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تعالی باسمه  
  

  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  شود. نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 44احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  مقدمه (دالیل توجیهی):
 ) قانون تأمین اجتماعی96طرح استفساریه ماده(

 مقدمه:
سازمان مکلف «با اصالحات و الحاقات بعدي 1354،04،03) قانون تأمین اجتماعی مصوب 96براساس ماده( 

است میزان کلیه مستمریهاي بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زمانی که 
تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش  از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با  حداکثر

مستمري از کار افتادگی کلی و مستمري بازنشستگی و مجموع مستمري «) قانون مذکور 111براساس ماده (» .دهد
) قانون کار مصوب 41) ماده (1براساس بند(» بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد.

ات و الحاقات بعدي شورایعالی کار باید حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که با اصالح1369،08،29
) قانون برنامه 12شود، تعیین کند. براساس بند(ب) ماده( از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می 

ین مربوطه حقوق سازمان تأمین اجتماعی موظف است باید طبق قوان 1395  /12   /14 ششم توسعه مصوب 
 بازنشستگان و مستمري بگیران را متناسب سازي کند. 

شود افزایش حقوق  ) قانون کار استنباط می41قانون تأمین اجتماعی و ماد( 111و  96با بررسی مواد 
بازنشستگان و مستمري بگیران تأمین اجتماعی باید حداقل به نرخ تورم اعالمی بانک مرکزي در انتهاي سال قبل 

 ) قانون برنامه ششم توسعه نیز به این مهم اشاره کرده است. 12ین شود. بند (ب) ماده (تعی
متأسفانه درسالهاي اخیر افزایش حقوق بازنشستگان و مسمتري بگیران تأمین اجتماعی براساس نرخ تورم 

ن تأمین اجتماعی تفسیر ) قانو96ساالنه اعالمی بانک مرکزي افزایش نیافته است. بنابراین الزم و ضروري است ماده(
 شده و به این امر تصریح شود. 

 شود: الذکر طرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شوراي اسالمی می با توجه به موارد فوق
  شود: لذا طرح ذیل تقدیم می

امانقلیچ  -سمیه محمودي  -پروین صالحی مبارکه  -یحیی ابراهیمی  -فاطمه رحمانی  -حسینعلی حاجی دلیگانی 
 -رمضانعلی سنگدوینی  -علی علیزاده  -صدیف بدري  -محمدحسین فرهنگی  -غالمعلی کوهساري  -شادمهر 

 - بهزاد رحیمی  -قاسم ساعدي  -عبدالکریم جمیري  -کمال حسین پور  -غالمرضا منتظري  -محمدرضا احمدي 
 - سارا فالحی  -مهدي روشنفکر  -مجید ناصري نژاد  -حسین حق وردي  -سیدالبرز حسینی  -منصور شکرالهی 
سید علی  -احمد محرم زاده یخفروزان  -مجتبی بخشی پور  -نصراهللا پژمانفر  -احمد دنیامالی  -جالل محمودزاده 

انور حبیب  -محمدحسن آصفري  -سید علی موسوي  -احسان ارکانی  -زندیان  علیرضا -الهام آزاد  -یزدي خواه 
روح اهللا حضرت  -علی آذري  -غالمحسین کرمی  -حبیب آقاجري  -اسماعیل حسین زهی  -زاده بوکانی 

 سید محمد مولوي  -سید محمود نبویان  -عبدالناصر درخشان  -رسول فرخی میکال  -پورطالتپه 
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  ) قانون تأمین اجتماعی96استفساریه ماده (طرح  عنوان طرح:

  
  

  -موضوع استفساریه
با اصالحات و الحاقات 1354،04،03) قانون تأمین اجتماعی مصوب 96آیا منظور مقننن درماده ( 

بعدي از افزایش مستمري بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی، براساس نرخ تورم اعالمی ساالنه 
 باشد؟  توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، می

   - پاسخ
با اصالحات و الحاقات 1354،04،03) قانون تأمین اجتماعی مصوب 96بلی؛ منظور مقننن درماده (

ي از افزایش مستمري بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی، افزایش براساس نرخ تورم اعالمی بعد
  باشد. ساالنه توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، می

@Mghavanin


