اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي»
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در تاريخ  1395/3/30اعالم وصول گرديد .اين طرح با هدف
ساماندهي امور استخدامي در بخش کشاورزی ارائه گرديد و در تاريخ  1397/3/8به تصويب مجلس شورای
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال چهارم
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اسالمي رسید .مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای محترم نگهبان ،با ايراداتي مواجه گرديد .ايرادات مذکور که
بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ناشي از مغايرت مصوبه با برخي از احکام سیاستهای کلي نظام بوده
است ،در کمیسیون مربوطه بررسي و اصالحاتي در متن مصوبه به عمل آمده است .در اين گزارش به بررسي
مصوبه کمیسیون در راستای رفع ايرادات شورای محترم نگهبان پرداخته شده است.
بررسي مصوبه كميسيون در راستاي رفع ايرادات شوراي محترم نگهبان
ايرادات شورای محترم نگهبان صرف ًا انعکاسدهنده نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای مغايرت
مصوبه مجلس با سیاستهای کلي است.
هیئت عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در نظر اعالمي خود پیرامون مصوبه مجلس اعالم نموده
است« :ماده واحده و تبصرههای  1و  2و 5طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب هشتم خردادماه
يکهزاروسیصدونودوهفت مجلس شورای اسالمي مغاير و غیرمنطبق با بندهای  10 ،2و  13سیاستهای کلي نظام
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اداری و بند « »16سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي است».
اگرچه در ايرادات مذکور ،تعلیل ايرادات به صراحت بیان نشده است ،لیکن چنانچه ايراد هیئت عالي نظارت
به ماده واحده مصوب مجلس ،مربوط به اطالقِ «کارشناسان بیمه کشاورزی» بوده باشد ،در اين راستا ،اصالح به
عمل آمده توسط کمیسیون که در ماده واحده و تبصره ( )1و ( ،)2ضوابط و شاخصههايي برای تعیین کارشناسان
مذکور اعالم نموده است ميتواند رافع ايراد مذکور تلقي گردد.

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
24015578-1

اما از آنجا که بندهای مورد استناد از سیاستهای کلي نظام اداری ،بر مفهومي تحت عنوان عدالت استخدامي
تأکید دارد ،ايراد مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغايرت مصوبه ،با بند دوم سیاستهای کلي نظام
اداری مبني بر عدالتمحوری در جذب ،تداوم خدمت و ارتقای منابع انساني به قوت خود باقي به نظر ميرسد.
ماده واحده مصوبه مذکور« ،برخورداری از کد کارگزاری فعال در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تا زمان تصويب

تاريخ انتشار:
1398/4/22

اين قانون» را شرط استخدام افراد تلقي کرده است .درحالي که چه بسا افراد باسابقهتر و با مدرك و مهارت
باالتری وجود داشته باشند که در زمان تصويب قانون ،فاقد کد کارگزاری فعال باشند و يا حتي اصوالً در صندوق

مذکور سابقه فعالیت نداشته باشند .در حقیقت ،تلقي حضور و فعالیت در صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ،به
عنوان شرط استخدام ،مغاير با عدالتمحوری در جذب به نظر ميرسد.

بند  16سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي مقرر ميدارد« :اصالح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالیاتي» .لذا ايراد
هیئت عالي نظارت معطوف به تبصره ( ) 5و طريق تأمین بار مالي ناشي از اجرای مصوبه مجلس است .با اين توضیح که تأمین بار
ل خروج دولت از صندوق بیمه کشاورزی و هزينههای مترتب بر آن ،موجبات ضعیف شدن
مالي ناشي از اجرای اين قانون از مح ِ
صندوق را فراهم ميآورد و طبعاً با بند  16مذکور نیز در تغاير است.
لذا کمیسیون محترم در مقام رفع اين ايراد ،محل تأمین بار مالي ناشي از اجرای اين قانون را «محل پرداختيهای دولت به
بانك کشاورزی بابت کارمزد اجرای عملیات بیمهای (به بانك و کارگزاران)» در نظر گرفته است .چنانچه محل مذکور بتواند (با
بررسي دقیق بودجه ای) در زمره ی منابع مالي کافي برای اجرای اين قانون تلقي گردد ،ايراد مرتفع به نظر ميرسد .لیکن چنانچه
منابع مذکور ،در زمره منابعي قرار داشته باشد که در بودجه سنواتي ،محل هزينهکرد مخصوص به خود داشته باشد و کفاف بار مالي
ناشي از اجرای اين قانون را ننمايد ،اگرچه ايراد هیئت عالي نظارت را مرتفع مينمايد ،ممکن است با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون
اساسي از جانب شورای محترم نگهبان مواجه گردد.
نتيجهگيري
اگرچه در ايرادات هیئت عالي نظارت ،تعلیل ايرادات به صراحت بیان نشده است ،لیکن چنانچه ايراد هیئت عالي نظارت به ماده
واحده مصوب مجلس ،مربوط به اطالقِ «کارشناسان بیمه کشاورزی» بوده باشد ،در اين راستا ،اصالح به عمل آمده توسط کمیسیون
که در ماده واحده و تبصره ( )1و ( ،)2ضوابط و شاخصههايي برای کارشناسان مذکور اعالم نموده است ميتواند رافع ايراد مذکور
تلقي گردد .اما از آنجا که بندهای مورد استناد از سیاستهای کلي نظام اداری ،بر مفهومي تحت عنوان «عدالت استخدامي»
تأكيد دارد ،ايراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغايرت مصوبه ،با بند دوم سیاستهای کلي نظام اداری مبني بر
«عدالتمحوری» در جذب ،تداوم خدمت و ارتقای منابع انساني به قوت خود باقي به نظر ميرسد .ماده واحده مصوبه مذکور،
« برخورداری از کد کارگزاری فعال در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تا زمان تصويب اين قانون» را شرط استخدام افراد تلقي کرده
است .در حالي که چه بسا افراد باسابقهتر و با مدرك و مهارت باالتری وجود داشته باشند که در زمان تصويب قانون ،فاقد کد
کارگزاری فعال باشند و يا حتي اصوالً در صندوق مذکور سابقه فعالیت نداشته باشند .در حقیقت ،تلقي حضور و فعالیت در صندوق
بیمه محصوالت کشاورزی ،به عنوان شرط کافي برای استخدام ،مغاير با عدالتمحوری در جذب به نظر ميرسد.
در راستای اصالح ايراد مربوط به تبصره  5مصوبه مجلس ،چنانچه محل مذکور در مصوبه کمیسیون بتواند (با بررسي دقیق
بودجهای) در زمره منابع مالي کافي برای اجرای اين قانون تلقي گردد ،ايراد مرتفع به نظر ميرسد .لیکن چنانچه منابع مذکور ،در
زمره منابعي قرار داشته باشد که در بودجه سنواتي ،محل هزينه کرد مخصوص به خود داشته باشد و کفاف بار مالي ناشي از اجرای
اين قانون را ننمايد ،اگرچه ايراد هیئت عالي نظارت را مرتفع مينمايد ،ممکن است با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي از جانب
شورای محترم نگهبان مواجه گردد.

