
بیمه های اجتماعی
 ضرورت توسعه فراگیر

)آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها(



95 )16( SC 01 DF :شماره مسلسل
تاریخ انتشار گزارش: 95/8/1

واژه های کلیدی:
رفاه اجتماعی
تأمین اجتماعی
حمایت اجتماعی
بیمه های اجتماعی

صندوق های بازنشستگی 
بازنشستگی

تهیه و تدوین: رضا امیدی- مونا خورشیدی
ناظر علمی: حسام نیکوپور

بیمه های اجتماعی، ضرورت توسعه فراگیر
)آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها(



فهرســـت
مطالب

1

2

4

5

3

پییشگفتار مؤسسه ....................................................... 4
فصل اول: نظام رفاه و تأمین اجتماعی ... 12خالصه مدیریتی ............................................................ 6

1-1- تعریف و گستره حوزه رفاه و تأمین اجتماعی .............12
1-2- راهبردهای نظام تأمین اجتماعی .....................13
1-3- خدمات حوزه تأمین اجتماعی ...........................15
1-3-1- بازنشستگی ...................................................15
1-3-2- بیمه درمان ...................................................16
1-3-3- امداد ..............................................................17
1-3-4- توان بخشی معلولین .....................................17

1-3-5- حمایت و پرداخت مستمری به نیازمندان .........17 
1-3-6- حمایت از کودکـان و زنـان بی سرپرست و 
سالمندان .........................................................................18
1-3-7- حمایت از دانش  آموزان و دانشجویان ...............18

1-4-چالش های وضع موجـود در حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعی کشور ...............................................................23

فصل دوم: ماهیت سازمان تأمین اجتماعی 
و مأموریت های آن ............................................................ 24
2-1- سازمان تأمین اجتماعی ........................................24
2-1-1- تعهدات کوتاه مدت .....................................27
2-1-2- تعهدات بلندمدت .......................................27
2-2- مأموریت سازمان تأمین اجتماعی ...................28

2-3- ارکـان و تشکیـالت کالن سازمــان تأمیـن 
اجتماعی .................................................................28
2-4- ماهیت سازمان ..................................................30

فصل پنجم: اصالحات و راهکارها ...............55
5-1- راهکارهای برون رفت از چالش های موجود .....55
5-2- اصالحات پارامتریک  .................................... 55
5-3- اصالحات ساختاری  ....................................... 58
5-4- اصالح سیستم مستمری بازنشستگی ایران ....60

فصل چهارم: بحـــران صنـــدوق هـای 
بازنشستگی ....................................................................... 38

4-1- کسری صندوق های بیمه اجتمـاعی و وابستگی 
آن ها به بودجه عمومی دولت ........................................38

4-1-1- مدیریت و سرمایــه گذاری صنــدوق های 
بازنشستگی  .........................................................................41
4-1-2- قوانین مصوب ..............................................41
4-1-3- وضعیت نامناسب اقتصادی ..................... 44

4-2- بررسـی وضعیـت موجــود سازمــان تأمین 
اجتماعی ......................................................................... 44
4-2-1- چالش های سازمان تأمین اجتماعی ........ 46
4-2-2- دالیل شکل گیری مشکالت  ................... 53

منابع ........................................................ 65
پیوست .................................................... 66

فصل سوم: بررسی رونــد شــاخص های 
منتخب حوزه تأمین اجتماعی .............. 32



پیشگفتار مؤسسه

تأمیـن اجتماعی به عنـوان یکی از دسـتاوردهای تجربی 
بشـر بـه منظـور حمایـت افـراد یـک جامعـه در مقابل 
خطـرات و پیشـامدهای اجتماعـی نظیر بیـکاری، فوت، 
ازکارافتادگی، بازنشسـتگی و غیره به وجود آمده اسـت. 
به عبـارت کلی تـر تأمین اجتماعـی، تأمین منافـع افراد 
در مقابل پیشـامدها و مخاطراتی اسـت که احیاناً موجب 

تنزل سـطح زندگـی آنهـا می گردد.

بیمه های اجتماعی، ضرورت توسعه فراگیر
)آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها(

سـازمان تأمیـن اجتماعـی یک سـازمان بیمه گر اجتماعی اسـت که 
بـا اسـتفاده از سیاسـت گذاری ها و سـازوکارهای بیمـه ای بـه امـر 
پوشـش بیمـه ای کارگـران و حقوق بگیران )بـه صورت اجبـاری( و 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد )به صـورت اختیاری( می پـردازد؛ 
ایـن سـازمان جامع تریـن و محوری تریـن ارائه دهنـده حمایت های 
قانونـی تأمیـن اجتماعـی مبتنی بر اصـول بیمه های اجتماعی اسـت  
کـه با اجـرا، تعمیم و گسـترش انـواع بیمه های اجتماعـی و درمانی 
در چارچـوب الزامـات قانونـی و مبتنی بر محاسـبات بیمه ای نقش 
اساسی در پشتیبانی از نیروی کار و تعمیق احساس امنیت اجتماعی 

و اقتصـادی بر عهـده دارد.
مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمین اجتماعـی به عنـوان بـازوی فکری و 
علمی سـازمان تأمین اجتماعی از سـال 1371 شروع به فعالیت کرده 
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کـه از بدو تأسـیس تاکنون، فصل های مختلفی از فعالیـت تا انحالل و 
سـپس احیاء مجدد را تجربه کرده اسـت. در دوره جدید فعالیت که 
بـا همـت و عـزم مدیرعامل محترم سـازمان تأمیـن اجتماعی جناب 
آقـای دکتـر نوربخش و هیئـت مدیره محترم سـازمان از اسـفندماه 
1393 آغـاز گردیـده، فعالیت هـا حـول شـش محور بسـط ادبیات و 
گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی، توسـعه مطالعات بنیـادی در حوزه های 
مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی، انجام مطالعات کاربردی در شـناخت 
و حل مسـائل سـازمانی، آینده پژوهـی و انجام فعالیت های پژوهشـی 
آینده نگرانـه در حـوزه تأمین اجتماعی، توسـعه آموزش های راهبردی 
و بهبـود سـرمایه اجتماعی معطوف به حـوزه تأمین اجتماعـی، تبادل 
دانـش، تجـارب و دسـتاوردهای عملـی و نظـری بـا مراجـع ملـی و 
بین المللـی مرتبط و توسـعه شـبکه مراودات تخصصـی و نخبگانی در 
سـطح ملی و منطقه ای تعریف شده است. انتشـار 66 عنوان کتاب در 
حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نقش برجسـته این مؤسسـه را در بسـط 

ادبیـات ایـن حوزه نمایـان می کند.
در ایـن راسـتا گـزارش حاضـر نیـز سـعی دارد تا عالوه بـر معرفی 
نظـام تأمیـن اجتماعـی، چالش هـا و راهکارهـای پیـش رو را بـه 
اسـتحضار متخصصـان این حوزه برسـاند. امید اسـت ایـن اثر مورد 
قبـول و اسـتفاده سیاسـت گذاران قرار گیرد و بتوانـد در تحقق نظام 
جامـع، فراگیـر و کارآمـد رفـاه و تأمیـن اجتماعی یاری رسـاند. در 
پایـان الزم اسـت از حمایـت معاونت های سـازمان تأمین اجتماعی 
و کلیـه افـرادی کـه مـا را در تدوین این گـزارش کمـک نموده اند، 

قدردانی ویژه ای داشـته باشـیم.
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
تابستان 1395
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خالصه مدیریتی

بـر اسـاس مقاوله نامه شـماره 102 سـازمان بین المللـی کار »تأمین 
اجتماعـی به منزله حمایتی اسـت کـه جامعه در قبال پریشـانی های 
اجتماعـی و اقتصـادی پدیـد آمده به واسـطه قطع یا کاهش شـدید 
درآمـد افـراد بـر اثـر بیـکاری، بیمـاری، بـارداری، ازکارافتادگـی، 
سـالمندی، فـوت و همچنین افزایـش هزینه های درمـان و نگهداری 
خانـوار )عائله منـدی( بـه اعضـای خـود ارائـه می دهد«. بـه منظور 
اسـتقرار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی، کشـورهای مختلف 
بر اسـاس شـرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی و همچنین 
بـر پایـه نیازهـای افـراد جامعـه سـه گـروه از راهبردهـا را بـه کار 
می گیرنـد؛ راهبردهای بیمـه ای، راهبردهـای حمایتـی و راهبردهای 
امـدادی که مجموعه ای از سـازمان ها و نهادهـای دولتی و غیردولتی 
در زمینـه پیشـبرد اهـداف و مأموریت هـای ذیل هر امـور، فعالیت 
دارنـد. در ایـن راسـتا سـازمان تأمیـن اجتماعی بـا ارائه بالـغ بر 20 
حمایت شـامل انواع مسـتمری ها، خدمات درمانی، مقـرری بیکاری 
و حمایت هـای کوتاه مـدت بـه حـدود 52 درصد از جمعیت کشـور 
به عنـوان بزرگ تریـن سـاختار ارائـه دهنـده حمایت هـای تأمیـن 
اجتماعـی در قالب راهبـرد بیمه اجتماعـی، پهناورترین چتر حمایتی 
را بر اقشـار مختلف اعم از کارگران، کارمندان، معلمین، دانشـگاهیان 

و روحانیـون، اصناف، قالیبافان، بسـیجیان و غیره گسـترده اسـت.

بایـد اذعـان نمـود در سـال های اخیـر صندوق های بازنشسـتگی با 

بیمه های اجتماعی، ضرورت توسعه فراگیر
)آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها(
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وضعیـت بحرانـی مواجه انـد تاجایی که این مسـئله به همراه مسـائل آب و محیط 
زیسـت به عنوان مسـائل اصلی در برنامه ششـم توسـعه مدنظر سیاسـت گذاران 
و برنامه ریـزان قـرار گرفتـه اسـت. امـا به نظـر می رسـد در این زمینـه همچنان 
بـا فقـدان زیرسـاخت های قانونـی و تعلـل در اجـرای اقدامـات اصالحی اساسـی 

مواجه ایم.

ماهیـت بحـران صندوق هـا به گونـه ای اسـت کـه می توانـد انواعـی از پیامدهای 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی را در پـی داشـته باشـد. در سـال های اخیر بخش 
قابـل توجهـی از بودجـه عمومـی دولت )حـدود 60 درصـد بودجه فصـل رفاه و 
تأمین اجتماعی در سـال 1394( به  دو صندوق بازنشسـتگی کشـوری و لشـکری 
اختصاص یافته اسـت. این درحالی اسـت که در سـال 1388 کمتر از 40 درصد 
بودجـه فصـل رفـاه و تأمین اجتماعی به این موضوع اختصاص داشـته اسـت. این 
دو صنـدوق حـدود 3.5 میلیـون نفر بیمه شـده و مسـتمری بگیر را تحت پوشـش 
دارنـد. عـالوه بر این، بحـران صندوق فوالد نیـز چالش های جـدی را برای دولت 
در پـی داشـته اسـت. در صورت سـرایت بحران به سـازمان تأمیـن اجتماعی که 
بیـش از 16 میلیـون بیمه شـده و مسـتمری بگیر را پوشـش می دهـد، دولـت بـا 
بحـران جـدی در ایـن حوزه مواجه خواهد شـد. این در شـرایطی اسـت که سـایر 
صندوق هـای بیمه ای نظیـر صندوق بانک ها نیز به لحاظ شـاخص پایـداری منابع 

در وضعیـت بحرانـی به سـر می برند.

مواجه شـدن صندوق هـا بـا بحـران، دالیـل متعـددی دارد. کاهـش ورودی بـه 
صندوق در نتیجه بیکاری گسـترده، حجم باالی مشـاغل غیررسـمی، موقتی سازی 
شـغلی، تدوین و تصویـب قوانین و مقررات متعدد در زمینه خارج شـدن کارگاه ها 
از شـمول قانـون کار و گسـترش مناطـق ویـژه و آزاد اقتصـادی از مهم تریـن 
دالیـل برهم خـوردن تعـادل جمعیتـی در صندوق هـای بیمـه ای اسـت. همچنین 
سیاسـت های دولـت در زمینـه کوچک سـازی موجب شـده تا نسـبت پشـتیبانی 
در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـه کمتـر از یـک برسـد. قوانیـن مربـوط به 
بازنشسـتگی پیـش از موعد نیز باعث شـد تـا خروجی صندوق های بازنشسـتگی 
و بـه تبـع آن هزینه هـای مربـوط به مسـتمری صندوق هـا افزایش یابد. نسـبت 
پشـتیبانی در سـازمان تأمیـن اجتماعـی از حدود 20 در سـال 1357 بـه کمتر از 
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6 در سـال 1394 رسـیده اسـت. میانگیـن این شـاخص برای تمـام صندوق های 
موجود در کشـور حدود 4 اسـت؛ یعنـی به طور میانگین تمام صندوق های کشـور 

بـا چالش جـدی در ایـن زمینـه مواجه اند. 

پایین بـودن سـن بازنشسـتگی در ایـران و فاصله نسـبتاً زیاد آن از شـاخص امید 
بـه زندگـی نیـز موجـب می شـود تـا هزینه هـای تعهـدی و جـاری صندوق های 
بازنشسـتگی به شـدت افزایـش یابد. در اکثر کشـورها، طی یک دهـه اخیر تالش 
شـده تـا فاصلـه میـان سـن بازنشسـتگی و امیـد بـه زندگـی، از طریـق افزایش 
سـن بازنشسـتگی کاهـش یابـد. در ایـران، به عنـوان مثـال میانگین سـن شـروع 
مسـتمری بگیری در صنـدوق بانک هـا کمتـر از 45 سـال اسـت و ایـن موضـوع 
موجـب می شـود تا اکثر بازنشسـتگان نظـام بانکی در بانک هـای بخش خصوصی 

یـا سـایر حوزه ها بـه فعالیت شـغلی خـود ادامـه دهند. 

قانـون مربـوط به مشـاغل سـخت و زیان آور نیز دو دسـته پیامدهـا را برای نظام 
تأمیـن اجتماعـی کشـور در پـی داشـته اسـت. از یکسـو سـازمان ها و نهادهـای 
ذی نفـوذ در حـوزه سیاسـت گذاری توانسـته اند در دوره های گذشـته، خـود را در 
زمـره مشـاغل سـخت و زیان آور قـرار دهنـد. از سـوی دیگر، تـالش نظارتی بر 
کارگاه هـا و صنایـع واجـد شـرایط سـخت و زیـان آور به منظور تعدیـل و اصالح 

شـرایط زیـان آور کاری بـه حداقـل رسـیده یـا به طور کلی رها شـده اسـت. 

یکـی دیگـر از عوامل بحـران زا در حوزه بیمه های بازنشسـتگی، پایین بودن سـطح 
دسـتمزدها در ایران اسـت. پایین بودن دستمزد، کفایت برنامه های تأمین اجتماعی 
در دوران بازنشسـتگی را نیـز بـه چالش می کشـاند. این موضوع باعث می شـود تا 
در دوره هـای چند سـاله، شـکاف میان دسـتمزد و خـط فقر افزایش یابـد و دولت 
ناگزیـر به افزایش حقوق بازنشسـتگان بـرای جبران قدرت خرید آن ها شـود. این 
موضـوع یکـی از مـواردی اسـت که به طور مـداوم بر حجـم بدهی هـای دولت به 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی می افزایـد و چالش هایی را نیـز برای این صنـدوق ایجاد 
می کنـد. افزایـش سـطح دسـتمزد می تواند از طریـق باالبردن منابـع صندوق های 

بیمـه ای، زمان مواجهه بـا بحران را به تعویـق بیاندازد.  

حجـم باالی مشـاغل غیررسـمی از کل شـاغالن در کشـور یکی دیگـر از عوامل 
دخیـل در وضعیت صندوق های بازنشسـتگی اسـت. میزان عدم پوشـش بیمه ای 
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مشـاغل غیررسـمی در ایـران حـدود 60 درصـد اسـت که بـا توجه به اشـتغال 
حـدود 8 میلیـون نفـر در مشـاغل غیررسـمی، می توانـد تأثیر بسـیار زیـادی بر 

آینـده صندوق ها داشـته باشـد.   

فقـدان سیاسـت گذار واحد و نبـود نهاد ناظر بـر بیمه های اجتماعی یکـی دیگر از 
عوامـل بحرانی شـدن صندوق ها اسـت. در بیمه هـای تجاری، بیمه مرکـزی ایران 
ایـن نقـش را برعهـده دارد در بیمه هـای اجتماعی که بخش وسـیع تری از جامعه 
را تحـت پوشـش قـرار می دهنـد، تقریبـاً نظارتـی وجـود نـدارد. وجـود تعهدات 
بلندمـدت، جمعیـت باالی بیمه شـدگان، ضرورت ارزش گـذاری دارایی هـا و ... از 
جملـه مـواردی اسـت که اهمیـت نهاد ناظـر در بیمه هـای اجتماعی را برجسـته 
می کنـد. نظـارت بـر مدیریـت صندوق هـا، نظـارت بـر سـرمایه گذاری، نظارت 
بـر دارایی هـا، نظـارت بـر ذخایـر و کفایت آن هـا، نظـارت بر تعییـن مفروضات 
محاسـبات آکچوئـری، و نظـارت بر وضع قوانین و مقررات حـوزه تأمین اجتماعی 

از اهـم وظایف چنیـن نهادی باید باشـد.  

بـرای مواجهه با بحران صندوق ها، راهکارهای تجربه شـده ای در سـطح بین المللی 
وجـود دارد. در طراحـی ایـن راهکارها چند معیـار مدنظر قـرار دارد که عبارت اند 
از: سـطح پوشـش، کفایـت مزایا، پایـداری مالی و اثـر توزیعی. عالوه بر ایـن موارد 
بـا توجـه به شـرایط کشـورها ممکـن اسـت معیارهـای دیگـری نیـز در طراحی 
راهکارهـای اصالحـی مدنظـر قـرار گیـرد، امـا ایـن چهـار معیـار تقریبـاً در تمام 
کشـورها مشـترک اند. بـر ایـن اسـاس، تاکنون سـه دسـته اصالحـات پارامتری، 

سیسـتمی، و سـاختاری اعمال شـده است.

مهم ترین اصالحات پارامتری عبارت اند از: 

 افزایش تدریجی سن بازنشستگی؛

 افزایش حداقل سنوات خدمت؛

 اصالح نرخ حق بیمه؛

 افزایش سال های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی؛

  تعییـن سـقف حقـوق در دوران بازنشسـتگی؛ ایـن اصـل در سـازمان تأمیـن 
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اجتماعـی جـاری اسـت، اما سـایر صندوق هـای بازنشسـتگی از ایـن اصل تبعیت 
نمی کننـد. ایـن اصل بر نقش توزیعی نظام بازنشسـتگی و تأمیـن اجتماعی داللت 
دارد و بـر این فرض اسـتوار اسـت که شـکاف درآمـدی دوران اشـتغال نباید به 
دوران بازنشسـتگی تـداوم یابـد. ازایـن رو، در بسـیاری از کشـورها، حتـی ضریب 
حقـوق بازنشسـتگی بـا توجـه بـه وضعیـت درآمـدی افـراد در دوران اشـتغال 
متفـاوت اسـت و افرادی که از حقـوق و مزایای باالتری برخـوردار بوده اند، حقوق 

بازنشسـتگی آن هـا براسـاس ضرایب پایین تری محاسـبه می شـود. 

دربـاره اصالحـات سیسـتمی در نظـام بازنشسـتگی ایـران نیـاز بـه مطالعـات و 
تأمـالت بیشـتری اسـت. در دو دهـه اخیـر، برخـی کشـورها از نظـام مبتنـی بر 
مزایـای معیـن )DB( بـه نظـام مبتنـی بـر کسـورات معیـن )DC( تغییـر یافتند، 
امـا به تدریـج مجـدداً بـه همان نظام پیشـین یـا ترکیبـی از این دو نظـام متمایل 
شـدند. در ایـران اصـالح نظام بازنشسـتگی از DB بـه DC در واقع حرکت کردن 
به سـمت ایجـاد حسـاب های انفـرادی تعبیر شـده و در دولت گذشـته در سـطح 
سیاسـت گذاری نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. امـا ایـن تغییر، جـدای از 
پیچیدگی هـا و دشـواری های آن، برهم زننده اصل انسـجام و همبسـتگی اجتماعی 
به عنـوان یکـی از مؤلفه هـای درونی نظام بازنشسـتگی اسـت. در نظام های جاری 
که مسـتمری بازنشسـتگان از محل حق بیمه های شـاغالن تأمین می شـود، نوعی 
انسـجام اجتماعـی جریـان دارد. حفظ ماهیت اجتماعـی صندوق ها بایـد به عنوان 

یکـی از اصـول در طراحـی راهکارهـای اصالحی مدنظر قـرار گیرد.

مهم ترین اصالحات ساختاری که باید مدنظر قرار گیرد عبارت اند از:

 احیـای نقـش نظارتـی بر صندوق هـای بازنشسـتگی برای شـورای عالـی رفاه 
و تأمیـن اجتماعـی کشـور و وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی به موجب قانون 
سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی. هرچند شـورای عالی رفاه از سـال 
1386 عمـاًل تعطیل شـده بـود، اما در دولت تدبیـر و امید مجدداً احیاء شـده اما 
تاکنـون در زمینه نقش سیاسـت گذاری در حوزه بیمه ها فعال نشـده اسـت. حتی 
می تـوان بـا توجـه به اهمیت بحـران صندوق ها، نهاد عالـی ویـژه ای را صرفاً برای 

نظـارت بر نظـام بازنشسـتگی و صندوق های بیمه ای تأسـیس کرد. 

 تسـریع در طراحـی و اسـتقرار نظـام چندالیـه تأمیـن اجتماعی کـه مطالعات 
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اولیـه آن در دولـت انجـام شـده و برخـی آیین نامه هـای آن نیـز در دولـت در 
حـال تدویـن و تصویـب اسـت. در ایـن راسـتا، باید بسـیج منابـع مالـی و نهادی 
تمام دسـتگاه های حاکمیت ازجمله بنیاد مسـتضعفان، کمیته امداد، سـتاد اجرایی 

فرمـان امـام و ... تحـت سیاسـت گذاری کالن دولـت مدنظـر قـرار گیرد.

 تنوع بخشـی و فراهم کردن شـرایط الزم برای افزایش پوشـش شـاغالن غیرمزد 
و حقـوق بگیر و مشـاغل غیررسـمی. ایـن موضوع می تواند بـا افزایـش ورودی های 
صندوق هـا، بـه افزایـش منابـع صندوق هـا منجـر شـود. ایـن اقـدام می توانـد ذیل 
سـازمان تأمیـن اجتماعی یـا در قالب سـاختار خـاص و جدیدی برای این مشـاغل 

فراهم شـود.

 بازنگری در قانون مشـاغل سـخت و زیان آور از یکسـو و افزایش نقش نظارتی 
در زمینـه رفع شـرایط زیان آور در مشـاغل با توجه بـه تجربه های بین المللی.

انجـام اصالحـات در نظـام بازنشسـتگی به منظـور رفع بحـران پیـش رو، اقدامی 
زمان بـر و چه بسـا پرهزینـه بـرای دولت خواهـد بود، اما تـداوم رونـد موجود نیز 
بحران هایـی دوچنـدان را در پی خواهد داشـت. ازاین رو، مشـارکت و حضور تمام 
ذی مدخالن و ذی نفعان این حوزه در طراحی سیاسـت ها و سـاختارها و دامن زدن 
بـه گفتگـوی اجتماعـی حول ایـن مسـائل، از اهمیـت اساسـی برخوردار اسـت و 
می تـوان ایجـاد همدلی و انسـجام میـان ذی نفعـان، هزینه های اجرایـی اصالحات 

را بـه حداقل کاهـش دهد. 
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بـر اسـاس مقاوله نامـه شـماره 102 سـازمان بین المللـی کار1 »تأمیـن اجتماعـی 
به منزلـه حمایتی اسـت کـه جامعه در قبـال پریشـانی های اجتماعـی و اقتصادی 
پدیـد آمده به واسـطه قطع یا کاهش شـدید درآمـد افراد بر اثر بیـکاری، بیماری، 
بـارداری، ازکارافتادگـی، سـالمندی، فـوت و همچنین افزایش هزینه هـای درمان و 

نگهـداری خانـوار )عائله منـدی( بـه اعضای خـود ارائـه می دهد«.

بـر اسـاس ایـن تعریـف، تحقق عدالـت اجتماعـی بـدون تأمین اجتماعی میسـر 
نخواهـد بود. 

در قانـون اساسـی ایـران نیـز تأمین رفـاه اجتماعـی در اصـول و بندهای مختلف 
مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. در بنـد 12 اصـل سـوم پی ریـزی اقتصـاد صحیح و 
عادالنـه بـر طبق ضوابط اسـالمی جهت ایجاد رفـاه و رفع فقر و برطرف سـاختن 
هـر نـوع محرومیـت در زمینه هـای تغذیه، مسـکن، کار، بهداشـت و تعمیم بیمه 

تصریح شـده است. 

در اصـل 43 قانـون اساسـی نیز بر اسـتقرار نظام اقتصادی مناسـب در جهت رفع 
فقـر و محرومیـت و تأمیـن نیازهای اساسـی شـامل: مسـکن، خوراک و پوشـاک، 

بهداشـت و درمـان، آموزش وپرورش و اشـتغال تأکید شـده اسـت. 
1. International Labor Organization (ILO)

1-فصل اول:  نظام رفاه و تأمین اجتامعی 

تأمیـن اجتماعی از ابزار اساسـی در تأمین حقوق انسـانی، حاکمیت 
ملی و برقراری امنیت، عدالت و ثبات اجتماعی اسـت. توسعه پایدار 
اقتصادی و سیاسـی و اجتماعی، رابطه مسـتقیمی بـا کم وکیف نظام 
تأمیـن اجتماعی دارد. تأمین اجتماعـی در معنای عام آن مقوله هایی 
نظیر رفاه اجتماعی، بهزیسـتی، کیفیـت زندگی و بیمه های اجتماعی 
را در برمی گیـرد و در معنـای خـاص آن صرفـاً شـامل بیمه هـای 

اجتماعی اسـت.

 1-1-تعریف و گسرته حوزه رفاه و تأمین اجتامعی
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همچنیـن در اصـل 29 قانـون اساسـی، تأمیـن اجتماعـی مشـتمل بـر خدمـات و 
حمایت های مالی در زمینه بازنشسـتگی، بیکاری، پیری و ازکارافتادگی، بی سرپرستی، 
درراه ماندگـی، حوادث و سـوانح، خدمات بهداشـتی، درمانی و مراقبت های پزشـکی 

به صـورت بیمـه و غیـره بـرای یکایـک افراد جامعه پیش بینی شـده اسـت. 

بر اسـاس اصول قانون اساسـی، وظیفه رفاه و تأمین اجتماعی برای کلیه افراد کشـور 
از محل درآمد عمومی و مشـارکت مردم بر عهده دولت اسـت. 

در سند چشم انداز بیست ساله کشور، جامعه ایرانی در افق بیست ساله 

جامعه ای است برخـوردار از سالمت، رفــاه و امنیت غـذایی، تأمین 

اجتامعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب، نهاد مستحکم خانواده، به 

 دور از فقر، فساد، و تبعیض خواهد بود.

تحقق مفاد مصـرح در قانون اســاسی و سند چشـم انداز مستلـزم 

مجموعه ای از اصول، نهادها، ساختـارها و سازوکارها جامع در زمینه 

رفاه و تأمین اجتامعی است. 

 1-2- راهربدهای نظام تأمین اجتامعی

به منظور استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، کشورهای مختلف 
بر اسـاس شـرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین بر 

پایـه نیازهای افراد جامعه، سـه گروه از راهبردهـا را به کار می گیرند:

گـروه اول، راهبردهـای بیمـه ای اسـت، که مبتنی بر اشـتغال افراد جامعـه بوده و 
شـامل بیمه هـای اجتماعـی1، صندوق هـای احتیاط2  و مسـئولیت کارفرما3 اسـت. 
ایـن نظـام بر مشـارکت مالـی بیمه شـده، کارفرمـا و کمک دولت اسـتوار بـوده و 
نیروی شـاغل جامعه را تحت پوشـش دارد. صندوق های بیمه ای و سـازمان تأمین 

اجتماعـی به لحـاظ راهبردی در ایـن گروه قـرار دارند.

1.  Social insurance 

2.  Provident funds 

3.  Liability of employers 

13



گـروه دوم، راهبردهـای حمایتی اسـت که مبتنـی بر تابعیت یا اقامت شـهروندان 
به صورت همگانی اسـت و شـامل مسـاعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی می شـود. 
ایـن نظـام عمدتـاً به اعتبـارات دولتی )بودجه عمومی( وابسـته بوده و دایره وسـعت 
آن شـامل اقشـار آسـیب پذیر جامعه )به دلیل ناتوانی در کسـب درآمد(، معلولین 
و ازکارافتادگان جسـمی و ذهنی، کودکان بی سرپرسـت، خانواده زندانیان و ... اسـت. 
سـازمان بهزیسـتی، کمیته امداد امام خمینی و خیریه ها در این سـطح فعالیت دارند.

گـروه سـوم، راهبردهـای امـدادی اسـت که شـامل کمک هـای دولتـی، مردمی و 
گاه بین المللـی در ارتبـاط بـا حـوادث و بالیـای طبیعـی و قهری مانند سـیل، زلزله، 
آتش سـوزی های وسـیع و همچنیـن جنگ به صورت مقطعـی می گردد. ایـن نظام ، 
عـالوه بـر اعتبـارات دولتی )بودجه عمومـی(، به کمک ها و مشـارکت های داوطلبانه 
مردمـی )خیریـه( نیز وابسـته بـوده و دایره وسـعت آن، افراد آسـیب دیده از بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی را در داخل و خارج از کشـور در برمی گیرد. الزم به ذکر اسـت 
کـه نظام امدادی بر اسـاس تعاریـف دفتر بین المللـی کار و انجمن بین المللی تأمین 
اجتماعی از اجزاء نظام تأمین اجتماعی نیسـت ولی حسـب نیاز هر یک از کشـورها 

می توانـد به عنـوان یکـی از راهبردهای نظـام تأمین اجتماعی محسـوب گردد. 

بدیـن ترتیـب راهبرهـای اصلی نظام جامـع رفـاه و تأمین اجتماعی عمدتاً شـامل 
مواردی به شـرح شـکل )1( اسـت:

 شکل 1: راهبردهای اصلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی1

1. بـرای مطالعـه در خصـوص زیر شـاخه های هر یک از راهربدهای سـه گانه، به کتاب »نظام جامـع رفاه و تأمین 

اجتماعی (خالصه گزارش)«، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (1378)  مراجعه کنید. 
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 1-3- خدمات حوزه تأمین اجتامعی

 1-3-1- بازنشستگی

وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مسـئولیت  برنامه ریزی و نظارت بر 
اجـرای قوانیـن مرتبط با سـاختار نظام جامـع رفاه و تأمیـن اجتماعی، 
برنامه ریـزی به منظـور سـاماندهی و هدفمند کـردن یارانه هـا و منابع 
حمایتی در جهت نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سیاسـت گذاری و 
برنامه ریزی به منظور تأمین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت 
خانواده های کم درآمد و معلولین جسـمی و روانی در چهارچوب قانون 
سـاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، برنامه ریـزی برای برقراری 
و بسـط نظام تأمین اجتماعـی چندالیه و سیاسـت گذاری، برنامه ریزی 
و نظـارت بـر نحوه جـذب منابع مالی و کمک هـای داوطلبانه مردمی و 
نهادهای عمومی غیردولتی در راسـتای اجـرای وظایف و تحقق اهداف 

نظام جامـع رفاه و تأمین اجتماعی را بر عهـده دارد.

بهزیسـتی و تأمیـن اجتماعی دربرگیرنده خدماتی نظیر بازنشسـتگی، بیمـه درمان، 
ارائه خدمات درمانی، توان بخشـی معلولین و آسـیب دیدگان، حمایت از نیازمندان، 
سـالمندان و کـودکان و زنـان بی سرپرسـت، و پرداخت مسـتمری به آن ها اسـت. 
وظیفـه انجام هـر یک از این موضوعات به عهده دسـتگاه ها و نهادهای متعددی در 
کشـور اسـت کـه در ادامـه و در جدول 1 بـه این موضوعات و دسـتگاه های درگیر 

در هـر یک از آن ها پرداخته شـده اسـت.

در حـال حاضـر مسـئولیت اداره امور و برقراری حقوق بازنشسـتگی اقشـار مختلف 
جامعـه به عهـده دسـتگاه ها و نهادهای متعددی اسـت که هـر یک عهـده دار امور 
بازنشسـتگی اقشار تحت پوشـش خود هستند. برخی از این دسـتگاه ها عبارت اند از: 
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1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

2- صندوق بازنشستگی کشوری )اداره امور بازنشستگی کارکنان دولت و شهرداری ها(،

3- سـازمان تأمین اجتماعی )اداره امور بازنشسـتگی مشـمولین قانون کار، مشاغل 
آزاد و مسـتخدمین وزارتخانه ها و مؤسسـات و شـرکت های دولتی و مسـتخدمین 

مؤسسـات وابسـته به دولت(،

4- وزارت دفاع سـازمان بیمه و بازنشسـتگی کشـوری نیروهای مسـلح )اداره امور 
بازنشستگی نیروهای مسلح(،

5- کمیتـه امداد امام خمینی )ره( )پرداخت مسـتمری به سـالمندان روسـتایی در 
قالـب طرح شـهید رجایی(،

6- بنیاد شهید و امور ایثارگران،

7- صندوق بیمه روستاییان و عشایر،

8- صندوق هـای مسـتقل بازنشسـتگی کارکنـان برخـی از شـرکت ها و نهادها که 
مسـئولیت بازنشسـتگی کارکنان خود را به عهده  دارند. )نظیر صندوق بازنشستگی 
صنعـت نفت، بازنشسـتگی صداوسـیما، کارکنان فوالد، شـهرداری تهـران، صنایع 
مـس ایـران، بنـادر و کشـتیرانی ایـران، هواپیمایـی جمهوری اسـالمی ایـران هما، 
مخابـرات، بانک مرکزی، آینده سـاز، صندوق مشـترک بانک ها، بیمـه ایران، بیمه 

مرکـزی ایران(.

 1-3-2- بیمه درمان 

در حـال حاضـر چهـار سـازمان اصلـی به شـرح زیر مسـئول تحت پوشـش قرار 
دادن اقشـار مختلـف جامعـه در زمینه بیمه درمان هسـتند:

1- سـازمان تأمیـن اجتماعـی )مسـئول بیمـه درمـان کارگـران، مشـاغل آزاد و 
مسـتخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات 

به دولت(؛ وابسـته 

2- سـازمان بیمه سـالمت ایران: مسـئول بیمه درمان کارکنان دولت، روسـتاییان 
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 1-3-3- امداد 

 1-3-4- توان بخشی معلولین

 1-3-5- حامیت و پرداخت مستمری به نیازمندان

و سـایر اقشار )شـامل ایثارگران، خانواده شـهدا و نهادها(؛

3- سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح؛

4- کمیته امداد امام خمینی )ره(: مسئول اجرای بیمه درمان اقشار آسیب پذیر.

عـالوه بـر مـوارد فوق بیـش از 10 صندوق بیمه دیگر نیز در سـطح پایه در زمینه 
بیمـه درمان ارائـه خدمت می کنند1.

دسـتگاه اصلـی متولـی امـور امـداد در هنـگام بـروز حـوادث و سـوانح طبیعـی و 
همچنیـن پیشـگیری از آن هـا، جمعیت هالل احمر جمهوری اسـالمی ایران اسـت. 
هرچنـد کمیتـه امـداد و شـهرداری ها نیـز در زمینه امـداد حوادث طبیعـی دارای 
وظایـف مصوب هسـتند. به عالوه وزارت کشـور و نهاد ریاسـت جمهـوری نیز در 

زمینـه رسـیدگی به امـور حـوادث غیرمترقبه فعالیـت می کنند.

در تقسـیم بندی وظایـف دولـت، مسـئولیت اصلـی برنامه  ریـزی، ارائـه خدمات و 
رسـیدگی به امور توان بخشـی معلولین جسـمی و روانی بر عهده سازمان بهزیستی 
کشـور اسـت. درعین حـال در شـرح وظایـف مصـوب سـازمان آموزش وپرورش 
اسـتثنایی، جمعیت هالل احمر و شـهرداری ها نیـز وظایفی در زمینه توان بخشـی و 

حمایـت از معلولیـن پیش بینی گردیده اسـت.

در زمینـه حمایـت، پرداخت مسـتمری و کمک هزینه بـه نیازمنـدان و محرومان، 
دسـتگاه های زیـر وظایف مصـوب و قانونـی دارند:

1. اسـامی ایـن صندوق هـا عبـارت اسـت از: صنعـت نفـت، کارکنـان فـوالد، آینده سـاز، صداوسـیما، بنیـاد 

مسـتضعفان، بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، رشکـت مخابـرات، شـهرداری تهـران، صنـدوق بازنشسـتگی، 

ذخیره و رفاه کارکنان هما، بنیاد شهید و امور ایثارگران. 
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1- کمیته امداد،

2- سازمان بهزیستی کشور.

 1-3-6- حامیت از کودکان و زنان بی رسپرست و ساملندان

 1-3-7- حامیت از دانش  آموزان و دانشجویان

در زمینه حمایت و نگهداری کودکان، زنان بی سرپرسـت و سـالمندان، دستگاه های 
زیر دارای وظایف مصوب و قانونی هسـتند:

1. سازمان بهزیستی کشور،

2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

3. شهرداری ها.

در شـرح وظایـف کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره(، به طور مشـخص اعطـای وام 
تحصیلـی بـه خانواده هـای محـروم پیش بینی گردیده اسـت.
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 1-4- چالش های وضع موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتامعی کشور

- نقـص در اجرای صحیح اصول فراگیـری، جامعیت، کفایت خدمات، فعالیت های 
مضاعف و موازی، هم پوشـانی، تکرار و تداخل امور و سـاختارها و در نتیجه کارکرد 

ناقص نظـام رفاه و تأمین اجتماعی،

- مشکالت بودجه ای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی،

- ضعف رویکرد علمی و منطبق با علوم روز،

- تعدد مراکز سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرایی،

- عدم تعادل منابع و مصارف و نزدیک شدن به نقطه سربه سری،

- تداخـل وظایـف و عـدم رعایت مرزبندی مشـخص بین کارکردهـای حوزه های 
بیمه ای و حمایتی،

- ضعف نظام اطالعاتی،

- عدم پوشش کامل جامعه هدف،

- ضعف در پاسخگویی، نظارت و ارزشیابی،

- جایگاه ضعیف در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی،

- ضعف گرایش به جلب مشارکت بخش غیردولتی،

- ناپایداری و بی ثباتی سیاست ها،

- عدم انسجام در ارائه خدمات و ناهماهنگی در نوع و کیفیت خدمات،

- ضعف مدیریت منابع،

- عـدم تبییـن نقـش و جایـگاه رفـاه و تأمین اجتماعـی در »الگـوی اسـالمی - ایرانی 
پیشرفت«.
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 اصـول و مبانی بیمه گری این سـازمان به نحوی تنظیم شـده که بیـن اهداف اصلی 
آن بـا اهـداف کالن نظام اقتصادی کشـور همسـویی کامل وجود دارد. از یک سـو 
رونـق فعالیت هـای تولیـدی و صنعتـی موجـب افزایـش جمعیت تحت پوشـش 
بیمه و تقویت منابع مالی این سـازمان می شـود و از سـوی دیگر پوشـش بیمه ای 
کارگـران بـه افزایـش اطمینـان خاطـر، ایجاد امنیت روحی و سـالمت جسـمی و 
درنهایـت ارتقـاء بهـره وری نیـروی کار منجر می گردد. همچنین همـه عواملی که 
فعالیت هـای اقتصـادی و صنعتـی را تحـت تأثیـر قرار دهـد بر منابـع و مصارف 

2-فصل دوم: ماهیت سازمان تأمین اجتامعی و مأموریت های آن

سـازمان تأمیـن اجتماعـی یـک سـازمان بیمه گـر اجتماعی اسـت 
کـه مأموریـت اصلـی آن پوشـش کارگـران مـزد و حقوق بگیـر 
)به صـورت اجبـاری( و صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد )به صـورت 
اختیاری( اسـت. جمعیت تحت پوشـش این سـازمان، شامل حدود 
13میلیون نفر بیمه شـده و حدود 3 میلیون نفر مستمری بگیر است 
کـه بـا در نظر گرفتـن افراد خانـواده بیمه شـدگان، جمعیت تحت 
پوشـش این سـازمان برای خدمـات درمانی به بیـش از 41 میلیون 
نفـر می رسـد. بـر اسـاس قانـون، سـازمان تأمیـن اجتماعـی یـک 
سـازمان عمومـی غیردولتی اسـت که حـدود 90 درصد منابع مالی 
آن از محـل حـق بیمه ها )با مشـارکت بیمه شـده و کارفرما( تأمین 
می شـود و متکی به منابع دولتی نیسـت. به همین دلیـل، دارایی ها و 
سـرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشـش در نسل های متوالی 
اسـت و نمی تواند قابل ادغام با هیچ یک از سـازمان ها و مؤسسـات 
دولتـی یـا غیردولتی باشـد. تکیه گاه اصلی این سـازمان مشـارکت 
سـه جانبه کارفرمایان، بیمه شـدگان و دولت در عرصه های مختلف 
سیاسـت گذاری، تصمیم گیری های کالن و تأمین منابع مالی اسـت.

 2-1- سازمان تأمین اجتامعی
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سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیز اثرگذار اسـت. ازجمله ایـن عوامل می تـوان به بحران 
بیـکاری، افزایش نرخ سـالمندی، بی ثباتی در فعالیت های اقتصـادی، افزایش حوادث 

و سـوانح در کشـور و رشـد روزافـزون هزینه های درمان اشـاره کرد.

در حـال حاضـر سـازمان تأمیـن اجتماعـی با ارائـه بالغ بـر 20 حمایت شـامل انواع 
مسـتمری ها، خدمـات درمانی، مقرری بیـکاری و حمایت های کوتاه مـدت به حدود 
52 درصد از جمعیت کشـور به عنـوان بزرگ ترین سـاختار ارائه دهنده حمایت های 
تأمیـن اجتماعـی در قالـب راهبـرد بیمـه اجتماعـی، پهناورترین چتر حمایتـی را بر 
اقشـار مختلف اعم از کارگران، کارمندان، معلمان، دانشـگاهیان و روحانیون، اصناف، 

قالیبافان، بسـیجیان و ... گسترده است.

عـالوه بر این سـازمان به عنـوان بزرگ ترین خریـدار و دومیـن تولیدکننده خدمات 
درمانـی در کشـور و همچنیـن به عنـوان یکی از بزرگ تریـن بازیگران بازار سـرمایه 
در کشـور و حامی نیروی کار نقش غیرقابل انکاری در توسـعه کشـور و فراهم سازی 
محیطـی امـن و تـوأم بـا آرامـش در جامعـه ایفـا می نماید. بـه همین لحـاظ انتظار 
مـی رود به عنـوان یک ظرفیت بـزرگ در جهت توزیـع مجدد درآمدهـا در جامعه 
و همچنیـن وسـیله ای به منظور اسـتقرار عدالت اجتماعی مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
بی تردیـد هرگونـه اختالل در سـاختار مالـی آن و درنتیجه ناتوانی این سـازمان ملی 
در پاسـخگویی به مطالبات اجتماعی جامعه با توجه به دامنه گسـترده پوشـش آن 

می تواند پیامدهای ناخوشـایندی را به همراه داشـته باشـد.
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 جدول 2: تعداد کارکنان بخش بیمه ای و ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی

 جدول 3: تعداد مراکز درمانی ملکی سازمان به تفکیک بیمارستان، درمانگاه و دی کلینیک و تعداد شعب بیمه ای

 جدول 4: شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی خرداد 1393

تعهدات این سـازمان برابر اسـتانداردهای تعیین شـده به وسیله سـازمان بین المللی 
کار و سـازمان بین المللی تأمین اجتماعی تنظیم  شده و باالترین حد این استانداردها 
را در برمی گیـرد. چگونگـی تحقـق ایـن تعهـدات و ارائـه خدمـات به وسـیله ایـن 

سـازمان را قانون معین کرده اسـت.

به طورکلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود:
الف : تعهدات کوتاه مدت،

 ب : تعهدات بلندمدت.
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 2-1-1- تعهدات کوتاه مدت

 2-1-2- تعهدات بلندمدت

 مجموعـه حمایت هایـی که از سـوی سـازمان در خصوص بیمه شـدگان در قالب 
تعهـدات کوتاه مـدت صـورت می گیـرد به شـرح زیر می باشـد:
1. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و غیره،

2. غرامت دستمزد ایام بیماری،
3. غرامت دستمزد ایام بارداری،

4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه،
5. پروتز و اورتز )تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی(،

6. غرامت نقص عضو مقطوع،
7. کمک هزینه ازدواج،

8. هزینه کفن ودفن،
9. مقرری بیمه بیکاری.

مجموعـه حمایت هایـی که از سـوی سـازمان در خصـوص بیمه شـدگان در قالب 
تعهـدات بلندمـدت صـورت می گیـرد به شـرح زیر می باشـد:

1. مستمری بازنشستگی، 
2. مستمری ازکارافتادگی کلی،

 3. مستمری ازکارافتادگی جزئی،

 4. مستمری بازماندگان.

بـر اسـاس قانـون الـزام سـازمان تأمیـن اجتماعی بـه اجـرای بندهای الـف و ب 
مـاده 3 قانـون تأمیـن اجتماعـی حمایـت در برابر حـوادث و بیماری ها و بـارداری 
از تعهـدات سـازمان می باشـد کـه اجـرای آن بـه معاونـت درمـان واگذار شـده 
اسـت.  درنتیجـه تدویـن خط مشـی ها و سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی و نظارت 

27



و هماهنگـی در انجـام تعهـدات درمانـی در سـتاد مرکـزی توسـط معاونـت امور 
درمـان و مدیریت هـای تابعه مربوطـه )اداره کل درمان مسـتقیم، اداره کل درمان 
غیرمسـتقیم، اداره کل پشـتیبانی درمـان( انجـام می گیـرد و در اسـتان ها اجـرای 
برنامه هـا و تعهـدات درمانی بـه عهده مدیریت هـای درمان اسـتان ها و واحدهای 
تابعـه مربوطه )بیمارسـتان ها، دی کلینیک هـا و ....( اسـت. به طورکلی حمایت های 

سـازمان فـرد بیمه شـده را از روز تولـد تـا زمـان مـرگ در برمی گیرد.

 2-2- مأموریت سازمان تأمین اجتامعی

 2-3- ارکان و تشکیالت کالن سازمان تأمین اجتامعی

سـازمان تأمیـن اجتماعی، یـک نهاد عمومـی غیردولتی بین نسـلی، 
بـا هویـت اجتماعـی اقتصـادی در گسـتره عمومـی، جامع تریـن و 
محوری تریـن ارائه دهنـده حمایت هـای قانونـی تأمیـن اجتماعـی 
مبتنـی بر اصـول بیمه های اجتماعی اسـت. این نهاد، دارای اسـتقالل 
اداری و مالـی اسـت و بـر اصل سـه جانبه گرایی کارگـر، کارفرما و 

دولت اتـکاء دارد.

ایـن سـازمان بـا اجـرا، تعمیـم و گسـترش انـواع بیمه هـای اجتماعـی و درمانی در 
چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسـبات بیمه ای، نقش اساسـی در پشـتیبانی 
از نیـروی کار در فراینـد توسـعه پایـدار کشـور، بر اسـاس الگوی اسـالمی - ایرانی 

پیشـرفت و تعمیق احسـاس امنیـت اجتماعی اقتصـادی به عهـده دارد.

سـازمان، بـا تکیـه بر سـرمایه های انسـانی به عنـوان مهم تریـن مزیت راهبـردی و 
بـا اسـتفاده از آخرین دسـتاوردهای علمـی و فناوری های نوین از طریـق حضور پویا 
و اثربخـش در فضـای کسـب وکار، خود را متعهد به شـفافیت و پاسـخگویی و انجام 
بهنـگام تعهـدات قانونـی به ذینفعـان و صیانت از منابـع و ارتقـاء ارزش ذخایر خود 

می دانـد.

ارکان و تشکیالت کالن سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
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 2-4- ماهیت سازمان

سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه اسـتناد مـاده 4 اساسـنامه صنـدوق 
)مصـوب 1389( دارای شـخصیت حقوقـی و اسـتقالل مالـی بوده و 
مقـرر اسـت به صـورت یـک مؤسسـه عمومـی غیردولتـی فعالیـت 
و نسـبت بـه ارائـه حمایت هـای منـدرج در قانـون تأمیـن اجتماعی 

اهتمـام به عمـل آورد.

همچنیـن بـا توجه به ماده یـک قانون تأمین اجتماعی، این صنـدوق مبتنی بر راهبرد 
بیمه هـای اجتماعـی طراحـی گردیـده و مقـرر اسـت از محـل وجـوه و درآمدهـای 
موضـوع قانـون تأمین اجتماعـی به ویژه حق بیمه هـای وصولی از شـرکای اجتماعی 
خود یعنی کارفرمایان، بیمه شـدگان و دولت نسـبت به تأمین و پرداخت هزینه های 

تعهدات قانونی اقـدام نماید.

تأکید بر ماهیت بیمه اجتماعی سـازمان در قانون، بدین مفهوم اسـت که بر اسـاس 
اصـول حاکـم بـر ایـن راهبرد مصـارف سـازمان بایـد از محل منابع تعریف شـده 
در قانـون تأمیـن گـردد. بـه همیـن لحـاظ ضـرورت دارد سیاسـت گذاری ها و 
تصمیم گیری هـا به گونه ای باشـد که همـواره تعادل مالی در سـاختار مربوطه حفظ 
گـردد. در غیر این صـورت نیازمنـد مداخلـه دولـت در تأمین هزینه ها هسـتیم که 
بـه علـت روند تصاعـدی مصارف در این قلمرو بی شـک شـاهد آثـار مخرب آن 

بر سـاختار اقتصـادی و اجتماعی جامعـه خواهیم بود.

الزم بـه ذکـر اسـت اصـوالً رفتـار مالی سـاختارهای بیمـه ای به گونه ای اسـت که 
رشـد سـریع تر مصارف در مقایسـه بـا منابع اجتناب ناپذیر اسـت. تجـارب بیانگر 
ایـن واقعیـت اسـت کـه در آغـاز فعالیـت طرح هـای بیمه هـای اجتماعـی تعداد 
مسـتمری دیگـران در حـد صفـر یـا بسـیار اندک می باشـد، ضمـن اینکـه تعداد 
بیمه شـدگان ارقـام قابل توجـه ای را تشـکیل می دهـد، هرچنـد در ادامـه به علت 
اشـباع جمعیت جامعه و بازار کار، رشـد تعداد بیمه شـدگان میل به صفر نموده و 
از سـوی دیگـر بـه علت بلوغ طـرح تعداد مسـتمری بگیران و به تبـع آن مصارف 
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به صـورت مسـتمر روند افزایشـی را طی می نمایـد. به همین علت ضـرورت دارد 
سـاختار جمعیتـی و مالی سـازمان به طور مسـتمر رصد و در صورت شـکل گیری 

انحـراف سـریعاً نسـبت به اقدامـات اصالحی اهتمـام الزم بـه عمل آید.

مکانیزم محاسـبه مسـتمری در سـازمان تأمین اجتماعی مبتنی بـر مزایای معین1  
)DB( می باشـد. در ایـن روش فرمول محاسـبه مسـتمری و درنتیجه میـزان مزایا 
کـه بـر اسـاس همان فرمـول اسـت، از ابتـدا در قانون تعریـف می گـردد. درواقع 
در این نظام ها سـطح معینی از مزایا که متناسـب با میزان دسـتمزدهای مشـمول 
حـق بیمـه در یـک بـازه زمانـی و سـابقه پرداخت حـق بیمه اسـت از قبـل برای 
بیمه شـده تعهد می شـود و بین میزان حق بیمه و مزایای دریافتی ارتباط مسـتقیم 
وجـود نـدارد. نکتـه قابل توجه در این مکانیزم توجه به انتقاالت درون و بین نسـلی 
و همچنیـن شـکل گیری نظـام بازتوزیعـی افقـی و عمـودی اسـت، ضمـن اینکه با 
توزیـع خطـر بین جامعه تحت پوشـش از شـکل گیری بحران های فـردی اجتناب 
می گـردد. به عبارت دیگـر می توان عنوان نمـود که در ایـن روش عدالت اجتماعی 

پررنگ تـر از عدالـت فردی دیده  شـده اسـت.

نظـام مالـی سـازمان مبتنـی بـر روش اندوخته گـذاری جزئـی2 می باشـد. در ایـن 
روش هـا میـزان نـرخ حق بیمه بر چگونگی شـکل گیری میزان ذخایر طرح بسـیار 
مؤثـر اسـت. ایـن ذخایـر به منظـور حفظ تعـادل مالی و اجتنـاب از نوسـانات نرخ 
حـق بیمـه، سـرمایه گذاری بلندمدت می شـوند. در طرح های مبتنی بـر روش های 
تأمیـن مالی جزئی معموالً دو نوع ذخیره فنی در راسـتای ایفای تعهدات بلندمدت 
و ذخیـره احتیـاط جهـت جبران کسـری های ناشـی از بـروز  اتفاقـات غیرمترقبه 
وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه ماهیـت بلندمـدت ذخایـر فنـی، عمدتـاً در زمینه 

سـرمایه گذاری های بلندمـدت مورداسـتفاده قـرار می گیرند.

نـوع دیگـر نظام رایج در کشـورهای جهـان، مبتنی بر حق بیمه معینDC( 3( اسـت 
کـه در ایـن نظام بازنشسـتگی، حقوق بازنشسـته با توجه به حق بیمه بازنشسـتگی 
کـه از طرف وی پرداخت شـده اسـت، محاسـبه می گـردد و در زمان بازنشسـتگی 

1.  Defined Benefit 

2.  Partially funded 

3.  Defined Contributions 
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بـه میزان مشـارکت فـرد در ذخایر صندوق و سـود حاصل از سـرمایه گذاری ها که 
اندوختـه مشـترک صندوق را تشـکیل می دهـد و می تواند به عنـوان مثـال در بازار 
سـهام سـرمایه گذاری شوند، مالک محاسبه حقوق بازنشسـتگی خواهند بود و نتایج 
ایـن سـرمایه گذاری ها چـه مثبـت و چه منفـی در حسـاب فرد منعکس می شـود. 
فراینـد ذکـر شـده گاهـی بـه صـورت خرید یک مسـتمری سـالیانه کـه منجر به 
پرداخـت یـک درآمـد منظم می شـود، بـه انجام می رسـد. ریسـک های جمعیتی و 

اقتصـادی در ایـن روش به بیمه شـده منتقل می شـود.

در حـال حاضر، نهادهـا و صندوق های متعددی با شـاخص های متفاوت در قلمرو 
بیمـه ای فعالیـت دارنـد. ایـن صندوق ها به لحـاظ مرجع تأسـیس، جمعیت تحت 
پوشـش، حـق بیمـه دریافتـی و ... از هم متمایزنـد و به لحاظ جامعیـت، فراگیری، 
کارایـی و پایـداری منابـع مالـی نیـز در وضعیت هـای متفاوتـی قـرار دارنـد. در 
جدول هـای )5(، )6( و )7( شـاخص های توصیفی و عملکردی صندوق های 17گانه 
بازنشسـتگی آمـده اسـت. جـدول )8( نیز روند تغییـرات شـاخص های مربوط به 

سـازمان تأمیـن اجتماعی طـی یک دهه اخیـر را نشـان می دهد.

3- فصـل سـوم: بررسـی روند شـاخص های منتخب حـوزه تأمین 
اجتامعی
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1. بـه اسـتناد بنـد (59) مـاده واحـده قانـون بودجـه سـال 1391 کل کشـور، صنـدوق بازنشسـتگی کارکنـان 

صنایـع فـوالد بـا وظایـف، امـوال، دارایی هـا، سـهام، امتیـازات، موجـودی، اسـناد، اوراق، تعهدات (شـامل 

تعهـدات اعـم از مطالبـات قانونـی بازنشسـتگان) و سـایر حقـوق و مسـتخدمین خود بـه وزارت تعـاون، کار و 

رفـاه اجتماعـی منتقـل گردید.

 جـدول 5: فهرسـت صندوق هـای بازنشسـتگی، میـزان کسـور دریافتـی، جمعیـت تحـت پوشـش و مرجع 
تصویب کننـده صنـدوق

منبع: اداره بیمه های اجتماعی معاونت رفاه )1393(.
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در رابطه با جدول 8 شاخص ها به صورت زیر تعریف می شوند:

 نسبت پشتیبانی: نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران؛

چگالـی پرداخـت حق بیمه )مـاه(: میانگین تعـداد حق بیمه هـای پرداختـی در طول یک 
سـال مالـی بـه حداکثر تعداد بالقوه ای اسـت که می توانـد در طول یک سـال مالی پرداخت 

شود؛

نرخ جایگزینی: نسـبت اولین مسـتمری دریافتی به آخرین دسـتمزد مشـمول کسـر حق 
افراد؛ بیمه 

نـرخ مؤثـر تعدیـل: مابه التفاوت نـرخ افزایش مسـتمری و نـرخ افزایش شـاخص قیمت 
مصرف کننـده )کفایـت مزایـای مسـتمری بگیران در مقابـل افزایـش شـاخص قیمـت 

مصرف کننـده(؛

نـرخ مؤثر سـاالنه بازگشـت سـرمایه: مابه التفاوت نرخ اسـمی بازگشـت سـرمایه و نرخ 
افزایش شـاخص قیمـت مصرف کننده؛

کفایت مزایای بازنشسـتگی: نسبت میانگین مسـتمری و کمک های جنبی به ازای هر پرونده 
مسـتمری بگیر به میانگین هزینه خانوار شهری.

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری سال 83 می باشد.

 جدول 9: مقایسه سن بازنشستگی و امید به زندگی در کشورهای منتخب
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 جدول 10: مقایسه سال های مبنای محاسبه مستمری در کشورهای منتخب

 جدول 11: نرخ حق بیمه در کشورهای منتخب جهان
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عملکـرد صندوق هـای بیمه اجتماعی اثـرات جدی بر سـاختارهای 
اختـالل در  اجتماعـی هـر کشـوری دارد. هرگونـه  و  اقتصـادی 
کارکردهـای حرفـه ای صندوق هـا، قطعـاً جامعـه را متأثر سـاخته 
و نهایتـاً منجـر بـه تنش هـای مختلـف خواهـد گردید. نمونـه بارز 
ایـن مسـئله وضعیـت کشـورهای اروپایی همچـون یونـان در عدم 
تـوان دولـت برای حل بحران اسـت. در ایران، مسـائل و مشـکالت 
گوناگـون اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی باعث شـده اسـت در حال 
حاضر بسـیاری از صندوق های تأمین اجتماعـی از نقطه تعادل عبور 
کـرده و کامالً بـه بودجه عمومی دولت یا منابع دسـتگاه های متبوع 

خود وابسـته شوند. 
محاسـبات انجام شـده نشـان می دهد، طی چند سـال گذشته، سـهم صندوق های 
بازنشسـتگی کشـوری و نیروهای مسـلح در بودجه عمومی همواره رو به افزایش 
بوده اسـت. جدول شـماره 12 نشـان می دهد که سهم بودجه صندوق بازنشستگی 
کشـوری در سـال 1387 از کل بودجـه فصـل رفاه و تأمین اجتماعی حـدود 15.7 

4- فصل چهارم: بحران صندوق های بازنشستگی

در سـال های اخیر بحـران صندوق های بازنشسـتگی از دغدغه های 
اساسـی تصمیم گیـران و کارشناسـان بـوده که کنتـرل و مدیریت 
آن اهتمـام ویـژه ای را می طلبـد. اکثـر مـردم ایـران تحت پوشـش 
مزایـای صندوق های بازنشسـتگی قـرار می گیرند، بنابرایـن ناتوانی 
دولـت به عنوان حامـی مالی صندوق هـا در پرداخت مزایـا می تواند 
زمینه سـاز بحـران اجتماعـی باشـد. لـذا قبـل از تبدیـل چالـش 
صندوق هـا بـه بحـران، بایـد ریشـه های چالـش واکاوی شـده تـا 

براسـاس آن  راهکارهای متناسـب طراحی شـوند.

 4-1-کرسی صندوق های بیمه اجتامعی و وابستگی آن ها به
 بودجه عمومی دولت 
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درصـد بـوده که این نسـبت در الیحه بودجـه 1394 به بیش از 31 درصد رسـیده 
اسـت. همیـن نسـبت در مورد سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیروهای مسـلح در دوره 
یادشـده از حـدود 21 درصـد بـه حـدود 27 درصد افزایش یافته اسـت. در مجموع 
سـهم دو صنـدوق مـورد بحث از بودجـه فصل رفاه و اجتماعـی در دوره یادشـده از 

36.6 درصـد به بیش از 58 درصد رسـیده اسـت. 

 جدول 12: سهم بودجه صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از 
بودجه فصل رفاه و تأمین اجتماعی در سال های 1387 تا 1394  )ارقام به درصد(
منبع: قوانین بودجه سال های 87 تا 93 و قانون بودجه سال 94

روند فزاینده سـهم بودجه صندوق های بازنشسـتگی کشـوری و نیروهای مسلح از 
بودجـه فصـل رفـاه و تأمین اجتماعی بیانگر آن اسـت کـه روزبـه روز دولت برای 
مشـارکت در حـق بیمه هـای اجتماعـی )به منظـور سـرمایه گذاری بـرای آینـده 
بیمه شـدگان( و همچنین تقویـت بودجه حمایت های اجتماعـی )کمک به نهادهای 
حمایتـی به منظـور کاهـش فقـر و کنتـرل آسـیب های اجتماعـی( امـکان کمتری 

خواهد داشـت. 

در شـرایطی کـه سـهم صندوق هـای بازنشسـتگی کشـوری و لشـگری در بودجه 
دولـت بـه رقـم قابل توجهـی رسـیده و رونـد فزاینـده آن بـرای سـال های آینـده 
قابل تحمـل نخواهـد بـود، تـالش بـرای جلوگیـری از وقـوع بحـران در صنـدوق 
تأمین اجتماعی و جلوگیری از افزایش وابسـتگی صندوق های کشـوری، لشـگری و 

اختصاصـی دسـتگاه ها بـه بودجـه عمومی یـک ضرورت اسـت.
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به طورکلـی، وضعیـت کلـی حاکم بـر صندوق هـا در ایـران را می تـوان چنین به 
تصویرکشید: 

افزایـش بدهـی انباشـته دولـت بـه صندوق هـا و از دسـت رفتـن 
فرصت هـای سـرمایه گذاری و همچنین شـرایط اقتصادی نامناسـب 
بـرای سـرمایه گذاری ذخایـر بیمـه ای، به طوری کـه تا حـدود زیادی 

ناکارآمـدی آن هـا را در پی داشـته اسـت؛

تقریبـاً تمام صندوق های بازنشسـتگی در کشـور با کمبـود منابع مواجه 
هستند؛

جریان هـای نقـدی ورودی و خروجی صندوق ها به تعادل نرسـیده 
است؛ 

صندوق هـا بـرای تأمیـن مالـی به طـور گسـترده نیازمند بـه بودجه 
دولتی هسـتند؛

مداخله دولت و مجلس شـورای اسـالمی اسـتقالل صندوق ها را سلب 
است؛ کرده 

اعمـال مدیریت دولتـی ناکارآمـد بر تصمیم گیری های شـرکت های 
صندوق هـا، مشـکالتی را در امـور اجرایی به وجود آورده اسـت؛ 

تـداوم نرخ باالی تورم، سـرمایه گذاری های بلندمدت را با مشـکل مواجه 
است؛ کرده 

گرچـه بخشـی از ناکامـی اقتصـادی صندوق هـا را می تـوان بـه تورم 
نسـبت داد، ولـی نقـش سـوء مدیریـت در تصمیمـات اقتصـادی 

همچنـان بسـیار پررنگ اسـت؛ 

در حـال حاضـر هیـچ نهـاد مالـی متمرکـزی به عنـوان مقـام ناظـر 
صندوق هـای بازنشسـتگی وجـود نـدارد؛ 

بـا توجـه به فقـدان مقام ناظـر، صندوق هـا ملزم بـه رعایت هیچ یک 
از معیارهای شـفافیت در گزارش دهی نیسـتند؛

40



افزایش وابسـتگی بسـیاری از صندوق ها به منابع دولتی طی سـال های 
اخیر، نشـان از کاهش بهره وری آن ها دارد؛

بـا توجـه بـه مطالب فـوق، به طـور خالصه، منشـأ مشـکالت کنونی 
صندوق هـای بیمـه اجتماعی )بازنشسـتگی( را می توان در سـه عامل 

عمده خالصـه کرد.

 4-1-1- مدیریت و رسمایه گذاری صندوق های بازنشستگی 

 4-1-2- قوانین مصوب  

سـرمایه گذاری صندوق هـای بازنشسـتگی در دنیا طی سـال های اخیر به سـرعت 
رشـد یافتـه و بـه نظـر می رسـد کـه ادامـه ایـن روند افزایشـی بـه لحـاظ تعادل 
بخشـیدن بـه سـاختارهای اجتماعـی اجتناب ناپذیـر اسـت. سـرمایه گذاری در 
صندوق هـای بازنشسـتگی به پایداری مالی سیسـتم های بازنشسـتگی کمک کرده 
ولـی به دلیـل آنکه این سـرمایه گذاری ها در چارچوب ریسـک تعریف می شـوند 
چگونگـی و مدیریـت سـرمایه گذاری صندوق هـا و به ویـژه صندوق هـای تأمیـن 
اجتماعی به منظــور پایایی سیستم یکی از مشکالتی است که در اکثر کشــورهای 

موردبررسی می باشــد.

یکـی از عوامـل مهـم اثرگـذار بـر تعـادل صندوق هـای بیمـه اجتماعـی قوانینـی 
اسـت کـه ورودی هـا، خروجی هـا، منابع و مصـارف صندوق هـا را متأثر می سـازد. 
برخـالف مدیریـت حـوزه حمایت هـای اجتماعی که به طـور عمده با اسـتفاده 
از بودجه هـای دولتـی ارائـه و تأمیـن می گـردد، مدیریـت صندوق هـای تأمین 
اجتماعـی بـا توجـه بـه ماهیـت و کارکـرد ایـن صندوق هـا، بایـد بـر مبنـای 
محاسـبات دقیـق اقتصادی و بیمـه ای )اکچوئـری( انجام پذیرد. متأسـفانه طی 
سـه دهه گذشـته، قوانین و مقـررات متعددی برخالف منطق یادشـده تصویب 
و ابالغ شـده که نمونه هـای آن معافیت های گوناگون بیمه ای بـرای کارفرمایان 
و بیمه شـدگان در مـوارد مختلـف، بازنشسـتگی های پیـش از موعـد، تسـهیل 
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شـرایط بازنشسـتگی و تکفـل بازمانـدگان و امثـال آن بـوده اسـت. تمامی این 
قوانیـن بـدون رعایت محاسـبات بیمـه ای و با تکیه  بـر منابع داخلـی صندوق ها و 
یـا بـا ایجاد تعهد مالـی برای دولـت بوده که افزایـش بدهی های معوقـه دولت به 
ایـن صندوق هـا را در پی داشـته اسـت. این در حالی اسـت که بـا توجه به ماهیت 
بیمـه ای صندوق هـا، نه تنها باید بر آثار مسـتقیم سیاسـت های اعمال شـده بر روی 
ورودی هـا و خروجی هـای صندوق های بازنشسـتگی دقت شـود، بلکـه حتی برخی 
سیاسـت های اقتصـادی، اجتماعـی کـه به ظاهـر مرتبط بـا درآمدهـا و هزینه های 
صندوق هـا نیسـتند نیز باید به دقت موردبررسـی قـرار گیرند و چنانچه سیاسـتی 
منجـر بـه افزایش هزینه هـای صندوق هـا می گردد، حتمـاً منابعی متناسـب برای 

آن در نظـر گرفته شـود.

به طـور مثـال بـر مبنای مـاده 6 قانـون اجرای سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانون 
اساسـی، مؤسسـات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسـبات عمومی حق 
مالکیـت مسـتقیم مجموعـاً حداکثر تا 40 درصد سـهم بـازار هر کاال یـا خدمت را 
دارند. در اصالحیه این ماده آمده اسـت، هر مؤسسـه و نهاد عمومی موضوع ماده 5 
قانون محاسـبات، در هر بنگاه اقتصادی تا سـقف40%  می تواند سـرمایه گذاری کند. 
همین طـور به موجـب بند الـف مـاده 26 قانون برنامـه پنجم توسـعه، صندوق های 
بازنشسـتگی از هرگونه بنگاه داری جدید منع شـده و مکلف شـده اند مـوارد قبلی را 
نیـز طـی یک برنامـه زمان بندی شـده واگذار نمایند. هـر یک از مـوارد مصوب فوق 
بـر وضعیت فعالیـت اقتصادی صندوق ها و درنتیجـه درآمدهای آن اثرگذار اسـت.

تصویـب قوانینـی برخـالف منطـق اداره صندوق هـا ی بیمـه ای در حالـی انجـام 
می گیـرد کـه بـر مبنای قوانیـن مصوب مجلس شـورای اسـالمی، مالکیـت منابع 
بیمـه اجتماعـی مشـاع بین نسـلی و متعلق به همه نسـل های جامعه زیر پوشـش 
صنـدوق  اسـت1. حقـوق اعضاء در ایـن صندوق ها نیـز ارزش پولی و مالـی ندارد 

بلکـه ماهیـت آن تعهدی و منحصـر به دریافـت تعهدات قانونی اسـت2. 

1.  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بند »د« ماده (7) 

2.  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بند »ی« ماده (9) 
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لذا دولت نه تنها حق تصــرف در این منابع را نــدارد، بلکه هرگونه 

تصمیم گیری در دولت )شامل همه ارکـان تصمیم گیری در حاکمیت( 

که سبب افزایش هزینه های صندوق بیمه اجتامعی شود، باید همراه 

با تأمین منـابع مالی معــادل باشد1، در غیر این صورت آن تصمیامت 

قابلیت اجرا ندارد2 .

1 . قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بند »ج« ماده (7)

2 . قانون برنامه پنجم توسعه، بند »3- الف« ماده (26) و ماده (29)

3. ماده 21 قانون کار: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: 

1. فوت کارگر، 2. بازنشستگی کارگر، 3. ازکارافتادگی کلی کارگر، 4. انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت 

و عدم تجدید رصیح یا ضمنی آن، 5. پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، 6. استعفای کارگر. 

به موجب بند (د) ماده  8 قانون رفع برخی از موانع تولید رسمایه گذاری صنعتی، کارفرما می تواند در نتیجه کاهش تولید 

و تغییرات ساختاری در اثر رشایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات فناوری نیز قرارداد کار را خاتمه دهد. 

 

 جدول 13: قوانین مصوب مجلس در خصوص تأمین اجتماعی
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 4-1-3- وضعیت نامناسب اقتصادی 

 4-2- بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتامعی 

یکـی دیگـر از عوامـل اثرگـذار بر منابـع صندوق هـای اجتماعی، وضعیـت اقتصادی 
کشورهاسـت. فضای نامسـاعد کسـب وکار، تورم باال و لجام گسـیخته و عدم اطمینان 
بـه آینـده، رکود شـدید فعالیت های اقتصادی و .... امکان سـرمایه گذاری مناسـب و با 
سـودآوری قابل قبـول را از مدیـران صندوق ها سـلب کـرده و  به کسـری صندوق ها 

دامن زده اسـت.

نگاهـی اجمالی به سـاختار نظـام تأمین اجتماعی کشـور بیانگر این 
واقعیـت اسـت کـه تقریباً تمـام سـاختارها فعـال در این قلمـرو با 
چالش هـای عدیـده به ویـژه کمبـود منابـع به منظور پاسـخگویی به 
تعهـدات خـود روبرو هسـتند. همان طور که گفته شـد تأمین بخش 
عمـده ای از مصـارف دو صنـدوق بـزرگ بازنشسـتگی کشـوری و 
نیروهای مسـلح از بودجه عمومی کشـور و مشـکالت جدی صندوق 
فـوالد جهت پرداخت مسـتمری ها و درخواسـت های انتقـال و ادغام 

سـایر صندوق ها نشـانه های این مشـکالت می باشـد.

در این  بین به نظر می رسـد سـازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سـاختار 
فعال در این حوزه از وضعیتی بهتر نسـبت به سـاختارهای مشـابه برخوردار باشد. 
هرچنـد شـاخص های کلیـدی نشـان می دهـد که ایـن سـازمان نیز با مشـکالت 

جـدی در تأمین منابع الزم روبه رو شـده اسـت.

متأسفانه علی رغم اهمیت و جایگاه تأمین اجتماعی در ساختار کشور و وابستگی مستقیم 
بالغ بـر 52 درصـد از آحـاد جامعـه به آن، عملکرد سـازمان تأمین اجتماعـی حاکی از 
شـکل گیری عـدم تعادل در سـاختار مالی آن می باشـد. به همین لحاظ ضـرورت دارد 

قبل از شـکل گیری هرگونه رویـداد ناگوار اقدامات پیشـگیرانه الزم اتخاذ گردد. 
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سـازمان تأمیـن اجتماعی به اسـتناد مـاده 4 اساسـنامه صندوق )مصـوب 1389( 
دارای شـخصیت حقوقـی و اسـتقالل مالـی بـوده و مقـرر اسـت به صـورت یـک 
مؤسسـه عمومـی غیردولتـی فعالیت و نسـبت بـه ارائـه حمایت های منـدرج در 

قانـون تأمیـن اجتماعی اهتمـام به عمـل آورد.

همچنیـن بـا توجه به ماده یـک قانون تأمین اجتماعی این صنـدوق مبتنی بر راهبرد 
بیمه هـای اجتماعـی طراحـی گردیـده و مقـرر اسـت از محـل وجـوه و درآمدهای 
موضـوع قانـون تأمین اجتماعـی به ویژه حق بیمه هـای وصولی از شـرکای اجتماعی 
خود یعنی کارفرمایان، بیمه شـدگان و دولت نسـبت به تأمین و پرداخت هزینه های 

تعهدات قانونی اقـدام نماید.

تأکید بر ماهیت بیمه اجتماعی سـازمان در قانون بدین مفهوم اسـت که بر اسـاس 
اصـول حاکـم بـر ایـن راهبرد مصـارف سـازمان بایـد از محل منابع تعریف شـده 
در قانـون تأمیـن گـردد. بـه همیـن لحـاظ ضـرورت دارد سیاسـت گذاری ها و 
تصمیم گیری هـا به گونه ای باشـد که همـواره تعادل مالی در سـاختار مربوطه حفظ 
گـردد. در غیر این صـورت نیازمنـد مداخله دولـت در تأمین هزینه ها هسـتیم که 
بـه علـت روند تصاعـدی مصارف در این قلمرو بی شـک شـاهد آثـار مخرب آن 

بر سـاختار اقتصـادی و اجتماعی جامعـه خواهیم بود.

الزم بـه ذکـر اسـت اصـوالً رفتـار مالی سـاختارهای بیمـه ای به گونه ای اسـت که 
رشـد سـریع تر مصارف در مقایسـه بـا منابع اجتناب ناپذیر اسـت. تجـارب بیانگر 
ایـن واقعیـت اسـت کـه در آغـاز فعالیـت طرح هـای بیمه هـای اجتماعـی تعداد 
مسـتمری دیگـران در حـد صفـر یـا بسـیار اندک می باشـد، ضمـن اینکـه تعداد 
بیمه شـدگان ارقـام قابل توجـه ای را تشـکیل می دهـد، لیکـن در ادامـه بـه علـت 
اشـباع جمعیت جامعه و بازار کار، رشـد تعداد بیمه شـدگان میل به صفر نموده و 
از سـوی دیگـر بـه علت بلوغ طـرح تعداد مسـتمری بگیران و به تبـع آن مصارف 
به صـورت مسـتمر روند افزایشـی را طی می نمایـد. به همین علت ضـرورت دارد 
سـاختار جمعیتـی و مالی سـازمان به طور مسـتمر رصد و در صورت شـکل گیری 

انحـراف سـریعاً نسـبت به اقدامـات اصالحی اهتمـام الزم بـه عمل آید.
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 4-2-1- چالش های سازمان تأمین اجتامعی 

عـدم پرداخـت بهنگام مطالبات سـازمان توسـط دولـت: عـدم پرداخت بهنگام 
تعهـدات شـرکای اجتماعـی به ویژه دولـت یکـی از چالش های بـزرگ پیش روی 
سـازمان می باشـد و همان گونـه کـه پیش تر عنوان گردید به شـدت سـاختار مالی 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی را تحت تأثیـر خود قرار داده اسـت. مطالبـات از دولت 
یکـی از دغدغه هـای مهـم سـازمان به شـمار مـی رود؛ به طوری که رونـد تغییرات 
آن طـی سـال های برنامـه چهـارم توسـعه به طـور متوسـط از رشـدی در حـدود 
32.2 درصـد و در برنامـه پنجم نیز به طور متوسـط از رشـد برابر بـا 35.2 درصد 
حکایـت دارد. بـرآورد حجم بدهی های دولت به سـازمان در سـال 1394 نشـانگر 
آن اسـت که به اسـتثنای کسـری صندوق بیمه بیکاری، سـایر تعهـدات دولت به 
سـازمان بالغ بـر صـد هزار میلیـارد تومان اسـت که تقریبـاً می توان بیـان کرد در 

حـدود 30 درصـد کل بودجه جاری و عمرانی یک سـاله کشـور اسـت.

 نمودار 2: میزان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت
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 نمودار 3: کسری/مازاد منابع )نقدی( سازمان تأمین اجتماعی

ناپایـداری تعـادل مالـی: پیشـی گرفتن رشـد مصارف نسـبت به منابـع که خود 
هـم به عنـوان چالـش و هـم به عنـوان پیامـد سـایر چالش ها مطـرح می شـود در 
سـنوات اخیـر به شـدت سـازمان را مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت. بـر اسـاس 
آمارهـای موجـود منابع نقـدی سـازمان در طـی سـال های 1384-1393 به طور 
متوسـط در حـدود 27.5 درصـد رشـد داشـته اسـت درحالی کـه متوسـط رشـد 
مصـارف سـازمان در طـی مـدت مشـابه بـه رقـم 30 درصـد رسـیده و به طـور 
میانگین 2.5 درصد بیش از منابع نقدی رشـد داشـته اسـت. ایـن موضوع موجب 
گردیـده بـر اسـاس برآوردهـای اولیه منابع نقـدی حاصل از حق بیمه برای سـال 
1394 حـدود 410000 میلیـارد ریـال پیش بینـی شـود و این در حالی اسـت که 
بـرای همین سـال برآورد مصارف بالغ بـر 570000 میلیارد ریال اسـت که بیانگر 

کسـری قابل توجـه در سـاختار مالی سـازمان می باشـد.

کاهـش نسـبت پشـتیبانی: در سـاختارهای تأمیـن اجتماعی به منظـور پیگیری و 
رصـد وضعیـت مالـی صندوق هـای مسـتمری معمـوالً از دو شـاخص مهم یعنی 
نسـبت پشـتیبانی و نسـبت مصـارف بـه منابـع اسـتفاده می گـردد. رونـد این دو 
شـاخص به روشـنی وضعیـت پایـداری صنـدوق و توانمنـدی آن در تـداوم ارائـه 
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حمایت ها را به تصویر می کشـد. متأسـفانه باوجود اهمیت و نقش سـازمان تأمین 
اجتماعـی در سـاختار اقتصـادی و اجتماعی کشـور، شـاخص های ارزیابی عملکرد 
سـازمان رونـد مطلوبـی را بـه تصویر نمی کشـد. نسـبت پشـتیبانی کـه درواقع از 
تقسـیم تعداد بیمه شـدگان بر مسـتمری بگیران حاصل می گردد و نشـان می دهد 
چـه تعـداد بیمه شـده به ازای هـر مسـتمری بگیر وجـود دارد، روند نزولـی را طی 
سـال های گذشـته طی نموده و از رقم 25 در سـال 1354 به 5.95 در شـش ماهه 

اول سـال 1394 رسـیده است.

 نمودار 4: تعداد بیمه شدگان اصلی، تعداد مستمری بگیران )پرونده( و نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی

افزایـش نسـبت مصارف به منابع: همچنین مقایسـه مصارف بـه منابع نقدی نیز 
بیانگـر شـکل گیری بحران و گـذر از نقطه سربه سـری در صندوق می باشـد. روند 
مزبور نشـان می دهد که این شـاخص از رقم 50 درصد در سـال 1360 به  119 
درصـد در پایـان سـال 1393 افزایـش  یافته اسـت. ایـن ارقام بدین مفهوم اسـت 
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 نمودار 5: منابع حاصل از سرمایه گذاری های سازمان تزریق شده بابت ایفای تعهدات )میلیون ریال(

کـه منابـع حاصل از حق بیمـه در سـال 1393 دیگر تکاپوی مصـارف را ننموده و 
سـازمان از سـایر منابع خود برای تأمین مصارف اسـتفاده نموده اسـت. متأسـفانه 
انتظـار مـی رود این روندهـا در آینده نیز ادامـه یابد که در این صورت سـازمان با 

بحران جـدی در ارائـه حمایت ها روبـه رو خواهد گردید.

کاهـش نسـبت ذخایر: نسـبت ذخایـر به مصـارف جاری نیـز که یکـی دیگر از 
شـاخص های اندازه گیری توان مالی سـازمان می باشـد متأسـفانه روند مناسـبی را 
بـه تصویـر نمی کشـد. در سـال های اخیـر از یک سـو به علت اسـتفاده از بخشـی 
از ذخایـر به منظـور پرداخـت تعهدات و از سـوی دیگـر فقدان منابـع الزم جهت 
تقویـت حـوزه سـرمایه گذاری موجـب گردیـده این شـاخص سـیر نزولـی را طی 
نمایـد، به گونـه ای کـه از رقـم 6.35 در سـال 1363 به رقـم 2.4 در سـال 1393 

تنـزل یافتـه اسـت که زنـگ خطری برای سـازمان اسـت.

تغییر ترکیب سـاختار بیمه شـدگان: یکی از مهم ترین عواملی کـه در میان مدت 
باعـث کسـری نقدینگـی در سـازمان گردیـده اسـت، تغییر ترکیب بیمه شـدگان 
از اجبـاری بـه حمایتـی اسـت. تغییـر ترکیب شـاغلین بیمه شـده اجبـاری دارای 
کارفرمـای حقیقـی و حقوقـی از مـزد و حقوق بگیـر بـه بیمه شـدگان غیرمـزد و 
حقوق بگیـر فاقـد کارفرمـا از قبیـل راننـدگان، بافنـدگان، نویسـندگان، خادمیـن 
مسـجد، کارگران سـاختمانی و غیره در سـنوات اخیر باعث شـده اسـت تا دولت 
در نقـش یـک کارفرمـای بزرگ بالغ بر 3.5 میلیون بیمه شـده اجبـاری را از طریق 
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سـازمان تأمیـن اجتماعی تحت پوشـش قرار دهـد. لیکن این مهم با عـدم پرداخت 
حـق بیمه سـهم کارفرمایی توسـط دولت همـراه بوده کـه درنهایـت باعث کاهش 
درآمدهـای نقـدی ناشـی از کسـور حـق بیمـه در سـازمان و افزایش دیـون دولت 
گردیـده اسـت. آمار عملکرد سـازمان نشـان می دهد علی رغم این که بیمه شـدگان 
عـادی سـازمان بـا نرخ 4 درصد رشـد یافته لیکن بیمه شـدگان حمایتی بـا نرخ 22 
درصد افزایش یافته اسـت. این افزایش سـریع بدون مشـارکت دولـت در پرداخت 
حـق بیمـه متعلقـه باعث گردیـده تا سـازمان علی رغم نقـش بیمه ای، رنـگ و بوی 

حمایتـی گرفتـه و درعین حال از بخشـی منابع نقـدی خود محـروم گردد.

 جدول 14: مقایسه بیمه شدگان عادی و بیمه شدگان حمایتی )پرداخت سهم کارفرما توسط دولت(

افزایـش تعهـدات کوتاه مدت: دولت بـه عنوان کارفرمـا در پرداخت حق بیمه ها 
بـا توجـه به شـرایط اقتصادی کشـور با مشـکل مواجه می باشـد و عمـاًل پرداختی 
به سـازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته اسـت. شـایان ذکر اسـت که تعهدات 
بیمـه ای شـامل دو جـزء تعهـدات کوتاه مـدت )درمـان( و تعهـدات بلندمـدت 
)بازنشسـتگی( می گـردد. بیمه شـدگان حمایتـی دارای نیازهـای کوتاه مدتـی مانند 
خدمـات درمانی هسـتند که سـازمان مجبور اسـت از منابع داخلی خـود این گونه 

50



 جدول15: هزینه های مالی طرح های حمایتی دولت که از منابع داخلی سازمان، تأمین مالی گردیده است. )میلیون ریال(

 نمودار 6: پرداختی سازمان بابت طرح های حمایتی تأمین اعتبار نشده )میلیون ریال(

خدمـات را بـه آنها عرضـه نماید. همان طور که در جدول ذیل مشـاهده می شـود 
هزینه های درمانی بیمه شـدگان حمایتی در سـال 1394 در حدود 13800 میلیارد 

ریـال بـرآورد می گردد. 

ایـن امـر در کنـار هزینه های همسان سـازی مسـتمری ها )به طور متوسـط 12000 
میلیارد ریال در سـال(، طرح تحول سـالمت )42000 میلیارد ریال در سـال 1394( 
و کسـری صنـدوق بیمه بیـکاری موجب گردیـد که سـازمان تنها در سـال 1394 
مبلغـی در حدود 67800 میلیـارد ریال از منابع داخلی خـود را صرف ارائه خدمات 

کوتاه مـدت نماید. 
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 نمودار 7: هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی طی دوره 1393-1383

شـکاف بیـن عملکرد حوزه سیاسـت گذاری و اهـداف بیمه ای: بـا توجه به نظام 
مالـی حاکـم بـر سـازمان تأمیـن اجتماعـی مدیریـت ذخایـر از اهمیـت و جایگاه 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. متأسـفانه در طـی سـال های گذشـته به علـل گوناگون 
ازجملـه طوالنـی بـودن فراینـد قیمت گـذاری سـهام واگـذاری توسـط سـازمان 
خصوصی سـازی، مقـدم شـمردن واگـذاری شـرکت های زیـا ن ده، عـدم تعییـن 
تکلیـف قطعـی قراردادهـای شـرکت های واگـذاری بـه سـازمان علی رغـم ابالغ 
مصوبـه واگـذاری، واریـز وجـوه حاصـل از فروش سـهام )حصـه نقدی( بـا تأخیر 
بسـیار طوالنـی به حسـاب های سـازمان، عدم وجود ضمانـت اجرایی قـوی در رد 
دیـون دولـت به سـازمان تأمین اجتماعی، لغـو مصوبات یک طرفه واگذاری سـهام 
بـدون جایگزینـی با شـرکت های دولتـی و یا خصوصـی دارای سـهام دولتی دیگر 
موجـب گردید تا سـازمان نتواند بـه نحو مطلوب از ذخایر بیمه شـدگان صیانت و 
بهره بـرداری مناسـب انجام دهد که ایـن موضوع سـازمان را در تأمین منابع مالی 

موردنیـاز به شـدت تحت تأثیـر قرار داده اسـت.
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 4-2-2- دالیل شکل گیری مشکالت 

در واکاوی علـل شـکل گیری افزایـش نسـبت مصـارف جـاری به منابـع حاصل 
از حـق بیمـه بـا دامنه گسـترده ای از عوامـل مواجه می شـویم که برخی بـر روی 
منابـع و برخـی دیگـر مصـارف را متأثر می سـازند کـه مهم ترین آن ها به شـرح 

زیر اسـت:

افزایش فاصله بین سن بازنشستگی و امید به زندگی،

گرایش به بازار کار غیررسمی،

بروز بحران های اقتصادی،

بازنشستگی های پیش از موعد،

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور،

کاهش سن بازنشستگی،

افزایش ضریب محاسبه مستمری،

همسان سازی مستمری ها،

مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان،

عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت،

روند افزایشی فعالیت های مشمول معافیت حق بیمه،

پرداخت کمک های جنبی مانند کمک هزینه همسر، عیدی، کمک هزینه 
مسکن،

عدم پرداخت بهنگام بدهی ها توسط دولت و کارفرمایان،

آرای صادره از محاکم قضایی، شورای حل اختالف و ...،

احتساب مدت خدمت وظیفه به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه،
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قانون تعیین تکلیف بازنشسـتگی بر اسـاس 10 سـال و کمتر سـابقه 
پرداخت حـق بیمه،

بازنشستگی زودهنگام زنان،

نگاه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی،

ایجـاد تعهـدات مالی برای صنـدوق بدون توجه به تأمین مالی ناشـی 
از آن ها،

اجرای طرح تحول سالمت بدون تأمین اعتبار الزم،

عـدم توزیـع صحیـح و عادالنـه سـهم سـازمان در خصـوص درمان 
بیمـاران خاص،

گسـترش روزافـزون بسـته خدمـات و داروها تحت شـمول تعهدات 
بیمـه ای بـدون توجه بـه جبران بـار مالی و تبعـات مربوطه،

عدم توجه به صرفه و صالح سازمـان در اولویـت ها و نحوه واگذاری های 
سهام شرکت های دولتی،

واگذاری شرکت های زیان ده و کم بازده با سازمان،

طوالنـی بـودن فرایند قیمت گذاری سـهام واگذاری توسـط سـازمان 
خصوصی سـازی،

عـدم تعییـن تکلیـف قطعـی قراردادهـای شـرکت های واگـذاری 
ابـالغ مصوبـه،  علی رغـم 

عـدم وجـود ضمانـت اجرایـی قـوی در رد دیـون دولت به سـازمان 
تأمیـن اجتماعی،

لغـو مصوبـات واگذاری سـهام و به تبع آن تحمیل خسـارت بر منابع 
سازمان، مالی 

عـدم توجـه بـه حقـوق مالکانـه سازمـــان از سـوی شـرکت های 
واگذارشـده،
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نبـود سـازوکارهای الزم به منظـور تهاتر بدهی ها و مطالبـات دولت با 
بدهی ها و مطالبات سـازمان،

و به طورکلی قوانین و مقررات خارج از کارکردهای حرفه ای صندوق.

5- فصل پنجم: اصالحات و راهکارها

 5-1- راهکارهای برون رفت از چالش های موجود 

بـا توجـه بـه مطالب گفتـه شـده در گـزارش، باید گفـت در چند دهه گذشـته 
کاهـش نـرخ زادوولـد و افزایـش امیـد بـه زندگـی نـه فقـط در ایـران بلکه در 
 PAGE بسـیاری از کشـورها تأمین اجتماعی بر اسـاس سیسـتم های مسـتمری
بـا مزایـای معین )DB( را با مشـکالت جدی روبه رو کرده اسـت. افزایش فشـار 
مالـی و ناپایـداری صندوق هـا موجـب شـد تـا اصالح و بهسـازی سیسـتم های 
تأمیـن مالی صندوق های تأمیـن اجتماعی از ضرورت و اهمیـت باالیی برخوردار 
گـردد. بـه نظر می رسـد در کشـور ما هنـوز ضـرورت اصالحات به طـور کامل 
درک نشـده و بـه همیـن دلیـل اجـرای طرح های اصالحی بـه تعویـق افتاده اند. 
بایـد اذعان نمـود که نادیده انگاشـتن  این موضوع می توانـد پیامدهای اجتماعی 
و سیاسـی فراوانـی را بـه دنبال داشـته باشـد. در ایـن بخش اصالحاتـی که باید 
در نظـام بیمه هـای اجتماعـی کشـور انجام گـردد مورد بررسـی قـرار می گیرد.

5-2- اصالحات پارامرتیک1

بـه اصالحات درون سیسـتمی و تغییرات پارامتریک به منظور بهبـود توازن مالی 
و تـداوم فعالیت صنـدوق مانند تغییر نرخ مشـارکت )حق بیمه هـای پرداختی(، 
تغییـر نحـوه محاسـبه مزایـای پرداختـی و قانـون سـن بازنشسـتگی اصالحات 

1.  Parametric Reform 
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پارامتریـک گفتـه می شـود. نـوع و چگونگـی اصالحـات پارامتریـک باید بـر پایه 
دو معیـار صـورت پذیـرد؛ نخسـت تأثیـر اصالحـات بـر پایـداری صندوق ها که 
می بایسـت معنـی دار و قابل قبـول باشـد و دوم قابلیـت اجرایـی شـدن آن هـا بـا 
توجـه بـه این که اجـرای برخی از این اصالحـات ممکن اسـت نارضایتی عمومی و 

افزایـش توقعات را در پی داشـته باشـد.

الـف( افزایش حداقل سـنوات خدمت: در سـال 1301 حداقل سـنوات خدمات 
برای دریافت مسـتمری بازنشسـتگی 30 سـال تعیین شـد. این قانون تا به امروز 
پابرجـا مانـده اسـت، درحالی کـه امید به زندگی به شـدت افزایش یافته اسـت. در 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری متوسط سن در هنگام برقراری مسـتمری از 51/8 
در سـال 80 به 49/4 در سـال 88 کاهش یافته اسـت. کاهش سـن بازنشسـتگی 
به زیر 50 سـال درحالی که سـن بازنشسـتگی 60 سـال تعیین شـده اسـت نشـان 
می دهـد کـه به واسـطه این قانـون بیش از 10 سـال از عمـر نیروی کار کشـور از 
بیـن مـی رود. ایـن هدردهـی منابـع اقتصادی تأثیـر منفی بسـیار بزرگی بر رشـد 
اقتصـاد و تولیـد ملـی دارد. دومیـن اثر نامطلوب ایـن قانون افزایـش اختالف بین 
سـن بازنشسـتگی و سـن امیـد بـه زندگـی یا متوسـط سـال های بازنشسـتگی به 
بیش از 20 سـال اسـت. طبق محاسـبات اکچوئری انجام شـده، کاهش پنج سـاله 
ایـن اختـالف یعنـی افزایش سـنوات خدمت بـه 35 سـال می تواند تـا 38 درصد 
از کسـری صندوق بازنشسـتگی کشـوری بکاهد. افزایش حداقل سـنوات خدمت 
همچنیـن بر پوشـش حمایتی صندوق ها یعنی نسـبت تعداد نیروی فعـال به تعداد 

بازنشسـتگان اثر مثبت دارد.

نکتـه دیگری کـه در اصالح یا افزایش حداقل سـنوات خدمت بایـد موردنظر قرار 
گیـرد تناسـب آن با سـن امیـد به زندگی اسـت. طبق پیش بینی ها امیـد به زندگی 
در سـال 1404 بـه 79 سـال بـرای زنـان و 76 سـال در مـردان افزایـش می یابد. 
در یـک اصـالح قانونی سـنوات خدمت می بایسـت حداقل ده سـال، یعنـی به 40 
سـال افزایـش یابـد تا عـالوه بر رفـع شـکاف موجود یعنی افزایش متوسـط سـن 
بازنشسـتگی به 60 سـال با امید به زندگی سـال های آینده نیز در تناسـب باشـد. 
عـالوه بر این بهتر اسـت که سـن بازنشسـتگی در مـردان و زنـان در حالت عادی 
برابر باشـد و سـپس بر اسـاس سیاسـت های ملی تغییراتـی در آن صـورت گیرد. 
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برای مثال در برخی کشـورها سـن بازنشسـتگی زنان به نسـبت تعداد فرزندانشان 
کاهـش می یابد.

ب( افزایـش تعـداد سـال های مبنـا جهـت محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی: در 
سیسـتم های DB مسـتمری بر اساس شاخصی از دسـتمزد دوران اشتغال محاسبه 
می شـود. برخـالف برخی کشـورها کـه میانگیـن کل دوران اشـتغال را مبنـا قرار 
می دهنـد در ایـران میانگیـن درآمـد دو سـال پایانی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
از آنجایـی کـه درآمـد و دسـتمزد با افزایش سـابقه خدمـت افزایـش می یابد، در 
نظـر گرفتن سـال های پایانی مسـتمری، پرداختی و تعهدات صندوق هـا را افزایش 
می دهـد. بنابرایـن برای کاهـش مصارف صندوق هـا افزایش تعداد سـال های مبنا 
می توانـد بسـیار تأثیرگذار باشـد. افزایش تعداد سـال های موردمحاسـبه همچنین 
موجب عادالنه تر شـدن مسـتمری های بین نسـلی می شـود. درصورتی که میانگین 
20 سـاله یـا بیشـتر مبنا قـرار گیرد افزایـش ناگهانی درآمـد در سـال های پایانی 
اثـر چندانـی بـر مسـتمری نمی گـذارد و همچنیـن صندوق هـا زمـان کافـی برای 
دریافت کسـورات را دارند. اما در سیسـتم فعلی یک افزایش ناگهانی در دسـتمزد 
سـال های پایانی مسـتمری را نسـبت به بازنشسـتگان سـال های پیشـین به شدت 

افزایـش می دهـد بدون آنکه کسـورات آن دریافت شـده باشـد.

پ( کاهـش ضریـب سـنوات یا نـرخ تعلق پذیـری بـرای گروه هـای پردرآمد: 
از دیگـر مشـکالت صندوق های بازنشسـتگی، بـاال بودن نرخ جایگزینی اسـت که 
بـا در نظـر گرفتن معافیت مالیاتی بازنشسـتگان بیش از 100 درصـد خواهد بود. 
اگرچـه بسـیاری از کشـورها نرخـی نزدیک به این مقـدار را برای افـراد کم درآمد 
در نظـر می گیرنـد امـا چنین نـرخ باالیی بـرای گروه هـای پردرآمد فشـار زیادی 
بـه صندوق هـا وارد می کنـد. کاهـش ضریـب سـنوات از 3/33 کنونی بـه حدود 
2/33 )نـرخ متوسـط کشـورهای OECD( بـرای درآمدهای باال عـالوه بر کاهش 
مصـارف بلند مـدت صندوق ها، کاهش نابرابری در مسـتمری ها را به دنبـال دارد.

ت( گذاشـتن سقف درآمدی در محاسبه مستمری: پرداخت یک مستمری بسیار 
باال برای افرادی که در دوران اشتغالشـان )یا فقط در دو سـال پایانی( درآمد زیادی 
داشـته اند بـا اهـداف تأمیـن اجتماعـی ناسـازگار اسـت. در نظر گرفتن یک سـقف 
در درآمـد مورد محاسـبه مسـتمری یا خود مسـتمری موجب کاهـش نابرابری در 
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مسـتمری ها و همچنین کاهش بار مالـی صندوق ها می گردد. کاهـش اندوخته افراد 
پردرآمـد می توانـد با پس انداز های شـخصی یـا صندوق های خصوصـی DC جبران 
شـود. در نظـر گرفتـن یک سـقف )برای مثـال کمتر از 2 برابر متوسـط دسـتمزد( 
در کنـار عوامـل قبلـی یعنـی کاهش ضریـب سـنوات پردرآمدها و افزایـش تعداد 
سـال های مورد محاسـبه نه تنهـا مصارف بلندمـدت صندوق هـا را کاهش می دهد 

بلکه برابری بیشـتر در تأمیـن اجتماعی ایـران را در پی دارد.

چهـار مورد ذکر شـده تنهـا اصالحات پارامتریـک برای کنترل هزینه هـا و مصارف 
صندوق هـا را شـامل می شـدند. امـا اصالحـات پارامتریـک می تواند بـرای افزایش 
منابـع درآمـدی صندوق هـا نیـز صورت گیرنـد. مهم تریـن اصالحـات پارامتریک 
درآمـدی تغییـر نرخ حق بیمه اسـت. اما افزایـش نرخ حق بیمه در شـرایط کنونی 
ایـران امـکان اجرایی ندارد. متوسـط حق بیمـه در صندوق های بازنشسـتگی حدود 
25 درصد اسـت که بسـیار باالسـت و افزایش بیشـتر آن در توان اقتصاد نیسـت. 
عـالوه بـر ایـن افزایش نرخ حق بیمه ممکن اسـت باعث فرار نیـروی کار به اقتصاد 
غیررسـمی و کاهش درآمد صندوق ها شـود. بنابراین صندوق های بازنشسـتگی در 

ایـران بهتـر اسـت که بـه اصالحات کنترل مصـارف بحث شـده تکیه کنند.

 5-3- اصالحات ساختاری1

عـالوه بـر اصالحات پارامتریـک برخی کشـورها اصالحات به مراتب گسـترده تر 
و عمیق تـری را بـه اجـرا گذاشـتند. تغییـر سیسـتم از  PAYG بـا مزایـای معیـن 
بـه سیسـتم های DC یـا حسـاب های صـوری )Notional DC( تحـت عنـوان 
اصالحات سـاختاری از 1990 به بعد بسـیار گسـترش یافته اسـت. اگرچه مزایای 
ایـن روش تأمیـن مالی در پایداری مالـی صندوق ها، برقراری عدالـت در پرداخت 
مسـتمری و افزایش فرهنگ پس انداز در مقایسـه با سیسـتم توازن هزینه درآمد 
چشـمگیر اسـت؛ اما مخالفـان معمـوالً دو دلیل برای عـدم اجرای ایـن اصالحات 
بیـان می کننـد؛ نخسـت مشـکالت سیاسـی و اجتماعـی اسـت بـا توجـه بـه این 
واقعیـت که برخـی از افراد که در اواخر دوران کاری خود هسـتند ممکن اسـت از 
این تغییرات متضرر شـوند. دومین مشـکل نوسـانات بازار مالی اسـت که ریسک 

1. Structural Reform 
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زیـادی را بـه بیمه شـوندگان و افـرادی کـه مزایـای خـود را بـر اسـاس حق بیمه 
معیـن دریافـت می کننـد وارد می کند. به اعتقاد برخی نوسـانات بـازار مالی ممکن 
اسـت حتـی صندوق های کوچک را با ورشکسـتگی و افـراد را با خطر عدم حمایت 

کافی روبـرو کند.

بـرای رفـع ایـن نگرانـی و کاهـش هزینه هـای گـذار معمـوالً سیسـتم های تأمین 
اجتماعـی چندالیه بـه اجرا درمی آیند. الیه اول یک سیسـتم دولتی DB اسـت که 
بـا هـدف کاهـش فقـر و تأمین حداقل مسـتمری طراحی شـده اسـت. الیه سـوم 
یـک سیسـتم اندوخته گـذاری کامـل بـه روش DC اسـت کـه معمـوالً به صورت 
اختیـاری نیـز بـه اجرا درمی آید و بیشـتر اهداف بیمـه ای را دنبـال می کند. تأمین 
مالـی به صورت DC، اداره توسـط بخش خصوصی و عضویت اختیاری سـه ویژگی 

الیه سـوم است.

امـا مهم تریـن و حسـاس ترین بخش اصالحـات الیه دوم اسـت که باید بر اسـاس 
شـرایط سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی کشـورها طراحـی شـود. برخی ایـن الیه را 
یکسـری خدمـات موقتـی، تنهـا برای افـرادی که در سیسـتم DB سـابقه عضویت 
داشـته اند می داننـد. یعنـی اینکه سیسـتم قدیم بـر روی ورودی های جدید بسـته و 
نیروی کار جدید مجبورند که در الیه سـوم شـرکت کنند. در این حالت چون الیه 
دوم موقتـی و بـا هـدف جلوگیـری از متضرر شـدن اعضای صندوق سـابق طراحی 
شـده بهتر اسـت که توسـط دولت به اجرا گذاشته شـود. هرچند افراد باید از آزادی 
انتخـاب برخوردار باشـند تـا در صورت تمایل بتوانند حسـاب خود را به الیه سـوم 

کنند. منتقل 

امـا برخـی دیگـر ایـن الیـه دوم را نـه موقتی بلکه یک سیسـتم DB با مسـتمری 
بیمـه ای متوسـط برای پوشـش افـراد در مقابل ریسـک بـازار در نظـر می گیرند. 
در واقـع ایـن الیـه همان سیسـتم DB قبلی اسـت کـه پرداخت مسـتمری در آن 
محدود شـده اسـت. افراد به صـورت اجباری در این سیسـتم مشـارکت می کنند؛ 
امـا این سیسـتم یک سـقف برای درآمد مشـمول مسـتمری قـرار می دهـد. افراد 
بـا درآمد بیشـتر کـه مایل بـه دریافت مسـتمری باالتـری هسـتند می توانند در 
الیـه سـوم که اختیاری اسـت شـرکت کنند. در ایـن حالت چون الیـه دوم دائمی 
اسـت می تـوان برای افزایـش کارایی، اداره آن را به بخش خصوصی سـپرد. در این 
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حالـت نیـز افـراد بایـد در انتخاب بیـن صندوق های خصوصـی یا دولتـی و انتقال 
حسـاب خود آزاد باشند.

رویکـرد یـا طراحی الیـه دوم به صورت موقتی یـا دائم به اولویت یا اهمیت نسـبی دو 
مشـکل اصالحات ساختاری وابسته است. اگر نوسـانات بازاری اندک باشد به گونه ای 
که افراد از دریافت یک مسـتمری مناسـب در الیه سـوم اطمینان داشته باشند، آنگاه 
الیه دوم موقتی اسـت و سیسـتم در طول زمان به سـمت نظام های مسـتمری DC با 
حسـاب های انفـرادی اختیـاری حرکت خواهـد کرد. اما اگـر بازار های مالی و شـرایط 
اقتصاد کالن پر نوسـان باشـد، عدم اطمینان نسبت به مسـتمری های الیه سوم حکم 
می کنـد کـه الیـه دوم نـه به صورت موقتی بلکـه با هدف تضمین مسـتمری طراحی 

شود.

 5-4- اصالح سیستم مستمری بازنشستگی ایران 

قانـون سـاختار نظـام جامع رفـاه و تأمین اجتماعی مصـوب سـال 1383، خدمات 
تأمیـن اجتماعـی ایران را در سـه حوزه بیمه ای، حمایتی و امـدادی تعریف می کند. 
حـوزه بیمـه ای خـود به دو سـطح بیمـه همگانی اجبـاری و بیمه تکمیلـی اختیاری 
تقسـیم می شـود. صرف نظـر از حـوزه امـدادی، می تـوان سـه سـطح یـا سـه الیه 
بـرای خدمـات تأمین اجتماعی ایـران در نظر گرفت. الیـه اول برنامه های حمایتی 
را شـامل می شـود. هـدف ایـن برنامه هـا تأمیـن حداقلی از مسـتمری بـرای افراد 
کم درآمـد یـا کسـانی اسـت که سـنوات خدمت خـود را تکمیـل نکرده انـد. الیه 
دوم مسـتمری بازنشسـتگی همگانـی اجبـاری یـا همان سیسـتم کنونی اسـت که 
بـر اسـاس مزایـای معیـن )DB( پایه گـذاری شـده اسـت. الیـه سـوم مسـتمری 
بازنشسـتگی تکمیلـی اختیاری اسـت کـه به صـورت )DC( تأمین مالی می شـود و 
معمـوالً توسـط بخش خصوصی اداره می شـود. ایجـاد این الیه نوپا به برنامه سـوم 
توسـعه برمی گـردد. در ایـن بخش بحـث درباره طراحی الیه دوم و سـوم و سـهم 

آن هـا از خدمـات تأمیـن اجتماعی در ایران اسـت.

اولیـن گام بـرای اصـالح سیسـتم بازنشسـتگی کنونی بازنگـری در اهداف اسـت. 
سیسـتم موجـود بایـد در یک طراحـی مجدد به الیه دوم تبدیل شـود کـه در آن 
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هدف نه یک مسـتمری با نرخ جایگزینی باال بلکه تضمین یا پوشـش مسـتمری ها 
در برابر نوسـانات بازار باشد. بنابراین تغییر سیسـتم از DB به DC الزم و ضروری 
نیسـت. بایـد توجـه داشـت که تغییر سیسـتم اگرچـه به معنـی افزایـش کارایی 
در بلندمـدت اسـت امـا الزامـاً به معنـی کاهش مصـارف در کوتاه مـدت یا حتی 
میان مـدت نمی باشـد. برخـی دولت هـا بـرای تغییـر سیسـتم بـه دالیـل اقتصاد 
سیاسـی گاه مجبـور بـه اعطـای امتیازاتـی شـده اند کـه بجـای بهبود، فشـار مالی 
بیشـتری به صندوق ها وارد کرده اسـت.  مسـتمری های پرداختی در سیستم فعلی 

بایـد بـا اصالحـات پارامتریک تعدیل شـوند تـا صندوق ها پایـدار بمانند.

امـا این اصالحات پارامتریک و کنترل هزینه ای مسـتمری بازنشسـتگان را کاهش 
می دهـد. نـرخ جایگزینی در مکزیک پـس از اصالحات تا 50 درصـد و در پرتغال 
و ترکیـه تـا 30 درصـد کاهـش یافـت. الیـه سـوم در اینجـا نقـش جبرانـی ایفـا 
می کنـد. افـرادی کـه مایل به دریافت مسـتمری بـا نرخ جایگزینی باالتر هسـتند 
)به ویـژه گروه هـای پردرآمد( می توانند در این الیه مشـارکت داشـته و بر اسـاس 
نـرخ مشـارکت خود مسـتمری باالتـری دریافـت کنند. عـالوه بر این الیه سـوم 
کاهـش پس انـداز و اندوخته گـذاری ناشـی از اصالحـات پارامتریـک الیـه دوم را 
جبـران می کنـد. ایـن نکته که سـهم الیه سـوم چقدر خواهد بود بسـته بـه میزان 
اصالحات الیه دوم دارد. با محاسـبات اکچوئری مشـخص خواهد شـد که هریک 
از اصالحـات پارامتریـک بـه چـه میزان از مسـتمری افراد می کاهد و سـپس الیه 
سـوم چگونـه بایـد طراحـی شـود تا ضـرر و زیان هـا را جبـران کند. نکتـه مهم و 
پنهـان در مباحـث باال این اسـت که مرحله گـذار برای صندوق هـای با بدهی کم 
بـه دالیل اقتصادی و سیاسـی بسـیار راحت تـر از صندوق های ورشکسـته با بدهی 
بـاال اسـت. بنابرایـن می توان گفـت که تعویق اصالحـات به دالیلی مانند مشـکل 
تأمیـن مالـی هزینه گـذار تنهـا موجـب بدتر شـدن وضعیـت موجود و سـخت تر 

شـدن اصالحات می شـود.
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نظـر بـه ماهیت وجودی سـازمان تأمیـن اجتماعی که مبتنی بر اصـول بیمه های 
اجتماعـی می باشـد؛ حصـول اطمینـان از تعـادل مالـی فیمابین منابـع و مصارف 
آن یـک امـر حیاتـی می باشـد. بـه همین لحـاظ ضـرورت دارد با رصـد عوامل 
جمعیتـی و اقتصـادی اثرگـذار بـر آن بـا انجـام اصالحـات ضروری نسـبت به 
حفـظ تعـادل مالی سـازمان اهتمام بـه عمل آورد. متأسـفانه بررسـی اصالحات 
به عمل آمـده در قانـون تأمیـن اجتماعـی حکایـت از آن دارد کـه عمـده آن هـا 
متناسـب بـا تغییرات جمعیتـی اثرگذار بر سـازمان نبوده اسـت، لذا بـا توجه به 
اصالحـات ذکـر شـده در باال، نیاز اسـت حداقل در قلمروهای ذیـل تغییراتی در 

قوانیـن به وجـود آید: 

متناسب سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی،

بازنگـری در طول دوره محاسـبه میانگین دسـتمزد مبنای تعیین 
مستمری،

تعیین سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور،

تعدیل سوابق ارفاقی در مشاغل سخت و زیان آور،

کاهش معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی،

کاهش ضریب محاسبه مستمری،

بازنگـری در حداقـل مسـتمری موضـوع مـاده 111 قانـون تأمین 
اجتماعی،

یکسان سـازی نـرخ حـق بیمـه منـدرج در مـاده 28 قانـون تأمیـن 
اجتماعی،

پرداخت هزینه کمک های جنبی از محل بودجه عمومی دولت،

بازنگری در شرایط احراز مستمری های ازکارافتادگی و بازماندگان،

ورود نقدینگی به سازمان قبل از ایفای تعهدات تکلیفی،

اتخـاذ سیاسـت های الزم به منظـور وصـول مطالبـات سـازمان از 
دولـت به صـورت نقـدی و ماهیانـه،
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پذیـرش سـهام شـرکت های دولـت بـا قابلیـت نقدپذیـری بـاال و 
بازدهـی مناسـب،

توجـه به صرفه و صالح سـازمان در صورت واگذاری سـهام از طریق 
اعمال نظـر در انتخاب، قیمت گـذاری و نحوه واگذاری،

ایفای تعهدات دسـتگاه های دولتی در مقابـل صندوق تأمین اجتماعی 
به منظـور فراهـم شـدن موجبـات ایفـای تعهـدات ایجـادی پـس از 

مصوبـات هیئت محتـرم وزیران،

تدویـن آئین نامـه تهاتـر بدهی هـا و مطالبـات دولـت بـا بدهی هـا و 
سـازمان، مطالبات 

تشـکیل کارگروه مشـترک صندوق و دولت جهت تعامل بیشـتر در 
زمینه هـای وصـول مطالبـات به صـورت نقـد و در صـورت واگذاری 
سـهام اعمال نظـر در انتخـاب، قیمت گـذاری و نحوه واگذاری سـهام 

توسـط صندوق.

 جدول 14: خالصه ای از فرصت های اصالحات در نظام های بازنشستگی
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نظام هـای تأمیـن اجتماعی بازتابی از شـرایط سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی هسـتند 
و درعین حـال، بـر آن هـا اثراتـی هـم دارنـد. به طور مشـخص، در نظام هـای تأمین 
اجتماعـی تضمیـن دسترسـی به مراقبت هـای بهداشـتی همگانی، ایجـاد جایگزینی 
مناسـب برای درآمدهای ازدسـت رفته، تضمین منابع پایه و تحقق پیوست اجتماعی 
یـا اصـالح آن دنبال می شـود. اصول تأمیـن اجتماعی به تعیین روش های مناسـب 
بـرای تحقـق این اهداف توسـط نهادهای تأمین اجتماعی کمک می کننـد. این اصول 
مهم تأمین اجتماعی عبارت اند از: 1( گفتگوی اجتماعی؛ 2( پوشـش فراگیر؛ 3( رفتار 
برابـر؛ 4( همبسـتگی اجتماعی؛ 5( برابری جنسـیتی؛ 6( کافی بودن مزایـا؛ 7( کارایی 
و منطقـی بـودن هزینه هـای اداری؛ 8( مشـارکت اجتماعـی در مدیریـت؛ 9( نقش 
دولـت و نظـارت؛ 10( ثبات مالی / آکچوئری. بنابراین ضروری اسـت قبل از اعمال 
هرگونـه اصالحاتـی وضعیـت ایـن ده اصـل در نظام تأمیـن اجتماعی کشـور مورد 
بررسـی و مطالعه قرار گیرد تا بررسـی روند تغییرات این ده اصل در پی اصالحات 
میسـر شـود. بدین طریق، امـکان ارزیابی میزان و نحـوه اثرگذاری اصالحـات بر ده 

اصـل تأمین اجتماعی مهیا می شـود.

 شکل 2: نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
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- معاونـت اقتصـادی و برنامه ریـزی سـازمان تأمیـن اجتماعـی (1394)، گـزارش 

آمـاری.

بحـران  گـزارش   ،(1394) اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  درآمـد  و  فنـی  معاونـت   -

. ق هـا و صند

- مؤسسـه عالـی پژوهش تأمین اجتماعی (1378)، نظـام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 

گزارش). (خالصه 

- خنـدان، عبـاس (1394)، »اصـالح نظـام تأمیـن اجتماعـی در ایـران«، شـبکه 

عمومـی. سیاسـت گذاری  مطالعـات 

- سـبحانیان، سـید محمدهـادی (1395)، »نظـام رفـاه و تأمیـن اجتماعـی؛ برخـی 

چالش هـا و راهکارهـای برون رفت از آن«، مؤسسـه عالـی پژوهش تأمین اجتماعی.

منــــــــــــابع
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از مقـررات مالـی دولـت  بـه قانـون تنظیـم بخشـی  الحـاق مـوادی  از قانـون   -1

آن.  41 مـاده  استفسـاریه  قانـون  و   (1384/08/15 (مصـوب 

نحـوه  قانـون  اصـالح  قانـون  واحـده  مـاده   (6) تبـره  استفسـاریه  قانـون   -2

بازنشسـتگی جانبـازان انقـالب اسـالمی ایران و جنـگ تحمیلی و معلولیـن عادی و 

.(1384/9/22 (مصـوب   1367 مصـوب  زیـان آور  و  سـخت  مشـاغل  شـاغلین 

3- قانـون استفسـاریه اصالحیه تبره 2 الحاقی به مـاده 76 قانون تأمین اجتماعی 

]در خصوص اشـتغال کارگران فصلی در مشـاغل سـخت و زیان آور مخل سالمت[

(مصوب 1385/1/20).

4- قانـون استفسـاریه  قانـون اصالح تبره ماده 14 قانـون کار و الحاق یک تبره 

به آن مصوب 1383 (مصوب 1385/3/28).

5- از قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفرت اسناد رسمی (مصوب 1385/5/24).

6- قانـون الـزام سـازمان های بیمه گـر درمانـی بـه پرداخـت خسـارت های متفرقـه 

.(1385/7/16 (مصـوب 

و  رسطانـی  (بیمـاران  صعب العـالج  و  دیابتـی  بیمـاران  انفـرادی  بیمـه  قانـون   -7

.(1386/2/4 (مصـوب  ام.اس)  و  خـاص  بیماری هـای 

(مصـوب  صنعتـی  رسمایه گـذاری  و  تولیـد  موانـع  از  برخـی  رفـع  قانـون  از   -8

.(1386 /5 /7

9- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 1386/6/5).

10-  قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری (مصـوب 1386/6/8) و قانـون تفسـیر بنـد 

(4) مـاده (68) آن.

بـا   (1386/8/9 (مصـوب  سـاختمانی  کارگـران  اجتماعـی  بیمه هـای  قانـون   -11

آن. بعـدی  اصالحـات 

12-  قانـون پرداخـت مسـتمری بـه فرزنـدان زنـان متوفـی مشـمول قانـون تأمیـن 

(مصـوب 1386/10/5). بازنشسـتگی  صندوق هـای  سـایر  و  اجتماعـی 

13-  قانـون استفسـاریه در مـورد قانـون بیمـه اجتماعـی راننـدگان حمل ونقـل بـار و 

مسـافر بین شـهری (مصـوب 1386/11/7).

14-  قانـون اصـالح قانـون تأمیـن اجتماعـی و برخـی قوانیـن مرتبـط به منظـور 

تشـویق کارفرمایـان بـه تأدیـه دیون معوقه سـنواتی بابت حـق بیمه و بیمـه بیکاری 

.(1387/1/25 (مصـوب  کارکنـان 

15-  قانـون تفسـیر مـاده (41) قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون تنظیـم بخشـی از 

مقـررات مالـی دولـت مصـوب 1384 (مصـوب 1387/1/25).

پیوست: لیست قوانین مصوب 
مرتبط با سازمان تأمین اجتامعی 
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16-  از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387/2/25).

17- قانون تفسـیر قانون اصالح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشـی از مقررات تسـهیل 

نوسـازی صنایـع کشـور و اصـالح مـاده (113) قانـون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، 

اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران (مصـوب 1387/4/8).

18- قانـون اصـالح سـن فرزنـدان ذکـور مشـمولین صندوق هـای بازنشسـتگی کشـوری، 

لشـگری و تأمیـن اجتماعی و سـایر صندوق هـا در برخـورداری از خدمـات درمانی (مصوب 

.(1387/5/20

19- قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت (مصوب 1388/1/30).

20- قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی (مصوب 1388/3/31).

صنایع دسـتی  شـاغالن  و  فـرش  بافنـدگان  قالیبافـان،  اجتماعـی  بیمه هـای  قانـون   -21

.(1388/5/18 (مصـوب  (کـددار)  شناسـه دار 

22- قانـون اصـالح مـاده (113) قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و چگونگـی تعییـن 

درمانـی  بیمه هـای  و  بازنشسـتگی  صندوق هـای  و  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  مدیریـت 

.(1388/12/5 (مصـوب 

23- از قانـون برنامـه پنجـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی 

ایـران (مصـوب 1389/10/15) ایـن قانـون در طـول سـال 95 نیـز تمدیـد گردیده اسـت.

24- قانـون تفسـیر جـزء (1) بنـد (ب) تبـره (2) مـاده 76 قانـون تأمیـن اجتماعـی ]در 

خصـوص احتسـاب یـک سـال سـابقه اشـتغال و پرداخـت حـق بیمه در مشـاغل سـخت و 

زیـان آور معـادل یـک سـال و نیـم[ (مصـوب 1390/6/29).

25-  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1390/9/22).

26-  قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب 1390/11/16).

27-  قانـون تفسـیر شـمول مـاده 36 قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه بیمه شـدگان و رعایت آن 

توسـط سـازمان تأمین اجتماعـی (مصـوب 1390/11/18).

28- قانـون تفسـیر بنـد (4) مـاده (68) قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری ]در خصـوص 

مصـوب 1390/11/18). عائله منـدی[  هزینـه  پرداخـت کمـک 

29- قانـون عـدم لـزوم بیمه مجدد اجباری شـاغلین فصلی و سـاکنین شـهرهای با جمعیت 

بـا جمعیـت کمرت از بیسـت هزار نفـر که نزد صنـدوق اجتماعی ]کشـاورزان[، روسـتاییان و 

عشـایر بیمه می باشـند (مصوب 1390/12/15).

30- قانـون حداکـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی در تأمیـن نیازهـای کشـور و 

تقویـت آن هـا در امـر صـادرات و اصالح مـاده 104 قانـون مالیات های مسـتقیم (مصوب 

.(1391/5/1
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31- قانـون رفـع موانـع اجرایـی قانـون بیمه هـای اجتماعـی کارگـران سـاختمانی و نحـوه 

مجـازات متخلفـان (مصـوب 1391/9/29).

32- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 1391/10/2).

33- قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391/12/1).

بنـد (ب) تبـره 2 مـاده 76 قانـون تأمیـن اجتماعـی ]در  34- قانـون تفسـیر جـزء (1) 

.(1392/2/3 (مصـوب  زیـان آور[  و  سـخت  مشـاغل  در  تنـاوب  و  توالـی  خصـوص 

35- قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (مصوب 1392/3/20).

36- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی رسپرست و بد رسپرست (مصوب 1392/7/17).

37- قانـون تعییـن تکلیـف تأمیـن اجتماعـی اشـخاصی کـه 10 سـال و کمـرت حـق بیمـه 

.(1392/7/17 (مصـوب  کرده انـد  پرداخـت 

38- قانـون تفسـیر بنـد (ب) مـاده 44 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و 

فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران (مصـوب 1392/7/17) ]در خصـوص ارائـه خدمـات 

درمانـی به ایثارگـران[.

39- از قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت (2) 

.(1393/12/4 (مصـوب 

40- از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب 1394/2/1).
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