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چکیده

هدف :ازکارافتادگی ،کاهش درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه ،یا بیماری که برحسب
میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیونهای پزشکی به دو دستۀ از کارافتادگی کلی و از کارافتادگی
جزئی تقسیم میشود ، .در این مطالعه میکوشیم بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در  50کشور
جهان بررسی کنیم.
روش :این پژوهش ،یک مطالعۀ کاربردی ،گذشتهنگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور
توصیف قوانین پوشش ،نحوۀ تأمین مالی ،نحوۀ احراز شرایط و میزان مزایای بیمۀ ازکارافتادگی در
کشورهای جهان انجام شده است.
یافتهها و نتایج :این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه ،قانون جاری ،نوع نظام
بیمهای ،افراد تحت پوشش بیمۀ ازکارافتادگی ،نحوۀ تأمین مالی بیمۀ ازکارافتادگی ،نحوۀ احراز شرایط
بیمۀ ازکارافتادگی ،میزان مزایای بیمۀ ازکارافتادگی ،و سایر برنامههای بیمۀ ازکارافتادگی به تفکیک
کشورهای جهان ارائه شده است.
کلمات کلیدی :ازکارافتادگی ،بیمۀ ازکارافتادگی ،بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشی از کار ،تأمین اجتماعی،
مطالعۀ تطبیقی.
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ِ
ضرورت مسئله
مقدمه ،تبیین

شاید اگر میتوانستیم به الیههای ذهنی انسانها دسترسی پیدا کنیم ،درمییافتیم که یکی از
دغدغههای اساسی انسانها ،خصوصاً کارگران و افرادی که بهعنوان نیروی تولیدیِ انسانی مشغول
به فعالیت هستند ،نگرانی است که دربار ۀ آینده و مسائلی نظیر بازنشستگی ،بیکاری ،وقوع حوادث،
ازکارافتادگی و فوت دارند .درست در همینجاست که تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از مجراهای اصلی
تحقق آرمان عدالت و امنیت اجتماعی به میان میآید تا به افراد ،نوعی تضمین در مقابل دغدغهها و
نگرانیهایشان بدهد.
تأمین اجتماعی در سوم تیرماه  ،1354که تا حدی مبتنی بر الگوبرداری از قوانین
قانون
تصویب
از
ِ
ِ
ِ
کشورهای غربی و همینطور بر مبنای تجارب بهدستآمده از اجرای قوانین گذشته ،نظیر بیمههای
زمان تصویب این قوانین ،قانونگذار به
اجتماعی کارگران است ،بیش از چند دهه میگذرد .مسلماً در ِ
تمامی جوانب را بهدقت سنجیده و آنگاه
زعم خویش و با توجه به شرایطِ اجتماعی و اقتصادی آنزمان،
ِ
ِ
قانون تأمین اجتماعی (که تا به امروز پا برجا است) را تصویب کرده است؛ اما با
قوانین مربوطه ،نظیر
ِ
توجه به تغییر شرایط ،هیچ قانونی نمیتواند برای ابد پا برجای باشد و از اصالح و بازنگری ،مصون بماند
(عراقی و بادینی .)1384 ،ازاینرو ،ضروری است که با تکیه بر قوانین سایر کشورها و با بهرهگرفتن
از اسناد بینالمللی و تجارب جهانی ،نقاط قوت و ضعف برنامههای بیمهای تأمین اجتماعی مشخص
شوند و برای رفع کاستیهایشان مورد نقد و بازبینی قرار بگیرند.
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روشن است که با توجه به تفاوتهای چشمگی ِر نظامهای تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف که
خود ناشی از شرایط متفاوت اجتماعی و اقتصادی کشورها است ،مقایسۀ نظا ِم تأمین ایران با سایر
کشورها شاید در وهلۀ نخست کار درستی به نظر نرسد؛ اما واقعیت این است که اوالً
قانون جاریِ
ِ
تأمین اجتماعی ایران (مصوب  ،)1354با الهام گرفتن از همین قوانین جهانی وضع شده است؛ و ثانیاً
هدف یک مطالعۀ تطبیقی بین کشورها ،صرفِ مقایسه نیست ،بلکه مهمترین مسئله در مطالعات
تطبیقی این است که جایگاه یک کشور را در میان سایر کشورها مشخصکن و وضعیت موجود و
ِ
وضعیت مطلوب را با توجه به تجارب دیگر جوامع شناسایی کند .این مهم ،خصوصاً در مورد سایر
برنامههای بیمهای موازی با بیمۀ بازنشستگی -که مطالعات کمتری در مورد آنها صورت گرفته است،-
بسیار ضروری مینماید؛ چراکه تأمین اجتماعی ،چیزی بیش از یک برنامۀ بازنشستگی صرف است
و سایر برنامههای بیمهای ،نظیر بیمههای بازماندگی ،بیکاری و ازکارافتادگی (که موضوع این مطالعه
است) را نیز شامل میشود.
بهطورکلی در جهان ،حدودا ً  30درصد از مجموع دریافتکنندگان مزایای تأمین اجتماعی ،مستمری
خود را به این دلیل دریافت میکنند که خودشان یا یکی از اعضای خانوادۀشان ازکارافتاده هستند؛

جوان  20ساله به احتمال  3در  ،10پیش از رسیدن
عالوه بر این ،امروزه تخمین زده میشود که یک
ِ
سن بازنشستگی ،ازکارافتاده میشود (ماتسویی .)1382 ،بنابراین ،ازکارافتادگی مسئلهای است
به ِ
که امروزه برای هر فردی در جهان ممکن است که پیش بیاید .بهعبارتدیگر ،چنانچه بپذیریم که
ریسک ،حادثه و آسیب ،در جهان صنعتی اجتنابناپذیر است ،متعاقباً باید این نکته را نیز قبول کنیم
که احتمال رخ دادن هر نوع حادثه و بهتبع آن آسیبدیدگیهای احتمالی برای همۀ انسانها وجود
دارد ،خصوصاً افرادی که در موقعیتهای خطرپذیرتر (مثل کارگران شاغل در کارگاهها ،کارخانجات،
معادن و )...قرار دارند.

عموماً ،ازکارافتادگی را معادل واژۀ ناتوانی در نظر میگیرند و آن را به اینصورت تعریف میکنند که
ازکارافتادگی« ،وضعیت جسمانی ،یا روانی است که موجب میشود شخص ،توانایی انجام یک یا چند
وظیفۀ شغلی خود را از دست بدهد ،بهنحویکه این اختالل در شرایط جسمانی و روانی معموالً نوعی
“افت اجتماعی” را در پی داشته باشد و به همین دلیل نیاز باشد که از این افراد حمایت شود» .ازاینرو
در برنامههای رفاهی و تأمین اجتماعی ،بیمهای تحت عنوان بیمۀ ازکارافتادگی وجود دارد که از افراد
به هنگا ِم ازکارافتادگی حمایت میکند.
بهصورتکلی بیمۀ ازکارافتادگی ،ازجمله تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی است که در کنار
ارکان اصلی این سازمان به حساب میآید .این بیمه با
دو بیمۀ بازنشستگی و بازماندگی ،یکی از
ِ
حمایتهای مالی از افراد ازکارافتاده ،تا حدود زیادی دستمز ِد ازدسترفتۀ افراد بیمهشده به علت
ازکارافتادگی را جبران کرده و با پوشش هزینهها و ارائۀ رایگان خدماتِ درمانی ،از آالم و مشکالتِ
آنها میکاهد.
درست است که نمیتوان «ازکارافتادگی» را بهطور کامل ریشهکن کرد و مانع از آن شد که نیروی
انسانی دچار مخاطرات و حوادث شود ،اما با سیاستگذاریها و بهکارگیری روشهای مناسب میتوان
میزان مخاطرات را به حداقل رساند و درصورتیکه افراد ازکارافتاده شدند ،با حمایتهای معنوی و
مادی به کمک آنها شتافت تا جایی که بتوان تعداد افراد ازکارافتادۀ کلی را به حداقل رسانده و کسانی
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ازکارافتادگی ،عبارت است از تقلیل درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه ،یا بیماری که
برحسب درجۀ ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیونهای پزشکی به دو دستۀ ازکارافتادگی کلی و
ازکارافتادگی جزئی تقسیم میشود .در ایران ،بر اساس مادۀ  70قانون تأمین اجتماعی ،ازکارافتاده به
داده شود و پس
فرد بیمهشدهای گفته میشود که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل عالج تشخیص 
از انجام اقدامات توانبخشی و اعالم نتیجۀ آن بر مبنای تشخیص کمیسیونهای پزشکی در مادۀ 91
قانون تأمین اجتماعی فاقد توانایی الزم برای انجام کار بهصورت کلی ( 66درصد و یا بیشتر) یا جزئی
(بین  33تا  66درصد) یدباشد.
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را هم که ازکارافتادۀ جزئی میشوند ،با اقدامات توانبخشی و حمایتهای مختلف به چرخۀ کار (ولو در
شدن افراد از چرخۀ اشتغال جلوگیری
زیان اقتصادی ناشی از خارج ِ
مشاغل دیگر) بازگردانیم تا هم از ِ
کنیم و هم در منابع سازمان تأمین اجتماعی صرفهجویی شود.
امروزه سیاستگذاران و برنامهریزان حوزۀ تأمین اجتماعی و بهخصوص مقولۀ ازکارافتادگی ،معتقدند
که آمادهسازی و آموزش و آگاهیبخشی دربارۀ ازکارافتادگی احتمالی به افرادی که در سنین اشتغال
فعال هستند ،نهتنها باعث میشود که نرخ افراد ازکارافتاده در جامعه کاهش پیدا کند -و بهتبع افراد از
کیفیت زندگی شغلی و عمومی بیشتری برخوردار شوند ،-بلکه موفقیت در برنامهریزی طوالنیمدت را
برای سازمان (در حوزۀ بیمۀ ازکارافتادگی) تضمین کرده و به حفظ منابع مالی آن کمک شایانی میکند.
برای تحقق چنین هدفی برنامههای مختلفی را میتوان طراحی کرد و اقدامات متعددی را میتوان
انجام داد .اما برای برنامهریزی و تهیه و تدوین طرحهای مختلف و همینطور برای بازبینی و اصالح
برنامههای موجود ،بررسی مقایسهای-تطبیقی وضعیت ازکارافتادگی در ایران و سایر کشورهای جهان
حائز اهمیت است؛ چراکه برای برنامهریزیهای آتی در این حوزه ،الزمنیاز است که به شناخت کاملی
رسیده باشیم.
اصوالً ،گزینش و انتخاب یک طرح و برنامۀ خاص بیمهای مناسب ازجمله بیمۀ ازکارافتادگی ،و تعیین
ساختار و مکانیسم ارائۀ آن بسیار دشوار است و باید همۀ جهات و جوانب یک طرح و برنامه را در نظر
گرفت ،چراکه اوالً طرحهای بیمهای سازمان تأمین اجتماعی ذینفعان بسیاری دارد؛ ثانیاً این طرحهای
بیمهای ماهیت بلندمدت دارند و ثالثاً بسیار هزینهبر هستند و درست به همین دالیل باید نهتنها در
معین،
طرحهایی که سازمان ب ههکار میگیرد ،نهایت دقت اعمال شود ،بلکه میبایست در فواصل زمانی ّ
طرحهای بیمهای را مجددا ً ارزیابی کنیم و با مطالعۀ تجربیات سایر کشورها در این زمینه ،با مداخلۀ
صحیح کارایی آنها را نسبت به گذشته افزایش دهیم تا هم افراد ذینفع هر طرح ،رضایت بیشتری
داشته باشند و هم سازمان تأمین اجتماعی از منابع خود بیشتر بهرهمند شود.ین
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اگر این فرض را بپذیریم که امروزه ساختار نظام تأمین اجتماعی ایران به یک بازنگری اساسی و
اصالح سازوکارهای بیمههای اجتماعی و سیاستگذاریهای حمایتی نیاز دارد ،متعاقباً این پرسش
پیش میآید که این بازنگری بنیادین و اصالح و تغییر نظام تأمین اجتماعی میبایست مبتنی بر کدام
رویکرد در سیاستگذاری اجتماعی باشد؟ و این سیاستگذاری اساساً از دل کدام مطالعه و بررسی
بیرون میآید؟ همچنین ،جایگاه تجربیات جهانی در این رویکرد کجاست؟
مسلماً هر سازمانی (بهطور عام) و خاصه سازمان تأمین اجتماعی برای هرگونه تغییر و تحول احتمالی
در درون خود و برنامههایش به مطالعه و ارزیابی همهجانبه نیاز داردمند است تا با علم به وضعیت
فعلیاش ،اگر قصد دارد تغییر و تحولی در مکانیسم حاکم بر سازمان و برنامههای بیمهای (ازکارافتادگی)

ایجاد کند ،این تغییر و تحول به سمت بهبودی و اصالح و پیشرفت باشد .ما باید به تمامی جوانب آگاه
باشیم و یکی از راههای رسیدن به این آگاهی جامع ،مطالعۀ تطبیقی متدها و الگوهای تصحیحشدۀ
جهانی است.
شناخت سازوکار ارائۀ خدمات تأمین اجتماعی برمبنای طرحها و برنامههای مختلف بیمهای که در
جوامع دیگر ،خصوصاً کشورهای پیشرفته از آزمونوخطا گذشتهاند و امتحانشان را پس دادهاند،
ضرورتی انکارنشدنی برای توسعه و پیشرفت در این زمینه است .بر این اساس ،هدف این مقاله ارزیابی
وضعیت فعلی بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشیا ز کار در جهان با توجه به تجربیات کشورهای منتخب
است که از بطن یک مطالعۀ تطبیقی و جامع بهدست میآیند.
در این پژوهش با اتکا به سازوکار بیمۀ ازکارافتادگی در ایران و کشورهای منتخب ،میکوشیم تا این
تعهد بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی را در کشورهای جهان (ازجمله ایران) ارزیابی کنیم.

مروری بر قوانین بیمۀ ازکارافتادگی

بیمۀ ازکارافتادگی در طی دههها بهتدریج در نظام بیمهای کشورهای مختلف گنجانده شد تا اینکه در
دسامبر  ،1948اعالمیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و صریحاً
بر حق تأمین اجتماعی تأکید کرد .این اعالمیه در بند اول از اصل بیست و پنجم خود بیان میکرد که
«هرکسی ] [...حق دارد که در مواقع بیکاری ،بیماری ،ازکارافتادگی ،بیوگی ،سالمندی ،یا در تمامی
شرایط دیگری که بنا بر عللی خارج از کنترل وی ،وسایل امرار معاش خویش را از دست داده باشد،
از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد [.)1948 ,Universal Declaration of Human Rights( »]...
چهار سال بعد از آن ،سازمان بینالمللی کار در  28ژوئن  ،1952کنوانسیون شمارۀ  102را با عنوان
1- Chancellor
)2- Otto von Bismarck (1815-1898
3- Germany’s Emperor
)4- William the First (William I) (German: Wilhelm Friedrich Ludwig von Hohenzollern) (1797-1888
5- German Parliament
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آلمان ،نخستین کشوری بود که در سال  1889بیمۀ اجتماعی سالخوردگی و ازکارافتادگی را که
توسط صدراعظمِ 1
وقت خود ،اتو فون بیسمارک 2طراحی شده بود ،تصویب و اجرایی کرد .این ایده ،در
واقع بنا بر اظهارت بیسمارک ،نخستینبار در سال  1881توسط امپراتور آلمان 3ویلیام اول 4در طی
یک نامۀ مکتوب به پارلمان آلمان 5مطرح شد ( .)2018 ,Social Security Administrationویلیام
اول ،در بخشی از این نامه نوشت ]...[« :کسانی که به واسطۀ [کهولت] سن یا معلولیت ،ازکارافتاده
شدهاند ،ادعای محکمی برای مراقبت از طرف دولت دارند [( »]...همان).
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کنوانسیون مربوط به حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی 1به تصویب رساند که در مادۀ  53از بخش
نهم آن که مزایای ازکارافتادگی نام دارد ،بر ضرورت محافظت از افراد ازکارافتاده و ارائۀ مزایا به آنها
تأکید شده است« :هر عضو ]سازمان بینالمللی کار[ برای اینکه بتواند این بخش از کنوانسیون را اجرا
کند ،میبایست از اشخاص محافظت و مزایای ازکارافتادگی را بر طبق مواد این بخش ،ارائه نماید»
(.)1952 ,102 .ILO, Convention No
به دنبال کنوانسیون شمارۀ  102و بر اساس عناوین سرفصلهای آن ،کنوانسیونهای دیگری توسط
سازمان بینالمللی کار به تصویب رسید که از آن میان ،کنوانسیون شمارۀ  128مربوط به مزایای
ازکارافتادگی ،سالخوردگی و بازماندگی بود .این کنوانسیون در یک مقدمه و  8بخش در تاریخ 29
ژوئن  1967به تصویب پنجاه و یکمین جلسۀ سازمان بینالمللی کار در ژنو 2رسید که بخش دوم آن
تحت عنوان مزایای ازکارافتادگی شامل  7ماده (مواد  7الی  )13بود .بعضی از مواد این کنوانسیون،
بیان دوبارۀ مواد مربوط به ازکارافتادگی در کنوانسیون شمارۀ  102است که مجددا ً در این کنوانسیون
ِ
نیز تکرار شدهاند .بهصورتکلی ،این مواد در درجۀ نخست به ضرورتِ تحت محافظت قرار گرفتن افراد
ازکارافتاده؛ و سپس به نحوۀ احراز شرایط فرد ازکارافتاده؛ و نوع و نحوۀ اعطای مزایای ازکارافتادگی
پرداختهاند ( .)1967 ,128 .ILO, Convention Noبا تصویب این کنوانسیون ،گام بلندی در زمینۀ
بیمههای اجتماعی ،شامل بازنشستگی ،بازماندگی و ازکارافتادگی در جهان برداشته شد و به این
منتهی شد که با گذشت مدتزمانی بیش از نیم قرن از تصویب آن تا زمان حاضر ،بیمههای اجتماعی
گسترش بیشتری پیدا کنند تا آنجا که امروز کمتر کشوری را در
ازجمله بیمۀ ازکارافتادگی روزبهروز
ِ
جهان میببینیم که بیمههای اجتماعی را تحت لوای تأمین اجتماعی ایجاد نکرده باشد.
در ایران نیز بحث در باب بیمۀ ازکارافتادگی نخستینبار در قانون «استخدام کشوری» مصوب سال
 1301خورشیدی مطرح شد؛ اگرچه در مواد  74گانۀ این قانون واژۀ «ازکارافتادگی» قید نشده ،اما
بهطور ضمنی به آن اشاره گردیده است ،هرچند این اشاره در مادۀ  46این قانون خطاب به افرادی
است که در حین کار دچار ازکارافتادگی میشوند (قانون استخدام کشوری.)1301 ،
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در سال « ،1309صندوق احتیاط دستمزد عملههای راهآهن» تأسیس شد که بعدها به «صندوق
احتیاط ادارۀ طرق» تغییر نام داد که در آن بر لزوم حمایت و محافظت از کارگران -در برابر مخاطرات
شغلی -تأکید شده بود ،هر چند در اساسنامۀ این صندوق هم به واژۀ ازکارافتادگی اشارهای نشده بود
و منظو ِر ضمنی ،همان ازکارافتادگی ناشی از حوادث حین کار (احداث راهآهن) بود (اخوان بهبهانی
و مسعودی اصل.)1396 ،
)1- Social Security (Minimum Standards
2- Geneva

از نخستین اقدامات مهم در زمینۀ پیدایش و گسترش بیمۀ ازکارافتادگی در ایران تصویب نظامنامۀ «صندوق
احتیاط ادارات طرق» است که توسط هیأت وزیران در مرداد سال  1310به تصویب رسید که در برخی مواد
آن به موضوع ازکارافتادگی اشاره کردند .شایان ذکر است که لفظ «از کار بیافتند» در بند دوم مادۀ سوم 1و
واژۀ «ازکارافتادن» در بند الف مادۀ هشتم 2این نظامنامه بهکار رفت تا برای نخستینبار مفهوم ازکارافتادگی
به مقررات بیمهای در ایران اضافه شود( .نظام نامه صندوق احتياط ادارات طرق.)1310 ،
در سال  ،1314نخستین ادارۀ دولتی در ارتباط با امور کارگری به نام «ادارۀ کل صناعت و معادن»
تأسیس شد .این اداره موظف شد که نظامنامهای را بههمینمنظور تهیه نماید؛ لذا بههمینجهت
«نظامنامۀ کارخانجات و مؤسسات صنعتی» را تهیه کرده و به هیأت دولت ارائه داد که نهایتاً در
مرداد سال  1315خورشیدی به تصویب هیأت وزیران رسید .در این نظامنامه ،مقرراتی دربارۀ شرایط
تأسیس کارخانه ،ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه و نیز شرایط مربوط به ایمنی و سالمت کارگران و
موارد دیگر قید شده بود .این نظامنامه بیش از آنکه به مقررات کار بپردازد ،ناظر به مقررات ایمنی
بود و در واقع نوعی بیمه برای کارگران به حساب میآمد؛ چنانکه افراد تحت پوشش آن میتوانستند
در مواقع حوادث ناشی از کار ،ازکارافتادگی ،فوت و  ...از مزایای آن برخوردار شوند (صفرزاده.)1390 ،

اما ،نه نظامنامۀ کارخانجات و مؤسسات صنعتی (مصوب  )1315و نه قانون بیمۀ کارگران دولتی
و غیر دولتی (مصوب  )1322هیچکدام کافی نبودند و هر دو رویهمرفته نقایص و محدودیتها و
کاستیهایی داشتند؛ اوالً اینکه همۀ کارگران را تحت شمول قرار نمیدادند و ثانیاً اینکه تمام موارد
 -1بند دوم مادۀ  :3پاداش نقدی به کسانی که از طبقات مزبوره در نتیجۀ ایفاء وظیفه ،دائماً از عضوی از اعضاء بدن محروم و یا برای مدت
عمر ازکار بیفتند.
 -2بند الف مادۀ  :8اشخاصی از طبقات مذکوره در مادۀ اول که در نتیجۀ ایفاء وظیفه طوری صدمه ببیند که منجر به ازکارافتادن دائمی آنها
بشود ].[...
 -3این قانون از اواخر سال  1324خورشیدی به اجرا درآمد و بر مبنای بازخوردی که از آن دریافت شد ،در سال  1326خورشیدی مورد تجدید
نظر قرار گرفت (.)12
 -4مادۀ  :1کلیۀ کارخانجات و مؤسسات اقتصادی بازرگانی صنعتی ،معدنی و باربری و راهآهن و بهطور کلی هر مؤسسهای که کارگر
در استخدام خود دارد ،اعم از دولتی یا غیردولتی واقع در کشور ایران ،مکلفند کارگران خود را نزد رشکت سهامی بیمۀ ایران یا رشکت
بیمۀ داخلی دیگری که دولت مقتضی بداند در مقابل حوادث ذیل که در اثر انجام وظیفه روی داده باشد ،بیمه نمایند :فوت؛ نقص و یا
ازکارافتادن اعضای بدن؛ هزینۀ معالجه و دستمزد کارگران در مدت بیماری و حوادث کار.
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همچنین دولت که میکوشید کارگران بیشتری از سایر صنفها را تحت پوشش بیمهای قرار دهد،
الیحهای را بهاینمنظور در سال  1320تهیه کرد که به «الیحۀ بیمۀ کارگران» موسوم شد که مشتمل
بر  4ماده و  2تبصره بود و در آبانماه  1322به تصویب مجلس شورای ملی رسید 3و «قانون بیمۀ
کارگران تحت استخدام
شدن
کارگران دولتی و غیر دولتی» نام گرفت و مادۀ اول 4آن بر لزو ِم بیمه
ِ
ِ
کلیۀ کارخانجات و مؤسسات در برابر رخدادهایی (همچون فوت و ازکارافتادگی) تأکید شده است
(قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی.)1322 ،
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ازکارافتادگی را پوشش نمیدادند و بیشتر ناظر به حوادث حین کار بودند .لذا در اردیبهشت سال
 1325خورشیدی ،به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر «قانون کار» از
تصویب مجلس شورای ملی گذشت (آراستهخو .)1390 ،این قانون در زمینۀ بیمۀ ازکارافتادگی نقطۀ
عطفی به حساب میآید؛ چراکه در این قانون ،برای اولینبار ازکارافتادگی ناشی از حوادث حین کار ،و
ازکارافتادگی غیر ناشی از کار از یکدیگر تفکیک شدند و بر این اساس ازکارافتادگی غیر ناشی از کار
بهصورت رسمی به قوانین کشور افزوده شد (قانون کار.)1325 ،
در خرداد  1328خورشیدی ،دولت الیحهای را موسوم به «الیحۀ کار» به تصویب رساند که نسبت به
لوایح و قوانین پیشین ،بیشتر با اصول و قواعد بینالمللی منطبق بود و موارد مطلوبی را در خصوص
حمایت از کارگران در برابر خطراتی ازجمله ازکارافتادگی تبیین میکرد .در همین راستا ،مجلس
شورای ملی در خرداد همان سال ،قانونی را با عنوان «قانون اجازۀ اجرای گزارش کمیسیون پیشه
و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» به تصویب رساند که طبق مادۀ واحده ،دولت را
به اجرای آزمایشی الیحۀ جدید کار به مدت یکسال مکلف میکرد .همچنین در تبصرۀ این مادۀ
واحده ،دولت مکلف بود که بعد از اجرای آزمایشی این الیحه ،الیحۀ جدید قانون کار را تقدیم مجلس
شورای ملی کند (قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و
کارفرمایان .)1328 ،ارتباط این قانون با موضوع ازکارافتادگی در آنجا است که بر اساس مادۀ 16
الیحۀ جدید کار به موضوع حوادث و امراض غیرناشی از کار و مقولۀ ازکارافتادگی اشاره شده و از
انواع دیگر ،تمیز داده شده است .مادۀ  16این الیحه تصریح میکند که «از تاریخ تصویب این قانون،
صندوقی به نام صندوق تعاون و بیمۀ کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران
به ترتیب زیر تشکیل میشود:
 .1حوادث و امراض ناشی از کار؛
 .2حوادث و امراض غیر ناشی از کار؛
 .3حوادث و امراض خانوادۀ بالفصل کارگر؛
 .4پیری و ازکارافتادگی کارگر؛
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 .5ازدواج و حاملگی ،عائلهمندی و وضع حمل و هزینۀ کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر
در موارد عسرت و استیصال [( »]....همان).
همچنین در تیرماه  ،1328مجلس شورای ملی« ،قانون بودجۀ سال  1328کل کشور» را به تصویب رساند
و در آن ،به دولت اجازۀ قانونی تشکیل وزارت کار را اعطا کرد .در این مجوز قانونی ،اگرچه به موضوع
ازکارافتادگی پرداخته نشده است ،با ذکر مفاهیمی همچون «تأمین بهداشت و رفاه» بهطور ضمنی به آن

اشاره کردهاند .مضاف بر اینکه این وزارت جدیدالتأسیس را مسئول اجرای قانون بیمۀ کارگران و قانون
کار -که ناظر بر مسئلۀ ازکارافتادگی نیز هست -کرده است (قانون بودجه سال  1328کل کشور.)1328 ،
در شهریورماه سال  1329خورشیدی ،دولت بعد از اجرای آزمایشی الیحۀ کار ( ،)1328الیحۀ نهایی
را مشتمل بر  57ماده به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که با توجه به وضعیت کشور در آن سال که با
رخدادهایی همچون ملی شدن صنعت نفت روبهرو بود ،فرآیند تصویب آن موقتاً از دستور کار مجلس
خارج شد و مسکوت ماند (آراستهخو.)1390 ،
الیحۀ قانونی بیمههای اجتماعی کارگران در سال  1331به تصویب رسید و در سالهای  1334و
 13391مورد تجدید نظر قرار گرفت .اهمیت این قانون در ارتباط با مقولۀ ازکارافتادگی از این جهت
قانون کار ،میان ازکارافتادگی ناشی از کار و ازکارافتادگی غیرناشی از کار
است که نهتنها به پیروی از
ِ
قبیل نحوۀ احراز شرایط ازکارافتادگی ،میزان
تفکیک قائل میشود ،بلکه برای نخستینبار به مواردی از ِ
مستمری و مواردی ازایندست میپردازد .به موجب مادۀ  1قانون مذکور ،سازمانی با عنوان «سازمان
بیمههای اجتماعی کارگران» تأسیس شد و بر طبق مادۀ دوم همین قانون «]این[ سازمان عهدهدار
بیمه و تعاون کلیۀ کارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد:
 .2حوادث و بیماریهای غیرناشی ازکار ،حاملگی ،و وضع حمل؛
 .3ازکارافتادگی ،بازنشستگی و فوت؛
 .4ازدواج (قانون بیمه های اجتماعی کارگران.)1339 ،
جنبۀ مهم دیگر این قانون ،این است که برای نخستینبار در فصلی جداگانه مشتمل بر سه بخش،
به موضوعات ازکارافتادگی ،بازنشستگی و فوت پرداخته است؛ بدینترتیب که در فصل ششم با
عنوان «ازکارافتادگی ،بازنشستگی و فوت» و در بخش اول 2آن -که به ازکارافتادگی اختصاص دارد-
قوانین آن را تبیین کرده است .در این قانون برای اولینبار به موضوعاتی ،نظیر نحوۀ احراز شرایط
ِ
ِ
پرداخت حق بیمه برای برخورداری از
ظرفیت کاری (مادۀ  ،3)59سابقۀ
ازکارافتادگی ،میزان کاهش
میزان مزایای ازکارافتادگی (مادۀ  5)64توجه شده است.
مستمری ازکارافتادگی (مادۀ  4)63و
ِ
 -1در این بخش تنها قانون تجدید نظر شده در سال  1339را در ارتباط با ازکارافتادگی بررسی میکنیم.
 -2در این قانون مواد  59تا  64به موضوع ازکارافتادگی اختصاص دارند.
 -3مادۀ  :59بیمهشدگانی که حداقل دو سوم توانایی کار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب
ک سوم مزد یا حقوق سابق خود را بهدست بیاورند ،ازکارافتادۀ کلی شناخته میشوند.
با وضع مزاجی و حرفهای آنها باشد ،بیش از ی 
 -4مادۀ  :63بیمهشدهای که ظرف َده سال اخیر ،الاقل حق بیمۀ پنج سال کار را به سازمان پرداخته باشد ،در صورت ازکارافتادگی کلی غیر
ناشی از کار حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی را خواهد داشت.
 -5مادۀ  :64مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار عبارت است از یک چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمهشده ،رضب در سنوات پرداخت
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 .1حوادث ناشی از کار و بیمار حرفهای؛
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بهصورتکلی اهمیت قانون بیمههای اجتماعی کارگران (مصوب  1331و تجدیدنظر شده در  1334و
 )1339در ارتباط با ازکارافتادگی از این جهت است که این قانون به این دلیل که برای نخستینبار به
نحوۀ احراز شرایط و همچنین چگونگی محاسبۀ میزان مستمری میپردازد ،در واقع سنگبنای بیمۀ
ازکارافتادگی مدرن را در ایران پایهریزی میکند ،بهنحویکه در مواد موضوع ازکارافتادگی در قوانین
بعدی( ،ازجمله قانون تأمین اجتماعی) ،ر ّد پای این قانون مشهود است.
در سال « ،1342سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» به «سازمان بیمههای اجتماعی» تغییر نام
داد ،و از این پس ،این سازمان مسئول و اجراکنندۀ قانون بیمههای اجتماعی کارگران در کشور شد
واینطور مقرر گشت که تمامی اشخاص (بهجز آن دسته از افرادی که مشمول قانون استخدام کشوری
سازمان بیمه
یا بیمۀ خاص دیگری بودند) ،در موار ِد بیمهای ازجمله بیمۀ ازکارافتادگی مشمول این
ِ
قرار بگیرند (آراستهخو.)1390 ،
در خردادماه  ،1345قانون استخدام کشوری مشتمل بر  147ماده و  110تبصره به تصویب کمیسیون
خاص مجلسین سنا و شورای ملی رسید که مواد  791و  802آن ،به موضوع ازکارافتادگی اشاره
داشتندکردند (قانون استخدام کشوری.)1345 ،
همچنین ،در اردیبهشت  1348قانون «بیمههای اجتماعی روستاییان» که پیشتر توسط مجلس
سنا به تصویب رسیده بود ،از تصویب مجلس شورای ملی گذشت .به موجب مادۀ دوم این قانون،
کردن روستاییان در مقابل حوادث ناشی از کار،
سازمان بیمههای اجتماعی روستاییان موظف به بیمه
ِ
بیماریها ،ازکارافتادگی و فوت و سایر موارد است (قانون بیمه های اجتماعی روستاییان .)1348 ،این
امر نشان میدهد که دامنۀ بیمههای اجتماعی ،ازجمله بیمۀ ازکارافتادگی روزبهروز گسترش مییابد
و بهتدریج افراد بیشتری تحت شمول آن قرار میگیرند.
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قانون مهم بعدی که در ارتباط با موضوع ازکارافتادگی به انضمام بازنشستگی و فوت در کشور وضع
شد« ،قانون حمایت از کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت بود که پس از
تصویب مجلس سنا در بهمن  ،1349در اسفندماه همان سال از تصویب مجلس شورای ملی نیز
گذشت .به موجب مادۀ  1این قانون «کلیۀ کارمندان هر مؤسسه طبق مقررات این قانون از طریق بیمۀ
اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت میشوند» (قانون حمایت کارمندان
در برابر اثرات پیری و ازکارافتادگی و فوت.)1349 ،
حق بیمه ،مرشوط به این که مبلغ مزبور از  40درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کمرت و از صد در صد آن بیشرت نباشد.
 -1مادۀ  :79هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثهای ناقص شود ،بهنحوی که از کار کردن باز بماند ،حقوق وظیفهای برابر با یک
یاُم متوسط حقوق رضب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد ].[...
س 
 -2مادۀ  :80هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثۀ ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود ،بهنحوی که از کار کردن باز
بماند ،تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار میگردد.

اما یکی از مهمترین اقدامات پیش از انقالب اسالمی ،تأسیس وزارتخانۀ رفاه اجتماعی به موجب
مصوبۀ مورخۀ  24خرداد  1353مجلس سنا و مصوبۀ اول مرداد همان سال مجلس شورای ملی است.
عم ِر وزارتخانۀ رفاه اجتماعی ،اگرچه به درازا نکشید؛ اما به موجب قانون ،این وزارت وظایفی چند را از
وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت تعاون و امور روستاها ،و وزارت بهداری به عهده گرفت که یکی از
این وظایف به موجب بند (و) مادۀ دوم« ،اجرای قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری
و ازکارافتادگی و فوت» بود که این وظیفه از وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت جدیدالتأسیس رفاه
اجتماعی منتقل شد (قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی.)1353 ،

در تیرماه سال  1354خورشیدی ،یکی از مهمترین اقدامات در زمینۀ بیمههای اجتماعی در تاریخ
ایران صورت گرفت؛ بهاینترتیب که در روز سوم تیرماه سال  ،1354قانون تأمین اجتماعی مشتمل
بر  118ماده و  40تبصره که در تاریخ  19خردادماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسیده بود ،از
تصویب مجلس شورای ملی نیز گذشت و به موجب مادۀ  1آن ،سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد
(قانون تأمین اجتماعی .)1354 ،قانون تأمین اجتماعی ،جامعترین قانون در زمینۀ بیمههای اجتماعی،
نحوۀ احراز شرایط و مزایای بیمهای بود که در کشور به تصویب رسید .جامعیت این قانون بهقدری
بیمه و
بود که مادۀ دوم این قانون برای اولینبار به «تعاریف» اختصاص داشت و اصطالحات مختلف 
تأمین اجتماعی در این ماده تعریف شدند؛ یکی از این تعاریف ،تعریف اصطالح «ازکارافتادگی» است.
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پس از تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال  ،1353در  22اسفندماه همان سال و بنا به استناد مادۀ
 6قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی 1قانون تشکیل «سازمان تأمین خدمات رفاهی» به تصویب
کمیسونهای رفاه اجتماعی ،امور اقتصادی و دارایی ،و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس
شورای ملی رسید .به موجب بند (ج) مادۀ  2این قانون «تأمین حداقل هزینۀ زندگی خانوادههای
بیمهنشدۀ کمدرآمد که نانآور خانوادۀ آنها فوت شده است و یا به علت بیماری و یا ازکارافتادگی ناشی
از علل جسمی روانی و اجتماعی [ ]....قادر به تأمین تمام یا بخشی از هزینههای ضروری خانوادۀ خود
نباشد ،از طریق ترغیب به خودیاری سایر افراد خانواده و یا برقراری مستمری» بهعنوان یکی از موارد
تأمین خدمات رفاهی قلمداد شده که از وظایف سازمان مذکور بهشمار میرود (قانون تشکیل سازمان
تأمین خدمات رفاهی.)1353 ،

بند  13مادۀ  2قانون تأمین اجتماعی بیان میکند که «ازکارافتادگی کلی ،عبارت است از کاهش
قدرت کار بیمهشده ،بهنحویکه نتواند با اشتغال به کار سابق ،یا کار دیگری ،بیش از یکسوم از درآمد
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 -1مادۀ  6قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی :وزارت رفاه اجتماعی در اجرای تکالیف و وظائف مربوط میتواند با تأیید سازمان امور اداری
و استخدامی کشور و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین ،مؤسسات مستقل وابسته به خود تشکیل دهد و همچنین تغییرات الزم را در
مقررات و تشکیالت و وظائف سازمانها و مؤسسات به عمل آورد.

قبلی خود را بهدست آورد» .همچنین در بند  14همین مادۀ قانونی آمده است که «ازکارافتادگی
جزئی ،عبارت است از کاهش قدرت کار بیمهشده ،بهنحویکه با اشتغال به کار سابق ،یا کاری دیگر،
تنها قسمتی از درآمد خود را بهدست آورد» (دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی.)1394 ،
بند (د) مادۀ سوم این قانون ،ازکارافتادگی را در کنار مفاهیم دیگر 1بهعنوان یکی از موضوعات
قانون تأمین اجتماعی برشمرده است .همچنین در بند (ج) مادۀ  4قانون مذکور« ،دریافتکنندگان
مستمری ازکارافتادگی ،بازنشستگی و فوت» در کنار افراد دیگر 2جزو مشمولین قانون تأمین اجتماعی
لحاظ شدهاند.
نقطۀ قوت قانون تأمین اجتماعی ،مصوب  1354این بود که در آن ،بخشی جداگانه به موضوع
ازکارافتادگی اختصاص داده شده بود ،بهایننحوکه فصل ششم با عنوان ازکارافتادگی (که مشتمل بر
مواد  70تا  75است) ،بهطور کامل به مفهوم ازکارافتادگی پرداخته بود ،هرچند مفهوم ازکارافتادگی
در این بخش ،هم به ازکارافتادگی ناشی از کار و هم به ازکارافتادگی غیرناشی از کار اطالق میشود و
در واقع ،هر دو مفهوم را تحت پوشش قرار میدهد.
بر این اساس و بر مبنای مادۀ  70از فصل ششم قانون تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین مواد قانونی
در ارتباط با ازکارافتادگی است ،اینطور آمده است که «بیمهشدگانی که طبق نظر پزشک معالج
غیرقابل عالج تشخیص داده میشوند ،پس از انجام خدمات توانبخشی و اعالم نتیجۀ توانبخشی یا
اشتغال ،چنانچه طبق نظر کمیسونهای پزشکی [ ]....توانایی خود را ک ً
ال یا بعضاً از دست داده باشند،
به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:
 .1هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمهشده ،شصت و شش درصد و بیشتر باشد ،ازکارافتادۀ کلی
شناخته میشود؛
بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثۀ
 .2چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمهشدهِ ،
ناشی از کار باشد ،ازکارافتادۀ جزئی شناخته میشود؛
بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن ،حادثۀ ناشی
 .3اگر میزان کاهش قدرت کار بیمهشدهِ ،
از کار باشد ،استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را دارد» (همان).
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از مفاد این قانون چنین برمیآید که چنانچه فرد بیمهشده ،به علت ابتالء به بیماریهای عادی و
شغلی و حرفهای و حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار و بنا به تجویز پزشک معالج ،غیرقابل عالج
تشخیص داده شده و نیروی کار او کاهش یابد ،پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع میشود و پس
 -1الف :حوادث و بیماریها؛ ب :بارداری؛ ج :غرامت دستمزد؛ هـ :بازنشستگی؛ و :مرگ.
 -2الف :افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند؛ ب :صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛

از اعالم نظر کمیسیون پزشکی درصورتیکه کاهش قدرت کار فرد بیمهشده ،به میزان  66درصد و
یا بیشتر باشد ،اعم از اینکه این کاهش نیروی کار فرد بیمهشده ناشی از کار ،یا غیر ناشی از کار
باشد ،وی ازکارافتادۀ کلی شناخته میشود؛ اما اگر به تشخیص کمیسیون پزشکی کاهش قدرت کار
فرد بیمهشده بین  33تا  66درصد باشد ،تنها در صورتی وی ازکارافتاده (جزئی) محسوب میشود
که کاهش نیروی کار او ،تنها بر اثر حوادث ناشی از کار بوجود آمده باشد ،این ،به این معناست که
ازکارافتادگی جزئی منحصر به حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی و حرفهای -که منجر به تقلیل
نیروی کار فرد بیمهشده میشود -خواهد بود و لذا اگر بیماریهای عادی (غیر شغلی و غیر حرفهای)
و حوادث غیرناشی از کار موجب کاهش قدرت کار بیمهشده به میزان کمتر از  66درصد گردد،
ازکارافتادگی جزئی موضوعیت پیدا نمیکند.

پس از انقالب اسالمی ،در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه  ،1358قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین گردیده بود ،به همهپرسی گذاشته شد و با
کسب  98/2درصد آراء به تصویب ملت رسید؛ در اصل بیست و نهم 6آن« ،ازکارافتادگی» در کنار
سایر موضوعات تأمین اجتماعی بهعنوان حقی همگانی برشمرده شده است (قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران.)1358 ،
یکی از مهمترین قوانین تصویبشده بعد از انقالب اسالمی ،قانون کار است که در تاریخ  29آبان
 -1در این قانون ،مواد  96 ،93 ،91 ،79 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،19 ،5 ،4 ،3 ،2و  111یا تبرصههای مواد مذکور ،بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم به موضوع ازکارافتادگی پرداختهاند.
 -2مادۀ  :96سازمان مکلف است میزان کلیۀ مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل
زمانی که حداکرث از سالی یکبار کمرت نباشد ،با توجه به افزایش هزینۀ زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
 -3فصل دهم :مقررات کلی راجعبه کمکها.
 -4مادۀ  :111مستمری ازکارافتادگی کلی ] [.....در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمرت باشد.
 -5فصل دوازدهم :مقررات مختلف
ثو
ی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیرسپرستی ،در را ه ماندگی ،حواد 
ن اجتماع 
ی از تأمی 
ل بیست و نهم :برخوردار 
 -6اص 
ن از
ق قوانی 
ت طب 
ف اس 
ت موظ 
ت همگانی .دول 
ی اس 
ت بیم ه و غیره ،حق 
ی بهصور 
ی پزشک 
ی و مراقبتها 
ی و درمان 
ت بهداشت 
سوانح ،نیاز ب ه خدما 
ن کند.
ک افراد کشور تأمی 
کی 
یی 
ق را برا 
ی فو 
ی مال 
ت و حمایتها 
ت مردم ،خدما 
ل از مشارک 
ی حاص 
ی و درآمدها 
ی عموم 
ل درآمدها 
مح 
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همچنین به موجب مادۀ « 75بیمهشدهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثۀ غیر ناشی از کار،
یا ابتالء به بیماری ،حداقل حق بیمۀ یکسال کار را -که متضمن حق بیمۀ نود روز کار ظرف
یکسال قبل از وقوع حادثه ،یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد -پرداخت کرده باشد ،در صورت
ازکارافتادگی کلی ،حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار ماهانه را خواهد داشت
(همان) .ازجمله مواد مهم دیگر 1راجعبهدربارۀ ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی میتوان به مادۀ
 962در فصل دهم 3و مادۀ  1114در فصل دوازدهم 5اشاره کرد که به ترتیب در ارتباط با تعدیل مزایا
و حداقل میزان مستمری هستند.
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 ،1369مشتمل بر  203ماده و  121تبصره در  12فصل به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام
رسید .در این قانون که بهنوعی تابع قانون تأمین اجتماعی (مصوب  )1354است و مکمل آن به حساب
میآید ،موادی چند راجعبه بحث ازکارافتادگی وجود دارد .مادۀ  23قانون کار اینطور بیان میکند که
«کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت ،بیماری ،بازنشستگی ،بیکاری ،تعلیق،
ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی
خواهد بود» (قانون کار .)1369 ،همچنین در مادۀ  33که به موضوع تشخیص ازکارافتادگی و خاتمۀ
قرارداد کار اختصاص دارد ،بیان شده است که «تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا
بیماریهای ناشی از کار ،یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف مح ّولۀ
قانونی که به خاتمۀ قرارداد کار منجر میشود ،بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار
و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» (همان).
در موادی از این قانون ،درراجعبه ابهامی ظریف وجود دارد؛ اگرچه در محتوا به نظر میرسد که هر دو
ماده به یک امر واحد اشاره دارند ،اما به نظر نگارنده قانونگذار باید دقت بیشتری در تدوین این مواد
به خرج میداد .در ادامه این مواد از قانون کاررا که تا حدی مبهم هستند ،بیان میشوند:
 مادۀ  :21قراردا ِد کار ،به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد: .1فوت کارگر؛
 .2بازنشستگی کارگر؛
 .3ازکارافتادگی کلی کارگر؛
 .4انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن؛
 .5پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛
 .6استعفای کارگر.
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 مادۀ  :31چنانچه خاتمۀ قراردا ِد کار بهلحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ،کارفرماباید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقۀ خدمت ،حقوقی به میزان  30روز مزد به وی
پرداخت کند .این وجه ،افزون بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان
تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
 مادۀ  :32اگر خاتمۀ قرارداد کار در نتیجۀ کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگرباشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسالمی
کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقۀ خدمت ،معادل دو ماه

حقوق به وی پرداخت کند (همان).
همانطورکه گذشت ،در مادۀ  21قانون کار «ازکارافتادگی کلی کارگر» یکی از علل ششگانۀ خاتمۀ قرارداد
کار برشمرده شده است .همچنین در متن مادۀ  31بر «ازکارافتادگی کلی» بهعنوان یکی علل خاتمۀ قرارداد
کار تأکید و شرایط آن ذکر شده است .اما در مادۀ  32از «کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار
کارگر» بهعنوان یکی از علل خاتمۀ قرارداد کار یاد شده است .این در حالی است که در مادۀ  21که علل
ششگانۀ خاتمۀ قرارداد کار فهرست شدهاند ،چنین عنوانی صورتبندی نگردیده است.

در مادۀ  32قانون کار بهنحوی کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر دلیلی برای
خاتمۀ رابطۀ کاری عنوان شده است و متعاقب آن ،همین ماده به بحث مزایا ورود کرده است و
مزایای پایان کار کارگر را در این ارتباط به میزان سالی دو ماه آخرین حقوق و مزایای کارگر تعیین
کرده است .ابهام دیگری که در اینجا به چشم میآید ،این است که در مادۀ  21قانون کار ،تنها به
«ازکارافتادگی کلی کارگر» بهعنوان یکی از علل ششگانۀ خاتمۀ قرارداد کار اشاره شده است و در
باب این نکته که این ازکارافتادگی کلی ،ناشی از کار باشد ،یا نباشد ،بحثی به میان نیاورده است .این
ابهام ،خصوصاً در بحث مزایای پایان کار حائز اهمیت است .تنها راه برونرفت از این ابهام ،این است
که مراد از مادۀ  32قانون کار را ازکارافتادگی کلی ناشی از کار قلمداد کنیم ،و منظور از مادۀ 31
همین قانون را ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تلقی نمائیم .بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت
که به حکم مادۀ  31قانون کار برای ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار ،کارفرما باید بر اساس آخرین
مزد کارگر به نسبت هر سال سابقۀ خدمت ،حقوقی به میزان  30روز مزد به وی پرداخت نماید؛ و به
حکم مادۀ  32همین قانون ،برای کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار (ازکارافتادگی کلی
ناشی از کار) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقۀ خدمت ،معادل دو ماه آخرین حقوق را به
وی پرداخت کند.

 ناهج روشک هاجنپ و ناریا رد یگداتفاراکزا ۀمیب یقیبطت ۀعلاطم

در واقع ،مفهوم «کاهش توانایی» موضوعی است که نه به قانون کار ،بلکه به قانون تأمین اجتماعی
مربوط میشود .همانطورکه مادۀ  23قانون کار (که پیشتر بدان اشاره کردیم) بیان میکند ،برای
تعیین میزان حقوق یا مستمریهای ازکارافتادگی کلی و جزئی باید به قانون تأمین اجتماعی رجوع
کنیم .تدقیق در بندهای  13و  14مادۀ دوم قانون تأمین اجتماعی و نیز مادۀ  70این قانون نشان
میدهد که مراد از اصطالح «کاهش توانایی» ،همان «ازکارافتادگی» است و تنها تفاوت آن ،میزان
کاهش توانایی فرد بیمهشده (کارگر) میباشد ،.اگر میزان کاهش توانایی  66درصد و یا بیشتر باشد،
ازکارافتادگی کلی است و درصورتیکه بین  33تا  66درصد باشد ،ازکارافتادگی جزئی .در حقیقت ،این
عدم ظرافت ،ممکن است تفسیر قانون را دچار مشکل کند و نص قانون را زیر سؤال ببرد .بنابراین بهتر
بود که قانونگذار محترم به چنین ظرافتهایی بیشتر توجه کند.
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در تاریخ  21اردیبهشت « ،1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» در  19ماده و 21
تبصره به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .به موجب مادۀ  1این قانون ،در اجرای اصل  29قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بندهای  2و  4اصل  21قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران [ ]....نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور مختلفی نظیر
بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت بنا میگردد .همچنین بنابه تصریح مادۀ  2این قانون ،نظام جامع
تأمین اجتماعی شامل سه حوزۀ بیمهای ،حمایتی و توانبخشی و امدادی است که بیمۀ ازکارافتادگی
جزو حوزۀ بیمهای 1به حساب میآید (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.)1383 ،
شایان ذکر است که به موجب مادۀ  11این قانون مبنی بر تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی،
سیاستگذاری و برنامهریزی فعالیتهای بیمهای (ازجمله بیمۀ ازکارافتادگی) حمایتی و امدادی بر
عهدۀ این وزارتخانه گذاشته شد ،هر چند عمر این وزارتخانه هم چندان طوالنی نبود.
در پایان و بعد از مرور قوانین کلی در مورد ازکارافتادگی در ایران ،بهعنوان جمعبندی میتوان گفت
که بهصورتکلی تاریخ بیمۀ ازکارافتادگی در ایران به سه دوره تقسیم میشود؛ دورۀ نخست ،از زمان
تصویب قانون استخدام کشوری در سال  1301شروع شد و تا سال  1325به طول انجامید .در طی
این دوره ،توجه به بیمۀ ازکارافتادگی در قوانین موضوعۀ کشور به ازکارافتادگی ناشی از کار محدود
میشد و لذا هیچ قانونی در این سالها در ارتباط با بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشی از کار در کشور به
تصویب نرسیده است.
در مرحلۀ دوم که از  1325آغاز شد ،بعد از تصویب قانون کار در اردیبهشتماه همان سال ،توجه
ازکارافتادگی غیر ناشی از کار را نیز

ازکارافتادگی ناشی از کار فراتر رفت و
به بیمۀ ازکارافتادگی از
ِ
دربرگرفت .در واقع ،این مرحله نقطۀ عطفی در قوانین بیمهای کشور در خصوص بیمۀ ازکارافتادگی
محسوب میشود و تا سال  1354ادامه پیدا میکند.
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مرحلۀ سوم ،از سال  1354و با تصویب قانون تأمین اجتماعی و تأسیس سازمان تأمین اجتماعی آغاز
میشود و تا امروز ادامه دارد .نکتهای که این مرحله را از مراحل پیشین متمایز میکند ،این است که
در طی این دوره ،قوانین تأمین اجتماعی و بهتبع قوانین بیمۀ ازکارافتادگی از ثبات قانونی برخوردار
بوده و لذا با رویکردی واحد به موضوع ازکارافتادگی پرداختهاند؛ مضاف بر اینکه سا زوکار و مکانیسم
تعیین میزان ازکارافتادگی در قانون مصوب سال  ،1354نسبت به سایر قوانین پیشین با دقت بیشتری
تبیین شده است.

 -1حوزۀ بیمهای شامل بخش بیمههای اجتماعی (بازنشستگی ،بیکاری ،حوادث و سوانح ،ازکارافتادگی و بازماندگان) و بخش بیمههای
درمانی (بهداشت و درمان) میباشد.

اهداف پژوهش

این مطالعه یک هدف کلی را دنبال میکند:
مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی در ایران و  50کشور جهان.

روش پژوهش

تعاریف اصطالحات کلیدی
 ازکارافتاده ،2یا ناتوان :کسیکه به دالیلی ،مانن ِد نقص عضو ،اختالل قوای دماغی و امثالهم ،توان
کارکردن را نداشته باشد.
 ازکارافتادگی ،3یا ناتوانی :وضعیت جسمانی ،یا روانی که موجب شود شخص ،توانایی انجام یک ،یا
چند وظیفۀ شغلی خود را از دست بدهد .این اختالل در شرایط جسمانی و روانی معموالً نوعی «افت
اجتماعی» را بهدنبال دارد و به همین دلیل باید از این افراد حمایت شود.
 ازکارافتادگی جزیی :4وضعیت جسمانی که موجب شود فرد نتواند یک ،یا چند وظیفۀ شغلی خود
را بهطور کامل انجام دهد .در مادۀ  2قانون تأمین اجتماعی ،ازکارافتادگی جزئی اینطور تعریف شده
است« :کاهش قدرت کار بیمهشده ،بهنحویکه با اشتغال به کار سابق ،یا کاری دیگر ،تنها بخشی از
درآمد خود را بهدست آورد» .ازکارافتادگی جزئی ممکن است موقت ،یا دائمی باشد .در مادۀ  93از
قانون تأمین اجتماعی ،امکان تغییر در میزان ازکارافتادگی بهمنظور تغییر در مبلغ مستمری پرداختی،
پیشبینی شده است.
1- Rogin
2- Disabled
3- Disability
4- Partial Disability

 ناهج روشک هاجنپ و ناریا رد یگداتفاراکزا ۀمیب یقیبطت ۀعلاطم

پژوهش حاضر ،مطالعهای کاربردی ،گذشتهنگر و توصیفی (از نوع تطبیقی) است که بهمنظور توصیف
ِ
قوانین پوشش ،نحوۀ تأمین مالی ،نحوۀ احراز شرایط و میزان مزایای بیمۀ ازکارافتادگی در کشورهای
میان

جهان انجام شده است .تحلیل تطبیقی ،یعنی توصیف و تببین مشابهتها و تفاوتهای
شرایط در ِ
واحدهای مختلف اجتماعی (مانند مناطق ،ملتها ،جوامع و فرهنگها) .در این نوع مطالعه ،برای درک
هر ساختار باید آن را با مقولهها و الگوهای آرمانی ،سنخی ،ردهای و یا با ساختارهای دیگر مقایسه
کرد .راگین 1معتقد است که علم اجتماعی تطبیقی بهتر است که از طریق اهداف مشخص تعریف
شود .به نظر راگین ،پژوهش تطبیقی ،پژوهشی است که از دادههای قابل مقایسۀ حداقل دو جامعه
بهره ببرد .منطق پژوهش تطبیقی ،متأثر از تعداد موارد بررسی است که میتوانند کشورها ،جوامع ،یا
کالن باشند (غفاری.)1388 ،
دیگر واحدهای اجتماعی
ِ
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 ازکارافتادگی کلی :1وضعیت جسمانی یا روانی که موجب گردد شخص بهطور کلی نتواند وظایف
شغلی خود را انجام دهد .با این تعریف روشن میشود که ازکارافتادگی کلی به ناتوانی شخصی در
انجام وظایف شغلی محدود میشود .در نظامهای گوناگون بیمهای ،تعاریف متفاوتی از این مقوله ارائه
شده است؛ ازجمله در مادۀ  2قانون تأمین اجتماعی اینگونه تعریف شده است« :کاهش قدرت کار
بیمهشده ،بهنحویکه نتواند با اشتغال به کار سابق ،یا کار دیگری ،بیش از یکسوم درآمد قبلی خود
را بهدست آورد».
 ازکارافتادگی دائم :2قطع کامل ،یا ناقصشدن یکی از اعضای بدن بهطوریکه عالوه بر ایجاد اختالل
در زندگی شخصی ،انجام کار حرفهای را نیز برای وی ناممکن یا مشکل سازد .ازکارافتادگی ،زمانی
معین ،از نظر پزشکی ،بهبودی امکانپذیر نباشد.
دائمی تلقی میشود که پس از گذشت زمانی ّ
همچنین ،ازکارافتادگی دائمی ممکن است جزئی 3یا کلی 4باشد.
زمان کار بیمهشده رویدهند و آسیب جانی
 حوادث غیرناشی از کار :5حوادثی که در هنگامی غیر از ِ
برای وی به همراه داشته باشند .بیمهشدهای که در اثر حادثۀ غیرناشی از کار صدمه جانی میبیندببیند،
به موجب مادۀ  75قانون تأمین اجتماعی از حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهد شد.
 بیمۀ ازکارافتادگی :6نوعی بیمه است که بر پایۀ آن ،فرد بیمهشده هنگام بیماری و یا حادثهای که
ازکارافتادگی او را در پی داشته و از ادامۀ فعالیت وی جلوگیری کرده ،میتواند از آن مستمری دریافت
کند .در کشور ایران حمایت از بیمهشده در هنگام ازکارافتادگی ،در شمار تعهدات سازمان تأمین
اجتماعی است و چگونگی این نوع حمایتها در فصل ششم قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354و
مادۀ  93آن بیان شده است.
 بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشی از کار :7نوعی بیمۀ ازکارافتادگی است که هرگاه بیمهشده در اثر
حوادث غیرناشی از کار و یا بیماری غیرناشی از کار توان کاری خود را از دست بدهد ،از کمک و
حمایت سازمان بیمهگر برخوردار میشود .مادۀ  75قانون تأمین اجتماعی ناظر بر این موضوع است:
«بیمهشدهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثۀ غیرناشی از کار ،یا ابتالء به بیماری حداقل حق
بیمۀ یکسال را که متضمن حق بیمۀ نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه ،یا بیماری منجر
به ازکارافتادگی باشد ،پرداخت کرده باشد ،در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری
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1- Total Disability
2- Permanent Disability
3- Permanent Partial Disability
4- Permanent Total Disability
5- Non-Occupational Accidents
6- Disability Insurance
7- Non-Work Related Disability Insurance

ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
 مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار :1مستمری پرداختی به بیمهشدهای که در اثر حوادث
غیرناشی از کار و یا بیماری ،توان کاری خود را از دست داده باشد .بر پایۀ مادۀ  75قانون تأمین
اجتماعی ،شرط برخورداری از این مستمری آن است که بیمهشده طی  10سال پیش از وقوع حادثۀ
منجر به ازکارافتادگی ،دستکم یکسال و در یکسال اخیر به مدت حداقل  90روز حق بیمه پرداخت
کرده باشد (مریدی.)1378 ،

یافتهها

تطبیقی این مطالعه در قالب جدول شمارة  1ارائه میشود که در چهارچوب
در این بخش ،یافتههای
ِ
آن ،بیمۀ ازکارافتادگی غیر ناشی از کار را در کشورهای جهان بررسی میکنیم .در این جدول ،مواردی
ازجمله :قانون اولیه ،قانون جاری ،نوع نظام بیمه ،افراد تحت پوشش برنامۀ اصلی بیمۀ ازکارافتادگی،
اصلی بیمۀ ازکارافتادگی ،شرایط الزم برای احراز ازکارافتادگی ،مزایای قابل پرداخت
منابع مالی برنامۀ
ِ
بیمۀ ازکارافتادگی ،و سایر برنامههای بیمۀ ازکارافتادگی به تفکیک هر کشور بررسی شده است.
 ناهج روشک هاجنپ و ناریا رد یگداتفاراکزا ۀمیب یقیبطت ۀعلاطم

157

1- Total Non-Work Related Disability Pension

2

1

ات ریش

آلمان

قانون مستمریها
()1906

قانون هماهنگسازی
مستمریها ()2004

قانون خویشفرمایی؛
قانون بیمۀ کشاورزی؛
قانون بیمۀ صاحبان ِح رف
()1978؛

قانون بیمۀ اجتماعی
()1955

قانون بیمۀ بازنشستگی قانون بیمۀ مستمریها
و ازکارافتادگی ()2002( )1889

کشورهای اروپا و اسکاندیناوی ()Social Security Administration, 2016

ردیف

نام کشور

قانون اولیه

قانون جاری

نظام بیمۀ اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

کلیۀ کارمندان با درآمد
حداقل  415/72یورو در ماه
و همچنین کارآموزان

اف راد:
حداقل  %50از ظرفیت
کاریشان را از دست بدهند؛
کارفرمایان % 12/55 :از سقف سابقۀ  60ماه پرداخت حق
حقوق و دستمزد پرداختی بیمه در  10سال اخیر
داشته باشند؛
دولت :پرداخت یارانه؛
مشارکت در پرداخت هزینۀ از سن  50سالگی به بعد،
مزایای م راقبت و کمکهزینۀ حق بیمۀ هرماه را پرداخت
آزمون درآمدی
کرده باشند

خویشفرمایان- :

بیمهشدگان % 10/25 :از
سقف درآمد

دولت :پرداخت یارانه

کارمندان (کارآموزان)؛ برخی بیمهشدگان % 9/345 :از
اف راد:
خویشفرمایان؛ پرسنل
درآمد ماهانه ب رای درآمدهای بهطور کامل ظرفیت
بیش از  850یورو؛
نظامی؛
کاریشان را از دست بدهند؛
از
%
18/7
:
ن
فرمایا
خویش
که
ادی
ر
اف
و
اقبان
ر
م
از
برخی
حق بیمۀ حداقل  5سال
مزایای بیکاری ،بیماری و  ...درآمد ماهانه
پرداخت کرده باشند؛
دریافت میکنند
کارفرمایان % 9/345 :ب رای
در  5سال پیش از شروع
450
از
بیشتر
های
حقوق
ازکارافتادگی  36ماه حق
یورو؛ و  % 15ب رای حقوقهای بیمه پرداخت کرده باشند
کمتر از  450یورو

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

جدول شمارة  .1تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی غیر ناشی از کار در کشورهای جهان

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

(حداکثر مستمری
ازکارافتادگی ،معادل  % 60از
پایۀ ارزیابی است)

 % 1/78از پایۀ ارزیابی به
ازای هرسالی که فرد تحت
پوشش ق رار دارد

کمکهزینۀ مبتنی بر آزمون
درآمدی

مستمری تکمیلی کودک؛

مستمری کاهشیافته؛

مزایای م راقبت
(ازکارافتادگی)،

میزان مستمری ازکارافتادگی بیمۀ ازکارافتادگی جزئی غیر
عبارت از مجموع امتیازات ناشی از کار
درآمدی فردی ضربدر
ضریب مستمری و ارزش
مستمری

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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4

3

ردیف

انگلستان

اسپانیا

نام کشور

بیمۀ ازکارافتادگی
()1911

قانون 1919

قانون اولیه

قوانین تلفیقی ()1992؛
مستمریها ()1995؛
اصالحات رفاهی و
مستمریها ()1999؛
حمایت از کودکان،
مستمریها و تأمین
اجتماعی ()2000؛ اعتبار
مستمری ()2002؛
مستمریها (2004، 2007،
 2011و )2014؛ و اصالحات
رفاهی ()2009

مساعدت اجتماعی
()1991؛ تأمین اجتماعی
()1994؛ مساعدت
اجتماعی ()2009؛
تأمین اجتماعی ()2011؛
بازنشستگی زودهنگام و
جزئی؛ عامل پایداری و
شاخصگذاری ( )2013و
تأمین اجتماعی ()2015

قانون جاری

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نوع نظام بیمه

دولت :پرداخت یارانه

کارفرمایان % 23/6 :از سقف
درآمد

خویشفرمایان- :

بیمهشدگان % 4/7 :از سقف
درآمد

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

دولت :تمام مخارج
کمکهزینۀ مبتنی بر
آزمون وسع و طرحهای
غیرمشارکتی

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

اف راد:

حداقل ب رای  4روز متوالی
بیمار یا ب رای انجام هرگونه
کاری ناتوان باشند؛

بین سن  16سالگی تا
بازنشستگی طبیعی باشند؛

میزان مزایا بین حداقل
 29/05پوند و حداکثر
 73/10پوند در هفته
(به سن ،نوع و شدت
ازکارافتادگی بستگی دارد)
متغیر است

کمکهزینۀ م راقبت

کمکهزینۀ توجه و
رسیدگی؛

پرداخت استقالل شخصی؛

کمکهزینۀ زندگی
ازکارافتادگی؛

کمکهزینۀ اشتغال و
حمایت

مستمری ازکارافتادگی
میزان مزایا بین یکی از 3
اف راد:
بهصورت کامل ناتوان باشند؛ مقادیر  50، 75یا  100درصد غیرمشارکتی
سابقۀ پرداخت حق بیمه ،به از درآمد پایۀ فرد بیمهشده (مساعدت اجتماعی)،
(به سن ،نوع و شدت
ازکارافتادگی جزئی؛ مکمل
سن فرد بیمهشده بستگی
ازکارافتادگی بستگی دارد)
حضور دائمی؛ آزمون درآمد
دارد (ب رای اف راد باالی 31
متغیر است
سال ،داشتن  5سال حق
بیمه ضروری است)

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

خویشفرمایان % 2/8 :از
درآمد ب رای درآمد بین 5965
مالیات بر درآمد خویش را
تا 8060پوند در هفته؛
به میزان حداقل  26ب رابر
بیشتر،
(ب رای درآمدهای
حد پایین درآمد هفتگی ،در
به میزان حق بیمه اضافه
یکی از دو سال مالیاتی قبل،
میشود)
پرداخت نموده باشند
کارفرمایان % 13/8 :از درآمد
کارکنان با حقوق بیش از
 155پوند در هفته

کارکنان با درآمد بین  155تا بیمهشدگان %12 :از درآمد
تا سقف  827پوند در هفته؛
 827پوند در هفته؛
(ب رای درآمدهای بیشتر،
خویشفرمایان با درآمد
حداقل  5965پوند در سال به میزان حق بیمه اضافه
میشود)

کارمندان بخش صنعت،
تجارت و خدمات (بر طبق
 11طبقۀ شغلی)؛ کارگ ران
کشاورزی و کارگ ران خانگی
(تحت ش رایط خاص)

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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6

5

ردیف

ایسلند

ایتالیا

نام کشور

مستمری اشتغال اجباری

نظام مستمریِ همگانی؛

قانون اصالح مستمریها نظام مشارکت معین ملی
()1995؛ و قوانین مصوب ()NDC؛
سالهای 2005؛ 2008؛
نظام بیمۀ اجتماعی
2009؛ 2010؛ 2011؛ 2012؛
2013؛ و 2015

قوانین مصوب سالهای ازکارافتادگی ()1992؛
صندوقهای مستمری
 1909و 1980
()1997؛ تأمین اجتماعی
()2007؛ و مساعدت
اجتماعی ()2007

قانون 1919

قانون اولیه

قانون جاری

نوع نظام بیمه

کلیۀ کارمندان و
خویشفرمایان

کارمندان (کارگ ران
مشاغل خانگی) ،برخی از
خویشفرمایان

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

سابقۀ پرداخت حق بیمه به
میزان حداقل  5سال داشته
باشند؛

دولت :هیچ هزینهای

کارفرمایان % 8 :از حقوق و
دستمزد پرداخت شده

خویشفرمایان % 12 :از
درآمد

بیمهشدگان % 4 :از درآمد
ناخالص

میزان مستمری بر طبق
اف راد:
ارزش
میزان ازکارافتادگی و ِ
حداقل به میزان % 50
توانایی کسب درآمدشان را از پرداختهای فرد و اعتبا ِر
مبتنی بر مشارکت وی (تا
دست داده باشند؛
سن  67سالگی) تعیین
حداقل به میزان  2سال حق
میشود
بیمه پرداخت کرده باشند

کمکهزینۀ ازکارافتادگی

مستمری ازکارافتادگی
همگانی؛

میزان مستمری در NDC
بر مبنای مشارکت تعریف
شده و ساالنه و با توجه به
متوسط نرخ افزایش تولید
ناخالص داخلی در  5سال
اخیر ،و ضریب اکچوئری؛

کمکهزینۀ ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

و در بیمۀ اجتماعی بر
دولت :هرگونه کسری بودجه در  5سال گذشته ،به میزان
مبنای متوسط درآمد ساالنۀ
حداقل  3سال حق بیمه
فرد بیمه شده در  5سال
پرداخت کرده باشند
گذشته ،و دفعات مشارکت
در پرداخت حق بیمه (تا 40
سالگی) و یک ضریب که بر
طبق سطوح درآمد ساالنه
متغیر است ،تعیین میشود

کارفرمایان % 23/81 :از
حقوق و دستمزد پرداختی

خویشفرمایان % 23/1 :از
درآمد اظهار شدۀ ساالنه

بهصورت کامل و دائمی
ناتوان باشند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

بیمهشدگان % 9/19 :از درآمد اف راد:
ناخالص

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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8

7

ردیف

پ رتغال

بلژیک

نام کشور

قانون 1935

قانون ازکارافتادگی
()1944

قانون اولیه

طرح غیر مشارکتی
()1980؛ مستمری
اجتماعی ()1980؛ طرح
عمومی ()2007؛ نظام
تأمین اجتماعی ()2007؛
ازکارافتادگی ()2009؛ و
طرحهای غیر مشارکتی
( 2009، 2010و )2011

قانون درآمد تضمینشده
()2001

قانون 1994؛

قانون جاری

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام بیمۀ اجتماعی

نوع نظام بیمه

کارمندان ،و خویشفرمایان
با درآمد ساالنۀ ناخالص
بیشتر از  6ب رابر نرخ مزایای
اجتماعی

کلیۀ اف راد استخدام شده

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

دولت :تأمین بخشی از
مخارج از طریق عایدات
مالیات بر ارزشافزوده

کارفرمایان % 23/75 :از
حقوق و دستمزد پرداختی
به کارکنان

خویشفرمایان % 29/6 :از
درآمد مرجع

بیمهشدگان % 11 :از درآمد
ناخالص

میزان مزایا بین یکی از 3
اف راد:
بهطور کامل ( )%100ظرفیت مقادیر  2/2، 3یا  3درصد از
و توان کاریشان را از دست درآمد مرجع فرد بیمه شده
(به میزان سابقۀ پرداخت
بدهند؛
حق بیمه و ابتال به بیماری
سابقۀ پرداخت حق بیمه
خاص بستگی دارد) متغیر
به میزان حداقل  3سال
است
داشته باشند

از الزامات قانونی یک کارگر
معمولی ( 38ساعت در
هفته کار کردن) در ماه آخر
برخوردار باشند

دارای  120روز کار واقعی
یا اعتباری (و در مشاغل
پارهوقت 400 ،ساعت اشتغال
کامل) باشند؛

میزان مستمری بین  40تا
بیمهشدگان % 7/5 :از درآمد اف راد:
مرجع
حداقل  %66/7از ظرفیت و  65درصد از درآمد فرد (به
وضعیت تأهل و سرپرست
خویشفرمایان- :
توان کاریشان را از دست
خانوار بودن یا نبودن فرد
کارفرمایان % 8/86 :از درآمد بدهند؛
بیمهشده بستگی دارد)،
مرجع
در طول  2دورۀ  3ماهه قبل
متغیر است.
از سهماههای که ازکارافتاده
دولت :پرداخت یارانههای
میشود تحت پوشش ق رار
ساالنه
داشته باشند؛

ادامة جدول شمارة .1
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مستمری اجتماعی
ازکارافتادگی (مساعدت
اجتماعی)؛

مستمری تکمیلی م راقبت
بلندمدت؛

مستمری ازکارافتادگی جزئی؛

-

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

10

9

ردیف

جمهوری
چک

ترکیه

نام کشور

کارمندان حقوقبگیر
()1906؛ کارکنان
دستمزدی ()1924

بیمۀ مستمری ()1995

تأمین اجتماعی ()1964؛
قانون بازنشستگی،
ازکارافتادگی و بازماندگی تأمین اجتماعی کارکنان
بخش کشاورزی ()1983؛
()1957
مؤسسۀ تأمین اجتماعی
()2006؛ بیمۀ تأمین
اجتماعی و سالمت
عمومی ()2006؛ تأمین
اجتماعی ()2008

قانون اولیه

قانون جاری

نظام همگانی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

بیمهشدگان % 6/5 :از سقف اف راد:
اف راد استخدامشده،
ترکیبی از میزان ثابت
خویشفرمایان ،دانشآموزان ،درآمد ماهانه
ُ 2440ک رون چک ،و 1/5
جوانتر از  65سال باشند؛
 %از میزان مرتبط با درآمد
بیکاران ،نگهبانان ،نیازمندان ،خویشفرمایان % 28 :از
ازکارافتادۀ درجۀ 1 (35تا 49
پرسنل نیروهای نظامی و
فرد ب رای ازکارافتادگی کامل
اظهار
سقف درآمد ماهانۀ
 ،)%درجۀ 2 (50تا ،)% 69
خدمتگزاران دولتی
(درجۀ  ،)3میزان % 0/75
شده
یا درجۀ % 3 (70یا بیشتر)
از درآمد (ب رای ازکارافتادگی
کارفرمایان % 21/5 :از حقوق باشند؛
درجۀ  )2و میزان % 0/50
و دستمزد پرداختی ماهانه
سابقۀ حداقل دورۀ پوشش را از درآمد (ب رای ازکارافتادگی
کسری
دولت :تأمین هرگونه
شروع
زمان
در
سن
طبق
بر
درجۀ )1
بودجه
ازکارافتادگی داشته باشند

بیمهشدگان % 9 :از درآمد
اف راد:
میزان مستمری ب رابر است
ماهانۀ فرد
با متوسط درآمد ماهانۀ فرد
به میزان حداقل % 60
ظرفیت و توان کاریشان را از بیمه شده (مجموع درآمد
خویشفرمایان % 20 :از
فرد بیمه شده ،تقسیمبر
درآمد اظهار شدۀ ماهانۀ فرد دست بدهند؛
مجموع روزهای پرداخت
کارفرمایان % 11 :از حقوق و به میز ِان حداقل  10سال
حق بیمه در قبل از شروع
دستمزد پرداختی ماهانه
سابقۀ پرداخت حق بیمه
ازکارافتادگی ،ضرب در عدد
دولت % 25 :از مجموع حق داشته باشند؛
 )30ضرب در نرخ انباشت
بیمههای جمعآوری شده
حق بیمۀ حداقل  1800روز (میزان  2درصد از متوسط
کاری را پرداخت کرده باشند درآمد ب رای هر دورۀ  360روزۀ
پرداخت حق بیمه)

(ب رنامۀ اصلی)
نظام بیمۀ اجتماعی؛

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

کارکنان (ازجمله اتباع
خارجی) بخشهای دولتی
یا خصوصی ،خدمتگزاران
دولتی ،اشخاص خویشفرما
خانگی
و کارگ ران مشاغل
ِ
تماموقت

نوع نظام بیمه

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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مستمری ازکارافتادگی
جوانان

کمکهزینۀ حضور دائمی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

12

11

ردیف

روسیه

دانمارک

نام کشور

قانون 1922

ازکارافتادگی ()1921

قانون اولیه

نظام همگانی؛

نظام حسابهای فردی؛

نظام بیمۀ اجتماعی

ازکارافتادگی ()1995؛ بیمۀ نظام بیمۀ اجتماعی؛
مستمری اجباری (1996،
)2001، 2013؛ صندوقهای
نظام مساعدت اجتماعی
مستمری غیردولتی
()1998؛ مستمریهای
عمومی ()2001؛
مستمریهای کارگری
()2001؛ مستمری کارگری
زودتر از موعد ()2002؛
دورۀ بیمهای ()2002؛
سرمایهگذاری ()2002؛
کد مالیاتی ()2004؛
مشارکت بیمۀ اجتماعی
()2009؛ سرمایهگذاری
مستمریها ()2011، 2013؛
مستمریهای بیمه
()2013؛

مستمری تکمیلی بازار
کار موسوم به ATP
)(2009؛ مستمری
ازکارافتادگی ،مستمری
همگانی و خدمات
اجتماعی ()2015

قانون جاری

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

کارمندان؛ خویشفرمایان ،و
کشاورز ِان مستقل

میزان این مستمری ب رابر با
بیمهشدگان :هیچ هزینهای اف راد:
مجموع امتیازات مستمری،
باید یکی از انواع
خویشفرمایان :مبلغ
ضربدر ارزش امتیازی
ازکارافتادگیهای درجه 1
 17328/48روبل
مستمری ازکارافتادگی دولتی
مستمری ( 74/27روبل)
کارفرمایان % 22 :از حقوق و (ازکارافتادگی  %100و نیاز
اجتماعی
در سالی که فرد درخواست
به حضور دائمی دیگ ران)؛
دستمزد پرداختی
ازکارافتادگی میکند ،بهعالوۀ (مساعدت اجتماعی)
درجه ( 2ازکارافتادگی
(دولت
ای
هزینه
دولت :هیچ
 %100و عدم نیاز به حضور یک نرخ ثابت مزایا میباشد
تنها در ب رنامۀ مستمریهای
و از حداقل  2279/47روبل
دائمی دیگ ران)؛ درجه 3
مساعدت اجتماعی مشارکت
تا حداکثر  13676/78روبل
(ازکارافتادگی  %50و عدم
مینماید)
نیاز به حضور دائمی دیگ ران) (میزان دقیق به درجۀ
ازکارافتادگی فرد و تعداد اف راد
را داشته باشند؛
تحت تکلف وی بستگی
حداقل  1روز تحت پوشش
دارد) متغیر است.
بیمه ق رار داشته باشند

(بیمۀ اجتماعی)؛

مستمری ازکارافتادگی دولتی

کارمندان و اف راد استخدامی ،بیمهشدگان :تا سقف
مبلغ  184هزار و  848کرون مکمل ازکارافتادگی؛
اف راد:
دریافتکنندگان مستمری
مستمری سالمندی
ُ 1135/80ک رون در یک سال با کاهش دائمی در ظرفیت ب رای اف راد مجرد بهصورت
مقدماتی ب رای اف راد
ساالنه؛
ازکارافتادگی در قبل از سال خویشفرمایان :تا سقف
اشتغال مواجه شوند (که با
 2003و دریافتکنندگان
توانبخشی بهبود پی دا نکند)؛ مبلغ  217هزار و  464کرون ازکارافتاده
 3408کرون در یک سال
مزایای نقدی و مساعدت
ب رای اف راد متأهل بهصورت
کارفرمایان :تا سقف
از طریق هرگونه پرداخت
اجتماعی ب رای بیماری،
ساالنه
 2272/20کرون در یک سال کاری (دریافت دستمزد)
زایمان ،بیکاری
نتوانند ام رارمعاش کند؛
دولت :هیچ هزینهای
حداقل  3سال (از سن  15تا
 65سال) ساکن دانمارک و
جز اتباع دانمارک بهحساب
بیایند ،یا حداقل  10سال
از زمان تولد ساکن این
کشور باشند

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی
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14

13

ردیف

سوئد

رومانی

نام کشور

قانون 1913

قانون 1912

قانون اولیه

بیمۀ اجتماعی (1962،
)2010؛ مستمریها
()1998، 2000؛ بیماری
()2008

نظام NDC؛
نظام حساب فردی اجباری

نظام بیمۀ اجتماعی؛

کارکنان

کارمندان با ق رارداد کار
فردی ،خدمتگزاران
دولتی ،پرسنل نظامی،
دریافتکنندگان مزایای
بیکاری ،خویشفرمایان،
برخی کارگ ران دیگر

(ب رنامۀ اصلی)

و خویشفرمایان

نظام حساب فردی اجباری

حسابهای فردی اجباری نظام بیمۀ اجتماعی؛
()2004؛ نظام مستمری
عمومی ()2010؛ کد
مالیاتی ()2015

قانون جاری

نوع نظام بیمه

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد:
میزان مستمری بر
مبنای میزان امتیازات
به میزان حداقل % 50
ظرفیت و توان کاریشان را از انباشتشدۀ فرد بیمهشده
در طول عمر (بر مبنای
دست بدهند؛
امتیازات مستمری) و ارزش
در یکی از طبقات سهگانۀ
امتیازات مستمری در زمان
ازکارافتادگی ق رار بگی رند؛
بازنشستگی است
بر مبنای سن در زمان
ازکارافتادگی ،حق بیمۀ
خویش را پرداخت کرده
باشند

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

مستمری تکمیلی حضور
دائمی

(حساب فردی اجباری)؛

مستمری ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

دولت :تمامی هزینههای
مستمریهای تضمینی

کارفرمایان % 16/23 :از
حقوق و دستمزد پرداخت
شده

به مدت حداقل  1سال در
کشور سوئد فعالیت سودآور
داشته باشند؛

مستمری ازکارافتادگی
 % 64/7از درآمد ساالنۀ
بیمهشدگان % 7/408 :از
اف راد:
مفروض آیندۀ فرد بیمهشده تضمین ی؛
درآمد قابل ارزیابی
به میزان حداقل % 25
خویشفرمایان % 18/788 :از ظرفیت و توان کاریشان را از بهعنوان مستمری پرداخت مکمل حضور دائمی
میشود
دست بدهند؛
درآمد قابل ارزیابی

بیمۀ اجتماعی :تأمین
کسری بودجه

دولت:

بیمۀ اجتماعی % 15/8 :از
درآمد ناخالص

کارفرمایان:

بیمۀ اجتماعی و حساب
فردی اجباری % 5/4 :از
درآمد ناخالص

بیمۀ اجتماعی بهتنهایی:
 % 10/5از درآمد ناخالص

خویشفرمایان:

بیمۀ اجتماعی و حساب
فردی اجباری % 5/4 :از
درآمد ناخالص

بیمۀ اجتماعی بهتنهایی:
 % 10/5از درآمد ناخالص

بیمهشدگان:

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی
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16

15

ردیف

ف رانسه

سوئیس

نام کشور

قانون 1910

مستمری پایۀ
ازکارافتادگی()1959؛
مستمریهای
بازنشستگی شغلی،
ازکارافتادگی و بازماندگی
( ،)1982بیمۀ اجتماعی
()2000

قانون اولیه

کارکنان غیر کشاورزی
()1945؛ اشخاص
ازکارافتاده ()1975؛
مدیریت تأمین اجتماعی
()1996؛ مزایای اف راد
وابسته ()2001؛
مستمریها ()2003؛
مزایای ازکارافتادگی و
فعالیت سودآور ()2009
نظام مساعدت اجتماعی

مستمری مکمل اجباری؛

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام بیمۀ اجتماعی؛
قوانین جاری کشور
سوئیس ،همان نخستین نظام مستمری شغلی
قوانین تصویب شدۀ این اجباری
کشور هستند

قانون جاری

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

کارمندان بخش تجارت و
صنعت ،اف راد دستمزدبگیر
در بخش کشاورزی و
همس ر ِان وابسته

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

میزان مستمری ب رای فردی
که ب رای برخی فعالیتهای
سودآور توانا باشد% 30 :
متوسط درآمد فرد

میزان مستمری ب رای فردی
که ب رای هرگونه فعالیت
حرفهای ناتوان باشد% 50 :
متوسط درآمد فرد

ب رای ازکارافتادگی  40تا 49
درصد 25 ،درصد مستمری
کامل ازکارافتادگی پرداخت
میگردد

مکمل حضور دائمی

ب رای ازکارافتادگی حداقل  70مستمری شغلی اجباری؛
اف راد:
درصد مستمری ازکارافتادگی مستمری جزئی ازکارافتادگی؛
به میزان حداقل % 40
ظرفیت و توان کاریشان را از بهصورت کامل؛
مستمری فوقالعادۀ
69
تا
60
افتادگی
ب رای ازکار
دست بدهند؛
ازکارافتادگی؛
درصد 75 ،درصد مستمری
بعد،
به
سالگی
از سن 21
مستمری تکمیلی وابستگان
کامل؛
ب رای هرسال حق بیمۀ
(مستمری فرزندان)
ب رای ازکارافتادگی  50تا 59
خویش را پرداخت کرده
درصد 50 ،درصد مستمری
باشند
کامل؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

اف راد:
بیمهشدگان % 0/75 :از
درآمد ناخالص
جوانتر از سن بازنشستگی
باشند؛
خویشفرمایان- :
حداقل  % 66/7ظرفیت و
کارفرمایان % 13/14 :از
دستمزد و حقوق پرداختی توان کاریشان را از دست
بدهند؛
دولت :تأمین مالی یارانهها قبل از ازکارافتادگی حداقل
ب رای پرداخت سهم حق بیمۀ  12ماه تحت پوشش باشند؛
اف رادی که ب رای بلندمدت
در 12ماه اخیر600 ،ساعت
بیکار هستند ،و اف رادی که که متضمن 200ساعت در
تحت ش رایط خاص ،مجددا ً 3ماه اخیر است ،مشغول به
وارد بازار کار میشوند
کار باشند

بیمۀ پایه :یارانههای دولت
 37/7تا  % 50از هزینۀ
مزایای ازکارافتادگی را پوشش
میدهد

دولت:

بیمۀ پایه % 0/7 :از حقوق
و دستمزد پرداختی (ب رای
ازکارافتادگی)

کارفرمایان:

بیمۀ پایه :بین  0/754تا
 % 1/4از درآمد ناخالص
(ب رای ازکارافتادگی)

بیمهشدگان:
کارکنانی که درآمد ساالنۀ
بالغبر  21هزار  150ف رانک بیمۀ پایه % 0/7 :از درآمد
سوئیس با کارفرمای یکسان ناخالص (ب رای ازکارافتادگی)
داشته باشند
خویشفرمایان:

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی
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17

ردیف

فنالند

نام کشور

قانون 1937

قانون اولیه

مستمریهای کارمندان
( ،)2006مستمریهای
ف راگیر ()2007؛ و مزایای
ازکارافتادگی ()2007

قانون جاری

نظام بیمۀ اجتماعی و
همگانی

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

بیمهشدگان:
کارمندان ،اف رادی که
م راقب تهای بدون پرداختی  % 5/7از درآمد ماهانۀ
را ب رای یک کودک کوچکتر ناخالص ب رای کارمندان
جوانتر از  53سال؛
از  3سال ف راهم میکنند،
و دانشآموزانی که در
 % 7/2از درآمد ماهانۀ
ب رنامههای تحصیلی تا سقف ناخالص ب رای کارمندان 53
سال یا باالتر
 5سال ثب تنام میکنند
خویشفرمایان- :
کارفرمایان :متوسط ماهانۀ
مشارکت ب رابر با  % 18از
حقوق پرداختی به کارکنان
دولت :کلیۀ هزینههای
اشخاصی که م راقب تهای
بدون پرداخت را ب رای
یک کودک کوچکتر از
 3سال ف راهم میکنند،
و دانشآموزانی که در
ب رنامههای تحصیلی تا سقف
 5سال ثب تنام میکنند

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد:
میزان مزایای این مستمری،
در سن  18تا  62سال ق رار بر مبنای نرخ انباشت (نرخ
انباشت ب رای سنین  18تا
داشته باشند؛
 52سال  1/5درصد و ب رای
حداقل  % 60ظرفیت و توان
سنین  53تا  62سال 1/9
کاریشان را از دست بدهند؛
درصد است) میباشد
کمکهزینۀ بیماری دریافت
نکنند

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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مکمل کودکان

ازکارافتادگی جزئی؛

مزایای توانبخشی؛

مستمری تضمینی (مبتنی
بر آزمون درآمد)؛

کمکهزینۀ توانبخشی؛

کمکهزینۀ رژیم غذایی؛

کمکهزینۀ م راقبت؛

کمکهزینۀ مسکن؛

کمکهزینۀ ازکارافتادگی
(اف راد سنین  16سال
به باال)؛

افتادگی
مستمری ازکار
ِ
همگانی ( آزمون درآمد)؛

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

18

ردیف

کرواسی

نام کشور

قانون 1922

قانون اولیه

بیمۀ مستمری ()1998؛
بیماریهای شغلی
()1998؛ دورههای بیمه
()1999؛ مشارکت در
پرداخت حق بیمه
()2008؛ مستمری
بیمه ()2013؛ مجموع
مشارکت ()2013؛
توانبخشی شغلی
()2013؛ مستمریهای
اجباری ()2014؛
مستمریهای داوطلبانه
()2014؛ شرکتهای
بیمۀ مستمری ()2014؛
ارزیابی پزشکی ()2014؛
و مشارکت اجباری پایه
()2016

قانون جاری

نظام حساب فردی اجباری

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نوع نظام بیمه

شاغلین بخش صنعت،
تجارت و خدمات؛ داوطلبان
و کارآموزان؛ خدمتگزاران
دولت و کارمندان بخش
دولتی؛ پرسنل پلیس و
نیروهای نظامی؛ افس ران
قضایی؛ کارگ ر ِان با ق رارداد
موقت؛ و خویشفرمایان

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

تمام یا بخشی از هزینههای
حق بیمۀ پرسنل پلیس
و نیروهای نظامی ،افس ران
قضائی ،نمایندگان پارلمان،
اعضای دولت و جانبازان
جنگی که ازکارافتاده و
معلول هستند

دولت:

بهجز ب رای کارگ رانی که
در ش رایط دشوار یا ناسالم
به اشتغال دارند ،هیچ
هزینهای بهعنوان حق بیمه
نمیپردازند

کارفرمایان:

سابقۀ پوشش بیمه ب رای
خویشفرمایان:
بیمۀ اجتماعی بهتنهایی 20 :حداقل  % 33/3از زندگی
کاری خویش بعد از 20
 %از سقف درآمد
سالگی داشته باشند.
بیمۀ اجتماعی و حساب
فردی اجباری % 15 :از
سقف درآمد

میزان مستمری بر مبنای
اف راد:
بیمهشدگان:
بیمۀ اجتماعی بهتنهایی 20 :کمتر از  65سال سن داشته طول دورۀ تحت پوشش
بودن فرد بیمهشده و
باشند؛
 %از سقف درآمد
درآمد پیشین وی محاسبه
بهطور کامل و دائمی
بیمۀ اجتماعی و حساب
میگردد
ظرفیت و توان کاریشان را از
فردی اجباری % 15 :از
دست بدهند؛
سقف درآمد

ادامة جدول شمارة .1
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(حساب فردی اجباری)

مستمری ازکارافتادگی

کمکهزینۀ جب رانی ب رای
صدمات جسمانی (بیمۀ
اجتماعی)؛

مستمری ازکارافتادگی موقت
(بیمۀ اجتماعی)؛

(بیمۀ اجتماعی)؛

توانبخشی شغلی و جب ران
دستمزد

مستمری ازکارافتادگی جزئی
(بیمۀ اجتماعی)؛

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

20

19

ردیف

نروژ

لهستان

نام کشور

قانون 1936

کارمندان حقوقبگیر
()1927؛ دستمزد
بگی ران ()1933

قانون اولیه

بیمۀ ملی (،)1997

نظام بیمۀ همگانی،
نظام NDC

مستمریها () 2009

نظام بیمۀ اجتماعی،

نظام ،NDC

نظام بیمۀ اجتماعی،

کشاورزان ()1990؛ نظام
بیمۀ اجتماعی () 1998؛
صندوق بیمۀ اجتماعی
نظام حساب فردی
()1998؛ مستمری
اجتماعی ()2003؛
حسابهای فردی ()2004؛

قانون جاری

نوع نظام بیمه

کارمندان و خویشفرمایان

مالی هرگونه
دولت :تأمین ِ
کسری بودجه توسط دولت

کارفرمایان % 14/1 :از
ناخالص حقوق و دستمزدی
پرداخت شده به کارکنان

خویشفرمایان % 11/4 :از
سقف درآمد و  % 5/1از
درآمد شخصی

بیمهشدگان % 8/2 :از سقف
درآمد و  % 5/1از درآمد
شخصی (نظیر مستمری)

دولت :تمامی هزینههای
م ربوط به حداقل مستمری
تضمین شده و همینطور
پرداخت کمکهزینه به
گروههای خاص

کارفرمایان % 6/5 :از
حقوق پرداخت شده (ب رای
ازکارافتادگی و بازماندگی)

خویشفرمایان % 1/5 :از
درآمد اظهار شده (ب رای
ازکارافتادگی و بازماندگی)

کلیۀ اف رادی که از حیث
اقتصادی فعال هستند،
تحت پوشش ق رار م یگی رند

بیمهشدگان % 1/5 :از سقف
درآمد (ب رای ازکارافتادگی و
بازماندگی)

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

اف راد:

حداقل  3سال (یا  1سال
در موارد خاص) بالفصل
قبل از ازکارافتادگی ،تحت
پوشش باشند

حداقل  % 50از ظرفیت و
توان کاریشان را از دست
بدهند؛

بین  18تا  67سال سن
داشته باشند؛

اف راد:

یا مردان دارای  25سال و
زنان دارای  21سال سابقه
باشند

در  10سال اخیر حداقل
 5سال تحت پوشش ق رار
داشته باشند؛

بهطور کامل ظرفیت و توان
کاریشان را از دست بدهند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

 % 66از متوسط درآمد فرد
در بهترین  3سال از 5
سال اخیر پیش از شروع
ازکارافتادگی

میزان مستمری ب رابر با
مجموع  % 24میزان پایه،
بهعالوۀ  % 1/3از درآمد
فرد که در تعداد سالهای
مشارکت ضرب میشود؛
بهعالوۀ  % 0/7از درآمد
فرد که در تعداد سالهایی
که ب رای عدم مشارکت
مجاز است (مثل سالهای
ت ربیت فرزند) ،بهعالوۀ 0/7
 %از درامد فرد که در تعداد
سالهای پیشبینی شدۀ
مورد نیاز ب رای حداکثر 25
سال تحت پوشش ق رار
داشتن (از روز ازکارافتادگی
تا سن  60سالگی) ضرب
میشود ،است

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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کمکهزینۀ تکمیلی
وابستگان

کمکهزینۀ ارزیابی کار؛

کمکهزینۀ پرستار؛
مستمری کارآموزی

ازکارافتادگی جزئی (بیمۀ
اجتماعی)؛

(مساعدت اجتماعی)؛

مستمری اجتماعی
ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

یونان

هلند

قانون 1934

قانون 1901

تأمین اجتماعی (1951؛
1992، 2002، 2004، 2008
 ،2010و )2011؛ قوانین
و مقررات ( 1960و
)1978؛ مقررات ()1990؛
مستمریها(1991، 2012
و )2015؛ تأمین مالی و
مدیریت()2000؛ است راتژی
مالی ( ،)2012اصالح
مستمری ()2016

مستمری ازکارافتادگی
ب رای کارمندان ()1966؛
مستمری ازکارافتادگی
ب رای خویشفرمایان
()1998؛ مساعدت
ازکارافتادگی ب رای اف راد
جوان ()1998؛ و مستمری
ازکارافتادگی ب رای
کارمندان ()2006

نظام بیمۀ اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی

کشورهای آمریکای شمالی ،مرکزی و جنوبی ()Social Security Administration, 2018

22

21

ردیف

نام کشور

قانون اولیه

قانون جاری

نوع نظام بیمه

کارمندان صنعت ،تجارت
و مشاغل مرتبط با آنها؛ و
برخی از خویشفرمایان در
بخش شهری

کلیۀ ساکنان کشور هلند و
اشخاصی که در این کشور
به اشتغال مشغول هستند

بیمهشدگان % 18/5 :از
سقف درآمد

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد:

چشماندازی ب رای بهبود
درآمدشان وجود ندارد

درآمدشان بعد از ازکارافتادگی
کمتر از  % 20درآمد قبل
شود؛

بهطور کامل و دائمی ناتوان
باشند؛

جوانتر از سن بازنشستگی
معمولی باشند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

کمکهزینۀ تکمیلی

کمکهزینۀ حضور دائمی؛

مزایای ازکارافتادگی جزئی
دنبالهدار؛

مکمل دستمزد ازکارافتادگی
جزئی؛

مستمری ازکارافتادگی جزئی
وابسته به درآمد؛

 % 75از دستمزد روزانۀ فرد

مستمری ازکارافتادگی ب رای
اف راد جوان؛

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

کمکهزینۀ ازکارافتادگی
ویژه؛

مستمری ازکارافتادگی ملی؛

بیمهشدگان % 6/67 :از سقف اف راد:
میزان مستمری به طول
درآمد ماهانه
دارای ازکارافتادگی شدید ( 80دورۀ پوشش و درآمد
تا  100درصد) یا ازکارافتادگی اف راد واجد ش رایط دریافت
خویشفرمایان % 20 :از
مستمری در طول  5سال
عادی ( 67تا  79/9درصد)
درآمد ماهانه
کمکهزینۀ حضور دائمی؛
اخیر ،بهعالوۀ  1تا  % 2/5از
کارفرمایان % 13/33 :از سقف باشند؛
درآمد ب رای هر دورۀ  300روزۀ ازکارافتادگی جزئی
حقوق و دستمزد پرداختی بین  300تا  4500روز
مشارکت (تا نهایتاً  3300روز)،
سابقۀ پرداخت حق بیمه
دولت :مشارکت بهعنوان
بستگی دارد
داشته باشد
کارفرما و تضمین یارانۀ
ساالنه

دولت :پرداخت یارانه ب رای
افزایش تمامی مزایا تا وقتی
به میزان حداقل اجتماعی
قابلقبول

کارفرمایان % 5/7 :از سقف
حقوق و دستمزد پرداختی
به کارکنان (فقط ب رای
ازکارافتادگی)

خویشفرمایان % 18/5 :از
سقف درآمد

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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24

23

ردیف

قانون مساعدت
اجتماعی ()1972

قوانین جاری کشور
امریکا ،همان نخستین
قوانین تصویب شدۀ این
کشور هستند

قوانین مختلفی در بازۀ مستمری ازکارافتادگی
و کهولت سن ()1971؛
زمانی  1904تا 1958
تعدیل مستمریها
()2008؛ مستمریها
()2008

ایاالتمتحدۀ تأمین اجتماعی
()1935؛
ام ریکا

آرژانتین

نام کشور

قانون اولیه

قانون جاری

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نوع نظام بیمه

اف راد:
جوانتر از سن بازنشستگی
باشند؛

حق بیمه را پرداخت کرده
دولت :مشارکت از طریق
درآمد عمومی ،درآمد مبتنی باشند؛
بر سرمایهگذاریها و برخی از سایر مزایای بیمهای دیگر
مالیات اختصاص یافته به
استفاده نکنند
صندوق مستمریهای بیمۀ
اجتماعی

حداقل  % 66از ظرفیت
کارفرمایان % 16 :از حقوق یا درآمد خویش را از دست
دستمزد ناخالص پرداختی بدهد؛
به کارکنان
بهصورت منظم یا نامنظم

خویشفرمایان % 27 :از
درآمد مرجع

بیمهشدگان % 11 :سقف
درآمد

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

صندوق اعتماد اختصاص
مییابد

شاغالن سودآور،
بیمهشدگان % 6/2 :از سقف اف راد:
خویشفرمایان با حداقل  400درآمد
از انجام یک فعالیت
دالر درآمد خالص ساالنه
سودآوری (در نتیجۀ یک
خویشفرمایان % 12/4 :از
و کارگ ران مشاغل خانگی
اختالل جسمانی یا روانی)
سقف درآمد
با حداقل  1900دالر درآمد کارفرمایان % 6/2 :از حقوق و ناتوان باشند؛
ناخالص ساالنه
دستمزد پرداختی
انتظار برود این ناتوانی
دولت :بخشی از درآمدهای حداقل یک سال به طول
مالیاتی تخصیص یافته بر بیانجامد یا به مرگ منجر
مزایای تأمین اجتماعی به شود؛

و خویشفرمایان

کارکنان

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

میزان مستمری بر مبنای
متوسط سقف درآمد فرد
بیمه شده (که بر اساس
افزایش متوسط دستمزد
تعدیل میشود) از سن
 21سالگی تا زمان شروع
ازکارافتادگی محاسبه
میشود

با مشارکت نامنظم در
پرداخت حق بیمه% 50 :
متوسط حقوق و دستمزد
فرد بیمه شده

با مشارکت منظم در
پرداخت حق بیمه% 70 :
متوسط حقوق و دستمزد
فرد بیمه شده

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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مزایای فرزند

مزایای همس ر؛

(مساعدت اجتماعی)؛

مزایای درآمد مکمل
ازکارافتادگی

مستمری ازکارافتادگی
غیرشخصی

مستمری ازکارافتادگی
افزایش سن؛

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

26

25

ردیف

پاراگوئه

برزیل

نام کشور

قانون 1943

طرح مستمری یکپارچه
()1992؛ مستمری
بازنشستگی غیرمشارکتی
()2009؛ مستمری نسبتاً
کاهش یافته ()2011؛
خویشفرمایی ()2013

کارکنان راهآهن ()1923؛ تأمین اجتماعی (،)1991
بیمۀ اجتماعی (،)1991
کارکنان تجارت و
مساعدت اجتماعی
بازرگانی ()1934؛
کارکنان صنعت ( ،)1993( )1936مقررات بیمۀ
اجتماعی (،)1999
مستمری ازکارافتادگی
خاص ( ،)2013کارگ ران
خانگی ()2015

قانون اولیه

قانون جاری

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

کارمندان ازجمله کارکنان
نهادهای دولتی غیرمتمرکز
و شرکتهایی که بخشی
از آن متعلق به دولت
است ،کارگ ران شهرداری ،و
کارآموزان

اف راد:

حداقل  % 30از ظرفیت
کسب درآمدشان را از دست
بدهند؛

اف راد باید:

حداقل  12ماه سابقۀ
پرداخت حق بیمه داشته
باشند

ب رای اشتغال ،ناتوانی دائمی
داشته باشند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

دولت % 1/5 :از ناخالص
درآمد دولت( ،دولت تنها
بهعنوان کارفرما مشارکت
میکند)

اف راد بین  60تا  65سال سن:
سابقۀ پرداخت حق بیمه
ب رای  250تا  400هفته

بیمه ب رای  150تا  250هفته

خویشفرمایان% 12/5 :
از حداقل دستمزد ماهانۀ
قانونی ،بهعالوۀ  % 0/5اضافه اف راد کمتر از  55سال سن:
ب رای هزینههای اداری
سابقۀ پرداخت حق بیمه
کارفرمایان % 14 :از ناخالص ب رای  150هفته؛
حقوق و دستمزد پرداخت
اف راد بین  55تا  59سال
شده
سن :سابقۀ پرداخت حق

بیمهشدگان % 9 :از درآمد
ناخالص

دولت :تخصیص مالیاتهای
هزینههای اداری و تأمین
هرگونه کسری بودجه

بیمهشدگان :بین  8تا 11
کارگ ران دستمزد بگیر در
بخشهای صنعت ،تجارت و درصد از درآمد ماهانه
کشاورزی؛ کارگ ران روستایی؛ خویشفرمایان 20 :درصد از
کارگ ران مشاغل خانگی؛
سقف درآمد اظهار شده
کارگ ران غیررسمی ،کارمندان
کارفرمایان 20 :درصد از
دولتی و خویشفرمایان
سقف حقوق و دستمزد
پرداخت شده به کارکنان

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

 % 50از متوسط درآمد فرد
بیمه شده در  36ماه اخیر
پیش از شروع ازکارافتادگی،
بهعالوۀ  % 1/5متوسط درآمد
ب رای هر دورۀ  50هفتهای
مشارکت بهعنوان مستمری
ازکارافتادگی پرداخت میشود

 % 100حداقل دستمزد
کارگ ران روستایی

 % 100متوسط درآمد فرد
بیمه شده

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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مکمل حضور دائمی

(مساعدت اجتماعی)؛

مساعدت ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی
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ردیف

شیلی

پرو

نام کشور

قانون 1924

درآمدهای دستمزدی
()1936؛ کارمندان
حقوقبگیر ()1962

قانون اولیه

بیمۀ اجتماعی ()1952؛ نظام بیمۀ اجتماعی؛
دستمزد کارکنان ()1952؛ نظام مساعدت اجتماعی؛
مساعدت اجتماعی
نظام ف راگیر و همگانی
()1975؛ حسابهای
فردی ()1980؛ بیمۀ
اجتماعی ()1980؛ اصالح
تأمین اجتماعی ()2008

تأمین اجتماعی یکپارچه نظام بیمۀ اجتماعی؛
()1973؛ حساب فردی
نظام حساب فردی؛
()1992، 2012؛ اشخاص
نظام مساعدت اجتماعی
دارای معلولیت ()2012

قانون جاری

نوع نظام بیمه

کارگ ران دستمزدی و
خویشفرمایان

کارکنان حقوقبگیر و

اف راد:

در  6ماه از  1سال منتهی
به ازکارافتادگی ،حق بیمه را
پرداخت نموده باشند

حداقل  % 66از ظرفیت
کسب درآمدی خویش را از
دست بدهند؛

جوانتر از سن  65سالگی
باشند؛

اف راد:

سابقۀ پرداخت حق بیمه
ب رای حداقل  36ماه ،ازجمله
 18ماه در  36ماه گذشته

حداقل  % 66/7از ظرفیت
کسب درآمدشان را از دست
بدهند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

دولت :تمامی هزینهها
ازجمله حداقل مستمری
ازکارافتادگی توسط یک
بازنشستگی و ازکارافتادگی؛ و حادثۀ غیر مرتبط با کار رخ
پرداخت یارانه به جوانان
داده باشد؛

کارفرمایان 2/15 :تا 3/15
 %از سقف درآمد کارکنانی
که در ش رایط دشوار کار
میکنند

خویشفرمایان % 12/54 :از
درآمد اظهار شده

بیمهشدگان % 11/39 :از
سقف درآمد

دولت :هزینههای میزان
حداقل مستمری و پرداخت
یارانه به نیازمندان بر عهدۀ
دولت است

کارفرمایان :هیچ هزینهای

خویشفرمایان % 13 :از
درآمد ناخالص اظهار شده

دستمزد بگی ران و کارمندان
دولتی و خصوصی و
شرکتهای تعاونی؛معلمان؛
هنرمندان؛ کارگ ران خانگی؛
دریانوردان؛ روزنامهنگاران؛
کارگ ران صنعت پوست ؛
برخی از خویشفرمایان

بیمهشدگان % 13 :از درآمد
ناخالص

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

مستمری تکمیلی حضور
دائمی

مستمری تکمیلی وابستگان؛

مستمری ازکارافتادگی
غیرمشارکتی؛

(حساب فردی اجباری)؛

مستمری ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

مستمری همبستگی
ازکارافتادگی پایه (مساعدت
اجتماعی)

مزایای باال بردن همبستگی
تأمین اجتماعی ازکارافتادگی
(مساعدت اجتماعی)؛

مستمری ازکارافتادگی (بیمۀ
اجتماعی)؛

 % 70دستمزد یا حقوق پایه ازکارافتادگی جزئی؛
ب رای ازکارافتادگی کامل

 % 50از درآمد مرجع،
بهعالوۀ  1درصد به ازای
هرسال پرداخت حق بیمه
(درصورت یکه فرد بیش از 3
سال سابقه داشته باشد)

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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30

29

ردیف

کلمبیا

کانادا

نام کشور

قانون 1946

مساعدت نابینایان
( ،)1937مساعدت
ازکارافتادگی ()1955

قانون اولیه

بیمۀ اجتماعی ()1993؛
حسابهای فردی
()2005؛ توسعۀ ملی
نظام مساعدت اجتماعی
()2007؛ مستمریهای
خانواده ()2012؛ مستمری
اجتماعی ()2013؛کارگ ران
خویشفرما ()2013
نظام حسابهای فردی،

نظام بیمۀ اجتماعی،

مستمری ف راگیر ( ،)1952نظام بیمۀ اجتماعی و
مستمری وابسته به درآمد همگانی
()1965؛ بیمۀ مکمل بر
مبنای آزمون درآمدی
()1967

قانون جاری

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

حداقل  26هفته در  1سال
منتهی به ازکارافتادگی حق
بیمه پرداخت کرده باشند؛

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

بهعالوۀ  %75از مستمری
بازنشستگی مرتبط با درآمد

 % 45از درآمد ماهانۀ پایه،
در  20درصد دورۀ اشتغال تا بهعالوۀ  % 1/5از درآمد ب رای
زمان شروع ازکارافتادگی حق هر دورۀ  50هفتهای پرداخت
حق بیمه ب رای اف رادی که
بیمه پرداخت کرده باشند
سابقۀ  500هفته مشارکت
در پرداخت حق بیمه دارند

ازکارافتادگی بین  50تا
:% 66

بهعالوۀ  % 2از درآمد ب رای
حسابهای فردی)؛
هر دورۀ  50هفتهای پرداخت مزایای ازکارافتادگی (مزایای
حق بیمه ب رای اف رادی که
اقتصادی
سابقۀ  800هفته مشارکت
دورهای)
در پرداخت حق بیمه دارند؛

تسویۀ ازکارافتادگی (بیمۀ
اجتماعی و

مزایای کودک

 465/84دالر کانادا در ب رنامۀ بیمۀ ازکارافتادگی ب رنامۀ
مستمری کوبک ()QPP؛
مستمری کانادا ()CPP؛

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

اف راد جوانتر از  20سال 50 :ازکارافتادگی بیش از :% 66
 %ازکارافتاده باشند؛
 % 54از درآمد ماهانۀ پایه،

کارفرمایان % 12 :از سقف
حقوق پرداختی
اف راد بزرگتر از  20سال50 :
دولت :دولت بهعنوان کارفرما  %ازکارافتاده باشند؛
مشارکت میکند
حداقل  50هفته در  3سال
منتهی به ازکارافتادگی حق
بیمه پرداخت کرده باشند؛

کارمندان دولتی و خصوصی ،بیمهشدگان % 4 :از سقف
درآمد
کارگ ران خانگی ،کارمندان
شرکت اکوپترول؛ و
خویشفرمایان % 16 :از
خویشفرمایان
درآمد اظهار شده

دولت :دولت تنها بهعنوان
کارفرما مشارکت میکند

کارفرمایان % 4/95 :از حقوق حق بیمه پرداخت کرده
و دستمزد پرداخت شده در باشند؛
ب رنامۀ CPP

کلیۀ اف راد استخدام شده و بیمهشدگان % 4/95 :از
اف راد:
اف راد خویشفرمایی که در
سقف درآمد در ب رنامۀ CPP؛ به ازکارافتادگی شدید و
هستند
کانادا مشغول به کار
خویشفرمایان % 9/9 :از
طوالن یمدت دچار باشند؛
CPP
نامۀ
ر
ب
در
درآمد
سقف
در  4سال از  6سال اخیر

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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32

31

ردیف

مکزیک

کوبا

نام کشور

قانون 1943

قوانین  1963و 1964

قانون اولیه

بیمۀ اجتماعی ()1973؛
حساب فردی ()1995؛
توسعۀ اجتماعی ()2004

نظام بیمۀ اجتماعی،

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی،

نظام حساب فردی اجباری،

مزایا ()2009

تأمین اجتماعی ()2008؛

نظام مساعدت اجتماعی

قانون جاری

نوع نظام بیمه

کارمندان بخش خصوصی و
اعضای تعاونیها

کلیۀ اف راد استخدام شده

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

دولت % 0/35 :از سقف
درآمد

کارفرمایان % 6/9 :از سقف
حقوق و دستمزد پرداختی

خویشفرمایان % 8/65 :از
درآمد روزانه

بیمهشدگان % 1/75 :از
سقف درآمد

دولت :تأمین هرگونه کسری
بودجه ،توسط دولت

کارفرمایان% 12/5 :
ناخالص حقوق و
از
ِ
دستمزدهای پرداختی
ب رای بخش عمومی؛ 14/5
 %از ناخالص حقوق و
دستمزدهای پرداختی ب رای
بخش خصوصی

خویشفرمایان- :

بیمهشدگان 1 :تا % 5
از درآمد

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

(ب رنامۀ اصلی)

حداقل  150هفته سابقۀ
پرداخت حق بیمه داشته
باشند

حداقل  % 75از ظرفیت
کسب درآمدشان را از دست
بدهند؛

اف راد:

مستمری مکمل ب رای عمل
قهرمانانه؛

مستمری مکمل ب رای
شایستگیهای منحص ربهفرد؛

مستمری ازکارافتادگی جزئی؛

(مبتنی بر آزمون وسع)؛

مساعدت اجتماعی
ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

میزان  % 35از متوسط درآمد مستمری ازکارافتادگی
تعدیل شدۀ فرد بیمه شده (بیمۀ اجتماعی)؛
که در محاسبۀ نرخ حق
مستمری تکمیلی وابستگان،
بیمۀ  500هفتۀ اخیر مورد
کمکهزینۀ حضور دائمی
استفاده ق رار گرفته است

میزان  % 50از متوسط
اف راد:
عملکرد کلی جسمانی و یا درآمد ساالنۀ فرد در بهترین
روانیشان ب رای انجام کارهای  5سال از  15سال اخیر
معمولی دچار اختالل شود اشتغال ،بهعالوۀ  % 1از
درآمد ب رای هرسال اشتغال
ب رای طول مدت  20الی 30
سال فعالیت ،بهعالوۀ  % 2از
درآمد ب رای هرسال اضافهتری
که بعد از  30سال فعالیت
داشته باشد

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

174

ونزوئال

قانون 1940

مستمری حداقلی
()1995؛ مساعدت
اجتماعی ()2011؛ تأمین
اجتماعی ()2012؛ بیمۀ
اجتماعی ()2012

34

است رالیا

مستمریهای
بازنشستگی و
ازکارافتادگی ()1908

تأمین اجتماعی (،)1991
مالیات خانواده ()1999

کشورهای آسیا و اقیانوسیه ()Social Security Administration, 2017

33

ردیف

نام کشور

قانون اولیه

قانون جاری

کارکنان بخش دولتی و
کارکنان بخش خصوصی،
اعضای تعاونیها ،کارگ ران
مشاغل خانگی ،کارگ ران
فصلی و کارگ ران معمولی

اف راد:
بیش از  % 66/7از ظرفیت
کار کردنشان را بهصورت
دائمی یا ب رای طوالنیمدت
از دست بدهند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

دولت :پرداخت  0/50دالر
به ازای هر  1دالری که از
مشارکتهای داوطلبانۀ فرد
بیمه شده وصول شده است

کارفرمایان % 9/5 :از درآمد
کارکنان

خویشفرمایان :مشارکت
داوطلبانه

بیمهشدگان :مشارکت
داوطلبانه

 797/90دالر ب رای فرد مجرد مستمری ازکارافتادگی
اشتغال اجباری؛
 601/50دالر ب رای فرد با
پرداخت م راقبتی؛
زندگی مشترک

کمکهزینۀ ازکارافتادگی
(بیمۀ اجتماعی)؛

یک مبلغ پایه به میزان
 3000بولیوار بهصورت
درآمد
ماهانه ،بهعالوۀ % 30
مستمری ازکارافتادگی جزئی،
مرجع فرد بیمه شده و % 1
مکمل حضور دائمی
از درآمد به ازای هر دورۀ 50
هفتهای پرداخت حق بیمه
در بیش از  750هفته

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

کمکهزینۀ م راقبت؛
 562/20دالر ب رای فرد زیر
 21سال سن که جدا زندگی پرداخت مکمل م راقبتی،
قادر به کار کردن حداقل  15میکند
مساعدت اضافی؛
ساعت در هفته ب رای حداقل  412/80دالر ب رای فرد
پرداخت تعدیلی م راقبتی،
دستمزد نباشند؛
18تا 20سال ساکن در
پرداخت کمکهزینۀ کودکان
خانواده
به علت چنین اختالالتی،
معلول
نتوانند ب رای هیچ کاری به  364/20دالر ب رای فرد کمتر
مدت  2سال آموزش ببینند از  18سال
یا بازآموزی شوند

بهطور دائمی نابینا شوند
یا دچار اختالالت شدید
جسمی ،فکری و روانی
باشند؛

اف راد:

کارفرمایان 9 :تا  % 11از
حق بیمه ب رای  250هفته
سقف حقوق و دستمزد
(ازجمله  100هفته در
پرداختی ب رای کارکنان بخش  3سال اخیر منتهی به
خصوصی؛
ازکارافتادگی) را پرداخت
دولت :حداقل به میزان  1/5کرده باشند
 %از مجموع سقف درآمد
ب رای هزینههای اداری

خویشفرمایان % 13 :از
درآمد اظهار شده

(ب رنامۀ اصلی)

بیمهشدگان% 4 :از سقف
درآمد ماهانه ب رای کارکنان
بخش خصوصی؛

(ب رنامۀ اصلی)

نظام تأمین اجتماعی ف راگیر ،اف راد مشغول به کار در
سنین  18تا  69سال که
نظام مستمری اشتغال
درآمدی بیشتر از  450دالر
اجباری
است رالیا در ماه دارند

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی،

نوع نظام بیمه

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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36

35

ردیف

تایلند

بنگالدش

نام کشور

ازکارافتادگی ()2013

قوانین جاری کشور
تأمین اجتماعی
()1990؛ صندوق ذخیرۀ تایلند ،همان نخستین
قوانین تصویب شدۀ این
ملی ()2011
کشور هستند

ازکارافتادگی ()2001

قانون اولیه

قانون جاری

نظام صندوق ذخیرۀ
مستمری ملی

مساعدت اجتماعی؛

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام مساعدت اجتماعی

نوع نظام بیمه

کلیۀ کارکنان

کلیۀ شهروندان دارای درآمد
پایین که در بنگالدش
سکونت دارند

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

اف راد:

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

دولت % 1 :از درآمد ماهانۀ
ناخالص

کارفرمایان % 3 :از حقوق و
دستمزد پرداختی ماهانه

خویشفرمایان :نرخ ثابت
 5184بات

بیمهشدگان % 3 :از درآمد
ماهانۀ ناخالص

دولت :تمامی هزینهها بر
عهدۀ دولت است

کارفرمایان :هیچ هزینهای

مبلغ  600تاکا بهصورت
ماهانه

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

-

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

اف راد:
مستمری ازکارافتادگی (بیمۀ
 % 50از متوسط دستمزد
ب رای انجام کار ناتوان باشند؛ روزانۀ فرد در باالترین حد در اجتماعی،
 3ماه از  9ماه پیش از شروع نظام بخش غیررسمی)؛
حداقل به مدت  3ماه در
ازکارافتادگی
 15ماه آخر پیش از شروع
مزایای ازکارافتادگی (صندوق
ازکارافتادگی کامل جسمی،
ذخیرۀ ملی ،نظام بخش
یا روانی حق بیمۀ خویش را
غیررسمی)
پرداخت کرده باشند

هیچ کمکهزینۀ دیگری
دریافت نکنند

دارای یک اختالل حسی،
روانی ،گفتاری یا جسمی
تشخیص داده شوند؛

درآمد ساالنۀ تا سقف 36000
تاکا دارند؛

خویشفرمایان :هیچ هزینهای  6ساله و بزرگتر باشند؛

بیمهشدگان :هیچ هزینهای

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی
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37

ردیف

چین

جمهوری
اسالمی
ای ران

نام کشور

قانون 1951

مقررات بیمه ()1953؛
دستورالعملهای بیمه
()2005؛ راهبردهای
مستمریهای روستایی
()2009؛ بیمۀ اجتماعی
( 2010و )2011؛ انتقال
مستمریها و راهبردهای
یکپارچگی مستمریها
ب رای روستاییان و
ساکنان بدون حقوق
شهری ()2014؛ شمول
مستخدمین و کارمندان
بخش دولتی ()2015

تأمین اجتماعی ()1975؛
الیحۀ قانونی بیمۀ
اجتماعی کارگ ران  1952خویشفرمایان ()1986
؛ پوشش بیمۀ رانندگان
)(1331
حملونقل بار و مسافر
بین شهری ()2000؛
نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی ()2004؛
بیمههای اجتماعی
قالیبافان ،بافندگان فرش
و شاغالن صنایعدستی
()2009

قانون اولیه

قانون جاری

نظام مساعدت اجتماعی

نظام حساب فردی اجباری؛

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نظام بیمۀ اجتماعی

نوع نظام بیمه

کارکنان (ازجمله کارکنان
قانونی خارجی و مهاج ران،
و شاغلین پارهوقت)؛
خویشفرمایان و صاحبان
کارفرمایان :تا سقف % 20
کس بوکارهای کوچک؛
از میزان حقوق پرداختی
کارگ ران معمولی و کارمندان
به کارکنان
بخش دولتی
دولت :دولت تنها بهعنوان
کارفرما مشارکت میکند و به
نیازمندان یارانه میدهد
خویشفرمایان % 12 :از
متوسط درآمد محلی

بیمهشدگان :هیچ

بهصورت کامل ناتوان ب رای
انجام شغل فاقد توانایی
باشند

اف راد:

کارفرمایان % 20 :از حقوق و حادثه یا بیماری منجر به
دستمزد پرداختی به کارکنان ازکارافتادگی باشد ،پرداخت
دولت % 3 :از درآمد کارکنان نموده باشند
و اف راد استخدامی% 20 ،از
درآمد قالیبافان % 13/5 ،از
درآمد رانندگان

بیمۀ مستمری پایه
 % 40از درآمد ماهانۀ فرد
بیمه شده بهعنوان مستمری (حساب فردی اجباری)
ازکارافتادگی پرداخت
میگردد

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)
بیمهشدگان% 7 :از مزد یا
کلیۀ اف راد استخدام شده؛
اف راد:
رانندگان؛ کارگ ران ساختمانی ،حقوق فرد بیمه شده؛  % 7از به میزان  % 66و یا بیشتر،
قالیبافان؛ شاغالن
درآمد قالیبافان؛  % 13/5از قدرت کار خویش را ازدست
صنایعدستی؛ خویشفرمایان؛ درآمد رانندگان
داده باشند؛
و زنان خانهدار
خویشفرمایان % 18 :از
در  10سال گذشته ،حداقل
بیمۀ
سه
ای
ر
ب
(
درآمد
حق بیمۀ  1سال را که
بازنشستگی ،بازماندگی و
متضمن حق بیمۀ  90روز
ازکارافتادگی)
در یک سال پیش از وقوع

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

کمکهزینۀ وابستگان
یکس یام مزد یا حقوق
متوسط بیمه شده ،ضربدر (عائلهمندی)
سنوات پرداخت حق بیمه،
مشروط بر آنکه از  % 50مزد
یا حقوق متوسط ماهانۀ او
کمتر و از  % 100آن بیشتر
نباشد

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی
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40

39

ردیف

سنگاپور

ژاپن

نام کشور

صندوق آیندهنگر
()1953

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی

صندوق آیندهنگر ()2001؛ نظام صندوق آیندهنگ ر؛
ب رنامۀ حمایت از درآمد
()2015

بیمۀ مستمری کارکنان بیمۀ مستمری کارکنان
()1954؛ مستمری ملی
()1941
()1959

قانون اولیه

قانون جاری

نوع نظام بیمه

دولت :میزان مشارکت
دولت ،بسته به نوع حساب
متغیر است

کارفرمایان % 17 :از درآمد
ماهانۀ بیش از  50دالر
سنگاپور ب رای اف راد  55سال
و جوانت ر؛  7/5تا  % 13از
درآمد ماهانۀ بیش از 50
دالری ب رای اف راد بزرگتر از
 55سال

کارمندان ،خویشفرمایان با
درآمد خالص ساالنۀ بیشتر
از  6000دالر

مبلغ یکبار پرداخت ب رای
مجموع مشارکت کارمند و
کارفرما ،بهعالوۀ حداقل % 2
از سرمایههای ترکیبی بدون
پرداخت کاهشی ،و حداقل
توازن موردنیاز حساب در
سن  55سالگی در حساب
( RAتا سقف  161هزار
دالر سنگاپور) و حساب
 MA (49800دالر سنگاپور)
پرداخت میشود

-

بیمهشدگان % 20:از درآمد اف راد:
ماهانۀ بیش از  750دالر
باید نوعی ش رایط پزشکی
ب رای اف راد  55سال و جوانت ر؛ جدی داشته باشند،
 5تا  % 13از درآمد ماهانۀ
بهنحویکه بهصورت کلی و
بیش از  750دالر ب رای اف راد دائمی ب رای هر کاری ناتوان،
بزرگتر از  55سال
یا مبتال بهنوعی بیماری
خویشفرمایان :میزان  4تا ناپایدار باشند.
 % 10/5از درآمد ساالنه

(ب رنامۀ اصلی)
کارکنان جوانتر از  70سال
که در شرکتهای تحت
پوشش ق رار دارند

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

بیمهشدگان % 8/914 :از
مستمری ازکارافتادگی (ب رنامۀ
گروه  % 125 :1مستمری
اف راد:
دستمزد ماهانه
در یکی از گروههای  1، 2و بازنشستگی کارکنان ،بهعالوۀ مستمری ملی)؛
یا  3ازکارافتادگی ق رار بگی رند؛ مزایای اضافی ب رای اف راد
خویشفرمایان- :
کمکهزینۀ ازکارافتادگی؛
تحت سرپرستی؛
کارفرمایان % 8/914 :از
مستمری تکمیلی وابستگان
در طول  % 66/7از دورهای
حقوق و دستمزد پرداختی که از سن  20سالگی شروع گروه  % 100 :2مستمری
بازنشستگی کارکنان بهعالوۀ
دولت :کلیۀ هزینههای اداری میشود تا دو ماه قبل از
مزایای اضافی ب رای اف راد
تاریخ نخستین معاینۀ
پزشکی حق بیمه پرداخت تحت سرپرستی؛
گروه  % 100 :3مستمری
کنند
بازنشستگی کارکنان

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی
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ردیف

قطر

ع ربستان
سعودی

نام کشور

بازنشستگی و
مستمریها ()2002

نظام بیمۀ اجتماعی

بازنشستگی و مستمریها نظام بیمۀ اجتماعی
()2002؛ قانون گسترش
حمایت از شهروندان
قطری که در شورای
همکاری خلی جفارس
در خارج از کشور کار
میکنند ()2007

بیمۀ اجتماعی ( )1969بیمۀ اجتماعی ()2000

قانون اولیه

قانون جاری

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

بیمهشدگان % 9 :از درآمد
اگر فرد در زمان شروع
اف راد:
ناخالص
قبل از سن  58سالگی (یا ازکارافتادگی شاغل باشد،
میزان مستمری ب رابر با 2/5
خویشفرمایان % 18 :از
 60سالگی مطابق تقویم
هجری) ب رای کار کردن ناتوان  %از متوسط درآمد ماهانۀ
درآمد اظهار شده
وی در طول  24ماه اخیر
کارفرمایان % 9 :از حقوق و گردند؛
پیش از شروع ازکارافتادگی
دستمزد پرداختی
اگر در زمان شروع
میباشد و ب رای هرسال
دولت :هرگونه کسری بودجۀ ازکارافتادگی ،مشغول به کار
مشارکت تا % 100؛ یا % 50
باشند ،حداقل  12ماه متوالی
حسابرسی توسط دولت
از متوسط درآمد ماهانۀ فرد
یا  18ماه متناوب سابقۀ
تأمین میشود
در  24ماه اخیر قبل از شروع
مشارکت داشته باشند
ازکارافتادگی میباشد

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

اف راد:
بیمهشدگان % 5 :از درآمد
شهروندان قطری شاغل
معادل  % 5از متوسط
ناخالص
در بخش دولتی؛ برخی از
کمتر از  60سال سن داشته درآمد ناخالص ماهانه در 5
طبقات شغلی در بخش
سال گذشته پیش از شروع
باشند؛
خویشفرمایان- :
خصوصی ،یا کسانی که در
ازکارافتادگی (یا میزان آخرین
کارفرمایان % 10 :از ناخالص ب رای انجام هر کاری بهطور
یکی از کشورهای شورای
حقوق ناخالص ماهانه ب رای
حقوق و دستمزد پرداختی کامل ناتوان باشند
همکاری خلی جفارس فعالیت
کارگ ران بخش عمومی) که
به کارکنان
دارند
در تعداد سالهای مشارکت،
کارفرما
عنوان
ه
ب
دولت
دولت:
و یا در  15سال (ب رای
مشارکت دارد؛ و هزینههای
ازکارافتادگیهای غیر مرتبط
اداری و هرگونه کسری بودجه
با شغل 20 ،سال) ضرب
را تأمین مالی میکند
میشود

کارمندان بخشهای
خصوصی و برخی طبقات
کارمندان بخشهای دولتی

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی
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-

مستمری تکمیلی حضور
دائمی

تسویۀ ازکارافتادگی؛

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

44

43

ردیف

کویت

کره جنوبی

نام کشور

مستمری ملی ()1986؛
مستمری بازنشستگی
پایه ()2007

قوانین جاری کشور
بیمۀ غی رنظامیان
()1976؛ بیمۀ نظامیان کویت ،همان نخستین
()1980؛ بیمۀ تکمیلی قوانین تصویب شدۀ این
()1992؛ بیمۀ اجتماعی کشور هستند
()2014

مستمری رفاه ملی
()1973

قانون اولیه

قانون جاری

نظام بیمۀ اجتماعی

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نوع نظام بیمه

حداقل  % 66/7از حق
بیمههای خویش را در زمان
مقرر پرداخت کرده باشند

دولت % 10 :از حقوق
کارمندان دولتی؛ % 32/5
از حقوق پرسنل نظامی؛
 % 25از درآمد ماهانۀ
خویشفرمایان

ب رای خویشفرمایان معادل
 % 65از میزان متوسط
درآمد فرد بیمه شده در 3
سال اخی ر؛ بهعالوۀ  % 2ب رای
هرسال مشارکت (تا  15سال)
در پرداخت حق بیمه که
بالغبر ( % 95ب رای پرسنل
نظامی  )% 100از درآمد فرد
میشود

معادل ( % 65و  % 75ب رای
پرسنل نظامی) از آخرین
درآمد ماهانۀ فرد بیمهشده؛

ازکارافتادگی درجۀ80 :2
درصد مستمری پایۀ ماهانه
()BPA؛

دولت :بخشی از هزینههای
اداری؛ پرداخت حق بیمۀ
برخی از کشاورزان و
ماهیگی ران و برخی از
ازکارافتادگی ناشی از بیماری
ازکارافتادگی درجۀ60 :3
کارمندان با درآمد کم ،برخی یا صدمات باشد
از والدینی که بیشتر از
درصد مستمری پایۀ ماهانه
 2فرزند دارند ،و اشخاص
()BPA
بیمهشدهای که خدمات
نظامی ارائه میدهند

کارفرمایان % 4/5 :از حقوق در زمان شروع ازکارافتادگی
و دستمزد پرداختی ناخالص تحت پوشش بیمه ق رار
ماهانه
داشته باشند؛

ازکارافتادگی درجۀ100 :1
درصد مستمری پایۀ ماهانه
()BPA؛

(نظام تکمیلی)

مستمری ازکارافتادگی

بیمهشدگان % 4/5 :از درآمد اف راد:
ناخالص ماهانه
ازکارافتادۀ درجۀ اول،
خویشفرمایان % 9 :از درآمد ازکارافتادۀ درجۀ دوم و یا
ناخالص ماهانه
ازکارافتادۀ درجۀ سوم باشند؛

میزان مستمری بر مبنای
میزان مستمری پایۀ ماهانۀ
( )BPAفرد بیمه شده و
درجۀ ازکارافتادگی محاسبه
میشود:

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای یکبار پرداخت
ازکارافتادگی (بیمۀ اجتماعی)

(ب رنامۀ اصلی)

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد:
کارکنان شاغل در بخشهای بیمهشدگان % 5 :از درآمد
دولتی ،خصوصی و صنعت ماهانه
بیشتر از  % 50از ظرفیت
نفت؛ خویشفرمایان و
خویشفرمایان :بین  5تا  15کاری خویش را از دست
پرسنل نظامی؛ شهروندان
 %از درآمد اظهار شدۀ ماهانه بدهند
کویتی شاغل در کشورهای
کارفرمایان % 10 :از حقوق و
شورای همکاری خلی جفارس
دستمزد پرداختی به کارکنان

کارمندان و خویشفرمایان،
ازجمله کشاورزان و
ماهیگی ران

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی
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هندوستان

مالزی

لبنان

صندوق آیندهنگر
کارمندان ()1952؛

صندوق آیندهنگر
()1951

قانون 1963

نظام صندوق آیندهنگ ر؛

نظام بیمۀ اجتماعی

صندوق آیندهنگر
کارمندان ()1952؛
پرداخت پاداش ()1972؛
بیمۀ سپردۀ کارمندان
()1976؛ مساعدت
اجتماعی ملی ()1995؛
اجتماعی کارگ ران
تأمین
ِ
سازمان نیافته ()2008؛
صندوق مستمری قانونی
و اعتبا ِر توسعه ()2013

اف راد:

(ب رنامۀ اصلی)

حداقل  % 50از ظرفیت
خویشفرمایان- :
کارفرمایان % 8/5 :از دستمزد کاریشان را ب رای اشتغال در
شغلهای معمولی از دست
پرداختی
داده باشند
دولت :هیچ هزینهای

بیمهشدگان :هیچ هزینهای

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

بین  50تا  % 65از متوسط
درآمد ماهانۀ فرد بیمه شده
در  24ماه گذشته قبل از
شروع ازکارافتادگی

مزایای ناتوانی-محجوری

مستمری ازکارافتادگی تقلیل
یافته؛ کمکهزینۀ حضور
دائمی

کمکهزینۀ ازکارافتادگی
(بیمۀ اجتماعی)؛

(صندوق آیندهنگر)؛

میزان مزایا عبارت از درآمد
آخرین ماه فرد بیمه شده،
ض ربدر تعداد سالهایی که
حق بیمه پرداخت کرده
است ،میباشد

-

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

مبلغی معادل جمع مشارکت مستمری ازکارافتادگی (بیمۀ
اف راد:
بیمهشدگان % 12 :از
اجتماعی)؛
کارمند و کارفرما ،بهعالوۀ
دستمزد پایه
به یک ناتوانی کامل و
دائمی ب رای مشاغل معمولی سود انباشت شده ،منهای
مزایای ازکارافتادگی
خویشفرمایان- :
زیان وارد شدۀ وجه بهصورت
ِ
کارفرمایان % 3/67 :از حقوق دچار باشند
(طرح پاداش)؛
یکبار پرداخت
و دستمزد پرداخت شدۀ
مستمری ازکارافتادگی
ماهانه
(مساعدت اجتماعی)
دولت :هیچ هزینهای

دولت :دولت تنها بهعنوان
کارفرما مشارکت میکند

حداقل  24ماه سابقۀ
پرداخت حق بیمه داشته
باشند

جوانتر از  60سال باشند؛

بیمهشدگان % 0/5 :از درآمد اف راد:
ماهانه

کارکنان بخش خصوصی
و برخی از کارمندان بخش
دولتی که تحت پوشش یک خویشفرمایان- :
 % 66/7از توانایی کسب
بیمۀ جداگانۀ بخش دولتی
کارفرمایان % 0/5 :از حقوق و درآمد خویش را از دست
نیستند
داده باشند؛
دستمزد پرداختی ماهانه

کارکنان شاغل در بخش
صنعت ،تجارت و کشاورزی

(ب رنامۀ اصلی)

صندوق آیندهنگ ر؛ نظام بیمۀ کارمندان ،کارکنان پارهوقت،
کارگ ران روزمزد ،شاغلین
اجتماعی؛ نظام کارفرما-
پیمانی؛ کارمندان بخش
مسئول ،نظام مساعدت
تجارت که توسط قانون
اجتماعی
مشخص شدهاند

تأمین اجتماعی ()1969؛
تعدیل مستمری ()1980؛ نظام بیمۀ اجتماعی؛
صندوق آیندهنگر ()1991
نظام مساعدت اجتماعی

قانون جاری کشور لبنان،
همان نخستین قانون
تصویب شدۀ این کشور
میباشد

کشورهای آفریقا ()Social Security Administration, 2017

47

46

45

ردیف

نام کشور

قانون اولیه

قانون جاری

نوع نظام بیمه

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1
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49

48

ردیف

کامرون

آف ریقای
جنوبی

نام کشور

مستمریها ()1969

نابینایی ()1936؛
ازکارافتادگی ()1946

قانون اولیه

مستمریها ()1969؛
توسعۀ پوشش داوطلبانه
()2014

مساعدت اجتماعی
()2004

قانون جاری

نظام بیمۀ اجتماعی

نظام مساعدت اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی؛

نوع نظام بیمه

(ب رنامۀ اصلی)

کارمندان و کلیۀ اف راد
استخدام شده

ازجمله کارگ ران خانگی و
کارگ ران فصلی

اف راد:

ازکارافتادگی ب رای مدت
بیشتر از  6ماه طول بکشد

دولت :هیچ هزینهای

کارفرمایان % 4/2 :از حقوق
پرداخت شده

خویشفرمایان % 8/4 :از
متوسط درآمد ماهانه

بیمهشدگان % 4/2 :از سقف
درآمد

خویشفرمایان- :

در سال منتهی به
ازکارافتادگی حداقل  6ماه
حق بیمه پرداخت کرده
باشند

حداقل  5سال تحت پوشش
ق رار داشته باشند،

حداقل  % 66/66ظرفیت
کسب درآمد خویش را از
دست داده باشند؛

جوانتر از سن بازنشستگی
معمولی ( 60سال) باشند؛

دولت :هیچ هزینهای

کارفرمایان % 1 :از سقف
دستمزد پرداختی

بهصورت موقت ازکارافتاده
شده باشند؛

اف راد:

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

در سنین  18تا  59سال
باشند؛

کارمندانی که بیشتر از  24بیمهشدگان % 1 :از سقف
ساعت در ماه شاغل هستند؛ درآمد

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

 % 30متوسط درآمد ماهانۀ
فرد در  3الی  5سال اخیر،
بهعالوۀ  1درصد از متوسط
درآمد ماهانه ب رای هرکدام از
دورههای  12ماههای که در
آن میزان مشارکت به بیش
از  180ماه رسیده باشد

مکمل م راقبت دائمی

مکمل حضور دائمی

(مساعدت اجتماعی)؛

تا سقف  1620رند در ماه

کمکهزینۀ کهنه س ربازان
جنگ

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی
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51

50

ردیف

مصر

م راکش

نام کشور

طرح تأمین اجتماعی
()1972؛ کارگ ران کشاورزی
و جنگلداری ()1981

خدمتگزاران دولت و
مساعدت اجتماعی
()1950؛ صندوق آینده کارمندان بخش خصوصی
و دولتی ()1975؛ کارفرما
و بیمه ()1955
()1976؛ کارگ ران مهاجر
()1978؛ گسترش پوشش
()1980

قانون 1959

قانون اولیه

قانون جاری

نظام بیمۀ اجتماعی

نظام بیمۀ اجتماعی

نوع نظام بیمه

کارمندان ازجمله کارگ ران
خارجی (بر مبنای توافقات
دو جانبه)

دولت % 1 :از سقف درآمد
ماهانۀ اف راد بیمه شده،
بهاضافۀ تأمین مالی هرگونه
کسری بودجه

کارفرمایان % 15 :از سقف
حقوق پرداختی ماهانه،
بهعالوۀ  % 2از حقوق پایۀ
پرداختی ب رای مزایای یکبار
پرداخت

خویشفرمایان- :

بیمهشدگان % 10 :از سقف
درآمد ماهانه ،بهعالوۀ % 3
از درآمد پایۀ ماهانه ب رای
مزایای یکبار پرداخت

دولت :هیچ هزینهای

زمانی که همچنان استخدام
هستند ،یا در یک سال
بعدازاینکه استخدامشان
متوقف شده است ،ازکارافتاده
شوند

حداقل  3ماه متوالی یا
درمجموع  6ماه سابقۀ
پرداخت حق بیمه داشته
باشند؛

جوانتر از سن بازنشستگی
معمولی باشند؛

ازکارافتادۀ کلی یا جزئی
هم راه با ناتوانی دائمی ب رای
هرگونه شغل سودآور باشند؛

اف راد:

حداقل به مدت  1080روز،
ازجمله حداقل  108روز در
 12ماه تقویمی اخیر پیش
از شروع ازکارافتادگی تحت
پوشش بیمه ق رار داشته
باشند

کل ظرفیت کسب درآمد
خویش را از دست بدهند؛

(ب رنامۀ اصلی)

ش رایط الزم ب رای اح راز
ازکارافتادگی

بیمهشدگان % 3/96 :از سقف اف راد:
درآمد ناخالص ماهانه

(ب رنامۀ اصلی)

منابع مالی بیمۀ
ازکارافتادگی

کارگ ران دستمزدی بخش
خصوصی و کارآموزان
صنعت ،تجارت و کشاورزی؛ خویشفرمایان- :
پیشهوران؛ برخی از گروههای
کارفرمایان % 7/93 :از سقف
خاص ،ماهیگی ران
حقوق و دستمزد ناخالص
پرداخت شدۀ ماهانه

(ب رنامۀ اصلی)

اف راد تحت پوشش بیمۀ
ازکارافتادگی

ادامة جدول شمارة .1

سایر ب رنامههای بیمۀ
ازکارافتادگی

تسویۀ ازکارافتادگی؛
تا سقف ( % 2/2یا % 2/5
ب رای مشاغل سخت ،و یا  2/8مزایای پایان خدمت؛ مزایای
 %ب رای مشاغل خط رناک) از مکمل؛
درآمد پایۀ ماهانۀ مرجع فرد
سود ویژه؛
که به ازای هرسال مشارکت
کمکهزینۀ همبستگی
در پرداخت حق بیمه تا
اجتماعی؛
سقف  36سال
کمکهزینۀ م راقبت دائمی؛

 % 50از متوسط سقف درآمد مستمری تکمیلی حضور
ماهانۀ فرد در  12یا  60ماه دائمی
اخیر (هرکدام بیشتر باشد)،
بهعالوۀ  %1از متوسط درآمد
ماهانه در ازای هر  216روزی
(تا سقف  3240روز) که تحت
پوشش باشد

(ب رنامۀ اصلی)

مزایای قابل پرداخت
بیمۀ ازکارافتادگی
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بحث و نتیجهگیری

یکی از مهمترین دغدغههای بشر در طول تاریخ حیاتشدغدغۀ بهبود وضعیت زندگی و اطمینان از
تأمین معاش آینده بوده است؛ چنانکه بعد از ظهور عصر صنعتی این دغدغه پررنگتر شد .هدف اصلی
تأمین اجتماعی ،بهبود وضعیت اقشار و گروههای اجتماعی مختلف است .یکی از همین گروههای
هدفِ تأمین اجتماعی که در دنیای صنعتی امروز نقشی کلیدی در چرخۀ کار داشته و از ارکان اصلی
تولید به حساب میآیند ،کارگران هستند که توجه به وضعیت معاش آنها و بهبود کیفیت زندگی و
ارتقای سالمتیشان بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در دنیای صنعتی احتمال وقوع انواع پیشآمدهای
ناگوار در قیاس با گذشته بیشتر شده است.
بر مبنای اصل  29قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر
بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و غیره ،حقی همگانی است و دولت
مکلف است که بر طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،
خدمات و حمایتهای مذکور را برای آحاد افراد جامعه تأمین کند.
اساسیترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای مادۀ سوم این قانون ،شامل حوادث
و بیماریها و بارداری ،بازنشستگی ،ازکارافتادگیهای جزئی و کلی ،برقراری مستمری بازماندگان،
برقراری مقرری بیمۀ بیکاری ،پرداخت غرامت دستمزد ایّام بیماری و بارداری ،پرداخت غرامت نقص
عضو مقطوع ،پرداخت کمکهزینۀ عائلهمندی ،پرداخت کمکهزینۀ اوالد ،پرداخت کمکهزینۀ
ازدواج ،پرداخت کمکهزینۀ مراسم تدفین و غیره است.
بر اساس مادۀ فوق و همچنین بر مبنای بندهای سیزدهم و چهاردهم مادۀ  2قانون تأمین اجتماعی،
بیمۀ ازکارافتادگی یکی از تعهدات بنیادین تأمین اجتماعی است که در مواقعی که فرد بیمهشده با
کاهش قدرت کار روبهرو شود ،مشروط بر آنکه احراز شرایط گردد ،به فرد ارائه میشود .ازکارافتادگی،
در حقیقت یکی از پیامدهای تلخ حوادث مختلفی است که عموماً یا ناشی از حوادث حین کار هستند،
یا غیر ناشی از حوادث کار .در این مطالعه کوشیدیم تا بهصورت تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی غیرناشی
از کار را در کشورهای جهان بررسی کنیم.
184

بهصورت کلی ،هم در اسناد بینالمللی ،نظیر کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار ،هم در قوانین
کشورهای مورد بررسی و هم در قانون تأمین اجتماعی ایران ،ازکارافتادگی کلی اینطور تعریف
ِ
میشود که «ازکارافتادۀ کلی ،فردی است که به علت آنکه بیش از دوسوم از
توان کاریِ
ظرفیت و ِ
خود را از دست داده است ،نمیتواند با اشتغال به کار سابق خود ،یا کاری دیگری ،بیش از یکسوم
پیشین خود را بهدست آورد» .این تعریف ،از طرفی مبتنی بر «وضعیت سالمتی» فرد است،
از درآمد
ِ

ِ
وضعیت ازکارافتادگی باید به این نکته توجه داشتکرد که آیا هر انسانی در
کردن
چراکه برای مشخص
ِ
توان کاری خود ،قادر به انجا ِم هر
دادن بیش از دو سو ِم از ظرفیت و ِ
چنین شرایطی و با وجود ازدست ِ
میزان درآمد
نوع کاری هست ،یا خیر؛ از طرفی هم ،متکی بر «وضعیت اقتصادی» فرد است ،چراکه
ِ
ِ
توان
حالت ازکارافتادگی لحاظ میشود و با فرض اینکه فردی علیرغم
قبلی وی نیز در تعیین
ِ
تقلیل ِ
ِ
میزان درآمد آن کمتر از
ی خود به کمتر از یکسوم ،بتواند به شغل دیگری نیز مشغول شود ،اما
کار 
ِ
یک سوم درآم ِد قبلیاش باشد ،باز هم یک فرد ازکارافتاده تلقی میشود.

بهجز سه دسته نظامهای بیمهای مرتبط با اشتغال ،نظامهای بیمهای فراگیر و نظامهای بیمهای مبتنی
بر آزمون وسع؛ سه نوع برنامۀ بیمهای دیگر نیز وجود دارد کهشامل برنامههای ارائه شده بهوسیلۀ
ارائهدهندگان خدمات مالی ،صندوقهای آیندهنگر ،و نظامهای کارفرما-مسئول را شامل میشوند.
برنامههای ارائه شده بهوسیلۀ ارائهدهندگان خدمات مالی عموماً شامل برنامههای حساب فردی،
مستمری اشتغال اجباری و بیمۀ خصوصی اجباری است .برنامۀ حساب فردی ،برنامۀ مشخصی است
که در آن افراد تحت پوشش و یا کارفرمایان ،درصد مشخصی از درآمدشان را به حساب شخصی ِفرد
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تطبیقی این مطالعه ،بهطورکلی نظامهای بیمۀ اجتماعی در دنیا به سه دستۀ
بر اساس یافتههای
ِ
نظامهای بیمهای مرتبط با اشتغال ،نظامهای بیمهای فراگیر ،و نظامهای بیمهای مبتنی بر آزمون
وسع تقسیم میشوند .نظامهای بیمهای مرتبط با اشتغال درحقیقت نظامهای مبتنی بر درآمد هستند
که بر مبنای واجد شرایط بودن برای مستمریها و دیگر پرداختهای دورهای در طول دورۀ اشتغال،
خوداشتغالی ،کمکهزینههای خانوادگی و حوادث حین کار استوارند .عموماً این نظامها مبتنی بر
پرداخت مزایای بلندمدت و کوتاهمدت در موارد بیکاری ،بیماری ،بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،زایمان،
حوادث حین کار و سایر پیشآمدهای احتمالی و غیر احتمالی که سبب قطع درآمد میشود ،هستند.
همچنین ،برنامههای نظام مرتبط با اشتغال ،مبتنی بر دریافت حق بیمه و پرداخت مزایا بر مبنای
معین تعریفشده ( )NDCیکی
میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه هستند .نظام مشارکتهای ّ
از نظامهای زیر مجموعۀ نظامهای بیمهای مرتبط با اشتغالاند که در واقع یک روش نسبتاً جدید
مشارکت افراد را دنبال میکند.

محاسبۀ مزایا است که هدف منصفانهتر کردن مزایا نسبت به میزان
نظامهای بیمهای فراگیر مبتنی بر پرداخت میزان ثابتی از مزایای نقدی به همۀ افراد ،یا گروههای
هدف خاصی هستند ،بدون آنکه وضعیت درآمدی ،اشتغال و مواردی نظیر آن را در نظر بگیرند .مزایا
در نظامهای بیمهای فراگیر عمدتاً توسط درآمدهای عمومی (نظیر مالیات) تأمین مالی میشوند .در
نظامهای بیمهای مبتنی بر آزمون وسع (یا درآمد) که به نام نظامهای مساعدت اجتماعی نیز شناخته
پایین
میشوند ،مزایای محدود به افرادی پرداخت میشود که از نظر وسع ،یا درآمد در گروههای
ِ
درآمدی یا طبقات محروم اقتصادی قرار داشته باشند.
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تحت پوشش واریز میکنند .در این برنامه میزان مشارکتهای افراد بهتدریج ،سرمایۀ انباشتشدهای را
بوجود میآورد که بهعنوان منبع جایگزین درآمد برای موارد احتمالی و غیر احتمالی نظیر بازنشستگی،
ازکارافتادگی ،بیماری ،بیکاری و غیره در نظر گرفته میشود .برنامۀ مستمری اشتغال اجباری به
برنامههایی گفته میشود که در آن کارفرما بر طبق قانون مجاز است تا طرحهای مستمری اشتغال را
تهیه کند .برنامۀ بیمۀ خصوصی اجباری در واقع برنامهای است که افراد بر طبق قانون مجاز هستند تا
مستقیماً تحت پوشش بیمههای خصوصی درآیند .صندوقهای آیندهنگر نوعی از برنامههای پسانداز
اجباری هستند که در آن مشارکتهای منظم از دستمزد کارکنان افزایش مییابد و اغلب با مشارکت
کارفرمایان تطبیق مییابند .این مشارکتها برای هر کارگر ،کنار گذاشته شده و سپس در یک حساب
دولتی سرمایهگذاری میشوند تا برای پرداختهای متعاقب بعد از وقوع شرایط احتمالی یا غیراحتمالی
استفاده شوند .در نظامهای کارفرما -مسئول ،کارفرمایان ملزم هستند تا در موارد خاص ،نظیر وقوع
حوادث ،یا بروز بیماریهای شغلی ،پرداختهای مشخصی را انجام دهند ،یا خدمات مستقیمی را به
کارکنانشان ارائه کنند.
بیمۀ ازکارافتادگی به همراه بیمۀ بازنشستگی و بازماندگی ،عموماً جزو ریسکهای بلندمدت بیمهای
قلمداد میشود .عموماً بیمۀ ازکارافتادگی غیر ناشی از کار در دستۀ بیمهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی
و بازماندگی؛ و بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از کار در دستۀ بیمهای حوادث ناشی از شغل قرار میگیرد.
اکثر برنامههای بیمۀ ازکارافتادگی در جهان ،افرادی را ازکارافتادۀ کلی (اعم از ناشی از کار ،یا غیر
ناشی از کار) میدانند که به میزان حداقل دوسوم از ظرفیت و توان کاری خود را از دست داده باشند
و این ازدستدادن دائمی باشد .دورۀ احراز شرایط زمانی برای دریافت مزایای ازکارافتادگی ،نسبت به
بازنشستگی بسیار کوتاهتر است.
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در بسیاری از کشورهای جهان ،نحوۀ محاسبۀ میزان مزایای ازکارافتادگی غیر ناشی از کار تا حد زیادی
شبیه به نحوۀ محاسبۀ مزایای افراد بازنشسته است؛ چراکه در بسیاری از کشورها بازنشستگی نیز
نوعی ازکارافتادگی (بر اثر کهولت سن) محسوب میشود .معموالً به افرادی که به ازکارافتادگی دائمی
دچار میشوند ،عالوه بر مستمری ازکارافتادگی دائمی ،انواع خاصی از مستمریهای تکمیلی که در
هزینه هستند ،پرداخت میشود .این کمکهزینهها معموالً برای مواردی ،نظیر نیاز به
واقع نوعی کمک 
مراقبت دائمی ،حق اوالد ،حق همسر و مواردی ازایندست پرداخت میشوند.
جزئی دائمی ،در اکثر کشورها تنها برای
نکتۀ مهم دیگر این است که مزایا برای ازکارافتادگی
ِ
ازکارافتادگیهای ناشی از کار پرداخت میشود؛ اما کشورهای معدودی وجود دارند که به ازکارافتادگی
جزئی غیر ناشی از کار نیز مزایا میدهند .میزان مزایای ازکارافتادگی جزئی در مقایسه با ازکارافتادگی
دائمی کاهش مییابد؛ چنانکه میزان این کاهش در ازکارافتادگی ناشی از کار ،معموالً تنها بسته

به درصد ازکارافتادگی است ،اما در ازکارافتادگیهای غیر ناشی از کار بهجز درصد ازکارافتادگی ،به
مواردی نظیر سابقۀ پرداخت حق بیمه و میانگین دستمزد نیز بستگی دارد.
در بسیاری از کشورها بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از کار و بیمۀ ازکارافتادگی غیر ناشی از کار بهصورت
بخشهایی از یک برنامۀ بیمۀ کلی ازکارافتادگی ارائه میشوند؛ اما در برخی از کشورهای دیگر این دو
برنامۀ ازکارافتادگی از یکدیگر متمایز هستند .در بیشتر کشورها ،ازکارافتادگی ناشی از کار ،به هیچ
شرطی برای احراز ازکارافتادگی و برخورداری از مزایا نیار ندارد؛ این در حالی است که ازکارافتادگی
غیر ناشی از کار به شروطی ازجمله سابقۀ پرداخت حق بیمۀ مشخص نیازبستگی دارد.

(مثل فرزند یا همسر) تحت تکفل داشته
گفتنی است که درصورتیکه فرد ازکارافتادۀ دائمی ،افرادی را
ِ
باشد ،یا اینکه بعد از ازکارافتادگی نیازمند مراقبت دائمی باشد ،افزون بر مستمری ازکارافتادگی،
کمکهزینههایی تحت عناوین مستمریهای تکمیلی به وی پرداخت میشود .در برخی از کشورها
در موارد ازکارافتادگی جزئی ،ممکن است بهجای پرداخت مستمری ،مبلغی بهصورت یکجا بهعنوان
غرامت ازکارافتادگی جزئی پرداخت شود.
در مقام جمعبندی باید بیان کرد که بیمۀ ازکارافتادگی در ایران ،در بسیاری از موارد ،شبیه به
برنامههای بیمهای در سایر کشورهای جهان است .در میان کشورهای مور ِد مطالعه ،ایران نخستین
کشوری در منطقه است که بیمۀ ازکارافتادگی را به تصویب رسانده است و بعد از کشور مصر ،دومین
کشوری است که در خاورمیانه ،این نوع بیمهای خاص را طراحی و اجرا کرده است .همچنین در میان
کشورهای آسیایی مور ِد مطالعه ،ایران پس از کشورهای ژاپن ،چین و مالزی اقدام به اجرای برنامۀ
بیمۀ ازکارافتادگی میکند .نوع نظام بیمۀ کشور ایران ،نظام بیمۀ اجتماعی است و از این نظر همسو
با بسیاری از کشورهای جهان است .از نظر پوشش بیمۀ ازکارافتادگی نیز ،وضعیت افراد تحت پوشش
در بیمۀ ازکارافتادگی ایران بهنحوی است که نهتنها عموم کارگران و افراد تحت قرارداد را ذیل پوشش
فرهنگی جامعۀ ایران ،اقشار مختلفی نظیر بافندگان ،رانندگان و حتی
قرار میدهد ،بلکه بر حسب بافت
ِ
زنان خانهدار نیز میتوانند بیمه شوند.
ِ
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همچنین نکتۀ دیگر اینکه مزایای بیمۀ ازکارافتادگی غیر ناشی از کار معموالً تنها شامل مزایای
نقدی ،نظی ِر مستمری است؛ اما مزایای بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از کار افزون بر مزایای نقدی ،شامل
مزایای پزشکی نیز میشود .مزایای بیمۀ ازکارافتادگی غیر ناشی از کار معموالً در اکثر کشورها تنها به
کلی دائمی پرداخت میشود ،اما در بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از کار ،مزایا عمدتاً سهگانه
ِ
ازکارافتادگان ِ
است و عالوه بر ازکارافتادگی کلی دائمی ،به ازکارافتادگان جزئی دائمی و همچنین ازکارافتادگان
موقت نیز تعلق میگیرد .ضمن اینکه در بسیاری از کشورها به کسانی که دچار نقص عضو شده باشند
نیز مبلغی تحت عنوان غرامت نقص عضو پرداخت میشود.
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توان افراد ازکارافتاده در ایران،
همچنین از نظر شرایط احراز ازکارافتادگی ،شرایط مربوط به کاهش ِ
بسیار نزدیک به استانداردهای جهانی است؛ بهاینترتیب که حداقل میزان ازکارافتادگی کلی در
بسیاری از کشورها ،میزان  66درصد (دو سوم) کاهش در توان فرد ،یا میزانی نزدیک به آن است.
زمان یکسال در  10سال گذشته که
زمان تحت پوشش بیمه بودن ،مدت ِ
ضمن آنکه از نظر مدت ِ
متضمن  90روز در سال آخر است؛ اگرچه در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است ،اما به نظر
مناسب میآید ،هر چند به نظر میرسد که هدف از این مادۀ قانونی و مدتزمان تصریح شده در آن،
بیشتر نوعی ارتباط بیمهای فرد با سازمان بیمهگر است و قانونگذار قصد نداشته است تا با الزام افراد
زمانی بلندمدت ،از حمایت افرادی که در سالهای ابتدائی به حادثه یا بیماری دچار میشوند،
به شرط
ِ
سر باز زند؛ اگرچه نباید از این نکته نیز غافل ماند که چنین شرطی میتواند زمینۀ سوءاستفاده از این
قانون را فراهم کند.
در نهایت ،در مورد فرمول محاسبۀ مزایا باید گفت که اینطور به نظر میرسد که فرمول محاسبۀ
مزایای بیمۀ ازکارافتادگی در ایران ،نسبت به سایر کشورها کمی پیچیدهتر است ،اما از آنجا که عموماً
نرخ حداقل دستمزد در ایران بهعنوان مستمری ازکارافتادگی (نظیر بازنشستگی و بازماندگی) پرداخت
میشود ،این فرمول کارایی ندارد.
در پایان ،امید آن میرود که نتایج این مطالعۀ تطبیقی بتواند به سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزه
برای طراحی برنامهها ،أتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریها و اجرای آنها یاری رساند.
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