بررسی مسائل و مشکالت اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
در سازمان تأمیناجتماعی
کیاندخت ورنوس
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چکیده:
در این تحقیق تحت عنوان بررسی مسائل و مشکالت اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در
سازمان تأمیناجتماعی ،سعی شده تا عوامل مؤثر بر بروز نارضایتی اجرای این قانون در سازمان مورد اشاره
به عنوان متغیر مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین رابطه میان میزان آگاهی متقاضیان از قوانین و
آییننامههای مورد ارتباط با این موضوع ،وضعیت معیشتی و اقتصادی متقاضیان ،مؤلفههایی همچون سن ،سابقه
خدمت ،نوع شغل و ...و همچنین میزان اجرای این قانون با توجه به پیر سنی حاکم بر جامعه به عنوان متغیرهای
وابسته سنجیده شوند .بدین منظور از نقطه نظرات نظریهپردازانی همچون پارسونز ،کورت لوین؛ ارسطو ،مازلو،
ترنر،هابرماس ،فوکو ،رابرت جین ،جورج هومنز و استاکی آدامز در تدوین چارچوب نظری بهرهگیری شده است.
به منظور آزمون فرضیات تحقیق ،از طریق پرسشنامه اطالعات الزم جمعآوری و سپس با استفاده از روشهای
مناسب آماری شامل :ضریب همبستگی سامرز تحلیل ،واریانس یکطرفه ،ضریب همبستگی کندال – و آزمون
تی ،ارتباط بین میزان نارضایتی متقاضیان با عوامل و متغیرهای جانبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛
نتایج تحقیق نشان میدهد که:
 -1میزان نارضایتی متقاضیان اجرای قانون نقل و انتقال کسور حق بیمه یا بازنشستگی در سازمان تأمیناجتماعی،
با اختالف سطح آگاهی آنها از قوانین رابطه دارد.
 -2میزان نارضایتی متقاضیان اجرای قانون نقل و انتقال کسور بازنشستگی در سازمان تأمیناجتماعی ،با وضعیت
اقتصادی و معیشتی ایشان رابطه دارد.
 -3میزان نارضاتی متقاضیان اجرای قانون نقل و انتقال کسور بازنشستگی در سازمان تأمیناجتماعی ،بر اساس
میزان سرمایهگذاری و فعالیت درگذشته ایشان (به استثناء میزان تحصیالت) تفاوت معنادار ندارد.
 - 4میــزان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال کســور بازنشســتگی در ســازمان تأمیناجتماعــی بــا ملحــوظ
داشــتن ســن متقاضیــان و پیشــروی جمعیــت بــه ســمت پیــر ســنی متفــاوت اســت.
ضمن ـاً اهــم اشــکاالت و نیــز نتیجهگیــری موجــود در اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا امــر انتقــال کســور
بازنشســتگی فیمابیــن صندوقهــای بیمــهای بــه شــرح زیــر شناســایی گردیــد:
 .1کارشناس متخصص گروه نظارت فنی و احتساب سوابق ادارهکل امور فنی بیمهشدگان
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 تعدد قوانین و در برخی موارد موازی بودن مقررات. متفاوت بودن نرخ و همچنین دستمزد یا حقوق و مزایای مبنای محاسبه مابهالتفاوت متعلقه. متفــاوت بــودن آثــار ســوابق منتقلــه اعــم از ســوابق خدمــت دولتــی و غیردولتــی در برخــورداری ازمزایــای قانونــی و همچنیــن تبعیــض در پذیــرش آن بــه ویــژه بــرای ســوابق خدمــت غیردولتــی.
 -مشــارکت و ســهم پاییــن صندوقهــای بیمـهای در انتقــال میــزان حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی،

ایــن امــر موجــب میگــردد تــا ســهم بیمــه شــده در پرداخــت مابهالتفــاوت افزایــش یابــد.
در خاتمه نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده که میتواند مورد توجه قرار گیرد.

کلمــات کلیــدی :کســور بازنشســتگی یــا حــق بیمــه (ســهم مســتخدم -ســهم کارفرمایــی -کمــک
دولــت)  -ســازمان تأمیناجتماعــی  -ســوابق منتقلــه رضایــت  -نارضایتــی  -مســائل و مشــکالت
مقدمه:
اصــل  29قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بیــان مــیدارد« :برخــورداری از تأمیناجتماعــی
از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،از کارافتادگــی ،بــی سرپرســتی ،حــوادث و ســوانح ،نیــاز بــه مراقبتهــای
بهداشــتی و درمانــی بــه صــورت بیمـهای و غیربیمـهای حقــی اســت همگانــی و دولــت موظــف اســت طبــق
قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،خدمــات و حمایتهــای
مالــی فــوق را بــرای یکایــک افــراد تأمیــن نمایــد .طــی بنــد ح مــاده  9قانــون مزبــور مقــرر گردیــده اســت:
«حقــوق افــراد عضــو و تحــت پوشــش در قبــال تعهــدات قانونــی ســازمانها ،مؤسســات و صنــدوق بیمـهای
ایــن نظــام تحــت ضمانــت دولــت خواهــد بــود و دولــت تمهیــدات مالــی ،اعتبــاری و ســاختاری الزم درایــن
زمینــه را اتخــاذ مینمایــد».
نظــام تأمیناجتماعــی یکــی از مهمتریــن و اساس ـیترین پیشنیازهــای توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی و بــه عنــوان مهمتریــن اهــرم برقــراری عدالــت اجتماعــی در جوامــع مدنــی جهــان تلقــی گردیــده و
بدیــن جهــت همــواره از جایــگاه ویــژه و پوششــی گســترده در برنامههــای توســعه ملــی کشــورها و دولتهــای
پیشــرفته برخــوردار بــوده اســت .نظــام تأمیناجتماعــی دربردارنــده مجموعـهای از اصــول ،نهادهــا ،ســاختارها،
ســاز و کارهــای شــناخته شــده و ســرانجام روابــط بیــن ایــن عناصــر و عوامــل اســت و در واقــع از طریــق
راهبردهــا ،برنامههــا و فعالیتهــای جامعــه بــرای حفــظ ســطح درآمــد افــراد جامعــه و نهایتـاً ارتقــای رفــاه
عمومــی آنــان مــورد توجــه قــرار میگیــرد( .دکتــر پناهــی )1385-
در قوانین مصوب کشوری بعضاً با مواردی برخورد میکنیم که کمتر توجه اشخاص را به خود جلب نموده و
شاید به همین دلیل کمتر دیگران را به فکر و تامل وا میدارند ،در حالی که عدهای از مردم با آن مواجه بوده
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و مشکالت اجرای آن را از نزدیک لمس نموده و یا مینمایند .یکی از این قوانین ،قانون نقل و انتقال حق
بیمه یا بازنشستگی مصوب  65/3/27مجلس شورای اسالمی است .در واقع میتوان استنباط کرد که قانون
نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در راستای تحقق اصل  29قانون اساسی کشور در خصوص افرادی
که حق بیمه ایام اشتغال خود را قب ً
ال پرداخت نموده و اینک صرفاً به بهانه تغییر صندوق بازنشستگی

متحمل پذیرش بار مالی با ملحوظ داشتن مشکالت اقتصادی ،اجتماعی حاکم بر کشور میشوند (فارغ
از توانمندی یا ناتوانی مالی و رفاهی متقاضیان) ،به روز رسانی نگردیده ،از طرفی دولت نیز با تصویب
قوانین متناقض میزان اجرای قانون یادشده را در سنوات افزایش میدهد( .از جمله تناقض ماده 113
قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی تا پایان برنامه چهارم
توسعه با ماده  28قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد صندوقهای خصوصی به مدت 10سال)
پژوهش حاضر تالشی برای شناسایی مهمترین عوامل تأثیر گذار در بروز نارضایتی متقاضیان اجرای قانون نقل
و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی بطور اخص در سازمان تأمیناجتماعی که قابل تعمیم به سایر صندوقها نیز
میباشد ،دارد و اهداف اصلی (بررسی مسائل و مشکالت اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
مصوب  65/3/27در سازمان تأمیناجتماعی) و اختصاصی (تعیین مؤلفههای ایجاد بروز مشکالت – ارائه
پیشنهادات) را دنبال مینماید.

پیشینه تحقیق
پیرامون موضوع مطروحه مطالعات زیادی صورت نپذیرفته و صرفاً سه نمونه از مطالعات مالحظه گردید:
 -1آهویی عبدالرضا – واکاوی قوانین و مقررات (مشکالت نقل و انتقال کسور حق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی)
– واحد مطالعات بیمهای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری -آبان 1389
 - 2پایان نامه احمدزاده عطایی ،عباس – بررسی میزان تأثیر سازمان تأمیناجتماعی بر عدالت اجتماعی و نمود آن
بر مستمریبگیر ان تحت پوشش شعبه یک مشهد سال 1384
 -3عباس زادگان ،پژوهشهای تأمیناجتماعی ،1372-3چاپ دوم  – 375-چاپ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
علیایحال در این ارتباط به پیشینه قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی میپردازیم.
پیشینه قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
در این قسمت به اهم قوانین مرتبط به اختصار اشاره میگردد:
 -1قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب  65/3/27مجلس شورای اسالمی:
مشــمولین قانــون :کلیــه افــرادی کــه بــه واســطه یکــی از حــاالت اســتعفاء ،اخــراج ،انفصــال دائــم ،بازخریــد
خدمــت عــادی (بــه اســتثناء بازخریدشــدگان قانــون نحــوه تعدیــل نیــروی انســانی) ویــا طبــق ضوابــط قانونی
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بــه ســبب انتقــال ،تغییــر ســاختار ســازمان و یــا تغییــر وضــع اســتخدامی رابطــه اســتخدامی آنــان با مؤسســه
محــل خدمــت یــا صنــدوق متبــوع قبلــی قطــع گردیــده یــا میگــردد و متعاقبـاً مطابــق مقــررات مشــمول
صنــدوق جدیــد قــرار میگیرنــد( .توضیــح ایــن کــه ایــن افــراد عموم ـاً مشــترک ســازمان تأمیناجتماعــی
میشــوند) کــه فرمــول محاســبه تفــاوت بــه شــرح زیــر اســت:

میزان وجوه منتقله
از صندوق قبلی

مدت سابقه خدمت که بابت آن
کسور منتقل شده

-

×

آخرین حقوق و مزایای مبنای
برداشت کسور بازنشستگی در
صندوق قبلی یا حقوق ومزایای
×
مبنای کسر حق بیمه

٪18

=مابهالتفاوت

زمان تقاضا در محل خدمت
جدید(هرکدام بیشتر باشد)

 -2قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب  66/10/27مجلس شورای اسالمی
مشــمولین قانــون :مســتخدمینی کــه بــه اســتناد قانــون اصــاح تبصــره یــک مــاده  74قانــون اســتخدام
کشــوری و الحــاق ســه تبصــره بــه آن مصــوب  65/3/27مجلــس شــورای اســامی از دســتگاه محــل خدمــت
بازخریــد شــده یــا میشــوند کــه فرمــول محاســبه تفــاوت بــه شــرح زیــر اســت:
میزان کسور منتقله از
صندوق قبلی

-

مدت سابقه خدمت که
بابت آن کسور منتقل شده

×

آخرین حقوق و مزایای مبنای
برداشت کسور بازنشستگی درصندوق
قبلی یا حداقل دستمزد کارگر

×

%15

= مابهالتفاوت

عادی در زمان پرداخت مابهالتفاوت
(هرکدام بیشتر باشد)

 -3ماده  42قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذ شده در ماده  103و بند "ب" ماده  28قوانین
برنامههای چهارم و پنجم توسعه) مبنی بر تغییر صندوق بازنشستگی:
مشــمولین قانــون :کلیــه بیمهشــدگان بــه اســتثناء کادر نیروهــای مســلح و کارکنــان وزارت اطالعــات
میتواننــد بــا رعایــت اصــول و الزامــات محاســبات بیمـهای نســبت بــه تغییــر صنــدوق بیمـهای خــود اقــدام
نماینــد کــه در ایــن قبیــل مــوارد فرمــول محاســبه تفــاوت بــه شــرح زیــر اســت:
میزان وجوه منتقله از
صندوق قبلی

-

آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور
مدت سابقه خدمت
بازنشستگی در صندوق قبلی یا اولین حقوق
که بابت آن کسور ×
و مزایای مبنای کسر حق بیمه در صندوق
منتقل شده است
تأمیناجتماعی (هر کدام بیشتر باشد)

×

%21

= مابهالتفاوت
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 -4قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمیناجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در
قانون تأمیناجتماعی مصوب  80/2/9مجلس شورای اسالمی
مــاده واحــده :ســوابق خدمــت غیرمشــمول قانــون تأمیناجتماعــی بیمهشــدگان کــه بابــت آن حــق

بیمــه یــا کســور بازنشســتگی بــه صنــدوق ذیربــط پرداخــت گردیــده اســت ،بــا انتقــال حــق بیمــه یــا کســور
بازنشســتگی و مابهالتفــاوت بــر اســاس محاســبات بیم ـهای آن طبــق قوانیــن و مقــررات موجــود صرف ـاً در
تعییــن مســتمری بازنشســتگی ،از کارافتادگــی و بازمانــدگان قابــل احتســاب میباشــد ،مشــروط بــر آنکــه افــراد
در زمــان بازنشســتگی دارای حداقــل ســابقه پرداخــت حــق بیمــه منــدرج در قانــون تأمیناجتماعــی باشــند.
نظریههای تحقیق:
 نظریههای دولتهای رفاه: -1نظام لیبرال (فردگرایانه – سطح هزینههای اجتماعی پایین – همه بیمه – بخش خصوصی فعال – دولت
کنترل و نظارت)
 -2نظام محافظه کار (بر محور خانواده و سلسله مراتب منزلتی – بیمه بر اساس تقسیمبندی شغلی – دولت
آخرین راه چاره)
 -3نظام سوسیال دموکراتیک (کام ً
ال فراگیر -سطوح مزایا باال است و نابرابری و فقر نسبتاً اندک  -هزینههای
اجتماعی و مالیات زیاد – بخش عمومی فعال)
 نظریههای رفاه: -1منتقدان رفاه اجتماعی (هربرت اسپنسر -رابرت نوزیک – میلتون فریدمن – هربرت مارکوزه – یورگنهابرماس)
 -2موافقان رفاه اجتماعی (جرمی بنتام – ا.سی.پیگو -ویلفردو پارتو -جان راولز -مارکس – گیدنز -بوردیو)
 نظریههای مرتبط با تأمیناجتماعی: -1نظریه عدالت اجتماعی(ارسطو – توماس آکوستین – توماسهابس – راولز -جورج هومنز – نازیک – نظریه
رویکرد مبادله – استاکی آدامز)
 -2نظریه بهره وری و رضایت (جورج هومنز – تئوری تالگوت پارسونز -نظریه نیاز مازلو -نظریه احساس
محرومیت نسبی ترنر -نظریه کروت لوین – نظریه مدل درون سیستمی رابرت جین)
 -3نظریه حاکمیت سیاسی (کانت –هابرماس – ارسطو – فوکو)
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چارچوب نظری و فرضیههای تحقیق:
چارچــوب نظــری و فرضیههــا در ایــن تحقیــق بــر عدالــت اســتحقاقی نزدیــک بــه دیــدگاه رابــرت نوزیــک

و نیــز نظریــه مطروحــه دکتــر مهــدی پیروزنیــا در مقالــه «نــگاه بــه رفــاه اجتماعــی» مبنــی بــر بیمــه همگانه
پایــه بــرای همــگان و بیمــه در ســطح باالتــر و بــا امکانــات بیشــتر بــرای اقشــار فعــال اســتوار اســت.
روش شناسی تحقیق:
در تحقیق حاضر در راستای پاسخ به سوال اصلی تحقیق ،فرضیاتی به شکل زیر طراحی شد:
 -1میــزان نارضایتــی متقاضیــان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی در
صنــدوق تأمیناجتماعــی ،بــا میــزان اختــاف ســطح آگاهــی آنهــا از قوانیــن رابطــه معنــادار دارد.
 -2میــزان نارضایتــی متقاضیــان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی در
صنــدوق تأمیناجتماعــی ،بــا وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی ایشــان رابطــه معنــادار دارد.
 –3میــزان نارضایتــی متقاضیــان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی در
صنــدوق تأمیناجتماعــی ،بــر اســاس میــزان ســرمایهگذاری و فعالیــت در گذشــته ایشــان متفــاوت اســت.
 –4میــزان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی در صنــدوق تأمیناجتماعــی
بــا ملحــوظ داشــتن ســن متقاضیــان و پیشــروی جمعیــت بــه ســمت پیرســنی متفــاوت اســت.
 روش تحقیــق( :از نظــر هــدف ،کاربــردی – از نظــر پژوهــش ،میدانــی – اســتفاده از آزمونهــایتفاوتــی و همبســتگی – از طریــق پرسشــنامه)
ت کل تهــران بــزرگ بــر
 جامعــه آمــاری( :متقاضیــان اجــرای قانــون یادشــده در  32شــعبه تابعــه ادارا اســاس فراوانــی مــورد تحقیق)
 نمونــه آمــاری( :از میــان  32شــعبه تابعــه بــه روش خوش ـهای و بــر اســاس مناطــق جغرافیایــی(شــمال – جنــوب – شــرق – غــرب و مرکــز) شــعب شــمیران –  22تهــران –  19تهــران  17-تهــران 28-
تهــران و  16تهــران)

شیوه نمونه گیری :تصادفی
حجــم نمونــه( :باتوجــه بــه تعــداد مراجعهکننــدگان طــی ســال  1390بــه ادارات کل تهــران بــزرگ کــه
بیــش از  1000نفــر بودهانــد یــک نمونــه آمــاری بــا ضریــب اطمینــان  95درصــد و ضریــب دقــت  5درصــد
بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــه میــزان حــدودا ً  204نفــر)

بررسی مسائل و مشکالت اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در سازمان تأمیناجتماعی
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بحث و نتیجهگیری:
نتایج:

 بیشــترین تعــداد پاســخگویان مــرد ( 84/3درصــد) – متأهــل ( 91/2درصــد) –دارای تحصیــات بیــندیپلــم و لیســانس ( 27/9و  28/4درصــد) – بیــن فاصلــه ســنی  52-66ســال ( 45/6درصــد) و بــا ســابقه
1تــا  8ســال ( 112درصــد) و دارای پســت ســایر بودهانــد ( 31/4درصــد) .در واقــع مــردان متأهــل در شــرف
بازنشســتگی بیشــترین متقاضیــان جهــت اجــرا و تجمیــع ســوابق بودهانــد کــه بــه نوعــی بیانگــر نگرانــی ایشــان
در بــاب آینــده خانــواده و نیــز دســتیابی بــه تعهــدات ســازمان تأمیناجتماعــی میباشــد.
فرضیــه اول :وجــود رابطــه معنــادار بیــن میــزان نارضایتــی متقاضیــان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال حــق
بیمــه یــا کســور بازنشســتگی در ســازمان تأمیناجتماعــی بــا اختــاف ســطح آگاهــی ایشــان از قوانیــن و
مقــررات مربوطــه بــا اســتفاده از ضرایــب همبســتگی ســامرز و تــاو ـ بیکنــدال ،فرضیــه موصــوف مــورد تأییــد
قــرار گرفــت.
فرضیــه دوم :رابطــه میــزان نارضایتــی متقاضیــان بــا وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی بــا اســتفاده از ضرایــب
همبســتگی گامــا و کنــدال بــی نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
فرضیــه ســوم :وجــود تفــاوت معنــادار بیــن میــزان نارضایتــی بــر اســاس میــزان ســرمایهگذاری و فعالیــت
در گذشــته متقاضیــان بــا اســتفاده از آزمــون واریانــس یــک طرفــه صرفـاً بــرای متغیــر میــزان تحصیــات مــورد

تأییــد و در خصــوص ســایر گروهــای مــورد آزمــون اعــم از ســن ،پســت ســازمانی و میــزان ســنوات مــورد تأییــد
قــرار نگرفتــه اســت .میانگیــن رضایــت بیــن ســطوح مختلــف تحصیلــی متفــاوت اســت و میانگیــن رضایــت بــا
ســطوح مختلــف :ســن ،ســنوات بیمـهای و پســت ســازمانی متقاضیــان تفــاوت معنــادار نــدارد.
فرضیــه چهــارم :متفــاوت بــودن میــزان اجــرای قانــون نقــل و انتقــال کســور بازنشســتگی در ســازمان
تأمیناجتماعــی بــا توجــه بــه ســن متقاضیــان و پیشــروی جمعیــت بــه ســمت پیرســنی بــا آزمــون واریانــس
یــک طرفــه تفــاوت میانگیــن مشــاهده گردیــد.
نتیجهگیری:
 -1بهروزرســانی نشــدن قانــون نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا بازنشســتگی در راســتای تحقــق اصــل 29
قانــون اساســی کشــور در خصــوص افــرادی کــه حــق بیمــه ایــام اشــتغال خــود را قب ـ ً
ا پرداخــت نمودهانــد.
 -2دولــت بــا تصویــب قوانیــن متناقــض میــزان اجــرای قانــون یادشــده را در ســنوات افزایــش میدهــد( .از
جملــه تناقــض مــاده  113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مبنــی بــر تجمیــع کلیــه صندوقهای بازنشســتگی
تــا پایــان برنامــه چهــارم توســعه بــا مــاده  28قانــون برنامــه پنجــم توســعه مبنــی بــر ایجــاد صندوقهــای
خصوصــی بــه مــدت 10ســال)
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 -3قابــل تعمیــم بــه کلیــه صندوقهــای بازنشســتگی در کشــور اســت؛ چراکــه اجــرای قانــون و
آییننامههــای مربوطــه بــرای کلیــه صندوقهــای بازنشســتگی الزمالرعایــه میباشــد.
 -4نارضایتــی از اجــرای قانــون صدراالشــعار ،نارضایتــی از قانــون فــوق و آییننامههــای مرتبــط آن میباشــد
یعنــی نارضایتــی از قانونگــذاران و دولتمــردان در وضــع و اجــرای ناعادالنــه قوانیــن و نیــز عــدم بازنگــری منطبــق
بــر شــرایط روز جامعه.
اهم اشکاالت:
 تبعیض در پذیرش به ویژه برای سوابق خدمت غیردولتی. مشــارکت و ســهم پاییــن صندوقهــای بیمـهای در انتقــال میــزان حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی ،ایــنامــر موجــب میگــردد تــا تعــدد قوانیــن و در برخــی مــوارد مــوازی بــودن مقــررات.
 متفاوت بودن نرخ و همچنین دستمزد یا حقوق و مزایای مبنای محاسبه مابهالتفاوت متعلقه. متفــاوت بــودن آثــار ســوابق منتقلــه اعــم از ســوابق خدمــت دولتــی و غیردولتــی در برخــورداری از مزایــایقانونــی و ســهم بیمــه شــده در پرداخــت مابهالتفــاوت افزایــش یابــد.
پیشنهادها:
 -1کلیــه صندوقهــای بیمــه و بازنشســتگی اعــم از تأمیناجتماعــی ،کشــوری ،لشــکری و ســایر صندوقهــای
خــاص مکلفنــد بــر اســاس مقــررات خــود بــرای مشــمولین حقــوق و مزایــای بازنشســتگی ،فــوت واز کار افتادگی
بــا لحــاظ کلیــه ســوابق پرداخــت حــق بیمــه یــا بازنشســتگی (اعــم از ســوابق دولتــی و غیردولتــی) نــزد ســایر
صندوقهــا اقــدام نمــوده و آخریــن صنــدوق میبایســت در ایــن خصــوص اقــدام و ســایر صندوقهــا بــه نســبت
ســابقه خــود مکلــف بــه تأمیــن همــان نســبت از مســتمری تعییــن شــده در وجــه آخریــن صنــدوق باشــند.
 -2بــه منظــور منطقــی نمــودن نحــوه محاســبه مابهالتفــاوت متعلقــه پیشــنهاد میگــردد تــا مبلــغ مــورد
نظــر بــر اســاس نــرخ صنــدوق مقصــد و حقــوق واقعــی ایــام اشــتغال متقاضیــان ،محاســبه و در نــرخ تــورم یــا
ســود مشــارکت ســالیانه کشــور ضــرب (یعنــی ارزشگــذاری مرکــب) و بــه شــرح زیــر اقــدام گــردد:
الــف) چنانچــه تغییــر وضعیــت متقاضیــان ناشــی از انتقــال و تغییــر ســاختار ســازمانی باشــد ،مبلغ محاســبه
شــده توســط دســتگاه پرداخــت گردیــده و کلیــه ســوابق اعــم از منتقلــه و ســوابق صنــدوق مقصــد عینـاً در احراز
شــرایط بــرای بازنشســتگی لحــاظ گردد.
ب) چنانچــه تغییــر وضعیــت ناشــی از اراده فــرد و بــه واســطه اخــراج ،اســتعفا ،انفصــال ،بازخریــد و ...باشــد،
مبلــغ محاســبه شــده توســط شــخص پرداخــت و شــرط 10ســال ســابقه در صنــدوق مقصــد بمنظــور بهرهمندی
از ســوابق منتقلــه الزامــی گــردد.

بررسی مسائل و مشکالت اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در سازمان تأمیناجتماعی

147

 -3تنظیــم قانــون جدیــد بمنظــور بــروز رســانی و یکســان ســازی نحــوه اجــرای کلیــه قوانیــن مربــوط بــه
نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا بازنشســتگی قانــون نقــل و انتقــال حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی ،قانــون
تعدیــل نیــروی انســانی و مــاده  42قانــون برنامــه ســوم توســعه تنفیــذ شــده در مــواد  103و بنــد ب مــاده 28
قوانیــن برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه) کــه طــی آن کســورات ایــام اشــتغال فــرد در صنــدوق قبلــی بــر
اســاس حداقــل دســتمزدتصویبی شــورای کار در ســال انتقــال مبلــغ صــورت میپذیــرد.
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چاپخــش
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جدول  - 1ابعاد و شاخص متغیرهای مستقل:
نام متغیر مستقل

ابعاد

شاخصها

 -1میــزان اطــاع از قوانیــن و
مقــررات

 اطالع از قوانین مصوب مجلس. اطالع از آییننامههایاجرایی هیأت دولت.
– اطالع از بخشنامههای
سازمان تأمیناجتماعی

 میزان آشنایی با مقررات. میــزان آشــنایی بــا نحــوه واریــز کســورات بازنشســتگیاز ســایر صندوقهــا بــه ســازمان تأمیناجتماعــی.
 میــزان آشــنایی بــا نحــوه محاســبه مابهالتفــاوت درســازمان تأمیناجتماعــی.
 میــزان آشــنایی بــا نحــوه تأثیــر ســوابق منتقلــه درســازمان تأمیناجتماعــی.

 -2وضعیــت اقتصــادی و
معیشــتی

 وضعیت مادی -وضعیت درآمدی

 حقوق و مزایا وضعیت اقتصادی -وضعیت درآمدی

 -3میــزان ســرمایهگذاری و
فعالیــت در گذشــته

 سابقه خدمت -میزان پرداخت حق بیمه

 سابقه خدمت -میزان پرداخت حق بیمه

 -4سن و پیر سنی جامعه

-----------------

 سن تجمیع سوابق بازنشستگی -مزایای آتی

جدول  - 2ابعاد و شاخص متغیر وابسته
نام متغیر وابسته

ابعاد

شاخصها

نارضایتی درسازمان تأمیناجتماعی

میزان نارضایتی در سازمان

عدم تأمین منافع و مزایای شخصی متقاضیان
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جدول  - 3گزارش یافتهها
جدول ميانگين و انحراف معيار سواالت پاسخ داده شده توسط پاسخگويان
سوال

ميانگين

انحراف معيار

آشنايي با قانون نقل وانتقال

2/43

0/98

آشنايي با نحوه محاسبه مابهالتفاوت

2/19

1/03

آشنايي با نحوه تأثير سوابق منتقله

2/40

1/15

عدم اطالع از قوانين و پذيرش شرايط

3/37

1/18

الزمالرعايه دانستن قانون نقل و انتقال كسور بازنشستگي

3/93

1/21

احساس مشكل در پرداخت مخارج

3/71

1/02

مناسب بودن وضعيت معيشتي

2/48

0/89

پر هزينه بودن قانون نقل وانتقال كسورات

3/85

1/18

موافقت با تقسيط مبلغ مابهالتفاوت

3/89

1/36

مجبور بودن و نزديكي به سن بازنشستگي

3/96

1/10

تجميع سوابق با توجه به سن

4/58

0/70

از دست رفتن مزايا

4/26

0/97

انتخاب صندوق با توجه به سن ورود

3/41

1/05

متمركز بودن و انتخاب صندوق

3/97

0/98

انتقال سوابق

4/34

0/96

انتقال سوابق و تعهدات بلندمدت

3/75

1/10

شرايط بازنشستگي

3/63

0/99

تجميع سوابق

4/40

0/89

رضايت از اجراي قانون

3/23

1/26

محاسبه مابهالتفاوت

2/39

1/13

ميزان اقساط مابهالتفاوت

2/80

1/29

