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 چکیده
هدف: در مقاله حاضر قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان      آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تأمین 
اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل 

سخت و زیان آور )موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تأمین اجتماعی( بررسی شده است.

روش: روش انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق، تلفیقی از: روش تحلیل محتوا 
برای بررسی وضعیت قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و روش تحلیل آماری برای محاسبه 

بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر سازمان تأمین اجتماعی است.

یافته ها: یافته ها نشان دهندۀ وجود بار مالی قانون برای سازمان است؛ به نحوی که هزینه های اجرای 
این قانون به قیمت های پایه و اسمی سال 1394برای سازمان تأمین اجتماعی در حالت اول )مقایسه با 
شرایط عادی بازنشستگی( به ترتیب 7/4 و 2/5 برابر درآمدهای طرح، و در حالت دوم )مقایسه با طرح 

قبلی سخت و زیان آور( به ترتیب 5/2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است.

نتیجه گیری: مشارکت بیمه شده )به عنوان ذی نفع اصل طرح( و دولت )به عنوان متولی اصلی نظام 
تأمین اجتماعی و مشمول ایجاد اشتغال در کشور( در تأمین مالی طرح )نظیر ماده 28 قانون تأمین 
اجتماعی( و توجه به همه ابعاد مالی قانون برای سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهادات ارائه شده در این 
تحقیق در بُعد تأمین بار مالی طرح است. عدم تحمیل بار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی در صورت 
توجه به همه ابعاد مالی قانون )موضوع بخشنامه شماره 11(، کاهش 30درصدی هزینه های قانون برای 
سازمان تأمین اجتماعی و برخورداری تنها حدود 33.6 درصد از بازنشستگان فعلی این قانون در صورت 

عدم حذف شرط سنی، از دیگر نتایج این طرح است.

واژگان کلیدی: بازنشستگی، مشاغل سخت، زیان آور، تأمین اجتماعی، بار مالی. 

1- این مقاله از طرح پژوهشی تحت حمایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی استخراج شده است.

2- دکرتای اقتصاد، معاون دفرت برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین تأمین اجتماعی
Email:riazi.mohsen@gmail.com
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 مقدمه
یکی از چالش های اصلی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه گر اجتماعی کشور 
در شرایط فعلی به مخاطره افتادن پایداری مالی آن پس از گذشت حدود شش دهه از فعالیت آن 
است، در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور از صندوق   های بازنشستگی به عنوان یکی از سه 

چالش اصلی کشور در سنوات آتی یاد شده است.

تأثیرگذار  از مهم ترین عوامل  تأمین اجتماعی، یکی  این مشکل در سازمان  بروز  در بررسی دهیل 
بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور می باشد که با تصویب قانون جدید آن در اوایل 
دهه 80 و حذف شرط سنی بازنشستگی برای افراد مشمول، باعث خروج تعداد زیادی از بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی از صندوق و ورود آن ها به جرگه بازنشستگان شد و این مساله باعث افزایش 
رشد هزینه های سازمان در مقایسه با رشد درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی و متعاقب آن به مخاطره 

افتادن پایداری مالی آن شد.

با توجه به قدمت فعالیت سازمان تأمین اجتماعی و قرار گرفتن آن در دوران میان سالی و کهن سالی 
فعالیت خود، یکی از مسائل مهم این قانون برای این سازمان، بار مالی این قانون می باشد. نظیر هر 
صندوق بازنشستگی با این قدمت فعالیتی، سازمان تأمین اجتماعی با بحران پیشی گرفتن مصارف بر 
منابع مواجه بوده است. تحمیل این قانون باعث شتاب بخشیدن به عدم تعادل مالی آن و رسیدن هر 
چه سریعتر آن به نقطه سربه سری منابع و مصارف گردید. ازاین رو تأمین مالی این طرح همواره از 

دغدغه    های اصلی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای آن بوده است.

در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی و محاسبه بار مالی اجرای طرح بازنشستگی در مشاغل 
سخت و زیان آور بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و پیشنهادات هزم برای کاهش اثرات سوء 

آن بر سازمان تأمین اجتماعی است.

بررسی بار مالی و منافع و مضار حاصل از این قوانین بر سازمان، می تواند سند و مدرک مناسبی برای 
عدم تصویب چنین طرح هایی یا تأمین بار مالی آنها از سوی دولت حسب اسناد باهدستی کشور باشد. 
همچنین محاسبات بار مالی حاصل از اجرای این طرح ها می تواند جایگاه تصویب چنین قوانینی را 
درایجاد بحران مالی سازمان )که در شرایط فعلی به بزرگ ترین چالش سازمان تبدیل شده است( را 

مشخص نماید.
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف( مبانی نظری

بازنشستگی  های خاص برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور همواره به عنوان یکی از 
ویژگی ها و چشم انداز  های سیستم  های بازنشستگی مطرح بوده است و شاهد مباحث و مناظرات 
بازنشستگی  هایی  است.چنین  بوده  کارشناسان در کشورهای مختلف  بین  زمینه  این  در  زیادی 
دارای یک سابقه و ریشه تاریخی هستند به این نحو که کسانیکه در کارهای سخت و زیان آور 
در حال فعالیت هستند نیازمند رفتار ویژه هستند. منطق این گونه برنامه ها این است که کارهای 
سخت و زیان آور باعث کاهش امید به زندگی و افزایش مرگ و میرمی شود و ازاین رو کاهش سن 
بازنشستگی و پیش از موعد بازنشسته نمودن آنها جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی می توان 
از موعد در نظام تأمین  بازنشستگی  های پیش  مثمر ثمر واقع شود. توجیه عمومی برای وجود 
اجتماعی کشورها را می توان اعطای یک امتیاز به صورت مزایای بازنشستگی برای کارکنانی که در 
معرض ریسک  های مختلف ناشی از شرایط کاری هستند، دانست. سیاست  های عمومی بازنشستگی 
می تواند ابزاری جهت تعدیل مسائل مربوط به تعدیل ریسک  های مربوط به مرگ و میر ناشی از 

.(EuropeanTradeUnion,2014) شرایط کاری باشد

در قوانین و مقررات مرتبط با روابط کار در کشور، اجازه وجود "شغل زیان آور" و اینکه کارفرمایی 
بتواند با صدمه رساندن به جسم و روان نیروی کار، انتفاعی برای خود حاصل نماید، نمی دهند و 
فقط وجود "شغل سخت" به رسمیت شناخته می شود که به ماهیت آن بر می گردد، یعنی این که 
کارفرما قصوری در ایجاد استاندارد محیط کار و ایمن سازی محیط کاری خود ندارد و ماهیت کار 
سخت است، لیکن در این حالت نیز کارفرما مکلف است با ایجاد تمهیدات هزم حمایت حداکثری 
از نیروی کار و بهسازی و سالم سازی محیط کار را انجام دهد )مواد 91 و 92 قانون کار1(. سازمان 
تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با نیروی کار از بدو تشکیل، رسالت خود را در 
زمینه اینگونه مشاغل مد نظر داشته و آنرا به عنوان یک وظیفه اصلی در قانون خود گنجانده است. 
تبصره دو ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را جزو تعهدات 

قانونی سازمان قرار داده است.

1- ماده 91 قانون کار : کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت 

فنی برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی 

کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده 

و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای. دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

ماده92 قانون کار: کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از 

کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و 

آزمایش های الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
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صندوق  های بازنشستگی با پشت سر گذاشتن دوران آغازین فعالیت و رسیدن به دوران میانسالی 
و کهنسالی خود و با پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به رشد منابع، به نقطه سربه سری منابع و 
مصارف نزدیک می شوند. ازاین رو نیازمند انجام اقدامات هزم جهت حفظ تعادل مالی خود هستند. 
در این ایام دولت ها با اتخاذ تمهیداتی نظیر افزایش نرخ حق بیمه، تعمیم  و گسترش پوشش بیمه، 
افزایش سن بازنشستگی، تغییر نظام تأمین مالی و...، به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی خود 
به دنبال حل این مشکل صندوق  های بازنشستگی بر می آیند. ریاضی )1396: 171(. در این راستا 
بازنشستگی های پیش از موعد با افزایش مصارف و کاهش منابع صندوق های بازنشستگی باعث به 
مخاطره افتادن پایداری مالی این صندوق ها و تسریع سرعت آنها در رسیدن به نقطه سربه سری منابع 

و مصارف می شوند.
ب( پیشینه تحقیق

علی رغم اهمیت موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی، در زمینه اثرات این طرح بر سازمان تأمین 
اجتماعی به خصوص اثرات آن بر منابع و مصارف سازمان تحقیقات جامع و میدانی  ای که به صورت 
علمی میزان تحقق اهداف طرح را مورد بررسی قرار داده باشد، صورت نگرفته است. ضمن اینکه در 
این بررسی ها و اظهارنظرها به مسائل کیفی اشتغال زایی نظیر میزان ماندگاری نیروی کار جدید، 
کیفیت نیروی انسانی بازنشسته شده و یا هزینه فرصت مشاغل ایجادی جدید کمتر توجه شده است. 
عمده مدارک موجود در این زمینه، مطالبی است که از سوی مسئولین سازمان و کارشناسان مربوطه 
در زمان بررسی و تصویب طرح در مجلس شورای اسالمی و نیز کمیسیون های تخصصی مجلس در 
خصوص اثرات طرح بر سازمان، مطرح شده است. به هر تقدیر در ادامه خالص  برخی از معدود کارهای 

صورت گرفته در این زمینه ذکر می شود:

ریاضی و صفوی )1386( در تحقیقی با عنوان »بررسی تأثیر قانون نوسازی صنایع بر ایجاد اشتغال 
و محاسبه بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی« به بررسی ابعاد مختلف این طرح به شرح ذیل 

نموده اند:

1. محاسبه بار مالی قانون نوسازی صنایع بر سازمان تأمین اجتماعی

2. بررسی تاثیر قانون نوسازی صنایع از لحاظ اشتغال زائی در کارگاه های مشمول قانون

3. بررسی میزان ماندگاری نیروی انسانی جدیداهستخدام در مشاغل جدید ایجادی

4. بررسی کیفیت نیروی انسانی بازنشسته شده در طرح

5. هزینه فرصت مشاغل جدید ایجادی در طرح

6. محاسبه بار مالی قانون نوسازی صنایع بر صندوق بیمه بیکاری.
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نتایج حاصل از بررسی های این تحقیق در خصوص هر یک از سواهت مطروحه فوق بیانگر بار مالی طرح 
برای سازمان تأمین اجتماعی )سرانه 274/7 و 231/3 میلیون ریال به ترتیب به قیمت های جاری و ثابت 
1385(، اشتغال زا نبودن طرح )در خوشبینانه ترین حالت 1/4 درصد از مشاغل ایجادی کشور در سال 
های 85-1383(، عدم ماندگاری نیروها در مشاغل جدید )متوسط ماندگاری حدود 4/1 ماه(، سطح پائین 
کیفیت و تخصص نیروی انسانی بازنشسته شده در طرح )که بر اساس دو شاخص سطح تحصیالت و 
سمت درزمان اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است(، باهتر بودن سرانه هزینه ایجاد هر فرصت شغلی 
در شرایط عادی )انجام سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های صنعتی( نسبت هزینه جایگزینی شاغلین 
در قانون نوسازی صنایع و عدم استقبال از مزایای مترتب شده در قانون در زمینه بیمه بیکاری می باشد. 
عالوه بر آن در این تحقیق وضعیت و ویژگی های واحد های مشمول از لحاظ نوع فعالیت کارگاه ها، قدمت 
کارگاه ها، تغییرات تعداد کارکنان کارگاه ها قبل و بعد از اجرای قانون نوسازی صنایع، تعداد بیمه شدگان و 
بازنشستگان قانون نوسازی صنایع کارگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. ملحوظ نمودن کلیه هزینه های 
سازمان در زمان تصویب چنین قوانینی، و تأکید بر اشتغال زا نبودن اجرای چنین طرح هایی در مراجع 

تصمیم گیری از پیشنهادات و توصیه های سیاستی این تحقیق می باشد.

ریاضی )1384( در تحقیق با عنوان "ارزیابی اقتصادی طرح بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل 
سخت و زیان آور- مطالعه موردی اداره کل استان اصفهان" - به بررسی بار مالی طرح مذکور بر سازمان 
تأمین اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق با محاسبه هزینه های مستقیم )شامل مستمری، کمک 
عائله مندی، اوهد، و...(، هزینه های غیر مستقیم )عدم النفع ناشی از پرداخت حق بیمه( و نیز محاسبه 
دریافتی های سازمان در قانون مذکور، با استفاده از روش های موجود در ارزیابی اقتصادی طرح ها 
)روش خالص ارزش فعلی - NPV( بار مالی طرح برای سازمان تأمین اجتماعی را محاسبه نموده 
است. بر اساس نتایج این تحقیق سرانه بار مالی هر بازنشسته برای سازمان تأمین اجتماعی حدود 30 
میلیون تومان )بر اساس بخشنامه شماره 4 بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور( به قیمت های 

ثابت برآورد شده است.

مرتضوی )1386( در مقاله خود با عنوان "نقش بازنشستگی های زودهنگام بر بازار کار )با نگاهی به 
برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه(" به امکان سنجی در تقاضا. عرض  کار برای تحقق هدف 
ایجاد اشتغال در طرح های پیش از موعد پرداخته است. بر اساس نتایج این مقاله طرح های پیش از 
موعد نه تنها در کاهش بیکاری نقش ارزنده ای ایفا نمی نمایند، بلکه با تحمیل هزینه قابل توجه به نظام 
تأمین اجتماعی که خود در حال نزدیکی به نقطه بحران است موجب تسریع در شکل گیری بحرانی 
دیگری خواهد شد. جهت مقابله با این معضل ملی باید چاره کار را در برون رفت از شرایط فعلی و در 

مسائل زیربنایی جست وجو کرد.
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 روش پژوهش 
با توجه به هدف این تحقیق )محاسبه بار مالی قوانین و اثرات آن بر تعادل مالی سازمان( روش انجام 
پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق، تلفیقی از : 1. “روش تحلیل محتوا” جهت بررسی 
وضعیت قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور؛ 2. “روش تحلیل آماری” جهت محاسبه بار 
مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر سازمان تأمین اجتماعی می باشد. در روش تحلیل محتوا با 
بررسی، تحلیل و نتایج حاصل از منابع مختلف مربوط به موضوع، دستیابی به نتایج و اهداف و پاسخ 
سؤاهت تحقیق، پیگیری می شود. عزتی )1390: 227/3( از آنجا که بررسی وضعیت قانون بازنشستگی 
در مشاغل سخت و زیان آور با بررسی، تحلیل و نتایج حاصل از منابع مختلف مربوط به موضوع صورت 
می گیرد، روش تحقیق در این بخش تحلیل محتوا می باشد. از آنجا که در این تحقیق محاسبه بار مالی 
قوانین بازنشستگی پیش از موعد و نیز بررسی اثرات آن بر تعادل مالی سازمان، نیازمند انجام محاسبات 
خاص ریاضی و آماری مرتبط با موضوع می باشد، روش تحقیق در این بخش از مطالعه “روش تحلیل 
آماری” خواهد بود. روش آماری مورد استفاده نیز تلفیقی از آمار توصیفی 1 و استنباطی2 خواهد بود. 
برای بررسی و تجزیه و تحلیل جامعه آماری بازنشستگان سخت و زیان آور از روش آمار توصیفی و برای 

محاسبه بار مالی طرح برای سازمان تأمین اجتماعی از آمار استنباطی استفاده می شود.

سازمان  بر  زیان آور  و  مشاغل سخت  در  بازنشستگی  قانون  مالی  بار  محاسبه  برای  خاص  طور  به 
تأمین اجتماعی در ابتدا از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات مستمری ها، آمار مورد نیاز نظیر تعداد 
بازنشستگان طرح و ویژگی ها مورد نیاز برای محاسبه بار مالی )نظیر سن، سابقه، دستمزد و مستمری 
برقراری بازنشستگان طرح ها( جمع آوری می گردد. در ادامه بر اساس اطالعات جمع آوری شده و نیز 
دستورالعمل های موجود در خصوص هزینه های مازادی که سازمان نسبت به شرایط عادی بازنشستگی 
یا قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، متحمل می شود و نیز درآمدهایی که سازمان 
دریافت می کند، هزینه های مستقیم )شامل مستمری، کمک عائله مندی، اوهد، و...(، هزینه های غیر 
مستقیم )عدم النفع ناشی از پرداخت حق بیمه( و نیز درآمدهای طرح برای سازمان محاسبه خواهد 
شد و با استفاده از روش های موجود در ارزیابی اقتصادی طرح ها )NPV – روش خالص ارزش فعلی( 
بار مالی طرح ها برای سازمان محاسبه می شود. در پایان نیز مقایسه ای بین قوانین مختلف تصویب 
شده در در این زمینه در بعد درآمدی )از ابتدای اجرای طرح دردهه 80 تاکنون( و تأثیر آن بر عدم 
تعادل مالی سازمان صورت خواهد پذیرفت که این مقایسه می تواند راهنمای مناسبی جهت راهبری 
مناسب قوانین مشابه آتی باشد. همچنین در این بخش آنالیز حساسیت جهت حفظ تعادل منابع و 

1-descriptive
2-inferential
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مصارف این صندوق صورت خواهد پذیرفت. محاسبات این تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار اکسل 
صورت خواهد پذیرفت.

 تاریخچه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در سازمان تأمین اجتماعی
مطابق با قانون تأمین اجتماعی مصوب 11354، ارائه خدمات بازنشستگی جزء وظایف سازمان در 

بخش بیمه ای می باشد. به طور کلی برای دریافت مستمری بازنشستگی دو شرط باید احراز گردد:

1.رسیدن به یک سن خاص

2. کسب سابقه خاص پرداخت حق بیمه

شرط اول همان سن بازنشستگی است و در نظام های بیمه ای بسیار حائز اهمیت است. این سن باتوجه 
به شرایطی چون سیاست های عمومی دولت، امید به زندگی و غیره تعیین می شود. شرط دوم نیز 

معموهً توسط قانون و براساس اصول محاسبات بیمه ای معین می گردد.

بر اساس قانون تأمین اجتماعی احراز دو شرط سن و سابقه ای برای بازنشسته شدن افراد هزم است2. 
در شرط سنی، 60 سال سن برای مردان و 55 سال برای زنان و حداقل بیست سال سابقه پرداخت 
حق بیمه مدنظر است و در شرط سابقه ای 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و حداقل 50 سال سن 

برای مردان و 45 سال سن برای زنان مدنظر است.

در این میان برخی طرح های بازنشستگی که در اصطالح بیمه ای از آن به عنوان بازنشستگی زودهنگام 
یا پیش از موعد نام برده می شود، وجود دارد که کاهش در یک یا هر دو شرط فوق را هدف قرار 

می دهد که بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور یکی از این استثناها است.

در خصوص تاریخچه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور باید اذعان داشت بازنشستگی در مشاغل 
سخت و زیان آور برای اولین  بار در قانون بیمه  های اجتماعی کارگران مصوب 1331 مطرح گردید. بر 
اساس ماده »68« بخش پنجم این قانون سن بازنشستگی در ارتباط با کار های سخت و زیان آور معادل 
65 سال تعیین گردید. هزم به ذکر است که سن بازنشستگی عادی طبق همین ماده برای مردان 65 

سال و برای زنان 60 سال تمام در نظر گرفته شده بود.

با تصویب هیحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران در تیرماه سال 1334 خورشیدی شرایط احراز 
جهت برخورداری ازمستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت. 
به استناد بند»2« ماده »66« این قانون حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانی  که در پنج سال آخر 

1- موضوع ماده 3 قانون تأمین اجتماعی.

2- موضوع ماده 76 قانون تأمین اجتماعی.
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خدمت خود به کار های سخت و خطرناک اشتغال داشت  اند معادل 65 سال برای مردان و60 سال 
برای زنان لحاظ گردید. عالوه بر این در خصوص کارگرانی که هاقل بیست سال در مناطق حاره و 
بد آب و هوا کار کرده اند سن بازنشستگی برای مردان و زنان به ترتیب معادل 55 و 50 سال در نظر 

گرفته شد.

شایان ذکر است شرایط بازنشستگی در خصوص افراد شاغل در نواحی بد آب و هوا و افراد شاغل 
در کار های زیان آور در اصالحیه قانون بیمه  های اجتماعی کارگران مصوب سال 1337 مجدداً مورد 
بازنگری قرار گرفت. در این قانون، افراد دارای سابقه کاری به مدت 20 سال متوالی و یا 25 سال 
متناوب در نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره و یا کار های زیان آور، در صورت دارا بودن 55 سال سن، 
واجد شرایط جهت دریافت مستمری مربوطه می گردیدند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بر اساس 
اصالحات انجام گرفته سن بازنشستگی عادی نیز از 65 سال به 60 سال برای مردان و برای زنان از 60 

سال به 55 سال کاهش یافت.

با تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 در تبصره ماده »76« این قانون به شرایط مورد نیاز 
جهت برخورداری از مستمری درخصوص در مورد »افراد شاغل در کار های سخت و زیان آور« پرداخته 
شد. این تبصره بیان می دارد »در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت 20 سال 
متوالی یا 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آنکه به کار های سخت و زیان آور 
اشتغال داشته اند، سن بازنشستگی 55 سال تمام خواهد بود.« در این قانون، مشاغل سخت و زیان آور 
به کارهائی اطالق شده است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار 
غیر استاندارد بوده و اشتغال به آن موجب بروز بیماری شغلی می شود1. در این قانون نوع شغل بیمه 
شده، معیار اصلی بازنشستگی می باشد و از این لحاظ نسبت به قوانین قبلی، قابل تشخیص می باشد.

عالوه بر قوانین دائمی، در دو مرحله طی سال های 1367 و 1370 قوانین پیش از موعد برای مدت 
محدودی به مورد اجرا گذاشته شد که در این قوانین تسهیالتی برای بازنشستگی شاغلین در مشاغل 
سخت و زیان آور در نظر گرفته شد. بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1367 حداقل 
سن مورد نیاز جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی در خصوص کارگرانی که دارای حداقل 20 سال 
سابقه در کار های سخت و زیان آور و یا 25 سال سابقه پرداخت حق  بیمه در کار های عادی و سخت 
و زیان آور بودند، حذف گردید. ضمن آنکه در هنگام محاسبه مستمری، هر سال سابقه پرداخت حق  
بیمه در کار های سخت و زیان آور معادل 1/5 سال در نظر گرفته شد )سقف ارفاق سابقه 10سال 
تعیین گردید(. شایان ذکر است مطابق با سیاستگذاری های آن زمان، اجرای قانون بازنشستگی پیش 

از موعد سال 1367 مجدداً در سال 1370 عیناً تمدید گردید.

1- موضوع تبرصه 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی
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سال  در  زیان آور،  و  سخت  مشاغل  در  بازنشستگی  مستمری  از  برخورداری  جهت  احراز  شرایط 
قانون  الحاقی   »2« تبصره  طبق  که  بدین گونه  گردید.  اساسی  تغییرات  دستخوش  1371مجدداً 
اصالحی، سن بازنشستگی در خصوص افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در 
مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا به کار های سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند، معادل 50 سال 
)مردان( و 45 سال )زنان( درنظر گرفته شد. شرایط سنی قانون مذکور پایدار نماند و پس از گذشت 
چند سال تبصره فوق مجدداً طی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 1380 اصالح گردید. 
حذف شرط سنی درخصوص افراد دارای20 سال سابقه متوالی یا 25 سال متناوب در کار های سخت 
و زیان آور، لحاظ 1.5 برابری سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، ایجاد تکلیف 
برای کارفرمایان جهت ایمن سازی عوامل شرایط کار و همچنین انجام معاینات پزشکی متناسب با 
نوع کار های ارجاعی )موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی(، پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل 
سخت و زیان آور بازاء سنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته از سوی کارفرما به سازمان، و نیز انجام 
معاینات دوره ای از جمله مشخصه  های تغییرات به عمل آمده در قانون مزبور می باشد. در این قانون 
نوع شغل بیمه شده، معیار اصلی بازنشستگی می باشد و از این لحاظ نسبت به قوانین قبلی، قابل 

تشخیص می باشد.

 جامعه آماری بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور و مقایسه آن با سایر بازنشستگان
بر اساس آمار موجود طی دوره زمانی 1381-94 )دوره زمانی 14 ساله از ابتدای اجرای قانون تأمین 
اجتماعی( تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور از 21.308 نفر در سال 1381 به 194.788 
نفر در تاریخ 1394 رسید )معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی، 1394(. بررسی 
ساهنه بازنشستگان مذکور بیانگر تمرکز میزان بازنشستگی درسال های ابتدایی طرح است به نحوی که 
اجرای طرح  ابتدایی  به 4 سال  مربوط  زیان آور  و  بازنشستگان مشاغل سخت  از  حدود 47 درصد 
می باشد. اما با گذشت زمان و تحت پوشش قرار گرفتن قریب به اتفاق افراد مشمول و متعاقب آن 
کاهش تعداد مشمولین و نیز اصالح قوانین و مقررات مربوطه، فشار تقاضا برای بازنشستگی از طریق 
این طرح کاهش یافت. به نحوی که طی دوره زمانی 14 ساله مورد بررسی، در 8 سال رشد تعداد 
بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور منفی بوده است. متوسط رشد ساهنه بازنشستگان مشاغل سخت 
و زیان آور طی دوره زمانی 94-1381 برابر با 18/6 درصد بوده است. در این راستا در پایان سال 1394، 
بازنششستگان سخت و زیان آور 13/1 درصد از کل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل 
داده اند، این سهم طی دوره زمانی 1381-94 )از زمان اغاز اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت 
و زیان آور تا پایان سال 1394( بین 5/4 تا 52 درصد )اختالف 48 درصدی( در نوسان بوده است که 

در نوبه خود قابل توجه می باشد. )جدول شماره 1(
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در مقایسه با سایر بازنشستگان )بازنشستگان عادی، نوسازی صنایع(، بازنشستگان قانون بازنشستگی 
در مشاغل سخت و زیان آور دارای باهترین سابقه پرداخت حق بیمه؛باهترین میزان مستمری دریافتی 
و کمترین سن بازنشستگی می باشند. به عبارتی این بازنشستگان در دوران بیمه پردازی از لحاظ 
پرداختی حق بیمه جزء بهترین بیمه پردازان سازمان می باشند و از این رو در دوران بازنشستگی نیز 

بیشترین دریافتی را از سازمان خواهند داشت1.)جدول شماره 2(

جدول شماره 1( سهم بازنشستگان سخت و زیان آور از کل بازنشستگان جدید و روند آن طی سال های 1381-94

سال برقراری
بازنشستگان مشاغل سخت 

و زیان آور
کل بازنشستگانرشدسهم

سهم بازنشستگان 
سخت و زیان آور از کل 

بازنشستگان

138121.30810.9__51.47141.4

138226.83713.825.951.56652.0

138325.09012.9)6.5(75.82033.1

138418.1399.3)27.7(74.08424.5

13859.2854.8)48.8(62.07215.0

13864.3612.2)53.0(80.5685.4

13878.8434.5102.874.01711.9

13889.3924.86.2112.3248.4

138911.4305.921.787.66313.0

139017.6149.054.1105.28916.7

139115.3487.9)12.9(132.83811.6

139211.5425.9)24.8(118.1529.8

139310.1635.2)11.9(142.2127.1

13945.4362.8)46.5(90.2756.0
194.788100.018.61.488.58313.1کل

ماخذ: معاونت اقتصادی و برنامه سازمان تأمین اجتماعی، دفتر امار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، »گزارش توصیفی جامع مستمری بگیران 
تا پایان سال 1394«

1- همان منبع
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جدول شماره 2( مقایسه خصوصیات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور با سایر انواع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

عادی نوسازی صنایع کل 
بازنشستگان

سخت و زیان آور نوع بازنشستگی

22 30.52
)سابقه اصلی و ارفاقی(

23.1 24.3)اصلی(
33.6)اصلی و ارفاقی(

میانگین سابقه بیمه پردازی )سال(

9.527.848 15.408.924 11.076.995 15.837.863 میانگین مستمری دریافتی )ریال(

59.1 49.8 56.5 47.9 میانگین سن برقراری بازنشستگی )سال(

66.4 58.3 64.7 56.1 میانگین سن فعلی بازنشستگان )سال(

2.3 -6.22 1.2 __ تفاوت سابقه بیمه پردازی بر اساس 
سابقه اصلی )سال(

11.6 3.08 10.5 __ تفاوت سابقه بیمه پردازی بر اساس 
سابقه اصلی و ارفاقی)سال(

6.310.015 428.939 4.760.868 __ تفاوت مستمری دریافتی)ریال(

)11.2( -1.9 -8.6 __ تفاوت سن برقراری بازنشستگی)سال(

)10.3( -2.2 -8.6 __ تفاوت سن فعلی بازنشستگی)سال(

ماخذ: معاونت اقتصادی و برنامه سازمان تأمین اجتماعی، دفتر امار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، "گزارش توصیفی جامع مستمری بگیران 
تا پایان سال 1394"

 نحوه تأثیر گذاری قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر منابع و 
مصارف سازمان تأمین اجتماعی

برای بررسی اثرات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر منابع و مصارف سازمان تأمین 
اجتماعی هزم است در ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر هر یک از آیتم های هزینه ای و درآمدی سازمان 
تأمین اجتماعی شناسایی و در گام بعدی نحوه تأثیر گذاری قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و 
زیان آور بر این متغیرها و متعاقب آن بر آیتم های مختلفی هزینه  ای و درآمدی سازمان تأمین اجتماعی 

شناسایی شود، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
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و  “خسارات   ، بیمه”  حق  از  حاصل  “درآمد  شامل  اجتماعی  تأمین  سازمان  درآمدی  منابع 
جرایم”، “سرانه درمان خارج از مقررات9/27” ، “سایر درآمدها ” ، “درآمد اختصاصی واحدهای 
از ذخایر و کمک های دولت”  “استفاه  از سرمایه گذاری  ها و ذخایر”،  درمانی” ، “درآمد حاصل 

می باشد )همان(.

درآمد حق بیمه به عنوان مهم ترین آیتم درآمدی سازمان تأمین اجتماعی تابع سه متغیر “تعداد 
بیمه شدگان”، “حقوق و دستمزد” و “نرخ حق بیمه” است. رابطه درآمد حاصل از حق بیمه با هر 
یک از سه متغیر فوق رابطه مستقیم می باشد؛ به نحوی که باه بودن هر یک از این متغیر ها باعث 
افزایش وصولی های سازمان تأمین اجتماعی می شود. بعبارتی در صورت بیشتر شدن تعداد بیمه 
پردازان به سازمان تأمین اجتماعی، باهتر بودن حقوق و دستمزد بیمه شدگان، و یا باه تر بودن 
نرخ حق بیمه، درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در سطح باهتری قرار خواهد 
گرفت. اما هر یک از این سه متغیر خود تابع و بعبارتی متاثر از یک سری متغیرهای دورن و برون 

سازمانی دیگر است.

نام  به  برون سازمانی  اقتصادی  متغیر  تابع یک  اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان” سازمان  “تعداد 
“اشتغال” است به این نحو که هر چه میزان اشتغال در اقتصاد کشور در سطح باهیی قرارداشته 
باشد، تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی آن نیز در سطح باهتری قرار خواهد داشت و 
متعاقب آن درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی نیز در سطح باهیی قرار خواد 
داشت و بالعکس. با توجه به اینکه قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور صرفاً شرایط 
بازنشستگی را تغییر داده است، از این بعد این قانون بر این متغیر تأثیر گذار نیست. اما از سوی 
دیگر با توجه به اینکه طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، هر سال سابقه در 
مشاغل سخت و زیان آور، یک و نیم برابر حساب می شود لذا افراد زودتر شرایط بازنشستگی را 
پیدا کرده و بر همین اساس دوران بیمه پردازی افراد به سازمان تأمین اجتماعی کمتر خواهد بود 
)متناسب با سنوات ارفاقی(. با توجه به متوسط سابقه اصلی و ارفاقی بازنشستگان مشاغل سخت 
و زیان آور )به ترتیب 24.3 و 9.3 سال( معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی، 
)1394( و با توجه به شرط سابقه ای 30 ساله برای احراز شرایط بازنشستگی، می توان ادعا کرد 
هر یک از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به طور متوسط حدود 5.7 سال زودتر از موعد 
مقرر حائز احراز شرایط بازنشستگی شده اند که این امر به نوعی بیانگر کاهش دوران بیمه پردازی 

مشمولین این طرح به همین میزان می باشد.
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متغیر »حقوق و دستمزد« نیز تابع ماهیت و ویژگی شغلی افراد است و برای سازمان تأمین اجتماعی 
یک متغیر برون زا محسوب می شود. با توجه به ماهیت و مفاد قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و 

زیان آور، این قانون تأثیری بر این متغیر ندارد.

اما متغیر نرخ حق بیمه تابع قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی است. طبق ماده 28 
قانون تأمین اجتماعی، این نرخ 30 درصد می باشد )به عالوه 3 درصد بیمه بیکاری(. مطابق بند 4 
قسمت )ب( قانون مشاغل سخت و زیان آور و مواد اصالحی این قانون، در مشاغل سخت و زیان آور 
نرخ حق بیمه به میزان 4 درصد افزایش می یابد. بر این اساس قانون بازنشستگی در مشاغل سخت 
و زیان آور بدلیل افزایش 4 درصدی نرخ حق بیمه، باعث افزایش حق بیمه وصولی سازمان تأمین 
اجتماعی می شود. بعبارتی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از یک سو با کاهش دوران 
بیمه پردازی افراد مشمول باعث کاهش وصولی های سازمان تأمین اجتماعی در آیتم درآمدی “درآمد 
حاصل از حق بیمه “می شود و از سوی دیگر با افزایش نرخ حق بیمه تعیین شده در قانون تأمین 
اجتماعی به میزان 4 درصد، باعث افزایش وصولی های سازمان تأمین اجتماعی در این آیتم درآمدی 

می شود. بعبارتی این قانون دو اثر متضاد بر درآمد حاصل از حق بیمه دارد.

آیتم بعدی درآمدی سازمان تأمین اجتمای درآمد حاصل از » خسارات و جرایم« است. این آیتم 
درآمدی ناشی از جرایمی است که از کارفرما بدلیل عدم انجام تکالیف تعیین شده برای آن در قانون 
تأمین اجتماعی نظیر عدم پرداخت به موقع حق بیمه، عدم ارسال به موقع لیست حق بیمه کارکنان، 
عدم انجام تکالیف مربوط به قراردادهای پیمانکاری، معاینات پیش از استخدام، سوابق معوقه و...، 
وصول می گردد. با توجه به ماهیت و ویزگی های قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، این 

قانون بر این منبع درآمدی تأثیر گذار نمی باشد.

همچنین موضوعی در خصوص سایر آیتم های درآمدی نظیر “سرانه درمان خارج از مقررات9/27”، 
“درآمد حاصل از سرمایه گذاری  ها و ذخایر”، “ استفاه از ذخایر و وکمک های دولت”، “ درآمد 
اختصاصی واحدهای درمانی” و”سایر درآمدها” نیز حاکم است به نحوی که با توجه به ماهیت و 
ویزگی های قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و نیز ماهیت هر یک از این آیتم های 
درآمدی این قانون بر این منابع درآمدی تأثیر گذار نمی باشد. در جدول شماره 3 نحوه تأثیرگذاری 
قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر هر یک از آیتم های درآمدی سازمان تأمین 

اجتماعی آورده شده است.
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جدول شماره 3( نحوه تأثیرگذاری قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی

متغیر های تأثیر گذارشرح آیتم درآمدی
نحوه تأثیرگذاری قانون بازنشستگی در 

مشاغل سخت و زیان آور

درآمد حاصل از حق بیمه

تعداد بیمه شدگان )تابعی از میزان اشتغال(
کاهش تعداد بیمه پردازان به سازمان 
تأمین اجتماعی )خروج زودهنگام 

بیمه شدگان از صندوق
__حقوق و دستمزد

نرخ حق بیمه تعیین شده در قانون تأمین 
افزایش 4 درصدی نرخ حق بیمهاجتماعی

عدم انجام تکالیف تعیین شده برای کارفرما خسارات و جرایم
در قانون تأمین اجتماعی

__

سرانه درمان خارج از 
مقررات9/27

حق سرانه درمان بیمه شدگان حرف و 
مشاغل آزاد، بازنشستگان و بیمه شدگان 

 توافقی
)نویسندگان، بنیاد شهید و مددجویان و...(

___

درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری  ها و ذخایر

سود حاصل از سرمایه گذاری  های مستقیم 
و غیرمستقیم )تابعی از حجم ذخایر و نرخ 

بازدهی(
___

استفاه از ذخایر و 
___پرداختی ها دولتوکمک های دولت

درآمد اختصاصی واحدهای 
درمانی

میزان مراجعات غیربیمه شدگان،
میزان تعرفه

___

ماخذ: بررسی های تحقیق

جهت بررسی تأثیرات قانون بازنشستگی بر مصارف سازمان تأمین اجتماعی، همچون بخش منابع از 
طبقه بندی مصارف استفاده می شود. مصارف سازمان تأمین اجتماعی شامل “هزینه های پرسنلی”، 
“هزینه های اداری”، “هزینه های سرمایه ای”، “تعهدات قانونی”، “درمان” و “اعتبارات سرمایه گذاری” 
می باشد )کتابچه برنامه و بودجه ساهنه سازمان تأمین اجتماعی(. با توجه به ماهیت و ویژگی های قانون 
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و نیز ماهیت هر یک از این آیتم های هزینه ای “هزینه های 
“اعتبارات  ، “درمان” و  قانونی”  ، “تعهدات  ، “هزینه های سرمایه ای”  اداری”  پرسنلی”، “هزینه های 
سرمایه گذاری”، این قانون بر این آیتم های هزینه ای تأثیر گذار نمی باشد و تنها آیتم تأثیر گذاری این 
قانون بر مصارف سازمان تأمین اجتماعی را می توان در آیتم هزینه ای “تعهدات قانونی” جست وجو 
کرد. بر اساس طبقه بندی صورت گرفته “ تعهدات قانونی “ شامل آیتم های “کمک های کوتاه مدت”، 
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“مستمری از کارافتادگی” ، “مستمری بازماندگی” ، “مستمر بازنشستگی” ، “کمک ها” و “استرداد حق 
بیمه” می باشد که در بین این آیتم های هزینه ای، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور صرفا 

بر مستمری بازنشستگی تأثیر گذار است.

هزینه های تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی و به طور خاص هزینه های مستمری بازنشستگی، 
هزینه های  میزان  رابطه  است.  پرداختی”  مستمری  “میزان  و  بازنشستگان”  “تعداد  متغیر  دو  تابع 
پرداختی سازمان تأمین اجتماعی در این آیتم هزینه های با هر یک از دو متغیر فوق رابطه مستقیم 
می باشد به نحوی که باه بودن هر یک از این متغیر ها باعث افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی 
می شود. بعبارتی در صورت بیشتر شدن تعداد بازنشستگان و یا میزان مستمری پرداختی به آن ها، 

مصارف سازمان در بخش هزینه های بازنشستگی افزایش خواهد یافت.

“تعداد بازنشستگان” سازمان تأمین اجتماعی به شرایط سنی و سابقه ای بیمه شدگان سازمان تأمین 
اجتماعی بستگی دارد که با توجه به اینکه قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، شرط 
سنی حذف و شرط سابقه ای نیز با توجه به لحاظ 1/5 برابری سابقه های مشمول افراد، زودتر حاصل 
می شود، اجرایی شدن این قانون باعث پیش از موعد بازنشسته شدن بیمه شدگان مشمول این قانون 
می شود. همانگونه که در بخش قبلی اشاره شد در پایان سال 1394، تعداد بازنشتگان مشاغل سخت 
و زیان آور 194/788 نفر بوده است. بعبارتی این افراد متناسب با سنوات ارفاقی )به طور متوسط 
بازنشستگان بیش از 5 سال است( نسبت به شرایط عادی تعیین شده برای  از این  برای هر یک 
بازنشستگی بیمه شدگان )30 سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط داشتن حداقل 50 سال سن 
برای مردان و 45 سال سن برای خانم ها یا 60 سال سن برای آقایان و 55 سال سن برای خانم ها به 
شرط داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه( زودتر بازنشسته می شوند که همین پیش 
از موعد بازنشسته شدن مشمولین این قانون باعث می شود که هزینه های سازمان تأمین اجتماعی 
)هزینه های بازنشستگی( برای این افراد زودتر از موعد مقرر تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی آغاز 
شود )متناسب با سال هایی که فرد نسبت به شرایط عادی بازنشستگی، زودتر بازنشسته شده است(. 
بعبارتی نسبت به شرایط عادی بازنشستگی، دوران بهره مندی افراد مشمول از مزایای بازنشستگی 
سازمان تأمین اجتماعی بیشتر می شود و از این بعد این قانون بر این مصارف سازمان تأمین اجتماعی 
تأثیر گذار است. در جدول شماره 4نحوه تأثیری گذاری قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 

بر هر یک از آیتم های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی آورده شده است.

در مجموع قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بدلیل ماهیت و محتوای آن بر مهم ترین آیتم درآمدی 
)درآمد حاصل از حق بیمه با حدود 85 درصد از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی( و هزینه ای سازمان 
تأمین اجتماعی )تعهدات قانونی نیز با حدود 65 درصد از مصارف سازمان تأمین اجتماعی( تأثیر گذار است.



30

جدول شماره 4( نحوه تأثیری گذاری قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر مصارف سازمان تأمین اجتماعی

متغیر های تأثیر گذارشرح آیتم درامدی
نحوه تأثیر گذاری قانون بازنشستگی 

در مشاغل سخت و زیان آور

__تعداد پرسنل سازمانهزینه های پرسنلی

___تعداد پرسنل و ابنیه سازمانهزینه های اداری

___تعداد پرسنل، ابنیه و ماشین آهت سازمانهزینه  های سرمایه ای

تعهدات قانونی
افزایش تعداد بازنشستگان سازمان تعداد بازنشستگان

تأمین اجتماعی
___میزان مستمری

تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، میزان درمان
مراجعات غیر بیمه شدگان و تعرفه ها

___

___حجم سرمایه گذاری  هااعتبارات سرمایه گذاری

ماخذ: بررسی  های تحقیق

 محاسبه بار مالی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر سازمان 
تأمین اجتماعی و اثرات آن بر عدم تعادل مالی سازمان تأمین اجتماعی

این بخش، هزینه های مازادی که بازنشستگان قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نسبت به:

1. شرایط عادی بازنشستگی،

2.شرایط اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور )شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی 
مصوب سال 1354(

به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می کنند، مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد.

در یک تقسیم بندی کلی، هزینه های تأمین اجتماعی در این قانون را می توان به دو دسته هزینه های 
که  کرد  تعریف  هزینه هایی  می توان  را  مستقیم  هزینه های  کرد.  تقسیم  غیرمستقیم  و  مستقیم 
سازمان به صورت مستمری و کمک های جانبی به کلیه بازنشستگان از جمله بازنشستگان مشاغل 
سخت و زیان آور پرداخت می کند. هزینه های غیرمستقیم شامل درآمدهائی است که سازمان تأمین 
اجتماعی می توانست به صورت حق بیمه از افراد بازنشسته تا زمان رسیدن شرایط افراد مذکور به 
شرایط عادی بازنشستگی دریافت کند، ولی بدلیل بازنشستگی زودهنگام این افراد،  این سازمان از 
این درآمد محروم شده است. در ادامه دو دسته هزینه فوق به صورت مجزا مورد بررسی و محاسبه 

قرار می گیرند.
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فرضیات مورد استفاده در این بخش عبارتند از:

1.از آنجا که هیچ اطالعاتی در مورد تصمیم افراد در مورد بازنشستگی در دسترس نمی باشد، فرض 
می شود که فرد به محض احراز شرایط بازنشستگی ذکر شده در قانون، بازنشسته  شود.

قبل  روند سال های  با  متناسب  به مستمری بگیران،  و کمک های جنبی  روند رشد مستمری ها   .2
می باشد و هیچ گونه شوک افزایشی و یا کاهشی رخ نخواهد داد.

جانبی ای  کمک های  همان  آتی،  سال های  در  مستمری بگیران  به  پرداختی  جانبی  کمک های   .3
می باشد که در سال 95 به مستمری بگیران پرداخت شده است و هیچگونه افزایش یا کاهشی در 
تعداد این کمک ها صورت نخواهد پذیرفت. ضمناً در پرداخت کمک های جانبی به مستمری بگیران 
دستورالعمل های صادر شده در هریک از آیتم ها که قواعد و ضوابط پرداخت کمک هزینه را مشخص 

می کند، مالک عمل قرار می گیرد.

4. باتوجه به شرایط بازنشستگی در شرایط عادی بازنشستگی و نیز قانون بازنشستگی در مشاغل 
سخت و زیان آور و با توجه به میانگین سابقه پرداخت حق بیمه توسط بازنشستگان قانون فوق الذکر 
فرض می شود که بازنشستگان به میزان مابه التفاوت میانگین سابه پرداخت حق بیمه تا 30 سال 
)سابقه مورد نیاز جهت احراز شرایط عادی بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی( نسبت به شرایط 
افراد  این سال ها مبنای محاسبات هزینه ای و درآمدی  بازنشسته شده و  بازنشستگی زودتر  عادی 

بازنشسته در قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور می باشد.

به طور مثال اگر بیمه شده ای در سال 1385 با 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده باشد، 
براساس شرایط عادی بازنشستگی، فرد مذکور 5 سال دیگر بازنشسته می شد، اما با توجه به شرایط 
قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، وی هم اکنون بازنشسته می شود. لذا نسبت به شرایط 
عادی بازنشستگی فرد مورد نظر 5 سال زودتر مستمری دریافت می کند و دوران بیمه پردازی وی نیز 

5 سال کمتر خواهد بود.

5. بر اساس شرط سنی بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی، افراد دارای کمتر از 50 سال سن، در 
صورت احراز شرایط سابقه ای بازنشستگی، نمی توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. با توجه به 
این شرایط در محاسبه بار مالی طرح شرط سنی بازنشستگان نیز مد نظر قرار گرفت. به طور مثال 
اگر بازنشسته این طرح دارای 26 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن باشد، طبق شرط 
سابقه ای قانون تأمین اجتماعی، فرد مذکور 4 سال و طبق شرط سنی فرد مذکور 8 سال دیگر شرایط 
احراز بازنشستگی را احراز می کند. که این مساله در محاسبه بار مالی طرح مد نظر قرار گرفت.)8 سال 

مد نظر قرار گرفت.(
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6. از آنجاکه در ارزیابی اقتصادی سال پایه انجام هزینه یا دریافت درآمد مؤثر می باشد، محاسبات 
درآمدی و هزینه ای براساس سال های مختلف صورت گرفته و در ادامه کلیه هزینه ها و درآمدها بر 

اساس سال پایه 1394، به ارزش حال تبدیل شدند.

7. در انجام محاسبات، فرض بر آن گذاشته می شود که میانگین اثر هزینه ای و درآمدی بازنشستگان 
در سال اول بازنشستگی 6 ماه )به استثنای سال 1381 که سه ماه در نظر گرفته شد( و برای بقیه 

سال ها 12 ماه باشد.

در جدول شماره 5 و 6 با استفاده از آمار و ویژگی های بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور و فروض 
فوق، هزینه های قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در دو حالت مقایسه با شرایط عادی 
بازنشستگی، و مقایسه با با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور )تبصره 2 ماده ذیل 

ماده 76 تأمین اجتماعی مصوب 1354( محاسبه شده است.

مهم ترین نتایج قابل استنتاج از این جداول به شرح ذیل می باشد:

1.در حالت اول )مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی( 79/4 درصد هزینه های این طرح مربوط به 
هزینه های مستقیم و 20/6 درصد متعلق به هزینه های غیرمستقیم می باشد. این اعداد در حالت 
ترتیب 83/9، 16/1  به  زیان آور(  و  مشاغل سخت  در  بازنشستگی  اولیه  قانون  با  با  )مقایسه  دوم 

درصد می باشد.

2.هزینه مستمری با 71/6 درصد کل هزینه های طرح، باهترین سهم را به خود اختصاص داده است. 
پس از آن هزینه های غیر مستقیم با 20/6 درصد قرار دارد و پس از آن ها و با فاصله بسیار زیاد هزینه 
عیدی با 2/6 درصد از کل هزینه ها قرار دارد. بعبارتی بیش از 90 درصد از هزینه های این طرح مربوط 
به دو آیتم هزینه مستمری و هزینه غیر مستقیم )عدم النفع ناشی از عدم وصول حق بیمه( قرار دارد. 

این اعداد در حالت دوم به ترتیب 77/6، 16/1، 2 و 94 می باشد

3. کمک های جانبی شامل عائله مندی، اوهد، بن، عیدی، سنوات و مسکن، 7/7 درصد کل هزینه ها را 
به خود اختصاص داده است که تقریباً نصف هزینه های غیرمستقیم می باشد. این اعداد در حالت دوم 

6/2 درصد می باشد

4.هزینه  های سنوات، مسکن و اوهد به ترتیب با 0/6 ،0/1 و 0/9 درصد، کمترین سهم را بین آیتم های 
هزینه ای دارا می باشند. این اعداد در حالت دوم به ترتیب 0/5 ،0/1 و 0/7 درصد می باشد.
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جدول شماره 5( جمع کل هزینه های ناشی از بازنشستگی در قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور تا رسیدن به شرایط 
عادی بازنشستگی )واحد: میلیارد ریال(

هزینه های 
غیر مستقیم

هزینه 
بن

هزینه 
عیدی

هزینه 
مسکن

هزینه 
اوالد

هزینه 
سنوات

هزینه 
عائله 
مندی

هزینه 
مستمری

هزینه های 
مستقیم

کل هزینه سال

30.0 2.3 5.3 0.9 4.6 0.2 10.0 114.5 137.8 167.8 1381
243.6 16.7 34.7 7.5 31.6 1.0 68.6 899.0 1059.2 1302.8 1382
523.4 36.4 91.0 16.0 57.7 5.5 123.7 1936.0 2266.4 2789.8 1383

805.2 54.3 144.0 43.5 81.5 7.7 173.0 3129.6 3633.6 4438.8 1384

1117.3 139.2 168.0 50.7 101.8 9.1 217.2 4189.3 4875.3 5992.7 1385

1281.0 146.3 195.0 64.4 106.3 12.4 226.7 4871.9 5622.9 6903.9 1386

1114.9 162.1 166.7 56.7 76.9 8.9 161.0 4191.9 4824.2 5939.2 1387

1266.1 168.2 192.4 53.5 76.7 21.3 161.3 4842.4 5515.9 6782.0 1388

1336.7 147.1 177.2 46.8 67.1 76.7 141.1 4604.5 5260.6 6597.2 1389

1492.4 137.8 187.7 43.8 62.8 1.8 132.1 5024.0 5590.0 7082.3 1390

1998.9 153.6 237.5 48.9 78.2 2.1 166.2 6870.4 7556.8 9555.8 1391

2737.4 174.3 332.9 55.5 103.0 2.4 223.9 9783.3 10675.3 13412.8 1392

3545.6 253.5 424.9 84.5 125.0 2.6 276.3 13010.0 14176.8 17722.4 1393

4393.6 308.7 505.8 132.3 144.7 27.7 323.7 15559.4 17002.3 21396.0 1394

4453.2 304.3 507.1 130.4 143.3 25.0 324.0 15523.2 16957.2 21410.4 1395

3998.3 264.7 462.8 113.9 125.7 19.7 288.2 13483.2 14758.1 18756.4 1396

3114.2 201.2 367.8 91.9 96.1 13.6 223.8 10072.9 11067.4 14181.6 1397

2553.3 162.8 312.0 78.9 78.3 10.0 184.9 8016.2 8843.0 11396.3 1398

1789.8 112.6 226.0 57.9 54.5 6.3 130.6 5530.4 6118.2 7908.0 1399

636.4 44.2 106.6 24.1 21.5 2.2 52.3 1989.9 2240.8 2877.2 1400

2.4 0.2 9.0 0.1 0.1 0.0 0.2 7.4 16.9 19.3 1401

38.434 2.990 4854.5 1.202 1.638 256 3.609 133.649.5 148198.9 186632.5 جمع 
کل

ماخذ: محاسبات تحقیق
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جدول شماره 6( جمع کل هزینه های ناشی از بازنشستگی در قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در مقایسه با قانون اولیه 
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان )واحد: میلیارد ریال(

هزینه های غیر 
مستقیم

هزینه بن
هزینه 
عیدی

هزینه 
مسکن

هزینه 
اوالد

هزینه 
سنوات

هزینه 
عائله 
مندی

هزینه 
مستمری

هزینه های 
مستقیم

کل هزینه سال

19.4 1.5 3.5 0.6 3.1 0.1 6.6 112.5 127.8 147.3 1381

150.0 10.5 21.9 4.7 20.0 0.7 43.3 877.8 978.9 1128.8 1382

315.3 22.4 56.1 9.9 35.5 3.4 76.2 1883.6 2087.1 2402.5 1383

485.4 33.3 88.4 26.7 50.1 4.7 106.3 3045.1 3354.6 3840.0 1384

676.2 85.5 103.2 31.1 62.5 5.6 133.4 4081.5 4502.9 5179.1 1385

809.2 94.8 126.3 41.7 68.9 8.0 147.2 4965.8 5452.7 6261.9 1386

686.4 101.7 106.0 35.6 48.3 5.6 101.2 4155.6 4553.9 5240.4 1387

669.3 88.0 100.0 28.0 40.1 11.2 84.3 3983.6 4335.2 5004.5 1388

732.3 79.1 95.3 25.2 36.1 41.4 75.9 3803.0 4156.0 4888.3 1389

936.4 86.8 115.0 27.6 39.6 1.2 83.2 4685.5 5038.8 5975.2 1390

1278.2 99.0 150.9 31.5 50.4 1.3 107.0 6367.1 6807.2 8085.4 1391

1792.5 115.1 219.4 36.6 68.0 1.6 147.8 9028.3 9616.9 11409.4 1392

2347.5 168.4 282.3 56.1 83.1 1.8 183.6 11744.6 12519.8 14867.3 1393

2799.3 195.7 320.6 83.9 91.7 17.7 205.2 13075.4 13990.2 16789.5 1394

2606.0 175.6 292.8 75.2 82.7 14.6 187.0 11419.8 12247.8 14853.7 1395

2186.2 142.6 249.3 61.4 65.5 10.8 155.3 8835.4 9520.3 11706.5 1396

1584.7 101.8 186.3 46.5 48.6 7.0 113.2 5969.4 6472.9 8057.6 1397

872.8 57.0 109.3 27.6 27.4 3.6 64.7 3209.6 3499.2 4372.0 1398

234.9 16.5 33.1 8.5 8.0 0.9 19.1 869.3 955.5 1190.4 1399

21182.1 1675.4 2737.3 658.4 929.5 141.1 2040.6 102.112.9 110295.2 131477.3 جمع 
کل

ماخذ: محاسبات تحقیق
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 محاسبه درآمدهای طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان برای سازمان 
تأمین اجتماعی

در این بخش، درآمدهای ناشی از اجرای طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای سازمان تأمین 
اجتماعی مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد. براساس بند 3 قسمت ب )حمایت ها( اصالحیه تبصره 2 
الحاقی ماده 76 قانون اصالح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 که در 
سال 1380 از تصویب مجلس گذشت، از تاریخ تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور، جهت مشموهن این 
تبصره، چهار درصد )4%( به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده شد که در صورت تقاضای 

مشموهن قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت می گردد.

براساس بند 6 همین اصالحیه، در صورت احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور توسط 
بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط 
مندرج در تبصره 2، همچنین چهار درصد )4%( میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از 

تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

بخشنامه های شماره 4 و 11 کارهای سخت و زیان آور و نیز بخشنامه 49/5 مستمری ها چگونگی 
محاسبه و دریافت این مبالغ را از کارفرما مشخص کرده است. بخشنامه شماره 4 مبنای محاسبه 
دریافتی از کارفرما از آغاز اجرای طرح لغایت 82/7/14 و بخشنامه شماره 11، مبنای محاسبه دریافتی 
از کارفرما از 82/7/14 به بعد می باشد. البته در سال 1383 با شکایت برخی از بیمه شدگان از سازمان 
تأمین اجتماعی، بخشنامه شماره 11 در تاریخ 1383/9/29 لغو و بخشنامه شماره 4 دوباره مالک 
دریافتی سازمان از کارفرمایان قرار گرفت. از تاریخ 1393/9/24 نیز بخشنامه 49/5 مستمری ها مبنای 

محاسبه درآمدهای و دریافت مبالغ از کارفرمایان شد.

براساس مفاد بخشنامه شماره 4 کارهای سخت و زیان آور، مبلغ دریافتی از کارفرما بابت بازنشستگی 
در مشاغل سخت و زیان آور شامل:

1.4 درصد مستمری برقراری آنان نسبت به سنوات پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ 80/7/14؛

2.4 درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور از تاریخ 80/7/14 لغایت زمان بازنشستگی بیمه شده 
متقاضی می باشد.

اما براساس بخشنامه های صادره، از تاریخ 82/7/14 لغایت 1383/9/29، بخشنامه شماره 11 مبنای 
دریافتی از کارفرما قرار گرفت. براساس بند 3 این بخشنامه، در صورت احراز صحت ادعای بیمه شده 
به لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه و شغل، در صورتیکه مجموع سابقه وی در مشاغل سخت و زیان آور 
20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب و بیشتر باشد، در این صورت باید عالوه بر دریافت 4 درصد حق 
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بیمه مشاغل کارهای سخت و زیان آور از کارفرما، 4 درصد مستمری بازنشستگی و خسارات وارده به 
سازمان به ترتیب ذیل محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول گردد:

1.میزان مستمری بازنشستگی ماهانه بیمه شده طبق بخشنامه شماره 4 کارهای سخت و زیان آور 
محاسبه و تعیین گردد.

2.میزان مستمری بازنشستگی که سازمان باید تا رسیدن بیمه شده مربوطه به شرایط عادی بازنشستگی 
به وی پرداخت نماید برمبنای مستمری محاسبه شده، محاسبه و تعیین گردد.

3.میزان مابه التفاوت مستمری ناشی از احتساب هر سال سابقه به میزان 1/5 سال در مواردی که 
مجموع سابقه پرداخت حق بیمه سابقه ارفاق از 30 سال تجاوز نماید محاسبه و تعیین گردد.

4.میزان حق بیمه ای را که کارفرمای مربوطه تا رسیدن بیمه شده مزبور به شرایط عادی بازنشستگی باید به 
سازمان بپردازد برمبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، بیمه شده محاسبه و تعیین گردد.

در تاریخ 1393/9/24 با صدور بخشنامه 49/5 مستمری ها مبنای محاسبه مبالغ دریافتی از کارفرمایان 
تغییر کرد. بر اساس این بخشنامه عالوه بر مبالغ دریافتی حسب بخشنامه 4 )4 درصد میزان مستمری 
برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون 
)1380/7/14( و 4 درصد میزان حق بیمه بر مبنای اخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه 
نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون( 4 درصد 
میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه نسبت به سنوات اشتغال در 

مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون نیز وصول خواهد شد.

تأمین  سازمان  برای  قانون  این  درآمدهای  موجود،  دستورالعمل های  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
اجتماعی در هر دو حالت مورد بررسی در این مقاله )مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با 

قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور( یکسان می باشد.

باتوجه به تغییر مبنای محاسبه دریافتی از کارفرما در تاریخ های مختلف و به منظور اینکه امکان 
بررسی و ارزیابی اقتصادی طرح و نتیجه گیری امکان پذیر باشد، درآمدهای حاصل از طرح در سه 

سناریو به شرح ذیل محاسبه شده است:

1. مبنای محاسبه دریافتی از کارفرما برای کلیه مستمری بگیران بازنشسته بخشنامه شماره 4 باشد.

2. مبنای محاسبه دریافتی از کارفرما برای کلیه مستمری بگیران بازنشسته بخشنامه شماره 11 باشد.

3. مبنای محاسبه دریافتی از کارفرما بخشنامه های شماره 4 و 11 و 49/5 متناسب با زمان صدور 
بخشنامه های مذکور باشد.
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بر این اساس، دریافتی های سازمان بابت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، و به تفکیک سال و 
در هر یک از حالت های فوق اهشاره به شرح جداول 7و 8 به دست آمد.

بررسی اعداد جدول فوق بیانگر آنست که در حالت دوم، درآمدهای سازمان بیشتر از سایر موارد 
می باشد و بخشنامه شماره 11 از لحاظ درآمدی بیشترین منفعت را برای سازمان داشته است که این 

موضوع می تواند در سیاستگذاری های قوانین آتی مورد توجه قرار گیرد.

جدول شماره 7( دریافتی های سازمان بابت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در حالتی که مبنای محاسبه برای کلیه مستمری بگیران 
بخشنامه شماره 4 باشد )حالت اول( ) واحد: میلیون ریال(

سال
مبلغ دریافتی سازمان تأمین 
 اجتماعی بر اساس بخشنامه

 شماره 4)حالت اول(

مبلغ دریافتی سازمان تأمین 
 اجتماعی بر اساس بخشنامه 

شماره 11)حالت دوم(

مبلغ دریافتی سازمان تأمین 
اجتماعی بر اساس بخشنامه های 

تلفیقی )حالت سوم(

13814727.400472

138279511.273795

138390312.28012.280

138471010.252710

13854125.817412

13862433.302243

13876137.589613

138875410.490754

13891.01914.2951.019

13901.72423.5851.724

13911.76424.8641.764

13921.54222.1001.542

13931.69023.5771.999

139490812.7411.058

جمع 
13.549189.56525.385کل

ماخذ: محاسبات تحقیق



38

جدول شماره 8( مقایسه تطبیقی دریافتی های سازمان تأمین اجتماعی بابت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در حالت های مختلف

میزانشرح

189.565میزان درآمدهای طرح بر اساس بخشنامه 11 )میلیارد ریال(

13.549میزان درآمدهای طرح بر اساس بخشنامه 4 )میلیارد ریال(

25.385میزان درآمدهای طرح بر اساس بخشنامه   های تلفیقی 11 ،4 و 49/5 )میلیارد ریال(

14.0 برابرنسبت درآمدهای طرح بر اساس بخشنامه 11 به بخشنامه 4 )نسبت اول(

نسبت درآمدهای طرح بر اساس بخشنامه 11 به بخشنامه    های تلفیقی 4 و 11نسبت 
7.5 برابردوم(

نسبت درآمدهای طرح بر اساس بخشنامه های تلفیقی 11 ،4 و 49/5به بخشنامه 4 
1.9 برابر)نسبت سوم(

ماخذ: محاسبات تحقیق

 بار مالی و ارزیابی اقتصادی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 
برای سازمان تأمین اجتماعی

توجیه  برای  فعلی(  ارزش  خالص  روش  خاص  طور  )به  اقتصادی  ارزیابی  متدهای  از  بخش  این 
اقتصادی طرح سخت و زیان آور استفاده می شود، به این نحو که اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن 
قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک پروژه 

اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.

نیاز به اطالعاتی نظیر درآمدهای طرح به تفکیک سال، هزینه های  اقتصادی طرح،  ارزیابی  برای 
طرح به تفکیک سال، نرخ بهره یا نرخ تنزیل و دوره زمانی طرح می باشد. )مزینی، امیر حسین، 

مزینی )1394(، ارزیابی اقتصادی طرح ها )اقتصاد مهندسی(، تهران، انتشارات سازمان سمت( 

درآمدها و هزینه های طرح به تفکیک سال در بخش های قبلی مورد محاسبه قرار گرفت. از سوی 
اما  از تصویب مجلس گذشت،  بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در سال 80  قانون  دیگر 
انجام هزینه و درآمد از تاریخ 81/3 آغاز شد و با توجه به خصوصیات برشمرده شده برای طرح، 
انجام هزینه و درآمد در این طرح تا سال 1394 ادامه داشته است و اثرات هزینه ای و درآمدی 
این طرح نسبت با شرایط عادی بازنشستگی برای این بازنشستگان )بازنشستگان مشاغل سخت و 
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زیان آور لغایت سال 1394( تا سال 1401 ادامه خواهد داشت. لذا دوره زمانی مورد استفاده برای 
انجام ارزیابی اقتصادی دوره زمانی 1401 ـ 1381 می باشد. سال 1394 نیز به عنوان سال پایه 
انجام محاسبات انتخاب شد. نرخ تنزیل استفاده شده در محاسبات اکچویری سازمان نیز به عنوان 
نرخ تنزیل هزینه ها و درآمدها مورد استفاده قرار می گیرد. )هزم به ذکر است که در سازمان تأمین 
اجتماعی از سال 1390 به بعد در محاسبات اکچویری سازمان تأمین اجتماعی برای محاسبه نرخ 
تنزیل از روش نظریه پورتفولیو استفاده شده است و ازاین رو در این تحقیق نیز نرخ تنزیل مورد 
استفاده نیز همین نرخ انتخاب شد. )19.71%(. )معاونت اقتصادی و برنامه سازمان تأمین اجتماعی، 
دفتر امار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی )آذر 1394(، "گزارش ارزش فعلی مزایای بازنشستگی 

مبتنی بر اکچوئری بر اساس استاندارد شماره 27 در سال 1393"(

در جدول شماره 9 خالصه محاسبات انجام شده درسناریو )سه سناریو( و حالت های مختلف )دو 
حالت( آورده شده است.

ارزیابی اقتصادی طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بیانگر غیراقتصادی بودن طرح برای 
سازمان تأمین اجتماعی می باشد، بنحویکه هزینه های این طرح بسیار بیشتر از درآمدهای طرح 
برای سازمان تأمین اجتماعی می باشد. این اعداد بیانگر آن است که ضرر و زیان اقتصادی طرح 
برای سازمان درصورتی که بخشنامه شماره 11 از آغاز طرح مبنای محاسبه دریافتی از کارفرما قرار 

می گرفت، در حد باهیی قرار نمی گرفت.

در خصوص نرخ سربه سری حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور نیز نتیجه محاسبات بیانگر آن 
است که برای تعادل درآمدها و هزینه های طرح، بنحویکه سازمان از اجرای این طرح دچار ضرر 
و زیان اقتصادی نشود، بر اساس بخشنامه شماره 4، نرخ بهینه حق بیمه در حالت اول )مقایسه با 
شرایط عادی بازنشستگی( 20.48درصد به دست آمد که 5.12 برابر شرایط تعیین شده )4 درصد( 
و در حالت دوم )مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور( 14.96درصد به دست آمد که 3.74 برابر 

شرایط تعیین شده )4 درصد( می باشد.
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جدول شماره 9( بار مالی طرح و ارزیابی اقتصادی طرح )در دو حالت(

در مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی
در مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 

)تبصره 2 ماده ذیل ماده 76 تأمین اجتماعی مصوب 1354(

 شرح 
شاخص

سناریوی 
اول

سناریوی 
دوم

سناریوی 
سوم

 شرح
شاخص

سناریوی 
اول

سناریوی 
دوم

سناریوی 
سوم

ته
شس

بازن
هر 

نه 
هزی

نه 
سرا

958.1958.1958.1به قیمت اسمی

ته
شس

بازن
هر 

نه 
هزی

نه 
سرا

675675675به قیمت اسمی

به قیمت ثابت 
به قیمت ثابت 1633.91633.91633.9سال 1394

1307.31307.31307.3سال 1394

ته
شس

بازن
هر 

 از 
تی

ریاف
ه د

سران

69.6972.2130.3به قیمت اسمی

ته
شس

بازن
هر 

 از 
تی

ریاف
ه د

سران

69.6973.2130.3به قیمت اسمی

به قیمت ثابت 
به قیمت ثابت 227.43208.2652.7سال 1394

227.43208.2652.7سال 1394

مد
درآ
به 
نه 

هزی
ت 

سب
ن

13.80.9857.4به قیمت اسمی

مد
درآ
به 
نه 

هزی
ت 

سب
ن

9.70.6945.2به قیمت اسمی

به قیمت ثابت 
به قیمت ثابت 7.20.512.5سال 1394

5.70.412سال 1394

127.516-210.351370.277-خالص ارزش فعلی-273.968306660191134-خالص ارزش فعلی

14.96نرخ سربه سری20.48نرخ سربه سری

ماخذ: محاسبات تحقیق
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جمع بندی و نتیجه گیری
اتکاء به نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بارمالی 
عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 
در حالت اول )مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی( به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح و در 
حالت دوم )مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور( به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است 
که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سال های اخیر از معضالت اصلی 

سازمان بوده است، سرعت بخشیده است.

تجربه اجرای بخشنامه شماره 11 در تأمین مالی قانون در مشاغل سخت و زیان آور بیانگر آن است 
که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تأمین اجتماعی در قوانین تصویبی، 
اجرای این طرح )و به طور کلی چنین طرح هایی( هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تأمین اجتماعی 

نخواهد داشت.

همچنین محاسبات صورت گرفته در خصوص بار مالی طرح بر سازمان تأمین اجتماعی بیانگر آن 
است که بار مالی طرح در حالتی که قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور مالک عمل 
قرار می گرفت )عدم حذف شرایط سنی( به مراتب کمتر از شرایط عادی بازنشستگی است. در این 
حالت هزینه های این طرح به قیمت های جاری برای سازمان تأمین اجتماعی حدود 30 درصد کاهش 
نشان می دهد )از مبلغ 186632 میلیارد ریال به 131477 میلیارد ریال( که در نوبه خود مهم و قابل 
تامل می باشد. از تعداد 194788 مستمری بگیر سازمان در پایان سال 1394، تنها حدود 33.6 درصد 
از بازنشستگان این قانون، شرایط بازنشستگی را حسب قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و 

زیان آور دارا می باشند.

در بعد تأمین مالی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نیز پیشنهاد خاص این تحقیق به شرح 
ذیل ارایه می گردد:

تأمین  )به عنوان متولی اصلی نظام  )به عنوان ذی نفع اصل طرح( و دولت  بیمه شده  1.مشارکت 
اجتماعی و مشمول ایجاد اشتغال در کشور( در تأمین مالی طرح )نظیر تجربه ماده 28 قانون تأمین 

اجتماعی(،

2.توجه به همه ابعاد مالی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر سازمان تأمین اجتماعی 
نظیر بخشنامه شماره 11
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