
 ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و مصارف
 سازمان تأمین اجتماعی

حسین مشیری تبریزی1

 چکید ه
سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرود  ها و پیشرفت ها و عقب گرد های فراوانی را از لحاظ 
اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرد ه و بارها توسط قوانین و مقررات 
مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند  این قوانین د ر پاسخ به نیازهای روز وضع شد ه، بعضاً بد ون 
مشارکت مالی د ولت بار مالی زیاد ی را به د وش این سازمان گذاشته است که د ر نتیجه، مشکالت نتام 
بیمه اجتماعی د ر ایران د ر طی این سال ها به معضلی پاید ار تبد یل شد ه است. با توجه به اینکه د رک 
صحیح از میزان و اند ازه بار مالی تحمیل شد ه بر سازمان می تواند  د ر جلوگیری از اعمال قوانین جد ید ِ 
د ارای بار مالی و نیز ایفای تعهد ات د ولت مؤثر باشد ، این مقاله هد ف برآورد  بار مالی قوانین تأثیرگذار 
بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را د نبال می کند . د ر این راستا، ارزش فعلی )سال 95( بار مالی 
قوانین بازنشستگی پیش از موعد  بر اساس نرخ تنزیل 15د رصد ی و د ستمزد  )مقد اری که بر مبنای آن 
حق بیمه پرد اخت نشد ه است(، مستمری و مزایای جانبی )مقد اری که به واسطه بازنشستگی زود هنگام 
د ریافت شد ه است( محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شد ه است. بر این مبنا به قیمت سال 
1395، بالغ بر 537 هزار میلیارد  ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شد ه است. لغو کلیه قوانین 

مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام د ر راستای پاید ارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است.
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 مقد مه
تصویب قانون جاری تأمین اجتماعی د ر سال 1354 و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی امروزی نقطه 
عطفی د ر مسیر پُرنشیب وفراز امر بیمه های اجتماعی کشور بود . پیش تر، د ر سال 1309، کارگران 
شاغل د ر فعالیت راه سازی توسط »صند وق احتیاط کارگران طرق و شوارع« د ر برابر حواد ث ناشی از 
کار )شامل د رمان، غرامت مقطوع ازکارافتاد گی، غرامت فوت( تحت پوشش قرار گرفته بود ند . تعهد ات 
»صند وق احتیاط طرق و شوارع« د ر سال 1311 به کارگران ساختمانی د ولتی و د ر سال 1315، 
از کارگران شاغل د ر  به گروه های وسیع تری  با تصویب نتام نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی، 
کارخانه ها و مؤسسات صنعتی گسترش یافت. د ر ابتد ای د هه 1330، تحوات سیاسی و اقتصاد ی 
ایران از یک سو و اتفاقات بین المللی از سوی د یگر، شرایط را برای اجرای برنامه های بیمه اجتماعی 
کارگران به شیوه متد اول امروزی فراهی کرد . د ولت وقت با د رک ضرورت بیمه اجتماعی، قانون بیمه 
اجتماعی کارگران را د ر بهمن ماه 1331 به تصویب رساند  و از ارد یبهشت ماه 1332 با تشکیل سازمان 
بیمه های اجتماعی کارگران، امور مربوط به بیمه اجتماعی کارگران )که تا پیش از آن از طریق صند وق 
تعاون و بیمه کارگران و نیز شرکت سهامی بیمه  ایران انجام می شد ( د ر این سازمان متمرکز شد . د ر 
سال 1334 با انجام اصالحاتی، ضمن افزایش نرخ حق بیمه به 18% برای کارگاه های د ولتی و %15 
برای کارگاه های غیرد ولتی، مبانی تعیین حق بیمه و روش های وصول آن مشخص تر شد . تغییرات این 

قانون د ر سال 1339 بیشتر مربوط به نحوه ارائه تعهد ات سازمان د ر زمینه بیماری ها و بارد اری بود .

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فرازوفرود ها و پیشرفت ها و عقب گرد های فراوانی را از لحاظ 
بارها  این میان  و د ر  قانون گذاری های مختلف تجربه کرد ه  از  ناشی  بیمه ای  اجرای علمی مقررات 
توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است )از تصویب قوانین حمایتی د ارای بار 
مالی تا گسترش پوشش بیمه، قوانین انتقال سوابق بین صند وق ها و ...(. هرچند  این قوانین د ر پاسخ 
به نیازهای روز صورت گرفته، بعضاً بد ون مشارکت مالی د ولت بار مالی زیاد ی را به د وش این سازمان 

گذاشته است )ملکوند  فرد ، 1382(.

بی شک عد م توجه مراجع قانونی به امور مؤثر بر منابع و مصارف صند وق های بیمه ای، از جمله سازمان 
تأمین اجتماعی، و پیشنهاد  و تصویب لوایح قانونی بد ون د ر نتر گرفتن اصول اکچوئریال، تبعات و 
خسارات جبران ناپذیری را بر تعاد ل منابع و مصارف سازمان وارد  می کند  و موجب ایجاد  بحران د ر 
به لحاظ حجی و  اجتماعی،  تأمین  این سازمان ها می شود . طبیعی است هرگونه بحران د ر سازمان 
گسترد گی خد مات و تعهد ات از یک سو، و جمعیت تحت پوشش اعی از بیمه شد ه و مستمری بگیر 
اصلی و تبعی از سوی د یگر، تأثیری بنیاد ی بر نتام اقتصاد ی کالن کشور خواهد  د اشت )اد راکی و 

شریعتمد اری، 1382(.
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مبانی قانونی و تعهد ات سازمان تأمین اجتماعی د ر حال حاضر همان است که د ر قانون مصوب 
سال 1354 آمد ه است؛ اما طی سالیان، اضافات و الحاقاتی به این قانون انجام گرفته که بعضاً 
به سبب عد م پیش بینی منابع ازم برای مصارف ایجاد شد ه یا تقبل انجام تعهد ات مذکور از 
سوی د ولت و عد م ایفای کامل آن، مشکالتی را د ر نتام تأمین مالی سازمان پد ید  آورد ه است. 
د ر این قوانین، که بنا به مالحتات و مصالح روز کشور )د ر متن قوانین مصلحت ها قابل مشاهد ه 
است( وضع شد ه اند ، تأثیرات بر جریان منابع و مصارف سازمان ناد ید ه گرفته شد ه است؛ این 
قوانین عمد تاً شرایطی را برای بازنشستگی افراد  مشمول پیش بینی کرد ه است که از یک طرف، 
منابع را کاهش د اد ه و از سوی د یگر، مصارف را افزایش د اد ه است. ازجملۀ این قوانین می توان 
به اجرای قانون بازنشستگی های پیش ازموعد  اشاره کرد . این قوانین گرچه برای ایجاد  زمینه 
اشتغال برای جوانان وضع شد ند ، عماًل سازمان را از د ریافت حق بیمه سنوات خد مت باقی ماند ه 
تا سن قانونی بازنشستگی محروم کرد ه است )یعنی از طرفی، منابع سازمان کاهش و از طرف 
د یگر، مصارف آن افزایش یافته است( و یا ماد ه واحد ه قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع 
کشور با این عبارت شروع می شود : »به منتور رفع مشکالت موجود  د ر صنایع نساجی و د ر 
جهت بازسازی و نوسازی صنایع مذکور، د ولت موظف است .... تسهیالت و حمایت های زیر را 
به موقع اجرا بگذارد «. رفع مشکالت موجود  صنایع، بازسازی و نوسازی آن ها هیچ ارتباطی به 
اهد اف و وظایف مصرح قانونی سازمان تأمین اجتماعی ند ارد ؛ ولی د ر بند  ج همین ماد ه واحد ه 
»سازمان تأمین اجتماعی موظف شد ه است آن د سته از کارگران واحد های مشمول این قانون 
را که د ر د وران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می گرد ند ، تحت پوشش کامل بیمه بیکاری 
قرار د هد «. از سوی د یگر قوانینی د ر جهت تحت شمول قرار د اد ن افراد ی وضع شد ه است که 
تا زمان وضع آن قانون سابقه پرد اخت حق بیمه ند اشتند ؛ برای مثال، قانون احتساب سابقه 
خد مات محکومان سیاسی. د ر متن این قانون نیز چنین آمد ه است که: ».... د وران عد م اشتغال 
.... بد ون پرد اخت حق بیمه جزو سوابق پرد اخت حق بیمه آنان ... محسوب می گرد د «. این قانون 
و قوانین مشابه، گرچه از پشتوانه فکر انسانی واایی برخورد ار هستند ، بد ون د ر نتر گرفتن 

مالحتات مالی وضع شد ه اند  )جیوار، 1382(.

با توجه به اینکه د رک صحیح از میزان و اند ازه بار مالی تحمیل شد ه بر سازمان می تواند  د ر جلوگیری از 
اعمال قوانین جد ید ِ د ارای بار مالی و نیز ایفای تعهد ات د ولت مؤثر باشد ، د ر این مقاله با هد ف ارزیابی 
مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ارزش گذاری مالی قوانین و مقررات 
تأثیرگذار د ر د وره زمانی 1358 تا 1395، پس از احصای قوانین اثرگذار، بار مالی قوانین مختلف 

برآورد  می شود .
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این مقاله د ر پنج بخش تنتیی شد ه است. د ر اد امه قوانین موثر بر سازمان تأمین بررسی می شود . بخش 
سوم به روش شناسی مورد  استفاد ه پرد اخته و تحلیل های مالی د ر فصل چهارم به تفکیک پارامترها 

ارائه شد ه و د ر نهایت، د ر بخش پنجی به نتیجه گیری پرد اخته است.

 تحلیلی بر قوانین موثر بر سازمان تأمین اجتماعی بعد  از انقالب
آنچه مشخص است با بروز تغییرات بنیاد ین د ر جوامع همانند  انقالب، تغییرات اساسی به تبع آن د ر 
نتامات قانون گذاری و رویکرد های مختلف به مسائل اجتماعی اتفاق می افتد . این بد ان معنی است که 
د ر قوانین مجری بایستی تغییراتی ایجاد  شود  و با قوانین و مقررات جد ید  جایگزین گرد د . مضاف بر آن، 
شرایط خاص و رویکرد های کاماًل جد ید  نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصاد ی، فرهنگی و غیره 
به سبب گذشت زمان و ایجاد  تغییر د ر روش های مقابله با و مد اخله د ر مسائل رفاهی و اجتماعی، وضع 
قوانین جد ید  را ضروری می نماید . بر همین مبنا باید  انتتار د اشت که با روی کار آمد ن نتام جمهوری 
اسالمی ایران، د ر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و به ویژه د ر حوزه قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی 
تغییراتی مقتضی رخ د هد . د ر این بخش از مقاله تمامی قوانین مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از 

نتر گذراند ه شد ه است و بررسی خواهند  شد .

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره اول )1۳5۹ تا 1۳6۳(
با عنایت به تغییر سیستی سیاسی د ر ایران و نیز با توجه به اینکه حواد ثی مصاد ف با مجلس اول 
شورای اسالمی د ر ایران به وقوع پیوست، طبیعی است که نتام کار و تأمین اجتماعی به عنوان 
یکی از خرد ه نتام های اصلی نتام اجتماعی، تحت تأثیر چالش های بزرگ تر سیستی قرار گرفته 
و محتاج راه حل های تازه ای است. از نگاه نتام سیاسی جد ید ، افراد ی که د ر طول سال های پیش 
از انقالب مبارزاتی را با رژیی پیشین د اشته اند  و یا د ر جنگ د چار صد ماتی شد ه اند  می بایست 
مورد  پشتیبانی، مساعد ت و تأمین اجتماعی قرار گیرند . د ر همین راستا قوانینی که عمد تاً ماهیت 
تعریف  فوق  با هد ف  بیمه گر  برای سازمان های  را  د اشته اند ، وظایفی  حمایت های غیربیمه ای 
نمود ند ؛ برای مثال، کارخانه هایی که تعطیل شد ه و یا کارگاه هایی که به تازگی د رحال تأسیس 
بود ه اند ، قوانین تسهیلی جد ید ی د ریافت کرد ند  و یا اقشاری از جامعه که پیش از آن هیچ  گونه 
سوابق بیمه ای خاصی ند اشته اند ، تحت پوشش نتام تأمین اجتماعی قرار گرفتند . به هر روی، تا 
حد ود ی طبیعی است که نتام سیاسی جد ید  د ر جهت تحقق شعارهای حمایت از محرومان باید  
چاره اند یشی های قانونی جد ید ی نیز بکند ؛ منتها این مصوبات گاه باعث تغییر نگاه به سازمان 
تأمین اجتماعی به  عنوان سازمان بیمه گر و اساساً نتام بیمه ای د ر کشور گرد ید  که پیامد های 
آن هی اکنون مشکالت مالی صند وق های بیمه ای و د ر معرض خطر قرار گرفتن صند وق تأمین 
اجتماعی است. البته این بد ان معنی نیست که تمامی مشکالت سازمان های بیمه گر ناشی از 
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تصویب قوانین است؛ اما نباید  از نتر د ور د اشت که قانون گذاری نقش پررنگی د ر بروز چالش های 
یاد شد ه د اشته است.

ازم به ذکر است اکثر قوانین این د وره، د ر واقع لوایحی هستند  که از سوی د ولت ارائه شد ه و اینکه 
بیشتر این قوانین مضامینی از حمایت های بیمه ای را د ر خود  گنجاند ه اند . با توجه به این توصیف اولیه، 
می توان گفت د ر آن زمان به د لیل تازه تأسیس بود ن سازمان تأمین اجتماعی و نیز وضعیت مالی 
مناسب آن و همچنین، به سبب اختصاص کمک های قابل توجهی که د ر ابتد ای تأسیس د ریافت نمود ه 
است، مخاطره ای مالی د ر ذهن طراحان برای آیند ه سازمان قابل تصور نبود ؛ بنابراین، بیشتر قوانین 
پیش از آنکه جهت تقویت و آماد ه سازی سازمان برای روبه رو شد ن با مشکالت و چالش های بعد ی 
باشند ، د ر راستای بهره مند ی جوامع هد فی است که تا آن زمان نتوانسته اند  از مواهب بیمه ای خاصی 
بهرمند  شوند . اقشار غیر تحت پوشش سازمان، کارفرمایان کارگاه های کوچک، ازکارافتاد گان جزئی و 
بازنشستگان جزو گروه هایی هستند  که د ر این د وره تسهیالتی را د ریافت می نمایند  که پیش از آن 
برخورد ار نبود ه اند  و یا شرایط متفاوتی د اشتند . د ر این د وره، رویکرد  کلی به نتام تأمین اجتماعی، 

رویکرد ی حمایتی است و اثری از اصالحات مورد  نیاز نتام تأمین اجتماعی د ید ه نمی شود .

نکته د یگر اینکه اکثریت قوانین این د وره پیشنهاد ات د ولت د ر قالب لوایح هستند . این بد ان معنا 
است که د ر این د وره، به خالف د وره های بعد ی، این د ولت است که بیشتر خواهان ایجاد  تغییرات 
د ر قوانین تأمین اجتماعی است. گویی د ولت ها از از این آگاهی برخورد ار نبود ه اند  که د ر آیند ه ای 
نه چند ان د ور، خود  می بایست کسری منابع این سازمان ها را جبران نمایند . شاید  بتوان گفت علت این 
امر تازه کاربود ن د ولت ها و نیز وجود  رویکرد های مختلف ناشی از تغییرات زیاد  د ر د ولت ها بود ه است. 
د ر حد  فاصل شروع و اتمام مجلس اول )7 خرد اد  1359 تا 6 خرد اد  1363(، د ولت های مختلفی بر 
سرکار آمد ند  و منحل شد ند  که این موضوع خود  جزو د ایل تشتت رویکرد ی جامع و علمی به مسئله 

تأمین اجتماعی است که خود  را د ر قالب لوایح مختلف از سوی د ولت نشان می د هد .

صورت بند ی قوانین د ر این د وره بد ین صورت است که از مجموع قوانین پیرامون تأمین اجتماعی، بیش 
از نصف این قوانین پیرامون مبحث حمایت های بیمه ای شامل افزایش حقوق بازنشستگی، معافیت های 
کارفرمایی، بخشود گی جرائی، افزایش مستمری ها و تحت پوشش گرفتن اقشار جد ید  به وسیله سازمان 
تأمین اجتماعی است که تمامی این عناوین یا د رآمد های تأمین اجتماعی را کاسته و یا هزینه های 

جد ید ی برای سازمان بود ه اند .

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره د وم )1۳6۳ تا 1۳67(
مجلس د وم شورای اسالمی مصاد ف با جنگ و پاره ای بحران های سیاسی و اجتماعی بود . د ر این 
د وره شاهد  مجلسی پُرکار هستیی که اتفاقاً د ر حیطه تأمین اجتماعی قوانین بسیار تأثیر گذاری به 
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تصویب رساند  که آثار پاره ای از آن ها تا د هه ها بعد ، همچنان وجود  د اشت و د ارد . به نتر می رسد  
رویکرد  کلی، همچنان همانند  د وره قبل، د ایرمد ار افزایش تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و 
وارد کرد ن اقشار جد ید  به سازمان، حمایت های بیمه ای و قوانین تسهیل گر برای بیمه پرد ازان است. 
باید  د انست سازمان های بیمه گر، اگرچه سازمان هایی از نوع اجتماعی هستند ، مد یریت بر آن ها بر پایه 
اصول اقتصاد ی روشنی استوار است؛ بد ین معنا که این سازمان ها د ارای د رآمد  و هزینه هایی هستند  
که د ر صورت پیشی گرفتن هزینه ها بر د رآمد ها، سازمان با ناپاید اری مالی مواجه می شود  و د یگر توان 
پاسخ گویی به تعهد ات خود  را ند ارد . اکثر قوانین مصوب این د وره د ارای وضعیتی هستند  که سازمان 

بیمه گر را به سوی باابرد ن هزینه ها سوق می د هند .

یا حد اقل،  و  هزینه آفرین  رویکرد ی  می توان  را  د وره  این  رویکرد   گفته شد ،  پیش تر  که  همان طور 
کاهش د هند ه د رآمد های سازمان تأمین اجتماعی نامید . ممکن است این نقد  وارد  شود  که د ر جاهایی 
که سازمان مکلف به اجرای قوانین مالی گرد ید ، د ولت نسبت به حق بیمه مذکور پرد اخت هایی را 
صورت د اد ه و یا متعهد  به پرد اخت د ر آیند ه شد ه است. د ر پاسخ به این نقد  باید  گفت بد هی کنونی 
د ولت به صند وق تأمین اجتماعی که رقی قابل توجهی نیز است، خود  یکی از مشکالت سازمان است 
که از انباشت تعهد ات پرد اخت نشد ه د ولت ناشی شد ه است. بنابراین، نمی توان با این توجیه که د ولت 
نسبت به پرد اخت حق بیمه یک گروه و یا قشر خاص اقد ام خواهد  نمود ، قوانین حمایتی غیربیمه ای 

وضع و تکالیف غیربیمه ای بر سازمان بیمه گر تحمیل نمود .

د ر این د وره بیش از سه چهارم قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسالمی ناشی از پیشنهاد ات د ولت 
تحت عنوان لوایح تقد یمی است. این موضوع نشان د هند ه نحوه نگاه و رویکرد  د ولت به تأمین اجتماعی 
است. نگاهی که سازمان تأمین اجتماعی را محلی می د اند  که د ارای ذخیره مالی فراوان و پایان ناپذیر 
است که همه مرد م، چه کسانی که د ر پس اند از این ذخیره مشارکت نمود ه و چه آنانی که مشارکت 
ناچیزی د اشته اند  و یا د ولت پرد اخت حق بیمه آنان را متقبل شد ه است، می بایست از آن بهره مند  
از مزایای تأمین اجتماعی  قانون  اقشاری که د ر طرح مشارکت کرد ه اند  و  باید  مطابق  یا  باشند ، و 
برخورد ار شوند ، میزانی بیش از آنکه قانون پیش از این برای آنان مقرر د اشته است، طی قوانین جد ید  

از منابع سازمان برد اشت خواهند  نمود .

بازنشستگی های پیش از موعد ، نقل انتقال حق بیمه، بیمه بیکاری، معافیت های بیمه ای و ورود  اقشاری 
جد ید  به جمعیت تحت پوشش سازمان جزو مهی ترین موضوعات د ر این د وره هستند .

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره سوم )1۳67 تا 1۳71(
شروع به کار مجلس سوم شورای اسالمی، تقریباً هی زمان با پایان پذیرفتن جنگ هشت  ساله بود . 
رویکرد  حاکی بر فضای کلی کشور د ر این د وره اگرچه رویکرد ی توسعه محور و نوسازانه است 
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و اولین قانون برنامه توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی کشور نگارش و به تصویب رسید ؛ 
اما آنچه د ر حقیقت برای حوزه تأمین اجتماعی رخ د اد ، تفاوت ماهوی چند انی با د و د وره قبل 
ند اشت؛ به گونه ای که همچنان موضوع حمایت های بیمه ای د ر صد ر قوانین مصوب قرار د ارند  و 
به همین ترتیب، تکالیف جد ید ی برای سازمان تأمین اجتماعی به وسیله مجلس تعیین می گرد د . 
از نکات قابل توجه د ر این د وره بازنویسی قانون کار است که د ر جایگاه خود  قابل توجه است؛ 
نمود ه  تعیین  اجتماعی  تأمین  و صند وق  کارفرمایان  کارگران،  برای  را  چراکه شرایط جد ید ی 
از  د ر طول سالیان گذشته  د ارد  که  اقشاری  از  د ر حمایت  نتر می رسد  د ولت سعی  به  است. 
انقالب د چار صد ماتی شد ه اند . قوانینی چون قانون حقوق و مزایای ماهانه مستمری بگیران شهد ا 
والد ین شهد ا  بازنشستگی جانبازان، حقوق  نحوه  غرامت د ستمزد ،  پرد اخت  قانون  مفقود ین،  و 
جانبازان  برای  تسهیالتی  ایجاد   و  رجایی  به مشموان طرح شهید   عید ی  پرد اخت  قانون  و...، 
نشان از حاکمیت این رویکرد  د ارد . اگرچه نیمی از قوانین این د وره همانند  د وره های قبل، لوایح 
تقد یمی د ولت به مجلس هستند ؛ اما با کی کرد ن قوانین بود جه و اصالحات آن تنها پنج مورد  
باقی می ماند . این بد ان معنا است که د ولت ارائه لوایح را کمی برنامه د ارتر کرد ه و نسبت به د وره 
قبل که د ر حد ود  17 ایحه د ر حوزه تأمین اجتماعی به تصویب رساند ، لوایح کمتری را تقد یی 

مجلس کرد ه است.

از جمله این قوانین یکی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بند های الف و ب ماد ه 3 قانون 
تأمین اجتماعی بود  که بر مبنای آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد  تعهد ات مربوط به حواد ث و 
بیماری ها را به عهد ه گیرد . بر این مبنا سازمان تأمین اجتماعی تعهد ات د رمانی مزبور را از بخش های 
د ولتی و د ر صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه های رسمی تأمین می نماید . پیش از این 
سازمان خد مات د رمانی مسئول ارائه خد مت د ر این زمینه ها بود . قوانین مهی د یگر قانون کار، قانون 
بیمه بیکاری و قانون تمد ید  مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد  بیمه شد گان تأمین اجتماعی بود  که 

د ر نوع خود  تحوات بزرگی د ر حوزه تأمین اجتماعی به معنای عام هستند .

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره چهارم )1۳71 تا 1۳75(
مجلس چهارم د ر شرایطی آغاز به کار کرد  که د ولت سازند گی برای جبران خرابی ها و اقتصاد  نابسامان 
بعد  از جنگ د ر تالش بود . بر این اساس، مروری اجمالی بر قوانین مصوب د ر این د وره از مجلس 
شورای اسالمی نشان می د هد  که رویکرد  د ولت و مجلس بر ایجاد  زمینه های مناسب جهت بهبود  
شرایط کار و تولید  و به تبع آن اشتغال افراد  بود ه است. قوانین مصوب این د وره حاکی از آن است که 
اغلب موضوعات مطروحه د ر حوزه تأمین اجتماعی از سوی د ولت د ر قالب ایحه مطرح گرد ید ه است. 
د ر این د وره و با گذشت بیش از د و د هه از فعالیت سازمان تأمین اجتماعی طرح و تصویب قوانین با 
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رویکرد  حمایتی به شکل یک سنت د رآمد ه است. به طوری که افزایش سطح پوشش اقشار غیرکارگر، 
ایجاد  تسهیالت رفاهی و حمایتی برای آنان، و تکالیفی د ر خصوص پرد اخت به بازنشستگان از زمره 

قوانین مهی این د وره است.

مهی ترین موارد ی که د ر این د وره به آن پرد اخته شد ، بحث کاهش طول خد مت کارگران د ر مشاغل 
سخت و زیان آور بود ه است. می توان اذعان د اشت موضوع بازنشستگی پیش ازموعد  که د ر طی سه 
قانون مطرح شد ، د ر وهله نخست، با توجه به رویکرد  د ولت و مجلس د ر رابطه با اشتغال د ر کشور 
می توانست د ید ی مثبت را از حمایت د ولت به میان آورد ؛ اما از طرفی، با توجه به جوان بود ن صند وق 
و د ر مقابل، تصویب برخی قوانین با هد ف ایجاد  تعهد ات بر سازمان د ر قبال بازنشستگی پیش ازموعد  
افراد  اقد امی بود  که د ر بلند مد ت باعث بروز تأثیرات و پیامد های غیرمنطقی برای صند وق شد ه است.

زیان آور و سایر کارگران د ر  و  برای جانبازان د ر مشاغل سخت  از موعد   بازنشستگی پیش  مسئله 
بازماند گان  برای  برقراری مستمری  و  اجتماعی،  تأمین  قانون  ماد ه 76  محیط های مناسب، مطابق 
رجعت کرد ه به مناطق جنگی و از سوی د یگر، مسئله پیمانکاران مد نتر این د وره مجلس قرار گرفت.

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره پنجم )1۳75 تا 1۳7۹(
د وره پنجی مجلس شورای اسالمی با هد ف بهبود  و توسعه شرایط اقتصاد ی و اجتماعی کشور پس از 
یک د وره سازند گی همراه بود . مسئله رفاه و بیمه های اجتماعی نیز از این مسئله منفک نبود ه است؛ 
به طوری که بررسی اجمالی قوانین به تصویب رسید ه د ر این حوزه نشان می د هد  که همانند  د وره 
چهارم، د ولت به عنوان ارائه د هند ه موضوعات مطروحه د ر مجلس بود ه است. عالوه بر قوانین بود جه 
سالیانه کشور، د ر د وره پنجی، د ولت با رویکرد  حمایتی از افراد  فاقد  بیمه اجتماعی د ر کشور، شرایط 
توسعه سطح پوشش افراد  د ر برخی رسته های شغلی را فراهی نمود . د ر این میان، سازمان تأمین 
با  ارائه د هند ه خد مت  و  بزرگ ترین خرید ار  و  بیمه ای کشور  بزرگ ترین سازمان  به عنوان  اجتماعی 

افزایش سطح تعهد ات خود  د ر مقابل تصویب قوانین روبه رو شد .

هرچند  افزایش سطح پوشش و جامعه تحت پوشش د ر وهله نخست بار مثبتی را برای صند وق از 
جهت افزایش بیمه شد گان د ر بر خواهد  د اشت؛ اما قطعاً عد م همکاری د ولت د ر پرد اخت سهی خود  از 
یک سو، و تکلیف سازمان به ارائه خد مات بیمه ای پیامد ی منفی برای سازمان بر جا گذاشت. بر این 
اساس، این د وره از مجلس نیز همچنان با هد ف افزایش سطح پوشش برای سازمان تأمین اجتماعی 

همراه بود .

به طور کلی، با توجه به رویکرد  د ولت د ر جهت افزایش سطح پوشش و جمعیت بیمه شد ه د ر کشور 
د ر پی د ستیابی به اصل 29 قانون اساسی از طریق سازمان بیمه تأمین اجتماعی و رویکرد  مجلس نیز 
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می توان اذعان د اشت که قوانین د رقالب د و د سته به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل گرد ید . از طرفی، 
ایجاد  زمینه اجرایی مناسب جهت برقراری بازنشستگی پیش ازموعد  برای مشاغل سخت و زیان آور د ر 
رسته های شغلی مختلف و از طرف د یگر، افزایش سطح و جمعیت بیمه شد ه است که د ر آیند ه نزد یک 

می بایست سازمان به آنان خد مات ارائه نماید .

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره ششم )1۳7۹ تا 1۳8۳(
د وره ششی را می توان از این نتر که متعاقب د و جریان مهی د ر طی سال های گذشته، یعنی د ولت 
سازند گی با رویکرد ی اقتصاد ی و تکنوکراتیک و د ولت اصالحات با رویکرد  توسعه سیاسی و اجتماعی 
شکل گرفت، مجلسی مهی د ر تاریخ جمهوری اسالمی ایران د انست. د ر این د وره برخالف د وره های 
تأمین  موضوع  به  متفاوت  کمی  رویکرد ی  د ارد ،  بیمه ای   - و حمایتی  یکد ست  رویکرد ی  که  قبل 
اجتماعی د ید ه می شود . قانون ساختار نتام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جمله قوانین مهی این د وره 
است که د ر حقیقت، حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را که تا آن زمان از نتر صورت بند ی و چهارچوب 
تعریفی متشتت و بهی ریخته بود ، د ر یک بسته مشخص ارائه کرد . البته نباید  از نتر د ور د اشت که این 
قانون د ر بخش های مهمی به  اجرا گذارد ه نشد  و د ر د وره های بعد  مورد  غفلت قرار گرفت. بر اساس 
مطالعات انجام شد ه، این قانون د ر سطح حل مسئله توفیق چند انی پید ا نکرد . ازآنجا که این قانون د ر 
سال پایانی د ولت هشتی به تصویب رسید ؛ بنابراین، عماًل فرصت اصالح اساسنامه صند وق های بیمه ای 
بر اساس اصول و قواعد  محاسبات بیمه ای د ر د ولت هشتی را از د ست د اد  و همین امر زمینه ساز 
د ست اند ازی های د ولت بعد ی شد  که رعایت سه جانبه گرایی )د ولت، کارگر، کارفرما( را که به عنوان 

مقد مه اصلی این قانون د ر نتر گرفته شد ه بود ، ناد ید ه گرفت.

د ر این د وره قوانین مهمی د ر موضوعات بیمه کارگران ساختمانی، مشاغل سخت و زیان آور و شرایط 
احراز بازنشستگی آنان، ازکارافتاد گی کلی و جزیی، نقل و انتقال سوابق بیمه ای، بازنشستگی جانبازان، 
نتام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه، اصالحاتی د ر مقررات بازنشستگی و وظیفه، و از همه 

مهی تر، قانون ساختار نتام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب رسید .

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره هفتم )1۳8۳ تا 1۳87(
اگرچه قانون برنامه چهارم توسعه تا حد ود ی مضامینی از نتام تأمین اجتماعی چند ایه را د ر خود  
د اشت، مبحثی که جای خالی آن حد اقل برای وضعیت نتام رفاه و تأمین اجتماعی کشور ما همواره 
احساس می گرد ید ؛ اما این قانون نیز هیچ گاه به اجرا د رنیامد  و حتی د ر د وره های بعد  نیز نتام تأمین 

اجتماعی چند ایه مورد  توجه قرار نگرفت.

د ر این د وره علی رغی گذشت حد ود  سه د هه از تصویب قانون تأمین اجتماعی و ظهور مشکالت تأمین 
اجتماعی، هیچ گونه عزمی از سوی د ولت و مجلس برای ایجاد  اصالحات د ر نتام تأمین اجتماعی د ید ه 
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نمی شود . قوانین مصوب د ر این د وره، بیشتر قوانین هزینه زا برای سازمان تأمین اجتماعی است. د ر 
این د وره با وجود  قوانین برنامه و قانون ساختار نتام جامع رفاه و تأمین اجتماعی د ر خصوص مد یریت 
سازمان تأمین اجتماعی و حتی سایر صند وق های بیمه ای شاهد  مد یریت ضعیف، افزایش بد هی های 

د ولت، قوانین د ارای بار مالی و د یگر موارد  هزینه زا هستیی.

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی د ر د وره هشتم )1۳87 تا 1۳۹1(
حد  فاصل زمانی شروع و اتمام کار مجلس شورای اسالمی د ر د وره هشتی، برخالف د وره های قبل 
برای نتام رفاه و تأمین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. د ر این د وران که رویکرد  کلی از حالت نتام 
چند ایه و تأمین متناسب اجتماعی برای اقشار مرد م به اقتضای وضعیت شغلی و معیشتی آنان به 
پرد اخت های نقد ی و حمایتی آشکار بد ون توجه به آنچه د ر آیند ه رخ خواهد  د اد  تغییر یافت، تغییراتی 
د ر نتام بوروکراتیک رفاه و تأمین اجتماعی نیز رخ د اد . د ر این د وره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تشکیل گرد ید . آنچه به طور کلی می توان گفت، عد م تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پس از گذشت چند ین سال نشان د هند ه کی اهمیت بود ن نتام رفاه و تأمین اجتماعی 
کشور از د ید  حاکمیت است. روزمرگی و ند اشتن د ورنما و سیاست گذاری د قیق، مد ون و زمانمند  د ر 
خصوص مسائل مهی تأمین اجتماعی خود  جزو مخاطراتی است که می تواند  هر آن د امن گیر نتام 

اجتماعی شود .

د ر این د وره همانند  د وره های پیشین اقشار و گروه های جد ید ی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل 
رانند گان  و  بافند گان فرش و شاغالن صنایع د ستی شناسه د ار  قالیبافان،  مانند   اقشاری  می گرد ند ، 
حمل ونقل بار و مسافر بین شهری که به سبب وجود  اشکاات د ر قانون کار موجود  پیش از آن تحت 
پوشش بیمه قرار نگرفته بود ند  و یا اشکااتی د ر بیمه شد ن آن ها وجود  د اشت. به هرروی، ازم است 
د ر اینجا اشاره شود  که تأمین اجتماعی د ر ایران نتامی است که متأثر از شرایط و محیط کسب وکار 
است. این موضوع د ر جایگاه خود  می تواند  باعث قد رت گرفتن و یا به چالش کشاند ن نتام تأمین 

اجتماعی گرد د .

 روش شناسی جمع آوری اطالعات
اطالعات مورد نیاز این تحقیق مشتمل بر د و بخش است. بخش اول به روش کتابخانه ای از پایگاه 
اطالعاتی مرکز پژوهش های مجلس و بخش د وم از منابع د فتر آمار و صورت های مالی سازمان تأمین 

اجتماعی استخراج شد ه است.

ارزش فعلی )سال 95( بار مالی قوانین بازنشستگی پیش ازموعد  بر اساس نرخ تنزیل، د ستمزد  )مقد اری 
که بر مبنای آن حق بیمه پرد اخت نشد ه است(، مستمری و مزایای )مقد اری که به واسطه بازنشستگی 
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زود هنگام د ریافت شد ه است( سالی که بازنشستگی د ر آن رخ د اد ه، بر مبنای مفروضاتی به شرح ذیل 
محاسبه گرد ید ه است:

1- نرخ تنزیل 15% د ر نتر گرفته شد ه است.

2- نرخ رشد  د ستمزد  تا سال 95 بر مبنا و مالک ارقام واقعی صورت گرفته است.

3- نرخ رشد  مستمری تا سال 95 بر مبنا و مالک ارقام واقعی صورت گرفته است.

4- د ر صورت بازنشستگی د ر نیمه اول سال، بازه زمانی از ابتد ای سالی که بازنشستگی پیش ازموعد  
رخ د اد ه تا زمان بازنشستگی عاد ی، مالک محاسبات بود ه است.

5- د ر صورت بازنشستگی د ر نیمه د وم سال، از ابتد ای سال بعد  که بازنشستگی پیش از موعد  رخ د اد ه 
تا زمان بازنشستگی عاد ی مالک محاسبات بود ه است.

6- مزایا 10% د ستمزد  سال مورد  نتر، مالک عمل قرار گرفته است.

7- د ر صورتی که بیمه شد ه کمتر از 6 ماه، پیش ازموعد  بازنشسته گرد ید ه است، بار مالی آن صفر د ر 
نتر گرفته شد ه است.

8- د ر صورتی که بیمه شد ه مابین 6 الی 12 ماه، پیش ازموعد  بازنشسته گرد ید ه است، بار مالی آن برای 
یکسال د ر نتر گرفته شد ه است.

9- اساس برقراری های بازنشستگی های عاد ی موارد  10601 ) مرد ان )60( و زنان )55( سال با 20 
سال سابقه(، 10605 )35 سال سابقه بد ون شرط سنی( و 10603 )مرد ان)50( و زنان )45( سال با 
30 سال سابقه( لحاظ شد ه اند  و همه موارد  غیر از این بازنشستگی پیش ازموعد  د ر نتر گرفته شد ه اند .

10- این محاسبات صرفاً برای بازنشستگانی که د ر سال 95 د ر قید  حیات بود ه اند  صورت گرفته است.

 بررسی نتایج
د ر این بخش، د ر راستای اهد اف تحقیق، بار مالی اساس برقراری های مختلف مربوط به بازنشستگی 
های پیش ازموعد  به تفکیک پارامترهایی شامل تعد اد  مستمری بگیران بازنشستگی پیش از موعد ، 
تعد اد  سال ارفاق شد ه، مقد ار کل حق بیمه پرد اخت نشد ه، و بار مالی سرانه ناشی از آن ها ارائه می شود . 
بر اساس جد ول زیر مقد ار بار مالی محاسبه شد ه به ارزش سال 1395 بالغ بر 537 هزار میلیارد  ریال 

است. شرح و خالصۀ این نتایج د ر جد ول 1 آورد ه شد ه است.
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جد ول شماره 1. بار مالی اساس برقراری های مختلف قوانین بازنشستگی پیش از موعد  به تفکیک پارامترهای مختلف

سرانه )ریال( بار مالی 
)میلیارد  

ریال(

متوسط 
سوابق 

ارفاقی )سال(

تعد اد  شرح برقراری اساس برقراری 
پیش ازموعد 

482,243,242 18 8/4 38 تبصره ماد ه 65 قانون بیمه های 
اجتماعی

10103

181,619,054 628 1/2 3456 قانون بازنشستگی پیش ازموعد  
بیمه شد گان تأمین اجتماعی

10202

434,010,241 6,921 1/6 15947 بازنشستگی پیش ازموعد  طبق 
بخشنامه 577 فنی

10301

492,081,872 321 3/6 653 تمد ید  قانون بازنشستگی 
پیش ازموعد  بیمه شد گان تأمین 

اجتماعی

10302

664,003,857 19,621 3/7 29550 بازنشستگی پیش ازموعد  طبق 
بخشنامه 613 فنی

10401

432,739,168 188 4/4 435 قانون نحوه تعد یل نیروی انسانی 
د ستگاه های د ولتی

10501

631,384,843 62 3/10 41 ایحه قانونی پاکسازی ... مصوب 
7/6/58

10502

420,006,638 15 4/7 36 قانون بازسازی نیروی انسانی ...مصوب 
5/7/60

10503

571,650,244 34 06/8 59 قوانین تخلفات اد اری مربوط به قبل 
از 7/9/72

10504

917,493,648 1317 9/7 1435 مقررات ماد ه 114 قانون تأمین 
اجتماعی

10600

539,299,441 4628 17/4 8581 تبصره 2 ماد ه 76 قانون تأمین 
اجتماعی

10604

1,746,346,408 308679 7/6 176757 قانون اصالح تبصره 2 الحاقی ماد ه 
76 )با سابقه متوالی(

10609

903,806,408 28,551 5/3 31590 قانون اصالح تبصره 2 الحاقی ماد ه 
76 )با سابقه متناوب(

10610

539,706,860 39721 1/2 73597 ماد ه 10 قانون تنتیی بخشی از 
مقررات تسهیل نوسازی صنایع

10611
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سرانه )ریال( بار مالی 
)میلیارد  

ریال(

متوسط 
سوابق 

ارفاقی )سال(

تعد اد  شرح برقراری اساس برقراری 
پیش ازموعد 

685,858,144 354 09/3 516 ماد ه 13 قانون تنتیی بخشی از 
مقررات تسهیل نوسازی صنایع

10613

878,783,920 12466 2/3 14185 بازنشستگی جانبازان انقالب و جنگ 
تحمیلی و آزاد گان

10616

1,208,633,744 813 4/2 151 بازنشستگی معلوان حواد ث ناشی از 
کار و معلوان عاد ی

10617

1,303,214,298 1,694 88/2 1300 بازنشستگی شاغالن مشاغل سخت 
و زیان آور

10618

350,885,001 4392 1/9 12516 بند های )ل( و )و( تبصره 14 قانون 
بود جه سال 1386-ب 47

10619

823,667,973 9647 8/1 11712 قانون بازنشستگی پیش ازموعد  
کارکنان د ولت

10620

361,599,627 16,234 3/8 44896 بند  47 قانون بود جه سال 1388 کل 
کشور

10621

386,098,208 11345 86/8 29383 بند  91 قانون بود جه سال 1390 کل 
کشور- بخشنامه 2/56 مستمریها

10623

373,178,763 9609 5/8 25748 بند  66 قانون بود جه سال 1391 کل 
کشور- بخشنامه 4/56 مستمری ها

10624

1,104,520,285 46 8/3 42 بند  94 قانون بود جه سال 91 کل 
کشور

10625

335,308,736 43381 8 129375 بخشنامه 65 مستمری ها-قانون 
تعیین تکلیف تأمین اجتماعی

10626

1,114,808,553 142 2/3 127 بند  ج تبصره 18 قانون بود جه سال 
1394

10627

408,818,801 102 19/1 249 ماد ه 10 قانون نوسازی صنایع با 
مجوز بند  ز ماد ه 80

10631

857,748,568 11,485 9/2 13390 بند  1 بخشنامه شماره 7 مستمری ها 10701
789,351,153 3,955 6/4 5011 بند  2 بخشنامه شماره 7 مستمری ها 10702
446,508,121 7 8/0 16 تبصره د و ماد ه 64 آئین نامه 

استخد امي کار با اشعه همکار
10716

اد امة جد ول شماره 1.
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سرانه )ریال( بار مالی 
)میلیارد  

ریال(

متوسط 
سوابق 

ارفاقی )سال(

تعد اد  شرح برقراری اساس برقراری 
پیش ازموعد 

413,082,378 196 2 474 بازنشستگی جانبازان و معلوان و 
شاغالن مشاغل سخت و زیان آور

10801

787,698,353 878 6/3 1115 آراء صاد ره از سوی مراجع قضایی 10850
340,558,820 78 4/3 229 بند  5 بخشنامه شماره 21 

مستمری ها کارکنان هالل احمر
10901

382,699,239 95 8/3 248 مستمری ها کارکنان هالل احمر 10903
976,508,389 250 9/3 256 قانون تخلفات اد اری 10904
314,661,816 120 1/1 382 حفاظت د ر مقابل اشعه و مواد  76 و 

77 قانون
10906

465,278,770 139 8/3 298 قانون بازنشستگی مشاغل سخت و 
زیان آور وزارت د فاع

10907

0 0 0 4 حفاظت د ر مقابل اشعه و مواد  78 و 
77 قانون

10908

509,823,270 28 9/1 54 حفاظت د ر مقابل اشعه 10909
917,420,272 6 8/3 7 حفاظت د ر مقابل اشعه و د اشتن 30 

سال سابقه د ولتی
10910

منبع: محاسبات نویسند ه

تحلیل بر مبنای تعد اد  مستمری بگیران بازنشستگی پیش ازموعد 
اساس برقراری »قانون اصالح تبصره 2 الحاقی ماد ه 76 )با سابقه متوالی(« با کد  10609، با 176,757 
نفر بازنشسته، بیشترین فراوانی را به خود  اختصاص و 28% بازنشستگان پیش از موعد  را تشکیل می د هد .
با کد   اجتماعی اشخاص«  تأمین  تعیین تکلیف  قانون  برقراری »بخشنامه 65 مستمری ها-  اساس 
10626، با 129,375 نفر بازنشسته، د ر رتبه د وم بیشترین فراوانی قرار د ارد  به طوری که 20% از 

بازنشستگان پیش ازموعد  را شامل می شود .
رتبه سوم بیشترین فراوانی به اساس برقراری »ماد ه10 قانون تنتیی بخشی از مقررات تسهیل نوسازی 
صنایع« با کد  10611 با 73,597 نفر بازنشسته اختصاص د ارد . این بازنشستگان که حد ود  12% از 

بازنشستگان پیش ازموعد  را تشکیل می د هند .

تحلیل بر مبنای تعد اد  سال ارفاق شد ه
اساس برقراری »ایحه قانونی پاکسازی ... مصوب 1358/6/7« با کد  10502، با 41 نفر بازنشسته، 

اد امة جد ول شماره 1.
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بیشترین متوسط سابقه ارفاقی را به خود  اختصاص د اد ه است. متوسط سابقه ارفاقی این بازنشستگان 
10/3 سال است.

اساس برقراری »بند های )ل( و )و( تبصره )14( قانون بود جه سال 1386-ب 47« با کد  10619، 
با 12,516 نفر بازنشسته، رتبه د وم بیشترین متوسط سابقه ارفاقی را به خود  اختصاص د اد ه است. 

متوسط سابقه ارفاقی این بازنشستگان 9/1 سال است.

اساس برقراری »بند  91 قانون بود جه سال 1390 کل کشور- بخشنامه 2/56 مستمری ها« با کد  
10623، با 29,383 نفر بازنشسته، رتبه سوم بیشترین متوسط سابقه ارفاقی را به خود  اختصاص د اد ه 

است. متوسط سابقه ارفاقی این بازنشستگان 8/9 سال می باشد .

تحلیل بر مبنای مقد ار کل حق بیمه پرد اخت نشد ه
با   ،10609 کد   با  متوالی(«  سابقه  )با   76 ماد ه  الحاقی   2 تبصره  اصالح  »قانون  برقراری  اساس 
176,575نفر بازنشسته، بیشترین بار مالی را برای سازمان د اشته است. بار مالی ناشی از بازنشستگی 

این افراد  308,678,952,051,782 ریال محاسبه شد ه است.

با کد   اجتماعی اشخاص«  تأمین  تعیین تکلیف  قانون  برقراری »بخشنامه 65 مستمری ها-  اساس 
10626، با 129،375 نفر بازنشسته، رتبه د وم بیشترین بار مالی را به خود  اختصاص د اد ه است. بار 

مالی ناشی از بازنشستگی این افراد  43,380,567,699,380 ریال محاسبه شد ه است.

اساس برقراری »ماد ه10 قانون تنتیی بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع« با کد  10611، با 
73،597 نفر بازنشسته، رتبه سوم بیشترین بار مالی را به خود  اختصاص د اد ه است. بار مالی ناشی از 

بازنشستگی این افراد  39,720,805,807,545 ریال محاسبه شد ه است.

تحلیل بر مبنای سرانه
با   ،10609 کد   با  متوالی(«  سابقه  )با   76 ماد ه  الحاقی   2 تبصره  اصالح  »قانون  برقراری  اساس 
176,575نفر بازنشسته، بیشترین سرانه بار مالی را برای سازمان د اشته است. بار مالی سرانه ناشی از 

این بازنشستگی 1,746,346,408 ریال محاسبه شد ه است.

اساس برقراری »بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور« با کد  10618، با 1300 نفر بازنشسته، 
رتبه د وم بیشترین سرانه بار مالی را به خود  اختصاص د اد ه است. بار مالی سرانه ناشی از این بازنشستگی 

1,303,214,298 ریال محاسبه شد ه است.
اساس برقراری »بازنشستگی معلولین حواد ث ناشی از کار و معلولین عاد ی« با کد  10617، با 151 
نفر بازنشسته، بیشترین سرانه بار مالی را به خود  اختصاص د اد ه است. بار مالی سرانه ناشی از این 

بازنشستگی 1،208،633،744 ریال محاسبه شد ه است.
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مقد ار د ریافتی ناشی از مشاغل و سخت و زیان آور
جد ول 2 میزان د ریافتی از محل مشاغل سخت و زیان آور را بر اساس صورت های مالی سازمان نشان 
می د هد . از آنجایی که میزان وصولی و تناظر یک به یک با بار مالی قوانین مرتبط به تفکیک قابل احصا 

نبود ، مبالغ به تفکیک سال آورد ه شد ه است.
جد ول شماره 2. میزان د رآمد های ناشی از مشاغل سخت و زیان آور برای سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1380 تا 

1395 )ریال(

میزان د رآمد های ناشی از وصول 4% سال
حق بیمه

میزان د رآمد های ناشی از وصول 
4% مستمری

مجموع د رآمد های ناشی از مشاغل 
سخت و زیان آور

اطالعات موجود  نیستاطالعات موجود  نیستاطالعات موجود  نیست80

811,250,429,19421,190,341,18222,440,770,376

8210,006,673,439423,407,790,560433,414,463,999

8330,667,989,708617,260,374,839647,928,364,547

8446,127,273,033596,351,577,719642,478,850,752

8581,464,717,015460,196,612,987541,661,330,002

8676,341,665,798356,848,389,566433,190,055,364

87324,739,105,90757,206,312,101381,945,418,008

366,345,337,145اطالعات موجود  نیست88366,345,337,145

89670,807,236,7642,973,789,597673,781,026,361

1,255,162,935,776اطالعات موجود  نیست901,255,162,935,776

2,538,789,052,705اطالعات موجود  نیست912,538,789,052,705

923,508,534,007,89114,500,641,6383,523,034,649,529

934,483,036,718,322505,541,117,2354,988,577,835,557

945,895,689,713,6502,121,088,603,9858,016,778,317,635

956,184,504,887,1722,041,968,273,3308,226,473,160,502

25,473,467,743,5197,218,533,824,73932,692,001,568,258جمع

منبع: اد اره کل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی
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با توجه به جد ول فوق می توان گفت که طی 15 سال گذشته کل مبالغ د ریافتی بابت مشاغل سخت 
و زیان آور کمی بیش از 3000 میلیارد  تومان بود ه است.

 بحث و نتیجه گیری
با پیروزی انقالب اسالمی گرایش به محرومیت زد ایی و توسعه خد مات حمایتی د ولت شد ت گرفت. 
سازمان ها و نهاد های مختلفی با ماهیت حمایتی و خیریه تشکیل شد ند  که اگرچه هرکد ام مسئولیت 
خد مت رسانی به بخشی از جمعیت کشور را به عهد ه د اشت؛ اما وجود  هی پوشانی ها و خألها، ناکارآمد ی 
سازمانی و توزیع نامناسب حمایت ها د ر عمل مشکالتی پد ید  آورد . د ر این راستا ایجاد  تعهد ات بیمه ای 
برای سازمان از طریق تصویب قوانینی فراتر از قانون مورد  عمل و عد م تأمین مالی این قبیل تعهد ات 
اهمیت  نبود ،  اثربخش  اقد امات که چند ان هی  این  به سازمان شد ه است.  موجبات فشار مضاعفی 
یکپارچگی و هی سویی د ر نتام تأمین اجتماعی کشور را روشن ساخت. اد وار مختلف قانون گذاری بنا 
به اوضاع اجتماعی و اقتصاد ی موارد ی را به مقررات بازنشستگی اضافه نمود ه اند  که به نحوی تعاد ل 

صند وق را تحت الشعاع قرار د اد ه است.

طی سالیان گذشته و با کاهش میزان اشتغال زایی د ر کشور، سیاست ها و برنامه های مختلفی جهت 
رفع این مشکل به اجرا د رآمد  که اغلب این سیاست ها و برنامه ها به طور مستقیی یا غیرمستقیی بر 
سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذاشت. قانون های مختلف بازنشستگی پیش ازموعد  جهت حل مشکالت 
بازار کار و تنتیی خروجی ها ورود ی های آن اتخاذ شد ه است. به عبارتی، د ر این سیاست ها و برنامه ها، 
د ولت به قیمت فشار بر جریان منابع مالی و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، به د نبال حل مشکالت 
بازار کار بود ه و به نوعی سازمان تأمین اجتماعی بار مسئولیت د ولت د ر این زمینه را به د وش گرفته 
است. تعهد ات مالی اضافی قانون گذار برای بازنشستگی های پیش از موعد  و امتیازات حمایتی که 
سازمان  مالی  وضع  وخامت  بر  امر  همین  و  نگرد ید   پرد اخت  به موقع  بود ،  گذاشته  د ولت  عهد ه  بر 

تأمین اجتماعی افزود .

از سوی د یگر، د ر این د وران، سازمان همانند  کلیه صند وق های بازنشستگی با طول عمر سازمانی 
مشابه، با پیشی گرفتن رشد  تعد اد  بازنشستگان بر رشد  تعد اد  بیمه شد گان مواجه بود ه است. براساس 
سازمان  بازنشستگی  صند وق  شرایطی  چنین  د ر  بازنشستگی،  صند وق های  بر  حاکی  نتری  مبانی 
نیازمند  اصالح پارامترهای سیستی، جهت حفظ پاید اری مالی آن است؛ اما با اتخاذ و اجرای سیاست ها 
و برنامه هایی، پارامترهای سیستی د ر خالف جهت مورد  نیاز تغییر یافت و به مثابه یک ضربه مهلک 
بر پاید اری مالی سازمان، روند  رسید ن آن را به نقطه سربه سری منابع و مصارف شتاب بخشید . د ر 
مجموع، یکی از تأثیرات بازار کار بر سازمان تأمین اجتماعی را می توان تصویب قوانین و مقررات خارج 
از اصول کارکرد ی و قواعد  حاکی بر فعالیت آن به عنوان یک صند وق بازنشستگی عنوان کرد . این مقاله 
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با هد ف محاسبه بار مالی این قوانین با احصاء قوانین بازنشستگی زود هنگام با د ر نتر گرفتن مفروضاتی 
که د ر مقاله شرح آن رفت تد وین شد . بر پایه محاسبات این مقاله بر مبنای ارزش سال 1395 رقمی 
بالغ بر 537 هزار میلیار ریال شامل حق بیمه های پرد اخت نشد ه و مستمری های اخذشد ه زود هنگام بر 
سازمان تحمیل شد ه است. لذا ازم است د ر گام اول، کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای لغو و و حرکت 

به سوی اصالحات پارامتریک که از ضروریات مقابله با بحران بازنشستگی د ر کشور است آغاز شود .
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