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آسیبشناسی بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند
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چکیده
یکی از مهمترین اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ایجاد انسججام الج س ایااجتها
رفاهی و تواعه عدالت اجتماعی و گسترش پوشش بیمه ا به همه افراد جامعه بخصوص افجراد
اله تحت پوشش بیمه اجبار نیستند میباشد .از اینرو در قانوس برنامه پنجم تواعه بنجد (ج )مجاده
 93به ضابطه مند ااز بیمه اجتماعی زناس ارپرات خانوار نیازمند اشاره شده اات و از آنجا اله
برقرار بیمه اجتماعی زناس ارپرات خانوار نیازمند از اال  1931به مرحله اجراء درآمده ااجت
گزارش حاضر ضمن بررای وضع موجود زناس ارپرات خانوار نیازمند از نظر پوشش جمعیتی به
بررای مشک ت این گروه در خصوص عدم وجود اعتبار الافی جهت برقرار بیمجه اجتمجاعی در
قانوس بودجه انواتی الل الشور پرداخته اات .لذا در ماده  22قانوس برنامه پنجم تواعه (نظام تامین
اجتماعی چند الیه ) اله در الیه دوم این نظام به صجورت بیمجه اجتمجاعی فراگیجر مجیباشجد .مقجرر
گردیده اله دولت با ایجاد صندوق مجزا اله هماس صندوق بیمه اجتماعی فراگیر (صندوق حمجایتی)
میباشد اله ااز والارها آس با اازماس تامین اجتماعی الام ً متفاوت اات و گروهها غیر رامی
فاقد پوشش بیمه را تحت پوشش بیمه ا قرار دهد زناس ارپرات خجانوار نیازمنجد را نیجز تحجت
حمایت بیمه ا قرار دهد.

واژگان کلیدی :سرپرست خانوار  ،زنان سرپرست خانوار نیازمند ،بیمه اجتماعی

 -1مقدمه
زناس ارپرات خانوار به عنواس قشر قابل تامل و توجه در جامعه زناس بجه دلیجل داشجتن
شرایط و اولویتها خاص مانند ط ق فوت همسر و یا بد ارپراجت بجودس و… حجازز توججه
جد هستند .این قشر نسبت به اایر زناس ااترس بیشتر را تجربه الرده اند و در مقابل از الیفیت
زندگی پایین تر برخوردارند .در این میاس عنصر حمایت یا عجدم پشجتیبانی دولجت و جامعجه بجر
افزایش یا الاهش این فشارها تاثیر مستقیم و قطعی دارد(.پجووهش زنجاس  )1931 31الجه از جملجه
مشک ت این گروه  :مشک ت اقتصاد (وضعیت اشتغال و درآمد نامنااب و ناالافی) مشجک ت
اجتماعی و الاهش ارتباطات اجتماعی و مشک ت جسمی و روانی (نبودتامین اقتصجاد و عجاطفی
منااب وخستگیها شدید جسمی وروحی و احساس ناتوانی در برآوردس نیازها الودالانشاس ) و
 1ایده رقیه حسینی؛ الارشناس مسئول گروه بیمه گر دفتر بیمه ها اجتماعی وزارت تعاوس الار و رفاه اجتماعی
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همچنین مشک ت آموزشی و فرهنگی اله به دلیل فقر مالی مجبورند در مناطقی اکونت النند اله از
نظر فرهنگی در اطح پایینی قرار دارد و محیط مناابی برا زنجدگی نیسجت مجیباشجد(محمجد
 .)1931بنابراین بررای همه جانبه و دقیق این مشک ت و ارازه راهکارهجا دراجت واصجولی بجه
منظور حمایت از این قشر از جمله وظایف نهادها واازمانها خدمات اجتمجاعی در هجر الشجور
میباشد.

 -2طرح مسئله

براااس ارشمار اال 1931بیش از  2133122نفر خانوار از خانوارها الشجور تواجط
زناس ارپراتی میشوند .تعداد زناس ارپرات خانوار شجهر  1313121نفجر و زنجاس ارپراجت
خانوار رواتایی  123311نفر میباشد اله رقمی معجادل  12/1درصجد الجل خجانوارهجا الشجور را
تشکیل میدهند .طبق آمارها موجود  1223111نفر از این زناس تحجت پوشجش حمجایتی اجازماس
بهزیستی الشور والمیته امداد امام خمینی (ره) میباشند تعداد زناس ارپرات خانوار شهر بیمجه
شده تحت پوشش اازماس بهزیستی  11111نفر و افراد تحت پوشش المیته امداد امام خمینی (ره)
 31111نفر اات و تعداد زناس ارپرات خانوار رواتایی بیمه شده تحت پوشش اازماس بهزیستی
حدود  92111نفر و و زناس ارپرات خانوار تحت پوشش المیته امداد امام خمینی (ره) 131111
نفر اات .و مجموع زناس ارپرات خانوار نیازمند بیمه شده تا ابتدا اال جار

حدود 912111

نفر اات .تعداد زناس ارپرات خانوار نیازمند بیمه نشده تحت پوشش نهادهجا حمجایتی312111
هزار نفر هستند.
در الشور ما از اال  1931اقداماتی در خصوص بیمجه اجتمجاعی زنجاس ارپراجت خجانوار
نیازمند انجام شده اات و افراد مشمول این قانوس زناس ارپرات خانوار هستند اله تحت پوشش
نهادها حمایتی میباشند وبدلیل عدم هماهنگی در تفاهم نامهها موجود میاس المیتجه امجداد امجام
خمینی (ره) و اازماس بهزیستی الشور با صندوق رواتاییاس وعشایر و اجازماس تجامین اجتمجاعی و
همچنین عدم پیش بینی اعتبار الافی در قوانین بودجه انواتی الشور موجب شده حجق بیمجههجا بجه
موقع پرداخت نشود و در نتیجه در اوابق بیمه ا افراد یاد شده فاصله ایجاد شود ودرنتیجه فجوت
و ازالار افتادگی مستمر برا بازماندگاس شاس برقرار نشود بنابراین در ایجن تحقیجق اجعی شجده
اات اله به بررای مشک ت این گروه پرداخته شود.
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 -3مروری بر ادبیات نظری
تاالنوس دو داته نظریات جامعه شناای وجود دارد اله به مسجاله زنجاس ارپراجت خجانوار
پرداخته اند .داته اول را نظریاتی تشکیل میدهند اله محوریت بحث خود را بر مسازل زنجاس قجرار
داده و به مساله زناس ارپرات خانوار به عنواس یکی از مسازل زنجاس مجینگرنجد و آس را در بسجتر
مفاهیمی مانند نابرابر

ظلم به زناس مساله مادر … بررای میالنند و داته دوم نظریاتی هسجتند

اله بحث محور خود را با مفاهیم فقر و رفاه قرار داده و به مساله زنجاس ارپراجت خجانوار بسجاس
یکی از انواع گروهها و اقشار آایب پذیر مینگرند .در دیدگاه فمینیستی ادعا میالنند مساله اصجلی
ارپرات بودس زناس نیست بلکه شرایط اجتماعی و اقتصاد نابرابر اات اله ارپرات بودس را
برا زناس به صورت یک مساله اجتماعی تبدیل میالند(گیدنز .)1922
اما دیدگاه دیگر اله در زمینه مساله زناس ارپرات خانوار و مسازل آس مطجر مجیشجود
دیدگاه رفاه اجتماعی اات .تعاریف متعدد و متنوعی از رفاه اجتماعی ارایه شده ااجت و ایجن وا ه
معموالً حالتی را میرااند اله در آس اللیه افراد از آنچه تامین الننده نیازهجا مجاد و معنجو آنجاس
اات برخوردار باشند .در تعریف دیگر از رفاه اجتماعی آس را نظامی از خدمات یا مواسجات یجا
نهادها اجتماعی دانسته اند اله به منظور المک و خدمت به افراد بوجود آمجده ااجت تجا اج مت
زندگی بهتر و زمینه روابط منااب تر را برا پیشجرفت قابلیجت هجا ظرفیجتهجا و توانجاییهجا
انساسها به منظور تواعه رفاه فراهم آورد .برا توزیع شرایط رفاهی در جامعه خصوصجاً بجرا آس
داته از افراد اله توانایی تامین شخصی رفاه خود را ندارند خجدمات اجتمجاعی شجکل مجیگیجرد
خدمات اجتماعی فعالیتها اازماس یافته ا هستند اله هدف آناس المک به اازش و تطابق افراد
و محیط شاس اات .تحقق این هدف بستگی به نحوه الاربرد فنوس و روشهایی دارد اله افراد .گروهها
و جوامع را قادر میاازند تا احتیاجات خود را تامین و مشک ت مربوط به یک جامعجه متحجول را
حل الرده و شرایط اقتصاد و اجتماعی خویش را بهبود بخشند(طالب)1921.
انواع مختلفی از نظامها و خدمات تامین اجتماعی میتواننجد وججود داشجته باشجند الجه بجه
حمایت از نظام خانواده و اشکال مختلف آس -مث ً خانواده ا به ارپراتی زناس -بپردازنجد بجرا
حمایت از زنانی اله همسر یا ارپرات خود را از دات مجیهنجد .اقجداماتی در قجانوس پجیش بینجی
شده(اصل  23قانوس اااای) جلو فرو رفتن خانوادهها مذالور در فقر و ف الجت را بگیجرد .امجا
پراش اله در اینجا مطر می شود این اات اله آیا قوانین در واقجع توانسجته انجد المکجی بجه زنجاس
ارپرات خانوار بکنند یا نه؟
وضعیت اافناک بسجیار از زنجاس و خانوارهجا تحجت تکفجل آنجاس حجاالی از ناالجامی و
ناالارآمد نظامها بیمه گر در جوامع مختلف اات.لیرو نتیجه میگیرد الجه مجادراس و فرزنجداس
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خرداال آناس بیشتر از اایر اقشار اجتماعی مستعد فرو رفتن در دام فقر هسجتند بنجابراین بجیش از
اایر افراد نیازمند خدمات تامین اجتماعی و حمایتها بیمه ا باقی بمانند و بجه نظجر او بیجروس
ماندس چنین خانوارهایی از چتر حمایتی مانند خریدس بلیط قطار اریع السیر بجرا آسهجا بجرا
افر به اعماق فقر و مشک ت اقتصاد و اجتماعی متفاوت اات(توالی )1923:911
توانمند اقتصاد وخودالفایی به عنواس زیر بنا داتیابی به قابلیت هجاو توانمنجد هجا
الزم برا بهبود الیفیت زندگی تلقی شده و مفهوم آس "توانایی در تامین نیازها اااای مجردم بجه
صورت پایدار اات"(چمبرز و النو .)1332در واقع هدف بازگرداندس اقشار محجروم بجه چرخجه
اقتصادرامی(نظام پرداخت ها) و بیمهها اجتماعی بوده و نتیجه آس بی نیاز خانوار از حمایتها
مستقیم اات(هماس منبع) البته ااختار جامعه هم بگونه ا عمل الند اله فرصتها نجابرابر فقجر و
ناالارآمد شدس برنامه فوق را موجب نشود.چرا الجه اندیشجمنداس اقتصجاد تواجعه معتقجد هسجتنداله
ااختار جامعه شرایط و فرصتها نابرابر را برا بعضی از گروهها -از جمله زنجاس ارپراجت
خانوار-فراهم الرده و به این ترتیب تداوم فقررا موجب میشود( .چانت 2119؛ان 1333؛چمبرز و
النو .)1332

 -4پیشینه تحقیق
معید فر و حمید در اال  1931در تحقیقی با عنواس نگفتهها و آایبهجا اجتمجاعی بجه
این نتیجه رایدند آس چه موجب میشود ارپراتی این زناس به عنواس یک مسئله اجتماعی شناخته
شود مشک ت و موانعی اات اله در دنیا بیروس بر ار راه ارپراتی زناس به وجود آمده و باعث
میشود تا زناس ارپرات خانوار به عنواس قشر آایب پذیر شناخته شوند.
قلی پور و رحیمیاس در اال  1931در مقاله ا با عنواس رابطه عوامل اقتصجاد فرهنگی و
آموزشی با توانمندااز زناس ارپرات خانوار به این نتیجه رایده اله زناس ارپراجت خجانوار بجه
دلیل داشتن نقشها متعدد فرصت آمجوزش را ندارنجد و معمجوال" در مقایسجه بجا دیگجر زنجاس از
تحصی ت المتر برخوردارند .از این رو آموزش نقش مثبتی بر خانواده آنها دارد .همچنین اغلب
بزگ ترین مشکل زناس خانوار مشکل اقتصاد اات .از این رو هر اقدامی برا الاهش این مشجکل
مفید خواهد بود.
دالتر فریبرز علیزاده در پووهشی اله بر وضعیت زناس ارپرات خانوار انججام داده بجه ایجن
نتیجه رایده اات اله درصد زناس ارپرات خانوار در دهک اول همواره بیش از مجرداس بجوده در
حالیکه در دهکها باالتر اهم زناس ارپرات خانوار روبه الاهش میگذارد.
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به گفته این جامعه شناس درحالی اله بیش از  11درصد خانوارهجا زس ارپراجت ججزو
فقیرترین گروهها قرار گرفته اند .این رقم در خانوارها مرد ارپرات  11درصد اات .به عبجارت
دیگر زناس ارپرات خانوار «فقیرترین فقرا» را تشکیل میدهند .اله فقر آنها به فقر زنانجه معجروف
اات.
لیتر و همکارانش در اال 2112با اندازه گیر شاخصهایی ماننجد وضجعیت تجامین مجواد
غذایی امکانات آموزشی و ...در آمریکا نشاس می دهد الجه قجانوس جدیجد موججب فقیجر تجر شجدس
فرزنداس خانوادهها تک والد شده اله زناس (مادراس) ارپراتی آناس را بجه عهجده دارنجد .لجذا بجا
طر ها ادعایی در این زمینه خوااتار بازنگر

قانوس و المک بیشتر به این خانوادهها شد.

لیرو در اال2113با بررای مشک ت مجادراس خجانوادههجا تجک والجد چنجین نتیججه
می گیرد اله مادراس و فرزنداس خرداال آناس بیش از اایر اقشارمستعد فرورفتن در دام فقجر هسجتند
بنابراین بیش از اایر اقشار نیاز دارند تا تحت حمایتها بیمه ا و خدمات تامین اجتماعی باقی
بمانند.بنابراین به نظر او بیروس ماندس چنین خانوادههایی از چتر حمایتی مانند خریدس بلیط قطجار
اریع السیر برا افر به اعماق فقر و مشک ت اقتصاد و اجتماعی اات.
الیس( )1333به این نتیجه میراد اله عوامل موثر بر توانمند اقتصاد و خودالفایی زناس
عبارتند از:افزایش منایع انسانی و فیزیکی افزایش مشارالت در مراحل مختلف اجرا پجرو ههجا
تواعه برخوردار از بیمه اجتماعی و افزایش النترل بر فرایندها تصمیم گیر .
دریز و ارنیواااس( )1332دردوایالت هند از طریق پووهش میدانی به نتایج جالب تجوجهی
رایدند .ابتدا آنکه زناس ارپراجت خجانوار در مقایسجه بجا زنجاس متاًهجل امکجاس السجب تواناییهجا و
قابلیتها بیشتر در بازار وفعالیتها همراه داتمزد السب الجرده انجد بجا ایجن وججود آنهجا در
پووهش خود به این یافتهها رایدند اله اگر خودالفایی اقتصاد به معنجی بجی نیجاز از حمایتهجا
مالی باشد-و نه اایر حمایتها -زناس ارپرات در فعالیتهایی توانسته انجد بجا بکجار گیجر الامجل
ظرفیت به آس دات یابند اله فراتر از زمینهها "خود اشتغالی "بوده و عمدتاً همراه با فعالیتهجا
الار آفرینی اات.

 -5سیر قوانین ومقررات
در اجرا اصل بیست ونهم قانوس اااای جمهور ااج می ایجراس برخجوردار از تجامین
اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکار پیر ازالار افتادگی و… حقی همگجانی ااجت و همچنجین در
ماده  9قانوس ااختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی به منظور تواعه عدالت اجتماعی و حمایجت
از همه افراد الشور به حمایت از الودالاس و زناس بی ارپراجت پرداختجه ااجت و در اصجل بیسجت
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ویکم ( ) 21قانوس اااای دولت مکلف " به تضمین بیمه و رفجاه زنجاس و الودالجاس بجی ارپراجت
میباشد بنا براین در بند (ج) ماده  93قانوس برنامه پنجم تواعه به منظجور توانمنجد اجاز افجراد و
گروهها نیازمند به ویوه زناس ارپرات خانوار معلوالس نیازمند تامین حق ارانه بیمجه اجتمجاعی
زناس ارپرات خانوار نیازمند افراد بی ارپرات ومعلولین نیازمند در طول االها اجرا برنامجه
تاالید شده اات.
از جمله ایااتها پیش بینی شده در ااناد و قوانین باالداتی اله در برنامه چهارم تواجعه
(ماده  ) 31به آس اشاره شده اات تامین بیمه خاص (در قالب فعالیتها حمایتی) برا حمایت از
زناس ارپرات خانوار و افراد بیارپرات با اولویت الودالاس بیارپرات در نظر گرفته شده اات.
ودرحال حاضر در ماده  22قانوس برنامه پنجم تواعه (نظجام تجامین اجتمجاعی چنجد الیجه)
امکاس اجرا بیمهها اجتماعی در الیه دوم آس در قالب صندوق بیمه اجتماعی فراگیر مورد توججه
قرار گرفته اات.

 -1-5اقدامات اجرایی
با ااتناد به بند (ب ) ماده 11آیین نامه اجرایی ماده ( )2قانوس هدفمند اجاز یارانجههجا و
بند( د) ماده ( ) 31قانوس برنامه پنجساله چهارم تواعه و ماده  9قانوس ااختار نظجام ججامع رفجاه و
تامین اجتماعی با همکار مشترک وزارت تعاوس الار و رفاه اجتماعی نهادهجا حمجایتی (المیتجه
امداد امام خمینی و اازماس بهزیستی) اازماس تأمین اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی رواجتاییاس و
عشایر و اازماس هدفمندااز یارانه ها بیمه اجتماعی زناس ارپرات خانوار از اال  1931بجرا
نقاط رواتایی و شهر به طور جداگانه اجرا شده اات.
و بر اااس بند «ج» ماده ( )93قجانوس برنامجه پجنجم تواجعه حجق بیمجه اجتمجاعی زنجاس
ارپرات خانوار نیازمند در طول االها برنامه تواط دولت تأمین میشود.

 -1-1-5سازمان تامین اجتماعی
در اجرا بند ((ب)) ماده  11آیین نامه اجرایی ماده  2قانوس هدفمند اجاز یارانجههجا در
رااتا تعمیم و گسترش پوشش بیمه ا به گروهها خجاص جامعجه شجامل مجددجویاس و زنجاس
ارپرات خانوار شهر تحت پوشش المیته امداد امام خمینی(ره) و اازماس بهزیستی الشور و بجا
توجه به پرداخت بخشی از حق بیمه اینگونه افراد از محل منابع هدفمنجد اجاز یارانجههجا تواجط
اازماس هدفمند ااز یارانهها پوشش بیمه ا زناس ارپراجت خجانوار شجهر را بجه عهجده دارد.
همچنین اازماس تامین اجتماعی بجر ااجاس قجانوس بیمجه صجاحباس حجرف و مشجاغل آزاد مصجوب
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 1911/1/91مجلس شورا اا می و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب  1911/2/23هیأت وزیجراس
و برابر مقررات یاد شده زناس ارپرات خجانوار شجهر را تحجت پوشجش قجرار میدهجد و مطجابق
بخشنامه شماره  3مشترک فنی ودرآمد اهم حق بیمه پرداختی از طرف دولت (المیتجه امجداد امجام
خمینی (ره) و اازماس بهزیستی)  13/3میباشد و 13/11حق بیمه از محل منابع عمجومی بنجد (ب )
ماده  2قانوس هدفمندااز یارانهها تأمین میشود.

 -2-1-5صندوق روستاییان وعشایر
با عنایت به بند( د) ماده ( ) 31قانوس برنامه پنجساله چهارم تواعه و ماده  9قانوس اجاختار
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به منظور گسجترش و تواجعه رفجاه تجوام بجا عجزت و تجامین و
تضمین زندگی شرافتمندانه تفاهمنامه ا با اازماس بهزیستی و المیته امداد امام خمینی (ره) انعقجاد
شده اات اله از بهمن ماه اال  1931عمأل به اجرا در آمده اات و مجموع بیمه شجدگاس 123123
نفر میباشد.
اهم دولت از محل بودجه عمومی درپرداخت حق بیمه  11/11میباشد و زناس ارپراجت
خانوار رواتایی با پرداخت  11/1حق بیمه از محل اعتبارات وزارتخانه( المیته امجداد امجام خمینجی
(ره) و اازماس بهزیستی) تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرند.
جدول .3روند تحوالت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی کل کشور از سال 3131- 3102
سال

سرانه

تعداد

کل حق بیمه بیمه شده(ریال)

6831

005.555

40.540

00.4....95.555

6831

005.555

40.540

00.4....95.555

6833

955.555

40.540

05.000.055.555

6831

995.555

44.555

40.054.055.555

6831

995.555

44.555

4.400.005.555

6811

405.555

44.555

09.905.555.555

6816

005.555

44.555

0...45.555.555

6811

.55.555

44.555

44.455.555.555
000.45..059.555

جمع کل

در جدول یک مرحله اول پرداخت حق بیمجه  93123نفجر زس ارپراجت خجانوار تحجت
پوشش اازماس بهزیستی الشور بوده اند اله در اال  1931 -1932به اجرا در آمده اات با دریافت
مبلغ 13393333113111ریال طی دو مرحله و با تاًخیر انجام شده اات
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و مرحله دوم پرداخت حق بیمه  93123نفجر زس ارپراجت خجانوار الجه در اجال - 1933
 1932به اجراء درامده اات با دریافت مبلغ  21333333113111ریال با تأخیر  11ماه دریافت شده و
انجام پذیرفته اات.
و مرحله اوم پرداخت حق بیمه  93123نفر زس ارپرات خانوار اله در اال 1933 -33به
اجراء درآمده با دریافت مبلغ 9/312/311/111ریال با تأخیر پرداخت شده اات.
و مرحله چهارم پرداخت حق بیمه در اال 1933 -31بوده اات اله برا دومجاه اول اجال
 33با مبلغ  9/233/131/111حق بیمه پرداخت شده اات و متاافانه از تجاری  1933/9/1بجه بعجد
حق بیمه پرداخت نشده اات و باعجث ایججاد توقجف بیمجه ا گردیجده ااجت و قجرار بجود مبلجغ
21313131113111ریال حق بیمه جهت تمدید قراداد به صندوق رواتاییاس و عشایر واریز گردد الجه
متاافانه این الار انجام نپذیرفت.
جدول .2روند تحوالت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال 3131-3102
سال

سرانه

تعداد

کل حق بیمه بیمه شده(ریال)

6831

005.555

005.555

40.955.555.555

6831

005.555

005,555

40.955.555.555

6833

955.555

005,555

00.555.555.555

6831

995.555

005,555

.0.055.55.555

6811

405.555

005,555

055.055.555.555

6816

005.555

005,555

004.055.555.555

6811

.55.555

005.555

009.555.555.555
994.055.555.555

جمع کل

در جدول دو جهت تامین اعتبار به موقع در خصجوص پرداخجت حجق بیمجه  131111زس
ارپرات خانوار نیازمند تحت پوشش المیته امداد امام خمینی (ره) برا اال  1933-33اله معادل
 32/311/111/111ریال میباشد با پیگیر ها صورت گرفته میلغ  21/331/111/111ریال مجور
 31/9/9به المیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت و به حساب صندوق واریز گردیجد لجیکن علیجرغم
پرداخت مبلغ فوق به صندوق رواتاییاس و عشایر پرداخت مستمر به تعداد از مددجویاس بیمه
شده اله در طی این مدت مشمول برخوردار از مزایا بیمه شجده انجد تواجط صجندوق بجا وقفجه
مواجه گردیده و ع وه بر آس برا اللیه  131/111خانوار بیمه شده نزد صندوق بجه مجدت  13مجاه
( 33/1/1تا  )31/2/91وقفه بیمه ا ایجاد شده اات.
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آسیب شناسی وضع موجود از نظر پوشش جمعیتی
هدف اصلی این مقاله آایب شناای بیمه اجتماعی زناس ارپرات خانوار نیازمند بوده الجه
به عنواس یکی از راهها فراهم الردس رفاه نسبی این قشر به شمار میآید .این طجر از اجال 1931
به مرحله اجراء درآمده اات بررایها بعمل آمجده نشجاس میدهجد الجه طجر مجذالوردر عمجل بجا
مشک تی مواجه بوده اات اله از جمله این مشک ت عدم پیش بینی اعتبار الافی در قوانین بودججه
انواتی الل الشور بوده اات اله از تبعات آس تاخیر دولت در پرداخت حق بیمه میباشد اله باعجث
عدم برقرار مستمر بازماندگاس در زماس فوت شده اات.در الشجور مجا زنجاس والودالجاس یکجی از
جوامع هدف نظامها بیمه ا بوده اند و در اصل  23قانوس اااای اله شاخص ترین اصل مجرتبط
با تامین اجتماعی میباشد برخوردار از تامین اجتماعی حق همگانی برشمرده شجده ااجت و ایجن
حق را برا یک یک افراد الشور به رامیت شناحته اات اله مهمترین فراز این اصل در این ااجت
اله ع وه بر حق عمومی دانستن تامین اجتماعی آس را از تکالیف دولت مجیداننجد و از زاویجه دیجد
نظام تامین اجتماعی در الشور ما زناس اگر در اصل( )23قانوس اااای حقوقی بیشتر از مرداس نداشته
باشند حداقل در برخوردار از اصل مزبور مساو هستند .و در بند  3اصل ( ) 21قجانوس ااااجی
به ایجاد بیمه خاص بیوه گاس و زناس االخورده و بی ارپرات اشاره شده بنابراین توجه ویجوه بجه
آناس در قانوس اااای بسیار ارزشمند اات بگونه ا اله در واقع هزینه الردس دولت را در این مسیر
نوعی ارمایه گذار میباشد اله از هزینهها آتی بسیار اله گریبجا نگیجر الجل جامعجه مجیشجود
جلوگیر میالند و ضمن حفظ آرامش و گرمی و حفظ الیاس خانواده نشانگر جهت گیر نظامها
و آرامش عمومی دولت اات بنابراین برنده ترین رالن حاضر در صحنه دولت میباشد .و همچنین
در ماده () 23قانوس برنامه پنجم تواعه اشاره شجده ااجت "اللیجه تصجویب نامجههجا بخشجنامههجا
داتورالعملها .غیره اله متضمن بار مالی برا صجندوقها بازنشسجتگی یجا داجتگاهها اجرازجی و
دولت باشد در صورتی قابل اجرا اات اله بار مالی ناشی از آس قب ً محاابه و در قوانین بودجه الل
الشور و یا بودجه ااالنه داتگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد درغیجر اینصجورت عمجل
مراجع مذالور در حکم تعهد زازد بر اعتبار اات و مشمول پرداخت از او داتگاه یا صندوقها
مربوطه نخواهد بود" و علیرغم آنکه در بنجد الجف بخجش  1تفجاهم نامجه المیتجه امجداد و صجندوق
رواتاییاس وعشایر تصریح شده اات اله نحوه پرداخت حق بیمه نباید موجب از بین رفجتن اجابقه
افراد بیمه شده گردد لکن عدم هماهنگی در تفاهم نامهها موجود بین نهادها حمایتی با صندوق
رواتاییاس و عشایر و نداشتن ردیف مجزا در قوانین بودجه انواتی الجل الشجور مشجک تی از قبجل
تاخیردولت در پرداخت حق بیمه و عدم برقرار تعهدات در زماس ایجاد وقفه بیمه ا شده ااجت
و ازآنجا اله حمایتها اجتماعی به عهده دولت میباشد و برقرار بیمه اجتمجاعی بجرا السجانی
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بوده اات اله قادر به الار بوده اند و در پرداخت حجق بیمجه مشجارالت داشجته باشجند برنامجههجا
حم ایتی دولت برا برقرار بیمه گروهها خاص بخصجوص زنجاس ارپراجت خجانوار از طریجق
اازماس تامین اجتماعی انتظار نابجایی بوده اات زیرا اازماس تامین اجتمجاعی صجندوق حمجایتی
نیست بلکه یک صندوق بیمه ا میباشد اله اگر بخواهد جوابگو ایجن گروههجا خجاص باشجد
دیگر نمیتواند جوابگو مشترالین خود در زماس بازنشستگی شاس باشد و هزینههجا آس بجه نقطجه
ار به ار میراد وپوشش خاص این گروه باید از جنبه حمجایتی و پیشجگیرانه آس مجورد توججه
قرارگیرد وگرنه اتکا صرف به ایستم بیمه ا

افراد نیازمنجد فاقجد قجدرت مشجارالت را حجذف

میالند و اتکا صرف به ایستم حمایتی تواس مالی بسیار را میطلبد و مشارالت افجراد قجادر بجه
مشارالت را حذف میالند ضمن آنکه خودالفایی مالی و توانمند ااز را خدشه دار میکند.

جمع بندی و نتیجه گیری
در این مطالعه به قوانین مرتبط و وضع موجود افراد تحت پوشش پرداخته شده ااجت الجه
یکی از مهمترین عامل در ایجاد مشک ت میتواس به این مجورد اشجاره الجرد الجه رویکجرد حمایجت
جایگزین رویکرد بیمه ا شده اات و هدایت آنها از ایستمها حمجایتی بجه ایسجتمهجا خجود
اتکایی و نهایتاً بیمه همگانی انجام نپذیرفته اات و زناس ارپرات خانوار نیازمند اله جامعه هجدف
ایستم حمایتی را تشکیل میدهند به دراتی به امت نظام بیمه اجتماعی اوق داده نشده اند لجذا
با ورود آناس به ایستمهجا حمجایتی و اجوق دادس بجه ایجن ایااجت پیشجگیرانه و مطالعجه میجزاس
توانمند ها زناس ارپرات خانوار وآموزش مهارتها الزم در خصوص بکجار گیجر آنجاس در
حوزهها شغلی میتواس آنها را از اقوط در ورطه زناس فاقد تمکن مالی بازداشت در همین رااتا
مراالز الاریابی برا زناس ارپرات خانوار فرصتهایی را جهت الاریابی موثرتر فراهم میالننجد در
اینصورت زناس وارد عرصه مشارالت اجتماعی شده و با السجب درآمجد از چرخجه حمجایتی خجارج
میشوند و با مشارالت در پرداخت حق بیمه وارد ایستم بیمه ا میشوند .با این روش رویدادها یا
پریشانیها اجتماعی در آینده النترل میشوند و جامعه هجدف درالنجار دریافجت مسجتمر ماهانجه
توانمند شده و به جامعه درآمد میپیوندند و گروهها جدید میتوانند جایگزین شوند بنجابراین
اگر المیته امداد امام خمینی و اازماس بهزیستی الشور و اازماس تامین اجتماعی بتوانند نقجش خجود
را در جا خود به نحو احسن انجام دهند در بلند مدت دیگر فرد نخواهیم داشت الجه در مقابجل
مشک ت پیش آمده بی پناه رها شود بلکه داتگاهها در مقابل آناس مسئول خواهند بود.
شایاس ذالر اات امروزه رویکرد غالب در نظامها پیشرفته تجامین اجتمجاعی دنیجا (بجویوه
اروپا) ااتقرار نظامها تامین اجتماعی چند الیه اات اله همه گروهها جمعیتی را پوشش میدهد
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و در واقع با الیه بند نظام تامین اجتماعی امکاس اجرا بیمجههجا اجتمجاعی در الیجه دوم آس در
قالب صندوق بیمه اجتماعی فراگیر امکاس پذیر خواهد بود در آنصورت میتجواس جامعجه ا دارا
عدالت و برخوردار از رفاه متنااب با ظرفیتهجا و قابلیجت افجراد داشجت و قجدرت انتخجاب را در
جامعه افزایش داد.
لذا پیشنهاد میشود با ااتناد به بند ج ماده  93قانوس برنامه پنجم تواعه تامین حق اجرانه
بیمه اجتماعی زناس ارپرات خانوار نیازمند افراد بی ارپرات و معلولین نیازمند در طول االها
اجرا برنامه و آیین نامه ماده 22قانوس برنامه پنجم (نظام تامین اجتماعی چند الیه ) جهجت تجامین
منابع مالی منااب و پیشگیر از مشک ت اقتصاد و برقرار مستمر الافی برا زناس ارپرات
خانوار نیازمند و حفظ و جایگاه منزلت زس در جامعه و تحکجیم بنیجاس خجانواده دولجت بتوانجد بجا
تشکیل یک صندوق مجزا اله هماس صندوق بیمه اجتماعی فراگیر میباشد اله ااز والارهجا آس بجا
اازماس تامین اجتماعی اله بیمه اجبار بوده اات الام ًمتفاوت اات و گروهها غیر رامی فاقد
پوشش بیمه ا را مورد هدف قرار داده اات زناس ارپرات خانوار نیازمند را بجا نجر حجق بیمجه
پایینتر تحت حمایت بیمه اجتماعی قرار دهد .و امید اات با اجرا آس موانع گسترش نظام بیمجه
ا را جهت الاهش فشارها وارده بر نظام اقتصاد الشور از وقوع مشک ت اجتماعی آتی به طور
موثر مرتفع نماید.
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