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اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح تأمين اجتماعي همگاني»

چکيده
تأمین اجتماعی پوششی حمایتی است كه جامعه را در برابر پریشانیهاي اجتماعی و اقتصادي
حفاظت میكند و در نتیجه آثار مواردي همچون بیکاري ،بیماري ،ازكارافتادگی ،ساااالمندي،
فوت و غیره را كاهش میدهد و از فروپاشی واحدهاي اجتماعی جامعه جلوگیري میكند .طرح
تأمین اجتماعی همگانی (شماره ثبت  )222با پشتوانه مفهومی مأخوذ از چنین ادبیاتی درحال
حاضاار در كمیساایون بهداشاات و درمان درحال بررساای اساات ،لکن این طرح به ساابن نهوه
نگارش ،شیوه تأمین مالی و پیامدهاي مهتمل ،داراي كاستیهایی

است1.

برا ساس مطالعه انجام شده طرح فعلی با چالشهایی به شرح زیر مواجه ا ست :اول
اینکه از نظر تأمین منابع مالی ،دو مهل یارانهها و ساااهام عدالت بهعلت دائمی نبودن و
مساااائل قانونی موجود ،قابلیت حمایت مالی ،از طرح را ندارند .دوم اینکه با توجه به نیاز

 .1براساس ماده واحده طرح مذكور وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف دو سال پس از تصوین این
قانون در راستاي اصل بیستو نهم قانون اساسی نسبت به ایجاد تأمین اجتماعی همگانی براي هر ایرانی با رسیدن
به سن  18سال تمام شروع و با رسیدن به سن  62سال بازنشسته و با سپردهگذاري در بانكها با نرخ سود مركن
بانکی از منابع مالی از قبیل یارانهها ،سهام عدالت و ...اقدام نماید.
تبصره ـ آییننامه این قانون  6ماه پس از تصوین توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصوین
هیئتوزیران میرسد.
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بازار كار كشااور به نیروي كار جوان و ماهر بهنظر میرسااد این طرح از جهاتی میتواند
باعث شکلگیري بیانگیزگی ن سبت به كار در بین جوانان شود و د ستكم براي مدت
چند سال باعث ایجاد خأل انسانی در بازار كار گردد .سوم ،با توجه به باال رفتن سن امید
به زندگی در ایران طرح فعلی از این جهت كه ساان دوره بیمهپردازي را در مهدوده 18
تا  62سالگی تعریف نموده است ،میتواند در آینده با مسائل جدیدي روبرو شود و چهارم
اینکه طرح با ساااختار جمعیتی فعلی و آینده هماهنگ نیساات و از همه مهمتر با قانون
اسا سی در زمینه تأمین اجتماعی از حیث مشاركت اجتماعی افراد در تعارض ا ست و در
پایان اینکه طرح اشتغالمهور نیست.
نتیجه گزارش حا ضر ن شان میدهد كه اگرچه وجود یك سطح از حمایت همگانی
براي یکایك آحاد جمعیت كشور مثبت و مهم است ،اما نهوه نگارش طرح حاضر ما را به
این هدف نمیرساند .به هر حال اگرچه ضرورت وجود یك سطح حمایت فراگیر از تمامی
شهروندان مورد توافق ا ست ،اما پی شنهاد می شود كه این مو ضوع بهطور مب سوط مورد
بررساای قرار گرفته و پس از آن جهت تصااوین به مجلس ارائه شااود؛ از نقطهنظر دیگر
بهنظر میرسااد ارجاع همه مسااائل پیچیده به آییننامه نمیتواند دغدغههاي اقشااار و
جمعیتهاي مختلف را برآورده كند .بنابراین پیشنهاد میگردد با توجه به مصوبات برنامه
پنجم و شااشاام توسااعه ،از ظرفیتهاي موجود در نظام تأمین اجتماعی چندالیه براي
پوشاااش دغدغههاي طراحان این طرح كمك گرفته شاااود و از آنجا كه این نظام هنوز
طراحی و تدوین نشده است ،تمامی این موارد در طراحی آن نظام مورد توجه قرار گیرد.
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بيان مسئله
نیاز به امنیت اقت صادي و اجتماعی ازجمله ا صول مؤكد در قانون ا سا سی ا ست .یکی از
ابزارهاي تأمین امنیت اجتماعی و اقتصااادي جامعه ،تأمین اجتماعی اساات ،از همین رو
ا ست كه تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از ابزار ا ستقرار عدالت و رفاه اجتماعی از جایگاه
مهمی برخوردار است و بهعنوان اصلیترین مأموریتهاي بخش عمومی ،سهم عمدهاي از
بودجه دولتها و ن سبت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ك شور را بهخود اخت صاص
میدهد .لذا در این نظام مجموعهاي از راهبردها ،برنامهها و فعالیتها براي حفظ ساااطح
درآمد افراد و بهویژه ارتقاي سطح رفاه عمومی آنان استفاده میشود.
مقاولهنامه شماره  102سازمان بینالمللی كار ( ،)ILOاز تأمین اجتماعی به منزله
حمایتی یاد میكند كه در قبال پریشانیهاي اجتماعی و اقتصادي پدید آمده و به واسطه
قطع یا كاهش شاااد ید درآ مد افراد بر اثر بی کاري ،بی ماري ،بارداري و ازكار اف تادگی،
ساااالمندي ،فوت و همچنین افزایش هزینههاي درمان و نگهداري خانواده پوشاااشااای
حمایتی به اعضاااي خود ارائه میدهد .پر واضااح اساات كه طرح موضااوعاتی كه بتواند
پوشاااش تأمین اجتماعی مناسااابی به آحاد مردم ارائه دهد در ابتداي امر قابل قبول و
مثبت ا ست .در همین جهت درحال حا ضر طرحی در كمی سیون بهدا شت و درمان در
حال بررسی است كه با چنین موضوعی مرتبط است.
طرح ارائه شاااده تهت عنوان «طرح تأمین اجتماعی همگانی» با توجه به دالیل
توجیهی آن ،در راستاي اصل بیستونهم قانون اساسی و با در نظر گرفتن افزایش سن و
تغییر هرم جمعیتی ك شور به سمت سالمندي در جامعه و به تبع آن افزایش نیازمندي
افراد در تأمین هزینههاي زندگی و درمان و همچنین به جهت رفع مشااک ت موجود در
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صندوقهاي بازن ش ستگی مطرح و در تاریخ  13۹5/0۹/2۴در مجلس شوراي ا س می
اع م وصول شده است .پیش از بررسی طرح ،نکاتی را یادآور میشویم:
● با فرض وجود مع ضل ا سا سی درخ صوص افزایش سن و ناتوانی افراد م سن در
رابطه با تأمین هزینههاي زندگی ،آیا راهحل مسااائله تأمین اجتماعی همگانی اسااات یا
راهحلهاي دیگري در جهت افزایش توانایی افراد در تأمین هزینهها بهخ صوص در دوران
سالمندي وجود دارد؟
 هماكنون بار مالی ناشاای از ناتوانی صااندوقهایی مانند صااندوق بازنشااسااتگی
كشاااوري و صاااندوق تأمین اجتماعی نیروهاي مسااالح كه در تأمین هزینههاي خود با
م شک ت جدي مواجه ه ستند ،برعهده دولت ا ست و مهتمل ا ست در سالهاي آینده
صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان ،روستاییان و عشایر نیز به جمع این دو صندوق اضافه
شااود .در همین ارتباط باید اشاااره كرد كه در سااال  13۹6اعتباري بالغ بر  3۴0هزار
میلیارد ریال به دو صندوق بازن ش ستگی ك شوري ،سازمان تأمین اجتماعی و نیروهاي
م سلح پرداخت میگردد .تأمین اجتماعی همگانی اگرچه جزء ضروریات ك شور میبا شد،
اما با توجه به مختصات پیشنهادي نهتنها مهملی نمیباشد ،بلکه در شرایطی كه دولت با
كسادي شدید منابع مالی مواجه است ،میتواند دولت را با مشک ت جدي مواجه كند.
● آیا ظرفیت ماده ( )۷قانون هدفمند كردن یارانهها توان تهمل بار مالی ناشاای از
تأمین اجتماعی همگانی را دارد؟
● مبناي تعیین  62سال براي بازنشستگی چیست؟
● و در آخر اینکه سیستم تأمین مالی این صندوق و شیوه اداره آن كه در قانون به آنها
اشارهاي نشده است و احتماالً به آییننامه موكول شده است ،چگونه خواهد بود؟
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در همین ارتباط باید اشااارهاي هم به طرحی مشااابه طرح فعلی كه با عنوان «طرح
بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)» در تاریخ 13۹2/۹/2۹توساااط هیئت رئیساااه مجلس
شوراي اس می اع م وصول شده اشاره نمود كه پس از بررسی در كمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شوراي اس می ،از دستور كار خارج گردید .همه موارد باال و نیز مواردي از
قبیل تجربه سایر ك شورها ،م حظات قانونی ،پیامدهاي مثبت و منفی اجراي طرح و نیز
سایر موارد در پژوهش حاضر در ادامه به بهث گذاشته میشود.
تأمين اجتماعی همگانی در گزارش بينالمللی ISSA
در آغاز قرن  ،21كمتر از  25درصد جمعیت دنیا به پوشش تأمین اجتماعی مناسن
دسترسی داشتند .همین امر باعث شد سازمان جهانی بهداشت در آغاز قرن  21نگرش خود
را از  PHC1به  UHC2تغییر دهد .براساس دیدگاه بانك جهانی و  WHOمراقبتهاي
بهداشتی همگانی باید به هر فردي بدون توجه به سطح اجتماعی و اقتصادي ارائه گردد.
اگرچه در یك طرف پیوستار ،كشورهاي عضو همکاري و توسعه اقتصادي ( )OECDقرار
دارند كه پوشش بیمه همگانی را براي حدود  ۹0درصد جمعیت برقرار نمودهاند ولی در
طرف دیگر این پیوستار ،كشورهایی قرار دارند كه میزان پوشش بیمه فقط به حدود 10
درصد جمعیت منهصر میشود .بررسی صورتگرفته ،تصویري نامساعد از توزیع نامتقارن
تأمین اجتماعی و نقش آن در سطوح فقر و عدم دسترسی را نشان میدهد.

)مراقبتهاي بهداشتي اوليه) 1. Primary Health Care
(پوشش همگاني سالمت)2. Universal Health Coverage
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اما در این بین در كشورهاي درحال توسعه برنامههاي مبتنیبر ایجاد تأمین اجتماعی

با تکیه بر ساختار اشتغال رسمی و كسور حق بیمه از درآمدهاي وصول شده صورت
میپذیرد .متأسفانه در كشورهاي درحال توسعه و برخی كشورهاي دیگر ،با توجه به كاهش
اشتغال در بخش رسمی ،ایجاد این طرح ملی و همگانی با مشکل مواجه شده است؛ كه خود
متأثر از برخی سیاستهاي ساختاري در این كشورها میباشد .اشتغال در بخش غیررسمی،
به فعالیتهاي اقتصادي اط ق میگردد ،كه نظارتپذیري كمی ازسوي دولت داشته و موانع
مهمی براي برپایی طرحهاي مبتنیبر اشتغال در آن وجود دارد.
با توجه به نگرانیهاي سازمان بینالمللی كار ( )ILOدرخصوص سطوح پوشش
تأمین اجتماعی ،پژوهشی توسط این سازمان در سال  200۷صورت گرفت كه نتایج آن
در ویژهنامه این سازمان با عنوان گسترش تأمین اجتماعی براي همه با هدف ارائه
راهکارهاي سیاستگذاري بالقوه در راستاي گسترش پوشش بیمهاي همگانی به ویژه براي
كشورهاي درحال توسعه منتشر گردید.
در این مطالعه اط عات از  1۷0كشور درخصوص  8شاخه تأمین اجتماعی اعم از
پیري ،ازكارافتادگی ،مستمري بازماندگان ،غرامت بیماري ،مزایاي زایمان ،مزایاي حادثه
ناشی از كار ،مزایاي بیکاري و كمكهزینه عائلهمندي جمعآوري گردید .یافتههاي حاصل
از این پژوهش جهانی نشان داد كه  ۷0تا  80درصد از جمعیت جهانی به مزایاي نقدي
قابل توجهی دسترسی ندارند و از این میزان ،حدود  26درصد در فقر شدید زندگی
میكنند .مضاف بر اینکه در حدود یكسوم ،تا یكدوم از جمعیت كشورهاي درحال توسعه
فاقد مراقبتهاي بهداشتی هستند.
بهع وه این گزارش بر این نکته اشاره دارد كه نظامهاي تأمین اجتماعی ملی براساس

___________________________________________________

7

همبستگی و بدون نیاز به بازارها بهترین فرصت را براي گسترش پوشش به كلیه آحاد جامعه
و حمایت از سرمایهگذاران و كارگران و خانوادههاي آنها در اختیار قرار میدهند.
برخی كشورها در راستاي دستیابی به این امر مهم و ایجاد پوشش همگانی از تأمین
اجتماعی در سطح جامعه دست به اجراي برخی سیاستها با توجه به زیرساختهاي
موجود در كشور زدهاند .ازجمله:
● تعریف برنامه حمایت اجتماعی ملی با هدف گسترش پوشش فراگیر یا جهانی (آفریقا)؛
● برق راري سازوكارهایی جهت بررسی و ارزیابی وابستگی كارگران مزدبگیر در حیطه
اط عات ،ارتباطات و آموزش (سنگال)؛
● بسته بازنشستگی اجتماعی فراگیر بهمنظور تأمین حداقل مزایاي تضمین شده
ماهیانه براي كلیه سالمندان (كنیا)؛
● ایجاد نظام مالیاتی واحد (اروگوئه)؛
● یارانه قوي دولت و برنامهریزي یکپارچه براي مناطق روستایی و شهري درخصوص
مراقبتهاي درمانی (چین).
اما براساس تأكید مطروحه در این گزارش ،چالشهاي اصلی این گسترش در برخی
كشورها را میتوان در وجود كارگران در بخش اقتصادي غیررسمی و وجود مهاجران بدون
هیچ پوشش بیمهاي و یا پوشش ناكافی دانست.
با توجه به تأكید سازمان بینالمللی كار بر ایجاد تأمین اجتماعی همگانی در كشورها،
اشاره دارد كه تأمین اجتماعی را بهعنوان ابزاري قوي جهت توسعه و پشتیبانی از گروههاي
در معرض فقر باید در نظر گرفت.
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سوابق قانونی طرح

آگاهی از چگونگی اجراي بیمه اجتماعی (تأمین اجتماعی) همگانی نیازمند آن اساات كه
در اولین گام تکالیف و وظایف قانونی مشاااخص شاااود و متولی اجراي قانون نیز تعیین
گردد .در این بخش از گزارش به بررسی اسناد باالدستی و وظایف قانونی میپردازیم.
 .1قانون اساسی
اصل بيستونهم -برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاري ،پیري،
ازكارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراهماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی ا
درمانی و مراقبتهاي پزشکی بهصورت بیمه و غیره ،حقی است همگانی .دولت موظف
است طبق قوانین از مهل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،
خدمات و حمایتهاي مالی فوق را براي یكیك افراد كشور تأمین كند.
 .2سياستهای کلی برنامه ششم توسعه
فصل امور اجتماعی
 .۴0استقرار نظام جامع ،یکپارچه ،شفاف ،كارآمد و چندالیه تأمین اجتماعی كشور.
 .۴1توانمند سازي و خوداتکایی اق شار و گروههاي مهروم در برنامههاي مربوط به رفاه و
تأمین اجتماعی.
 .۴2ارتقاي كیفیت و ا ص ح ساختار بیمههاي تأمین اجتماعی پایه ( شامل بیمه درمان،
بازنشستگی ،ازكارافتادگی و )...براي آحاد مردم.
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 .3قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی
ماده ( )1ـ در اجراي اصل بیستونهم قانون اساسی جمهوري اس می ایران و همچنین
بندهاي « »2و « »۴اصل بیستویکم قانون اساسی جمهوري اس می ایران و در جهت
ایجاد انسجام ك ن سیاستهاي رفاهی كه بهمنظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از
همه افراد كشور در برابر رویدادهاي اجتماعی ،اقتصادي ،طبیعی و پیامدهاي آن ،نظام
تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله براي امور ذیل برقرار میگردد:
تبصره « »1ـ برخورداري از تأمین اجتماعی به نهوي كه در این قانون میآید حق
همه افراد كشور و تأمین آن ،تکلیف دولت مهسوب میشود.
ماده ( -)2نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه میباشد:
الف) حوزه بیمهاي :شامل بخش بیمههاي اجتماعی ازجمله بازنشستگی ،بیکاري ،حوادث
و سوانح ،ازكارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمههاي درمانی (بهداشت و درمان) میباشد.
تبصره -خدمات بیمههاي اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم
میشود بهطوري كه .1 :حدود خدمات بیمهاي همگانی را قانون تعیین میكند.2 .
بیمههاي تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمهاي گفته میشود كه ع وهبر سطح خدمات
بیمههاي همگانی ،با انعقاد قراردادهاي انفرادي یا گروهی فیمابین بیمه شده و بیمهگر و
پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام میپذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته،
اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از اینگونه بیمهها میباشد.
ب) حوزه حمایتی و توانبخشی :شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطاي
یارانه و كمكهاي مالی به افراد و خانوادههاي نیازمندي است كه بهدالیل گوناگون قادر
به كار نیستند و یا درآمد آنان تکافوي حداقل زندگی آنان را نمینماید.
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ج) حوزه امدادي :شامل امداد ،نجات در حوادث غیرمترقبه.

ماده ( -)3اهداف و وظایف حوزه بیمهاي به شرح زیر میباشد:
الف) گساااترش نظام بیمهاي و تأمین ساااطح بیمه همگانی براي آحاد جامعه با اولویت
دادن به بیمههاي مبتنیبر بازار كار و اشتغال.
 .4قانون برنامه پنجم توسعه
ماده ( -)38بهمنظور توسعه كمیوكیفی بیمههاي س مت ،دستیابی به پوشش فراگیر و
عادالنه خدمات س مت و كاهش سهم مردم از هزینههاي س مت به سی درصد ( )30%از
طرق مختلف مانند اص ح ساختار صندوقها ،مدیریت منابع ،متناسن نمودن تعرفهها،
استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از مهل كمك دولت در قالن بودجه
سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
الف) دولت مکلف ا ست سازوكارهاي الزم براي بیمه همگانی و اجباري پایه س مت
را تا پایان ساااال اول برنامه تعیین و اب م نموده و زمینههاي الزم را در قالن بودجههاي
سنواتی براي تهت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب) به دولت اجازه داده می شود بخشهاي بیمههاي درمانی كلیه صندوقهاي موضوع
ماده ( )5قانون مدیریت خدمات ك شوري و ماده ( )5قانون مها سبات عمومی ك شور را در
سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید .ت شکی ت جدید « سازمان بیمه س مت ایران»
نامیده میشود .كلیه امور مربوط به بیمه س مت در این سازمان متمركز میشود.
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 .5قانون برنامه ششم توسعه
ماده ( -)81دولت مکلف اسات در اجراي بند « »۴0سایاساتهاي كلی برنامه شاشام،
ن سااابت به تدوین برنامه ،برقراري ،اساااتقرار و روزآمدساااازي نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی چندالیه مشتمل بر حوزه امدادي ،حمایتی و بیمههاي اجتماعی بجز س مت با
رعایت سطحبندي خدمات در سطوح پایه ،مازاد و مکمل برا ساس غربالگري اجتماعی و
آزمون وسااع و نیازمندیابی فعال و مبتنیبر سااطح دسااتمزد و یا درآمد افراد و خانواده
ا قدام و پس از طی مرا حل قانونی م طابق بود جه سااانواتی به اجرا درآورد و بهمنظور
ساماندهی منابع و م صارف مربوط به یارانههاي اجتماعی ،رفع همپو شانیها ،د ستر سی
عادالنه به خدمات ،اجراي این نظام از طریق ایجاد پایگاه اط عات ،سامانه و پنجره واحد
خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنیبر شاااکلگیري پرونده الکترونیك رفاه و تأمین
اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیك ساا مت ایرانیان موضاااوع ماده ( )8۴این قانون
براي تمامی آحاد جامعه صاااورت می پذیرد و كلیه ساااازمان ها ،صاااندوق ها ،نهادها و
دساااتگاه هاي اجرایی فعال در حوزه ر فاه و تأمین اجتماعی كه به هر نهوي از انهاء از
بودجه دولتی و عمومی اساااتفاده می كنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند
مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت كنند.
تبصره -آییننامههاي اجرایی مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع
رفاه و تأمین اجتماعی چندالیه بجز س ا مت متناساان با شاارایط اقتصااادي و اجتماعی
ك شور و همرا ستا با قانون برنامه ش شم در چارچوب قوانین مربوطه با پی شنهاد م شترک
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصوین هیئت وزیران میرسد.
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بررسی کارشناسی طرح

 .1نگاهی به قانون اساسی
مرور قانون اساسی ،بهعنوان یك میثاق ملی ،نشان میدهد كه رویکرد اصلی در نظام
جمهوري اس می ایران ،تأكید بر تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی بهعنوان یك حق
همگانی است .بهعبارتی یکایك شهروندان بهموجن اصل بیستونهم قانون اساسی حق
برخورداري از تأمین اجتماعی مشتمل بر حمایت در مقابل مخاطرات پیري ،ازكارافتادگی،
بیسرپرستی ،درراهماندگی ،حوادث و سوانح ،بیکاري ،مراقبتهاي پزشکی ،نیاز به خدمات
بهداشتی ا درمانی و بازنشستگی را دارا هستند .بر همین مبنا سازوكار این اصل نیز مشخص
شده و دولت را موظف كرده است كه از مهل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از
مشاركت مردم ،حمایتها و خدمات مذكور در این اصل را براي یكیك افراد كشور تأمین
نماید .باید دقت داشت كه در اصل بیستونهم بر چند نکته مهم تأكید شده است:
● بیان مصداقهاي خدمات و حمایتهاي تأمین اجتماعی؛
● استفاده از روشهاي بیمهاي و غیربیمهاي در اجراي برنامهها؛
● تأمین اجتماعی بهعنوان حق همگانی و تکلیف دولت؛
● تأمین منابع از مهل درآمدهاي عمومی و نیز مشاركت مردم.
در پرتو این اصل ،نیاز به نظام تأمین اجتماعی همگانی مهرز است؛ بهنهويكه
خدمات و حمایتهاي موضوع این اصل براي یکایك افراد كشور تکلیف شده است؛ لکن
آنچه كه اهمیت دارد ،رویکرد اتخاذ شده براي تهقق و اجراي این اصل است.
بنابراین اوالً با توجه به اینکه در طرح مزبور به صورت مصداقی اشارهاي درخصوص
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خدمات قابل ارائه در این قانون نشده است میتوان اصل بیستونهم قانون اساسی را كه
در دالیل توجیهی هم به آن اشاره شده است را مأخذ قرار داد ،همانطور كه در اصل یاد
شده اشاره شده است تأمین اجتماعی مشتمل بر حمایت در مقابل مخاطرات پیري،
ازكارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراهماندگی ،حوادث و سوانح ،بیکاري ،مراقبتهاي پزشکی،
نیاز به خدمات بهداشتی ا درمانی و بازنشستگی است .باید دانست كه موارد فوق با توجه
به اشاره قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال  1386در سه حیطه
امدادي ،حمایتی و توانبخشی و بیمهاي قابلیت عملیاتی شدن دارد و نه صرفاً در حیطه
تأمین اجتماعی همگانی بهعنوان یکی از زیر حوزههاي بخش بیمهاي.
دوماً اگرچه قانون اساسی بر حق همگانی تأمین اجتماعی تأكید نموده است ،لکن
مهل تأمین اعتبار این موضوعات را یكجانبه بر بودجه و اعتبارات عمومی بار ننموده است
بلکه از مفهوم مشاركت اجتماعی بهره جسته است .برمبناي قانون اساسی و همچنین
براساس معیارها و اصول بینالمللی بیمهاي ،بیمه نمودن افراد باید در پرتو داشتن كار و
اشتغال فرد صورت پذیرد .طرح یاد شده اشارهاي به مشاركت افراد از یکسو و همچنین
اشتغال ننموده است .بر این مبنا می بایست در ابتدا سازوكاري قانونی و اجرایی جهت
تسهیل مشاركت اجتماعی افراد فراهم گردد تا پس از آن بتوان با استفاده از ظرفیتهاي
اعتباري و اجرایی عمومی پوشش مناسن تأمین اجتماعی ایجاد كرد.
نکته دیگر درخصوص تناقض طرح با قانون اساسی این است كه همانطور كه در
بخش چالش هاي استقرار تأمین اجتماعی همگانی اشاره خواهد شد منابع مالی در نظر
گرفته شده براي اجراي طرح بهدالیل قانونی و مهاسباتی قابلیت حمایت مالی از طرح را
ندارند ،لذا طرح كنونی از حیث نامشخص بودن منابع مالی و همچنین بهسبن ایجاد بار
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مالی جدید مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
 .2چالشهای استقرار تأمين اجتماعی همگانی
محل تأمين اعتبار طرح
ـ یارانهها
ماده ( )۷قانون هدفمند كردن یارانهها دولت را مجاز میداند حداكثر تا پنجاه درصد
( )%50خالص وجوه حاصل از اجراي این قانون را در قالن اجراي نظام جامع تأمین
اجتماعی براي جامعه هدف و گسترش و تأمین بیمههاي اجتماعی ،خدمات درمانی ،تأمین
و ارتقاي س مت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعنالع ج ،هزینه
نماید .چگونگی شناسایی جامعه هدف ،تشکیل و بههنگامسازي پایگاههاي اط عاتی مورد
نیاز ،نهوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع این ماده از طریق آییننامه
اجرایی این ماده كه در تاریخ  138۹/2/11به وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی و رفاه
و تأمین اجتماعی و معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیسجمهوري براي اجرا اب م
شد ،انجام پذیرفت.
برمبناي بند «ب» ماده ( )11این آییننامه «كمك به گسترش پوشش بیمه اجتماعی
از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروههاي هدف به تشخیص وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی انجام میپذیرد» موضوع طرح فوق یعنی تأمین اجتماعی همگانی افراد  18تا
 62ساله در چارچوب گروههاي مشمول آییننامه یاد شده دیده نشده است .بررسی عملکرد
قانون هدفمند كردن یارانهها نشان میدهد تاكنون عمده منابع هدفمندي صرف بند
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«الف» ماده ( )۷قانون در قالن پرداختهاي نقدي و غیرنقدي شده 1و منابع بسیار ناچیزي
صرف بند «ب» ماده ( )۷آن قانون شده است .همچنین با توجه به ماده ( )3۹قانون برنامه
ششم توسعه (كه حاكم بر قانون هدفمند كردن یارانههاست) 2دولت مکلف گردید مصارف
قانون هدفمند كردن یارانهها را در چارچوب بودجه سنواتی تعیین نماید .در تبصره «»1۴
قانون بودجه سال  13۹6از  ۴80هزار میلیارد ریال براي كل مصارف قانون هدفمند كردن
یارانهها ۴0 ،هزار میلیارد ریال (در حدود  8درصد از كل مصارف) براي موضوع ماده ()۷۹
قانون برنامه ششم توسعه و  ۴8هزار میلیارد ریال ( 10درصد از كل منابع) براي موضوع
ماده ( )۴6قانون الهاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2
(موضوع كاهش سهم هزینه هاي مستقیم س مت مردم ،ایجاد دسترسی عادالنه مردم به
خدمات بهداشتی و درمانی و )...درنظر گرفته شده است .بنابراین این منبع تأمین اعتبار،
نمیتواند در سال  13۹6هزینههاي اجراي طرح را جبران نماید .همچنین در سالهاي
آتی نیز اجراي این طرح منوط به پیشبینی این منبع درآمدي در بودجه سنواتی خواهد
بود .از آنجا كه منابع و مصارف قانون هدفمند كردن یارانهها در بودجه سنواتی تعیین
میشود ،این منبع درآمدي ،منبعی پایدار و قابل پیشبینی نخواهد بود .بنابراین این طرح
نمیتواند از مهل هدفمندي یارانهها اعتبارات مورد نیاز خود را برداشت نماید.

 .1براي مطالعه بيشتر در عملكرد قانون هدفمند كردن يارانهها به گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس
با موضوع «هدفمند كردن يارانهها» شماره مسلسل  15254و  14706مراجعه شود.
 .2در بند آخر ماده ( )36قانون برنامه ششم توسعه تصريح شده است« :احكام اين ماده در طول اجراي
برنامه بر قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب  1388/10/15و الحاقات بعدي آن حاكم است».
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ـ سهام عدالت
در این قسمت منظور از سهام عدالت مشخص نیست كه آیا منظور سود ناشی از
سرمایهگذاري اشخاص است یا مابهالتفاوتی كه اشخاص و خانوارها باید تا پایان فرصت
مشخص شده پرداخت نمایند .در صورتیكه منظور سود سهام باشد با توجه به اینکه این
نوع از بیمه بهصورت اختیاري است نمیتوان در سود حاصل از سرمایهگذاري سهام
اشخاص تصرف كرد .در صورتی هم كه منظور مابهالتفاوت باقیمانده پرداخت افراد باشد،
با توجه به اینکه پرداخت حق بیمه امري مستمر است نمیتوان منبعی پایدار براي آن در
نظر گرفت .به هر حال از آنجا كه منظور طراحان از عبارت «سهام عدالت» مشخص
نیست ،این منبع تأمین اعتبار نیز ابهام دارد و بعد از رفع ابهام باید براساس اعداد و ارقام
اظهارنظر نمود.
 برآورد هزینههای طرح
براساس آخرین سرشماري انجام شده در سال  13۹5جمعیت كشور  ۷۹.۹26.2۷0نفر
شمارش شده است .رشد جمعیت كشور در حد فاصل دو سرشماري 1/2۴ ،13۹5-13۹0
مهاسبه شده است .براساس دادههاي آماري  13۹5جمعیت  65 -15سال ایران  ۷0درصد
از كل جمعیت را شامل میگردد .این درصد جمعیتی در حدود  56میلیون نفر را نشان
میدهد .همانگونه كه پیش از این اشاره شد طرح كنونی قرار است جمعیت  62-18سال
را پوشش دهد ،اگر فرض كنیم جامعه هدف این طرح جمعیتی در حدود  50میلیون نفر
باشد میتوان نکاتی را بهشرح زیر یادآور شد:
 .1با توجه به اینکه بیمهشدگان در این طرح مشاركت مالی نخواهند داشت با درنظر

___________________________________________________ 17

گرفتن پرداخت  30درصد حداقل حقوق 1جهت حق بیمه و جمعیت یاد شده معادل 50
میلیون نفر رقم حق بیمه مهاسبه شده براي تنها یك ماه در حدود  15هزار میلیارد تومان
و براي یك سال  180هزار میلیارد تومان برآورد میشود ،مهاسبه زیر براي جمعیت 32
میلیون نفري بدون احتساب جمعیت بیمه شده فعلی كه حدوداً  18میلیون نفر میباشند
انجام شده است.
(هزار میلیارد تومان) ( )۹30.000( * )30%( * )32.000.000( = ۹حق بیمه در یك ماه)
(هزار میلیارد تومان)  ۹×12=108هزار میلیارد تومان = (حق بیمه در یك سال)
 .2علت مهاسبه رقم بیمهشدگان فعلی در مهاسبه باال این است كه در طرح یاد شده تفکیکی
میان جامعه هدف از حیث بیمه بودن یا نبودن مشاهده نمیشود و صرفاً به ایرانی بودن جامعه
هدف اشاره شده است .بنابراین میتوان گفت طرح از این حیث نیز داراي ایراد است.
 .3در طرح حاضر سقف سنی ورود به صندوق مشخص نشده است ،بنابراین با استناد
به متن موجود فردي با داشتن سن  61سال میتواند وارد صندوق شده و یك سال بعد
بازنشسته گردد.
 .۴طرح حاضر معیار مشخصی از نظر اجباري بودن یا اختیاري بودن افراد جهت ورود
به صندوق مشخص نکرده است بنابراین با توجه به عدم نیاز به مشاركت مالی بیمه شده،
بهنظر میرسد همه افرادي كه هماكنون تهت پوشش صندوقهاي بیمهاي كشور
میباشند ،به سمت صندوق یاد شده مهاجرت مینمایند.
با توجه به جمیع موارد یاد شده ،میتوان گفت كه طرح حاضر از ابعاد مختلف با
مشک ت و كاستیهایی مواجه است.
 .1حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار در سال  1396برابر با  930هزار تومان.
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 کار و انگيزش
همانگونه كه در ماده واحده طرح حاضر آمده است ،سن شروع بیمهپردازي در این طرح
از  18سالگی تا  62سالگی است .این موضوع از جهاتی قابل بررسی است .اول اینکه با
توجه به باال بودن نرخ حق بیمه در كشور كه رقمی حدوداً  30درصد دستمزد فرد میباشد،
در صورتیكه افراد توسط این طرح بیمه شوند حداقل بیمهپردازي كنونی هم كه خود با
مشک ت فرار بیمها ي و اشتغال پنهان درگیر است ،بیشتر خواهد شد زیرا كارفرمایان را
تشویق مینماید از افرادي كه بیمه شده این طرح هستند بهصورت پنهان بهره گیرند و
شرایطی را به وجود آورند كه در آن نه كارگر اعتراضی درخصوص بیمه شدن خواهد داشت
و نه كارفرما دردسر پرداخت حق بیمه را بهخود میدهد .این موضوع در كارگاهها و مشاغلی
كه نظارت چندانی بر آنها وجود ندارد به وفور یافت میشود.
از جهت دیگر بهنظر میرسد بیمه شدن افراد بهصورت رایگان و بدون مشاركت فرد
میتواند زمینه بیانگیزگی افراد در مشاغل رسمی را فراهم آورد ،موضوعی كه با توجه به
نیاز جامعه به نیروي كار جوان و ماهر قابل تأمل است.
 اميد به زندگی
امید به زندگی را میتوان بهطور ساده ،میزان متوسط سالهایی كه انتظار میرود ،یك
فرد در یك كشور به آن عمر برسد ،تعریف كرد .به گزارش سازمان بهداشت جهانی سن
امید به زندگی در ایران هماكنون براي مردان  ۷۴سال و براي زنان  ۷۷سال است.
همانگونه كه میدانیم سن امید به زندگی در دهه  1۹60می دي در ایران حدود ۴5
سال بود این موضوع بهروشنی نشان میدهد كه این شاخص در ایران درحال رشد است.
رشد سن امید به زندگی اگرچه رشدي مثبت و قابل قبول است و یکی از مهمترین
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شاخصهاي توسعهیافتگی است ،لکن میتواند براي صندوقهاي بیمه اجتماعی،
برنامهریزان و پژوهشگران اجتماعی اخطاري جدي باشد تا دستاندركاران حوزه اجتماعی
متناسن با رشد شاخصهاي مطلوب مطالعات و برنامهریزيهایی در جهت مدیریت منابع
صورت دهند.
درحال حاضر یکی از بهثهاي مورد توجه پژوهشگران درخصوص پرداخت مستمري
بازنشستگی در جهان ،موضوع وابسته و پویا نمودن سن بازنشستگی به شاخص امید به
زندگی است .ثابت و ایستا بودن متغیر سن بازنشستگی مسلماً افزایش مستمريبگیري،
به هدر رفتن منابع سازمانهاي بیمهاي ،ورود دوباره بازنشستگان به بازار كار و عدم
بهكارگیري نیروهاي جوان براي ورود به بازار كار را بهدنبال خواهد داشت .طرح فعلی از
این جهت كه سن دوره بیمهپردازي را در مهدوده  18تا  62سالگی تعریف نموده میتواند
در آینده با مسائل و مشک تی از این دست روبرو شود.
 پيری جمعيت
پیر شدن جمعیت فرآیندي است كه طی آن جمعیت یك كشور به سبن پایین بودن نرخ باروري
و جانشین نشدن جمعیت میانسال با جمعیت جوان و سایر عوامل جمعیتشناختی و غیر
جمعیتشناختی ،طی چند دهه با حجم وسیعی از افراد سالمند روبرو میشود .این جمعیت
توانایی كار مهدودي دارد و بیشتر نیازمند حمایت و مراقبت است .جمعیت فعلی ایران اگرچه
رشد و نرخ باروري نسبتاً قابل قبولی دارد ،اما بهعلت حركت بخش انفجاري جمعیت ناشی از
تولد در دهههاي  50و  60هجري شمسی كه به سمت سالهاي میانسالی و پیري در حركت
است و نیز بهدالیلی از قبیل پایین بودن نرخ اشتغال و شرایط احراز بازنشستگی ایستا مخاطرات
اجتماعی زیادي در دهههاي آینده قابل پیشبینی است .بهنظر میرسد درصورتی كه نظام
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بازنشستگی فعلی ایران با توجه به ساختار جمعیتی فعلی و با نگاه به آینده اص ح نشود ،در آینده
میبایست دولت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را صرف حمایت از سالمندان بهویژه
س مت این گروه كند .بنابراین آنچه در طرح حاضر آمده است حالتی ایستا از مهدوده سنی
ورود به صندوق ،شرایط احراز بازنشستگی و غفلت از مسئله پیري جمعیت است.
جمعبندی و نتيجهگيری
با توجه به نکات مورد اشاره در گزارش ،دیدگاه سازمانهاي تخصصی بینالمللی نظیر سازمان
بینالمللی كار ( )ILOو همچنین شرایط فعلی كشور ،وجود یك سطح از حمایت همگانی براي
یکایك آحاد جمعیت كشور قابل توصیه است .اما بررسی نهوه نگارش طرح حاضر نشان میدهد كه
طرح داراي ابهامات زیادي است .بهطور كلی میتوان گفت طرح حاضر بهسبن وجود تنگناها و
تعارضات كارشناسی از قبیل نامشخص بودن سقف سنی ورود به صندوق ،فقدان معیار مشخص از
جهت اجباري و یا اختیاري بودن طرح ،نامشخص بودن منابع مالی ،مبهم بودن منابع درنظر گرفته
شده ،میزان تغییر طرح تأمین اجتماعی از «مزایاي شخص» به «مشاركت شخص» و تعارض با اصل
هفتادوپنجم قانون اساسی ،پوشش تنها یکی از مخاطرات موضوع اصل بیستونهم قانون اساسی
علیرغم ادعاي طرح براي پوشش تمامی این مخاطرات و همچنین بهعلت داشتن پتانسیل ایجاد تضاد
منافع بین گروههاي جمعیتی مختلف نواقص زیادي دارد ،به هر حال الزم است نکات اجرایی با دقت
و حساسیت باال و با جلن مشاركت تمامی ذینفعان از طریق سازوكار پارلمان تدوین گردد تا در آینده
شاهد تصوین قوانین جدید براي اص ح آییننامه دولت ،نظیر طرحهایی كه امروز نمایندگان مهترم
مجلس براي رفع مشک ت صندوق روستاییان و عشایر تدوین و پیشنهاد میكنند ،نباشیم.
درمجموع اگرچه ضرورت وجود یك سطح حمایت فراگیر از تمامی شهروندان مورد
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توافق است ،اما پیشنهاد میشود كه این موضوع بهطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و
در مجلس به تصوین برسد؛ ارجاع آن به آییننامه نمیتواند دغدغههاي اقشار و
جمعیتهاي مختلف را برآورده كند.
پيشنهاد
با توجه به مصوبات برنامه پنجم و ششم توسعه ،میتوان از ظرفیتهاي موجود در نظام
تأمین اجتماعی چندالیه براي پوشش دغدغههاي طراحان این طرح نیز كمك گرفت و از
آنجا كه این نظام هنوز طراحی و تدوین نشده است ،میتوان تمامی این موارد را در طراحی
آن نظام مورد توجه قرار داد.
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