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 پيشينه موضوع

را» سازمان تأمين اجتماعي«، 1354موجب قانون تأمين اجتماعي مصوب به تشكيل شد تا مسئوليت اجراي اين قانون

به 1355در سال. برعهده گيرد و بهزيستي وابسته» صندوق تأمين اجتماعي«اين سازمان و به وزارت بهداري تبديل

آن 1358، در سال پس از پيروزي انقالب اسالمي. شد و صندوق تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي تشكيل

:موجب مصوبه، اركان اين سازمان شاملبه. ادغام گرديد

سه.1 و بيمه شوراي عالي تأمين اجتماعي با ساختار ،شدگان جانبه دولت، كارفرمايان

و مديرعاملتئهي.2 ،مديره

و ترتئهي.3 هرت نظارت بود كه شرايط هي يب انتخاب ميئكدام در اساسنامه مصوب .شدت وزيران تعيين

و تأمين اجتماعي، عناوين تشكيالتي)12(موجب مادهبه 1383در سال تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه

به هاي بيمه كليه سازمان به» صندوق«اي و همچنين و نحوه اين قانون، شرايط عضويت)17(موجب ماده تغيير نام يافت

هي، شورا،ت امنائانتخاب اعضاي هي و همچنين هيتئمجمع و اي هاي بيمهت نظارت براي كليه صندوقئمديره، مديرعامل

.ت وزيران برسدئو نهادهاي حمايتي تعيين شد تا با رعايت اين شرايط، اساسنامه آنها به تصويب هي

هاي بر تجميع كليه صندوق مبني) 1386مصوب(قانون مديريت خدمات كشوري) 113(با تصويب ماده

و جايگاه  و تأمين اجتماعي در سازمان تأمين اجتماعي، ابهاماتي درباره ماهيت حقوقي بازنشستگي اعم از كشوري

، ضمن تصريح 1388وجود آمد تا آنكه با تصويب اصالحيه اين ماده قانوني در اسفندماهبه» سازمان تأمين اجتماعي«

هي به وابستگي سازمان و تأمين اجتماعي، تغييراتي در تركيب و نحوه انتخابئتأمين اجتماعي به وزارت رفاه ت امنا

و نصب مديرعامل صندوق و عزل به اعضاي آن .وجود آمد ها

و استفاده از عبارت و صندوق«با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه ماده»ب«بند(» هاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي

ه))26( »4«و»2«هاي، تبصره)31(، ماده)28(ماده»و«بند(مچنين نام بردن از صندوق تأمين اجتماعي در چند جاي قانونو

و» صندوق تأمين اجتماعي«توان نتيجه گرفت كه تشكيالت مجري قانون تأمين اجتماعي همانمي))38(ماده»ب«بند است

ميقان) 113(موضوع ماده» سازمان تأمين اجتماعي« .شود ون مديريت خدمات كشوري يك سازمان جديد محسوب

صندوق تأمين اجتماعي را به سازمان تأمين اجتماعي تغيير 11/5/1391مورخ نامه وجود اين، دولت طي تصويب با

اما در همان حال، در چند مورد از قوانين،نام داد كه از طرف رياست مجلس شوراي اسالمي ايراداتي بر آن وارد شد

صندوق تأمين«ديگري نيز عنوانو در مواد قانوني1كار رفتهبه» سازمان تأمين اجتماعي«براي اين صندوق، عنوان 

به. به آن اطالق شده است» اجتماعي و رفع ابهام در اين زمينه، طرح قانوني مورد بنابراين، منظور تعيين تكليف قانوني

.بحث ازسوي نمايندگان محترم ارائه شده است

مي.1 به در اين خصوص بيايقانون رفع موانع اجر«توان و نحـوه مجـازات متخلفـان هاي اجتماعي كـارگرانمهي قانون مصـوب( سـاختماني

.اشاره كرد»)»93«و»89«،»88«بندهاي( 1392و)»66«بند( 1391،)»91«بند( 1390و همچنين قوانين بودجه سنواتي) 29/9/1391
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وجود اين، طرح موردبا. توجه به وجود ابهام در عنوان صندوق يا سازمان تأمين اجتماعي در قوانين مختلف، رفع اين ابهام قانوني يك ضرورت است با

مي اشاره داراي نقاط ضعفي است كه به :شود مورد توجه قرار گيرد منظور افزايش قابليت اجراي آن پيشنهاد

مي است كه فراتر از تغيير» تبديل صندوق به سازمان«وان طرح بيانگر عن و درحالي كه در ماده. تواند ناظر به ماهيت حقوقي آن نيز باشد نام است

و تأمين اجتماعي، صرفاً)12( آ» تغيير نام سازمان به صندوق«قانون ساختار نظام جامع رفاه . دهدن را تحت تأثير قرار نميمطرح شده كه ماهيت

.استفاده شود» تغيير نام«از عبارت» تبديل«جاي بنابراين، بهتر است در عنوان طرح به

و تشكيالتي سازمان.1 و مالي(در ماده واحده طرح، ماهيت حقوقي درحالي. مورد تأكيد قرار گرفته است) عمومي غيردولتي، داراي استقالل اداري

و مفاد آن قوانين از دقت بيشتري برخوردار استكه اين موارد قب . در نتيجه، اين موارد نياز به قانونگذاري مجدد ندارد.الً در قوانين مربوط تصريح شده

تا) پنج يا هفت نفر(مديرهتشناور بودن تعداد اعضاي هيئ.2 و بهتر است تعداد قطعي اعضا همان پنج نفر باشد مناسب شأن قانونگذاري نيست

فرض .ها زمينه مداخالت سياسي در انتخاب اعضا به حداقل برسد گيري يند تصميمآمن تسهيل در

ميتبراي اعضاي هيئ» سال سابقه مديريتحداقل پنج«، تعيين شرط»الف«در بند.3 و كلي است چراكه سابقه مديريت تواند از سطوح مديره مبهم

مي چنين شرطي تعيين مصداق. شركت يا بنگاه شامل شودسرپرستي تا مديريت عالي را در هر نوع سازمان،  و نبود ها را بسيار دشوار و عمالً بود كند

مد يا حوزه» حداقل پنج سال سابقه مديريت در سازمان تأمين اجتماعي«در نتيجه، بهتر است. آن خاصيتي نخواهد داشت نظر هاي كاري مرتبط با آن

.قرار گيرد

ن از آنجا.4 و) 113(ام اين صندوق به سازمان، عنوان تشكيالتي آن با سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده كه با تغيير قانون مديريت خدمات كشوري

ـ مشخص اصالحيه بعدي آن يكسان مي ـ كه تاكنون تشكيل نشده .شود) ترجيحاً لغو(شود، الزم است تكليف قانوني سازمان مذكور

سا.5 و و اجتماعي«زمان از آنجايي كه ماهيت صندوق آن» تأمين در قانون برنامه پنجم به هر دو صورت استفاده شده است تغيير به وضعيت حقوقي

و نياز به دو .رأي نمايندگان دارد سومشبهه مغايرت با قانون برنامه پنجم را دارد

و پيشنهاد نتيجه  گيري

و ابهامات موجود، قانونگذاري در اين زمينه با بهتوجه به مشكالت مي ضروري ـ به شرحي كه بيان،رسد نظر و ايرادهاي آن اما الزم است كه اشكاالت

ـ برطرف شود تا قابليت اجراي آن افزايش يابد .شد

به باوجود اين، از آنجا و رفاه اجتماعي««طور همزمان كه و اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعياليحه وظايف و اختيارات وزارت تعاون، كار در مجلس شوراي اسالمي در دست بررسي » » اليحه وظايف

ميبااين اليحه نيز همين موضوعات با اندكي تفاوت مطرح شده،)2(و در ماده است  شود توجه به اولويت اليحه بر طرح از جهات مختلف، پيشنهاد

و اهداف اين طرح در قالب اليحه ياد . شده پيگيري شود اين طرح مسكوت بماند


