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.، برخورداري از تأمين اجتماعي يك حق همگاني استايران نهم قانون اساسي جمهوري اسالميو اصل بيست براساس

ازاز درصددرصد 4040حدود حدود دهد كه هنوزمي تأمين اجتماعي براي همه افراد جامعه، برآوردها نشانوجود ضرورت پوشش با

و بيكاران جوياي كار((فعاالن بازار كار فعاالن بازار كار  و بيكاران جوياي كارشاغالن ..نيستندنيستند) ) بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوتبازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت((زير پوشش بيمه اجتماعي زير پوشش بيمه اجتماعي ) ) شاغالن

ا هرچند كه بخش عمده اند، اماز پوشش بيمه سالمت برخوردار شدهاي از اين افراد از طريق طرح بيمه سالمت ايرانيان،

.اين امكان براي پوشش بيمه اجتماعي آنها فراهم نشده است

مي توجه به اينكه خأل پوشش بيمه با ها را در شرايط خطر مانند حوادث منجر به فوت تواند خانواده هاي اجتماعي

و نيز در دوران سالمندي با بحران يا از رو كارافتادگي و بيمه نشدن هاي جدي برو سازد، در صورت ادامه روند موجود

تواند موجب بخش قابل توجهي از جامعه همزمان با تغيير تركيب جمعيت كشور به سمت سالمندي، اين وضعيت مي

و ناامني اجتماعي شود و. گسترش فقر برمبناي اين ضرورت، طرح بيمه اجتماعي فراگير، با هدف پوشش تمام افراد

.كه از اين پوشش برخوردار نيستند، ارائه شده استخانوارهايي 

 ارزيابي كارشناسي طرح

و بارعايت چارچوب بر واقعيت اين طرح مبتني هاي علمي بيمه اجتماعي ارائه هاي موجود نظام تأمين اجتماعي كشور

و در صورت تصويب، اي از جامعه را در قبال نظام بيمه اجتماعي برطرف تواند مشكالت بخش عمدهمي شده است

به باوجود اين، براي افزايش قابليت. هر چند از جهت منابع آن با ايرادات جدي مواجه است. سازد هاي اجرايي طرح توجه

و ضعف آن اهميت دارد :نقاط قوت

 نقاط قوتنقاط قوت

هاي اجباري سازوكارهاي اين نوع بيمه با بيمهتشكيل يك صندوق مجزا براي اين بيمه يك نقطه قوت است چراكهـ

و صندوق و كامالً تفاوت دارد هاي بيمه اجتماعي اجباري تاكنون قادر به پوشش دادن جامعه هدف اين طرح نبوده

. نيستند

بهـ و عشاير و مأموريت قانوني صندوق بيمه اجتماعي روستاييان اش با صندوق موضوع اين طرح مشابه لحاظ ماهيت

به. است و روستا طور بنابراين، ادغام اين دو صندوق با هدف اجراي بيمه فراگير در تمام نقاط كشور اعم از شهر

.يكسان جزء نقاط قوت طرح است

و موجب درصد70تعيين سطح درآمد مبناي حق بيمه معادلـ  حداقل دستمزد قانون كار جزء نقاط قوت طرح است

و بار مالي نسبت به ساير صندوقشود كه حق بيمه اين صندوق مي و توسط بيمه شده قابل پرداخت باشد ها ارزانتر

.سنگيني به دولت تحميل نشود

 نقاط ضعفنقاط ضعف
و تبصرهـ از جنس موضوع)2(ماده»3«و»1«هاي عنوان مثال، تبصرهبه. هاي آن ترتيب موضوعي ندارد مواد طرح

و بهتر است اين جابجا شود)3(ماده  .است

و ماهيت صندوق به آيين)1(در مادهـ نامه مصوب دولت موكول شده،، تصويب مقررات مربوط به تعهدات، منابع

آن. حالي برخي از اين موارد در مواد بعدي تعيين تكليف شده است در و بين نسليجااز كه بيمه اجتماعي جنبه بلندمدت
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و تكاليف متقابل بيمه و بيمه دارد، بهتر است تمام شرايط مربوط به حقوق به گر و صرفاً نحوه اجراي آن شونده، در قانون مشخص شود

در.نامه محول گردد آيين .مجلس به تصويب برسدضمن اينكه برخي از موارد ذكر شده كه داراي ماهيت قانونگذاري است بايد

و ممكن است هدف اصلي آن را تحت)2(ماده»2«خصوص تبصرهدرـ الشعاع، ارائه خدمات بيمه تكميلي با ماهيت اين صندوق ناسازگار است

به. قرار دهد و پايين درآمدي«چراكه هدف اصلي اين صندوق، ارائه خدمات حداقلي اجباري است كه قدرت پرداخت حق بيمه» اقشار متوسط

و به طريق اولي توانايي پرداخت حق بيمه تكميلي را هم نخواهند داشت .پايه را ندارند

از محل درآمدهاي قانون هدفمندسازي) معادل پنجاه درصد حق بيمه(، مقرر شده كه سهم دولت از حق بيمه اين افراد)2(ماده»3«در تبصرهـ

و صندوق را از ابتدا با ناپايداري منابع ماليدر. ها تأمين شود يارانه حالي كه تحقق درآمدهاي موضوع اين قانون همواره با ابهام مواجه بوده

به. روبرو خواهد ساخت .علت ايجاد بار مالي براي دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است ازسوي ديگر اين موضوع

دردر. بيمه شده از محل يارانه سهم خانوار تأمين شودمقرر شده كه حق بيمه سهم)3(در مادهـ و حالي كه اين طرح خصوص نرخ حق بيمه

و دولت صراحت الزم را ندارد .در نتيجه الزم است اين ماده از اين جهت رفع ابهام شود. سهم بيمه شده

مي خصوص مواردي كه اعضاي اين صندوق مشمول بيمهدر)4(مادهـ و هاي اجباري . نحوه ادامه پوشش آنها، صراحت الزم را ندارد شوند

.تر اين تكليف آنها مشخص شود بهتر است با عباراتي شفاف

و طرح به چند گروه از قبيل قاليبافان، كارگران ساختمان)5(ـ در ماده و درخصوص آنها حكمي بيان شده ... ها، رانندگان و موارد مشابه اشاره

م. است .اي قانون در عمل وجود خواهد داشت هاي مذكور بيان نشده، امكان اجراي سليقه شخصي براي گروهبا توجه به اينكه مالك

كه،)5(خصوص مادهدرنكته ديگرـ انتقال سوابق را به آنها تحميلو هاي سنگين نقل شدگان به صندوق جديد هزينه انتقال سوابق بيمهاين است

و احتساب سوابق به صراحت بهتر است نحوه انتقال حق بيمه. هند بودكند كه عمالً قادر به پرداخت آن نخوا مي و از تحميل بيان شده ها

در. ها به بيمه شده جلوگيري شود هزينه .اند، ابهام دارد بگير شده خصوص افرادي كه تاكنون مستمري ضمناً اين ماده

و پيشنهاد نتيجه  گيري

و تخصصي مي يك ضرورتيك ضرورتايجاد بيمه اجتماعي فراگير در قالب يك صندوق جدا و اجراي آن تواند ضمن كاهش فشارهاي وارده بر نظام است

اوالً غيرمطمئن بودن منبع لحاظ شده از قانون نقطه ضعف اصلي طرح.اقتصادي كشور، از وقوع مشكالت اجتماعي آتي نيز جلوگيري كند

و ثانياً هدفمندسازي يارانه و مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است درصورت رفع اين مشكل ها براي افزايش قابليت داشتن بار مالي

:شود اجرايي اين طرح پيشنهادهاي زير ارائه مي

و تأمين اجتماعي)17(با رعايت ماده«قيد)1(در ماده.1 كه نامه طبق آيين«قبل از عبارت» قانون ساختار نظام جامع رفاه اضافه» ...اي

.شود

و تأمين اجتماعي)3(ماده»د«براساس قانون اصالح بند.2 صندوق بيمه«، عنوان)1391مصوب(قانون ساختار نظام جامع رفاه

و عشايريروستا و عشايرصندوق بيمه اجتماعي«به» يان طرح كه نام)1(ماده»1«لذا اصالح تبصره. تغيير يافته است» كشاورزان، روستاييان

.را به كار برده است، ضروري است سابق صندوق

از)2(در ماده.3 و فوت شرايط عمومي برخورداري از مستمري بازنشستگي، واز(كارافتادگي ...) نظر سن، سابقه، سطح پرداخت ها

.تعيين شود

و ضمانت عالوه)3(در ماده.4 و پرداخت و نحوه تأمين و دولت .هاي آن مشخص شود بر درآمد مبنا، نرخ حق بيمه، سهم بيمه شده

و همچنين انتقال سوابق بين اين صندوق با ساير صندوق)4(در ماده.5 .ها مشخص شود چگونگي احتساب سوابق افراد در صندوق

س)5(در ماده.6 و حق بيمهآن بخش از و نحوه ارزش وابق .گذاري آن به نرخ روز تعيين شودهاي قابل انتقال

و ضابطه مشخص براي گروه)5(در ماده.7 و يا احصاي تمام گروه ارائه مالك به هاي مشمول پيشنهاد» موارد مشابه«جاي عبارت ها

.گردد مي

يا«همچنين عبارت از» استفاده از مزاياي قوانين مربوط شده باشدبجز مواردي كه منجر به برقراري مستمري و» باربران«بعد اضافه

.حذف شود» موارد مشابه«عبارت 


