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 مقدمه

را با هاي اجرايي كشور، بيشترين مشكل  سؤالي شود كه در ارتباط با دستگاه ييدر شرايط كنوني كشور اگر از هر كارفرما

خواهد بود. دليلل روشلن و   «سازمان يا صندوق تأمين اجتماعي»اغراق و بدون شك اولين پاسخ  كدام دستگاه دارند، بي

ابرسلي شلده از   مشخص  اين امر، مراجعات مكرر كارفرمايان به واحدهاي اجرايلي ششلع، ، انباشلال كرسلورهاي ح     

سيدگي به اعتراضات ر هاي تشخيص مطالبات در هاي در نوبال رسيدگي هيأت ندههاي حقوقي، پرو ها و شخصيال شركال

در ديوان عدالال اداري و ... اين مشكل صرف كارفرمايان ني لال بككله بيمله شلدگان و     هاي موجود  كارفرمايان پرونده

هلاي ملورد    تأمين اجتماعي نيز در ارتباط  با دريافال و برقراري حمايلال بازنش تگان و م تمري بگيران مشمول قانون 

در نهايال م ئوليال اصلكي بلا كارفرماسلال، بله     باشند. ليكن نظر به اينكه به موج، قانون  نظر قانون داراي مشكل مي

با كلل جامعله   ايال همين عكال بيشترين مشكل متوجه كارفرمايان و در واقع بيشترين مشكل با توليد و خدمات و در نه

اي حس بدبيني به آن را در ميان كل ذينفعان ايجاد نموده اسلال. ايلن    ين سازمان را ح اس و بگونهاسال كه عمككرد ا

افزاهاي مورد استفاده  ميكيون نفر عضو دارد. اكثريال اين اعضاء از برخورد نامناس، كاركنان، از نرم 24سازمان قري، به 

هلاي   العملل  ها و دستور ان ش به ويژه  كارفرمايان داراي شخصيال حقوقي  از بخشنامهواحدهاي اجرايي، تمامي كارفرماي

منلدي و نارضلايتي    گكله باشند. ليكن با دقال و حوصكه به خوبي روشن اسال كه تمامي ايلن   مند و شاكي مي صادره گكه

ر توليد و صنعال و آسايش و ريشه در قانون تأمين اجتماعي دارد كه موج، اين گردش كاري، شايعات مالي و به جاي يا

 آرامش شاغكين، باري بر آن شده اسال. 

 

 تاريخچه -1

ايلن  اگر چه سابقه تاريخي تشكيل سازمان تأمين اجتماعي به دفعات و كرات تكرار و نوشته شده اسال لليكن هلدف از   

اجتماعي و سياسلي در  از نظر اقتصادي و ضرورت بازنگري تاريخچه بيان و كالبدشكافي عكال و عكل چرايي و پيدايش 

 مبدأ تاريخي اسال.

نويس تهيه شده نيز همين امر اسال. الزم به ذكر اسال كله در حلال حاضلر ب لياري از      يكي از نقاط ضعف عمده پيش

قوانين از جمكه قانون كار و قانون مديريال خدمات كشوري نيز به همين مشكل مبتر اسال. نوي لندگان قلانون صلرفا     

 .اند را اصرح نموده آن ماده مرتبط را قبول و يا آن ،ماده به ماده مطالعه و با توجه به تجارب حاصل مواد قانوني مرتبط را

تأثير مثبال يا منفي ندارد، بككه اين قانون ضمن داشتن پيشلينه  ه هيچگاه يك قانون و يا يك ماده به تنهايي در حاليك

بايد به دقال مرحظه و مورد توجله قلرار گيلرد. بله     ن قوانين نيز وجود دارد كه آديگري تاريخي ساير قوانين تأثيرگذار 

 ماده قلانوني ديگلر   1444تبصره آن حدود  24ماده قانوني و  111عنوان مثال در حوزه قانون تأمين اجتماعي عروه بر 

  95-2اظهارنظر شماره 

 نقدي بر اصالحات پيشنهادي و بازنگري قانون تأمين اجتماعي

 »پيشنهادي اتاق تهران»
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بررسلي قلرار   أثيرات اين مواد داليل تأثير، من وخ شلدن آن و ... ملورد   تضمن بررسي و مطالعه بايد كه  وجود داردنيز 

نويس مربوط ناشي از عدم اطرع و يا عدم آگاهي  گيرد. بديهي اسال كه عدم انجام اين امر از سوي تهيه كنندگان پيش

بقه تاريخي ق مال سا نويس شدر توان به ح اب شرايط زماني تهيه پيش اين مهم را ميدر خصوص موضوع ني ال، بككه 

خته خواهد شد  منظور نمود. الزم به ذكر اسلال كله ب لياري از قلوانين     نويس پردا اين پيش هيبازنگري به چگونگي ته

رات پياپي و يا عدم كارآيي ب ياري از قوانين موجود نيز يكشور نيز دچار همين سرنوشال اسال و يكي از داليل اصكي تغي

ريال خلدمات  همين عدم تعمق و تحقيق كافي و الزم سوابق تاريخي مواد قانوني اسال. بله عنلوان مثلال قلانون ملدي     

ب ياري از مواد آن مورد نقد و انتقاد قرار گرفال و ب ياري از مواد نيلز بله مرحكله     ،كشوري كه برفاصكه بعد از تصوي،

آفرين شده و مشكرت آن نيز بر  گردد كه قانون تأمين اجتماعي مشكل قانون كار و يا ... تأكيد ميبر اجرا در نيامد و يا 

 ر بازنگري و اصرح آن الزم اسال دقال كافي و دقيق به عمل آيد.ك ي پوشيده ني ال بنابراين د

 

 سوابق بازنگري قانون تأمين اجتماعي -2

  به وجود آمد. به موج، 1564-65در برنامه پنجم توسعه ش «تأمين اجتماعي»به  «هاي اجتماعي بيمه»تغيير نگرش از 

اي در يك ساختار قانون تلأمين   آن و تمركز امور بيمهاجراي اهداف اين قانون وزارت رفاه اجتماعي تشكيل و در جهال 

 به تصوي، رسيد. 1562اجتماعي در تيرماه 

گرفال  و مقرر گرديد امور تأمين اجتماعي به  ربرنامه پنجم توسعه شبه ويژه بخش تأمين اجتماعي آن  مورد بازنگري قرا

رت بهداري و بهزي تي با هدف ملذكور شاجلراي   صورت غيرمتمركز انجام و در نتيجه وزارت رفاه اجتماعي منحل و وزا

مقرر گرديد كله در قلانون    65در سال  به تصوي، رسيد.و حمايتي به صورت غيرمتمركز  اي  موارد مرتبط با  امور بيمه

تأمين اجتماعي بازنگري شود ليكن اين اقدام به داليل مختكفي صورت نگرفال. شدر جاي خود تفصيل در اين خصوص 

 د .گفته خواهد ش

قانون خواسال اكثريال مردم بود شقانون كلار،   5ها  انقرب شكوهمند اسرمي تغيير  ها و سخنراني در مراحل شراهپيمايي

. با به ثمر رسيدن انقرب و استقرار نظام جمهوري اسرمي كارگروهي در بازنگري قانون ماليات، قانون تأمين اجتماعي  

دليل تغييرات مكرر مديران عامل اين اتفاق به طلور جلدي انجلام نگرفلال تلا      و اصرح قانون تشكيل گرديد ليكن به 

ماده تصوي، و به موجل، ملاده    1در  «اليحه قانوني قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي» 1561سرانجام در تيرماه 

جتماعي را تهيه مدت شش ماه از تاريخ تصوي، اين قانون طرح اصرحي قانون تأمين ا در  آن سازمان مككف گرديد 5ش

و به هيأت وزيران تقديم دارد. عكيرغم اينكه ب ياري از مواد قانون به تدريج مورد اصرح قلرار گرفلال لليكن تلا سلال      

 اقدام جدي در اين خصوص صورت نگرفال. 1534

يد. مدير عامل وقال در بازنگري قانون در سازمان تأمين اجتماعي تشكيل گردكارگروهي با حكم رسمي  1534در سال 

شدر  كارگري، كارفرملايي و بازنش لتگان   هاي هايي از سوي تشكل اي شدن موضوع بازنگري در قانون، واكنش با رسانه

در كارگروه مذكور  صورت گرفال. ليكن به داليكي كه ذير  اشلاره خواهلد شلد الزم     هاي ياد شده عدم مشاركال تشكل

عمول در عدم حضلور در جك لات مربلوط، احتلرام بله تشلكيل       عروه بر مكاتبات م نويس اين پيشتهيه اسال به بهانه 

گروهي و بطلور جلدي قلانون تلامين     ش و نه در دستور كار قلرار گلرفتن آن ، كلار   كارگروهي در تدوين قانون نمود كه 
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. مجددا تاكيد مي گردد كه قانون تامين اجتملاعي و عمككلرد ايلن سلازمان     مورد اصرح و بازنگري قرار گيرد اجتماعي

بخصوص كارفرمايان داراي شخصيال حقوقي   به وجود آورده اسال كه نياز ت جدي و اساسي براي كارفرمايان شمشكر

ه در برنامله  به بازنگري در قانون بيش از پيش الزم و ضروري اسال ش در برنامه هاي سوم ، چهارم و پنجم توسعه بلويژ 

 صوب و مقلرر گرديلده اسلال لليكن اقلدام قلانوني در ايلن       ، اصرح و بازنگري در قانون تامين اجتماعي مپنجم توسعه

 .خصوص تا كنون صورت نگرفته اسال 

 

 نويس ارائه شده : بررسي اجمالي پيش -3

قانون تامين اجتماعي ش بخش بيمه اي تامين اجتماعي بطور عام   يك قانون سياسال پذير اسال و نه سياسال  -1

حوه آن در قوانين كار و مقررات استخدام كشوري و مقررات گذار . تاثير عمده آن از اشتغال اسال و شرايط و ن

خاص تعيين مي شود . در پيش نويس ارائه شده اين قوانين و ساير قوانين مجري ملورد توجله قلرار نگرفتله     

درصد از مواد قانون كار بطور م تقيم و ساير مواد آن بطور غيرم تقيم در ارتباط  54اسال . بعنوان مثال حدود 

بوده و قانون كار  1562اجتماعي اسال . با توجه به اينكه محور اصكي پيش نويس قانون مصوب سال با تامين 

ر قوانين استخدامي   در پيش بتصوي، رسيده بنابراين تاثيرات قانون اخيرالذكر شو همچنين ساي 1551در سال 

 ديده نشده اسال . نويس

بعد يا حذف يا در ساير قلوانين اصلرح شقلانون نظلام     به  1561ب ياري از مواد قانون تامين اجتماعي از سال  -4

صنفي و ...  و با الحاقاتي تحال عنوان اضافه نمودن يك تبصره تغيير اساسي نموده اسال كه در پيش نلويس  

قانون  51مدنظر قرار نگرفته اسال . بعنوان مثال : يكي از مشكرت اصكي كارفرمايان شبويژه پيمانكاران   ماده 

اسال از زمان تصوي، قانون بيمه دو تبصره به ايلن ملاده الحلاق شلده اسلال كله مشلكرت         تامين اجتماعي

  قانون تامين 51كارفرمايان را مضاعف نموده اسال ليكن در پيش نويس توجهي به آن نشده اسال و يا ماده ش

روز قلانون   12هفته قبل و بعد از زايمان مقرر نموده اسال . قانون كار  14اجتماعي ، مدت مرخصي زايمان را 

نلويس بله ايلن     در حاليكه در پليش  .ماه 3ماه و قانون تنظيم جمعيال و خانواده  5ترويج تغذيه و شيردهي .... 

ن قانون ، همياي نشده اسال . قابل ذكر اينكه در حال حاضر يكي از مشكرت اصكي كارفرمايان تغييرات اشاره

 اخيرالذكر اسال .

 5ماه غرامال ملي پلردازد .    5ماه تعيين نموده اسال ليكن تامين اجتماعي تا  3را  مرخصي زايمان قانون مدت

ماه باقيمانده همه كارفرمايان و زنان بيمه شده را در بر تككيفي قرار داده كه تاكنون الينحل مانده اسال و يلا  

ه شلده پرداخلال   دو فرزنلد بله بيمل    تلا  كه منحصلرا  مندي  عائكهقانون تامين اجتماعي كمك  15بموج، ماده 

شود. ليكن با توجه به  قانون اصرح قوانين تنظيم جمعيال و خانواده اين محدوديال تعداد فرزند حذف شده  مي

 .ن امر مورد توجه قرار نگرفته اسالنويس اي كه در پيشاسال 

س نلوي  وده اسلال لليكن ايلن تغييلرات در پليش     نظام بازنش تگي شبويژه در سالهاي اخير   بطور ككي تغيير نم -5

 مرحظه نشده اسال.
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از جمكه مشكرت اصكي بخش بزرگي از كارفرمايان اشتغال ، ميزان حق بيمه و بازنش تگي در كارهاي سخال  -2

 .شود اي مرحظه نمي مادهكاهش و يا حذف مشكل  و ياو زيان آور اسال . در حل اين مشكل 

ور مكرر تكرار شده اسال و در بند بار بط 121، عبارت بيمه شده  1562در قانون تامين اجتماعي مصوب سال  -6

 –  از عبارت شافراد 15  تعريف آن مشخص شده اسال ليكن در مواد قانون ش بعنوان مثال در ماده 4  ماده ش1ش

افرادي و ....  بكار گرفته شده اسال كه طي زمان عدم تعريف اين عبارات مشكرت فلراوان   –ك ان  –كس 

اسلتفاده شلده اسلال كله قطعلا       1562نيز عينا عبارات قانون سال يسيش نورا بوجود آورده اسال . ليكن در پ

 مشكرت را مضاعف خواهد نمود .

در تحكيل مواد قانوني و داليل تف ير ، بطور عمده تشريح  مواد مدنظر قرار گرفته و نه چلالش هلاي بوجلود     -5

 آمده .

 و...... -1

 

 

 جمع بندي و نتيجه گيري : -4

 اجتماعي به داليكي كه به اختصار بيان گرديد از ضروريات اسال .اصرح و بازنگري قانون تامين  -1

، فروش و يلا  بطور م تقيم با آنان اسال شمواد دستمزديموادي كه چالش هاي موجود كارفرمايان، بويژه  -4

...  به دقال واشلكافي نگرديلده و بله هملين عكلال ملواد        واگذاري محل ك ، پيمانكاران، ح ابرسي و

 ن رافع مشكل نخواهد بود.پيشنهادي در جايگزين آ

قانون نظام صلنفي   –مديريال خدمات كشوري  –قوانين تاثير گذار بر قانون تامين اجتماعي ش قانون كار  -5

قوانين ناسخ و من وخ كه بخشي از آن من وخ و بخش ديگر  –قوانين ساير صندوق هاي بازنش تگي  –

 ال .آن مجري اسال و ....  بطور ككي مورد توجه قرار نگرفته اس

تدوين شده اسال و برخي اصرحات قانوني كه پلس از   1534متن نوشتار حاكي از آن ال كه قبل از سال  -2

 آن رخ داده اسال مد نظر قرار نگرفته اسال.

در مجموع بايد گفال هر چند ضرورت موضوع بازنگري قانون تامين اجتماعي اصكي انكار ناپذير اسال اما  -6

 نواقص موجود را برطرف نمايد.تدوين موادي به اين شكل نمي تواند 

 

 پيشنهاد-5

بندي كار با توجه به مشكرت و نتايج حاصلل   : كارگروهي مرك، از افراد مطكع تشكيل و با تق يمشود پيشنهاد مي

 ارائه گزارش شود.


