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Abstract
From a social point of view, insurance is an economic tool for reducing and eliminating risk factors via integrating a number of
identical risks to predict the probable losses of a group as a whole. Social insurance is based on the belief that there are people in the
community who face major risks that they cannot afford it lonely. The purpose of the Social Security Insurance Scheme is to
distribute the income to those people who cannot deal with these risks. The principles governing social insurance are such that the
failure to comply with any of its three principles, including social solidarity, cross subsidy, legal coercion, undermines the structure
of this kind of insurance, and diverts society from the its goals that is “social justice”. Health insurance systems have completed three
transition periods in their life history, based on the location of financial risk. Insurance is a trilateral relationship between the patient,
the provider and the insurer. In historical systems: there is a direct relationship between the patient and the services provider and
the location of the financial risk is the patient himself. In traditional systems: a person pays a sum to an insurance institution during
the healthy life period and insures himself against the financial risk arising from it, and therefore the place of occurrence of the
financial risk is the insurer. In modern systems: the place of financial risk is insurance company and the provider of services together,
and it prevents the appearance of information asymmetry phenomena, moral hazard and induced demand. In conclusion, based on
the documents and upstream laws, priority actions are being proposed to reform the insurance system.
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چکیده
بیمه از نقطه نظر اجتماعی ،یك ابزار اقتصادي براي کاهش و حذف ریسك از طریق فرآیند تلفیق تعدادي از ریسكهاي یكسان جهت پیشبینی زیانهاي احتمالی یك گروه در
کل میباشد .بیمه اجتماعی بر این باور استوار است که در جامعه افرادي وجود دارند که با ریسكهایی عمده مواجه میشوند که خود به تنهایی از عهده آن برنمیآیند .هدف
برنامه بیمه اجتماعی توزیع درآمد به نفع افرادي است که نمیتوانند با این ریسك ها مقابله کنند .اصول حاکم بر بیمههاي اجتماعی به گونهاي است که عدم رعایت هر کدام از
اصول سه گانه آن مشتمل بر همبستگی اجتماعی ،یارانه متقاطع ،اجبار قانونی ،ساختار این نوع بیمه را متزلزل کرده و جامعه را از اهداف «عدالت اجتماعی» دور میسازد .نظامهاي
بیمه سالمت در تاریخ عمر خود سه دوره گذار را طی کردهاند که مبتنی بر محل وقوع ریسك مالی است .بیمه رابطهاي سه جانبه بین بیمار ،ارائهکننده خدمت و نهاد بیمهگر
است .در نظامهاي تاریخی :رابطه مستقیم بین بیمار و ارائهکننده خدمات برقرار و محل وقوع ریسك مالی خود بیمار است .در نظامهاي سنتی :فرد در زمان سالمت مبلغی را به
نهاد بیمهاي پرداخت کرده و خود را در برابر ریسك مالی ناشی از آن بیمه میکند و بنابراین محل وقوع ریسك مالی نهاد بیمهاي است .در نظامهاي مدرن :محل وقوع ریسك
مالی تواما بر عهده نهاد بیمهاي و فراهمکننده خدمات است و از بروز پدیدههاي عدم تقارن اطالعات ،مخاطره اخالقی و تقاضاي القائی ،جلوگیري به عمل میآید .در انتهاي مقاله
با استناد به اسناد و قوانین باالدستی اقدامات اولویتدار براي اصالح نظام بیمهاي ارائه شده است.
واژگان کلیدی :آسیب شناسی ،سالمت ،بیمه ،ایران

مقدمه
بیمه سالمت به تعبیر سازمان جهانی بهداشت (گزارش سال )2000
جزئی اساسی از نظام سالمت و یكی از کارکردهاي پایهاي آنست .نظام
سالمت مجموعهاي از  4کارکرد و  3پیامد است [.]1

کارکردها
 تولیت (فرموله کردن سیاست سالمت و رویكرد راهبردي به آن؛ تدوینقوانین ،ضوابط و مقررات و اطمینان یافتن از پایبندي به آنها براي
دستیابی به اهداف نظام سالمت؛ جمعآوري ،تجمیع و ساماندهی اطالعات
و استفاده از خرد و خالقیت در راستاي پایش دستیابی به اهداف)
 تولید منابع (منابع انسانی ،سرمایه فیزیكی ،مواد مصرفی) تأمین مالی (تجمیع و مدیریت منابع ،انباشت ریسك به منظوربرقراري یارانه متقاطع؛ خرید راهبردي خدمات در پاسخ به پنج سؤال
کلیدي از چه کسی؟ براي چه کسی؟ چه چیزي؟ با چه قیمتی؟
پرداخت به چه شكلی؟)
 تدارک خدمات (موضوع انتخاب مداخالت با سه رویكرد مراقبتهاياولیه شامل پیشگیري و ترویج بهداشت ،مراقبتهاي ثانویه شامل
خدمات درمانی ،مراقبتهاي ثالثیه شامل خدمات بازتوانی).

پیامدها
 سالمت خوب به مفهوم وضعیت سالمت کل جمعیت در کل دورهزندگی افراد و جنبههاي مرگ و میر و ناتوانی زودرس آنان (سطح کلی
سالمت؛ توزیع سالمت در بین جمعیت؛ عوامل اجتماعی سالمت)
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 پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی مردم (احترام به افراد تحت عنوانمنشور حقوق بیمار از جمله :احترام به شان افراد ،محرمانگی اطالعات،
اختیار فرد براي انتخاب هاي مربوط به سالمت ،مشتري مداري در
راستاي برطرف کردن نگرانیهاي معمول بیمار و خانواده از جمله :توجه
صحیح و فوري در موارد اورژانس و زمان معقول در موارد غیر اورژانس؛
توجه به نشانههاي کیفیت مانند پاکیزگی فضا و غذاي بیمارستانی؛
دسترسی به حمایتهاي اجتماعی ،و آزادي انتخاب ارائهکننده)
 تناسب مشارکت مالی مردم در تأمین هزینهها به مفهوم پرداخت براساس توان ،برداشت بر اساس نیاز که مبناي آن حسابهاي ملی
بهداشت است (شاخص هزینههاي اسف بار به این معنی که خانوار بیش
از  40درصد از هزینههاي غیر غذایی را صرف سالمت نماید ،شاخص
تله فقر ( )Poverty Trapیعنی درصد خانوارهایی که بدلیل
هزینههاي سالمت در ورطه فقر فرو میروند ،و شاخص عدالت در
سالمت ( )FFCI: Fair Financial Contribution Indexکه هر
چه به یك نزدیك شود نظام سالمت عادالنه است).
در حوزه کارکردي قلمرو تأمین مالی و در حوزه پیامدي قلمروهاي
پاسخگویی و تناسب مشارکت مالی مردم در چارچوب نظام بیمه
سالمت طراحی ،راهبري و هدایت میشود .از آنجائیكه نظامهاي سالمت
با نظام تأمین مالی مربوط به خود شناسایی میشوند بنابراین بیمه
سالمت در حوزه کارکردي بار اصلی و در حوزه پیامدي  50درصد
مسئولیت را عهدهدار است [.]2
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آسیب شناسی نظام بیمه سالمت در ایران

حال با توجه به بدهی چندین هزار میلیاردي سازمانهاي بیمه سالمت
در ایران (سازمانهای تأمین اجتماعی ،نیروهای مسلح و سازمان بیمه سالمت
ایران) آیا نظام بیمه سالمت توانسته است در حوزههاي عملكردي و
پیامدي به رسالتها و اهداف خود دست پیدا کند؟ قرض گرفتن از نسل
آینده و دریافت اوراق اسالمی ( 8000میلیارد تومان اوراق سازمان بیمه
سالمت در سال  1396و اوراق مندرج در بودجه سال  1397برای سازمانهای
تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) و تخصیص سود به این اوراق بدون اینكه
نقشی در سالمت مردم داشته باشد  -و بدون منطق کارشناسی مصارف
کلی سالمت را باالتر ببرد -آیا با اصول بیمهاي و بطور اولی با اصول
کارایی و بهرهوري سازگاري دارد؟
بر اي پاسخ به این سؤاالت و بسیاري از ابهامات در نحوه کارکرد این
نظام ،بررسی اصول و تاریخچه بیمههاي اجتماعی سالمت در جهان
ضروري است تا بتوان ضمن آسیبشناسی بحران ،راهكار مناسبی براي
خروج از بحران پایداري نظام هاي بیمه سالمت پیدا نمود .آنچه در پی
خواهد آمد تالشی در این راستاست.

تاریخچه
تجربه ایجاد منابع براي خطرات بیماري در جهان خارج از تشكیالت
کارگري به وجود آمد ،در اروپاي عهد رنسانس صنعتگران ،جوامعی
تحت عنوان «اتحادیه صنوف» تشكیل دادند که در مواقع بیماري به
کمك اعضاء میآمد و اعضاء این گروهها به طور مرتب حق عضویت خود
را پرداخت میکردند (این صندوق براي اولین بار در سویس و توسط
ساعت سازان تشكیل شد که به اعضاء به هنگام بیماري مبلغی بابت
دستمزد از دست رفته پرداخت میکرد) .در طی قرن  18و اوایل قرن
 19این مجامع توسعه پیدا کرد و کارگران یك صنعت خاص یا
کشاورزان را نیز دربر گرفت و همین موضوع زمینهاي شد براي ایجاد
«بیمههاي اجتماعی» .در آغاز تشكیل مجامع ،در صورت وقوع بیماري
به اعضاء کمك مالی می شد .بعدها آنان پزشكانی را استخدام کردند تا
در صحت و سقم بیماري اعضاء اظهارنظر نمایند و بعدها براي اطمینان
از خدماترسانی به اعضاء خود با پدیدآورندگان خدمات درمانی قرارداد
بستند و در نهایت خودشان به طور مستقل خدمات پزشكی را فراهم
نمودند .با گذشت زمان اساس دریافت خدمات بر مبناي حق عضویت
پرداختی ناشی از مخاطره نوع کار برداشته شد و دستمزد کارگران
مبناي ارائه خدمات گردید.
اولین و قابل توجهترین گام سیاسی در جهت ایجاد بیمه در سال 1883
در آلمان اتفاق افتاد و سپس این پدیده در نیمه اول قرن بیستم در
سایر کشورهاي اروپایی نیز به وقوع پیوست .در آن سال حكومت آلمان
قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کلیه کارگران کارخانجاتی که
دستمزدي کمتر از میزان تعیین شده دریافت میکردند بایستی باالجبار
عضو «صندوق بیماري» میشدند و منابع صندوقها اجبارا از مشارکت
کارگران و کارفرمایان تأمین میشد .بعد از آلمان کشورهاي استرالیا
( ،)1887نروژ ( ،)1902انگلستان ( ،)1901فرانسه ( )1921نیز
گامهایی را در جهت بیمه بهداشتی درمانی برداشتند به طوري که تا
سال  1930میالدي در اکثر کشورهاي صنعتی اروپا این صندوق تحت
عنوان «بیمه بارداري و بیماري» تشكیل یافت.
تاریخچه بیمه بهداشتی درمانی در کشورهاي در حال توسعه کمتر
شناخته شده است به طوري که در مورد آسیا ،خاورمیانه و شمال آفریقا
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اطالع درستی در دسترس نمیباشد ،ولی در آمریكاي التین از  50سال
پیش اطالعاتی موجود است .با توجه به اینكه سیاستهاي بیمه
اجتماعی اعمال شده در چند دهه گذشته در این کشورها ،الگوي
کشورهاي اروپایی است که توسط نیروهاي استعمارگر و یا تحصیلکرده
خارج از کشور طراحی و اجرا شده ،بنابراین سیاستی کامال وارداتی است
تا یك فرهنگ ملی و سنتی و لذا اینگونه سیاستها همیشه انتقادپذیر
بوده است [ . ]3در ایران نگاه به سالمت و حفاظت مالی مردم درمقابل
هزینههاي ناشی از بروز بیماري از قدیم االیام در ذهن ساکنین سرزمین
پهناور ایران وجود داشته است .در ایران سده شش قبل از میالد مسیح
آنچه که درسنگ نوشتههاي هخامنشی حك شده است نشان از پوشش
بیماري و درمان دارد .داریوش در سنگ نوشتهاش اعالم میکند
«دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد» در دوره وي مادران
از مرخصی و حقوق زایمان و نیز ازحق اوالد برخوردار بودند ،زائوها 5
ماه جیره ویژه و شاغلین کارهاي سنگین به مناسبت سختی کار جیره
پیش کشی دریافت میداشتند [.]4
در ایران بیمه درمان به شكل امروزي آن بیش از نیم قرن قدمت دارد
ولی سابقه بیمههاي اجتماعی به حدود  90سال میرسد .در سال 1309
براي اولین بار در باب بیمههاي اجتماعی ،مقرراتی به تصویب دولت
میرسد و «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع» مصوب شده و از
ابتداي فروردین  1310توجه به امر درمان کارگران راهآهن سراسري از
طریق این صندوق به مرحله اجرا در میآید .قانون بیمههاي اجتماعی
کارگران در اول دي ماه  1331به تصویب مجلس میرسد و با اجراي
آن در سال  1332سازمان بیمههاي اجتماعی کارگران شكل گرفته و
به موجب ماده  35قانون ،عهدهدار بیمه درمان کارگران و خانواده آنان
میشود .در اسفند  1351قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین
دولت تصویب شده و در ابتداي  1352به اجرا در میآید و «سازمان
تأمین خدمات درمانی» وابسته به وزارت بهداري تشكیل میشود .در
تاریخ  1353/4/24قانون تشكیل وزارت رفاه اجتماعی به منظور تأمین
بیمه درمانی همگانی تصویب شده و در تاریخ  1354/4/3با تصویب
قانون تأمین اجتماعی «سازمان تأمین اجتماعی» شكل گرفته و
سازمانهاي بیمه اجتماعی و بیمههاي اجتماعی روستاییان در آن ادغام
میشود و انجام تعهدات مربوط به بندهاي الف و ب ماده  3قانون به
عهده سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد و ساختمانهاي
درمانی سازمان تأمین اجتماعی با حفظ مالكیت در اختیار سازمان اخیر
قرار گرفته و کارکنان واحدهاي درمانی نیز به این سازمان منتقل
میشوند .در تاریخ  1355/4/10سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق
تأمین اجتماعی» تغییر نام میدهد ،کلیه کارکنان سازمان بجز افرادي
که براي انجام بیمه گري مورد نیاز بودند به وزارت بهداري و بهزیستی
که از ادغام وزارت رفاه اجتماعی و وزارت بهداري تشكیل میشود منتقل
گردیده و سازمانهاي منطقه اي بهداري موظف به ارائه بیمه درمان
بیمه شدگان میشوند .در فروردین ماه  1358سازمان تأمین اجتماعی
دوباره احیا شده و کلیه واحدهاي اجرایی که به سازمانهاي منطقهاي
منتقل شده بود ،مجددا به سازمان بر میگردد در آذر  1358سازمان
تأمین خدمات درمانی منحل شده و تعهدات درمانی بیمه شدگان در
ازاي پرداخت  9درصد حق بیمه مستقیما به عهده وزارت بهداري و
بهزیستی گذاشته میشود.
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حسن زاده

در تاریخ  1373/8/17قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور پس
از تصویب ابالغ گردیده و سازمان بیمه خدمات درمانی کشور در اسفند
 1373تشكیل میشود .این سازمان موظف میشود ظرف پنج سال
پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی براي کلیه گروههاي مشمول را
به انجام برساند .در تاریخ  1383/3/17قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تأمین اجتماعی پس از تصویب جهت اجرا ابالغ میگردد .به موجب این
قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشكیل شده و سازمانهاي بیمه
اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان بیمه خدمات درمانی،
سازمان بازنشستگی کشوري و سازمان بهزیستی کشور زیر مجموعه
وزارت جدید قرار میگیرند [.]5
در اواخر سال  1387به موجب مصوبه هیأت وزیران و ماده  113قانون
مدیریت خدمات کشوري سازمان تأمین اجتماعی تشكیل میشود و
کلیه صندوقهاي اجتماعی اعم از تأمین اجتماعی ،سازمان بازنشستگی
کشوري ،روستاییان و عشایر ،و سازمان بیمه خدمات درمانی از زیر
مجموعه وز ارت رفاه خارج و تحت پوشش آن قرار میگیرند .عملكرد
مدیر عامل وقت و عدم پاسخگویی وي موجب میگردد در پایان اسفند
 1388طرح اصالح ماده  113قانون مدیریت خدمات کشوري در مجلس
شورا مطرح و تصویب شود ،به موجب این اصالحیه صندوقها مجددا
تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و ترکیب هیأت امناء و نحوه تعیین
مدیر عامل تغییر میکند [.]6
در سال  1390به موجب ماده  38قانون برنامه پنجم توسعه مقرر
میشود بخش درمانی کلیه صندوقهاي مشمول ماده  5قانون مدیریت
خدمات کشوري در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام و سازمان بیمه
سالمت ایران ایجاد گردد .در سال  91سازمان بیمه خدمات درمانی
تغییر نام مییابد ولی ادغام صندوقها با مقاومت مواجه میشود .در تیر
ماه سال  1396به موجب قانون برنامه ششم توسعه سازمان بیمه
سالمت ایران تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
قرار گرفته و شوراي عالی بیمه هم به این وزارتخانه منتقل میگردد
[ . ]7

بیمههای اجتماعی سالمت
بیمه از نقطه نظر اجتماعی ،یك ابزار اقتصادي براي کاهش و حذف
ریسك از طریق فرایند تلفیق تعدادي از ریسكهاي یكسان جهت
پیشبینی زیانهاي احتمالی یك گروه در کل میباشد .باید توجه داشت
که بیمه نه از بروز زیان پیشگیري میکند و نه هزینه زیانهاي وارد
آمده به اقتصاد را در کل کاهش میدهد .بیمه در حقیقت یك تأثیر
منفی بر روي زیان و افزایش هزینه مربوط به آن براي اقتصاد دارد .بیمه
اجتماعی بر این باور استوار است که در جامعه افرادي وجود دارند که
با ریسكهایی عمده مواجه میشوند که خود به تنهایی از عهده آن
برنمیآیند .خدمات ناشی از این ریسكها ،بار غیرقابل تحملی را بر
دوش افراد گذارده و آنها را از آنچه که ما به عنوان استاندارد کافی در
زندگی در نظر میگیریم ،محروم میکند .یكی از اهداف برنامه بیمه
اجتماعی توزیع درآمد به نفع افرادي است که نمیتوانند با این ریسكها
مقابله کنند.
یكی از مهمترین روش هاي تأمین مزایاي بهداشتی درمانی ،استفاده از
سازوکار بیمه اجتماعی است .در این نوع بیمه نحوه قرارداد و حق بیمه
به طور طبیعی مبتنی است بر کل جامعه ،و لذا ویژگیهاي فردي و
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گروهی در نظر گرفته نمیشود .ریسك بیمهاي برابر است با ریسك
طبیعی جامعه و بنابراین بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه آحاد جامعه
قرار میگیرد .اصول حاکم بر بیمههاي اجتماعی به گونهاي است که
عدم رعایت هر کدام از اصول سه گانه آن ،ساختار بیمههاي اجتماعی
را متزلزل کرده و جامعه را از اهداف «عدالت اجتماعی» دور میسازد.
این اصول عبارتند از:
 همبستگی اجتماعی ( :)Solidarityبر این اساس گروههاي بزرگاجتماعی با همدیگر پیمان میبندند که بطور متحد با مشكالت ناشی
از بیماري یا حادثه مقابله نمایند .بنابر قانون اعداد بزرگ ،ریسك در
سطح جامعه توزیع شده و حق بیمه به کمترین مقدار خود میرسد.
 یارانه متقاطع ( :)Cross Subsidizationدر یك گروه بزرگ ومتحد انتقال یارانه از دارا به ندار ،سالم به بیمار ،جوان به پیر ،غنی به
فقیر و ...صورت میپذیرد.
 اجبار قانونی ( :)Mandatoryدر جهت اجراي دو اصل پیشین و بهمنظور جلوگیري از فرار بیمهاي اقشار برخوردار جامعه ،کلیه
تحصیلکنندگان درآمد موظف میشوند با پرداخت بخشی از درآمد
خود به عضویت صندوق بیمههاي اجتماعی درآیند.
منظور از بیمه هاي اجتماعی تمسك به سه اصل بنیادین «همبستگی
اجتماعی» به عنوان سنگ زیرین و دو اصل دیگر «یارانة متقاطع » و
«اجبار قانونی» ( )Cross Subsidizationبه عنوان دو ستون آن
تلقی میگردد ،و مفهوم آن از منظر عدالت به این معنی است که
«پرداخت حق بیمه بر اساس توان پرداخت ( )Ability to Payو
دریافت خدمت بر اساس نیاز» انجام پذیرد .در این نظام به دلیل همان
سه اصل پیروي از قانون اعداد بزرگ در تعیین حق بیمه اتفاق افتاده و
حق بیمه و محاسبة ریسك مبتنی بر «رتبهبندي ریسك جامعه»
( )Community Risk Ratingصورت میگیرد که به مراتب بسیار
پایینتر از «رتبهبندي ریسك انفرادي تجربه محور» ( Individual
 )Experience Risk Ratingکه در آن تجارب فرد یا گروه مالک
تعیین حق بیمه قرار میگیرد .در این نظام باید به گونهاي عمل شود
که از بروز پدیدههاي «سواري رایگان» (« ،)Free Riderمخاطرة
اخالقی» ( )Moral Hazardو «انتخاب نامناسب» ( Adverse
 )Selectionجلوگیري شود [.]8

ویژگیهای بیمه انفرادی
 انتقال ریسك فردي نرخ حق بیمه بر مبناي ریسك فردي و سن بیمه شدن انجام معاینات قبل از بیمه شدن به منظور تعیین ریسك امكان انتخاب نامطلوب به علت عدم تقارن اطالعات ( Asymmetry )of Informationبین بیمه شونده و بیمهگذار
 -اختیار فرد در انتخاب پوشش بیمهاي

ویژگیهای بیمه اجتماعی
 انتقال ریسك طبیعی جامعه ثابت بودن نرخ حق بیمه براي کلیه بیمهشدگان عدم انجام معاینات قبل از بیمه شدن ایجاد یارانه متقاطع از طریق برقراري همبستگی اجتماعی -عدم تجمع ریسكهاي نامناسب
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آسیب شناسی نظام بیمه سالمت در ایران

 اجبار کلیه افراد گروه به بیمه شدنتعهدات نظام بیمه هاي اجتماعی متشكل از دو زیر گروه مستمري و
سالمت است .نوع ارزیابی ریسك در بیمههاي اجتماعی عمر و
بازنشستگی (مستمري و از کارافتادگی) از طریق محاسبات بیمهاي
( )Actuariesمبتنی بر امید به زندگی ( )Life Expectancyو
جداول عمر تعیین میشود و ارزیابی تمام عمر است .در بیمههاي
بهداشتی درمانی (سالمتی و غرامت دستمزد) ارزیابی ریسك و تعیین
حق بیمه مترتب بر آن از طریق درجهبندي ریسك ()Risk Rating
منبعث از بار بیماريها ( ،)Burden of Diseaseسیماي
اپیدمیولوژیك و مرگ و میر تعیین میگردد و ارزیابی آن ساالنه است.

نظامهای ( )Schemeبیمهای موجود در جهان
همانگونه که ذکر شد اولین شكل ساختار یافته نظام بیمه اجتماعی
سالمت در اواخر قرن نوزدهم در آلمان شكل میگیرد .بیسمارک
صدراعظم آهنین آلمان در آن سال با این فرضیه که براي جلوگیري از
ب ه مخاطره افتادن سرمایه و در جامعه صنعتی باید اقدامی انجام شود
که کارگر بیمار که سالمتی تنها دارایی وي است به هنگام بیماري
دغدغه معیشت و هزینه نداشته باشد ،در سال  1883نظام بیمه
اجتماعی را با ایجاد «صندوق بیمه بیماري» آغاز میکند سالها بعد
«لرد بیوریژ» در انگلستان بعداز جنگ جهانی دوم به دنبال طرح
«فقرزدایی» حمایتهاي درمانی را جزء اصلی طرح قلمداد کرده و نظام
«خدمات ملی سالمت» ( )NHS: National Health Serviceدر
سال  1938بنیانگذارده میشود [.]9
بطور عام نظامهاي سالمت مبتنی بر نظام تأمین مالی ()Financing
شناخته میشوند و بر اساس طبقهبندي «گاردن» که در دهه  90قرن
بیستم میالدي ارائه شد در چهار گروه طبقهبندي میشوند:
 نظام بیمه اجتماعی مبتنی بر مدل بیسمارک :که در دست کم 60کشور جهان جاري است و حق بیمه از طریق مشارکت دستمزدي
(مالیات اجتماعی مبتنی بر مالیاتهاي سیاهه حقوق و دستمزد) ،و با
مشارکت کارگر ،کارفرما ،و دولت پرداخت میشود
 نظام خدمات ملی سالمت مبتنی بر مدل بوریج :که منابع از محل مالیاتبر درآمد و دارایی تأمین شده و در بیش از  100کشور جهان انجام میشود.
کشورهایی مانند انگلستان ،استرالیا و کانادا در آن پیشتاز هستند.
 نظام رقابتی :که در آن تعامالت بازار نقشی تعیینکننده در عرضهکاالي سالمت داشته و فقط در تعداد معدودي از کشورها (مانند آمریكا)
رایج بوده و نظام بیمه سالمت مبتنی بر تأمین مالی از بخش خصوصی
دارند.
 نظام مستقیم :که طی آن رابطه مستقیم بین بیمار و فراهمکنندهخدمات وجود داشته و هیج نهاد ثالثی براي ایفاي نقش وجود ندارد.
این روند در کشورهاي کمتر توسعه یافته جاري است و کل بار سالمت
بر دوش خانوارهاست.
اگرچه در عمل بسیاري از کشورها داراي مدلهاي مختلط هستند.

نحوه جمعآوری منابع مالی برای نظام بیمهای
صرف نظر از نوع نظام بیمهاي ،سه روش شناخته شده در نحوه
جمع آوري منابع مالی براي نظام سالمت وجود دارد که بسته به نوع
طرح اعم از طرح مستمري یا طرح سالمت متفاوت است:
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اندوختهگذاري کامل ( :)Fully Funded Schemeدر این روش
منابع حاصل از حق بیمهها وارد فرایند سرمایهگذاري شده و تعهدات از
محل سود حاصل از سرمایهگذاري ارائه میگردد و بنابراین
سرمایه گذاري در این روش باید از منظر اجتماعی مسئوالنه
( )Socially Responsive Investmentبوده و حائز شرایط
شفافیت ،ایمنی ،و نقد شوندگی ( )Sound, Safe, Liquidباشد.
 اندوختهگذاري جزئی ( :)Partially Funded Schemeبخشی ازتعهدات طرح از محل منابع حاصل از حق بیمههاي دریافتی و بخشی
دیگر از محل سود حاصل از سرمایهگذاري که شرح آن در روش
اندوختهگذاري کامل گذشت ،تأدیه میشود.
 توازن هزینه با درآمد ( :)PAYG: Pay As You Goدر این روشکل منابع حاصل از دریافت حق بیمهها صرف هزینههاي سالمت و
اجرایی همان سال میگردد .در این روش سرمایهگذاري معنی و
مفهومی ندارد.

نحوه انجام تعهدات
براي انجام تعهدات بیمه اي دو روش شناخته شده توسط اتحادیه
بینالمللی ارائه شده است [:]10
الف -روش «مزایاي تعریف شده» ( )DB: Defined Benefitکه به
موجب آن ابتدا مزایا مطابق با قانون و بر اساس فرمول مشخص تعریف
شده و ارتباطی با حق بیمه ندارد اگرچه در این فرمول میتواند عواملی
مانند میزان درآمد و سوابق بیمهاي افراد بطور غیر مستقیم حق بیمه
را با مزایا مرتبط میکند .سپس منابع الزم براي ایفاي آن به صورت
حق بیمه و با محاسبات بیمهاي تعیین میگردد؛ در این روش
برخورداري از خدمات سالمت ،حق بیمهشده است و دولت نمیتواند به
بهانه کمبود بودجه از ایفاي آن سر باز زند.
ب -روش «مشارکت تعریف شده» ( DC: Defined
 )Contributionکه در آن مزایاي دریافتی افراد بر اساس حق
بیمههاي پرداخت شده تعیین میگردد و حق بیمههاي دریافتی در
حسابهاي انفرادي ثبت و سرمایهگذاري میشود .به عبارت دیگر در
ابتدا توانایی بازار کار براي تأمین حق بیمه بررسی شده و سپس میزان
حق بیمه تعیین میشود و در نهایت تعهدات مبتنی بر منابع جمعآوري
شده تدوین میگردد.

تعادل منابع و مصارف و ذخائر بیمهای
عالوه بر موارد فوق یك عامل اساسی دیگر یعنی «تعادل منابع با
مصارف» در پایداري نظامهاي بیمهاي نقش تعیینکنندهاي ایفا میکند
و به همین منظور و براي مقابله با بحران کسري منابع ،ذخیره براي
تعهدات گرفته میشود .ذخائر سرمایهگذاري ( Reserve as
 )Investmentبسته به نحوه جمعآوري منابع متفاوت است .در روش
اندوختهگذاري کامل ذخیرهاي برابر با  25برابر وروديها و در روش
اندوختهگذاري جزئی پس از گذشت  50سال از عمر صندوق ذخیرهاي
معادل سه برابر مصارف ساالنه صندوق باید وجود داشته باشد .در روش
توازن هزینه با درآمد ،ذخیره سرمایهگذاري وجود ندارد [.]11
در نظامهاي بیمه اجتماعی دو نوع ذخیره نقدینگی ( Reserve as
 )Cashنیز در نظر گرفته میشود که عمدتا براي مقابله با بحرانهاست.
در نظامات امید به زندگی براي جلوگیري از بروز تنشهاي اجتماعی از

نشریه علمی-پژوهشی بیمه سالمت ایران ،دوره  ،1شماره  ،3پاییز 1397

حسن زاده

ذخیره احتیاطی ( )Provident Reserveاستفاده میشود ،و در
نظامات مبتنی بر رتبهبندي ریسك با محوریت بار بیماريها از ذخیره
فنی ( )Technical Reserveبراي مقابله با همهگیريهاي بیماري
استفاده میشود که در هر دو مورد حدود یك فصل سال از هزینههاي
طرح سپردهگذاري میشوند .بنابراین از منظر علمی سرمایهگذاري به
شكل ایجاد شرکت فاقد توجیه است ولی از آنجائیكه در کشورهاي در
حال توسعه همه چیز بر مدار علم و کارشناسی فنی نمیچرخد ،شرکت
داري براي سازمانهاي بیمه سالمت در ایران نیز اتفاق افتاده که عمدتا
شرکتهایی است که بابت رد دیون دولت به این سازمانها واگذار شده
است.

تدارک خدمات
نظام هاي بیمه سالمت در تاریخ عمر خود سه دوره گذار را طی کردهاند.
آنچه که اهمیت دارد محل وقوع ریسك مالی است .بیمه رابطهاي سه
جانبه بین بیمار ،ارائهکننده خدمت و نهاد بیمهگر است.
 نظام هاي تاریخی :رابطه مستقیم بین بیمار و ارائهکننده خدمات برقراراست .ارائهکننده ،خدمات درمانی را براي بیمار فراهم کرده و بیمار در

ازاي آن پول به فراهمکننده میپردازد .لذا محل وقوع ریسك مالی خود
بیمار است.
 نظامهاي سنتی :با پیشرفت جوامع ،نیاز به بیمه نمودن عدم اطمینانناشی از بیماري بوجود آمد و بیمههاي سنتی شكل گرفت در این نظام
فرد در زمان سالمت مبلغی را به نهاد بیمهاي پرداخت کرده و خود را
در برابر ریسك مالی ناشی از آن بیمه میکند .به هنگام بیماري
ارائهکننده خدمت ،مراقبتهاي سالمتی را براي بیمهشده فراهم کرده
و در ازاي آن از نهاد بیمهاي پول دریافت میکند در چنین شیوهاي
محل وقوع ریسك مالی نهاد بیمهاي است.
 نظامهاي مدرن :با پیشرفت جوامع و آگاه شدن کارگزاران بیمهاي ازهزینهها ،نظامهاي مدرن شكل میگیرد .در این رویكرد بیمهشده حق
بیمه را به نهاد بیمهاي پرداخت کرده و نهاد بیمهاي متعاقبا منابع را به
صورت پیش پرداخت در اختیار ارائهکننده خدمات قرار میدهد و وي
مكلف میشود در چارچوب قرارداد خدمات سالمت را براي بیمهشده
فراهم نماید .در این رویكرد محل وقوع ریسك مالی نهاد بیمهاي و
فراهم کننده خدمات است و از بروز پدیدههاي عدم تقارن اطالعات،
مخاطره اخالقی و تقاضاي القائی ،جلوگیري به عمل میآید (تصویر .)1

تصویر  :1رابطه بین بیمار ،نهاد بیمه ،و ارائهکننده

خرید خدمات در نظام بیمه به فرایندي اشاره دارد که طی آن منابع
انباشت شده در ازاي ارائه خدمات به فراهمکنندگان پرداخت میشود
و به دو نوع غیر فعال – هزینه کرد مبتنی بر بودجه تخصیصی -و
راهبردي -جستجوي مستمر در این امر که طرح بازپرداخت بتواند
عملكرد نظام سالمت را به حداکثر برساند -طبقهبندي میشود .براي
انجام خرید راهبردي باید مؤلفههاي زیر را مد نظر قرار داد [:]12

 -1برای چه کسی بخریم؟
در صورتی که پوشش نیازهاي پایه سالمت کلیه افراد جامعه اولویت
ملی تلقی شود ،به گونهاي که هر فرد خدمات کافی را در ارتباط با
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نیازهاي ویژه خود دریافت دارد ،ضرورت دارد ،یك سطح پایه از آنچه
که هم اکنون فراهم میشود ،تعیین گردد .به این منظور نخستین گام
در پاسخ به سئوال «چه کسی باید بیشترین مزایا را از تأمین مالی براي
خدمات سالمت ببرد؟» نهفته است .در این راستا دو بعد اساسی
دسترسی عبارتست از :دسترسی جغرافیایی ،و دسترسی اقتصادي؛ بعد
سوم آن دسترسی اجتماعی فرهنگی است .مطالعات انسان شناختی در
برخی از کشورها اهمیت باورهاي فرهنگی را در تصمیمات فردي براي
مراقبتهاي سالمت بخوبی نشان میدهد .از طرف دیگر رفتار کادر
درمانی نیز نقش عمدهاي را در این موضوع دارد.
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آسیب شناسی نظام بیمه سالمت در ایران

 -2چه چیزی خریداری شود؟
به هنگام تصمیمگیري در اینكه چه چیزي بخریم گزینههاي متفاوت
در سطوح متفاوت لحاظ میشود .ترکیب نهایی باید منابع مختلف تأمین
مالی را براي پوشش مصارف سالمت تآمین نماید .باید توجه کرد که
مسئولین ملی تمایل به ارتقاء سطح تسهیالتی دارند که منابع موجود
پاسخگوي آن است .در کشورهاي کم درآمد اولویتها در راستاي اهداف
توسعه هزاره طراحی میشود .به هنگام کمبود منابع باید توجه جدي
به کارایی شود بنابراین ارزیابی هزینه-اثربخشی در هدایت منابع از
اهمیت برخوردار است و مراقبتها با حداقل هزینه باید انجام شود.
خدمات سالمت موقعی هزینه اثربخش هستند که مهارتهاي کافی
براي مقابله با پاتولوژيهاي پیچیده وجود دارد .زمانی که با یك معضل
سالمتی روبرو هستیم باید بین بیماري هاي حاد و مزمن تفاوت قائل
شویم .بیشتر بیماريهاي حاد اورژانس بوده و حتی در صورت باال بودن
هزینه از اولویت برخوردارند.

 -3از چه کسی باید خرید؟
هدف اصلی یك خریدار راهبردي دستیابی به یك سازگاري الزم بین
مداخالتی است که میخواهد بخرد و خدماتی است که فراهمکننده
درظرف زمانی معین با استانداردهاي باالي کیفیت و در حداقل قیمت
ممكن میتواند فراهم نماید.

 -4چه روش پرداختی مناسب است؟
خریدار درنگاه اول درخصوص اهداف سیاستگذارانه مانند افزایش منابع،
کارایی ،محدودسازي هزینهها ،دسترسی به کیفیت ،سادگی اجراء ویا
ترکیبی ازآنها تصمیم میگیرد .نظام پرداخت بایستی در راستاي
دستیابی به یك یا چند مورد از اهداف فوق باشد .خریدار سازوکار
پرداخت را در دو محور میبیند :واحد پرداخت و سطح پرداخت .واحد
پرداخت میتواند کامال مشخص باشد ،مانند تعداد ویزیت یا تعداد
تستهاي انجام شده .واحد پرداخت میتواند تجمعی باشد مانند یك
دوره از مراقبت یا خدمات مورد نیاز درمدت زمان مشخص مانند یكسال.
سطح پرداخت مبتنی خواهد بود بر :استاندارد و هزینه مورد انتظار
خدمات؛ تعداد فراهمکنندگان؛ رقابت بین فراهمکنندگان؛ حجم
محصول سالمت ؛ فراهم بودن اطالعات خوب؛ توان بیماران براي
مشارکت درهزینهها.
نوع و ترکیب روشهاي پرداخت به فراهمکننده بخش مهمی از ترتیبات
خرید است .این انواع عبارتند از :سرانه ،کارانه ،حقوق ،بودجه گلوبال،
بودجه خط به خط ،پرداخت به ازاي مورد ،گروههاي تشخیص محور.
هر سازوکاري حاوي انگیزههاي مهمی براي تدارک مراقبتها ،کنترل
هزینهها ،و بهبود کیفیت خدمت دارد .آنچه که در کشور جاري است
روش کارانه است ،تنها در بخشی از حوزه پزشك خانواده و نظام ارجاع
از پرداخت سرانه استفاده میشود.

 -5باچه قیمتی؟
قیمتی که خریداران خدمات سالمت میپردازند ،باید واقعی و قابل
پرداخت باشد .قیمت از عوامل زیر تأثیرپذیري دارد:
 -روش پرداخت به فراهم کننده
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 وجود اطالعات شامل هزینهها ،حجم خدمات ،نتایج حاصله ،روشهايمحاسبه هزینه فراهم کننده
 ویژگیهاي خریداران و فراهمکنندگان شامل فضاي قوانین و مقررات،خودمختاري فراهمکننده ،قدرت چانهزنی و شدت رقابت.
نتیجه اینكه در مدل خرید راهبردي خدمات سالمت در کشور،
بخشهاي مختلف را از بقیه خدمات نمیتوان جدا کرد چرا که سالمت
طیفی است که از پیشگیري اولیه شروع شده و به پیشگیري ثالثیه
{طبق طبقهبندي سازمان جهانی بهداشت خدمات پیشگیري اولیه کلیه
اقداماتی است که براي جلوگیري از بروز بیماري انجام میشود (مانند
واکسیناسیون) ،پیشگیري ثانویه کلیه اقداماتی است که به منظور
جلوگیري از بروز عارضه انجام میشود (خدمات درمانی) ،پیشگیري
ثالثیه تمامی اقداماتی است که براي جلوگیري از بروز معلولیت و ناتوانی
انجام میشود (توانبخشی و بازتوانی)} ختم میشود .همچنانكه در
نمودار  2نشان داده شده است ،چالشهاي موجود در نظام سالمت
کشور به عنوان ورودي تلقی شده و در طی فرایند خرید راهبردي به
این معنی که از چه کسی؟ چه خدمتی؟ براي چه کسی؟ چه قیمتی؟
و با چه سازوکاري؟ تأمین شود؛ مداخالت شناسایی شده و در راستاي
هدف نهایی نظام سالمت که دستیابی به عدالت و حفاظت مردم در
مقابل ریسك مالی ناشی از بیماري است ،منتهی خواهد شد [.]13
علیرغم تصویب قوانین متعدد به ویژه قوانین برنامه توسعه ،نحوه خرید
خدمات در کشور از روش غیر فعال پیروي میکند به گونهاي که
سازمانهاي بیمهاي طی قرارداد با ارائه کنندگان خدمات ،هزینهها را
بعد از ارائه خدمات به بیمهشده و پس از تاخیري طوالنی به فراهم
کننده پرداخت میکنند .در چنین سازوکاري هیچگونه کنترل و نظارتی
بر فرایند خرید اعمال نمیشود .نكته کلیدي تدارک خدمت در این امر
نهفته است که نظام بیمهاي ،خدمات را سطحبندي میکند و اجازه عبور
آزاد از سطحی به سطح دیگر را نمیدهد مگر با مجوز دروازه بان نظام
سالمت؛ چرا که سطوح دوم و سوم همیشه هزینه زاست به گونهاي که
بیمارستانها ،قصر بیماري تلقی میشوند و تنها کارکرد دروازه بانی و
لیست انتظار براي بیمارهاي غیر اورژانس و انتخابی است که هزینهها
را به تأخیر میاندازد و در عین حال از کیفیت نظام سالمت نمیکاهد.

نتیجهگیری
نگاه به اصول علمی فوق بیانگر این امر است که عملكرد نظام بیمه
سالمت از آغاز تا کنون مبتنی بر مدار علم و کارشناسی نبوده و اقداماتی
مانند بیمه سالمت همگانی ،بیمه ایرانیان ،کارت بستري شهري.... ،
مبتنی بر اصول بیمهاي نبوده است .بدهكار کردن نسل آینده با
تخصیص  8000میلیارد تومان بابت زیان انباشته با اصول فوق سازگار
نیست .در فهرست تعهد قراردادن بیش از  200قلم دارو بدون تأمین
بار مالی و بدون تصویب در شورایعالی بیمه تصمیمگیري بیمهاي نیست.
آیا الزم نیست براي برون رفت از این چالش مطابق با اصول بیمهاي
اقدام نمود؟ به همین دلیل و با توجه به اسناد باالدستی از جمله
سیاستهاي کلی نظام سالمت [ ،]14احكام دائمی برنامههاي توسعه
[ ،]15و قانون برنامه ششم توسعه [ ،]16انجام اقدامات زیر در اولویت
قرار دارد [:]17
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حسن زاده

تصویر  :2چالشهاي نظام سالمت و فرایند خرید راهبردي

 -1اولویت پیشگیري بر درمان
 -2ارتقاء شاخص هاي سالمت براي دستیابی به جایگاه اول در منطقه
آسیاي جنوب غربی
 -3اصالح و تكمیل نظامهاي پایش ،نظارت و ارزیابی براي صیانت
قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجراي صحیح سیاستهاي کلی
 -4ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاي القایی و اجازه تجویز صرفا بر
اساس نظام سطح بندي و راهنماهاي بالینی ،طرح ژنریك و نظام دارویی
ملی کشور و سیاستگذاري و نظارت کارآمد بر تولید ،مصرف و واردات
دارو  ...و تجهیزات پزشكی....،
 -5مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت
بهداشت و همكاري سایر مراکز و نهادها
 -6تفكیك وظایف تولیف ،تأمین مالی ،تدارک خدمت
 -7همگانی ساختن بیمه پایه درمان
 -8پوشش کامل نیازهاي پایه درمان توسط بیمه
 -9تعیین بسته جامع خدمات سالمت در سطح بیمه پایه و تكمیلی
 -10تأمین منابع پایدار براي نظام سالمت
 -11پرداخت یارانه به بخش سالمت
 -12هدفمندسازي یارانه هاي سالمت با کمك اختصاصی به اقشار
نیازمند و دهكهاي پایین درآمدي
 -13الكترونیكی کردن کلیه خدمات با قابلیت الكترونیكی شدن تا پایان
سال سوم برنامه و واگذاري کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط
اداري
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 -14فراهم نمودن رایگان تبادل الكترونیكی اطالعات و پاسخ به
استعالمها
 -15کاهش حداقل  12/5درصد از مراجعات حضوري مردم
 -16استقرار و بهره برداري از سامانه سالمت الكترونیك با پوشش کلیه
ذینفعان
 -17اجباري بودن بیمه سالمت براي آحاد جمعیت کشور
 -18برخورداري از یارانه از طریق ارزیابی وسع
 -19حق بیمه پایه سالمت سهمی از درآمد سرپرست خانوار:
 روستاییان عشایر اقشار نیازمند  7درصد از حداقل دستمزد مشمولینقانون کار
  100درصد حق بیمه اقشار برخوردار از یارانه توسط دولتت کارکنان دستگاههاي اجرائی  7درصد از حقوق و مزایاي مستمر مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی سایر اقشار متناسب با گروههاي درآمدي معادل با  7درصد دستمزدحداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
 -20الزامی بودن پوشش بیمه سالمت براي اتباع خارجی و پناهندگان
 -21وظیفه دستگاه اجرایی براي واریز سهم حق بیمه پایه سالمت
(شامل سهم بیمهشده و دستگاه اجرایی) حداکثر ظرف  3ماه به سازمان
بیمهگر
 -22ممنوعیت عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه مصوب
خدمات مشمول بیمه پایه توسط شرکتهاي بیمه تجاري
 -23تكلیف کلیه فراهمکنندگان خدمت براي رعایت تعرفه و خط مشی
وزارت بهداشت
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آسیب شناسی نظام بیمه سالمت در ایران

 -24اعالم بسته خدمات (شمول و سطح خدمت) مورد تعهد
صندوقهاي بیمه پایه سالمت توسط وزارت بهداشت
 -25تشكیل پایگاه اطالعات بر خط بیمهشدگان کشور در سال اول
اجراي قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت
 -26تكلیف دولت به ایجاد وحدت رویه بین بیمههاي درمانی صندوقها
و سازمانهاي بیمهاي
 -27تمرکز تولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت در وزارت
بهداشت
 -28تاکید بر خرید راهبردي و واگذاري امور تصدیگري
 -29تدوین و انتشار فهرست دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی
کشور هر سه ماه یكبار و ممنوعیت تجویز خارج از فهرست
 -30تكلیف وزارت به ساماندهی خدمات بیمه سالمت بصورت یكپارچه
و مبتنی بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه پرونده الكترونیكی
سالمت
 -31ممنوعیت اشتغال کلیه ارائهکنندگان خدمات در استخدام پیمانی،
رسمی دستگاههاي اجرایی به فعالیت انتفاعی پزشكی در بخش
خصوصی ،عمومی غیر دولتی مشروط به جبران محرومیت از کار در
بخش خصوصی
 -32پوشش نظام ارجاع براي کلیه آحاد ایرانیان
 -33سطح بندي تمامی خدمات بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشك
خانواده و اجازه تجویز و خرید راهبردي این خدمات صرفا بر اساس
راهنماي بالینی طرح ژنریك و نظام دارویی ملی کشور

 -34تكلیف دولت به ارائه گزارش پیشرفت شاخصهاي سالمت هر 6
ماه یكبار:
 کاهش درصد مواجهه خانوار با هزینه کمرشكن از  6به  1درصد تاپایان برنامه
 ضریب نفوذ بیمههاي اجتماعی پایه و درمانی از  96به  100درصد کاهش سهم پرداخت از جیب مردم از  58به  25درصد -35ممنوعیت عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین
شده براي خدمات بسته بیمه پایه سالمت توسط شرکتهاي بیمه
تجاري و سازمان بیمه سالمت
 -36باز نگري ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت براي کلیه
ارائه دهندکان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در با رعایت اصل
تعادل منابع و مصارف ،قیمت واقعی و مبانی محاسباتی و حق فنی
واقعی یكسان براي بخشهاي دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی
 -37پوشش بیمهاي زایمان و ناباروري
 -38نیازمندیابی فعال غربالگري اجتماعی و آزمون وسع با هدایت به
سمت خانوارهاي نیازمند واجد شرایط در قالب اعطاي یارانه نقدي
کاالیی بیمهاي (درمان بازنشستگی و بیكاري)
 -39ممنوعیت اجراي کلیه تصویب نامهها بخشنامهها و  ...به استثناي
احكام قضایی که متضمن بار مالی براي براي صندوقهاي بازنشستگی
و یا دستگاههاي اجرایی و دولت میباشد.
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