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ــی و رفــاه عمومــی در 
ّ
گرفتــن ثــروت مل رهبــر معظــم انقــاب: عرصــه ی تولیــد و رونــق اقتصــادی و اوج 

کشــور، مثــل همــه ی عرصه هــای دیگــر احتیــاج دارد بــه پیشــروانی، فرماندهانــی، صفــوف مقّدمــی؛ آن 
کــه  پیشــروان و فرماندهــان و صفــوف مقــّدم، شــماها هســتید؛ شــما تولیدکننــدگان. اّولیــن مطلبــی 
کســب  کــه دســتگاه های حکومتــی بجــد دنبالــش باشــند، مســئله ی بهبــود فضــای  مــن اصــرار دارم 
کســب و  گفتنــد ناشــی از عــدم بهبــود فضــای  ــان  ــه ایــن آقای ک کار اســت؛ همــه ی ایــن چیزهایــی  و 
کار اســت؛ قوانیــن مزاحــم، مقــّررات مزاحــم، عملکــرد احیانــًا غلــط  . بایــد محیــط مســاعد تولیــد را در 
کشــور بــه وجــود بیاورنــد؛ یعنــی محیــط مســاعدی بــه نفــع حرکــت تولیــدی و جهت گیــری تولیــد، در 

ــه خــارج. مقابــل جهت گیــری واردات و تکیــه ی ب
قوانیــن و دســتورالعمل های مزاحــم -کــه ایــن مربــوط بــه مجلــس اســت- بایــد نســخ بشــود، بــا مقــّررات 
تســهیل کننده جایگزیــن بشــود. بایــد قوانیــن مربــوط بــه مســائل مالــی، پولــی، بانکــی، گمرکــی، بودجــه و 
تأمیــن اجتماعــی بــه نفــع تولیــد تغییــر پیــدا کننــد و عرصــه برای واردات و ســفته بازی بســیار تنگ شــود. 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی - 28 آبان 1398( )بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، 

اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  درآمــد  از  قابل مالحظــه ای  بخــش  اجتماعــی:  رفــاه  و  کار  تعــاون،  یــر  وز
کشــور بــا ســهولت بیشــتری  کشــور اســت. هرچقــدر نظــام مبادلــه  حاصــل پرداخت هــای بنــگاه داران 
کــرد. هرچقدر  در فضــای کســب و کار اقــدام کنــد، منابــع بیشــتری بــه مجموعــه ســازمان واریــز خواهــد 
کارفرمــا دقیق تــر، منظم تــر، مناســب تر و ســهل تر تنظیــم بشــود، افــراد بیشــتری بــه ســمت  کارگــر و  رابطــه 
کمتــر بــه ســمت اشــتغال غیررســمی حرکــت می کننــد و طبیعتــًا  کار و اشــتغال رســمی می آینــد و 

ســازمان از چنیــن سیاســتی نفــع بیشــتری خواهــد بــرد.

رئیــس جمهــور: دولــت و تمامــی وزرا و روســای دســتگاه هــا بایــد بــا تــالش هــای خــود و همــکاری 
ــت  ــی تقوی ــب قوانیــن و ســازوکارهای حقوق ــوا از جملــه مجلــس شــورای اســالمی در تصوی ــا ســایر ق ب
ــالش  ی تحقــق ایــن شــعار ت ــع پیــش رو ــر و موان گی کننــده جهــش تولیــد و حــذف قوانیــن دســت و پا

کننــد.
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان یکــی از راهبردی تریــن 
سازمان های عمومی غیردولتی ایران همواره از اهم مسائل 
جامعــه بــوده اســت. ایــن ســازمان آن چنــان دارای اهمیت 
است که بسیاری از اقتصاددانان به صورت صریح یا ضمنی 
مشــکالت مربــوط بــه آن را یکــی از ابــر چالش هــای ایــران 
می داننــد. این ســازمان بالغ بــر 13 میلیــون و 300 هــزار نفر از 
جمعیت شــاغل ایــران را تحت پوشــش بیمه ای خــود دارد. 
با احتســاب خانــواده ایــن افــراد، اقدامــات این ســازمان بر 
زندگی بیش از 40 درصد ایرانیان تأثیرگذار است. همچنین بر 
اساس ارقام ســال 1395 بالغ بر 1.630.951 نفر نیز مستمری 

بازنشستگی از این سازمان دریافت می کنند.
تمام ارقام گفته شده در باال تنها یک وجه از اهمیت سازمان 
تأمین اجتماعی اســت. این سازمان با ســرمایه گذاری های 
کالن خود از طریق شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعی 
)شســتا( تأثیرات کالنی در حوزه مالی و اقتصــادی دارد. اما 
مهم تــر از این، ســازمان تأمیــن اجتماعی با سیاســت گذاری 
خود برای مواجهه با صاحبان کسب وکار تأثیر پردامنه ای بر 

نظام اقتصاد کالن ایران دارد.
پژوهش ها، فضای رســانه ای و مکاتبات متعــدد نمایندگان 
کــی از وجود برخــی نقص ها در نظام  کارگری و کارفرمایی حا
فراینــدی ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت. ایــن مســائل از 
نــوع مواجهــه کارکنــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی گرفتــه تا 
مشکالت زیرساختی برای ارائه فهرست های ماهانه و گاها 

بازرسی های دارای خطا را شامل می شود.
این اجماع وجود دارد که سیاست ها و نحوه عملکرد نظام 
تأمیــن اجتماعــی کشــورها بــر وضعیــت اقتصــادی و تولیــد 
ناخالص آن کشورها تأثیرگذار است. برخی این تأثیر را مثبت 
می شــمارند و برخی دیگر آن را منفی می دانند. اما در نهایت 
عملکــرد نظــام تامیــن اجتماعــی جهــت تاثیــر آن بــر فضای 

اقتصاد کالن را روشن می کند.
معاونت رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
کمیــت و جامعــه جهاد  بــا همــکاری مرکــز توانمندســازی حا
دانشــگاهی با توجه به ضرورت شــکل گیری »جهش تولید« 
در ســال 1399 و انتقــادات پی درپی صاحبان کســب وکار از 
ســازمان تأمین اجتماعی اقدام به مجموعه پژوهش هایی 
در حــوزه »مســائل صاحبــان کســب وکار بــا ســازمان تأمین 

اجتماعی« کرد. ایــن پژوهش ها به صورت هم زمان توســط 
کارشناسان دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
کمیت و جامعه انجام شد. اجتماعی و مرکز توانمندسازی حا

نتیجــه ایــن پژوهش هــا احصــا و اولویت بنــدی فهرســتی از 
مســائل صاحبــان کســب وکار بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی 
بود. پژوهش های دفتر معاونت رفاه به 61 مســئله فرایندی 
در شش مرحله ثبت کارگاه، تنظیم لیست ماهانه، محاسبه 
کارگاه،  رســی از  حــق بیمــه قراردادهــای پیمانــکاری، باز
رســیدگی بــه شــکایات، صــدور مفاصاحســاب منجــر شــد. 
کمیــت و جامعــه جهــاد  مطالعــات مرکــز توانمندســازی حا
کید بر مصاحبه های گسترده با نمایندگان  دانشگاهی نیز با تأ
صاحبان کسب وکار در تشکل های مختلف به شناسایی 28 

مسئله اصلی فرایندی منجر شد.
وش شناســی اصلــی مرکــز در شناســایی ایــن مشــکالت  ر
بــر رویکردهــای مشــارکتی در پژوهــش اســتوار بــود. مرکز به 
دنبــال شناســایی یک جانبــه مشــکالت از منظــر خــود و 
تالش برای حل آن ها نبــود، بلکه با اســتفاده از رویکردهای 
مشــارکتی به دنبــال فهرســت کردن مشــارکتی مشــکالت و 
اولویت بندی آن هــا بــود. نتیجه بخش بودن ایــن رویکرد در 
جلسه نمایندگان صاحبان کســب وکار با وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــی و معاونین و رئیس ســازمان تأمین اجتماعی 
به خوبــی خــود را نشــان داد. در ایــن جلســه نماینــدگان 
صاحبــان کســب وکار به طــور قاطــع نتایــج ایــن پژوهــش را 
پذیرفتــه و پیشــنهاد دادنــد همیــن مســائل مبنــای اقــدام 
مشترک ســازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران قرار 

گیرد.
مرکــز  و  رفــاه  معاونــت  مشــترک  وهش هــای  پژ نتیجــه 
کمیــت و جامعــه شــش مســئله و اولویت  توانمندســازی حا
اصلی شامل تعیین ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانی 
)مــواد 38 و 41 قانــون تأمیــن اجتماعی(، تبدیل بازرســی به 
حسابرسی، تعارض منافع در هیئت های بدوی و تجدیدنظر 
تشخیص مطالبات، سه جانبه گرایی، بخشنامه محور بودن 
سازمان تأمین اجتماعی و عدم تنقیح بخشنامه ها و اعمال 

کتورها بود. حق بیمه به فا
ضرایــب حــق بیمــه در قراردادهــای پیمانــی بــرای صاحبان 
کسب وکار اصلی ترین دغدغه را شامل می شد.  پروژه هایی 

 دستورکار مشترک صاحبان کسب و کار 
و سازمان تامین اجتماعی

سرمقاله



که به صورت مقطعــی و با کارگــران غیرثابت انجام می شــود، 
معموال  امکان ارائه فهرســت کارگران را ندارند. این پروژه ها 
بر اساس بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به 
نوع پروژه همانند عمرانــی مکانیکی، عمرانی غیر مکانیکی، 
خدماتی، قرارداد تیپ و غیر، بخشی از درآمد خود را به عنوان 
حــق بیمه بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی ارائــه می کننــد. غیر 
شــفاف بودن تعیین نــوع فعالیــت و درنتیجه اعــالم ضرایب 
مختلف برای حق بیمــه تبدیل به یک چالش اساســی برای 

صاحبان کسب وکار شده است.
از طرف دیگر صاحبان کسب وکار تبدیل شدن بازرسی کارگاه 
گرچه مر  به حسابرسی دفاتر را اقدامی فراقانونی می دانند. ا
قانون عالوه بر بازرسی حسابرســی را هم مجاز می داند، اما 
صاحبان کسب وکار معتقد هستند این بازرسی ها نمی تواند 
گرچه بر اساس دستور معاون اول  به صورت ده ساله باشد. ا
رئیس جمهور ســازمان بازرســی تنها حق دارد دفاتر آخرین 
سال مالی را موردبررســی قرار دهد؛ اما صاحبان کسب وکار 
معتقــد هســتند ســازمان تأمیــن اجتماعــی از طریــق اســناد 

افتتاحیه عمل به سوابق سال های قبل می کند.
دیگــر مشــکل صاحبــان کســب وکار مربــوط بــه هیئت هــای 
تشــخیص مطالبات اســت. هیئت های بــدوی از نمایندگان 
یــر  کارگــری، نماینــده هیئت امنــا و نماینــده وز کارفرمــا، 
که هیئت امنا و وزیــر انتخاب  تشکیل شــده اســت، اما ازآنجا
نماینــده را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی تفویــض کرده اند، 
دو نفــر از اعضــای هیئت های بدوی همان کســانی هســتند 
که حکم اولیــه را امضا کرده انــد. این مســئله در هیئت های 
تجدیدنظــر نیــز بــا اضافــه شــدن نماینــده ســازمان تأمیــن 

اجتماعی تشدید می شود.
عــدم تحقــق ســه جانبه گرایــی مســئله چهــارم صاحبــان 
کسب وکار با سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین 
اجتماعــی به عنوان یــک ســازمان عمومی غیردولتــی و بین 
نســلی باید توســط کارگــران، کارفرمایان و دولــت به صورت 
مشترک مدیریت شود، اما در حال حاضر مدیریت سازمان 

در عمل بر عهده دولت است.
عــالوه بــر مــوارد فــوق، ســازمان تأمیــن اجتماعــی متکــی بر 
مجموعه بســیار زیــادی )حــدود 60 هزار( بخشــنامه اســت. 
این حجم بخشــنامه ازنظر بســیاری موجب شــده اســت که 

بســیاری از آنهــا در تضاد بــا یکدیگر قــرار گیرند و ســازمان در 
موارد همسان به مواد مختلفی استناد کند. همچنین ازنظر 
بسیاری ســازمان از طریق بخشــنامه های خود عمل قانون 

را بی اثر می کند.
درنهایــت مشــکل دیگــر کارفرمایــان اعمــال حــق بیمــه بــه 
کتورهــا اســت. ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه بســیاری از  فا
خدمات شامل خرید غذا برای کارکنان و غیره جریمه ناشی 
از عــدم تهیــه مفاصاحســاب اعمــال می کنــد. درصورتی که 
کتورهــا را خریــد خدمــت  صاحبــان کســب وکار ایــن نــوع فا
موضــوع  ایــن  نمی شــود.  بیمــه  مشــمول  کــه  می داننــد 
به خصوص زمانی اهمیــت دارد که کارگاه ها معموال لیســت 
بیمه خــود را ارائــه می کنند، امــا ســازمان انتظــار دارد به طور 

هم زمان مفاصاحساب قرارداد پیمانی نیز تهیه شود.
پــس از شناســایی و تعییــن اولویت هــای مســائل صاحبــان 
کســب وکار که حاصــل حــدود 6 مــاه پژوهش مشــترک بود، 
تالش برای حل گام به گام برخی از این مشــکالت فرارسیده 
بود. تنها راه حــل این مســائل همراهی و همکاری مشــترک 
ذی نفعــان شــامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی، نماینــدگان 
صاحبان کسب وکار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. 
بر این اساس، با همکاری معاونت رفاه و مرکز توانمندسازی 
کمیــت و جامعــه هماهنگی الزم برای نشســت مشــترک  حا
ذی نفعــان شــامل وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی )بــا 
حضور مقام ارشد وزارت(، ریاست سازمان تأمین اجتماعی، 
معاونــت رفــاه اجتماعی، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران و تهران انجــام و این نشســت در تاریخ 13 
مهر 1399 محقق شد. اولین گزارش این مجموعه به صورت 

مفصل تعامالت و نتایج این نشست را ارائه کرده است.
این ویژه نامه از چهار بخش نشســت نماینــدگان صاحبان 
کســب وکار بــا مســئوالن ارشــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی، مصاحبه با صاحبان کســب وکار درباره مســائل 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مصاحبه بــا نماینــدگان کارگری 
درباره مســائل ســازمان تأمین اجتماعــی و در بخش نهایی 
مصاحبــه بــا کارشناســان حــوزه تأمیــن اجتماعــی اســت. 
عالوه براین، مجموعه یادداشت های کارشناسان معاونت 
رفــاه، کــه مســئولیت اجــرای پژوهــش هم زمــان را بــر عهده 

داشتند در این ویژه نامه قابل مطالعه است.



در ابتــدای این نشســت محمــد شــریعتمداری، بــه انتقادها و 
نظرهای بخــش خصوصــی و کارشناســان و فعاالن ایــن حوزه 
اشــاره کرد و گفت: »همــه آن انتقادها و نظرهای کارشناســان 
و مدیــران ســازمان تأمیــن اجتماعی همــواره بر روی چشــم ما 
جا داشــته و تــالش کردیم در جهت مشــکالت آن هــا گام هایی 
برداریــم مخصوصــا از زمــان تصــدی آقــای ســاالری به ســمت 
ریاســت ســازمان تأمین اجتماعی به ایــن امر توجه ویژه شــده 

است«.
او ادامــه داد: »انتظــار مــن از همــه روســای ســازمان تأمیــن 
کنون این بوده اســت کــه گام هایتان  اجتماعــی در گذشــته و ا
درزمینــۀ اصــالح قوانیــن مؤثرتــر باشــد و بــا ســابقه حقوقی که 
ریاست ســازمان تأمین اجتماعی دارند قطعا این کار می تواند 

در دوره ریاست ایشان محقق شود«.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: »تالش دوستان من این 
است که حدود دو هزار بخشنامه صادره در طی سنوات گذشته 
در سازمان تأمین اجتماعی در پنج سرفصل موضوعی مهم را به 
کم  شصت بخشنامه کاهش دهند و در جهت تنقیح مقررات حا

بر سازمان به اصالح مقررات نیز ورود کنند«.
شریعتمداری ادامه داد: »برخی از این اصالح اختیارات توسط 
خــود ســازمان در تعامــل بــا هیئت امنــا و ارکان ســازمان قابــل 
انجام است و برخی از اصالحات نیازمند مصوبه هیئت وزیران 
یــا مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی اســت. همــکاران مــن در 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ایــن کار را شــروع کردنــد و بخــش 

قابل مالحظه ای از آن را به اتمام رساندند«.
او گفــت: »نکتــه بااهمیــت دیگر کــه در ایــن ســال ها در اذهان 
ما بــه وجــود آورده اند این اســت کــه پایــداری مالی ســازمان با 
گر ما بخواهیم  رضایتمندی بنگاه داران در تناقض است؛ یعنی ا
بنگاه داران راضی باشند، پایداری مالی سازمان به هم می ریزد 
گر بخواهیم پایداری مالی ســازمان را موفق کنیم، درنتیجه  و ا

نظام بنگاه داری کشور از ما ناراضی می شود«.

کیــد کرد و گفــت: »بخش  شــریعتمداری بــر رفع ایــن تناقض تأ
قابل مالحظــه ای از درآمــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی حاصل 
پرداخت های بنگاه داران کشــور اســت. هرچقدر نظام مبادله 
کشور با سهولت بیشتری در فضای کسب وکار اقدام کند، منابع 
بیشتری به مجموعه سازمان واریز خواهد کرد. هرچقدر رابطه 
کارگــر و کارفرمــا دقیق تر، منظم تر، مناســب تر و ســهل تر تنظیم 
شود، افراد بیشــتری به ســمت کار و اشتغال رســمی می آیند و 
کمتر به ســمت اشــتغال غیررســمی حرکــت می کننــد و طبیعتا 
سازمان از چنین سیاستی نفع بیشتری خواهد برد. معتقدیم 
منفعت نظام بنگاه داری و ایجاد سهولت در فضای کسب وکار 
بدون شــک با منابع ســازمان تأمیــن اجتماعی به عنــوان یک 

سازمان بزرگ اجتماعی خدمت رسان و بیمه گر مالزمه دارد«.
او ادامه داد: برای حل مشــکالت بوروکراتیک کشور، بروکراسی 
درون سازمانی موردتوجه ما بوده است. بااینکه مدت مدیدی 
اســت ادبیــاِت اصــالح نظــام بوروکراتیــک بــا هــدف توجــه بــه 
گروه های اجتماعی مخاطب و بیرون سازمان در دنیا خلق شده 
است؛ ولی ما عموما ســعی کرده ایم در دســتگاه های اجرایی، 
فرایندمحــوری در مجموعــه فعالیت هــای دولتــی را بیشــتر 
دنبال کنیم؛ مثال پیدا کردن تعداد ایستگاه های موجود و حل 
گر نگاه ما این  مشکالت مربوط به آن ها یکی از این موارد است. ا
باشد که مخاطبان عام و خاص ما از مجموع فعالیت هایی که 
می کنیم چه نفعی می برند، اصــالح نظام بوروکراتیک بر پایه ی 
نگاه به مخاطبــان اجتماعــی و گروه های اجتماعــی ذینفع در 

ج از مجموعه هدف اصلی ما می شود. خار
وزیــر کار بــه یافته هــای بررسی شــده فضــای توییتــر در مــورد 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: »نماینــدگان 
محترم مجلس مانند احسان خاندوزی از کسانی بودند که در 
این یک سال گذشته و در همین مدت محدودی که ایشان از 
مسئولیتش در مجلس شورای اســالمی می گذرد، به طور مؤثر 
به حل مشــکالت تأمیــن اجتماعی توجــه کــرده و توییت های 

 عزم دولت و بخش خصوصی 
برای حل مشكالت تأمین اجتماعی

هرچقدر نظام مبادله 
کشور با سهولت 

بیشتری در فضای 
کسب و کار اقدام 

کند، منابع بیشتری 
به مجموعه سازمان 
تامین اجتماعی واریز 

خواهد کرد

نشست صمیمی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با فعاالن حوزه کسب وکار و مدیران بخش خصوصی 
با حضور معاونان این وزارتخانه و مصطفی ساالری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، ۱۲ مهر در سالن تالش وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی برگزار شد.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



کم  کامال هدف داری را در مورد حل مشــکالت نظــام موقت حا
بر ســازمان زده اند. البته افراد دیگری هم هســتند کــه در این 
زمینــه حرف هــای زیــاد و مهمــی زدنــد. مــا درمجمــوع بعضی 
توییت هایــی را که بدوبیــراه گفته اند، یا از حقوق کم شــکایت 
داشته اند حذف کردیم و به موضوع توییت هایی که اشخاص 
با صالحیت هایی درباره ی فضای کســب وکار و رابطه ی نظام 
بنگاه داری کشــور بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی خلــق کردند، 
پرداختیم. در جمع بندی و یافته های این گزارش فهمیدیم ما 
باید در چه عرصه هایی بیشتر به سمت اصالح ساختار مقررات 

کم بر فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی توجه کنیم«. حا

   سه جانبه گرایی احیا می شود
شــریعتمداری گفــت: »یکــی از مــواردی کــه در این جلســه به 
آن اشــاره شــد، اصــول ســه جانبه گرایی و حضــور نماینــدگان 
بخــش کارفرمایــی و کارگری در جلســات هیئت امنــای تأمین 
اجتماعی اســت. قبل از اینکه ما مصوبه ای از مجلس شــورای 
اســالمی بگیریم هــم می توانیم تا حــدودی به این امــر نزدیک 
شــویم؛ یعنی می توانیم این تصمیــم را اعالم کنیم کــه ما یکی 
از اعضای دولت را از مجموعه هیئت امنای تأمین اجتماعی و 
سازمان ها و صندوق های وابسته کم کنیم و یک نفر از جامعه 
کارفرمایی به پیشــنهاد اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن ایران 
به جمع هیئت امنا اضافه شــود. به این ترتیب حضور نماینده 
جامعه کارفرمایی کشور در کنار دو نماینده بخش کارگری که 
در جلسه هستند یک نســبت پنج چهاری را به وجود می آورد 
که تقریبــا عیــن ترکیبی اســت کــه در گذشــته در شــورای عالی 
هم وجود داشــت. درنتیجه مــا این هدف را یــک قدم پیش تر 
محقق می کنیــم. همچنیــن به صــورت کتبی نماینــده کانون 
عالی بازنشســتگان کشــوری را به آن عضو مدعو ابالغ می کنیم 
تــا دبیرخانه هیئت امنــا را در جلســات دعوت کنــد و آن ها هم 

به عنوان عضو مدعو حاضر باشند. هیئت امنای سازمان تأمین 
اجتماعی همــه تصمیمات مهم و اساســی ســازمان را در حوزه 
سیاســت گذاری، تعییــن خط مشــی، نظــارت، ارائه گزارشــات 

نظارتی و تصویب بودجه سالیانه اخذ می کند«.
او ادامــه داد: »ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــک پیشــنهاد 
مبتکرانــه ای دارد که امیــدوارم قابلیت عملیاتی شــدن را پیدا 
کنــد و آن ایــن اســت کــه پیــش از پیمــان، ضرایــب را به صورت 
کامال روشن و شفاف اعالم کنیم. این هم پیشنهادی است که 
می توانــد موردبحث قــرار گیرد. ولی تــا پایان مهرماه پیشــنهاد 
ســازمان بــرای ضرایــب پیمــان را در اختیــار اتــاق می گذاریــم، 
تصمیمــات اخــذ و ان شــاءاهلل نتایــج آن اجرایــی و عملیاتــی 
می شود تا بخشــنامه پیمان هم به نحوی باشــد که با حداقل 
بروکراسی، بیش ترین منافع برای سازمان و جامعه بنگاه داری 
کشــور و کم ترین میزان فســاد بتوانــد در سیســتم ادامه حیات 
دهد. وعده به ســرانجام رســیدن این کار پایان مهرماه است، 
امیدوارم همکاران من باقوت این کار را پیگیری کنند تا اهداف 

در زمان بندی اعالم شده محقق شود.
ح شــده در جلسه اشــاره کرد و گفت: »یک  او به دیگر مفاد مطر
اختالفــی وجــود داشــته کــه البتــه در عمــل مــا آن را مشــاهده 
کی در  کی و متشــا نمی کنیــم، اینکــه گفتــه بودنــد قاضــی و شــا
هیئت های حل اختالف بدوی و تجدیدنظر و هیئت تشخیص 
گر هم این طور  یکی است و همگی نمایندگان سازمان هستند. ا
بوده است بر اساس آمار 75 درصد آرای هیئت ها نهایتا به نفع 
پیمان کاران و بنگاه داران صادرشده و تنها 25 درصد رأی علیه 
آن ها صادر شــده اســت. البته اینکه چرا این گونه اســت تفسیر 
و تأویل دارد. جــا دارد جامعــه بنــگاه داری ایران دفــاع کنند و 
بگوینــد علی رغم اینکه ترکیــب هیئت حل اختــالف این چنین 

بوده است نتیجه نهایی طور دیگری رقم خورده است«.
او ادامــه داد: »طبــق قانــون، نماینــده وزیــر تعــاون، رئیــس 
هیئت امنــای تأمیــن اجتماعــی اســت و لــذا دبیرخانــه نــزد او 

منفعت نظام 
بنگاه داری و ایجاد 
سهولت در فضای 
کسب و کار بدون 

شک با منابع سازمان 
تأمین اجتماعی به 
عنوان یک سازمان 

بزرگ اجتماعی 
خدمت رسان و 

بیمه گر مالزمه دارد
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گر الزم شود باید اصالح شود  تشکیل می شود. این قانون هم ا
تا این گونه نباشد که الزاما نماینده وزیر رئیس هیئت امنا باشد. 
گر مــن بگویم از ایــن به بعــد نماینــده وزیر را مــن تعیین  البتــه ا
می کنــم عمــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی در مدیریــت منابع و 
مصارفش مسئول اختیار شود، با مشــکل مواجه خواهد شد. 
گــر طبق قانــون نماینــده وزیــر رئیس هیئــت نبود، مــن حتما  ا
همین جا تصمیم می گرفتم نماینــده وزیر و هرکس که نماینده 
ســازمان اســت همان رئیس هیئت هــم باشــد و دبیرخانه هم 
نزد او باشــد. ولــی چــون چنین اشــکالی وجــود دارد ایــن کار را 

نمی توانیم بکنیم.
شــریعتمداری دربــاره ترکیــب هیئت امنــای ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی گفت: »بــا دبیرخانــه و آقای ســاالری تفاهــم کردیم 
یک نفر نماینده تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده هیئت امنا 
و یک نفــر نماینده وزیر باشــد. در مورد نماینــده وزیر همچنان 
به همان ترتیب سابق که تعیین کردیم با تفویض اختیاری که 
رئیس تأمین اجتماعی تعیین می کند، ریاســت هیئت را هم بر 
عهده داشته باشد. ولی آن نماینده دوم که نماینده هیئت امنا 
است را ما تعیین می کنیم. البته این اشکال اجرایی وجود دارد 
گر بگوییــم رئیس هیئــت همان نماینــده وزیر اســت یعنی  که ا
ریاســت هیئت امنا را گرفته ایم که در این صورت دبیرخانه اش 
را هــم گرفته ایــم و درنتیجــه زمان بنــدی تشــکیل جلســات، 
بررســی پرونده ها، تقــدم و تأخــر ترتیــب پرونده هــا و مصلحت 
ســازمان را با مخاطره جدی مواجهــه می کند. شــما هم حتما 
به عنوان شرکای اصلی ما هدفتان این نیست. نتیجتا ما یک راه 
گر اجــازه بدهید عمل کنیم. درواقع  میان بری پیدا کردیم که ا
این چند تصمیم عملیاتی-اجرایی به این ترتیب اتخاذ شود«.

   هرماه یک گام به پیش
شریعتمداری گفت: »هرماه یک گام به پیش، شعار مشترک ما 
و شما باشــد تا بتوانیم در ماه های پیش روی عمر دولت هرماه 
یک گام جدید به پیش برداریم و هیــچ ماهی را نگذرانیم که در 
آن یک تصمیم مثبت در جهت منافع مشترک سازمان تأمین 
اجتماعی و موضوع جهش تولید که تسهیل فضای کسب وکار 
کشور اســت و انشــاءاهلل این هدف را محقق می کند اخذ نکرده 
ح  باشیم. این لبیکی اســت به تقاضایی که در این جلسه مطر

شد«.
او دربــاره هزینــه انجــام نشــدن تصمیمــات اتخاذشــده گفت: 
»رئیس ســازمان تأمیــن اجتماعــی حتمــا راهــکاری را طراحی 
کــه تخطــی از اجــرای مصوبــات قانونــی  کنــد تــا در مــواردی 
صــورت می گیــرد برخورد انجام شــود؛ یعنــی ســازمان نظامات 
رســیدگی به تخلفــات و شــکایات ایــن کار را انجام دهــد. بنده 
نیــز در مــواردی نماینــدگان ویژه می فرســتم تــا بازرســی کنند. 
گر مهم ترین شرکای ما که شما هســتید زیان ببینید  معتقدم ا
درنهایت ســازمان زیــان کــرده و نتیجتا ایــن را منافع مشــترک 
گــر کســی در جهت  می دانــم. منظــور واقعی مــا این اســت که ا

مخاطبان ســازمان یعنــی منافع حقی کــه در قانــون و مقررات 
پیش بینی شده است عمل نکرد مورد مواخذه قرار بگیرد«.

وزیــر کار در مــورد بخشــودگی جرائم نیــز گفت: »تعهــد می کنم 
پیگیری جدی تری از جناب آقای دکتر نهاوندیان انجام شــود 
تا این امر در دستور کار جلسه سران ســه قوه قرار گیرد و هرچه 
سریع تر ان شاءاهلل با یک مصوبه از سران سه قوه کار انجام شود 

تا زمانی که قانون در مجلس به تصویب برسد.«
شــریعتمداری دربــاره دالیل بدهی ســازمان تأمیــن اجتماعی 
گفــت: »وقتــی ذینفعــان ســازمان مطالبــات گســترده ای از آن 
دارند، ســازمان به سمت کســب درآمد از محل امکاناتی که در 
اختیارش است می رود؛ مثال بیمه را افزایش بدهد و بنگاه ها را 
تحت فشــار قرار بدهد تــا به این ترتیب برای حل مشــکالتی که 
تقاضای جدی امروز جامعه اســت وصول درآمــد کند. 16 هزار 
میلیارد تومان بدهی انباشــته ما به وزارت بهداشت و درمان و 
دانشــگاه علوم پزشــکی و دیگری 32 هزار میلیــارد تومان برای 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان ســه و نیم میلیون نفری 

سازمان تأمین اجتماعی بود«.
گــر قــرار بــود ایــن از محــل درآمدهــای عمومی  او ادامــه داد: »ا
ســازمان به طور طبیعی انجام شــود، اوال صدســال دیگر اتفاق 
نمی افتاد و ثانیا فشار زائدالوصفی به نظام بنگاه داری ایران وارد 
می کرد. ما برای هردوی این ها چاره برون سازمانی اندیشیدیم 
و از محلــی غیــر از محــل منابــع جــاری ســازمان اتفــاق افتــاد. 
به این ترتیــب فشــار را از مجموعــه ســازمان که به طــور طبیعی 
به شدت همه ســازمان های اســتانی را برای تأمین منابع حل 
مشکالت روزمره  تحت تأثیر قرار داده بود، جدا کردیم تا سازمان 

با فراغ بال بیش تر بتواند به مسائل جاری خودش بپردازد«.

   سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه ها در 
حق کارفرما احجاف نمی کند 

مصطفی ساالری، رئیس ســازمان تأمین اجتماعی، سخنران 
بعدی این نشست بود. او درباره مشکالت حال حاضر سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: »ما امروز ۴5 میلیون بیمه شــده داریم 
که طبق قانون الــزام صد در صد درمــان این ها باید با ما باشــد 
کنون نیســت. ســه و نیم میلیون نفر بازنشسته داریم که با  که ا
خانواده و کسانی که تحت تکفل آن ها هســتند، درآمد ندارند 
و نان خور آن ها محســوب می شــوند، حدود 11 الــی 12 میلیون 

نفر می شوند«.
او ادامه داد: »بودجه امســال ما 172 هزار میلیارد تومان است 
ک، تهاتر،  که حتمــا باید نقدی پرداخت کنیم و با اســناد، امــال
وعده و نه با چــک نمی توان این هزینه هــا را پرداخت کرد. بعد 
از متناسب ســازی ماهی 10 هزار میلیارد تومــان حداقل هزینه 
پرداخت حقوق 3 و نیم میلیون بازنشســته است که این عدد 
ســال گذشــته 6600 میلیارد تومان بــود. 2300 میلیــارد تومان 
نیز هزینه درمان ۴5 میلیون نفر بوده کــه با وضعیتی که عرض 
کردم و به نظر خود بنده کامل نیست، این رقم امسال تقریبا 3 

حدود 90درصد 
از منابع سازمان 
از جیب مجموعه  
بنگاه دارن تأمین 
می شود. بخشی 
از حقوق کارفرما و 
بخشی از حقوق 

کارگر و بخش اندکی 
هم دولت به این 
مجموعه می دهد
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



هزار میلیارد تومان برآورد می شود. به غیراز این ها هزار میلیارد 
تومان هم صرف هزینه های عمرانی، متفرقه، حقوق همکاران 

و هزینه های جاری می شود«.
ســاالری گفت: »ما مدعی نیســتیم که حق داریم بــرای تأمین 
هزینه ها بــه هــر طریقــی از کارفرما پــول بگیریم. هرگاه کســری 
داشــتیم قرض کردیــم و قرض کــردن را اولــی بر ایــن می دانیم 
که در حق کارفرمایان اجحاف کنیم تا درآمدمان بیشــتر شــود 
یا کفــاف هزینه هایمــان را بدهــد. منتهــا از یک منظــر، بعضی 
زیرســاخت ها، امکان هــا و مقــررات کــه به تنهایــی بــه تأمیــن 
اجتماعی مربوط نمی شود، باعث می شــود نتوانیم 30 درصد 
حقوق افرادی که در حال حاضر بیمه می کنیم را وصول کنیم. 
گــر فرضــا 1۴ و نیم  یــک آمــار سرانگشــتی نشــان می دهــد کــه ا
میلیون نفر بیمه شــده اصلی داشته باشــیم و 2 و نیم میلیون 
آن که بازنشسته ها هستند را کنار بگذاریم، حداقل 12 میلیون 
بیمه شده وجود دارد که بابت آن ها لیست به ما داده می شود. 
حقوق این 12 میلیون نفر با مزایای مســتمر که شامل کسر 30 
درصد حساب می شــود، حدود ۴8 هزار میلیارد تومان در ماه 
اســت که 30 درصد آن 1۴۴00 میلیارد تومان می شود؛ ما قطعا 

این درآمد را نداریم«.
او ادامــه داد: »ایــن امــر دالیــل متعــددی دارد، ازجملــه: 
کارگاه های زیر پنج نفر کــه معافیت دارنــد، بیمه های حمایتی 
اقشــار مختلف کــه از 13.5 تــا 20 درصــد را دولــت بایــد بدهد و 
نمی توانــد پرداخــت کنــد، فرارهــای دیگــری کــه وجــود دارد، 
حقوق هــای غیرواقعی که در لیســت به مــا داده می شــود و کار 

سخت و زیان آوری که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد«.
رئیس ســازمان تأمین اجتماعی گفت: »کجــای دنیا فردی ۴0 
ساله بازنشسته می شــود؟ یا بدون کار ســخت و زیان آور در ۴5 
سالگی بازنشسته می شــود؟ یا یک روز کار کردن در 60 سالگی 
کفایت می کند که فرد بازنشسته و حقوق بگیر تأمین اجتماعی 
باشد؟ نســبت تعداد بازنشسته ها به بیمه شــدگان در دهه 60 
کنون بــه 1 نفر حقوق بازنشســتگی  یك به 15 بود که ایــن عدد ا
بــه ازای ۴/5 نفــر رســیده اســت، آن هــم بــا قوانینی کــه بخش 
عمــده اش غلــط اســت و پیشــنهاد بخــش عمــده اش را وزارت 

تعاون وقت نداده و امروز هم نمی دهد«.
او ادامه داد: »بااین حال بــرای اصالح این شــرایط، چهار ایراد 
گر  وجــود دارد. البتــه باید به ســمت اصــالح حرکت کنیــم ولی ا
شما و جامعه کارگری هم به ما کمک کند، به صورت سه جانبه 
می توانیم پیش برویم. پارســال هم جناب آقــای وزیر به دولت 
نامــه زدنــد و متنــی که مــا بــا شــما و بــا بازنشســتگان و کارگران 
گر کرونا نبود در اولویت  تفاهم کردیم در اولویت قرار گرفت که ا
کنون این الیحه  پنجم قرار می گرفت و به نتیجه می رسید؛ اما ا
گــر غیرازآن  به وزارتخانه برگشــته اســت. البته مــن فکر می کنم ا
متن هر تصمیم دیگری را مدنظر قــرار دهیم اختالف نظر پیش 

می آید، زیرا در مورد آن متن سه جانبه تفهیم کردیم«.
 ساالری گفت: »در همان ســازوکار مصوب 1359 شــرکا در امور 
زیر اجرایــی نقش ندارنــد و به جای هیئت امنا در شــورای عالی 

هســتند و شــورای عالــی سیاســت گذار اســت. بودجــه ســاالنه 
تصویب می کنند و تصمیمات کلیدی می گیرند و ضوابط اصلی 

را تعیین می کنند. ما باید این ها را پیش ببریم.

   بخشنامه پیمان تا پایان مهرماه به مرحله اجرا 
می رسد

ساالری گفت: »بخشنامه پیمان بسیار مهم است و باید تا پایان 
مهرماه به اتمام برسد، ولی باید دوستان همکاری فشرده تری 
بــا مــا کننــد. 90 درصــد کار انجام شــده و یکــی دو مــورد کلیدی 
چالش برانگیــز باقی مانده اســت. بخشــنامه بازرســی دفاتر نیز 
صادرشــده که غالب نظر دوســتان در آن لحاظ شــده است. در 
همه ایــن موارد عالوه بــر اینکه تنقیــح و تجمیع می شــود، بنا بر 
فرمایش جناب وزیر اصالح نیز در دستور کار است؛ یعنی خیلی 
از احکام ســابق را کنار می گذاریم و به پیشنهاد دوستان احکام 

جدیدی که تسهیل کننده است را اضافه می کنیم«.
گر بخواهیم وزارت رفاه را  وی در مورد ســه جانبه گرایی گفت: »ا
جدا به شــمار آوریم، وزارت کار، کار خودش را کرده است؛ یعنی 
هم موارد را غیررسمی به مجلس تحویل داده و خوب جلو رفته 
است و هم رسما به دولت موارد را اعالم کرده است. در این مورد 
هم ما کامال با شما هم نظر هستیم و یک درصد هم بین دیدگاه 

وزیر و مجموعه اتاق بازرگانی اختالف نظر وجود ندارد«.
رئیس ســازمان تأمیــن اجتماعــی افــزود: »در مورد بخشــودگی 
جرائم نیز کامــال آمادگی داریم. حتــی حدود یک مــاه پیش، در 
کارگــروه تســهیل و رفع موانــع تولید کشــور تفاهم نامــه ای امضا 
کردیــم و وزارت صمت به ســتاد هماهنگی اقتصادی ســران قوا 

فرستاد که موقتا به ما اجازه دهد آن را اعمال کنیم«.

   اصالح مسیر حرکت، اصالح نگاه، ایجاد اعتماد و 
اطمینان مهم ترین مسئله برای رسیدن به اهداف است

غالمحســین شــافعی، رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 
کشــاورزی ایران نیــز که در ایــن نشســت حضور داشــت، گفت: 
گر به جهش تولید و صحبت های رهبر انقالب توجه کنیم، به  »ا
نظر می رســد حتی بخش کوچک همه کارهایی که دارد انجام 
می شود در جهت جهش تولید نیست. این مسئله ای که امروز 
ح شــد مبنای حرکت درست برای رسیدن به جهش  اینجا مطر
تولیــد اســت؛ یعنــی اصالح مســیر حرکــت، اصــالح نــگاه، ایجاد 
اعتماد و اطمینان مهم ترین مســئله ای اســت کــه می تواند آن 

اهداف را پیاده کند«.
او ادامــه داد: »مــا بــا اظهــار خوشــحالی و خشــنودی و ســپاس 
آماده ایم که این رابطه ها را درســت و مسیرها را اصالح کنیم که 
اثراتش برای هر دو طرف بی مانند و بی نظیر خواهد بود. مسئله 
و مشــکل ســر آن اســت که اثرگذاری بیشــتری در جامعــه دارد. 
این یک امر طبیعی است. دوستان ما در شورای گفت وگو و اتاق 
تهران بر این مسائل کارکرده اند. به نظرم برای اینکه این ها را به 

می توانیم ]...[ یکی 
از اعضای دولت را از 

مجموعه  هیئت امنای 
تأمین اجتماعی 

و سازمان ها و 
صندوق های وابسته 

کم کنیم تا یک نفر از 
جامعه  کارفرمایی 
به پیشنهاد اتاق 

بازرگانی، صنایع و 
معادن ایران به جمع 
هیات امنا اضافه شود

گزارش نشست
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نتیجه برسانیم مسیر ناهمواری نداریم«.
   ورود سازمان تأمین اجتماعی به بازار بورس 

باعث شفافیت بیشتر و کاهش فساد شد
احمد میدری، معــاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، دیگر 
ســخنران ایــن نشســت در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: »در 
نشست هایی که وعده داده می شــود اما تحقق پیدا نمی کند، 
کاهــش ســرمایه های اجتماعــی و اعتمــاد فی مابیــن بــه وجود 
می آیــد. از زمانی کــه مقام معظــم رهبری بحث جهــش تولید را 
ح کردند، در طول هفت الی هشــت ماه گذشــته اقدامات  مطــر
مهمی صــورت گرفتــه کــه درواقع به نوعــی مشــکالت صاحبان 
کســب وکار را کاهــش داده اســت. شــاید آن هــا در برگــزاری ایــن 
جلســه مقدم بود و برگزاری این جلســه بررســی های پژوهشــی 
الزم داشــت که در این مدت به تفصیل صورت گرفت. در طول 
چند ماه گذشــته مهم ترین اقداماتی که حتما به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم بر محیط کســب وکار تأثیر گذاشــته را خدمتتان 
عرض می کنم. این تغییرات نشــان می دهــد وزارتخانه تصمیم 
جدی دارد که بتواند شعارهایی که می دهد را محقق کرده و به 

آن سمت حرکت کند«.
او درباره اقدامات اساسی در طول هفت الی هشت ماه گذشته 
در راستای حل مشکالت صاحبان کسب وکار در حوزه سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: »حدود 1900 رساله در کل کشور در مورد 
تأمین اجتماعی در مفهــوم عام و حــدود 100 پایان نامه در مورد 
مشکالت سازمان تأمین اجتماعی نگاشته شده که برای اینکه 
این بررســی ها صورت بگیرد همه این ها دســته بندی شــد. کار 
دیگری که صــورت گرفت این بــود که تمام صورت جلســه های 
شورای گفت وگوی بخش خصوصی از سال 90 تا 98 جمع آوری  
شــده و مــورد بررســی های دقیــق قــرار گرفت تا مشــخص شــود 
چــه مطالباتی از ســوی صاحبــان کســب وکار از ســازمان تأمین 

اجتماعی وجود دارد«.
او ادامــه داد: »همچنین، تمام مطالبی کــه در اینترنت ازجمله 
شبکه های مجازی و توییتر وجود دارد، موردبررسی قرار گرفت 
و مشــکالتی کــه گفتــه می شــد، اســتخراج شــد. از ایــن گفته ها 
حــدود 52 مشــکل اســتخراج شــد کــه هرکدامــش باید توســط 
کارگروه ها مورد بررســی های کارشناســی صورت گیرد. کســانی 
که در فضــای توییتــری کار می کنند، تعــداد زیادی نیســتند اما 
مشاهدات زیاد اســت. مثال در مورد مشــکالت زیرساخت های 
الکترونیکــی و فرآیندهــای اداری و کاغذبــازی، یــک توییــت 
حدود 226 هزار بار دیده می شود و توییت مربوط به بازرسی ها 
نزدیــک بــه 130 هــزار بــار دیــده می شــود. در مواجهه بــا بعضی 
توییت ها آدم تعجب می کند که چگونه یک تصویری از عده ای 
که دارند تــالش می کننــد و با مســائل متعددی روبه رو هســتند 
این گونه قضاوت می شــود و این قضاوت چقدر نادرســت است 
ولی به هرحــال تلقی اســت که آن طــرف وجــود دارد و باید برای 
آن فکری کرد تا بتوانیم با همکاری ســازمان را به ســمتی ببریم 
که رضایــت گروه های مختلــف را تأمیــن کنــد«. او مثال هایی از 
ح کــرد و گفت:  توییت هــای بررسی شــده را در این جلســه مطر

»آقــای خانــدوزی یکــی از نماینــدگان مجلــس گفتــه اســت که 
»اصالح قانون تأمیــن اجتماعی آماده اســت و امیدواریم زودتر 
ح بشــود«. درصورتی که ایــن کار قبال انجام شــده و در حال  مطر
بررسی بیشتر است. فرد دیگری توییت کرده است که »60 تا که 
گر 6 تا هم بشود با اخالقی که کارمندان شما دارند  سهل است ا
هیچ اقدامی مؤثر نخواهد بود.« یعنی شما هر کاری که می کنید 
یک جــواب معکوس در جامعــه می گیرید؛ کــه آدم واقعا تعجب 
می کند و خستگی از تن بیرون نمی رود، هرچند وظیفه ی ما کار 

کردن و خدمت کردن است.

   راهنمای تدوین برنامه ی ملی کسب وکار آماده 
بهره برداری است

میدری هدف از برگزاری این جلســه را رســیدن به درک و اقدام 
مشترک دانست و گفت: »ما می دانیم انبوهی از مشکالت وجود 
دارد. اما تالش های زیادی برای حل این مشکالت انجام شده 
است مثال جزوه "راهنمای تدوین برنامه ی ملی کسب وکار" که 
تقدیمتان شده است ترجمه کاری است که اتاق بازرگانی آمریکا 
در خود آمریکا و در ســایر کشــورها انجام می دهد. اینجا نشــان 
می دهد صاحبان کسب وکار با دولت می نشــینند و بر حل یک 
یا دو مشــکل توافق می کنند. یعنی می گویند مشــکالت عدیده 
است و ما نمی توانیم همه آن ها را حل کنیم پس برویم به سمت 
اینکه حداقل یک یا دو مشکل را حل کنیم و یک دریچه تغییر و 

تحول در سیستم ایجاد شود«.
گی های سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد  وی در ادامه به ویژ

در اصالحات، 
بخشنامه پیمان باید 

به نحوی باشد که 
با حداقل بروکراسی 

بیش ترین منافع 
برای سازمان تامین 
اجتماعی و جامعه  

بنگاه داری کشور ]به 
وجود آمده[ و کم ترین 
میزان فساد بتواند در 
سیستم ادامه  حیات 

دهد
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



و گفت: »ایــن ســازمان مانند قــوه قضاییــه و ســازمان مالیاتی 
یــک خدمــت انحصــاری ارائــه می دهــد. هر ســازمانی کــه یک 
خدمت انحصاری ارائه می دهد چون در محیط رقابتی نیست، 
بروکراســی اش در طــول زمــان بــه عــدم کارکردهایــی در نظــام 
اداری منجر می شــود. پس باید بدانیم این سازمان، سازمانی 
انحصاری است و تغییر دادن آن با مشــکالت متعددی روبه رو 
است. این سازمان ازنظر تنوع خدمات در کشور بی نظیر است. 
حتی به اندازه وزارت بهداشت و بیشتر از سازمان بیمه سالمت 
خدمــت درمانــی خریداری می کنــد. با تمــام بنگاه های کشــور 
مانند ســازمان مالیاتی ســروکار دارد و بــه 3 میلیــون و 300 هزار 
بازنشسته مستمری می دهد. وقتی شما با این حجم دارید کار 
می کنید هرگونه عدم تعادل بین درآمــد می تواند با یک بحران 

اجتماعی روبه رو شود«.
کــه   او ادامــه داد: »گســتردگی جغرافیایــی به گونــه ای اســت 
سازمان در تمام کشــور ارائه خدمت می کند؛ از درمان گرفته تا 
وصول حق بیمه. ســازمان تا امروز بــه درآمدهای دولت متکی 
نبوده و باید مانند سیســتم مالیاتی درآمد کسب کند تا بتواند 
هزینه هایش را پوشــش دهد؛ بنابراین اصالحاتــی که ما انجام 
می دهیــم نمی توانــد ســازمان را با کســری بودجــه مواجه کند 
و ما بایــد به یــک بازی هــای برد-بــرد هدایــت شــویم. ازلحاظ 
بودجه ای، سازمان بیش از یک سوم بودجه ی عمومی دولت 
است؛ بنابراین با یک حجم مثال 170 هزار میلیارد تومانی روبه رو 

هستیم که کار را بسیار سخت می کند«.

   چرا منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی 
تکافوی هزینه ها و اداره اش را نمی دهد؟

حســین ســالح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، سخنان خود 
ح این دو ســؤال که چرا منابع درآمدی  در این نشســت را با طر
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تکافــوی هزینه هــا و اداره اش را 
نمی دهد؟ و آیا ما نسبت به تورم دنیا در نسبت اخذ حق بیمه 
از کارفرماهــا و پرداخت بــه کارگران، کمتــر دریافــت می کنیم یا 
اضافه تــر پرداخت می کنیــم؟ آغــاز کــرد و گفــت: »واقعیت این 
کنون ما شاهد این پدیده هستیم که  است که از اول انقالب تا
دولت ها و مجلس ها مجموعه ای از تکالیف را بر عهده سازمان 
تأمیــن اجتماعــی می گذارنــد ولــی هزینــه اش را نمی پردازنــد 
و جریمــه ایــن را کارفرمایــان و مدیــران بنگاه هــا بایــد بدهنــد. 
ســازمان هم به عنــوان یک صنــدوق بیــن نســلی و بنگاهی که 
می خواهد اداره شــود وقتی به عدم تعادل در منابع و درآمدها 
می رســد مجبور اســت به جیب بنگاه هــا دســت اندازی کرده و 

درواقع هزینه های اضافی بنگاه ها را شارژ کند«.
او ادامه داد: »سقف خواسته های کارفرمایان در ایران نجیبانه 
و همان اجرای قوانین و مقررات اســت و نــه معافیت یا کاهش 
حق بیمه. از سال 85 تا زمانی که آقای جهرمی وزیر کار بودند، 
سال ها به عنوان نماینده کانون کارفرمایی با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تعامل داشتم و حدود 10 سال هم هست که از 

طریق اتاق تعامل داریم. در همه این ســال ها همه موضوعات 
مرتبط بــا حوزه روابــط کار و تأمیــن اجتماعی خیلی منســجم و 
منظم و مدون استخراج و منعکس شده و همیشه هم جلسات 
برقرار بوده اما اتفاق خاصی شکل نگرفته است. دلیلش هم این 
است که به نظر می رســد تن دادن به هرکدام از این خواسته ها 

باعث کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی می شود«.
ســالح ورزی همچنین افزود: »فکر می کنم همین شش موردی 
کــه استخراج شــده، می توانــد به عنــوان شــروع کار قــرار گیــرد. 
خواهشم این اســت که به جای اینکه بخواهیم دوباره تک تک 
وارد موضوعات و مشکالت شــویم، امروز به یک راهکار اجرایی 
برسیم که چطور و با چه برنامه زمان بندی قرار است این شش 
مورد یک بــار بــرای همیشــه حل شــده و بــه نتیجه برســد. این 
می تواند شــروع خوبــی بــرای موضوعات بعــدی باشــد و تداوم 
داشــته باشــد تا ان شــاء اهلل بتوانیم هرماه بر یکــی از موضوعات 
مرتبط با فضای کسب وکار خواه در حوزه تأمین اجتماعی و خواه 

در حوزه روابط کار پیش بریم.

   هزینه ی انجام نشدن تصمیمات را باال ببرید
غالمحســین جمیلــی، خزانــه دار اتــاق بازرگانــی ایــران، در این 
نشســت گفــت: »ازآنجایی کــه چیــزی کــه تکــرار می شــود مورد 
اعتنای بیشتری اســت چند تا از این صحبت ها را تکرار می کنم 
تــا ان شــاءاهلل در آینــده موردتوجه بیشــتری از ســوی همکاران 
شــما قــرار بگیــرد. لطفا هزینــه انجــام نشــدن تصمیمــات را باال 
گر حضرت عالی دستوری دهید و دستوری  ببرید. در این اقدام ا
را که صادر کردید کسی انجام ندهد درنتیجه مستوجب تنبیه 
شــود، دیگر نیاز به این همه بخشــنامه های تکــراری و مضاعف 
کیــدی نخواهد بود. ایــن انعکاس را بــروز دهید  و چندگانــه و تأ
گر اقدامی و دســتوری صادر شــد و انجام نشــد، قطعــا با آن  که ا

برخورد می شود«.
او ادامــه داد: »جنــاب آقــای وزیــر، وقتــی صحبــت از کارفرمــا، 
حمایــت و مفاهیــم این چنینــی در فضــای کســب وکار اســت 
همــه نگاه هــا متوجــه بنگاه هــای بــزرگ تولیــدی می شــود، 
درحالی کــه بخــش عمــده ای از واحدهــای تولیــدی، اشــتغال 
کشــور، ارزش افــزوده ای که در کشــور ایجــاد می شــود و خیلی از 
موضوعات متوجه بنگاه های کوچک و مشخصا دارای 5 کارکن 
کمتر است. درســت اســت که شــاید این ها در قالب واحدهای 
تولیــدی قــرار نگیرند ولــی غالب پوشــش تصمیماتی کــه گرفته 
می شود به سمت واحدهای بزرگ و کالن است. خواهشم این 
است به عنوان هفتمین، هشتمین یا نهمین موضوعی که قرار 
اســت همکاران شــما با همین وســواس و دقت دنبال کنند که 

واقعا جای تقدیر دارد، این موضوع هم جای گیرد«.

   سه جانبه گرایی از سازمان تأمین اجتماعی 
صیانت می کند و نظارت بهتری انجام می دهد

وقتی ذی نفعان 
سازمان مطالبات 

گسترده ای از آن 
دارند، سازمان به 

سمت کسب درآمد 
از محل  امکاناتی که 
در اختیارش است 

می رود

گزارش نشست

13
99

د 
سفن

ا

 نشست تخصصی سازمان
تامین اجتماعی و جهش تولید

9 @ Iranbssc



یکی از مشکالتی که 
به کارگران آسیب 
می زد و حتما به 
کارفرمایان هم 

تسری پیدا می کرد، 
هزینه های درمان 

و دیر پرداخت 
کردن معوقات بود 
و سازمان تأمین 

اجتماعی معوقات 
را بین 12 تا 18 ماه 
پرداخت می کرد

محمود توالیی، رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق، دیگر سخنران 
این نشست گفت: »باورم بر این اســت که ما امروز در مورد اینکه 
چه کار باید کنیم اتفاق نظر داریم، چه زمان باید شروع کنیم؟ این 
دولت نهایتا هفت هشت ماه دیگر تا پایان دوره اش فرصت دارد. 
یک ریلــی بگذارید که این هــا به فراینــد اجرا بــرود. بعضی هایش 
هم تمام است و فقط باید انجام شود. برخی تغییرات شاید زیاد 
محسوس نباشد ولی ما برای اینکه یک تغییر در سیستم دیدیم 
خیلی برایمان مهم است؛ یعنی سیستم از حالت صلبی انعطاف 
نشان داده و حاضر است تغییر ایجاد کند. استدعا دارم از یکجایی 
موضوع را عملیاتی کنیم. مثال شما شورای عالی را تا دولت بردید و 
در کمیسیون های دولت هم رفتیم. دولت و کارگری و کارفرمایی 
هم هیچ اختالفی ندارند«. او درباره احیای قانون سه جانبه گرایی 
گفت: »باورمان این است که این رویکرد از سازمان صیانت می کند 

و نظارت بهتری بر سازمان انجام می دهد«.
کمیــت را بحران هــای تأمیــن  او همچنیــن پاشــنه آشــیل حا
اجتماعی دانست و گفت: »چرا سازمان نمی تواند حقوق خود 
گر مــا بیاییــم کنار شــما می توانیــد بگیرید.  را از دولــت بگیــرد؟ ا
امروز ســعی کردیم جامعه ی کارفرمایی را کنار خودمان داشته 

باشیم، افکارمان را تجمیع کنیم«.

   احساس بدتعاملی با سازمان تأمین اجتماعی 
در اتاق تهران وجود ندارد

بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، در این نشست بیان 
داشــت: »امروز احساس بدتعاملی با ســازمان تأمین اجتماعی 
در اتاق تهــران وجود نــدارد. بر اســاس این موارد شــش گانه ای 
که همکاران شــما احصــا کرده اند برنامــه ای از گذشــته در اتاق 
تهران تهیه شــده بوده که این موارد در آن دیده شــده است. ما 
در تعاقــب این مــوارد شــش گانه، تبعــات و هزینه هایــش را در 9 
بخش و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی را در 10 بخش خدمت 
آقایان تقدیم کرده بودیــم که مجددا هم تقدیــم خواهیم کرد. 
اتاق تهران هم با توجه به اینکه مشخصا و روزانه با اربابان رجوع 
در این حوزه ها درگیر است و هر شش موردی که همکاران شما 

اشاره کردند صحیح و اصولی است، آماده همکاری است«.
او ادامــه داد: »من پیشــنهاد می کنم بــرای اینکــه مرحله هفت 
تدوین برنامه ملی کسب وکار را بتوانیم به درستی انجام دهیم، 
با محوریت شــما هر دو هفته یک بار نشســتی برگزار شــود و این 
موارد که توسط اتاق ایران تکمیل خواهد شد، البته حتما اتاق 
ایران گزارش جامع تــری دارد که می توانــد متعاقبا تقدیم کند، 

یک به یک توسط شما تا حصول نتیجه پیگیری شود«.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



هر سازمانی که یک 
خدمت انحصاری 

ارائه می دهد چون در 
محیط رقابتی نیست، 

بروکراسی اش در 
طول زمان به عدم 

کارکرد هایی در نظام 
اداری منجر می شود.

   حق ندارید کاری کنید که به اصل موجودیت و 
کارکرد بنگاه ضربه بزندد

محمد قاســمی، رئیس مرکــز پژوهش های اتــاق بازرگانی، در 
این نشست گفت: »از زمانی که بحث بنگاه در غرب به عنوان 
یک مفهوم اقتصادی متولد شد تا اآلن، همه  چیزی که آنجا 
می بینیم این است که بیایند ماهیت بنگاه را از ماهیت مالک 
بنگاه جدا کنند و حتــی تمام قوانین و مقررات این اســت که 
نه مالک بنگاه و نه حتــی وراث مالک حق ندارند کاری کنند 
که به موجودیت بنگاه آسیب بزند. این ها دو مفهوم هستند؛ 
یعنی غرب که نظام لیبرالیســتی دارد و در آن حد به مالکیت 
شأن و منزلت می دهد، اینجا که می رســد می گوید شما حق 
ندارید کاری کنید که به اصل موجودیت و کارکرد بنگاه ضربه 

بزند«.
او ادامــه داد: »اینکــه امــروزه می بینیــد علی رغــم این همــه 
ســیکل های اقتصادی همچنان هر ضربه ای کــه این اقتصاد 
می خورد، برمی گردد و سرپا می شود و مشکالت قبلی را اصالح 
می کند و مجدد می تواند ادامه دهد و باالخره ســطح رفاهی را 
به وجود آورده که در طول تاریخ بی نظیر است، نشان دهنده 
گر این تفکر اســاس قرار گیرد شاید همه  این تفکر بوده است. ا

آن چیزی که عمدتا وارداتی بوده اســت، اصالح شــود. تأمین 
اجتماعی و ســازمان امــور مالیاتی مــا وارداتی بوده انــد و همه 
بدون آن بنیان ها در یک بستری آمدند که طبیعی است این 
گــر چیز دیگــری بود جــای تعجب  رفتارهــا را داشــته باشــند و ا

داشت«.

   آسیب ملی تعطیلی هر بنگاه اقتصادی برای 
همه است

محمــد امیــرزاده، نائب رئیــس اتــاق بازرگانی، دیگر ســخنران 
گفــت:  نشســت وزیــر تعــاون بــا فعــاالن بخــش خصوصــی 
»انگلســتان زغال ســنگ و آفریقــا معــدن المــاس و طــال دارد. 
آن یکی با مدیریت بر زغالش آن قدرت را بــه وجود آورده و این 
بر الماس و طالیش مدیریت ندارد. نگاه و نگرش ما سلیقه ای 
اســت. اوال بیاییم یک کار تحقیقی کنیم، بگوییم آسیب ملی 
تعطیلی هر بنــگاه اقتصادی برای همه اســت. مثــال مرغداری 
غ و  تعطیــل شــود یــک اثــر کوچکــش ایــن اســت که مــردم مــر
گر پیمان کاری تعطیل شــود،  غ را گران تر می خرند، یا ا تخم مر
طرح های عمرانی در رقابت ها گران تر می شود، کارخانه ها هم 
همین گونه اســت. ســازمان تأمیــن اجتماعی، اتــاق، مجلس 
و قــوه قضاییــه در یک کار مشــترک بررســی کنند کــه علت چه 

بوده است؟«
امیــرزاده ادامــه داد: »ایــن قضاوتی کــه راجع بــه حکمرانی در 
مجموعــه تأمیــن اجتماعی می شــود نادرســت نیســت. واقعا 
بدنه های ادارات چه در مالیات و چــه در تأمین اجتماعی نیاز 
به این آموزش دارند که رابطه شان با بنگاه اقتصادی چه باید 

باشد تا ضعیف و ناتوان نشود«.

گیر سازمان تأمین اجتماعی     مقررات دست و پا
را از اهداف خود دور می کند

محمدرضا انصاری، دبیر کل اتاق تهران، در ادامه این نشست 
خطاب به مسئوالن ســازمان تأمین اجتماعی گفت: به نظرم 
گر این دو را حل نکنید  شــما گرفتار دو پارادوکس هســتید که ا
بااین همه خوش فکری و تحلیل فرآیندها، شما و دوستانتان 
از عملکــرد خودتــان راضــی می شــوید و مــا هــم وقتی گــزارش 
را می بینــم راضــی می شــویم ولی بعــد اتفاقــی نمی افتــد. یک 
پارادوکس همان اســت کــه خودتــان فرمودید، قصــه درآمد و 
هزینه تان. گرچه این ســؤال که آیــا ســنگینی هزینه ها توجیه 

دارد یا نه به جای خودش باقی است.
مســئله دیگر این است که شــما با بدنه روبه رو هســتید. بدنه 
یک انــرژی دارد و مقرراتی که از گذشــته بوده اســت بدنه را به 
سمتی هدایت می کند که ممکن است با منویات شما تطبیق 
نکند. ما هم خوش فکری و هم خوش نیتی شمارا می شناسیم 
و طبیعتا همکارانتان هم هم فکر شما هستند ولی آیا بدنه هم 

همین طور است؟ به طور آشکاری غیرازاین است«.
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مهم ترین دغدغه های کاربران توییتر
درباره مسائل تامین اجتماعی

 پراکندگی زمانی توئیت ها
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مورد توجه ترین مطالب پراکندگی مضامین

۲۱٪

ایجاد گرفتاری برای تولیدکنندگان
ایجاد موانع برای اشتغال و تولید

 مشکالت
زیرساختی الکترونیکی

فرایند اداری طوالنی
با کاغذبازی

 ضرورت اصالح نظام
بازرسی هاتامین اجتماعی و قوانین

 نارضایتی از رفتار
کارکنان تامین اجتماعی

 تکثر مقررات
و تفسیرپذیری آن

مشکالت
مفاصاحساب

مشکالت وضعیت کرونا
و بیمه تامین اجتماعی،

 مشکالت مربوط به بیمه
کارهای پاره وقت و سایر

 سایر مشکالت

مشکالت زیرساختی الکترونیکی/ فرایند اداری طوالنی با کاغذبازی

بازرسی ها

نارضایتی از رفتار کارکنان تامین اجتماعی

تکثر مقررات و تفسیرپذیری آن

مشکالت مربوط به بیمه کارهای پاره وقت و مثل آن

ایجاد گرفتاری برای تولیدکنندگان

ضرورت اصالح نظام تامین اجتماعی و قوانین

 سایر مسائل
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فعاالن اقتصادی



   آقای مســعودی! به عنوان فعال بخش خصوصــی آیا تأمین 
اجتماعی توانسته خواسته های شما را برآورده کند؟

پاســخ این ســؤال منفی اســت و رضایت ما تأمین نشده است. 
کــه تعــدادی  مــا صندوقــی بــه نــام تأمیــن اجتماعــی داریــم 
خدمت گیرنــده و تعــدادی تأمین کننــده منابــع دارد. بــر ایــن 
اســاس، کارگران و کارفرمایــان متولیــان و صاحبــان اصلی این 
صنــدوق هســتند، امــا نــه مــا به عنــوان کارفرمــا از شــرایط این 
صنــدوق راضی هســتیم و نه کارگــران به عنــوان خدمت گیرنده 

رضایت دارند.
این در شــرایطی اســت که کارگــران و کارفرمایــان، تأمین کننده 
اصلی منابع صندوق تأمین اجتماعی هستند اما دولت که قرار 
بوده ناظر و هدایت کننده باشد صندوق را به دست گرفته و هر 

دو را ناراضی کرده و به شیوه خود عمل می کند.
   بزرگ تریــن ســهم را در صنــدوق تأمیــن اجتماعــی کارفرمــا 
پرداخــت می کنــد و بعد کارگــر و در آخــر دولت ســهم 3 درصدی 
دارد. بااینکــه دولــت کوچک تریــن ســهم را دارد امــا بــه شــکل 
دســتوری مدیرعامــل را تعیین می کنــد. در این زمینــه اعتراضی 

انجام شده است؟
من اینجا به عنوان نماینــده فعاالن صنعت احــداث و از جانب 
آن ها صحبت می کنم که کارهای پیمانکاری و زیرساخت کشور 
را در 70 ســال گذشــته انجام داده انــد. اعتراضات زیادی شــده 
است، با وزیر، معاون وزیر،  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
و مسئوالن همیشــه مطالب را عنوان کردیم ایراداتی به قوانین 
و نحوه برخورد ســلیقه ای به ضوابط صندوق تأمین اجتماعی 

وارد است که همه را بارها عنوان کرده ایم.
جلســات متعــدد و نفس گیــری داشــتیم امــا هیچ وقــت ایــن 
جلســات به نتیجه نرســید و از دل آن هیچ تعامل و نتیجه ای 
بیــرون نیامــد و کوچک تریــن دســتاوردی نداشــت، بنابراین 
به تدریــج ناامید شــدیم که بــا ســازمان تأمین اجتماعــی وارد 
گرچــه دســت از حقــوق قانونی و حقــه خود  صحبت شــویم. ا
برنمی داریم اما بســیار ناامیدیم که ســازمان تأمین اجتماعی 

حقوق ما را رعایت کند.
   مهم تریــن معضل چیســت و کدام مشــکل را اولویت اصلی 

خود برای حل وفصل می دانید؟
از بین رفتن اصل سه جانبه گرایی مهم ترین معضل است و برای 
حل این مشــکالت بهترین راه این اســت که جلســاتی با بخش 
خصوصی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سندیکاها بگذارند 
تا در یك بازه زمانی قابل قبول رضایت آن ها را به دست بیاورند، 

اما این جلسات برگزار نمی شود.
ایــن در حالی اســت کــه تــا پیش ازایــن، شــورای عالــی تأمین 
اجتماعــی به عنــوان رکــن اصلــی ســازمان به عنــوان نماینده 
)کارفرما، کارگر و دولت به عنوان ناظر و ضامن و هدایت کننده( 
تعیین کننده مدیران و هیئت مدیــره و تدوین کننده مقررات 
و ناظر بــر رفتــار ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــود و ازآنجایی که 
اصــل ســه جانبه گرایی رعایت می شــد اصــوال مصوبات شــورا 
موردقبــول شــرکای اجتماعــی بــود و در مواقــع لــزوم، نظارت 

 ضد اراده 
برای حل مشكالت 

تأمین اجتماعی
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف تأمیــن رفــاه حــال و آینــده 
بیمه شدگان و ارائه خدمات پزشكی در زمان كار و پرداخت حقوق 
بازنشستگی بعد از فراغت از كار تأسیس شد. بااین حال تغییر در ساختار 
آن باعث شــده تــا منافع صاحبــان اصلــی آن، کــه كارگــران و كارفرمایان 
هســتند به خطر افتاده و در مواردی حتی حیات صندوق بــا خطر روبه رو 
باشــد. این اتفــاق بیش از هــر چیز بــه دلیل انحالل شــورای عالــی تأمین 
اجتماعی و جایگزین كردن هیئت امنا و همچنین حذف سه جانبه گرایی 
رخ داده اســت. تا آنجا كه در حال حاضر كارگران و كارفرمایــان خود را در 
این صندوق بی صدا می دانند. موضوعی كه باعث شده تا به لحاظ روحی 

و همدلی از این صندوق دور شوند.
عضو هیئت مدیره ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران نیــز در این 
زمینه معتقد است كه مدیریت دولتی در این صندوق یكی از معضالت 
اصلی اســت زیرا صندوق تأمین اجتماعــی یک  نهاد غیردولتی مســتقل 
است و باید استقالل مالی و اداری داشته باشد و توسط تأمین کنندگان و 

صاحبان اصلی آن هدایت شود.
سیامك مسعودی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی 
ایــران، تأکیــد دارد كه عمال صنــدوق تأمیــن اجتماعی به یك سیســتمی 

تبدیل شده كه پاسخگو نیست و سیستم نظارتی هم وجود ندارد.
به گفته وی تــا زمانی كه اراده ای بــرای انجام و اصالح وجــود ندارد و حتی 
اراده  بر این باشد كه شرایط تغییر نكند و غیر شفاف بماند تا در این فضا 
بتوان بیش از آنچه كه باید از كارفرمایان حق بیمه گرفت و از آن سو کمتر 

از آنچه که باید خدمات ارائه کرد،  نمی توان امیدی به اصالح داشت.
با ایشــان در خصوص مشــكالت قوانین تأمین اجتماعــی و برخوردهای 

سلیقه ای با آن ها به گفتگو نشسته ایم كه در ادامه می خوانید.
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الزم بر اعمال مدیران و شــعب و رویه های اتخاذشده صورت 
می گرفت.

امــا بعدازآنکــه شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی حــذف شــد و 
به صورت هیئت امنایی درآمد، صندوق تأمین اجتماعی عمال 
کمیتی و دولتی شــده اســت و ماننــد مابقی ســاختار دولت  حا
فعالیت می کنــد. این در شــرایطی اســت که صندوق یــك نهاد 
غیردولتی مســتقل اســت و باید اســتقالل مالی و اداری داشته 
باشــد و توســط تأمین کننــدگان و صاحبــان اصلــی آن هدایــت 

شود.
درواقع با این اتفاق، اصــل ســه جانبه گرایی در صندوق از بین 
رفته است. ســه جانبه گرایی به این معنا است که تیم و هیئتی 
منتخــب از ایــن ســه گــروه )کارفرمــا، کارگــر و دولــت( عادالنــه و 
برابــر و با رویکــرد حفــظ منافع طرفیــن و از همــه مهم تر بــا نگاه 
انگیزه مند به ایــن منافع، ایــن مجموعه را اداره کننــد. در این 
گرچه مدیریت صندوق را دولــت برعهده گرفته اما مانند  مورد ا
همه بخش های دیگر دولتــی، انگیزه کافی به انــدازه ذینفعان 

ندارد و اساســا نمی تواند داشــته باشــد. زیرا مدیــران دولتی در 
سرنوشــت مجموعه ذینفع نیســتند و دغدغه چندانی ندارند. 
درحالی که این کار تأمین کننــدگان اصلی منابع صندوق تأمین 
اجتماعی، که کارفرمایان هستند را به لحاظ روحی و همدلی از 

این صندوق دور می کنند.
ذینفعان این صندوق کارگرانی هســتند که خدمات درمانی 
و حقوق بازنشســتگی می گیرنــد، بنابراین باید تالش شــود تا 
رضایت کارگران از این خدمات تأمین شــود و با اداره درســت 
آن، رضایــت حیــن کار و بعدازآن پایــدار باقی بمانــد. البته در 
این مهم کارفرمایان نیز منافع غیرمستقیم دارند زیرا کارگری 
که از خدمــات ارائه شــده راضی باشــد، بــا صنــدوق و کارفرما 
همدلــی بیشــتری دارد زیــرا معیشــت بهتــری را بــرای خــود 
متصور اســت بنابراین با راندمــان بهتری کارکــرده و رفاقت و 
همدلی با کارفرما ایجاد می کند. ولیکن این هنر گردانندگان 
صندوق بوده کــه نارضایتــی همه از کارگــر گرفته تــا کارفرما را 

تأمین کرده اند.
   انتظار شما برای حل این مشکالت چیست؟

در ابتــدا به عنــوان اصــالح ســاختار تأمیــن اجتماعــی بایــد 
مســیر احیــای شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی و اعمــال اصــل 
ســه جانبه گرایی و تشــکیل هیئتــی عادالنــه از ایــن ســه رکــن با 
ترکیبی منطقی هموار شود؛ زیرا با ساختار فعلی صندوق تأمین 
اجتماعی پاســخگو نیســت. عمال صندوق تأمیــن اجتماعی به 
یك سیستمی تبدیل شده که پاسخگو نیست و سیستم نظارتی 

هم وجود ندارد.
بعد از اصالح ساختاری، می توان نسبت به اصالحاتی در قانون و 
مقررات اقدام نمود من جمله حذف قوانین تحمیلی حمایتی به 
صندوق و همچنین سایر اصالحات در قانون مثال بحث اصالح 

ترکیب هیئت های تشخیص و تجدیدنظر.
   به نظر شــما نبود قانون حمایتی این معضل را دامن زده و یا 

اجرای قانون با مشکل همراه است؟
عمده مشکالت به سه مورد اصلی تقسیم می شود:

 مورد اول اینکه قانون داریم اما رعایت نمی شــود. مجریان این 
قانون شعب تأمین اجتماعی هستند که برخی به قانون مسلط 
نیستند و برخی نیز ترجیح می دهند مسلط نباشند و در جهت 
کثــری حق بیمــه از کارفرما،  اخذ بیشــترین وجوه و جذب حدا
تفســیر به ســلیقه و رأی کنند. درواقع بخشــی کــه قانون وجود 
دارد، در شــعب تفســیر بــه رأی و ســلیقه می شــود کــه اجحــاف 

سنگینی به کارفرمایان است.
ح  مورد دوم مربوط است به بخشــی که در قانون جزئیات مصر
ندارد. هر جا جزئیات دقیقی از قانون نباشد مجری باید به روح 
قانــون مراجعه کنــد امــا در تأمیــن اجتماعی به شــیوه ای عمل 
می کند کــه دریافتی بیشــتری داشــته باشــند. به طــور مثال در 
ح های عمرانــی و غیر عمرانی،  موضوع پیمانکاران فرعی در طر
تــالش می کنند کــه باوجــود قــرار درصد ثابــت برای حــق بیمه، 
جزئیــات به شــیوه ای تفســیر شــود که ایــن رقــم ثابــت افزایش 

پیدا کند.

اینکه قانون داریم 
اما رعایت نمی شود. 

مجریان این قانون 
شعب تامین اجتماعی 

هستند که برخی به 
قانون مسلط نیستند 

و برخی نیز ترجیح 
می دهند مسلط 

نباشند و در جهت 
اخذ بیشترین وجوه و 
کثری حق  جذب حدا
بیمه از کارفرما، تفسیر 

به سلیقه و رای کنند
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ســومین مورد نیز ناظر به مواردی اســت که قانون خــأ دارد و یا 
قانونــی نبوده اســت، ماننــد موضوع بیمــه کارگــران پروژه های 
ج از کشــور و یا مشــاغل ســخت و زیان آور که قانون تصویب  خار

می شود و آن را عطف به ماسبق می کنند.
بد نیســت که در مورد مشــاغل ســخت و زیان آور عــرض کنم که 
در این خصوص دو حــوزه جدا وجــود دارد که یکی قانــون کار و 
دیگری تأمین اجتماعی است. قانون کار وضعیت حمایتی برای 
مشــاغل ســخت و زیان آور تعریف کرده تا با ســال های اشــتغال 
کمتر امکان بازنشســتگی داشــته باشــند اما این موضوع فشــار 
مضاعفی بر منابع صندوق ایجاد می کنــد و حیات آن را به خطر 

می اندازد.
مشکل دیگر این اســت که این افراد در سنین پایین بازنشسته 
ج نمی شــوند و تا ســنین باالتــر فعالیت  شــده اما از بــازار کار خار
می کننــد از همیــن رو فضــا بــرای نیــروی کار جدیــد نیــز خالــی 
گر زیانش قابل رفع است اصال  نمی شود. درحالی که کار زیان آور ا
گر قابل رفع  نباید اجازه فعالیت زیان آور و پرخطر داده شود، اما ا
نیست باید با سیستم های حمایتی ازجمله کنترل زیان آوری و 

پرداخت حق الزحمه بیشتر آن را جبران کرد.
کار اســت و ذاتــا بــه آن نهــاد  ایــن سیاســت حمایتــی وزارت 
کید بر اجــرای قانون مشــاغل  گــر همچنــان تأ برمی گردد ولــی ا
ســخت و زیان آور وجود داشــته باشــد، بایــد در زمان اشــتغال، 
این مشــاغل شناســایی شــود حق بیمه مربوطه همــان زمان 
اخــذ و تکلیــف کارفرمایــان در زمــان وقــوع، انجــام و مختومــه 
شود. شناسایی این امر در سال های بعد و پرداخت حق بیمه 
در زمان بازنشستگی از ســوی کارفرما مشــکالت فراوانی را رقم 

خواهد زد.
   تأمیــن اجتماعــی وظیفــه بازرســی دارد امــا در مواقعــی بــه 
حسابرسی در دفاتر نیز می رســد. در این زمینه اقداماتی انجام 

داده اید؟
در مــورد مــا پیمانــکاران به موجــب مــاده ۴1 قانــون تأمیــن 
اجتماعــی و بــر مبنــای بخشــنامه 1۴ درآمــد حــق بیمــه تأمین 
اجتماعــی، پیمان ها بــر مبنای ضریــب ثابت تعیین می شــود. 
درواقع ضرایب ثابت از پیش تعیین شــده نسبت به پروژه های 
عمرانی و غیــر عمرانی که به عنــوان حق بیمه پیمــان پرداخت 

می کنیم.
گــر پیمانــی بــا رقــم خــاص انجــام دادیــم، در  یعنــی می گوییــم ا
آن پــروژه در انتهــا، بــرای پروژه هــای عمرانــی 6.6 درصــد و 
بــرای پروژه هــای غیــر عمرانــی 7.8 درصــد پرداخــت می شــود 
و لیســت های بیمــه نیــز به نوعــی در داخــل ایــن ضرایــب ثابت 
محاسبه می شود. بااین وجود، در حال حاضر تأمین اجتماعی 
به این ضرایب ثابت تعیین شده، به بهانه های مختلف تمکین 
نمی کنــد تا مبالــغ بیشــتری دریافــت کنــد. در توافق بــا ضرایب 

ثابت، دفاتر نباید بازرسی شوند.
کثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی  مطابــق قانــون حدا
کشــور مصوب ســال 1391 و همچنین ماده ۴1 قانون رفع موانع 
تولید مصوب سال 9۴، کارفرمایان مکلف اند حق بیمه پیمان 

را صرفــا بر مبنای لیســت بیمه پرداخــت نمایند کــه درمجموع 
مبالغ کمتری به صندوق واریز می گردد، لیکن ما علی رغم اینکه 
ذینفع مســتقیم بودیم و منافــع ریالی در این موضوع داشــتیم 
بــا آن مخالفــت کردیــم زیــرا در آن صــورت صنــدوق به تدریج با 
نقصان منابع مواجه می شد و آسیب جدی به آن وارد می آمد. 
ما معتقدیم صندوق تأمین اجتماعی باید زنده بماند تا فعالیت 

کارگری باانگیزه دنبال شود.
   بزرگ ترین لطمه ای که مدل مدیریت دولتی صندوق تأمین 

اجتماعی به اقتصاد وارد کرده را چه می دانید؟
عدم اعتماد کارفرمایان و کارگران به صندوق تأمین اجتماعی؛ 
این اتفاق باعث شــد تا همدلی و همراهی کارگران و کارفرمایان 
بــه صنــدوق از بیــن بــرود و از همیــن رو حــس مقابله ایشــان با 

صندوق به مثابه جبران حقوق پایمال شده به شمار آید.
کمیتــی پیش بردن صنــدوق باعث  از ســوی دیگر، دولتــی و حا
شــده تا برخی از شــرکت های تابعه عمال به حیــات خلوتی برای 
پیشــبرد مقاصد و منافــع تبدیل شــوند و انــواع رانت و فســاد و 
بی انگیزگــی و بی مســئولیتی در همــان حیات خلوت هــا اتفاق 
می افتد و آن شرکت هایی که قرار بوده از پول صندوق کار کنند 

و منافعی را برگردانند عمال پول را بر باد داده اند.
   اصالح این موارد ممکن است؟

وقتی شــورای عالی تأمین اجتماعی احیا شــود، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی و ارکان تأمین اجتماعی پاســخگو باشــند و 
اصل ســه جانبه گرایی نیز اعمال شــود می توان انتظــار اصالح را 
داشت. ما همواره آمادگی داریم در جلسات کارشناسی منطقی 
کره کنیم تا نتایجی سه جانبه حاصل شود، اما  و سه جانبه مذا
گر  کمیتی و دولتی باشــد و ا نه اینکه نتیجه آن جلســات نیــز حا

نخواستند نتایج جلسات را نادیده بگیرند.
اما تا زمانی که اراده ای برای انجــام و اصالح وجود ندارد و حتی 
ضد اراده ای وجود دارد که شرایط تغییر نکند و غیر شفاف بماند 
تا در این فضا بتوان فراتر از قانون و روح قانون عمل کرد نمی توان 
گر اراده ای وجود داشت با نمایندگان  امیدی به اصالح داشت. ا
تشکل های کارفرمایی و کارگری مشــکل حل می شد و رضایت 
طرفین حاصل می شــد. هر زمان که دولت یا هر نهاد دیگری با 
بخش خصوصی تعامل واقعی کرده، رضایتمندی همه طرفین 

حاصل شده است.
   این ضد اراده از کجا ناشی می شود؟

 در همه جا می تواند این اتفاق بیفتد. صندوق با سیاست هایی 
اداره می شــود که نمی تواند خود را زنده نگه دارد. سرمایه ها به 
ســمتی می رود که در حوزه  هایــی نشــتی دارد و از آن ناحیه فرار 
می کند بنابراین به جای افزایش توان صندوق، سرمایه و آینده 

کارفرما و کارگر از بین می رود.
از همیــن رو مدیــران دولتــی مجبــور می شــوند بــرای زنــده 
کثری وجوه داشته باشند  نگه داشتن این صندوق جذب حدا
و همین امــر نارضایتی کارفرمایــان را دامن می زنــد. هر مدیری 
نهایتا بــرای مدیریــت فقط دوران خــود تالش می کنــد و اصالح 

اساسی را دنبال نمی کند و دوراندیشی هم در کار نیست.

بعد از آنکه شورای 
عالی تامین اجتماعی 

حذف شد و به 
صورت هیات امنایی 

درآمد، صندوق 
تامین اجتماعی 
کمیتی و  عمال حا

دولتی شده و مانند 
بقیه ساختار دولت 

فعالیت می کند.  این 
در شرایطی است که 
صندوق یك نهاد غیر 
دولتی مستقل است 
و باید استقالل مالی 

و اداری داشته باشد و 
توسط تامین کنندگان 

و صاحبان اصلی 
هدایت شود.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



   ترکیب هیئت های حل اختالف زوج است و به نحوی است 
که نمی توان انتظار حل مسائل را طی مراجعه به آن ها داشت. 
در اغلب موارد نیز کار به هیئت های تجدیدنظر می رسد. علت 

این امر را چه می دانید؟
تعداد اعضا باید فرد باشــد و ترکیب اعضا باید بر اساس موضوع 
ماده ۴3 اصالح شــود. ترکیب باید به گونه ای باشد که از حقوق 
همه شــرکا به عنــوان اصلی تریــن تأمین کننــده منابــع صندوق 
غ از فــرد و زوج بودن ترکیب  تأمیــن اجتماعی حمایت کند. فــار
بایــد تعــداد نماینــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی در هیئــت 
تشخیص اصالح شــوند و تعداد رأی دهندگان در هیئت اصالح 

کثریت نباشد. شود و اقلیت و ا
اصــل داســتان ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی در بســیاری از 
پرونده ها یا باید از حقوق پایمال شده چشم پوشی کنیم و یا به 
هیئت های رسیدگی شــکایات مراجعه کنیم که مستلزم صرف 
هزینه و زمــان فراوان اســت. مهم تریــن دلیل نیز این اســت که 
تضییع حقوق بخش خصوصــی و اجحاف مالی و فشــار اضافی 
گر پاداش نداشته باشد حتما تاوان  بر فعاالن بخش خصوصی ا

ندارد.
   ســهم مشــکالت تأمیــن اجتماعــی از مجمــوع مشــکالت 

پیمانکاران عمرانی و ساختمانی چقدر است؟
در قریــب به اتفــاق پیمان هــای زیرســاختی صنعت احــداث و 
پیمانــکاران عمرانــی و ســاختمانی، مشــکل تأمیــن اجتماعی 
وجود دارد درحالی که می توانست بســیار راحت این کار انجام 
شــود و بــا کمترین اعتــراض همــراه باشــد و بــه تضــاد و تعارض 
کشیده نشود. رویه ها و برخوردهای فعلی سازمان با کارفرمایان 
حــوزه صنعــت احــداث اصــوال برخــوردی منطبــق بر مقــررات 
و قانــون نبــوده و بیشــتر به دنبــال وصول حــق بیمــه مضاعف 

هستند.
   به نظر شما اقدام فوری که می توان در سال 99 انجام داد تا 

بخشی از این مشکالت حل شود، چیست؟
1(  احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اعمال سه جانبه گرایی 
در ارکان شــورای عالــی به منظور پاســخگو بودن این ســازمان و 
صندوق و سپردن آن به دست متولیان اصلی و تأمین کنندگان 

و ذینفعان واقعی آن.
2(  برگزاری جلسات کارشناسی بین ارکان 3 گانه صندوق و حل 

منصفانه و قانون مدارانه مشکالت کارگران و کارفرمایان.
کمیتــی گامی در جهــت احیای شــورای عالی     نهادهــای حا

تأمین اجتماعی برداشته اند؟
بله، در حال حاضر الیحه احیای شورای عالی تأمین اجتماعی 
ح  و اعمال ســه جانبه گرایی در کمیسیون اقتصادی دولت مطر
اســت. هم زمان طرحی نیز از طرف خــود نمایندگان مجلس در 
کمیســیون اجتماعی وجود دارد که می تواند راهگشا باشد. در 
میان مدت نیز می توان با وادار کردن ســازمان تأمین اجتماعی 
بــه پاســخگویی بــه بخــش کارفرمایــی و کارگــری و نشســتن بــر 
کره و رســیدن به تفاهم مشــترك برخی مشــکالت را  ســر میز مذا

حل وفصل کرد.

فعاالن اقتصادی

13
99

د 
سفن

بخش نخستا
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تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتن پیمانکاران مستقل 
یا افراد بــا کارهــای قــراردادی، از دهه 1950 آغازشــده اســت. بر 
اســاس قوانیــن خویش فرمایــی پیمانــکاران مســتقل باید هم 
هزینــه کارفرما و هــم هزینه کارگــر را بــرای تحت پوشــش تأمین 
اجتماعی قرار گرفتــن بپردازند تا بتوانند از مزایای این پوشــش 
بهره مند شوند. سهم 15.3 درصدی که سهم باالیی محسوب 
می شــود. این پیمانکاران مســتقل درواقع کســانی هستند که 
حداقــل بخشــی از درآمــد خــود را بــا فــروش کار خود به دســت 
می آورنــد و درواقــع درآمــد آن هــا مابــه ازای کار آن ها اســت و نه 
سرمایه شان. مشارکت این افراد صرف نظر از حوزه فعالیتشان در 
آمریکا در تأمین اجتماعی ازنظر قانونی الزامی است. بااین حال 
به دالیلی پوشــش تأمین اجتماعی و منافع حاصــل از آن برای 
پیمانکاران مســتقل با آنچــه کارگران مزدی به دســت می آورند 
متفاوت اســت. آن هــا 12.۴ درصــد از درآمدهــای خــود را برای 
تأمین اجتماعــی و 2.9 درصــد از درآمدهای خود را بــرای بیمه 
پزشــکی می پردازنــد. ایــن رقــم بــرای کارگــران دیگر نصــف این 
که نیم دیگر را کارفرما می پــردازد. پیمانکاران  مقدار اســت چرا
مســتقل درآمدهای موقتی بیشــتری دارند کــه توانایی آن ها را 
برای پس انداز در طوالنی مدت کاهش می دهد. آن ها همچنین 
از مزایای بازنشستگی محل کار که می تواند باعث امنیت آن ها 
در بازنشســتگی شــود هم محروم اند. ازاین رو تأمین اجتماعی 
نقش حیاتی در امنیت زمان بازنشستگی این افراد بازی می کند 

نگاهی به مطالعه تأمین اجتماعی و پیمانکاران مستقل: 

چالش ها و فرصت ها
 اصالحات در انطباق مالیاتی و کاهش فشار پرداخت بیمه ای 

برای پیمانکاران مستقل ضروری است

پیمانکاران مستقل بسیاری از خطرهایی که کارگران در یک رابطه استاندارد کارفرمایی با آن روبه رو هستند را تجربه می کنند 
بدون آنکه بسیاری از حقوق، امتیازها و محافظت های بیمه ای اجتماعی که کارکنان سنتی دارند داشته باشند. برای پوشش 
همه گیر و الزام های مشارکتی که وجود دارد تأمین اجتماعی منبع درآمدی قابل اتکایی برای بازنشستگی این پیمانکاران مستقل 
ارائه می کند اما چند عامل اثرگذاری این فرایند را در فراهم کــردن امنیت مالی برای این نیروی کار کاهش می دهد. این مطالعه دو 
عامل از این عوامل عمده را بررسی می کند: انتقال خطر و هزینه به کارگران و سازگاری مالیاتی پایین. درواقع این مطالعه ابتدا این را 
به وضوح بیان می کند که تأمین اجتماعی در آمریکا چگونه پیمانکاران مستقل را پوشش می دهد و بعد چالش های سیاست گذاری 

که از این دو عامل نشئت می گیرد را بررسی و انتخاب های سیاست گذاری برای حل چالش ها را پیشنهاد می کند.

18https://iran-bssc.ir

 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



که هم گســتره ای به اندازه همه صاحبان درآمد دارد و هم  چرا
آن ها انتخــاب دیگــری ندارند و به نســبت دیگران در بــازار کار، 
تأمیــن اجتماعی نقــش حیاتی تری بــرای آن ها بــازی می کند. 
بااین حال چند عامــل تأثیرگــذاری تأمین اجتماعــی در فراهم 
کردن امنیت مالی برای ایــن کارگران را کاهــش می دهد. برای 
مثــال درآمــد پیمانــکاران مســتقل معمــوال کمتــر از کارمندان 
اســت و درآمد پایین تــر منجر بــه پرداخــت و منافــع کمتری در 
تأمین اجتماعی می شود. آن ها همچنین در معرض دوره های 
که کار آن ها وابســته به بستن قرارداد  بدون درآمد هستند چرا
است. درآمد پایین و موقتی باعث به وجود آمدن مشکالتی در 
سیاســت گذاری برای تأمیــن امنیت مالی این بخــش از نیروی 

کار می شود.
باال رفتن ســهم پیمانکاران مســتقل یا خویش فرما در اقتصاد 
باعث به وجود آمدن پدیده ای شده است که با عبارت انتقال 
ریســک زیــاد شــناخته می شــود. ســه عامــل باعــث گســترش 
استفاده از پیمانکاران مستقل به جای کارکنان می شود و این 
انتقال ریسک باال با استفاده از آن ها مرتبط است: طبقه بندی 
کردن تعمدی کارکنان به جای پیمانکاران مســتقل، تقســیم 
کــردن محــل کار به نظامــی از ریــز قراردادهــا و خیــزش اقتصاد 
پلتفرمــی آنالیــن. وقتی کارگــران بیشــتر به عنــوان پیمانکاران 
مستقل درآمد کسب می کنند تا کارمند ریسک های مشخص 
بزرگ تری را هم تحمل می کند. ازجمله این ریســک ها صدمه 
دیــدن در محــل کار، بیــکاری و بیمــاری هســتند کــه کارکنان 
سنتی در برابر آن ها محافظت می شوند. پیمانکاران مستقل 
هیــچ محافظتــی در برابــر ایــن خطــرات ندارنــد و هزینه هــای 
احتمالــی ایــن خطــرات بــر دوش خــود آن هــا اســت. نبــودن 
مشارکت کارفرما به طور مستقیم بر پایین آمدن منافع تأمین 
اجتماعی بــرای پیمانکاران مســتقل تأثیر نمی گــذارد اما نبود 
آن هــا درآمد قابل عرضه شــان کــه می تواند برای بازنشســتگی 
استفاده شــود را کاهش می دهد. در دیدگاه کالسیک اقتصاد 
مقدار مشــارکت کارفرمای غایــب باید زودتر از ســوی پیمانکار 
مستقل به عنوان هزینه ها به شرکت طرف قرارداد اعالم شود. 
دلیل آن اســت که خدمات دهنده مقدار مالیات خــود را با در 
نظر گرفتن این مقــدار به عنوان هزینــه پیش بینی می کند و در 
زمان تصمیم گیــری برای عقــد قرارداد نیــز بهره خــود را در نظر 
می گیــرد. تصمیمات مســتقل هــزاران بازیگــر عقالنی بــازار کار 
هزینه خدماتی را برای آنکه تعداد بهینه ای از کارگران بپذیرند 
به عنــوان پیمانــکار مســتقل کار را انجــام بدهند بــاال می برد. 
هزینه خدمات منتج شده در تعادل بازار مقدار پرداخت کافی 
برای پوشــش دادن 15.3 درصد هزینه های بیمه ای را فراهم 

خواهد کرد.
یکی از امتیازهای نظام مشارکت تأمین اجتماعی برای کارکنان 
سنتی این است که نه کارکنان و نه کارفرمایان در هیچ نقطه ای 
در این موضع قرار نمی گیرند که برای مشارکت تصمیم بگیرند و 
پرداخت ها به صورت خودکار انجام می شود. سهم و پرداخت 
آن ها مشخص است و گزارش درآمدهای همگی اعالم می شود 

اما درباره پیمانکاران مســتقل آن ها می توانند تصمیم بگیرند 
که درآمد خــود را چه مقدار اعــالم کنند و ســهم 15.3 درصدی 
خــود را بــا چــه مقــداری بپردازنــد. درواقــع ایــن امــکان وجود 
دارد که آن هــا درآمد خــود را کمتــر ازآنچه هســت اعــالم کنند. 
این اختیــار در کنار فرصــت پایین گــزارش کــردن مالیات های 
پرداختی نظــام تأمین اجتماعــی را برای این کارگــران تضعیف 
می کند. درواقــع داده های پیمانکاران مســتقل، عدم انطباق 
کــه  گزارش هــا نشــان می دهــد  مالیاتــی را نشــان می دهــد. 
دوســوم این پیمانــکاران درآمد خــود را کمتــر اعــالم می کنند. 
همچنین اسناد نشان می دهد که کمتر از نیمی از مالیات های 
خویش فرمــا در واقعیت پرداخت می شــود؛ بنابرایــن رقمی به 
بزرگــی 69 میلیــارد دالر بــرآوردی اســت که بــه صنــدوق تأمین 

اجتماعی باید منتقل شود اما حاصل نمی شود.
همه کارگــران درواقع بــا اولویت های اقتصــادی متفاوتی دارند 
و برای آن ها اینکــه هزینه کردند یا در آینــده هزینه می کنند یک 
انتخاب اقتصادی است. برای بسیاری از آن ها پس انداز کردن 
بــرای بازنشســتگی کار دشــواری اســت و به این ترتیب ســاختار 
برنامه های بازنشســتگی برای پیمانــکاران مســتقل دچار این 

چالش می شود.
برای حــل این دو چالــش که در باال ذکر شــد اســتراتژی هایی 
نیز از ســوی این مطالعه بررسی شــده اند. اولین اســتراتژی به 
موجودیتــی نیــاز دارد کــه به جای پیمانکار مســتقل ســهمی 
برابــر با ســهم کارفرمــای کارگر/کارمند ســنتی را بپــردازد. این 
کار بــرای کاهــش ناســازگاری بیــن کارمنــدان و پیمانــکاران 
مستقل و کاهش فشار بر پیمانکاران مستقل انجام می شود. 
ایــن پیشــنهاد درواقــع مســتلزم مشــارکت دولــت، کارفرما یا 
مصرف کننــده و مشــتری به جــای پیمانــکار مســتقل اســت. 
اولین انتخاب مشــارکت شرکت هایی اســت که از پیمانکاران 
مســتقل اســتفاده می کننــد. به این ترتیــب کــه آن هــا همــان 
درصــد از درآمدی کــه تأمین اجتماعــی و بیمه ســالمت برای 
کارگران می پردازند بدون توجه به نوع قرارداد آن ها بپردازند. 
این درواقع سهم پیمانکاران مستقل را نصف می کند و سهم 
آن ها را شــفاف هم می کند امــا اجرای آن به همین آســانی که 
گفته شد نیست. تعریف شــرایطی که تحت آن مالیات تعیین 
می شــود و اینکه »کار« متشــکل از چه فعالیت هایی است که 
شــامل مالیات می شــود چالش برانگیز اســت. مقدار خالصی 
که به یک طرف قــرارداد داده می شــود چگونه بیــن مواد الزم 
برای کار و هزینه کار تقســیم می شــود؟ آیا شــرکت اجــازه دارد 
که قبل از محاســبه مالیــات به جای کارگر هزینــه کند؟ این ها 
سؤاالت دشواری است و پیچیدگی آن ها هم البته از بسیاری 
مشخصه های مشــکل داری که درون کد مالیاتی وجود دارد 

پیشی نمی گیرد.
پیشــنهاد دوم پرداخــت مالیــات از ســوی موجودیت هایــی 
اســت که از گســترش کار پیمانــکاران مســتقل ســود می برند. 
این انتخاب البتــه با آن هایی کــه در باال گفته شــد و به صورت 
مستقیم از کار پیمانکاران بهره می برند متفاوت است. درواقع 

وقتی کارگران بیشتر 
به عنوان پیمانکاران 

مستقل درآمد 
کسب می کنند تا 

کارمند ریسک های 
مشخص بزرگ تری 

را هم تحمل می کند. 
ازجمله این 

ریسک ها صدمه 
دیدن در محل کار، 
بیکاری و بیماری 

هستند که کارکنان 
سنتی در برابر آن ها 
محافظت می شوند.

فعاالن اقتصادی
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این انتخاب برای مجموعه ای از شرکت ها که در سطح وسیع تر 
فعال هســتند به خصوص پلتفرم های کار آنالیــن و نه آن هایی 
که به صورت مســتقیم از کار پیمانکاران مستقل بهره می برند. 
این پیشنهاد به وضوح پلتفرم های کار اپ-محور را هدف گرفته 
است اما برای شرکت های دیگری که مستقیم به مصرف کننده 
متصل می شــوند تــا خدمات ارائــه کنند نیــز کاربــرد دارد. یکی 
از نتایــج این پیشــنهاد این اســت کــه ســهم 7.65 درصدی را 
پلتفرم ها بر هزینه های مصرف کننده ها می افزایند. باوجوداین 
خ مالیات نســبتا  بســیاری از پیمانکاران مســتقل کامــال این نر
باال را که بر کارشــان در ســال کاری بســته می شــود به حســاب 
نمی آورنــد کــه منجــر به ســختی مالــی، فــرار یــا بدهــی مالیاتی 
می شــود. یکی دیگــر از مشــکالت این پیشــنهاد این اســت که 
مشــخص کردن مقدار بیمــه و مالیاتــی که باید پرداخت شــود 
کــه از ســوی پیمانــکاران مســتقل آنچه  سرراســت نیســت چرا
پلتفرم های آنالین می پردازند همه هزینه ها ازجمله مالیات ها 
را شامل می شود و آن را دریافت می کنند. طبق قانون مالیاتی 
آمریکا هزینه های تجاری مشمول مالیات نمی شوند که به این 
معنی است که سهم کارفرمایی باید از همان هزینه ای پرداخت 
شود که آن ها به طرف قرارداد می پردازند و این پیشنهاد را دچار 
کتور کردن  تناقض می کند. راه حل هایی هم البته وجود دارد. فا
هزینه ها از ســوی پیمانکار مســتقل برای شــرکت قبل از تاریخ 
تأدیــه مالیاتــی و مشــارکت شــرکت در پرداخــت و اجــازه دادن 
به پیمانکار مســتقل برای ارســال صورت حســاب به شــرکت با 
مقدار صحیــح مشــارکت بیمه ای در پایان ســال مالــی ازجمله 

این راه حل ها است.
انتخاب سوم پرداخت سهم کارفرمایی از ســوی کاربر نهایی 
یــا مصرف کننــده اســت. مدیریــت ایــن انتخــاب راحت تریــن 
مدیریت بین این انتخاب ها اســت. قوانیــن مالیاتی در قبال 
مصرف کنندگان کار پیمانکاران نهایی با شرکت های انتفاعی 
متفاوت اســت. برای مثال آن ها الزم نیست فرم های گزارش 
درآمدی بــرای اداره مالیات پر کنند. این شــکل از کار مشــابه 
همــان پرداخــت خــودکار کارگــران از ســوی کارفرمایــان اداره 

است.
راه حل هایــی نیــز بــرای انطبــاق مالیاتــی در میــان کارفرمایــان 
مستقل بررسی شده است. بسیاری از این کارفرمایان هزینه ها 
را بیشــتر و درآمدهــا را کمتر گــزارش می کنند. این عــدم انطباق 
گاهی دربــاره مســئولیت های مالیاتی،  ممکن اســت از کمبود آ
عدم صداقــت در طــول فرایند اظهــار مالیاتی یا تــالش عامدانه 
بــرای کاهــش هزینه های مالیاتی ناشــی شــود. پیشــنهادهای 
مطالعــه نیــز بــرای حل ایــن مشــکالت هســتند. پیشــنهاد اول 
باال بــردن دانــش پیمانــکاران مســتقل درباره مســئولیت های 
مالیاتی است. اداره مالیاتی آمریکا اعالم کرده است که بسیاری 
از پیمانــکاران مســتقل بــه این دلیــل نمی توانند حســاب های 
خود را منطبــق کنند کــه مقهور هزینــه و پیچیدگی رســیدن به 
اجبارهای مالیاتی خود و ملزومات کســب وکار خود می شــوند. 
برخی پیمانکاران به آســانی فــرار می کنند و به دلیــل پیچیدگی 

مالیــات اظهــار نمی کننــد. 36 درصــد ایــن پیمانــکاران در یک 
نظرخواهــی گفته انــد نمی داننــد چــه نــوع اســنادی را بــرای 
گاهی بخشــی های  پرداخــت مالیاتــی بایــد نگــه داری کننــد. آ
کم هزینــه و دادن راهنمایــی به صــورت مســتقیم از ســوی 
اداره های مالیاتی می تواند انطباق های مالیاتی را تا حد زیادی 
باال ببــرد. ایــن راهنمایی هــا تا حــد زیــادی از ســوی اداره های 
مالیاتی ایجادشده اند اما بســیاری از پیمانکاران مستقل حتی 
نمی دانند کــه از ســوی اداره هــای مالیاتــی به عنــوان پیمانکار 

مستقل در نظر گرفته می شوند.
راه حل دوم برای چالش بعدی خودکار کردن پرداخت مالیات از 
سوی پیمانکاران مستقل است. مطمئن ترین راه برای انطباق 
مالیاتی پرداخت مالیات مشابه به کارفرمایان به صورت خودکار 
گــر معیار مالیات  اســت. اداره های مالیات گزارش کرده اند که ا
درآمد باشــد تنها یــک درصد گزارش نادرســت درآمــدی وجود 
خواهد داشت اما در اشکال مالیاتی دیگری که در آمریکا وجود 
دارد 63 درصد از درآمدها به اشتباه گزارش می شوند؛ بنابراین 
پیمانکاران مســتقل در بخش دوم قرار دارند که روند پرداخت 
مالیات آن ها به نحوی است که امکان پیدا می کنند که درآمدها 
را کمتر گزارش کنند. نظامی که با نام پرداخت مالیات تخمینی 
شــناخته می شــود. ایــن پیشــنهاد نیازمنــد آن اســت کــه هــم 
اطالعات پیمانکاران مستقل درباره پرداخت مالیات باال برود 
و هم پرداخت های مالیات به صورت خودکار باشد تا اینکه بنا به 
اظهار تخمینی پیمانکار مستقل باشد. یکی از راه های این کار 
پرداخت مالیات از سوی شرکتی اســت که از خدمات پیمانکار 
مســتقل اســتفاده می کنــد. قوانین موضوعــه مالیــات کارکنان 
می تواند به این شکل از کار که توسط پیمانکاران مستقل انجام 

می شود نیز تعمیم پیدا کند.
راه سوم نیازمند گزارش های قوی از ســوی شرکت هایی است 
کــه از کار پیمانــکاران مســتقل اســتفاده می کننــد. شــرکت ها 
در آمریــکا موظف انــد هزینه هایــی که بــرای دریافــت خدمات 
انجام می دهند و باالتر از 600 دالر اســت را گزارش کنند. درباره 
پیمانکاران مســتقل این مســئله وجــود دارد کــه آن ها ممکن 
اســت منابع درآمدی متفاوتی داشته باشــند که همگی آن ها 
زیر 600 دالر باشد؛ بنابراین شــرکت ها موظف نیستند بسیاری 
از پرداخت هایشــان بــه پیمانــکاران مســتقل را گــزارش کنند. 
مشــکالت اظهــار پرداخت هــا بــرای شــرکت های بــزرگ فقــط 
به این مســئله محــدود نمی شــوند اما الــزام این شــرکت ها که 
از خدمــات پیمانــکاران مســتقل اســتفاده می کننــد بــه ارائــه 
گزارش های قوی تر، می تواند انطباق مالیاتی را گسترش دهد. 
این شــرکت ها می توانند بــا توجه بــه برخط شــدن گزارش ها و 
پرداخت هــای کامپیوتری خود ایــن کار را به صــورت عملیاتی 
پیش ببرنــد و ایــن می توانــد بــه کاهــش گزارش هــای ناقص و 

اشتباه بینجامد.
ترکیبــی از برخــی از ایــن راه حل هــا بــرای اصالحــات در نظــام 
بازنشســتگی پیمانــکاران مســتقل ضروری اســت و بــا توجه به 
برخی قوانین محلی می توان آن ها را بررسی کرد و به کار بست.

اداره مالیاتی 
آمریکا اعالم کرده 
است که بسیاری 

از پیمانکاران 
مستقل به این 

دلیل نمی توانند 
حساب های خود 
را منطبق کنند که 

مقهور هزینه و 
پیچیدگی رسیدن به 

اجبارهای مالیاتی 
خود و ملزومات 
کسب وکار خود 

می شوند.
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عضو اتاق بازرگانی تهران:

تأمین اجتماعی در ایران از ساختار 
معیوبی رنج می برد

ســاختار مدیریتــی معیــوب نظــام تأمیــن 
اجتماعی و روش های ناکارآمد تأمین منابع 
مالــی صندوق هــای بازنشســتگی از مهم تریــن 
چالش های پیــش روی نظام تأمیــن اجتماعی در 

ایران است.
بخش خصوصی به عنوان متولی تولید در کشــور 
دچــار مشــکالت متعــددی بــا ســازمان تأمیــن 

اجتماعی است.
 نرخ بــاالی حــق بیمــه ســهم کارفرمــا، قوانین 
ســخت گیرانه و دســت وپاگیر نظــام تأمیــن 
اجتماعــی، ضعــف در نظــام دادرســی تأمیــن 
اجتماعی و عــدم توجه بــه حقــوق کارفرمایان 
ازجملــه مــواردی هســتند کــه چالش هــای 
جدی را بــرای کارفرمایــان به وجــود آورده اند. 
البته بخــش قابل توجهــی از چالش ها از منظر 
کارفرمایــان مربوط به شــیوه اجــرای قوانین و 

مقررات است.
در همین راستا و برای آشنایی بیشتر با مشکالتی 
که بخش خصوصی بــا تأمین اجتماعــی دارد، به 
ســراغ یکی از فعــاالن بخش خصوصــی و اعضای 

اتاق بازرگانی رفتیم.
محمدرضا نجفی منش، یکی از فعاالن اقتصادی 
اســت که ســال ها در حــوزه قطعه ســازی فعالیت 
می کند و به عنوان یکی از شناخته شده ترین افراد 
در حــوزه بخــش خصوصــی، از چالش هــای ایــن 

بخش با تأمین اجتماعی می گوید.

فعاالن اقتصادی

13
99

د 
سفن

بخش نخستا
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اوایل انقالب در 
کشور ما نیز این گونه 
بود که تقسیم به سه 
می شدیم، یعنی یک 
سوم کارگر یک سوم 
کارفرما و یک سوم 
هم دولت. اما در 

دولت قبلی آمدند و 
این ساختار را به هم 
زدند و عمده اش شد 

دولتی

   به نظر شما، به عنوان یکی از قدیمی ترین افراد در حوزه فعالیت 
بخــش خصوصــی، مهم تریــن مســئله ای کــه بیــن فعــاالن حــوزه 

کسب وکار و تأمین اجتماعی وجود دارد چیست؟
اول اینکه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســاختارش ایــراد دارد. مثال 
در کشــوری مثــل آلمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارای یــک 
هیئت امنایی است که متشــکل از 60 نفر اســت که از این تعداد 30 
نفر از بخــش کارگــری و 30 نفر را نیــز کارفرمایان تشــکیل می دهند، 
همچنین این گروه یک هیئت اجرایی 12 نفره نیز دارند که بازهم از 

هر دو طیف به صورت مساوی در آن حضور دارند.
اوایل انقالب در کشور ما نیز این گونه بود که تقسیم به سه می شدیم، 
یعنی یک سوم کارگر، یک ســوم کارفرما و یک ســوم هم دولت؛ اما در 
دولت قبلی آمدند و این ساختار را به هم زدند و عمده اش شد دولتی. 
مســلما کســی که خودش پول این قضایا را نداده و این کار را نکرده، 
نمی تواند تصمیمــات درســت را بگیــرد. در حال حاضــر هزینه های 
صندوق یا ورودی هــای صندوق را 23 درصــد کارفرما، هفت درصد 
کارگر و ســه درصــد هم طبــق قانــون باید دولــت بدهــد کــه آن را هم 
نمی دهد، یعنی اآلن دولت کلی بدهی به صندوق تأمین اجتماعی 
دارد که نمی دهد ولی تمام اداره آنجا با دولت است. این روشی است 
گر درست شود، مسائل  که باید تغییر کند، یعنی خود این ســاختار ا
بعــدی از آن هم درســت می شــود. ایــن می شــود گفــت عمده ترین 

مسئله ای است که سازمان تأمین اجتماعی دارد.
   با توجه بــه صحبت هایی که بیــان کردید، به نظر شــما قوانین 

سازمان تأمین اجتماعی نیاز به تحول ندارد؟
مطمئنا در بحــث عمل و اجــرا قوانین نواقــص اساســی دارند. این 
هم یک چیز بنیادین اســت که بایــد روی آن فکر شــود. موقعی که 
ســازمان تأمین اجتماعی قانونش نوشــته شــد، ســال 5۴ بود. آن 
گر آنجا پیش بینی کردند که  موقع امید به زندگی 5۴ سال بود. لذا ا
کسی 30 سال کار کند، می تواند بازنشست شود، حسابش هم این 
بود که 30 سال کارکرده، چهار سال هم می گیرد و می رود به رحمت 
کرده؛ اآلن به  خدا؛ اما از آن موقع تابه حال امید زندگی افزایش پیدا
75 سال رســیده، یعنی 7۴ ســال در آقایان است، 76 ســال هم در 
خانم ها. میانگین را بگیریم، می شــود 75 سال؛ یعنی کسی که 20 
ســاله وارد بازار کارشده باشد، 30 ســال هم کارکرده باشد، 50 سال 
دارد و تا 75 سالگی باید 25 سال مستمری بگیرد که این عدد فشار 
بسیار زیادی به این صندوق وارد می کند و دیگر نمی تواند وظایفش 
را انجام داده و به دولت محول می شود که آن هم مشکالت خاص 
خــودش را دارد. در حال حاضر در اروپا برای بازنشســتگی دعوا ســر 
65 سال و 67 سال اســت. نمی گویند چند سال ســابقه کار داری، 
می گویند سن 65 سالگی یا 67 سالگی یا بعضی ها به 63 سالگی که 
می رسند بازنشسته می شوند و بعدازآن هم دیگر حق کار درجایی 
دیگر را ندارد؛ اما در کشور ما با توجه به شرایط افرادی که بازنشسته 

می شوند دوباره دنبال کار هستند.
مسئله دیگری هم که وجود دارد قانونی است که برای بازنشستگی 
زنان مطرح کرده اند و مطرح کرده اند که زنان می توانند با 20 سال 
کار بازنشســته شــوند. 20 ســال یعنــی اآلن هر زنــی کــه کار می کند، 
می گوید من ســر 20 ســال بازنشســته می شــوم، دوســوم حقوقم را 

مســتمری می گیــرم و باقــی اش را هــم مــی روم یکجایــی کامــل کار 
می کنم، یعنی حقوق به اضافه دوســوم می گیرم تازه حق بیمه هم 
از من کم نمی شود. این ها ایرادهای ریشه ای کار است، مسئله ای 

هم نیست که ساده حل وفصل شود.
بحث بعــد مقوله ای به اســم کار ســخت و زیــان آور اســت، یعنی به 
افرادی که مشاغل خاص دارند که شــامل قانون سختی کار است 
می گویند تو چــون در جای ســخت کار می کنی، می توانی 20 ســاله 
بازنشسته شوی، مشکل اینجاســت که تمام افرادی که در معدن 
مشــغول به کار هســتند مشــمول این قانون می شــوند حــاال مثال 
یکی در معدن نگهبان هم که باشــد این قانون شامل حال آن هم 

می شود.
همه این ها باعث تحمیل فشار زیاد به سیســتم می شود. حاال در 
کشــورهای پیشــرفته آمده اند چیزی به نام کار ســخت و زیان آور را 
حــذف کرده اند و اصــال دیگر نمی گویند کار ســخت و زیــان آور. اآلن 
شما نگاه کن، در کشور ما به شغل پرســتاری می گویند کار سخت 
و زیــان آور، راننــده را می گوینــد کار ســخت و زیــان آور، آتش نشــان 
را می گوینــد کار ســخت و زیــان آور، درصورتی کــه در کشــورهای 
توســعه یافته برای این کارها مزایای بیشــتر و حقوق بیشتر در نظر 
می گیرند، نه اینکه سر 20 سال بازنشســته شوند و نکته اینجاست 
که هیچ کدام هم نمی رونــد در خانه بنشــینند و این ها در حقیقت 

دارند کار انجام می دهند.
چگونه این قانون به بخش خصوصی فشار وارد می کند؟ چون این 
تعهدی اســت که ســازمان باید بدهد. ســازمان از کجا می خواهد 

بیاورد؟ از مِن بخش خصوصی دارد می گیرد.
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در حال حاضر در اروپا 
برای بازنشستگی 
دعوا سر 65 سال 
و 67 سال است. 

نمی گویند چند سال 
سابقه کار داری، 
می گویند سن 65 

سالگی یا 67 سالگی 
یا بعضی ها به 63 

سالگی که می رسند  
بازنشسته می شوند 
و بعد از آن هم  دیگر 

حق کار در جایی دیگر 
را ندارد. اما در کشور 
ما با توجه به شرایط 

افرادی که باز نشسته 
می شوند  دوباره 

دنبال کار هستند. 

   اینکه منابع سازمان از طرف صاحبان صنایع تأمین می شود را 
متوجهیم، ولی منظور این اســت که این هزینه اضافه ای که سربار 
می شــود چگونه جبران می شــود که ســربار و فشــارش روی بخش 

خصوصی است؟
ســازمان تأمیــن اجتماعی یک صنــدوق بــرای آینده اســت، یعنی 
گر  صندوقی نیســت که از اآلن آخرش را ببینیم. قرار این اســت که ا
یک کارگری ازکارافتاده می شود یا به سن باال می رسد دارای مشکل 
مالی نباشد و بتواند یک درآمدی داشته باشد؛ اما این کار در کشور 
ما درســت اجرا نمی شــود. به طور مثال به جــای اینکه مــن 10 تا 15 
درصد حق بیمه بدهم، باید 23 درصد بدهم و این باعث می شود 
هم به کارفرما فشار وارد شود و هم به قیمت تمام شده. از سوی دیگر 
هم کسی که بیمه را دریافت می کند می گوید بخشی از پول بیمه را 
می گیرد و دوباره مشغول به کار می شوم. اآلن در خیلی از شرکت ها، 
مخصوصا خانم ها ســر 20 ســال می آیند و می گویند ما می خواهیم 
بازنشســته شــویم، بعدش هم با شــما کار می کنیم، امــا به صورت 
مشاوره ای، یعنی حقوقش می شود 1/5 برابر، همان کار را هم انجام 
می دهد. این مسئله ای است که باید در موردش خیلی بااحتیاط 
اما مــداوم صحبت کرد تا حــرف و بحثش را جــا انداخت، زیــرا از آن 
حرف هایی است که یک دفعه نمی شود برای آن اقدامی انجام داد، 
باید آرام آرام بگوییم کــه این به ضرر جامعه اســت، یعنی فردا تمام 
پول صندوق اجتماعی را باید دولت بدهد، دولت هم که پول روزش 
کجاآباد. این قوانیــن نیاز به اصالح  را ندارد بدهد و این می شــود نا
دارد اما در حال حاضر نمی توان کم وزیاد کرد، چون بالفاصله تمام 
جامعه مانع می شــوند که می خواهند پــول ما را از بیــن ببرند. این 
گر کارشناسی نگاه  مدل خیلی خوشایند کارمند و کارگر نیست، اما ا
کنیم چنانچه این مدل خوب بود، اروپا هم ایــن کار را می کرد. چرا 
آلمان سن بازنشستگی را 65 ســال قرار داده است؟ آن ها هم مثل 
ما می توانستند بعد از 30 ســال کار کردن، بگویند بیایید پولتان را 
بگیرید؛ اما آن ها از این پول های اضافه ندارند و هیئت امنا نیز چون 
خود آن ها هستند که پول را تأمین می کنند بیشتر دقت کرده و کار 
انجام می دهند. این ها ایرادات بنیادین و ریشه ای سازمان تأمین 

اجتماعی است و باعث بروز بعضی از اتفاقات ناخوشایند می شود.
   از نگاه شما عملکرد سازمان تأمین اجتماعی هم دچار مشکل 

است؟
اوال یــک ایــراد اساســی در عملکــرد ســازمان وجــود دارد، همــه 
هیئت امنــای ایــن ســازمان را دولت تعییــن می کنــد و ازآنجایی که 
یک سازمان بخشنامه محور است، یعنی خودش قانون می گذارد، 
گر کسی هم معترض باشد، خودش قضاوت  خودش اجرا می کند و ا
می کند؛ یعنی در این هیئت های حل اختالف و تشخیصی که وجود 
کثریت نماینده ها برای خود بیمه هستند. خب معلوم است،  دارد، ا
می گوید هیچ چاقویی دســته خــودش را نمی ُبرد، یعنی کســی که 
خودش قانون می گذارد و بعد بروید از خودش شکایت کنید معلوم 

است که پاسخی ندارد.
این یک ایراد اساســی اســت، یعنی آنجــا باید یک حالتی باشــد که 
گر کسی اعتراض داشته باشد، کسانی باشند که جزو آن مجموعه  ا
نباشند که بتوانند این ایراد و اشکال را بررسی و مرتفع کنند. اینکه 

خودشان قانون و بخشنامه می گذارند، خودشــان اجرا می کنند و 
خودشان هم قضاوت می کنند، می شــود یک سازمان خودمختار 
که به هیچ کســی هم جوابگو و پاســخگو نیســت. این غلط اســت و 
این ساختار باید به هم بخورد و حتی بخشنامه هایی هم که انجام 
کثرا کسی از آن ها خبری ندارد و در کشوهای میز است.  می دهند، ا
البته به تازگی شــروع کرده انــد نظرات مــا را هم می پرســند که مثال 
این کار چطــوری باید انجام شــود؛ اما ایــن هم یک ایراد ریشــه ای 
اســت کــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی وجــود دارد. در آیین نامه 
گر کسی مقاطعه کاری می کند؛  تأمین اجتماعی، ماده 38 می گوید ا
مقاطعه کاری هم تعریف معین و مشــخص دارد، یعنی مثال کســی 
که تهــران اســت و مــی رود در آذربایجــان راه می ســازد، از همان جا 
یکسری کارگر می گیرد و کار را تحویل می دهد و می آید، یعنی با آن ها 
رابطه استخدامی ندارد. بعدا این ها مقاطعه را کردند پیمانکاری. 
پشت این هم یک شــیطنتی بود که مقاطعه را بکنند پیمانکاری. 
دراین بین چه اتفاقی می افتد؟ اتفاق این می شــود که به صاحب 
پروژه گفته اند چــون کارگرهایت هویت مشــخص دارند، تو از مبلغ 
پروژه 15 یا 16 درصد علی الحساب بابت بیمه پرداخت کن، بعد ما 
با تو تسویه می کنیم؛ که هیچ وقت چنین اتفاقی نمی افتد؛ این ها 
همــان 16 درصــد را می گیرنــد و کار را خــالص می کنند. حــاال این را 
آمده اند بســطش دادند بــه پیمان کارهــا و گفته اند شــما باید یک 
چنیــن کاری انجام دهیــد. چرا؟ چــون در ایــن قراردادهــا دیگر هر 
چیزی اسمش پیمان باشد، می گویند بیایید آن 15 درصد را به من 
بدهید، این در صورتی  است که خود پیمانکار کارگرش را بیمه کرده 

و حق بیمه اش را می دهد.
البته مــاده ۴0 قانــون رفع موانــع تولید آمــد یک بخش ایــن قضیه را 
گر کسی کاری را در کارگاه خودش با کارگرهای  حل کرد. این گونه که ا
خودش انجــام می دهد، دیگر شــامل این قانــون نمی شــود، اما آن 
چیزی که ایرادش هنوز باقی مانده، گفته است باید سازمان تأمین 
اجتماعی به این ها مفاصا بدهد. ما می گوییم چه احتیاجی به مفاصا 
داریم؟ وقتی از مالیات و همه دارند می آیند و رسیدگی می کنند! اینکه 
دانه به دانه و قرارداد کســی بخواهد برود مفاصا بگیرد، یک کار زائد 
و بیخودی اســت که ما می گوییم اصال نیازی به مفاصا اینجا ندارد. 
یک قدم دیگر جلوتر آمدند؛ قراردادهای خریدوفروش را شامل پیمان 
کردند؛ یعنی چه؟ یعنی من قطعه می سازم، می دهم یکجایی مثل 
سازه گستر و لوکوموتیو، او هم قطعه من را جمع می کند و می دهد به 
خودروساز. آن قراردادی را که من با او بستم را می گویند این پیمان 
اســت و رفته اند ســراغ ســفارش دهنده کــه تمام ایــن قــراردادی که 
بسته اید را باید بیایید 16 درصدش را بدهید. عددها نجومی  شده، 
یعنی مثال نزدیک 800 یا هزار میلیارد تومان. برای یک شرکت دیگری 
1800 میلیارد تومان بســته بودنــد. ما کلی تــالش کردیــم، تقریبا دو 
سال در اتاق بازرگانی وقت صرف کردیم و در آخر رفتیم ستاد اقتصاد 
مقاومتی و آقای جهانگیری دستور دادند که این قانون نباید شامل 
این مدل قراردادها شود. حال جالب تر آن این است که از سال 5۴ تا 
90 این خریدوفروش ها شامل این قانون نبوده و از 90 تا 95 را شامل 

ج شد. کردند، از 95 به بعد دوباره از قانون خار
این باعث شده یکسری که در فاصله زمانی سال 90 تا 95 حسابرسی 
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شــدند و حکم دارنــد در یک برزخــی قــرار بگیرنــد و در دیــوان دچار 
گر  مشکل شوند. پرونده شان اآلن باز است، حرف ما این است که ا
با قانون اآلن بررسی شــود مشــکلی وجود ندارد بنابراین می توانید 
پرونده های گذشته را نیز حل کنید اما می گویند که چون پرونده به 
دیوان رفته باید آنجا بررسی شود و از حیطه اختیارات ما خارج است.
گر کاری انجام شده و اشتباه بوده چرا اآلن  صحبت ما این است که ا
که قانون درست شده است نباید شامل گذشته هم شود. هرچند 
همین اآلن هم بعضی مواقع سعی می کنند آیین نامه را به گذشته 

برگردانند چون منافع بیشتری در آن وجود دارد.
یکــی از مســائل دیگری که ایــن روزهــا بــا آن درگیریم این اســت که 
مجموعه ای آمده اند برای حسابرســی و هنوز از در بیرون نرفته اند 
که تلفن به صدا درمی آید؛ آمده اند برای شما 200 میلیون بریده اند؟ 
ک می کنم. این خودش  شما به من 50 میلیون بدهید این مبلغ را پا
یک منبعی برای فساد شده است. حاال شــما خود را جای کارفرما 
قرار بدهید، 200 میلیون را پرداخت می کنید یا ترجیح می دهید 50 
کثرا 50 میلیــون را می دهند هرچند که بدعت  میلیون را بدهید؟ ا

اشتباهی است.
نکته دیگر اینکــه قراردادهای خریدوفــروش، خدمــات و غیره، ولو 
به سفارش باشــد، شــامل ماده 38 نمی شود. این مســئله را ما به 
مجلس منعکــس کردیــم و پیگیری می کنیــم که به صــورت قانون 
تصویب شود، چون با بخشنامه مشکل حل نخواهد شد و دوباره 
به چالش بر خواهیم خورد. من مثال زدم و گفتم شما صبح می روید 
نانوایــی، یک مقــدار نــان آنجا هســت برمی داریــد و می آییــد. این 
خریدوفروش است؛ اما بگویی شاطر برای من یک نان خشخاشی 
بزنید، چون با سفارش است، می گوید این شامل این می شود و باید 

16 درصد به تأمین اجتماعی بدهید.
این یک رویه بســیار غلط اســت. به طور مثــال من اآلن لنــت پراید 
گر  تولید می کنم، همه لنت های پراید هم شبیه هم هستند، حاال ا
شرکتی به من سفارش بدهد که مثال برای من هزار عدد لنت تولید 
کن، شامل 16 درصدی که باید به تأمین اجتماعی بدهیم می شود 
گر همین مقدار در مغازه بفروش برسد مشکلی ندارد، این یک  اما ا

رویه بسیار اشتباه است که باید اصالح شود.
مطلب دیگری که از اهمیت باالیی برخوردار است، زمان رسیدگی 
است، در قانون آمده که 6 ماه زمان دارند که بیایند و لیست افرادی 
که به عنوان بیمه معرفی شــده اند را بازرســی کنند اما این بازرســی 
به مرورزمان به حسابرسی تبدیل شد و تمام گوشه کنارها را بررسی 
می کنند و مثــال از این بررســی ها به ایــن موضوع می رســند که باید 
فردی که بــا جرثقیل برای شــما بار جابه جــا کرده حــق بیمه اش را 
می گرفتید درصورتی که کســی که مــوردی کار انجــام می دهد حق 

بیمه نمی دهد و همه این ها به عهده کارفرما گذاشته می شود.
حاال ما پیشنهاد داده ایم که زمان 6 ماه را به 1 سال افزایش دهند، 
گر دستشــان برســد کاری می کنند که بیش از یک ســال هم  البته ا
طول بکشد، مثال نامه ای که باید به دست ما برسد به پست تحویل 

نمی دهند و بعد می گویند نامه را فرستادیم شما دریافت نکردید.
برای اینکه اذیتشان را هم کامل کنند می روند سراغ سند افتتاحیه، 
یعنی سندهایی که از ســال گذشته جمع می شــود و سند افتتاحیه 

می خــورد برای امســال. این هــا می گویند ما ســند افتتاحیــه را قبول 
نداریم و باید قبلی ها را نیز بررسی کنیم و به سال های قبل می رسند، 
درصورتی که حرف ما این است شما فقط باید سند امسال را نگاه کنید 

و سند افتتاحیه هر چه که هست درست است و باید آن را بپذیرید.
   امــا شــما در بخشــی از صحبت هــای خود گفتیــد در ســال 95، 

کتورها برطرف شده است؟ موضوع حق بیمه فا
خیر، ما خیلی تالش کردیم تا توانستیم یک نامه از آقای جهانگیری 
بگیریــم، امــا چــون فقــط و فقــط یــک نامــه اســت و قانون نیســت 
هرلحظه این امکان وجود دارد که به رویه گذشته برگردد. این کار 
همین اآلن هــم باوجود نامه در بعضی از زمان ها با مشــکل مواجه 

می شود.
مشــکل دیگری که وجــود دارد در مبحــث بیمه بحث عــدم قبول 
لیســت اســت. من به عنوان کارفرما، قطعه ساز هســتم و قطعه به 
خودروســاز تحویل داده ام اما بعد از 8 ماه هنوز نتوانســته ام پولی 
وصول کنم و این باعث می شــود مثــال 1 ماه حــق بیمه ها پرداخت 
نشــود، از آن طرف به محــض اینکه پــول بیمه پرداخت نمی شــود 
بیمه، دفترچه کارگــران را تمدید نمی کند. ما داشــتیم مواردی که 
همســر کارگر در بیمارســتان بوده اما دفترچــه به دلیل اینکــه 1 ماه 
حــق بیمــه عقب افتــاده پرداخت نشــده، اینکه بــرای ایــن دیرکرد 
باید جریمه در نظر گرفته شــود درســت اســت اما این جریمه نباید 
برای کارگر اعمال شود، البته در اینجا هم ما نمی گوییم لطف کنند 

سازمان  ]تأمین 
اجتماعی[  

بخشنامه محور 
است، یعنی خودش 

قانون می گذارد، 
خودش اجرا 

گر کسی  می کند و ا
هم معترض باشد، 
خودش  قضاوت 

می کند.
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بلکه فقط معتقدیم به قانون توجه کنند. همه این ها هم درست 
شود، با این ترکیب فعلی تا ساختار درست نشود تا آن ترکیب کارگر، 
کارفرمــا، دولت به نســبت معقــول نباشــند، ایــن کار به ســرانجام 

نخواهد رسید.
کنون جلسه ای گذاشته اید برای     به عنوان بخش خصوصی آیا تا
اینکه راه کاری برای مشــکالت در نظر بگیرید و به عنوان پیشنهاد 

ارائه کنید؟
بنده عضو اتاق بازرگانی تهران هستم، ما در اتاق کمیسیونی داریم 
به اسم کمیسیون تسهیل کسب وکار، یکی از مواردی که همیشه 
در جلساتی که برگزار می شود و موردبحث قرار می گیرد همین بحث 
تأمین اجتماعی اســت، شــاید تا بــه امروز بیــش از 30 تا ۴0 جلســه 
گذاشته ایم و پیشنهاد ارائه داده ایم اما مسئولی که در طرف مقابل 
نشسته تنها به فکر این است که درآمدی برای خودش ایجاد کند، 

حاال این درآمد غیرقانونی هم که باشد مهم نیست.
   به نظر شما عامل عدم حل این مشکالت چیست؟

گر در هیئت امنا تعداد نماینده کارگر،  ساختار دچار مشکل است، ا
کارفرما و دولت مساوی باشد و تصمیمات در چنین محیطی گرفته 
شود به مشکل بر نخواهیم خورد، اما مســئله این است که تعداد 

برابر نیست و صدای نماینده ما شنیده نمی شود.
گر بخواهید برای حل مشکالت     شما به عنوان بخش خصوصی ا

اولویت بندی کنید، اصالح را از کجا آغاز می کنید؟

خود ســاختار دچار مشــکل اســت، ضرب المثل معروفی است که 
می گویــد »خشــت اول چــون نهــاد معمار کــج تا ثریــا مــی رود دیوار 
کج« و مسئله ای که بســیار قابل توجه است این است که مقاومت 

عجیب وغریبی برای درست نشدن ساختار وجود دارد.
   این مقاومت شخصی است یا دولتی؟ آیا فکر می کنید پای منافع 

اشخاص در میان است یا پای منافع دولت؟
پای منافــع هیچ کدام، این هــا بــرای کل جامعه زیان اســت و برای 
گــر نتوانــم کارم را درســت انجام  کســی نفعی نــدارد، مــن کارفرمــا ا
دهم، تولید و اشــتغال به چالش کشیده می شــود. من نام این کار 
را ندانــم کاری می گــذارم، چرا می گویــم ندانم کاری؟ چون ســاختار 
درست نیست. طبق ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، 
هر بخشــنامه ای که قرار باشــد اجرا شــود باید از ذینفعان آن سؤال 
خ نمی داد معلوم  شود که تا قبل از حضور آقای ساالری این اتفاق ر

هم نیست بعد از ایشان اجرا شود.
   به عنوان حســن ختام، این فشــارهایی که ســربار می شود به 
بخش خصوصی و صدایی که شــنیده نمی شــود، چه تأثیری روی 

کسب وکار شما می گذارد؟
کسب وکار را تضعیف می کند، هزینه تمام شده را باال می برد، فساد 
را زیاد می کند کــه این از همــه بدتر اســت، می آیند 10 تومــان را به 2 
تومان معامله می کنند و می روند. این ها اثرات مخربی است که در 

کسب وکار می گذارد.

گر  ماده 38 می گوید ا
کسی مقاطعه کاری 

می کند؛ مقاطعه کاری 
هم تعریف معین 
و مشخص دارد، 

یعنی مثال کسی که 
تهران است و می رود 

در آذربایجان راه 
می سازد، از همان 
جا یکسری کارگر 

می گیرد و کار را تحویل 
می دهد و می آید، 
یعنی با آن ها رابطه 
استخدامی ندارد. 

بعدا این ها مقاطعه را 
کردند پیمانکاری.

فعاالن اقتصادی
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بر اســاس مــاده 28 قانــون تأمین اجتماعــی مجموع حــق بیمه 
پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل 30 درصد حقوق و 
دستمزد بیمه شده است که 7 درصد آن سهم کارگر، 20 درصد آن 
بیمه اجتماعی مربوط به کارفرما و 3 درصد باقیمانده نیز به بیمه 

بیکاری تعلق دارد که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
در حــال حاضر ارســال لیســت بیمه تأمیــن اجتماعــی به صورت 
اینترنتی انجــام می شــود. کارفرمایان برای ارســال لیســت بیمه 
باید نرم افزار ارســال لیســت حق بیمه را از سایت ســازمان تأمین 
samt.tamin.اجتماعی دانلود، ســپس با وارد شــدن به ســامانه

ir  لیســت کارکنان و اطالعات بیمه ای آن ها را به ســازمان تأمین 
اجتماعی ارسال نموده و با دریافت شناســه پرداخت در سامانه 

مربوطه حق بیمه خود را پرداخت نمایند. 

   مسائل و مشکالت فرایند ارسال الکترونیکی 
لیست حق بیمه

از مهم ترین مسائل و چالش هایی که ازنظر کارفرمایان در ارسال 
و پرداخــت الکترونیکی حــق بیمه وجــود دارد می توان بــه موارد 

ذیل اشاره کرد:
1- تعــداد زیــاد دفعــات پرداخــت حــق بیمــه و ارســال لیســت 

بیمه شدگان )هرماه یک بار(.
2- محدودیــت در نصــب برنامــه تهیــه لیســت حــق بیمــه برای 

سیستم ها و ویندوزهای مشخص.
3- عــدم امکان اعــالم تــرک کار یا جــذب نیــروی انســانی جدید 

االستخدام از طریق سامانه.

4- کدبندی شــدن خطاهــا موقع عــدم تائید لیســت و نامفهوم 
بودن آن ها برای کاربر و درنتیجه لزوم مراجعه به شعبه.

5-  لزوم مراجعه حضوری کارفرما )یا نماینده وی( به شعبه جهت 
دریافت نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه ارسال لیست 

حق بیمه به ویژه برای شرکت های پیمانکاری.
6- عدم تائید لیست ارسالی از طرف سامانه به دلیل بروز نبودن 
بانک اطالعاتی ســازمان تأمین اجتماعی در خصوص اطالعات 

هویتی بیمه شدگان.
7- عــدم امــکان اصــالح، ویرایش و یــا حذف لیســت ارســالی در 

صورت بروز خطا از طرف کاربر.
8- کندی سامانه در روزهای آخر ماه و انتظار طوالنی مدت برای 

دریافت تأیید لیست و برگه پرداخت.
9- عدم قبولی اسامی مهندسان خانم در لیست پروژه ها.

   محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری بـر 
اسـاس درصـدی از مبلـغ پیمـان

قانون گذار با هدف دریافت حق بیمـــه در خصوص کارگرانی کـــه 
کـز غیرقابـل دسترسـی مشـغول بـه کار هسـتند ماده ۴1 را در  در مرا
قانـون تأمین اجتماعـی پیش بینی کـرده اسـت. سـازمان تأمین 
اجتماعـی بـر اسـاس ایـن مـــاده و ماده 38 و بخشنامه شماره 1۴ 
جدید اداره درآمد ســازمان تأمین اجتماعی، اقـــدام بـــه تعییـــن 
درصدهایـــی بـــرای قراردادهـای پیمانـــکاری کـرده اســـت کـه بـر 
اسـاس آن درصدهـــا، حـق بیمـه را دریافـت می کنـــد. لذا هرچند 
قاعــده عمومی محاســبه حــق بیمــه در مــاده 28 قانــون تأمین 

قانون گذار با هدف 
دریافت حق بیمـه 

در خصوص کارگرانی 
کـز غیرقابـل  کـه در مرا
دسترسـی مشـغول 
بـه کار هسـتند ماده 
41 را در قانـون تأمین 
اجتماعـی پیش بینی 

کـرده اسـت.

بررسی فرآیند ارسال الکترونیکی لیست 
بیمه و محاسبه حق بیمه پیمان ها

فرایند ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی 

یکی از مهم ترین اقداماتی که کارفرمایان و صاحبان شرکت ها باید در هرماه انجام دهند، ارسال لیست و 
پرداخت حق بیمه کارکنانشان به سازمان تأمین اجتماعی است. حق بیمه عبارت است از وجوهی که به حکم 
قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی 

یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می گیرد.

توحید جعفری
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



اجتماعــی آمده اســت، لیکــن در قراردادهــای پیمانــکاری حق 
بیمه به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می شــود و تعداد 
بیمه شدگان و مزد آنان ازاین جهت بی تأثیر است. معموال مبلـغ 
حـق بیمـه در ایـن حالـت از حق بیمه حالت اول )بر اساس لیست 

دستمزد کارکنان( بیشـتر است.
فراینــد کار به این شــکل اســت که بالفاصلــه پس از انعقــاد کلیه 
قراردادهای پیمانکاری بایستی یک نسخه از قراردادهای مذکور 
به انضمام سایر مدارک موردنیاز به واحد درآمد تأمین اجتماعی 
تحویل داده شــود، کارفرما از هر صورت وضعیــت 5  درصد بابت 
بیمه کســر می کند و آن را به صورت ســپرده نگهــداری می نماید 
و پس از ارائه مفاصا حســاب آن را به پیمانــکار پرداخت می کند. 
پیمانکار نیز باید هرماه لیســت کارکنان خود را تهیــه و بر مبنای 
حقــوق و مزایای مشــمول بیمــه، حق بیمــه آن ها را محاســبه و 
پرداخت نماید. پس از خاتمه پیمان و پس از انجام محاسبات بر 
اساس اعمال ضریب و اعالم بدهی از طرف شعبه، چنانچه این 
مبلغ از مبالغ پرداخت شــده بر اساس لیســت دستمزد کارکنان 
بیشــتر باشــد مابه التفــاوت آن را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
گر حــق بیمه  می پــردازد و مفاصــا حســاب دریافــت می کنــد اما ا
محاسبه شــده از مبالــغ پرداخت شــده طبــق لیســت حقــوق و 
دستمزد ماهانه کمتر باشد از این بابت مبلغی باز پس نمی گیرد.
قراردادهای پیمانکاری ازنظر احتساب حق بیمه به چند دسته 

تقسیم می شوند که عبارت اند از:
1. قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی که به دودسته 
قراردادهــای عمرانی مشــاوره ای و قراردادهــای عمرانی اجرایی 

تقسیم می شوند.
حق بیمــه قراردادهای مشــاوره ای مقطوعــا 1۴ درصد ناخالص 
کارکــرد بعــالوه 1/6 درصد به عنوان حــق بیمه بیــکاری جمعا به 
میزان 15/6 درصد ناخالص کارکرد اســت  )سهم پیمانکار 3/6 

درصد و سهم کارفرما 12 درصد(.
حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی به صورت مقطوع 6 درصد 
ناخالص کارکرد به عــالوه 6 دهــم درصد به عنوان بیمــه بیکاری 

جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد است.
2. قراردادهای غیر عمرانی بسته به اینکه مکانیکی یا دستمزدی 
محســوب شــوند و با مصالح یا بدون مصالح باشند ضرایب حق 

بیمه متفاوتی خواهند داشت.
در قراردادهــای مکانیکــی و قراردادهایی که مصالــح مصرفی در 
آن ها به طورکلــی به عهــده پیمانکار اســت ضریب حــق بیمه به 
میزان 7 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن به عنوان 
حــق بیمــه بیــکاری اســت )جمعــا حــدود 7/77 درصــد(. در 
قراردادهای دستمزدی )کار به صورت غیر مکانیکی( ضریب حق 
بیمه به میزان 15 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن 
به عنوان حق بیمه بیکاری است )جمعا حدود 16/67 درصد(.

کثر کارفرمایان و پیمانکاران سعی دارند که قراردادهای آنان در  ا
گروه قراردادهای عمرانی قرار گیرند؛ زیرا حق بیمه ای که پرداخت 
می شود به مراتب کمتر است. برای اینکه یک قرارداد پیمانکاری، 

قرارداد عمرانی محسوب شود دو شرط الزم است:

  الف( قرارداد بر اســاس بهــای پایه ســازمان برنامه وبودجه، یا 
ضوابط تیپ سازمان منعقدشده باشد.

  ب( تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی 
دولت تأمین شده باشد.

   مسائل و مشکالت نحوه محاسبه حق بیمه در 
قراردادهای پیمانکاری

در سال های اخیر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص 
نحــوه تشــخیص پیمانــکاران و محاســبه حــق بیمــه قراردادهــا 
به گونــه ای بــوده اســت کــه به عنــوان یکــی از موانع مهــم فضای 
کسب وکار کشور محســوب می گردد. اغلب کارفرمایان معتقدند 
در اقالم مشــمول کســر حق بیمــه و محاســبه ضریب حــق بیمه 
پیمان ها وحدت رویه مناسب و شفافیت وجود ندارد. پیچیده 
بــودن فرآینــد محاســباتی، موجب برداشــت های ســلیقه ای در 
اجرای وصول حق بیمه قراردادها شده است؛ و قائل به شخص 
بودن شــیوه تعیین ضرایــب، راه را بــرای اعمال نظرات شــخصی 

کارشناسان هموار کرده و زمینه فساد اداری را فراهم می کند.
در حال حاضر ضرایب اعمالی توســط ســازمان تأمین اجتماعی 
مربوط به 29 ســال پیش اســت. لذا بــا توجه بــه تکنولوژی های 
جدیــد و ورود کســب وکارهای نوین و غیره، تجدیدنظــر در نحوه 
اعمال ضرایب برای محاسبه حق بیمه »مقاطعه کاران« ضروری 

به نظر می رسد.
مهم ترین مســائلی که از نگاه کارفرمایان و پیمانکاران در اعمال 
ضرایب حق بیمــه قراردادهای پیمانــکاری وجود دارد به شــرح 

زیر است:
1. عــدم شــفافیت بخشــنامه های ســازمان تأمیــن اجتماعی در 

خصوص ضرایب حق بیمه پیمان ها.
2.  مطالبه حق بیمه مشــاغل ســخت و زیان آور از کارفرمــا بعد از 

اتمام قرارداد.
3. مشخص نبودن ضریب حق بیمه در زمان برگزاری مناقصه ها 

)پیش از انعقاد قرارداد(.
4. عملکرد نامناسب سازمان تأمین اجتماعی در نحوۀ تشخیص 

و شناسایی پیمانکاران.
5. محاســبه حــق بیمــه بــرای خریدهــای ارزی بــه دلیــل عــدم 

گشایش اعتبار اسنادی. 
6. محاسبه حق بیمه در قراردادهای نگهداری تأسیسات.

7. محاسبه حق بیمه برای خرید تجهیزات در برخی از قراردادها.
8. کاهش نقدینگی پیمانکار به دلیل کسر و نگهداشت 5 درصد 

کل قرارداد نزد کارفرما تا موقع ارائه مفصاحساب.
9. محاسبه حق بیمه برای پرداخت پاداش افزایش تولید.

10. اعمــال ضریــب حــق بیمــه بــرای قراردادهــای تحقیقاتــی و 
پژوهشی.

11. محاســبه حــق بیمــه بــرای مجوزهــا و نظــارت ســازمان ها 
)درصورتی که این موارد از پرداخت حق بیمه معاف هستند(.

12. محاسبه حق بیمه بابت سند افتتاحیه.

اغلب کارفرمایان 
معتقدند در اقالم 
مشمول کسر حق 

بیمه و محاسبه 
ضریب حق بیمه 
پیمان ها وحدت 

رویه مناسب و 
شفافیت وجود 

ندارد.
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به طورکلــی فرآیند صــدور مفاصاحســاب در مــاده 37 قانــون تأمین 
اجتماعی به این ترتیب اســت که هنگام نقل وانتقــال عین یا منافع 
مؤسســات و کارگاه هــای مشــمول قانون تأمیــن اجتماعــی صورت 
می گیرد، اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح 
حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی 
انجام گیــرد، انتقــال گیرنده مکلف اســت گواهــی ســازمان مبنی بر 
نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده 
مطالبه نماید و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع تنظیم سند از 
گذارنده استعالم نمایند.  سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی وا
درصورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر 
ســازمان پاســخی به دفترخانــه ندهــد، دفترخانــه معاملــه را بدون 
مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در سازمان تأمین اجتماعی ابتدا نامه 
دفترخانه در واحد درآمد آن سازمان ثبت می گردد. سپس وضعیت 
پرونده کارگاه در خصوص داشــتن بدهی یا عدم آن موردبررسی قرار 

می گیرد. 
در خصوص پیمانکاران، اخذ مفاصاحســاب طی دو مرحله انجام 
می شــود. در مرحله اول یک نامه توســط کارفرما خطاب به تأمین 
اجتماعی با شــماره قرارداد منعقده بــرای پیمانکار صادر می شــود 
و مواردی مثل شــروع کار، پایان کار، مدت قــرارداد، مبلغ ناخالص 
قــرارداد، درصدهــای مکانیکــی و دســتی کار و وظایــف پیمانــکار و 
کارفرما در آن منعکــس می گردد و در مرحلــه دوم پیمانکار نامه را به 
واحد درآمد تأمین اجتماعی می برد و مسئول پرونده طبق اطالعات 
ج در نامه برای درصــد مکانیکی 7%، دســتی 15% و برای حق  مندر
بیمه بیکاری %1/9 محاسبه می کند. جمع این سه مبلغ از کل مبالغ 
پرداختی بابت بیمه پیمان کسر می شود و در صورت تسویه حساب 
نهایی با ســازمان، مفاصاحساب ایشان صادر می شــود و پیمانکار 
با این مفاصاحســاب می تواند با کارفرما تسویه حســاب کنــد و %5 

ناخالص قرارداد به همراه قسط آخر را دریافت کند.
از مهم ترین مشکالت و چالش های پیش  روی کارفرمایان کارگاهی در مراجعه و مواجهه با سازمان 
که  تأمین اجتماعی، منوط بودن صدور و تمدید کارت بازرگانی به دریافت مفاصاحساب بوده چرا
سازمان تأمین اجتماعی به بهانه صدور مفاصاحساب بیمه از فعاالن اقتصادی تعهداتی می گیرد و 

این تعهدات زمینه حسابرسی از دفاتر مربوط به دوره های مختلف را فراهم می کند.
در حوزه پیمانکاران یکی از مهم ترین مشکالت عدم وجود وحدت رویه در نحوه محاسبه حق بیمه 
قراردادها و ضریب پیمان توسط شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی است. به عنوان مثال در 
قراردادهای تیپ منعقده با کارفرما که با شماره های مختلف و زمان های مختلف منعقد گردیده، 
محاسبه ضریب حق بیمه متعلقه یکسان نبوده و قائم به شخص بودن شیوه تعیین ضرایب، راه را 
برای اعمال نظرات شخصی کارشناسان هموار کرده و زمینه فساد اداری را فراهم می کند. مشکل 
عدم پذیرش لیست بیمه پرسنل از دیگر مشکالت پیمانکاران است. با توجه به مشکالت عدیده 
مالی کارفرمایان و عدم پرداخت به موقع مطالبات و ازجمله پرداخت حق بیمه پرسنل توسط آنان، 
شعب سازمان از پذیرش لیست بیمه شرکت ها به دلیل مسدود شدن حساب کاربری خودداری 

می نمایند، لذا برای پرسنل مشکالت زیادی درزمینۀ خدمات تأمین اجتماعی ایجاد می شود.
عدم شفافیت بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص صدور مفاصاحساب نیز یکی دیگر از 
که باعث می شود واحدهای اجرایی دچار تناقض و اعمال  دغدغه های پیمانکاران به شمار می آید چرا
سلیقه شخصی شوند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی در ارائه میزان درآمدهای حاصل از حق بیمه 

قراردادها شفاف نبوده که این امر نشان دهندۀ ضعف قانونی ماده ۴1 قانون تأمین اجتماعی است.
از بین رفتن سوابق بیمه ای اعضای هیئت مدیره شــرکت ها به دلیل طوالنی شدن فرایند تجمیع 
سوابق آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی و انعقاد قراردادهای کارفرمایی نیز یکی دیگر از اشکاالت 
این حوزه به شــمار می آید. به لحاظ اینکه قبل از بستن قرارداد، نســبت به جمع آوری سوابق این 
گروه از شعب تأمین اجتماعی اقدام می شود و اعالم پاسخ شعب اصوال با تأخیر همراه است، لذا این 

مسئله آنان را از داشتن چند ماه سوابق بیمه ای محروم می نماید.
اعمال ســلیقه های فردی در محاســبه جرائــم پیمانــکاری، طوالنی بــودن و زمان بر بــودن فرآیند 
صدور مفاصاحساب، عدم مکانیزه بودن سیستم سازمان تأمین اجتماعی و نیز شمول ماده 38 و 
اعمال ضرایب پیمانکاری برای قراردادهای سرویس و نگهداری برخی از شرکت ها از دیگر مشکالت 

پیمانکاران درزمینۀ صدور مفاصاحساب به-شمار می رود.

بررسی فرآیند صدور مفاصاحساب
مفاصاحساب بیمه به معنی تسویه حساب نهایی با سازمان تأمین اجتماعی است. به طورکلی کارفرمایان در 
خصوص اخذ مفاصاحســاب از ســازمان تأمین اجتماعی به دو گروه کلی کارفرمایان کارگاهی و پیمانکاران 
دسته بندی می شوند. کارفرمایان کارگاهی که مطابق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی همان انتقال دهنده هستند 
که در هنگام نقل وانتقال عین یا منافع مؤسسه و کارگاه خود می بایست مفاصاحساب پرداخت حق بیمه مبنی بر 
عدم داشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن به سازمان تأمین اجتماعی را به انتقال گیرنده تحویل دهند. 

حدود 80 درصد کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی این نوع کارفرمایان هستند. پیمانکاران که مطابق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، 
طی قراردادی کار از طرف کارفرما )واگذارنده کار( به آن ها واگذار می شود، موظف اند كاركنان خود و همچنین كاركنان مقاطعه كاران فرعی 
را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند و با پایان یافتن قرارداد، مفاصاحساب را دریافت کرده و به کارفرما تحویل دهند و به دنبال آن 
5% ناخالص قرارداد به همراه قسط آخر را دریافت کنند. حدود 20 درصد کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی شامل این گروه می باشند.

سمیه اسدی
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



آهنی: تشکیل دوباره شورای عالی 
تأمین اجتماعی باید اولویت اصلی دولت 

و مجلس باشد
نگاهی واقع بینانه به چالش ها و مشکالت نشان می دهد که همیشه مشکالت دو شکل متفاوت از سوی طرفین دارد. در 
یک تعامل ناکارآمد و بی نتیجه اشکال از هر دو سوی تعامل است. این رویکرد در مشکالت حاکم بر ارتباط سازمان تأمین 
اجتماعی با صاحبان بخش خصوصی هم حاکم است؛ اما شفاف سازی رویه های حاکم، از بین بردن زمینه های موجود برای برخورد 
سلیقه ای هر دو طرف و همچنین ایجاد یک مسیر قانونی که شامل برخورد شخص محور کمتری باشد، قطعا در این زمینه بسیار 
کارساز خواهد بود. نایب رئیس کمسیون مالیات کار تأمین اجتماعی و نماینده اتاق بازرگانی ایران در این کمسیون معتقد است 
که در حال حاضر احیای دوباره شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی و مشارکت دادن کارفرمایان و کارگران در فرآیند تصمیم گیری 
ضروری اســت و به بهبود تعامل بین بخش خصوصی و شرکای اجتماعی آن کمک بســزایی می کند. گفت وگوی ما با اصغر آهنی 

درباره شرایط فعلی کسب وکار بخش خصوصی با تأمین اجتماعی در ادامه می خوانید.
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   در آغاز مایلم نظر شما درباره شرایط فعلی کسب وکار و بخش 
خصوصی و ارتباط آن با سازمان تأمین اجتماعی را جویا شوم.

به غیراز بحــث همه گیری ویــروس کرونا کــه از چند ماه گذشــته بر 
کسب وکار تأثیر زیادی گذاشته است، وضعیت کسب وکار در کشور 
وضعیت مناســبی ندارد. طبیعتا علت به وجود آمدن این فضای 
نامناسب به عواملی که در کسب وکار تأثیر می گذارند، بازمی گردد 
که یکی از ایــن عوامل برخــی از قوانیــن، مقــررات و آیین نامه های 

سازمان تأمین اجتماعی است.
در ایــن ســازمان قوانیــن و آیین نامه هــای زیــادی وجــود دارد که 
بــرای تولید و رونق کســب وکار مشــکل آفرین شــده اســت. البته با 
رویکــرد مدیریتــی مثبتی که رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
سال گذشته پیش گرفت، قرار بر این شد که آیین نامه ها و مقرراتی 
کــه به طــور مســتقیم در رونــد کســب وکار خلل ایجــاد می کنــد، در 
یک فراینــد علمــی و منطقی اصالح شــود. یکــی از مباحثــی که در 
ح شد، حسابرسی و نحوه حسابرسی  جلسات تنقیح قوانین مطر
و آیتم های مربــوط به آن بــود. برای حل این مشــکالت جلســات 
زیادی تشکیل شد شــاید نتوان گفت که در این جلسات به نقطه 
ایدئال رسیده ایم، اما آیین نامه پیشنهادی که ما به دوستان ارائه 
گر  دادیم و اصالحات ساختاری زیادی در آن صورت گرفته است، ا
در مرحله اجرا نیز به آن توجه شود، بسیاری از مشکالت این حوزه 
رفع خواهند شد. سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت جدید خود 
گر این قوانین درزمینۀ  یک روند تحولی جدیدی آغاز کرده اســت ا
اجرا نیز با موفقیت انجام شود ما شاهد این هستیم که بسیاری از 
مشکالتی که در گذشته و تا امروز وجود داشته اصالح خواهد شد.

   این اصالحات در چه حوزه هایی انجام شده است؟
موارد مشــکل زایی که بخش کســب وکار با آن درگیر هستند بسیار 
زیاد اســت. یک بخــش آن بــه آیین نامه هــا و قوانیــن بازمی گردد. 
خوشبختانه شروع به اصالح آن کرده ایم باوجوداینکه این کار زمان 
زیادی به خود اختصاص می دهد، سرعت پیشرفت کار قابل قبول 
گر جامعه درگیر ویروس کرونا نبود، این مشــکل تا حدودی  بود و ا

مرتفع می شد.
یکی از موارد اصالحی بحث قراردادها بود. در گذشته هر قراردادی 
را مشمول کسر بیمه می دانستند، درحالی که بسیاری از قراردادها، 
قراردادهــای پایــه فــروش بــود و ایــن باعث می شــد که شــرکت ها 
ســال ها به دنبال رفع این مشــکل باشند و در بســیاری از موارد به 
نتیجه نمی رســیدند مــا همه  آن هــا را شــفاف کردیم و بســیاری از 
قراردادهایی که مشمول می شد را غیرمشمول کردیم. یکی دیگر 
از مواردی کــه باید اصالح شــود مربوط بــه ریزه کاری هــای قرارداد 
پیمانکاران است که با جلساتی که برگزار می شود به دنبال اصالح 
آن هستیم تا از نگاه سلیقه ای که سال ها برای اجرای این قوانین 

وجود داشته است جلوگیری کنیم.
   در صحبت های خود چند باری به اجرای سلیقه ای قوانین در 
سازمان تأمین اجتماعی و سازمان زیرمجموعه آن اشاره کردید. 

برای حل این مشکل چه باید کرد؟
یکی از مواردی که باعث اجرای ســلیقه ای قوانین می شــود، عدم 
شــفافیت و کلی بودن بعضــی از قوانیــن اســت. در هر شــهر و یا هر 

بخشی از ســازمان تأمین اجتماعی برداشــت های شخصی از این 
قوانین می شود.

 مشکل اصلی ما در حوزه اجرایی این است که بخش های مختلف 
سازمان تأمین اجتماعی قوانین را به صورت سلیقه ای اجرا می کند 
ما از دوستان خواســتیم با نظارت و دســتورالعمل هایی که صادر 
می کنند نحوه اجرای این قوانین را برای سازمان های زیرمجموعه 
خود تمامی نقاط کشــور تبیین کنند تا بتوانیم یک فرایند شفاف 
داشــته باشــیم تا نمایندگان بخش خصوصــی هم بر پروســه اجرا 
نظارت داشــته باشــند و آن را به ســازمان تأمین اجتماعی گزارش 

دهند.
   پیشــنهاد و راهکار بخش خصوصی به خصوص اتاق بازرگانی 

درباره رفع این موانع چیست؟
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مردم نهاد و متعلق به بخش 
عمــده ای از مردم کشــور اســت کــه از پــول کارگــر و کارفرما و ســهم 
دولت )که البته ســال ها پرداخت نشــده( تشکیل شــده اســت. در 
دولت گذشته متأسفانه شورای عالی تأمین اجتماعی که متشکل 
از بخش هــای کارگــری و کارفرمایــان بــود منحــل شــد و تبدیل به 

هیئت امنای متشکل از نمایندگان انتصابی دولت شد.
پیشنهاد مشخص ما احیای مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی 
است که متأسفانه در دولت قبلی منحل و تبدیل به هیئت امنای 
منتصب دولت شد. ترکیب این هیئت بی طرف نیست. البته حل 
این مشکل مربوط به مجلس شورای اسالمی است و با آیین نامه و 
بخش نامه حل نمی شود و حتما باید توسط مجلس و با قانون گذار 

انجام شود.
   چــه اقداماتــی بــرای احیــای شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی 

انجام شده است؟
ح شــد که شــورای عالــی تأمین  در مجلــس قبلــی این الیحــه مطر
اجتماعــی جایگزیــن هیئت امنــای فعلــی شــود امــا متأســفانه به 
عمر مجلس قد نداد و امیدواریم که در مجلــس جدید این قانون 
تصویــب شــود و بــرای اجرا بــه دولــت فرصــت داده شــود. البته در 
کمیسیون های اجتماعی دولت برای احیای شورای عالی تأمین 
اجتماعی جلسات مختلفی برگزارشده و دولت نیز راغب است این 
مسئله هر چه سریع تر انجام شود اما ما انتظار داشتیم که سرعت 

عمل برای تصویب و اجرای این قانون بیشتر باشد.
با تشکیل دوباره شورای عالی تأمین اجتماعی، شرکای اجتماعی 
در کنار ســازمان می توانند خدمات بیشتری به کســانی که آینده 
خــود را درون ایــن صنــدوق می بیننــد و ســال ها بــه آن پــول واریز 

می کنند، ارائه دهند.
   انحالل شــورای عالی تأمیــن اجتماعی چه تبعــات اقتصادی، 

اجتماعی و یا حتی سیاسی داشت؟
نبــود شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی باعــث شــد کــه یــک رابطه 
یک طرفه از سمت دولت شکل بگیرد و عمال نتوانیم به بهره برداری 
الزم برســیم. به طــور مثال در قانون مشــاغل ســخت و زیــان آور ما 
نسبت به کشورهای دیگر باالترین میزان مشاغل سخت و زیان آور 
در دنیــا را به خــود اختصــاص داده ایم. یــک مصوبه که بخشــی از 
آن سیاســی بــود در مجلــس تصویــب شــد کــه به تبــع آن از جیــب 

گر بتوانیم هرچه  ا
سریعتر مشکالت 
قانونی که بر سر راه 

تشکیل شورای عالی 
تأمین اجتماعی 
نیز برطرف کنیم، 

می توانیم خدمات 
بیشتری به همه 
اعضای سازمان 

تامین اجتماعی ارائه 
دهیم.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



صندوق تأمین اجتماعی به کســانی با 20 سال سابقه کار زیان آور 
گر شــورای عالی تأمین  دارند مســتمری و پاداش پرداخت شود. ا
اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری دخیل بود با نظر کارشناسی خود 
خیلی از مشاغل را در زمره شغل های سخت و زیان آور قرار نمی داد. 
بعضــی از مشــاغل ماهیت ســخت و زیــان آور دارند اما بیشــتر این 
مشاغل که امروز شــامل این قانون می شــوند، در هیچ جای دنیا 
سخت و زیان آور محسوب نمی شوند و با ابزارآالت مناسب و ایمن 

به شغل عادی تبدیل می شوند.
 مشــکل دیگــری که نبــود شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی ایجاد 
کــرد، پرداخــت نامتــوازن بــه بازنشســتگان اســت. بعضــی از 
مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی در طول ســی ســالی 
که پول به صندوق واریز می کنند به طور یکســان ایــن پول را واریز 
نمی کنند اما برداشــت آن ها با کســانی که در این 30 ســال ســقف 
پرداختــی را رعایت کردند، یکســان اســت. عدالت حکــم می کند 
که نباید کسی را که حدود 30 سال سقف مبلغ را به صندوق واریز 
می کند و کسی که در طول این سی سال سقف مبلغ را به صندوق 
واریز نمی کند را در یک طــرف قرار داد و در هنگام بازنشســتگی به 
این دو گروه بــه یک میزان مســاوی پــول پرداخت کــرد ما حافظ 
منافع صنــدوق تأمیــن اجتماعــی هســتیم و هر کــس پولــی وارد 
این صندوق می کند باید در آینده به همان مقدار برداشــت کند. 
اصرار ما بر اینکه بخش کارفرمایی و کارگری در شورای عالی تأمین 
اجتماعی حضورداشــته باشد به خاطر این اســت که یار و مددکار 
سازمان ناظر بر اصالحات وارده بر صندوق باشیم. وقتی پول الکی 
ج نشود می توان با همان پول خدمات بیشتری به  از صندوق خار
اعضای صندوق ارائه داد. ما معتقدیم کسانی که عضو بیمه تأمین 
اجتماعی هستند باید از بخش خدماتی که بیمه سالمت نیز ارائه 

می دهد، بهره مند شوند.
   شــما معتقدیــد بیمه شــوندگان تأمیــن اجتماعــی هــم بایــد از 

خدمات بیمه سالمت بهره مند شوند؟
 بلــه؛ بیمه ســالمت بــدون مطالعــه و با اجــرای غلط باعــث ایجاد 
هزینه هــای زیادی بر کشــور شــد و تعرفه هــا را بیــش از 300 درصد 
افزایــش و باعــث ایجاد فشــار ســنگین بــر تأمیــن اجتماعی شــد. 
درحالی کــه خدمات خاصی به بخــش کارگری جامعــه ارائه نداد. 
ما نســبت به ایــن موضــوع در مجامع مختلــف اعتــراض کردیم و 
استدالالت خود را نیز بیان کردیم. باید عدالت برای همه جامعه 
یکسان باشد و پولی که برای بیمه سالمت هزینه می شود متعلق 
به همه جامعه است و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز باید 

از آن بهره مند شوند.
ح کردید در اولویت     حل کدام یک از مشکالت و موانعی که مطر

قرار دارد؟
بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی 
که به عنوان نماینده اتاق ایران در جلســات تنقیح قوانین حضور 
دارنــد پیشــنهادات مــوردی خــود را بــرای اصــالح قوانیــن ارائــه 
داده ام. در حال حاضر روحیه تعاملی خوبی بین بخش خصوصی 
گر در کنــار این ها  و ســازمان تأمین اجتماعی برقرارشــده اســت. ا
بتوانیــم هرچــه ســریع تر مشــکالت قانونــی که بر ســر راه تشــکیل 

شورای عالی تأمین اجتماعی نیز برطرف کنیم، می توانیم خدمات 
بیشتری به همه اعضای سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهیم؛ اما 
در کنار تشــکیل شــورای عالی تأمیــن اجتماعی کــه اولویت اصلی 
اســت، اصالح چند بخشــنامه در اولویت قرار دارد و اصالح بعضی 

از آن ها به اتمام رسیده است و به زودی برای اجرا ابالغ می شود.
   کدام یــک از بخشــنامه ها اصالح شــده و کدام یــک در صــف 

اصالح قرار دارند؟
یکی از مــوارد اصالحی مربوط به بخشــنامه شــماره 11 اســت. این 
بخشنامه ۴0 مورد اصالحی داشت که با جلساتی که با نمایندگان 
تأمین اجتماعی برگزار کردیم بر ســر اصالح آن به توافق رســیدیم. 
یکی از آن ها مربوط به قراردادهــای فروش بود. در ایــن قراردادها 
کتورهــای فروش مبنــای بیمــه قرار بگیــرد خود  به جــای اینکــه فا
قرارداد مبنا قرار می گرفت و این باعث می شد که مبلغ زیادی برای 
بیمه تعیین می شــد و حل آن بســیار مشــکل می شــد و حتی پای 
دیوان عدالــت اداری به میان می آمد. این مســئله به لطف خدا و 
کمک دوستان اصالح شــد این اصالح می تواند فضای کسب وکار 

را بهبود ببخشد.
اولویــت بعــدی مــا اصــالح بخشــنامه شــماره 1۴ کــه مربــوط بــه 
قراردادهای پیمانکاری و ظرایف آن است، هست. این بخشنامه 
تبدیــل بــه محــل اختــالف بیــن بســیاری از فعــاالن کســب وکار با 
ســازمان تأمین اجتماعی اســت. بــه دنبال این هســتیم کــه آن را 
به صورت یک چارچوب فعال و شــفاف تبدیل کنیــم به طوری که 
هرکــس قبــل از آنکــه بتوانــد قــرارداد پیمانــی امضــا کنــد، قابلیت 
استعالم داشته باشــد و از مبلغ ســود و ضرر مطلع شود و بر اساس 
اطالعات شفاف مالی قرارداد امضا کند. در راستای شفاف سازی 
بیشــتر نیز مقرر شــد کلیــه بخشــنامه های مرتبط با کســب وکار در 

سامانه ای بارگذاری شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.
   در حــال حاضــر رابطــه بخــش خصوصــی و ســازمان تأمیــن 
اجتماعی چگونه است؟ آیا تعامل و همکاری مطلوب وجود دارد؟
شاید در گذشته تعامل به نحو ایدئال وجود نداشت اما امروز اراده 
خوبی برای تعامل و همکاری وجود دارد که بسیار ارزشمند است 
و من این تعامل و همکاری را به عینه در سازمان تأمین اجتماعی 
دیده ام. البته باید بگویم اراده خالی ارزشی ندارد و منظور من اراده 
مبتنی بر عمل اســت. این اراده مبتنــی بر عمل را مــا در مهم ترین 
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که همان اصالح بخشنامه 11 

که درباره آن صحبت کردم، مشاهده خواهید کرد.
   آیا تحلیل کمی و یا بررسی موضوعی در مورد تأثیر مسائل تأمین 

اجتماعی و روابط کسب وکار دارید؟
شاید تحلیل ریزی دراین باره وجود نداشــته باشد اما باالخره یک 
بخش بسیار مهمی از کسب وکار به لحاظ آیین نامه ها و بخشنامه ها 
که باعــث گرفتــاری بــرای فعــاالن کســب وکار شــده اســت، ارتباط 
مســتقیمی با ســازمان تأمین اجتماعی دارد. امیدواریم با تسریع 
در روند رسیدگی و اصالح آیین نامه ها در سال بسیاری از مشکالتی 
که در حوزه کسب وکار درگیر هستیم و اولویت دار هست در سازمان 
تأمین اجتماعی اصالح شــود و یک مقدار شــرایط فعالیــت در این 

شرایط سخت که برای فعالین اقتصادی وجود دارد کاهش یابد.

به دنبال این هستیم 
که آن را به صورت 

یک چارچوب فعال 
و شفاف تبدیل کنیم 
به طوری که هرکس 

قبل از آنکه بتواند 
قرارداد پیمانی امضا 

کند،  قابلیت استعالم 
داشته باشد و از مبلغ 

سود و ضرر مطلع 
شود و بر اساس 

اطالعات شفاف 
مالی قرارداد امضا 

کند.

فعاالن اقتصادی
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برابر مــاده )2( قانــون تأمین اجتماعــی )تعریف کارفرمــا و کارگاه( و 
مواد )36(، )37( و )39( همان قانون در رابطه با مسئولیت کارفرما 
در واریز حق بیمه سهم خود و کارگر، تکلیف بدهی حق بیمه ها در 
موقع نقل وانتقال کارگاه و واریز حق بیمه بر اســاس آئین نامه طرز 
تنظیم صورت مزد و حقوق )مصوب 135۴/12/19 شــورای عالی 
وقــت تأمیــن اجتماعــی( و مــواد )1(، )2(، )3(، )۴(، )23( و )1۴8( 
قانون کار جمهوری اســالمی ایران مســتلزم شناســایی و دریافت 

کد کارگاه است.
در ضمن، کلیــه کارفرمایــان شــرکت ها و کارگاه هــا مکلف اند ظرف 
مدت 15 روز پس از تأسیس کارگاه یا شرکت خود جهت بیمه کارکنان 
خود اقــدام نمایند. کارفرما می بایســت همــراه با مــدارک موردنیاز 
به نزدیک تریــن شــعبه بیمــه در محــدوده کارگاه مراجعــه نماید و 
پس از طی مراحــل الزم کــد کارگاه را دریافت نماید. از ســوی دیگر، 
فرآیندهای ثبت کارگاه و دریافت کد کارگاهی شامل موارد زیر است:
بازرسی کشفی: این بازرسی به صورت مراجعه بازرسان سازمان به 
کارگاه فعال اقتصادی است که فعالیت آن ها در سازمان ثبت نشده 
است؛ درخواست بازرسی توســط کارگر یا فرد شــاغل در کارگاه: در 
این مورد فرد شــاغل در کارگاه با مراجعه به شــعب ســازمان و ارائه 
مدارک درخواســت بازرســی از کارگاه و اخذ شــماره بیمه از شــعبه 
را می نماید و شــعبه ظرف مدت یک ماه باید بــازرس مربوطه را به 

کارگاه موردنظر بفرستد و اخذ کد کارگاه صورت می پذیرد.
درخواســت اخــذ کــد کارگاه توســط کارفرما بــه این صــورت انجام 
می شود که کارفرما با مراجعه به شعب سازمان درخواست اخذ کد 

کارگاه و شماره بیمه برای کارکنان مجموعه فعالیت خود را بیمه می نماید. کد کارگاهی یک عدد 
ده رقمی اســت، برای مثال کد 90028۴0286 یک کد کارگاه اســت که از سمت چپ سه رقم اول 
نشان دهنده کد تأمین اجتماعی است، سه رقم دوم نشان دهنده زمینه فعالیت کارفرما در کارگاه 
و چهار رقم آخر نشان دهنده شــماره پرونده اســت به این معنی که فرد چندمین مراجعه کننده 
از این رسته فعالیت برای اخذ کد کارگاهی در کشور است. پس از ارائه مدارک و گذراندن مراحل 
کثر تا 30 روز  اخذ کد کارگاهی بیمه، کارگاه توسط شعبه بیمه بازرسی خواهد شد و درنهایت حدا

کد کارگاهی به کارگاه یا شرکت اختصاص می یابد.
مســائل و مشــکالت موجود در اخذ کد کارگاهی و بیمه پــردازی در حال حاضر شــامل موارد 

ذیل است:
گاهــی از مقــررات، عدم اعــالم زمان اتمــام کار  امکان ســلیقه ای عمل نمــودن کارکنــان و عــدم آ
بیمه شــده توســط کارفرما به ســازمان تأمین اجتماعی در موعد مقرر، عدم اعالم افراد شاغل در 
کارگاه به بازرس ســازمان به دلیل مشــکالت عدیده اقتصادی و ترس از دســت دادن کار، زمان بر 
بودن تشکیل پرونده، اخذ کد کارگاهی، ثبت نام و بازرســی از کارگاه ها که در این رابطه شایسته 
است تا شعب سازمان با تکمیل فرم خود اظهاری توسط متقاضی، کد کارگاهی را به فرد اختصاص 
دهند و اجازه داده شود کارفرما لیست حق بیمه کارکنان خود را بر اساس فرم خود اظهاری ارسال 
کند و بعد از گزارش بازرس پرونده قطعی گردد؛ در خصوص نام نویسی بیمه شدگان در کارگاه های 
پاره وقت و موقت، با توجه بــه وقت گیر بودن و معطلی های این پروســه اغلب بیمــه افراد موقت 
انجام نمی شود، از طرف دیگر شعب سازمان به شرکت های خارجی که در ایران فعالیت می کنند، 
کد کارگاه نمی دهند و وقتی پیمانکار بخواهد بگیرد با مشکالت فراوانی روبرو می شود. لزوم دقت 
در نحوه غیرفعال کردن کد کارگاه ها در شعب سازمان و تشریح ضوابط مربوطه، عدم اختصاص 
کد کارگاهی به کارگاه هایی که در مکان های مسکونی مشغول به کار هستند، نظیر مشاغل خانگی 
)پرستاری در منزل و …( و غیره از مشکالت دیگری اســت که به دلیل عدم امکان بازرسی توسط 

سازمان تأمین اجتماعی ایجادشده است.

گفتاری در خصوص کد بیمه تأمین 
اجتماعی کارگاه ها

حمایت از افــراد در برابر حوادث و وقایــع اقتصادی و اجتماعــی و بهره مندی آن هــا از مزایای بیمه های 
اجتماعی در اصل 29 قانون اساســی و ســایر قوانین و مقررات مربوطه مورد تصریــح و توجه قرارگرفته 
اســت. در این راســتا، ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صنــدوق بیمه اجتماعی کشــور، مکلف 
گردیده نسبت به بیمه کردن کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه ها اقدام الزم را به عمل آورد. مقدمه انجام 
این موضوع نحوه شناسایی درست و مراجعه کارفرمایان و مدیران کارگاه ها به این سازمان و ثبت مشخصات 

کارگاه در اسناد بیمه پردازی است. انجام این موضوع در حال حاضر از طریق اختصاص کد کارگاهی به هر کارگاه صورت می گیرد 
تا امکان شناسایی کارگران و کارکنان شاغل و دریافت حق بیمه و متعاقب آن برقراری خدمات و حمایت های مربوطه فراهم گردد. 

در این نوشتار، اهم مسائل و موضوعات مربوط به این فرآیند توضیح داده شده است
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



بنگاه های معدنی کشــور نیز مثل بنگاه های دیگــر در مواجهه با 
سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه ها، بازرسی و روندهای جاری 
در آن دچــار مشــکالتی هســتند. جــز مســائل عمومــی کــه بیــن همه 
بنگاه هــا در بخش هــای مختلف وجــود دارد امــا بخش معدنــی با یک 
مشکل ویژه هم مواجه است. مشکلی که مربوط به دریافت مازاد حق 
بیمه مشــاغل ســخت و زیان آور در پایان بازنشســتگی بیمه شده و نه 
به صورت ماهانه اســت. برای آشــنایی با این مشــکالت، با محمدرضا 
بهرامن، رئیــس خانه معــدن ایران گفت وگــو کرده ایم. رئیــس نهادی 
غیردولتی که احتماال بهترین تشکل برای شناساندن مشکالت بخش 

معدن هستند.

رئیس خانه معدن ایران:

در شکل پرداخت حق بیمه مشاغل سخت 
و زیان آور با تأمین اجتماعی تضاد داریم

   چه مشکالتی بین بخش معدنی کشور و تأمین اجتماعی وجود 
دارد؟ مشکالتی که ناشی از رفتار تأمین اجتماعی است و باعث بروز 

موانع در توسعه بخش معدنی می شود؟
مشکالت ما تقریبا با صنعت همخوانی دارد، البته تحقیقا؛ مخصوصا در 
مسائل پیمانکاری. ما در یک بخشی با تأمین اجتماعی تضاد داریم. این 
نگاهی که در سخت و زیان آور داریم و بازرسی هایی که در این خصوص 
می شود، آرزوی بزرگی برای بخش معدنی ما ایجاد کرده است. یک نفر 
20 سال کار می کند با شما و شما حق بیمه اش را همان موقع می دهید، 
یک بخشی را هم می گذارند برای آخر کار فرد و زمان بازنشستگی. وقتی 
آخرسر شخص 20 سال بعد می رود، می آیند به آخرین کارگاه می گویند بر 
اساس آخرین حقوق برو تسویه ات را در آن زمان بگیر. بعضی از شرکت ها 
تمام سیستم هایشان را بسته اند و تمام شده است، بعد از 20 سال که 
می خواهد حق بیمه ســختی کار را بگیــرد، خودش مشــکالتی را برای 
کارفرمایان و حتی برای سهامداران ایجاد می کند. این نقص بسیار بزرگی 
است که در تأمین اجتماعی است. ما می گوییم از روز اول شما درصدی 
که کسر می کنید، از ما بگیرید؛ ما نمی گوییم نگیرید، ما می گوییم همان 

موقع خودش بگیر، نگذار آخرسر.
اصال این طوری نیســت که ما معدنی داشــته باشــیم که مشکالتی 
در این خصوص نداشــته باشــد. این عارضــه طوری اســت که مثال 
فردی 12-10 سال قبل از یک واحد رفته، یک باره می آیند و ادعایی 
می کنند و بر اساس آن حکمی صادر می کنند و فرد می آید آنجا، یک 
نامه می نویسند و می گویند شما این میزان بابت بیمه شغل سخت 
و زیان آور برای اینکه فرد بازنشسته شــده، پرداخت کنید. آن واحد 
می گوید من چطــوری ایــن را پرداخت کنم؟ بر اســاس چــه؟ بر چه 

مبنایی بتوانم این کار را انجام دهم.
   این مسئله برای بخش معدن چه پیامدهایی داشته است؟

خیلی از شرکت ها اصال کار را تعطیل کرده اند. مثال یک واحد است، 
جمــع شــده، رفته اند ســراغ مدیــرش را گرفته انــد یا مثال شــرکت در 
ُشُرف تســویه اســت. موردی داشــته ایم که به ما مراجعه کرده اند و 
اطالع داده اند. یک باره رفته اند به آن شرکت گفته اند شما یک نیرو 
در ســال های قبل داشــتی، بر اســاس آن باید 300 میلیــون بدهی. 
می گوید بابــت چه چیزی مــن بایــد 300 میلیون بدهــم؟ می گویند 
بابت این موضوع که این کارمند تا این روز بوده و اآلن از این بابت، 
برای زمان های ســخت و زیــان آورش تا مدتی که پیش شــما بوده، 

فعاالن اقتصادی
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بر اساس آخرین حقوق باید محاســبه و پرداخت شود. ما جلسات 
متعدد داشتیم، حتی مکاتبات متعدد داشــتیم در این خصوص، 
درخواست هایی داشــتیم. به قانون احترام می گذاریم، ولی قانون 
هم می گوید تو امروز بیا حق بیمه اش را بده، نمی گوید بگذار روزی که 
گر این اتفاق  می خواهد برود. اصال به نفع حتی بیمه شده هم هست ا
حاصل شود. قبال هم این طوری بوده؛ یک باره تغییراتی پیش آمد و 
این معضالتی را امروز برای تمام سرمایه گذاران به وجود آورده است.
از طرف دیگر با آمــدن تکنولوژی های نو، قوانین ســخت و زیــان آور به 
همان نسبت باید به روز شود؛ بنابراین در گذشته ها که فعالیت های 
معدنی به شدت رواج داشت، کارها روزبه روز سخت تر بود. من می گویم 
70 سال قبل، 80 سال قبل نوع تکنولوژی ها و ماشین آالت طوری بود 
که این مشاغل واقعا سخت و زیان آور بودند. وقتی امروز در لودر ما همه 
امکانات اولیه مهیا است، دیگر تا کسی سوار لودر می شود، کار سخت 
و زیان آوری لزوما انجام نمی دهد. تکنولوژی که کنار کار در محیط های 
ج می کند. با  معدنی قرار می گیرد آن ها را از حالت سخت و زیان آور خار
این احتساب خیلی از کارهایی که در معدن روباز انجام می شود، دیگر 
سخت و زیان آور نیستند. این پیشنهاد خود ما هم هست، ما می گوییم 
نیستند؛ شغل است، یک فعالیتی است که هرکســی آن را می پذیرد. 
می بینیم امکانات و شرایط خیلی متفاوت شــده، یعنی وقتی راننده 
کاله ایمنــی می گذارد، ماســک بــه او می دهــی، سیســتم های ایمنی 
می گذاری، همه فضا را برایش تعریف می کنی برای یک شغل، در محیط 

کار و به میزانی که برایش تعریف کرده اند، او کار می کند.
   بنابرایــن بــه نظر شــما بایــد قوانین مرتبط با مشــاغل ســخت و 

زیان آور اصالح شود؟
ما می گوییم ما باید نگاه هایمان به سخت و زیان آور تغییر کند. همین 
گر به من بگویند چه شغلی ســخت و زیان آور است؟ می گویم  امروز ا
تمام آن هایی که اآلن در بیمارستان ها در شرایط ویژه قرارگرفته اند، 
همه شــان ســخت و زیان آورنــد. چــون مباحــث میکروبــی این قدر 
حاد شــده، درصورتی که این ها نبــوده و دیده نمی شــده، ولی امروز 
این مشاغل سخت و زیان آور است. چون عواملی که باعث تخریب 
عمر یک انســان یا کوتاه شدن عمر یک انسان می شــود، آن عوامل 
در آنجا مســتقر اســت و وجود دارد، درصورتی که خود ما قبال ندیده 
بودیم. ما فکر می کردیم در کارهای یدی همه شــان بدون استثناء 
مشمول سخت و زیان آور می شوند، ولی چنین چیزی امروز نیست. 

ما مجبوریم یک بازنگری داشته باشیم.
وقتی می آییم 20 ساله بازنشسته زودرس به این می دهیم، درواقع 
به این فرد اجازه دادیم که دست کم تو 30-20 سال دیگر زندگی بدون 
فعالیت داشته باشد. چه کسی باید پولش را بدهد؟ چون با ابزارهای 
شــما اســت که ســازمان تأمین اجتماعی برای آتیه خــودش و برای 
بازنشستگی و بعد از اتمام شغل شما منابع را تأمین می کند. از کجا 
باید تأمین کند؟ باز از افرادی که در حین کار هستند، از آن درآمدهای 
خاصی که برای هر فرد فعال تعریف می شود و هر سیستم کارفرمایی 

پرداخت می کند. درآمدها باید پاسخگوی هزینه ها هم باشد.
   در بازرسی ها هم مشکالتی دارید؟

همان بازرسی ها و همان مشــکالتی که ما به صورت عمومی داریم، 
همین مشــکالت عینا در صنعت هم وجود دارد. بازرسی ها، مبانی 

پیمانکاری و مبانی قراردادها و غیره، چون شــفافیت کامل ندارند، 
عموما بــا عارضه هایــی روبرو می شــوند. می آیند یــک ارقــام بزرگی را 
می زنند، شرکت های معروفی را به عنوان حسابرس اعالم می کنند، 
آن شرکت ها می آیند و بررســی می کنند و این بررسی ها عموما باعث 
ضرر و زیان بنگاه ها می شود. خوشبختانه با پیگیری هایی که خود ما 
به کرات از طریق اتاق ها انجام دادیم، چون من خودم در هیئت امنای 
اتاق هستم، حاال این بازرسی ها تبدیل شده به بازرسی از یک سال 
کاری. به نظر من بهترین شکل بررسی برای حق بیمه ها همان خود 

اظهاری است و هیچ چیزی بهتر از خود اظهاری جواب نمی دهد.
   روندهــای دیگــری هــم در تأمیــن اجتماعــی وجــود دارد کــه 

مشکل ساز باشند؟
صندوق تعهداتش روزبه روز سنگین تر می شود و بر اساس منابعش باید 
نسبت به تعهدات خودش برنامه ریزی کند. من نمی دانم سازمان های 
تأمین اجتماعی ما در آینده می تواند پاسخگوی این همه بازنشسته در 
سطح جامعه باشد؟ این ها مسائلی است که امروز باید بر اساس آن ها 
یک بازنگری در سیستم های تأمین اجتماعی انجام شود. دولت ها این 
تصمیم را برای سازمان تأمین اجتماعی نمی گیرند و درنتیجه مجلس 
است که باید تصمیم بگیرد. یکسری موارد مربوط به فرآیندهای تأمین 
اجتماعی اســت، یکســری چیزهــا در مجلــس باید حل شــود. همین 
افزایش حقوقی که امسال در صندوق است، من به عنوان یک بنگاهدار 
می گویم برای من یک عالمت سؤال است؛ صندوق چه مدلی توانست 
بار این همه تعهد را به دوش بکشد؟ شاید یک عده بگویند یعنی چه؟ 
من به عنوان یک بنگاهدار حساب می کنم که یک ورودی دارید، یک 
سرمایه گذاری دارید. یک دارایی دارید. با توجه به همه این ورودی ها 
و سرمایه گذاری و دارایی صندوق با چه شیوه ای می تواند پاسخگوی 
گر نتواند، فشــار می آورد به بنگاه های  این هزینه اضافه شده باشــد؟ ا
فعلی و این ها هم همه دارند ورشکست می شوند، خصوصا در شرایطی 
که کشــور نیازمند یک تغییرات نو اســت، نیازمند اینکه اشــتغال های 
جدید ایجاد شود. وقتی این نارضایتی ایجاد شود، اشتغال ها می روند 
زیرپله ای می شوند و این به کل جامعه آسیب می زند، درصورتی که باید 
یکی از افتخارات ما این باشد که امروز هرکسی به بازار کار وارد می شود 
همــان روز بتوانیــم او را وصل کنیم به ســازمان تأمیــن اجتماعی. این 
دوطرفه است؛ هم منافعش را جامعه می برد، هم فرد، هم بنگاه. ولی 
کم شدند؛ چرا؟ به دلیل این مزاحمت ها  می بینیم زیرپله ای ها بیشتر حا
یا فشارهایی که سیستم بیمه به آن مجموعه می آورد، کارفرما می گوید 
من برای چه بیمه کنم. حاضر است پول بیشتری هم بدهد، ولی حاضر 

نیست با تأمین اجتماعی مواجه شود.
   اشاره کردید که فشارهایی که تأمین اجتماعی می آورد به کارفرما، 

یک بخشی ناشی از این است که بار اضافی روی صندوق است.
به راحتی یــک افزایشــی در حقــوق و دســتمزدها و همسان ســازی را 
آمدند و اعــالم کردند. مــن به عنوان یــک عضو جامعــه می گویم باید 
این اتفــاق بیافتد، ولی پیش خــودم ورودی هایی که برای ســازمان 
تأمین اجتماعی می بینم، با خروجی ها و آن تعهداتــی که دارد، اصال 
همخوانی ندارد. این را از کجا فهمیدیم؟ دولت یک تصمیمی گرفت، 
فکر می کنم دو هفته قبل، بخشی از دیون خودش را با دادن بخشی 
از دارایی هایی که در اختیار دولت بود، به ســازمان تأمین اجتماعی 

با آمدن 
تکنولوژی های نو، 

قوانین سخت و 
زیان آور به همان 
نسبت باید به روز 

شود. بنابراین 
در گذشته ها که 

فعالیت های معدنی 
به شدت رواج 

داشت، کارها روز 
به روز سخت تر بود. 
من می گویم 70 سال 

قبل، 80 سال قبل 
نوع تکنولوژی ها و 
ماشین آالت طوری 
بود که این مشاغل 

واقعا سخت و 
زیان آور بودند. وقتی 

امروز در لودر ما 
همه امکانات اولیه 

مهیا است، دیگر 
تا کسی سوار لودر 

می شود، کار سخت 
و زیان آوری لزوما 
انجام نمی دهد. 
تکنولوژی که کنار 
کار در محیط های 

معدنی قرار می گیرد 
آن ها را از حالت 
سخت  و زیان آور 

خارج می کند.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



تحویل داد. سازمان تحویل داد به یک سازمان بزرگ تر به نام شستا. 
آیا واقعا این سازمان قادر به نگهداری آن هست؟ این سازمان تأمین 
کرده  گر خدای نا اجتماعی خودش دولت است. آیا واقعا قادر است؟ ا
این شرکت ها آسیبی بخورند، درواقع چه کسی آسیبش را می خورد؟ 
تمام اعضــای خانواده تأمیــن اجتماعــی، غیرازاینکــه نخواهد بود؟ 
تأمین اجتماعی نمی تواند دفاع کند، چون مدیرانش دولتی اند. امروز 
گر مدیران تأمین اجتماعی از بخش خصوصی بودند، من نوعی اینجا  ا
نشسته بودم، من نمی گذاشتم و می گفتم باید ارزیابی کنم، مگر به 
این سادگی می پذیرم. بدهیتان را باید بدهید، ولی بدهیتان را به روز 
باید بدهیــد؛ آن موقع من می توانم پاســخگوی اعضا باشــم. تأمین 
اجتماعی خصوصی اســت، چون از چه کســی دارد پول می گیرد؟ از 
کارفرما و کارگر ولی در مدیریت صد درصد دولتی است. دولتی ها هم 
گر نگاه کنیم،  دور یک میز باهم رودربایستی دارند ولی با نگاه بنگاه ا
بخش خصوصی تعارف نــدارد و نظر خــودش را اعمــال می کند. چه 
خوب می شد که حداقل دو عضو بخش خصوصی به صورت فعال در 
هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی مستقر می شدند. این حرف 
را به کرات گفتیم. این به نفع مدیریت صندوق تأمین اجتماعی است، 

به نفع مدیریت است و درنهایت به نفع جامعه است.
   چرا خود ســازمان تأمین اجتماعی، بدنه اش، کارشناسانش، 
چه ســطح میانــی و چــه مدیران ســطح بــاال، چــرا دنبال حــل این 

مسائل نیستند؟
بــرای اینکــه دولــت آن هــا را انتخــاب می کنــد. وقتــی یــک بخــش 
خصوصی در اینجا باشد، هرگونه تغییرات، هر انتخابی بخواهند در 
شستا کنند، بخش خصوصی نظراتش را می دهد، اعمال مدیریت 
می کند. در انتخاب مدیر، مدیر شایسته را انتخاب می کند تا مدیر 
انتصابــی. در هــر بنگاهی بــا تغییــر مدیریت هــا می توانــد باالترین 
اتفاق ها بیفتــد؛ یا برود بســیار عالی شــود و یا بســیار بد شــود. اآلن 
اداره کننده دولت اســت. یک شغل دولتی است، یک شغلی است 
که امروز در قالب دولت مطرح می کنند. چرا باید این طوری شــود؟ 
چرا باید بیاینــد و بگوینــد مدیرعامل شســتا عوض شــد؟ این باید 
در قالــب هیئت مدیــره آنجــا انتخاب شــود، چون منافــع جامعه و 
مخاطبان خودشان در تغییر مدیریت می تواند مثبت یا منفی باشد؛ 
گر ما بخواهیم صندوق را به همین شکل و  باید پاسخگو باشــند. ا
با آن نــگاه صد درصد دولتــی ببینیم،  قطعا آینده بــا توجه به اینکه 
درآمدهای نفتی ما روزبه روز دارد کاهش پیدا می کند، دیگر امید به 
سال های بعد را باید برای همیشه فراموش کنیم؛ لذا این صندوق 

باید هم صندوق هوشمند باشد، هم آینده نگر باشد.
   منظورتان از هوشمند چیست؟

یعنی هم در مدیریت هوشمند باشد و هم هوش مصنوعی در کنارش 
باشد، چون یک بنگاه اقتصادی است. هم آینده نگر باشد، آینده نگر 
یعنی اینکه در هرلحظه، آینده را در زمان های 20 سال، 30 سال آینده 
خودش ببیننــد، نه کــه کوتاه مدت که یک ســال دیگــر ببینیم چه 
خواهد شد؛ بنابراین نیازمند چیست؟ مدیران هوشمند و مدیران 
گر می گویند ما داریم، اشکالی ندارد، باید به  توسعه ای و آینده نگر. ا
مردم تعهد بدهند. ولی امروز با یک مقایسه نگرانی در ذهن ما ایجاد 
می شود. این سازمان از کجا این هزینه ها را تأمین کرده؟ می خواهد 

چه کار کند؟ اصطالحا می خواهد بیاید اثاثیه منزلش را بفروشــد؟ تا 
کجا می تواند بفروشد؟ تا چند بار می تواند جوابگو باشد؟ آیا بیشتر از 
یک بار می تواند؟ پس دائم باید نقش نگری در سرمایه گذاری ها باشد.

   فکــر می کنیــد حــاال کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی این قــدر 
بزرگ شــده، این قــدر کنــد اســت،  این قــدر لخــت اســت، مدیریت 

سه جانبه اآلن می تواند نجاتش دهد؟
ماهی را هر موقع از آب بگیرید، تازه است. ما باید حتما این عملیات 
نجــات را داشــته باشــیم، اســتراتژی های میان مــدت و درازمدت. 
کوتاه مدت اصال معنایی ندارد در صندوق؛ کوتاه مدت همین تغییر 
مدیریت هاســت که باید انجام دهیــم. باید برنامه هــای راهبردی 
میان مدت و درازمدت برایش تعریف کنیم. تمام ســرمایه هایش را 
سوق دهیم به ســرمایه ارزشی. دســتگاه نظارتی را باید برای حفظ 
مال کل اعضای خانواده تأمین اجتماعی بســیار بسیار بسیار قوی 
کنیم. باید نظارت هایمان را به معنایــی صد درصد کنیم. هر اتفاق 
گواری در صندوق بیفتد، هر ســرمایه گذاری نادرســتی شــود، هر  نا
فروش نادرســتی در صندوق اتفاق بیفتد، درواقع دســت درازی به 

حقوق اجتماعی تمام اعضای خانواده صندوق است.
هر خرید اشــتباه بــا حقــوق ۴2 میلیــون، نیمــی از جمعیــت ایران، 
سروکار دارد. شما این اجازه را دارید؟ دستگاه های نظارتی کارشان 
کجاســت؟ اصال مجلس کجا نشســته؟ دعوای حقوقی نیســت که 
بگویم قوه قضائیه، من می گویم نظارت ها و اجرائیات. دولت نقشش 

کجاست؟ خود دولت دارد دخالت می کند.
   فکر می کنید دولت خودش به این نتیجه نرسیده است که نباید 

دولتی اداره کند؟
چرا نرســیده؟ دولــت گذراســت، چهار ســال بــه چهار ســال عوض 
می شــود، تأمیــن اجتماعــی هیچ وقــت عــوض نمی شــود. تأمیــن 
اجتماعی یــک خانــواده اســت، مخاطبــان خــاص دارد کــه عوض 
نمی شوند، روزبه روز به اعضایش اضافه می شوند. تعدادی که کم 
می شوند، خیلی محدود است. اعضای ورودی اش بسیار زیاد است. 
فوت شده ها اما نسبتا کم هستند. متوسط عمر در کشور خودمان 
روی 53-52 سال بود و امروز 70-60 سال است؛ بنابراین به همان 

نسبت بار تأمین اجتماعی بیشتر است.
   در بازرسی ها هم گفتید مشکالتی هست. در آن ها چه اتفاقی می افتد؟
شــما تمام برنامه ریزی هایتان را کرده بودید، سودتان را تقسیم کرده 
بودید و ســهامدارهای شما مشــخص بودند، وضعیتشــان چه بود؟ 
سود بینشان تقسیم می شد و همه این حساب ها رسیدگی شده بود، 
یک باره بازرسی می آمد و برمی گشت به پنج سال قبل و مسائلی را مطرح 
کاوی می کردند و بر اساس آن  یک تعهدات  می کردند. می آمدند یک وا
جدیدی را برای سیســتم کارفرمایی تعریف می کــرد که در نتیجه اش 
من می توانم بگویم ما مورد داشتیم که حتی نوشت که من واحدم را 
تعطیل می کنم و کرد. گفت من تعطیل می کنم، چون هیچ کار دیگری 
نمی توانم بکنم، یعنی موردی داشتیم که چنین اتفاقی افتاد. این ها 
برمی گردد به سیاســت های اشتباهی که وجود داشــت. البته آمدند 
و پنج سال را به یک ســال تبدیل کردند، بازهم یک ســال را یک سال 
مالی مطرح کردند. اشکالی ندارد ولی به چه صورتی ورود پیدا می کنند 
برای بازرســی؟ عمومــا تمــام بنگاه هایــی که شــاخصه دارنــد، اصوال 

بازرسی ها، مبانی 
پیمانکاری و مبانی 
قراردادها و غیره، 

چون شفافیت  کامل 
ندارند، عموما با 

عارضه هایی روبرو 
می شوند. می آیند 
یک ارقام بزرگی را 

می زنند، شرکت های 
معروفی را به عنوان 

حسابرس اعالم 
می کنند، آن 

شرکت ها می آیند 
و بررسی می کنند و 

این بررسی ها عموما 
باعث ضرر و زیان 
بنگاه ها می شود

فعاالن اقتصادی
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شناسنامه دار هستند، مجامع قانونی به موقع دارند، حتی آن کسانی 
کــه در بــورس هســتند و مســائل بورســی دارنــد، مسائلشــان خــاص 
خودشان است، آن ها که ســهامداران جزء دارند، آن ها هم به همین 
نسبت مســائل خاص خودشــان را دارند. بازرســی های موردی شان 
بعضی اوقات چالش هایی را ایجاد می کند که مغایر با سیاست گذاری آن 
بنگاه ها و تعاریفی است که در خصوص دستورالعمل های اجرایی شان 
اســت. بــه دلیــل نواقصــی کــه در بخشنامه هایشــان اســت عمومــا، 
برداشــت هایی که انجام می شــود کارفرماها را دچار مشــکل می کند 
به خاطــر تعهــدات جدیــدی کــه برایشــان دارد. حاال سیســتم های 
حسابرسی ای را ایجاد کردند. امیدوارم یک روزی برسد که ما یک چنین 
مواردی را از سطح کشور برداریم. من اعتقاد راسخ دارم سیستم های 
حسابرسی شــان نمی تواند تأمین اجتماعی را به معنای واقعی به آن 

منافعی که فکر کرده و به اهدافی که تعریف کرده برساند.
   آیا شــما با بازرســی واحد که هردو بازرســی مالیاتــی و بیمه ای را 

انجام دهد موافق هستید؟
اعتقاد من هم یک بازرسی است. یکی اینکه برخورد سلیقه ای برطرف 
می شود، دور زدن ها دور می شود، فساد ریشه کن می شود. چرا ما باید 
چند بازرسی انجام دهیم و شــغل برای یک عده خاص ایجاد کنیم؟ 
حاال این شــغل خودش یــک عارضه هایــی را دارد کــه حتمــا دارد، آیا 
منافع صندوق در این ایجاد می شود؟ خیر. حاال شرایطی وجود دارد که 
حسابرس به راحتی با کد ملی یا کد شناسایی می تواند تمام اطالعات را 
بگیرد. چرا باید این مسائل را داشته باشیم؟ آن کسی که تخلف می کند، 
نمی آید در دفاتر بگذارد، بیمه می آید دنبال اینکه مثال شما بیمه این 
فرد را دارید، بیمه این فرد را ندارید. مثال ما یک NGO هستیم به عنوان 
خانه معدن، یک NGO داریم به نام یک مجله. اصال برای ما حیرت آور 
اســت! چند وقت پیش می گفتند شــما باید این قدر جریمــه دهید. 
گفتم برای چه؟ گفتند تأخیر داشتید. می گویم ما تأخیر را داده بودیم. 
بچه ها می گویند چون سیستمشان ثبت نکرده، باید جریمه بدهیم. 
گفتم باشد، احترام می گذاریم. وقتی امروز صندوق دچار مشکل شود، 
رویکردش اعمال فشارهای جانبی است. این رویکرد فرار از جلوست. 
بالفاصله طرف می گوید نه من دیگر نیرو می گیرم، نه این کار را می کنم 
و نــه آن کار را می کنم. امروز به هرکســی که می رســیم در بخش معدن 
و می گوییم مشکلت چیســت؟ می گوید تأمین اجتماعی. اصال برای 
ما حیرت آور اســت. می گوییم منظورت از تأمین اجتماعی چیست؟ 

می گوید ما هرروز مشکل داریم، به عناوین مختلف برای ما مشکل ایجاد 
می کنند. اصال ما خودمان مانده ایم که باید چه کار کنیم. آدم گرفتیم 
و رابط کردیم با تأمین اجتماعی. خیلی بد است. باور کنید دیگر برای 
کرده است. تا  دارایی رابط نمی گذارند، چون دارایی دیگر سیستم پیدا

حدود زیادی مسائل ما در بخش دارایی دارد حل می شود.
   فکر می کنید به خاطر همان دولت الکترونیک شدن و هوشمند 

شدن است؟
صد درصد؛ چرا تأمیــن اجتماعی خــودش را به روز نمی کنــد؟ امروز 
درآمدهای دارایی علی رغم اینکه شغل ها یک سری تعطیل شده اند، 
باز باالتر اســت. علت چیست؟ سیستم های هوشــمند. این همه 
فســادهایی که اآلن می زنند بیــرون از این وآن، بــه خاطر کنترل ها 
است. سیستم های هوشمند اآلن آمده جایگزین شده، می فهمند 
که فالنی اینجا فساد داشته است. تأمین اجتماعی هم همین طور. 
ولی شما در تأمین اجتماعی می آیید ریز می شوید در سیستم بنگاهی 
و بنگاه را کالفه می کنید. شما قرارداد با راننده داشتید، قرارداد با یک 
پیمانکار کوچک داشتید، می گویید من این را دادم، این را دادم، در 

دفاترم هم ثبت است. برایتان مسئله ایجاد می کنند.
هیچ چیزی هم که از این کتمان نشده و بر اســاس آن سود تقسیم 
گر این بشــود هزینه من،  کردم، بر اســاس آن رفتم مالیاتم را دادم. ا
من باید مالیاتم را برگردانم، چون اظهار کردم، چــون از درآمدهای 
گر ما به جای  من کاهش پیدا می کند، می شود جزو هزینه های من. ا
بازرســی بیاییم از سند الکترونیک اســتفاده کنیم، مشکالتمان به 
معنای واقعی حل می شود. کد کارگاهی امروز کار همه را راحت کرده 
و اصال مشکلی ندارد. امروز هم دوره کرونا به ما یاد داد که ما می توانیم 
بیشتر با این تکنولوژی کارکنیم. چطور تأمین اجتماعی نمی تواند 
این را داشته باشد؟ استفاده از هوش مصنوعی در توسعه صندوق، 
اجتناب ناپذیر است. بدون استفاده از مدیران هوشمند و توسعه گرا 

اصال شما نمی توانید صندوق را اداره کنید.
   بخشی از مسائل صاحبان کسب وکار با سازمان مربوط به مواد 
38 و 41 قانون سازمان تأمین اجتماعی است، بخش معدنی کشور 

هم آیا با این مسائل مواجه است؟
ما خرید داریم؛ هم بیرونی و هم داخلی. مواردی که در صنعت وجود 
دارد، ما در بخش معدن آن هایی که البته معادن بزرگ یا متوســط 
هســتند داریم؛ در معادن کوچکمان خیر. معادن متوسط و بزرگ 
ما همه شان با واحدهای صنعتی بزرگ مثل هم هستند، ولی با این 
تفاوت که این ها دائم برای تأمین مواد اولیه به ارتباط با بنگاه های 
دیگر نیاز دارند و قاعدتا این تأمین نیاز در قالب قراردادهایی اســت 
که با این چالش ها و این مسائل روبرو است. اساسا نوع حسابرسی 
سازمان از بنگاه ها همان مبحثی است که مشکالتی را ایجاد کرده و 
خود این می تواند فسادآور باشد. چون روش های سلیقه ای بسیار 
زیاد است. شما خودتان دیده اید گاهی بعد از اعتراض ها، رأی ها اصال 
از زمین تا آسمان تغییر می کنند. بعد کسانی می گویند من مشاوره 
بیمه ای می دهم و همه مسائل شما را حل می کنم. هرچه ما دستگاه 
را بیشــتر کنیم، دخــول نااهالن را بیشــتر می کنیم. هرچه سیســتم 
کم کنیم، دقیقا دست همه را دور می زنیم. خیلی ها  الکترونیک را حا

دوست ندارند سیستم های الکترونیک روی کار بیاید.

من نمی دانم 
سازمان های تامین 
اجتماعی ما در آینده 
می تواند پاسخگوی 
این همه بازنشسته 

در سطح جامعه 
باشد؟ این ها 

مسائلی است که 
امروز باید براساس 
آن ها یک بازنگری 

در سیستم های 
تامین اجتماعی 

انجام شود. دولت ها 
این تصمیم را برای 

سازمان تامین 
اجتماعی نمی گیرند 
و در نتیجه مجلس 

است که باید تصمیم 
بگیرد. یکسری موارد 
مربوط به فرآیندهای 

تامین اجتماعی 
است، یکسری 

چیزها در مجلس 
باید حل شود.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



 اروپا به سمت 
 طوالنی کردن عمر کار 

 در مشاغل سخت 
در حرکت است

نگاهی به مطالعه »نظام بازنشستگی برای 
کارکنان مشاغل زیان آور و خطرناک در اروپا«

صاحبان مشاغل سخت و زیان بار در اغلب کشــورها از مزایایی 
نسبت به دیگر مشاغل برخوردار هستند. این مشاغل را مطالعه 
"نظام بازنشســتگی برای کارکنان مشــاغل ســخت و زیان بار در 
اروپــا"، موقعیت هــای شــغلی ای تعریــف می کند که شــامل قرار 
گرفتن کارگر در معرض بیماری یا یک یا چند عامل حرفه ای است 
که او را در آستانه اثرات غیرقابل بازگشت و مزمن بر سالمتی اش 

قرار می دهد.
 این عوامل به محدودیت ها، خطرات و محیط فیزیکی تهاجمی 
یا سازمان کار و شیفت های کاری مربوط است. همچنین این 
مزایــا اغلــب شــامل مقــررات بازنشســتگی ســهل گیرانه تر بــرای 
صاحبــان ایــن مشــاغل و دسترســی ســریع تر بــه حقــوق کامل 
بازنشســتگی، پیــش از رســیدن به ســن بازنشســتگی مشــاغل 
معمولــی اســت. باوجودایــن در ســال های اخیــر نظام هــای 
بازنشســتگی به دلیل طوالنی تر شــدن ســن کار برای کارگران و 
افزایش سن فرســودگی و پیری و نیز محدودیت های مالی سن 
بازنشســتگی باالتر رفته اســت و درنتیجه راه های بازنشستگی 
هــم محدودتــر شــده اند و هم زمــان سیاســت های مرتبــط بــا 
بازنشستگی به دنبال جایگزین های دیگری برای بازنشستگی 

زودرس هستند.
تغییر شکل به جای بازنشســتگی یکی از این جایگزین ها است 
کــه مورداســتفاده قرارگرفته اســت. همچنیــن باالتر بردن ســن 
کفایت کار و محدود کردن امتیازهایی که برای مشاغل سخت 
وجود داشته اســت، هم زمان با اطمینان حاصل کردن از توان 
ادامه کار کارگر یا کفایت حقوق او ازجمله تغییراتی بوده است که 
برخی کشورهای عضو کمیســیون اروپایی ایجاد کرده اند. این 
تالش ها در دهه 2010 ادامه داشــته و گزارش های متعدد نشان 
می دهد که دولت های زیادی برای افزایش ســن بازنشســتگی 
ســرمایه گذاری کرده انــد و اقداماتــی نظیــر کاهــش امتیازهــای 
کــردن امتیازهــای  بازنشســتگی مشــاغل زیــان آور، محــدود 

ازکارافتادگی و اقداماتی نظیر این ها انجام داده اند.
اما تغییر سیاســت برای افزایش ســال های کار به طور مشخص 
برای صاحبان مشــاغل زیان بار چالش برانگیز هم بوده اســت و 
دولت ها برای حل این چالش ها باقی گذاشتن راه های ویژه ای 
برای بازنشســتگی و ایجــاد راه هایی بــرای فعالیت دوبــاره مثل 
آموزش و تغییر کار یا ترکیبی از هر دو راه حل را در پیش گرفته اند.

 ایــن مطالعــه نظام هــای بازنشســتگی برای مشــاغل ســخت و 
ک را در 35 کشور اروپایی عضو شبکه سیاست اجتماعی  خطرنا
کــرده اســت. مطالعــه نظام هــای  اروپایــی بررســی و تحلیــل 
بازنشستگی برای مشاغل زیان بار در اروپا نشان می دهد که دو 
رویکرد قانونی اصلی و متضاد در کشورهای مختلف در مواجهه 
بــا چنیــن مشــاغلی وجــود دارد: رویکرد اول شــامل شناســایی 
قانونــی کار زیــان آور در قوانیــن موضوعه ملــی و در اغلــب موارد 
مقررات سیاســت گذاری مشــخصی برای پایان کار آن ها است. 
برخی از کشورهایی که از این رویکرد تبعیت می کنند دسته های 
گســترده ای از کارگران را در این شــرایط و بخش هــا به عنوان کار 
زیــان آور تعریف می کننــد و برخی دیگــر فقط یک یــا دو موقعیت 

فعاالن اقتصادی
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از کشورها هم به استراتژی جامعی برای تقویت سالمت و ایمنی 
در کار و خدمات توان بخشی نیاز دارند.

بسیاری از کشــورها به خصوص در جنوب و شرق اروپا همچنان 
از اســتراتژی خروج زودهنگام از فعالیت برای صاحبان مشاغل 
ســخت و زیان آور اســتفاده می کننــد اما تعــداد کمی نیــز به ویژه 
کشورهای نوردیک )شامل کشورهای دانمارک، فنالند، ایسلند، 
نروژ و ســوئد و همچنین قلمروهــای خودمختار النــد، گرینلند، 
سوالبار و فاروئه( به صورت سنتی از رویکردی جامع نگر استفاده 
می کنند که عمــر کار را در میــان این کارگران طوالنــی کنند. این 
رویکرد ترکیبی از اقداماتی مانند استراتژی هایی با هدف تقویت 
ســالمت و ایمنی در کار، برنامه های پیشــگیری و توان بخشــی، 
سیاســت های خالقانه بازار کار فعال و نیز شرایط محدودکننده 
بــرای بازنشســتگی زودهنــگام و دسترســی بــه برخــی مزایــای 

اجتماعی است.
گروه ســوم ترکیبی از خــروج زودهنــگام و طوالنی کــردن عمر کار 
هستند و اقداماتی در سیاست های بازار کاری نظیر آموزش فنی 
و حرفه ای، مشــاوره و تغییر شــغل یــا پیشــنهادهایی مثل ترک 
پاره وقت کار و کاهش ساعت کار را در پیش می گیرند. صرف نظر 
از آنکــه سیاســت های پیشــین چگونــه بــوده اســت اصالحــات 
جدید در این سیاست ها با هدف طوالنی کردن عمر کار از طریق 

کاهش امتیازهای ویژه در مقررات بوده است.
سیاســت گذاران اغلب ایــن اصالحــات را در اقدامــات متفاوتی 
کــه گاهــی متناقــض هســتند در پیش گرفته انــد اما عمومــا این 

شغلی را در این دسته قرار می دهند.
رویکرد دوم آن اســت که نه مشــاغل زیان آور را به صورت قانونی 
تعریف می کنند و نه سیاست های مشخصی برای ارزیابی چنین 
کــی و زیــان آور بــودن کار، موقعیت های  مشــاغلی دارند. خطرنا
شــغلی متفاوت در طیفــی از کارهــای فیزیکــی و ذهنی کــه یا در 
شرایط و محیط کاری آسیب زایی هستند یا فعالیت های ذهنی 
یا فیزیکی ســختی مثــل کار معدن یا فلزکاری هســتند را شــامل 

می شود.
یکــی دیگــر از یافته های کلیــدی مطالعه این اســت کــه باوجود 
ک و زیان آور، نسبت محدودی از  لیست طوالنی مشاغل خطرنا
نیروی کار کشورهای مطالعه شده در این مشاغل فعالیت دارند. 
این نســبت در فاصله ســال های 2012 تا 2016 بین 1 تــا ۴ درصد 
بوده اســت. در همین زمان بازنشســتگان این مشاغل هم بین 
کثر این کشورها خروج  5 تا 8 درصد کل بازنشستگان بوده اند. ا
زودهنگام نیروی کار مشاغل سخت از بازار کار را ترغیب می کنند 
و فقط چند کشور هستند که مقررات بازنشستگی ویژه ای دارند 
و ترکیبــی از هردوی خــروج زودهنــگام از کار و تــدوام دادن دوره 

کاری نیروی کار است.
یافته دیگر این مطالعه این است که امتیازهای تأمین اجتماعی 
برای مشــاغل ســخت و زیــان آور در حــال حاضر در حــال کاهش 
هســتند. در برخــی کشــورها منافــع صاحبــان مشــاغل ســخت 
و زیــان آور باالتــر از میانگیــن مســتمری های پیرترهــا اســت کــه 
نشان دهنده مشارکت باالتر صاحبان این مشاغل در بازار کار این 
کشورها است و در بقیه کشورها به دلیل ملزومات دوره مشارکت 
و نیز اشکال مشارکت تعریف شده در بیمه ها پایین تر از میانگین 

مستمری کهن ساالن است.
کــه در همــه 35 کشــور  ایــن مطالعــه همچنیــن یافتــه اســت 
موردمطالعــه یــک تغییــر سیاســت گذاری مهــم بــرای طوالنــی 
خ داده اســت. ســه شــیوه مرســوم که کشــورها با  کردن عمر کار ر
ک و زیان آور بودن کارها را مشخص می کنند این ها  آن ها خطرنا
ح های ویژه مشاغل  هستند: اول، کمتر کردن دسترســی به طر
سخت و زیان آور با شرایط سنی و دوره های مشارکت محدودتر؛ 
دوم، ارزیابی هــای انحصــاری از شــرایط کار و توانایــی کار کردن 
برای اعطای مستمری یا ازکارافتادگی و سوم، بازطراحی قوانین 
ح های مشــخص بــا نگاهی بــه افزایــش کارایــی و پایداری،  و طر
ح ها از  خ های مشارکت و بیمه های اجباری و تغییر طر تعریف نر

مستمری بازنشستگی به صندوق های تأمین اجتماعی دیگر.
البتــه کشــورها بــرای اصــالح رونــد مربــوط بــه مشــاغل ســخت 
مســیرهای متفاوتــی را در پیش گرفته اند، برخی بــه برنامه های 
ک و زیــان آور اولویــت داده اند، برخی  ویژه برای مشــاغل خطرنا
دیگر بر اصالح برنامه های ازکارافتادگی، بیماری و بیکاری تمرکز 
می کنند و هم زمان قوانین خاص برای مشاغل سخت و زیان آور 
را کنار می گذارند. ایــن برنامه های اصالحــی چالش هایی را هم 
برای صاحبان مشاغل زیان آور ایجاد می کند: در برخی کشورها 
کافی دریافت می کنند، بسیاری  صاحبان این مشاغل عایدی نا
از کشورها سیاست های بازار کار فعال و خوبی ندارند. برخی دیگر 

تغییر سیاست برای 
افزایش سال های کار 
به طور مشخص برای 

صاحبان مشاغل 
زیان بار چالش برانگیز 
بوده و دولت ها برای 
حل این چالش ها 

باقی گذاشتن 
راه های ویژه ای برای 
بازنشستگی و ایجاد 

راه هایی برای فعالیت 
دوباره مثل آموزش و 

تغییر کار یا ترکیبی از هر 
دو راه  حل را در پیش 

گرفته اند

38https://iran-bssc.ir

 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



اقدامــات سفت وســخت کــردن مقــررات بازنشســتگی زودرس 
بوده است. در برخی کشــورها برنامه ویژه برای مشاغل سخت 
ح هــای عام تــری جایگزین  ک از بیــن رفته اســت و طر و خطرنــا
شــده کــه نســبت بزرگ تــری از کارگــران را در برمی گیرد و شــامل 

ازکارافتادگی می شود.
ویژگــی مشــترک دیگــر اصالحــات اخیــر ساده ســازی پیچیدگــی 
ک و  برنامه ها و قوانینی بوده است که هدف آن ها مشاغل خطرنا
زیان بار بوده است. درحالی که در گذشته ترکیبی از طرح های ویژه 
و بازنشستگی های وسیع تری در کنار طرح های اجتماعی و ضد 
بیکاری وجود داشته است، در سال های اخیر سیاست گذاران به 
سمت تنوع و پیچیدگی کمتر رفته اند. البته اینجا هم کشورهای 
مختلف راه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. برخی برنامه های 
ویژه برای مشاغل ســخت را در دســتور کار قرار داده اند و دیگران 
ح هــای ازکارافتادگــی و بیمــاری و بیــکاری تمرکــز  بــر اصــالح طر
کرده اند. ابزارهای اصلی برای ســاده کــردن مجموعه طرح های 
سیاســت گذارانی شــامل ســخت تر کردن شــرایط بازنشســتگی، 
بازرسی شرایط برای کمک های هدفمندتر و کنترل پزشکی مؤثرتر 

سختی شرایط کار بوده است.
در برخــی کشــورها بــه دلیــل برداشــتن امتیازهــای ویــژه بــرای 
مشاغل ســخت و جایگزین کردن طرحی عام تر برای دربرگیری 
کارگران بیشــتر، مدعیان دریافت بازنشســتگی زودرس افزایش 
کرده اند امــا افزایش این آمار با کاهش درخواســت ها برای  پیدا

مستمری های ازکارافتادگی و بیکاری تعدیل می شود.

ک  مطالعه دو چالش برای محافظت از صاحبان مشاغل خطرنا
و زیان آور در آینده شناسایی کرده است. اول اینکه در بسیاری از 
کشورها صاحبان این مشــاغل امتیازهای ســطح پایینی دارند، 
مستمری ها پایین تر از میانگین دیگر سالمندان و ازکارافتادگان 
است یا اینکه به اندازه کارگران معمولی است اما در دوره کوتاه تری 
آن را دریافــت می کنند. این مســئله باعث می شــود که بســیاری 
از صاحبان مشــاغل سخت بازنشســتگی را به تعویق بیندازند یا 
بازنشســتگی را با درآمد از طریــق کار ترکیب کننــد. به این ترتیب 
شرایط سخت تر برای بازنشستگی منجر به فردی کردن خطرات 
ناشی از تحمل مشــاغل سخت می شــود. چالش دوم به کمبود 
سیاســت های فعــال در بــازار کار و اقــدام بــرای تقویــت ســالمت 
و ایمنــی در محــل کار مربــوط می شــود. دسترســی ســخت تر به 
بازنشستگی هنوز با اقدام های پشتیبانی برای تقویت امکان کار 
در کارگــران هماهنگ نشــده اســت. کاری که می توانــد از طریق 
رویکــردی جامع بــه خطرآفرینی و آســیب زایی کار و پیشــگیری، 

بهبود محیط کار و توانمندسازی انجام شود.
ایــن مطالعــه بــه کشــورهایی کــه مشــاغل ســخت را به صــورت 
قانونی پذیرفته اند و در مقررات خود این مشاغل را دسته بندی 
کرده اند اقدامات هدفمندتری را برای تقویت قابلیت اشــتغال 
صاحبان مشاغل سخت توصیه کرده اند. این اقدامات می تواند 
از طریق رویکردی جامع و با اقدامات ترکیبی در سیاســت های 
بازنشستگی و سیاست های اشتغال انجام شــود و به این افراد 
کمــک کنــد تــا بــا یــک شــرایط مناســب کاری در بــازار کار فعال 
بمانند. این کار به بهبود میانگین مستمری های بازنشستگی 
نیز کمک می کند. راه دوم آموزش و فعال سازی دوباره یا آموزش 
مادام العمــر اســت کــه بــرای صاحبــان مشــاغل ســخت انجــام 
ح های  می شــود. این کشــورها همچنین بــه در نظر گرفتــن طر
بازنشستگی پاره وقت، تقویت توانایی کار در صاحبان مشاغل 
زیان بار از طریق ترغیب همکاری بیشتر بین نمایندگان کارگری 

و متخصصان پزشکی معطوف هستند.
توصیه این مطالعه به کشورهایی که مشاغل سخت را به صورت 
قانونی شناســایی نمی کنند تقویت ظرفیت هــای کنترلی برای 
طبقه بندی کارگران است که کمک می کند بیشترین و کمترین 
مشــاغل با بازنشســتگی زودرس، ازکارافتادگی و بیماری و سایر 
تأثیرات را شناسایی کنند. توصیه هایی نیز برای همه کشورها 
اعم از کشورهایی که این مشاغل را به صورت قانونی شناسایی 
کرده اند و کشورهایی که این بازشناسی در قوانین آن ها به وجود 
نیامده در نظر گرفته شده اســت. تالش برای یافتن تعامل بین 
بخش های مختلف سیاســت گذاری ها مثل بازنشســتگی ویژه 
برای مشاغل ســخت و طوالنی کردن عمر کار، تقویت اقدامات 
کمیتی بــرای صاحبــان مشــاغل ســخت و زیــان آور از طریق  حا
نقش دادن به نمایندگان کارفرمایی و اتحادیه های تجاری در 
جمع آوری اطالعات درباره خطرآفرینی و آسیب زایی کار، توسعه 
تعامــل بیــن موافقت نامه هــا و قوانیــن موضوعــه و درگیرکــردن 
شرکای اجتماعی در طراحی سیاست های بازار کار ازجمله این 

توصیه ها است.

دسترسی سخت تر به 
بازنشستگی هنوز با 
اقدام های پشتیبانی 

برای تقویت امکان کار 
در کارگران هماهنگ 
نشده است. کاری 
که می تواند از طریق 

رویکردی جامع 
به خطرآفرینی و 
آسیب زایی کار 
و پیش گیری، 

بهبود محیط کار و 
توانمندسازی انجام 

شود

فعاالن اقتصادی
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   در ابتدا مسائلی که کسب وکارها با سازمان تأمین اجتماعی 
و اصوال در روابط کار دارند را بفرمایید.

مشــکلی که در حال حاضر تأمیــن اجتماعی با آن مواجه اســت 
مســئله عدم رعایت سه جانبه گرایی اســت که برخالف مقررات 
بین المللی و مقررات قبلی خود سازمان تأمین اجتماعی است؛ 
زیرا سه جانبه گرایی می بایستی یکی از اصول اداره کسب وکارها 
گر این اصل رعایت نشود، همان طور  و اقتصاد کشور قرار گیرد و ا
که تجربه بین المللی شــاهد آن است برنامه های ملی به نتیجه 
نخواهند رســید و کشــور حرکــت روبه جلــوی گســترده نخواهد 
داشــت. این اصل در تمام کشــورهایی که رعایت شــده، نشان 
می دهد کــه دولت ها نمی تواننــد به تنهایی و بدون مشــورت با 
اهالی کسب وکار؛ تشــکل های کارگری و کارفرمایی برنامه های 

ملی را به طور موفق به انجام برسانند.
گر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، باید بپرســیم آیا در  دقیق تر ا
تدوین و تنظیم برنامه ها چه قبل و چه بعد از انقالب، صاحبان 
کسب وکار محل مشورت قرارگرفته اند یا خیر؟ چنانکه می بینیم 
به علت رعایــت نشــدن ســه جانبه گرایی هیچ کــدام از برنامه ها 
به طور کامل اجرانشده و شکست خورده اند. در حقیقت وقتی 
دولــت، کارگــر و کارفرمــا باهــم برنامــه ای را تدویــن کننــد بدان 
معناســت که دولت ایــن برنامه را با توجــه به نظر مــردم تنظیم 

کرده است زیرا مردم یا کارگرند و یا کارفرما. یک عده هم کارمند 
دولت هستند که آن ها نیز خود دولت محسوب می شوند!

بنابراین سه جانبه گرایی اصل است و باید جدی انگاشته شود، 
آنگاه تمام بخش ها از آن پشــتیبانی می کنند و در اجرای آن نیز 

پایمردی خواهند کرد.
   طبــق اصلی که دولت هــا بنا نهاده شــده اند، قهــرا نماینده 
مردم هســتند؛ بنابراین چــرا نباید تصمیمات الزم را خودشــان 

اتخاذ نمایند؟
گر دولتی نماینده واقعی  بله، قرار است این گونه باشد، اما حتی ا
مردم هم باشد، نباید با موکلینش برای اداره امور مشورت کند؟

این یک اصل است که وکیل نباید بدون نظر موکل کاری انجام 
دهد. باید توجه داشــت که نمی شــود هر دولتی به محض آنکه 
وظایف نمایندگی را بر عهده گرفت، بر اساس منویات خود عمل 
کند و به موکلین خود بگوید در خانه هایتان بنشینید و من همه 

کارها را انجام می دهم!
کمیت چــه در مجلس و  گر دقت بفرماییــد در تمام شــقوق حا ا
چــه در نهادهای دیگــر حضور بخــش خصوصی کمرنگ اســت 
و شــاید بتوان گفــت عمال هیچ حضــور و نماینــده ای نــدارد و بر 
کمیت و دولت تصمیم به اتخاذ قوانین  همین اســاس خود حا
می گیرند و مجلس نیز تصویب می کند؛ اما این قوانین که بدون 

حل مشکالت تأمین اجتماعی از 
احیای سه جانبه گرایی می گذرد!

وقتی دولت، کارگر و 
کارفرما باهم برنامه ای 

را تدوین کنند بدان 
معناست که دولت 
این برنامه را با توجه 
به نظر مردم تنظیم 

کرده است.

مهندس محمد عطاردیان مشــکالت پیش آمده بین صاحبان کســب وکار و ســازمان تأمین اجتماعی را نبود سه جانبه گرایی 
می داند و این عدم مشارکت توسط ذینفعان اصلی را باعث انحراف از اهداف ابتدایی در تأمین اجتماعی عنوان می کند.

وی دلیل اصلی مسائل پیرامون کسب وکار و سازمان تأمین اجتماعی را در انحالل اصل سه جانبه گرایی عنوان می دارد و معتقد است 
با احیای این اصل می توان راه حل بخشی از مسائل را پیدا کرد.

هرچند وی معتقد است برخی از نمایه های فرهنگی در کشور نیز مسائل را پیچیده تر کرده است اما برای اداره بهینه هر سازمانی، 
دولت به عنوان وکیل به صورت مداوم باید با موکلین خود مشورت و آن ها را در تصمیم گیری ها دخیل نماید.

برای بررسی مسائل حوزه کسب وکارها با مهندس عطاردیان به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

 عضو هیئت مدیره سازمان بین المللی کار 
و رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران:
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مشــورت صاحبان مشــاغل تصویب شده اســت چقدر قابلیت 
اجرا دارند؟ بنابراین، این قوانین که فقط توسط دولت تنظیم 
و ابالغ می شــود چه بســیار که برای بخش خصوصــی قابل اجرا 
نباشد. در خیلی از بخش ها این چنین رفتار می شود و سازمان 

تأمین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در گذشته ســازمان تأمین اجتماعی دارای شــورای عالی بود و 
این شورا، سه جانبه گرایی را رعایت می کرد؛ نمایندگان کارفرما، 
کارگر و دولت می نشســتند و امــور تأمین اجتماعــی را باهم اجرا 
می کردنــد امــا متأســفانه این شــورا منحل شــد و شــورای عالی 
تبدیل به هیئت عامل شــد که دارای نمایندگان صوری است 
و مشــاهده می شــود در هیئت عامل نیــز دو شــریک دیگر عمال 
عضوی ندارنــد و تنهــا نمایندگان شــکلی دارند کــه نمی توانند 
هیچ گونه اثرگذاری داشــته باشــند؛ زیرا آن ها هم توسط دولت 
انتخاب شده اند و تشکل ها نقشی در انتخاب آن ها نداشته اند. 
ممکن است گفته شود دولت از بخش خصوصی هم دعوت به 
عمل آورده، ولی نمایندگان منتخب توسط تشکل های بخش 
خصوصی انتخاب نشــده اند و خــود دولت افــرادی را به عنوان 

نماینده این تشکل ها در هیئت امنا عضو کرده است.
طرحی از ســوی بخــش خصوصی ارائه شــد تا ســه جانبه گرایی 
احیــا شــود و سال هاســت دنبــال اجــرای آن هســتیم، در پاییز 

گذشــته آقــای وزیــر نامــه نوشــتند کــه شــورای عالــی بــه همان 
ح پیشــنهادی ایشــان تفــاوت اندکی  سیســتم قبل برگردد. طر
ح بخــش خصوصی دارد، اما مــا آن را هم قبــول داریم؛  با آن طر
ح بخش خصوصی بهتر اســت. به هرحال  البته به نظــر بنده طر
ح بایــد می رفــت و در مجلس هــم توســط نماینــدگان  ایــن طــر
موردبررســی قــرار می گرفــت امــا بــه آن توجهــی نشــد و عمــال 
بایگانی شــده اســت و مشــاهده می شــود نه دولت و نه مجلس 
هنوز حرکتی نکرده اند، همیــن نابســامانی در تأمین اجتماعی 

هم وجود دارد.
   به عنوان یک اصل مهم است؟

بله، بــه همین دلیل نارضایتی شــدید اســت. قبال با آقــای دکتر 
کــرده ام و از ایشــان پرســیدم پــول تأمیــن  ســاالری صحبــت 
اجتماعــی از کجــا می آیــد؟ از کارفرماهــا و کارگرهــا، ســه درصــد 
هم از دولــت بایــد بیاید کــه همیشــه بدهکار اســت، ولــی همه 
تأمیــن اجتماعــی توســط دولت قبضــه شــده اســت. 91 درصد 
ســهم کارگر و کارفرماســت، یعنــی متعلق به بیمه شده هاســت 
کارفرمــا همــواره به موقــع  کارگــر و  کــه پرداخت هــای ســهم 
پرداخت شــده اســت، 9 درصــدش هم دولــت قرار اســت بدهد 
که مقدار زیــادی از آن را بدهکار اســت. حال باید پرســید وقتی 
91 درصد منابــع تأمین اجتماعی توســط ایــن دو بخش تأمین 

در حال حاضر 
در قسمت های 
مختلف تأمین 
اجتماعی حتی 
بدون توجه به 

مصوبات، شرکت ها 
را گرفتار می کنند.

فعاالن اقتصادی
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می شود چطور نماینده آنان در ترکیب شورا حضور ندارد؟ حتی 
می توان پرسید هنگامی که منافع ســازمان درنهایت متعلق به 
بازنشسته هاست، چرا نماینده آنان حضور ندارد؟ رفتار سازمان 
با این دو قشــر که ذینفعــان اصلــی و تأمین کننده عمــده منابع 

هستند، برخورد ارباب ورعیتی است. 
در حال حاضر در قســمت های مختلف تأمیــن اجتماعی حتی 
بــدون توجه بــه مصوبــات، شــرکت ها را گرفتــار می کننــد. مثال 
می زنم؛ مــا پروژه های عمرانــی انجام می دهیم اما هیچ نقشــی 
در پرداخــت بیمــه کارگرانمــان نداریم، چــرا؟ 6/6 درصــد باید 
به عنــوان حــق بیمــه پرداخــت شــود. ایــن 6/6 درصــد، پنــج 
درصــدش از طریــق ســازمان برنامه وبودجه توســط صاحب کار 
پرداخت می شــود. 1/6 درصــد را پیمانــکار بایــد پرداخت کند 
که از کارگرها دریافت می کنــد و کارفرما این عدد 1/6 درصد را در 
زمان پرداخت صورت وضعیت کــم می کند و به این ترتیب 6/6 
را صاحــب کار به تأمیــن اجتماعــی پرداخــت می کنــد، بنابراین 
پیمانکار هیچ کاره اســت. حال با ایــن روند و پرداخت از ســوی 
صاحــب کار عمــال بــرای دریافــت مفاصاحســاب نباید مشــکلی 
پیش بیاید. سازمان تأمین اجتماعی به این موارد کاری ندارد، 
برای پیمانکار اجراییــه صادر می کند. باید ســؤال کرد پیمانکار 
این وســط چه کاره است؟ نه ســهم کارفرما به عهده اوست و نه 
ح های عمرانی، صاحب کار سهم کارفرما را از  ســهم کارگر! در طر
ح برداشــت و پرداخت می کند، پول کارگر را هم  محل اعتبار طر
هفت درصدش را کم می کنیم که معادل 1/6 پیمان برآورد شده 

است، از کارگر وصول می شود.
بایــد پرســید جهــت وصــول ســهم تأمیــن اجتماعــی چــرا برای 

شرکت ها اجراییه صادر می شود که هیچ سهم و دخالتی در این 
مــورد ندارند. در مــواردی نیز میگوینــد دفاترتان را هم بازرســی 
می کنیم که غیرقانونی است، قانون می گوید کسانی که پیمانکار 
هستند و کار دیگری جز پیمانکاری ندارند نظر به اینکه پرداخت 
تأمیــن اجتماعــی بــا ضرایبــی روی پیمان هــای آن هــا به طــور 
مقطوع از صاحــب کار دریافت می شــود و لذا دفاتــر پیمانکاران 
نیاز به بازرسی ندارند و این مورد به طور قانونی اعالم شده است.
   این موضــوع مختص به پروژه هــای عمرانی اســت که طرف 
حســاب ســازمان برنامه وبودجــه اســت؛ در باقــی پیمان هــا 

چطور؟
آن هــا هــم همین طــور اســت. نزدیــک 7 تــا 8 درصــد به طــور 
مقطوع کســر می کننــد و وقتــی این ضریــب را کســر کردنــد باید 
مفاصاحســاب آن را برای پیمانکار صادر کنند. بــا توجه به این 
امر چــرا می خواهنــد دفاتــر را بازرســی کننــد؟ در قانــون این امر 
نوشته شــده اســت که چون ضریب مقطوع اســت دفاتر نیاز به 
بازرســی ندارند. درصورتی که قســمت بازرســی دفاتر اســتنباط 
ج از کارهــای پیمانــکاری دارنــد، توســط توافقی  کارهایــی خــار
که شــده اســت در صورت لزوم باید دفاتــر آخرین ســال را آن هم 
به صورت تصادفی بررسی نمایند که آیا کاری غیر از پیمانکاری 
گر کل پــروژه را ببینید مــا نباید کاری  انجام شــده یا خیر؟ شــما ا
انجام دهیم و مفاصاحساب باید به صورت اتوماتیک صادر شود 

ولی اصال زیر بار نمی روند.
   مشکل کجاست؟

از تأمین اجتماعی بپرسید.
   شــما عنــوان داشــتید کارفرمــا خــود دولت اســت، لــذا پنج 
درصد ســهم کارفرمــا را پرداخــت می کنــد، 1/6 درصــد الباقی را 
نیــز از صورت وضعیت هــا برداشــت می کنند امــا درنهایت شــما 
وقتی می خواهید مفاصاحساب بگیرید، بازهم با مشکل روبرو 

می شوید. مشکل کجاست؟
بارها از طرف کانون عالی کارفرمایــان اعالم کرده ایم پروژه های 
عمرانی مشــکلی نباید داشــته باشــند زیرا پرداخت ها از ســوی 
دولت صورت می گیرد لذا باید مفاصاحساب به صورت اتوماتیک 
صــادر شــود امــا چنیــن اتفاقــی نمی افتــد. بایــد توجــه داشــت 
گــر هــم اختالفــی باشــد طرف حســاب  در پروژه هــای عمرانــی ا
صاحب کار اســت نه پیمانکار، زیرا تمام حقوق بیمه ای توسط 
صاحب کار باید پرداخت شــود؛ اما ظاهرا و عمــدا اراده ای برای 

درک این مهم وجود ندارد!
   مسئله بازرسی دفاتر چگونه به وجود آمد؟

قانونی است که نباید باشد!
   البته این بازرسی تبدیل به حسابرســی شده، ولی مسئله 

این است که چطور حادث شد؟
از تأمیــن اجتماعــی باید پرســید. نظــر من این اســت کــه به هر 

صورت اخالل ایجاد کرده اند.
همان طــور کــه در بــاال توضیــح دادم در ایــن میــان پیمانــکار 
هیــچ کاره اســت و عمــال خــود کارفرمــا در حــال پرداخــت حــق 
بیمه هاســت اما چرا این نقیصه الینحل باقی مانده و هرروز نیز 

باید بپرسیم آیا در 
تدوین و تنظیم 

برنامه ها چه قبل و 
چه بعد از انقالب، 
صاحبان کسب و 
کار محل مشورت 

قرار گرفته اند یا خیر؟ 
چنانکه میبینیم به 

علت رعایت نشدن 
سه جانبه گرایی 

هیچ کدام از برنامه 
ها به طور کامل اجرا 

نشده و شکست 
خورده اند. 
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



بغرنج تر می شــود خود یک مسئله اســت. جان کالم که در یک 
تفاهم نامه نیز به آن رسیدیم این است که تمام درصدهای حق 
بیمه تعیین شده در یک پروژه توسط کارفرما پرداخت می شود 
لذا نباید در ارائه مفاصاحســاب مشــکلی ایجاد شــود و این امر 
باید به صورت خودکار صورت بگیرد و مفاصاحساب صادر شود.

   جالب اســت رفتند دیوان عدالــت اداری و رأی خالف این 
تفاهم نامــه دریافــت کردنــد. مــا گفتیم این مســئله بــه دیوان 
عدالت مربوط نیســت، ما با کارفرمایان تفاهــم می کنیم تا این 
کار را انجام دهند. حال باید پرســید این تفاهم نامه که بســیار 
راهگشاســت چرا باید به دیوان عدالــت اداری ارجاع و منتفی 

شود؟
من می گویم چرا این مسئله به وجود آمد و راه حلش چیست؟

ل آن ها این اســت که میگویند دولت پــول نمی دهد،  اســتدال
سازمان تأمین اجتماعی هم باید منابع موردنیاز خود را تأمین 

کند و مسئله دقیقا از همین جا شروع می شود!
تعداد زیادی از همکاران ما تســلیم می شوند و دنبال وصولش 
می روند و مشــکل عمیق تر می شــود. هنگامی هم کــه توانایی 
پرداخت نداشته باشند، سازمان تأمین اجتماعی حساب های 

شرکت ها را می بندد و جلوی کار و فعالیت آن ها را می گیرد!
گر شما جای دکتر ساالری بودید و     راه حل این ها چیست؟ ا

این مسئله را می خواستید حل کنید چه می کردید؟
این قانون است و آقای ساالری باید رسما بخشنامه آن را تهیه 

و ابالغ کنند.
   شــما می گوییــد قانــون هســت، آقــای ســاالری هــم صحــه 

می گذارد، چرا در اجرا مشکل ایجاد می شود؟
باید بخشــنامه شــود که در صورت تخطی از این امر، با کارمند 
تأمین اجتماعــی همچون مجــرم برخورد می شــود. به هرحال 
مدیریت ســازمان تأمین اجتماعی مســئول اجرا است؛ اما چرا 
ایــن کار را انجام نمی دهنــد؟ به نظر می رســد اطمینانی وجود 
دارد که می توان منابع را از کارفرمایان و پیمانکاران بهتر تأمین 
کرد و مشکالت را حل کرد. لذا معتقدم تا هنگامی که جامع فکر 

نکنند، همه چیز به همین ترتیب به هم می ریزد.
   قانون را باید عوض کنند یا بخشــنامه هایی که ذیل قانون 

دارند؟
بخشــنامه ها را اجــرا کننــد. این بخشــنامه ها ســاده بــه وجود 
نیامده انــد، مقرراتــی کــه می خوانیم، جــزو قانون اســت و باید 

رعایت شود. الزام رعایت این قانون را پیگیری کنند.
   چرا چنین الزامی صورت نمی گیرد؟

زیرا دید مدیران ســازمان تأمین اجتماعی این است که تأمین 
منابع موردنیاز آن ســازمان به هر طریقی که ممکن اســت باید 

انجام شود.
ایــن مســئله ای کــه شــما می فرماییــد، نتیجــه اش تعــدد زیاد 

پرونده ها در دیوان عدالت اداری است.
اجتماعــی  تأمیــن  خــود  در  نیســت،  عدالــت  دیــوان  در 
کمیســیون های تجدیدنظــر و کمیســیون های حــل اختــالف 
بسیاری وجود دارد که این مسائل در آنجا باید رسیدگی شوند.

کارفرمایان همین هیئت ها را نیز محل مناقشه می دانند.
آن بحث دیگری است که پرونده ها و اختالفات به آنجا رفته و در 
آنجا موردتوجه قرار نمی گیرند. ما باید کارهای سخت و زیان آور 

را ببینیم، آن ها مهم هستند.
   مسئله کارهای سخت و زیان آور چیست؟

قانون ســخت و زیان آور قانون جدیدی است و قدیمی نیست؛ 
حدود سال 75 مصوب شــد و بعد هم چندین بار عوض شده و 

در حال حاضر هم در حال تغییر است.
بــرای مثــال 50 ســال پیــش یــک کارفرمــا در قســمتی از کشــور 
کارگاه داشته. در آن زمان اصال قانون مشــاغل سخت و زیان آور 
وجود نداشــته اســت. کارگر یا کارمندی کــه در آن زمان کارمند 
یک شــرکتی بوده، می رود آنجا شــکایت می کند کــه مثال من در 
خوزستان آبدارچی بودم و 5 یا 10 ســال آنجا کارکرده ام؛ بگویید 
که حاال چهار درصد مــن را بپردازند که من بتوانــم از مزایای آن 
بهره مند شوم. برای همین نگاه می کنند و بدون در نظر گرفتن 
نوع کار می گویند کجا کار می کردی؟ مثــال در بندر امام خمینی 
در خوزستان هم که هوایش گرم است، بنابراین کارش سخت 
و زیــان آور اســت. برای ما می فرســتند کــه پول پرداخــت کنید. 
طبق قانون ما بیشتر از 10 سال نباید اســناد را نگه داریم. اآلن از 
سال های خیلی دور مرتب برایمان نامه می آید و ما هم استدالل 
می کنیم اما نمی پذیرند، بعد هم جریمه می کنند و می گویند 200 

میلیون تومان بدهید. چرا؟ برای مشاغل سخت و زیان آور!
گر شــورای عالــی ندارنــد، می توانند شــورای  در ایــن اســتان ها ا

سه جانبه تشکیل داده و جلوی این گونه مسائل را بگیرند.
   با توجه به اینکه شما سال های سال نماینده کارفرمایان در 
ILO هستید، آنجا راهکاری، پیشنهادی، یک روندی برای حل 

این گونه مسائل ارائه نکرده اند؟
این هــا همــه مقاوله نامــه دارنــد. مقــررات تدویــن  شــده، ابالغ 
 شــده، ایران هــم مطالعــه کــرده و در جریان قــرار دارد ولــی اجرا 
نمی کننــد. مگــر قوانیــن خودشــان را اجــرا می کننــد؟ به عنوان 
نمونــه مقاولــه نامــه شــماره 111 )مربــوط بــه تبعیــض در امــور 
اســتخدام و اشــتغال( کــه ایــران پذیرفتــه تبعیضی در اشــتغال 

نباشد، آیا رعایت می شود؟
گــر آن  کــه ا    برداشــت مــن از صحبــت شــما ایــن اســت 
سه جانبه گرایی احیاء شود، تمام این مشکالت حل می شود.

حل نمی شود، ولی خیلی کم می شود.
   به چه صورت؟

فرهنگ مــا یکســری اشــکال دارد، آداب ملی ما هم یکســری 
کتسابی است، نسل بعدی  اشکال دارد. فرهنگ یک مسئله ا
باید از ابتــدا در مهدکودک تربیت شــود و بافرهنــگ نوینی که 
اقتضــای جهان کنونی اســت آشــنا شــود و بــا پیشــرفت های 
علمی منطبق گــردد. این موارد مهم اســت که حتمــا باید در 
اصالح آن بکوشــیم تا بتوانیم در آینده ســازوکار خوبی داشته 
باشیم. نظر نهایی من این است که باید سه جانبه گرایی احیا 
شــود. مســئله اینکه اقتصــاد را چگونــه راه بیندازیــم، آن یک 

بحث دیگر است.

استدالل آن ها 
این است که 

میگویند دولت پول 
نمی دهد، سازمان 
تأمین اجتماعی هم 
باید منابع موردنیاز 

خود را تأمین کند 
و مسئله دقیقا از 
همین جا شروع 

می شود!

فعاالن اقتصادی

13
99

د 
سفن

بخش نخستا
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هــر فعالیتــی بــدون در نظــر گرفتــن منافــع مــادی و معنــوی 
ذینفعــان بــا مشــکل روبــه رو خواهــد شــد. ایــن موضــوع در 
فعالیت هــای اقتصــادی رنگ و بویــی بیشــتر دارد زیــرا منافع 

اقتصادی در اغلب موارد با معیشت افراد گره خورده است.
گرچه اصلی بدیهی به نظر می رسد اما در مواردی  این موضوع ا

نیز مورد غفلت واقع شده است.
در مهم ترین نمونــه از این غفلــت می توان به صنــدوق تأمین 
اجتماعی و عدم انطباق ســهم کارگر و کارفرما بــا مدیریت این 
سازمان اشاره کرد. موضوعی که از آن به اصل سه جانبه گرایی 
یاد می شود. درواقع سه جانبه گرایی بخش خصوصی، دولت 
و کارگــران در دنیــا از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت، ضمن 
اینکه روش تعمیق بخشــی و ایجاد تعامل میان این ســه ضلع 

را ایجاد خواهد کرد.
گرچــه ایــن اصــل در ابتــدا در اساســنامه صنــدوق تأمین  امــا ا
اجتماعی موردتوجه بود اما به مرورزمان سازمانی که قرار بود بر 
اساس اصل سه جانبه گرایی اداره شود به یک نهاد صرفا دولتی 
تبدیل شد. تغییری که البته دست دولت ها را بیش از هر زمان 
دیگری برای دخالت در سازمان تأمین اجتماعی باز گذاشت.

این در حالی است که دولت ها باید تنها نقش نظارت را بر این 
صندوق ایفــا می کردنــد و از همیــن رو نیز کمترین ســهم یعنی 
3 درصد از حق بیمه را می پردازند. این در شــرایطی اســت که 
کارفرما ســهمی 23 درصــدی و کارگــر نیز ســهمی 7 درصدی از 
حق بیمه دارد. بااین حال دولت به تنهایی و با حذف شورای 
عالــی تأمیــن اجتماعــی و جایگزینی آن بــا هیئت امنــا،  قدرت 

تصمیم گیــری و اعــالم نظــر در نحــوه اداره ایــن صنــدوق را از 
کارفرمایان و کارگران به عنوان صاحبان اصلی تأمین اجتماعی 

گرفته است.
افرادی که نه تنها وظیفه اصلی منابع صندوق تأمین اجتماعی 
را بر عهده دارند بلکه مهم ترین ذینفعان نیز به شمار می روند؛ 
اما زمانی که این افراد نتوانند در این صندوق اعمال نظر داشته 
باشند،  به تدریج تعلق خاطر خود را نســبت به این صندوق از 
دست می دهند. این موضوع عالوه بر اینکه می تواند بخشی از 
کارگران را از حقوق حین کار و بعد از بازنشســتگی محروم کند، 
حیات صندوق تأمین اجتماعی را نیز به خطر خواهد انداخت؛ 
زیرا کارفرمایان به عنوان افرادی که 70 درصد از منابع صندوق 
تأمین اجتماعــی را پرداخت می کنند،  بعد از مدتی نســبت به 
پرداخت حــق بیمه ای که قــدرت تصمیم گیری نســبت به آن 
را ندارند، دلســرد خواهد شــد و این موضوع بیمه کارگران را با 

مشکالت جدی روبه رو می کند.
در شــرایط فعلی نیــز البته ســازمان تأمیــن اجتماعــی ازلحاظ 
پایداری مالی در بلندمدت دچار مشکل است و یکی از عوامل 
اصلی آن عدم رعایت سه جانبه گرایی واقعی طی یک دهه اخیر 
در ســازمان تأمین اجتماعی اســت. اهمیت این موضوع آنجا 
گرچه فشــار بر کارگران و کارفرمایان برای  بیشــتر می شــود که ا
پرداخت حــق بیمه هــرروز بیشــتر می شــود و صنــدوق تأمین 
گون از حسابرســی  اجتماعی نیز تالش می کند به اشــکال گونا
غیرقانونــی گرفتــه تــا بهانه جویــی در قراردادهــای پیمــان از 

کارفرمایان حق بیمه بیشتری دریافت کند.

آینده ای كه به تاراج می رود

در شرایط فعلی نیز 
البته سازمان تأمین 

اجتماعی ازلحاظ 
پایداری مالی در 
بلندمدت دچار 

مشکل است و یکی 
از عوامل اصلی 
آن عدم رعایت 
سه جانبه گرایی 

واقعی طی یک دهه 
اخیر در سازمان 
تأمین اجتماعی 

است.

غفلت از احیای سه جانبه گرایی و زنگ خطر ورشكستگی تأمین اجتماعی؛
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



گــر تحکیــم ســه جانبه گرایی واقعی  ایــن در حالــی اســت کــه ا
در ســازمان تأمیــن اجتماعی بــا به وجــود آمدن تشــکل های 
گاه تضمین شــود، این ســازمان با  واقعــی صنفــی مســتقل و آ
استقالل کامل از دولت و بر اســاس اراده کلیه ذینفعان اصلی 
یعنی بیمه شــدگان، مســتمری بگیران و کارفرمایــان انتخاب 
خواهــد شــد و شــاید راه اصلی ایــن امــر از ایجــاد مســاوات در 
تعداد نمایندگان بیمه شــدگان و کارفرمایــان دولت، انتخاب 
کارفرمایــی در ارکان بــا  کارگــری و  نماینــدگان تشــکل های 
رأی مســتقیم قاطبــه ذینفعــان و شــرکای اجتماعــی یعنــی 
)بیمه شــدگان و کارفرمایان و مســتمری بگیران( باشد. البته 
باید توجه داشت که این مثلث ســه جانبه گرایی تساوی را در 

حقوق بخش خصوصی، کارگران و دولت رعایت کند. 
این مهم آنجا بیشــتر احساس می شــود که در ســال های اخیر 
جامعه کارگری ایران با چالش های بزرگی در زمینه های مختلف 
اقتصــادی، اجتماعــی و معیشــتی روبــرو شــده اســت. جامعه 
کارگری در ایران به علت فقدان تشکل های صنفی قوی و کارآمد 
نتوانسته است آن چنان که شایسته و بایسته این قشر شریف و 

مولد است از حقوق صنفی آنان دفاع کند.
یکــی از مهم ترین دالیــل این امــور، فقدان ســه جانبه گرایی و 
عدم تقویت بنیــه علمی کارگران و نماینــدگان آنان در مجامع 
مربوطه اســت. به طور مثــال مقوله رونــد ســه جانبه گرایی در 
ســازمان تأمین اجتماعــی گویای ایــن واقعیت تلخ اســت که 
طی یک دهه گذشته باوجود قانون مترقی نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی 
به یک امر تشــریفاتی و زینتی تبدیل و عمال جامعــه کارگری از 
تصمیم گیــری در خصوص ســازمان تأمیــن اجتماعی محروم 

شده است.
ســه جانبه گرایی، به عنوان یك نهاد پذیرفته شده در سازمان 
بین المللی کـار، نقـش و جایگـاه بسیار حساسی در حقوق کار 
دارد؛ به عبارت دیگر، ایـن مقولـه یکـی از پایه های ایـن سـازمان 
اســـت و بــر اســاس مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای مصوب 
سازمان بین المللی کار، کشـورهای عضـو بایـد در جهت تطبیق 
قوانین و مقررات ملی خود در برپـــایی نظـــام سه جانبه گرایی 

اقـدامات الزم را معمـول دارند.
بنابرایــن کشــورهایی کــه بخواهند بــه تکالیف خــود در قبال 
گزیرند ســازمان های  ســازمان بین المللــی کار عمل کننــد، نا
کارگری و کارفرمایی مناسب و شایسته ایـن عنـوان را در داخـل 
کشـور خـود داشـته باشند و نمایندگان کارگر و کارفرما از میان 
آنــان انتخــاب شــوند و اجــرای مقاولــه نامه ها و ســایر امــور با 

مشورت آنان باشد.
مهم ترین پیش نیاز داشــتن و برپایی نظام ســه جانبه گرایی، 
بعـد از تـــدوین قـــوانین و مقـــررات مربوط، شکل گیری واقعی 

نمایندگان کارگر و کارفرما همراه با دولت است.
کـــه به منظــور  بعــد از پیــروزی انقــالب اســـالمی و تـــوقعی 
دگرگونی هــای فرهنگـــی، اجتمـــاعی و اقتصــادی پدیــد آمــد 
انتظار این بود مقوله کـــار، تولیـــد و نیروی انسانی از جایگاه و 

اهمیت ویژه ای برخوردار باشــد. بر اساس چنین رویکـــردی، 
مـــوادی از قانون اساســی ازجمله اصول ٢٢ ،٢٦ ، ٤٦ و ١٠٤ به 
امنیت شــغلی، آزادی تشــکیل انجمن های صـــنفی و شوراها 

و... اختصاص داده شد.
بر این اساس به هنگام تدوین قانون کار جمهـــوری اســـالمی 
به منظــور تحقـــق عملـــی ســه جانبه گرایی در فصـــول هفـــتم، 
نهــم و دهـــم بــه نقـــش مشـــارکتی و تصمیم گیــری شــرکای 
اجتماعی اشاره شده است؛ اما طی اجرای قانون کار جمهوری 
اسالمی و با توجه به تجربیات کسب شده مشخص شد نحوه 
شــکل گیری تشــکل های صنفــی اعــم از کارگــری و کارفرمایــی 
بــا مقاوله نامه هــای ســازمان بین المللــی کار تطابــق نــدارد؛ 
بنابرایــن در دولــت اصالحــات موافقت نامــه ای بــا ســازمان 
بین المللــی کار بــه امضای رســید تا فصــل هفتم قانــون کار بر 
اســاس مقاوله نامه های این ســازمان تطبیق داده شود که با 
روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به فراموشی سپرده شد تا به 

امروز نیز مسکوت مانده است.
همان طــور کــه در ســیر تحــوالت نحــوه اداره ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی به لحــاظ دخالــت شــرکای اجتماعــی در ارکان این 
کثر دوره هــا در اداره  ســازمان مالحظه می شــود، دولت ها در ا
و انتصابــات ارکان آن به ویــژه در حــوزه انتخــاب رکــن اجرایــی 
گون البته  دخالت مستقیم داشته و در مواردی با عناوین گونا
با ظاهری قانونی به منابع این ســازمان دســت اندازی کرده و 
یا با تصویب قوانین و مقرراتــی برخالف اصول بیمه ای موجب 
تســریع در به هم خوردن تعادل منابع و مصارف شدند و عمال 
اســتقالل اداری، مالــی، حقوقــی و تشــکیالتی ایــن ســازمان 

مخدوش شد.
این موارد نشان می دهد که جایگاه سه جانبه گرایی، نقش و 
جایگاه بسیار حساسی در حقوق کار دارد که در این خصوص 
مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای مختلفــی صادرشــده که 
بــر اســاس آن کشــورهای عضــو موظف بــه برپایی شایســته 
این عنــوان در بخش های مختلــف فعالیت هــای کارگری و 
کارفرمایی هستند؛ اما مهم ترین پیش نیاز داشتن و برپایی 
نظــام ســه جانبه گرایی بعــد از تدویــن قوانیــن و مقــررات در 
چارچــوب پذیــرش مقاولــه نامه هــای ســازمان بین المللی 
گیــر با دو  کار، چگونگــی شــکل گیری تشــکل های صنفی فرا
شاخصه مقبولیت و مشــروعیت اعم از کارگری و کارفرمایی 

است.
جایگاه ســه جانبه گرایی در ســازمان تأمین اجتماعی در طول 
56 ســال گذشــته از آغازین روزهایی که اولین و ابتدایی ترین 
حمایت های بیمه ای در ایران شــکل گرفت به تدریج جایگاه 
شــرکای اجتماعــی دولت هــا اعــم از کارگــری و کارفرمایــی در 
تصمیم گیری هــا پررنگ تــر شــد و در بعضــی از مقاطــع تاریخی 
ذینفعــان عالوه بــر اینکــه جایــگاه مؤثــری در تصمیم ســازی و 
تصمیم گیــری در عالی تریــن ســطوح ایــن ســازمان بــر عهــده 
داشــته اند در ارکان اجرایی این ســازمان نیز نقش مؤثری ایفا 

کرده اند.

کشورهایی که 
بخواهند به 

تکالیف خود در 
قبال سازمان 

بین المللی کار 
گزیرند  عمل کنند، نا
سازمان های کارگری 
و کارفرمایی مناسب 

و شایسته ایـن 
عنـوان را در داخـل 
کشـور خـود داشـته 

باشند.
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تا آنجا که در ســال 82 با توجه به تجربیات تاریخی از نقش و 
جایگاه کارگران و کارفرمایان در ارکان مختلف صندوق های 
بیمــه ای به منظــور برقــراری حکمروایــی خــوب در قالــب 
کمیت شــرکتی قانون ســاختار نظــام جامع رفــاه و تأمین  حا
اجتماعــی طــوری تدویــن شــد که عــالوه بــر شفاف ســازی و 
کــه از اصــول پایــه ای فعالیت هــای صندوق هــای  نظــارت 
بیمه ای اســت، شــرکای اجتماعی دولت بتوانند نقش مؤثر 
در اداره این صندوق ها داشته باشــند و از طرفی دیگر دولت 
نتوانــد در چارچــوب منافــع کوتاه مدت خــود و فائــق آمدن 
بــر مشــکالت اقتصــادی کشــور خط مشــی ها را بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی تحمیــل کند که بــا منافــع این ســازمان و 
بیمه شدگان و همچنین اصول و محاســبات بیمه ای مغایر 

باشد.
باوجوداین مبانی قانونــی اما دولت های نهــم و دهم حاضر 
به اجرای این قانون مترقی نشــد و مجلس شــورای اسالمی 
در یک اقدام شــتاب زده به منظور انقیاد و وادار کردن دولت 
به اجرای قانون ساختار جامع قانون رفاه و تأمین اجتماعی 
به ویژه ماده 17 این قانون ماده  واحده ای به ماده 113 قانون 
مدیریــت خدمــات کشــوری الحــاق کــرد کــه بــر اســاس این 
اصالحیه به جرئت می تــوان گفت که به لحــاظ بی خاصیت 
کردن دخالت و نظارت کارگران و کارفرمایان در اداره سازمان 
تأمیــن اجتماعی و ســایر صندوق های بیمــه ای در طول 50 
سال گذشته بی سابقه بوده است و تا به امروز نیز ادامه دارد.
کــه دولت هــا  کــه در ایــن ســال ها  ایــن در حالــی اســت 

به واســطه تغییــر در قوانیــن مدیریــت تأمیــن اجتماعــی را 
به دســت گرفته اند، بدهــی دولت بــه این صندوق نیــز هرروز 
بیشتر می شــود و دولت ها باوجودآنکه به واســطه سهمی 3 
درصدی، مدیریت را به دســت آوردند امــا از انجام تعهدات 
خود سرباز زدند. این موضوع البته در دولت های نهم و دهم 
شــدیدتر بود تا آنجــا که در قالب خصوصی ســازی، بســیاری 
از شــرکت های دولتــی به عنــوان رد دیــون دولــت بــه تأمین 
گذار شد تا این صندوق از قالب  اجتماعی به این صندوق وا
سرمایه گذاری به بنگاه داری روی بیاورد و هرروز بر مشکالت 

آن افزوده شود.
در حال حاضر نیز شستا به عنوان حیات خلوت فساد برخی 
افراد مورداستفاده قرار می گیرد و به جای آنکه این بنگاه ها بر 
دارایی های تأمیــن اجتماعی بیفزایند هــرروز از دارایی های 
آن می کاهنــد. جریانــی کــه ادامــه آن می تواند آینــده تأمین 
اجتماعــی و بازنشســتگی کارگــران و خانواده های آن هــا را با 
مخاطره جدی مواجه کند. زنگ خطر آنجا به صدا درمی آید 
که ۴6 درصد از جمعیت شاغل کشور تحت پوشش سازمان 
گر  تأمین اجتماعی قرار دارند و کوچك شدن منابع صندوق ا
ادامه دار باشــد می تواند در کنــار بحران آب و محیط زیســت 
ح شــود. از همین رو تا دیر  به عنوان چالش اصلی کشور مطر
نشــده بایــد اداره صندوق های بیمــه ای و ازجمله ســازمان 
تأمین اجتماعی به طور سه جانبه گرایی و با تضمین دولت ها 

به عنوان نهادی که حضور آن مستمر است، انجام شود.
کید شــد، در طول ســال های گذشته  البته همان گونه که تأ
نامشــخص بــودن راهبردهــای ســرمایه گذاری در ســازمان 
تأمین اجتماعی و تدوین اساسنامه این سازمان به نحوی که 
مدیران شرکت های سرمایه گذاری برخالف مسئولیت هایی 
که هیئت مدیره ســازمان دارد موظــف به کارگمــاری افرادی 
می باشند که به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد 
عمال وضعیتی را به وجود آورده است که علی رغم شعارهای 
داده شــده شســتا مأمنی بــرای جریانات مختلف سیاســی و 

قدرت شده است.
تغییرات پی درپی در هیئت مدیره و مدیرعامل این شــرکت 
عمــال ثبــات مدیریــت و برنامه ریــزی را ســلب کــرده و همین 
مسئله موجب شده تا شستا نتواند به تعهدات خود و تأمین 
کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی عمل کند تا جایی که 
مدیران سازمان تأمین اجتماعی بارها شستا را وادار کرده اند 
برای پرداخــت ســودهای ترازنامه ای از بانک هــای مختلف 
وام با بهــره وری بــاال دریافت و به ســازمان تأمیــن اجتماعی 

پرداخت کنند.
در پایــان ذکر ایــن نکته ضــروری اســت که دخالــت دولت ها 
در اداره ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســایر صندوق هــای 
بیمــه ای به مراتــب از گذشــته بیشــتر شــده کــه رونــد رو بــه 
ورشکستگی شتابان سازمان تأمین اجتماعی از نمونه های 
بارز پیامدهــای دخالت دولت و بی خاصیــت کردن دخالت 

شرکای اجتماعی در این سازمان است.

مجلس شورای 
اسالمی در یک 
اقدام شتاب زده 
به منظور انقیاد و 
وادار کردن دولت 
به اجرای قانون 
ساختار جامع 

قانون رفاه و تأمین 
اجتماعی به ویژه 

ماده 17 این قانون 
ماده  واحده ای به 

ماده 113 قانون 
مدیریت خدمات 
کشوری الحاق کرد.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



صنعت ساختمان را مادر صنایع می داند زیرا حیات بیش از 70 صنعت به نوعی به ساختمان وابسته است. با توجه به این موضوع 
حجم بزرگی از اشتغال نیز در صنعت ساختمان تعریف می شود كه از پیمانكاران بزرگ گرفته تا مهندسان و كارگران را در دل خود 
جای داده است. بنابراین تحرك در این صنعت عمال تحرك در اشتغال آفرینی كشور به شمار می رود. بااین حال موارد مختلفی از قوانین 

دست وپا گیر گرفته تا پوشش ناقص بیمه در صنعت ساختمان باعث شده تا کسب وکار در این بخش با مشكل مواجه شود.
ایران در شرایط فعلی در جایگاه ۱۲7 سهولت کسب وکار در جهان قرار دارد. این جایگاه با توجه به حجم و ظرفیت های موجود در اقتصاد ایران 
قابل قبول نیست و از همین رو رهبر معظم انقالب تأکید كردند كه باید رفع موانع کسب وکار را به سمتی ببریم كه 40 رتبه شاخص کسب وکار 
در ایران در مقایســه با كشــورهای جهان بهبود پیدا كند. یكی از موانعی كه در این میان در بخش های مختلف اقتصــادی و به ویژه صنعت 
ساختمان وجود دارد، مشكالت ناشی از عدم پوشش كامل بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلین در این صنعت است. این مشكل عالوه بر آنكه 
برای كارگران ساختمانی وجود دارد به نوعی دامن مهندسان را نیز گرفته، زیرا تغییر پروژه در فاصله های زمانی مختلف، باعث شده تا الگوی 
مشخصی برای بیمه مهندسان ساختمانی وجود نداشته باشد. بااین حال در قالب عوارضی كه در زمان اخذ جواز ساخت ساختمان توسط 
شهرداری ها گرفته می شود، بندی وجود دارد كه مربوط به سهم تأمین اجتماعی است. بندی كه شهرداری را مجاز می کند تا عمال مبلغی را 
به عنوان سهم بیمه دریافت كرده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت كند اما باوجود پرداخت این سهم، خدمات بیمه ای به كاركنان آن پروژه 
ارائه نمی شود. موضوعی كه از سوی روسای سازمان نظام مهندسی در سال های گذشته پیگیری شده اما به جز مواردی محدود،  دستاوردی 
برای بیمه مهندسان آن نداشته است. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با رایزنی های صورت گرفته در بهترین 

حالت موفق شدیم تا نوعی بیمه خویش فرما را برای مهندسان تعریف كنیم كه البته بیمه مناسبی به شمار نمی رود.
»سعید سعیدیان« تأکید كرده كه در ابتدای امر كه بند سهم تأمین اجتماعی در عوارض پروانه ساخت تعریف شد، تصور بر آن بود كه 
مبلغ پرداختی به عنوان حق بیمه كارفرما تلقی می شود اما در عمل این موضوع محقق نشد. وی معتقد است اگر در اصول كلی بتوانیم 

با سازمان تأمین اجتماعی به تفاهم برسیم، برای نوع اجرا و شناسایی مشموالن مشكلی وجود ندارد.
برای فهم این مشكالت و موانع بر سر اجرای بیمه تأمین اجتماعی مهندسان ساختمانی با سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان تهران، به گفت وگو نشسته ایم كه در ادامه می خوانید.

جای خالی چتر بیمه بر سر 
مهندسان ساختمانی
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   برای ســؤال نخســت، مهم ترین مشــکل این ســازمان برای 
بیمه مهندسان را چه می دانید؟

سازمان نظام مهندسی استان تهران نزدیك به 120 هزار عضو دارد 
که از این تعداد 70 هزار مهندس فعــال در 7 گرایش طبق قانون 
نظام مهندسی فعالیت می کنند. این افراد پروانه فعالیت دارند 

و در حوزه های مختلف کار می کنند.
بااینکه حجم بزرگی از نیروی تحصیل کرده در این سازمان فعال 
هســتند، اما یکی از مشــکالت اساســی و قانونی که وجود دارد و 
در تالشــیم تا آن را رفــع کنیم، اصالحیــه قانون نظام مهندســی 
کنتــرل ســاختمان اســت تــا مهندســان بتواننــد از امــکان بیمه 
تأمیــن اجتماعی اســتفاده کنند زیــرا این امــکان در حال حاضر 
وجود ندارد. البته با رایزنی های صورت گرفته، نوعی بیمه  برای 
مهندســان تعریف شــده که تفاوتی با بیمه خویش فرمــا ندارد و 
تنها با تالش هایی که در شورای مرکزی انجام شد، با حذف ماده 
670 تحت عنوان عضو سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند. 

البته این کافی نیست و انتظار اعضای ما بیشتر از این ها است.
   بااین حال سازمان تأمین اجتماعی در قالب عوارض صدور 
جواز ســاخت که توســط شــهرداری صادر می شــود، ســهمی را 
از مالکان دریافــت می کند. این عــوارض با چــه عنوانی دریافت 

می شود و چرا به عنوان سهم بیمه در نظر نمی گیرند؟
با توجه به رویه ای که 3 تا ۴ سال است انجام می شود، شهرداری 
کم و  تهران یا شهرداری سایر نقاط کشور، سهمی را از عوارض، ترا
... به عنوان سهم تأمین اجتماعی از کلیه پروژه های ساختمانی 
در حیــن صدور جــواز ســاخت به عنوان ســهم تأمیــن اجتماعی 
برداشــت می کننــد. درحالی کــه ســهم تأمیــن اجتماعــی گرفته 

می شود اما در ازای آن هیچ خدماتی داده نمی شود و مشخص 
نیست این سهم بر چه مبنا و اصلی تعریف شده است.

ما ابتــدا خوشــحال بودیم تا شــاید به بهانه این ســهم، بخشــی 
از نیــروی انســانی کــه در حوزه هــای مختلــف و یــا در یــك پــروژه 
ساختمانی فعال می شوند،  تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 
قرار گیرند. بر این اصل تصــور می کردیم با این بند مهندســان از 
بیمه بهره مند می شــوند. به ایــن صورت که در پــروژه ای که یك 
تا دو ســال فعال اســت، شــروع تــا اتمــام آن به عنوان ســابقه ای 
محســوب شــده و از مزایــای آن بهــره ببرنــد زیــرا ســهم تأمیــن 
اجتماعی در جواز ساخت به عنوان سهم کارفرمایی بیمه تلقی 

می شد.
اما متأســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد و ما همچنــان با ایــن موضوع 
مشکل داریم تا ســازمان تأمین اجتماعی این موضوع را بپذیرد 
که این حــق اعضا و مهندســان و حق کســانی که خدمــات ارائه 
می دهند و مسئولیت قبول می کنند. باوجود رایزنی های متعدد 

اما این مشکل همچنان باقی است.
   درصــدی کــه در آن عــوارض به عنــوان حــق بیمــه تأمیــن 

اجتماعی کسب می کنند چقدر است؟
ایــن عــدد 15 درصــد اســت؛ البتــه در ایــن مــورد طرف ســازمان 
نظام مهندسی شهرداری نیست زیرا شهرداری این مبلغ را گرفته 
گرچه تا به امروز  و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کند. ا
نیز موضوع عوارض 15 درصدی به عنوان سهم تأمین اجتماعی 
کاوی کرده و مقصر را  را به دعوای حقوقی نبردیم تا موضــوع را وا
پیدا کنیم؛ اما چیزی که مســلم اســت، در حال حاضر درصدی 
گرفته می شــود و تا آنجایی کــه مطلعیم هیچ خدماتــی بابت آن 

با رایزنی های صورت 
گرفته، نوعی بیمه  
برای مهندسان 
تعریف شده که 
تفاوتی با بیمه 

خویش فرما ندارد
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ارائه نشده است.
کمیت به هر دلیل به این نقطه رســیدند  در مقطعی دولت و حا
که این مبلغ گرفته شود اما در عرصه عمل بابت این موضوع که 
ســازمان تأمین اجتماعی به جایی یا کســی خدماتی ارائه کند، 
وجود ندارد. بــا توجه به این موضوع ازآنجــا بازخوردی ندیدیم 

گله مند و معترض هستیم.
کنــون اقدام عملی برای مشــخص شــدن سرنوشــت این     تا

عوارض پرداختی و بیمه مهندسان انجام شده است؟
کره شدیم که  از طریق ســازمان نظام مهندســی تهران وارد مذا
کنــون موفــق نبوده-ایــم. از  ایــن را بــه ســرانجام برســانیم اما تا
طریق شــورای مرکزی نیز این موضــوع را پیگیــری کردیم که به 
توافق ضعیفی مشابه بیمه خویش فرما رسیدیم که موردقبول 
اعضا نبود، زیرا با توجه به خدماتی که در صنعت ساختمان داده 
می شود و مسئولیتی که در ساختمان بر عهده خود مهندسان 

وجود دارد باید بیمه قابل قبولی برای آن ها تعریف شود.
گــر واقعا بــه ایــن جمع بندی برســیم که ایــن کار  درصورتی کــه ا
اتفــاق بیافتد قطعا در بحث نشــان دادن اشــتغال در حــوزه کار 
نیز مؤثر خواهد بود. زیرا تعداد بیمه شــدگان می تواند به عنوان 
معیاری برای آمار شــاغلین به شــمار رود. بنابراین بیمه تأمین 
اجتماعی برای مهندســان ســاختمانی کمك می کننــد تا عالوه 
بر آنکه این افراد به حقوقشــان برســند، آمار به صــورت واقعی تر 

نشان داده شود.
   ســازوکاری بــرای معرفــی مهندســین بــه ســازمان تأمیــن 

اجتماعی در نظر گرفته اید؟
ســازوکار ما همان پروانه ســاختمانی اســت که صادر می شــود. 
اسامی مهندسان در پروانه های ساختمانی وجود دارد و همین 
موضوع می تواند معیاری برای احراز مشموالن برای بیمه باشد. 
بااین حال مسئله اصلی در حل مشکل با تأمین اجتماعی برای 
پذیرش این موضوع است که عوارض دریافتی به عنوان بخشی 
گر اصل آن پذیرفته شود می توان برای  از حق بیمه تلقی شود. ا

سازوکار اجرایی آن راهکار و پیشنهادی ارائه کرد.
   بــه عقیــده شــما چــرا در برابــر تحــت پوشــش قــرار گرفتــن 

مهندسان ساختمانی مقاومت وجود دارد؟
در این زمینه شــاید مبنــای دیگری دارنــد. در مــواردی نیز این 
ح می شــود که کســی کــه پروانــه اشــتغال بــه کار  موضــوع مطــر
دارد خــودش کارفرما به شــمار مــی رود و ازایــن رو در برابــر اینکه 

مهندسان بیمه شوند مقاومت شکل گرفته است.
ایــن موضوع شــاید بخشــی از واقعیــت باشــد اما همــه واقعیت 
نیســت زیرا در ساخت وســاز شــهری مالــك ســاختمان کارفرما 
است و مهندســان خدماتی را به عنوان مجری ارائه می دهند و 
حقوق و مزایا دریافت می کنند. بااین حال همچنان در اصل این 
موضوع مانده ایم که به نقطه ای برسیم تا در شیوه های اجرایی 

راه حل پیدا کنیم.
   این مقاومت در تمام بخش های ساختمانی و ساخت وساز 

در کشور وجود دارد؟
ساخت وســاز در کشــور در دو نظــام مختلف انجام می شــود که 

شــامل نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی اســت. نظام فنی و 
اجرایی که زیر نظر سازمان برنامه وبودجه است عمدتا پروژه های 
عمرانی، دولتی و پروژه هایی که از بودجه های عمرانی استفاده 
می کننــد را اجرا می کند و ســازوکار قدیمی تــری دارد. از همین رو 
نظام بیمه تأمین اجتماعی در آن حوزه بر اساس نوع قراردادی 
که بســته می شــود تعریف شــده و از 5.5 درصد تا 16.8 درصد در 
نوســان اســت. درواقع در اینجا بر اســاس نــوع قرارداد ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی ســهم خــودش را می گیــرد. پیمانــکاری کــه 
قرارداد را بسته، لیست نفرات کارگر را می دهد و ماهانه حق بیمه 

محاسبه می شود.
امــا در نظام مهندســی بیشــتر فعالیت در ساخت وســاز شــهری 
است. ساخت وسازی که در آن مرجع صدور پروانه شهرداری ها 
هســتند و پروانــه ای صــادر می شــود و بــر اســاس آن پایــان کار 
می دهند. ایــن نظام کامــال متفاوت اســت و حتی تا چند ســال 
پیــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی ورود نمی کــرد و درصــدی 

نمی گرفت.
تــا آن زمــان توقعــی نیــز ایجــاد نشــده بــود امــا زمانــی کــه تأمین 
اجتماعــی ســهمی را در جــواز ســاخت بــرای خــود تعریــف کرد، 
این توقع ایجاد شــد تا کارگــران،  مهندســان و عواملی کــه در هر 
پروژه ای فعال هستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا به عنوان 
سابقه کار محسوب شــود. بر این اســاس معتقدیم این عوارض 
به عنوان سهم کارفرما در بیمه تلقی شده و سهمی نیز از کارگران 
و مهندســان به عنوان حــق بیمــه گرفته شــود؛ اما حتــی یکی از 

مهندسان نیز از این موضوع بهره مند نشده اند.
 

مسئله اصلی در 
حل مشکل با تأمین 

اجتماعی برای 
پذیرش این موضوع 

است که عوارض 
دریافتی به عنوان 

بخشی از حق بیمه 
گر  تلقی شود. ا

اصل آن پذیرفته 
شود می توان برای 
سازوکار اجرایی آن 

راهکار و پیشنهادی 
ارائه کرد.

فعاالن اقتصادی
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   در ابتــدا مایلــم نظــر حضرت عالــی در مــورد شــرایط حــوزه 
کسب وکار و تأمین اجتماعی را جویا شوم.

گر یک تحلیــل آماری بــر روی دعــاوی ای که در دیــوان عدالت  ا
اداری ثبت می شود داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که حجم 
عمده ای از شکایت ها در دیوان عدالت اداری، آرایی است که در 

حوزه تأمین اجتماعی و روابط کار صادر می شود.
همان طور که مســتحضرید، ســه نهــاد بــرای مقررات¬زدایی و 
شناســایی رویه هــای مخل کســب¬وکار در کشــور وجــود دارد؛ 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیتــه ماده 12 که 
با حضور نمایندگان ســران سه قوه تشکیل شده اســت و در آخر 
هیئت مقررات¬زدایی که بر اســاس قانون سیاســت های اصل 

۴۴ ایجادشده است.
گــر قاعــده هشــتاد بیســت را در نظــر بگیریم  بــر همیــن اســاس ا
مشــخص می شــود که هشــتاد درصــد شــکایات، نارضایتی ها، 
دعاوی و درخواســت اصالح مقررات، رویه ها و دســتورالعمل ها 
در خصــوص بانــک، مالیــات، بیمــه و روابــط کار بــوده کــه ایــن 
خود بیانگر آن اســت که موضوعــات مرتبط با بیمــه و روابط کار 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و بر اساس ســخنان رهبری و 
شــاخص هایی که مؤسســات بین المللی در حــوزه اندازه گیری 
ســهولت کســب وکار در کشــورها فعالیــت می کننــد و هرســاله 
نهادهایــی ماننــد بانــک جهانــی و doing business کــه میــزان 
سهولت فضای کسب وکار، شــاخص ها و معیارها را اندازه گیری 
می کننــد؛ شــاخص اخــذ عــوارض بیمــه ای و تأمیــن اجتماعــی 
را در ردیــف مالیــات و tax بــه معنــای عــام در نظــر می گیرنــد لذا 
هرچه میزان و زمان صرف¬شــده برای این منظور بیشتر باشد 
در رتبه بنــدی جهانــی و معیارهــای ســهولت کســب وکار تأثیــر 
مستقیم دارد بنابراین موضوع تأمین اجتماعی موضوع مهمی 

در اندازه گیری سهولت فضای کسب وکار است.
نکتــه دیگــری کــه بایــد توجــه داشــت آن اســت که بــا توجــه به 
مشــکالت بنیادی اقتصادی و مســائلی که از منظــر تحریم ها بر 
اقتصاد ایران تحمیل می شود، باعث کاهش شدید درآمدهای 
خ  خ رشــد اقتصادی و نر دولت و مجموعه عواملــی در کاهش نر
تشــکیل ســرمایه در کشــور شــده اســت لذا اقداماتی کــه باعث 
ســهولت کســب وکار و افزایــش تــوان تولید باشــد بســیار حیاتی 

است.
به شــخصه معتقــدم بــا توجــه بــه اینکــه در ســال های گذشــته 
خ تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است، به نظر  متوسط نر
می رســد امروز بهترین راهکار افزایش کارایــی بنگاه ها و افزایش 
کارایی بــازار نیــروی کار، دو پارامتر اساســی و جدی هســتند که 
می تواننــد بــه افزایــش تــوان تولیــد و تحــرک در رشــد اقتصادی 

کمک کنند.
بر همین اساس باید پذیرفت قانون کار موجود مطابق با شرایط 
اقتصادی فعلی کشور نیســت؛ قانون کار فعلی در اوایل انقالب 
و تحــت تأثیر شــرایط انقــالب و اوایل جنگ تنظیم شــده اســت 
و بــا گذشــت بیــش از 35 ســال همچنان بــه این ســمت حرکت 
نشده است که با نگاه افزایش کارایی نیروی کار و افزایش تولید 

تأمین اجتماعی 
باید ضامن بقای 

تولید باشد!
محیــط کســب وکار فضایــی ســه جانبه اســت از ســویی صاحــب 
کسب وکار و کارفرما و از سوی دیگر کارگرانی که در راستای تحقق 
اهداف به فعالیت مشغول هستند و برای آنکه این روابط به نحو احسن 
بر اساس اطمینان از آینده شکل گیرد نهاد واسط متعدد حاکمیتی برای 

تنظیم این رابط وجود و حضور دارند.
بر اســاس آنچه قانون تکلیف کرده اســت بــرای حمایت از زیســت آتی 
شاغالن و صاحبان کســب وکارها، ســازمان تأمین اجتماعی با تحصیل 
حق بیمــه از کارفرمایــان و کارگــران، نیاز زمــان بازنشســتگی و خدمات 
درمان نیــروی کار و بیمــه ای را تضمین می کنــد اما رویه های ســال های 
اخیر باعث شده است که این نظام قانونی، دست خوش تغییراتی شود.

حسین سالح¬ورزی، نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران، معتقد است 
دخالت هــای دولت هــا و مجالــس در طی ســالیان متمــادی و همچنین 
تکالیف خارج از عرف و بدون پشتوانه مالی باعث شده است که سازمان 
تأمیــن اجتماعی با کمبــود منابع مواجه شــود و همین امــر باعث اتخاذ 
تصمیمــات خلق الســاعه و مخل نظــام کســب وکار و تولید بــرای جبران 
این کاســتی ها در دســتور قرار گیرد و با توجه بــه این امر کــه اصل مهم 
سه جانبه گرایی نیز در دولت دهم نقض شده است عمال سازمان تأمین 
اجتماعی به جــای انجام وظیفه ذاتی خــود که حفاظت از کســب وکارها 

است به عامل اخالل تبدیل شود.
در همین راستا به گفتگویی با آقای حســین سالح¬ورزی، نائب رئیس 
اول اتاق بازرگانی ایران، پرداختیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
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دولت بیشترین بدهی را به این سازمان داشته باشد.
بــر همیــن اســاس مالحظــه می شــود بــا توجــه بــه دخالت های 
دولت و مجلس، شســتا کــه باید نقــش اصلــی را در تأمین منابع 
ســازمان ایفا کنــد، همان طور کــه در تمامی جهان شــرکت های 
بیمه گر درآمدهای خود را از طریق سرمایه گذاری منابع به دست 
می آورند و تنهــا به حق بیمه دریافتــی مبتنی نیســتند، اما عمال 
شستا تبدیل به حیات خلوت سیاسیون شده است و همین امر 
باعث شده است که اداره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
کارآمد نباشد و درآمدهایش تکافوی هزینه های سازمان را ندهد 
و در کنار بدهی دولت به ســازمان تأمین اجتماعی، باعث شــده 
است که تأمین اجتماعی تبدیل به ساختاری شــود که در اداره 
امور یومیه خود با مشکل روبرو شده و متأسفانه باید بیان داشت 
که این سازمان برای تأمین هزینه هایش مجبور به دست درازی 

به جیب بنگاه ها می شود!
همین امــر باعث می شــود کــه بــرای تأمیــن منابــع، هزینه های 
کارفرمایــان و صاحبــان  غیرواقعــی و بعضــا غیرقانونــی را بــه 
کسب وکارها تحمیل نماید که خود این هزینه ها منجر به اختالل 

در فرآیند تولید و اخالل در فضای کسب وکار شود.
گر بخواهید مصداقی تر این هزینه ها را برای نمونه بیان کنید     ا

کدام است؟
قانــون تأمین اجتماعــی دربــاره پرداخت حــق بیمه ســازوکاری 
را به وضــوح مشــخص کــرده اســت؛ کارفرمــا بایــد هرماه لیســت 
دســتمزد کارکنان خــود را ارائــه و حق بیمــه متعلقــه را پرداخت 
نمایــد، ابتــدا بایــد گفــت هــر کارفرمایــی وظیفــه ملــی، قانونی، 
شــرعی و عرفی دارد که حــق بیمــه مشخص شــده اش را کامل و 
به موقع پرداخت کند، حال تصور کنید کارفرمایی وظایف خود 

هشتاد درصد 
شکایات ، نارضایتی 

ها ، دعاوی و در 
خواست اصالح 
مقررات ،رویه ها 
و دستورالعمل 
ها در خصوص 

بانک،مالیات ، بیمه 
و روابط کار  بوده که 
این خود بیانگر آن 

است که موضوعات 
مرتبط با بیمه و روابط 
کار از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

بازنگری شــود. هرچنــد در قانون برنامــه پنجم توســعه تکلیفی 
برای دولت وقت مقرر شد که در راستای اصالح قانون کار اقدام 
و برای تصویب به مجلس ارســال کند و ایــن موضوع مدت ها در 
شورای عالی کار نیز مطرح شد و حتی به مجلس نیز تقدیم شد اما 
متأسفانه بعدها دولت الیحه را از مجلس پس گرفت و همچنان 

این موضوع بالتکلیف مانده است.
   عمده ترین مسائل کسب وکارها با سازمان تأمین اجتماعی 

چیست و چطور می توان آن ها را رفع و یا تخفیف داد؟
ابتدا باید توجه کرد که سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بین 
نســلی اســت که صاحب اصلی آن کارگران و کارفرمایان هستند 
زیــرا منابــع و درآمدهــای ایــن صنــدوق از محــل پرداختی های 
کارفرمایــان و کارگران حاصل می شــود لذا به نظر می رســد اداره، 
تصمیم گیری و تصمیم¬ســازی در چنین نهادی الزامی است با 

حضور شرکای واقعی این سازمان صورت گیرد.
بایــد توجــه داشــت در زمان هــای قبل مــا شــورای عالــی تأمین 
اجتماعی را داشته ایم، بعدها با تبدیل این شورا به هیئت امنای 
تأمین اجتماعی در دولت قبل )دهم(، به نوعی حضور واقعی این 
شرکا کمرنگ و بی اثر شــد و به عبارت بهتر اصل سه جانبه گرایی 
کارگــران  کارفرمایــان و  فرامــوش شــد، لــذا اولیــن خواســته 
به عنوان متولیان کار و تولید آن اســت که حضورشــان در فرآیند 

تصمیم گیری و اداره این صندوق به روال قبل بازگردد.
نکته دوم آن است که با توجه به ساختاری که برای این سازمان 
تعیین شده اســت دولت ها و مجلسیان در ســال های متمادی 
تکالیفی را بر روی دوش این سازمان گمارده اند بدون آنکه منابع 
مالی این تکالیف مشخص و تعریف شده باشد و همین امر باعث 
شده اســت که امروز تأمین اجتماعی بزرگ ترین طلبکار دولت و 

فعاالن اقتصادی
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را به درستی انجام ندهد و در زمان مقرر گزارش دقیق ارائه نکند و 
یا هزینه را پرداخت ننماید و یا آنکه کارگری شکایت کند که میزان 
ثبت حقوق مــن کمتر از میــزان دریافتی در لیســت بیمه اســت؛ 
قانون گذار این اجازه را به سازمان تأمین اجتماعی داده است که 
تا سقف شش ماه اجازه بازرســی از دفاتر کارفرمایان را داراست تا 
مشخص شود لیست ابرازشده با لیست ثبت شده در دفاتر مالی 
گر تا پایان شــش ماه سازمان مبادرت  آن مطابقت دارد یا خیر و ا
به ایــن بازرســی نکند تلقــی بر قطعیــت لیســت ابرازی اســت اما 
متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس همان اصل کمبود 
منابع به ســراغ مؤسســات حسابرســی مشــخصی رفته و آن ها را 
بــه کار گرفته و رویــه ای نیز در این راســتا مشــخص کرده اســت و 
آنان نیز با رجــوع به بنگاه هــا، صورت های مالی بــرای مثال پنج 
سال گذشته را موردحسابرسی قرار می دهند، درصورتی که طبق 
قانون در مدت شش ماه تنها می تواند بازرسی سرفصل حقوق و 
دستمزد را بررسی کند اما این حسابرسان با بررسی صورت های 
مالی جنبه های دیگری را نیز موردبررسی قرار داده و فعالیت های 
دیگری را نیز مشمول بیمه تشخیص می دهند و ارقام نجومی را 
به کارفرمایان متحمل می کنند که بعضا ادامه حیات اقتصادی 

بنگاه را با تردید مواجه می کند!
ما این موضــوع را در شــورای گفتگوی دولــت و بخش خصوصی 
مطرح کرده ایم، معاون اول رئیس جمهور در این مورد ورود کرده 
است و چند سال پیش در ستاد فرماندهی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مصوب شده اســت که ســازمان تأمین اجتماعی باید 
مرقانون را رعایت کند و باآنکه سازمان تأمین اجتماعی به ظاهر 
این موضوع را پذیرفته و ابالغ کرده اســت اما همچنان شکایاتی 
که قانون گذار ادامه فعالیت  در این مورد واصل می شــود و ازآنجا
کســب وکار و تمدیــد مجوزهای فعالیــت را منــوط به اخــذ و ارائه 
مفاصاحســاب تأمین اجتماعی کرده اســت مشــاهده می شــود 
تأمین اجتماعی به رویه خود ادامه داده و اعداد و ارقام نجومی را 

از کارفرمایان مطالبه می کند.
گر کارفرما در پرداخــت حق بیمه قصوری  به عنوان مثال دیگــر، ا
کــرده و یــا اختــالف حســابی بــا تأمیــن اجتماعی داشــته باشــد، 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اجــازه خــودداری از ارائــه خدمات و 
تمدید دفترچه های کارگران را ندارد و باید خدمات را ادامه دهد 
و قانون گذار شــیوه وصول مطالبــات از کارفرما را مشــخص کرده 
اســت ولی عمال از منظر سیســتمی و نرم افزاری، وضعیت تأمین 
گر کارفرمایــی قصور کند، حقوق  اجتماعی به گونه ای اســت که ا

کارگران تضییع می شود.
همچنین در مــورد دیگر، قانون گــذار تعیین کرده اســت که حق 
بیمــه ارائه شــده بایــد بر اســاس مــزد مصــوب شــورای عالــی کار 
پرداخت شود حال تصور کنید کارفرمایی با توجه به شرایط ویژه 
مانند شرایط کرونا که کسب وکار آن با اخالل مواجه شده است، 
به جای تعدیل نیــرو با کارکنان خــود بر روی کاهش دســتمزد بر 
اساس یک رفتار اخالقی و انســانی توافق کند اما سازمان تأمین 
اجتماعی ایــن مــورد را نمی پذیرد و معتقد اســت باید بر اســاس 
افزایش حقوق ســاالنه این امر صورت گیرد درحالی که این رفتار 

عمال بی قانونی اســت، زیرا ســازمان موظف اســت بر اســاس آن 
قراردادی کــه بین کارفرما و کارگر منعقدشــده مطالبه حق بیمه 
نماید، البته باید اذعان داشت که نیت سازمان تأمین اجتماعی 
نیــز بدخواهانــه نیســت امــا ایــن ســازمان بــا توجــه بــه تکالیــف 
عدیده ای که بر آن شــده بــرای اداره هزینه های خود، دســت به 
صــدور دســتورالعمل ها و بخشــنامه های متعــددی کــه اساســا 
مخل کسب وکار هســتند نیز ازنظر سازوکار ســهولت کسب وکار و 

هم از منظر هزینه هایی که به بنگاه ها تحمیل می کند، می زند.
   این تکالیف تحمیلی چه تأثیری بر فضای کسب وکارها دارد؟
ایــن امــر باعــث توســعه مشــاغل غیررســمی می شــود و معــدود 
کارفرمایانی نیز پیدا می شــوند که به ســمت فعالیت غیررســمی 
با کارگر غیررسمی و بدون ثبت قرارداد و بیمه پیش برود و دقیقا 
همین جاست که حقوق کارگر به صورت مضاعف تضییع خواهد 
شد. توسعه اقتصاد غیررسمی باعث تبعات عدیده ای می شود 
ازجمله عدم پرداخت مالیات و تبعات ناشــی از آن بسیار بیشتر 

خواهد بود.
   از صحبت های شما مشخص است که مجری در تفسیر قانون 
منحرف شده و عملی خالف قاعده را انجام می دهد به نظر شما 
دالیل این تفاســیر چیست و پیشــنهادهای ســازنده برای رفع 

این موانع چیست؟
مهم تریــن دلیــل همان اســت کــه باالتــر نیز اشــاره شــد و آن هم 
گر بخواهم  تحصیل درآمدهایی برای اداره امور سازمان است؛ اما ا
وارد پیشنهادها شــوم باید عنوان داشت ما کشــوری هستیم با 
شاخص های بسیار خوب نیروی انســانی، منابع طبیعی بسیار 
خوب و موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مناســب که دارای بازارهای 
پیرامونی با مزیتی هســتیم، لذا باید نظام اقتصادی را به سمت 

افزایش بهره وری سوق دهیم.
 دولت هــا باید بــر اســاس قانون اساســی آنچــه به عنــوان حقوق 
شهروندان اســت مانند حق تحصیل و درمان و ... را تأمین کند 
اما باید توجه داشــت که همواره گفته می شــود تــورم، مالیات از 
جیب فقراست؛ مادامی که ساختار اقتصادی ما به قسمی باشد 
که ارزش پول ملی را نتوانیم حفظ کنیم این امر باعث می شود که 
معیشت یک کارگر به خطر افتاده و احساس کند که کارفرما به آن 
ظلم می کند و این نارضایتی ها قطعا نمی تواند باعث رونق تولید 
شود لذا معتقدم در مقوله تأمین اجتماعی الزم است بازگردیم به 
اصل سه جانبه گرایی و دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی 
را از میان برداشــته و ســازمان تأمین اجتماعی مانند دیگر نقاط 
دنیا به عنوان یک  نهــاد بیمه ای از بازارهایی مانند بازار ســرمایه 

کسب درآمد کند تا بتواند نیازهای خود را مرتفع کند.
 هرچنــد امــروز مشــاهده می شــود ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
به جای سرمایه گذاری برای کسب درآمد به سمت شرکت داری 
و بنــگاه داری ســوق یافتــه اســت و باآنکــه سال هاســت آقــای 
کیــد می کنند که وزارت تعاون و ســازمان تأمین  رئیس جمهور تأ
اجتماعی بنگاه داری نکنند -البته ظاهرا قدم هایی در راه اصالح 
در ســال جاری برداشته شــده اســت- اما اصرار عجیبی بر حفظ 
گذاری  صندلی های مدیریتی همچنان باقی است و به دنبال وا

در تمامی جهان 
شرکت های بیمه 
گر درآمد های خود 
را از طریق سرمایه 

گذاری منابع بدست 
می آورند و تنها به 
حق بیمه دریافتی 
مبتنی نیستند اما 

عمال شستا  تبدیل 
به حیات خلوت 

سیاسیون شده است 
و همین امر باعث 

شده است که اداره 
شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی 
کار آمد نباشد و 

درآمدهایش تکافوی 
هزینه های سازمان را 

نمی دهد
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



گذاری مدیریت نیستند! مالکیت هستند اما خواهان وا
در همه جای دنیا یکی از نهادهای فعال در بازارهای سرمایه ای 
شرکت های بیمه گر هستند، به دلیل آنکه منابع بسیار خوبی در 
اختیارشــان هســت که از محل حق بیمه تحصیل شده است و 
در بازار سرمایه این منابع را به عنوان یک نهاد مالی مولد کرده و 
از کنار آن انتفاع سود برای ســال های آتی و در زمان بازپرداخت 
گر چنین رفتاری نیــز در ایران و  بازنشســتگی خود می کنند؛ لذا ا
سازمان تأمین اجتماعی رخ دهد یقینا نیازی به تفسیرهای شاذ 
به منظر کسب منابع موردنیاز نخواهد بود اما متأسفانه سازمان 

تأمین اجتماعی دچار روزمرگی شده است.
کید کرد که مهم ترین عامل حالل مشکالت احیای  بازهم باید تأ
اصل سه جانبه گرایی است زیرا ذینفعان قطعا صیانت بهتری از 

منابع خواهند کرد.
گر با این سؤال مواجه شــوید که افزایش حضور کارفرمایان     ا
با توجه به پرداخت حق بیمه بیشتر، باعث اعمال نفوذ خواهد 
شــد و باعث می شــود کارگــر تصور همیشــگی تضییــع حقوقش 
را نیــز در این ســازمان مشــاهده کنــد چطــور می توان ایــن نگاه 

غیرمنطقی را مرتفع کرد؟
باید عرض کرد تنها نکته ای که کارفرما و کارگر وفاق کامل دارند 
در مقوله تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی تنها 
نقطه ای اســت کــه تضــاد منافعی بیــن کارفرمــا و کارگــر موجود 
نیســت زیــرا وقتــی کارفرمــا اطمینانــی از ارائــه خدمــات تأمیــن 
اجتماعی داشــته باشــد و روان کارگر نیز درباره آتی خود آســوده 

باشد خودبه خود باعث افزایش بهره وری خواهد شد.
بــرای مثــال در حــوادث، تأمیــن اجتماعــی نیــز ماننــد دیگــر 
بیمه¬گــران همــواره بــه دنبــال آن اســت کــه مقصــر را کارفرمــا 
تشــخیص دهد تا مســئولیت را از خود ســلب کند و البته بازهم 
معتقدم این امر نیز نشئت گرفته از بنیه مالی ضعیف این سازمان 
گر این ســازمان بر اساس اصل سه جانبه گرایی  است. معتقدم ا
به یک نهاد مستقل تبدیل شود بســیاری از رفتارهای سیاسی 
و تبدیل شــدن بــه حیــات خلــوت سیاســیون که تخصصــی در 

کمیت شرکتی ندارند نیز از بین خواهد رفت. بنگاه داری و حا
به نظرم بر همین اساس و با نگاه اصل سه جانبه گرایی و با حضور 
هر سه ذینفع الیحه اصالح قانون کار باید تنظیم و برای تصویب 
به مجلس ارائه شود و این قانون باید مبتنی بر بهره وری باشد. 
درست است که پروسه ای زمان بر است اما پس از 35 سال باید 

این تابو و ترس از تبعات اجتماعی تغییر قانون شکسته شود.
باید توجه داشت در تمام برنامه های توسعه ای که تدوین شده 
است هدف گذاری آن است که هرساله کشور هشت درصد رشد 
اقتصادی داشــته باشــد که یک ســوم این عدد از محل افزایش 
بهــره وری حاصل آیــد اما عمال هیــچ گاه به این عــدد نزدیک هم 
نشــده ایم. البته در مقطعی در دولت اصالحات رشد اقتصادی 
خوبی حاصل شد اما در بخش بهره وری متوسط ۴0 سال اخیر 
نزدیک به صفر بوده است لذا در اقتصادی که بهره ور نباشد رونق 

تولید و جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد.
شــاید بیان یک رخداد در ســال های اخیر خالی از لطف نباشد، 

هرچند نباید تلقی شــود کــه این مثال ضــد کارگری اســت اما در 
دولت اول آقــای روحانی بر اســاس تکلیف مجلس، بــرای مثال 
عنوان شد باربران مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند و دولت 
نیز موظف به پرداخت این حق بیمه است و این بار بزرگی است 
که بــر دوش ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار می گیرد زیــرا دولت 
گر در سال های قبل  توانایی پرداخت و تأمین این منابع را ندارد و ا
گذاری بنگاه ها این بدهی را پرداخت می کرد در حال حاضر  با وا
دولت این بنگاه ها را نیز در اختیار ندارد لذا این تعهد ایجاد بدهی 
کرده و بار سازمان را بیش ازپیش می کند. در همین موضوع برای 
مثال من برخی اســتان ها را بررسی کردم و مشــاهده شد 10 برابر 
ُنرم کشور جامعه باربران افزایش یافته بود زیرا بسیاری از افراد نیز 
با همین عنوان برای آنکه حق بیمه پرداخت نکنند به اسم باربر 
خود را ثبت می کردند. به نظر می رسد این رفتارهای پوپولیستی 
حمایت نیســت و عمال به ضرر کارگران اســت و باعث شده است 
که در شاخص های رقابت پذیری و کارایی نیروی کار، در جهان 

شرایط مناسبی نداشته باشیم.
گر تولید نباشد باید پذیرفت نه کارفرمایی می ماند و نه کارگری  ا
و معتقدیــم قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی بایــد ضامــن بقــای 
تولید باشد اما متأســفانه در کشور دچار مســئله ای شده ایم که 
دســتگاه ها جزیره ای عمل می کننــد. برای مثــال وزارت اقتصاد 
متولی بهبود فضای کسب وکار است و از سوی دیگر وظیفه تأمین 
منابــع مالــی اداره کشــور را نیز بــر عهــده دارد، لذا هــرگاه اعتراض 
می کنیم که ســازمان مالیات در حــال اخذ خالف عــرف و قانون 
مالیات است و وزارت اقتصاد درصدد رفع این معضل برمی آید با 
این مسئله مواجه می شود که تراز تأمین منابع اداره کشور دچار 
اخالل شده بنابراین از این مسئله عقب نشینی می کند. سازمان 

تأمین اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست.
در همین ســازمان تأمین اجتماعی به نهاد حــل اختالف رجوع 
کنیــد؛ در این ســازمان یــک هیئت حــل اختــالف بــدوی وجود 
دارد و یــک هیئت حل اختــالف تجدیدنظــر؛ قاعدتا مقرر اســت 
این هیئت هــا بر اعتــراض کارفرما به تفســیر رأی ســازمان تأمین 
اجتماعــی حکمیــت کنــد امــا ترکیب ایــن هیئــت یــک نماینده 
کارفرما، یک نماینده دادگستری و سه عضو دیگر نماینده تأمین 
اجتماعی، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده وزیر 
کار اســت که از ســال های قبل، وزیر کار نماینده خــود را تفویض 
اختیار کــرده و در ید ســازمان تأمیــن اجتماعی قرار داده اســت. 
عمال در هیئت حل اختالف 3 عضو از پنج عضو آن نماینده تأمین 
اجتماعی است، لذا عمال رأی دو عضو دیگر بالاثر است و مشخص 
است هیچ گاه علیه سازمان رأی نخواهند داد! همین یک مورد را 
نیز درخواست کرده ایم که رفع شود و حداقل نماینده وزیر کار در 
ید تأمین اجتماعی نباشد و از اداره های کل کار استانی که بیشتر 

با کسب وکارها و معضالتشان آشنا هستند تعیین شود.
متأســفم که بیــان کنــم ســقف آرزوی کارفرمایــان امــروز اجرای 
گر کارگر راضی و  قانون است نه چیزی بیشتر! در نظام کار و تولید ا
مطمئن از آینده اش نداشته باشید قطعا نمی توانید انتظار نظام 

بهره وری داشته باشید.

گر کارفرما در  ا
پرداخت حق بیمه 

قصوری کرده و یا 
اختالف حسابی 
با تامین اجتماعی 

داشته باشد ، سازمان 
تامین اجتماعی 
اجازه خودداری 
از ارائه خدمات و 

تمدید دفترچه های 
کارگران را ندارد و باید 
خدمات را ادامه دهد 

و قانونگذار شیوه 
وصول مطالبات از 
کارفرما را مشخص 

کرده است ولی عمال 
از منظر سیستمی و 
نرم افزاری، وضعیت 
تامین اجتماعی به 
گر  گونه ایست که ا

کارفرمایی قصور کند ، 
حقوق کارگران تضییع 

می شود .

فعاالن اقتصادی

13
99

د 
سفن

بخش نخستا
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خدمات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حق 
بیمه ای که دریافت می کند رضایت بخش نیست

یکی از مهم ترین چالش های موجود کارفرمایان، مشکالت سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان در هر قرارداد عمرانی 
و غیرعمرانی سهم ۱۶,۶7 درصدی را از مبلغ قرارداد دارد. عالوه بر این هرماه از دستمزد کارگران نیز 7 درصد به عنوان حق بیمه 
کــم می کند کــه در کنار ایــن ۲۳ درصــد مبلــغ دســتمزد را کارفرمایــان پرداخت می کننــد تا مجموعــا ۳0 درصــد به عنــوان حق بیمه 
بازنشستگی و هزینه های خدماتی و درمانی این بیمه برای کارگران لحاظ شود. اما این سازمان در سال های اخیر به دالیلی همچون 
افزایش مطالبات خود از دولت، همچنین افزایش تعداد بازنشستگان آن، با چالش پرداخت مستمری و مطالبات خود روبرو شده 
است که ازاین جهت در وضعیت نزدیک به ورشکستگی قرار دارد. از سوی دیگر وضعیت منفی اقتصادی شرکت های زیرمجموعه 
آن مانند شستا نیز بر مشکالت این سازمان افزوده است. به اذعان حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حق 
بیمه ۱۶,۶7 درصدی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کند آورده ای برای کارفرمایان ندارد و این حق بیمه تنها به تأمین مخارج 
سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا می کند و در قبال آن هیچ گونه خدمتی ارائه نمی شود و کاهش آن یک ضرورت قطعی است 

و سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکالت درآمدی دچار چالش خواهد شد که باید برای حل آن چاره اندیشی کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی:
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



   به عنوان اولین سؤال، مسائل و مباحث موجود در حوزه بیمه 
و سازمان تأمین اجتماعی را بیان کنید.

فلسفه تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ایجاد امنیت روانی است 
اما در این میان از زمانی که قانون سازمان تأمین اجتماعی را تغییر 
دادند و به شکلی نوشتند که دولت ها بر آن مدیریت کنند، اوضاع 
تغییر کرد. بایــد بدانیم که ســازمان تأمین اجتماعــی حق الناس 
است و اموالش برای کارگر و کارفرماست نه دولت. به عنوان مثال 
سهم دولت از بیمه بیکاری تنها حدود 3 درصد است که تا همین 
حاال نیز پرداختــش نکرده و در برخی مواقع نیــز به جای پرداخت 
بدهی هایش، شرکت های ورشکسته را به سازمان تأمین اجتماعی 
گذاری  گذار می کند. به خاطر نبود نوع نگاه درست به مسائل و وا وا
سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان حقیقی اش، تفکر دولتی در 

کم شده است. این نهاد حا
   ماحصل این تفکر دولتی چیست؟

ســاده ترین مثالــش، همیــن اتفاقاتی اســت کــه به طــور روزانه در 
حوزه اجرایی ایران مشــاهده می کنید. معضالت سازمان تأمین 
اجتماعی در حوزه سرمایه گذاری نیز قابل مشاهده است، روزگاری 
این ســازمان به عنوان نمونــه 7 ورودی داشــت و در نقطه مقابل 
یا بازنشســته نداشــت یا اینکــه یــک خروجــی. آن زمان ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی ثروتمنــد بــود بنابرایــن بایــد از بودجه خــود در 
مسیر صحیح استفاده کرده و به سرمایه گذاری آن می پرداختند 
تا امروز که شــرایط تغییر کرده و همه چیز برعکس شــده، با چنین 
مشکالتی مواجه نباشد که بتوانیم سازمان تأمین اجتماعی را عمال 
ورشکسته بدانیم. اما چرا این ورشکستی ایجاد شد؟ پاسخ به نگاه 
اشتباه در حوزه سرمایه گذاری برمی گردد. این سازمان در حقیقت 
وارد مقوله بنگاه داری شد حال آنکه شما زمانی که سرمایه گذاری 
که بنــگاه داری به  کرده اید، بایــد از بنگاه داری فاصلــه بگیرید چرا
همان میزان که می تواند خروجی بیشتری داشته باشد، ریسک 
گر صاحبان حقیقی اش باالی شرکت  باالتری هم دارد، بنابراین ا

نباشد از خروجی مطلوب هم خبری نخواهد بود.
مدیران ســازمان تأمین اجتماعی به جای استفاده از ثروت خود در 
مسیر سرمایه گذاری و خرید سهام از شرکت ها، بنگاه داری را شروع 
کردنــد که ایــن اقدام نیز بر اســاس یــک نگاه اســتراتژیک و سیاســی 
بــود. احتمــاال می پرســید چــرا؟ پاســخ ســاده اســت. امــروز شســتا 
گر ایــن تعــداد را ضرب در تعــداد اعضای  حــدودا 250 شــرکت دارد. ا
هیئت مدیره اش کنید، به این نتیجه می رسید که امروز حدود هزار 
نفر اعضای هیئت مدیره این شــرکت ها هستند، حال کافی است از 
خودتان بپرســید که این افراد را چه کســانی تعییــن می کنند؟ این 
افراد، چهره هایی هســتند کــه یا بــه نمایندگان مجلس وابســتگی 
دارند یا جایی در ســاختار دولتی. تاوان این ندانم کاری را چه کسی 
می دهد؟ کارگر و کارفرمایی که در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند 
گر قرار بر بررسی ریشه ای مشکالت سازمان تأمین اجتماعی  بنابراین ا
باشد، باید از مسئوالن امر بپرسیم که چرا قانونش را به حالت اولیه 
گــذار  برنمی گرداننــد و ایــن ســازمان را بــه صاحبــان حقیقــی اش وا

نمی کنند.
   البتــه در دولــت آقــای احمدی نــژاد ســاختار ســازمان تأمیــن 

اجتماعی تغییر کرد و مواد 12 الی 27 قانون سازمان تأمین اجتماعی 
حذف شد.

بله عوض شــد و شــورای عالی کنار رفت ولــی قبل از آن هــم در رده 
مدیریت ســازمانی اثرگذار نبود. امروز در سازمان تأمین اجتماعی 
شــرایط به گونه ای اســت که می¬گویند خدا پــدر و مــادر مالیات را 
بیامرزد. امروز سازمان تأمین اجتماعی به یکی از موانع اصلی تولید 
بدل شــده اســت. این ســازمان امروز ازلحاظ وســعت، به تنهایی 
حدود چهار یا پنج وزارتخانه است. بروید حجم پرسنل و امکانات 
را ببینید، چرخــه نقدینگی کــه در آن وجود دارد را بررســی کنید تا 
ببینید این ســازمان چطور به مانعــی در مقابل فرآیند کســب وکار 
تبدیل شده است. احتماال می پرسید چرا؟ پاسخ به عدم مدیریت 

صحیح و انتخاب افراد سیاسی بازمی گردد.
البته بایــد گفت افــرادی کــه در آن کار می کننــد، دوســت دارند کار 
کنند، ولی وقتی تفکر، تفکر دولتی است نمی تواند به خروجی مؤثر 
برسد. کسی که 20 سال، 30 سال یاد گرفته بودجه ای بگیرد و هزینه 

کند، نمی تواند موتور محرکه چنین سازمان بزرگی را به راه بیندازد.
وقتی آن نگاه دولتی در چنین سازمانی حکومت می کند، طبیعتا 
تصمیم گیری های سازمان تأمین اجتماعی فرآیندمحور نخواهد 
شــد. منظور از تصمیم گیــری فرآیندمحور، آن اســت کــه به عنوان 
نمونه زمانــی کــه وارد فرآیندی می شــویم، علم فرآینــد و مدیریت 
می گوید همه چیز به زمان و هزینه بستگی دارد اما شما یک فرآیند را 
در سازمان تأمین اجتماعی، نه فقط این سازمان بلکه در کل حوزه 
اجرایی جمهوری اسالمی به من نشان دهید که زمان بندی داشته 
باشد. وقتی شما به عنوان مسئول برای اقدامات خود زمان بندی 

مشخصی ندارید، چرا من باید تاوانش را بدهم؟
امروز همه میگویند کــه بیایید و در حــوزه اجرایــی فعالیت کنید. 
رهبری نیز 12 شعار سال را به مباحث و مسائل اقتصادی اختصاص 
کــه می دانند یک کشــور برای توســعه بــه ۴ عامــل نیاز  دادنــد چرا
دارد: توسعه امنیتی، توســعه نظامی، توسعه سیاسی و درنهایت 
توســعه اقتصادی. ما امــروز در حــوزه امنیتــی، نظامی و سیاســی 
اقدامات الزم را انجام داده ایم و اصطالحا درس ها را پاس کرده ایم 
و این یعنی ایران دیگر کشوری نیســت که روسیه تصمیم بگیرد و 
ظرف 2۴ ساعت بتواند تغییرش دهد ولی هنوز توسعه اقتصادی 
باقی مانــده و قطعــا می¬دانیــد کــه مــا در یــک جنــگ تمام عیــار 
گر بخواهیم در  اقتصادی قرارگرفته ایم. حال ســؤال این است که ا
حوزه اقتصادی برنده بازی شــویم، آیا نیاز به اصالح نگاه مدیریت 
داریم یا اینکه باید به همین شیوه کنونی ادامه دهیم؟ ببینید تفکر 
دولتی، یعنی نبود فرآیندها، یعنی نبود یک نگاه مدیریتی درست 
و فقدان معماری فرآیندها. یکی از اشکاالتمان آن است که به جای 
معماری فرآیندها، اقدام به صدور بخشنامه و آیین نامه کرده¬ایم، 
چنان که امروز برخی از آنان در تضاد با یکدیگر هستند. جالب است 
بدانید که عین این صحبت ها را مدیران هــم می کنند ولی چرا به 
جراحی تن نمی دهد؟ چرا این مریض وارد اتاق عمل نمی شــود؟ 

پاسخ ساده است: منافعشان به خطر می افتد.
ح کردید، کلیات اســت و صحیح ولی من     این مباحثی که مطر
می خواهم که شما وارد مصادیق شوید. گفتید که سازمان تأمین 

مدیران سازمان 
تامین اجتماعی 

به جای استفاده از 
ثروت خود در مسیر 

سرمایه گذاری و خرید 
سهام از شرکت ها، 
بنگاهداری را شروع 
کردند که این اقدام 

نیز بر اساس یک 
نگاه استراتژیک و 

سیاسی بود. احتماال 
میپرسید چرا؟ پاسخ 

ساده است. امروز 
شستا حدودا 250 

گر این  شرکت دارد. ا
تعداد را ضرب در 

تعداد اعضای هیات 
مدیره اش کنید، به 

این نتیجه میرسید که 
امروز حدود هزار نفر 

اعضای هیات مدیره 
این شرکت ها هستند

فعاالن اقتصادی
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اجتماعی از تولید حمایت نمی کند. گفتید که نه رفاه کارگر را تأمین 
کرده و نه به توسعه کسب وکار پرداخته است، چه مصادیقی برای 

این مباحث دارید؟
ببینیــد من خود یــک بنــگاه اقتصــادی دارم بــا مســائل از نزدیک 
گر یک ســازمان قرار اســت فعالیت مؤثر  مواجهــم. در مرحلــه اول ا
داشته باشــد، باید مشتری مدار باشد. شــما دوربینتان را بردارید 
و مخفیانه به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی بروید. ببینید 
رفتار پرسنل این شــعبه با کارفرمایی که دارد ثروت این سازمان را 
تأمین می کند، چگونه اســت؛ در مورد دوم تصور کنید که من یک 
شرکت پیمانکاری هستم و می خواهم از سازمان تأمین اجتماعی 
قرارداد مفاصا بگیرم به وضوح با بخشــنامه هایی مواجه می شوم 
که دچار اشکال اســت؛ اما این تمام ماجرا نیســت، وقتی سازمان 
تأمین اجتماعی به نقطه ای رســیده که باید به بازنشسته هایش 
پول پرداخت کند ولی ســود و زیانش، سربه سر اســت، هیچ راهی 
ک ســازمان تأمین  نــدارد جز اینکــه از شــما پول بگیــرد. وقتی مــال
اجتماعی شد پول گرفتن، نه به خاطر انتخاب بلکه به خاطر اجبار؛ 
هــر کاری کنیــد، فرآیندش را طــوری می چینــد که هر طور شــده از 
شما پول بگیرد. وقتی دولت ها آن ســه درصد سهم خود در بیمه 
بیکاری را پرداخت نمی کنند، نتیجه می شود طلب های بی شمار 
امــروز ســازمان تأمیــن اجتماعــی از دولت هــا و ایــن یعنــی فقدان 
سرمایه گذاری مؤثر از سوی مدیران این سازمان بنابراین در چنین 
گر تأمین اجتماعی امروز از شــما پول نگیــرد، صبح فردا  شــرایطی ا
توانایی پرداخت حقوق بازنشسته های خود را هم ندارد. در چنین 
شرایطی است که شما هرچه بگویید، سازمان تأمین اجتماعی تنها 

یک پاسخ خواهد داشت: بدهکارم!
گفتم که شما برای گرفتن مفاصا با بخشنامه های عجیب وغریبی 
مواجه می شوید. زمانی که بخشنامه های متفاوت با تفسیرهای 
متفاوتی وجود دارد، شما با کارشناسان متفاوتی مواجه خواهید 
شد و درنتیجه هرکدام از این افراد به راحتی می توانند ارائه مفاصا 
به من نوعی را مثــال 20 روز به تأخیر بینــدازد. جالب آنکه در ضریب 
که او اصال  پرداختی نیز می تواند مباحث را 2 برابر حساب کند چرا
ملزم به پرداخت خسارت نیست. این من هســتم که در سازمان 
گر فردا روزی  تأمین اجتماعی باید ثابت کنم که حق با من است و ا
به هر دلیلی از شما شکایت می کنم، شما باید بروی دادگاه و بگویی 
این آقا اشــتباه می کند. برای اینکه ثابت کنی من اشتباه می کنم، 
باید در هیئت بــدوی و همچنین هیئت تجدیدنظر حاضر شــوی 
و مراحــل الزم را برای اثبــات بی گناهی خود ثبت کنی. متأســفانه 
گر کارشناســی تصمیم اشــتباهی  در ایــن ســازمان نگفته اند کــه ا
گرفت، ملزم به پرداخت خسارت و تاوان اشتباهش است بنابراین 
آن آقای کارشــناس هر طــور که بخواهــد، عمل می کنــد. خوب در 
چنین شــرایطی مِن پیمانکار، مِن کارفرما که مشــغول کار در این 
کشور هستم، چه کاری می توانم انجام دهد؟ امروز جامعه ما فریاد 
می زند که کار نکن، داللی کن! زمین، دالر، سکه خریدوفروش کن! 
درآمدش هم بیشتر است؛ کار مفهومی ندارد. در کشوری که چنین 
گر یک بنگاه اقتصادی بخواهد کار کند  فریادی به گوش می رسد، ا
و مثال 100 خانــوار را نــان دهد، برای اینکــه یک مفاصا بگیــرد، باید 

گر برعکس باشد، باید در سینی  سه ماه مبارزه کند، درصورتی که ا
بگذارند و تقدیمش کنند؛ اما این کار را نمی کننــد تا در جامعه جا 

بیافتد که »فقط احمق ها کار می کنند«.
گــر همــه ایــن مــوارد را در ســازمان تأمیــن اجتماعــی در نظــر     ا
بگیریم و قصد رفع معضالت را داشته باشیم، شما در مرحله اول 
پیشــنهادی داریــد و در مرحله دوم کجــای کار می ایســتید تا این 

معضالت را حل وفصل کنیم؟
اولین اقدام؛ اصالح قانون ســازمان تأمین اجتماعی است. تا این 
قانون اصالح نشود و این سازمان به صاحبان اصلی اش برنگردند، 

سازمان تأمین اجتماعی درست بشو نیست.
دوم آنکه تا زمانی که دولت بدهــی اش را پرداخت نکند، حرف ما را 
نمی شــنود همچون شــخصی که باید 10 عدد از چک هایش را امروز 
پرداخت کند. می توانید تصور کنید که فقط 10 روز به بازنشسته ها 
حقوق پرداخت نشود، چه اتفاقی در کشور می افتد؟ امروز سازمان 
به این نقطه تلخ رسیده است و دلیلش هم وجود همان نگاه های 
گذشته است. تا بخش خصوصی واقعی وارد مدیریت سازمان تأمین 
اجتماعی نشود، سازمان تأمین اجتماعی به نقطه معقولش نخواهد 

رسید، چون ایجاد ثروت کار یک کارفرماست نه مدیران دولتی.
ح شده از سوی شما درست ولی خوب یا بد     تمام مباحث مطر
قانونی تحت عنوان قانون سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد ولی 
همان طور که شما گفتید، انحرافاتی از آن ایجاد می شود، سؤال من 

است که ریشه این انحراف از قانون چیست؟
برای اینکه یک قانونی درست اجرا شود باید نظارت مردمی وجود 
داشته باشــد. ما متأســفانه در قانون بهبود کســب وکار، معماری 
درســتی از تشــکل های خصوصــی ارائــه نکردیــم و ســاماندهی 
درســتی هم در این حوزه ایجاد نکردیم. اجرای هــر قانونی به یک 
گر نظارت دقیق، زمان بندی شده و  بلوغ سیاســی احتیاج دارد. ا
جامعه محور در مســیر اجرای قانون وجود نداشته باشد، طبیعتا 
انحــراف از قانــون آحــاد خواهــد شــد. جامعــه مــا چــون در حــوزه 
تشــکل های خصوصــی، ســاماندهی الزم را نــدارد، انحراف هــای 
بسیاری از قانون ایجاد می شود. چرا؟ چون انحراف از این قوانین، 

برای عده ای منافع به دنبال دارد.
ایــن روش بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعی منافــع به همــراه دارد 
کــه در هر حالــت پــول را از مــن دریافــت می کند فقــط به جای  چرا
دریافــت این پــول در یک هفتــه، مثال 3 مــاه طولــش می دهد. در 
چنین مدلی، سازمان تأمین اجتماعی در کوتاه مدت سود می کند 
ولــی در بلندمدت بــه دلیل نبــود نگاه مثبت از ســوی مــن به این 
ســازمان و از بین رفتن اعتمادها، ضرر می کند. ایــن دقیقا اتفاقی 

است که بر اساس انحراف از قانون ایجاد می شود.
   چطور می توان مقابل این انحراف از قانون ایستاد؟

در مرحله اول باید مشــخص شــود که کدام فرد و نهاد در سازمان 
تأمین اجتماعی بــر اجرای همین قوانین اشــتباه نظارت می کند. 
سازمان تأمین اجتماعی خود بازرس خودش است، معلوم است 
گر در ســازمان تأمین اجتماعی کارفرما یا  که به نتیجه نمی رســد. ا
کارگری بازرس شــد، آن زمان شــاهد خواهیم بود که تــا چه میزان 

می توان مقابل این انحراف از قوانین ایستاد.

امروز 40 میلیون 
خانوار زیرمجموعه 

سازمان تامین 
اجتماعی قرار گرفته 
گر این سازمان  اند و ا

از لحاظ اقتصادی 
دچار مشکل شود، 

عمال بحران اجتماعی 
در کشور ایجاد 

خواهد شد. وقتی آن 
نگاه دولتی در چنین 
سازمانی حکومت 

میکند، طبیعتا 
تصمیم گیری های 

سازمان تامین 
اجتماعی فرآیندمحور 

نخواهد شد.

56https://iran-bssc.ir

 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



   سیستم وقتی دقیق حرکت کند، جایی هم خطا دهد، بازخورد 
می دهد، برمی گردد، اصالح می کند، روند را ادامه می دهد. درست 
اســت که شــما می گوییــد باید یــک ناظــر خارجی باشــد، ولــی آیا 

نمی توان از همین سیستم داخلی برای بازخورد استفاده کرد؟
چرا نمی شود؟ این نگاه سیستمی است. شما در نگاه سیستمی 
فرآینــد تعریــف می کنــی. اصــال خروجی نگاه سیســتمی می شــود 
داشــبورد مدیریتــی. حرف من این اســت که شــما این داشــبورد 
مدیریتی الزم را ندارید. شما می دانید که در فالن شعبه در بهمان 
خ می دهد؟ چه کسی مشغول نظارت بر این  اســتان چه اتفاقی ر
مهم است؟ امروز شیوه مدیریت به این شکل است که طرف از هر 
100 کالهی که سرش گذاشته شــود، برای یکی اعتراض کند، یک 
نامه بزند، 100 بــار بیاید و برود تا نشــان دهد یکجــا خطایی اتفاق 

افتاده است، این دیگر نامش سیستم نیست.
   شما به عنوان نماینده کارفرما در شورای عالی کار، این مسائل 

را منتقل کرده اید؟
بله! شما وقتی در این جلسات وارد می شوید، شاهد آن هستید 
که تمام مدیران نگاه دولتی به مسائل دارند و برای حفظ جایگاه 
خــود تــالش می کننــد. ایــن افــراد آن قــدر دغدغــه دارند کــه اصال 
گوششــان به حــرف شــما بدهــکار نیســت. دوســت دارنــد گوش 
دهند ولی نمی توانند. چرا؟ چون سازمان ها و فرایندها در شرایط 
فقدان معماری صحیح درگیر یکدیگر شده است. وقتی معماری 
صحیحی شکل نگرفته باشد، همه چیز باهم تداخل پیدا می کند. 
کم نیست.  مانیتور درســتی هم نداریم، چون نگاه سیستمی حا
چون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان متعلق به دیگران است 
و همان ها هــم مدیریتش می کنند، طبیعتا هرکســی کــه می آید، 
در مقطع خودش فقط تالش می کند فرایندهای موجود را ادامه 
دهــد. ســازمانی کــه مــدام در مأموریــت و اهدافــش تغییــر ایجاد 

می شود، خروجی مؤثری نمی تواند داشته باشد.
درنتیجه وجود همین مشکالت فرایندی، رئیس شعبه دستوری 
می دهــد کــه زیرمجموعه اش اجــرا نمی کنــد ولی توانایــی مقابله 
با این نافرمانی را نــدارد. فراموش نکنید که روح ســازمان، منابع 
گر می خواهد یک ســازمان رشد کند، نیازمند  انسانی آن اســت. ا
رشد و ارتقا منابع انسانی آن سازمان نه ازنظر کمی بلکه ازنظر کیفی 
گر این نیروهای انسانی سازمان مذکور را به سمت  که ا هستید چرا

اهدافش حرکت ندهند، همیشه شکست خواهید خورد.
امروز صبح ســازمان تأمین اجتماعــی اعالم کند مــن از امروز برای 
گر آن  کثــر یک هفته زمان می خواهــم و ا مفاصای هر قرارداد حدا
شعبه صادر نکرد و مقصر شناخته شد، باید تاوانش را هم پرداخت 
گر کارشناســی یک  کند، آن زمان اســت که تغییر را خواهید دید. ا
حسابی را اشتباه کرد، همان طوری که کارفرما، مِن پیمانکار باید 
خســارت دهم، او هم تاوان خســارتش را دهد، آن زمان است که 
که آن وقت اســت که تازه سیســتم ها در  تغییر را خواهیــد دید چرا
تعادل قــرار می گیرند، آن وقت اســت کــه کارشــناس و آن مدیر هر 

طوری که دلش بخواهد، تصمیم نمی گیرد.
گاه     شــما گفتید که وقتی ســازمانی درگیر بحران اســت ناخودآ
به دنبــال آن اســت کــه فرآینــد را طــوری بچیند کــه پول بیشــتری 

دریافت کنــد، وقتی نگاه چنین اســت، چطور می توانیم شــرایط را 
اصالح کنیم؟

نمی توانید، من کــه اول گفتــم درد ســازمان تأمیــن اجتماعی آن 
دوره هایی است که آمدند و برایش تصمیم اشتباه گرفتند و امروز 
هم به آن نقطه رسیده که پول ندارد ولی باید مبالغی را به دیگران 
پرداخت کند. می پرســید ســازمان تأمین اجتماعی چــه زمانی از 
این نوع نگاه ها خالص می شــود؟ زمانی که مدیر داشته باشد و از 
شستا خروجی بگیرد. دیگر احتیاج ندارد بدود. چرا می دود؟ چون 
آســان ترین و ســخت ترین راه این اســت که از ما پول بگیرد، چون 
خودش که مدیریت نمی کند. شما بروید شرکت های شستا را نگاه 
کنید؛ بهترین شــرکت های ایران هستند. بروید دخل وخرجشان 
را هم نگاه کنید. چرا دخل وخرج یک شــرکت داروسازی باید این 
باشد؟ پس درست مدیریت نمی شود. حاال می رویم سراغ مدیر. 
از او بپرسید که تو این ها را گذاشتی؟ می گوید نه! فالن آدم سیاسی 
گفته این باید بشود مدیرعامل فالن جا. حال سؤال اینجاست که 
چه کسی می تواند این را جراحی را انجام دهد؟ پاسخ ساده است: 
کسی که شهامت داشته باشد و مالک این سیستم باشد. آن کسی 
که با ســفارش های سیاســی به فالن مقــام می رســد، می گوید من 
سری را که درد نکند را دستمال نمی بندم و خودم را با آن ها درگیر 
نمی کنم، آن ها در 2۴ ســاعت من را برمی دارند. بایــد نگاه کنیم و 
ببینیم اقتصاد این کشــور در این میان با چــه لطمه هایی مواجه 
شده اســت. عده ای تیشــه به ریشه توســعه کســب وکار می زنند، 
در چنیــن شــرایطی هیچ چیــزی اهمیت نــدارد چــون منافع ملی 

هم معنای خود را ازدست داده است.

در سازمان تامین 
اجتماعی شرایط 
به گونه ای است 
که میگویند خدا 

پدر و مادر مالیات 
را بیامرزد. امروز 
سازمان تامین 

اجتماعی به یکی از 
موانع اصلی تولید 

بدل شده است. این 
سازمان امروز از لحاظ 

وسعت، به تنهایی 
حدود چهار یا پنج 

وزارتخانه است.

فعاالن اقتصادی
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در فرآینــد اجرایــی شــکایت کارفرمایــان از ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی پــس از انجــام محاســبات و صــدور صورتحســاب 
بایســتی  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  شــعب  بدهــی، 
صورتحســاب های صــادره را بــه کارفرما ابــالغ نمایــد. پس از 
اعالم بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و به درخواست ایشان، 
یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی به کارفرما ارائه 
و بابیان قوانین و مقررات، وی را در جریان نحوه شــکل گیری 
مطالبات قرار داده و درصورتی که کارفرما از نحوه محاســبات 
گر  اقنــاع گردید بدهــی قطعــی می گــردد؛ در غیر این صــورت ا
کارفرمــا از محاســبات اقنــاع نگردیــد، شــعبه فرم اعتــراض به 
میزان حق بیمه و درخواست بازنگری محاسبات را در اختیار 
کارفرما قــرار می دهــد و مســتندات و مــدارک الزم را از کارفرما 
اخذ و جهت بررسی و تائید نهایی رئیس درآمد و رئیس شعبه 
گر پس از طی مرحله بازنگری محاسبات،  ارســال می شــود. ا
کارفرما از انجام بررسی ها و اقدامات اقناع نگردید و همچنان 
به میزان مطالبات معترض بود، می تواند ظرف مدت ٣٠ روز 

از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان ارائه نماید.
شــعب اعتراض مکتوب کارفرما را به هیئت بدوی تشــخیص 
مطالبــات ارســال می کننــد. ســازمان مکلــف اســت اعتراض 
کثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی  کارفرما را حدا
ح نمایــد. تصمیمــات هیئت های  تشــخیص مطالبات مطــر

کثریت آراء اعضاء نافذ خواهد بود. درصورتی که  بدوی با رأی ا
ج در صورت جلســه  میزان مــورد مطالبه اولیه ســازمان مندر
هیئت بدوی تشخیص مطالبات بابت اصل حق بیمه بیش 

از مبلغ ١/٥٠٠/٠٠٠ ریال باشد. 
کثر ظرف مــدت ٢٠ روز از تاریــخ ابــالغ رأی هیئت بدوی  حدا
تشخیص مطالبات قابل اعتراض است. اعتراض به ابالغ رأی 
هیئت های بدوی بایــد کتبا از طریق شــخص کارفرما، وکیل 
یا نماینــده قانونی وی ظرف مــدت ٢٠ روز از تاریــخ ابالغ رأی 
کثر ظرف مدت ٥  صورت پذیرد. ســازمان موظف اســت حدا
روز از تاریخ تکمیل اطالعــات، پرونده مطالباتــی را به هیئت 
تجدیدنظر تشــخیص مطالبات ادارات کل استان در صورت 
تشــکیل یــا اداره هیئت هــای تشــخیص مطالبــات ســازمان 
مرکزی ارسال نمایند. عدم حضور کارفرما یا وکیل یا نماینده 
او مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد. تصمیمات هیئت 
کثریــت آراء اعضا نافذ خواهد بــود و آراء هیئت  تجدیدنظر با ا
تجدیدنظــر قطعی و الزم اجراســت، ایــن تصمیمــات تنها در 

برابر مقررات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
در مواد ۴2 تا ۴5 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 135۴ 
و اصالحــات بعــدی آن ترکیــب هیئت هــای بــدوی شــامل ۴ 
نفر متشــکل از نماینده ی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنــوان رئیــس هیئــت، نماینــده ی کارگــران بــه انتخــاب 

بررسی فرآیند رسیدگی به شکایات 
در هیئت های بدوی و تجدیدنظر

کارفرمایان به عنوان یکی از مهم ترین شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، نقش عمده ای در 
تأمین مالی آن بر عهده دارند. پرداخت 23 درصد از مجموع 30 درصد حق بیمه به ازای اشتغال هر 

کارگر در کارگاه های مشمول قانون کار، نشان دهنده مشارکت باالی کارفرمایان است. 
برقراری تعامل مناســب با کارفرمایان، اقناع آنان درزمینۀ ضرورت عمل به تعهدات و نیز ایجاد شفافیت 
همه جانبه در ارتباطات، بخصوص در حوزه مربوط به بدهی های بیمه ای از تکالیف اساسی سازمان تأمین 

اجتماعی برای پایداری این نهاد است. 
این نگرش در مواد 42 تا 45 قانون تأمین اجتماعی در قالب تشکیل هیئت تشخیص مطالبات پیش بینی گردیده، به طوری که 
چنانچــه کارفرمایان بــه میزان حق بیمــه و متفرعــات قانونی تعیین شــده از طرف ســازمان تأمیــن اجتماعی معترض باشــند، 

می توانند با رعایت سایر مقررات در هیئت تشخیص مطالبات اعتراض خود را مطرح کنند.

سمیه محبتی

با تاملی بر ترکیب 
اعضای هیئت 

بدوی و تجدیدنظر، 
می توان عدم توازن 

در آن را مالحظه 
نمود که همین عدم 

توازن مهم ترین 
چالش در این حوزه 

است.

58https://iran-bssc.ir

 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، نماینده ی شــورای عالی 
تأمین اجتماعی )هیئت امنای ســازمان تأمیــن اجتماعی( و 
نماینده ی کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشــاورزی ایران اســت. بــا تأملی بــر ترکیب اعضــای هیئت 
بــدوی و تجدیدنظــر، می تــوان عــدم تــوازن در آن را مالحظه 
نمود که همیــن عدم تــوازن مهم تریــن چالش در ایــن حوزه 

است. 
در ایــن هیئت ها رؤســای شــعب تأمیــن اجتماعی و رؤســای 
ادارات کل درآمد شــعب به عنوان نماینــدگان وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و شــورای عالــی تأمین اجتماعــی حضور 
دارنــد و نماینده ی کارگــران هم بــا انتخــاب وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی برگزیــده می شــود؛ بنابرایــن ســه کرســی از 
چهار کرســی هیئتی که کارفرمــا به عنوان مرجع رســیدگی به 
شکایتش به آنجا رجوع می کند در اختیار دولت است. تعداد 
کثریت در بسیاری  اعضای هیئت زوج است و رسیدن به رأی ا

موارد غیرممکن خواهد بود. 
کــز اســتان ها  کــه در مرا ترکیــب هیئت هــای تجدیدنظــر نیــز 
تشکیل می شوند طبق قانون جاری، شامل 5 نفر متشکل از 
نماینده ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس 
هیئت، نماینده ی شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده ی 
سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 

تأمیــن اجتماعــی، یــک نفــر قاضــی دادگســتری بــه انتخــاب 
وزارت دادگستری، یک نفر نماینده اتاق اصناف و نماینده ی 
کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
کثریت ترکیب  ایران است. همان طور که مالحظه می شــود ا
هیئت هــای تجدیدنظــر نیــز در اختیــار نماینــدگان ســازمان 
اســت و طرف کارفرما در بهتریــن حالت دارای یــک نماینده 

است.
کارفرمایــان تدویــن یک طرفــه و  از دیگــر دالیــل نارضایتــی 
یک ســویه قوانیــن اســت. درصورتی کــه در راســتای پیــروی 
از رویکــرد ســه¬جانبه گرایی، شــرکا می بایســت در تدویــن 

دستورالعمل ها حضورداشته باشند. 
موضــوع بعــدی نارضایتــی کارفرمایــان در رابطه بــا ضعف در 
شــفافیت در قوانیــن و دســتورالعمل های ســازمان اســت. 
قوانین باید هم برای کارکنان ســازمان و هــم برای گروه های 
هدف شــفاف و صریح باشــد که هم راه را برای برداشت های 
سلیقه ای مختلف ببندد و هم موجب بروز احساس تبعیض 
قانونی و عدم عدالت رویه ای در کارفرمایان نشود؛ همچنین 
کثــر کارفرمایان، نســبت به نامناســب بودن مجاری کســب  ا
اطالع، اطالعات نادرست و غیردقیق، دیرهنگام و امثالهم که 
موجب ضرر و زیان به ایشان شده است و یا ناچار به پرداخت 

جریمه شده اند، ابراز نارضایتی می کنند.

از دیگر دالیل 
نارضایتی 

کارفرمایان تدوین 
یک طرفه و 

یک سویه قوانین 
است.
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سازمان تأمین اجتماعی یکی از همین ســازمان ها است که دلتان 
می خواهد پایتان به آن باز نشود! امکان ندارد از کسب وکاری درباره 
مشکالتش بپرسید و مصائبش با سازمان تأمین اجتماعی در اوایل 
لیســت گنجانده نشود. این ســازمان که قرار اســت مرهمی بر زخم 
کارگران باشــد و در زمان های ســخت به داد کارگران برسد، اما برای 

کارفرمایان چون سری ازسرهای اژدهای بروکراسی در ایران است.
به همین منظور بنیاد توسعه فردا در بهار 1398 کتابی را تحت عنوان 
»درد دل کسب وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی« را منتشر 
کرد. این کتاب مجموعه ای از مصاحبه ها با صاحبان کسب وکارهای 
مختلف است که از مسائلشان با سازمان تأمین اجتماعی صحبت 
گر ادعا شــود هرکــس این کتــاب را بخواند  می کنند. بی راه نیســت ا
نصف اشــتیاقش برای ایجاد کســب وکاری نــو از بیــن خواهد رفت! 

گر مشکالت این کسب وکارها را بخوانید. حیرت خواهید کرد ا
می توان طبقه بندی مختلفی از مشکالت این کارفرمایان با سازمان 
کارآمدی میز  تأمین اجتماعی ارائه داد. برخی از مسائل مربوط به نا
خدمت الکترونیــک در ســازمان تأمین اجتماعی اســت. بســیاری 
از مشــکالت به خاطر تفســیرپذیری بخشنامه های ســازمان است 
گاهی صاحبان کســب وکار از  و بخــش عمده ای از مســائل نیز بــه ناآ

سازوکار اجرای قوانین در تأمین اجتماعی بازمی گردد.
بــرای مثــال دریافــت مفاصاحســاب تنهــا در شــعب محــل اجــرای 
گر مقاطعــه کاری که در  مقاطعه کاری امکان پذیر اســت، بنابرایــن ا
مرکز استان اســت و پروژه های خود در تمام شهرستان های استان 
انجام می دهد، آنگاه باید بخش بزرگی از زمان خود را برای دریافت 
کارآمدی  مفاصاحســاب در شــهرهای مختلف ســپری کند. این نا
سیستمی تا آنجا پیش می رود که برای مثال یکی از شرکت ها به خاطر 
آنکه پسوند نام کارگر خود را در سامانه سازمان وارد نکرده است، برای 

عدم پرداخت حق بیمه جریمه می شود!
اما بخش بزرگ تــری از مســائل ســازمان تأمین اجتماعــی به خاطر 
تفسیرپذیری مقررات آن است. بدون اغراق تمام مصاحبه شوندگان 
در کتــاب مذکور به ایــن موضوع اشــاره می کنند که ســازمان تأمین 

اجتماعی نســبت به مفاصاحســاب قراردادهای پیمان نادرســت اقدام کرده و همــواره با اعتراض 
کتورهای خرید است. برای  پیمانکاران مواجه می شود. ازجمله این موارد اعمال حق بیمه برای فا
گر شــما برای ناهار کارکنان خود با یک رســتوران قرارداد ببندید، ســازمان تأمین اجتماعی  مثال ا
شما را مکلف به نگه داشتن پنج درصد و قسط آخر خریدهای خود می کند تا آن رستوران از سازمان 
مفاصاحساب دریافت کند. درصورتی که این اتفاق رخ ندهد، سازمان تأمین اجتماعی شما را مقصر 

دانسته و جریمه خواهید شد.
مشــکالت مربوط به مفاصاحســاب قراردادهــای پیمان تــا آنجا پیش مــی رود که به طــور عمومی 
پیمانــکاران هیچ پیش بینــی ای از میزان حق بیمه یک قرارداد نداشــته و با چشــمانی بســته وارد 
فرایندهای مناقصه می شوند. این موضوع در بدترین حالت پیمانکار را متضرر و بخش بزرگی از سود 
کثر ضریب پیمان برای قرارداد منجر  پیمان را از دســت خواهد داد و در بهترین حالت و فرض حدا
به افزایش هزینه تولید خواهد شد. جدای از این مسائل برخی چالش های پیمانکاران با سازمان 
تأمین اجتماعی را می توان حیرت آور خواند. برای مثال فرض کنید شما برای کار خود نیازمند کارت 
بازرگانی هســتید، برای دریافت این کارت باید مفاصاحساب ســازمان تأمین اجتماعی را دریافت 
کنید، سازمان بدهی و جریمه معوق شما را 300 میلیون تومان ارزیابی می کند و شما باآنکه به این 
رقم اعتراض دارید، اما به خاطر ضرورت دریافت کارت بازرگانی پرداخت و سپس در هیئت تشخیص 
مطالبات اعتراض می کنید. هیئت نیز اعتراض شــما را وارد دانســته و جریمه و معوقات شــما را 100 
میلیون تومان تعیین می کند. نکته حیرت آور آنکه سازمان پول مازاد را به شما بازنمی گرداند و آن را 

تحت عنوان اعتبار نزد خود نگه می دارد!
درنهایت و به عنوان نتیجه گیری باید بیان شــود که مطالعه این کتاب نشان می دهد که جدای از 
کم بر سازمان تأمین اجتماعی بخش بزرگی از مسائل صاحبان کسب وکار  مشکالت ساختاری حا
گاهی ناشی از تفسیرپذیری مقررات سازمان توسط  گاهی آنان است. این ناآ با سازمان به خاطر ناآ
گاهی خسارت های  کارشناسان مختلف، مقررات متعدد، عدم تمکین از قانون و غیره است. این ناآ
جبران ناپذیری برای کســب وکارها ایجاد می کند که در بســیاری از مواقع منجر به تعطیلی کارگاه و 
بدهی های سنگین برای کارفرمایان می شود؛ بنابراین در کنار ضرورت اصالحات اداری در سازمان 
تأمین اجتماعی باید آموزش کارفرمایان به صورت بسیار جدی تر توسط این سازمان پیگیری شود. 
برای مثال برگزاری کالس های اجباری قبل از ارائه کد کارگاهی می تواند یکی از این راهکارها باشد.

مخلص کالم آنکه درد دل صاحبان کسب وکار با سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد که بسیاری از 
کارفرمایان دل خوشی از سازمان تأمین اجتماعی ندارند و این موضوع به حق باشد یا به ناحق، درنهایت 
موجب ارائه تصویری مخدوش از سازمان تأمین اجتماعی شده و پیامد اجتناب ناپذیر آن گسترش اقتصاد 

غیررسمی، فرار بیمه ای، اجحاف در حق کارگران مشغول در کارگاه های غیررسمی و غیره خواهد شد.

دردهای مشترک صاحبان کسب وکار
اگر پای درد و دل صاحبان کسب وکار بنشینید، دلشان خون است. آن ها از دردهایی سخن می گویند 
که اگر بشنوید آرزوی کارآفرینی را به فراموشی خواهید سپرد. مشکالت اداری ای که این کسب وکارها 
با سازمان های مختلف دارند غیرقابل تصور است. اگر هم درباره چگونگی راه اندازی یک کسب وکار از فعاالن 
اقتصادی بپرسید، نصیحتشان آن است که پای در این عرصه نگذارید و هزار راه غیررسمی نشانتان می دهند 
تا پایتان به این دستگاه های عمومی و دولتی نرسد! که اگر رسید همچون آبی است روی آتش اشتیاقتان به 

ایجاد کسب وکار شخصی و توسعه کشور.

سعید هراسانی
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از پیشکسوتان فعالیت های کارگری و از چهره های مقبول این 
حوزه اســت؛ هم در خانه کارگر رفت وآمد دارد و هم با ســران 
اصنــاف و مجامــع و شــوراهای کارگــری رفاقــت. آن ســابقه و ایــن 
رفاقــت، علیرضا حیدری را بــه یکی از امنــای تأمیــن اجتماعی بدل 
کرده است؛ کارشناسی که گرچه از ســوی کارگران به مسائل نگاه 
می کند اما آشنایی اش با ســاختارها و واقعیت های میدانی، سبب 
شــده از جاده انصاف خارج نشــود و بیشــتر از معلول ها، از علت ها 

بگوید.

 علیرضا حیدری، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی:

استعالم برخط وضعیت بیمه پردازی و 
توقف ارائه خدمات غیرقانونی است

گر     ضمن تشکر از شما بابت وقتی که در اختیار ما قراردادید، ا
اجازه بفرماییــد بحث را ازاینجــا آغاز کنیم که آیــا جامعه کارگری 
ایران، »مســئله تأمیــن اجتماعــی« را می شناســد و دغدغه آن 
را دارد یــا همــه مســائلش در این حــوزه، ذیــل ســازمان تأمین 

اجتماعی تعریف و توصیف می شود؟
همان طــور که می دانیــد بحث تأمیــن اجتماعی بســیار بزرگ تر 
و فراتر از تأمیــن اجتماعی اســت و ذیل اصل 29 قانون اساســی 
تعریف می شــود. درواقع ســازمان تأمین اجتماعی با بخشــی از 
مردم ســروکار دارد امــا تأمین اجتماعــی در مفهوم کلــی مربوط 
به همــه ملت ایران اســت. متأســفانه بایــد بگویم ایــن دغدغه 
در میــان جامعه کارگــری ما خیلــی پررنــگ نبوده اســت و کمتر 
موردبحث، تبادل نظــر، نقــد و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اســت. 
گر این دغدغه در جامعــه کارگری ما جدی تــر و پررنگ تر  شــاید ا
بود، خیلی از مشــکالت را شــاهد نمی بودیم چون رفاه و تأمین 
اجتماعی به یک مطالبه ملی بدل می شد و خواه ناخواه متولیان 
امر مجبور به توجه بیشتری به این حوزه می شدند. برای نمونه 
ما با پدیده اشتغال غیررسمی در کشــور مواجهیم. این گروه ها 
توان پرداخت حق بیمه های موضوع سازمان تأمین اجتماعی 
را ندارنــد و درنتیجه امــکان اتصال به ســازمان و برخــورداری از 
خدماتش را هم ندارند. خب، این گروه ها طبق قانون اساســی 
باید از بیمه هــای پایه برخوردار باشــند امــا امــکان بهره گیری از 
خدمات ســازمان تأمین اجتماعی را ندارند. تعریف ســازوکاری 
بــرای برخــورداری ایــن افراد کــه کم هــم نیســتند، بایــد به یک 
مطالبــه تبدیــل شــود، همــان اتفاقی کــه در مــورد روســتائیان 
و عشــایر افتــاد و ایجــاد صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 

روستائیان و عشایر را در پی داشت.
گر جامعــه کارگری مــا در چنین بحثی  نکته مهم این اســت که ا
پیش قدم شــود، طبیعتا اجازه نمی دهد که خدمت رســانی به 
گروه های اشتغال غیررسمی، از جیب سازمان تأمین اجتماعی 

انجام شود یا تعهدات بدون محل بر دوش سازمان بیفتد.
   گروه هــای اشــتغال غیررســمی جــزء گروه هــای بی صــدای 
جامعه هســتند اما منظــور مــن جامعه کارگــری بود کــه باالخره 
کره با دولت یا سایر منابع قدرت  ابزارهایی برای چانه زنی و مذا
را داراست. سؤال من ناظر به این مســئله بود که آیا سرنوشت 
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صندوق هــای بیمه ای به عنــوان یــک دارایی بین نســلی برای 
جامعه کارگری ما مهم است؟

خیر، متأســفانه این دغدغه ها بــرای جامعه کارگــری ما خیلی 
جدی نیســت تا جایی کــه وقتی دولــت تصمیمــی می گیرد که 
کچوئــری صندوق های بیمــه ای هم خوان نیســت  با منطــق ا
کنش  و منابع آنان را تحت فشــار هــم می گذارد، کمتر شــاهد وا

جامعه کارگری هستیم.
   چرا؟

شاید مهم ترین دلیلش این است که دخالت دولت در ساختار 
تأمین اجتماعی کشور بسیار پررنگ تر و فراتر از چیزی است که 
تصور می شــود. دولت برابر قوانین موجود مثل قانون ســاختار 
نظام جامع تأمین اجتماعــی مصوب 1383، مــاده 113 قانون 
مدیریت خدمات کشــور مصوب 1388 یا اساســنامه ســازمان 
که در دولت قبلی تغییر کرد، نفوذ بسیار گسترده ای در سازمان 
کرده و طبیعی اســت هرچــه نفوذ دولت  تأمیــن اجتماعی پیدا
بیشــتر باشــد، میزان مشــارکت واقعــی نهادهــای دیگــر، یعنی 
بخش کارگری و بخــش کارفرمایی به حداقل برســد. درنتیجه 
نقش دولت در شکل گیری ساختار و تصمیمات سازمان تأمین 
اجتماعی بســیار پررنگ و نقش کارگران و کارفرمایان به همان 
نســبت کم رنگ شده اســت. روشن اســت که وقتی شــما عمال 
کره، تصمیم سازی، چانه زنی یا  حضور مؤثر ندارید، امکان مذا
انتقاد به قصد تغییر سیاســت ها را هم ندارید. بــه همین دلیل 
هم هســت که شــاهدیم نقطه نظرات جامعه کارگــری در مورد 
کرده  مسائل تأمین اجتماعی، بیشــتر خصلت مشاوره ای پیدا
و نتوانسته است به گونه شایسته و بایسته به حیطه کالن ورود 
یافته و مانع اجرای برخی از تصمیمات یا سیاست ها شود. این 

را می توان یک نقص بزرگ دانست.
   درواقع می گوییــد دولت برخالف فلســفه وجــودی تأمین 
اجتماعی، فعال مایشــاء آن شــده و ســه جانبه گرایی به شدت 

خ داده است؟ تضعیف شده. چرا چنین نقص بزرگی ر
بــرای یافتــن چرایــی بــروز ایــن اشــکال، بایــد ســاختار ارکانــی 
ســازمان تأمین اجتماعی را مــورد بازبینی قرار دهیــم. آیا نقش 
کره اســت یا ســهمی  جامعه کارگری فقط و فقط مشــاوره و مذا
در تصمیم گیــری هــم دارد؟ بــه نظر می رســد در ســاختار فعلی 
و بــا قوانیــن موجــود، چنیــن امکانی وجــود نــدارد یعنــی عمال 
تشــکل های مردمــی غیردولتی، مشــارکت محتوایــی چندانی 
در فرایندهــای ســازمان و به ویــژه تصمیمــات کالن ندارنــد و 

همان طور که گفتید دولت سیطره زیادی بر سازمان دارد.
   وقتی اشــکال را متوجه ســاختار می دانید، درواقع از ضعف 

در قانون سخن می گویید.
بلــه، بــه نظــر مــن بخــش بزرگــی از مشــکالت از ســال 1383 به 
بعد، یعنــی پــس از تصویب ســاختار نظــام جامع رفــاه و تأمین 
اجتماعــی بر ما مســتولی شــد. آخریــن باری کــه قانــون تأمین 
اجتماعــی موردبازنگــری قــرار گرفــت، مربــوط بــه ســال 135۴ 
کــه در آن قانــون  اســت و مــن معتقــدم آن ســاختار و ارکانــی 
پیش بینی شده بود، برای حل بســیاری از معضالت ما کفایت 

می کــرد و به عبارت دیگــر، در ایــن قانــون مشــارکت نهادهــا در 
تأمیــن اجتماعــی بــه بهتریــن شــکل پیش بینــی و تکالیــف هــر 
طــرف مشخص شــده بــود. هــر چــه بیشــتر از آن قانــون فاصلــه 
گرفتیم و هرچه بیشــتر قوانینــی را بر تأمین اجتماعــی بار کردیم 
کــه بــا منطق هــای قانــون ســال 5۴ هم خوانــی نداشــت، بــه 
عدم تعادل هــای بیشــتری دامن زدیــم و بــه امروز رســیدیم که 
نگرانی هــای جــدی دربــاره عــدم تعــادل در منابــع و مصــارف 
سازمان تأمین اجتماعی و آینده بیمه شدگان جدید وجود دارد.  
   چرا استیالی دولت بر تأمین اجتماعی را موجب عدم تعادل 

می دانید؟
گر تصمیمات  دولت ها عموما نگاه سیاسی به این حوزه دارند. ا
گون در دو دهه اخیر را بررسی کنیم، می بینیم  دولت های گونا
قوانینــی بــه تصویــب رســیده کــه بــر تعهــدات ســازمان تأمیــن 
اجتماعی افزوده اســت بدون آنکه اعتباری بــرای این تعهدات 
پیش بینی شود. درواقع عده ای به عنوان میهمان بر سر سفره 
تأمین اجتماعی نشسته اند چون هر دولتی تالش می کند برای 
پایگاه اجتماعی خود کاری صورت دهد و یکی از حوزه های مهم 
و تأثیرگذار هم حوزه تأمین اجتماعی است. پس دولت تعهداتی 
را بــر دوش تأمیــن اجتماعــی می گــذارد که اعتبــاری را بــرای آن 
گر پیش بینی کرده، محقق نشــده اســت.  پیش بینی نکرده یا ا
مثال گفته می شــود تعهدات جــاری دولت در تأمیــن اجتماعی 
بــرای ســال 99 بالغ بــر ۴0 هــزار میلیــارد تومــان اســت امــا عمــال 
پرداختی صورت نمی گیرد. مشــخص اســت که این تعهدات بر 
دوش بیمه شدگان فعلی بار می شود. به عبارت دیگر میهمانانی 
که هیــچ آورده ای ندارنــد از آورده دیگران بهره مند می شــود که 
به معنــای کاهش بهره منــدی افــراد و به تبع، ایجــاد نارضایتی 
اســت. امــروز موضــوع کیفیــت و کمیــت درمــان به عنــوان یک 
ح اســت، یا مسئله مســتمری ها که تکافوی  دغدغه بزرگ مطر
هزینه هــای زندگــی را نمی کنــد نگرانی هــای جدی پدیــد آورده 
است. چرا این نگرانی ها به وجود آمده؟ چون هر دولتی با نگاه 
صرفا سیاســی، تکالیفی را بر ســازمان تأمین اجتماعی بار کرده 
کنون بیمه پردازان زیر 10 ســال، با نزدیک  اســت. برای نمونه، ا
بــه 800 هــزار نفــر، یکــی از بزرگ تریــن گروه هــای دریافت کننــده 
مســتمری از ســازمان هســتند، درحالی که قانون ســال 135۴، 
بیمه پردازی کمتر از 10 سال را اساسا به رسمیت نمی شناخت. 
در آن قانــون، غیر از فوت یــا ازکارافتادگی جزئی و کلی، ســازمان 
کنون  هیچ تعهدی به بیمه پردازان کمتر از 10 سال نداشت اما ا
گروه بزرگی از افراد با سابقه بیمه پردازی کمتر از 10 سال متقاضی 
دریافت مستمری از ســازمان هســتند و قانون هم به آن ها این 
اجازه را داده است. نمونه دیگر، همسران متوفی است که قبال 
تا پیش از ازدواج مجدد مستمری دریافت می کردند اما یک بند 
در قانون حمایت از خانواده آمد و بــه این خانم ها اجازه داد که 
در صورت ازدواج نیز همچنان مستمری فوت همسر پیشین را 
دریافت کنند. خــب، این هزینه های اضافی اســت که بر دوش 
سازمان تأمین اجتماعی افتاده است و طبیعتا هرچه این گونه 
هزینه ها بیشــتر می شــود، برخورداری مابقی اعضای صندوق، 

دخالت دولت 
در ساختار تامین 
اجتماعی کشور 

بسیار پررنگ تر و 
فراتر از چیزی است 

که تصور می شود

فعاالن کارگری

13
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بخش دوما
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چه در بحث درمان و چه در بحث مستمری کمتر خواهد شد.
گــر ســه جانبه گرایی بــر منطق هــای تصمیم گیری در ســازمان  ا
کم بود، قاعدتا چنین تعهدات بالمحلی را  تأمین اجتماعی حا
بر عهده نمی گرفت. باالخره این ســازمان بایــد مبتنی بر قواعد 
بیمه گری اداره شــود. کســی که 30 ســال مــداوم حق بیمه اش 
را پرداختــه، انتظاراتــی دارد کــه بایــد پاســخ مناســب دریافت 
کند. خدماتــی که این شــخص دریافــت می کند بایــد متفاوت 
از بیمه پــرداز 10 ســاله باشــد. چــرا نمی توانیــم بــه این شــخص 
خدمات مناســب بدهیم، چون تصمیمات ســازمان بر منطق 
بیمه ای استوار نبوده است. چرا منطق بیمه ای رعایت نشده، 
گر قرار اســت کســی به  چــون دولت هــا نقش آفریــن بوده انــد. ا
هر دلیلی بیش از آورده خود ســهم ببرد، طبــق اصل 29 قانون 
اساسی دولت موظف به تأمین آن است و نمی تواند این وظیفه 
را بــر دوش ســازمان تأمین اجتماعــی بیندازد. ما هــم در حوزه 
درمان و هم در حوزه مستمری، شاهد بی شمار تعهد بالمحل 
توسط سازمان هستیم که پیش تر هم اشاره کردم اصلی ترین 
مســبب گســترش نارضایتی هــا همیــن تعهــدات و حجــم زیاد 
بدهــی دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی و درواقــع بیمه پــردازان و 

مستمری بگیران آن است.
   چرا اجازه انباشت بدهی های دولت داده شده؟

چون ســازمان هیچ ابــزاری برای وصــول این مطالبــات ندارد. 
ببینید، در بخش کارفرمایی، قوانین مشــخص و روشــن است 
گــر کارفرمایــی از تعهدات قانونی خــود عدول کند،  و بنابراین ا
گــون مطالبــات خــود را  ســازمان می توانــد بــه روش هــای گونا
وصــول کنــد و اجــازه ندهــد حــق کارگــران پایمال شــود امــا در 
مواجهــه بــا دولــت، ســازمان هیــچ ابــزاری در اختیار نــدارد که 
بتواند مطالبات خود از دولت را دریافــت کند. در مقابل تقریبا 
هرکســی می تواند برود و در مراجع قانونی علیه سازمان تأمین 
اجتماعی حکم بگیرد؛ یعنــی درحالی که منابع با اخالل مواجه 

است، مصارف به صورت فزاینده بیشتر می شود.
   شــما مســائل را از دریچه ســازمان تأمین اجتماعی تحلیل 
گر از ســمت کارگری به مســائل نگاه کنیــم، چه تفاوتی  کردید. ا

ایجاد می شود؟
از ســمت کارگری، قاعدتــا بایــد انتظار داشــته باشــیم توقعات 
کــه در اختیاردارنــد بــه  ایــن جامعــه از طریــق ابزارهایــی 
تصمیم گیرانتصمیمگیــران منتقــل شــود. مثــال یکــی از ایــن 
ابزارهــا، انتخــاب و فرســتادن نماینــدگان جامعــه کارگــری بــه 
مجلس شورای اسالمی است. از این طریق می توانند قوانین را 
اصالح کنند یا فرایندها را بهبود دهند. جامعه کارگری نیازمند 
ابزارهای قدرتمندی اســت که بر این سیاســت ها تأثیر بگذارد 
و منافــع خــود را تأمین کنــد. این ابزارهــا در حــال حاضر خیلی 
کارآمد نیست یا کارایی الزم را ندارد. درمجموع می توانم بگویم 
جامعه کارگــری ابزارهــای خیلی قدرتمنــدی بــرای اعمال نظر 

خود ندارد.
   به نظر شــما مســئله اصلــی جامعــه کارگــری ما با ســازمان 

تأمین اجتماعی چیست؟

تأمیــن اجتماعــی آن طــور کــه بایدوشــاید نمی توانــد خدمات 
مناسب به بیمه شدگانش ارائه دهد.

   مشکالت سازمان تأمین اجتماعی را شــاید بتوان مشکل 
کمیتی دانســت. کارگران که دخالتی در ایجاد این مشــکل  حا
نداشــته اند، انتظاراتی دارند که باید برآورده شــود. اوضاع را از 

سمت کارگران تحلیل کنید.
بله، قانــون هــم همیــن را می گوید. می گویــد وقتی بیمه شــده 
کز درمانی ملکی سازمان مراجعه می کند  تأمین اجتماعی به مرا
باید بدون پرداخت هزینه خدمات پزشکی دریافت کند اما این 

خ نمی دهد. این می شود مطالبه کارگر. اتفاق ر
نویســندگان قانــون حتمــا بــر اســاس امکانــات موجــود آن را 
نوشــته اند و منابع و مصارف را پیش بینی کرده انــد؛ یعنی این 
قانون حتما قابلیت اجرایی داشته که نوشته شده و برای مدتی 
گر قانون قابلیت اجرا نداشت، دستگاه  هم اجراشــده اســت. ا
متولی کــه در آن هنــگام وزارت بهداشــت بــود، می توانســت از 
طریــق دولــت و ســازوکار اصــل 75 قانــون اساســی به شــورای 
نگهبــان اعــالم کنــد تــوان اجــرای ایــن قانــون را نــدارد. وقتــی 
اعتراضی صــورت نمی گیــرد، یعنی قانــون قابلیت اجرا داشــته 
اســت و منابــع و مصارفــش در درون خــود قانون نوشته شــده 
اســت. به هرحال بــه دلیل همــان مشــکالتی که اشــاره کردم، 
کارگران نمی توانند خدمات درمانی مناسب و متناسب دریافت 
کنند. یا در حوزه مستمری، قانون تصریح دارد که پرداختی ها 
باید متناســب بــا هزینه هــای زندگــی افزایــش پیدا کنــد. ماده 
111 و مــاده 96 قانون تأمین اجتماعی دراین باره روشــن اســت 
گــر بیمه شــده بــا ســطح حقــوق فعلــی نمی توانــد  و بنابرایــن ا
هزینه هایش را پوشش دهد، ســازمان مکلف به ارتقای سطح 
پرداخت هاســت اما می دانیم کــه عمال امــکان افزایش حقوق 
نــدارد. درنتیجــه معیشــت مســتمری بگیران تحت فشــار قــرار 

می گیرد و همین به افزایش نارضایتی ها دامن می زند.
   شــما دائــم از مشــکالت درآمــدی تأمیــن اجتماعی ســخن 
گر پــای حــرف کارفرمایان بنشــینیم، آنــان هم از  می گویید امــا ا
پرداختی های خود ناراضی هستند و خیلی وقت ها آن را نابجا 
می دانند یــا پیمان کارها که از هــر قراردادی بایــد درصدی را به 
غ از اینکه هزینه کرده باشــند یا  تأمین اجتماعــی بپردازند، فــار
نه. پــس ما بــا ســازمانی مواجهیم کــه هیچ کــس از عملکردش 

رضایت ندارد. چرا؟
چون هزینه های اجرای قانون در این حوزه بســیار باالســت. 
قوانین باید جامع ومانع باشــند تا هرکســی به سلیقه خود آن 
را تبیین و تفسیر نکند اما در حوزه تأمین اجتماعی، بی شمار 
قوانیــن و مقــررات ضدونقیــض وجــود دارد کــه هزینه اجــرا را 
به شــدت باالبــرده اســت. شــما تابه حــال دیده اید که کســی 
نســبت به ســود دریافتی از بانک، معترض باشد؟ نه چون در 
یک قرارداد شفاف مشخص اســت طی چه مدت، چه رقمی 
گر او زودتر سپرده اش  به فرد تعلق می گیرد. مشخص است که ا
را از بانک بیــرون آورد، چه رقمی دریافت می کنــد و... اما این 
نحوه تعامل در سازمان تأمین اجتماعی و طرف هایش وجود 

این سازمان باید 
مبتنی بر قواعد 
بیمه گری اداره 
شود. کسی که 
30 سال مداوم 
حق بیمه اش را 

پرداخته، انتظاراتی 
دارد که باید پاسخ 
مناسب دریافت 
کند. خدماتی که 

این شخص دریافت 
می کند باید متفاوت 
از بیمه پرداز 10 ساله 

باشد. 
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



ندارد. شــاید برایتان جالب باشــد که یکــی از معضالت فعلی 
ســازمان، تعداد باالی رأی هایی اســت که در دیــوان عدالت 
کم بــر علیهش صادرشــده اســت. این به  اداری یــا ســایر محا
معنــای عــدم شــفافیت قانــون اســت. هــزاران بنــد قانونی و 
مقررات و آیین نامه در این حوزه داریم که گاه ناقض یکدیگرند 
گر همه آن ها را احصا کنیم، شاید از هزار صفحه هم بیشتر  و ا
شود. هزینه اجرای قانون در تأمین اجتماعی آن قدر باالست 
کــه گاهــی اجــرای آن غیرممکــن می شــود. خــب، ایــن عــدم 
شفافیت و هزینه باالی اجرای قانون، همه را ناراضی می کند. 
کارگر به نوعی ناراضی است، مســتمری بگیر به نوعی، کارفرما 
هــم به نوعی دیگــر. تا ایــن قوانیــن پاالیــش و تناقضاتش رفع 
نشــود، نارضایتــی را در ذینفعان ســازمان مشــاهده خواهیم 
کــرد. بایــد ســه جانبه گرایی تقویــت شــود تــا زمینــه حــل این 

مشکالت هم فراهم شود.
نص صریــح قانــون می گویــد هــر کارگــری کــه وارد یــک کارگاه 
می شــود باید بیمه شــود اما در قانون نظام صنفی، بندهایی 
داریم که بازرس سازمان تأمین اجتماعی را از حضور در برخی 
کارگاه ها منع کرده است. تعداد زیادی از پرونده های شکایت 
بــه همیــن تناقضــات قانونــی مربــوط اســت. پــس مــا قوانین 
متناقضی داریم که باید تنقیح شــوند. وظیفــه تنقیح قوانین 
هم بر دوش مجلس اســت. اینجاســت که می گوییــم کارگران 

باید نمایندگان خود را در قوه قانون گذاری داشته باشند.
   بحث شــما خیلــی کالن اســت و همان طور کــه گفتم حل 
کمیتی را طلــب می کند. مــن می خواهم کمی  آن یــک اراده حا
خردتــر به مســائل نــگاه کنیــم. غیــر از مباحــث سیاســتی و در 
حوزه اجرایی، چشم انداز مالیه دولت چندان رضایت بخش 
نیســت و بنابرایــن در کوتاه مــدت نمی توانیــم انتظــار داشــته 
باشــیم منابع چندانی برای ایجاد رضایت نزد ذینفعان تأمین 
اجتماعی تخصیص پیدا کند اما شــاید سلســله اقداماتی در 
حوزه فرایندها وجود داشته باشــد که بتواند رضایت را بیشتر 
یا نارضایتــی را کمتر کند. شــما مهم ترین ایــن اقدامات را چه 

می دانید؟
در دنیــا ایــن مســیر بــا موفقیــت پیمــوده شــده کــه از فناوری 
اطالعات برای کاهش هزینه های اجرای قانون بهره می برند. 
ما تعداد زیــادی پایــگاه اطالعاتی داریــم که متأســفانه به هم 
متصل نیســتند یــا اتصال خیلــی ضعیفــی دارند. کشــورهای 
توســعه یافته بــرای حفاظــت از نظام تولیــد خــود و حمایت از 
جریان ســالم ســرمایه، اقدامــات خوبــی کرده اند که بــرای ما 
هــم تــا حــدود زیــادی قابل اجراســت. بــرای مثــال می توانیم 
بــا اتصال پایــگاه اطالعــات ثبت احــوال بــه تأمیــن اجتماعی، 
مراجعه برای اثبات وضعیت تکفل فرزندان اناث را به حداقل 
برســانیم. ما هنــوز نمی توانیم احصــا کنیم که فــالن فرد، چه 
دارایی هایــی دارد یــا منابــع آمــدی اش چیســت؟ درحالی که 
اتصــال پایگاه هــای اطالعاتــی بانــک مرکــزی، اداره مالیــات، 
ثبت اســناد، ثبت احــوال، تأمیــن اجتماعــی، گمــرک و دیگــر 
ادارات و ســازمان ها به راحتــی وضعیــت اشــخاص را روشــن 

می کنــد. در ایــن صــورت سیاســت گذاری رفاهــی هــم بهتــر و 
هدفمندتر صورت می گیــرد. تجربه به ما نشــان داده که حتی 
کنده بــه نتیجه  کارهــای بــزرگ هــم به صــورت جزیــره ای و پرا
مطلــوب نمی رســد؛ بنابرایــن در بحــث فرایندهــا، یکپارچــه و 
شــفاف کردن اطالعــات، یک اقــدام اساســی و رضایــت آفرین 

است.
   جایی در صحبت هایتان گفتید کارگران برخالف انتظار به 
حقی که دارنــد، خدمات درمان مناســب دریافــت نمی کنند. 

منظورتان چیست؟
ببینید، مــاده 36 قانون تأمین اجتماعــی تصریح دارد تمامی 
کارفرمایــان موظــف بــه پرداخــت حــق بیمــه ســهم خــود و 
کارگرانشان هستند اما تأخیر در پرداخت یا نپرداختن این حق 
توسط کارفرما، رافع مسئولیت های سازمان تأمین اجتماعی 
در برابر بیمه شده نیست. این صراحت قانون است اما به دلیل 
همان مســائلی که عرض کــردم، تأمین اجتماعــی می خواهد 
هزینه هایش را تا جایی که ممکن است کاهش دهد؛ بنابراین 
کز درمانی پیاده شــده که  و برخالف قانــون، سیســتمی در مرا
به صورت آنالین یا برخط نشان می دهد حق بیمه فرد در این 
گر نشــده نباشــد از ارائــه خدمت به  ماه پرداخت شــده یا نه و ا

بیمه شده خودداری می کنند.
شــاید بشــود گفت بــا توجــه بــه وضعیــت ناپایــدار اقتصادی، 
ســازمان نگران قطع رابطه کاری بین کارگر و کارفرماســت و به 
همین دلیل به محض عدم پرداخت حق بیمه، ارائه خدمات 

را متوقف می کند.
دلیل اصلی همان فشاری اســت که بر منابع تأمین اجتماعی 
وارد آمده اســت وگرنه کارگری که همواره حــق بیمه پرداخته، 
گــر وقفــه یکــی دو مــاه هــم داشــته باشــد، حــق دارد از  حتــی ا
خدمــات تأمیــن اجتماعــی بهــره ببــرد. ضمــن اینکــه قانــون 
بازرســی های دوره ای را به عنــوان ابــزار احصای رابطــه کارگر و 
کارفرما در اختیار سازمان قرار داده است. بازرسی های دوره ای 
مشخص کننده وضعیت کارگران است البته اینجا یک اشکال 
خیلی جدی هم وجــود دارد کــه در رابطه با صنوف اســت. در 
ماده 92 قانون نظام صنفی آمده که بازرسی تأمین اجتماعی از 
صنوف، تنها و تنها در صورت شکایت کارگر موضوعیت دارد. تا 
یک کارگر نسبت به بیمه نشدن خودش در یک صنف شکایت 
نکند، تأمیــن اجتماعی حــق ورود به آنجــا را ندارد. ایــن ایراد 
بزرگی اســت که در زمان تصویب قانون موردتوجه قرار نگرفت 
و هرچــه کارشناســان فریــاد زدند کــه تناقض به وجــود می آید 
و درنهایــت کارگــران متضــرر می شــوند، گــوش شــنوایی پیــدا 
نشــد. مادامی که این ماده 92 اجرا می شــود، بازرســان تأمین 
اجتماعی نمی توانند نسبت به اســتیفای حقوق بیمه شده و 
کــه بیمه مورداســتفاده کارگران،  ســازمان اقدام کنند و ازآنجا
بیمه اجباری اســت و کارفرماها مکلف بــه پرداخت حق بیمه 
سهم خود و کارگران هستند، همیشه این امکان وجود دارد که 
کارفرما از زیر تعهدات خود شانه خالی کند و درنتیجه کارگران 

نتوانند از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

در حوزه مستمری، 
قانون تصریح دارد 

که پرداختی ها 
باید متناسب 
با هزینه های 

زندگی افزایش 
پیدا کند. بنابراین 

گر بیمه شده  ا
با سطح حقوق 
فعلی نمی تواند 
هزینه هایش را 
پوشش دهد، 

سازمان مکلف 
به ارتقای سطح 
پرداخت هاست .

فعاالن کارگری

13
99

د 
سفن

بخش دوما
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   بــا توجه به مســئولیتتان در شــورای عالی کار، فکــر می کنید 
مهم ترین چالشــی که در حال حاضر کارگران با سازمان تأمین 

اجتماعی دارند، چیست؟
به عنوان یک فعال کارگری فکر می کنم مهم ترین دغدغه کارگران 
در مــورد این ســازمان، بحث آینــده آن اســت. درواقــع خیلی از 
کارگــران فکــر می کنند بــا توجه بــه تصمیماتــی که اتخاذشــده و 
رویکردهایی که در تأمین اجتماعی وجــود دارد، آینده چندان 
خوبــی در انتظــار ایــن ســازمان و طبعــا ذینفعــان آن نیســت. 
به عنوان مثال عرضه بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی یا همان شســتا در بورس یکــی از همین تصمیم های 
نگران کننده بوده است. همچنین نحوه برخورد دولت در مورد 
پرداخت بدهی های خود به سازمان و شیوه تسویه این بدهی ها 
گذاری شــرکت های زیــان ده مانند هپکــو، کارگران را  در قالب وا

علی خدایی را شاید بتوان رسانه ای ترین عضو شورای عالی کار 
دانســت که به صراحت لهجه هم مشهور اســت. او یکی از سه 
نماینده کارگران در این شورای عالی است و به واسطه همین وکالت، 
می توانــد از مســائل دســت به گریبان جامعــه کارگــری ایــران ســخن 
بگویــد. معتقــد اســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی »خــودرأی« عمــل 
می کند و عمال مشارکت کارگران در تصمیم گیری ها را به محاق برده 
اســت. چاره را هــم احیای شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی می داند و 
چنین استدالل می کند که با احیای آن شــورا و تقویت نقش کارگران 
در فرایندهای تصمیم گیری، بسیاری از دغدغه ها و نگرانی ها برطرف 

خواهد شد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار:

تمرد از قانون 
به زیان کارگران 

افزایش یافته است
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نســبت به آینده نگران می کند. در کنار این دغدغه های کالن، 
آنچــه امــروز در تعامل میــان کارگران و ســازمان دیده می شــود، 
ایــن احســاس را بــه کارگــران نمی دهــد کــه ســازمان چنان کــه 
بایدوشــاید، حامی آن هاســت و در موارد مقتضــی مانع پایمال 

شدن حق وحقوق کارگران می شود.
ح کردید؛ دسته اول نگرانی هایی     شما دو دسته نگرانی را مطر
است که بابت سیاســت گذاری های کالن وجود دارد. نقد این 
سیاست ها، گرچه خیلی اهمیت دارد اما موضوع این گفت وگو 
نیست و ما بیشتر می خواهیم بر مسائلی متمرکز بشویم که برای 
کارگران دغدغه است اما با سازوکارهای درون سازمانی می توان 
آن ها را رفع کــرد. لطفا در مــورد بخش آخر حرف هایتان بیشــتر 
توضیح بدهید. چرا کارگر، ســازمان تأمیــن اجتماعی را حامی و 

پشت وپناه خود نمی داند؟

خ داد، در نظر  شــما همین اتفاقاتی را که در مــورد بحران کرونــا ر
بگیریــد. کارگــری کــه ســال ها کارکــرده توقــع دارد کــه در چنین 
بحران هایی تــا حد زیادی خیالش راحت باشــد، حمایت شــود 
و بتوانــد از مزایایــی کــه خــودش هزینه شــان را پرداخــت کــرده 
استفاده کند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد و چنان که باید از کارگران 

حمایت نشد.
ما دیدیم کــه ســازمان تأمیــن اجتماعی با بــروز این بحــران دچار 
سردرگمی شد. درواقع با اضافه شدن عده زیادی بیکار که ناشی 
از همه گیــری کرونا و تعطیلی کســب وکارها بود، بــه جمع عده ای 
که مثل هرســال بــا پایــان قــرارداد ساالنه شــان بیکار می شــدند، 
اوضاع بــرای تأمین اجتماعــی پیچیده تر شــد و درمجموع از پس 
این پیچیدگی برنیامد. سازمان تأمین اجتماعی به نوعی از خود 
سلب مســئولیت کرد و بار کســانی که به دلیل مشــکالت ناشی از 
کرونا بیکارشده بودند را کال بر دوش ستاد مقابله با کرونا انداخت.
   بــا اضافه شــدن حجــم زیــاد و پیش بینی نشــده کســانی که 
مطالبــه بیمه بیــکاری داشــتند، چه توقعــی از تأمیــن اجتماعی 

می رفت؟
گــر رقم تعیین شــده از ســوی ســتاد  توقــع کارگــران این بــود که ا
ملــی مقابلــه بــا کرونــا، کمتــر از حقــوق قانونــی آن ها اســت این 
مابه التفاوت از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی جبران شود اما 
این اتفاق نیفتاد و ســازمان کامال پای خــودش را از ماجرا بیرون 
کشــید و کارگرانی که حــق بیمه پرداخــت کرده بودنــد، حمایت 

نشدند.
گر کمی کالن تر به قضیه نگاه کنیم، واقعا می شود به تأمین     ا
تر  اجتماعی خرده گرفت کــه چرا حقوق بیــکاران کرونایی را باال

نبرده است؟
وقتــی می گویــم تصمیمــات نگران کننــده ای اتخــاذ می شــود، 
منظــورم تناقــض در سیاســت ها اســت. ازیک طــرف می گوییم 
مشــکالت مالی مانــع اصلی حمایــت از کارگــران اســت و از طرف 
ح  ح همسان ســازی مطر دیگــر، بحث هایــی ماننــد همیــن طــر
ح محل اعتراض عده زیادی  می شود. اآلن نحوه اجرای این طر
از کارگران است. ازیک طرف عدم انجام تعهدات دولت و پرداخت 
بدهی هایش به سازمان تأمین اجتماعی را مشاهده می کنیم و 
از طرف دیگر بزرگ نمایی بخش تأدیه شــده را شاهدیم. همین 
باعث شده که انتظارات زیاد و متفاوت از واقعیت های موجود از 

سازمان به وجود بیاید که به نارضایتی دامن می زند.
   ممکن اســت این موضوع را بیشــتر توضیح دهیــد. اعتراض 

شما به چیست؟
دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی تقریبــا 300 هــزار میلیــارد تومــان 
بدهی دارد. حاال می خواهند 13 هزار میلیــارد تومان را در قالب 
گــذاری چنــد شــرکت معمــوال زیــان ده بــه ســازمان پرداخت  وا
کنند اما هم زمان تعیین تکلیــف کرده اند که این رقم پرداختی، 
صرف همسان ســازی حقــوق بازنشســته ها شــود. آن قدری که 
در رســانه ها به ایــن موضــوع پرداختــه می شــود و روی آن مانور 
خ نداده بلکه یک بار جدید  می دهند، در واقعیت اتفاق مهمی ر

روی دوش سازمان گذاشته شده است.

سازمان تامین 
اجتماعی با بروز 
بحران همه گیری 

کووید 19 دچار 
سردرگمی شد. در 

واقع با اضافه شدن 
عده زیادی بی کار که 

ناشی از همه گیری 
کرونا و تعطیلی کسب 
و کارها بود، به جمع 
عده ای که مثل هر 

سال با پایان قرارداد 
ساالنه شان بی کار 
می شدند، اوضاع 

برای تامین اجتماعی 
پیچیده تر شد و در 
مجموع از پس این 
پیچیدگی برنیامد.

فعاالن کارگری

13
99

د 
سفن

بخش دوما
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گونی اشــاره کردید که هر یک بحثی مفصل  شما به مسائل گونا
و کارشناسانه را می طلبد. فکر می کنید راه حل این مشکالتی که 
شمردید چه باشد؟ یک راه حل عملی که در کوتاه مدت تأثیرات 

آن دیده شود.
در کل فکر می کنم احیای شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی 
بایــد مهم تریــن هــدف و خواســته کارگران باشــد. ممکن اســت 
باشــند کســانی که از وضعیت و عملکرد ســازمان رضایــت دارند 
اما من به عنــوان یک فعــال کارگــری از عملکــرد ســازمان تأمین 
اجتماعی مخصوصــا در دوره فعلی اصال رضایت نــدارم و راه حل 
کــه آفت  موضــوع را احیای شــورای عالــی ســازمان می دانم چرا
اصلی را در به قهقرا رفتن سه جانبه گراییسهجانبه گرایی می بینم. 
همین چند وقت پیش شاهد بودیم که آیین نامه مشاغل سخت 
ح  و زیان آور در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطر
شد. جدای از اینکه موضوعی با این اهمیت و ارتباط مستقیم با 
ح می شــود، پیش نویس های  کارگران چرا در چنین نهادی مطر
منتشرشــده هم ناامیدکننده بود و چنین برداشــت می شــد که 
انگار طــرف صحبــت دولــت، یــک ســری از کارفرماهــای بخش 
خصوصــی هســتند. حتــی همــه کارفرماهــا هــم نه، یک ســری 
کارفرماهای بخش خصوصی مخاطب قــرار گرفتند بدون اینکه 
کارگــران حضورداشــته باشــند. به این ترتیــب کارگــران به عنوان 
مالکان این ســازمان نه می توانند نقش اصلی خــود را ایفا کنند 

و نه حق وحقوقی باقی مانده که بخواهند آن را استیفا کنند.
هرچند وقت یک بار جلسه ای برگزار می شود با چند فعال کارگری 
یــا چنــد تشــکل کارگــری و در رســانه ها بــه آن پرداختــه و چنین 
وانمود می شــود که داریم هم فکــری می کنیم اما ایــن معنایش 
ســه جانبه گرایی نیســت. معنــای ســه جانبه گرایی مداخلــه 
مســتقیم همه شــرکای ســازمان در تصمیم گیری هــا و اداره این 
ســازمان اســت کــه در حــال حاضــر ایــن اتفــاق نمی افتد. مــا در 
موضوعات مختلف می بینیم که سازمان دارد به صورت خودرأی 
عمل می کنند. همین موضوع باعث می شــود که تمرد از قانون 

آن هم به ضرر کارگران افزایش یابد. 
   مــن اصــرار دارم که بحــث در مــورد سیاســت های کالن رفاه 
و تأمیــن اجتماعی را بــه فرصت دیگــری موکول کنیم و بیشــتر به 
مســائلی بپردازیم که دغدغه روز کارگران است. شاید کارگران 
اصــال دغدغــه تضعیــف ســه جانبه گرایی نداشــته باشــند. آنان 
انتظار دارند که خدمات مناسب دریافت کنند. سؤال اینجاست 
که چه سازوکارهایی می تواند خدمات مطلوب تری را به جامعه 

کارگری ارائه دهد؟
متوجــه منظور شــما هســتم امــا ریشــه همــه مســائل در همان 
سیاســت گذاری کالن اســت. مــا هنــوز هم شــاهدیم کــه تأمین 
اجتماعی به کارگرانی که کارگاه متبوعشان حق بیمه را پرداخت 
نمی کنــد خدمــات درمانــی و ســایر خدمــات را ارائــه نمی کنــد 
درحالی کــه این خــالف قانــون اســت. مــا از زمــان مرحــوم آقای 
نوربخش ایــن موضــوع را پیگیــری کردیــم. ایشــان قــول دادند 
که این مســئله حل شــود. جانشــین ایشــان، آقــای زدا هم قول 

مشابهی دادند اما هیچ کدام عملی نشد.

این تنها یک نمونه اســت. موارد متعددی از تخلفات در تأمین 
اجتماعی اتفــاق می افتد به نحوی کــه امروز هر کارگــری که برای 
حل مشــکل خود به ســازمان مراجعه می کنــد، متأســفانه باید 
روند دیوان عدالت اداری را هم طی بکند و شکایتش را آنجا هم 
مطرح کند؛ یعنی چون سازمان به تکلیف قانونی خودش عمل 
نمی کند، کارگران باید از طریق دیوان پیگیر حقوق خود باشند. 
چرخه معیوبی به وجود آمده که کارگر به سازمان شکایت می کند 
و به جایی نمی رســد. بعد به دیوان عدالت متوســل می شــود و 
رأی می گیرد. دوباره سازمان به رأی دیوان اعتراض می کند و ... 
تا درنهایت با صرف وقت و انرژی زیادی از سوی طرفین، بخشی 
از وظیفــه قانونی ســازمان به انجــام برســد. این یعنی ســازمان 
تأمین اجتماعی عمال و رســما با بروکراســی اداری ســعی می کند 
ارائه خدماتــش را به تأخیر بینــدازد. درحالی که به نظر می رســد 
مجموعــه هزینه هایــی که بــرای ایــن به تأخیــر انداختــن انجام 
می شود، بیشــتر از سودی اســت که عاید ســازمان خواهد شد. 
خ داده. همه  البته فکر نکنید تمام این اتفاقــات در دوره فعلی ر
این رویه هــای نامطلوب قبال هم وجود داشــته اما من به عنوان 
یک فعال کارگری این احساس را دارم که در حال حاضر وضعیت 

نه تنها بهتر نشده که به سمت بدتر شدن هم حرکت می کند.
   بــه نظــر شــما احیــای شــورای عالی پاســخ مناســبی بــه این 
مســائل اســت؟ شــأن چنــان شــورایی اقتضــا می کنــد کــه وارد 
جزئیاتــی مثــل عــدم تمدیــد دفترچه هــای درمــان یا بازرســی از 

کارگاه های کوچک بشود؟
همه مشکالتی که برشمردم معلول علت های مختلف هستند 
اما بــه بــاور مــن، مهم ترین علــت همان عدم مشــارکت شــرکای 
سازمان در تصمیم گیری هاست. ما فکر می کنیم با احیای شورای 
عالی تأمین اجتماعی، البته مشــروط بر اینکه تمام طرفین یا به 
عبارتی ذینفعان حضورداشته و دارای وزن مناسب باشند، قطعا 

خیلی از مشکالت حل خواهد شد.
   شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی چــه کمکــی بــه پرداخــت 
بدهی هــای دولــت بــه ســازمان می کنــد کــه یکــی از مهم تریــن 

مشکالت ازنظر شما است؟
این شورا با تغییر رویکرد ســازمان به دولت و اصالح رابطه دولت 
و ســازمان می تواند در حل ایــن معضل هم مؤثر باشــد. در حال 
حاضر مدیریت کالن ســازمان تأمین اجتماعی تا انــدازه زیادی 
اختیارات را به دولت داده است و سایر شرکا نمی توانند تأثیرگذار 
باشــند. به همیــن دلیل اســت که بــا تغییــر رویکردها در ســطح 
دولت هــا، در ســازمان تأمیــن اجتماعی همهــم  تغییروتحوالت 
خ می دهــد و برنامه هــای بلندمــدت دچــار تغییــرات  وســیعی ر
عمده می شــوند. به تجربــه هم ثابت شــده هر رویکــرد جدیدی 
که از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می شود، 
آســیب های جدی هم بــه ســازمان و هم بــه بیمه شــدگان وارد 
گر شورای عالی که تبلور منافع سه جانبه  می کند. درصورتی که ا
ج شود، توان تأمین  است، احیا و اداره سازمان از شکل فعلی خار
اجتماعــی برای اســتدالل و بحــث و درنهایــت مقاومــت در برابر 
تصمیمات غیرکارشناســی بیشتر می شــود. به بیان دیگر تأمین 

دولت به تامین 
اجتماعی تقریبا 300 
هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد. حاال 

می خواهند 13 هزار 
میلیارد تومان را در 

گذاری چند  قالب وا
شرکت معموال زیان ده 
به سازمان پرداخت 

کنند اما همزمان 
تعیین تکلیف کرده اند 
که این رقم پرداختی، 
صرف همسان سازی 
حقوق بازنشسته ها 

شود.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



اجتماعی اســتقالل بیشــتری پیدا می کند و بنابرایــن می تواند 
هــم حافــظ منافــع کارفرمایــان باشــد و هــم از منافع کارگــران و 

بازنشستگان خود دفاع کند.
   چندی پیش مصاحبه ای از شما منتشر شد با موضوع انتقاد 
شدید از وضعیت مسکن کارگری. به نظر می رسد سازمان تأمین 
اجتماعــی در ایــن حوزه وظیفه مشــخصی نــدارد. به نظر شــما 
گر  تأمین مســکن کارگــران چقدر مســئولیت ســازمان اســت و ا
مســئولیتی در این حوزه بر دوش دارد، با شــرایط امروز مســکن 

چقدر توان اجرای این مسئولیت را داراست؟
طبق آیین نامه سازمان و همچنین ماده 1۴9 قانون کار، تکالیفی 
در حوزه مسکن برای سازمان تأمین اجتماعی دیده شده بود. 
بحث این مواد قانونی، پرداخت وجوهی از سوی سازمان برای 
تأمین مســکن کارگران اســت اما واقعیت این اســت که در حال 
حاضر و با توجه به وضعیت سازمان و نقطه سربه سر درآمدهای 
آن نمی توانیــم اجــرای تمــام و کمــال این تکلیــف را از ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بخواهیم. البتــه با توجــه به نبود شــفافیت و 
ح کــردم، معتقــدم بایــد مطالبه گر  انتقاداتــی کــه پیش تر مطــر
باشیم و بر اجرای قانون پافشــاری کنیم اما باید به این موضوع 
هم توجه داشته باشــیم که دولت ها اولین وظیفه و مسئولیت 
را درزمینــۀ تأمین مســکن مردم دارنــد؛ یعنی در این حــوزه اول 
بایــد از دولت مطالبــه کنیم و بعد ســهم ســازمانی مانند تأمین 
اجتماعی هم به نوبه خود مطرح شود. قطعا این سازمان برابر با 
کنون  مسئولیت خود و طبق آیین نامه ای که قبال نوشته شده و ا
اصالح شده و منتظر تأییدیه هیئت دولت است، باید وظیفه اش 

را انجام بدهد.
قبال هم پیشنهاد کرده ام که در شرایط کنونی، یکی از عملی ترین 
راهکارها برای تأمین مســکن مناســب کارگــران، تقویت ارتباط 
سازمان با تعاونی های کارگری است. سازمان تأمین اجتماعی 
می تواند از طریق حمایت از تعاونی های مسکن کارگری، بخشی 
از وظایف قانونــی خود در این حــوزه را به انجام برســاند. در کل 
می توان گفت که در شــرایط فعلی ایفای وظیفه تأمین مسکن 
کارگران به طور کامل توقع زیادی اســت اما تأمیــن اجتماعی در 
این زمینه می توانــد بهتر عمل کنــد و ما باید بــه مطالبه مان در 

این مورد ادامه بدهیم.
   یکی از مباحثی که کمتر به آن پرداخته شــده، وضعیت زنان 
کارگر اســت که به نظر می رســد مشــکالت بیشــتری را در روابط 
کارگر-کارفرما یا کارگر-سازمان تجربه می کنند. شما قبول دارید 
که کارگران زن، نسبت به مردان کارگر با چالش های بیشتری در 

مواجهه با تأمین اجتماعی روبه رو هستند؟
به صورت کلــی تفاوتی بیــن بیمه شــدگان زن و مرد در ســازمان 
تأمین اجتماعی وجود ندارد و همان تخلف از قانونی که سازمان 
تأمین اجتماعی نســبت بــه کارگران مــرد دارد، دربــاره زنان هم 

دیده می شود.
نمونه مهــم تخلف از قانــون، مرخصی زایمان خانم هاســت که 
قانون تصریح دارد باید به مدت 9 ماه باشــد اما این را ســازمان 
کید و شــفافیت  تأمیــن اجتماعی نمی پذیــرد؛ یعنی علی رغم تأ

قانون، زنان نمی توانند از آن بهره ببرند. اینجا هم همان چرخه 
معیوبی که اشاره کردم وجود دارد؛ یعنی کارگری که مادر شده، 
حتما باید به دیوان شــکایت کند. بعد از صــدور حکم به نفع او، 
سازمان اعتراض می کند، بعد دوباره این کارگر دوندگی می کند تا 
بتواند باالخره آن سه ماهی را که سازمان زیر بار نمی رود، دریافت 
کنــد. به هرحال بــه نظــرم نمی توانیم رفتــار ســازمان را بــا زنان و 
غ از جنســیت،  مردان چنــدان تفکیک کنیــم و می بینم کــه فار

کارگران از مشکالت تقریبا مشابهی رنج می برند.
   یکــی از مــوارد مشــخص، کارگاه هــای کوچــک دو ســه نفره 
کثر قریب به اتفاقشان، خانم ها را استخدام می کنند  هستند که ا
امــا بــدون قــرارداد و بیمــه. ایــن کارگاه هــا هــم معموال بازرســی 

نمی شوند...
 قبــول دارم کــه در قوانین مرتبط بــا زنان، چنان که بایدوشــاید، 
پیگیری و مطالبه ای انجام نمی شود. طبیعتا اعتراض آنان هم 
کمتر به گوش می رســد و همین سبب می شــود که مسائل زنان 
کارگــر چندان هــم در نظر جامعه ملموس نباشــد. متأســفانه در 
تشکل های کارگری ما هم صدای زنان چنان که الزم است شنیده 

نمی شود و مشکالتشان هم دیده نمی شود.
   خیلــی از مواقــع، وقتــی بحــث ســازمان تأمیــن اجتماعی به 
میــان می آیــد بخــش بزرگــی از خدمت گیرنــدگان ایــن ســازمان 
یعنی بازنشسته ها فراموش می شــوند درحالی که می دانیم نوع 
مطالبات، مشکالت، دغدغه ها و نگرانی های کارگران شاغل با 
کارگران بازنشسته متفاوت اســت. به نظر شما چگونه می شود 

بین منافع این دو گروه تعادل ایجاد کرد؟

نمونه مهم تخلف 
از قانون، مرخصی 

زایمان خانم هاست 
که قانون تصریح 
دارد باید به مدت 
9 ماه باشد اما این 
را سازمان تامین 

اجتماعی نمی پذیرد. 
کید و  یعنی علی رغم تا
شفافیت قانون، زنان 
نمی توانند از آن بهره 

ببرند.
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مــن ایــن دو گــروه را جــدا از هــم نمی بینــم. این هــا بحث هــای 
رســانه ای اســت که گاهی از زبان مســئوالن دولتی هم شــنیده 
می شــود امــا در بین خــود کارگــران چنیــن حرف هایی نیســت. 
گر مشــکالتی  درواقــع تعارض منافعــی بین آن ها وجــود ندارد و ا
که سازمان با آن ها دســت وپنجه نرم می کند، حل شود هردوی 
آن ها نفع می برند و در صورت ادامه این وضعیت نیز همه متضرر 
می شــوند. مثال در حال حاضر تمام بیمه شــدگان اعم از شــاغل 
و بازنشســته خواهــان دریافت خدمــات درمانی بهتر هســتند و 
این اصال ربطی به وضعیت اشــتغال آن ها ندارد. ارتقای کیفیت 

خدمات درمانی یک مطالبه مشترک است.
کــه مطالبــات  در مــورد همیــن خدمــات درمانــی، می دانیــم 
بازنشســتگان بیشــتر معطوف به حوزه هــای ترمیمی اســت که 
هزینه های خیلی سنگینی هم دارد. درحالی که قیمت خدمات 
پزشکی متأثر از شاخص هایی مانند نرخ ارز به شدت رشد کرده و 
تأمین اجتماعی هم با محدودیت منابع مواجه است، سازمان 
بر ســر یک دوراهی قــرار می گیــرد؛ اولویــت باید ارتقــای خدمات 
ســرپایی باشــد که بیشــتر مورد مصرف کارگران اســت یــا ارتقای 
خدمات بســتری که مطالبــه بازنشسته هاســت. منظــورم این 

دست مسائل بود.
خ ارز  مشــکالت حوزه درمــان تأمیــن اجتماعــی پیش از رشــد نــر
ح تحول ســالمت و سیاست بیمه  نمایان شــد. بعد از اجرای طر
همگانی درمــان در کشــور، تنش هایی بیــن وزارت رفــاه و وزارت 
بهداشــت به وجود آمد. این کشــمکش ها سبب شــد که بخش 
درمان سازمان تأمین اجتماعی به صورت ویژه مظلوم واقع شود.

اجرای طرح تحول سالمت موجب افزایش هزینه های درمان در 
سایر حوزه ها شد و فشار مضاعفی را بر سازمان تأمین اجتماعی 
ح باعث شــد که نقطه سر به سری هزینه ها در  وارد آورد. این طر
بخش درمان دچار مشکل شود. افزایش غیرواقعی دستمزدها، 
افزایــش قیمــت تجهیــزات و دارو، افزایــش چند میلیــون نفری 
بیمه شدگان که خدمات درمانی می خواستند و افزایش تقاضای 
الغایی، در یــک دوره کوتــاه هزینه هــای بخش درمان ســازمان 
را به شــدت باال برد درحالی که ورودی ها کاهشــی یــا در بهترین 
حالت ثابت بود. این عوامل دست به دست هم داد و سبب بروز 

بحران شد.
یکی دیگر از مشــکالتی که در دوره فعلی دیده می شــود و به این 
حوزه هــم مربوط اســت، تســلیم محض بــودن ســازمان تأمین 
اجتماعــی در برابــر وزارت بهداشــت اســت. وزارت بهداشــت 
تکلیف دارد بــرای کارگران هــم مثل بقیه آحــاد جامعه خدمات 
گر بخشــی از جامعه بــا بیمه پردازی  درمــان را تأمین کند. حاال ا
خــود، خدماتی را تهیه کــرده و از آن اســتفاده می کنــد، این نافی 

مسئولیت های دولت نیست.
دولــت نه تنهــا بدهی هــای خــودش را بــه تأمیــن اجتماعــی 
پرداخت نمی کنــد بلکــه در پرداخت رقم ســه درصدی ســهم 
خود هم کوتاهی می کند. از طرف دیگر با اعمال فشار بر تأمین 
اجتماعــی، تمــام مطالبــات وزارت بهداشــت دانشــگاه ها و 
بیمارســتان ها را از ســازمان تأمین اجتماعی وصــول می کند. 
این نگاه یک طرفه به سازمان تأمین اجتماعی است که باعث 
می شــود ما در مورد ادامه حیــات این بخش هــم نگرانی های 

زیادی داشته باشیم.
قانونی تحت عنوان الزام درمان داریم که متأسفانه سال هاست 
مســکوت مانــده. اجــرای این قانــون جــزو مطالبات همــه، هم 
کارگران و هم بازنشستگان از ســازمان تأمین اجتماعی است اما 
متأسفانه آن قدر حجم مشکالت زیاد و متعدد است که مطالبات 
اصلی فراموش شــده. ســازمان تأمیــن اجتماعی موظف اســت 
بدون بیمه تکمیلی و با همان بیمه ای که کارگران در طول دوران 
خدمت خود پرداخته اند، تمام هزینه های درمان را تأمین کند. 
این تکلیف فراموش شده سازمان است و عمال آن قدر به حاشیه 
رفتــه که خــود ســازمان تأمیــن اجتماعی هــم تبلیــغ بیمه های 
ج شــدن داروهــای متعدد  تکمیلــی را می کنــد! همچنیــن خــار
از شــمول بیمــه از دغدغه هــای مهــم در بخــش درمــان تأمیــن 

اجتماعی است.
به هرحــال همان طور کــه گفتم نگرانی هــای جدی هــم در بین 
کارگــران و هــم بازنشســتگان در مورد میــزان و کیفیــت خدمات 
درمانــی تأمیــن اجتماعــی وجــود دارد. پرســش شــما زمانــی 
موضوعیت پیدا می کند که سطح استانداردی از خدمات درمانی 
ارائه شــود و حاال در ارتقای خدمات، ببینیم کــدام گروه باید در 
اولویت باشد. اآلن این مسئله موضوعیت ندارد و همان طور که 
گفتم کشمکش ها بین وزارت بهداشــت و وزارت رفاه یا اختالف 
بین دولت و مجلس باعث شده آسیب پذیرترین قشر جامعه در 

حوزه درمان آسیب جدی ببینند.

قانونی تحت 
عنوان الزام درمان 
داریم که متأسفانه 

سال هاست 
مسکوت مانده. 
اجرای این قانون 

جزو مطالبات 
همه، هم کارگران و 
هم بازنشستگان 
از سازمان تأمین 
اجتماعی است.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



چرا ســه جانبه گرایی در ســازمان تأمین اجتماعی شــکلی است 
و عمال این ســازمان برخالف آنچه در ماده ســوم اساســنامه اش 
که سازمان را موسســه ای عمومی و غیردولتی می داند به یکی از 
نهادهای دولتی تبدیل شــده اســت؟ قبل از هر چیز می توان به 
اساســنامه این ســازمان نگاهی انداخت. شــورا، هیئت مدیره، 
مدیرعامــل و هیئــت نظــارت ارکان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
هستند. شورای ســازمان شامل 17 نفر اســت که 8 نفر از آن ها از 
ســوی دولت، ۴ نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده کارگران 
هســتند. چهــار نفــر نماینــده کارفرمایی همگــی از کانــون عالی 
انجمن هــای صنفــی کارفرمایــان انتخــاب می شــوند کــه 3 نفــر 
از آن هــا از واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و بازرگانــی و یــک نفر از 
واحدهــای بازرگانــی و صنفی انتخــاب خواهند شــد. از ســه نفر 
نماینده بیمه شدگان نیز دو نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای 
تولیدی و صنفــی و صنعتی بــه انتخــاب کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار هســتند و یک نفر نماینده بیمه شــدگان واحدهای 
کثریت با نمایندگان دولتی اســت. از  اداری دولتی. تا همین جا ا
طرفی کانون عالی کارآفرینــان نمایندگی اقلیتــی از کارآفرینان را 
بر عهده دارد، برخی کارشناسان حتی به رقم پایین تر از 5 درصد 
از کارآفرینان هم اشاره کرده اند و شیوه انتخاب نماینده کارگران 
کثریت  کثریت کارکنان دور می کند. ا نیز آن ها را عمال از نمایندگی ا
دولتی تصمیم گیری در عالی ترین رکن سازمان تأمین اجتماعی 
علی رغم این است که سهم دولتی در تأمین منابع سازمان کمتر 
از کارفرمایان و کارکنان است. البته که حتی کارآفرینان و کارگران 
تا حد زیادی به دلیل نقش تضامنی کــه دولت می تواند در اداره 
کثریت دولتی را مشــروط به  ســازمان تأمین اجتماعی ایفا کند ا
مشارکتشــان در تصمیم گیری هــا پذیرفته انــد. درواقــع کیفیت 
مشارکت نمایندگان و اصالت نمایندگی از اهمیت باالتری نسبت 

 سه جانبه گرایی در سازمان 
تأمین اجتماعی شکلی و توخالی است

ســه جانبه گرایی در ایران حالت شــکلی و تشــریفاتی دارد و اجــرای آن می توانــد هم در بهبود ســازوکارهای ســازمان تأمین 
اجتماعی مؤثر باشد و هم در فرایندهای مربوط به دستمزد و حقوق سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر تأثیر بگذارد. این تأثیر 
تا آنجا است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی وضعیت مخاطره آمیز سازمان تأمین اجتماعی و پیشی گرفتن مصارف بر منابع 
را به صورت بنیادین ناشــی از عدم رعایت ســه جانبه گرایی در مدیریت این ســازمان و راه نجات ســازمان را هم در بازگشــت به آن 
می دانند. گفت وگوی سه جانبه بین دولت، کارفرمایان و کارگران و تأثیرگذاری هرکدام بر تصمیم های صندوق های بازنشستگی 

همواره به این دلیل مورد تأکید بوده است که مانع حاکم شدن یکی از این سه طرف بر سیاست های تأمین اجتماعی شود.
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اداره سازمان دارند و نه مسئولیتی هم در کاستی های احتمالی 
مرتبط با سازمان دارند. درواقع شرکای غیردولتی سازمان تأمین 
اجتماعــی در هیئت مدیــره و در تعییــن مدیرعامــل که مســائل 

اجرایی سازمان را بر عهده دارند عمال حضور ندارند.
کید بر ســه جانبه گرایی در هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل  تأ
در قوانین فرادســتی نیز وجود ندارد و ایــن قوانین درواقع جنبه 
پیشــگیرانه بــرای دولتــی شــدن ســازمان تأمیــن اجتماعــی را 
ندارنــد. قانون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعی و 
نیز قانون مدیریت خدمات کشــوری هیچ کــدام تعیین اعضای 
هیئت مدیره و انتخــاب مدیرعامل را مشــروط نکرده اند و مانع 
انتخاب مدیرعامل از سوی رئیس جمهوری نمی شوند. یک بار 
دیگــر این بــار به صورت مســتقیم باید به ماده ســوم اساســنامه 
سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد: »سازمان دارای شخصیت 
حقوقــی و اســتقالل مالــی و اداری اســت و به صــورت مؤسســه 
عمومی غیردولتی طبق مقررات این اساســنامه و ســایر قوانین 
و مقررات مربوط اداره خواهد شد.« همین اساسنامه اما با اتکا 
به قوانین باالدستی هم اســتقالل مالی و اداری و هم غیردولتی 
بــودن ســازمان تأمیــن اجتماعــی را مخــدوش می کنــد و اصــل 
کید برای حکمرانی در چنین ســازمانی  ســه جانبه گرایی مورد تأ

است را نادیده می گیرد.
نتیجــه چنیــن ســاختاری اســت کــه بــه دولــت اجــازه می دهد 
تعهــدات خــود را در قبــال ســازمان تأمیــن اجتماعی بــه تعویق 
بیندازد و در عمل کاری از شرکای دیگر برای احقاق حقوق خود 
برنمی آیــد. شــکل بازپرداخــت بدهی هــای دولتــی به ســازمان 
گــذاری برخی شــرکت های دولتــی به این  تأمیــن اجتماعــی و وا
ســازمان به عنــوان بخشــی از بدهی هــای دولــت در نوبت هــای 
مختلــف نیــز می توانــد ناشــی از همیــن رویکــرد باشــد. درواقــع 
گذاری آن ها صرفا  انتخاب چنین شرکت هایی و مصوب شدن وا
به صورت دولتی و بدون دخالت شرکای اجتماعی سازمان تأمین 
اجتماعی انجام می شود. اداره دولتی همچنین راه را برای عوامل 
فراســازمانی در بحرانی که ســازمان تأمین اجتماعی حاال درگیر 
آن است باز می کند. درواقع این عوامل هستند که عوامل اصلی 
بحران در سازمان تأمین اجتماعی هستند و آخرین بررسی مرکز 
پژوهش های مجلس که آبان ســال 98 منتشرشــده است نیز بر 
نقش غالب عوامل فراســازمانی بر این بحران صحه می گذارد. از 
همین جا است که بازگشت به ســه جانبه گرایی واقعی می تواند 
راه نجات ســازمان تأمین اجتماعی باشــد. انتخاب نمایندگان 
واقعی از بین شرکای اجتماعی و تأثیرگذاری آن ها در اداره سازمان 
تأمین اجتماعی از طرفی راه را بر این عوامل فراسازمانی می بندد 
و از طــرف دیگــر می توانــد ضامــن حفــظ منابــع ســازمان تأمین 
اجتماعی که متعلــق به اعضای خانواده آن ها اســت باشــد. بنا 
به تجربه ای که مکرر درباره اش گفته شده دولت به تنهایی قادر 
به ایــن اداره بنگاه ها و ســرمایه های ســازمان تأمیــن اجتماعی 
نیســت: دولت در همه ســال های گذشته نتوانســته به درستی 
بنگاه داری کنــد و به همین دلیــل تالش کرده آن هــا را به بخش 

گذار کند. خصوصی وا

کیفیت مشارکت 
نمایندگان و اصالت 
نمایندگی از اهمیت 
باالتری نسبت به 
تعداد نمایندگان 
برخوردار است.

به تعــداد نماینــدگان برخوردار اســت. بااین حال عــدم انتخاب 
نمایندگان کارفرمایی و کارگری بر اساس تخصص و نیز نمایندگی 
کثریت ذینفعان و شرکای منافع سازمان تأمین  نکردن آن ها از ا

اجتماعی هردوی این موارد را هم زیر سؤال برده است.
اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی همچنین تصمیمات شورای 
ســازمان را مشــروط به رأی 8 نفر از نمایندگان می کنــد و درواقع 
دولــت به تنهایــی بــا آرای نماینــدگان خــود می توانــد بر اســاس 
اساســنامه خط مشــی و راهبردهــای کالن ســازمان را تعییــن، 
برنامه وبودجه و صورت های مالی ســازمان را تصویب و اعضای 
هیئت مدیره و هیئت نظارت را مشخص و آیین نامه های مالی و 
معامالتی، اداری و استخدامی را تدوین و تصویب کند. از طرفی 
انتخــاب اعضــای هیئت مدیره نیــز با پیشــنهاد رئیس شــورا که 
رئیس جمهوری است و تصویب شــورا انجام می شود. این اعضا 
که خود نیز اختیاراتی در تدوین خط مشی های سازمان، بودجه، 
صورت های مالــی، آیین نامه ها و تعیین ســاختار دارند نیز عمال 
از سوی دولت انتخاب می شــوند و هیچ گونه شرطی برای نقش 
داشتن دیگر شرکای ســازمان تأمین اجتماعی نیز در اساسنامه 
وجود ندارد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان نیز طبق 
اساسنامه از سوی رئیس جمهوری تعیین می شوند. این ساختار 
مشاغل مربوط به اداره سازمان تأمین اجتماعی در هیئت مدیره 
و مدیرعاملی را عمال به مشاغلی دولتی با همان مصلحت هایی 
تبدیل می کنــد که دربــاره مشــاغل دیگر دولتــی وجــود دارد و با 
مصالح سازمان تأمین اجتماعی متفاوت است. بدیهی است که 
شرکای دیگر سازمان تأمین اجتماعی با این ساختار نه نقشی در 
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



گر همیــن حاال بــه یــک کارگاه مراجعــه کنیــم و از کارگرانش     ا
درباره مهم ترین چالششان با تأمین اجتماعی بپرسیم، به نظر 

شما چه جوابی بیشتر تکرار می شود؟
پیچیدگــی گرفتن خدمات و ســر دوانده شــدن بین شــعبه ها و 
اداره های مختلف، به نظر من ســخت ترین مشــکلی اســت که 
کارگران در تعامل با تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند اما این 
مهم ترین دغدغه آن ها نیست. خیلی از کارگران اصال نمی دانند 
که درواقــع، اصلی ترین مالــک تأمین اجتماعی هســتند، آن ها 
فکر می کنند دولت مالک تأمین اجتماعی است. کارفرما و کارگر 
به مدت ســی ســال با ســهم 23 و 7 درصد حق بیمــه پرداخت 
می کنند اما مالک عملی سازمان تأمین اجتماعی دولت است.

این یک صندوق بین نسلی است که باید از نسلی به نسل دیگر 
کارگران منتقل شــود اما اآلن دولت بر آن اشــراف و تسلط کامل 
دارد. این موضوع باعث می شــود که کارگران خیلــی در اولویت 
مســائل قرار نگیرند و حتی از حق وحقوق خودشــان هم مطلع 

نباشند.
گاه کرد؟    چگونه باید کارگران را از حق وحقوقشان آ

این کار در وهله اول وظیفه تشکل های کارگری است که دارند 
تمام تالششان را هم می کنند. البته فکر نکنید منظورم این است 
که کارگران مطلع نیســتند یا تأمین اجتماعی را نمی شناســند. 
صرفــا می گویم اآلن ســراغ یــک کارگر کــه بروید، آن قــدر درگیری 
روزمره با تأمین اجتماعی داشته که شاید نداند به عنوان مالک 
اصلی این سازمان، از چه حقوقی برخوردار است. از طرف دیگر، 
بســیاری از کارگران هم در جریان امور هستند و سؤاالت زیادی 

هم دارند.
   چه سؤالی؟

اول ازهمه اینکه چرا نقش کارگران در اداره ســازمانی که متعلق 
به خودشــان اســت، تا این حد کم رنگ شــده اســت و به تبع در 

برای دور زدن قانون، تفاهم نامه امضا می کنند
بازرسی درست و اصولی، منافع همگان را تضمین می کند

محمدرضا امام قلی تبار، عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور و بازرس این مجمع است و به واسطه این 
مشغله، ارتباطی مستمر با کارگران و کارگاه های بزرگ و کوچک دارد. او غیر از مشکالت ساختاری و کالن، تقویت بازرسی را 
یکی از راهکارهای کاهش مشکالت کارگران در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی می داند و می گوید بهبود ساختار، کمیت و کیفیت 

بازرسی، هم منافع سازمان را تأمین می کند و هم ضامن منافع کارگران است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور:

فعاالن کارگری
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تصمیماتی که گرفته می شود، اولویت با منافع کارگران نیست؟ 
سازمان تأمین اجتماعی بر روی کاغذ با هیئت امنا اداره می شود 
و بااینکــه مالــکان اصلــی و حقوقــی ســازمان، کارگــران هســتند 
نماینده این قشــر در هیئت امنا فقط یک نفر است. یک نفر هم 
به نمایندگی از کارفرماها حضور دارد و بقیه اعضا، دوستان دولتی 
هســتند. رئیس ســازمان را هم دولــت انتخاب می کنــد. این در 
حالی اســت که بزرگ ترین بدهکار به ســازمان تأمین اجتماعی 
با بدهی 300 هــزار میلیارد تومانی هم خود دولت اســت. ســؤال 
کارگران این است که چرا باید بزرگ ترین بدهکار به سازمان تأمین 
اجتماعی و بزرگ ترین طرف حساب آن، مدیریت این سازمان را 
هم در دست داشته باشــد؟ در حال حاضر با توجه به وابستگی 
ســازمان تأمین اجتماعی به دولت، این طور به نظر می رسد که 
سازمان یک واحد زیان ده اســت و اآلن برای کارگران این سؤال 
پیش آمده که ســرمایه گذاری و دادن حق بیمه به این ســازمان 
زیان ده چقــدر مطمئن اســت؟ از کجا معلــوم 10 ســال دیگر این 
سازمان کامال ورشکسته نشده باشد؟ درواقع کارگران نمی توانند 
مطمئن باشند که ســال ها بعد  به راحتی از مزایای بازنشستگی 

استفاده خواهند کرد یا نه.
حتمــا می دانید کــه همیــن حاال هــم ســازمان حقــوق ماهیانه 
بازنشسته ها و مستمری بگیرانش را که چیزی در حدود 8-9 هزار 
میلیارد تومان است، نمی تواند به راحتی پرداخت کند و مجبور 
ک رفاه کارگران وام  کش را بفروشد و یا از بانک ها، مثال با است امال

بگیرد و در قبالش به این بانک امتیاز پرداخت کند.
   صحبت هــای شــما دو بخــش داشــت. در بخــش اول یکی از 
بزرگ ترین چالش هــای کارگران با تأمین اجتماعی را بروکراســی 
کــم بــر ســازمان دانســتید و در بخش دوم، ســاختار  پیچیده حا
اداره این سازمان را نامناســب عنوان کردید. به نظرتان راه حل 

چیست؟
شــخصا به عنوان کســی که بین کارگران حضــور دائمــی دارد و با 
دیدگاه ها و مســائل آنان آشناســت به شــما می گویم که کارگران 
اصال اعتقاد ندارند که دولت سازمان تأمین اجتماعی را مدیریت 
کند. مدیریت دولتــی در زمینه هــای مختلف امتحانــش را پس 
داده و نشــان داده اســت که نمی تواند موفق باشد. مشکل هم 
مربوط به این دولت یا آن دولت نیست و اساسا دولت در فعالیتی 
مانند بیمه گذاری که به صورت واضح بحث تعارض منافع در آن 
وجود دارد و پررنگ است، نمی تواند موفق عمل کند. می دانیم 
دولت بزرگ ترین کارفرماست، در چنین وضعیتی چطور می تواند 
یک مجموعه کارگری را به درســتی اداره کند و حقــوق کارگران و 

کارفرماهای خصوصی را به تناسب در نظر بگیرد؟
   به نظر نمی رسد که چاره خصوصی سازی باشد چون موارد 
زیــادی داشــته ایم کــه ناموفق بــوده و مشــکالت زیــادی در پی 

داشته است.
بله، خصوصی ســازی غیراصولی مشکل زاست اما ما نمی گوییم 
خصوصی ســازی، می گوییم بازگرداندن امورات یک سازمان به 
صاحبان اصلی خودش. مدتی پیش جامعه کارگری پیشــنهاد 
خوبــی ارائــه داد. کارگــران پیشــنهاد دادنــد کــه هیئت امنــای 

سازمان به صورت ساختاری تغییر کند. حداقل تغییر این باشد 
که ســهم کارگــران و کارفرما در این هیئــت به اندازه دولت باشــد 
و به همان اندازه، قدرت تصمیم گیری داشــته باشــند. در حال 
حاضر همان طور که گفتم کارگران حتی در بودجه بندی سازمان 
نقشی ندارند. نمی توانند تعیین کنند که سرمایه گذاری در چه 
حوزه ای باشــد یــا خدمات طبــق چــه اولویت بندی هایــی ارائه 
شود. یعنی کارگران نمی توانند بگویند خدماتی که می خواهند 
دریافت کنند، چطور باشد و کدام یک اولویت داشته باشد. من 
نمی خواهم منکر زحماتی باشم که نماینده کارگری هیئت امنا 
و بقیه دوستان فعال کارگری مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی 
می کشند بلکه می خواهم بگویم باوجود همه زحمتی که کشیده 
می شــود، چون ســهم و اندازه نقش های مختلف به درستی در 
نظر گرفته نشده است، کارگران و نماینده های آن ها نمی توانند 
چنان که بایدوشاید مؤثر واقع شوند. این بیشتر مشکل ساختار 

است تا افراد و گروه ها.
کــه تغییــر ســاختار ســازمان، تقویــت  بحــث مــا همیــن اســت 
ســه جانبه گرایی، کاهش انــدازه دخالت دولــت و... بحث های 
کالن و فرابخشــی اســت که حل آن شــاید یک اراده ملی را طلب 
می کند. ما به دنبال راه حل هایی هســتیم که در همین شرایط 
گر موافقید روی این مسائل  بتواند باری از دوش کارگران بردارد. ا

متمرکز شویم.
افزایش تعداد نماینده های کارگری در هیئت امنای ســازمان یا 
کاهش قدرت نمایندگان دولت، اصال بحث پیچیده ای نیست 
که به قول شما اراده ملی و عزم همگانی طلب کند. تازه با همین 

تامین اجتماعی 
یک صندوق 

بین النسلی است 
که باید از نسلی به 
نسل دیگر کارگران 
منتقل شود اما االن 
دولت بر آن اشراف 

و تسلط کامل دارد. 
این موضوع باعث 
می شود که کارگران 

خیلی در اولویت 
مسائل قرار نگیرند و 
حتی از حق و حقوق 
خودشان هم مطلع 

نباشند.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



قــدم کوچــک هــم نمی گوییم کــه مشــکل کامال حل می شــود. 
مشکالتی که تأمین اجتماعی سال هاست با آن ها دست وپنجه 
نرم می کند، آن قدر زیاد و پیچیده شــده که نمی شود با یکی دو 
راه حل قول داد همه شان حل وفصل می شــوند؛ اما می گویم با 
همین قدم کوچک، سازمان در مسیر درستی قرار می گیرد. من 
فکر می کنم با ادامه روند فعلی، مسیری که تأمین اجتماعی طی 
می کند، درست و در راستای مأموریتی که برای آن ایجادشده، 

نیست.
نکته مهم که کمتر موردتوجه قرارگرفته این است که بسیاری از 
مشکالت تأمین اجتماعی درهم تنیده هستند. برای مثال، نبود 
نماینده کارگری مؤثر در اداره این مجموعه و احاطه تمام و کمال 
دولت بر تأمین اجتماعی، باعث شده که متأسفانه سازمان به 
حیاط خلوت سیاســیون، اعم از دولتی ها و مجلســی ها تبدیل 
شود. متأسفم که این را می گویم اما به نظر می رسد دولت برای 
رهایی از فشارهایی که ناظران و تصمیم گیران در مجلس و سایر 
نهادها به تأمین اجتماعی وارد می کنند، مجبور است امتیازاتی 
به آن ها بدهد. مثال بســیاری از این چهره هــا را در هیئت مدیره 
مجموعه هــای مختلــف و شــرکت های زیرمجموعــه شســتا جا 
بدهد و در قبال آن امتیازاتی بگیرد کــه بتواند کارها را به همین 
منوال ادامه دهد و از زیر فشــار بیرون بیایــد. درنهایت دود این 
امتیازدهی به افراد و گروه های مختلف به چشم کارگران می رود 
و این وسط کسانی که سرشان کاله می رود و بر سر مصالحشان 
معامله می شود، کارگران هستند. موضوع فقط این نیست که 
فالن تسهیالتی که کارگران باید دریافت کنند، به خاطر همین 

گرچه این هم مهم اســت اما  امتیازدهی هــا دریافت نمی کنند، ا
مهم تر مسیری است که سازمان به این ترتیب دارد طی می کند. 
مهم راهی است که تأمین اجتماعی می رود. راهی که درنهایت 

به نظر نمی رسد به نفع کارگران تمام شود.
   واضح تــر بگوییــد کارگــران از گرفتن چــه تســهیالتی محروم 
می شــوند؟ به هرحال یک سری تســهیالت طبق قانون باید به 

آن ها اختصاص پیدا کند، این ها چطور قابل دور زدن است؟
خیلی ساده است، مثال کارفرما که بزرگ ترینش دولت است باید 
کارگر را در بدو شروع به کار بیمه کند اما این کار ازنظر مالی، هزینه 
خیلی سنگینی دارد. برای تأمین اجتماعی هم هزینه دارد. پس 
دولت چــه کار می کند؟ یک امتیــاز می دهــد و در ازای آن، وزارت 
کار می تواند بگوید که کارفرما اجازه دارد در ســه ماه اول، کارگر را 
بیمه نکنــد. هزاران دســت انداز دیگر هم در رســیدن کارگران به 

حقوقشان ایجاد می شود.
همین مرخصی زایمان را بررســی کنید؛ قانــون به وضوح روی 9 
کید دارد و این تصویب شده اما سازمان زیر بار نمی رود و به  ماه تأ
این راحتی حق وحقوق کارگری را که برای همین حقوق مدت ها 
بیمه پرداخته، نمی دهد. ببینید چه تعداد از کارگران زن درگیر 

همین مسئله هستند.
یک مثال دیگر بیمه بیکاری است، طبق قانون، تأمین اجتماعی 
موظــف اســت بــه کســی کــه شــش مــاه ســابقه کار دارد، بنــا بــر 
ســابقه اش مســتمری بیکاری بپردازد اما در این مــورد هم انواع 
و اقسام تفاهم نامه ها و آیین نامه ها منعقد و اعالم می شوند که 
این مدت را تا یک سال یا هجده ماه افزایش دهند و به این ترتیب 
کارگران زیادی را از حقشان محروم می کنند. اآلن هم این زمزمه 
به گوش می رسد که قرار اســت مبنای حقوق بازنشستگی از دو 
ســال آخر خدمت، به پنج ســال آخر خدمت افزایش پیدا کند و 

این هم یک عقب نشینی قانونی دیگر علیه منافع کارگر است.
این دادوســتد اســت؛ دولــت می خواهــد هر طــور که شــده از بار 
تعهداتش کم کند و تأمین اجتماعی هــم می خواهد هر طور که 
شده دولت را راضی نگه دارد. چرا؟ چون مدیریت سازمان را خود 
دولت تعیین می کند، خــود دولت هم بزرگ ترین کارفرماســت، 
خود دولت هم بزرگ ترین بدهکار سازمان است. در کجای دنیا، 

قاضی، خودش یکی از طرفین دعوا می شود؟
   اینکه گفتیــد تأمین اجتماعی بــا عقد یکســری تفاهم نامه و 
آیین نامــه از زیر بار تعهــدات قانونی شــانه خالی می کنــد، یعنی 

چه؟
 اآلن وضعیت طوری شده که تأمین اجتماعی به دولت می گوید 
تــو مطالبــات مــن و بدهی هایــی کــه بــه مــن داری را پرداخــت 
نمی کنی، بنابراین من هم از خدماتم کم می کنم. دولت هم که 
خودش دچار انواع و اقسام مشکالت مالی است، این تهدید را به 
شکل پیشنهاد می بیند و از آن استقبال می کند! شروع می کند 
به ارائه راهکارهایی برای کاهش تعهدات. مثال تفاهم نامه ای با 
تأمین اجتماعی امضا می کند که درواقع تفاهم بخشی از دولت 
با بخش دیگــری از خودش اســت و بر اســاس آن، مثال می گویند 
به جای شش ماه سابقه کار، یک سال سابقه کار را به عنوان شرط 

مدیریت دولتی در 
زمینه های مختلف 

امتحانش را پس 
داده و نشان داده 
است که نمی تواند 

موفق باشد. 

فعاالن کارگری
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الزم برای پرداخت بیمه بیکاری در نظر می گیریم. یا تفاهم نامه 
دیگری امضا می کنند که طبق آن کارفرما حق دارد تا سه ماه کارگر 
را بیمه نکند و... این وسط چه کسی ضرر می کند؟ طبیعتا کارگر.
   غیــر از تغییــر ســاختار تأمیــن اجتماعــی کــه ممکــن اســت 
گــر بخواهیــد راه حل هــای عملــی کــه در  کار ســاده ای نباشــد، ا
کوتاه مدت جواب بدهد را معرفی کنیــد، چه مواردی به ذهنتان 

می رسد؟
خب، مشکالت سازمان تأمین اجتماعی در کوتاه مدت به وجود 
نیامده انــد که حاال مــا دنبــال راه حل های کوتاه مدت مســائل 
گر می خواهیــم یکی از مشــکالت عمده  و مشــکالت باشــیم اما ا
کارگران را حــل کنیــم و کاری انجام دهیم که خیلی هم ســخت 
نیست، پیشــنهاد من تقویت بازرســی ها و جلوگیری از زد و بند 
در این حوزه اســت. من شــخصا به صورت میدانی با کارگران در 
ارتباط هســتم و می بینم که خیلی از آن ها مشــکل بیمه شدن 
دارنــد و خیلی هــای دیگــر هــم بــا رقم هــای دریافتــی غیرواقعی 
بیمه شــده اند. در حال حاضر شــرکت های مختلف خصوصی، 
نیمه خصوصی و حتی دولتی حداقل ده درصد نیروی کارشان 
را بیمه نمی کنند. آن 90 درصدی که بیمه هستند هم معموال با 
حقوق و دریافتی واقعی شان بیمه نشده اند بلکه با حقوق پایه 
کارگری برایشــان بیمه رد شده اســت. من کارگران ارشد و حتی 
مدیران میانی را می شناسم که با 20 سال ســابقه کار و دریافت 
مثال 5 میلیون تومان حقوق با حقوق پایه کارگری بیمه شده اند 
و حداقل دریافتی برایشان منظور شده اســت. این کار عالوه بر 
اینکه به ضــرر کارگر تمام می شــود، برای خود ســازمان هم ضرر 
محســوب می شــود. این هم یــک نــوع بیمه گریزی اســت که با 

بازرسی درست و اصولی می توان در برابر آن ایستاد.
   منظورتان از بازرسی اصولی چیست؟

گر بازرســی هم وجود  بی تعــارف باید بگویم کــه در حال حاضــر ا
دارد، به این شــکل اســت که بــازرس مــی رود در دفتــر مدیریت 
می نشیند، یک چای می نوشد و گپ می زند. دراین بین، لیست 
بیمه شرکت را هم مثال بررســی می کند. می بیند که کارگاه برای 
فالن قدر آدم بیمه رد می کند؟ خیلی کــه هنر کند، می رود بین 
کارگران و از آن ها می پرسد شــما بیمه اید؟ خیلی از آن ها هم به 
خاطر ترس از دســت دادن شغلشــان، می گویند بله درحالی که 

بیمه نیستند.
   یعنی بازرس به جای بررسی دفاتر، وارد بررسی ماهوی شود 

و ببیند کارفرما در چه موارد پنهان کاری کرده است؟
گــر بازرســی واقعــی باشــد و جریمه های درســت و مناســبی در  ا
ایــن زمینــه اعمــال شــود، کارفرمــا نمی توانــد پنهــان کاری کند 
و بعــد از مدتــی هــم می فهمــد کــه ریســک پنهــان کاری خیلــی 
باالســت. بازرس باید به صــورت میدانی ســراغ خــط تولید و به 
میــان کارگــران بــرود از آن هــا کارت شناســایی بخواهــد و بعد با 
کمک ســامانه هایی که در اختیار دارد، بررســی کند که این فرد 
بیمه هست یا نه. برود سراغ ســرکارگر و از او بپرسد چقدر حقوق 
می گیرد و بعد رقمی کــه به عنوان حقوق دریافتی او در ســامانه 
ثبت شده را بررسی کند. در حال حاضر این اتفاق می افتد؟ خیر.

خیلی جاها وجود دارد که اصال پای بازرس به آن باز نمی شود و 
خیلی جاهای دیگر هم که بازرس می رود و به اصطالح بازرسی 
می شود، کارفرما خیلی راحت می تواند واقعیت ها را پنهان کند. 
در قریب به اتفاق مواقع هــم کارگر به علت ترس از دســت دادن 

شغل، با کارفرما هم دستی می کند.
گذاشــتن  کــه تحت فشــار  کارشناســان اعتقاددارنــد  برخــی 
کارفرماها می تواند درنهایت به ضرر کارگران تمام شود. خیلی از 
کارگرانی که شما می گویید با کارفرما هم دستی می کنند، شرایط 
کار بدون بیمه یا رد شدن حداقل حق بیمه را پذیرفته اند، چون 
چاره دیگــری نداشــته اند. باالخــره داشــتن حقوق و نداشــتن 

بیمه، خیلی بهتر از نداشتن هر دو است.
اوال کــه بیمه نشــدن کارگر یا رد شــدن فــالن رقم به عنــوان حق 
بیمه، چیزی نیســت که کارگــر و کارفرما بتوانند بر ســر آن توافق 
کنند و قانونا این توافق پذیرفته نیســت؛ یعنــی کارگر نمی تواند 
بگوید من بیمــه نمی خواهم. بیمه یک خدمت اجباری اســت 
و هر دو طرف باید آن را بپذیرند اما تأمین اجتماعی برای اینکه 
منافع دو طرف را در حدی تأمین کند که وضعیت به ضرر کارگر 
تمام نشــود، می تواند فشــارهای غیرضروری که در زمینه های 
دیگر بــه کارفرما می آورد، بــردارد. مثال اآلن تأمیــن اجتماعی به 
کارفرما فشــار می آورد که بیاید بابت اینکه هنگام ساختن بنای 
کارخانه، فالن گچ کار بیمه نبــوده، جریمه بپــردازد! درحالی که 
گر این فشارهای  آن جریمه کمکی به حال آن گچ کار نمی کند. ا
بیهوده از روی کارفرما برداشته شود، شــاید بتوان در زمینه ای 
گر  مفیدتر که به نفع کارگر است، امتیازاتی گرفت. ضمن اینکه ا
همان موقع ســاخت بنا، بازرســی درســتی انجام می شد، دیگر 
نیاز نبود که ســال ها بعد کارفرما برای دادن جریمه تحت فشار 
قرار بگیرد، آن گچ کار هم همان موقع به حق خودش می رسید.

   تقویــت بازرســی را یکــی از مهم تریــن راهکارهــای کاهــش 
مشــکالت کارگــران و تأمیــن اجتماعــی می دانیــد. غیرازایــن، 

کدام یک از مشکالت کارگران را قابل حل می دانید؟
مشکل دیگر کارگران که واقعا باید به آن اشاره کرد و تا جای ممکن 
درباره اش حرف زد و به راه حل رســید مســئله درمان است. اآلن 
گر  یکی از اصلی ترین مشــکالت کارگران این موضوع است یعنی ا
کارگری بتواند از ســد بیمه نشــدن عبــور کند، بعدازآن با مســئله 
درمــان روبــه رو اســت. در حال حاضــر چــون تأمیــن اجتماعی از 
پرداخت مطالبات واحدهای درمانی عاجز مانده خیلی از آن ها 
به دارندگان دفترچه بیمه تأمین اجتماعی خدمات نمی دهند 
درحالی کــه درمان یکــی از مهم ترین ابعــاد زندگی یک فرد اســت 
مخصوصــا کارگــران کــه اغلــب تــوان دریافــت خدمــات درمانــی 
به صورت آزاد و خارج از بیمه را ندارند. واقعا تأمین اجتماعی باید 
در این مورد یک فکری بکند. در اولویت بندی مشکالت کارگران، 
به این موضوع باید فوری تر از بقیه رسیدگی کرد. در این مورد به 
نظر من اصلی ترین راه حــل وصول مطالبات تأمیــن اجتماعی از 
دولت است و برای این موضوع هم باز باید برگردیم سر حرف من، 
آنجا که گفتم سازمان باید تغییر ســاختار بدهد تا توان چانه زنی 

کارگران نسبت به دولت متعادل شود.

تامین اجتماعی 
موظف است به 

کسی که شش ماه 
سابقه کار دارد، 

مستمری بی کاری 
بپردازد اما در این 
مورد هم انواع و 

اقسام تفاهم نامه ها 
و آیین نامه ها منعقد 
و اعالم می شوند که 

این مدت را تا یک 
سال یا هجده ماه 

افزایش دهند .
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 نغمه شوم خصوصی سازی 
تخت های بیمارستانی به گوش می رسد

عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، »تخت فروشی در بیمارستان های تأمین اجتماعی« را مصداق بارز تضییع 
حقوق کارگران می داند و این تضییع حق را هم ناشی از موضع نابرابر کارگران، کارفرمایان و دولتی ها در هیئت امنای سازمان 
تأمین اجتماعی می داند. محمدرضا تاجیک، مشکل اصلی تأمین اجتماعی را ساختاری می داند که در آن صاحبان اصلی این صندوق 
بیمه ای، نقشــی در اداره اش ندارند. او با برشــمردن وضعیت ارائه خدمات درمانی به کارگران، نســبت به عواقب خصوصی ســازی 

خدمات پزشکی در بیمارستان های تأمین اجتماعی هشدار می دهد.

عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران:

فعاالن کارگری

13
99

د 
سفن

بخش دوما
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   مــا در حــال جمــع آوری نظــرات فعــاالن کارگــری دربــاره 
مشــکالت این قشــر با ســازمان تأمیــن اجتماعی هســتیم اما 
می خواهیم روی مشکالتی متمرکز شویم که با مقدورات فعلی 
بتوان حلشــان کرد. منظورم این اســت که بحث های کالن و 
فراسازمانی مدنظرمان نیست. با این مقدمه شما بزرگ ترین 

مشکل کارگران با تأمین اجتماعی را چه می دانید؟
به نظر من اصلی ترین مشــکل ســازمان تأمیــن اجتماعی که 
همــه را درگیر کرده اســت، ســاختار آن اســت. تا این ســاختار 
پابرجاســت، هیــچ راه حــل قطعــی و قابل اعتنایــی بــرای 
مشــکالت کارگــران، کارفرماها و بازنشســتگان وجــود ندارد. 
تغییر بایــد در بــاال اتفاق بیفتــد تا مــا در صف، شــاهد تغییر و 

تحول باشیم.
ح نکردم. کارگری که در     شاید من پرسشــم را درســت مطر
گرمای خوزســتان یا بی آبی سیستان و بلوچســتان یا سرمای 
کردســتان کار می کنــد، مســئله اش ســاختار تأمیــن اجتماعی 
نیســت. او نگــران امــروز و آینــده اش اســت. ایــن نگرانی هــا 

چیست؟
شــما فکر می کنید کــه کارگران نقــاط دورافتاده از مســائل خبر 
ندارند، درحالی که این طور نیســت. اآلن باوجود شــبکه های 
گاهــی کارگــران در تهــران و  گســترده ارتباطــی، اطالعــات و آ
اصفهان با کارگران شاغل در بوشهر یا بجنورد تفاوت چندانی 
گــر  نــدارد و همــه می داننــد مشــکالت از کجــا آب می خــورد. ا
ســاختار درســت و نظارت هــا تقویت شــود، به شــکل سلســله 
مراتبی همه مشــکالت تا دورافتاده ترین نقاط کشــور ســامان 

می یابد.
   تقویت نظارت به چه معنا؟

به معنــای اینکــه صاحبــان اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعی 
بدانند در این ســازمان چه می گذرد. اولویت ها چگونه تعیین 
می شود، منابع و مصارف چه نسبتی دارند و چگونه مدیریت 

می شوند و غیره.
   من می گویم شما اول مشــکل را بگویید، بعد راه حلش را. 
شــمای کارگر چه مشــکلی بــا ســازمان داری؟ مشــکل درمان 
رســی داری؟  داری؟ مشــکل رســیدگی داری؟ مشــکل باز

مشکلت چیست؟
کجا مشــکل ندارم؟ هر بخش و هر قســمتی را که نــگاه کنید، 
کارگر با ســازمان مشــکل دارد. ببخشــید این حــرف را می زنم 
اما بهترین توضیح همین اســت که شما شق ورق وارد شعب 
می شــوید و ســرافکنده و مچاله بازمی گردید. هر کس گذرش 
به تأمین اجتماعی افتاده، پوســتش کنده شــده اســت. چه 
کســانی بــه تأمیــن اجتماعــی مراجعــه دارند؟ یــا کارگــران و یا 
کم بر شــعب راضی  کارفرمایان اما کدامشــان از مناســبات حا
هستند و کارشان به شکل روتین و مشخص انجام می شود یا 
به شکل مستدل و منطقی انجام نمی شود. سرمایه کارگران 
به جیب سازمان تأمین اجتماعی می رود یا اصال بهتر بگویم، 
این سازمان با ســرمایه کارگران تأسیس شده و پا گرفته است 
کید می کنم حتی در حد یک پیشنهاد هم  اما کارگران حتی، تأ

نمی توانند در امور تأمین اجتماعی دخالت کنند.
   وضعیــت بــه ایــن وخامــت هــم نیســت. باالخــره شــما 

نمایندگانی در هیئت امنا دارید.
وضــع از این هــم وخیم تر اســت و مشــارکت کارگــران در تأمین 
اجتماعی در حد صفر اســت. ببخشــید ایــن را می گویم اما هم 
شــما می دانید و هم من می دانم که این مشارکت به اصطالح 
کشک است و هیچ ثمری نداشته و ندارد. یک اخالق مذمومی 
در نظام اداری ما جریــان دارد که افراد تا وقتی پســت و مقام و 
جایگاه دارند، مورداحترام قرار می گیرند و به محض خلع مقام 
یا نزول درجــه، دیگر اعوان وانصار دیروزی پیدایشــان نیســت 
و آن احترام ها و دوال-راســت شــدن ها ناپدید می شود. قضیه 
کارگران و تأمین اجتماعی هم همین گونه است. من به عنوان 
یک کارگر، جایگاهی در تأمین اجتماعی ندارم که مورداحترام 
باشــم، نظراتم شنیده شــود و پیشــنهادهایم موردبررسی قرار 

بگیرد.
   این به ضعف تشکل های کارگری مربوط نیست؟

تشکل های کارگری را وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی 
بــه ایــن روز انداخته انــد وگرنه هم بــه لحــاظ قانونــی و هم به 
لحاظ حمایــت کارگــران، واقعا تشــکل های کارگــری در ایران 
جایگاه قابل قبولی دارند. شما وضعیت تشکل های کارگری و 
قدرت چانه زنی شان را با همتایانشان در ترکیه مقایسه کنید. 
نمی گویــم بــا وضعیــت تشــکل ها در هلند یــا آلمــان، می گویم 
با ترکیــه مقایســه کنیــد. در ترکیــه، رئیس جمهــور دیدارهای 
مرتــب بــا نماینــدگان کارگــری دارد و جالــب اینکــه خــود او به 
محل تشــکل ها می رود. شــما چند مورد را ســراغ دارید که نه 
رئیس جمهور یــا معــاون اول او، بلکه وزیــر تعاون یا ســایر وزرا 
به یک تشکل کارگری رفته باشند و در مورد سیاست هایشان 
توضیح داده و یا نظرات کارگران را جویا شــده باشــند. سابقه 
ندارد، چون دولت هــا عالقه ای بــه تقویت تشــکل ها ندارند. 
این یک باور جــدی نزد دولت مردان ماســت که تشــکل قوی 
کارگــری، موی دمــاغ می شــود و بنابرایــن هیچ تشــکلی نباید 

قدرت بگیرد.
چــرا انتخابــات مــا را بایــد وزارت تعــاون برگــزار کند؟ چــرا برای 
وصول حق عضویت ها هیچ اقدامی انجام نمی شود؟ چرا نامه 
تأییــد اعضا بــا تأخیرهــای چندین ماهــه تهیه می شــود؟ چرا 
احکام اعضای تشکل ها در شهرستان ها را باید ادارات کل کار 
بدهند؟ واقعیت این است که تشــکل های کارگری اآلن فقط 
زینت المجالس هستند. شورای عالی کار در طول سال تشکیل 
جلســه نمی دهد اما در ماه آخر ســال، جلســات مــزد با حضور 
نمایندگان کارگری از صبح تا شــب و نیمه شب برگزار می شود. 
اینجا الزم است اسم تشکل ها به میان بیاید و می آید، اما هزار 
تصمیم دیگــر بدون هیچ دخالتــی از ناحیه کارگــران تصویب و 

اجرا می شود.
   شما قدرتتان را باید از کارگران بگیرید و نه از دولت. طبیعی 
اســت کــه دولــت نخواهــد بــرای خــودش در سیاســت گذاری 

شریک و در بسیج گروه های اجتماعی رقیب بتراشد.

سرمایه کارگران 
به جیب سازمان 
تامین اجتماعی 

می رود یا اصال بهتر 
بگویم، این سازمان 

با سرمایه کارگران 
تاسیس شده و 

پا گرفته است اما 
کید  کارگران حتی، تا
می کنم حتی در حد 
یک پیشنهاد هم 
نمی توانند در امور 
تامین اجتماعی 

دخالت کنند.
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من این حرف را قبول دارم. ما باید از کارگران قدرت بگیریم اما 
چگونه؟ باید بتوانیم اعتماد آنان را جلب کنیم. باید احساس 
کننــد فــالن تشــکل، حافــظ منافعشــان و منشــأ اثر اســت. ما 
به عنوان شــرکای اجتماعــی تأمیــن اجتماعی، کجا منشــأ اثر 

هستیم؟
مدیرعامــل تأمیــن اجتماعــی منصــوب دولــت اســت. واضح 
اســت که این شــخص نمی تواند بــه باالدســتی های خودش 
فشار بیاورد و مثال بدهی ها را وصول کند. روشن است که مدیر 
منصوب دولــت نخواهد به قول شــما برای خودش شــریک و 
گر مدیرعاملی هم به نقش تشــکل ها اعتقاد  رقیب بتراشــد. ا
و باور داشــته باشــد، کاری پیش نمی برد. بــرای مثال مرحوم 
نوربخــش بارهــا در جلســات از تشــکل ها می خواســت درباره 
بدهی هــای دولــت فضاســازی کننــد. ایــن یعنــی مدیرعامل 

تأمین اجتماعی نمی تواند از دولت مطالبه گری کند.
   برگردیــم بــه بحــث قبلــی. داشــتید مشــکالت کارگــران با 

سازمان تأمین اجتماعی را برمی شمردید.
حرف اصلی من این اســت که باید ســاختار اصالح شود وگرنه 
من یک مشــکل را می گویم، شــما آن را منعکــس می کنید و به 
فرض محال، کســانی ایــن بحث را جــدی می گیرند و مســئله 
را حل وفصل می کنند. باز مشــکل مشــابهی در جــای دیگری 
خود را نشان می دهد. هرکدام از ما در تشکل ها، خوشبختانه 
کــه در خیلــی از مــوارد  شــبکه ای از روابــط دوســتانه داریــم 
مشــکالت را حل می کنــد امــا این هــا، بر پایــه روابط شــخصی 
اســتوار اســت و نه یک روند اســتاندارد. من به دلیــل روابطی 
که بــا مدیــر فــالن بیمارســتان دارم، هر کارگــری کــه مراجعه و 
درخواســت کند را به آن بیمارســتان معرفی می کنــم و انصافا 
دوســتانمان در بیمارســتان هــم ســنگ تمــام می گذارنــد و 
بهترین خدمت را ارائه می دهند اما آیا با این شیوه، مشکالت 
نظام وار کارگــران در بخش درمــان حل می شــود؟ جالب این 
اســت که همین ســاختار معیوب را هم دارند به ضــرر کارگران 

تغییر می دهند.
   این مشکل به قول شما نظام وار و ریشه ای بخش درمان 

تأمین اجتماعی چیست؟
مشــکل این اســت کــه ســازمان نمی توانــد خدمــات درمانی 
درست و مناســب ارائه بدهد. تأمین اجتماعی نه توان خرید 
خدمــات پزشــکی و درمانــی از بخــش خصوصــی را دارد و نــه 
کــز ملکــی، جواب گــوی حجم عظیــم مراجعات اســت.  در مرا
درآمدهــای تأمیــن اجتماعــی تکافــوی هزینه هــا را نمی کند و 
بنابرایــن بایــد ازیک طــرف هزینه را کــم کنــد و از طــرف دیگر، 
درآمدهایــش را افزایــش دهد. بــرای کم کــردن هزینــه، به هر 
وســیله ای متوســل می شــود کــه تعهداتــش را انجــام ندهد و 
بــرای افزایش درآمد هــم اقدامــات نگران کننــده دیگری مثل 

تخت فروشی را در دستور کار قرار داده اند.
   تخت فروشی در بیمارستان های تأمین اجتماعی؟

بلــه، ببینیــد تأمیــن اجتماعــی همیــن اآلن در بیمارســتان 
میالد به دارنــدگان بیمه تکمیلی خدمات بســیار بهتری ارائه 

کید زیــادی بر خرید بیمه تکمیلی توســط کارگران  می دهد. تأ
می شود درحالی که این غیرقانونی است. سازمان وظیفه دارد 
به دارنده دفترچــه، خدمت ارائــه دهد. چرا بــه بیمه تکمیلی 
خدمــت بهتــری می دهنــد؟ چــون هزینه هایش تأمین شــده 
اســت؛ بنابراین به کارگر می گوییم یا پول داری و بیمه تکمیلی 
می خری یا پول نداری و باید منتظر بمانی تا تخت خالی شود.
شاید باور نکنید اما اآلن می خواهند بخشی از بیمارستان های 
زیرمجموعــه اداره کل درمــان تأمیــن اجتماعی را بــه معاونت 
کننــد؛ یعنــی بیمارســتان ها به صــورت  اقتصــادی ملحــق 
هلدینگی اداره شــود. منطقش این اســت که تخت ها توجیه 
اقتصادی داشته باشند. خب، این یعنی تخت فروشی، یعنی 
کاسبی، یعنی خصوصی سازی درمان که به نظرم نغمه بسیار 
شــومی اســت چون این کار یعنــی اختیار امــوال کارگــران را به 
کسانی بســپاریم که پول بیشــتری دارند. چنین کاری ممکن 
اســت در کوتاه مدت درآمــد تأمیــن اجتماعــی را افزایش دهد 
اما در بلندمدت ســبب بیشتر شدن شــکاف ها و عمیق شدن 

فاصله ها بین کارگران و گروه های برخوردار می شود.
ضمن اینکه فرامــوش نکنید، 30 درصد درآمد فــرد، رقم کمی 
نیست. شما با همین رقم ســراغ هر شرکت بیمه خصوصی ای 
که بروید، می توانید بی شمار خدمات پزشکی با سرعت بیشتر و 
کیفیت بهتر بگیرید. منظورم این است که منتی بر سر کارگران 

بابت این خدمات پزشکی حداقلی نیست.
البته در نظر داشته باشــید که هیچ جای دنیا نیست که شما 
با یک ســردرد ســاده بتوانید به هزینه بیمه برویــد MRI رنگی 

مگر می شود کارگران 
هیچ سهمی در اداره 

سازمان نداشته 
باشند. وضعیت 

کارفرماها هم بهتر 
از ما نیست و من 

به عنوان یک فعال 
کارگری، در این مورد 

به کارفرماها حق 
می دهم
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بگیرید یا آزمایش خون بدهید. این ها خدمات پزشکی بسیار 
گران قیمتی اســت که باید طبق اســتانداردهای سطح بندی 
خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده توزیع شود. منظورم 
این است که فشار هزینه های غیرالزم پزشکی بر دوش تأمین 

اجتماعی خیلی سنگینی می کند.
   پاســخ شــما را در دو بخــش می دهــم. اول اینکــه شــما بــه 
بیمارستان میالد مراجعه و بررســی کنید چند نفر از مراجعان 
بــرای چــکاب دوره ای آمده انــد و دردی نداشــته اند؟ بــه نظــر 
من زیــر 5 درصــد مراجعــات قبــل از بــروز عالئــم و حاد شــدن 
بیماری است. اآلن ما به کارگران خدمات دندان پزشکی ارائه 
می دهیم یــا دنــدان را جــزء درمان هــای لوکــس و غیرضروری 

تلقی می کنیم؟
در ثانی، سطح بندی خدمات و نظام ارجاع را تأمین اجتماعی 
گر کوتاهی خاصی متوجه کارگران  باید برقرار کند یا کارگران؟ ا
یا تشکل های کارگری است، بگویند تا ما نسبت به اصالح آن 
اقدام کنیم اما به نظر می رسد این هم مشکل تأمین اجتماعی 

است که باز به همان بحث ساختار معیوب برمی گردد.
   بــا وضعیــت فعلــی و چشــم انداز منابــع مالــی دولــت، بــه 

نظرتان امکان اصالح این ساختار معیوب وجود دارد؟
بلــه نخســتین قــدم و حداقــل کاری کــه می تــوان کــرد، ایــن 

است که شــرکای اجتماعی ســهم برابر در نظام تصمیم گیری 
ســازمان داشــته باشــند. مگر می شــود کارگران هیچ ســهمی 
در اداره سازمان نداشته باشــند. وضعیت کارفرماها هم بهتر 
از ما نیســت و مــن به عنوان یــک فعال کارگــری، در ایــن مورد 
بــه کارفرماهــا حــق می دهــم. آنــان هــم به انــدازه ســهمی که 

می پردازند، نقشی در اداره سازمان ندارند.
   آمــاری در دســت داریــد کــه چــه میــزان از کارگرانــی کــه به 
کز درمانــی تأمین اجتماعی مراجعه می کننــد، درمان مورد  مرا
انتظارشان را نمی گیرند و یا دوره انتظار بستری چقدر است؟

خیــر، متأســفانه ایــن آمارهــا اختصاصــا در اختیــار معاونــت 
درمان ســازمان اســت و اغلب هم محرمانه تلقی می شود اما 
ما بر اســاس مراجعات و شــکایاتی که داریم و یا بازرسی هایی 
کــه صــورت می دهیــم، بــه ایــن جمع بنــدی رســیده ایم کــه 
کیفیــت خدمــات درمانــی رونــد نزولــی دارد. ضمــن اینکــه 
آمارهای ارائه شــده توســط ســازمان را خیلــی متقــن و دقیق 
نمی دانیم. آمارهایی که در مورد خدمات درمانی ارائه شــده 
یا میزان رضایت کارگران می دهند با واقعیت هایی که ما با آن 

مواجهیم، مطابقت ندارد.
   بحثی داشــتید درباره تالش تأمین اجتماعی برای کاهش 

پرداختی هایش. دراین باره بیشتر توضیح دهید.

درآمدهای تامین 
اجتماعی تکافوی 
هزینه ها را نمی کند 

و بنابراین باید از 
یک طرف هزینه 

را کم کند و از طرف 
دیگر، درآمدهایش 

را افزایش دهد. برای 
کم کردن هزینه، 
به هر وسیله ای 

متوسل می شود که 
تعهداتش را انجام 

ندهد و برای افزایش 
درآمد هم اقدامات 
نگران کننده دیگری 
مثل تخت فروشی 
را در دستور کار قرار 

داده اند
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



فکر می کنید چند نفــر در روز به مــا مراجعه می کننــد که برای 
مثال رفته ام نان بخرم و در این فاصله بازرس تأمین اجتماعی 
مراجعــه کــرده و چون پاســخ گو نبــوده ام، مــرا از لیســت بیمه 
گر  بیکاری حذف کرده اســت. بازرس می رود در خانه افراد و ا
منزل نباشــند، آنان را از لیســت بیمه بیکاری حذف می کند. 
خب، این کار فقط بــرای کاهش پرداختی ها یــا به بیان دیگر 
شــانه خالی کردن از تعهدات قانونی اســت. فــرض کنیم فرد 
خانه نبود، معنایش این اســت که رفته ســر کار؟ سازمانی به 
این عظمت، هیچ ابزار دیگری برای احصای وضعیت شغلی 
افراد ندارد و صرفا متکی به بازرســی اســت. حاال بگویید چرا 
کارگاه های کوچک بازرســی نمی شــود، پاســخ می شنوید که 

امکان بازرسی در چنین حجم گسترده ای وجود ندارد.
گــر فردی  مثــال دیگــر، مــاده 38 اســت. در قانــون آمــده که ا
کاری را انجــام دهــد از شــمول پرداخــت حــق  به تنهایــی 
گــون و  بیمــه معــاف اســت امــا می بینید کــه بــه انحــای گونا
به بهانه هــای مختلــف، باالخــره رقمــی به عنوان حــق بیمه 
کتور کســر می شــود. گرفتــن مفاصــای تأمین  از قــرارداد یــا فا
اجتماعی اآلن به معضل بزرگی برای افرادی تبدیل شــده که 
به صورت انفرادی کار می کنند. این تناقض ها به دلیل همان 

اولویت افزایش درآمد و کاهش هزینه هاست.

   البته کاهش هزینه به خودی خود امر مذمومی نیست...
بله، اما مهم است که فشار را روی کدام بخش بگذارید. از حق 
کارگــران می زنید یا زیــر بار هزینه هــای تحمیلــی نمی روید. به 
نظر من مسئله خیلی ساده است. ســازمان تأمین اجتماعی 
کــدام هزینه هــا را؟  کاهــش دهــد امــا  بایــد هزینه هایــش را 
هزینه هایــی کــه از ســوی دولــت تحمیل شــده امــا منابعــش 
تأمین نشــده اســت. اآلن 21 یا 23 گروه شــغلی توسط دولت 
به تأمیــن اجتماعــی تحمیل شــده اند بــدون اینکــه آورده ای 
داشته باشند. دولت گفته است از این گروه ها 30 درصد نگیر 
و من سهمشــان از حق بیمه را متقبل می شوم. بنابراین این 
مشــاغل یا پرداختی ندارند یا رقم بسیار ناچیزی می پردازند. 
دولــت هم بــه تعهــدی کــه کــرده پایبنــد نیســت و درنتیجه، 
دســت ایــن عــده به اصطــالح، در جیــب ســایر بیمه پــردازان 
است. به نظر شــما کار اصولی این اســت که وقتی منابع مالی 
ارائه خدمت به این گروه ها در اختیار ســازمان قرار نمی گیرد، 
ارائه خدمت به آنان متوقف شــود یا ســطح خدمــات به همه 
بیمه پردازان کاهــش پیدا کند. قاعدتا تأمیــن اجتماعی باید 
بگوید چون بودجه مربوط به بیمه فالن قشر تخصیص نیافته 
و پرداخت نشده، فعال خدمت دهی به آنان را متوقف می کنم 
اما بــه دلیــل ســاختار دولتــی، نمی توانــد چنیــن کاری کند و 
بنابراین ناچار است سطح خدمات را برای کلیه بیمه شدگان 

اعم از کارگران و بازنشستگان کاهش دهد.
   جایی گفتید که ســاختار فعلــی هم در حال تغییــر به زیان 

کارگران است. منظورتان چیست؟
منظورم این است که هرروز از میزان احاطه کارگران بر سازمان 
تأمین اجتماعی کاسته می شود. باالخره یک روز »امور نظارت 
بر بیمه شدگان« وجود داشته است. این را چرا جمع کردند؟

اآلن از سه تشکل رسمی کارگری، کدام یک می تواند ادعا کند 
بر امور ســازمان تأمین اجتماعــی نظارت دارد؟ کدام تشــکل 
می داند در شستا چه می گذرد؟ جواب این پرسش ها را همه 
می دانیم و متأســفانه مجموعه ای مانند شســتا که قرار بوده 
در خدمــت کارگران باشــد و آینده آنــان را تضمین کند، شــده 
اســت حیاط خلوت سیاســیون. هیچ نظارتی، در هیچ یک از 
امور سازمان تأمین اجتماعی حداقل از ناحیه کارگران وجود 

ندارد.
   برای جمع بندی، به نظرتان چه اقدامــی باید برای بهبود 

وضعیت کارگران در اولویت قرار گیرد؟
به نظــرم همــه باید تــالش کننــد کــه کارگــران و کارفرمایان در 
موضع برابر مقابل دولت بنشــینند و مسائل تأمین اجتماعی 
را حل وفصــل کننــد. مــا متوجه شــرایط سیاســی و اقتصادی 
کشور هســتیم و از همین ناحیه هم باور داریم که نباید بیشتر 
از این به کارگران فشــار وارد شــود. متانت و مصلحت اندیشی 
کارگران نباید مجوزی برای تشدید اقدامات مخرب تلقی شود. 
تصمیماتــی ماننــد خصوصی ســازی بیمارســتان های تأمین 
اجتماعی یا تبعیض در ارائه خدمات بــه دارندگان بیمه های 

تکمیلی هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی کند.

اآلن 21 یا 23 گروه 
شغلی توسط دولت 
به تأمین اجتماعی 

تحمیل شده اند 
بدون اینکه آورده ای 

داشته باشند. 
دولت گفته است 

از این گروه ها 
30 درصد نگیر و 
من سهمشان از 

حق بیمه را متقبل 
می شوم. دولت هم 
به تعهدی که کرده 

پایبند نیست.
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   قصد ما از این گفت وگو، بحث درباره مســائل مبتالبه کارگران 
در مواجهه با ســازمان تأمین اجتماعی اســت امــا می خواهیم به 
مشکالتی بپردازیم که قابل حل اســت و با بضاعت امروز دولت، 
سازمان، جامعه کارگری و جامعه مدنی می توان گرهی از کار طبقه 
مولد باز کرد. از این منظر شما مهم ترین مسئله کارگران و سازمان 

تأمین اجتماعی را چه می دانید؟
من ابتدا باید نقدی به رویکرد شما وارد کنم. وقتی ما می خواهیم 
به مباحثی بپردازیم که دامن جامعه کارگــری را گرفته و برای آنان 
به دغدغه تبدیل شده، می توانیم در دو ســطح خرد و کالن به آن 
بپردازیم اما پرداختن به مسائل خرد، بدون توجه به مسائل کالن 
را من مفید و ســودمند نمی دانم. شما هر مشــکلی را که در سطح 
خرد مطرح کنید، حتما دالیلی در سطح کالن دارند تا آن مسائل 
کثر  و مشکالت حل نشود، طرح مســائل خرد فایده ندارد و یا حدا
مشــکل در یک مورد خاص حل می شــود اما این شــیوه، اساســی 

نیست.
منظور من این بود که وارد بحث هایی نشویم که می دانیم معضل 
کمیتی احتیاج دارد.  است اما بسیار کالن است و به تصمیمات حا
مثال می دانیم تضعیف سه جانبه گرایی یک معضل بزرگ محسوب 
می شــود اما برای حــل این مســئله حتــی اراده دولت مســتقر هم 
به تنهایی کافی نیست. به نظر می رسد طرح این مباحث، کمکی 
به گره گشــایی از مجموعه مشــکالت کارگران نمی کند وگرنه قصد 

نداریم فقط به معلول ها بپردازیم.
به نظر من بزرگ ترین و مهم ترین چالش سازمان تأمین اجتماعی 
که هم گریبان خودش، هم گریبان دولــت و هم گریبان کارگران را 

گرفته، چالش مدیریت است. همه مســائل دیگر، ذیل مشکالت 
مدیریتی این ســازمان قابل طرح و نقد است. شما مسئله درمان 
یا مســئله عــدم اجــرای قوانین یــا بروکراســی پیچیــده و رویه های 
طوالنــی و خســته کننده در تأمیــن اجتماعــی را فقــط و فقط ذیل 
کم بر این سازمان می توانید  کارآمد و ضعیف حا مسئله مدیریت نا
تجزیه وتحلیل کنیــد. قریب به اتفاق مشــکالت تأمیــن اجتماعی 
ناشی از ضعف مفرط مدیران به ویژه در سال های اخیر است. حتی 
مســئله ای مانند ســه جانبه گرایی هم به همین ضعــف مدیریت 
بازمی گردد. وقتی مدیرعامل این سازمان و ســایر مدیران رده باال 
اصال اعتقادی به مشارکت سایر شــرکای اجتماعی ندارند، روشن 

است که سه جانبه گرایی هم تضعیف می شود.
   بر چه مبنایی می گویید مدیــران تأمین اجتماعی اعتقادی به 

مشارکت شرکای اجتماعی در حل مسائل سازمان ندارند؟
من یک فعال کارگری و مسئول یکی از ســه تشکل رسمی کارگری 
هستم و نماینده عده قابل توجهی از کارگران محسوب می شوم. 
طبق قاعده و قانون، مدیرعامل تأمین اجتماعی و ســایر مدیران 
این مجموعه و زیرمجموعه هایش باید در مقابل ما پاسخ گو باشند 

کراه دارند. کره با ما ا اما نه تنها جواب گو نیستند، حتی از مذا
   شما ضعف مدیریت را مشکل اصلی کارگران با تأمین اجتماعی 

می دانید؟
کثر قریب به اتفاق مشکالت سازمان ناشی  بله، همه مشکالت یا ا
کارآمد این سازمان است که به ویژه از زمان  از مدیریت ضعیف و نا
فوت مرحوم نوربخش بسیار تشدید هم شده است. باالخره یک 
کارگر در طــول دوره خدمت خــود، بالغ بر 30 درصــد حقوقش را به 

گر تشکل های  ا
کارگری بتوانند 
دغدغه های 

خود را به مدیران 
سطح باالی تامین 

اجتماعی انتقال 
دهند، مدیران 

میانی و کارمندان و 
کارشناسان سازمان 
متوجه می شوند که 
نمی توانند نسبت 

به مشکالت 
کارگران بی اعتنا 

باشند. 

ناصر چمنی، منتخب کارگران آذربایجان اســت که بعد از ســال ها فعالیت صنفی، حال ســکان کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران را در دست گرفته که یکی از سه تشکل رسمی و فراگیر کارگری کشور محسوب می شود. چمنی با لهجه شیرین و صراحت 
لهجه خاص آذری ها، مشــکل اصلی تأمین اجتماعی را »ضعف مدیریت« عنــوان و برای مدعایش دالیل گوناگونــی ارائه می کند. در 

حاشیه مصاحبه می گوید حتی مشکالت فراکالن تأمین اجتماعی را مدیران قوی و برخاسته از دل سازمان می توانند حل کنند.

 افزایش شفافیت اولین مطالبه کارگران 
از تأمین اجتماعی است

در شرایط بحرانی سازمان تأمین اجتماعی یاد تشکل های کارگری می افتد

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری:
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



تأمین اجتماعی می پردازد. این اصال رقم کوچکی نیســت. شــما 
با یک ضرب و تقســیم می توانیــد ببینید چه حجمی از دســتمزد 
کارگران در اختیار این ســازمان قرارگرفته تا در زمان الزم، خدمات 
موردنیازشان را دریافت کنند اما نه در بحث درمان و نه در هنگام 
بازنشســتگی، خدماتی که دریافت می کنند تناســبی با آن حجم 

پرداخت ندارد.
کافی به کارگــران« کمی توضیح     دربــاره این گزاره »خدمــات نا

دهید.
اعــداد و ارقــام بــرای توضیــح ایــن مطلــب کافــی اســت. مــا چند 
کارگر فعال و چند بازنشســته داریم؟ بــرای این تعــداد، چه مقدار 
بیمارســتان ساخته شــده اســت؟ تعداد تخت ها چقــدر افزایش 
کرده؟ تعداد کلینیک ها چه تناسبی با جمعیت بیمه پردازان  پیدا
به تأمین اجتماعی دارد؟ من همین شهر تبریز را مثال می زنم که 
شما متوجه وضعیت در سراسر کشور بشــوید. در کالن شهر تبریز 
که شــما می دانیــد از قدیــم دارای صنایع کوچــک و بزرگ بــوده و 
جمعیــت کارگــری قابل توجهــی دارد، تأمیــن اجتماعــی فقط دو 
بیمارســتان دارد. خب، این دو بیمارســتان مگر چقــدر امکانات 
دارند که تکافــوی همه این جمعیــت را بکند. مــن منکر تالش ها 
و زحمات کادر درمانی بیمارســتان های تأمین اجتماعی نیستم 
کاری های  و اتفاقا بــه نمایندگــی از کارگران می گویــم قــدردان فدا
کادر درمان اعم از پزشکان، پرستاران و نیروهای اداری و خدماتی 
هستیم و می دانیم آنان بیش از وسع وتوانشان در خدمت کارگران 
هســتند. بحثم این اســت که در شــهری مانند تبریز کــه پذیرای 
بیماران منطقه شــمال غرب کشــور اســت، در بهتریــن حالت و با 

خوش بینانه ترین برآوردهــا، فقط 500 تخت در بیمارســتان های 
ملکی تأمین اجتماعی وجود دارد. این عدد هیچ تناسبی با تعداد 
مراجعه کنندگان ندارد. این مشــکل تقریبا در سراسر کشور وجود 
دارد و مختص آذربایجان نیست و بنابراین کارگران و بازنشستگان، 
کافی بودن  خدمات مناسب و کافی دریافت نمی کنند. درنتیجه نا
خدمات درمانی اســت که عده ای به ســمت بیمه تکمیلی سوق 
گر تأمین اجتماعی خدمات درمانی مناسبی ارائه  داده شده اند. ا
می کــرد، به نظر شــما نیاز بــود کــه بازنشســتگان عزیز ما بــا تحمل 

هزینه های بیشتر، خود را بیمه تکمیلی کنند؟
   اینکه می گویید مشکل اصلی سازمان چالش مدیریتی است، 
منظورتان در مدیریت کالن تأمین اجتماعی است یا مشکل را در 

همه سطوح مدیریتی می بینید؟
عده زیادی در تأمین اجتماعی وجود دارند که با تعهد و دلسوزانه 
پیگیر مســائل و مشکالت هســتند و ســعی می کنند باری از دوش 
جامعه کارگــری بردارند اما وقتــی در مدیریت کالن این ســازمان، 
دغدغــه بهبود وضعیت وجــود ندارد، طبعــا مدیران میانــی هم از 
آنان الگو می گیرند و تالشی نمی کنند. همان طور که قبال هم گفتم، 
بنده به عنوان نماینده کارگران نمی توانم مدیرکل درمان سازمان 
تأمین اجتماعی را به راحتی مالقات کنم. در این شرایط اصال نباید 
انتظار داشت که مسئله درمان کارگران حل شود. مدیری که این 
مســئولیت را بر دوش دارد، به اعتقاد من اساسا باور ندارد کارگران 
مشکل درمان دارند. نوع برخوردها این را می گوید. مثالی می زنم، 
کره توانستیم شهرداری تبریز را متقاعد کنیم که  ما با رایزنی و مذا
زمینی برای ساخت بیمارستان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی 

به نظر من بزرگ ترین 
و مهم ترین چالش 

سازمان تامین 
اجتماعی که هم 
گریبان خودش، 

هم گریبان دولت و 
هم گریبان کارگران 

را گرفته، چالش 
مدیریت است. 

فعاالن کارگری
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قرار دهد. شهرداری هم در یکی از بهترین مناطق شهر، قطعه زمین 
بسیار ارزشمندی را به این کار اختصاص داد با این شرط که ظرف 
مدت 6 ماه، اقدامات اولیه برای تملک زمین و ساخت بیمارستان 
انجام شود. چند ماه است که ما پیگیر این قضیه هستیم اما هنوز 
هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ما می دانیم که تأمین اجتماعی 
در شــرایط فعلی امکان ســاخت بیمارســتان را ندارد امــا می تواند 
با یک فنس کشــی ســاده، برای تملک زمین اقدام کند تا در آینده 
ساخته شــود. مدیریت درمان ســازمان، حاضر نیست همین کار 
ســاده و پیش پاافتاده را انجام دهد. چرا؟ چــون اصال دغدغه این 
کار را ندارند. چون نمی دانند کارگران باید چند ماه در نوبت بستری 
بمانند. این مدیر، به مدیر باالدستی خودش نگاه و به اصطالح به 
او تأسی می کند. در سطح مدیریت کالن تأمین اجتماعی، کمترین 
گر  دغدغــه، حل مســائل و کاهش مشــکالت طبقــه کارگر اســت. ا
در اتاق آقای ســاالری به روی بنده به عنوان مســئول کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران کشــور و به نمایندگی از هفت هشــت 
میلیون کارگر بسته نباشــد و بتوانم ایشــان را ببینم، در اتاق آقای 
دکتر منوچهری هم به رویم باز می شود اما وقتی آن در بسته است، 
این در هم بسته می ماند و ما چند ماه باید بدویم تا هدیه شهرداری 

به تأمین اجتماعی از بین نرود!
   شما به عنوان یک تشــکل کارگری، هیچ سهمی در مناسبات 

تأمین اجتماعی ندارید؟
جالب است که در شرایط بحرانی، تأمین اجتماعی یاد تشکل های 
کارگری می افتد اما در شرایط عادی، اصال تشکل ها وجود خارجی 
برای سازمان ندارند. وقتی قرار بود قانون 9 بیست وهفتم تصویب 
گر این  شود، مرحوم نوربخش دست به دامان تشکل ها شد و گفت ا
قانون تصویب شود، 30 درصد از سرمایه شما در تأمین اجتماعی 
از بین می رود. سازمان متعلق به کارگران است و ما کارمندان شما 
هستیم. ما هم با همه توان تالش کردیم آن قانون تصویب نشود. 
در این مواقع تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است اما در بقیه 
اوقات، هــر کاری که خــود صالح بداننــد را انجــام می دهند بدون 
گر بنده  آن که نظر کارگران را جویا شوند. اینجا ما می شویم بیگانه. ا
که مســئولیتی در یک تشــکل کارگری دارم، نمی توانم مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی را ببینــم، چطور انتظار داریــم یک کارگر 
در شــعبه بتوانــد حقــش را بگیرد؟ ایــن نــوع برخوردهــا به صورت 
گر تشکل های  سلســله مراتبی، بر همه سازمان ســایه می اندازد. ا
کارگری بتوانند دغدغه های خود را به مدیران سطح باالی تأمین 
اجتماعی انتقال دهند، مدیران میانی و کارمندان و کارشناسان 
سازمان متوجه می شوند که نمی توانند نسبت به مشکالت کارگران 
بی اعتنا باشند. برعکس، وقتی بنده و همکارانم در سایر تشکل ها 
نمی توانیم به راحتی با مدیرعامل سازمان دیدار کنیم، معلوم است 

که در شعب چه برخوردی با کارگر می شود.
   غیر از مســئله مدیریــت در تأمین اجتماعــی، پرداختن به چه 

مسئله ای را به عنوان دغدغه کارگران در اولویت می دانید؟
به نظر من عدم شــفافیت هم یکی از مهم ترین دغدغه های امروز 
کارگــران در مواجهــه بــا تأمیــن اجتماعــی اســت. ببینیــد، ضعــف 
مدیریت باعث شد سهام شســتا در بورس عرضه شود. حاال عدم 

شفافیت باعث شــده قیمت این ســهم ظرف چند ماه، چند برابر 
شــود. کارگران می پرســند این ســهام چگونــه ارزش گذاری شــده 
که بــا قیمت حــدود 800 تومان فروخته شــده و در ســه چهــار ما به 
بیش از ۴ هزار تومان رسیده؟ سازوکار ارزش یابی سهام شستا چه 
بوده؟ آیا اعضای هیئت مدیــره تأمین اجتماعی یــا خیل مدیران 
گر خریده اند، چه  شســتا، در عرضه اولیه ســهام خریده اند یا نه؟ ا
مقدار بوده است؟ ما بارها شنیده ایم که می گویند منابع و مصارف 
تأمین اجتماعی هم خوانی ندارد اما یک بار هم نشــده که بگویند 
این منابــع چقدر اســت، مصــارف چقدر اســت؟ باالخــره کارگران 
به عنوان صاحبان اصلی این سازمان حق دارند بدانند چه میزان 
سرمایه دارند، بازدهی این سرمایه ها چقدر است، منابع درآمدی 
سازمان چیست، کجاها هزینه می کنند و... این موارد اصال شفاف 
نیســت و نه تنها کارگران، بلکــه ما هم به عنــوان نماینــده کارگران 
کوچک تریــن اطالعی از ایــن اعــداد و ارقــام نداریم. مــا نمی دانیم 
در شســتا چه خبر اســت و ایــن مجموعه عریــض و طویــل، چقدر 
سوددهی دارد. آیا اقدامات شســتا در خدمت تقویت تولید است 
یا ضد طبقــه کارگر عمل می کنــد و... بــه نظر من شــفافیت یکی از 
مهم ترین درخواست های جامعه کارگری از تأمین اجتماعی است.

   جایــی در صحبت هایتــان گفتیــد مدیــران تأمیــن اجتماعــی 
دغدغــه کاهــش مشــکالت کارگــران را ندارنــد. این اتهــام خیلی 
بزرگ و عجیبی اســت. بر اســاس چــه ِاماره هایی چنیــن اتهامی را 

وارد می دانید؟
اتفاقات و موضع گیری های سازمان ما را به این نتیجه می رساند. 
یک نمونــه اینکه ظاهــرا تصویــب کرده اند شــهرهایی کــه دولت یا 
وزارت بهداشــت بیمارســتان در حــال ســاخت دارنــد، از اولویــت 
ج شود. ساخت  ساخت بیمارســتان توســط تأمین اجتماعی خار
بیمارستان توســط دولت اصال ربطی به ســازمان تأمین اجتماعی 
ندارد و مســئولیتش را کم نمی کند اما همان طور که قبال هم گفتم 
آقایان دنبال بهانه می گردند برای کم کاری. همین اآلن پزشکانی که 
در بیمارستان های تأمین اجتماعی کار می کنند به طور نسبی کمتر 
از بخش دولتی و خصوصی دریافتی دارند و بااین حال حاضرند در 
بیمارســتان های تأمین اجتماعی به مردم خدمت کنند. مشکل 
این اســت که ما امکانات کافی فراهم نکرده ایم که عده بیشتری از 

کارگران و خانواده هایشان بتوانند خدمات پزشکی دریافت کنند.
شما بررسی کنید و ببینید چند ماه است جلسات هیئت امنای سازمان 
تأمین اجتماعی برگزار نشده است؟ در شرایطی که دارند سرمایه های 
تأمین اجتماعی را به حراج می گذارند، نباید جلسات هیئت امنا برگزار 
شــود تا رضایت نماینــدگان کارگــران را بــرای فــروش دارایی هایشــان 
جلب کنند؟ این جلسات برگزار نمی شود چون کسی در این سازمان 
دغدغه حال وروز کارگر را ندارد. عضو کارگری هیئت امنا به من می گوید 
گر به نقش کارگران در  مدیرعامل سازمان تلفنش را جواب نمی دهد! ا
اداره سازمانی که با سرمایه آنان تأسیس شده باور داشتند، از پاسخ به 

یک تلفن یا یک مالقات دریغ نمی کردند.
نمونه دیگــر، همان قضیــه زمین بیمارســتان تبریز اســت. به نظر 
گــر آقای دکتر منوچهــری اعتقادی بــه لزوم افزایــش امکانات  من ا
درمانی تأمین اجتماعی داشت، باید نقش های ما عوض می شد 

شما بررسی کنید 
و ببینید چند ماه 
است جلسات 

هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی 

برگزار نشده است؟ 
در شرایطی که دارند 
سرمایه های تامین 

اجتماعی را به حراج 
می گذارند، نباید 
جلسات هیات 
امنا برگزار شود تا 

رضایت نمایندگان 
کارگران را برای فروش 

دارایی های شان 
جلب کنند؟ این 
جلسات برگزار 
نمی شود چون 

کسی در این سازمان 
دغدغه حال و روز 

کارگر را ندارد
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و ایشــان دنبال ما بود برای اینکه قضیه را به ســرانجامی برساند. 
اآلن ما باید التماس کنیم که بیایید زمین اهدایی را تملک کنید 
و نشان دهید اراده ای برای ساخت بیمارستان دارید تا قدم های 
بعدی را دیگران بردارند. وقتی در همین حــد ابتدایی هم حاضر 
به همراهی نیستند من نتیجه می گیرم دغدغه کاهش مشکالت 

کارگران را ندارند.
کز     شــما آماری دارید که چه تعــداد از کارگــران در مراجعه به مرا

درمانی، پاسخ مناسب دریافت نمی کنند؟
اینجا الزم می دانم بین پاسخ مناسب و سرویس مناسب تفکیک 
قائل شویم. کارگر ما به بیمارســتان مراجعه و درخواست بستری 
می کنــد و خیلــی مؤدبانــه پاســخ می شــنود کــه فعال تخــت خالی 
نداریم. او پاسخ مناسب دریافت کرده اما سرویس مناسب نگرفته 
کثر موارد کادر درمانی  است. در مورد تبریز می توانم بگویم که در ا
با مراجعان همراهی و تالش می کنند خدمات مناسب ارائه دهند 
اما کمبود امکانات، موجب صف های طوالنی می شود. خود شما 
کثر  محاسبه کنید در شــهری که حدود ۴00 هزار بیمه شده و حدا
500 تخــت بیمارســتانی دارد، چند درصــد می تواننــد از خدمات 

بستری استفاده کنند.
گر بخواهیم یک جمع بندی از صحبت های شما ارائه دهیم، ارتقا  ا
مدیریت و افزایش شفافیت را مهم ترین مطالبه کارگران از تأمین 

اجتماعی می دانید.
بله ما از هر سمت که به مسائل تأمین اجتماعی نگاه کنیم، ضعف 
گر  مدیریت را پررنگ و عامل اصلی بسیاری از مشکالت می یابیم. ا
مدیریت در سازمان قوی بود، می توانست با راهکارهایی، بخش 
عمده منابعی که صرف بیمه تکمیلی می شود را جذب کند. چند 
میلیون بازنشسته بیمه تکمیلی شده اند و روشن است که چه رقم 
بزرگی را برای آن می پردازند. تأمین اجتماعی یکی از مستعدترین 
سازمان ها برای جذب این پول بود اما به دلیل ضعف مدیریت، از 

ارائه خدمات اولیه درمان هم بازمانده است.
   وقتی منابــع و مصــارف هم خوان نیســت، دیگر امکانــی برای 

بهبود خدمات درمانی وجود ندارد...
شــما اول بگویید منابعتان چقدر و مصارفتان چقدر است تا من 
هم باور کنم که نمی توانید خدمات بهتر ارائه دهید. ضمن اینکه 
شــمای مدیــر را منصــوب کرده اند کــه این مشــکل را حــل کنید. 
گر از حل مشــکل عاجزید، چه اصراری به مانــدن دارید. بعد هم  ا
دقت کنید که منابع را باید تولید کرد. یک مثال ساده اش همین 
گر مدیریت تأمین اجتماعی قوی و با زیروبم  بیمه تکمیلی است. ا
مسائل آشنا بود برای جذب همین منابع عظیمی که صرف بیمه 
تکمیلی می شود، برنامه ریزی می کرد. مسئله این است که تأمین 
اجتماعی هنوز با همان سیستم 50 سال پیش اداره می شود. من 
گر  نمی گویم از الگوهای مدیریت جهانی استفاده کنیم. می گویم ا
مدیریت تأمین اجتماعی به اندازه همین کارگرانی که با 2 میلیون 
تومان حقــوق زندگی شــان را اداره می کننــد، پویا بود، بســیاری از 
مشــکالت حل می شــد و کارگــران می توانســتند درمان مناســب 

دریافت کنند.
این قضیــه منابــع و مصــارف یــک اپیدمی شــده اســت در تأمین 

اجتماعی و همه یاد گرفته اند که بگویند درآمدها کفاف هزینه ها 
را نمی دهــد امــا همان طور کــه گفتم مــا بــه مدیــران حقوق های 
گر قرار باشــد همه  کالن می دهیم که این مشــکالت را حل کنند. ا
مدیران تأمین اجتماعی بگویند نمی شــود، چه فرقی با یک کارگر 
و کارمند معمولی دارند و چرا باید حقوق های کالن دریافت کنند. 
آقایان خیلی راحت می گویند نمی شود، بدون آن که متوجه باشند 
مدیریت به یک معنا یعنی همین که درآمدها و هزینه ها را باالنس 
کنید. ما همیشه شنیده ایم که منابع و مصارف هم خوانی ندارد اما 
کنون یک گزارش شفاف ندیده ایم که چقدر درآمد و هزینه وجود  تا
دارد و این اختالف چقدر است. برای من به عنوان یک کارگر سؤال 
اســت که چرا صاحب بزرگ تریــن هلدینگ خاورمیانــه نمی تواند 
کنون یــک بیــالن مالی شــفاف از  خدمــات مناســب ارائــه کنــد. تا
مجموعه های تأمین اجتماعی منتشرنشــده است تا صاحبانش 
بتواننــد آن را تجزیه وتحلیــل کنند. عددهــا خیلــی از واقعیت ها را 
روشــن می کنند و به همین دلیل شــاید مدیران تأمین اجتماعی 
گر درآمدهای شستا و هلدینگ های  تمایلی به شفافیت ندارند. ا
گونش روشن شود، هزینه های درمان و سایر هزینه های تأمین  گونا
اجتماعی هم معلوم شود می توان گفت منابع و مصارف هم خوانی 
دارد یا ندارد اما تا وقتی هیچ چیز شفاف نیست، هر ادعایی می شود 
داشت. به هرحال معلومات ما بســیار کمتر از مجهوالت ماست و 
شما می دانید که این معادله هیچ وقت حل نمی شود. چوبش را 

هم کارگران می خورند.
   و به عنوان آخرین سؤال، راه حل را چه می دانید؟

کن یک مجتمع مسکونی بودم که به  ببینید، من ده سال قبل سا
کنان به این نتیجه رسیدند  شیوه هیئت امنایی اداره می شد اما سا
که با هیئت امنا نمی توانند مشــکالت را حل کننــد. ما نمی توانیم 
سازمانی با این عرض و طول را با هیئت امنا اجرا کنیم. جالب است 
کثر چهره های دولت فعلی بــه دولت قبلی انتقاد می کردند که  که ا
تأمین اجتماعی را هیئت امنایی کرد اما بعدا که به قدرت رسیدند، 
دیدند این شــیوه بهترین ابزار برای اســتفاده سیاســی از سازمان 
تأمین اجتماعی و تبدیل آن به حیاط خلوت دولت است. تا وقتی 
سازمان تأمین اجتماعی به صورت هیئت امنایی اداره می شود و 
ترکیبش هم به سود نمایندگان دولت است و کارگران هیچ دخالتی 
در تصمیمــات ندارنــد، وضعیت بــه همین منــوال اســت. در این 

ساختار سه جانبه گرایی اصال معنا ندارد.
بــه نظــر مــن اولیــن قــدم ایــن اســت کــه تأمیــن اجتماعی بــا یک 
هیئت مدیــره توانمنــد و قــوی اداره شــود. البته روشــن اســت که 
در این هیئت مدیــره، نماینــدگان کارگران هم باید حضورداشــته 
باشند تا حداقل دغدغه های این جامعه را به مدیرعامل سازمان 
انتقال دهنــد. بعد هم بایــد مدیرانی انتخاب شــوند که ســازمان 
تأمین اجتماعی را بشناسند و پیچیدگی هایش را درک کنند. دکتر 
ساالری هرچقدر هم که تالش کند، چون تخصصی درزمینۀ تأمین 
اجتماعی نــدارد و این ســازمان را نمی شناســد، موفقیتی کســب 
نخواهد کرد. هر مدیر دیگری هم که منصوب شود، هر چه هم که 
خوب و دل ســوز باشــد اما تأمین اجتماعی را نشناسد، نمی تواند 

گره ایگرهای از مشکالت باز کند.

اولین قدم این است 
که تأمین اجتماعی 
با یک هیئت مدیره 
توانمند و قوی اداره 

شود.

فعاالن کارگری

13
99

د 
سفن

بخش دوما
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گر بخواهید  گونی در تشکل های کارگری دارید و سال ها کار صنفی انجام داده اید. ا    شما تجارب گونا
مهم ترین و اصلی ترین چالش کارگران را در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی تبیین کنید، به چه مورد یا 

مواردی اشاره می کنید؟
قبل از اینکه به مشکالت بین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم، باید دراین باره صحبت کنیم که 
می خواهیم این مشکالت را در چه بستری بررسی کنیم؟ وضعیت تأمین اجتماعی و رضایت یا نارضایتی 
کارگران مستقل از وضعیت کلی کشور نیســت. رضایت کارگران از عملکرد تأمین اجتماعی یک موضوع 
مستقل از رضایت آن ها از بقیه ابعاد زندگی در کلیت خود نیست. برایتان یک مثال می زنم. سال ها پیش 
که به دعوت تشکل های کارگری به کشورهای مالزی و سنگاپور سفر کردم، دیدم که آن ها باوجوداینکه 

در مسیر توسعه پیشرفت های چشمگیری کرده و بسیار از کشور ما 
جلوتر بودند، از اینکه ما در کشــورمان خدمتی تحــت عنوان تأمین 
اجتماعی عمومی برای کارگران داریم، به شــدت تعجب می کردند. 
در این کشــورها موضوعاتی مانند بیمه عمر و حوادث و... از ســوی 
شرکت های خصوصی تأمین می شد و به نوعی برایشان داشتن یک 
نهــاد تأمین اجتماعی ماننــد چیزی که مــا داریم یک حســرت و آرزو 
بود. آن ها ســعی می کردند در گفت وگــو با ما به چنین مدلی دســت 
پیدا کنند. تشــکل های کارگری بســیاری در این کشــورها در تالش 

اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است و سابقه ریاست بر کانون کارگران ساختمانی کشور را هم در 
کارنامه دارد و بنابراین با مسائل مبتالبه کارگران آشنایی کافی دارد. وی تأکید می کند »رضایتمندی« کارگران مفهومی چندوجهی و 
تابعی از وضعیت کلی اقتصاد و اجتماع است و در شرایط رکود تورمی، نباید انتظار داشت کارگران از تأمین اجتماعی راضی باشند. او توزیع 
نامتناسب امکانات درمانی را یکی از مهم ترین مشکالت کارگران می داند و دالیل و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل ارائه می دهد.

کارگر باید دوندگی کند تا به حقش برسد
عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی:
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که شــرکت های خصوصی  بودند که چنین مدلی را پیاده کنند چرا
رابطه ناعادالنه ای با کارگران داشتند و بعضا به جای رقابت با هم به 
سمت اتحاد می رفتند و کارگران را تحت فشار می گذاشتند. کاری هم 
از دولت ها برنمی آمد. بااین وجود، من دیدم میزان رضایت کارگران 
این کشورها از خدماتی که می گرفتند بیشتر بود. میزان امیدشان به 
آینده و اطمینان از اینکه در صورت بروز مشکل، کمک و پشتوانه ای 
دارند، بیشتر بود. چرا؟ جواب این سؤال را باید در سایر ابعاد زندگی 
و کار در این کشورها جست وجو کرد. در کشوری مانند مالزی در آن 

سال نرخ تورم صفر و نرخ بیکاری نزدیک به صفر بود.
کنــون با فالن  وقتی تــورم صفر باشــد، کارگــر می داند قــراردادی که ا
شــرکت بیمه عمر امضا می کند، منطقی و قابل اتکا است و می تواند 
برای خودش و خانواده اش برنامه ریزی کند. وقتی آمار بیکاری صفر 
است کارگر ترسی از بیکار شدن ندارد. کارفرما هم امکان سوءاستفاده 
از کارگر را ندارد چــون هم او و هم کارگــر می دانند در صــورت اخراج از 

یک شغل و تغییر موقعیتشان، کارگر می تواند کار دیگری پیدا کند. 
حاال این را مقایسه کنید با وضعیت کشور ما. در کشوری که در تمام 
ســال های گذشــته آمار رســمی بیکاری اش بــاالی ده درصــد و نرخ 
تورمش باالی چهل درصد بوده است، شرایط بسیار متفاوت است. 
خب، در چنین شــرایطی، تأمین اجتماعی چطور می تواند رضایت 
کارگر را جلب کند؟ کارگر چطور می تواند بر روی خدمات و مزایایی که 
می گیرد حساب کند؟ این خدمات و مزایا چطور می توانند در مقایسه 

با هزینه های زندگی و نیازهای کارگر مناسب باشند؟
   شما دارید همه مشکالت کارگران را به وضعیت کشور ربط می دهید. 
از منظر اقتصاد توســعه، تورم ریشه بخش بزرگی از مشــکالت است و تا 
ثبات حاصل نشــود، نمی توان و نباید به ســراغ بخش های دیگر رفت. 
بحث ما این است که آیا می شود در همین شرایطی که متغیرهای بی شمار 

بر آن تأثیر دارد، برخی مشکالت کارگران را کم دامنه یا برطرف کرد؟ 
نه، این طور نیســت که مــن همه مشــکالت کارگــران را بــه وضعیت 
عمومی اقتصاد مرتبــط بدانــم. می خواهم بگویــم اینکه کارگــران از 
خدمــات تأمیــن اجتماعی رضایــت ندارنــد تا انــدازه بســیار زیادی، 

انعکاس وضعیت بقیه بخش های کشور است.
ببینید، تأمیــن اجتماعی حقــوق و مزایای کارگــران را بر اســاس چه 
معیاری تنظیم می کند؟ بر اساس حق بیمه ای که در تناسب با حقوق 
کارگر، پرداخت می شود. وقتی حقوق کارگر متناسب با تورم افزایش 
پیدا نکنــد، طبیعتا حق بیمه و مزایا هم متناســب با وضعیت رشــد 
نخواهد کرد. حاال ببینیم چه کسی میزان افزایش حقوق کارگران را 
تعیین و تصویب می کند؟ دولــت. ازیک طرف دیگــر، همین دولت، 
گر  بدهی اش را بــه تأمین اجتماعــی پرداخت نمی کنــد. درحالی که ا
برای پرداخت بدهی های دولــت یک جدول زمان بندی درســت و 
قابل اجرا تعیین و به آن دقیقا عمل شود، می توان گفت عمال مشکل 
چندانــی برای تأمیــن اجتماعی باقــی نمی ماند؛ یعنــی دولت حتی 
نمی تواند بگوید در چه افقی و به چه میزان، بدهی خود به سازمان 
تأمین اجتماعی را می پردازد. این اتفاق چرا نمی افتد، چون وضعیت 

اقتصادی دولت مناسب نیست.
   بنابراین می توانیم این طور نتیجه بگیریم که هم تأمین اجتماعی 

چاره ای ندارد و هم دولت، بنابراین باید با این وضعیت کنار آمد!
نــه این طــور نیســت. مــن همــه این هــا را می گویــم کــه ســر ایــن کالف 
درهم پیچیــده را پیدا کنیــم و هر چیزی را بگذاریم ســر جــای خودش. 
من دولــت را تبرئــه نمی کنــم. آن زمانــی که دولــت وضعش خــوب بود 
هــم وضعیت پرداخــت بدهی هــا اصال خــوب نبود. بــرای مثــال، آقای 
احمدی نژاد با آن وضعیت فروش نفت، دولت را با 12 هزار میلیارد تومان 
بدهی به تأمین اجتماعی تحویل گرفت و با 120 هزار میلیارد تومان بدهی 
تحول دولــت آقای روحانی داد. ایشــان هم بــا 300 هزار میلیــارد تومان 
بدهی، تحویل دولت بعدی می دهد. مشــکل از ســاختارهایی اســت 

که وجود دارد و یکی از آن ها اداره تماما دولتی تأمین اجتماعی است.
   شــما گفتید که تشــکل های کارگری در کشــورهایی مثــل مالزی 
و ســنگاپور حســرت ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــا را می خورنــد. 
آنان احتماال ســازمان را با همان ســاختاری که می شناســیم، یعنی 
تشکیالتی بزرگ با میلیاردها دالر دارایی و طیف وسیعی از خدمات 
می شناسند. تا جایی که می دانیم هم در اداره این سازمان تغییرات 

کارگری که 20 سال 
کارکرده و حاال دیگر 
توان ادامه کار ندارد 

و باید در آرامش 
باشد، نمی تواند از 
مزایایی که قانون 

به رسمیت شناخته 
استفاده کند. 

فعاالن کارگری
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ماهــوی اتفــاق نیفتــاده اســت. باالخــره تأمیــن اجتماعــی دولتــی 
رشک برانگیز است یا دردسرساز؟

آن ها حسرت تأمین اجتماعی دولتی را نمی خوردند، حسرت تأمین 
اجتماعی ما را می خوردند چون روی کاغذ این نهاد متعلق به کارگران 
اســت. درواقــع صاحب اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، کارگران 
هستند و این نکته حسرت برانگیزی است؛ اما اآلن سال های سال 
اســت که کارگران کمتریــن نقشــی در اداره ایــن ســازمان ندارند، نه 
در حوزه سیاســت گذاری و تصمیم گیــری و نه در حــوزه اجرایی. من 
شخصا عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی هستم اما اصال 
اطالعی از حوزه های ســرمایه گذاری ســازمان ندارم. این به شخص 
بنده هم مربوط نیست که بگویید شوکت عرضه ندارد. نه! راه برای 
ورود و کسب اطالع و اثرگذاری ما به عنوان عضو کارگری بسته است. 
تا می آییم حرفــی بزنیــم، می گویند کار شــما و وظیفه شــما در حوزه 
سیاست گذاری است. می رویم سیاست گذاری کنیم، می بینیم که 
سیاســت گذاری ها هم در جای دیگری انجام می شود و عمال دست 
کارگران و نماینده های آن ها به کلی کوتاه شــده اســت. ایــن در مورد 
تمام حوزه های تصمیم گیری برای کارگران صدق می کند. در حوزه 
تعیین دستمزد ما می بینیم که عمال کارگران نقش و تأثیر خودشان 
را ازدســت داده اند و هرگز افزایش حقوق کارگران به سمتی نرفته که 
گر برگردیم به سؤال  شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی پر شود. ا
اول شما، این یکی از مهم ترین چالش های کارگران با سازمان تأمین 

اجتماعی است؛ یعنی شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی.
   فکر می کنید راه حل برون رفت از این وضعیت پیچیده چیست؟ 
در شــرایطی که می دانیم منابع در اختیار دولت تکافــوی هزینه ها را 
نمی کند و پولی ندارد که بدهی هایش را به تأمین اجتماعی بپردازد، 

چه کار باید کرد؟
راســتش را بخواهید من فکر می کنــم اول ازهمه باید نحــوه مدیریت 
سازمان تغییر کند. در تمام سال های گذشته سازمان تأمین اجتماعی 
با بحران مدیران تحمیلی مواجه بوده است. این موضوع محدود به 
دوره های اخیر نیســت، بلکه این یک سنت بســیار قدیمی است که 
دولت، مدیرانی را برای سازمان انتخاب کرده. مدیرانی که بیشترین 
همراهی را با دولت داشته اند. البته در برخی مواقع هم این همراهی 
به نفع کارگران تمام شــده چون مدیــری که انتخاب شــده از توانایی 
البی گری خوبی برخوردار بوده و توانســته امتیازاتی بگیــرد اما در کل 
کم بوده، نگاه همراهی با دولت  نگاه مدیریتی که بر تأمین اجتماعی حا
بوده است چون مدیران از سوی خود دولت ها انتخاب شده اند. این 

همراهی و کنار آمدن درنهایت منافع کارگران را تهدید کرده است.
   فرض کنیم شما مدیر تام االختیار تأمین اجتماعی شدید. چه کار 

می کنید با این وضعیت؟
)با خنده( هر کس این مسئولیت را قبول کند که خودش را بیچاره کرده 
است! اما جدا از شوخی باید بگویم که از یک نفر کاری برنمی آید. باید 
نگاه ها به مدیریت و نحوه اداره تأمین اجتماعی اصالح شود. اول ازهمه 
کم شود که تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است  باید این نگاه حا
کم  و باید بیشتر از هر قشری به منافع آن ها فکر کند. وقتی این نگاه حا
باشد، نه فقط در تعامل با دولت که در تمام بخش ها وضعیت عادالنه تر 
و منطقی تر خواهد شد. متأسفانه اآلن نگاه به تأمین اجتماعی یک 

نگاه مصرفی است. دولت، مجلس و... فکر می کنند تأمین اجتماعی 
یک نهاد مصرفی اســت که باید تــا جایی کــه می تواننــد آن را وادار به 
صرفه جویی کنند درحالی که تأمین اجتماعی درواقع یک نهاد تولیدی 
است. یک نهاد مولد است اما این توان و ظرفیت با دخالت های دولتی 

و دولتی سازی تمام و کمال سازمان از آن گرفته شده است.
از طرف دیگر، وقتی نحوه برخورد ما با تأمین اجتماعی به این شکل 
اســت که این ســازمان باید تابــع تمــام تصمیم گیری هــای دولتی و 
گوار  مجلسی باشد و توان رایزنی و امتیازگیری ندارد، شاهد اتفاقات نا
هســتیم؛ یعنی هرچند وقت یک بــار، دولت یــا مجلس بــرای اینکه 
وانمود کنند دارنــد به نفع کارگــران و مــردم کاری انجــام می دهند، 
طرح هایی تصویب می کنند که درنهایت هزینه های بسیار سنگینی 
بــر دوش تأمیــن اجتماعــی می گــذارد. رویــه هــم این گونه اســت که 
تصویب می کنند هزینه های ناشــی از تصمیم جدیــد، از فالن محل 
تأمین شود اما می دانیم که این هزینه ها معموال تأمین نمی شود و 
سازمان را دائما در شرایط بدتر قرار می دهد. خیلی عجیب است که 
بر روی کاغذ، تأمین اجتماعی ما یک سازمان تأمین آتیه و خدمات 
درمانی بسیار دست ودل باز است اما در عمل می بینیم که چنان که 
بایدوشاید چیزی دست کارگران را نمی گیرد. اینجا روشن می شود که 
در تصویب و تدوین قوانین، چقدر جوانــب موضوع مغفول مانده و 

تعداد زیادی تکالیف قانونی نسنجیده ایجادشده است.
یک موضــوع مهم دیگــر این اســت کــه در تمام ســال های گذشــته 
نحوه مدیریت منابع در ســازمان مطلوب نبوده تــا حداقل بگوییم 
گر مشــکلی از بیرون وجود دارد، در درون ســازمان دیگر مشکلی به  ا
مجموع مشکالت اضافه نمی شود. دلیل اداره نامطلوب منابع هم به 
وضعیت کلی اداره سازمان برمی گردد که از نظارت و دخالت کارگران 
ج اســت و قدرت طرف هــای مختلــف در اداره ســازمان متوازن  خار
نیست تا به نحوی بر مدیریت منابع در داخل این مجموعه نظارت 
گر منابع  کند. بعضی از دوستان ما در تشکل های کارگری می گویند ا
تأمین اجتماعی را تا اآلن به حال خودشان رها کرده بودیم، وضعیت 
گر در تمام این سال ها به حال  کی که سازمان دارد ا بهتر بود. مثال امال
خودشــان رهاشــده بودند و اآلن می خواســتیم از آن ها بهره برداری 
کنیم، به نظر می رسد سود بیشتری نصیب سازمان می شد به نسبت 

ک شده است. استفاده ای که در سال های اخیر از این امال
   ما می خواهیم مشکالتی از کارگران را بررسی کنیم که تأثیر مستقیم 
از سیاست های کالن اقتصادی یا رفاه اجتماعی نمی پذیرد. مسائل 

و درگیری های معمول کارگران با سازمان تأمین اجتماعی...
موضوع این است که مشکالت کارگران که شاید جزء مسائل خرد به نظر 
می رسد، در زندگی این قشر، کالن محسوب می شود. مثال همین موضوع 
درمان یکی از مسائل همیشگی و مهم کارگران اســت. چون با توجه به 
هزینه های زیــادی که طرح تحول ســالمت بــر دوش تأمیــن اجتماعی 
گذاشــت همان خدمات درمانی که قبال کارگران می گرفتند اآلن بســیار 
محدودشــده اســت. می دانید که به دلیل بدهی های ســنگین تأمین 
کز خصوصی، بســیاری از آن ها اصال دفترچه ســازمان را  اجتماعی به مرا
گر کارگــر نتواند خدمات  قبول نمی کنند درحالی که قبــال این طور نبود. ا
درمانی کامل بگیرد، دیگر چه توقعی می تواند از تأمین اجتماعی داشته 
باشد؟ طبق تقسیم بندی شما، نمی دانم این ها مشکالت کالن است 

در بحث درمان، 
عمده ترین مشکل، 
عدم توازن خدمات 

و توزیع نامناسب 
خدمات و امکانات 

است. یعنی 
شهرهای شلوغ ما 

آن قدر که الزم است 
از امکانات مناسب 
و متناسب با تعداد 
کارگران آن منطقه، 
برخوردار نیستند. 
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



یا مشکالت خرد اما مشکالتی است که کارگران با آن مواجه هستند.
   انتقادات زیادی به اعتبــار دفترچه ها و میزان و کیفیت خدمات 
پزشکی ارائه شده می شــود. ارتقا اعتبار دفترچه ها چقدر می تواند 

مشکل کارگران در حوزه درمان را کاهش دهد؟
گر سراغ کارگران بروید می بینید که مشکالت آن ها با سازمان در بحث  ا
مستمری و درمان است، این مشکالت آن قدر بزرگ هستند که اجازه 
فکر کردن به مشکالت دیگر را نمی دهند. غیر از اعتبار دفترچه ها، در 
بخش بررسی اسناد هم کارگران مشــکالت بزرگی را تجربه می کنند. 
مثال همین کمیسیون های پزشــکی که باید ازکارافتادگی کارگران را 
تعیین کنند، عمال مسیرهایی را تعیین کرده اند که به جایی نمی رسد.
پیشنهاد می کنم یک روز بروید سراغ این ها تا ببینید کارگران با چه 
وضعیتی تالش می کنند ازکارافتادگی بگیرند، اما موفق نمی شوند. 
طبــق قانــون، کارگــری کــه دیگــر نتوانــد از پــس کار کــردن بربیاید، 
ازکارافتاده محسوب می شــود و این را باید کمیسیون های پزشکی 
تأیید کنند اما در عمل می بینیم که کمیسیون ها برای معرفی هرچه 
کمتر افراد تحت فشار هستند و تا وقتی عمال بوی الرحمن کارگر بلند 
نشــود، بــه او ازکارافتادگی نمی دهنــد. کارگر یــا زنده اســت و باید کار 
کند، یا ازکارافتاده اســت و می تواند مســتمری بگیرد یا مرده است و 
مســتری اش به بازماندگان پرداخت می شــود. حالت دیگری برای 
کارگر در سازمان وجود ندارد. کارگری که 20 سال کارکرده و حاال دیگر 
توان ادامه کار ندارد و باید در آرامش باشــد، نمی تواند از مزایایی که 
قانون به رسمیت شناخته اســتفاده کند. همین حاال ما کارگری را 
معرفی کرده ایم که خودش ســرطان دارد، همسرش ســرطان دارد 
و یک بچه با مشــکل ذهنی هم دارند. کمیســیون پزشکی این فرد 
را به عنوان ازکارافتاده قبول نمی کند. می گوینــد در حال طی کردن 
فرآیند درمانش است و باید کار کند. شاید برایتان عجیب باشد که 
مورد دیگری را پیگیری می کردیم که هفته گذشــته فــوت کرد اما تا 
آخرین روز هم نتوانستیم برایش حکم ازکارافتادگی بگیریم؛ یعنی یک 
کارگر نزدیک به مرگ داشتیم اما با ازکارافتادگی او موافقت نمی کردند.

موضوع بعدی بوروکراسی اداری بســیار زیادی است که در سازمان 
وجــود دارد. یک کارگــر باید روزهــا و روزهــا دوندگی کند تــا بتواند به 
حقش برســد، حقــی کــه به هرحال مســلم اســت می گیرد امــا برای 
گرفتنش باید روزها از این اداره به فالن اداره برود. صدها امضا بگیرد، 
چهار بار اعتراض بزند، بعد برود دیوان شکایت کند و بعد درنهایت 
کارش راه بیافتــد. وارد ادارات تأمیــن اجتماعی که می شــوید چهره 
مراجعه کننده ها افسرده اســت، همه کالفه و خسته هستند چون 
احساس می کنند همه بسیج شــده اند که کار آن ها را راه نیندازند، 
یک بخشی بخشــی از این موضوع به همان دولتی بودن مجموعه 
کم بــر بقیــه بخش های دولتــی تبعیت  برمی گــردد و از وضعیــت حا
گر نــگاه دولتی بــر مجموعه حکم  می کنــد درحالی که مــا می گوییم ا

نباشد سازمان چابکی بیشتری خواهد داشت.
یک ســری امکاناتی هم وجود دارد که به راحتی می تــوان آن ها را در 
اختیار کارگران گذاشت اما این اتفاق نمی افتد انگار سازمان آن قدر 
درگیر هزار و یک مشــکل تحمیلی اســت که دیگر فراغ بــال ندارد که 
به این ظرفیت ها فکر کند. مثال سال ها پیش یک سری هتل با نام 
هتل های ایران گردی و جهانگردی در بیشتر از ۴0 شهر کشور ساخته 

شــد. 50 درصد سهام این هتل ها بعدا به ســازمان تأمین اجتماعی 
و 50 درصد هم به ســازمان بازنشستگی کشــوری اختصاص یافت. 
من می خواهم بدانــم تا اآلن کــدام کارگر و بازنشســته ای از خدمات 
این هتل ها اســتفاده کرده اســت؟ به هرحال این هتل ها به این دو 
مجموعــه داده شــده اند که یــا در اختیــار کارگران گذاشــته شــود و یا 
سازمان از منافع مالی آن ها بهره مند شود درحالی که تقریبا هیچ کدام 
گر قرار به استفاده کارگران بوده، کدام کارگر  از این اتفاق ها نمی افتد. ا
گر بنا بر بهره برداری مالی  برای اسکان در این هتل ها تخفیف گرفته؟ ا
بوده چرا وضعیت ایــن هتل ها این قدر بد اســت؟ خیلــی از آن ها به 
بدترین وضعیت و کیفیت اداره می شوند و عمال زیان ده هستند چون 
نگاه بهره برداری درســت اقتصادی از آن ها وجود ندارد. همین طور 
گوشه ای افتاده اند و روی کاغذ، سازمانی دارد آن ها را اداره می کند. 
کسی سراغشان نمی رود که بپرسد برای بهره برداری اقتصادی بیشتر 
و بهتر، چه کرده اید؟ در سال های گذشته درآمد و هزینه هایت چطور 
بوده و ... بعضی از آن ها طوری رهاشــده اند که طبیعی اســت کسی 
گر خوب  نخواهد با قیمت درست از آن ها اســتفاده کند درحالی که ا
مدیریت می شدند می توانستند مایملک ســودآوری برای سازمان 
باشند. شــما این وضعیت را در مورد اغلب زیرمجموعه های تأمین 
اجتماعی می بینیــد. زیرمجموعه هایــی که نه به صورت مســتقیم 
به کارگران خدمات می دهند و نه به صورت غیرمســتقیم، چنان که 
بایدوشاید درآمد و سودآوری برای سازمان و درنهایت کارگران دارند.
   به مشکالت درمان کارگران اشاره کردید. تقریبا این گزاره در بیان 
همه فعاالن کارگری تکرار می شود. این مشکالت چه هستند و چه 

راه حل های قابل اجرایی دارند؟
در بحــث درمان، عمده ترین مشــکل، عدم تــوازن خدمــات و توزیع 

در تمام سال های 
گذشته سازمان 
تامین اجتماعی 
با بحران مدیران 

تحمیلی مواجه بوده 
است. این موضوع 

محدود به دوره های 
اخیر نیست، بلکه 

این یک سنت 
بسیار قدیمی 

است که دولت، 
مدیرانی را برای 

سازمان انتخاب 
کرده. مدیرانی که 

بیشترین همراهی را 
با دولت داشته اند.

فعاالن کارگری
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نامناسب خدمات و امکانات است؛ یعنی شهرهای شلوغ ما آن قدر که 
الزم است از امکانات مناسب و متناسب با تعداد کارگران آن منطقه، 
برخوردار نیستند. درواقع صف های طوالنی، نوبت دهی دیربه دیر، 
کم جمعیت، عدم رسیدگی مناسب و تمام مشکالت ناشی از آن،  ترا
به دلیل کمبود امکانات درمانی در شهرهای بزرگ و مناطق کارگری 
اســت. ایــن ازجملــه مهم تریــن مشــکالت کارگــران در حــوزه درمان 
است که ما گمان می کردیم در صورت ورود هیئت امنا به این بحث، 
می توانیم تا حدی آن را حل کنیم اما به دلیل گرفتاری های ناشــی از 
طرح تحول سالمت، نتوانستیم به آن ورود کنیم. اآلن کارگران در موارد 
حاد بیماری مجبور هستند با قرض گرفتن و صرفه جویی در مخارج، 
گر از ایشان بپرسید که  کز دیگر دریافت کنند. ا خدمات پزشکی را از مرا
کز درمانی تأمین اجتماعی نرفتی، پاسخ  چرا در فالن مورد به سراغ مرا
کز درمانی آن قدر شلوغ  می دهد چون نوبت دهی آن قدر طوالنی و مرا

است که نه وقتش را دارم و نه بیشتر از این تحمل بیماری را.
ایــن در حالی اســت که ما بنا بــه دالیل متعــدد و بعضــا غیرموجه در 
برخی از شــهرهای بــا جمعیــت 100 یــا 200 هــزار نفــر، درمانگاه هایی 
ساخته ایم که چندان نیاز به ساختشان نبوده است. این درمانگاه 
می توانست درجایی که فشار تقاضای بیشتری وجود دارد ساخته 
شود اما فالن نماینده مجلس اصرار کرده، فشار آورده و تقاضا جمع 
کرده که سازمان مجبور به ساخت درمانگاه و بیمارستان شده است. 
درحالی که می توانستیم یک کار جایگزین بسیار بهتر انجام بدهیم 
آن هم اســتفاده از امکانــات دولتی به صــورت قراردادهــای دوطرفه 
است. ما در همان شهرها بیمارستان های دولتی داریم که 50 درصد 
ظرفیت خالی دارند، بیمه درمان مــا 90 درصد هزینه های خدمات 
کز  بســتری و 70 درصــد هزینه هــای خدمــات ســرپایی را در ایــن مرا
می پردازد. می توانســتیم به جای ســاختن بیمارســتان و درمانگاه 
تأمین اجتماعی کــه ظرفیتش هم به طــور کامل مورداســتفاده قرار 
نمی گیرد، چنین اقداماتی انجام دهیم و از طرفی دیگر مجبور نباشیم 
هزینه هنگفت ساخت وساز، تجهیزات، پرسنل و... بدهیم و از طرف 
دیگر در مناطق پرفشــار، خدمات بیشــتری ارائه می کردیــم. در این 
صورت مردم هم به نظرم راضی تر بودند. همین اآلن ما بیمارانی داریم 
که در برخی مناطق برای یک عمل زانو دو سال در نوبت هستند، البته 
من موارد چهار سال و پنج سال انتظار هم دیده ام. گرچه اخیرا مبالغی 

تزریق و کمی مشکالت حل شده اما کامال برطرف نشده است.
   به نظرتان با امکانات موجود، می توان راهــکاری برای کم کردن 

کز درمانی شهرهای بزرگ ارائه داد؟ فاصله نوبت دهی در مرا
قبل از همه این ها باید بگویم که راه حل اولیه و درست این است که 
مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت شــود تا بتواند با خیال 
راحت تر از شر روزمرگی خالص شود و برنامه های بلندمدت بریزد اما 
در همین شرایط هم کارهایی می توان کرد. به عنوان مثال می توانیم 
از ظرفیت شهرهای توریستی و زیارتی برای درآمدزایی استفاده کنیم. 
ما بسیار بهتر از وزارت بهداشت می توانیم این کار را انجام بدهیم چون 
سازمان تأمین اجتماعی ما عضو یک نهاد بین المللی به نام انجمن 
جهانی تأمین اجتماعی یا همان issa است و ارتباطات خیلی خوبی با 
سازمان های مشابه در کشورهای همسایه داریم. تشکل های کارگری 
ما هم اآلن با تشــکل های کارگری کشــورهای عراق، ســوریه، لبنان و 

خیلی از کشورهای عربی ارتباطات خوبی دارند و می توانیم بسیاری 
از آن ها را برای دریافت خدمات درمانی و پزشکی جذب کنیم. به این 
کز درمانی بین المللی در شــهرهای توریستی و  صورت با ســاخت مرا
زیارتی، هم نیاز کارگران این شهرها برطرف می شود و هم عواید حاصل 
از این کار را می توانیم دوباره در بخش درمان هزینه کنیم تا کارگران در 

شهرهای دیگر هم از مزایای آن بهره مند شوند.
   در صحبت هایتــان اشــاره ای بــه روزمرگــی در تأمیــن اجتماعــی 

داشتید. منظورتان از روزمرگی چیست؟
متأسفانه به دلیل فشــارهایی مالی فزاینده ای که به سازمان تأمین 
اجتماعی طی سال های گذشــته وارد آمده، درگیر روزمرگی شده ایم 
و همه چیز مغفول مانده، حتی کارهایی که چنــدان هزینه ای ندارد 
مانند امضای قرارداد خرید خدمت از بیمارستان های دولتی به جای 

ساخت بیمارستان در شهرهایی با جمعیت کم.
از طرفی ما یــک مدیریت واحــد قوی کــه در بحث درمان سررشــته و 
تخصص خوبی داشته باشد و بتواند کار را جلو ببرد نداشته ایم، کسی 
که خالقانه و مبتکرانه طرح هایی را ارائه بدهد تا هم برای رضایتمندی 
جامعه هدف مناسب باشد و هم برای پویا شدن حوزه درمان مفید 

باشد.
نکتــه بعــدی هزینه کــردن در بخش پیشــگیری اســت. عــده ای فکر 
می کنند خیلی از کارهایی که درزمینۀ پیشگیری و بهداشت باید انجام 
شود و نمی شود، هزینه است. به دلیل همین نگاه هم می گویند تأمین 
اجتماعی پــول ندارد و مــا نمی توانیم تــا این اندازه پوشــش بدهیم، 
درحالی که کار در حوزه پیشگیری واجب است. برای نمونه خدمات 
درزمینۀ دندان پزشکی را در نظر بگیرید. در حال حاضر درباره دندان 
یا فقط پر می کنند و یا آن را می کشند. عصب کشی جزو خدمات نیست 
یا بهداشت دهان و دندان هم تحت پوشش قرار نمی گیرد درحالی که 
اآلن همــه می دانند بســیاری از بیماری ها بــه خاطر عفونــت دندان 
ایجاد می شود. خرابی دندان روی قلب، سیســتم گوارش، مغز و... 

اثر منفی می گذارد.
ما با اضافه کردن خدماتی مانند جرم گیری، عصب کشی و... می توانیم 
از بروز هزینه های بســیار کالن تر در زمینه های دیگر جلوگیری کنیم. 
این یک موضوع اثبات شــده اســت. برخی می گویند ما از این پول ها 
نداریم و این کارها وظیفه وزارت بهداشت است اما ما در عمل دیده ایم 
که وزارت بهداشت ترجیح می دهد در بخش درمان هزینه کند و این 

هزینه را از بیمه ها بیرون بکشد.
کید بیشتر روی هزینه های پیشگیری  به هرحال به نظر من بیمه با تأ
یــا درمان های پیشــگیرانه می توانــد در هزینه هــای درمانی خودش 
صرفه جویی کنــد. در حــال حاضر در تمام کشــورهای توســعه یافته 
کید زیادی دارند. آن ها حتی  دنیا، بیمه ها روی خدمات پیشگیری تأ
کارگران را وادار می کنند یک ســری فعالیت های پیشــگیرانه را انجام 
گر ما  بدهند تا بعدا بیمه مجبور نشود هزینه های بیشتری بپردازد. ا
در سازمان تأمین اجتماعی از دام روزمرگی بیرون بیاییم، می توانیم 
از این تجربه های موفق و ســایر ابتــکارات درزمینــۀ کاهش هزینه ها 
و افزایــش بهره وری اســتفاده کنیم. متأســفانه همان طــور که گفتم 
مدیران مــا معموال درگیــر حــل بحران های روزمره هســتند و تــوان و 

فرصت برنامه ریزی بلندمدت را ندارند.

می توانستیم یک کار 
جایگزین بسیار بهتر 
انجام بدهیم آن هم 
استفاده از امکانات 

دولتی به صورت 
قراردادهای دوطرفه 

است.
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قوانین تأمین اجتماعی در ابتــدا باهدف حمایت از 
افرادی ایجاد شــد كه فعالیتی اقتصادی داشتند تا 
آینده آن ها را چــه در زمان اشــتغال و چه بعدازآن تضمین 
كند. بااین حال گسترش فعالیت های اقتصادی این قوانین 
را نیز به مرور تغییر داد و ابعاد آن را دگرگون كرد. تا آنجا كه 
اشكال مختلفی از حق بیمه ها در فعالیت های اقتصادی 
تعریف شده و هر شــغلی به فراخور ماهیت خود به نحوی 
حق بیمه را می پردازد. در این میان فعالیت هایی نیز وجود 
دارند كه به دلیل پراكندگی و یا مقطعی بودن كار،  تعیین 
حق بیمه برای آن ها مشكل است. از همین رو در قانون، 
سازمان تأمین اجتماعی با كارفرمایان توافق كرده تا در این 
مــورد، ضرایب ثابتی تعیین شــود تــا نیازی به محاســبات 
پیچیده بــرای تعیین حــق بیمه نباشــد. بااین حــال اگرچه 
تعداد این قبیل قراردادها در 4 دسته اصلی محدودشده 
اما بازهم رفتارهای سلیقه ای و وجود گلوگاه های فساد در 

آن ها به قوت خود باقی است.
بنابرایــن برخــی افــراد پیشــنهاد می کننــد بــرای كاهــش 
مشــكالت كارفرمایــان و ســازمان تأمیــن اجتماعــی، این 
ضرایب مقطوع شوند تا امكان تفسیر و تغییر در آن ها وجود 
نداشته باشد. گرجی پور، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین 
اجتماعی معتقد است كه پیچیدگی و مشکالتی به عنوان 
گلوگاه هــای اساســی در فرآیند اجرایــی و نهادی ســازمان 
تأمین اجتماعی در موارد مختلف ازجمله موضوع اعمال 
ضرایب حق پیمان وجود دارد که ســبب عدم شــفافیت، 
ایجــاد زمینه هــای فســاد و درنهایــت قفــل شــدن فضــای 
کسب وکار و به تبع آن افزایش هزینه مبادله برای فعالین 
اقتصادی و درنهایت کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور 
شده است. به گفته وی پیشنهاد این است كه نرخ ضریب 
حق بیمــه هــر قــراردادی اعــم از عمرانــی، غیر عمرانــی، با 
مصالح و بدون مصالح، با هر موضوعی 7 درصد ناخالص 
کارکرد به انضمام یک نهم آن به عنوان بیمه بیکاری متعلقه 
باشــد زیرا در صــورت اتخــاذ ایــن تصمیم که جهــت کلیه 
قراردادها یک ضریب واحد اعمال شود، کارکنان سازمان، 
واگذارندگان کار و پیمانکاران با تعریف واحد و دقیقی از حق 

بیمه روبرو و از سردرگمی رها خواهند بود.
در این زمینه گفت وگویی با وی انجام داده ایم كه در ادامه 

می خوانید.

 ضرایب 
حق بیمه 

مقطوع شود

 راهكــار بستـن گلوگاه فساد 
در تأمین اجتماعی؛
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   به عنوان سؤال اول، لزوم وجود قوانین مربوط به تأمین اجتماعی 
و به طور عام ساختار تأمین اجتماعی را چه می دانید؟

اصل روزآمدسازی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و متناسب سازی 
آن با شرایط روز جامعه امری صحیح اســت اما باید توجه داشت که 
قوانین اصلی و مادر مانند قانون تأمین اجتماعی به طور عام و قوانین 
بیمه های اجتماعی به طور خاص دارای یک ساختار تعادل منابع و 

مصارف و تنظیم ورودی و خروجی هستند.
به طورکلی اســاس قانون تأمیــن اجتماعی بــر ایجاد عدالت اســت و 
برای پیشــگیری از تضییــع نیــروی کار تنظیــم و این قانــون با هدف 
صیانت از حقوق کارگــران در مقابل کارفرمایــان و پیمانکاران تحریر 
و تصویب شــده اســت. بنابراین مقــررات آن ســازوکاری مــدرن برای 
حصول اطمینــان از اینکه کارفرمــا و پیمانکار حقــوق بنیادین کار و 
تأمین اجتماعی را بر اساس »اصول کار شایسته« در قبال مزدبگیران 

خود رعایت می کند، است.
درواقع برای حصول اطمینان از حفظ و صیانت از حقوق بنیادین کار 
در ارتباط با حقوق کارگران و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای قوانین 
و مقررات مربوطه و استیفای حقوق مزدبگیران از سوی کارفرمایان و 
پیمانکاران و ... در قانون تأمین اجتماعی، اصل بر احراز حق کارگر و 
تسجیل و تثبیت سابقه بیمه پردازی اوست و بحث وصول حق بیمه 

ع بر این اصل و به تبع آن بوده است. فر
   با توجه به اینکه حفظ حقوق کارگران هدف اصلی است، راهکار 

شناسایی و مکانیسم حق بیمه را چه می دانید؟
سه مکانیسم شناسایی و احراز سابقه حق بیمه کارگران وجود دارد و 
این سه مکانیسم در اصل و ازنظر نتیجه محاسباتی خروجی و ریالی، 
یکی هستند و فقط بســته به نوع کارگاه و نحوه کار با یکدیگر تفاوت 
گر سازمان تأمین اجتماعی درست عمل کرده و  دارند. به تعبیر دیگر ا
گر کارفرما و پیمانکار طبق قانون عمل کنند و حق وحقوق کارگر را در  ا
نظر بگیرند و فرار بیمه ای نداشته باشند، خروجی هر سه مکانیسم 
یکی اســت و به همان نرخ حق بیمه ای منجر می شــود که بر اساس 

اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای تعیین شده است.
اولین مورد برای تعیین حق بیمه، بازرسی کارگاهی، برای کارگاه های 

کوچک با تعداد کارگران محدود است.
در مورد دوم، بازرســی دفاتر قانونی، برای کارگاه هــای بزرگ با دامنه 
فعالیت وسیع و کارگران زیاد در دستور کار قرار دارد و مورد سوم شامل 
اعمال ضریب حق بیمه پیمان برای پیمانکاران و مقاطعه کاری ها و 

با هدف از بین بردن انگیزه فرار بیمه ای است.
در هر سه روش، اصل بر این است که باید کارفرما حقوق کارگر و کارمند 
خود را رعایت کند و ســازمان وظیفه دارد احراز سابقه بیمه ای کارگر 
ع بر موضوع  و کارمند را انجام دهد و در این میان، بحث حق بیمه فر

است.
   چرا در مورد پیمانکاران حق بیمه بر اساس تعداد کارگران محاسبه 

نمی شود و ضرایب ثابت مدنظر قانون گذار قرارگرفته است؟
اعمال ضریب در خصوص پیمان ها و مقاطعه کاری ها برای این است 
کنده و  که اوال محیط کارگاهی و عملیاتی پیمان ها آن قدر وسیع و پرا
بعضا صعب العبوراستصعب العبور است که امکان بازرسی کارگاهی 
)دیــداری( وجود نــدارد، ثانیــا کل هزینه های مصروفــه بابت نیروی 

انســانی در دفاتر پیمانکار اصلی مثبوت و مضبوط نیســت )به علت 
به کارگیری پیمانکاران دست دوم و سوم و ...(، ثالثا غالبا پیمانکاری ها 
فاقد کارگاه ثابت بوده و تمامی پرســنل شاغل در پیمان ها اطالعات 
و مدارکشــان در دفتر مرکزی پیمانکار وجود نــدارد، رابعا پس از اتمام 
و عملیات پیمــان امکان بازبینی و احراز اشــتغال فرد میســر نیســت 
که تجهیز کارگاه پیمانکار ســیار و موقت بوده و برچیده می شود.  چرا
برای همین منظور عالوه بر مکانیسم »بازرسی کارگاهی« و »بازرسی 
دفاتر قانونی« ماده 38 در قانون تأمین اجتماعی سال 1358 مبنی بر 
»اعمال ضریب پیمان« به عنوان یک راهکار جانبی و کنترل تعبیه شده 
که با اعمال ضریب حق بیمه پیمان، صیانت و حفاظت از نیروی کار 

فعال در این زمینه را اعمال می کند.
بنابراین با توجه بــه حفاظت از امنیت نیــروی کار به عنوان ســرمایه 
انسانی و محور توســعه و رشــد اقتصادی، اصلی اســت که بر روی آن 
تفاهم شده است؛ اما باید توجه کرد سازوکارهایی که در قالب نهادی، 
ســاختاری و قانونی به منظور حفاظت از محوری ترین عامل رشــد و 
توســعه اقتصادی طراحی، تصویب و اجرایی می شود، نباید خود به 

عاملی در جهت ضد اهداف اولیه اش عمل کند.
   به گفته شــما بر روی این ضرایب پیمان توافق شــده است. پس 

مشکل در این زمینه کجا است؟
پیچیدگی و مشکالتی به عنوان گلوگاه های اساسی در فرآیند اجرایی 
و نهادی سازمان تأمین اجتماعی در موارد مختلف ازجمله موضوع 
اعمال ضرایب حق پیمان وجود دارد که سبب عدم شفافیت، ایجاد 
زمینه های فساد و درنهایت قفل شدن فضای کسب وکار و به تبع آن 
افزایش هزینه مبادله برای فعالین اقتصادی و درنهایت کاهش رشد و 

توسعه اقتصادی کشور شده است.
بنابراین در ایــن زمینه معاونت رفاه اجتماعی ســعی کرده با بررســی 
ابعاد مختلف موضــوع گلوگاه های اساســی در صندوق های بیمه گر 
اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان  به خصوصبهخصــوص  اجتماعــی 
پیشنهادهایپیشــنهاد های عملی الزم را به منظــور برون رفت از این 

مشکالت ارائه کند.
   به طورکلی از چه زمانی تصمیم بر این شد تا برخی از حق بیمه ها 

به صورت ضرایب پیمان دریافت شود؟
در سال 5۴ برای نخستین بار در قانون تأمین اجتماعی به این موضوع 
اشــاره شــد. اولین بخشــنامه اصولی ضرایب حق بیمه پیمان نیز در 
تاریخ 56/7/5 صادر شد که شامل 9 فصل و در هر فصل ریز فعالیت ها 
جمعا 8۴ فعالیــت مشخص شــده و متعاقب آن و به دلیل گســترش 
فعالیت های پیمــان در تاریــخ 1365/07/07 بخشــنامه دیگری در 
شــش فصل و بــا 157 ریــز فعالیت صادر شــد و بــاز به دلیل پیشــرفت 
گزیر به دلیل پیچیدگی  تکنولوژی و گســترش فعالیت های پیمان نا
محاسبات، افزایش ضرایب و عدم شفافیت به علت تفاسیر مختلف 
افراد در مورخ 1370/01/2۴مصوبه ای در سازمان تأمین اجتماعی به 
تصویب رســید که قراردادهای پیمانکاری را به عمرانی و غیر عمرانی 
)بامصالح-بی مصالح - با ماشین آالت - دستمزدی( تقسیم و تعیین 

ضریب کرد.
یعنی برای راحتی کار و کاهش پیچیدگی در انجام امور ضرایب 
را تقلیل داده است )6% و 15% و 7% و تلفیقی از آن ها به انضمام 

قانون تأمین 
اجتماعی بر ایجاد 

عدالت است و 
برای پیشگیری از 
تضییع نیروی کار 

تنظیم و این قانون 
با هدف صیانت از 
حقوق کارگران در 

مقابل کارفرمایان و 
پیمانکاران تحریر و 
تصویب شده است.
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بیمه بیکاری متعلقه(.
   در حال حاضر چــه ضرایب پیمانی برای حــق بیمه فعالیت های 

پیمانکاری در نظر گرفته می شود؟
در حال حاضر بخشــنامه های مرجع جهت بررســی و اعمال ضرایب 
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری بخشــنامه 1۴ الی 1۴/11 است. در 
این بخشنامه ها قرارداد به 2 بخش عمرانی و غیر عمرانی تقسیم شده 

است.
بر اســاس آن حق بیمه به انضمام بیمه بیکاری قراردادهای عمرانی 
اجرائی 6/6 درصد و حق بیمه به انضمام بیمه بیکاری قراردادهای 
عمرانی مشاوره 15/6 درصد اســت. همچنین حق بیمه به انضمام 
بیمه بیــکاری قراردادهــای غیــر عمرانی با مصالــح 7/8 درصــد و بی 
مصالح 16/67 درصد است. از سوی دیگر حق بیمه به انضمام بیمه 
بیکاری قراردادهای غیرعمرانی با ماشین آالت مکانیکی 7/8 درصد 

و بی ماشین آالت )دستمزدی( 16/67 درصد تعیین شده است.
البتــه در برخی مــوارد حــق بیمــه به صــورت تلفیقــی از ضرایــب فوق 
گر در موضوع قــراردادی بخشــی از کارکرد،  محاســبه می شــود. مثال ا
دستمزدی و بخشی مکانیکی بوده باشــد؛ تلفیقی از ضرایب مرتبط 

اشاره شده برای محاسبه دریافت حق بیمه لحاظ می شود.
گر این ضرایب در شرایط مختلف تغییر می کند، پس ضرایب ثابت     ا
نیست و دوباره همان مشکل محاســبات ممکن است برای کارفرما 
و خــود تأمین اجتماعی وجود داشــته باشــد. برای حل این مشــکل 

راهکاری پیش بینی شده است؟
باوجود تالش های انجام گرفته به منظور سهولت، شفافیت و کاهش 
پیچیدگی در محاسبات ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، 
همچنان یکی از گلوگاه های اساســی ســازوکارهای اجرایی ســازمان 
تأمین اجتماعی موضوع نحوه دریافت حق بیمه از قراردادهای پیمان 

به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار است. چند نرخی بودن مکرر، 
به روزبهروز نبودن قواعد و دستورالعمل ها، برداشت های متفاوت از 
موضوع ضرایب و... منجر شده است تا فضای کسب وکار کشورمان 
همچنان درگیر پرداخت هزینه مبادله باالیی برای فعالین این حوزه 

باشد.
امروزه با توجه به فناوری اطالعات و تکنولوژی های جدید، دسترسی 
به اطالعات درست به سهولت در اختیار آحاد جامعه است و این امر 
میزان هشیاری ذینفعان را باالبرده و لذا در عصر جدیدی که در آن قرار 
داریم از صداقت و شفافیت به عنوان بهترین گزینه در سیاست گذاری 
و اجرا گریزی متصور نیســت و جهت تحقق این امر چــاره ای جز ارائه 
یک راه ســاده و همه فهــم وجود نــدارد. اعمــال یک ضریب یکســان 
جهت کلیه قراردادهای پیمانکاری ازجمله این راهکارها خواهد بود.

   مهم ترین مشکلی که ضرایب متعدد در قراردادهای پیمان ایجاد 
می کند،  چیست؟

وجود نرخ ها و ضرایب متعدد و درنتیجه عدم شــفافیت، متأســفانه 
موجبــات بــروز فســاد در امــور مختلــف را فراهــم آورده اســت. به طور 
مثال در خصوص یک قرارداد در 2 شعبه و حتی ممکن است توسط 
2 کارشناســی که کنار هم قرارگرفته اند، ضرایب مختلف اعمال شود 
که این موضوع می تواند عمدی و یا سهوی باشد. درواقع عدم ثبات 
در ضرایــب باعــث رفتارهــای ســلیقه ای می شــود و می توانــد برخــی 

کارفرمایان را متضرر کند.
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تنــوع ضرایــب، ذینفعــان 
فعالیت های مختلف پیمانکاری همیشــه به دنبال اخذ امتیازات و 
اعمال معافیت های بیشتر در خصوص موضوع فعالیت خود بوده اند 
و هر یک به طریقی به دنبال البی گری هستند و بدیهی است هیچ گاه با 
توقف این موضوع روبرو نخواهیم بود که این امر هم به ضرر بیمه شده 

همچنان یکی از 
گلوگاه های اساسی 

سازوکارهای اجرایی 
سازمان تأمین 

اجتماعی موضوع 
نحوه دریافت حق 

بیمه از قراردادهای 
پیمان به منظور 

حفظ و صیانت از 
نیروی کار است.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



و هم به ضرر سازمان تأمین اجتماعی است.
همچنین بــا توجه به ضرایب مختلــف و وجــود راهکارهای مختلف 
گذارنــدگان کار عمومــا حــاوی  جهــت معافیت هــا، گواهی هــای وا
اطالعات صحیح نبوده و متأســفانه بــه نحوی تهیه و ارائه می شــود 
کــه معافیت بیشــتری جهــت قراردادهــای پیمانــکاری مورداجرای 

پیمانکاران طرف قرارداد اعمال شود.
از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد که ارسال لیست های خالف 
در فعالیت های پیمانکاری بیشــتر مشــاهده می شــود و ایــن امر در 
طرح هــای عمرانــی بــا توجــه بــه مقطــوع بــودن ضرایــب حق بیمه 

پیمانکاری بیشتر است.
مشکل دیگر عدم دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به منابع است. 
کثر محاســبات  با توجه به عدم شــفافیت و وجود نرخ های متعدد ا
پیمان، مورد اعتراض پیمانکاران و در هیئت های تشخیص مطالبات 
مطرح می شود که این امر، وصول مطالبات را با تأخیر مواجه می کند 
و بدیهی اســت مبلغــی که بــا تأخیر وصــول می شــود، ضمــن ایجاد 
نارضایتی ذینفعان ارزش اولیه خود را نیز نخواهد داشت. این موضوع 
نه تنها برای سازمان بلکه بر پیمانکاران نیز صادق است؛ زیرا با تأخیر 
در پرداخت حق بیمه مفاصاحساب مربوطه نیز با تأخیر صادر خواهد 
گذارنــده کار وصول  شــد و پیمانکار نیز با تأخیر مطالبات خــود را از وا
خواهد کرد. همچنین با توجه به ضرایب متعدد، تقاضا و یا پیشنهاد 
رشوه در ســطوح مختلف امور مشاهده می شــود هرچند بسیاری از 
کارکنان شریف و محترم سازمان باوجوداین امر سالمت اداری خود 
را حفظ می کنند ولی هستند کسانی که از این موضوع استفاده های 

غیر مشروع خود را خواهند برد.
   به نظر شــما تعیین ضریب مقطوع می تواند این مشــکالت 

را حل کند؟

کاهــش  کــه دارد، باعــث  تعییــن ضریــب مقطــوع بــا شــفافیتی 
اعتــراض پیمانــکاران و درنتیجــه کاهــش پرونده هــای مطروحــه 
در هیئت هــای بــدوی و تجدیدنظــر می شــود، درنتیجــه مــا در ایــن 
بخش مبلغ حق الزحمــه پرداختی بــه اعضاء محتــرم هیئت ها و نیز 
هزینه های جانبی شــامل: آب، برق، تلفن، هزینه های ابالغ، صدور 
صورتحساب های متعدد جهت اعالم رأی و ... را صرفه جویی می کنیم 

که مبلغ قابل توجهی خواهد بود.
از سوی دیگر پیمانکاران به هنگام شرکت در مناقصه مبلغ حق بیمه 
را برآورد و بعد پیشنهاد قیمت می کنند ولی در حال حاضر در بسیاری 
از موارد در خاتمه کار و مراجعه به سازمان مبلغی بیشتر از حق بیمه 
برآوردی ایشــان مطالبه می شــود و چون مبلغ مذکور در بــرآورد اولیه 
گذارندگان کار، زیر بــار این مبلغ نرفته و  پیمانکار لحاظ نشــده بود وا
پیمانکار باید از ســود خود حق بیمه محاســباتی را پرداخت کند که 
موجب نارضایتی خواهد بود لذا چنانچه حق بیمه به صورت مقطوع 
و روشن تعریف شود هرگز پیمانکار اشــتباه محاسباتی در این بخش 

نخواهد داشت.
عکس این ماجــرا نیز وجــود دارد. در برخــی موارد پیمانــکاران به 
هنگام شرکت در مناقصه مبلغ حق بیمه را بیشتر از حق بیمه واقعی 
برآورد و بعد پیشنهاد قیمت می کنند بنابراین در خاتمه کار حق 
بیمه کمتری به سازمان پرداخت و درنتیجه مبلغ سودی بیشتر از 

گذارنده کار مطالبه می کنند. سود واقعی خود از وا
دو مورد آخر هزینه های ناخالص تولید را افزایش داده و اثرات منفی 
آن در اقتصاد کالن منجر به غیررقابتی شدن محصوالت، انتقال 
هزینه بیشــتر بــه مصرف کننــدگان و ... خواهد شــد زیرا بــه دلیل 
ک عمل  کثر ضرایب را مال ابهام، به عمد یا ســهو، مقاطعه کار حدا
قرار داده و این امر در برخی مواقع که پیمانکار نسبت به جزئیات 
کار و ضرایب مترتب بر آن آشنایی کامل دارد انگیزه را برای احصاء 
سود بیشتر با شبکه ارتباطی پیرامون از طریق رانت و ایجاد فساد 

فراهم خواهد کرد.
   پیشنهاد شما چه عددی برای تعیین ضرایب مقطوع پیمان 

است؟ آیا مطالعه ای در این زمینه انجام شده است؟
با توجه به مراتب فوق یک ضریب واحد بسیاری از مشکالت فعاالن 
اقتصادی را رفع خواهد کرد و ضریب واحد 7 درصد به انضمام بیمه 
بیکاری متعلقه جمعا 7/8 درصد به کلیه قراردادهای پیمانکاری 
پیشنهاد می شود. البته بدیهی است در مواقعی که حق بیمه طبق 
لیست های ارســالی پیمانکار بیشــتر از ضریب اعمالی اخیر باشد 

ک عمل لیست های ارسالی پیمانکار خواهد بود. مال
نحــوه شــناخت و ضرایب حــق بیمــه قراردادهــای عمرانــی حال 
حاضــر نیز بــه ایــن صــورت اســت کــه طبــق مصوبــات 129 و 1۴3 
شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی، قراردادهایی مشــمول ضوابط 
طرح های عمرانی تلقی می شوند که دو شــرط ذیل را توأمان دارا 
باشــند. اول اینکه قــرارداد بر اســاس فهرســت بهاء پایه ســازمان 
برنامه وبودجه )قراردادهای پیمانکاری( یا ضوابط تیپ سازمان 
مزبــور )قراردادهای مشــاوره ای( منعقدشــده باشــد و دوم اینکه 
تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت 

)اعتبارات ملی، منطقه ای، استانی( تأمین شده باشد.

ضریب واحد 
بسیاری از مشکالت 

فعاالن اقتصادی 
را رفع خواهد کرد 
و ضریب واحد 7 

درصد به انضمام 
بیمه بیکاری متعلقه 

جمعا 7/8 درصد 
به کلیه قراردادهای 

پیمانکاری 
پیشنهاد می شود.
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شایان ذکر است قراردادهای مشــارکتی عمرانی صرفا یک شرط دارد، 
قرارداد بر اساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه )قراردادهای 
پیمانکاری( یا ضوابط تیپ ســازمان مزبور )قراردادهای مشــاوره ای( 
منعقدشــده باشــد. ضریب حق بیمه قراردادهای عمرانــی اجرایی 6 
درصــد و قراردادهای مشــاوره ای عمرانــی 1۴ درصد بــه انضمام بیمه 
بیکاری است که تغییر در ضریب های فوق و اتخاذ تصمیم جهت تعیین 
ضریب یکســان بــرای قراردادهای عمرانــی و غیر عمرانــی، هماهنگی 

با سازمان مدیریت و سایر مراجع و ارگان های ذی ربط را می طلبد.
درواقع باید ضرایب مختلفی اعمال شود ولی در قراردادهای مشمول 
طرح های عمرانی ضریب یکسانی تعیین شده )بدون توجه به نسبت 
مــزد بــه کل کار( و آن 6 درصــد اســت. بــه این معنــا که هرچنــد در یک 
قرارداد تأمین اجتماعی حق بیمه ای کمتر از حق بیمه واقعی دریافت 
می شود ولی موضوع از محل حق بیمه سایر قراردادهای مورداجرای 

پیمانکاران جبران خواهد شد.
کنون هیچ مشــکلی از ســوی پیمانکارانی که به  علیرغم موارد فوق تا
لحاظ نســبت مــزد بــه کل کار بایــد حق بیمــه کمتر/بیشــتری جهت 
قراردادهــای مورداجــرا پرداخــت کننــد مشــاهده نشــده اســت. این 
موضوع ممکن اســت به این دلیل باشــد که درواقــع از ابتدا پیمانکار 
می داند چند درصد باید حق بیمه پرداخت کند. بنابراین آن را در رقم 
پیشنهادی خود به هنگام شرکت مناقصه لحاظ می کند و یا اینکه شاید 
گذارنده کار( تأمین  چون درصد باالیی از حق بیمه توســط دولــت )وا

می شود هرگز مشکلی به وجود نیامده است.
   اختالف دیگری کــه وجود دارد موضوع حق بیمــه در قراردادهای 

خرید است. در این زمینه چه نظری دارید؟
در حال حاضر عموما با 3 نوع خرید مواجه هستیم؛ اول، خرید داخلی 
از تولیدکنندگان داخلی که کار توسط پرسنل و در محل کارگاه ثابت 
انجام می شــود و دفاتر قانونی این قبیل کارگاه ها به صــورت دوره ای 
مورد بازرســی قرار می گیرد بنابرایــن درصورتی که با انعقاد قــرارداد و یا 
کتوری اقدام به فروش محصوالت به سایر پیمانکاران و یا  به صورت فا
اشخاص می کنند، صدور مفاصاحساب منوط به بازرسی دفاتر قانونی 
بوده و درصورتی که تعجیل در اخذ مفاصاحساب باشد، این امر با اخذ 

تعهد )مبنی بر در اختیار قرار دادن دفاتر قانونی( صورت می گیرد.
دومین مورد مربوط به خرید خارجی است که با ارائه مدارک و داشتن 
شرایط خاص از شمول کسر حق بیمه معاف است. البته در این مورد 
مشــکالت زیادی وجــود دارد ازجمله اینکــه اوراق گمرکی مشــخص 
نیســت مربوط به کدام قرارداد بوده و یا ممکن است مربوط به سایر 
واردات بوده و یا اینکه اصال ارتباطی با قراردادهای مورداجرا نداشته 

باشد.
سومین مورد نیز خرید از واحد اقتصادی )مغازه و ...( است که این گونه 
کتور رســمی از شمول کســر حق بیمه معاف است. در  خرید با ارائه فا
خصوص خرید از واحدهای اقتصادی نیز بسیار مشاهده می شود که 

کتورهای جعلی ارائه شده است. فا
توضیــح الزم در خصــوص مــوارد فــوق ایــن اســت کــه به هرحــال هــر 
قــرارداد پیمانــکاری جهــت انجام یــک کار منعقد می شــود نــه صرفا 
خرید خــاص. درواقع اصــال پیمانکاری محســوب نمی شــود و نباید 
بابت آن مفاصاحســاب صادر شــود و چنانچه خرید بابــت انجام کار 

)مقاطعه کاری( صورت گرفته باشــد، درواقع کار با مصالح محسوب 
می شود که در حال حاضر در قراردادهای با مصالح این موضوع لحاظ 
شــده و نســبت ضریب مزد بــه کل کار را کاهش و درنتیجــه حق بیمه 
کمتری از بابت آن مطالبه خواهد شد؛ بنابراین معاف نمودن خرید 
)هر نوع خرید( توجیه منطقی ندارد مگر در مواردی که موضوع صرفا 
فروش محصول همراه با حمل، نصب و راه اندازی، آموزش بوده باشد.
   با توجه به مشکالتی که عنوان کردید، در حال حاضر پیشنهاد 

قطعی شما برای تعیین ضرایب چیست؟
پیشــنهاد این اســت که نرخ ضریــب حق بیمــه هــر قــراردادی اعم از 
عمرانی، غیــر عمرانی، بــا مصالــح و بدون مصالــح، با هــر موضوعی 7 
درصد ناخالص کارکرد به انضمام یک نهم آن به عنوان بیمه بیکاری 
متعلقه باشد. در صورت اتخاذ این تصمیم که جهت کلیه قراردادها 
گذارندگان کار و  یک ضریب واحد اعمال شــود، کارکنان ســازمان، وا
پیمانکاران با تعریــف واحد و دقیقی از حق بیمه روبرو و از ســردرگمی 

رها خواهند بود.
در حال حاضر با توجه به شرایط پیمان ها برابر بخشنامه های صادره 
گر گذری کنیم به تجربیات اداره  با ضرایب مختلفی روبرو هســتیم، ا
دارایی همین مشکل را به ویژه در ارتباط با مالیات علی الرأس مشاهده 
می کنیــم )البتــه ایــن مشــکل در خصــوص حــق بیمــه قراردادهــای 
پیمانکاری این اندازه حاد نیســت زیرا هرچند نســبت مزد به کل کار 
مجهول اســت ولــی ناخالــص کارکرد کامــال معلــوم و نیاز بــه تخمین 
ندارد( تدبیری که چند سالی است اداره دارایی اتخاذ کرده، مالیات 
بر ارزش افزوده است با این فکر اولیه که هر درآمدی درنهایت منجر به 
خرید خواهد شد لذا بدون کنترل ریز معامالت و چند نرخی نمودن 

آن ها درصدی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کند.
گر در ســازمان تأمین اجتماعی نیز بــدون توجه به موضوع  بنابراین ا
فعالیت هــا و یا اینکه چــه میــزان از فعالیت ها خریــد و ... بوده اســت 
ضریب یکســان اعمال کنیم، تکلیف بســیاری از ذینفعان مشخص 
خواهد شــد -البته بدیهی اســت در مدت کوتاه مســلما با مخالفت 

برخی روبرو خواهیم بود.
   مخالفت از سوی چه کسانی؟

معضلــی کــه در ایــن خصــوص بــا آن مواجــه خواهیــم بــود اعتــراض 
پیمانکارانی اســت که برابر بخشــنامه های صادره، تمام یا بخشی از 
ناخالص کارکرد قراردادهای مورداجرای ایشــان به دالیل مختلف از 

محاسبات حق بیمه معاف  شده اند.
علی ایحــال به مرورزمــان تک نرخی شــدن باعــث می شــود اعتراض 
کارفرمــا به حداقل رســید، ضمــن اینکه ســازمان ســریع تر حق بیمه 
خود را وصول می کند. همان طور که مشاهده شــد در طول زمان و با 
گسترش فعالیت های پیمانکاری روند محاسبه تسهیل شده است. 
به عبارت دیگــر با اعمــال میانگین وزنــی یک بــار در دهــه 60 از حدود 
200 ضریــب اعمالــی مطابــق بخشــنامه های اولیــه، ۴ ضریــب اصلی 
کنون در  جهت دریافت حق بیمه از قراردادهای پیمــان تصویب و تا
حال اجرا اســت. بنابراین اصالح مجدد این ضرایب به ضریب واحد 
به منظور شــفافیت و کاهش موانع کســب وکار و فســاد الزامی به نظر 
می رســد و راه حل حذف ماده ۴1 قانون تأمین اجتماعی و مسائلی از 

این قبیل نیست.

هر قرارداد 
پیمانکاری جهت 

انجام یک کار منعقد 
می شود نه صرفا 

خرید خاص. درواقع 
اصال پیمانکاری 

محسوب نمی شود 
و نباید بابت آن 

مفاصاحساب صادر 
شود.
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پیمانکاران و 
کارفرمایان برای 

کاهش بروکراسی 
اداری و سرعت 

بخشیدن به کار، 
درصدهای ثابتی را 
به عنوان حق بیمه 

می پذیرند.

تخصصی شدن فعالیت ها در دنیای امروز باعث شده تا انجام 
امــور مختلف به اهل فن ســپرده شــود. ایــن موضــوع زمینه را 
بــرای شــکل گیری پیمانــکاران بــزرگ و کوچــك در حوزه هایی 
ماننــد ساخت وســاز، حمل ونقــل و ... فراهــم کرده اســت. در 
کنار آن اما قوانین نیز هرروز شکلی پیشرفته به خود می گیرند تا 
در قبال کاری که به انجام می رسد،  بیشترین حمایت قانونی 
از کارگــر و کارفرمــا بــه وجود آیــد. در ایــن میــان، قوانیــن بیمه 
تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت شغلی در زمان انجام کار و 
همچنین تضمین مســتمری مادام العمر بعد از بازنشستگی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
البته قوانین تأمیــن اجتماعی به دلیل تنوع در محاســبه حق 
بیمه از ســوی کارگــر و کارفرما،  معموال محل مناقشــه اســت و 
بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع در قراردادهای پیمانــی که با 
پیمانکاران مختلف بسته می شود، درصد ثابتی به عنوان حق 

بیمه در نظر می گیرند.
بااین حال تأمین اجتماعی برای افزایش دریافتی خود، تالش 
می کنــد تــا از ماده هــا و تبصره هــای مختلف اســتفاده کــرده تا 

دریافتی بیشــتری از کارفرما و پیمانکار داشــته باشــند. این در 
شرایطی است که در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی چندین 
نکته مهم در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری وجود 
دارد که رعایت آن هــا از جانب پیمانــکاران و کارفرمایان الزامی 
است. حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورتی درصدی 
از مبلغ قرارداد تعیین می شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان 

ازاین جهت بی تأثیر است.
ایــن مــاده قانونــی قراردادهــای پیمانــکاری را بــه ســه بخــش 
ح های عمرانی«، »قرارداد  عمده »قرارداد مشمول ضوابط طر
ح های غیرعمرانــی« و درنهایت »موارد خــاص قراردادهای  طر
غیرعمرانــی« تقســیم می کنــد. نحوه محاســبه حــق بیمه این 
ســه نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت بوده کــه مهم ترین نکته در 

خصوص بحث بیمه قراردادها است.
حق بیمــه قراردادهای مشــاوره ای عمرانی، به طــور مقطوع 
1۴ درصــد ناخالص کارکــرد به عالوه 1.6 درصــد به عنوان حق 
بیمه بیکاری اســت که درمجمــوع 15.6 درصد می شــود. در 
این نوع قراردادها ســهم پیمانکار 3.6 درصد و سهم کارفرما 

درصدهای ثابتی كه ثبات ندارند
مصائب حق بیمه در قراردادهای پیمان؛

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما
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12 درصد خواهد بود.
همچنین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اجرایی، مقطوعا 
6 درصد ناخالص کارکرد به عالوه 0.6 درصد به عنوان حق بیمه 
بیکاری جمعا به میزان 6.6 درصد ناخالص کارکرد است. سهم 

حق بیمه پیمانکار 1.6 درصد و سهم کارفرما 5 درصد است.
از سوی دیگر در قراردادهای عمرانی که بودجه قرارداد از محل 
اعتبــارات دولت و یــا با نظــارت دســتگاه های دولتی در کشــور 
تأمین می شود، حق بیمه به صورت مقطوع 6.6 درصد تعیین 
می شــود. 1.6 درصد از ایــن مبلــغ از صورت وضعیــت پیمانکار 
ح توســط ذی حســابی  کســر و بقیه 5 درصد از محل بودجه طر
ح واریز  کارفرما، به حساب سازمان تأمین اجتماعی منطقه طر
می شــود. حق بیمه را در این گونــه قراردادهــا کارفرما پرداخت 
می کند و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیســت کارگران را 

تکمیل و ارسال می کند.
ح های غیــر عمرانی  نوع دیگــر ایــن قراردادها، قراردادهــای طر
اســت. حــق بیمــه قراردادهایــی کــه در اجــرای آن هــا مصالــح 
مصرفی به طورکلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع 
قرارداد ارائه خدمات تعیین شــده و نــوع کار ایجاب می کند که 
کال به صورت مکانیکی انجام شود، به میزان 7 درصد ناخالص 
کارکــرد بــوده و مبلــغ مربــوط بــه بیمــه بیــکاری بــه آن اضافــه 

می شود.
حــق بیمــه قراردادهــای دســتمزدی و خدماتی غیــر مکانیکی 
به میــزان 15 درصــد ناخالــص کل کارکرد بــوده و مبلــغ مربوط 
به بیکاری کــه همان 1.6 درصد اســت بــه آن اضافه می شــود. 
البته در قراردادهای غیر عمرانــی درصورتی که تهیه مصالح هم 
بر عهده پیمانکار باشــد با ضریب 7 درصد و درصورتی که انجام 
موضــوع قرارداد بــدون تهیــه مصالح توســط پیمانکار باشــد با 
ضریــب 15 درصــد در نظر گرفته می شــود. در لیســت دســتمزد 

پرداختی به کارگر 7 درصد سهم کارگر است.
در اینجا پیمانکاران و کارفرمایان برای کاهش بروکراسی اداری 
و ســرعت بخشــیدن به کار، درصدهای ثابتــی را به عنوان حق 
بیمــه می پذیرند. درواقــع پیمانــکار می پذیرد کــه در پروژه ای 
مبلغــی بیشــتر از لیســت کارگــری خــود را به عنــوان حــق بیمــه 
بپردازد و در مقابل در پــروژه ای دیگر این مبلغ کمتر باشــد؛ اما 
در عمــل تأمین اجتماعــی این اعداد ثابــت را زیر پــا می گذارد تا 
به واســطه آن بتوانــد دریافتی و آورده بیشــتری بــرای صندوق 

خود به بار بیاورد.
گرچــه در اغلــب مــوارد ایــن مناقشــه بیــن پیمانــکار و تأمیــن  ا
اجتماعی در هیئت بدوی و حتی تجدیدنظر به نتیجه نمی رسد 
و پیمانــکاران عطای ایــن مبلغ مــازاد را به لقای ســایر پروژه ها 
می بخشند و برای ادامه فعالیت خود، آن را پرداخت می کنند.

این در شرایطی است که بیشــتر پیمانکاران مشکلی با افزایش 
مبلغ حق بیمه ندارند امــا معتقدند که این مبلــغ زمانی که در 
قالب قرارداد پیمان قرار می گیرد باید ثابت باشد تا هزینه و زمان 
رســیدگی به موضــوع بیمــه در پایــان کار و بســتن صورت های 
مالی پروژه به حداقل برســد. درواقع پیمانــکاران وحدت رویه 

و جلوگیری از رفتار سلیقه ای با قانون را در قراردادهای پیمان 
انتظار دارند.

حتی بعضی از سازمان تأمین اجتماعی به این امر باور دارند که 
با برخی بخشنامه ها برخورد سلیقه ای می شود. البته واقعیت 
ایــن اســت کــه گاهی هــم بخــش خصوصــی تفســیر درســتی از 
بخشنامه های سازمان ندارد و یا به درستی به جزییات آن آشنا 
نیســت. این مســئله که ممکن اســت به دلیل نامفهوم بودن 

بخشنامه ها ایجاد شود.
اما به هرحال نمی توان گفت که همه مشــکالت اعضا با تأمین 
اجتماعی به خاطر تفسیر یا درک نادرست آن ها از بخشنامه ها 
که عمــده مشــکالت به خاطــر نقص قوانیــن و عدم  اســت، چرا
خ می دهد بنابراین در  اجرای درست بخشنامه های سازمان ر
گام اول باید سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به اجرای درست 
بخشنامه ها کرده و در مرحله بعد قوانین از طریق پیشنهادات 
اصالحی به مجلس شورای اسالمی اصالح شود. از سوی دیگر 
زمانی که پیمانکاران قرارداد خود را با کارفرما تنظیم می کنند، 
میزان حق بیمه ثابت در آن بر اساس مبلغ پروژه تائید می شود. 
از همین رو تغییر این مبالغ در پایان کار تقریبا برای پیمانکاران 

در قرارداد با کارفرما غیرممکن خواهد بود.
موضوعی که باعث می شــود تا بخشــی از حق بیمــه ای که قرار 
بود توســط کارفرما پرداخت شــود،  از جیب پیمانــکاران راهی 
صندوق تأمین اجتماعی شود. نکته مهم دراین بین آن است 
که در ایران بزرگ ترین کارفرما دولت به شــمار مــی رود. در این 
زمینه پیمانکاران مشــکالتی در خصوص نحــوه اجرای تبصره 
الحاقی ماده 38 قانون با ســازمان داشــته اند، امــا این چالش 
عمدتٌا به دلیل عدم ارســال اطالعات کارکــرد در مهلت قانونی 
گذارندگان کار، که در اغلب موارد دستگاه های دولتی  توسط وا

هستند ایجادشده است.
در چنین مواقعی، چون اطالعات پیمان اعالم نشده، سازمان 
بر اســاس خود قــرارداد تصمیم گیــری می کند که ممکن اســت 
در محاســبات با واقعیات منطبق نباشــد. در این مــورد کار به 
بررســی و حتی حسابرســی از دفاتــر پیمانکار می رســد و این در 
شرایطی است که پیمانکاران برای پرهیز ازاین گونه بروکراسی ها 

پذیرفته اند که حق بیمه ثابتی را پرداخت کنند.
همچنین بر اساس قانون حسابرسی تنها برای تعیین مالیات 
مجاز است زیرا نیازمند صورت های مالی است اما در پرداخت 
غ از میزان سود و زیان، حق بیمه وظیفه قانونی  حق بیمه، فار
به شــمار مــی رود و حسابرســی دفاتــر نقشــی در میــزان و زمان 

پرداخت آن ندارد.
به طورقطع می توان انتظار داشت که سازمان تأمین اجتماعی 
با این موضوع برخورد آسانی نخواهد داشت اما به هرحال این 
مسئله نباید باعث عقب نشینی از پیگیری حقوق پیمانکاران 
و بعــد از آن کارفرمایــان و کارگــران شــود. البتــه اصــالح قوانین 
و اجــرای درســت بخشــنامه ها صرفــا بــا در نظــر گرفتــن منافع 
پیمانکاران محقق نخواهد شد، بلکه منافع ملی کشور نیز باید 

موردتوجه باشد.

نمی توان گفت که 
همه مشکالت اعضا 

با تأمین اجتماعی 
به خاطر تفسیر 

یا درک نادرست 
آن ها از بخشنامه ها 
که عمده  است، چرا
مشکالت به خاطر 
نقص قوانین و عدم 

اجرای درست 
بخشنامه های 

سازمان رخ می دهد
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   قبل از اینکه به سمت امکان ها حرکت کنیم و پیشنهادهای 
شــما را دریافــت کنیــم بــه نظــر شــما مهم تریــن مســائل حــوزه 

کسب وکار و سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
اولین مســئله مرتبط با تأمین اجتماعی، دولتی شدن آن است 
که جایگزیــن آن احیای شــورای عالی تأمین اجتماعی اســت. از 
سال تأسیس تا سال 1387 ســازمان تأمین اجتماعی به صورت 
سه جانبه اداره می شد؛ وقتی به صورت سه جانبه اداره می شد؛ 
کارفرما، دولــت و کارگــر به صورت مشــترک ایــن ســازمان را اداره 
می کردنــد، در دولــت آقــای احمدی نژاد ایــن ســازمان را دولتی 
کردند هرچند رســما قانونی در ایــن مورد تصویب نشــد اما عمال 
سازمان تأمین اجتماعی با تعطیلی شورای عالی تأمین اجتماعی 

و تبدیل آن به هیئت امنا دولتی شد.
در هفــت ســال دولــت آقــای روحانــی بارهــا در دولــت و مجلس 
ح شــد و این موضــوع در حال پیگیری اســت کــه خود یک  مطر
خ دهد بار دیگر سازمان  گر تصویب و تغییر ر معضل بزرگی است و ا
تأمین اجتماعی به دست صاحبان اصلی آن بازخواهد گشت و 

اصالحات را می توانند انجام دهند.
گر  زیان عدم احیای شــورای عالی تأمین اجتماعی آن است که ا
یک بخشنامه ای غلط است بخش کارفرما و کارگری توان اصالح 

 کلید حل معضالت کسب وکارها 
 با تأمین اجتماعی اصالح 

قانون است

قدرت الله قدسی کارشناس حوزه بیمه و تأمین اجتماعی:

امروزه یکی از بایسته های نظام کار، رابطه کارفرما و کارگر است و 
بر اساس آن، قانون نیز برای حمایت از کسب وکار و احقاق حقوق 
کارگــران در حــوزه تأمیــن اجتماعــی وارد عمــل شــده اســت امــا آنچه با 
تغییرات طی سالیان دراز اتفاق افتاده است ظهور و حضوری را در قوانین 

نمی بیند.
قدرت اللهقدرتاللــه قدســی کارشــناس حــوزه بیمــه و تأمیــن اجتماعــی 
معتقد است نقص در قوانین موجود است و برای آنکه در اجرا نیز دچار 
تفاسیر متعدد نشویم نیازمند اصالح قوانین هستیم تا از این رهگذر هم 
بخشنامه ها اصالح شــود و هم آنکه در حوزه اجرا دچار تفاسیر مختلف 
نشویم. وی معتقد است در حوزه تأمین اجتماعی تغییراتی طی سالیان 
زیاد رخ داده اســت که نمود آن در قوانین مندرج نیست و همین امر در 
رابطه کارفرما و تأمین اجتماعی و در نگاه کالن در رابطه با کسب وکارها 

ایجاد اخالل نموده است.
آنچــه می خوانیــد گفتگویــی بــا قدرت اللهقدرتالله قدســی در ایــن مورد 

است:

کارشناسان
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و تغییر نــدارد و برای اعتراض حتما باید به دیــوان عدالت اداری 
رجوع کنید و پس از چند ســال در نوبت بودن یک بخش نامه را 
اصالح تا بتوانید یک رویه اشــتباه را تصحیح کنید و تا به مرحله 
اصالح برسد قشر عظیمی زیان آن را متحمل خواهند شد و این 
گر بخواهیم  زیان پس از اصالح قابل بازگشــت نخواهد بــود! اما ا
بخشنامه ای و موردی بحث کنیم امروز دو مورد برای اصالح در 
دســتور کار اتاق بازرگانی اســت؛ اولی حق بیمــه اعضای موظف 

هیئت مدیره و مدیرعامل است.
قانــون در ســال 135۴ صراحــت دارد هرکــس از شــرکتی حقــوق 
دریافت نماید مشــمول حق بیمه اجباری اســت و این قانون تا 
سال 1397 اجرا شد، در سال 97 واحد حقوقی تفسیری بر روی 
این قانون گذاشته اســت که بر اســاس تغییراتی که در سال 87 
بر روی قانون دیگری اعمال شــده اســت دیگر الزام از روی دوش 
شــرکت ها برداشته شــده اســت که هیئت مدیره موظــف خود را 

بیمه کند که این عمال خالف قانون است.
بر اســاس قانون هر شــخصی که حقوق می گیرد باید بیمه شــود 
گر شــخصی ســهمی هم از شــرکت داشته باشــد درنهایت  حتی ا
حقوق بگیر شرکت است اما امروز اعالم می دارند که باید به صورت 
بیمه اختیاری-کارفرمایی اقدام کنید که آن شــخص موظف را 
به صورت اختیاری و کارفرمایی بیمه کنند! این بدان معناست 
که هزینه های شخص باال رفته و از خدمات آن کاسته می شود.

مسئله دوم که در کمیته ماده 12 مطرح شد آن است که سازمان 
تأمیــن اجتماعی بر اســاس حقوق ســال قبــل و افزایــش حقوق 
مصوب ساالنه طلب حق بیمه می کند درحالی که ممکن است بر 
اساس شرایط کار، کارفرما و کارگر توافق کنند بر روی عدم افزایش 
حقوق و یا کاهش حقوق نســبت به ســال قبل کــه هیچ تخلفی 
خ نخواهد داد زیرا الزامی وجود ندارد و دو انسان عاقل باهم به  ر
تفاهم رسیده اند اما سازمان تأمین اجتماعی بر اساس سیستم 
نرم افزاری خود محاســبه کــرده و حق بیمــه را صــادر می کند که 
این تخلف اســت زیرا طبق قوانیــن هم در قانون مدنــی و هم در 
ع آزاد هســتیم و بر اساس این آزادی با هم  قانون کار و هم در شر
توافقی را انجام می دهیم. البته باید اذعان داشــت که ســازمان 
تأمیــن اجتماعی بایــد در وصولی های خود حداقل هــا را رعایت 
کند یعنی آنکه حقوق هر فرد از حداقل پایه حقوق آن سال کمتر 
نباشد اما در جایی که این اصل رعایت می شود الزام به افزایش 
در باقی حاالت تخلف است زیرا ماده 39 تأمین اجتماعی تکلیف 

را مشخص کرده است.
کارفرمــا مکلــف اســت لیســت  کــه  مــاده 39 صراحــت دارد 
بیمه شــدگان خود را تا پایان ماه بعد به تأمین اجتماعی ارســال 
کند یعنی خــود اظهاری؛ خــود اظهاری اصــل بر اعتماد اســت و 
قاعده آن است که هر دســتگاهی خود اظهاری را می پذیرد مگر 

آنکه خالف آن ثابت شود.
   تخلف چگونه اثبات می شود؟

در ادامه همین ماده صراحت دارد که سازمان تأمین اجتماعی 
مکلــف اســت ظــرف 6 مــاه بررســی های الزم را انجــام داده و 
صحت وســقم لیســت های ارائه شــده را تائیــد یــا رد کنــد کــه در 

صورت رد آن، یک حق بیمه برآوردی را تعیین کند. پس مشاهده 
می شــود که مبانی قانونــی وجود دارد امــا الزام بــر اعمال ضریب 

بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی نیست.
گر این  البته باید توجه کرد که اصل بر حیات سازمان است، زیرا ا
سازمان برقرار نباشد بر زندگی سه میلیون خانوار تأثیر مستقیم 
گر بخواهیم به مسئله ای از جانب سازمان نگاه  می گذارد حال ا
کنیم، سازمان تأمین اجتماعی ماده ای دارد تحت عنوان ماده 

76 تأمین اجتماعی که نیازمند اصالح قانون است.
ماده 76 تأمین اجتماعی بر اساس تغییراتی که در قانون برنامه 
خ داد صراحــت دارد کــه میانگین دو ســال آخــر مبنای  ششــم ر
محاســبه ی مســتمری اســت، البته منعی تا به اینجا در صورت 
قانــون مشــاهده نمی شــود و از ســال 135۴ نیــز چنیــن بــوده و 
اجراشده است اما باید گفت جای سوءاستفاده را برای اشخاصی 
باز گذاشته است که 28 سال را با حداقل حقوق بیمه می شوند 
کثر حقــوق را به عنــوان حق بیمــه اعمال  و در دو ســال آخــر حدا
می کننــد. درواقــع از یک خــأ قانونــی اســتفاده کــرده و از جیب 
بســیاری از بیمه شــدگان حــق بازنشســتگی دریافــت می کنند و 
صندوق تأمین اجتماعــی را متضــرر می کند لذا به نظر می رســد 
که راهکار آن باشــد که میانگین دو ســال را به میانگین 5 ســال، 
ح و هم  10 و ... تغییــر دهیم. البته ایــن موضوع هم در قالــب طر
در قالب الیحــه به مجلــس تحت عنــوان اصالحــات پارامتریک 
ارائه شــده اســت کــه هــم در دولــت و هــم در مجلــس همچنان 

معطل مانده است.
بحث اساسی دیگر قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل 
ســخت و زیــان آور اســت. قانونــی در 1۴ مهرمــاه 1380 تصویــب 
می شــود تحــت عنــوان قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد در 
مشــاغل ســخت و زیان آور، ایــن قانــون در زمان تصویب اساســا 
یک قانون حمایتی بوده اســت برای تعدیل نیروهای شاغل در 
صنعت؛ نیروهای پیر و فرسوده ای که در صنعت وجود داشتند 
تعدیل شــوند و روزی که قانون نوشته شــد قانون گذار شرایط را 
درســت دیده بود تا این پدیده ختم شــود و صراحت کرده است 
شــخصی که 20 ســال متوالی و یــا 25 ســال متناوب در مشــاغل 
سخت و زیان آور کارکرده است می تواند بازنشست شود این بدان 
گر 2۴ ســال متناوب در مشاغل ســخت و زیان آور  معناســت که ا

بودید نمی توانید از این قانون استفاده و بازنشسته شوید!
ســه استفســاریه بــر روی این قانــون اعمال شــده اســت و یکی از 
استفساریه ها که از همه مشکل زاتر است که صراحت دارد: یک 
روز ســابقه ســخت و زیان آور نیز یک و نیم روز محاســبه شود لذا 
مالحظه می شود که اصل هدف قانون گذار را با این استفساریه 
زیر ســؤال برده اند. وقتــی قانون گــذار صراحت دارد که 20 ســال 
کار متوالــی یعنی فرســایش جســمی و عــدم توانایی کار کــه باید 

ج شود. به تدریج از سیستم خار
یک فرض دیگر قانون گذار داشته است و آن اینکه صراحت دارد 
که هر شــغلی ســخت و زیان آور تلقی شــد موظف بــه پرداخت ۴ 
خ حق  درصد اســت این ۴ درصد در آن روز بدان معنی بود که نر
بیمه به جای 30 درصد در این مشاغل 3۴ درصد شود که البته 

سازمان تامین 
اجتماعی بر اساس 

حقوق سال قبل 
و افزایش حقوق 

مصوب ساالنه طلب 
حق بیمه میکند 

در حالی که ممکن 
است بر اساس 

شرایط کار ، کارفرما 
و کارگر توافق کنند بر 
روی عدم افزایش 

حقوق . 
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



عدد درستی نیز بوده است و تولیدکننده نیز این ۴ درصد اضافی 
گر قرارداد  را در سربار تولید و سود و زیان خود محاسبه می کرد و ا
بوده اســت شــخص پیمانکار در باالســری قــرارداد خــود این ۴ 
درصد را لحاظ می کرد و برای بیمه شده نیز این حق اثبات شده 
بود که در صورت تعطیلی واحد تولیدی او نیازمند به جستجوی 
حق خود نبود و در هر جای دیگر به عنوان شاغل بخش سخت 

وو زیان آور امتیاز آن قابل احراز و مطالبه بود.
تأمیــن اجتماعــی بخشــنامه ای را در ایــن موضوع در ســال 83 
ابالغ می کند برای اجرا، این موضوع ســال 85 به دیوان عدالت 
اداری ارجاع داده می شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
رأی می دهد که زمان بررسی ســخت و زیان آور بودن یک شغل 
در زمان بازنشســتگی فرد شــاغل اســت یعنی حداقل 20 ســال 
پس از اشــتغال فــرد. ایــن بــدان معنی اســت کــه ۴ درصدهای 
تعیین شــده در این مدت دریافت نشده اســت، بعضا کارگاه ها 
تعطیل شده اند، برخی کارفرماها به رحمت خدا رفته اند و وقتی 
امروز جمع ایــن ۴ درصدها را محاســبه کنید عدد بزرگ شــده و 
خیلــی از کارفرمایان تــوان پرداخــت را ندارنــد و در صورت های 
ســود و زیان نیز لحاظ نشــده اســت و بایــد امروز هزینه 30 ســال 
قبل پرداخت شــود. تازه ایــن در حالی اســت که شــرکت وجود 
گر شــرکتی به هر دلیلی دیگر وجود نداشته باشد  داشته باشــد ا
شاغل دیگر نمی تواند از این حق خود بهره ببرد و سازمان تأمین 
اجتماعی به عنوان مجری قانون نیز حق بیمه اضافی را در طول 
30 ســال دریافت نکرده اســت تا بتواند ســرمایه گذاری مطلوب 
برای بازپرداخــت در موعد مقرر را به درســتی انجــام دهد لذا به 

نظر این مورد نیز از موارد قانونی است که نیازمند اصالح است.
   این موارد آیا اخاللی برای کارفرما ایجاد می کند؟

گــر کارفرما وجــود داشــته باشــد و کارگاهــش دایر باشــد هزینه  ا
ســنگینی بالفاصلــه بــر آن هــا حمــل خواهد شــد کــه در بــرآورد 
هزینه های تولید محاســبه نشــده اســت و قابلیت اعتراض هم 
مبنی بر اینکه چرا قبال اطالع داده نشــده بود نیز به علت همین 
رأی دیــوان عدالت اداری ندارنــد؛ زیرا عنوان می شــود که برای 
مثال 20 ســال پیــش تقاضایی برای بررســی ارجاع داده نشــده 
بود و وقتی به ســمت تقاضا برویــد خواهند گفت حــق تقاضا بر 
طبق این اصل متصور نبوده است و زمانی چنین حقی برای من 
قابل پیگیری بود که جمع سوابقم به حد موردنظر می رسید که 
کمترین آن 20 سال سابقه است. پس باید گفت ابتدا آئین نامه 
ســپس رأی دیوان عدالت اداری و در انتها خــود قانون نیازمند 
اصالح است که البته این مورد نیز به عنوان یک طرح در مجلس 

همچنان بالتکلیف است!
البته باید ذکر کــرد که یک مــاده 52 در قانون کار موجود اســت 
که مرتبط با مشاغل ســخت و زیان آور است که در آنجا کار آسان 
شده و گفته است که کسانی که در مشاغل سخت اشتغال دارند 
می بایست به جای ۴۴ ساعت 36 ساعت فعالیت کنند، درباره 
مرخصی و اضافه کار نیز صراحت دارد و میزان پرداخت مازاد نیز 
مشخص شــده اســت و هیچ بار مالی برای صنــدوق بیمه ثالث 
ندیده است و کارفرما نیز بر اساس منفعت در هزینه تولید خود 

لحاظ می کند، اما باید عنوان داشت که برای یک شغل نباید بار 
مالی اضافــی بر صندوق بیمه گــر حمل کنیم زیــرا صندوق بیمه 
مشــترک اســت بین حداقــل 13 الــی 1۴ میلیــون نفر بیمــه پرداز 
گر شــخصی در شــغل  و حداقل ۴0 میلیون نفر تحت پوشــش و ا
سخت و زیان آور اشــتغال دارد دیگر بیمه گران نباید هزینه های 
گــر نیاز بــه پرداخت هزینه ای اســت باید  آن را پرداخــت کنند و ا
از سیســتم حمایتی دولت مانند بهزیستی پرداخت شــود و یا از 
صندوق های دیگری تأمین شود زیرا این ۴ درصد پوشش زیان 

این موضوع را نمی دهد.
   آیا مسئله دیگری نیز در مورد روابط کارفرما و سازمان وجود 

دارد؟
مورد دیگری که می توان به آن اشــاره کرد مبحثــی تحت عنوان 
بدهی های قطعی شــده اســت، مســتند آن نیز »بخشــنامه 72 
درآمد« اســت که بــرای قبل از انقالب اســت اما موضــوع تجدید 
محاســبه بدهی هــای قطعــی شــده بــود یعنــی از زمان بازرســی 
تا زمان بازرســی بعــدی شــاید برخــی از کارمنــدان و شــاغلین از 
یــک کارگاهــی رفتنــد و بیمه کننده نیــز مطلع نبــود کــه باید این 
موضــوع را بــه ســازمان اطــالع دهــد و بدهــی قطعــی می شــود، 
درصورتی که بیمه شده ی واجد شــرایطی موجود نیست، در آن 
زمان مدیریت ها دستور تجدید محاسبه را بر اساس مستندات 
صــادر می کردند که موارد حذفــی را کنار گذاشــته و الباقی مبالغ 
وصول شــود یعنی مستندات را بررســی می کردند و تشخیص در 
اختیار یک مدیرکل بود، اما از زمانی که سیستم ها مکانیزه شده 
اســت این اختیارات برداشــته شــد و اعالم شــد پشــت سیستم 

زیان عدم احیای 
شورای عالی تامین 
اجتماعی آن است 

گر یک بخشنامه  که ا
ای غلط است بخش 

کارفرما و کارگری 
توان اصالح و تغییر 

ندارد و برای اعتراض 
حتما باید به دیوان 
عدالت اداری رجوع 

کنید و پس از چند 
سال در نوبت بودن 

یک بخش نامه را 
اصالح تا بتوانید 

یک رویه اشتباه را 
تصحیح کنید.

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما
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اجازه ای برای دست کاری بدهی ها وجود ندارد مگر آنکه مسئول 
باالی ستاد به خدمات ماشینی این اجازه و دستور را صادر کند 
که آن ها این کار را انجام دهند و دســتور بازنگری اجرا شود، این 
شرایط درباره اصناف است اما درباره پیمانکاران متفاوت است.

امــکان دارد شــما یــک قــراردادی منعقــد کنیــد و بــه هــر دلیلی 
قرارداد اجرا نشــود و یــا در میانــه کار به دلیــل کمبــود اعتبارات 
گذارنده و ســازمان  تعطیــل و متوقــف شــود و مکاتبــات بیــن وا
تأمین اجتماعی پاسخ به موقع را دریافت نکند، سازمان تأمین 
کثــر ضریب حق بیمه را  اجتماعی بر اســاس اطالعات اولیه حدا
محاسبه و ابالغ می کند و این ابالغ نیز به سمت ابالغ الکترونیک 
رفته اســت، حال اینکه احتمال تغییر آدرس وجود دارد و به هر 
دلیل دیگری امکان دارد ابالغ به دست شخص موردنظر نرسد 
و درنهایت یک بدهی ناخواسته بر اساس عدم اطالع بر کارفرما 
حمل می شود درحالی که کار انجام نشده بر اساس کل کار حق 

بیمه مطالبه می شود.
ایــن موضــوع در اتــاق بازرگانی بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
میان گذاشته شد و مقرر گردید آن »بخشنامه 72 درآمد« را احیا 
کنند، آئین نامه ای تحــت عنوان آئین نامــه 16 و 17 هیئت های 
تشــخیص اتــاق بازرگانــی طراحــی و ابــالغ شــد امــا در اجــرا این 

مقررات رعایت نمی شود.
این آئین نامه تشکیل شــده در شعبه متشــکل از رئیس درآمد، 
رئیس اجرائیات، رئیس بازرسی و درنهایت رئیس شعبه، یعنی 
هیئتی در شعبه تشکیل می شــود بدون حضور متقاضی و رأی 
صادره نیــز بر اســاس قبول یــا رد مســتندات متقاضی نیســت و 
درنهایــت نامه ای صــادر می شــود کــه در کمیته مــورد موافقت 
گــر کمیته ای تشکیل شــده اســت  شــد و یا نشــد! درصورتی که ا
باید قانون مند باشــد یا باید نماینده ای از کارفرما وجود داشته 
گر دفاعی قرار است صورت  باشد یا متقاضی را دعوت کنند که ا
گیرد مســتند باشــد نه آنکه در کمیتــه ای رأی صادر شــود، این 
کمیته بدوی اســت و کمیته تجدیدنظر نیز در استان است و در 
99 درصد مواقع در شــعبه نمی پذیرند که شــما به استان بروید 
تا کارشناسان استان موردبررسی قرار دهند؛ درواقع باید گفت 
این آئین نامه عمال متوقف شده اســت لذا یکی از خواسته های 
به حــق کارفرمایــان احیــا و به نوعی زنــده کردن کمیته هاســت 
و اینکه امــکان دفاع وجود داشــته باشــد امــا با شــرایط موجود 
به محض ارجاع به این کمیته باید برای اعاده به دیوان عدالت 

اداری رجوع کنید!
حال می توان بــه دیوان عدالت اداری رجوع کــرد و دید ورودی 
پرونده های تأمین اجتماعی به دیوان چه میزان است. در حال 
حاضر عدد دقیقی در ذهن ندارم اما مطلع هستم که عدد بسیار 
باالست و در مصاحبه های ریاست دیوان نیز مشخص است که 

رسیدگی تأمین اجتماعی یا اول است یا دوم!
   دلیل این مسائل به نظر شما چیست؟

توجه کنید همه موضوعات را باید باهــم اصالح کرد، نمی توان 
تنها در یــک حوزه اقدام کــرد و منتظر نتیجه مطلــوب بود، باید 
قانون اصالح شــود، مقررات و بخشنامه اصالح شــود و در زمان 

اجرا نیز کارمند را تأمین کرد تا اجرا نیز تصحیح شود.
برای مثال یکی دیگر از نارضایتی های موجود در بخش مرخصی 
زایمــان اســت. قانون گــذار عنــوان دارد کــه دولــت می توانــد به 
گر قانون را مطالعه کنید  ازای هر زایمان 9 ماه مرخصی بدهد. ا
صراحــت دارد کــه دولــت »می تواند«، بیان نداشــته کــه دولت 
»مکلف« اســت، بنابراین یکسری از دســتگاه ها اجرا و دستگاه 
دیگر اجرا نمی کند. تأمین اجتماعی عنــوان می کند که تکلیفی 
در این مورد مترتب این ســازمان نیســت زیرا هزینه ای دریافت 
نکرده است که شــش ماه را تبدیل به 9 ماه کند، مایلم به شما 
پیشــنهاد دهــم کــه آمــاری را بررســی کنیــد از میــزان شــکایات 
در همین مــورد افزایــش 6 ماه به 9 ماه از ســوی بیمه شــدگان و 
از فرجه دیــوان عدالــت اســتفاده می کنند تــا زمــان رأی دهی و 
دیوان نیز تمامــا رأی به نفع بیمه شــدگان می دهد! حال اینکه 
این بدهــی را از کجــا بایــد دریافت کــرد و جز بدهی هــای دولت 
به ســازمان تأمیــن اجتماعی محســوب می شــود یا خیــر بحث 

دیگری است.
بنابراین مالحظه می کنید که قانون اشــتباه، منبع نامشــخص 
و در اجرا نیز همه را دچار مشکل کرده اســت وقتی امکان تغییر 
هست، نیازی به رأی دیوان عدالت اداری ندارد در همین حال 
نیز دیوان عدالت اداری نباید مافــوق قانون الزامی را صادر کند 
اما آیا توان ســازمان تأمیــن اجتماعی هم عرض دیــوان عدالت 

اداری است؟ قطعا خیر!
   یکی از مسائل پربسامد بین کارفرمایان که عنوان می شود 
بحــث مــاده 38 و 41 اســت در ایــن مــورد نیــز توضیحاتــی ارائــه 

می فرمایید؟
قانون گذار یک تکلیفی را روشن کرده است که این تکلیف قانونی 
درست بوده اســت اما در اجرا ســلیقه ای رفتار شــده است؛ ماده 
38 و ۴1 در ارتباط با پیمانکاران است، پس دو ماده قانونی بیشتر 
گذارنده  نداریم، به ماده 38 دو تبصره نیز واردشده و می گوید؛ وا
کار مکلف است زمان انعقاد قرارداد ضمن الزام پیمانکار به ارسال 
لیســت و پرداخت حق بیمه، 5 درصد از هر صورت وضعیت کسر 
کند و به عنــوان ودیعه نــزد خود تا پایــان قرارداد نگهــداری کند و 
آخرین صورت وضعیت را نیز پرداخت ننماید و زمانی که پیمانکار 
مفاصاحساب را ارائه کرد مبالغ را پرداخت نماید. آخرین مصوبه 

در این مورد برای 2۴ فروردین 1370 است.
گر  امــروز 29 ســال از تاریخ تصویــب این مصوبه گذشــته اســت ا
فــرض را بــر آن بگذاریــم کــه آن روز ایــن مصوبــه دقیقــا علمــی و 
کارشناســی تصویب شــده و نســبت مزد بــه کار کــه بیــن 7 تا 15 
درصد تصویب شــده درســت بوده اســت در طول این 29 ســال 
تکنولــوژی و ماشــین آالت چقــدر تغییــر کــرده اســت؟ قیمــت 
مصالــح، اجناس و دیگر ملزومــات چقدر تغییر کرده اســت؟ اما 
این مصوبه هیــچ تغییری نکرده اســت. افزایش نســبت مزد به 
گر محاسبه کنید مشــخص می شود که مصالح و مزد  مصالح را ا

چند برابر افزایش یافته است.
پس اصل آن است که این مصوبه باید در طول 29 سال اصالح 
می شــد یعنــی جایــی اضافــه و در جــای دیگــر کــم می شــد. در 

قانون بازنشستگی 
پیش از موعد در 
مشاغل سخت و 
زیان آور ، در زمان 

تصویب اساسا یک 
قانون حمایتی بوده 

است .
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



حال حاضر 10 سال اســت که شــورای عالی وجود ندارد و در 19 
ســال قبل نیــز اقدامی صــورت نگرفته اســت لذا نتیجــه چیزی 
جــز نارضایتی که شــما عنــوان می دارید یکــی از پربســامدترین 

معضالت کارفرمایان است، نخواهد بود.
این موارد در بخش قانون است؛ در بخش اجرا نیز بخشنامه 1۴ 
صادرشده اســت که در حال حاضر اجرایی اســت و امکان دارد 
این بخشــنامه را کارشناســان تفســیر کنند! کمیته تشــخیص 
ضریــب تفســیر کنــد و نیایــد بــا واقعیــات انطبــاق دهــد. ایــن 
اســتنباط نــزد کارفرمایــان کــه به علــت کســری منابــع همواره 
کثر را لحــاظ می کنند از همین محل نشــئت می گیرد. باید  حدا
مصوبه اصالح و ســپس در اجــرای قانــون تدابیری اندیشــیده 

شود.
   این اصالح قانون به چه معناست؟ راهکار چیست؟

بایــد تمامــی مشــاغل موجــود در کشــور بیایــد در یک ســبدی 
گذاشته شود، کارشناسان دستگاه های مختلف از وزارتخانه ها 
و سازمان ها، پیمانکاران و تشکل ها نیز حضورداشته باشند و بر 

اساس کار کارشناسی ضرایب استخراج شود.
   آیا می توان قرارداد تیپ در نظر گرفت؟

قرارداد تیپ برای قراردادهای عمرانی است، یعنی 6.6 تا 15.6 
درصــد؛ در قراردادهــای عمرانی که مصوب ســال 1363 اســت 
قراردادها بر اساس فهرست های ســازمان برنامه باشد، اعتبار 
از محل بودجــه عمرانی دولــت پرداخت شــود و پیمانکار فقط 
لیست را ارائه کند و حق بیمه را سازمان برنامه به حساب تأمین 

اجتماعی واریز نماید.
آن روز که این مصوبه تصویب شد این اعداد هم خوانهمخوان 
گــر همهم همخــوان نبــود یک باالســری بود کــه دولت به  بود ا
پیمانکار پرداخت می کرد و به پیمانکار فشاری وارد نمی شد اما 
در چند سال اخیر اتفاقاتی حادث شده است و آن اینکه دولت 
نتوانست به موقع پروژه های عمرانی را تأمین کند و کار طوالنی 
شده است و وقتی که کار طوالنی می شود ضریب باالسری مزد 
افزایش می یابد. برای مثال اتوبان تهران شمال؛ در پایان دولت 
مرحوم هاشمی رفســنجانی کلنگ زنی شــده و پس از چندین 
دولت تنهــا یکی از قطعات بازگشایی شــده اســت امــا پیمانکار 
قطعه دو و سه کارگاه خود را باید نگهداری کند و این نگهداری 

یعنی یک سری عوامل و یکسری مزد!
اما چون کاری صورت نمی گیرد نمی توانند حق بیمه را پوشش 
دهند، صورت وضعیتی دریافت نشده است و امروز به نقطه ای 
رسیده ایم که در بسیاری از پیمان ها دیگر 6.6 درصد تکافوی 

حق بیمه را نمی دهد.
اختالفــی کــه در دو ســال گذشــته مابیــن تأمیــن اجتماعــی و 
خ داد آن اســت کــه تأمیــن اجتماعی ایــن مبالغ  پیمانــکاران ر
را از پیمانــکاران مطالبــه کــرد و پیمانکار نیــز به هــر مرجعی که 
می توانست شکایت کرد و این شکایت در دیوان عدالت اداری 
علیه پیمانکاران رأی صادر شــد و اعالم شــد که پیمانــکار باید 
تفاوت را پرداخت نماید حال باید پرسید آیا پیمانکار 100 درصد 

مقصر است؟ طبیعتا خیر!

سازمان تأمین اجتماعی درجایی که مازاد دریافت می کند این 
مــازاد را بازنمی گردانــد امــا در جایی کــه تفاوت وجــود دارد این 

تفاوت را دریافت می کند.
وز بــا آن مواجــه هســتیم ظهــور  کــه امــر    یــک مســئله ای 
کسب وکارهای جدید مثل استارت آپ هاست که در سال 1370 
کــه قانون مصوب شــده وجــود خارجی نداشــته اند اما امــروز با 
شــرایط روز و توســعه تکنولوژی بســیار پررونق هســتند در این 

مورد چه باید کرد؟
بایــد پذیرفــت بــر اســاس قوانیــن مــا، یــا رابطــه بایــد کارگــری و 
کارفرمایــی باشــد و یــا پیمانــکاری کــه در این اســتارت آپ های 
خدماتی هیچ یک از این دو نیست مگر آنکه قانون گذار تصمیم 
بگیرد نــوع ســومی از رابطــه را در امر مشــاغل به عنوان واســطه 

تعریف کند.
به هرحــال امــروز در قوانین این مشــاغل تعریفــی ندارنــد و باید 
پذیرفت نقض قوانین در این حوزه مشهود است، قانون تأمین 
اجتماعی برای ســال 135۴ اســت و قانون کار نیز مصوب ســال 
1369 است اما این مشاغل پدیده های جدید طی 6 سال اخیر 

هستند.
در بخــش رایانــه ای در تأمیــن اجتماعــی قوانینی تحــت عنوان 
بخشــنامه 1۴/3 و 1۴/11 وجود دارد و بر اســاس قانون موجود 
فرض بر آن اســت کــه اوال کار آن هــا مکانیزه اســت و فــرض دوم 
آن است که بر اســاس حق بیمه ای که ارائه و پرداخت می شود 

سازمان به آن ها مفاصاحساب می دهد.
گر قرار بر حرکت سریع است  بنابراین می توان نتیجه گرفت که ا
قانون گــذاری نیــز بایــد تســریع شــود، امــا قانون امــروز کــه ارائه 
می شود برای سال 135۴ است. خداوند رحمت کند مهندس 
بازگان را جایی به مطایبه می گفت یک روزی یک پزشک بود که 
روزی می گفت عرق نعنا همه بخورنــد و روز دیگر داروی دیگری 
اما امروز علم پزشــکی تخصصی شــده اســت و دارای رشته های 
گون اســت لــذا بر اســاس همین تغییــرات، قوانیــن نیز باید  گونا

تغییر کند.
   راهکار چیست؟

گر کسب وکار  باید همه امور با هم و در یک راســتا حرکت کنند، ا
نوین وارد بازار کار می شود قوانین نیز باید به همین منوال تغییر 
و به روزرسانی شود و قبل از گسترش کسب وکار قانون گذار درباره 
گرنه  آن فکری بیندیشــد و یا بــا قوانین موجــود انطباق دهــد، ا

تمام قوانین الاقل با قوانین مادر انطباق ایجاد شود.
برای مثال همین امر قرارداد را در کل قوانین ما تحقیق کنید در 
کجا تعریف مشخصی دارد؟ تقریبا در هیچ کجا تعریف مشخصی 
ندارد! تنها می توان به قانــون 10 مدنی ارجــاع داد که می گوید: 
قرارداد عبارت است از توافق شفاهی یا کتبی بین دو نفر که مغایر 
ع و قانون نباشد. حال می توان پرسید وقتی قرارداد شفاهی  شر
نیز قرارداد تلقی می شــود مرجع رســیدگی کجاست؟ این موارد 
موجــود اســت و در قوانین نیازمند اصالح هســتیم و مشــکالت 
بنیادین است و همین امر باعث می شود که هنگامی که به اجرا 

می رسد قابلیت تفسیر پیدا کند.

امروز 29 سال از 
تاریخ تصویب این 

مصوبه گذشته 
گر فرض را  است ا
بر آن بگذاریم که 

آن روز این مصوبه 
دقیقا علمی و 

کارشناسی تصویب 
شده و نسبت مزد 

به کار که بین 7 تا 15 
درصد تصویب شده 
درست بوده است 

در طول این 29 سال 
تکنولوژی و ماشین 

االت چقدر تغییر 
کرده است ؟

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما
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   صاحبان کسب وکارها مسائل و مشکالتی با سازمان تأمین 
اجتماعــی دارنــد کــه برخــی از ایــن مشــکالت در صحبت هــای 
صاحبــان کســب وکارها و نماینده هــای آن هــا پربســامد بــود. 
مســائلی که برخــی از آن هــا مبتالبه اغلــب کســب وکارها بود. 
مســائلی همچــون ســه جانبه گرایی، حسابرســی و بازرســی و 
حــق بیمــه در قراردادهــای پیمانــی و نظایــر این هــا. برخــی از 
کارشــناس های تأمیــن اجتماعــی می گوینــد مــا مشــکل قانونی 
داریم و قانــون تأمین اجتماعی را برای امــروز قدیمی می دانند. 
برخی هم معتقدند مشکل قانون نیست بلکه تعدد بخشنامه ها 
و تفســیرپذیری آن هــا اســت. می گوینــد دولــت بدهــی اش را 
پرداخت نکرده و ســازمان با کمبود منابع مواجه شــده است و 
برای جبران بخشنامه هایی را تدارک دیده اند که کمبود منابع را 
تأمین کنند. این همان جایی است که کسب وکارها به مشکل 
می خورند. بــار کردن برخــی بیمه ها که تکلیف ســازمان تأمین 
اجتماعی نیست و دولت یا مجلس بر آن ها مکلف می کنند هم 
ازجمله همین بارها است. می توانیم بحث را از همین جا درباره 

صندوق شروع کنیم و بعد وارد جزئیات شویم.
گر تأمین اجتماعی را در کنار نظام خانواده، بازار و  معتقدم که ا
دولت در نظر بگیریم و تأمین اجتماعی را به عنوان تعدیل کننده 
بین این نهادها و واسطه در نظر بگیریم، وظیفه تأمین اجتماعی 
این اســت که این اثراتی کــه در برهه های مختلــف در اقتصاد و 
اجتماع بــروز می کند بتوانــد تعادل را دوبــاره ایجاد کنــد. با این 
مقدمه عــرض کنم کــه کشــور در شــرایطی قــرار دارد کــه تحریم 
عجیبی اســت و روح و روان مردم تحــت تأثیر تبلیغــات مجازی 
اســت، اقتصاد مــا کارکردهای خــودش را ازدســت داده اســت. 
هــدف تحریم ها اصــال این اســت کــه روی مــردم تأثیر بگــذارد و 

تأمین اجتماعی هم با مردم سروکار دارد.

بخــش بیمــه ای که مســتقیم بــا وصــول حق بیمــه، اشــتغال و 
مزدبگیری در ارتباط با مردم اســت و بیشترین تأثیر را در چنین 
شــرایطی می پذیــرد. در بســیاری از زمان هــا تأمیــن اجتماعــی 
نقش هــای مقطعــی دارد. مثــل حــاال در دوره کرونــا، یــا چنــد 
ســال پیش برای حمایت از نظام خانواده. حدود بیست وچند 
میلیون از هیــچ بیمه ای برخــوردار نیســتند و به نوعــی برخی از 
این ها شامل سرویس های حمایتی تأمین اجتماعی می شوند. 
در گذشته به دلیل آنکه ســامانه های ما با هم ارتباط نداشتند 
بسیاری از افراد از چندین صندوق اســتفاده می کردند اما اآلن 
اتفاقات بهتری افتاده است و هم پوشانی ها شناسایی شده اند. 
افرادی بوده اند کــه از چندین نهاد حمایتــی کمک می گرفتد و 
ضرورت هایی کــه کمبود منابــع ایجاد کرده اســت مــا را مجبور 
می کند به اصالحاتی که شرط اولیه شکل گیری تأمین اجتماعی 
بوده است. مثل وابستگی به نفت، تأمین اجتماعی هم شرایط 

مشابهی را تجربه می کند.
ســازمان تأمین اجتماعی بعضی وقت هــا اصالحاتی را خودش 
انجام داده است و گاهی نخواسته برخی دیگر از اصالحات را هم 
انجام دهد. این کار را هم به صورت هدفمند انجام داده است. 
علت این اســت کــه نظام مــا کــه کارهای مالــی انجــام می دهد 
ممکن است ورشکست شود. سازمان تأمین اجتماعی تا همین 
برهه هم کــه فعالیــت کرده بــه نظر من بــا مجاهــدت همکاران 
ما و پرســنل ما بوده اســت کــه توانســته اند ســازمان را تــا اینجا 
نگه دارند. چون مهم ترین مقوله ای که سازمان را رنج می دهد 
و ابایی نــدارم که بگویم این اســت که سیســتم های بیمه های 
اجتماعــی مــا به شــدت سیاســت زده شــده و بــه حیاط خلوت 
گروه های سیاسی تبدیل شده است. این مقوله باعث می شود 
که حق بیمه هایی که می گیریم و بایستی در آینده سرمایه گذاری 

دولت ها به شکلی 
در سازمان ما 

می تازند. در حالی 
که قاعده بازی 

رعایت نمی شود. 
این یک نوع فعالیت 

کاری کامال علمی 
است و حساب دو 
دو تا چهار تا دارد. 
باید دولت نظارت 
کند و سیاست های 
کالن را اعمال کند. 
به مردم هم اعتماد 
کنیم که خودشان 

اداره کنند.

محمد پوستین دوز دبیر کارگروه بودجه و حسابرسی هیئت امنا و مشاور دبیرخانه این هیئت در سازمان تأمین اجتماعی است. 
از مدیران میانی این سازمان که کار در بیمه را از همان شعب آغاز کرده و سال ها تجربه حضور در صندوق های بیمه ای مختلف 
به ویژه در تأمین اجتماعی را دارد. از مدیران بیمه ای که خود از سیاســت زدگی در صندوق تأمین اجتماعی گله مند است اما هم زمان 

اصالحات پرشیب و یک باره در این سازمان را همراه با احتمال زمین خوردن این سازمان می داند.

اصالحات تند در تأمین اجتماعی ممکن 
است باعث زمین خوردن آن شود

دبیر کارگروه بودجه و حسابرسی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی:
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



کنیم به جای دیگری می رود.
کنون شــرایطی دســت داد که نگاه علمی تر و تخصصی تری به  ا
هم بکنیم. هم شرایط فشار اقتصادی و هم اینکه سیستم های 
ما ناپایدار شــده اند. ما با حســاب دودوتاچهارتا سروکار داریم. 
محاســبات بیمه ای دقیقا محاســباتی اســت که کامال به شما 
آینــده را نشــان می دهــد. بــه شــما می گویــد بــا ایــن فرمــان که 
می رویــد به چه ســمتی می رویــد. مــن در محاســبات بیمه ای 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی که تــز دکترایــم بــود، گفته بــودم در 
سال 2020 سازمان تأمین اجتماعی با 20 درصد کسری روبه رو 
می شود. این چیزی بود که در روند همان موقع می دیدم. من 
ح تحول ســالمت را ندیده بــودم، تحریم ها را ندیــده بودم.  طر
البته چیزهای مثبت هم ممکن است پیش بیاید اما اآلن وضع 
بدتر شده اســت. کســری مالی تأمین اجتماعی خیلی بیشتر از 
این رقم اســت. با این مقدمــه عرض کنم که نیــاز به اصالحات 

وجود دارد.
اصالحات هم نیاز به افرادی دارد که خودشــان را هزینه کنند. 
اصالحات در سیستم های بیمه ای قربانی می خواهد. کارهایی 
می خواهید انجام بدهید که در کوتاه مدت، افرادی و جاهایی 
دردشــان بگیــرد امــا طوالنی مــدت منافع ملــی مــا را تضمین و 
تأمین می کند. ضمن اینکه باید قبل از هرگونه اصالحاتی، چه 
بخشــی و چه ســازمانی باید گفت وگو صورت بگیرد؛ یعنی باید 
زمینه اصالحات را فراهم کنیــم. حرکت های تند و حرکت های 
با نگاه از باال و شدید باعث می شــود که سیستم تحمل نکند و 
کشــور را دچار چالش کند. پس بــرای این موضوع بایــد از رأس 
هرم تا پایین گفتمان اصالح شــکل بگیرد و همه به این نتیجه 

برسند که صندوق ها باید سروسامان پیدا کند.
   به چه معنی سروسامان پیدا کند؟

کشور چین را که شما بررسی کنید با آن جمعیت چند تا صندوق 
دارد؟ یکی. ما 18 صندوق بازنشستگی داریم که خانوادگی اداره 
می شوند. بسیاری از صندوق های خصوصی ما باندی و گروهی 
گر فــردا دچار چالش  اداره می شــوند. دولت نقشــی ندارد ولــی ا

بشوند مثل فوالد، مجلس و همه را درگیر کرده بودند.
   خب در همه این ها وزارت کار مسئولیت دارد!

بیمه های اجتماعی اوال رگوالتوری ندارند و طبق قانون ساختار 
نظام جامــع رفاه و تأمیــن اجتماعی مصوب 1383 کــه به تعبیر 
ما قانون اساســی بیمه های تأمین اجتماعی به شــکلی تعریف 
کرده اســت کــه صندوق های بیمــه اجتماعــی تعریف شــده اند 
و وظایــف آن هــا تعریــف و مشخص شــده اســت و در خصــوص 
بیمه هــای اجتماعــی آنچــه اآلن جــاری اســت این اســت که 5 
صندوق بازنشســتگی عمومی داریم. سازمان تأمین اجتماعی 
کــه یــک صنــدوق بازنشســتگی اســت، صنــدوق بازنشســتگی 
کشوری، صندوق فوالد، صندوق روستایی و عشایری و به تازگی 
هم کــه صنــدوق آینده ســاز که یــک صنــدوق خصوصی اســت 
اضافه شده است. در برنامه ششم توسعه وزارتخانه مکلف شد 
که اساسنامه صندوق های بازنشستگی مشخص شود و زیر نظر 
وزارتخانه قرار بگیرند. فعال روی صندوق آینده ساز کار می شود.
بااین حــال در طــول عمر ایــن صندوق هــا دولت هــا رفتارهای 
متفاوتی داشتند. یک رئیس جمهوری آمد گفت من اصال این را 
قبول ندارم. یکی دیگر مثل رئیس جمهوری فعلی ما می گوید ما 
گذار کنیم چون شرایط سخت است و او کلیت  باید بنگاه ها را وا
کشــور را می بیند و می خواهد اداره کند. می گوید آقای وزیر من 
شــما را نصب کردم و این طــور رفتار می کنند. یک بــار می گویند 
گــذار کنیــد و یک بار هــم 30 هــزار میلیــارد تومان  بنگاه هــا را وا
شرکت ها را به سازمان می دهند. علت این رفتارهای متفاوت 

گفته بودم در سال 
2020 سازمان تامین 
اجتماعی با 20درصد 

کسری روبه رو 
می شود. این چیزی 
بود که در روند همان 
موقع می دیدم. من 
ح تحول سالمت  طر

را ندیده بودم.

کارشناسان
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سیاست زدگی سازمان ما است. دولت ها به شکلی در سازمان 
ما می تازند؛ درحالی که قاعده بازی رعایت نمی شــود. این یک 
نوع فعالیــت کاری کامال علمی اســت و حســاب دودوتاچهارتا 
دارد. باید دولت نظارت کند و سیاست های کالن را اعمال کند. 
به مردم هم اعتماد کنیم که خودشان اداره کنند. برای مردم 

هم راهکار گذاشته است.
آیا تأمیــن اجتماعــی باید تمــام مشــکالت ناشــی از بدکارکردی 
و بدعملکــردی سیاســت های اقتصــادی، سیاســی و فرهنگی 
ج از عــرف و قاعــده خودش حل  با پرداخت هــای اضافــه و خار
گر این صورت بگیرد نســل آینده محروم می شــود و حق  کند؟ ا
آن هــا را ضایــع می کنیــم. ایــن می طلبــد کــه وقتــی صحبــت از 
اصالحات می کنیم شــرایط پایدار باشــد. شــرایط آرامی باشد. 
شرایط گذار فراهم باشــد. اآلن شرایط فراهم نیســت و هرگونه 
صحبتــی از اصالحات مــورد سوءاســتفاده واقع می شــود و کل 
سیســتم به خطــر می افتد. وقتــی صحبــت از ایــن می کنیم که 
اصالحــات جــدی صــورت بدهیــم ایــن اصالحــات درد دارد و 
هــر دردی بســتگی بــه شــرایط بازخــوردی دارد. مــن به عنوان 
کارشــناس اعتقادم این اســت که یک توجه و اهتمامی باید در 
قبال ســازمان تأمین اجتماعی شــکل بگیــرد که این ســازمان 
زیرش خالی نشود. در بسیاری از کشورها اصالحات این نظام 
گر در کشــور ما نظام  تأمیــن اجتماعی دولت هــا را عوض کــرد. ا
تأمین اجتماعــی بخواهد در این شــرایط اصالحاتی که مدنظر 
هســت صورت بدهــد دچار چالش می شــود. من بــا اصالحات 
بنیادین در این مقطع کامال مخالفم. اآلن باید دست به دست 

هم بدهیم که همدیگر را کمک کنیم.
می نشــینیم  کارفرمایــان  ســمت  و  میــز  آن طــرف  وقتــی 
مشکل دارند. این طرف میز هم شما می گویید مشکل هست؛ 
اما اینکه می گویید اصالحات اآلن نه، با این چیزی که خودتان 
توصیــف کردید چــه اعتباری هســت که بــه همین رونــد ادامه 
گر یک جایی جلوی این خطایی که می گویید سال ها  ندهیم. ا
اســت پیــش رفتــه و اآلن وضعیــت مــا بغرنــج اســت، نگیریــم و 
رفتارها را درســت نکنیم طبیعتا 10 ســال بعد هم ما ســراغ شما 
بیاییم می گویید بازهم مشــکل داریم. پس کجا باید بایســتیم 
و بگوییم فالن مســائل را باید حل کنیم. پس چه کار باید کرد؟ 
یک چیز مشــترکی که همــه درباره تأمیــن اجتماعــی می گویند 
گر این سازمان ورشکســت شود امنیت ما از بین  این است که ا

می رود. برای نگه داشتن این امنیت چه کار باید بکنیم؟
کارشــناس می گویــم اصالحــات و  یــک موقــع مــن به عنــوان 
یک وقتــی هــم به عنــوان مدیــر می گویــم اصالحــات. وقتــی 
به عنوان کارشــناس می گویــم اصالحات واهمــه ای هم ندارم. 
بدون واهمه می گویم اصالحات. وظیفه کارشــناس این است 
کــه واقعیت هــا را بگویــد. وقتی یــک مدیــر می گویــد اصالحات 
بــه شــکلی مصلحت هــای کالن را در نظــر می گیــرد. مباحــث 
ملــی را در نظــر می گیــرد. شــما بایــد مریضت زیــر جراحــی زنده 
بماند. باید شــرایط جســمی و بدنی اش را درســت کنیــد و بعد 
زیر عمل ببرید. سیســتم را شما گاهی ایســتا می بینید و گاهی 

پویا. وقتــی به عنوان کارشــناس ایســتا نگاه می کنــم، می گویم 
اصالحات پارامتریک انجام بدهید، حــق بیمه را این طور کن، 
این طرف بــرو، برای هــر اصالحاتــی بــه آن هایی که درســت در 
مســیر قرارگرفته اند انگیزه بده و عدالت بیمــه ای را رعایت کن. 
عدالت بیمه ای یعنی هر چــه قدر پــول دادی آش بخور. اینجا 
موضوع حمایت نیســت. ســازمان های حمایتی کمیته امداد 
و بهزیستی هستند. اینجا بیمه ای است و فرمول دارد. شرایط 
گر محمد  و ریسک هایی را هم برای بیمه شــدگان می گذاریم. ا
پوســتین دوز یــک روز بیایــد و کار کنــد و حتــی حــق بیمــه اش 
پرداخت نشــده باشــد و بعد فوت کند مســتمری برایش برقرار 
می شــود. ضمن اینکه افرادی هم کمتر درمان اســتفاده کنند 
گر قرار است  یا فوت کنند و فرد تحت تکفل نداشته باشند. ما ا
اصالحــات انجــام بدهیم بایــد ابتــدا به یــک ادبیات مشــترک 
برســیم که اصالحــات یعنــی چه. بعــد که بــه ادبیات مشــترک 
رسیدیم بگوییم چگونه باید انجام بدهیم. ما در یک سیستم 
سه جانبه گرایی هستیم. فقط ســازمان تأمین اجتماعی مؤید 
فعالیت و ارتباط بین قسمتی از مردم، بیش از 50 میلیون نفر، 
کم و نمایندگان مردم است. با اصالحات موافقم اما با  نظام حا

تعریفی که خودمان می کنیم و مریض را از بین نبریم.
در حال حاضر آن چیزی که تأمین اجتماعی نیاز دارد یک توجه 
ویژه از ســوی مسئوالن ارشــد نظام به ســازمان است. دومین 
مقوله هم این است که باید مدیرانی را بیاوریم که امتحان پس 
داده باشند. کسانی می خواهیم که ایثار کنند. نیاز به مدیرانی 
داریم که خودشان را هزینه کنند. خیلی کم شده اند. مدیرانی 
که روی مین بروند. مدیری که ســالم باشــد، به بانک ها وصل 
نباشــد. مدیرانی نیاز داریم که صادقانه برای کشــور کار کنند. 
اآلن بســیاری از کارشناســان ســازمان تأمین اجتماعی خیلی 
وارد باشند بخشنامه ها را بلدند اما نوآوری بلد نیستند. چون 
پرورش پیدا نکرده اند، از شعبه باال نیامده اند. حداقل باید 15 

سال در شعبه آمادگی کسب کنی.
دوم اینکــه سیســتم های مــا، فرایندهای مــا بایــد آی تی محور 
باشد. قبل از اینکه فسادی صورت بگیرد باید نگذاریم که اتفاق 
بیفتد. نقش نیروی انسانی را به حداقل برسانیم. نقش انسان 
را حداقلی کنیم. خیلی راحت می شود سیستمی ایجاد کرد که 
خودش حق بیمه ها را محاسبه کند. دیگر کار به رشوه و تماس 
با کارکنــان هم نمی رســد. هر چه قــدر که شفاف ســازی کنیم، 
هر چه قدر نقش تشکیالت غیرســازمانی که در انتصابات مؤثر 
هســتند را کمتر کنیم، اآلن بازنشســته ای داریم که انتصابات 
انجــام می دهــد، اصــال در بخــش بیمــه ای مشــاوره می دهــد، 
وضعیــت بهتــر می شودمیشــود. داســتان های دارو و درمان و 

تجهیزات را هم ببینید و بگویید.
   چه قدر رفتن به سمت یک سازمان آی تی محور می تواند به 

حل مشکالت سازمان کمک کند؟
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اولیــن جایــی بــود در کشــور مــا که 
کامپیوتر به کشــور آورد. بانک ها می آمدند و قرارداد می بستند 
کــه  و از سیســتم مــا اســتفاده می کردنــد. تأمیــن اجتماعــی 

سیستم های 
بیمه های اجتماعی 

ما به شدت 
سیاست زده شده 
و به حیاط خلوت 
گروه های سیاسی 

تبدیل شده 
است. این مقوله 
باعث می شود که 

حق بیمه هایی 
که می گیریم و 

بایستی در آینده 
سرمایه گذاری کنیم 

به جای دیگری 
می رود.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



می توانست افتخاری برای کشور باشــد اما واقعیت این است 
که زمان های زیادی را ازدست داده ایم. من خاطره های زیادی 
از بدکارکردی ســازمان خودمان دارم. ما در گذار از یک زندگی 
سنتی به یک زندگی جدید هستیم. تأمین اجتماعی هم باید 
مترقــی و به روز شــود. باید تأمیــن اجتماعی چندالیه را شــکل 
بدهد. همیــن حاال در کشــور افــرادی هســتند کــه از حمایت 
تأمیــن اجتماعــی برخــوردار نیســتند. افــرادی هســتند که در 
بخــش حمایتــی از حمایت مضاعــف برخوردارنــد. می خواهم 

کید کنم که شرایط کشور پایدار نیست. تأ
گر شــرایط برای ســازمان تأمین اجتماعی پایدار نیســت  ولی ا
برای کســب وکاری کــه بیــرون کار می کند هــم پایدار نیســت. 
کسب وکارها می گویند شما فشار مضاعف به ما وارد می کنید.

نگفتم شرایط سازمان پایدار نیست. گفتم شرایط کشور پایدار 
نیســت. وقتی ســازمان را این طور در نظر بگیرید که ســازمان 
ظلــم می کنــد و کارفرما بدبخت اســت ایــن ادبیــات کارفرما را 
روبــه روی ســازمان قــرار می دهــد. من خــودم ســازمان را نقد 
کــردم و خیلی چیزهــا را گفتــم. بایــد اصالحات کنیــم و خیلی 
اتفاق ها باید بیفتد؛ اما یک مصلحت هــای ملی را هم باید در 

نظر گرفت.
رودررو قــرار دادن کارفرماهــا و ســازمان تأمیــن اجتماعی یک 
مقدار به نظر من ظلم اســت. کارفرمایان ما ســهم بســزایی در 
جاهایــی کــه تصمیم گیری می شــود دارنــد. مثال وقتــی تحول 
ســالمت اتفاق افتاد و ظلم بزرگی به ســازمان شــد، نگاه کنید 
به پزشکان ببینید چه قدر تعدادشان در دولت و مجلس زیاد 
اســت و چه قدر نفوذ دارند. وقتی آمدند مالیات بگیرند طرف 
گفته بود مــن بلد نیســتم کارت بکشــم و پوز بگذاریــد. همین 
پزشــکانی که این همه درآمد دارند کســی که منشی اش است 
را بــا بیمــه 15 روزه بیمــه می کنند. بســیاری از افراد قوی فشــار 

می آورند که بیمه نامه ها را کم کنیم. این ها وجود دارد.
فکر نکنید کارفرماها دستانشــان بســته اســت، ســازمان حق 
بیمــه را از آن هــا می گیــرد امــا اینکــه بگوییــم ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی هــر کاری می کند و ایــن کارفرمایان دست وپابســته 
هســتند این ظلم به ســازمان اســت. آن ها هم باید از سازمان 
گر بگویید مثال سازمان تأمین اجتماعی قانون  حمایت کنند. ا
را نقض می کند من قبول می کنم و بررسی می کنم. به صراحت 
در قانون داریــم که ســازمان تأمیــن اجتماعی می توانــد دفاتر 
قانونی شرکت ها را بازرسی کند و موظف به همکاری هستند. 
قید زمان در قانون نداشتیم اما به دلیل نفوذ همین کارفرماها 

آمدند همین را هم برداشتند و قید زمان گذاشتند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی هم یــک نفر و یک شــعبه نیســت. 
متشــکل از 2000 پرســنل اســت. مدیرانی هم که قرار می گیرند 
همه شــان مدیــر ســازمان نیســتند. کســان دیگــری از اســتاد 
دانشگاه، معاون وزیر و غیره هستند. لذا یک رفتار را نمی توانیم 
رفتــار کلــی بدانیــم. تأمیــن اجتماعــی را هــم ببینید کــه دچار 
مشــکلی می شــوند. همــکار شــعبه مــا قانــون را اجــرا می کند و 
به دلیل نفــوذ کارفرمــا تحت فشــار دســتگاه های مختلف قرار 

می گیرد. نمی خواهیم روبه روی کارفرما باشیم.
اتفاقــا کارفرمایان هــم روبــه روی ســازمان نیســتند. روبه روی 
این شــکل از اداره ســازمان هســتند. می گویند حق بیمــه را ما 
می دهیــم و دولــت از کیســه مــا می بخشــد و دوبــاره منابع کم 
می شود و از طریق سازمان به ما فشــار می آورند. با این روندها 

مشکل دارند.
ما با طیف گسترده ای از کارفرماها سروکار داریم؛ چون کار بزرگ 
اســت. ما هــم ادعــا نداریم کــه ضعفی نداریــم. بحثی نیســت. 
می خواهیم این مشکالت را حل کنیم. هدف ما این است؛ اما 
گر اینکه با تعصب هم نگاه بکنیم درســت هم نیست. خود ما  ا
هم از مردمیم. مردم بازنشســته می شــوند و می روند از همین 
سیســتم تســهیالت بگیرند. ما می خواهیم کشــورمان درست 
شــود. شــما ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــفاف می خواهیــد 
درحالی که جاهای دیگر این طوری هماهنگ نیســت. کسانی 
داریم که مثال به بهشــت زهرا می روند و کارت نشان می دهند. 
می گویند کارت بیمه اش رو می توانم برقرار کنم. طرف می گوید 
اصال ســابقه بیمه نداشــته اســت. چطوری می شــود کسی که 
هیچ بیمه ای ندارد کارت بیمه و مستمری بگیرد؟ مشاورهایی 
هســتند که از این کارها می کننــد. چطور این اتفــاق می افتد؟ 
ســازمان این کار را می کند. کارفرمــا و کارمند توافــق می کنند و 
بیمه بیکاری برمی دارند. بروید و بیمه خبازها را ببینید که چه 
قدرش واقعی است؟ تا دســت به این بیمه می زنید سازمان با 
تشر شــدید روبه رو می شــود. اینکه فقط بگویید ســازمان دارد 
مثل اژدها به یک گروه بدبخت و بیچــاره ای ظلم می کند، این 
درست نیست. ما دنبال چه هســتیم؟ در خود سازمان تأمین 
اجتماعی افرادی هستند که اصالحات را با آغوش باز بپذیرند، 

اما باید چارچوبی تعریف کنیم که حق آیندگان را زایل نکنیم.
ایــن ســازمان بینبیــن  نســلی اســت و حــق کارفرمــا هــم نبایــد 
ضایع شــود. ما فقط داریم هزینه به ســازمان اضافه می کنیم و 
درآمدهایش را کم می کنیم. چه قدر حق بیمه مگر در قراردادها 
است؟ بزرگ نمایی می کنند. بررسی شده است. در هزینه های 
تولیــد، تأمیــن اجتماعــی ســهم آن چنانــی نــدارد. بســیاری از 
کارفرماها حتی این را نمی پردازند. این ها را هم ببینید. همین 
ج  حاال که درباره همسان سازی حقوق ها صحبت می شود خار

از توان سیستم است.
   درباره مشکالت هیئت های تشخیص مطالبات صاحبان 

کسب وکار اعتراض دارند، وضعیت این ها چگونه است؟
مهم تریــن مقولــه ای کــه دربــاره هیئت هــا بایــد اتفــاق بیفتــد 
شفافیت اســت. می آیند با افتخار می گویند این قدر پرونده به 
هیئــت رفته اســت و 70 درصد به نفــع کارفرما بوده اســت. من 
گر 70 درصد از کارتان برگشت  به عنوان کارشناس می گویم که ا
شده یعنی یک جای کار ایراد دارد؛ یعنی دارید اشتباه می کنید 
و قانــون را بایــد اصــالح کنیــد. یا عــده ای دارنــد سوءاســتفاده 
می کنند. باید گفت وگوی کارشناسی صورت بگیرد. این بحث 
شبه قضایی است. می شود کارهای زیادی در هیئت ها کرد که 

اتفاقات میمونی بیفتد.

من به عنوان 
کارشناس می گویم 
گر 70 درصد از  که ا

کارتان برگشت شده 
یعنی یک جای کار 

ایراد دارد.

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما
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   مهم تریــن مســائلی کــه فکــر می کنیــد کارفرماهــا، فعــاالن 
حــوزه کســب وکار بــا تأمیــن اجتماعــی دارنــد و ایــن مســائل در 

کسب وکارشان مانع ایجاد می کند چه مسائلی هستند؟
در هــر جامعــه ای، نظــام تأمیــن اجتماعی شــاید اساســی ترین 
موضــوع در پیش نیازهــای توســعه اجتماعــی و اقتصــادی و 
فرهنگی هر کشوری محســوب می شــود و ما معتقدیم که نظام 
تأمین اجتماعی عمال ابزار اســتقرار امنیت، ثبات اجتماعی و به 
تعبیری رفاه اجتماعی اســت و توســعه پایــدار در تداوم اســتقرار 
گر مــا دنبــال پایداری  نظــام تأمیــن اجتماعی اتفــاق می افتــد. ا
اجتماعــی، عدالــت اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی هســتیم بایــد 
یک نظام تأمیــن اجتماعی متناســب بــا جامعه مــان را طراحی 

هومــن حاجی پــور، معــاون کســب وکار اتاق 
بازرگانی تهران است و به دلیل مسئولیتش 
در این اتاق هم شنوای مشــکالت کسب وکارها با 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت، هــم مســائل 
کســب وکارها بــا ایــن ســازمان را در مجموعــه اش 
بررســی کــرده اســت و هــم در جلســات مرتبــط 
نمایندگی کارفرمایان را بر عهده دارد. او اگرچه به 
مشکالت ریزودرشتی که سازمان تأمین اجتماعی 
با بخشنامه ها و بازرسی ها برای کارفرمایان ایجاد 
می کنند اشاره می کند اما مشکل بزرگ و اساسی 
را نــه در بخشــنامه ها و رفتارهــا بلکــه در حــذف 
ســه جانبه گرایی در تأمیــن اجتماعــی و رویکــرد 
مقابله محــور ســازمان بــا کارفرمایــان می دانــد که 
ناشــی از کمبــود منابــع مالــی اســت. گفت وگــوی 
مفصل ما با حاجی پور نشــان دهنده جزئی ترین و 
اساســی ترین مشکالتی است که ســازمان تأمین 

اجتماعی پیش پای کارفرمایان ایجاد می کند:

مشکالت کارفرمایان و تأمین اجتماعی 
با سه جانبه گرایی حل می شود

معاون کسب وکار اتاق بازرگانی تهران:
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



کنیــم. در ســال 135۴ نظــام تأمیــن اجتماعــی ایران بر اســاس 
پشــتوانه قانون تأمیــن اجتماعی پایه گــذاری می شــود، به این 
معنــا کــه ازیک طــرف منابــع مالــی ای در ایــن ســازمان حاصل 
شــود و بر اســاس این پشــتوانه مالی، خدمات موردنیاز جامعه 
و موردنیــاز کارفرمایان و کارگران و ذینفعــان اصلی یا به تعبیری 
خدمات گیرندگان مشخص شود. در زمانی که این پایه گذاشته 
گر ذهنتان را آزاد کنید و برگردید  و این نظام طراحی می شــود، ا
به آن زمان، می بینید که ما در صنــدوق تأمین اجتماعی صرفا 
ورودی مالــی داشــتیم. شــما به عنــوان یــک کارگــر یــا به عنوان 
کارفرما حق بیمه تان را در این نظام پرداخت می کردید؛ بنابراین 
با یک ســازمانی مواجه بودیم که فعال خروجــی ای ندارد، صرفا 
یک ســازمان درآمدزاســت، به جهــت اینکــه صرفا بــا ذینفعان 
مشخص دارد حق بیمه وصول می کند. این سازمان سال های 
متمادی را طی کرده، ساختارمند شده، بزرگ شده و بر اساس 
کــرده، ذینفعانــش  آن قوانیــن بخشــنامه های متعــددی پیدا
کرده انــد، منابع درآمــدی اش به همین  درواقع گســترش پیدا
میزان بیشــتر شــده، امــا مصــارف و هزینه هایش چندیــن برابر 
کرده؛ چرا؟ چون آن کســی که مثال در سال 5۴ وارد  افزایش پیدا
محیط کارشده، در سال 8۴ بازنشسته شده است. از سال 8۴ 
به بعد این فرد دیگر هیچ پرداختی به سازمان ندارد و صرفا برای 
سازمان می شود یک اهرم هزینه ای که همچنان تا سال هایی 
که ایشان در قید حیات باشــد، این هزینه و حتی پس از ایشان 
هم ممکن اســت به مثال ورثه ادامه پیدا کند. بر همین اســاس 
تعــداد بازنشســتگان در ایــن ســازمان از تعــداد ورودی هایــش 
در یــک مقطعــی، در یک بــرش زمانــی بیشــتر می شــود. تعداد 
خدمات گیرندگان بیشــتر می شــوند، اما وصولی های ســازمان 

کم می شود.
ســازمان تأمیــن اجتماعی عمــال بزرگ تریــن صنــدوق بیمه ای 
گیر  کشــور ازنظر تنــوع خدمــات، تعــداد مشــترکان و گســتره فرا
اجتماعــی اســت. عمــال بیــش از 50 درصــد جمعیــت کشــور در 
پوشش صندوق بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. 
مدیریت ایــن مجموعه حتمــا نیازمند یک مدیریــت علمی و با 
برنامه ریزی دقیق اســت که بتواند این وظیفــه ای که به لحاظ 
فلسفی و نیز قانون گذار بر عهده اش گذاشته اند انجام دهد. این 
سازمان امروز در شــرایطی قرار گرفته که واقعا هرگونه اشکال در 
نظام آن با امنیت ملی کشور عجین شده و ممکن است اشکالی 
ایجاد کند و حتما نیازمند یک مدیریت صحیح است، نیازمند 
یــک مدیریــت کارآمــد و تواناســت. وقتــی از مدیریــت صحبت 
می کنیم، منظور ما اشخاص نیستند، منظور ما این است که آیا 
مثال مرحوم نوربخش یا جناب مثال زدا یا جناب ساالری، این ها 
کــرده ناتوان در حــوزه مدیریتی اند؟ خیــر، اتفاقا  افراد خدای نا
این ها مدیران ارشد و مدیران بســیار الیق و باتجربه ای اند، اما 
کم بر این ســازمان آیــا آن نظام  باید ببینیــم نظام مدیریتــی حا
توانمندی که انتظار داریم این چرخــه را طوری که عرض کردم 

مدیریت کند، هست یا خیر.
شــما وقتی در یک ســازمانی بــه لحاظ تعــادل منابــع و مصارف 

دچار اشــکال شــدید، دو راهکار مهم به ذهنتان می رســد: یک 
درآمدها را افزایش دهید، دوم اینکــه هزینه ها را کاهش دهید. 
سازمان تأمین اجتماعی در راهکار اول ورود کرده، یعنی آمده به 
ســمت اینکه درآمدها را افزایش دهد، اما درآمدها را از چه راهی 
افزایش دهد؟ تمام بحث ما ازاینجا با سازمان تأمین اجتماعی 
شروع می شود که یک؛ شما در افزایش درآمدها مسیر را اشتباه 
رفتید؟ دو؛ در بحث کاهــش هزینه ها هیچ اقدامــی نکردید. در 
ساختار ســازمان تأمین اجتماعی، شــرکت حسابرسی سازمان 
تأمین اجتماعی و آن نظام بازرســی که ایجادشده و هزینه های 
سرسام آوری که در مدیریت هیئت ها و ساختار هیئت ها وجود 
دارد، هیچ گزارشی مبنی بر اینکه مثال در 5 سال گذشته یا 10 سال 
گذشته روند کاهشی وجود دارد شاهد نبودیم. گواه این مدعای 
ما که ادعا می کنیم سازمان مسیر افزایش درآمد را اشتباه رفته، 
روند افزایشی اعتراضات کارفرمایان و طرح اختالفات کارفرمایان 
با ســازمان تأمین اجتماعی در هیئت های تشخیص مطالبات 
ح  و در دیوان اســت؛ یعنی وقتی شــما رجوع می کنید به آمار طر
ح شــده و  اختالفاتــی کــه از طــرف کارفرمایــان در هیئت هــا مطر
ح شــده و آرایی که در  شــکایاتی که در دیوان عدالت اداری مطر
این هیئت ها شــده و همین طور در دیوان صادرشــده، آن وقت 
متوجــه می شــوید که این مســیر، مســیر درســتی نبوده اســت. 
ح دعوا نباید  گر مسیری درســتی بود، یک؛ این همه طر که ا چرا
ح دعواها بــود، نتیجه اش باید  گر این طــر اتفاق می افتــاد، دو؛ ا

غیرازآن شکایتی بود که کارفرمایان می کردند.
همچنین در این نظام ســه ُبعدی، یعنی کارگــر، کارفرما و دولت 
به عنــوان ارکان اصلــی ایــن نظــام، شــما می بینیــد کارگــران و 
کارفرمایان به صورت اتوماتیک وار و بدون هیچ اســتفاده از ابزار 
قهری، هرماهه که گزارشات سالیانه اش منتشرشده، حق بیمه 
خودشــان بر اســاس این فرمول پرداخت می کنند؛ اما دولت در 
ســال ها حق بیمه ســهم خــودش را پرداخــت نکرده؛ بــر همین 
اســاس شــما می بینید که دولت تبدیل می شــود به بزرگ ترین 

بدهکار سازمان تأمین اجتماعی.
نکته بعــدی اینجا اســت کــه در دو مرحله دولت برداشــت های 
ســنگینی از ســازمان تأمیــن اجتماعی انجــام می دهــد. مثال در 
دولــت آقای احمدی نــژاد و یک مــورد دیگر می بینیــد که دولت 
می آید و اســتقراض می کند و این قرضش را تا حاال هم پرداخت 
نکرده است. وقتی ســازمانی این چنینی داریم با این مأموریت 
با فشارهایی از گروه های سیاسی؛ مجلس و دولت که این گروه 
را بیمه کنید، مثال طالب را بیمه کنید، این بخش از رانندگان را 
بیمه کنید، این بخش از کارگران ســاختمانی باید بیمه شوند و 
...، این ها فشارهایی است که روی دوش این سازمان گذاشته 
می شود و سازمان هم نمی تواند از عهده این کار بربیاید، بدیهی 
اســت وقتی این طرف هزینه های خــودش را کاهش نمی دهد، 
یــک راه برایــش می مانــد و آن هــم این اســت کــه وصولی هایش 
را افزایــش دهــد. حــاال وصولی هایــش را از کجــا می آیــد افزایش 
می دهد؟ می آید بار را روی دوش کارفرمــا می گذارد. از کارگر هم 
که نمی تواند بیشــتر از این بگیرد. اینجاســت که شما می بینید 

سازمان تامین 
اجتماعی عمال 

بزرگ ترین صندوق 
بیمه ای کشور از نظر 
تنوع خدمات، تعداد 

مشترکان و گستره 
گیر اجتماعی  فرا

است. عمال بیش از 
50 درصد جمعیت 
کشور در پوشش 
صندوق بیمه ای 
سازمان تامین 

اجتماعی قرار دارند.
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سازمان تأمین اجتماعی برای اینکه وصولی های بیشتری پیدا 
کند، وارد یک انحراف تاریخی می شود و آن انحراف تاریخی این 
اســت که عمال حــوزه قانــون و موازین قانونــی را کنــار می گذارد، 
چون ایــن انحــراف با توجــه به مفــاد قانونــی قابل اجرا نیســت. 
برای اینکــه این را اجرا کند، باید وارد یک سلســله بخشــنامه ها 
و دســتورالعمل هایی شــود و بتواند وصولی های بیشــتر داشته 
باشد؛ بنابراین شما می بینید در چهار، پنج ساله اخیر در سازمان 
تأمین اجتماعــی، دســتورالعمل ها، بخشــنامه ها و تصمیماتی 
اتخاذ می شود که خیلی از آن ها تا اآلن هم ساری و جاری است و 
ما معتقدیم تمام اشکاالت از ِقَبل این بخشنامه ها حاصل شده 
و قالب این بخشــنامه ها هم با روح کلی تأمیــن اجتماعی مغایر 
اســت؛ اما متأســفانه در خیلی از موارد به دلیــل بدهی هایی که 
ج  دولت به سازمان دارد، از بابت اینکه از مسیر خودش دارد خار
می شود، به سازمان فشــار نمی آورد و از طرف دیگر هم به دلیل 
نوع نگرش دولت و سایر نهادها به مدیریت شستا بدیهی است 

که نیم نگاهی هم همواره به آن طرف است.
ح کردید چگونه می تــوان این     با توجــه به مســائلی که مطــر

چالش را حل کرد؟
ســازمان ســه ذینفــع اصلــی دارد و در همــه نظام هــای تأمیــن 
اجتماعی در دنیا هم این ســاختار ســاری و جاری است؛ بخش 
کارگــری، بخــش کارفرمایــی و بخــش دولــت؛ بنابرایــن در ایــن 
ســاختار قاعدتــا بایــد نماینــدگان ایــن ســه رکــن در ارکان اصلی 
سازمان حضورداشته باشند. همین طوری که در قانون تأمین 
اجتماعی هم که شما مالحظه می کنید، می بینید این ساختار 
وجود داشــته و شــورایی را می بینید تحت عنوان شــورای عالی 
تأمین اجتماعی. آن شــورای عالی تأمین اجتماعی یک ترکیبی 
داشــته که این ترکیب عمــال حکایــت از حضور این ســه بخش و 
نمایندگان این ســه بخش در ارکان این ســازمان داشته است. 
اتفاقی که افتاده این است که بعد از تصویب قانون نظام جامع 
ســاختار رفاه و تأمین اجتماعی، شــورای عالی تأمین اجتماعی 
منحــل و هیئت امنــا جایگزیــن شــد. عمال با ایــن اتفــاق، نقش 
اصلی صاحبان اصلی صندوق، یعنی کارفرمایان، بیمه شدگان 
و کارگران تبدیل به یک نقش تشریفاتی می شود یا خیلی کمرنگ 
می شود. البته من معتقدم هم کمرنگ می شود و هم تشریفاتی 

می شود.
بنابرایــن شــما در ســاختار می بینید کــه عمــال دو گــروه از نقش 
کره و گفت وگــو و اظهارنظــر و تصمیم ســازی و تصمیم گیری  مذا
کنــار گذاشــته می شــوند. آن هم چه کســانی؟ کســانی کــه عمال 
نه فقط بازیگر ایــن صحنه اند، تأمین کننــده بخش اصلی منابع 
ســازمان اند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. ایــن دو تا گروه درواقع 
تأمین کننده ســهم عمده ای از همین منابع امروز ســازمان اند؛ 
بنابراین با کنار گذاشتن شــورای عالی تأمین اجتماعی و ایجاد 
هیئت امنا، عمال اختیار سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وزیر 
کار قــرار می گیــرد، یعنی دولــت و عمــال مدیریت این ســازمان در 
اختیار دولتی قرار می گیرد که خودش سهمش را پرداخت نکرده، 
فشار بر سازمان را طبق گفته هایی که داشتم بیشتر کرده است و 

بدهکار سازمان هم است. حاال شما ببینید با چه فضایی شما 
در این ساختار مواجهید.

گــر بخواهیــم بــه موضــوع مســائل صاحبــان کســب وکار بــا     ا
گردیم، چه چالش های مشخصی  سازمان تأمین اجتماعی باز

می توانید نام ببرید؟
ســازمان برای اعمال ماده ۴1 می گوید من باید لیســت بیمه ای 
که شما ارسال کردی را بیایم در کارگاه با واقعیت کارگاه مقایسه 
کنم. در قانون به عنوان بازرســی از آن اســم برده، اما ســازمان با 
صدور بخشنامه هایی حوزه بازرسی را باز می کند و به حسابرسی 
تبدیل می کند. درصورتی که ســازمان وظیفه حسابرســی ندارد 
و می آید در دفتــر کار شــما و نگاه می کنــد و می بیند شــما دو تا از 
پرســنلتان نشســته اند، یکی هم مثال در آبدارخانه اســت و یکی 
دیگر هم شــما اعالم کردی که مثال مرخصی است. نگاه می کند 
در ایــن لیســت و می گویــد این دو نفــر کــه نشســته اند، اینکه در 
آبدارخانه اســت، این کجاســت، در این نیســت. می گویی مثال 
فالن فــرد رفته یا فالن فــرد مهمان من اســت. هرکــدام از این ها 
را یک طور برای شــما مغایــرت اعالم می کنــد. می گوید من رفتم 
بازدیــد کــردم، این هــا چهارتــا پرســنل دارند، ســه تا حــق بیمه 
پرداخت می کنند. یا یکی از پرسنلشــان را من مشاهده نکردم. 
اصال مــن منهــای ایــرادات ایــن بخــش بازرســی، می خواهم در 
فضای امروز کشور به شما بگویم. فضای امروز ما فضای کرونایی 
است، فضایی اســت که باید برویم سراغ دورکاری؛ یعنی اساس 
مدل کســب وکارهایمان باید تغییر کند. امروز شما یک بنگاهی 
تأسیس می کنی، نیاز به پنج تا پرسنل دارد، نیاز به پنج تا نیروی 
انسانی دارد. سه تا از این ها را می توانی از طریق دورکاری تأمین 
کنی، بنابراین مثال یک خانمی را در اســتان خراســان استخدام 
می کنی، یکی را در استان کردستان استخدام می کنی، یکی را هم 
مثال در استان گیالن استخدام می کنی. هرکدام در استان های 
خودشــان هســتند و در خانه هایشــان، اما دارند برای شــما کار 
می کننــد. یکــی از آن هــا برنامه نویســی انجــام می دهــد، یکی از 
آن ها ازآنجا منشــی شــما شــده و تلفن هایت را جواب می دهد، 
تایپ می کنــد، کارهــای تایپی شــما را انجام می دهد. ســازمان 
می گوید من ایــن را نمی پذیــرم، این بایــد بیاید و در دفتــر کار تو 
بنشــیند. این هــا تبدیل می شــود بــه مغایــرت، این هــا تبدیل 
می شود به مسئله، این ها تبدیل می شود به اختالف؛ بنابراین 
مغایرت ها ازاینجا بیرون می آید و به عنوان وصولی های معقول 
تلقی می شــود، یعنی تبدیل می شــود به اختالف بین کارفرما و 
ســازمان، می رود در هیئت ها. حاال اینکه می رود در هیئت ها، 
نهایتا در هیئت بــدوی تصمیماتی گرفته می شــود، بعد هیئت 
تجدیدنظــر، بعــد خروجی اش ممکن اســت حتی تــا دیوان هم 
برود. این رأی یا تائید می شــود یا رد می شــود یا تعدیل می شود 
یا تصحیح می شــود؛ حــاال می خواهــم به شــما عــدد بگویم. در 
سال 96 کل وصولی های سازمان تقریبا 626 هزار میلیارد ریال 
را نشان می دهد. گزارش می گوید تقریبا 522 هزار میلیارد ریال 
مربوط بــه وصولی های جاری اســت کــه هرماهه به طــور مرتب 
کارفرمایان وظیفه قانونی شــان را انجام دهنــد. این یعنی چند 

در چهار، پنج ساله 
اخیر در سازمان 

تامین اجتماعی، 
دستورالعمل ها، 

بخشنامه ها و 
تصمیماتی اتخاذ 
می شود که خیلی 
از آن ها تا االن هم 

ساری و جاری است 
و ما معتقدیم تمام 

اشکاالت از ِقَبل این 
بخشنامه ها حاصل 

شده و قالب این 
بخشنامه ها هم 

با روح کلی تامین 
اجتماعی مغایر 

است.
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



درصد وصولی ها؟ تقریبا 86 درصد وصولی ها است.
86 درصد وصولی هایشــان همین وصولی هایی است که بوده 
و همچنــان هــم هســت. 1۴ درصــد مــی رود و می شــود وصولی 
معوق. این 1۴ درصــد وصولی های معوق حــدودا ارزیابی های 
ما این اســت که 10 درصدش مربوط به اعمــال ماده ۴1 و همان 
ضرایــب حــق بیمــه و پیمان ها اســت، حــدود چهــار درصدش 
مربوط به لیست های مربوط به مهندسین مشاور و پروژه های 
عمرانی اســت که حق بیمه شــان به صورت اتوماتیــک از محل 
پــروژه شــارژ می شــود؛ بنابرایــن ســرجمع شــما می بینیــد کــه 
بااین همه ساختار سنگینی که در موسسه حسابرسی سازمان 
و مستقر در اســتان ها وجود دارد، این همه هیئت ها، این همه 
نیروی انســانی معطل در این کار، این نظام بازرســی، این همه 
بخشــنامه های مفصــل، همــه ایــن دعواهــا ســر چنــد درصــد 
است؟ 5 تا 10 درصد که تازه ما خیلی هایش را معتقدیم به واقع 
غیرقانونی است؛ بنابراین این شاهدی است که برای آن مدعا 

داشتم.
   به عنوان نماینــدگان بخش خصوصی چه پیشــنهادهایی 

دارید؟
چند تا پیشنهاد داریم. ما پیشنهادات کوتاه مدت و بلندمدت 
داریم. در بحث بلندمدت، بحث اصالح سیستماتیک را مطرح 
می کنیم. اصالحات سیستماتیک که معتقدیم باید در یک دوره 
بلندمدت اتفاق بیفتد و در این اصالحــات همه صندوق های 
بازنشستگی باید دچار تغییر و تحول شــوند. اولی این است که 

موضوع ســرمایه گذاری در کنار این صندوق هــا باید موردتوجه 
جدی قرار بگیرد؛ یعنی اینکه ســازمان های سرمایه گذار در کنار 
صندوق هــا بایــد در خدمــت این نظــام باشــند. بحــث بعدی، 
احیای شــورای عالی تأمیــن اجتماعی و حضــور ذینفعان اصلی 
و صاحبان اصلــی و ایفــای نقش مدیریتــی این هــا در ارکان این 

سازمان است.
ح شده،  واقعیت این است که چندین بار هم این موضوع مطر
ح شــده، دولــت هم موافق  در کمیســیون اقتصادی دولت مطر
ح  است، در شورای کمیته ماده 12 قانون برنامه ششم هم مطر
شــد. وقتی به آنجا می آیند نمایندگان مجلس، معاون حقوقی 
رئیس جمهــوری به عنــوان نماینــده دولــت موافق انــد، امــا بــه 
چینــش ترکیب کــه می رســد، در ترکیــب دوبــاره همان حــرف را 
می زننــد و می بینیــد که عمــال موافقت هــا فقط شــکل ضمنی و 
شــفاهی پیدا می کند و شــکل واقعی ندارد. بحــث بعدی بحث 
اصالحات پارامتریک در قانون فعلی اســت. قانون فعلی تأمین 
اجتماعی باید تغییرات اساسی بکند. من نمی گویم باید شخم 
بخــورد. نــه شــرایط کشــور ما شــرایطی اســت کــه قانــون تأمین 
اجتماعی کامــل دگرگون شــود، نــه شــاید واقعا نیــاز به ایــن کار 
باشــد، اما چند تا اتفاق را مــا معتقدیم باید بیفتــد. اول افزایش 

سن تدریجی سن بازنشستگی است.
بحث نحوه محاسبه میزان مســتمری موضوع ماده 77 قانون 
هم هست و افزایش آن از متوسط دو سال آخر حقوق به پنج سال 
آخر حقوق. اآلن شما می دانید که محاسبه مستمری بر اساس 

ضرایبی که برای 
محاسبه حق بیمه 
قرارداد پیمانکاری 

بر اساس ماده 
41 قانون تامین 

اجتماعی اعمال 
می شود، مربوط 
به یک مصوبه 
شورای عالی 

تامین اجتماعی در 
سال 1370 است. 
همچنان هم این 

ضرایب مورد اعمال 
است، یعنی حدود 
29-28 سال پیش.
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متوسط دو سال آخر حقوق اتفاق می افتد. این باید تبدیل شود 
به پنج ســال آخر حقــوق که واقعی تر باشــد. بحــث بعدی بحث 

تغییر بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور است.
   ممکــن اســت وارد مصادیق مشــکالتی کــه وجــود دارد هم 
بشــوید. از بخشــنامه هایی صحبــت کردیــد کــه باعث مشــکل 

می شوند. این بخشنامه ها چه بخشنامه هایی هستند؟
یکی از موارد مهــم که دربــاره آن مرکز پژوهش هــای مجلس هم 
با پیشــنهاد ما موافق اســت و ما فکر می کنیم بیشتر مسائلی که 
امروز در عرصه اجرا خودش را نشــان می دهد ناشــی از آن اســت 
مــاده 38 قانــون تأمیــن اجتماعی اســت. مــاده 38 می گوید در 
مواردی کــه انجــام کار به طــور مقاطعه بــه اشــخاص حقیقی یا 
گــذار می شــود، کارفرما بایــد در قراردادی کــه منعقد  حقوقی وا
می کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین 
کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد ســازمان بیمه کند و پیمانکار 
کل حــق بیمــه را به ترتیــب مقرر در مــاده 28 قانــون بپــردازد و تا 
زمانی که پیمانکار با خاتمه کار مفاصاحساب تأمین اجتماعی را 
ارائه ننموده، از تأدیه پنج درصد کل کار به آخر قسط خودداری 
نمایــد. همان طــور کــه در ایــن قانــون دارد خــودش را نشــان 
گذارنده  می دهد، به جز این مورد، هیچ وظیفه دیگــری برای وا
کار پیش بینی نشده اســت؛ بنابراین تا اینجا می گوید این قانون 
گذارنده کار غیرازاین پیش بینی نکرده،  هیچ وظیفه ای را برای وا
مگر زمانی که حداقل یک ســال از تاریخ خاتمه یا تعلیق قرارداد 
گذشته و اقدامی برای پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل صورت 
نگرفته باشد. در این صورت به استناد تبصره الحاقی و ماده 38 
گذارنده  پس از قطعی شــدن بدهی یا اعالم تأمین اجتماعی، وا
موظف اســت مطالبات مربوطه را از محل پنج درصد نگهداری 
شده و آن آخرین قسط قرارداد پرداخت نماید. لذا درصورتی که 
مبالغ نگهداری شده برای تأدیه مطالبات کفایت نکند، تعهدی 
گذارنده وجود ندارد. اینجاست که بازرسان دفاتر قانونی  برای وا
گذارنده  می آیند با گزارش های خودشان از دفاتر و اسناد مالی وا
گذارنــده هدایــت  ســازمان را در مســیر وصــول کل مبلــغ از وا
می کننــد. اینجا می گوید تنهــا تعهدی که کارفرمــا دارد در بحث 
مقاطعه کار چیست؟ در حد آن پنج درصد است و آخرین قسط. 
گر این تعهد بیشتر شد، دیگر به کارفرما چه مربوط است؟ وقتی  ا
مقاطعه کار پرسنلش را بیمه نکرده، آیا مِن کارفرمای این طرف 
که باالجبار بــا آن مقاطعــه کار هم یــک قــرارداد دارم، باید تنبیه 
ح می کنیم و  شــوم؟ اینجاســت که باز مــا یک پیشــنهادی مطــر
آن هم این است که هر ایرانی یک کد بیمه و یک حق بیمه؛ یعنی 
این طوری اســت کــه مثال می زنــم، مثال شــما می رویــد و از یک 
رستوران غذا سفارش می دهید. آن رستوران 10 تا پرسنل دارد، 
15 تا پرسنل دارد، 20 تا پرسنل دارد، به من چه ربطی دارد؟ من 
اصال یک مهمانی دارم و از آن رستوران برای امشب مثال 200 پرس 
غذای مختلف سفارش دادم. من چه کار دارم آن غذا را چطوری 
می پــزد؟ ســازمان تأمیــن اجتماعــی خــودش بایــد آن کارگاه را 
بازرســی کرده باشــد و افــراد آنجا بیمه شــده باشــند. نمی شــود 
ج است، بیاید  به زعم اینکه بازرسی از آن از توانایی سازمان خار
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 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



کتورهای من را مشــمول  من را درگیر مســائل مختلف کنــد و فا
کتورهای من را به عنوان  پرداخت حق بیمه قرار دهد و درواقع فا
کتور مثال خرید غذای شما یک  قرارداد تلقی کند و بگوید این فا
قرارداد بین شما و آن مقاطعه کار است که برای شما برود و غذا 
بپزد. این را می آید با این مضمون ورود پیدا می کند و مشــمول 
کســر حق بیمه می کند. اینجاســت که تمام مسائل و مشکالت 
یک دفعه بروز می کند و تبدیل به انحرافات شــدیدی می شود. 
می بینید کارفرما یک عدد عجیب وغریبی یک دفعه عمال جریمه 
می شــود و این جریمه عدد ســنگینی اســت که هــم غیرقانونی 

است و هم غیرمنطقی و اصال از عهده این بحث برنمی آید.
ح اســت و مــا خیلــی در ایــن مــورد حرف  بحث بعــدی کــه مطر
داریم، درواقع موضوع استانداردسازی حق بیمه قراردادهای 
پیمانکاری است. ضرایبی که برای محاسبه حق بیمه قرارداد 
پیمانکاری بر اســاس مــاده ۴1 قانــون تأمین اجتماعــی اعمال 
می شود، مربوط به یک مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در 
سال 1370 است. همچنان هم این ضرایب مورد اعمال است، 
یعنی حدود 29-28 ســال پیش. در بحث اعمال ضرایب برای 
محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری، سازمان بخشنامه های 
ســری 1۴ را صادر کــرده، بخشــنامه هایش را هم ســریالی صادر 
می کنــد، مثــال ســریال های ســری 11. از 11/1 شــروع می شــود 
تــا 11/2، 11/3 و... آن هــا کــه بیشــتر ما بــا آن ها مســئله داریم، 
همین بخشنامه های سری 11 و بخشنامه های سری 1۴ است. 
بخشنامه های سری 1۴ که از 1۴ شروع می شود تا 1۴/1۴، یعنی 
درون خودش 1۴ تا بخشنامه است. اوال تعداد این بخشنامه ها 
خودش مسئله است، یعنی شــما راجع به یک بحث حق بیمه 
قرارداد پیمانکاری 1۴ تا بخشــنامه داری، هرکدامش هم شش 
صفحه، هفت صفحه و بعد در سال های گذشته این طوری بود 
که این بخشنامه ها را ســازمان صادر می کرد و این ها را ابالغ هم 
نمی کرد و شما که کارفرما هستی، اساسا از آن بی خبر بودی که 
چه آشی برایت پخته اســت. بازرس می آمد جلوی کارگاه شما، 
همــان کاری را که دلــش می خواســت را انجام مــی داد و عدد را 
می نوشــت و می رفت و شــما گیــر می کردید در بحــث اجراییات 
و غیره. حاال یک نکته دیگر اســت و من نمی خواهم متأســفانه 
وارد آن بحث تعیین سهمیه درآمدی برای بخش های مختلف 
ســازمان بشــوم که بنابراین واحدهای اجرایی شــعب سازمان 
مجبورنــد بروند یــک وصولــی را داشــته باشــند؛ بنابرایــن، این 
کــه  بخشــنامه ها همــه ابــزاری می شــود بــرای وصولی هایــی 
مــن در ابتــدای گفته هایــم بــه آن اشــاره کــردم. معمــوال ایــن 
بازرسی ها بر اســاس این بخشــنامه ها و بعد هم با اعمال فشار، 
تبدیل بــه یــک اعمــال ســلیقه ای از طرف بازرســان می شــود، 
کمیتی  به خصوص که سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه حا
گذار کرده و  خودش را آمده به موسســه حسابرســی ســازمان وا
موسسه حسابرسی ســازمان هم بازرسان را از بین دانشجویان 
و افراد غیرفنی و غیرمتخصص و بدون تجربه انتخاب می کند با 
دستمزدهای کم و بعد هم این بازرســی تبدیل به محل فساد 
می شــود. خیلی وقت هــا می گوید مــن بازرســی ام را این طوری 

می نویســم، بدو دنبالش. چقدر می دهید که ننویســم؟ این ها 
متأسفانه مفسده هایی است که در این حوزه وجود دارند.

   بــرای اعمــال مــاده 41 هم نظراتــی داشــتید. اینکــه از حالت 
ج شود. سلیقه ای خار

بحثی که ما داشــتیم این بود کــه بحث حق بیمــه قراردادهای 
پیمانــکاری یک بــار بــرای همیشــه موردبازنگــری قــرار بگیــرد و 
به طورجدی و شفاف و ســاده برای اجرا در اختیار پیمانکاران و 
واحدهای اجرایی قرار بگیرد که دیگر کسی دچار شائبه و تناقض 
در این موضــوع و اعمــال ســلیقه نباشــد؛ یعنی چه؟ اآلن شــما 
یک پیمانکاریــد، می خواهید در یک مناقصه ای شــرکت کنید. 
شــما وقتی می خواهیــد در مناقصه شــرکت کنیــد، طبیعتا باید 
پیش بینی هزینه و پیش بینی درآمد کنید و با یک درآمدی بروید 
این ستون ها را تکمیل کنید. شما در هزینه هایتان می توانید بر 
اساس مدل مالیاتی کشــور و قوانین مالیاتی کشــور هزینه های 
مالیاتی تان را درســت ارزیابی کنید و ببینید. مالیات بر درآمد بر 
اساس قانون مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده شفاف 
 A و مشــخص است؛ بنابراین شــما می توانید محاســبه کنی که
تومان مثال هزینه مالیات شما است و این را روی عدد پروژه تان 
و هزینه هایتان حســاب کنید و محاســبه ســود خالصتان را هم 
داشته باشــید و درنهایت به یک مثال عدد پیشــنهادی برسید. 
اینکــه می گوییــم ضرایــب باید اســتاندارد شــود، این پیشــنهاد 
ازاینجا نشئت می گیرد. شما در بخش تأمین اجتماعی متأسفانه 
از این شفافیت برخوردار نیستی و اساسا برای شما قابل محاسبه 
نیســت؛ بنابرایــن در مناقصــات و در پروژه هــا باید چشم بســته 
وارد شــوید و یک عددی را بگذارید و اصــال نمی دانید که فردا در 
ضرایبی که این بازرس ها می آیند و اعمال می کنند، چه عددی 
منظــور می کننــد. در غالــب اوقــات پیمانکاران مــا با ایــن نحوه 
بازرســی ها و ضرایبی که اعمال می شود، بدهکار هم می شوند. 
نه تنها در پروژه هایشــان منفعت ایجاد نمی شــود که بدهی هم 
متأسفانه ایجاد می کنند. بحث این است که ما همان طور که در 
ستون مالیاتی مان هزینه های مالیاتی مان را محاسبه می کنیم، 
از ابتــدا بدانیم که حــق بیمه های مربــوط به پروژه هــا چطوری 
باید محاســبه شــود و این مثــال بــرای پیمانکاران صنعــت برق، 
برای پیمانکاران تأسیســاتی، برای پیمانکاران ساختمانی و در 
رسته های مختلف درنهایت شابلونی اینجا ایجاد کنید. با این 
شــابلون نه واحدهای اجرایی شعب ســازمان تأمین اجتماعی 
در محاســبه دچار اشتباه شوند و نه شــما که پیمانکار هستید، 

دچار مسئله شوید.
   شــما احیانا در این بحــث استانداردســازی ضرایــب پیمان 

بااینکه ضریب پیمان یکسان شود، موافق هستید؟
بله شــفاف شــود. اصال یک عدد بزرگی هم که بشود تکلیف شما 
معلوم اســت. وقتی تکلیف شما معلوم نیســت، گرچه ما در این 
مورد رفتیــم با ســازمان نشســتیم؛ مثال مــا صنعت بــرق را هدف 
قراردادیم و با مدیران شــرکت توانیر، با سازمان تأمین اجتماعی 
و سندیکای صنعت برق نشستیم ریز و دقیق روی این کارکردیم 
و به مدل رسیدیم. در مورد بقیه بخش ها هم این آمادگی وجود 

در سال 96 کل 
وصولی های 

سازمان تقریبا 626 
هزار میلیارد ریال 
را نشان می دهد. 

گزارش می گوید 
تقریبا 522 هزار 

میلیارد ریال مربوط 
به وصولی های 

جاری است که هر 
ماهه به طور مرتب 
کارفرمایان وظیفه 

قانونی شان را انجام 
دهند. تقریبا 86 
درصد وصولی ها 

است. 
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دارد، ولی متأســفانه هنوز ســازمان زیر بار نرفتــه، یعنی علی رغم 
اینکــه آمده انــد در جلســه و کارشناسانشــان پذیرفته انــد زیر بار 
نرفتند. به عنوان نمونه در مورد نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد 
پیمانکاری صنعت برق از اردیبهشت سال 98 این در اتاق تهران 
شروع شد و نمایندگان فنی ما در اتاق تهران، سندیکای صنعت 
برق، شــرکت توانیــر و ســازمان تأمیــن اجتماعی توافقــی حاصل 
کردند و بخشــنامه ای هــم به صــورت پیش نویس آمــاده کردیم. 
حاال متأســفانه هنوز تصویب نکردند که از خواســته های جدی 
گر ایــن تصویــب شــود، نه تنها  ماســت که ایــن عملیاتــی شــود. ا
حــق بیمــه قــراردادی حــوزه صنعــت بــرق اســتاندارد می شــود، 
بلکــه در قراردادهــای EP و EPC هــم نــرخ حــق بیمــه بــه طریق 
قابل مالحظــه ای کاهــش پیدا می کنــد و ایــن واقعا یــک انقالب 
اســت، ســرآمد یک حرکت جدی اســت در تغییرات در ســازمان 

تأمین اجتماعی.
   احیانا اتاق تهران یک لیســت منسجمی از تمام این مسائل 

ندارد؟
من حداقل این 15 ماه اخیر را دارم به یک کتابچه تبدیل می کنم؛ 
با شماره نامه، با موضوع، با مدل پیگیری. این ها مشکالتی است 
که آدم سرسام می گیرد، ولی شــما نمی توانی بیایی این ها را دانه 
به دانه حل کنی. مــن معتقدم هرکدامش را حل کنی، ســازمان 
با آن نــگاه اولیه کــه دارد، یک جای دیگــر را ســوراخ می کند، یک 
کار دیگــری می کنــد. بایــد رویکردها عوض شــود. تا نشــود، هیچ 
فایده ای ندارد و دست سازمان در جیب بخش خصوصی است. 
دارد می َکند. چرا؟ چون یک فشــاری دارد، یک اجباری دارد که 
باید ِبَکنیم. آقا باید حقوق بازنشسته ام را بدهم. مگر می تواند یک 
ماه این حقوق را به تعویق بیندازد؟ یک مــاه به تعویق بیندازد، 
کشور در این شرایط ترکیده و رفته پی کارش کارش؛ بنابراین دولت 
هم دست ما را باز می گذارد و می گوید بگیرید، بگیرید که این چند 

ماه را به سر بگذرانیم و حداقل تمام شود.
   بخشنامه سری 11 هم گفتید ازجمله مشکالت بزرگ کارفرماها 
است. این بخشنامه ها چه مشکالتی ایجاد می کنند؟ اشاره ای 
هــم کردیــد بــه اینکــه بازرســی تبدیل بــه حسابرســی می شــود. 

منظورتان از این تبدیل به حسابرسی چیست؟
بخشنامه سری 11 عمال بخشنامه ای درآمدی محسوب می شود. 
این نمودی از دســتورالعمل های خلق الســاعه اســت که مثال در 
بخشنامه 11/1 درآمد، شما می بینید که برخی از اقالم هزینه ای، 
غیرمشمول کسر حق بیمه اعالم می شــود که حاال متناقض هم 
هســت. یک روز دیگر مثال یک بخشــنامه 11/3 می آید که دوباره 
برخی از این اقالم مشمول کسر حق بیمه می شوند. یکی از مسائل 
بخشــنامه ســری 11 بحث مربوط به حوزه بازرســی دفاتــر قانونی 
شرکت هاست. خود بخشنامه ســری 11 هم خیلی مفصل است 
و متأســفانه یک دنیای عجیب وغریبی اســت. در بحث مسائل 
مربوط به حوزه بازرسی دفاتر قانونی، ســازمان تأمین اجتماعی 
مکلف شد. می دانید که ســابقا ورود می کرد و دفاتر قانونی را از 10 
سال بررسی می کرد که خودش یک معضلی شده بود. اتاق تهران 
موضوع را به ســتاد اقتصاد مقاومتی منعکس کرد، آنجا در زمان 

مرحــوم دکتر نوربخــش من یادم اســت واقعــا بین ایشــان و آقای 
خوانســاری دعوا می شــد در حضور آقای جهانگیــری که من هم 
حضور داشتم. نهایتا ستاد یک مصوبه ای داد که به عنوان مصوبه 
ستاد اقتصاد مقاومتی در این حوزه معروف شد و قرار شد 10 سال 
به یک سال تقلیل پیدا کند و بازرسی مندرجات دفاتر قانونی باید 
صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان 
مجاز شد. سازمان به انحای مختلف سعی کرد این مصوبه را دور 
بزند. اخیرا هم موسسه حسابرسی سازمان مبالغ سند افتتاحیه 
را مشــمول وصول حق بیمه کرد. حاال مبالغ سند افتتاحیه چه 
بود؟ مبالغ ســند افتتاحیه درواقع نقل از رویدادهای مالی سال 
قبل است که به دفاتر سال بعد منعکس می شود. شما وقتی که 
مصوبه ســتاد اقتصاد مقاومتی گفته است یک ســال، یک سال 
ج مشمول قراردادن سند  را باید بررســی کنید، اما عمال با این در
افتتاحیه، یعنی نقل از صورت مالی ســال قبــل، دارید به صورت 
مالی سال قبل هم ورود می کنید. ضمن اینکه شما ریز و جزئیات 
این را هم اینجا ندارید و یک دفعه یک عدد بزرگ را مشمول حق 
بیمه می کنی. اآلن ســازمان در گفت وگویی که داریم خودش به 
این نتیجه رســیده که این کار، کار اشــتباهی اســت. یا در یکی از 

شما راجع به یک 
بحث حق بیمه 

قرارداد پیمانکاری 
14 تا بخشنامه داری، 
هر کدامش هم شش 
صفحه، هفت صفحه 

و بعد در سال های 
گذشته اینطوری بود 
که این بخشنامه ها را 
سازمان صادر می کرد 

و این ها را ابالغ هم 
نمی کرد و شما که 

کارفرما هستی، اساسا 
از آن بی خبر بودید.

114https://iran-bssc.ir

 جــهـــــش تـــولـیــــــد 
و تـامیــن اجتمـاعــی



بحث های دیگر در بخشنامه های ســری 11 مثال 11/3 پرداخت 
پاداش افزایش تولید را مشمول کســر حق بیمه قرار داده است. 
مشمول دانستن پاداش افزایش تولید یا پرداخت های انگیزشی 
به صورت بن کارت به کارگران شاغل در کارگاه مشمول قانون عمال 
که به دلیل کمبود منابع چنانچه به  ظلم به بیمه شده است، چرا
این گونه پرداخت ها 30 درصد هم به عنوان حق بیمه به کارفرما 
تحمیل گردد، کارفرما قطعش می کند و نمی دهد و می گوید من 
کمکی که دارم مثال به کارگرم می کنم به عنوان بن کارت و این ها، 
من ایــن را بدهــم، 30 درصــد هم بیایــم حق بیمــه بدهم؟ خب 

نمی دهم، این را قطع می کنم.
   گفت وگوهایی هم بــرای اصالح این موارد با ســازمان تأمین 

اجتماعی داشته اید؟ نتیجه ای هم گرفته اید؟
در آخریــن صحبتــی کــه نهایتــا مــا بــا ســازمان داشــتیم، قــرار بر 
این بــوده کــه ســازمان بخشــنامه های ســری 11 را اصــالح کند. 
درواقــع بحــث تنقیــح و تلخیــص بخشــنامه های ســری 11 در 
دستور کار سازمان قرارگرفته که ما از این بابت هم ممنونیم. من 
همیشه در حضور دوستان در سازمان هم گفتم. واقعا سازمانی 
کــه رویکــردش رویکــرد بخشــنامه محور بود و بــه خاطــر وصولی 

بخشــنامه هایش را هم منتشــر نمی کــرد، امروز رســیده به جایی 
که می آید با بخــش خصوصی، با نمایندگان اتاق می نشــیند و در 
بحث تنقیح و تلخیص بخشنامه ها و ملحقاتش گفت وگو می کند. 
همین به نظر من یک نقطه عطف و نقطه شروعی است و ما هم 

از آنان ممنونیم.
کتورها را در این اصالحات لحاظ کنند عالی  گر دوستان بحث فا ا
می شود. یک بند 5 گذاشــتند در بحث نحوه تشخیص حقوق، 
کتــور.  مــزد و مزایــا و ســایر هزینه هــای مشــمول و بعــد تعریــف فا
ما می گوییــم آن متــن باید کامــل حذف شــود و پیشــنهادی که 
گر  دادیم، دقیقا این جمله اســت کــه برایتان می خوانــم؛ یعنی ا
واقعا ایــن را بگذارند، من به جرئت می گویــم 80 درصد دعواهای 
بخــش خصوصــی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی حــل می شــود: 
صورتحساب های کاال و خدمات صادره توسط کلیه واحدهای 
صنفی، تولیــدی و خدماتی دارای شناســنامه یا مجــوز از مراجع 
ذیصالح قانونی مشــمول مفاد مــاده 38 نبوده و قابل رســیدگی 

نیست.
   با توجه به رویکردی که از آن صحبت کردید فکر می کنید صرفا 
با اصالح بخشنامه، مشکالت کارفرماها و تأمین اجتماعی حل 

نمی شود.
صد درصد حل نمی شــود. مقطعی بله، ُمســکن اســت. باالخره 
اآلن فشار روی دوش کارفرما است. هرکدام از این بخشنامه ها، 
اصالحــش، تعدیلــش، لغــوش، واقعــا فشــار را از روی دوش یــک 
بخشــی از کارفرماها برمی دارد، اما اینکه فکر کنید مسئله را حل 
می کنــد، نه حــل نمی کند. چــون آن فشــار یک طور دیگــر اعمال 
می شــود. یــک بخشــنامه دیگــری، یــک دســتورالعمل دیگــری 
پیش می آید. آن وصولی ها را گفتم؛ کاری که دارد شــفاف انجام 
می شــود، 90 درصد وصولــی دارد بعد این همه دعوا را شــما برای 
چه راه انداختید؟ بعد این سیستم عریض و طویل بازرسی دفاتر 
قانونی را راه اندازی کردید، این همه سیستم و این همه هیئت و 

این همه موسسه حسابرسی، سر چه این اختالف است؟
   آماری دارید از تعداد دعواهای بین کارفرماها؟

تعداد کل پرونده های رسیدگی شده در سال 97 در هیئت های 
بــدوی 50937 تــا بــوده اســت. در ســال 98 شــده 55397 تــا. 
تعدیلی هــای از آن 50 هزارتــا در 97، 29986 رأی تعدیل شــده، 
یعنــی بیشــتر از نصفــش. در ســال 98، 33225 تــا از آن هــا 

تعدیل شده است.
   یعنی آن حکمی که ســازمان داده بوده را هیئت بدوی آمده و 

تعدیل کرده است؟
بلــه. تــازه این هــا در بــدوی اســت. جنگیدیــم در این هــا. تعداد 
قرارهایــی کــه صادرشــده، در 97، 10 هزارتــا قــرار صادرشــده، در 
98، 9928 تا قرار صادرشده اســت. حاال بقیه پرونده ها رفته اند 
تجدیدنظر. در تجدیدنظر در 97، تقریبا 1۴ هزار پرونده بوده، در 
98 شده 15 هزار. تعدیل شده 97، 10 هزارتا بوده، تعدیل شده 98، 
11 هزارتا. قرارهایمان در 97، 185۴ قــرار، در 98، 1869 قرار. حاال 
تأییدشده ها چقدر بوده؟ 2۴00 تا تأییدشده بوده در 97، در 98، 

2500 و بقیه اش رفته دیوان.

عمال دو گروه از 
کره و گفتگو  نقش مذا
و تصمیم سازی کنار 
گذاشته می شوند. 

کسانی که عمال 
نه فقط بازیگر این 
صحنه اند، تأمین 

کننده اصلی منابع 
سازمان اند.

کارشناسان
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بخش سوما
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چنانچه تعدادی از افراد درج شده در لیست ارسالی کارفرما در کارگاه 
شاغل نباشند، در این حالت الزم است، اسامی این افراد در قسمت 
توضیحات گزارش بازرسی درج شود و در سیستم نیز در گزینۀ عدم 
اشتغال ثبت شود. حق بیمه افرادی را که لیست آن ها به صندوق 
ارســال نشــده و توســط بازرس گزارش گردیــده اســت، از تاریخ روز 
انجام بازرسی تا تاریخ اعالم ترک کار آن ها از سوی کارفرما در لیست 
کثر تا تاریخ بازرســی بعدی محاســبه و مطالبه  ماه های بعد و حدا
می نماید. در کارگاه هایی که صورت مزد و حقوق ارسال نمی کنند 
بازرس باید اســامی تمامی کارگرانی را که در کارگاه شاغل هستند، 
ج در  ج نماید. سیســتم حــق بیمه تمامی افــراد مندر در گزارش در
گزارش بازرسی را از تاریخ بازرسی تا تاریخ اعالم ترک کار آن ها توسط 
کثر تا تاریخ بازرسی بعدی  کارفرما و در صورت عدم اعالم ترک کار حدا

محاسبه و مطالبه می نماید.
گزارش بازرسی انجام شــده از کارگاه یک سند رســمی و معتبر جهت 
ارائه به مراجع مختلف رسیدگی نظیر اداره کار و هیئت های مختلف 
حــل اختــالف اســت به نحوی کــه قاضــی، کارشــناس یا هر شــخص 
رســیدگی کننده در مراجــع رســیدگی اهمیت ویــژه ای بــرای گزارش 
بازرسی ســازمان تأمین اجتماعی قائل اســت و همین موضوع گواه 
بر اهمیت باالی گزارش بازرســی تأمین اجتماعی اســت و الزم است 
ج در آن را جــدی بگیریــم. به عنوان مثــال در حــل  اطالعــات منــدر
اختالف بین نیروی کار و کارفرما، گزارش بازرسی بیمه می تواند مبنا 
ک تصمیم گیــری مراجــع رســیدگی کننده به دعاوی باشــد. به  و مال
مسائل و مشکالت کارفرمایان درزمینۀ بازرسی از کارگاه ها که می توان 
اشاره کرد؛ ورود بازرس بدون ارائه کارت شناسایی سازمانی معتبر و یا 
احکام مأموریت سازمانی؛ نوشتن اسامی تمامی حاضرین در کارگاه 

گاهی از اشتغال آنان؛ ایرادات مربوط به پورتال  به عنوان پرسنل )حتی مشتریان( بدون اطمینان و آ
سازمان تأمین اجتماعی جهت مشاهده نتیجه بازرسی توسط کارفرمایان؛ عدم تعامل دوسویه و 
مناسب سازمان با کارفرمایان؛ عدم جبران خسارت وارده به کارفرما در صورت اثبات قصور از سوی 

بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش بی قیدوشرط گزارش بازرسان توسط سازمان است.
بخش دیگــری از نظارت ســازمان تأمین اجتماعی در قالب حسابرســی اســت. حسابرســی یعنی 
رسیدگی به دفاتر و اسناد مالی کارگاه ها که برای اطمینان از پرداخت حق بیمه هزینه های صورت 
پذیرفته توســط کارگاه، انجام می شــود. حسابرســی با دو هدف اصلی اطمینان از رعایت حقوق 
بیمه ای کارکنــان کارگاه ها توســط کارفرمایان و اطمینــان از اجرای قانون تأمیــن اجتماعی بابت 
قراردادها و حق الزحمه ها انجام می شود. مرجع حسابرسی بیمه ای، موسسه حسابرسی بیمه ای 
تأمین اجتماعی است. در سال های قبل، حسابرسی تا 10 سال از طریق مراجعه حسابرسان بیمه 
به شــرکت ها انجام می شــد اما در حال حاضر با دســتور معاون اول رئیس جمهور دوره بازرسی ها 
یک ساله تعیین شده است. گروهی برای رســیدگی و بازرســی از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت 
به آنجا مراجعه می نمایند. بعضی مواقع با اخذ اســناد و مدارک شــرکت ها، انجام بازرسی از دفاتر 
قانونی، در محل مؤسسه حسابرســی صورت می گیرد. معموال قبل از انجام حسابرسی فرم های 
مخصوصی برای شرکت مربوطه ارسال می شود که در آن یکسری اطالعات در رابطه با دفاتر قانونی 
و اظهارنامه های مالیاتی مورد ســؤال قرار می گیرد. پس از تکمیل فرم های مربوطه و ارسال آن به 

موسسه یا شعبه ذی ربط توسط شرکت، مراحل بعدی انجام می شود.
مسائل و مشکالت حسابرسی از نگاه کارفرمایان شــامل مواردی چون بازرسی غیرقانونی از دفاتر 
قانونی پیمانکارانی که حق بیمه کارکنان قــرارداد را طبق مــواد )38 و ۴1( قانون تأمین اجتماعی 
پرداخت می نمایند؛ محاسبه حق بیمه بابت سند افتتاحیه و عدم رعایت مصوبه اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر محدود شــدن بازرســی از دفاتــر قانونی به یک ســال، عملکرد نامناســب ســازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص نحوۀ تشخیص و شناسایی پیمانکاران؛ محاسبه حق بیمه برای خرید لوازم، 
مصالح، تجهیزات، ابزارآالت، تابلو برق، خرید ماشین آالت، نرم افزار، پرداخت در وجه رستوران، 
خرید و اجــاره پهنای باند و ... که مشــمول پرداخت حق بیمه نیســتند و درنهایت برداشــت ها و 
دستورات متفاوت از قوانین ثابت در این حوزه است که برای کارفرمایان چالش ایجاد کرده است.

بازرسی کارگاه ها و حسابرسی دفاتر و اسناد قانونی

فرایند بازرسی کارگاه ها و حسابرسی دفاتر و اسناد قانونی یکی از فرایندهای اداری است که در سازمان 
تأمین اجتماعی به منظور شناسایی کارگران و تأمین حقوق بیمه ای آن ها صورت می گیرد. بازرسی بیمه ای 
به دو صورت انجام می شــود. در حالت اول بازرســی از کارگاه ها در جهت شناســایی نیروهای مولــد و کارگران 
)کارگاه های کوچک( است. در حالت دوم نوعی حسابرسی بیمه ای از دفاتر و اسناد قانونی )کارگاه های بزرگ( 
صورت می پذیرد. در انجام بازرسی از کارگاه ها بازرسان کارگاه ها در شعب پس از اخذ برنامه روزانه بازرسی با 

مراجعه به کارگاه های مربوطه، با ارائه کارت شناسایی و توضیحات الزم به کارفرما و بیمه شدگان شاغل از کارگاه بازرسی و گزارش 
بازرسی را در دو نسخه تهیه می نمایند که یک نسخه از آن بعد از بازرسی در اختیار کارفرما قرار می گیرد )در حال حاضر مدتی است 
که تعداد زیادی از شعب تأمین اجتماعی مجهز به تبلت هایی شده اند که گزارش مقرر را به صورت الکترونیکی تهیه و تنظیم می کنند 
و درنهایت به تأیید کارفرما یا نماینده وی می رسانند(. بر اساس دستورالعمل مربوط به بازرسی، حداقل سه بار در سال بازرسی از 
کارگاه ها پیش بینی شده است و بازرس موظف است مشخصات بیمه شــدگان را به صورت دقیق ثبت و یادداشت کند. بازرسی از 

کارگاه ها به چهار روش بازرسی اولیه، بازرسی سرزده، بازرسی کشفی و بازرسی تحقیقی انجام می شود.

حدیثه اعظمی
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علی فیروزی، رئیس مرکــز مطالعات،  پایش و بهبود محیط کســب وکار وزارت اقتصاد و دارایی اســت. مرکــزی که جز مرکز 
ارتباطی با بانک جهانی برای گزارش شاخص های ease of doing business مرکزی برای بهبود واقعی کسب وکار هم 
هست. دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار به عنوان هیئتی فراقوه ای در همین مرکز است. نظام تأمین 
اجتماعی و ارتباط آن با محیط کســب وکار یکی از موضوعاتی اســت که به سبب همین دو مســئولیت مرتبط با فعالیت های این 
مرکز است. توصیه به هوشمندسازی و تغییر فرهنگ سازمانی، اصلی ترین توصیه های فیروزی برای سازمانی است که او به »فردی 
تصادف کرده و در حال خونریزی« تشبیه می کند. سازمانی که باید ابتدا زنده نگهش داشت و بعد نسخه هایی برای بهتر شدنش 

تجویز کرد.

 تأمین اجتماعی باید 
به سمت هوشمندسازی برود

رئیس مرکز مطالعات بهبود کسب وکار وزارت اقتصاد:

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما
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گر یک سری المان های     طبق چیزی که پیش تر گزارش شــده ا
مانــع کســب وکار را بتوانیم رفــع کنیــم می توانیم 40 رتبه شــاخص 
کسب وکار خود را بهبود بدهیم. بر اساس ساختاری که شما قطعا 
دیده اید ســازمان تجارت جهانی تدوین کرده موانعی هم مربوط 
به مشکالتی است که بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی 

دیده می شود. این موانع چه چیزهایی هستند؟
گرهــا از 11  در شــاخص ease of doing business ســه تــا از نما
گر شــروع  گــر، تأمیــن اجتماعــی نقــش مســتقیم دارد. در نما نما
کســب وکار، تأمیــن اجتماعی کــد کارگاهــی ارائــه می کنــد و نقش 
دارد که موضوع آن حل شــده اســت؛ یعنی اآلن تأمین اجتماعی 
گــر ثبــت  در زیــر 2 ســاعت وظیفــه اش را انجــام می دهــد. در نما
مالکیت و انتقال مالکیــت، وقتی می خواهید مالکیــت را منتقل 
یــا ثبــت کنیــد در دفترخانــه یــک اســتعالم تأمیــن اجتماعــی بــه 
شــما می دهند. می گویند باید مطمئن بشــویم اینجا قبــال کارگاه 
نبوده، جریمه کارگاه نداشــته باشــد. معتقدیم در این حوزه باید 
بررسی مفاصاحســاب و بدهی تأمین اجتماعی از مکان محور به 
شخص محور تغییر پیدا کند. وقتی این اتفاق بیفتد خودبه خود 
ایــن اســتعالم حــذف می شــود. موضــوع اصلی ایــن اســت که ما 
نمی توانیــم عوامــل اصلــی و کلیــدی مختلفــی داشــته باشــیم. 
نمی توانیم یکجا بگوییم شخص بیمه شده و یکجا بگوییم ملک 
بیمه شده. باید تعیین تکلیف کنیم. وقتی یک شخص را به عنوان 
عامل در نظر می گیرید برچسب هایی که به این شخص می خورد 
به شما کمک می کند. حساب بانکی، مالکیت ملک، اجاره ملک، 
گر در بحث ثبت مالکیت این کار را انجام  این ها کمک می کنند. ا
گر ســوم کــه تأمین  گر اثــر زیــادی می گذارد. نما دهیم در ایــن نما

گر اخذ مالیات است. اسمش  اجتماعی نقش بسیار باالیی دارد نما
مالیات است اما تلفیق مالیات و تأمین اجتماعی با هم است.

در گــزارش 2020 بــرای ایــران اعالم شــده کــه بــرای اخــذ مالیــات 
نظام مالیاتی ایران 20 بــار کارفرما را فرامی خوانــد. از این 20 بار 12 
بار مربوط بــه تأمیــن اجتماعی اســت. بــه ازای هرمــاه و 8 بار هم 
مالیاتی است. یک قسمت از آن برای درآمد و یک بخش هم برای 
گر ما بتوانیم لیســت مالیات و لیســت تأمین  ارزش افزوده. حاال ا
گــر این اتفاق  اجتماعی و لیســت ارزش افــزوده را یکی کنیــم، ولو ا
ماهی یک بار بیفتد که نمی افتد، یعنی بتوانیم دوره های زمانی را 
کثر به 12 بار می رسد. معتقدیم  منطبق کنیم پرداخت مالیات حدا
تأمین اجتماعی می تواند حتی هــر 3 ماه ایــن کار را انجام بدهد؛ 
یعنی به جــای 12 بــار ۴ بار ایــن اتفاق بیفتــد. درنتیجه ســرجمع 
گر مالیات و تأمین  پرداخت مالیات می شود ۴ بار در سال؛ یعنی ا
اجتماعی با هم این مســئله را حل کنند که شــنیده ام دارند حل 
می کنند و مثــال دریافت حــق بیمه 3 مــاه به 3 مــاه باشــد از 20 بار 
ک تر اینجا است که می گوید  پرداخت به ۴ بار می رســد. وحشــتنا
216 ســاعت ایــن فراینــد فراخوان شــرکت ها بــرای مالیــات طول 
می کشد؛ یعنی چیزی نزدیک به یک ماه روز کاری. وقتی این 20 بار 
تبدیل به ۴ بار شود اثرش را روی این ساعت می گذارد. از این 216 
ساعت 132 ساعت صرف تأمین اجتماعی می شود یعنی بیش از 
60 درصد، بقیه هم برای مالیات است. نرخ کلی مالیات و پرداخت 
تأمین اجتماعی را هم ۴۴.7 درصد از ســود یک بنگاه اعالم کرده 
اســت. 25.9۴ درصد ســود هم از این مقدار به تأمیــن اجتماعی 
می رســد؛ یعنی تأمین اجتماعــی نزدیک 26 درصد ســود کارفرما 
را می گیــرد. 18.۴1 درصد مالیات بر درآمــد و 0.36 درصد مالکیت 

ک هم عددهای دیگر هستند. انتقال امال
یکی دیگر از مواردی که بانک جهانی ایراد می گیرد این اســت که 
می گوید شما هم به صورت اینترنتی از مردم لیست بیمه می گیرید، 
هم به صورت حضوری، هم به صورت سی دی؛ این به هم ریختگی 
ایجــاد می کند. هرچنــد طبق آماری کــه من گرفتــم می گویند 98 
درصد اینترنتی است، ولی بانک جهانی می خواهد نپذیرد. آن ها 
هم البته عاشق چشــم و ابروی ما نیســتند و بحث کامال سیاسی 

است.
گر اخذ مجوز  گر دیگر هم اثر دارد که نما تأمین اجتماعی در یک نما
ساخت وســاز اســت که در گرفتن مفاصــای کارگران ســاختمانی 
است که یک مشــکل عجیب دارد و باید با شهرداری این مشکل 
را حل کنند. 15 درصد از عوارض شهرداری سهم تأمین اجتماعی 
اســت. ســر مواردی تأمین اجتماعی و شــهرداری اختالف دارند. 
شهرداری می گوید بخشی از پولی که می گیرم خدمات است و نه 
عوارض. تأمین اجتماعی می گوید مجموع این ها عوارض است و 
باید 15 درصد آن ها را بدهید که خیلی راحت قابل حل است البته.

گر همه این کارها را انجام  این مسائل مربوط به شاخص است اما ا
دادیم مردم می گویند چه کار بزرگی انجام شده است؟ نه.

   چه موانعی باقی می ماند که مربوط به شاخص ها نیست؟
دو مسئله بزرگ با تأمین اجتماعی وجود دارد. سازمان هایی که 
صفشان از ستاد بزرگ تر اســت خودبه خود فساد بیشتری دارند؛ 

سازمان هایی که 
صف شان از ستاد 

بزرگ تر است خود به 
خود فساد بیشتری 

دارند. یعنی برای 
مثال در دادگاه ها، 
در شهرداری ها، 

ک  در مالیات، ادرا
فساد در این ها باال 
است. چرا؟  چون 

مواجه شدن با 
ارباب رجوع باال 

است. فساد از چه 
نوعی است؟ از نوع 
پیچیدگی سازمانی.
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ک  یعنی برای مثال در دادگاه ها، در شهرداری ها، در مالیات، ادرا
فساد در این ها باال است. چرا؟ چون مواجه شدن با ارباب رجوع 
باال اســت. فســاد از چه نوعی اســت؟ از نوع پیچیدگی سازمانی؛ 
یعنی مثال در تأمین اجتماعی فالن تعداد بخش نامه وجود دارد 
یا در ســازمان امور مالیاتی فالن تعداد بخشنامه وجود دارد. من 
کارفرما که مســلط بر بخش نامه های ســازمان نیستم. کسی که 
مسلط است کارشناسی اســت که در این حوزه کار می کند. حاال 
فــرض کنید در مــواردی چنــد بخشــنامه در یک موضــوع خاص 
وجود دارد. شما تشریف می آورید و من با شما رابطه خوبی دارم. 
این طور بخشنامه تسهیل شده را برای شما می آورم. شما تشریف 
می آوریــد و رابطــه خوبــی ندارم. حــاال بخش نامــه ای را مــی آورم 
کــی داریم که  که تســهیل کننده نیســت. در مقررات بحــث دردنا
گر  آن ها را با زبانی می نویســیم که کارفرما و بنــگاه نمی فهمد. یا ا
فهم کند به اندازه کارشــناس فهــم نمی کنــد. دوم اینکه مقررات 
ما به شــدت تفســیرپذیر اســت، یعنــی مثــال کارشــناس می گوید 
من این مقــرره را این طور می فهمم. البتــه قانــون را کار ندارم که 
برخی جاها ایــراد دارد، مثل بیمه کارگران ســاختمانی. بخشــی 
از مشکل حتی مربوط به مقرره هم نیســت؛ یعنی قانون و مقرره 
واضح هســتند، مردم هم پذیرفته اند، اما فرایند مشــکل است. 
فرایند مــن درآوردی و فرسایشــی به شــدت زیــاد اســت؛ یعنی به 
مــردم می گوینــد اول بروید طبقه چهــارم، بعد برویــد طبقه اول، 
بعد بروید طبقه ششــم، بعد دوم، بعد پنجم و ... شما در شعب 
تأمین اجتماعی می بینیــد که مردم مــدام باال می رونــد و پایین 
می آینــد. ذهنیتــی که ســازمان بــه مــردم می دهــد ذهنیت یک 
ک خفه کننده با پیچیدگی عجیب تر  سازمان با بروکراسی وحشتنا
گر من خودم را بکشــم،  که حرف مردم هــم در آن اثر ندارد؛ یعنی ا
باال بروم و پایین بیایم حرف کارشناس به کرسی می نشیند؛ این 
پاشنه آشیل تأمین اجتماعی است. یک نمونه به من پیام داده 
بودند، چــون ما اینجــا از مردم بازخــورد زیاد می گیریــم، می گفت 
آمده اند و گفته اند ما می خواهیم ۴ سال آخر را حسابرسی کنیم. 
می گفت، گفتــم مگر طبــق بخش نامه هــای خودتان یک ســال 
آخر را نباید بازرسی کنید؟ گفت بله،  می توانی هم شکایت کنی. 
شکایت کنید بگویید چرا ۴ سال آخر را گرفتید. من هم می گویم 
راســت می گویید یک ســال آخر اســت ولی آن یک ســال را طوری 
حسابرســی می کنم که ۴ ســال از بغلش دربیاید. وقتی به راحتی 
بشــود بخش نامه را تفســیر کرد، به عبارتی چاقو را به این راحتی 
دســت کارشــناس و بــازرس بدهیــم، ممیــز مالیاتی، یعنی شــما 
مردم، کارفرمــا و بنگاه اقتصــادی را بی ســالح کرده ایــد. یا نمونه 
دیگر، اآلن در دوره کرونا همه می دانیم که دوره دورکاری اســت. 
بازرس رفته و گفته اســت شــما 10 نفر را بیمه کرده ایــد، چرا 3 نفر 
هستند؟ گفته اند بقیه دورکاری می کنند. به خصوص شرکت های 
کامپیوتری راحت تــر هم هســتند و در خانه کار می کننــد. بازرس 
می گوید این ها از لیستتان خط می خورند. برعکس، بازرس آمده 
و گفته این 10 نفر که ماه پیش در لیستتان بوده اند و اآلن نیستند 
برای چــه خط زده اید؟ گفته اند ازاینجا رفته انــد. بازرس گفته نه 
دورکارند، دروغ گفته اید که حق بیمه کمتری بدهید. این اتفاق 

حاصل هیچ بخش نامه و مقرره ای نیست. این فرایندها و روندها و 
فرهنگ های سازمانی باید درست شود. چیزی که خیلی در تأمین 
اجتماعی اثر دارد اصالح فرهنگ سازمانی است، کارفرماها از تأمین 

اجتماعی می ترسند. 
مثال بــرای قــرارداد پژوهشــی باید یــک درصــد پایینی حــق بیمه 
بگیرند، اما کارشناس ســقف را تأیید می کند. می گویید برای چه 
ســقف را رد می کنید؟ می گوید من ســقف را رد می کنم، شــکایتی 
دارید بروید شــکایت کنید. بروید هیئت بدوی شــکایت کنید. ۴ 
ماه هم طول می کشــد و رفت وآمد دارد. وقتی مقرره تفسیرپذیر و 
دست آدم ها است کارشناس می گوید من کمتر بزنم فردا ممکن 

است از جیبم بدهم.
   فکر می کنید این ایرادها شخصی است یا سیستمی و نظام مند 

است؟ اینکه کارشناس تفسیر به سخت بودن ماجرا می کند؟
دو موضوع اســت؛ یکی اینکه شــما اختیاراتــی را برای ســال های 
زیــادی بــه افــرادی داده اید مثــال 25 ســال گفته اید شــما باید کد 
اقتصادی بدهید. بعد یک باره این را حذف می کنید، می گوید مگر 
می شود که این را حذف کنیم؛ این را گفته اند. سر چنین کاری که 
وزیر و رئیس سازمان مالیاتی امضا کرده اند هم مقاومت می شود. 
گر جوامع را تقسیم بندی کنیم ما جزو  دوم به این برمی گردد که ا
جوامع منشوری هستیم. در جوامع منشوری آیین ها، سنت ها 
و فرهنگ هــا در بســیاری از موارد بر نظــام بوروکراتیــک می چربد؛ 
یعنی ممکن است مقررات را حذف کنید ولی کاری که فرد می کند 
بر اساس فرهنگی اســت که برایش ایجادشده است. دلیل بر این 
نیست که حتما این آدم، شخص فاسدی است، این آدم این طور 
یاد گرفته و طور دیگری نمی تواند فکر کند. در تأمین اجتماعی هم 
همین طور است. گله مردم در فرایندها است و ارتباطی که با مردم 
دارنــد. می گویند در همــان دوره ای کــه بخش نامه شــده تا پایان 
خرداد بازرسی ممنوع است بازرس به شرکت رفته، این یعنی روی 

اعصاب مردم رفتن.
چیــزی کــه در تأمیــن اجتماعــی و همــه ســازمان ها بایــد اتفــاق 
بیفتد این اســت که باید درک کنیم ما باالی حکم کارگزینی مان 
نوشته شــده اســت مســتخدم، ایــن معنــی دارد، مســتخدم که 
گر باورم شــود که مســتخدم  ارباب نیســت، قرار اســت کار کند. ا
هستم و از ارباب رجوع حمایت شــود خودبه خود سراغ سیستم 
گــر تــا دیــروز می گفتــم 10 تــا کپــی  خوداصالح شــونده مــی روم. ا
شناســنامه بیاور و امــروز جا عــوض شــود و بگویید آقــای کارمند 
شناســنامه را از ارباب رجوع بگیریــد و خودتان کپــی بگیرید، روز 
گر  دوم به جای 10 تــا یک کپی می خواهیــد، روز ســوم می گویید ا
ســرویس ثبت احوال را به من بدهید همین را هــم نمی خواهم. 
گر گردن خود نظــام بوروکــرات نیندازید این  هزینه بروکراســی را ا
بروکراسی مثل اختاپوس بزرگ می شود و اجازه نمی دهد سیستم 
خودش را اصالح کند. پس در تأمین اجتماعی هم باید سیستم را 
خوداصالح شونده کنیم؛ یعنی وقتی کارشناس سقف حق بیمه 
گر این در هیئت  را رد می کند، باید نظامی درســت کنیم که مثال ا
بــدوی، یا در حــل اختالف یا هــر چیز دیگــر رفت و ایــن حق بیمه 
شکسته یا کم شــود، بر اســاس میانگینی که برای هر کارشناس 

می گفت گفتم مگر 
طبق بخش نامه های 

خودتان یک 
سال آخر را نباید 
بازرسی کنید؟ 

گفت بله،  می توانی 
هم شکایت کنی. 

شکایت کن بگو چرا 
4 سال آخر را گرفتید. 

من هم می گویم 
راست می گویی یک 
سال آخر است ولی 

آن یک سال را طوری 
حسابرسی می کنم 
که 4 سال از بغلش 

در بیاید.

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما

119 @ Iranbssc



گر از 2000 نظر  وجود دارد درباره کارشناس ها تصمیم گیری شود. ا
کارشناسی 1800 نظر کارشناس شکسته شود حضور آن کارشناس 
بیخــودی اســت. نظــام خوداصالح شــونده این طــوری درســت 
نمی شود نه اینکه شما بگویید کارمند است دیگر و ترسیده. هم 
کارمند را بیمه مسئولیت مدنی کنید و هم کارمندی که تشخیص 
ندهد و همــه حــق بیمه هــا را ســقف بزند دیگــر کارمند نیســت. 
می شود جایش ماشین گذاشت. این بخش از تأمین اجتماعی 

دچار گرفتاری است.
   درباره دو معضل صحبت شد. درباره فرایندها مفصل صحبت 
کردید. درباره مقرره ها هم می توانید مصداقی صحبت کنید؟ کدام 
مقرره ها بیشــترین موانع را ایجاد می کنند؟ تعــدد بخش نامه ای 

معضل است یا خود بخش نامه ها مشکل زا هستند؟
تعدد مقرره ها خودبه خود مشکل زا است. در ایران تورم مقرراتی 
داریم. در دنیا روش های مختلفی برای چنین مسائلی استفاده 
می شود. مثال در انگلیس قاعده حذف یک به ازای یک استفاده 
می شــود. می گوینــد بــه ازای هــر واحــد هزینــه ای که یــک مقرره 
ایجاد می کنــد حتما بایــد یک واحــد هزینــه مقرره حذف شــود. 
از 2013 قاعــده شــد یــک بــه ازای دو؛ یعنــی می گویند بــه ازای هر 
واحد هزینه مقــرره دو واحد هزینه مقــرره باید حذف شــود. این 
می توانــد الگــوی مناســبی در تأمیــن اجتماعــی هم باشــد. دوم 
اینکــه بخش نامه هابخش نامههــا تفســیرپذیرند؛ بخش نامــه 
باید صریح تکلیف را مشــخص کند. طوری که کسی نتواند از آن 
تعبیری داشــته باشــد، حرف وحدیثی داشــته باشــد. در مقابل 
بخش نامــه ای کــه می خواهنــد صــادر کننــد حتمــا بگویند یک 

بخش نامه هم حذف شود.
این نکتــه هم مهم اســت که شــما بایــد ســراغ تأمیــن اجتماعی 
الکترونیکی بروید؛ این اتفاقی است که بخواهیم یا نخواهیم باید 
بیفتد. این چیزی نیســت که بشــود از آن فرار کرد. این ســازمان 
نوینی که باید طراحی کرد که به آن می گوییم طراحی سازمان ها 
در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، این سازمان دیگر با سازمان 
تأمین اجتماعی فعلی متفاوت است. آن سازمان از قبل فرایندها، 
رویه ها، مقررات و همه این ها را نوین سازی شده است و بعد روی 
پلتفرم دولت الکترونیکی می نشیند، نه اینکه این فرایند اشتباه 
را الکترونیکی کنم. نتیجه اشــنتیجهاش می شود همین که حاال 
اتفاق افتــاده. می گویند برویــد پرینت بگیرید و بعــد بیایید فالن 
دفتر مهر کند. پس اول هزینه تولید بخش نامه را باال ببریم، دوم 
محدودیت تولید بخش نامه بگذاریم، سوم کارشناسان و کسانی 
گر اشــتباه محاســبه کردند باید  که حــق بیمه را ثبــت می کننــد، ا

برایشان جریمه بگذاریم.
   می شود محاسبه را هم کنار گذاشت و از قبل الگوهایی ایجاد 

کرد.
دقیقــا همین طــور اســت. موضــوع بعــدی در تأمیــن اجتماعــی 
الکترونیکــی، رفتــن بــه ســمت تأمیــن اجتماعــی هوشــمند 
اســت؛ یعنی شــما می توانید از هوش مصنوعی اســتفاده کنید. 

حساب وکتابی هست که ماشین هم می تواند انجام دهد.
البتــه از طرف دیگــر هم ایــن مواجهه را مــردم گاهــی می پذیرند؛ 

یعنــی در مواجهه می تواننــد مثــال 1000 تومــان مالیات یــا بیمه را 
بکنند 800 تومان.

همه کاری که اآلن داریم برای بهبود کسب وکار انجام می دهیم 
به منزله این نیست که دست وپای دولت را ببندیم و دست و پای 
بخش خصوصــی را بازکنیم که هر کاری خواســت بکند. موضوع 
گر برگردیم به 25 سال  این است که باید یک نظام داشته باشید. ا
پیش کسی می گفت تلفنی قبض برق را پرداخت کنید؛ می گفتند 
مگر دیوانه ایــم؟ مهــر بانک پشــتش نخورد؟ ولــی اآلن بــه مردم 
بگویید از فردا برونــد ایــن را در بانک پرداخت کننــد، چه اتفاقی 
می افتد؟ یک زمانی برای بلیت هواپیما توی صف می ایستادید. 
اآلن با چهارتا کلیک می خرید، این هم همین است. این موضوع 
کمیت هم خوب است. خیلی از فســادها بازی برد-برد  برای حا
کمیت. هر دو طرف  برای دو طرف است. چه کســی می بازد؟ حا
راضی هســتند. بعضی وقت ها حتی دالل هم این وســط وجود 
دارد. طــرف می گویــد من مشــاور بیمه ای شــما هســتم، مشــاور 
تأمین اجتماعی هستم. مشاور بیمه یعنی چه؟ باید چند تا عدد 
محاسبه کنند و بگویند حق بیمه فالن قدر شده است دیگر. این 
نشان می دهد که سیستم آن قدر پیچیده چیده شده است که 

کارفرما نفهمد چه پولی از او گرفته می شود.
گر نتواند تأمین اجتماعی هوشمند درست  نظام تأمین اجتماعی ا
کند به شــکلی که من با یک اپلیکیشــن نتوانم بروم و بگویم این 
قرارداد من اســت، از نوع پیمان هم هســت و محاســبه اش به او 
داده نشــود همچنان مسائلش حل نمی شــود. محاسبه که کار 

پیچیده ای نیست.
   یکــی از ســؤاالت همیــن اســت کــه چــرا قــرارداد تیــپ تعریــف 
نمی شــود. مثال در صنعت نفت و گاز یک رقمی زده شــده است، 
برای پیمانکار جمع آوری زباله هم همان طور. چرا قراردادی برای 
هر شــکل از کار تعریف نشــود. مثال در راه ســازی بــرای دو پرونده 
مشــابه دو حق بیمه متفاوت زده اند. یا برای دو پروژه مشابه در 
یک جای دولتی، یک شــرکت حق بیمه صفر زده شــده بــود و به 

شرکت دیگر یک مبلغ کالن.
به هرحال هیــچ عصای موســایی وجود ندارد که شــب به تأمین 
اجتماعی بزنیم؛ یک فرایند طوالنی است. یک زمانی یک بیماری 
گــر بروید بــاالی ســرش بگویید  افتــاده و تصــادف کــرده اســت. ا
صورتش خراش برداشته و این را جراحی پالستیک کنیم همه به 
او می خندند. می گویند طرف دارد می میرد و خون ریزی دارد، بعد 
که خوب شد بعد این خراش را هم درست کنید. مردم گله های 
بزرگ دارند. تجربه گرجستان در این زمینه مفید است. این تجربه 
کمیت همراهی کردند  می گوید دلیل اینکه مردم با اصالحات حا
این بوده که حرکت های کوچک امیدوارکننده ای اتفاق افتاد که 
مردم حس کردند؛ مثال برای مالیات انتقال ملک ما کال مواجهه 
را حــذف کردیم، کــج دار و مریز رفتار نکردیم. ممکن اســت شــما 
بگویید ایــن کار خیلــی کوچکی اســت، می گویم بلــه کوچکی در 
این نظام مالیاتی بزرگ؛ اما یادمان باشــد وقتی این حرکت های 
کوچک به دهان مردم مزه کرد خودشان همراهی می کنند و برای 
اصالح فشار می آورند. در تأمین اجتماعی هم باید همین اتفاق 

در انگلیس قاعده 
حذف یک به 

ازای یک استفاده 
می شود. می گویند 

به ازای هر واحد 
هزینه ای که یک 

مقرره ایجاد می کند 
حتما باید یک واحد 
هزینه مقرره حذف 

شود. 
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بیفتد. باید از مردم بازخورد گرفت که از چه چیزی می نالند. اول 
نان سر سفره را بگذارید بعد پیازش را، اول باید جلوی خونریزی 
همین مریض را گرفت و بعد رفت سراغ اینکه وقتی مریض حالش 
بهتر شــد، بایــد فیزیوتراپــی کــرد و یادش باشــد تصــادف نکند. 
موضوع این است که باید اقدامات کوچکی انجام دهید که مردم 
لمس کنند. پریروز که آقای قریب را اینجا دیدم بحث بازرس ها را 
گفتم. در شرایط کرونایی شرکت ها به حد کافی آسیب دیده اند و 
بازرس رفته است. گفتند نامه اش را بزنید که ما بخش نامه کنیم؛ 
قرار شد بخش نامه کنند که این موضوع حل شود. این بازخورد 
گرفتن کار عجیب وغریبی نیست، فکر می کنم سازمان هایی که 
نظام ارتباطی شان با مردم رودررو است تا زمان هوشمند شدن 
نیاز به یک واحد مســتقل بازرســی دارند. این واحــد در کارهای 
تخصصی و فنــی دخالت نمی کنــد. این مــدل در بانــک جهانی 
وجود دارد، همه دپارتمان های بانک جهانی یک واحد مستقل 
بازرســی دارد که روی بازخوردهــای آدم ها کار می کند و به شــما 
ارائــه می دهدمیدهد؛ واحدی اســت که به شــما کمک می کند 
که روبرویتان را ببینید. در خیلی از ســازمان ها با چشمان بسته 
سیاســت گذاری می کند. ســازمان تأمین اجتماعی فکر می کنم 
ج از ســازمان نیاز دارد که چنین کاری بکند  به یک واحدی خار
گر داخل سازمان باشد  که رودربایستی هم نداشته باشد؛ زیرا ا
بازرس داخل ســازمان با من همکار اســت و رودررو می شویم. 
گر این واحد مســتقل را جــدی بگیریــم چنین ســازمان هایی  ا
درســت می شــود، ســازمان هایی که صفشــان بزرگ تر از ستاد 
است و ســتاد قدرت مدیریت کردن صف را ندارد. بدنه نحیف 
ســتادی نشســته اســت و با یک بدنه هر کاری که دلم بخواهد 

می کنم ضخیــم، روبه رو اســت. به هرحال در جامعه منشــوری 
نمی توانیم رفتار بوروکراتیک و دموکراتیک صرف داشته باشیم. 
یکجایی هم باید برخورد کنید. باید از انواع ابزارها استفاده کنید 
که تا وقتی سازمان هوشمند نشده آن را کنترل کنید و بهینه اش 
کنید. البته بحث درآمدی ســازمان هم هست؛ مثال کارشناس 
بگویــد می خواهیــد خب حــق بیمــه نگیریــم. به راحتــی چنین 
افرادی می توانند ســازمان را زمین بزنند. ســابقه داشــته که در 
دفتر مقررات زدایی مقرره ای از تأمین اجتماعی را بررســی کنید 

و آن را بردارید یا حذف کنید؟
فکر می کنم داشــته، اآلن خاطرم نیســت. جدیدا خیلی جدی 
دنبــال موضــوع تأمیــن اجتماعی نیســت. روی شــاخص ها که 
کار سابقه زیادی داشته است. در بحث خود مقرره های تأمین 
اجتماعی اوال که بازخوردهایی که می گیریم را تجمیع می کنیم، 
بعد در هر استان موضوعات و مسائل اســتانی احصا شده اند و 
تأمیــن اجتماعی هــم در اســتان های مختلف مســائلش احصا 
شده و روی آن ها کار می شود. این ها حاصل یک سال احصای 
مشکالت کشور است. بیش از 1800 مشــکل احصا شده است و 
کید روی  برای هر استانی یک بخش گذاشته شده است که با تأ
آن حل شود. روی تأمین اجتماعی هم به صورت تخصصی کار 

می کنیم.
   گزارش آمــاده می کنید که در هیئــت مقررات زدایی مقرره ها را 

اصالح کنید؟
قبل از آن به دنبال این هستیم که با همکاری خود سازمان تأمین 
اجتماعی این کار را انجام دهیم تا اینکــه خود هیئت ورود کند و 

کاری انجام دهد.

وقتی کارشناس 
سقف حق بیمه 
را رد می کند، باید 

نظامی درست کنیم 
گر این در  که مثال ا

هیات بدوی، یا در 
حل اختالف یا هر 
چیز دیگر  این حق 
بیمه شکسته یا 

کم شود، براساس 
میانگینی که برای هر 
کارشناس وجود دارد 
درباره کارشناس ها 
تصمیم گیری شود. 

گر از 2000 نظر  ا
کارشناسی 1800 نظر 
کارشناس شکسته 

شود حضور آن 
کارشناس بی خودی 

است.

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما

121 @ Iranbssc



 کارفرمایان در ایران و کشور های همسایه
چقدر و چگونه حق بیمه پرداخت یم کنند؟

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

12
132

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%25,94

%23

ایران

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

1
36

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%11,28

%10

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

12
288

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%13,54

%12

قطر

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

1
71

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%17,48

%15,50

ترکیه

عراق

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

12
165

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%25,53

%24

مصر

دفعات 
پرداخت

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

11
912

 سهم بیمه 
پرداختی

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%12%12,50

اماراتعربستان

%13,54%14,10

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

1
22,5

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%10,15

%9

بحرین

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

1
-

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%0,56

%0,50

اذربایجان

دفعات 
پرداخت

زمان صرف 
شده  در یک 
سال )ساعت(

12
12

 سهم بیمه 
پرداختی

سهم بیمه پرداختی 
نسبت به  کل مالیات 

پرداخت شده

%15

عمان

%14,35

که هریک از این معیارهــا دارای زیر مجموعه های 
متفاوت است. در بخش پرداخت مالیات نیز بخش 
بیمه و حق پرداخت بیمه ای نیز مورد بررســی قرار 

گرفته و بر اســاس آن به بررســی وضعبت بیمه در 
کشور ها پرداخته است. بر همین اساس معیار های 
میزان دفعات مراجعه برای پرداخت، زمان صرف شده 

در طول سال ، میزان حق بیمه پرداختی و همچنین 
درصد این حق بیمه از مجموع مــوارد پرداختی در 
سرفصل پرداخت مالیات را مورد بررسی قرار می دهد.

این شاخص دارای 10 معیار برای سنجش سهولت در کسب و کارهاست که عبارتند از :

شاخص سهولت کسب و کار شاخصی است که هر ساله توسط 
بانک جهانی در قالب گزارش های  ) doing business( منتشر 
می کند که بر اساس آن کشور های جهان را از منظر سهولت در 

کسب و کار رتبه بندی کرده و نتایج را نیز منتشر می کند.

شروع کسب 
و کار 

اخذ مجوز 
حمایت از اخذ اعتبارات ثبت مالکیتدسترسی به برق ساخت 

سهولت اجرای تجارت فرامرزیپرداخت مالیاتسهامداران خرد 
قراردادها 

ورشکستگی و 
پرداخت دیون
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اصالح روندهای بیمه ای رتبه ایران در 
گزارش جهانی را بهبود می دهد

بانک جهانی به صورت ساالنه گزارش های سهولت انجام کسب وکار را منتشر می کند. این گزارش ها با تعریف شاخص های کمی، 
محیط قانونی کشــورها و روندی که کســب وکارها در آن فعالیت را آغاز می کنند و ادامه یا پایان می دهند را با همین شاخص ها 
 )doing business( ارزیابی می کنند. در آخرین گزارش تسهیل کسب وکار در سال ۲0۲0، هدف نهایی گزارش های تسهیل کسب وکار
بانک جهانی پیش بردن قوانین و فضای کسب وکار کشورها به سمت آزادی کسب وکار اعالم شده است. تسهیل شروع یک کسب وکار، 
جلوگیری از بدرفتاری با کارگران، اطمینان به زیرســاخت های عمومی و مراقبت از ســرمایه گذاری های به خصوص خرد ازجمله دیگر 
اهداف این گزارش اعالم شدند. این گزارش ها درواقع شاخصی برای همه کسب وکارها در کشورها و برای تصمیم گیری در سطح ملی 
کافی نیستند چراکه شاخص های تعریف شده همه جوانب فضای کسب وکار در سطح کشوری را پوشش نمی دهند. این مسئله البته 
از اهمیت این گزارش ها کم نمی کند. گزارش تسهیل کسب وکار بانک جهانی هم معیارهای روشن با روش شناسی مشخصی هستند 
که برای ارزیابی بخش عمده ای از فضای کسب وکار در هر کشور کارا هستند. عالوه بر تأثیر در سطح محلی این گزارش ها معیاری جهانی 
هستند که در آن می توان فضای کسب وکار در یک کشور و قوانین و روندهای موجود در آن ها را سنجید و با دیگر کشورها مقایسه کرد. 
بدیهی است که چنین گزارشی از یک مرجع بین المللی می تواند تبعاتی در حوزه سرمایه گذاری بین المللی هم به دنبال داشته باشد، 

جذابیت هایی برای سرمایه گذارهای بین المللی ایجاد یا آن ها را از سرمایه گذاری در یک کشور دور کند.

نگاهی به نقش تأمین اجتماعی در شاخص های گزارش تسهیل کسب وکار بانک جهانی
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بانک جهانــی بــرای ایــن گزارش هــا 12 حــوزه قانون گــذاری و تنظیم 
مقررات فضای کســب وکار را بررســی می کند. شروع کســب وکار، اخذ 
مجوزهای ساخت وســاز، دسترســی به بــرق، ثبت مالکیــت، گرفتن 
اعتبــار، حمایــت از ســهام داران خــرد، پرداخــت مالیــات، تجــارت 
بین المللــی، اجــرای قراردادهــا، ورشکســتگی و پرداخــت قرض هــا، 
به کارگیری نیــروی کار و قرارداد بــا دولت حوزه های مختلــف ارزیابی 

گزارش ساالنه تسهیل کسب وکار بانک جهانی هستند.
درواقــع آنچــه بانــک جهانــی ارزیابــی می کنــد را می تــوان این گونــه 
دســته بندی کرد: افتتاح یک کســب وکار شــامل شروع کســب وکار و 
به کارگیری نیروی کار، دست یابی به مکان کسب وکار شامل تعامالتی 
کــه بــرای مجوزهــای ســاخت انجــام می شــود و گرفتــن بــرق و ثبــت 
مالکیت، دست یابی به منابع مالی شامل گرفتن اعتبار و محافظت 
از ســرمایه گذاران خرد، تعامالت فعالیت های روزانه شامل پرداخت 
مالیات و تجارت فرامرزی و قرارداد با دولت و دسته آخر فعالیت در یک 
محیط کســب وکار امن شــامل اجرای قراردادها و نیز حل مشــکالت 
ورشکستگی. درواقع یک روند از ابتدا تا پایان احتمالی یک کسب وکار 

در گزارش های بانک جهانی ارزیابی می شوند.
طبق آخرین گزارش تســهیل کســب وکار بانک جهانی ایران با امتیاز 
58.5 در رتبــه 127 در میان 190 کشــور قرار دارد. امتیاز ایران نســبت 
به گــزارش قبلــی 1.52 واحــد اضافه شــده اســت و این تفــاوت امتیاز 
یک پله نســبت به گزارش ســال 2019 رتبه ایران را بهبود داده است. 
باالترین رتبه در منطقه متعلق به امارات اســت که در رتبه 16 اســت 
و ترکیه و بحرین نیز در رتبه های بهتر از 50 قرار دارند. بدیهی است که 
تأمین اجتماعی نیز به عنوان ســازمان بیمه گر کارکنان کســب وکارها 
نقــش بســزایی در تعییــن شــاخص های فضــای کســب وکار کشــور 
دارد. پررنگ تریــن ایــن نقش هــا در حــوزه پرداخــت مالیات اســت، 
کــه پرداخــت بیمه هــای ماهانــه تأمیــن اجتماعــی نیــز در زمــره  چرا
مالیات ها ارزیابی و بررســی می شــود. جز این مــورد تأمین اجتماعی 
در شاخص های شروع کســب وکار، گرفتن مجوز ساخت وساز و ثبت 

مالکیت نیز تأثیرگذار است.

   تأمین اجتماعی زمان مربوط به خود در شروع 
کسب وکار را کاهش داده است؟

گرفتن کد کارگاهی و ثبت نام نیروی کار در ســازمان تأمین اجتماعی 
یکــی از مراحــل 11 گانــه شــروع کســب وکار در کشــور اســت. صاحــب 
کســب وکار باید ضمن گرفتن کد کارگاهی همــه نیروی کار خــود را در 
ســازمان تأمین اجتماعی ثبت نام کند و برای آن ها پرونده تشــکیل 
دهد. این مرحله پیش تر به این صورت انجام می شــد کــه کارفرما یا 
کارآفرین با اسناد ثبت شرکت، لیست اجاره نامه و لیست کارکنان به 
سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می کرد، بازرس تأمین اجتماعی به 
دفتر فرستاده می شد که بررسی کند شرکت وجود دارد یا خیر، کارکنان 
در آن مشغول به کار هستند و الزامات رعایت می شود یا خیر. چند روز 
پس ازاین بازدید شرکت کد کارگاهی تأمین اجتماعی دریافت می کرد. 
بعد از دریافت این کد کارکنان در تأمین اجتماعی ثبت نام می شدند 
و پرونده ها تشــکیل می شــد و بعدازآن پرداخت ها به صورت ماهانه 

انجام می شــد. این رویه 13 روز طول می کشــید و تعداد روزهای الزم 
برای شروع کسب وکار در ایران را به 72.5 روز می رساند. رتبه ایران در 
این شاخص با توجه به این تعداد روز و صرف 1.1 درصد از درآمد سرانه 
برای شروع کسب وکار 178 در میان 190 کشور بررسی شده است. از این 
نظر ایران در بین کشورهای منطقه در رتبه آخر قرار دارد و نزدیک ترین 

کشور منطقه به ایران عراق با رتبه 15۴ است.
در رویه جدید ارتباط الکترونیکی بین اداره کل ثبت شرکت ها و سازمان 
تأمین اجتماعــی برقرارشــده اســت و مرحلــه دریافت کــد کارگاهی و 
ثبت نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی هم زمان با ثبت شرکت 
انجام می شــود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ســازمان تأمین 
اجتماعی هم نیســت. رویه جدید از اســفند ســال 97 اجرا می شود و 
زمان الزم برای دریافت کــد کارگاهی و ثبت نام نیــروی کار را به نصف 
روز کاهش داده اســت. به این ترتیب سازمان تأمین اجتماعی اقدام 
الزم را برای بهبود شاخص ایران در گزارش تسهیل کسب وکار در این 
زمینه انجام داده است که البته هنوز موردپذیرش بانک جهانی قرار 
نگرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحلیل هایی که درباره 
گزارش های کســب وکار بانک جهانی منتشــر کرده است پیش بینی 
کرده در صورت ثابت ماندن شرایط بررسی بانک جهانی امتیاز ایران 
در این شاخص از 67.8 به 70.9 و رتبه ایران در این شاخص نیز از 178 

به 173 خواهد رسید.

   نقش تأمین اجتماعی در شاخص گرفتن مجوز 
ساخت وساز چیست؟

مشــخص اســت کــه در شــاخص گرفتــن مجوزهــای ساخت وســاز، 
روندی بررســی می شــود که کارآفرین در آن می تواند مجوزهای الزم 
برای شروع به ساخت یک ساختمان برای کسب وکار خود را دریافت 
کند و کار را ادامه بدهد. نهادهای مسئول در این شاخص البته اغلب 
شهرداری ها و اداره های آب و فاضالب هستند اما مسئله بیمه کارگران 
ســاختمانی کــه در فرایند ساخت وســاز نقــش دارند باعث می شــود 
عملکرد تأمین اجتماعی در این شاخص نیز تأثیرگذار باشد. بر اساس 
ماده 5 قانون تأمین اجتماعی مربوط به کارگران ساختمانی در حال 
حاضر 15 درصد از هزینه ای که شهرداری ها به عنوان عوارض ساخت 
از ســازندگان دریافت می کنند به عنوان حق بیمه دریافت می شود و 
گر منابع الزم برای تداوم بیمه کارگران  البته قانون اجازه داده است که ا
ساختمانی تأمین نشد این سهم به 20 درصد هم افزایش پیدا کند. 
گرچه نقش تأمین اجتماعی در این روند کم رنگ است و اقدام های  ا
اصالحی در شــهرداری و نهادهای مرتبط با ساخت وساز تأثیرگذارتر 
هســتند اما در حال حاضر یک اختالف بین شــهرداری ها و ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی درباره ســهم از عــوارض وجــود دارد. شــهرداری ها 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی را صرفــا در هزینه ای کــه با عنــوان دقیق 
»عوارض ساخت« دریافت می شود سهیم می دانند و سازمان تأمین 
اجتماعی مجموعه هزینه هایی که شــهرداری ها دریافت می کنند را 
عوارض ساخت در نظر می گیرد. آنچه باعث بهبود شاخص می شود 
البته زمان بــر بــودن روند بیمــه کــردن کارگــران ســاختمانی و انجام 
غیرحضوری امور بیمه ای مانند کارگاه های دیگر اســت. این مسئله 

طبق آخرین گزارش 
تسهیل کسب وکار 
بانک جهانی ایران 

با امتیاز 58.5 در 
رتبه 127 در میان 190 

کشور قرار دارد.
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و تـامیــن اجتمـاعــی



در گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمستان سال گذشته 
درباره این شاخص منتشر کرده است نیز پیشنهادشده است.

   زمان گرفتن مفاصاحساب از تأمین اجتماعی 
کرده است؟ کاهش پیدا

رتبه ایران در شــاخص ثبت مالکیت 70 و امتیاز کشــور 68.1 اســت. 
این امتیاز و رتبه بر این اســاس به دست آمده است که ثبت مالکیت 
در ایران 6 مرحله دارد و 31 روز طول می کشــد و 3.8 درصد از دارایی 
کارآفرین صرف آن می شود. ایران ازاین جهت باالتر از میانگین منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا و در رتبه هفتم کشورهای منطقه قرار دارد.

یکــی از مراحــل ثبــت مالکیــت مربــوط بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی 
اســت. برای ثبت مالکیت یک ملک به صورت قانونــی گرفتن گواهی 
مفاصاحساب از ســازمان تأمین اجتماعی ضروری است. این گواهی 
هزینــه ای بــر دوش صاحبــان کار قــرار نمی دهــد امــا فراینــد گرفتــن 
مفاصاحســاب برای یک ملک 20 روز برابر با مهلت در نظر گرفته شده 
برای ایــن کار، بــه طــول می انجامیــد و نیازمنــد مراجعه حضــوری به 
تأمین اجتماعی و پس ازآن بازرسی از محل از سوی این سازمان بود. از 
اردیبهشت سال 98 این کار به صورت برخط و بدون مراجعه به سازمان 
تأمین اجتماعــی و از طریــق درگاه الکترونیکی ســازمان ثبت اســناد و 
ک در دفاتر رســمی انجام می شــود. الکترونیکی شدن این فرایند  امال
در حال حاضر باعــث کاهش زمان گرفتن گواهی مفاصاحســاب به 7 
روز شده است. بااین حال این زمان همچنان می تواند کمتر از این هم 
باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی کرده است که با کاهش 

زمان دریافت گواهی مفاصاحساب به نصف روز که زمان کل فرایند را به 
11.5 روز کاهش می دهد امتیاز ایران در این شاخص از 68.1 به 70.۴ و 

رتبه ایران در این شاخص از 70 به 66 می رسد.

   ۱۲ بار دریافت حق بیمه در سال امتیاز ایران را در 
شاخص پرداخت مالیات کاهش داده است؟

مهم ترین تأثیــر فرایندهــای مربوط به ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
شاخص های گزارش تسهیل کسب وکار مربوط به شاخص پرداخت 
مالیات است. در این شاخص پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارکنان 
خود بخشــی از مالیات آن ها در نظر گرفته می شــود. زمــان الزم برای 
پرداخت مالیات، تعداد دفعاتی که مالیات دهنده مجبور به پرداخت 
مالیات است، انواع مالیات ها، روش دریافت مالیات بخشی از عواملی 
هستند که در این شاخص تأثیرگذار هستند. در حال حاضر رتبه ایران 
در این شــاخص 1۴۴ و امتیاز ایران 59.5 اســت. رتبه ایــران در میان 
20 کشور منطقه نیز مناسب نیست و هجدهم است. امتیاز ایران نیز 
پایین تر از کشورهای منطقه قرار دارد و از عراق که در رتبه بندی کلی 

پایین تر از ایران قرار دارد نیز پایین تر است.
تعداد دفعات پرداخت مالیات در ایران 20 بار، زمانی که برای پرداخت 
مالیات صرف می شــود 216 ســاعت و نرخ کل مالیــات ۴۴.7 درصد از 
سود است که در همه آن ها نقش پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی 
دیده می شــود. 12 بار از این 20 بار دفعات پرداخــت مالیات مربوط به 
بیمه ســازمان تأمیــن اجتماعی اســت که به صــورت ماهانــه دریافت 
می شــد. برای این کار شــرکت ها 132 ســاعت صــرف می کنند کــه برابر 
با بیــش از 61 درصــد از کل زمانی اســت که صــرف پرداخــت مالیات در 
ایران می شــود. ســهم بیمه از ســود شــرکت ها نیز 25.9۴ درصد است 
که 58 درصــد از کل هزینه هایــی که به عنــوان مالیات از کســب وکارها 
گرفته می شود را شامل می شــود؛ بنابراین اصالح سازوکارهای مربوط 
به تأمین اجتماعی می تواند در بهبود این شاخص کشور نقش زیادی 
داشته باشد. باوجودآن که پرداخت های حق بیمه به سازمان تأمین 
اجتماعی در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می شود همچنان 
پرداخت حق بیمه معوق به صورت حضوری است و امکان دریافت آن 
به صورت الکترونیکی فراهم نشده است. همچنین دریافت ماهانه حق 
بیمه هم تعداد دفعات مربوط به پرداخت آن و هم زمانی که صرف این 
کار می شود را افزایش داده اســت. کارآفرینان همچنین در حال حاضر 
گانه ای از کارکنان خود برای سازمان امور مالیاتی کشور  لیست های جدا
و ســازمان تأمین اجتماعی ارســال می کنند. با پیگیری روند اصالحی 
در این رویه ها و بــرای مثال کاهش تعداد دفعــات پرداخت حق بیمه 
و الکترونیکی کردن همه فرایندهای مربوط بــه بیمه، می تواند موانع 
مربوط به تأمین اجتماعی پیش پای ســهولت در کسب وکار را کاهش 
دهد. همچنین متصل کردن سامانه های دو ســازمان امور مالیاتی و 
تأمین اجتماعی می تواند زمانی که شرکت ها صرف ارسال لیست های 
گانه می کنند نیز کاهش پیدا کند. وزارت امور اقتصادی و  کارکنان جدا
دارایی پیش بینی کرده اســت که صرفا با کاهش تعداد پرداخت های 
حق بیمه تأمین اجتماعی و فصلی کردن آن امتیاز ایران در این شاخص 
از 59.5 به 62.9 افزایش و رتبه ایران از 1۴۴ به 133 بهبود پیدا می کند.

تعداد دفعات 
پرداخت مالیات در 
ایران 20 بار، زمانی 
که برای پرداخت 

مالیات صرف 
می شود 216 ساعت 

است.

کارشناسان
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بخش بیمه؛
در تعارض میان منافع سازمان یا بیمه شدگان

تهیه شده در مرکز 
توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر 
اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش 
کارگران مزد و حقوق بگیر )به صورت اجباری( 
و صاحبان حرف و مشــاغل آزاد )به صورت 

اختیاری( است.

راهکارهانوع تعارض منافعنوع فعالیت  مصداق تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی

 بیمه ای

درب هــای گــردان: اشــتغال 
بازنشستگان یا مستعفیان بخش 
دولتــی در بخــش خصوصی یا 

بالعکس

حضور بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
در کارگزاری های رسمی این سازمان

محدودیت صدور مجوز 
ی  ا بــر ی   ر ا گــز ر کا
بازنشســتگان تامین 

اجتماعی

تعارض درآمــد و وظیفه: وقتی 
میان کسب درآمد فرد/ سازمان با 
انجام وظایفش تعــارض ایجاد 
می شــود و دســتیابی بــه یکی 

نیازمند قربانی کردن دیگری است.

جریمه دیرکرد ارائه لیســت بیمه شــدگان و 
پرداخت حق بیمه آنها از جانــب کارفرما جزو 
منابع درآمدی تأمین اجتماعی است و این امر 
موجــب می شــود از انگیزه ســازمان تأمین 
اجتماعی برای انجام وظیفه اش در جهت برخوردار نمودن مزد 

و حقوق بگیران از بیمه شان، کاسته شود.

تفکیک درآمد سازمان 
از درآمــد حاصــل از 
د  عملکــر یــم  ا جر

کارفرمایان

اتحاد قاعده گذار و مجری: شرایطی 
است که در آن وضع کننده قوانین با 

اجراکننده آن همسان است.

هیأت رسیدگی به مطالبات هیأتی است که در 
صورت اعتراض کارفرما نســبت به میزان حق 
بیمه تعیین شده یا جریمه تأخیر در اعالم لیست 
بیمه، در هیأت بدوی به آن رســیدگی می کند. 
اعضای هیأت بدوی شامل روســای شعب تأمین اجتماعی و 
روسای ادارات کل شعب می شوند که در واقع خودشان تعیین 
کننده میــزان حق بیمه مورد اعتراض کافرما هســتند. بدین 

ترتیب آنها خود هم قانون گذارند و هم اجراکننده قانون.

در ترکیب هیأت بدوی 
تغییراتی ایجاد شود تا 
کثر آنــان از اعضای  ا
مرتبــط با ســازمان 
تأمین اجتماعی و ذینفع در این زمینه 

نباشند.

تهیه شده در مرکز 
توانمندسازی 
حاکمیت و جامعه

بخش درمان؛  در تعارض میان منافع پزشکان و سازمان تامین اجتامعی

منبــع: مصاحبه هــای گــزارش کارشناســی تعــارض منافــع در تامین 
اجتماعی، تهیه شده در مرکز توانمندســازی حاکمیت و جامعه: 1399.

اشتغال بیرونی

تعارض درآمد و 
وظیفه

)تعارض منافع تشخیص/ 
تأمین خدمت(

نظارت بر خود
)اتحاد ناظر و منظور(

تعارض منافع 
ناشی از قبول 

هدیه یا دعوت

سهامداری و 
مالکیت

تعارض منــافع در
ارتباط، پیــوند یـا 
وابســــــتگی با
گروه های اجتماعی

راهکارهای مدیریت موقعیتموقعیت تعارض منافع مصداق در بخش درمان سازمان 
تأمین اجتماعی

نوع تغییرات موردنیاز 
جهت مدیریت موقعیت

اشــتغال پزشــکان در بیمارســتان های تأمین 
اجتماعی و مطب یا بیمارستان های خصوصی

تعیین تعهدات ســازمان در کمیسیون پزشکی و 
احتمال اعالم رأی به نفع سازمان

اشتغال بیرونی پزشــکان در سمت های مدیریتی 
بخش درمــان و بخــش خصوصــی )درمان یا 
سهامداری شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی(

مکانیســم پرداخت به پزشک بر اســاس تعداد 
مراجعات

نظارت بر بیمارســتان ها و مراکــز درمانی تأمین 
اجتماعی توسط بخش درمان 

ارائه هدایا، رشــوه یا بخشی از ســهام به مدیران 
بخش درمان توسط شرکت های دارویی و تجهیزات 
پزشــکی جهت قرار گرفتن در میان شــرکت های 

تأمین کننده سازمان

ســهامداری و مالکیت پزشکان شــاغل در بخش 
درمان سازمان در بیمارســتان های خصوصی یا 

شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی 

ساخت مراکز درمانی در شهرها و مناطق مختلف 
بدون درنظر گرفتن نیازها و شرایط آنها و بر اساس 

منافع سیاسی مدیران بخش درمان

ممنوعیت اشــتغال بیرونی پزشــک در 
بیمارســتان تأمین اجتماعی و مطب یا 

بیمارستان خصوصی

ســپردن تشــخیص وضعیــت بیمه 
شــدگان جهت پرداخت های سازمان به 
کمیسیون های پزشکی مستقل از سازمان 

تأمین اجتماعی

ممنوعیت طبابت یا ســهامداری افراد 
شاغل در سمت های مدیریتی

ایجاد نهادی مستقل متشکل از افرادی 
غیرپزشک جهت نظارت بر عملکرد مراکز 

درمانی تأمین اجتماعی
 

شفاف نمودن هر چه بیشتر فرایندهای 
انتخاب شرکت های تأمین کننده از طرق 
گوناگون )ماننــد مناقصه، مزایده و ...(، 
کاهش امکان تبانی میان مدیران سازمان 

و شرکت های تأمین کننده

ممنوعیت سهامداری و مالکیت شاغالن 
بخش درمــان و زیرمجموعه های آن در 

بیمارستان ها و شرکت های خصوصی

ابتنای تصمیم گیری در خصوص ساخت 
مراکز درمانــی در مناطــق گوناگون بر 

نظرات متخصصان و پژوهش ها

تغییر شیوه محاسبه حق الزحمه پرداختی 
به پزشکان

تغییــر در قوانین و 
آیین نامه ها

تغییرات ساختاری

تغییــر در قوانین و 
آیین نامه ها

تغییرات ساختاری

تغییر در فرایندها و 
رویه های اجرایی

تغییــر در قوانین و 
آیین نامه ها

تغییر در فرایندها و 
رویه ها

تغییــر در قوانین و 
آیین نامه ها
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بخش خصوصی در ایران در سال های گذشته سهم کوچکی از اقتصاد داشت. این در شرایطی بود که بر اساس قانون اساسی این 
بخش به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد در نظر گرفته شده اســت. از همین رو سیاست های کلی اصل 44 از سوی 
رهبر معظم انقالب ابالغ شد تا با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به تدریج سهم دولت کوچک تر و بخش خصوصی قوی تر 

شود و بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد پیدا کند.
بااین حال از همان زمان، نحوه اجــرای واگذاری ها موردانتقاد قرار گرفت، زیرا باوجودآنکه بنگاه و یا شــرکت به بخش خصوصی واگذار 
می شد اما سازوکار به گونه ای بود که مالکیت همچنان در دست دولت باقی می ماند. این موضوع حتی در مورد سازمان تأمین اجتماعی 
که نه یک نهاد دولتی بلکه سازمانی عمومی و غیردولتی بود نیز احساس شد. درواقع اقتصاد دولتی که سال هاست به واسطه درآمدهای 
نفتی در الیه های مختلف گسترده شده، باوجود کاهش درآمدهای نفتی همچنان به عنوان تصویر غالب خودنمایی می کند. تا آنجا که 
باوجود سهم 70 درصدی کارفرما و سهم ۲۱ درصدی کارگر در پرداخت حق بیمه در صندوق تأمین اجتماعی، این دولت است که با سهمی 

۹ درصدی سیاست های این صندوق را مشخص کرده و رئیس آن را تعیین می کند.
مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز معتقد است عالوه بر این مشکل، ۸0 درصد مسائل بخش خصوصی در مورد 

بهبود فضای کسب کار به سه عامل بیمه، مالیات و بانک بازمی گردد.
محسن عامری تأکید کرده که دولت ســهم خود را در صندوق تأمین اجتماعی نمی پردازد و این موضوع بدهی ۲70 هزارمیلیاردی را به 
دنبال داشته و این در شرایطی است که تأمین اجتماعی مشکالت زیادی دارد که اگر این پول پرداخت شود می توان بخش بزرگی از این 
مشکالت را حل کرد. وی معتقد است بخشنامه ها و آیین نامه ها در تأمین اجتماعی تا آنجا پیش رفته که قوانین شفاف را نیز بی اثر می کند

 با ایشان در مورد این موضوع و موضوعات بیشتر به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

بخشنامه هایی 
که قانون را 

بی اثر می کند

رد پای اقتصاد دولتی 
در مشکالت تأمین اجتماعی:

کارشناسان

13
99

د 
سفن

بخش سوما
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را دارد و همان ســهم را نیز پرداخت نکرده اما در مدیریت تأمین 
اجتماعی بیشترین نقش را دارد؛ تا آنجا که رئیس سازمان تأمین 
اجتماعی توسط وزیر منصوب می شود درصورتی که قاعدتا نباید 

این طور باشد.
    این تنها مشکل بخش خصوصی با صندوق تأمین اجتماعی 

است؟
مشکل بعدی بدهی دولت به تأمین اجتماعی است که در حال 
گر دولت سر  حاضر 270 هزار میلیارد تومان اســت. درصورتی که ا
زمان سهم خودش را پرداخت می کرد بخش عظیمی از مشکالت 

این صندوق حل می شد.
درواقع مهم ترین مشکل بخش خصوصی با تأمین اجتماعی را 
می توان در دو سرفصل تعریف کرد. ابتدا اینکه بخش خصوصی 
به عنوان سهامدار اصلی تأمین اجتماعی اختیارات و آزادی عمل 
ندارد و دوم اینکه دولت مطالبات خود را پرداخت نمی کند. ریشه 
تمامی این مســائل و مشــکالت این است که تقســیم نقش ها و 
مســئولیت ها در تأمیــن اجتماعی متناســب با میزان مشــارکت 
سهامداران و ذینفعان نیست و این مغایر با اصل صندوق داری 

و تجارت است.
   علــت ایــن بیراهــه چــه بــوده؟ زیــرا در قانونــی که ســال 54 
تصویب شد این موضوع دیده شده اما قانون تغییر کرده و حتی 

در دولت دهم مواد 12 تا 28 به طور کامل حذف شده است؟
ریشــه موضــوع به صــورت کلــی اقتصــاد دولتــی در ایران اســت. 
گذاری انجام شود  دولت درواقع می خواهند به لحاظ شکلی وا
اما به لحــاظ ماهوی مدیریت را منتقل نکند. این ناشــی از تفکر 
اقتصاد دولتی اســت که در ایران ریشه داشــته زیرا دولت بدون 
اتکا بــه درآمدهــای بخش خصوصــی هزینه هــا را از محل فروش 
نفت تأمین می کرد اما حاال که درآمد نفتی وجود ندارد بر همان 
تفکر پافشاری می کند و این به صراحت در مصوبات دولت دیده 
کمیــت در بخش های مختلــف اقتصاد به  می شــود. دولت و حا

کمیتی داشته باشد. خود اجازه می دهند که ورود نظارتی و حا
نکته بعدی عدم مشــورت بــا ذینفعان بخش خصوصی اســت. 
در مــاده 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر کســب وکار مصــوب 1390 
تصریح شــده کــه دولــت و دســتگاه های اجرایــی دولــت باید در 
هنگام تدوین مقــررات و آیین نامه ها و بخشــنامه ها نظر بخش 
خصوصی و تشکل های بخش خصوصی را بگیرند و این نظرات 
را اعمال کننــد اما در عمل می بینیم که 90 درصد دســتگاه های 
گر فشــاری باشــد  اجرایی ایــن موضــوع را یــا اجــرا نمی کنند و یا ا
به صورت شکلی به اجرا درمی آورند. به صورت کلی تفکر اقتصاد 
دولتی باعث شده تا فرآیندهایی که نیازمند مشارکت ذینفعان 
بخــش خصوصی اســت ناقــص تعریــف شــود و هم مشــورتی که 
باید در هنگام تدوین مقــررات و قوانین اتفاق بیافتد به شــکلی 

صحیحی در جریان نباشد.
   پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟

پیشنهاد ما احیای شــورای عالی تأمین اجتماعی است. در این 
رابطــه در قانون ســال 5۴ یك شــورای متشــکل از 11 نفــر نماینده 
دولت،  ۴ نفر نماینده کارفرما و 3 نفر نماینده کارگران به تصویب 

   بخــش خصوصی در ایران چند ســالی اســت که به واســطه 
شورای گفتگو با دولت ارتباط مستقیم برقرار کرده است. در ابتدا 

معرفی کوتاهی از این شورا داشته باشید؟
شورای گفت وگو از ســال 89 فعالیت خود را به عنوان نهادی که 
مشــکالت و نظرات بخش خصوصی را دریافت و بررســی کرده و 
پیشنهاداتی را به اعضا ارائه می دهد آغاز کرد. این شورا متشکل 
از 7 وزیر، ۴ رئیس کمســیون مجلــس و 2 نماینده قــوه قضاییه 
است و از همین رو ترکیب فرا قوه ای و تخصصی به شمار می رود. 
درواقع هــدف قانون گذار ایــن بوده که بــا ایجاد شــورای گفتگو 
محفلی برای ایجاد ارتباط بی واسطه دولت و بخش خصوصی 
کمیت تلقی  ایجاد شود. البته در اینجا دولت به معنای عام و حا

می شود.
   با توجــه به ایــن توضیحات آیــا بین اتــاق بازرگانی و شــورای 

گفتگو تداخل وظایف ایجاد نمی شود؟
اتاق به عنوان مشــاور ســه قــوه در قانون تعریف شــده و شــورای 
گفتگو یك تضمین قانونی برای پیگیری مطالبات اتاق اســت از 
همین رو جایگاه مشــاور تا جایگاه دبیرخانه که می تواند پیگیر 

مسائل باشد متفاوت است.
شــورای گفتگو ظرفیتــی ایجاد کــرده کــه باعث می شــود وزرای 
مختلف در جلسات شورای گفتگو در محل اتاق حضور داشته 
باشــند درصورتی که به عنوان مشــاور شــما بــه کارفرمــا مراجعه 
می کنید؛ بنابراین بودن در این نهاد باعث شده تا دریافت کننده 
مشکالت و مســائل مختلف محیط کســب وکار ازجمله مسائل 

مربوط به بیمه تأمین اجتماعی باشیم.
   با توجه بــه اینکه بخــش خصوصی مشــکالت خــود را برای 
ح می کنند،  کمیــت بــا شــورای گفتگــو مطــر انتقــال بــه بدنــه حا
مهم ترین مشــکالت بخش خصوصی بــرای بهبود کســب وکار 

چیست؟
80 درصد مشــکالت کســب وکار کــه از طــرف فعــاالن اقتصادی 
منتقل می شود در 3 حوزه بیمه،  مالیات و بانك عنوان می شود. 
این سه حوزه مهم ترین حوزه هایی هستند که فعاالن اقتصادی 
ح می کننــد؛ بنابرایــن حــوزه کار  دائمــا اعتراضــات خــود را مطــر
و تأمیــن اجتماعــی یکــی از اساســی ترین چالش هــای فعــاالن 

اقتصادی است و خواستار رسیدگی به آن هستند.
اصوال تأمین اجتماعی باوجود تصور عمومی جامعه نهاد دولتی 
نیست و یك نهاد عمومی غیردولتی است که سهامداران اصلی 
آن کارفرمایــان و کارگــران هســتند؛ زیــرا طبق قانــون، صندوق 
تأمین اجتماعی صندوقی است که 23 درصد سهم را کارفرما، 7 
درصد کارگر و 3 درصد را دولت می پردازد. در این سال ها، کارفرما 
و کارگر طبق قانون به صورت مستمر سهم خود را پرداخت کرده 
اما سال ها است که دولت سهم خود را پرداخت نکرده اما ادعای 

مدیریت دارد.
   در عمــل امــا مدیریــت این صنــدوق از ســوی دولــت تعیین 

می شود. در این زمینه اقدامی انجام شده است؟
با توجه بــه پرداختی هــا باید تقســیم نقش ها با توجه به ســهم 
کارفرما، کارگر و دولت باشد، اما باوجودآنکه دولت کمترین سهم 

بدهی دولت به 
تامین اجتماعی در 

حال حاضر 270 هزار 
میلیارد تومان است. 

گر  در صورتی که ا
دولت سرزمان سهم 
خودش را پرداخت 

می کرد بخش 
عظیمی از مشکالت 
این صندوق حل می 

شد.
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رســیده بود. در ســال 58 اساســنامه ســازمان تأمیــن اجتماعی 
تغییر می کند و ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی 6 نفر نماینده 
دولت، 5 نفر کارفرما و 3 نفر کارگر تعریف می شود. از همین رو وزن 

بخش خصوصی در این شورا نسبت به دولت افزایش پیدا کرد.
در سال 89 اساســنامه تأمین اجتماعی دوباره دستخوش تغییر 
می شود و شورای عالی را به هیئت امنا تبدیل می کنند که ترکیبی 
9 نفره متشکل از 6 نفر با پیشنهاد وزیر کار و 3 نفر، بر اساس قانون 

تشکیل می شود.
در آخرین تغییرات اساسنامه، اینجا اصل سه جانبه گرایی  وجود 
ندارد و ترکیب به ضرر کارگران و کارفرمایان عوض شده شده است 
و این ترکیب باعث شــده که بســیاری از فعاالن بخش خصوصی 
معترض باشند زیرا حضور دولت در سیاست گذاریسیاستگذاری 

و برنامه ریزی در این شورا خیلی پررنگ تر از کارفرما و کارگر است.
این در شــرایطی اســت که همان گونه که در بــاال نیز به آن اشــاره 
شــد،  کارفرما 70 درصد و کارگر نیز 21 درصد کارگــر از پول صندوق 
را پرداخــت می کند و ســهم دولــت تنهــا 9 درصد اســت؛ اما تغییر 
اساسنامه و جایگزین کردن هیئت امنا به جای شورای عالی عمال 

این نظم را به هم زده است.
از همیــن رو پیشــنهاداتی در ایــن زمینه تدویــن و ارائــه کردیم تا 
اساســنامه تأمین اجتماعی اصالح شــود و شــورای عالــی تأمین 
اجتماعی بــا این ترکیبی که شــامل وزیر کار، وزیر بهداشــت، وزیر 
صنعــت، رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه، رئیــس ســازمان امور 
اداری و استخدامی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 5 نفر از نمایندگان 
کارفرمایــان و 5 نفــر از نماینــدگان بیمه شــدگان تشــکیل شــود. 

کــه نماینــدگان کارفرمایان و بیمه شــدگان از ســوی اتــاق معرفی 
می شوند.

   چه تضمینی وجود دارد که نمایندگان معرفی شــده از ســوی 
اتاق،  نمایندگان واقعی آن صنف باشند؟

در ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تشکل اقتصادی 
را تعریــف کــرده و اتاق هــا مراجــع ثبــت تشــکل های اقتصــادی 
معرفی شــده اند و بر عملکــرد آن ها نظــارت می کنند. مــاده 5 نیز 
وظیفه ســاماندهی تشــکل های اقتصــادی را به اتاق ها ســپرده 
است. در اینجا ساماندهی یعنی درزمینۀ مشخص چند تشکل 
وجــود داشــته باشــد. عــالوه بــر آن در اتــاق عــالوه بــر تشــکل ها، 
فدراســیون ها و کنفدراســیون هایی نیــز در زمینه هــای مختلف 
تعریف شده است که برآیند تمام تشــکل های فعال در یك حوزه 

کاری هستند.
به طور مثال در حوزه صادرات 50 تشکل صادراتی وجود دارد همه 
این ها در غالب کنفدراسیون صادرات ایران هماهنگ می شوند 
آنجــا انتخابــات برگــزار می کنند. بــا توجه بــه این سیســتم تا حد 
زیادی این اطمینان حاصل می شود که افرادی که به نمایندگی 
از تشکل های عضو اتاق انتخاب می شوند نماینده صنف هستند. 

عالوه بر این نظارت بر عملکرد تشکل ها نیز وجود دارد.
   به نظر شــما برای حل مشــکالت با تأمیــن اجتماعی نیازمند 
تعریف قوانین جدید هســتیم و آیا ضعف در قانون گــذاری در این 

حوزه وجود دارد؟
ســازمان تأمین اجتماعی بخشنامه محور اســت به این معنا که 
در نقاطی ســکوت وجود دارد و یا قانون شفاف است اما سازمان 
تأمین اجتماعی بخشــنامه ای صــادر می کند که لزومــا مبتنی بر 
ماهیت قانون نیست و با بخشنامه قانون را بی اثر می کند. در نقاط 
مختلفی می بینیم ســازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه 

یک جانبه حرکت کرده است.
نکته دیگر، بحث ترکیب هیئت های تشــخیص مطالبات تأمین 
اجتماعی است که همیشه در ارتباط با این موضوع اعتراض بوده 
و اشــکاالت متعــددی دریافــت کرده ایمکردهایــم. هیئت هــای 
بدوی تأمین اجتماعی به موجب ماده ۴3 قانون یك ترکیب ۴ نفره 
دارند که این ترکیب شامل نماینده وزیر کار، نماینده اتاق بازرگانی 
یا اتاق اصناف، یك نفر به انتخاب شــورای عالی تأمین اجتماعی 
و نفر چهارم که نماینده کارگر است تشکیل می شود. این ترکیب 
۴ نفره ایراد، زیرا ترکیب هیئت های تشخیص ۴ نفر نیست و باید 
تعدادشان فرد باشد. از سوی دیگر دو نماینده بخش خصوصی 
و دو نماینــده از تأمین اجتماعی وجــود دارد و از همیــن رو تقریبا 
هیچ یک از دعوای در این هیئت ها به نتیجه نمی رسد و به هیئت 

تجدیدنظر می رود که هیئتی 5 نفره است.
   آیا مواردی وجود داشته که تصمیمات تأمین اجتماعی به ضرر 

کارگر و کارفرما تمام شود؟
با توجه به شیوع کرونا و مسائل تحریم، اغلب واحدهای تولیدی 
و صنعتی با مشکل نقدینگی مواجه بودند از همین رو با کارگران 
خود به توافقی رســیدند تا افزایش حقوقی در ســال جاری اتفاق 
کید دارد که بر اساس نرم افزار بیمه،  نیافتد، اما تأمین اجتماعی تأ

هیات های بدوی 
تامین اجتماعی 

به موجب ماده 43 
قانون یك ترکیب 
4 نفره دارند که 

این ترکیب شامل 
نماینده وزیر 

کار،نماینده اتاق 
بازرگانی یا اتاق 

اصناف،یك نفر به 
انتخاب شورای عالی 

تامین اجتماعی و 
نفر چهارم نماینده 
کارگر است تشکیل 

می شود. این ترکیب 
4 نفره ایراد دارد 
زیرا ترکیب هیات 
های تشخیص 4 
نفر نیست و باید 

تعدادشان فرد باشد

کارشناسان
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حقوق و حق بیمه باید افزایش داشته باشد و این موضوع حتی 
در مواردی باعث شده که کارفرما مجبور به تعدیل نیرو شود؛ اما 
در این مورد مشخص نیست بر اساس چه قانونی این موضوع از 
سوی تأمین اجتماعی مطرح می شود زیرا در هیچ کجای قانون 

به این موضوع اشاره نشده است.
   در قراردادهــای خریدوفروش نیز مبلغــی به عنوان حق بیمه 
از سوی تأمین اجتماعی مطالبه می شود. برای این موضوع چه 

استداللی وجود دارد؟
تأمین اجتماعی در قراردادهای خریدوفروش حق بیمه می بندد 
اما به لحــاظ قانونی خریدوفــروش از پرداخت حــق بیمه تأمین 
اجتماعــی معاف اســت. توجیه تأمیــن اجتماعی این اســت که 
چــون ســفارش شــده، خدمــات نیــروی انســانی در آن لحــاظ 
می شود و این مشمول حق بیمه اســت و این در شرایطی است 
که پیمانکار نیروی انســانی خود را پیش ازاین بیمــه کرده و حق 

بیمه را نیز می پردازد.
تک تک این موضوعات که تأمین اجتماعی فراتر از قانون و مبتنی 
بر بخشــنامه عمل می کند برای بخش خصوصی گرفتاری های 
عدیده ای درســت کرده کــه خیلی از فعــاالن اقتصــادی ترجیح 

می دهند آن را پرداخت کند اما این به معنای رضایت نیست.
پیمانــکاران عمرانــی نیــز بــا ایــن مشــکل دســت به گریبان اند. 
بسیاری از پروژه هایی که پیمانکاران بخش خصوصی با دولت 
بسته اندبســتهاند به دالیــل مختلف با توقف و یــا تأخیر همراه 
بوده اســت، اما این مســئولیت پیمانکار در قبال پرســنل خود 
را کاهش نمی دهد درصورتی که توقف یا تأخیر تقصیر پیمانکار 
نبــوده و از جانــب کارفرمــا کــه در این مــورد دولت اســت اتفاق 

افتاده است.
   در مورد مشــاغل ســخت و زیان آور نیز انتقاداتی به عملکرد 

تأمین اجتماعی وارد است. در این زمینه توضیح می فرمایید؟
طبــق قانــون مشــاغلی به عنــوان مشــاغل ســخت و زیــان آور 
تعریف شــده اند که 2 تــا ۴ درصد عالوه بــر حق بیمــه معمولی از 
سوی دولت و کارفرما پرداخت می شــود. در زمان بازنشستگی 
این را حســاب می کنند، اما در مواردی در انتهای دوره خدمت 
اعالم می کنند که این درصد اضافه پرداخت نشده و به طور مثال 
کارگاهی در این زمینه بدهکار اســت. مشــکل اصلی آنجا اســت 
که برخــی از افــراد در طول ســال های کار، در یك کارگاه مشــغول 
نبودند و حتی برخی از این کارگاه ها تعطیل شده است و مسئول 
پرداخــت نیز مشــخص نیســت؛ اما تأمیــن اجتماعی بــر مبنای 
همین قانــون و آیین نامه ۴ درصدهــا را یکجا مطالبــه می کند و 
به کارگاه ها اعالم می کند و حتی کار به رأی دیوان عدالت اداری 

کشیده شده است.
چندین سال اســت پیگیری می کنیم و در اتاق و شورای گفتگو 
کارگروهــی بــرای اصــالح آیین نامــه مشــاغل ســخت و زیــان آور 
تشکیل شده است. در حال حاضر نیز پیش نویس آماده شده تا 
ح کنیم تا به هیئت وزیران برای  در جلسات شورای گفتگو مطر

تصویب برود.
   مجلس در این میان چه کمکی می تواند انجام دهد؟

ضعف عمده ای در اجرای قانون داریم که باید مجلس ورود کند 
اما اصوال مجلس بیش از نظارت به دنبال قانون گذاری اســت و 
در حال حاضر با تورم مقررات از روح قانون فاصله گرفته اســت. 
احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اصالح ترکیب هیئت های 
رســیدگی به مطالبــات نیــز می توانــد در این مســیر کمک کننده 

باشد.
گام هایــی را بــرای بهبــود فضــای     تأمیــن اجتماعــی چــه 

کسب وکار می تواند انجام دهد؟
تأمیــن اجتماعــی بــا محدودیت منابــع مالــی مواجه اســت زیرا 
کل صندوق های بازنشســتگی مســتقل از وضعیت اقتصادی و 
نوسانات نیستند. محدودیت منابع مالی باعث می شود تا این 
صندوق در هر موضوعی که مرتبط با درآمد است ورود نکند و این 

مشکالت و مسائل را به آینده موکول کند.
البته برخی پیشنهاداتی که می دهیم بار مالی ندارد اما الیه های 
اجرایی در تأمیــن اجتماعــی نحوه تفکر و بینششــان با ســطوح 
گرچه مدیرعامل سازمان و معاونین این  باالیی متفاوت است و ا
ســازمان نگاه روشــنی دارند اما وارد الیه اجرایی که می شــود در 

زمان اجرا به دلیل نبود بینش صحیح به درستی اجرا نمی کند.
درحالی که این نگاه و بینش باید وجود داشته باشد که هرچقدر 
فضای کار بهتر شود تعداد اعضای صندوق افزایش پیدا می کند 
اما هرچقدر قوانین سخت گیرانه بگذارید، کارفرما بیمه نمی کند 
گر تسهیلی در فضای  و درآمد کاهش خواهد داشــت. بنابراین ا
کم بر روابط کار و تأمین اجتماعی به وجود آید تا حد  مقررات حا

زیادی بر افزایش اشتغال اثرگذار خواهد بود.

ضعف عمده ای در 
اجرای قانون داریم 

که باید مجلس 
ورود کند اما اصوال 

مجلس بیش از 
نظارت به دنبال 

قانون گذاری است 
و در حال حاضر با 

تورم مقررات از روح 
قانون فاصله گرفته 

است
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گفت وگوی اجتامعی: باز تعریف رابطه دولت و جامعه

سه جانبه گرایے
اســاساولیهســهجانبهگرایی: وجود ســازماندهی نیروهای اجتماعی
اما ســه جانبه گرایی فقط مذاکرهبرسردســتمزدوروابطکارنیست!

ســهجانبهگراییاصلحاکمبرهمــهاموراقتصادی،
اجتماعــیوحتــیسیاســتخارجــیاســت.

مقاومت دولت گرایی علیه ســه 
جانبه گرایی

مقاومــت نظــام اداری در مقابل 
تشکل یابی فراگیر کارگران 

کارمندان مشارکت گریز در اداره ها

شنیدن نشدن صدای محرومان و 
طبقات کارگری

اسارت در بوروکراسی فاسد

بلعیده شدن دولت توسط بخش 
خصوصی

چهارچوب 
و فرایند 
سه جانبه گرایی
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ســازمان بین المللــی کار، 
مقاولنامه 144 و توصیه نامه 
152 را مستقیمًا بـه گفتگوی 
اجتماعی اختصــاص داده 
اســت. مقاولنامه هایــی 
ماننــد 87،98،15 و 154 که 
در مــورد آزادی های انجمن 
و پیمان های دســته جمعی 
است، تسهیلگر گفتگوی های 

اجتماعی است. 
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شکل رایج سه جانبه گرایی در ایران

منبع: گفت وگوی روزنامه توسعه ایرانی با دکرت احمد 
میدری »حل مشکالت کنونی نیازمند بازتعریف رابطه 
دولت و جامعه است«1398، مقاله »درک جامعه شناختی 
گفتگوی اجتامعی در روابــط کار صنعتی ایران، 1394.

تهیه شــده در مرکز توامنندســازی حاکمیت و جامعه

جلسه هایی تنها 
درباره دستمزد 

و مسائل کار

کارگر

کارفرما
دولت

سه جانبه گرایی در چارچوب سنت فکری گفتگوی اجتماعی تبدیل به شعار سازمان بین المللی کار شده است و اساس اولیه 

آن »وجود سازماندهی نیروهای اجتماعی« است. به عبارت دیگر، تصمیم گیری در مورد مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و 

کره نمایندگان کارگران و کارفرمایان با دولت باشد. موضوع سه جانبه گرایی نه تنها حل و فصل  سیاسی باید نتیجه گفتگو و مذا

منافع متضاد و متفاوت است بلکه می تواند سیاست های ملی و قانون گذاری نیز باشد، در صورتی که در ایران سه جانبه گرایی 

تنها به شورای دستمزد و مسائل کار محدود است که آن هم در سایه قدرت یکه تاز دولت تشکیل می شود.
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جـهـش تولـیـد و تـامیـن اجتماعی 
کمیت و جامعــه جهاد  معاونت رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با همــکاری مرکــز توانمندســازی حا
دانشگاهی با توجه به ضرورت شکل گیری »جهش تولید« در سال 1399 و انتقادات پی درپی صاحبان کسب وکار از سازمان 
تأمین اجتماعی اقدام به مجموعه پژوهش هایی در حوزه »مسائل صاحبان کسب وکار با سازمان تأمین اجتماعی« کرد. 
این پژوهش ها به صورت هم زمان توسط کارشناسان دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز 

کمیت و جامعه انجام شد. توانمندسازی حا
نتیجــه این پژوهش هــا احصا و اولویت بندی فهرســتی از مســائل صاحبان کســب وکار با ســازمان تأمیــن اجتماعی بود. 
پژوهش های دفتر معاونت رفاه به 61 مسئله فرایندی در شــش مرحله ثبت کارگاه، تنظیم لیست ماهانه، محاسبه حق 
بیمه قراردادهای پیمانکاری، بازرســی از کارگاه، رســیدگی به شــکایات، صدور مفاصاحساب منجر شــد. مطالعات مرکز 
کید بر مصاحبه های گسترده با نمایندگان صاحبان کسب وکار  کمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نیز با تأ توانمندسازی حا

در تشکل های مختلف به شناسایی 28 مسئله اصلی فرایندی منجر شد.
پس از شناسایی و تعیین اولویت های مسائل صاحبان کسب وکار که حاصل حدود 6 ماه پژوهش مشترک بود، تالش برای 
حل گام به گام برخی از این مشکالت فرارسیده بود. تنها راه حل این مسائل همراهی و همکاری مشترک ذی نفعان شامل 
سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان صاحبان کسب وکار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. بر این اساس، با همکاری 
کمیت و جامعه هماهنگی الزم برای نشست مشترک ذی نفعان شامل وزارت تعاون،  معاونت رفاه و مرکز توانمندسازی حا
کار و رفاه اجتماعی )با حضور مقام ارشــد وزارت(، ریاست ســازمان تأمین اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران انجام و این نشست در تاریخ 13 مهر 1399 محقق شد. اولین گزارش این مجموعه 

به صورت مفصل تعامالت و نتایج این نشست را ارائه کرده است.
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