یادداشت
مصطفی ارجی

استفاده ناصواب برخی از
کارفرمایان از ماده 80
دولت به منظور ایجاد اشــتغال پایدار ،توســعه
کارآفرینی ،کاهــش عدم تعــادل منطقهای،
توسعه مشــاغل نو و تامین بخشی از حقبیمه
سهم کارفرمایی کارگاهها ،پیشنهاد بند «و» ماده
 80قانون را در برنامه پنجم توســعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران
مطرح کرد ،که سرانجام در تاریخ 1390/5/22
در هیئــت وزیران به تصویب رســید .پرواضح
اســت که ماهیت این ماده قانونی در حمایت از
کارفرمایان به منظور رونق بخشیدن به وضعیت
تولید و بهبود فضای کسبوکار در کشور تنظیم و
تدوین شد .براساس ماده  ،80کارفرمایان به ازای
استخدام هر تعداد نیروی کار جدید در طول یک
سال میتوانند از بخشودگی حقبیمه به میزان 2
درصد طی هر سال بهرهمند شوند .بهطور مثال
کارفرما در ســال  90به جای پرداخت حقبیمه
به میــزان  20درصد در قبال هریک از کارکنان
مازادش ،تنها  18درصد آن را میپردازد و در سال
 91این رقم به  16درصد تقلیل مییابد ،در سال
 14 ،92درصد و نهایتــا این تخفیف حقبیمه تا
پایان برنامه پنجم ( )94به  10درصد میرسد .به
عبارتی کارفرما در سال  1394به ازای هر واحد
نیروی کار به خدمتگرفته از  20درصد حقبیمه
پرداختنی ،تنهــا  10درصد آن را میپردازد .این
بدان معناست که کارفرما میتواند با این میزان
حقبیمهای که به سازمان میپردازد از دو برابر
نیروی انسانی بهره بگیرد .شایان توضیح است
که این ابزار حمایتی مشمول پیمانکاران ،افراد
مســتعفا ،اخراجشــده یا افرادی کــه به نوعی
ترک کار کردهاند نمیشــود .ایــن ماده قانونی
تا پایان ســال  1395کماکان به قوت خود باقی
اســت ،در ضمن اینکه قبال مواد  49و  103نیز
در برنامههای ســوم و چهارم توسعه ،امتیازات
مشابهی را برای کارفرمایان در نظر گرفته بودند
که هر کدام از آنها بهگونــهای هزینههایی را
به ســازمان تحمیل کردند .از طرفی در راستای
سیاستهای کالن کشور ،مبنی بر توانمندسازی
صنعت داخلی ،ارتقای ســطح کیفی بهرهوری
نیروی انسانی ،ایجاد فرصتهای جدید شغلی،
«تنظیم بخشی
اشتغال جوانان ،ماده  10قانون
ِ
از مقررات تســهیل نوســازی صنایع» به اجرا
درآمد .نکته قابلتامل اینکه برخی از کارفرمایان
با اســتفاده ناصواب از این مــاده قانونی ()80
موجبات تشــدید پدیده گریــز از حقبیمه را به
نوعی تمهید میسازند .به بیان دیگر ،کارفرمایان
به منظور دستیابی به حداکثر سود و فروش بیشتر
مبادرت به بســط و توسعه فعالیت خود از طریق
ایجاد کارگاه یا کارگاههــای جدید میکنند .از
اینرو کارفرمایان در شرکت مادر (اصلی) اقدام
به تعدیل نیرو به شکل صوری میکنند و ترک
کار افراد اخراجشده را از طریق لیست حقبیمه
به شعب سازمان تامیناجتماعی اعالم میدارند.
از طرفی این تعــداد نیروی کار (ماهر و مجرب)
بهظاهر تعدیلشــده را در کارگاه (کارگاههای)
اقماری بــه خدمــت میگیرند تــا از معافیت
حقبیمه  10درصدی (از طریق استخدام نیروی
کار جدید) بهرهمند شوند .به عبارتی بهواسطه این
جابهجایی نیرو ،از دو سو از پرداخت حقبیمه به
میزان واقعی ( 20درصد) طفره میروند که پیامد
آن شکلگیری نوع جدیدی از انواع فراربیمهای
اســت .از آثار و تبعات این قضیــه میتوان به
افزایش بار مالی دولت و بهتبع آن افزایش بدهی
دولت به سازمان ،کاهش وصولیهای سازمان،
عدم ارائه بهموقع تعهدات قانونی ســازمان در
قبال بیمهشدگان و مســتمریبگیران و مراکز
درمانی اشاره کرد .طبق بررسیهای بهعملآمده
در فواصل زمانی  1384-94مالحظه میشود که
بدهی دولت بابت بند «الف» ماده  49در ســال
 1384معادل هفت میلیارد تومان بوده است که
این میزان در ســال  1394به  48میلیارد تومان
بالغ شــد .به بیانی تقریبا  6/6درصد رشد داشته
است .از طرفی بدهی دولت بابت ماده  10قانون
نوسازی صنایع در سال  1384برابر با  24میلیارد
تومان بوده اســت که این میزان در سال 1394
به حدود  13میلیــارد تومان تقلیل یافت .مبلغی
که بدهی دولت از بابت سایر حقبیمهها در سال
 1384بــه خود اختصاص داده بــود ،حدود 35
میلیارد تومان بود که این میزان در سال 1394
به  510میلیارد تومان فزونی یافت .یعنی حدودا
 14/7درصد رشــد یافت .از آنجایی که سازمان
تامیناجتماعی با ضمیــر خودآگاهانهای که از
محیط پیرامونش دارد دائما دستخوش تغییرات
محیطــی و تکنولوژیکی قرار دارد این مســئله
کموبیش بر عملکرد آن تاثیرگذار است .بنابراین
جا دارد ســازمان با شناسایی و اکتشاف این نوع
کارگاهها از طریق بازرسیهای مستمر و مداوم و
با بهکارگیری تدابیری خاص و استراتژی مناسب
در قبال اینگونه مواد قانونی ،بتواند تا حدودی بر
اینگونه مشکالت فائق آید.
کارشناس تامین اجتماعی

بیانیه تشکلهای صنفی در خصوص مسائل تامیناجتماعی
یازده تشکل کارگری ،کارفرمایایی و بازنشستگی کشور با صدور بیانیه مشترکی در رابطه با الیحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال  ۱۳۹۶کل کشور ،بر لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی در طول برنامه ششم توسعه تاکید
کردند .این تشکلها در بخشی از بیانیه خود منابع تامیناجتماعی را حقالناس معرفی کرده و از نمایندگان مردم خواستهاند که با تصویب ماده  13الیحه برنامه ،حافظ منافع مردم در این صندوق مشاع باشند .این تشکلها در ادامه بر ضرورت
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان با اختصاص منابع مالی مطمئن و پایدار طرح تاکید و در پایان بیانیه نیز منابع سازمان تامیناجتماعی را مطالبات حاصل از حقبیمه دانستهاند که مشمول تبصره  21بودجه سال  96نمیشود.
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شماره هشتاد و پنج

خبرهاونظرهای تأمیناجتماعی

تصویب سه درس دانشگاهی مرتبط با تامیناجتماعی در شورای عالی انقالب فرهنگی

تدریس مفاهیم تامین اجتماعی درمدارس و دانشگاهها
گزارش
آتیه نو

تصویب درس «اصــول و مبانی بیمــه و تامیناجتماعی» در
کارگروه تحول علوم انسانی شــورای عالی انقالب فرهنگی،
تحولی در ترویج مفاهیم بیمه و تامیناجتماعی است
منصور اعتصامــی ،معــاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان
تامیناجتماعی ،با عنوان این مطلــب گفت« :این معاونت در
راستای ترویج این مفاهیم در سطوح آموزش عالی اقدام به طرح
درس مرتبط با دانشجویان رشتههای اقتصاد و مدیریت کرده
و بر این اساس سه عنوان درس را در کارگروه تحول و ارتقای
علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرده است.
هدف اصلی درس اصول و مبانی بیمه و تامیناجتماعی ،که به
تصویب کارگروه یادشده نیز رسیده است ،آشنایی دانشجویان
با مفاهیم کلیدی و اساسی بیمههای اجتماعی (بهعنوان یکی
از مولفههــای اساســی تامیناجتماعــی) و همچنین مفهوم
تامیناجتماعی اســت تا این آشنایی منجر به شناخت مناسبی
نسبت به نظام تامیناجتماعی در ایران و سطح بینالمللی شود.
انتظار میرود در پایان درس ،دانشجو با مفاهیم موصوف آشنایی
یابد و بتواند در حوزه عمل (ورود به بازار کار) از آن استفاده کند».
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی گفت« :طرح
درس بیمه و تامیناجتماعی در محافل دانشگاهی و محیطهای
علمی یکی از مهمترین برنامههای عملیاتی این معاونت بوده
که پیشتر در قالب برگزاری مســتمر کارگاههای آموزشــی
گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیمه و تامیناجتماعی
برگزار شده است .لذا تصویب چنین درسی بهعنوان یک واحد
دانشگاهی در سرفصلهای جدید مصوب شورای عالی انقالب
فرهنگی ،قدم دیگری در برقراری و تعامل بیشــتر با نهادهای
علمی و همچنیــن تحولی در ترویج این مفاهیم در ســطوح
عالی دانشــگاهی اســت .ضمن اینکه این معاونت با موسسه
عالی پژوهــش تامیناجتماعی نیز بــرای تدوین کتاب مرجع
این درس هماهنگی الزم را به عمل آورده اســت ».وی ادامه
داد« :عالوه بر این مهم ،دو درس اقتصاد و سرمایه اجتماعی و
همچنین اقتصاد اجتماعی نیز به تصویب کارگروه ارتقای علوم
انسانی شــورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است .در این دو
درس نیز آشنا کردن دانشجویان کارشناسی اقتصاد با مباحث
و موضوعات سرمایه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

به طور مثال درس اقتصاد و ســرمایه اجتماعی ،دانشجویان را
با چگونگی شکلگیری اصطالح «ســرمایه اجتماعی» آشنا
میســازد .عالوه بر این ،تبیین مولفههای سرمایه اجتماعی و
نظرات اندیشمندان اقتصادی مرتبط با این مفهوم مورد بررسی
قرار میگیرد .همچنین در این درس جهتگیریهای مرتبط با
حوزه و مولفههای سرمایه اجتماعی در الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفت مورد بررسی قرار میگیرد .درنهایت تحلیل مربوط به
یافتهها پیرامون ســرمایههای اجتماعی در ایران مورد اشاره
قرار خواهد گرفت».
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی در خصوص
درس سوم مصوب تحت عنوان «اقتصاد اجتماعی» در کارگروه
ذیربط شورای عالی انقالب فرهنگی افزود« :اقتصاد اجتماعی،
رهیافتی میانرشــتهای اســت که از فرضیــات و روشهای
مطالعاتی علوم مختلف همچون جامعهشناسی ،انسانشناسی،
اقتصاد ،تاریخ ،روانشناســی ،علوم سیاسی ،حقوق ،مدیریت و
سایر علوم بهره میبرد تا به توصیف و تحلیل رفتار بروزیافته در
یک جامعه از رهگذر عوامل اقتصادی بپردازد».
اعتصامی تاکید کــرد« :هدف اصلی این درس نیز آشــنایی
دانشــجویان با مفاهیم اقتصــاد اجتماعــی و همچنین ارائه
رویکــردی انتقــادی در تحلیــل پدیدههای روزمــره با نقد
پیشفرضهــای مدلهای متعارف در اقتصاد اســت و انتظار
میرود دانشجو پس از پایان این دوره توانایی تحلیل پدیدهها

و عوامل اقتصــادی را با پیشفرضهــا و رویکرد اجتماعی و
الگوهای متفاوت رفتاری پیدا کند».
بازدید دانشآموزان از مراکز سازمان ،طرحی
بدیع در ترویج مفاهیم بیمه و تامیناجتماعی است
معاون فرهنگــی و اجتماعی ســازمان تامیناجتماعی گفت:
«بازدید دانشآموزان از مراکز سازمان ،طرحی بدیع در ترویج
مفاهیم بیمه و تامیناجتماعی است ».منصور اعتصامی با بیان
این مطلب اظهار داشت« :براســاس بخشنامه مدیرعامل و با
توجه به مصوبه و تاکید ویژه هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی
در خصوص ضرورت ارتقای دانش و فرهنگ بیمههای اجتماعی
و ترویج مفاهیم بیمه و تامیناجتماعی در برنامههای درســی
مقاطع مختلف آموزشوپرورش ،معاونت فرهنگی و اجتماعی
ســازمان تامیناجتماعی به منظور آشــنایی دانشآموزان و
دانشجویان کشور با مفاهیم یادشده برنامهریزی کرده است».
وی با اشاره به کارگروه ویژهای که در سازمان تامیناجتماعی
به منظور اجرایی شــدن طرح تهیه و تدویــن مطالب مرتبط
با تامیناجتماعی در برنامههای درســی تشکیل شده ،گفت:
«مطابق با قرارداد منعقدشده سازمان تامیناجتماعی و سازمان
دانشآموزی وزارت آموزشوپرورش و بر اســاس بودجه سال
 ،۱۳۹۵بخشنامه مدیرعامل ســازمان برای ترویج فرهنگ و
مفاهیم بیمه و تامیناجتماعی برای دانشآموزان کالسهای

هشــتم ،نهم ،دهم و یازدهم در بازدید از شعب تامیناجتماعی
بهعنوان جامعه هدف ،ابالغ شده است».
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی تاکید کرد:
«فرهنگسازی و ارتقای ســطح آگاهی عمومی بهویژه نسل
مولد و کارآفرین فردا ،شناخت و ارتقای سطح عمومی فرهنگ
بیمه تامیناجتماعی کشــور ،ایجاد ثبــات اجتماعی و ارتقای
ســرمایههای اجتماعی ،ترویج فرهنگ بیمههای اجتماعی و
گسترش پوشــش بیمهای و ارتقای توانمندی بازدیدکنندگان
برای پذیرش مســئولیت اجتماعی با توجه به مقررات و قوانین
تامیناجتماعی از اهداف بازدید دانشآموزان از مراکز سازمان
است».
اعتصامی اظهار داشت« :براساس بخشنامه مدیرعامل سازمان،
مدیران کل بیمهای استانها با توجه به وضعیت ساختمان شعب
در سطح شهرســتانهای تابعه مرکز و اســتان ،مناسبترین
شعب خود را برای بازدید دانشآموزی انتخاب میکنند؛ مضافا
بر اینکه قبل از اجرایی کردن بازدیدها ،لیســت شعب منتخب
به ســازمان دانشآموزی وزارت آموزشوپرورش و مدیرکل
آموزشوپرورش استان اعالم میشود .از بین همکاران استان
نیز فردی حائز ویژگیهای ارتباطی مناســب و روابط عمومی
خوب ،برای ارائه توضیحات در زمان بازدید انتخاب میشود».
دکتر اعتصامی ادامه داد« :همچنین ادارات کل تامیناجتماعی
استانها براساس قرارداد مشــترک سازمان تامیناجتماعی با
سازمان دانشآموزی وزارت آموزشوپرورش ،همکاری الزم
برای برگزاری این بازدیدها ،طبق طرح تفکیکی قرارداد در هر
اداره کل و تکمیل فرمهای ارزیابی بازدید انجام میدهند».
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی گفت« :بر
این اساس مدیرکل تامیناجتماعی هر استان هماهنگی الزم
را با نماینده ســازمان دانشآمــوزی وزارت آموزشوپرورش
برای بازدید از شــعب و توافق دربــاره زمانبندی طرح بازدید
دانشآموزان از شعب انجام میدهد که نیازمند همدلی و اجرای
مناسب این مهم از سوی استانهاست ».وی خاطرنشان کرد:
«اعتبار موردنیاز برای اجرای این موضوع در استانها تا پایان
سال  ۱۳۹۵با هدفگیری  ۲۸هزار دانشآموز در سراسر کشور
در قالب  ۷۰۰بازدید  ۴۰نفره ،از محل اعتبارات مصوب معاونت
فرهنگی و اجتماعی سازمان ذیل برنامههای عملیاتی مصوب
بودجه ســال  ۱۳۹۵پیشبینیشده است که این اعتبار از سوی
معاونت اداری و مالی براســاس قرارداد مشــترک با سازمان
دانشآموزی وزارت آموزشوپرورش تخصیص مییابد».

در نهمین کنفرانس بینالمللی تجارت جهانی مبلمان ،طراحی ،هنر و دکوراسیون (دکو) اعالم شد:

تامیناجتماعی،پیشتازدرحمایتازتولیدداخلی

در نهمین کنفرانس بینالمللی تجارت جهانی مبلمان ،طراحی،
هنر و دکوراســیون و صنایع وابسته به آن (دکو) که  23آذرماه
در محل ســالن همایشهای بینالمللی برگزار شــد ،برخی از
مسئوالن ارشد ســازمان تامیناجتماعی با شرکت در میزگرد
تخصصی «تسهیالت سازمان تامیناجتماعی و سازمان امور
مالیاتی» بر عزم جدی این ســازمان برای حمایت از تولیدات
داخلی تاکید کردند و به پرسشهای شــرکتکنندگان پاسخ
دادند .معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامیناجتماعی در
این کنفرانس ،ضمن تشریح عملکرد و ماموریت این سازمان،
اظهار داشت« :ســازمان تامیناجتماعی در دوره جدید فعالیت
خود ،با توســعه تعامل با شــرکای اجتماعی بهعنوان صاحبان
اصلی منابع این ســازمان ،با تشــکیل و برگزاری کارگاههای

آموزشی در راســتای افزایش اطالعات و آگاهیهای بیمهای
مخاطبان ،برگزاری جلسات هماندیشی ،توسعه بهرهگیری از
امکانات و فناوریهای نوین و افزایش خدمات غیرحضوری و
تشکیل شــورای تلخیص و تنقیح مقررات و بخشنامهها ،سعی
جدی بر تسهیل امور کارفرمایان و تولیدکنندگان داخلی داشته
و دارد ».دکتر منصور اعتصامی با اشاره به پیشتاز بودن سازمان
تامیناجتماعی در حمایــت از تولیدکنندگان داخلی گفت« :با
توجه به نگرش مثبت مدیران ارشد سازمان به موضوع توسعه
ارتباط و تعامل با شــرکای اجتماعی به منظور رفع مشکالت
آنها و از طریق ایجاد ســتاد اقتصاد مقاومتی در این سازمان و
تدوین برنامههای مــدون در این خصوص ،تاکنون تصمیمات
مناسبی در جهت کاهش مشکالت تولیدکنندگان و کارآفرینان

در این سازمان اجرایی شده اســت ».وی افزود« :با توجه به
اینکه بهترین کمک به اقتصاد ،حمایت از تولید داخلی اســت،
ســازمان تامیناجتماعی با اجرای طرح بخشــودگی جرائم
بیمهای و کمــک به پرداخت بدهیهای کارفرمایان ،ســعی
در حمایت از کارآفرینان و تســهیل فضای کسبوکار داشته
اســت ».مهرداد قریب مدیرکل درآمد حقبیمه ،رضا معینی
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها ،و علی
اشراقی معاون بازرســی دفاتر قانونی ادارهکل درآمد حقبیمه
سازمان تامیناجتماعی نیز با شرکت در جلسه پرسش و پاسخ
این کنفرانس ،اقدامات انجامشده در این سازمان برای تسهیل
دسترسی بیمهشدگان و کارفرمایان به خدمات تامیناجتماعی
را تشریح کردند .نحوه استفاده از تسهیالت بخشودگی جرائم

بیمهای کارفرمایان ،شــرایط حضور در دورهها و کارگاههای
آموزشــی آشــنایی با قوانین و مقررات تامیناجتماعی ،نحوه
اعتراض کارفرمایان در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص
مطالبــات تامیناجتماعی ،نحــوه بیمه شــدن کارفرمایان و
ویژگیهای طرح ابالغ الکترونیک و طرح آزمایشــی بازرسی
الکترونیکی از کارگاهها ،از نکات مطرحشده در این جلسه بود.

دبیر شورای سیاستگذاری از برگزاری جشنواره کتاب سال تامیناجتماعی خبر داد:

معرفیآثار  برتر  همزمانباهفتهتامیناجتماعی

مشاور مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در امور رسانه و دبیر
شورای سیاستگذاری جشــنواره کتاب سال تامیناجتماعی
گفت« :انتخاب کتاب ســال تامیناجتماعــی در چهار محور
نویســنده برتر ،مترجم برتر ،انتشــارات برتر و پایاننامه برتر
انجام میشــود و آثار برگزیده طی مراســمی همزمان با هفته
تامیناجتماعی در ســال  ۹۶معرفی و تقدیر خواهند شد ».به
گزارش اداره کل روابــط عمومی ســازمان تامیناجتماعی،
علیرضا امیرپور با بیان این مطلب اظهار داشت« :اولین جلسه
شورای سیاستگذاری جشــنواره کتاب سال تامیناجتماعی
تشکیل شــد و فراخوان انتخاب کتاب سال بهزودی از طریق
رسانهها اعالم میشود».
وی توســعه فرهنگ کتابخوانی و حمایت از گسترش ادبیات

حوزه رفاه و تامیناجتماعی ،شناسایی
کتب و نویســندگان برتر حــوزه رفاه
و تامیناجتماعــی و معرفــی آنها به
جامعه علمــی ،تشــویق و حمایت از
نویسندگان کتب برتر و تقویت روحیه
و انگیزههــای تحقیــق و پژوهش و
ارتقای ســطح پژوهشهای مرتبط با
تامیناجتماعی و شناســایی ظرفیتها
و توانمندیهای پژوهشــی کارکنان
ســازمان تامیناجتماعی و بهرهگیری
از پژوهشهــای علمــی در سیاســتگذاریها و برنامههای
اجرایی ســازمان را ازجمله اهــداف برگزاری این جشــنواره

برشــمرد .امیرپور در توضیح اعضای
این شــورا گفــت« :براســاس حکم
مدیرعامــل ســازمان تامیناجتماعی
منصور اعتصامی ،معــاون فرهنگی و
اجتماعی ،به ســمت رئیس این شــورا
منصوب شده اســت .همچنین مسعود
کوثری ،مدیرعامل انتشــارات علمی و
فرهنگی ،دکتر شــهرام غفاری ،رئیس
موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی،
فریدالدین حدادعادل ،عضو شــورای
فرهنگیواجتماعیسازمانتامیناجتماعی،مجیدغالمیجلیسه،
مدیرعامل خانه کتاب ،و امیرعباس تقیپور ،مشــاور مدیرعامل

و مدیرکل روابط عمومی ســازمان تامیناجتماعی ،از اعضای
شورای سیاستگذاری کتاب ســال تامیناجتماعی هستند».
به گفته امیرپور ،کمیته علمی این جشــنواره زیر نظر موسســه
عالی پژوهش تامیناجتماعی تشــکیل میشــود و کار بررسی
و انتخــاب نهایــی آثــار در این کمیتــه انجام میشــود .وی
اضافه کــرد« :آثار تالیفــی و ترجمــهای و پایاننامههایی که
از ســال  ۹۰به بعد منتشــر شــدهاند میتوانند در این جشنواره
شرکت کنند ».مشاور مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعی در
خصوص نحوه شــرکت در جشنواره کتاب سال تامیناجتماعی
گفت« :فراخوان ارســال آثار بهزودی در سایت رسمی سازمان
تامیناجتماعی قرار میگیرد و این امکان برای پدیدآورندگان آثار
وجود دارد که آثار خود را به کمیته علمی عرضه کنند».

