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  فهرست مطالب        
  

                صفحه                عنوان
    ۱          قانون تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي

  
  برخي از مواد قانون تامين اجتماعي كه از - ۱
  ۲            سوي سازمان اجرا نمي شود 

  
  موادي از قانون تامين اجتماعي كه مورد  - ۲

  ۴           مي باشد  كارفرماياناعتراض 
      

  
  شيوه هاي اجرايي قانون و مقررات در شعب  - ۳
  ۷        سازمان و ضرورت بازنگري در آن  
  

        
  
  
  

  تامين اجتماعي و مسايل و مشكالت رويا روي كارفرمايان
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سازمان تامين اجتماعي از جمله  و قانون تامين اجتماعي  

ت اجتماعي اثرگذارترين نهادهايي هستند كه مي توانند نقش مهمي در امني
نيروي كار كه از جمله مهمترين مسايل كارگران و كارفرمايان و همچنين 

  .صيانت از نيروي كار مي باشد ايفا كند
سازمان تامين اجتماعي همزمان با تصويب قانون تامين اجتماعي   

مرحله ه ، فعاليت خود را آغاز نهاده و قانون مذكور نيز ب۱۳۵۴مصوب سال 
سال اجرا هر چند تغييرات و  ۳۲و طي مدت اجرا نهاده شده است 

اصالحات جزيي در قانون و همچنين ساختار سازمان بعمل آمده ولي با 
اجتماعي در  -توجه به تغييرات و دگرگوني هايي كه از لحاظ اقتصادي

كشور رخ داده و ضرورت هاي جديدي رخ نموده و گروههاي زيادي از 
عت و خدمات روي آورده اند نيروي انساني از بخش كشاورزي بسوي صن

و مقتضيات جديدي براي تغيير اساسي برخي از قوانين بوجود آورده 
معذلك اين قانون دستخوش تغييرات و اصالحات مورد نياز نگرديده و 

همان شكل باقي مانده است به همين لحاظ اين ه ساختار سازمان نيز ب
موانعي در راه " اقانون نه تنها پاسخگوي نيازهاي كشور نيست بلكه بعض

       بدين لحاظ ضرورت ايجاب . توليد و سرمايه گذاري پديد مي آورد
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مي كند كه قانون مذكور مورد بازنگري قرار گيرد و ساختار سازمان نيز 
  .مشكالت و موانع موجود مورد بررسي قرار مي گيرد" اصالح شود ذيال

  
ان اجرا نمي شود اين مواد برخي از مواد قانون تامين اجتماعي از سوي سازم -۱

  :عبارتند از
كارفرما مسئول پرداخت حق «مقرر مي راد  :قانون ۳۶ماده  -۱-۱

در صورتي كه كارفرما از . بيمه سهم خود و بيمه شده مي باشد
مسئوول آن " شخصا. كسر حق بيمه بيمه شده خودداري كند

خواهد بود و تاخير كارفرما در پرداخت جهت بيمه يا عدم 
خت آن رافع مسئووليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه نشده پردا

  .به اين ماده توجهي نمي نمايد" سازمان عمال» نخواهد بود
كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط  ۳۹اده ـوجب مــبم -۲-۱

به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و 
را به ترتيبي كه در آيين  همچنين صورت مزد و حقوق بيمه شدگان

سازمان . نامه مربوط پيش بيني شده است به سازمان تسليم كند
از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و ماه  حداكثر ظرف شش

مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده 
اين قانون اقدام و  ۱۰۰نقص يا اختالف و يا مغايرت به شرح ماده 

  .فاوت را دريافت مي داردمابه الت
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بيمه شده زن و يا همســر  :چنين مقرر مي دارد ۶۷ماده  -۳-۱
سال قبل از زايمان، شصت  بـيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يك

روز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد مي تواند به شرط عدم 
كمك بارداري دو . اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده كند

  .ن مزد يا حقوق بيمه شده مي باشدسوم آخري
سازمان مكلف است صورت مزد  مقرر مي دارد ۱۰۱مـاده  - ۴-۱

ماه از تاريخ وصول  ارسالي از طرف كارفرما را ظرف مدت شش
رسيدگي كند و در صورتيكه مغايرتي از لحاظ تعداد بيمه شدگان 
يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اعالم شده مشاهده شود مراتب 

ا به كارفرما ابالغ كند و در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان ر
اين قانون  ۴و  ۴۳نباشد مي تواند از هيئت هاي تشخيص مواد 

  .تقاضاي رسيدگي كند
بطوريكه خاطرنشان شد سازمان تامين اجتماعي از اجراي مواد 
فوق كه منافع بيمه شدگان را در بر دارد خودداري مي كند و بدين طريق 

  .وجب نارضايتي بيمه شدگان مي شودم
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  مي باشدكارفرمايان موادي از قانون تامين اجتماعي كه مورد اعتراض  -۲
  

اكثر . در مورد ميزان بيمه كارفرمايان قانون ۲۸ماده  -۱-۲
درصد  ۲۳كارفرمايان از ميزان درصد باالي حق بيمه كارفرمايان 

  .مزد كارگر ناراضي هستند
  :امل دو مورد استش  ۳۷ماده  -۲-۲  
  نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات كارگاههاي مشمول قانون -۱  
صدور يا تجديد پروانه كسب و كار يا همه نوع فعاليت  -۲

مـورد فوق متقاضي بايد مفاصا حساب پرداخت   دبگردر هر دو 
  حق بيمه را ارايه دهد و 

  .اين خود مشكالت بسياري براي كارفرمايان ايجاد مي كند
در اين . به پيمانكار مي باشد -مربوط به سپردن كار ۳۸ماده  -۳-۲

 ماده وظايفي براي كارفرما پيش بيني گرديده است

 ۴۴مربوط به اعضاي هيئت بدوي تشخيص و ماده  ۴۳ماده  -۴-۲
مربوط به هيئت تجديد نظر مي باشد كه نسبت اعضاي هيئت هاي 

ن سازمان و يا شوراي مذكور نامتناسب بوده و بيشتر از نمايندگا
عالي سازمان در آن عضويت دارند بعنوان نمونه در هيئت تجديد 

  .نظر نماينده كارگر وجود ندارد
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در مورد وصول مطالبات سازمان مي باشد  قانون  ۵۰و  ۴۹مواد  - ۵-۲
  .كه كارفرمايان را با مشكالت فراواني مواجه مي سازد

   عداد مطالبات ممتازه  مطالبات سازمان در مقرر مي دارد ۴۹ماده 
مي باشد و بايد قبل از ساير مطالبات پرداخت شود و حال آنكه در 

  .مورد مزد و ماليات نيز چنين مقرراتي وجود دارد
مطالبات سازمان در حكم مطالبات مستند به  مقرر مي دارد ۵۰ماده 

به اجراي مفاد اسناد الزم االجرا بوده و بر طبق مقررات مربوط 
. سمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشداسناد ر

دو ماده مذكور و آيين نامه اجرايي آن كه مبتني بر صدور اجراييه 
" و بازداشت اموال منقول و غير منقول و تعطيل كارگاه است غالبا

  .كارفرمايان را دچار عسر و حرج مي سازد
" بيماري مستقيماهرگاه وقوع حادثه و  مقرر مي دارد  ۶۶ماده  -۶-۲

ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظتي و يا بهداشتي از سوي 
كارفرما باشد سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و 

  .مستمري ها و غيره را پرداخته و از كارفرما وصول خواهد كرد
مشكل مهم اين ماده براي كارفرما تشخيص درست بازرس سازمان 

آن سازمان اقدام خواهد كرد و بازرسان نيز مي باشد كه بر اساس 
  .به نفع سازمان نظر مي دهند" بعضا
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سازمان مي تواند در موارد لزم  قانون مقرر مي دارد ۳۵ماده  -۷-۲
بعضي  با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان

از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درآمد 
مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و 

در اين ماده ضابطه و معياري براي تعيين مزد ثابت . پرداخت نمايد
معين نگرديده و لذا همواره مورد اعتراض كارفرمايان و كارگران 

  .قرار گرفته است
     قانون مقرر  ۴۷ماده  –مساله حسابرسي از دفاتر و اسناد كارفرما  -۸-۲

  مي دارد
كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان و 
همچنين دفاتر و مدارك الزم را در موقع مراجعه بازرس سازمان 

بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي . در اختيار او بگذارند
اتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب از دف

اطالعات الزم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران و مراجع 
  .ذيربط مراجعه كنند

مغاير است  ۱۰۱و  ۳۹بطوريكه مالحظه مي شود اين ماده با مواد 
حسابرسي ها كه بدون نظم و ترتيب و در هر زمان كه و اين 

  .مي شود مورد اعتراض كارفرمايان مي باشد سازمان بخواهد انجام
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مربوط به  ۹/۵/۱۳۷۳قانون مصوب  -خسارت ديركرد و جريمه -۹-۲
خسارات و جرايم ديركرد يا عدم پرداخت حق بيمه مي باشد كه 
مقرر مي دارد كليه كارفرماياني كه فهرست حقوق و مزد ماهانه 

و ارايه ه كارگران خود را در موعد مقرر در پايان ماه بعد تهي
جريمه خواهند شد و درصد حق بيمه آن ماه  ۲۰ننمايند 

درصد  ۲۲كارفرماياني كه مبلغ حق بيمه متعلقه را به موقع نپردازند 
درصد  ۴۲بديهي است پرداخت . حق بيمه آن ماه جريمه مي شود

جريمه از سوي كارفرمايان مشكالت فراواني براي آنان ايجاد     
بموجب قوانين ديگر تعديل گرديده و " ر بعدامي كند البته اين مقدا

هزار در روز مقرر شده است ولي در هر  در ۲درصد  ۲۲به جاي 
حال مساله خسارات و جرايم از جمله مشكالت كارفرمايان       

  .مي باشد
  
  ضرورت بازنگري در  شعب سازمان و شيوه هاي اجرايي قانون مقررات در -۳
  آن

نمايندگان تشكل هاي كارفرمايي و  با وجود مذاكراتي كه بين  
مديران سازمان در مورد قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات مربوط و 
چگونگي اجراي آن از سوي مجريان در تهران و شعب سازمان در استانها 
انجام يافته و در اثر تعامل مكتسبه برخي آيين نامه ها و بخشنامه ها اصالح 
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يز دستخوش بهبود گرديده ولي اين گرديده و چگونگي اجراي آن ن
سازمان منتقل نشده دگرگونيها در همان سطح باال باقي مانده و به بدنه 

است بطوريكه مجريان قانون توجهي به تعامالت بدست آمده ندارند و 
بخشنامه ها و آيين نامه ها را با توجه به نظر و انديشه خود اجرا     " غالبا

در ارتباط بين سازمان، كارفرمايان و  مي كنند و در نتيجه عوارضي
  :كارگران بشرح زير رخ مي نمايد

وجود فرهنگ ضد كارفرمايي و سرمايه ستيزي در ميان  -۱-۳
گرديده است كه برخورد آنان با برخي  از مجريان قانون موجب 

كارفرمايان و بيمه شدگان مناسب نبوده و گاه به تندي مي گرايد و 
مجريان به هنگام تصميم گيري عادالنه و  اين امر سبب مي شود كه

  .منطقي عمل ننمايند
" رفتار مجريان با بيمه شدگان به روالي كه بيان شد غالبا -۲-۳

موجب شكايت و اعتراض بيمه شدگان به كارفرمايان گرديده و 
بر روند توليد اثر نهاده و كيفيت و كميت توليد را " اين وضع غالبا

  .تحت تاثير قرار مي دهد
جديد درآمد در مورد پذيرش  ۱/۱۵عدم اجراي بخشنامه  -۳-۳

مدارك مثبته ارايه شده از سوي كارفرما و رسيدگي به آنها در 
  .جهت اصالح بدهي هاي اعالم شده به كارفرما
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درآمد و  ۱۳۹قانون موضوع بخشنامه  ۲۶عدم اجراي ماده  -۴-۳
دون دستور اداري صادره مبني در دريافت صورت مزد و حقوق ب

  .پرداخت وجه
عدم پذيرش روزهاي كاركرد بيمه شدگان مندرج در  - ۵-۳

 ۳۱تا  ۳۰صورت مزد و حقوق ارسالي كارفرما و اصرار به نوشتن 
  .روز كار كرد در صورت مزد و حقوق

جديد بازرسي در مورد  ۱عدم اجراي بخشنامه شماره  -۶-۳
  .ايندبازرسي از كارگاههايي كه صورت مزد و حقوق ارسال مي نم

مغايرت مفاد گزارش هاي بازرسي با اطالعات موجود در  -۷-۳
  .سيستم رايانه اي ثبت شده كه مالك عمل قرار مي گيرد

عدم دريافت صورت مزد و حقوق و حق بيمه كاركنان  -۸-۳
كارگاههايي كه طبق گزارش تعطيل و فاقد فعاليت و يا فاقد كارگر 

اليت مجدد و وجود كارگر بدون اينكه در مورد فع. اعالم شده اند
  .در آن تحقيق و بررسي شود

عدم ثبت ترك كار اعالم شده در ليست كارفرما در سيستم  -۹-۳
  .رايانه اي و يا ثبت نادرست اطالعات
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تنوع و تعدد مقررات؛ بخشنامه ها، آيين نامه ها و  -۱۰-۳
دستورالعمل ها كه در موارد بسياري نه تنها كارفرمايان بلكه 

  .نيز از آن بي اطالع مي باشندمجريان 
در بسياري از شعب كاركنان به سبب مشغله زياد و متنوع  - ۳- ۱۱

حوصله پاسخگويي به مراجعان را ندارند، در نتيجه كارفرمايان و 
  .بيمه شدگان دچار سردرگمي مي شوند

ارجاع شكايت و اعتراض كارفرمايان و بيمه شدگان از  - ۳- ۱۲
واحدها و مسئوالن اثرات سويي در نحوه عمل مجريان به همان 

  .برخوردهاي بعدي مجريان و مراجعان بجاي مي نهد
لزوم رعايت اصل برائت در مورد كارفرمايان و بيمه  - ۳- ۱۳

شدگان از سوي مجريان قانون تا همواره كارفرمايان و بيمه شدگان 
  .در معرض اتهام قرار نگيرند

بيمار سرپايي  عدم پرداخت غرامت دستمزد به كارگران -۱۴-۳
كه مشكالتي براي كارفرمايان و كارگران براي سه روز اول بيماري 
رقم مذكور را از كارفرمايان مطالبه          "ايجاد مي كند و اكثرا

  .مي كنند
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لزوم آموزش ماموران و مجريان قانون و آشنا كردن آنان  -۱۵-۳
اتخاذ با مقررات و قوانين بمنظور اجراي صحيح و منطقي آنها و 

  .روشي يكسان در تصميمات خود
. كافي است امكانات اطالع رساني سازمان ناقص و غير - ۱۶-۳

بايد براي رفع اين مشكل از كليه ابزارهاي پيشرفته و جديد و 
  .فناوري هاي نوين استفاده شود

 در مورد ميزان غرامت نقص عضو و درصد از كار -۱۷-۳
بسياري وجود دارد كه  افتادگي در كميسيونهاي پزشكي ايرادات

  .بايد رفع گردد
بدين ترتيب براي رفع مشكالت و مسايل روياروي كارفرمايان و 
كارگران در زمينه قانون و مقررات تامين اجتماعي و شيوه هاي 

  گ/.اجرايي آن بايد گامهاي اساسي برداشته شود
    

  
  
  
  
  

 




