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 مقدمه

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای پر مخاطب کشور محسوب میشود که بسیاری از کارفرمایان به طور 

هستند و به طبع مسائل و مشکالتی نیز در فرایند این ارتباط ایجاد میشود که شناخت این مسائل و مستقیم با آن در ارتباط 

مشکالت و تعامل بین بخش تولیدی و سازمان تامین اجتماعی نقش به سزایی در رفع این مسائل خواهد داشت. انجمن 

دکنندگان و اعضای انجمن جلسات تعاملی را برگزار تولیمان و نمایندگان دعوت از مدیران این ساز هر ساله بامدیران صنایع 

این مشکالت عموما مربوط به میکند تا با شناسایی مشکالت و راه حل های موجود در رفع برخی از موانع تولید اقدام کند. 

ستای رفع بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی است که در سالهای اخیر نیز اصالحات انجام شده در این بخشنامه ها در را

است و که نیازمند تغییر قانون تامین اجتماعی  نیز وجود دارد مشکالتموانع تولید صورت گرفته است. بخش دیگری از 

 . می شود یریگاجتماعی پیزمان تامین وی ساتغییرات عموما از سکه این  زمند تصویب در مجلس استنیا

د حساسیت در جاو ایی سازمان تامین اجتماع کستگیلس در خصوص ورشهای مجشرکز پژوهزارشهای مپس از انتشار گ

برای اصالح طرح  دو سال 3در  نیزمجلس  وهشی در این خصوصسوی نهادهای پژارشهای متعددی از و ارائه گز این مورد

یداری توانمندسازی و پاطرح و دیگری است پارامتریک رح اصالحات طیکی . دوین کرده استجتماعی تقانون تامین ا

از سال است که  کیامترح اصالحات پاره ای از طرطرح کوچک شدماده  6رح اخیر با . طتامین اجتماعی استسازمان 

به نشستگی بحران صندوقهای باز طرح قدمه توجیهی ایندر ممانده است.  تکار مجلس است و مسکودر دستور  7331

، ز این طرحهدف اد نظر می رسبه شده است و یست نام برده زط آب و محیالش در کنار بحران چعنوان سه ابر 

رح قرار باشد طنانچه چ .در آن دیده نمیشودشفافی ادار اقتصادی است و نگاه معنوق تامین اجتماعی توانمندسازی صند

 مطرح شده در این طرح میدر ادامه نگاهی به اصالحات  دد.ددی الزم است اصالح گروانین متعبرسد ق مذکور به تصویب

 .اندازیم
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 بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی  جدول

 اظهارنظر بررسی موضوع مواد طرح

کارفرمایان واحدهای تولیدی،  -7ماده 
صنعتی، معدنی و خدماتی)اعم از صنفی یا 
غیرصنفی( که دارای بدهیهای معوقه قطعی 

به  7333شده لغایت شهریور ماه سال 
سازمان تامین اجتماعی میباشند، و حداقل به 
مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ 
یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود 

سبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق به ن
بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره 
تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، میتوانند 
حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا 
شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط 
اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین 

( ۲ه )اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماد
قانون اصالح قانون تامین اجتماعی مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام از  73۳1
های قطعی  بخشودگی جرائم متعلقه بدهی

 .شده برخوردار گردند

تعیین فرصت پرداخت حق بیمه و 

 جریمه ناشی از آن برای کارفرمایان
روشنی  اده مورد صریح واین مدر 

  ایت از بنگاه هایدر مودر حم
حق ز عدم پرداخت بدهکار ناشی ا

 شود. بیمه مالحظه نمی
اکثر در عدم پرداخت حق بیمه 

یل به دل نگاه های اقتصادیب
 از کمبود نقدینگی شیامشکالت ن

ه راداز ا و نوسانات اقتصادی
پس از و . استخارج  ارفرمایانک

نیز  73د ویروس کوویشیوع 
 بنگاه های اقتصادیدی از تعدا
اقدام نیروی کاربت به تعدیل نس

این  موارد ذکر شده در. لذا کرده اند
 کافی نیست. ماده

قانون تامین ( 11اصالح تبصره ماده ) -۲ماده
وق عبارتست از اجتماعی: متوسط مزد یا حق

متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت 
متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که 
براساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل 

سال آخر  ۲دستمزد روزانه همان سال، طی 
پرداخت حق بیمه محاسبه می گردد ضربدر 

از  . حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری
سال یکسال به ،هر  7۰۴7ابتدای سال 

سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق 

افزایش سنوات محاسبه 

 مستمری بازنشستگی
مبنای محاسبه  بر اساس این ماده 

دو سال  تغییر کرده است.مستمری، 
 ۲۴را به تدریج افزایش داده و به 

 . می رسدسال سنوات اشتغال 
 7۰۴7براساس این ماده، در سال 

مبنای محاسبه مستمری سه سال 
شود و هر سال یک سال به  آخر می

شود تا در  مبنای محاسبه افزوده می

ش دریافتی منجر به کاهماده این 
 لذا واهد شدخنشسته بازر ایروی کن

قانون تامین  11اصالح تبصره ماده 
 ه دیدگاه های مدیرانیماعی باجت
در وجود نشاط و امید ه خواستار ک

خود  کارکنانمحیط کار و برای 
 تناقض است.هستند در 
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 اظهارنظر بررسی موضوع مواد طرح

موضوع این تبصره اضافه میگردد، تا کل 

 .سال بیمه پردازی را در برگیرد ۲۴دوره 

سال  ۲۴، کل دوره 7۰۲۴نهایت در 
بیمه پردازی، مبنای محاسبه قرار 

 گیرد. می

 -3ماده 

کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول  - 7
قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از 
مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط 
سخت و زیانآور اعالم گردیده و یا خواهد 
گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که 
ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات 

داشتی و ایمنی و غیره، فنی، مهندسی، به
کار در  امکان حذف و یا کاهش صفت سختی

آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، 
از شرایط سختیکار خارج نمایند. فهرست 
سایر گروههای شغلی موضوع این قانون، به 
پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و تصویب 

 .هیات وزیران تعیین می گردد
چ کارگاهی که واجد تبصره: بدیهی است هی

آوری باشد اجازه فعالیت نداشته و  صفت زیان
های صنعت و معدن، تجارت،  وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه 
فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت بعمل 

  .آورند

درخصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و  - ۲
آوری  ور بوده و صفت سخت و زیانآ زیان

آنها قابل حذف نمی باشد کارفرما مکلف 
است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی 

 .را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید

سال متوالی و یا  ۲۴افرادی که حداقل  - 3 

 به مربوط قوانین اصالح

 آور زیان و سخت مشاغل
 بر اساس این ماده:

 آن» اند شده مکلف کارفرمایان 
 و سخت ماهیتا که مشاغل از دسته
 کارگیریب با و نبوده آور زیان

 بهداشتی، مهندسی، فنی، تهمیدات
 کاهش یا حذف امکان غیره و ایمنی

 سطح به رسیدن تا آنها در کار سختی
 شرایط از را «دارد وجود استاندارد

 .کنند خارج کار سختی

 که مشاغلی درباره گیری تصمیم
 «هستند آور زیان و سخت ماهیتا»

 و فنی حفاظت شورایعالی به هم
 .است شده سپرده وزیران هیئت

 مشاغلی در اشتغال سال هر ازای به
 قابل آنها آور زیان و سخت صفت که

 و ماه شش تا یک نیست، حذف
 بیمه سابقه سال پنج سقف تا حداکثر

 «.شود ارفاق»

 که مشاغلی برای «ارفاقی سابقه»
 است حذف قابل آنها سخت صفت

 یک هر ازای به ماه سه حداکثر هم

 .شود می گرفته نظر در سال

 در بازنشستگی برای سابقه حداقل
 سال ۲۴ از ورآ زیان و سخت مشاغل

 .یابد می افزایش سال ۲۲ به

نگاه های از مدیران ببسیاری 
 تخاذبا ایلی دارند اقتصادی تما

زار محیط کار و اب دات فنی،تمهی
در حال . لکن اندارد نماینداست کار را

اخلی و اقتصادی دبه دالیل  اضرح
به انجام آن  قادرخارجی و ...

این مورد همکاری . در نیستند
و  مایان، کارگرانبیشتر بین کارفر

و سازمان  سازمان تامین اجتماعی
 یرد.ط بایستی صورت گهای ذیرب



 

4 
 

 اظهارنظر بررسی موضوع مواد طرح

سال متناوب در کارهای سخت و زیان  ۲۲
مربوطه را بیمه دوره  آور اشتغال داشته و حق

به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به 
ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در 

ای  آور از ارفاق سابقه مشاغل سخت و زیان
مند میگردند. میزان این ارفاق با توجه  بهره

به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط 
کمیتهای که در سازمان تامین اجتماعی 

خواهد بود. حداکثر میزان  تشکیل میگردد
سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و 

ماه به  3آوری آنها قابل حذف میباشد  زیان
سال و درخصوص  ۲ازای هرسال و تا سقف 

آوری آنها  مشاغلی که صفت سخت و زیان
قابل حذف نمیباشد حداقل یک تا حداکثر 

سال  ۲شش ماه به ازای هر سال و تا سقف 
 خواهد بود

حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده،  - ۰ 
سال برای زنان و  ۰۲سال برای مردان و  ۲۴

سال  3۴حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده 

 .تمام خواهد بود

نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس  - ۲ 
مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و 
ضمانت های اجرائی نحوه ایمن سازی 

ای  اساس آئین نامهکارگاهها و سایر موارد بر 
ماه پس از  3خواهد بود که حداکثر ظرف 

تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به 

 .تصویب هیئت وزیران می رسد
 
 

برای مشاغل سخت و زیان آور 
شرایط سنی پیش بینی شده است، 

 ۰۲سال و برای زنان  ۲۴برای مردان 
 است. سال در نظر گرفته شده

 در اشتغال سال هر حاضر حال در

 ماه ۸۱ آور زیان و سخت مشاغل

 یعنی. شود می محسوب کار سابقه

 مشاغل در سال ۰۲ فردی اگر

 تواند می باشد، کرده کار آور زیان

 حقوق و سنوات و شود بازنشسته

 سال ۰۲ با مطابق بازنشستگی

 .کند دریافت پردازی بیمه سابقه
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 اظهارنظر بررسی موضوع مواد طرح

اجتماعی از شمول سازمان تأمین  -۰ماده 
)قانون ساختار نظام جامع « 71مفاد ماده )

و  73۳3مصوب « رفاه و تأمین اجتماعی
قانون مدیریت ( 773قانون اصالح ماده )»

خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت 
سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای 

مصوب « های درمانی بازنشستگی و بیمه
بق مستثنی بوده و فعالیت آن ط 73۳۳

الیحه قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان »
 ۴۰/ ۲۳مصوب « تأمین اجتماعی

شورای انقالب و از نظر سیاست های 73۲۳/
عمومی و با حفظ استقالل اداری و مالی، 
زیرنظر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در 

و 73۲۳/ ۴6/ 7۴چهارچوب اساسنامه مصوب 
ی و اصالحات بعدی آن با حفظ استقالل ادار

مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان 
دولت، تشکلهای رسمی کارگری، 

 .بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود

احیای شورای عالی تامین 

 اجتماعی

اساسنامه سازمان  73۳3سال در 
تامین اجتماعی مورد بازنگری هیات 

تامین سازمان  ووزیران قرار گرفت 
و  گردیدتبدیل به صندوق اجتماعی 

جایگزین نهاد قدیمی « هیات امنا»
شد و « شورای عالی تامین اجتماعی»

ترکیب سازمان در قالب هیأت امنا، 
هیات مدیره، مدیرعامل و هیات 

. این تغییر نظارت به تصویب رسید
در  گرایی جانبه سهباعث تضعیف 

تامین اجتماعی گردید و با توجه به 
سازمان تامین اجتماعی یک اینکه 

ومی غیردولتی است، نهاد عم
از محل های آن  ها و سرمایه دارایی

سهم کارفرما، سهم کارگر حق بیمه 
الزم  گردد و سهم دولت تامین می

است تا شرکای این سازمان از 
جایگاه یکسانی در تصمیم گیریهای 
این سازمان برخوردار باشند اما بر 
اساس رویه کنونی هیات امنایی 

ه دولت در برنام سازمان، نقش
ها بسیار  ها و سیاستگذاری ریزی

ان و کارگر یانتر از کارفرما پررنگ
پیشنهادات احیای شورای و  است

عالی تامین اجتماعی تاکنون مورد 
بررسی نمایندگان مجلس شورای 

آبان اسالمی قرار نگرفته است. در 
الیحه »پیشنهاد تصویب  نیز 3۳سال 

به  شورای عالی کارفرمایانحیای ا
 سه جانبه گراییاصول که شرطی 

 یت شودارع اعضای آن در ترکیب
 ب خواهد بود.مطلو
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 اظهارنظر بررسی موضوع مواد طرح

دو فوریتی ماده واحده اعمال 
گرایی در ارکان عالی  جانبه سه

در هیات « سازمان تامین اجتماعی
تقدیم مجلس دهم گردید که  وزیران

به نتیجه نرسید. در آخرین اقدام طرح 
توانمندسازی و پایداری سازمان 
تامین اجتماعی در دستور کار 

دارد  نمایندگان مجلس یازدهم قرار
که این موضوع نیز در این طرح 

 مطرح گردیده است.

دولت مکلف است نسبت به -۲ماده 
ساماندهی و اصالح سهم )درصد( پرداختهای 

بیمه از محل منابع عمومی )اعم از  حق
ای سهم کارفرمایان، پرداخت  معافیتهای بیمه

ها و  بیمه از محل هدفمندی یارانه حق
ی خاص( با پرداخت حق بیمه سهم گروهها

رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت 
اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق 
محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم 

آیین نامه موضوع این  درآمدتر اقدام نماید.
حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور 
حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به 

 .یب هیئت وزیران میرسدتصو

  

سازمان تامین اجتماعی مکلف است -6ماده 
ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه 
شدگان و کارفرمایان از تاریخ الزم االجرا 
شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه 
بیمه شدگان)شامل میزان سابقه، مزد و 
عناوین شغلی( را که مطابق لیست و پرداخت 

این  3ره تصویب تبص خصوصدر  فرآیند ادعای سابقهتغییر 
پیش  مراجع حل اختالفاوال ، ماده

به در قانون کار سه جانبینی شده 
ه رفع ضافا اینکنخواهد بود م

کار ناشی از اجرای قانون  اختالف
 سازمان تامین اجتماعی ارتباط ی با
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ه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، حق بیم
 ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه 3هر 

 شدگان ابالغ نماید. در صورتی که بیمه
شدگان نسبت به اعالم مراتب مذکور 
اعتراضی داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه 

بیمه در مدت مزبور  لیست و پرداخت حق
ماه 3 باشند، میتوانند درخواست خود را ظرف

پس از ابالغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه 

سازمان تامین اجتماعی - 7تبصره .نمایند
ماه پس از اجرای  6مکلف است ظرف مدت 

شدگان  ای بیمه بیمه این قانون کلیه سوابق
قبل از اجرای این قانون را به طور 
الکترونیکی به ایشان ابالغ نماید و کلیه 

ای در  بیمهکسانی که مدعی وجود سابقه 
طول سنوات مربوطه باشند، می توانند 
درخواست خود را ظرف یکسال پس از 
انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به 

کار  هیاتهای تشخیص و حل اختالف ادارات
و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. 
سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای حل 

رسیدگی به کار مکلفند نتیجه  اختالف ادارات
ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از 

 .درخواست متقاضیان به ایشان اعالم نماید

در ترکیب هیاتهای تشخیص و حل - ۲تبصره
کار مربوط به احتساب سابقه،  اختالف ادارات

یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با 
 حق رای به عنوان عضو اضافه میشود

ازمان تامین آرای صادره توسط س- 3تبصره
 اجتماعی و هیاتهای تشخیص و حل اختالف
کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، 

 ندارد.
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ماه قابل اعتراض در دیوان  3حداکثر ظرف 
 .عدالت اداری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


