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شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان آسیب

 مین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید أت

 

 

 

 

 یخالصه مدیریت

اجتماعی پرداخته شده است  تأمين شناسی نحوه وصول حق بيمه توسط سازماندر این گزارش به آسيب

اجتماعی  تأمين ها در ارتباط با سازمانوكاركسب براي كننده مشکالتایجادهاي و هدف آن بررسی ریشه

 تأمين است. در ابتداي گزارش براي روشن شدن ضرورت وصول حق بيمه و فضاي فعلی فعاليت سازمان

كننده اجتماعی و موارد عمده ایجاد تأمين به محورهاي درآمدي سازمان ،ري مالیااز منظر پاید اجتماعی

وصول  فراینداجتماعی پرداخته شده است و در ادامه  تأمين ري در منابع و مصارف سازمانعدم پایدا

ورد بررسی قرار گرفته است. ها موكاركسباجتماعی و  تأمين نقطه ارتباط بين سازمانعنوان به حق بيمه

 سازمانمالی هاي مشکالت مربوط به شيوه وصول حق بيمه، محدودیت برذكر است كه عالوه شایان

منظور رفع مشکالت شود و ضروري است كه بهمی هاوكاركسبباعث فشار مضاعف به اجتماعی  تأمين

اجتماعی نيز  تأمين مدت، اصالحات اساسی در ساختارمدت و ميانبر راهکارهاي كوتاه، عالوهوكاركسب

 در دستور كار قرار گيرد. 

 تأمين قانون (28)اساس ماده اصلی درآمد را بر اجتماعی چهار منبع تأمين از منظر درآمدي سازمان

 كند كه عبارتند از:می اجتماعی شناسایی

 ،مربوط به حقوق و دستمزد مهيحق ب.  1

 ،و اموال سازمان ریدرآمد حاصل از وجوه ذخا .2

 ،قانون نیمقرر در ا ينقد يهامهیوجوه حاصل از خسارات و جر .3

 .ایها و هداكمک .4

دستمزد كاركنان  ستيل قیمربوط به حقوق و دستمزدها را از طر مهيحق ب یاجتماع تأمين سازمان

به استناد مواد این بر عالوه .كندیم افتیها در( از شركتكنندیانه به سازمان ارائه ميها ماه)كه شركت

و وصول حق بيمه ذكر شده در قانون  يبا هدف نظارت بر اجراقانون تأمين اجتماعی كه  (41)و  (38)

 مهيتحت عنوان ب يگرید مکانيسمرا با  مهيحق ببوده است، سازمان تأمين اجتماعی  (28)ماده 

  .دینمایموصول  یاز فعاالن بخش خصوص يمانکاريپ يقراردادها

مربوط به بازنشستگی، از كارافتادگی، هاي اجتماعی و هزینه تأمين با توجه به منابع درآمدي سازمان

مختلف  دالیلبهبازماندگان، بيکاري و بيمه سالمت باید اذعان كرد كه این منابع در صورت تداوم روند فعلی 
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بيشتر بودن توان به می این دالیل ازجملهاجتماعی باشد.  تأمين سازمانهاي هزینه دهندهپوششتواند نمی

افزایش  1هاي قبل،رشد حق بيمه پردازان نسبت به سال نسبت بهر هر سال بگيران درشد تعداد مستمري

مطالبات  2،پيش از موعدهاي ليل بازنشستگیدبه سوي دیگر كاهش سن بازنشستگیاميد به زندگی و از

طور اشاره كرد. به 3ت گرفتهصورهاي گذارياجتماعی از دولت و همچنين بازده پایين سرمایه تأمين سازمان

شود بر خالف رویه می باعث اجتماعی تأمين دليل ایجاد ناترازي در منابع و مصارف سازمانكلی این عوامل به

)اصالح این موارد نيازمند اجراي اجتماعی به كسب و كارها اعمال شود  تأمينونی فشار بيشتري از جانب نقا

 .اجتماعی كشور است( اصالحات پارامتریک و ساختاري در نظام تأمين

 تأمين مهيب حق پرداخت يهافرایند يدشوار وكار،كسب طيمح یخارج و یداخلهاي گزارش طبق

وكار بانک گزارش انجام كسب براساس. شودیم محسوب كشور وكاركسب طيمح مهمهاي چالش از یاجتماع

 حق و اتيمال پرداختوكارها در كسب موانع)كه مجموع  اتيدر نماگر پرداخت مال 144كسب رتبه  ،یجهان

 وكارها را نشانبا كسب یاجتماع تأمين نامناسب تعامل سازمان تي( وضعسنجدمی را یاجتماع تأمين مهيب

 يبرا یماعاجت تأمين مهيب و كارهاي اداره رانهيسختگهاي هیرو» لفهؤمنامناسب  ازيامت نيدهد. همچنمی

 یگانبازر اتاق توسط یفصل صورتهبكه  رانیاوكار كسب طيمح شیدر گزارش پا «یانسان يروين تیریمد

 ارتباط در یتماعاج تأمين سازماناز عملکرد  ياقتصاد فعاالن یتیاز نارضا يگریانعکاس د شود،می هيته رانیا

 .است وكارهاكسب با

گسترده ی هستند نيز بسيار اجتماع تأمين هایی كه در تعامل با سازمانوكاركسبسوي دیگر گستره از

پردازان اجباري این تعداد بيمه ،اجتماعی تأمين سازمان 1398سالنامه آماري سال  براساسنحوي كه است به

 مستقل اقدام به فعاليت صورتبهافرادي كه  هزار نفر بوده است. همچنين 700ميليون و  10سازمان بالغ بر 

حرف و داراي  كارگران ساختمانی، اشخاص قاليبافان،مانند رانندگان، )كنند و كارفرماي مشخصی ندارند می

خاص سازمان تأمين هاي مشمول بيمه ري، مستخدمين مساجد، مداحان و...(اختياشدگان بيمه 4،مشاغل آزاد

 گيرند.میون نفر را دربريميل 4جمعيتی بالغ بر  شوند كهمی اجتماعی

اعی بر اجتم تأمين شيوه تعامل سازمان دهنده اهميت ویژه و اثرگذاري بااليموارد مذكور نشان

ضاي كه با توجه به فاي ین عوامل پایهترمهمخالصه  صورتبهو توليد كشور است.  وكاركسب محيط

د در ادامه ذكر شومی اجتماعی تأمين ها با سازمانوكاركسبقانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل 

 مختصر و با ذكر مصادیق عينی تبيين شده است. صورتبهو در متن گزارش 

                                                 

 تواند ناشی از مشکالت بازار کار، پیری جمعیت و دیگر عوامل باشد.این امر می .1

 برای افراد.سال  76سالگی و امید به زندگی حدود  51صورت میانگین در . بازنشستگی به2

های دولت به سازمان تأمین صورت رد دیون در مقابل بدهیهای صورت گرفته بهگذاریتوجهی از سرمایه. بخش قابل3

 ها عمدتاً دارای بازده پایینی بوده است.گذاریاجتماعی واگذار شده است که این سرمایه

  30/6/1365 مصـوب اجتمـاعى نیتأم قانون (4) ماده «3» تبصره و «ب» بند اصالح قانون. 4

 مشاغل و حرف صاحبان اجتماعى نیتأم قانون عام مقررات از استفاده با است مکلف اجتماعى نیتأم سازمان ـ واحدهماده
 حق نرخ و مهیب انجام چگونگى. دینما مهیب اجتماعى نیتأم قانون اىیمزا از قسمتى ای تمام برابر در ارىیاخت صورتبه را آزاد

 .دیرس خواهد دولت ئتیه بیتصو بـه که بود خواهد اىنامهنییآ موجب به مربوط اىیمزا زانیم نیهمچن و مهیب
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  تأمین سازمانهاي بخشنامه به بیمه حق وصول شیوه واگذاري و دقیق و صریح قانونگذاري عدم 

  نفعذي و مجري دستگاهعنوان اجتماعی به

و  بيمه حق وصول فرایند و نحوهتعيين  در اجتماعی تأمين سازمانبسيار زیادي به  اختياراتحاضر  درحال

تواند موجب نفع بودن این سازمان، میه به ذيهاي پرداختی داده شده است كه با توجحتی تعيين نرخ بيمه

  هاي توليدي شود.هاي جدي به بنگاهو آسيب غلبه نگاه درآمدزایی

   براي عدم شناخت آنها واجتماعی  تأمین توسط سازمان متعددهاي بخشنامهصدور 

، بخشنامه بسيار زیادياجتماعی تعداد  تأمين حاضر سازمان درحال؛ وکارهاو کسب کارفرمایان

ها وكاركسببر عدد بوده و این تعداد سد عظيمی در برا 2000نامه دارد كه نزدیک به دستورالعمل و آیين

 رو شوند.همختلف روب مقرراتكه باید با انبوهی از  است هاي نوپاییوكاركسب مخصوصاً

  (قرارداد مهیب حق) سیأالرعلی ضرایب تعیین و بیمه حق شناسایی براي ناعادالنه سازوکار 

همه كارگرانی كه مشغول به كار هستند و با هدف ایجاد یک  اطمينان از بيمه شدنقانونگذار با هدف 

 تأمين را در قانون (41)، ماده  ماده جامع كه بتواند همه حاالت دریافت حق بيمه را تضمين كند 

 ییدرصدها نييماده، اقدام به تع نیا براساس یاجتماع تأمين كرده است. سازمان ینيبشيپ یاجتماع

 نيي. تعكندیم افتیرا در مهيآن درصدها، حق ب براساسكرده است كه  يمانکاريپ يقراردادها يبرا

 نیدر ا مهياست. مبلغ حق ب یاجتماع تأمين عهده سازمانبه زيمرتبط ن يهابخشنامه نیدرصد و تدو

 6/6)اجرایی  1و بسته به اینکه قرارداد عمرانی شودیم دهينام« قرارداد مهيحق ب»حالت كه اصطالحًا 

 باشد، درصد( 7/16درصد و بدون مصالح  7/7عمرانی )با مصالح درصد( یا غير 6/15درصد و مشاوره 

مذاكره در رابطه با ضریب وجود امکان گردد. می حق بيمه اخذعنوان به یکجا صورتبهدرصدي از قرارداد 

انتخاب شده، عدم انطباق درصد در نظر گرفته شده با ميزان حق بيمه واقعی، نگهداشتن بخش قابل 

... مشکالت  داد واراطمينان از پرداخت حق بيمه قرمنظور به توجهی از مبالغ قراردادهاي پيمانکاري

قانون  (41)البته باید ذكر كرد كه ماده  یجاد كرده است.ن اقتصادي در این بخش امتعددي را براي فعاال

 به قراردادها و مواردي ارتباط پيدا و معموالًشود اجتماعی در حقيقت مشمول همه قراردادها نمی تأمين

فقدان ضابطه قانونی براي تعيين دليل ولی بهكند كه امکان تبيين حق بيمه براي آنها مشخص نيست می

 در اجرا خيلی از كارمندان سازمان به این ماده اشاره كرده و عمالً  كندمیكه نوع كار ایجاب  مواردي

عدم تعيين ضابطه براي اعطاي اختيار به مجریان در  شوند.می باعث ایجاد مشکالت براي كسب و كارها

 پنجموهشتاد كند و درنتيجه، داراي ماهيت تقنينی است، با اصلمی ثرمتأمواردي كه حقوق مردم را م

                                                 

 :است الزامی عمرانی هایطرح ضوابط مشمول قراردادهای برای توأماً  زیر شرط دو . وجود1

 مزبور سازمان تیپ ضوابط یا( پیمانکاری قراردادهای) و بودجهبرنامه  سازمان پایه بهای فهرست براساس قرارداد .1
 .باشد شده منعقد( ایمشاوره قراردادهای)

 تأمین( استانی ای،منطقه ملی، عمرانی اعتبارات) دولت عمرانی اعتبارات محل از عملیات بودجه از قسمتی یا تمام .2
 .باشد شده
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اجتماعی مصوب پيش از انقالب است،  تأمينرسد. با توجه به اینکه قانون می نظرقانون اساسی مغایر به

، بدليل نداشتن متولی در نظام حقوقی براي اصالح آن، پنجموهشتادبا اصل  (41)رغم مغایرت ماده علی

كه این مسئله نيازمند  1گيردمی مجریان قراراین ایراد همچنان به عنوان یک قانون الزم االجرا مستند 

 یابالغ ينظام قانونگذار یكل يهااستيس «2»بند مداخله فوري مجلس است. به همين جهت، 

 ثيو مقررات موجود كشور از ح نيقوان شیو پاال یابیارز»ي، حکم به مقام معظم رهبر 6/7/1398

خصوص همين مسئله در كرده است.« رانیا یاسالم يجمهور یو قانون اساس یشرع نیبا مواز رتیمغا

 اجتماعی كه با قانون اساسی مغایر هستند، وجود دارد. تأمينسایر مواد مندرج در قانون 

  عنوانبه اجتماعی تأمین سازمان همزمان و نقش مهیب حق وصول بودن شخص به قائم 

 مجري و منابع وصولنفع ذي

 است ییکی از معضالت مهم ،براي تعيين ضریب حق بيمهاختيارات بيش از حد بازرس و كارمند شعبه 

رشناسی شركت با نظر بازرس در اعالم نظر كااظهار هنگامی كه  .ها با آن مواجه هستندوكاركسبكه 

خود كند.  ايادعزیادي را براي اثبات هاي باید تالش شركتسازمان حق را به بازرس داده و  متفاوت باشد

تواند شركت می اي كارمند شعبه نيزدهد و نظرات سليقهمی ارمند شعبه نيز رخاین اتفاق در برخورد با ك

گونه هيچ در صورت اثبات حقانيت ادعاي شركت،است كه  یدرحالفراوانی كند و این هاي را متحمل زیان

نيز در صورت  يامشابهشود. مشکالت جدي اي براي شعبه و كارمند و حتی بازرس ایجاد نمیبار هزینه

ها رده و ماهشود كه حسابرس امکان دارد به غلط شركت را بدهکار كمی مواجه با حسابرسان سازمان ایجاد

دليل وقوع این اشتباه ابرسی كند، بدون آنکه حسابرسی بهادعاي حس نادرست بودنشركت را درگير اثبات 

ها ركتشالبته امکان اعتراض و شکایت به وضعيت حسابرسی امکان پذیر بوده و  .اي شودمتحمل هزینه

 توانند فرایند اعتراض به حسابرس را براي خود محفوظ بدانند.می

شود می وصول منابع؛ موجبنفع ذي نقش مجري وعنوان به اجتماعی تأمين نقش همزمان سازمان

نظر اظهار اجتماعی امکان تأمين تشخيص مطالبات سازمانهاي تدر هيئ تركيب و تعداد اعضادليل كه به

 اجتماعی وجود داشته باشد. تأمين سازمان نفعبه 

 به قائم گردد،می ساختاري منافع تعارض موجب كه اجتماعی تأمين سازمان همزمان نقش برعالوه

 يدرصد گرفتن نظر در در صورت همچنين .هددمی گسترش را فساد امکان بيمه حق وصول بودن شخص

 كاركنان ربيشت تمایل موجب تواندمی ، این موضوعشعبه كاركنانعنوان پاداش به وصولیهاي بيمه حق از

 .شود جرمن دادرسی هايپرونده و كارفرمایان اعتراض افزایش الجرم و غيرواقعی درآمدهاي وصول جهت

 

                                                 

 یبحث مفصل ،ینیقوان نیاز انقالب است و بحث در خصوص ضوابط و حدود معتبر بودن چن شیمصوب پ نیاصل بر اعتبار قوان.  1

 ،ی، فصلنامه دانش حقوق عموم«نگهبان یاز منظر شورا رانیاعتبار قانون سازمان برق ا»(، 1397محمد ) ،یدارد )برزگر خسرو
 (.112-87صص ، 19سال پنجم، شماره 
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  همزمان احکام ياجرا و اتیشکا به یدگیرس فرایند در یاجتماع تأمین سازمان ثرؤم نقش 

  يمجرعنوان به سازمان گاهیجا با

ض باشد شده از طرف سازمان معتر نييتع ريو خسارات تأخ مهيحق ب زانيكه كارفرما به م یدر صورت

 ئتيدر ه راآن ،افتیسازمان مکلف است پس از درو  دینما مياعتراض خود را به سازمان تسل تواندیم

مستقيم  صورتبهنفر  2نفر حاضر در جلسه،  4هيئت بدوي از  در .دیمطالبات مطرح نما صيتشخ يبدو

اعضا،  يبركتبا توجه به  يزن نظرتجدید هيئت مرتبط هستند. در ماعیاجت تأمين و غيرمستقيم به سازمان

توجه به ا باجتماعی هستند.  تأمين مرتبط با سازمان يرمستقيمغ یا يممستق صورتبهنفر  3نفر،  5از 

عبارت بهتر اجتماعی خواهد بود. به تأمين نظر غلبه با سازمانرد ذكرشده در هيئت بدوي و تجدیدموا

داوري  اعضاي این دو هيئت كه نقش، در تركيب استعنوان مجري اخذ بيمه كه طرف شکایت سازمان به

 عهده دارد.را برعهده دارند نقش مؤثري بر

ي تواند عواقب زیانباري را براي ووكار میسط كسبذكر است كه عدم پذیرش بدهی تو شایان

ریق دیوان عدالت همراه داشته باشد و براي جلوگيري از این اتفاق، تنها راه گرفتن توقف اجرائيه از طبه

وان یدكار در نوشتن شکوائيه مناسب و عدم پذیرش اعتراض در وناتوانی كسباداري است. در صورت 

اه زمان صرف م 3انجامد )بعد از حدود سال به طول می 2كه تا  فرایندنيز در پایان این  اداري عدالت

را  وكار مربوطه موظف است بدهی و جریمهنظر( كسبماهه در هيئت تجدید 6يئت بدوي و شده در ه

 احدهايو كارفرمایاناي بيمه جرایم بخشودگی )مانند اجتماعی تأمين سازمان هايبخشنامه براساس كه

 16/01/1400 مورخ 190/1400/1000 شماره بخشنامه) اصناف و خدماتی و معدنی صنعتی، توليدي،

 هاي كارگاه یانكارفرما از نقدي جرائم دریافت قانون مانند) قوانين همچنين و ( (اجتماعی تأمين سازمان

 رراتمق از بخشی تنظيم قانون  و اسالمی شوراي مجلس 9/5/73 مصوب اجتماعی تأمين قانون مشمول

 فرهنگی و یاجتماع اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون( 113) ماده اصالح و كشور صنایع نوسازي تسهيل

د. شود، پرداخت كنمركب حساب می صورتبهو  روز نرخ به (26/5/82 مصوبایران  اسالمی جمهوري

ن به فعال باشد و این موضوع موجب ضرور و زیااجتماعی مقصر  تأمين ی است كه اگر سازماندرحالاین 

 گونهتها هيچامر گرفته شده باشد در انبابت این  ند سال انرژي و وقت فعال اقتصادياقتصادي شده و چ

اي براي زینهاي توسط شعبه، هعهده این سازمان نيست و برخورد سليقهجریمه یا عواقبی از این بابت بر

 . ندارد.شعبه و كاركنان آن به همراه 

   یاجتماع تأمین سازمان توسط احکام ياجرا و یدادرس به مربوط فرایندطراحی نامناسب 

  حوزه نیا در سازمان عملکرد بر ناظر نبود و

 جلسات تشکيل و تجدیدنظر درخواست و اعتراض تسليم نحوه یاجتماع تأمين قانون (45) ماده براساس

 هيئت پيشنهاد به كه بود خواهد اىنامهآیين موجب به ابالغ، و رأى صدور و رسيدگى ترتيب و هاهيئت
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كه این امر با روح  رسيد خواهد اجتماعی تأمين سازمان عالى )هيئت امنا(شوراى تصویب به سازمان مدیره

 و ريتأخ خسارات و مهيب حق بابت سازمان مطالبات نيهمچن قانون اساسی مغایرت دارد. (85)اصل 

 ياجرا نیمأمور لهيوسبه مطالبات یمفاد اسناد رسم يطبق مقررات مربوط به اجرا ينقد يهامهیجر

 به و هيته یاجتماع تأمين سازمان توسط زين موضوع نیا ییاجرا نامهنیيآ و استسازمان قابل وصول 

 .رسدمی يدادگستر وزارت و یاجتماع رفاه وزارت بیتصو

شيوه  نقش مؤثري در تدوین تشریفات دادرسی و اجتماعی تأمين با توجه به این موضوع سازمان

وجب دادرسی كه م فراینداجتماعی برعهده دارد. مشکالت عمده  تأمين اجراي احکام توسط سازمان

 زیر عنوان كرد. صورتبهخالصه  صورتبهتوان نارضایتی فعالين اقتصاد شده است را می

o   دادرسی، فرایندعدم شفافيت 

o   اجتماعی، مينتأ دادرسی در قانون فراینددر نظر نگرفتن ناظر بيرونی براي ارزیابی كلی عملکرد 

 يکاردولت با هم باید، 1390وكار مصوب سال ( قانون بهبود مستمر محيط كسب28ماده ) براساس

 یدگينحوه رس» نييتع يالزم را برا یقانون اقدامات قانون نیشدن ا االجراماه پس از الزم 6ها ظرف اتاق

 «یتماعاج تأمين مهيكنندگان حق ببه اعتراض پرداخت یدگينحوه رس»و  «یاتيمال انیبه اعتراض مؤد

 كه تاكنون این اقدام صورت نگرفته است. آوردعمل میبه

  (زمان مرور) گذشتههاي سال دفاتر به یدگیرس از یناش تیقطع عدم 

 نیارد. از دفاتر و اسناد كارفرما اختصاص دا یبه مسئله حسابرس اجتماعی تأمين ( قانون47) ماده

. شودد انجام میدر هر زمان كه سازمان بخواهو زمانبندي آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عمالً  هایحسابرس

 تیحبوده و  قبل هاسال هاي انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط بهشاید بتوان گفت عمده بازرسی

در  .اندشده گذشته سال ده از بيش زمانی دوره بازرسی نمایندگان سازمان خواستار كه دارد دوجو مواردي

 يخت آن براكارفرماست كه پردا يبرا یبدهقابل توجهی مبلغ  نييتع هایحسابرس نای جهينتموارد متعدد 

 .كندیم جادیا یمشکالت فراوانشود( )كه با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می يواحد اقتصاد

  بر آن مخرب اثر و نشده مهیب کارگران حق احقاق فرایند زمانبر بودن و بهره وري پایین 

 وکارکسب فضاي

عبارت نشده است. به مهياز احقاق حق كارگران ب یكشور، نگران مهياز مشکالت موجود در نظامات ب یکی

شود.  عینشده و حقوق آنها ضا مهيكارگران توسط كارفرما ب یممکن است برخ یفعل يهافرایندبهتر در 

 ني. همچنندینما مهيب رامکلفند كارگران خود  انیكارفرما ( قانون كار،148ماده )بق ضر طحا درحال

. اما سازوكار شوندیم مهیجر ندینما يخوددار كار نیكه از ا یانی( قانون مذكور كارفرما183ماده ) براساس

امر  نیاند وجود نداشته و اكرده يكردن كارگران خوددار مهيكه از ب یانیكارفرما ییشناسا يبرا یقيدق

این جمله بدان معناست كه در بسياري از كشورها  .است دهكارگر از كارفرما موكول ش تیشکا فرایندبه 
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بتواند در كمترین هایی تعریف شده است كه بين شروع مشکالت كارفرما و كارگر تا فرایند شکایت مرحله

دعوي، این موضوع  اقامههمچنين به دليل فاقد محدودیت زمانی بودن  زمان ممکن مشکل را حل نماید.

و همچنين  اقتصادي فعالين برايمبناي مطالبه به روز شده سنوات معوقه  برهزینه هاي سنگينی را 

چرا كه ایجاد پروسه  دارد همراه هب براي كارگران به دليل این امر كه دچار مشکالت معيشتی خواهند شد

هایی كه بتواند تا به نتيجه رسيدن مسائل بين كارگر و كارفرما باعث رفع موقتی مشکالت كارگر شود از 

 .اهميت باالیی برخوردار است

 تأمین ها به همراه دارد و تعامل با سازمانوکارکسبمحور فوق مشکالت جدي براي  8

كشور  سياست كلیلذا با توجه به  موانع تولید تبدیل کرده است.ترین مهماجتماعی را به یکی از 

انون و از توليد و رفع موانع آن الزم است مشکالت مطرح شده از مسير اصالح ق بر پشتيبانیمبنی

 د.اجتماعی مرتفع شو تأمين هاي اجرایی سازمانفرایندهمچنين 

 

 مقدمه

هاي وكاركسبثير بسزایی بر أقوانين و مقررات مربوط به حوزه بيمه تدليل وجود اجتماعی به تأمين سازمان

ها وكاركسبها دارد. لذا بررسی نحوه تعامل این نهاد با وكاركسباین هاي خصوص در هزینهاقتصادي به

نيز  تورم و بيکاري و ازجملهدليل مسائل كالن اجتماعی از طرفی به تأمين . سازماناست ز اهميتحائ

منابع مالی خود مواجه شده است و از طرف  تأمين با مشکالتی در مشکالت بنيادي در نظام بازنشستگی،

هاي مختلف شده وكاركسبمنابع خود مجبور به فشارهاي مضاعف بر روي  تأمين دیگر این سازمان براي

 تأمين مالی سازمان نتأمي هايفرایندها و روشبه این موضوع خواهيم پرداخت كه  است. در این گزارش

هاي اقتصادي شده است. به همين منظور در ابتدا محورهاي وكاركسباجتماعی منتج به چه مشکالتی براي 

 هاوكاراجتماعی با كسب تأمين درآمدي سازمان و نحوه وصول حق بيمه بررسی شده و سپس تعامل سازمان

نهایت محورهاي اصلی اثرگذار بر تعامل سازمان و شود. درمی در راستاي وصول حق بيمه بررسی

 ترین موانعتوان مهممحور را می 8این  شود.ه میئبندي ارامحور( بررسی و جمع 8ها )شامل وكاركسب

 اجتماعی دانست. تأمين روي توليد در حوزه بيمهپيش

 

 درآمدي سازمان تأمین اجتماعی و نحوه وصول حق بیمه محورهاي. 1

قانون اساسی، تعميم بيمه یکی از وظایف دولت )حکومت( جمهوري  سوماصل  «12»طبق ذیل بند 

 اجتماعی از تأمين برخورداريقانون اساسی،  نهموبيستاساس اصل اسالمی ایران است. به همين جهت بر

 ، نياز بهو سوانح ، حوادثماندگی، در راهسرپرستی، بی، ازكارافتادگی، پيري، بيکارياز نظر بازنشستگی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

8 

 دولت و همگانی است ، حقیو غيره بيمه صورتبه پزشکی هايو مراقبت و درمانی بهداشتی خدمات

و  ، خدماتمردم از مشاركت حاصل و درآمدهاي عمومی درآمدهاي از محل قوانين طبق است موظف

 كند. افراد كشور تأمين یک یک را براي فوق مالی هايحمایت

و  اجرا»اجتماعی  تأمين علت ایجاد سازمان 1354اجتماعی مصوب سال  تأمين قانون (1)ماده  براساس

« اجتماعی تأمين هاياجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تعميم و گسترش انواع بيمه

ی عنوان شد. اجتماع تأمين سازمان ،اجتماعی در جامعههاي متصدي استقرار انواع بيمه ذكر شده است و عمالً 

 :است زیرهاي اجتماعی شامل بخش تأمين اجتماعی حيطه وظایف سازمان تأمين قانون (3)همچنين طبق ماده 

o  هاحوادث و بيماري 

o  بارداري 

o  غرامت دستمزد 

o  افتادگیاز كار 

o  بازنشستگی 

o  مرگ 

مصارف طبق  تأمين منابع مورد نياز جهت اینمنظور به عهده دارداین وظایف كه سازمان بردر كنار 

يست درصد بحق بيمه سهم كارفرما  1355از ابتداي سال »اجتماعی  تأمين قانون (28)ماده  «1»تبصره 

سی  مزد یا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمک دولت كل حق بيمه به

 بيکاري بيمه قح»قانون بيمه بيکاري  (5)ماده  براساسبر این عالوه. «یابدمی درصد مزد یا حقوق افزایش

 .«شودمی كارفرما پرداخت توسط باشد كه كالًمی شده بيمه مزد( % 3) ميزان به

 د:كرصورت زیر خالصه توان منابع دریافتی سازمان تأمين اجتماعی را بهمی توجه به موارد مذكور با

 

 اجتماعی و بیمه بیکاري تأمین . سهم مشارکت هر بخش در قانون1جدول 
 23%)بيمه بيکاري( =  3%+20% كارفرما

 7% نيروي كار

 3% دولت

 33% مجموع مشارکت بالقوه

 .اجتماعی و قانون بيمه بيکاري تأمين قانون :مأخذ

 

هایی براي پرداخت حق بيمه در نظر گرفته قوانين مختلف معافيت و یا تخفيف براساس این با وجود

توليدي، صنعتی و فنی هاي توان به معافيت از پرداخت سهم كارفرمایان كارگاهمی مثال براي .شده است

قانون  ضرایب ارفاقی بازنشستگی پيش از موعد،سنوات و ضرایب ارفاقی نفر كارگر دارند،  5كه حداكثر 

مالی  اشاره كرد. بار ... حمایت از آزادگان، حق بيمه جانبازان، حق بيمه نویسندگان، حق بيمه رانندگان و
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توسط دولت تأمين شود كه در عمل با عدم اجراي تکاليف قانونی توسط دولت  باید ناشی از تکاليف مذكور

 3ی تبدیل شده است. عدم پرداخت سهم این موارد به مجراي ایجاد بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماع

 د. وشمیتأمين اجتماعی اضافه سازمان دولت از حق بيمه نيز به موارد ایجاد بدهی دولت به  يدرصد

 اجتماعی عبارتند از: تأمين سازمان (28)طور كلی منابع سازمان طبق ماده به

 ،مربوط به حقوق و دستمزد مهيحق ب. 1

 ،و اموال سازمان ریدرآمد حاصل از وجوه ذخا .2

 ،قانون نیمقرر در ا ينقد يهامهیوجوه حاصل از خسارات و جر. 3

 .ایها و هداكمک. 4

 هرستف قیاز طرماهيانه  صورتبهمربوط به حقوق و دستمزدها را  مهيحق ب یاجتماع تأمين سازمان

أمين اجتماعی قانون ت (41)و  (38)به استناد مواد این بر عالوه .كندیم افتیها دردستمزد كاركنان از شركت

أمين اجتماعی بوده است، سازمان ت (28)و وصول حق بيمه ذكرشده در ماده قانون  يبا هدف نظارت بر اجراكه 

 .دنكیمصول و یاز فعاالن بخش خصوص يمانکاريپ يقراردادها مهيتحت عنوان ب يگرید مکانيسمرا با  مهيحق ب

كردن  مهيجهت ب مانکاريالزام از سمت كارفرما بر پ جادیخواستار اقانون تأمين اجتماعی  (38)ماده 

 يامر كارفرما موظف است پرداخت پنج درصد بها نیاز ا نانياطم يكاركنان فعال در قرارداد است. برا

سازمان موكول  نیو ارائه مفاصاحساب از ا یاجتماع تأمين با سازمان حسابهیبه بعد از تسو ار قراردادكل 

 مانکاريقسط آخر مطالبات پ مانکار،ياز پ مهيمفاصاحساب ب افتیچنانچه كارفرما بدون در نيچنكند. هم

 گریطرف د از. خواهد بود مانکاريو خسارت آن از طرف پ مهيمسئول پرداخت حق ب د،یرا پرداخت نما

 يقراردادها مهيوصول حق ب يبرا یاجتماع تأمين قانون (41)ماده استناد به با اجتماعی  تأمين سازمان

 افتیاز مبلغ كل قرارداد در بیضرا نیرا با توجه به ا مهيو حق ب 1ده استكر نييرا تع یبیضرا يمانکاريپ

با  یاجتماع تأمين سازمان اند.مورد نظر در متن قانون ذكر نشده باید توجه داشت كه ضرایب .كندیم

هم حقوق و  ستيل براساس هم كاركنان مهيبا محاسبه ب ،مانکارانيپ يامهيفرار باستدالل جلوگيري از 

 .كندیمطالبه م مانکاريرا از پ باشد شتريمبالغ كه ب نیاز ا کیهر ،يمانکاريپ يقراردادها مهيببراساس 

 138ود به رقمی در حد 1398در سال  سازماناین ، درآمد اجتماعی تأمين اعالم سازمان براساس

. ذكر این نقدي سازمان در این سال بوده استهاي هزینهكمتر از هزار ميليارد تومان رسيده است كه 

 تعهدشده توسط سازمان تأمين اجتماعی جهت پرداخت حقوقهاي نکته نيز ضروري است كه هزینه

وارد مهمی در مو  نقدي این سازمان است بازنشستگان )تعهدات آتی سازمان( بسيار بيشتر از درآمدهاي

بلکه  ،ها نه توسط سازمانگيري در مورد این هزینهتصميم تگانبازنشس سازي حقوقنظير طرح متناسب

 شود.می توسط دولت و مجلس انجام

                                                 

 سازمان هیئت امنای بیتصو و رهیمد تیئه شنهادیپبه  تواندیم سازمان کند جابیا کار نوع که یموارد در -(41) ماده. 1

 .دینما وصول و مطالبه نسبت همان به را متعلق مهیب حق و نییتع افتهی انجام کار کل به را مزد نسبت
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 کننده عدم پایداري در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعیمحورهاي اصلی ایجاد. 2

 است اثرگذار بازنشستگی حقوق پرداخت براي بازنشستگی هايصندوق منابع پایداري بر مختلفی عوامل

البته بجزء موارد  .كرد معرفی زیر شرحبه را آنها ینترمهم توانمیعالوه بر شرایط پرنوسان اقتصادي  كه

بيان شده عوامل كالن دیگري همچون تورم و بيکاري و رشد اقتصادي كم نيز در این مباحث اثرگذار 

 است كه به بيان آنها نمی پردازیم.

 

  پشتیبانی نسبت 

 هاستصندوق یخروج به يورود مالی انیجر تيوضع دهندهنشان كه است یشاخص «یبانيپشت نسبت»

 هرچه كه است یعيطب حيتوض نیا با. رانيبگيمستمر تعداد به شدگانمهيب تعداد نسبت با است برابر و

 .دارد قرار يترمطلوب نقطه در نهیهز و درآمد نظر از صندوق آن باشد تربزرگ نسبت نیا اندازه

 نیا راتييتغ روند كه دهدیم نشان یاجتماع تأمين سازمان توسط منتشرشده يآمارها یبررس

. است رسيده 6/4 زیر به 1398 سال تا آن مقدار و بوده ینزول سازمان نیا يبرا رياخ سال ده در شاخص

 پرداخت نهیهز و كاهش يپردازمهيب از حاصل درآمد مستمر صورتبه رياخ سال 10 در بهتر، عبارتبه

این موضوع به عوامل خارج از اختيار سازمان تأمين شایسته ذكر است . است افتهی شیافزا يمستمر

 اجتماعی مانند ساختار جمعيتی، اميد به زندگی و ميزان بيکاري در اقتصاد نيز وابسته است.

 و ندارند یمناسب تيوضع زين هاصندوق ریسا نظر نیا از كه دهندیم نشان منتشرشده يآمارها

 طبق مثال رايب .دهدینم را هايمستمر پرداخت كفاف آنها اكثر در بيمه حق دریافت از حاصل يدرآمدها

 یبازنشستگ صندوق ،9/0 حدود يكشور یبازنشستگ صندوق یبانيپشت نسبت 1398 سال يآمارها نیآخر

 درخصوص البته. است 7/12 حدود ریعشا و انيیروستا یبازنشستگ صندوق و 85/0 حدود مسلح يروهاين

 یبازنشستگ با و دارند سن سال 50 يباال پردازان،مهيب از درصد 45 حدود كه كرد توجه دیبا صندوق نیا

 .كرد خواهد دايپ يريچشمگ كاهش يزودبه زين صندوق نیا یبانيپشت نسبت آنان الوقوعبیقر
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 اجتماعی. روند تغییرات شاخص نسبت پشتیبانی براي سازمان تأمین 1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1398اجتماعی، سال  تأمين سازمان: أخذم

 

  بازنشستگی سن 

 يمندبهره زمان مدت و یبازنشستگ سن یبازنشستگهاي صندوق يداریپا بر رگذاريتأث مهم موارد از یکی

 افزایش وجود با است، شده داده نشان نمودار در كه طورنهما. است یبازنشستگ يمستمر و حقوق از

 سن( اشتغال براي جامعه افراد توان افزایش دليلبه و) آن با متناسب تنها نه زندگی، به اميد يپيوسته

 سال 5 به نزدیک بازنشستگی سن متوسط و بوده نزولی روند این بلکه است؛ نيافته افزایش بازنشستگی

 .است یافته كاهش

 

 در ایران روند تغییرات امید به زندگی و سن بازنشستگی .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي مجلس در رابطه با بررسی وضعيت سازمان تأمين اجتماعی و ضرورت اصالحات بنيادي در آن.گزارش مركز پژوهشمأخذ:
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 این دليل تریناصلی اند؛شده تکليف مختلف قوانين واسطهبه كه موعد از پيش هايبازنشستگی

 اشاره آورزیان و سخت مشاغل موعدِ از پيش هايبازنشستگی به توانمی خصوصاین در. هستند اتفاق

 .هستند موعد از پيش هايبازنشستگی از دسته ینترمهم كه كرد

 از یکی توانمی را بازنشستگی هايصندوق به ورود براي الزم سن حداقل نامناسب تعيينهمچنين 

 هايقصندو از شغلی هايگروه از برخی زودهنگام خروج. كرد عنوان موعد از پيش بازنشستگی عوامل

 هايصندوق به توجهیقابل مالی بار كه یابد افزایش مستمري دریافت سنوات تا شودمی باعث بازنشستگی

 . كندمی تحميل بازنشستگی

 

 گذاريسرمایه بازده مطالبات از دولت و 

 از یحاك آنها درآمدي سبد از هاگذاريسرمایه بازده پایين سهم و بازنشستگی هايصندوق درآمدي وضعيت

 هايبدهی رداختپ عدم كالن، اقتصاد ناپایدار وضعيت. است بوده هاصندوق اختيار در منابع نامناسب گذاريسرمایه

 قالب در غيرسودده هايبنگاه واگذاري مختلف، مواقع در آنها منابع از برداشت كنار در هاصندوق به دولت قانونی

 ینترمهم ها،بنگاه مدیریت در كارآمدي عدم و مدیریتی ثبات نبود و بازنشستگی هايصندوقدولت به  دیون رد

بازنشستگی هاي سفانه با وجود برخی از گزارشات كلی صندوقمتأ .است بوده هاگذاريسرمایه وريبهره عدم علل

 شود.نمیها منتشر گذاري صندوقگذاري، اطالعات دقيقی از بازده سرمایهخصوص سرمایهدر

 

 (هاوکارکسبگذاري بر سطح اثر) اجتماعی تأمین سازمان بیمه حق تپرداخ نشموالم. 3

 یاجتماع تأمین سازمان در ياجبار مهیب مشموالنالف( 

 تأمين قانون براساسمشمول این قانون مکلفند هاي كارفرمایان كارگاه قانون كار،( 148)ماده  براساس

اجتماعی  تأمين قانون براساسهمچنين  .كارگران واحد خود اقدام نمایند اجتماعی، نسبت به بيمه نمودن

در ... كه  و سسات توليدي، صنعتی، خدماتی و كشاورزيؤم 3،هاكارگاه 2،كارگران 1،كليه كارفرمایان

 مکلف ،خاص مانند مشمولين صندوق بازنشستگی كشوري و لشکري نباشند یشمول مقررات استخدام

 1398آمارهاي سال  براساسد. حق بيمه وصولی از مشموالن بيمه اجباري نهست قانونبه تبعيت از این 

 . است درصد حق بيمه وصولی سازمان تأمين اجتماعی 85شامل حدود 

                                                 
 یالسعحق افتیدر مقابل در او حساب به و درخواست به کارگر که یحقوق ای یقیحق است یشخص کارفرما -(3) ماده. 1

 شوندیم محسوب کارفرما ندهینما هستند کارگاه اداره دارعهده که یکسان هیکل عموم طوربه و مسئوالن و رانیمد. کندیم کار
 خارج کارفرما ندهینما که یصورت در. رندیگیم عهدهبه کارگر قبال در مذکور ندگانینما که است یتعهدات هیکل مسئول کارفرما و
 .است ضامن کارفرما مقابل در ردینپذ را آن کارفرما و دیبنما یتعهد خود اراتیاخت از
 سهم حقوق، مزد، از اعم یالسعحق افتیدر مقابل در عنوان هر به که است یکس قانون نیا لحاظ از کارگر -(2) ماده. 2

 .کندیم کار کارفرما درخواست به ایمزا ریسا و سود
 ،یصنعت سساتؤم لیقب از. کندیم کار آنجا در او ندهینما ای کارفرما درخواست به کارگر که است یمحل کارگاه -(4) ماده. 3

 .آنها امثال و یعموم اماکن ،یدیتول ،یتجار ،یخدمات ،یمسافربر ،یترابر ،یساختمان ،یمعدن ،یکشاورز
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 هااناجتماعی به تفکیک دولتی، غیردولتی و پیم تأمین باري سازمانشدگان اجتعداد بیمه .2 جدول
 سایر *هاپیمان دولتیغیر دولتی جمع سال

 

 .1398اجتماعی،  تأمين سالنامه آماري سازمان :مأخذ

 گيرد.رار مینظر ق دهد، مدهایی كه یک شركت براي هر قرارداد به بيمه میشدگانی است كه بابت ليستها، بيمهمنظور از پيمان* 

 

 :در سازمان تأمین اجتماعیخاص هاي مشموالن بیمه ب(

كنند و كارفرماي مشخصی ندارند مانند رانندگان، می مستقل اقدام به فعاليت صورتبهافرادي كه 

اختياري، مستخدمين شدگان بيمه 1،حرف و مشاغل آزادداراي  كارگران ساختمانی، اشخاص قاليبافان،

آمارهاي سال  براساسشوند. می خاص سازمان تأمين اجتماعیهاي ... مشمول بيمه مساجد، مداحان و

 15شامل حدود  ،هاي خاصحق بيمه دریافت شده از مشموالن بيمهاجتماعی  تأمين زمانسا 1398

 .است درصد حق بيمه وصولی این سازمان

 

 اجتماعی به تفکیک نوع بیمه تأمین خاص سازمانشدگان بیمه تعداد .3 جدول

 جمع سال
حرف و 

 مشاغل آزاد
 اختیاري رانندگان بافندگان

کارگران 

 ساختمانی
 باربران

خادمین 

 مساجد

کارفرمایان 

 صنفی
 *سایر

 

 .1398اجتماعی، سال  تأمين سازمان :أخذم

 .است ادانيشامل زنبورداران و ص ری* سا

 

 

 

                                                 

  30/6/1365 مصوب اجتماعى نیتأم قانون (4) ماده «3» تبصره و «ب» بند اصالح قانون. 1

 مشاغل و حرف صاحبان اجتماعى نیتأم قـانون عام مقررات از استفاده با است مکلف اجتماعى نیتأم سازمان ـ واحده ماده
 حق نرخ و مهیب انجام چگونگى. دینما مهیب اجتماعى نیتأم قانون اىیمزا از قسمتى ـای تمام برابر در ارىیاخت صورت به را آزاد

 .دیرس خواهد دولت ئتیه بیتصو بـه که بود خواهد اىنامهنییآ موجب به مربوط اىیمزا زانیم نیهمچن و مهیب
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 وکارها نقطه ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و کسبعنوان به وصول حق بیمه. ۴

 عهده دارد.اجتماعی دو وظيفه كلی را به تأمين سازمان از منظر قانونی

در موارد شمول بيمه اجباري، سازمان تأمين اجتماعی خود را مکلف به نظارت جهت بيمه شدن   .1

 داند.همه كارگران می

جهت پرداخت مستمري، خود را مکلف به شناسایی دقيق حقوق و مزایاي پرداختی به كارگران   .2

 داند.و دریافت حق بيمه متناظر با آن می

 صورتبهحق بيمه سازمان تأمين اجتماعی از زمان تأسيس خود در راستاي تحقق این اهداف و وصول 

پرداخت  يهافرایندهاي يدشوار و مهيب حق موضوعوكارهاي مختلف در تعامل بوده است. كسبمداوم با 

 طيمح شیپا گزارش مانند) وكاركسب طيمح یو خارج یداخل يهاگزارش در یاجتماع تأمين مهيب

 طيمح در یمهم مشکالت عنوانبه ،(یجهان بانک وكاركسب انجامگزارش  و یبازرگان اتاق رانیا وكاركسب

هاي مختلف وصول حق بيمه و نياز ذكر است كه با توجه به شباهت شایان. اندشده مطرح كشور وكاركسب

... وصول حق بيمه در كشورهایی مانند كانادا برعهده سازمان  هاي اطالعاتی وتخصصی به دسترسی به پایگاه

ستانی هوشمند هاي انجام شده در مالياتوصول، از پيشرفتمالياتی قرار گرفته است تا ضمن كاهش هزینه 

 هاي اطالعاتی در جهت بهبود شيوه وصول حق بيمه استفاده نمایند. و تجميع پایگاه

 هم و مهيب نرخ هم شود،یساله منتشر مكه هر یبانک جهانوكار كسب انجام گزارشمنظر  از

 براساس. دارد رانیاوكار كسب طيمح بر ینامطلوبآثار  یاجتماع تأمين مهيب حق پرداخت يهافرایند

را از نظر  127رتبه  كشور، 190 نيبدر  رانیا ،2020 سال در یبانک جهانوكار كسب انجام گزارش

 تأمين به مربوطهاي لفهؤم(. (Doing Business, 2020دست آورده است به وكاركسبسهولت 

 با شركت یک كه هاییكليه ماليات نماگر، این در .شوندیم لحاظ «اتيمال پرداخت» نماگر در یاجتماع

آنها  پرداخت از ناشی اداري يهانهیهز همچنين و كندیم پرداخت سال یک در اقتصادي متوسط ابعاد

 بيمه )حق كار نيروي بر ماليات ها،شركت سود یا درآمد بر ماليات شامل هااتيمال این. شودیم ثبت

 ماليات دارایی، بر ماليات كارفرما، توسط دولت به هاي اجباريپرداخت سایر و اجتماعی( تأمين

 ماليات مالی، وانتقاالتبر نقل ماليات سرمایه، سود بر ماليات سهام، سود بر ماليات دارایی، وانتقالنقل

 .شودیم ي مالياتیهانهیهز ترینكوچک حتی و جاده و ونقلحمل بر ماليات زباله، آوريجمع

 يارتبه نيچن اخذدست آورده است كه كشورها به نيرا در ب 144 رتبه رانیا ات،يمال پرداخت نماگر در

(. در این نماگر (Doing Business, 2020 است مذكور نماگر در كشورنامناسب  تيوضع يایگو

شود( عنوان نوعی ماليات تلقی میهاي بيمه نيز به)پرداختی به صندوق شودیمي مختلفی لحاظ هااتيمال

البته اشاره دارد.  هااتيمالاجتماعی سهم بيشتري نسبت به سایر  تأمين در ایران حق بيمه آنهاكه در بين 

نيا به دليل اینکه بيمه و ماليات با هم ارتباط داشته به این نکته ضروري است كه در بسياري از كشورهاي د
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شود و سپس از آن می هدایتاي بودجههاي بازنشستگی به سمت ردیفهاي هاي صندوقو حتی حق بيمه

یابد لذا دیدن بيمه به عنوان بخشی از ماليات امر درستی هاي بازنشستگی اختصاص میمحل به صندوق

وكارها بيمه و ماليات را به عنوان ایران صحت ندارد. ولی از آنجایی كه كسبشود ولی این امر در تلقی می

یافته این دو را نوعی ماليات كشورهاي توسعه و در اكثركنند می خود حسابهاي نوعی ماليات بر شركت

 كنند لذا براي مقایسه خوب است كه این دو با هم در كنار یکدیگر معنا یابند.می تلقی

 

 رانیا در اتیمال پرداخت نماگر یفرع خصشا. ۴ جدول

 درصد مالیات بر حسب نوع

 4/18 ماليات بر سود )درصد از سود شركت(

 9/25 اجتماعی )درصد از سود شركت( تأمين حق بيمه _ماليات بر نيروي كار

 4/0 )درصد از سود شركت( هااتيمالسایر 

𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: Doing Business, 2020. 

 

 ارائه شده است. 5در جدول  OECDمقایسه وضعيت ایران با كشورهاي خاورميانه و كشورهاي 

 

 . شاخص مالیات و مشارکت حق بیمه در ایران و دیگر کشورها۵جدول 
 OECDکشورهاي  خاورمیانه و آفریقاي شمالی ایران شاخص

 3/10 5/16 20 دفعات پرداخت در سال 

 ساعت در سال 158 ساعت در سال 202 ساعت در سال 216 گيرد.میزمانی كه پرداخت از شركت 

ماليات و مشاركت حق بيمه )درصد از 

 سود شركت(
7/44 5/32 9/39 

Source: Ibid. 
 

 انهيخاورم ينسبت به كشورها رانیا در هاشركتبه سود  مهيو حق ب اتيمال نسبت، 5جدول  طبق

 ،ستندين یاتيمال يبه درآمدها یمتک ینفتدارا بودن منابع  ليدلكشورها به نیا غالب زیرا ،است شتريب

 يبرا هاكتشر شده صرف زمان. ندارد یچندان تفاوت افتهیهتوسع يكشورها به نسبت یاتيمالهاي نرخ اما

 نياست و همچن OECD يكشورها متوسطاز  شتريبه مراتب ب رانیا در مهيب حق و اتيمالپرداخت 

 دو نیا تيوضعكه  كنند پرداخت مهيب حق و اتيمال دیباسال  کیدر  يشتريدفعات ب تعدادها شركت

 دهد.یوضوح نشان مبه رانیدر ا یاجتماع تأمين مهيو حق ب اتيپرداخت مال يهافرایند يدشوار لفهؤم

طور فصلی توسط اتاق بازرگانی، هوكار ایران كه بپایش محيط كسبهاي همچنين ارزیابی گزارش

 كار و بيمههاي سختگيرانه ادارههاي رویه»لفه ؤشود، مكشاورزي ایران تهيه و منتشر میصنایع، معادن و 

ایران معرفی وكار كسب مهم محيطهاي را یکی از چالش« اجتماعی براي مدیریت نيروي انسانی تأمين

بدترین امتياز است( در مقایسه  10، )1399لفه در پایش تابستان براي این مؤ 47/6كند. كسب امتياز می
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دهنده پررنگ بودن این مانع از دید ، نشان03/6وكار با امتيازمحيط كسبهاي لفهؤبا ميانگين كل م

 فعاالن اقتصادي كشور است.

وكار كشور ي در محيط كسباكنندهاجتماعی نقش تعيين تأمين آنچه بيان شد، سازمان براساس

تعامالت و  ترقيدقوكار نياز به شناخت نقش این سازمان در محيط كسب ترقيدقدارد. براي بررسی 

 .شودیمسازوكارهاي این سازمان با فعاالن اقتصادي است كه در ادامه بررسی 

 

 فرایند وصول حق بیمهوکارها در امل سازمان تأمین اجتماعی با کسبگذار بر تعاثرمحورهاي اصلی . ۵

 نیا جادكنندهیا يمحورها نیتریاصل كه شودمی مرتبط يمتعدد مسائل به وكاركسب بخش مشکالت

 گزارش موضوع تواندمی محورها نیا از کیهر. است شده یمعرف مختصر صورتبه ادامه در مشکالت

  .باشد رابطه نیا در یمستقل

 

هاي بخشنامه به واگذاري مسئله شیوه وصول حق بیمهعدم قانونگذاري صریح و دقیق و . 1-۵

 نفعدستگاه مجري و ذي عنواناجتماعی به تأمین سازمان

گونه است كه فرایندي كه در قانون تأمين اجتماعی براي وصول حق بيمه در نظر گرفته شده است به

)شامل  از كليه وجوه و مزایا اند كهشده كارفرمایان موظفقانون تأمين اجتماعی،  (30) ماده براساس

حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت  (ا غيرنقدى مستمرجوه و مزایاى نقدى یو

 بیتصو با لزوم موارد در تواندمى سازمان این قانون (35)ماده  براساس. در مورد مزد دریافتی نمایند

 حق و نموده بندىطبقه را هاتیفعال از بعضى شدگانمهیب حقوق ای زدم ازمان،ست امناي هیئ

كارفرما مکلف است  (39)اساس ماده سوي دیگر براز 1.کند وصول مقطوع درآمد مأخذ به را مهیب

 به كه مزد صورت ارسال و ميتنظ طرز نامهنیيآ در كه بىيترتبهشدگان را صورت مزد یا حقوق بيمه

ماه از تـاریخ  6رف سازمان حداكثر ظ .دینما ميتسل سازمان به ديرس خواهد ازمانس امناي تئهي بیتصو

دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک كارفرما را مورد رسيدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا 

ع اه اسناد و مدارک امتنئگاه كارفرما از اراهرهمچنين نماید. می التفاوت را وصولاختالف یا مغایرت مابه

در صورتى كه  .التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کردازمان مابهسكند 

ه ق بيمه را رأسًا تعيين و از كارفرما مطالبتواند حكارفرما از ارسال صورت مزد خوددارى كند سازمان مى

 2.و وصول نماید

                                                 

 ی.اجتماع نیمأت سازمان قانون (35) ماده. 1

 ی.اجتماع نیمأت سازمان قانون (40) ماده. 2
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 که مواردى دراجتماعی،  تأمین قانون سازمان (۴1)ماده  براساسبر موارد ذکرشده عالوه

 سازمان ت امنايئهی بیتصو و رهیمد تئیه شنهادیپ به تواندمى سازمان کند، جابیا کار نوع

 وصول و مطالبه نسبت همان به را متعلق مهیب حق و نییتع افتهی انجام کار کل به را مزد نسبت

قانون  (8۵)در برخی از موارد  با اصل  يقانونگذار ضیتفو نیا بلکه و قانون سکوت نیا 1.دینما

 .دارد رتیمغای نیز اساس

در نفع ذي ساختاري صورتبهعی )كه خود اجتما تأمين سازمان بااليتوان اختيارات می از مطالب باال

كه این  كرد ن اقتصادي مشاهدهدر برابر فعاال وصول حق بيمه فرایندوصول حق بيمه است( را در نحوه و 

مناي اكه در قوانين بعدي به هيئت  اجتماعی تأمين عالی شورايبا عدم نقش آفرینی مستقل موضوع 

ازمان با سد و آزادي عمل . این اختيارات زیانيز تقویت شده است سازمان تأمين اجتماعی تغيير یافت

ت مدیره و ئنهاد هيه پيشتواند بدر مواردى كه نوع كار ایجاب كند، سازمان مى»عباراتی مانند تمسک به

ا به همان حق بيمه متعلق ر سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام یافته تعيين و امناي تئهيتصویب 

ا زد یان، مازمس امناي تئهيوارد لزوم با تصویب تواند در مسازمان مى»و « نسبت مطالبه و وصول نماید

وصول  درآمد مقطوع ذو حق بيمه را به مأخ مودهبندى نها را طبقهشدگان بعضى از فعاليتحقوق بيمه

اجتماعی  تأمين تضمينی وجود ندارد كه سازمانكه ست ا یدرحالوجود آمده است. این هدر قانون ب« كند

نگرانی وجود دارد  واقع اینها و اقتصاد استفاده كند. دروكاركسباز این اختيارات با نگاهی كالن و جامع به 

نکته قابل  این و موجب آسيب رساندن به توليد شود.كه انگيزه و نگاه درآمدزایی در سازمان غالب شده 

ه ن نگاآاجتماعی یک نهاد بين نسلی است و نباید به عنوان یک شركت به  تأمينذكر است كه سازمان 

نهاد بين  به سمت یک نهاد كسب وكار به جاي یک اجتماعی بعضاً  تأمينشود ولی ماهيت اجرایی سازمان 

ادهاي مختلف( ر اثر تصميمات نهفزاینده سازمان )دهاي با توجه به هزینهاین نگرانی  كند.می نسلی حركت

خشنامه تنقيح در ب ... و درصد 67/16 توان به تعيين نرخ حق بيمه قراردادمی مثال براي شود.می چنداندو

ها حق وكاركسب كه بر آن مبنا سازمان از بسياري از نمود اشاره كارانمقاطعه يضرایب حق بيمه قراردادها

ليل متاثر دبه اینچنينی )همانند نرخ ماليات( هاي ست كه تعيين نرخا یدرحالكند. این بيمه دریافت می

اشته و قانون اساسی( ماهيت تقنينی د (47)و  (44)، (22)كردن حقوق مالکانه اشخاص )موضوع اصول 

 يات به تصویب مجلس برسد. ئمجلس بوده و الزم است با جز در صالحيتتعيين آنها 

 براي .شودمی و بدون پاسخگوییاي منجر به برخورد سليقه همچنين این اختيارات بيش از حد گاهاً

حق محاسبات شعبه و  براساسامکان دارد اختالف بين حق بيمه پرداختی  (39)خصوص ماده درمثال 

ماه این اختالف محاسبه را به  6صورت پذیرد و شعبه باید حداكثر ظرف مدت  پرداختی شركتبيمه 

شركت اعالم كند در همين راستا امکان دارد حتی بعد از گذشت چند سال شعبه به شركت عددهایی را 

                                                 

 ی.اجتماع نیمأت سازمان قانون (41) ماده. 1
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اجتماعی نبوده و مشکالت متعددي را براي  تأمين قانون يبابت این اختالف بيان كند كه در راستا

 شركت ایجاد كند.

 

 براي عدم شفافیت آنها و اجتماعی تأمین توسط سازمان متعدد هايبخشنامه. صدور 2-۵

 وکارهاو کسب کارفرمایان

ست، این داده شده ا به این سازمان 1354اجتماعی مصوب سال  تأمين اختياراتی كه در قانون براساس

 گذشته تعددهاي متعددي را صادر كرده است. در سالهاي سازمان براي اجراي قانون، بخشنامه

زینه و شدگان شده است. نتيجه این سردرگمی اتالف هها موجب سردرگمی كارفرمایان و بيمهبخشنامه

 شدگان براي احقاق حق خویش بوده است. وقت كارفرمایان و بيمه

 براساساجتماعی  تأمين سال از تشکيل سازمان 45حدي است كه پس از ها بهتعدد این بخشنامه

اصول  تیرعابا هدف  یاجتماع تأمين سازمان مقررات حيو تنق عيتجم ،سازماناین اعالم مسئوالن 

 ،يتکرارهاي ها و دستورالعملاز انباشت بخشنامه يريجلوگ ،یمقررات سازمان يسازو شفاف يقانونمدار

 شدگانمهيب تیرضا د،یو مقررات جد نيقوان تیرعا ف،يسازمان از حقوق و تکال یاجتماع ياطالع شركا

در به تازگی  یو نظارت ییسازمان در مراجع قضا هيعل اتیو كاهش شکا انیو كارفرما رانيبگيستمرو م

 1دستور كار قرار گرفته است.

اجتماعی به گفته نایب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي  تأمين سازمانهاي تعداد بخشنامه

 تأمين مورد آن بر روي سایت سازمان 500كه حدود  2رسدمی هزار بخشنامه2اسالمی به بيش از 

تأمين  مبنا قرار گرفتن دستورهاي اداري و تفسيرهاي سازمانعالوه بر این  اجتماعی در دسترس است.

افزایش ابهام در این حوزه  موجب ،در قالب پرسش و پاسخ هاي متعدد در تعيين حق بيمهاجتماعی 

 یكل يهااستيس «13»شود با بند  تيكه منجر به عدم شفاف يبه نحوها بخشنامه صدور شده است.

در  يو روزآمد تيشفاف ،يعدالت محور» بر یمبن يمقام معظم رهبر 14/1/1389ابالغی  ينظام ادار

این تعدد بخشنامه و عدم شفافيت  طبيعتاً و رسدمی نظر به ریمغا «يو مقررات ادار نيقوان حيو تنق ميتنظ

سخت كرده است و آثار زیانباري براي محيط شدگان بيمه پردازان ومهكار را براي بي ،تعداد زیادي از آنها

كم و نداشتن مدیران مالی هاي با سودآوري هاي كوچکطور خاص شركتبهوكار داشته است. كسب

توانند مسائل راحتی نمیاجتماعی( به تأمين مختصص )یا عدم امکان مشاوره با بازنشستگان سازمان

هنگام بازرسی متعدد پيدا كنند و لذا در انتهاي سال و هاي نامهاز بين این بخش با شركت خود را مرتبط

 تأمينالبته الزم به ذكر است كه سازمان  سنگين خواهند بود.هاي ها و جریمهاز دفاتر شاهد بدهی

                                                 

1. https://www.mehrnews.com/news/4973275/ 

2. https://www.icana.ir/Fa/News/454699 

https://www.icana.ir/Fa/News/454699


 

 

 

19 

بخشنامه كلی  40سازمان را در قالب هاي هاي اخير در تالش بوده است كه بخشنامهاجتماعی در سال

تنقيح و تلخيص كند ولی نکته قابل توجه این موضوع است كه هيچ ضمانت اجرایی وجود ندارد كه باز 

تنقيح شده بيشتر نشود و لذا باید با سازوكارهاي متفاوت این موضوع را كنترل كرد. هاي این بخشنامه

د و به روز شدن تکنولوژي نياز وكارهاي جدیهر چند بيان این نکته مهم است كه به دليل توسعه كسب

لذا سازوكار مربوطه هم باید بتواند جلوي تکثر بيش از حد  جدید و متنوع وجود داردهاي به بخشنامه

 را بگيرد و هم بتواند نيازهاي جدید را برطرف سازد.ها بخشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .1398اجتماعی،  تأمين هاي مردم با سازمانوكاركسبكتاب درد دل  :مأخذ

 

 سی )حق بیمه قرارداد(أالرسازوکار ناعادالنه براي شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی .3-۵

ماده  نیشرح داده شده است. ا یاجتماع تأمين قانون (38)در ماده  يمانکاريپ يقراردادها مهيحق ب

 يكردن كاركنان فعال در قرارداد است. برا مهيجهت ب مانکاريالزام از سمت كارفرما بر پ جادیخواستار ا

 حسابهیبه بعد از تسو ار قراردادكل  يامر كارفرما موظف است پرداخت پنج درصد بها نیاز ا نانياطم

چنانچه كارفرما بدون  نيسازمان موكول كند. همچن نیو ارائه مفاصاحساب از ا یاجتماع تأمين نبا سازما

مسئول پرداخت  د،یرا پرداخت نما مانکاريقسط آخر مطالبات پ مانکار،ياز پ مهيمفاصاحساب ب افتیدر

 .خواهد بود مانکارياز طرف پ ،و خسارت آن مهيحق ب

 سازمان براي یدسترس رقابليكه در مراكز غ یكارگران شدناطمينان از بيمه قانونگذار با هدف 

 :یواقع يهانمونه

 : 1مورد 

د مطلع نباشند. صورت شفاف از تکاليف خوكه فعاالن اقتصاد بهتعدد قوانين و مقررات در این حوزه موجب شده است 

به سوددهی  كند در شرایطی كه شركت هنوزبراي مثال شركتی پس از یک دوره تعطيلی مجدداً شروع به فعاليت می

كاركنان در هفت سال  رسد كه شركت بابت پرداخت نکردن حق بيمهاي از سازمان تأمين اجتماعی مینرسيده نامه

دليل آگاه كرد، اما بهتعطيلی جریمه شده است. شركت باید ترک كار آنها را به سازمان تأمين اجتماعی اعالم می

ها، فعاليت شركت النبودن از قوانين تأمين اجتماعی مرتکب این اشتباه شده است. او براي اینکه ثابت كند در این س

 اید زمان و انرژي زیادي صرف كند.حساب شده است، بمتوقف بود و با كاركنان هم تصفيه

 :2مورد 

 1394 كه در سال شودیمربوط م 1388تا  1378 یزمان ساله در بازهده یشركت به حسابرس مهیجر نیتریاصل

گرفت از  ميتصم رهیمد ئتيه مه،یجر نیا نييتومان بود. پس از تع ونيليم 320 مهیجر نیصورت گرفت. رقم ا

فراد اشركت از  یاستفاده كند. مشاور مال یاجتماع نيتأم يهایحل مشکالت حسابرس يبرا یمشاور مال کی

جنس مسائل  نیاو برخورد با  طیشرا نیا جادیاز ا يريشگيپ يهااست. او راه یاجتماع نيتأم و بازنشسته یمیقد

تا از  كندیم پرداخت یلانه به مشاور مايرا سال يادیمبلغ نسبتاً ز رهیمد ئتيواقع، ه. درداندیم یخوبرا به

 .ابدینجات  یمسائل نيمواجهه با چن
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ستند و براي شركت نيها و همچنين كارگرانی كه بخشی از نيروي كار هستندمشغول بهاجتماعی  تأمين

 تأمين كرده است. سازمان ینيبشيپ یاجتماع تأمين را در قانون 1(38)، ماده كنندكارفرما كار می

 براساسكرده است كه  يمانکاريپ يقراردادها يبرا ییدرصدها نييماده، اقدام به تع نیا براساس یاجتماع

 عهده سازمانبه زيمرتبط ن يهابخشنامه نیدرصد و تدو نيي. تعكندیم افتیرا در مهيآن درصدها، حق ب

 شودیم دهينام« قرارداد مهيحق ب»حالت كه اصطالحاً  نیدر ا مهياست. مبلغ حق ب یاجتماع تأمين

درصد و  6/6)اجرایی  2و بسته به اینکه قرارداد عمرانی است شتريب ناشی از ليست مهيعمومًا از حق ب

درصدي از باشد، درصد(  7/16درصد و بدون مصالح  7/7عمرانی )با مصالح درصد( یا غير 6/15مشاوره 

 شود. می حق بيمه اخذعنوان به یکجا صورتبهقرارداد 

 یجتماعا تأمين سازمان، كارانمقاطعهاي مهيضوابط ب صيو تلخ حيبخشنامه تنق «55»بند  براساس

را در قبال  فارغ از اینکه شخصیبود را  شتريمبالغ كه ب نیاز ا کیاول و دوم هر يهابا محاسبه حالت

  .كندیمطالبه م مانکارياز پمبالغ دریافت شده بيمه كند یا خير 

افرادي ودن بيمه نماجتماعی این ماده را براي  تأمين كه سازماننکته حائز اهميت این موضوع است 

ركت ولی چون نيروي كار ش ،كنندداده است كه براي یک شركت در قالب یک قرارداد كار می قرار

 دریافتی از قرارداد عمالً هاي بتوانند از طریق این حق بيمه عبارت دیگر این افرادبه اندنشدهبيمه نيستند، 

ن اسامی اجتماعی الزامی در راستاي گرفت تأمين شود كه سازمانمی بيمه شوند. ولی در حقيقت دیده

مه افراد در از بي اطمينان جهت حصول يفرایندتوان عنوان كرد كه می واقعكند. دراین افراد اعمال نمی

 رعایت به جرمن لزوماً سازوكار این رسدمی نظربه لذا .ازاي دریافت حق بيمه قرارداد طراحی نشده است

. كندمی ققمح را منافعی سازمان براي درآمدي لحاظبه و عمدتاً  شودنمی پروژه در فعال كارگران حقوق

يمه از طریق بزیرا ميزان دریافتی حق  كندمی ایجاد پيمانکار براينيز  را فراوانی مشکالت موضوع این

 ق ندارد با مقدار واقعی آن تطاب حق بيمه قرارداد لزوماً

قراردادها به  مهیدر اخذ حق ب یاجتماع تأمین اختیارات در نظر گرفته شده براي سازمان

شده  لیوکار تبدکسب طیفشار به مح يسازمان به بها نیدرآمد ا يجهت جبران کسر یعامل

                                                 

که شود کارفرما باید در قراردادیبه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میدر مواردی که انجام کار به طور مقاطعه(: 38. ماده ) 1

کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکند مقاطعهمنعقد می
کار از طرف کارفرما موکول این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه 82کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 

مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد کارانی که صورتبه ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه
به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می

کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه
نماید، کلیه  کار مطالبه و وصولبه سازمان پرداخته است از مقاطعهمربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت

ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه های دولتی همچنین شهرداریها و مؤسسات و شرکتوزارتخانه

 .باشندالمنفعه مشمول مقررات این ماده میو عام

 :است یالزام یعمران یهاطرح ضوابط مشمول یقراردادها یبرا توأماً  ریز شرط دو وجود. 2

 مزبور سازمان پیت ضوابط ای( یمانکاریپ یقراردادها) بودجه و برنامه سازمان هیپا یبها فهرست براساس قرارداد .1
 .باشد شده منعقد( یامشاوره یقراردادها)

 نیمأت( یاستان ،یامنطقه ،یمل یعمران اعتبارات) دولت یعمران اعتبارات محل از اتیعمل بودجه از یقسمت ای تمام .2
 .باشد شده
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 اي بيمه صندوق بزرگترین عنوان به اجتماعی تأمين سازمانمی تواند به كاهش سرمایه اجتماعی  و است

 درصد كل قرارداد نزد كارفرما تا لحظه ارائه مفاصاحساب به كارفرما باقی 5مبلغی معادل  .شود منجر كشور

)در ماده  به كارفرما اجتماعی تأمين سازمانتوسط  با توجه به اختيارات داده شدهماند كه این مبلغ می

شود می باعث این اقدامرسد. مینيز در عمل  درصد كل قرارداد 20حتی تا  اجتماعی( تأمين ( قانون38)

 كه پيمانکار دچار مشکل نقدینگی شود. 

بلغ حق م براساسپيمانکار  عمالً .از دیگر مشکالت حق بيمه قراردادها مشکالت تعيين قيمت است

چه  قيقاًولی اینکه د ،كندمی كند قيمت كاال یا خدمت خود را مشخصمی بيمه قراردادهایی كه پرداخت

تعيين  شوند و عمالًمی ها با آن مواجهاست كه شركت هاییابهامگيرد یکی از می ضریبی به قرارداد تعلق

  .كندمی ها را دچار مشکلپذیري شركتشود و حتی رقابتمی دشوارها وكاركسببراي  محصول قيمت

اعمال  يراه را برا ،قرارداد مهیحق ب بیضرا نییتع اختیارات مأمور بیمه در نیهمچن

 تعيين تکليف .باز گذاشته است ییدر روند اجرا يادار دتبع آن بروز فساو به ینظرات شخص

نتيجه، رماعی بستگی دارد. داجت تأمين ه رأي و تفسير كارشناسان بيمهب ،هر پيمان ضریب حق بيمه

ها كند. این اختالفهایی بروز میها و كشمکشها و كارشناسان این سازمان اختالفمعموالً بين شركت

نسانی كه ضریب هاي گوناگونی مانند رأي بر سر تفسير نوع كار )فعاليت مکانيکی و فعاليت ابر سر موضوع

صالح و مبالغ مهاي قرارداد )مبالغ مربوط به خرید ها متفاوت است(، تفکيک هزینهآن يمه پيمان دربارهب

 كند. گيرد( بروز میمربوط به پرداخت دستمزد كه ضرایب متفاوتی به آنها تعلق می

هاي گذشته مجلس شوراي اسالمی و سایر نهادهاي مؤثر در قانونگذاري براي اصالح سازوكار در سال

كمک به توليد، در قوانين مختلفی ازجمله قانون رفع برخی از موانع توليد و  حق بيمه قرارداد و

 تأمين (، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی در7/5/1386)مصوب  1گذاري صنعتیسرمایه

 )مصوب 3پذیر و ارتقاي نظام مالی كشور(، قانون رفع موانع توليد رقابت1/5/1391)مصوب  2نيازهاي كشور

اند تا با اصالح و یا حتی حذف حق بيمه قرارداد این مشکل را حل كنند. با ( مصوباتی داشته1/2/1394

طرف نشده است، برن اقتصادي ب براي دریافت حق بيمه براي فعاالهمچنان مشکل تعيين ضرایاین وجود 

جامع به حل مسئله حق بيمه قرارداد پرداخته نشده و راهکار جایگزین  صورتبهدر این اصالحات قانونی زیرا 

                                                 

 و یعمران یهاطرح مانکارانیپ یاجتماع نیمأت مهیب حق است موظف یاجتماع نیمأت و رفاه وزارت: »(11) ماده «ج» بند. 1

 .«کند افتیدر مانکاریپ توسط شده ارائه فهرست یبرمبنا صرفاً  را مصالح با و مصالح بدون ای یرعمرانیغ

 یهاطرح مانکارانیپ یاجتماع خدمات ارائه یقراردادها کارکنان مهیب حق است موظف یاجتماع نیتأم سازمان ـ(14) ماده. 2

 هرگونه اعمال. دینما افتیدر مانکارانیپ توسط شده ارائه فهرست یبرمبنا را مصالح بدون ای مصالح با یرعمرانیغ و یعمران
 .است ممنوع ماده نیا در مندرج روش از ریغ یگرید روش

 مصوب کار قانون( 148) ماده طبق تعهدات، انجام عدم و مانکاریپ توسط فهرست قیدق ارسال عدم صورت در ـ تبصره
 یبعد یهاهیاصالح و 1354/4/3 مصوب یاجتماع نیتأم قانون( 29) و( 28) مواد و نظام مصلحت صیتشخ مجمع 1369/8/29

 .کندیم برخورد مانکاریپ با یاجتماع نیتأم قانون براساس یاجتماع نیتأم سازمان کار، یروین تیشکا و آن

 :شودیم الحاق آن یبعد اصالحات و 1354/4/3 مصوب یاجتماع نیتأم قانون( 38) ماده به ریز شرحبه تبصره کی ـ( 40) ماده. 3

 ثابت یمهندس یفن ای یدیتول خدمات و یصنعت یهاکارگاه یدارا که ییهامانیپ مورد در مهیب حق مطالبه یمبنا ـ تبصره
 یبازرس و یارسال فهرست ساسابر شود،یم انجام کارگاه همان در شاغل افراد توسط مانیپ یاجرا موضوع و باشندیم

 مفاصاحساب دیبا یاجتماع نیتأم سازمان و باشندیم معاف مانیپ قرارداد جهت مهیب حق بیضر اعمال از و است کارگاه
 .کند صادر را مانیپ یقراردادها گونهینا
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دليل تفسيرپذیر بودن و مين اجتماعی معرفی نشده است و ازسوي دیگر بهبراي شيوه نظارت سازمان تأ

ن اقتصادي قرارداد براي بخش زیادي از فعاال وجود موارد استثنا در عمل وصول حق بيمه به روش حق بيمه

 داوم یافته است.همچنان ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . همان :مأخذ

 

 عنوانبه اجتماعی تأمین سازمان همزمان نقش وبودن وصول حق بیمه  شخص به قائم. ۴-۵

 مجري و منابع وصولنفع ذي

 و مزد صورت مکلفند انیكارفرما جدید درآمد 11اجتماعی و بخشنامه  تأمين قانون (47)ماده  براساس

 ارياخت در ازمان،س ازرسب مراجعه موقع در را الزم مدارک و دفاتر نيهمچن شدگانمهيب اىیمزا و حقوق

 هيته عکس ای ترونوش مذكور مدارک و دفاتر از قسمتى ای تمام از توانندمى سازمان بازرسان. دبگذارن او

 مراجعه ربطذي مراجع و كارگاه ارگرانك و كارمندان و رؤسا از کیهر به الزم اطالعات كسب براى و

ماده  براساسو  دهند قرار بازرسى مورد را قانون مشمول اىهاهكارگ ددارن قح سازمان بازرسان. ندینما

 بازرسى جهينت 1.بود خواهند كار قانون در بازرسی هاىوليتئمس و اختيارات همان این قانون داراى (47)

 مهيب حق سازوكار در نیابر عالوه .شد خواهد اعالم كارفرما به سازمان طرف از ماه یک ظرف حداكثر

                                                 

 هر در قبلي اطالع بدون بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند( قانون کار: 98. ماده )1

 مدارک و دفاتر به توانندیم زین و بپردازند یبازرس به و شده وارد كار قانون( 85) ماده مشمول سساتؤم به روزشبانه از موقع
 .دینما لیتحص رونوشت آنها از یقسمت ای تمام از لزوم صورت در و مراجعه سسهؤم در مربوطه

 :یواقع يهانمونه

 :1 مورد

 پول نکهیا فرض با مهيب كارشناسان است، افزارنرم فروش و دیخر حوزه در A شركت تيفعال نکهیا به توجه با

 حسابهب خدمت کی افزارنرم نصب چون و شودیم هم افزارنرم نصب نهیهز شامل افزارنرم هر يبرا یافتیدر

 عنوانهب تومان نويليم 320 مبلغ. دانستند قرارداد مهيب حق مشمول را افزارنرم يبرا یافتیدر نهیهز كل د،یآیم

 . شد نييتع شركت يبرا سال آن در مهیجر و قرارداد مهيب حق

 يازا در داد قول مشاور. گرفت خدمت به را سازمان بازنشسته و یمیقد افراد از يمشاور مبلغ به اعتراض يبرا

 فته،ه چند گذشت از پس. دهد كاهش تومان ونيليم 280 به را مهیجر زانيم دستمزد عنوانهب ینيمع مبلغ

 . بود شده نييتع تومان ونيليم 280 مهیجر دیجد مبلغ كه شد افتیدر یاجتماع تأمين از يانامه

 :2 مورد

 در يلمبرداريف. كندمی امضا يقرارداد سازمان آن با یدولت سازمان کی شیهما از يلمبرداريف فردي جهت

 مفاصاحساب او از الزحمهحق كامل پرداخت يبرا مربوطه سازمان اما. شودمی انجام ساعت دو مدت به و روز کی

. كندیم طلب او از يامالحظهقابل نهیهز مفاصاحساب صدور يبرا یاجتماع تأمين سازمان. خواهندیم مهيب

 .دهدینم ارائه زين یخدمت و كندینم مهيب هم را او مبلغ نیا افتیدر يازا در كه است یدرحال نیا
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 حق بیضرا نييتع و قرارداد نوع صيتشخ يبرا یاجتماع تأمين سازمان كارشناسان دست زين قرارداد

 صورتبهتوان می اخذ مالیات را فرایندکلیه مشکالت ممیز محوري در از این منظر . است باز مهيب

براي غالبًا یکی از مشکالتی كه  وصول حق بیمه نیز مشاهده کرد. فرایندتشدید شده در 

 شركت و بازرسی سازمان بين و اختالف در صورت بروز مشکل كهوكارها وجود دارد این است كسب

براي كنترل سازوكاري  سازيپيادهلذا  ،شودمی طور معمول شركت مقصر دانستهبهاجتماعی،  تأمين

البته امکان اعتراض و شکایت به وضعيت حسابرسی  .سليقه بازرسی ضروري استحدود اختيارات و اعمال 

بازرس را براي خود محفوظ  توانند فرایند اعتراض به حسابرس ومیها پذیر بوده و شركتو بازرسی امکان

بسا نيز امري مهم در این راستا است، چه ها شركتاي بدانند. این نکته هم پر اهميت است كه سواد بيمه

 اند.سنگين شدههاي نوپا به دليل عدم اطالع از مسائل بيمه دچار بدهی و جریمههاي بسياري از شركت

 همزمان نقش دهد،می گسترش را فساد امکان كه بيمه حق وصول بودن شخص به قائم برعالوه

 يبرا ساختاري منافع تعارض موجب حاصله منابع از استفاده و وصول در اجتماعی تأمين سازمان

يمه بی است كه در بسياري از كشورها وظيفه وصول حق درحالاین  .گرددمی اجتماعی تأمینسازمان 

 ردصورت  در نيهمچن. كندمی عهده سازمانی است كه سایر وجوه عمومی را وصولمستقل بر صورتبه

 موجب تواندمی موضوع این شعبه، كاركنان پاداش عنوانبه یوصول يهامهيب حق از درصدي گرفتن نظر

 يهاروندهپ و انیكارفرما اعتراض شیافزا الجرم و یرواقعيغ يدرآمدها وصول جهت كاركنان شتريب لیتما

 .شود منجر یدادرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .همان :مأخذ

  

 نمونه واقعی:

 تیماتفکر و با ح يهااز كانون تیپژوهش است كه با هدف حما فعال در حوزه يامؤسسه« الف مؤسسه»

 کرتف يهاخود در قبال كانون فیاز وظا یبخش يبا هدف واگذار تیحمااین شد.  سيتأس یارگان دولت کی

 .ه بودتصورت گرف یو مراكز مطالعات

 سيتأس ییابتدا يها. در سالكردمیمنعقد  «یقرارداد پژوهش»خود را با عنوان  يقراردادهاسسه ؤاین م

و  مهيكارشناس ب برعهده ینبودن قراردادها در زمان حسابرس یپژوهش ایبودن  یپژوهش صيمؤسسه، تشخ

حق  نييتع در یاجتماع ني، كارشناسان سازمان تأممؤسسه یرو، در موعد حسابرسنیابود. از ياقهيسل يامر

 یسابرسح. كارشناسان كردندیآزادانه عمل م اريبس یپژوهش يمرتبط مربوط به قراردادها مئو جرا مهيب

 ینيسنگ یمؤسسه متحمل بدهبدین دليل ندادند و  صيتشخ یمؤسسه را پژوهش يز قراردادهاا يادیز ادتعد

 .تومان شد ونيليمعادل هشتصد م
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رسیدگی به شکایات و اجراي احکام  فراینداجتماعی در  تأمین ثر سازمانؤنقش م. ۵-۵

 مجري عنوان به همزمان با جایگاه سازمان

 خيرتأ تخسارا و بيمه حق ميزان به كارفرما كه صورتی در اجتماعی تأمين قانون (42)ماده  براساس

 به كتباً ار خود اعتراض ابالغ، تاریخ از روز سی ظرف تواندمی باشد معترض سازمان طرف از شده تعيين

 در آن فتدریا از پس ماه یک تا حداكثر را كارفرما اعتراض است مکلف سازمان. نماید تسليم سازمان

 نماید.  مطرح مطالبات تشخيص بدوي تئهي

 : گردندیم هاى بدوى تشخيص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکيلهيئتاین قانون،  (43)ماده در 

 ،تعهده خواهد داشكه ریاست هيئت را به  اجتماعی فاهوزارت تعاون، كار و رنماینده   .1

ایران  اورزيو كش انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادننماینده كارفرما به عنوان به یک نفر  .2

اد صنفى و در مورد افر نماینده شوراي مركزي اصنافنایع یا یک نفر در مورد بازرگانان و صاحبان ص

 ،صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 ،یاجتماع تأمين ت امنايئهيیک نفر به انتخاب   .3

خاب كانون اجتماعى حسب مورد به انت تأمين قانونماینده كارگران، در مورد كارگران مشمول ن  .4

گران در هاى صنفى كارگران و یا جمع نمایندگان كارعالى شوراهاى اسالمى كار، كانون عالى انجمن

 .صورت به انتخاب وزیر كار و امور اجتماعىصورت تشکيل و در غير این

 تأمين انیکی از كاركنان سازم اجتماعی در عمل تأمين متداول و با دستور وزیر رفاه و صورتبه

نفر  4كند یعنی از می در جلسه شركت یاجتماع فاهوزارت تعاون، كار و رنماینده عنوان به اجتماعی

وزنه  و عمالً اجتماعی و یک نفر هم نماینده كارگران حضور داشته تأمين نفر نماینده 2حاضر در جلسه، 

 تأمين نعملکرد هيئت بدوي نيازمند گزارش دقيق سازمااجتماعی است. بررسی  تأمين به سمت سازمان

 هایی در دست نيست.كه متأسفانه چنين گزارشاجتماعی در این حوزه است 

شود به این می ارسالهيئت  هایی كه از طرف كارفرما بهدر نظر داشت كه بسياري از اعتراضباید 

جه تیندر .اردو كاركنان آن به همراه ند شعبهبراي اي هزینه، توسط شعبهاي دليل است كه برخورد سليقه

بدوي شده است. بررسی هاي تئکارفرما مجبور به پیگیري مجدد مسئله در هی این موضوع

شاخصی از عنوان به تواندمی ها در شعب بدويآراي صادره از منظر تعداد و ارزش پرونده

 ها مورد بررسی قرار گیرد. عملکرد این هیئت

ها نمطالبات در مركز استا صيتشخ دنظریتجد هاىئتيه این قانون (44) ماده براساسهمچنين 

 :شودمى ليتشک ریز با شركت افراد

 ،تعهده خواهد داشرا به ئتيه استیكه ر  اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت ندهینما  .1

 ،هيئقوه قضا سينفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئ کی  .2
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  ،اجتماعى تأمين امنايت هيئنفر به انتخاب  کی  .3

 ،سازمان رعاملیو مد رهیمد ئتيه سيسازمان به انتخاب رئ ندهینما  .4

 رانیااورزي و كشو معادن  عیكارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنا ندهیعنوان نمانفر به کی  .5

صنفى و د مورد افرا ناف درشوراى مركزى اص ندهینفر نما کی ای عیمورد بازرگانان و صاحبان صنا در

 .صاحبان حرف و مشاغل آزاد

غيرمستقيم  مستقيم یا صورتبهنفر  3نفر،  5از با توجه به تركيب اعضا، در هيئت تجدید نظر نيز 

هيئت عملکرد فعلی  با توجه به خصوص در شرایط حاضر و)به 1باشندمی اجتماعی تأمين نماینده سازمان

 نظر غلبه با سازمانرد ذكر شده در هيئت بدوي و تجدیدبا توجه به موا اجتماعی(. تأمين امناي سازمان

باشد، می مجري اخذ بيمه كه طرف شکایتعنوان به عبارت بهتر سازمانخواهد بود. به اجتماعی تأمين

 غلبه دارد. كه نقش داوري را برعهده دارند هيئت  اعضاي این دوتركيب در 

 نیمأمور لهيوسبه سازمان مطالبات 2،قانون (50)مبناي ماده بر زين احکام ياجرا منظر از عالوهبه

یکی  .ندارد یینيازي به مراجعه به مراجع قضا نهيزم نیا در سازمان و است وصول قابل سازمان ياجرا

 تأمين ها با آن مواجه هستند این موضوع است كه اجرائيات سازمانوكاركسب از مشکالتی كه مستقيماً 

 ساً أخير بدهی و جریمه شدن شركت، رتواند در صورت تأمی است واجتماعی داراي اختيارات زیادي 

نامه ينیآ (38)و  (37) ،(36) موادبراساس  .كارفرما را مسدود و اموال شركت را توقيف كندهاي حساب

از بدهکار  دیگري منقول نقد یا اموال وجه شود كه معلوم گاههر 1355 سال مصوب (55) ماده ییاجرا

 شود.می ابالغ ثالث شخص كتباً به آن توقيف باشد مراتبمی ثالث اشخاصنزد 

باري را براي وي به همراه داشته باشد و تواند عواقب زیانمی وكاركسبعدم پذیرش بدهی توسط  عمالً 

براي جلوگيري از این اتفاق، تنها راه گرفتن توقف اجرائيه از طریق دیوان عدالت اداري است. از آنجایی كه 

در صورت عدم پذیرش  است هایی كه با مفاهيم قضایی آشنا نيستند سختوكاركسبنوشتن شکوائيه براي 

ماه  3انجامد )بعد از زمان  سال به طول 2تا  تواندمی كه فرایندایان این اعتراض در دیوان عدالت نيز در پ

مربوطه موظف است بدهی و  وکارکسبنظر( تجدیدهيئت  ماهه در 6بدوي و هيئت  صرف شده در

بخشودگی جرایم  اجتماعی )مانند تأمینهاي سازمان براساس بخشنامه براساسجریمه را که 

كارفرمایان واحدهاي توليدي، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف )بخشنامه شماره اي بيمه

)مانند قانون  نیقوان نیهمچن و( اجتماعی( تأمينسازمان  16/01/1400مورخ  190/1400/1000

 9/۵/۷3 مصوب اجتماعی تأمیندریافت جرائم نقدي از کارفرمایان کارگاه هاي مشمول قانون 

                                                 

 .دارد خواهد مورد اين در توجهي قابل تأثیر نیز صنايع صاحبان يا اتاق توسط شده معرفي نماينده فعاالنه حضور و عملكرد شیوه. 1

قوانین های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه -(50ماده ). 2

( و 65های انجام شده طبق مواد )های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینهقانون بیمههای اجتماعی و سابق بیمه
االجرا بوده و طبق مقررات مطالبات مستند به استناد الزم( این قانون در حکم100( و )99( و خسارات مذکور در مواد )89)

 .باشدوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میبه مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی
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قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و   و یاسالم يشورا مجلس

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 113اصالح ماده )

سوي دیگر شود، پرداخت کند. ازمی مرکب حساب صورتبه وروز نرخ به  (2۶/۵/82 مصوب ایران

 يبه فعال اقتصاد انیز و ضرر موجب موضوع نیا و باشد مقصر یاجتماع تأمین سازمان اگراما 

 گونهچیه انتها در باشد شده گرفته امر نیبابت ا يو وقت فعال اقتصاد يشده و چند سال انرژ

و با مفاد  171امر با روح حاكم بر اصل  نیا .ستین سازمان نیا برعهده بابت نیا از یعواقب ای مهیجر

حفظ حقوق مردم و » بر یمبن يمقام معظم رهبر 14/1/1389ابالغی  ينظام ادار یكل يهااستيس 23بند 

و اقدامات خالف  ماتيدر تصم ريتقص ایدر اثر قصور  یو حقوق یقيوارده بر اشخاص حق يجبران خسارتها

 .رسدمی نظر به ریمغا «يقانون و مقررات در نظام ادار

 

اجتماعی و  تأمین دادرسی و اجراي احکام توسط سازمان فرایند نامناسب طراحی. ۶-۵

 نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه 

 تشکیل و تجدیدنظر درخواست و اعتراض تسلیم نحوه یاجتماع تأمين قانون (45) ماده براساس

 هک ودب دواهخ اىنامهآیین موجب به ابالغ، و رأى صدور و رسیدگى ترتیب و هاهیئت جلسات

. رسید خواهد اجتماعی تأمین سازمان هیئت امنا تصویب به سازمان مدیره هیئت پیشنهاد هب

طبق مقررات  ينقد يهامهیجر و ریتأخ خسارات و مهیب حق بابت سازمان مطالبات نیهمچن

سازمان قابل وصول  ياجرا نیمأمور لهیوسبه مطالبات یمفاد اسناد رسم يمربوط به اجرا

 بیتصو به و هیته یاجتماع تأمین سازمان توسط زین موضوع نیا ییاجرا نامهنییآ و باشدیم

 با توجه به این موضوع سازمان 1.رسدمی يدادگستروزارت و اجتماعی و رفاه کار تعاون، وزارت

 تأمين ثري در تدوین تشریفات دادرسی و شيوه اجراي احکام توسط سازمانؤاجتماعی نقش م تأمين

  دارد.اجتماعی برعهده 

 

                                                 

 مقررات مشمول یحقوق ای یقیحق اشخاص کهی در صورت ،1355 سال مصوب (55) ماده ییاجرا نامهنییآ (3) ماده براساس. 1

 را پرداخت شده یقطع مطالبات سازمان اخطار به ابالغ خیاز تار ساعت 48 مدت ظرف سازمان یبا اخطار کتب یاجتماع نیتأم قانون
 دیبنما هیصدور اجرائ به آنها اقدام هیعل نامهنيیآ نیمفاد ا تیبا رعا تواندیم را ندهند سازمان آن پرداخت بیترت اینکنند 

 خود را پرداخت یبده ماهیك ظرف است مکلف شد نامبرده بدهکار ابالغ به هیاجرائ که نینامه همنییآ نیا (12)ماده  قیط
بدهکار خود  کهی باشد و در صورت سریم از آن طلب یفایاست که دینما یمعرف یمال ایبدهد و  آن پرداخت یبرا یبیترت ایو  دینما

ر ه کند و به میتسل اجرا مسئول خود را به ییاز دارا یجامع مذکور صورت مهلت ظرف دینداند با هیمفاد اجرائ یاجرا را قادر به

 .خواهد بود 1352 ماهآبان مصوب یمال و الزامات مقررات در قبال اشخاص بازداشت منع قانون مقررات مشمول صورت

 اشخاص نزد بدهکار از یگرید منقول اموال اینقد  وجه شود که معلوم هرگاهنامه نییآ نیا (38)و  (37) ،(36)ماده  براساس
 .شد خواهد اعالم زین بدهکار به کتباً  امر انیجر و شودیم افتیدر دیرس و ابالغ ثالث شخص به کتباً  آن فیتوق مراتب باشدیم ثالث

 معادل اجرا واال ندهد آن صاحب به را شدهبازداشت اموال ای وجه که دینمایم را ملزم ثالث شخص نامهبازداشت ابالغ
 (.شود دیق دیبا نامهبازداشت در نکته نی)ا کرد خواهد وصول او از را اموال متیق ای نقد وجه

 اخذ قبال در فوراً  را آن دیبا مزبور شخص باشد حال طلب اینقد  وجه ثالث در نزد شخص شدهبازداشت اموال هرگاه

 .دینما هیتأد اجرا مورأم به دیرس
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بر بنا اي است کهگونهبهها به دیوان عدالت اداري احاله پرونده دادرسی و فرایندنارضایتی از 

حل اختالف هاي تئاذعان رئيس دیوان عدالت اداري بيشترین شکایات مردم به دیوان عدالت اداري مربوط به هي

همچنين  1.اجتماعی است تأمين و سازمانوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كار و كارگر و مسائل مرتبط با 

پرونده وارده به شعب بدوي دیوان عدالت  948هزار و  13روابط عمومی دیوان عدالت اداري، از  اظهارات براساس

 .اختصاص داشته است «اجتماعی تأمين امور كار و»درصد به  45، بالغ بر 1399اداري در آذرماه 

دن )توقيف اموال، مسدود كرشامل اجتماعی  تأمين سازمانشيوه اجراي احکام توسط  همچنين

عوامل نارضایتی  ترینیکی از مهم...(  ثالث و اشخاص نزد بدهکار منقول اموال حساب بانکی، بازداشت

 اجتماعی است. تأمين گسترده فعاالن اقتصادي از سازمان

 اجتماعی تأمین همزمان سازمان هايبر مورد ذکرشده در بخش قبل در رابطه با نقشعالوه

دادرسی که موجب نارضایتی  فرایند، مشکالت عمده نفع، ناظر و داور(عنوان مجري، ذي)به

 زیر عنوان کرد. صورتبهخالصه  صورتبهتوان ن اقتصاد شده است را میفعاال

   دادرسی، فرایندعدم شفافیت 

   تماعی،اج تأمین دادرسی در قانون فراینددر نظر نگرفتن ناظر بیرونی براي ارزیابی کلی عملکرد 

دولت با  دبای ،139۰وکار مصوب سال کسب محیطقانون بهبود مستمر  (28)ماده  براساس

 نییعت يالزم را برا یقانون اقدامات قانون نیشدن ا االجراماه پس از الزم ۶ها ظرف اتاق يهمکار

کنندگان حق به اعتراض پرداخت یدگینحوه رس»و  «یاتیمال انیبه اعتراض مؤد یدگینحوه رس»

 که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. آوردمی عملبه «یاجتماع تأمین مهیب

 

 (زمان مرور)وکارها کسب گذشتههاي سال دفاتر به رسیدگی از ناشی قطعیت عدم. ۷-۵

 هایحسابرس نیاد. از دفاتر و اسناد كارفرما اختصاص دار یبه مسئله حسابرس اجتماعی تأمين قانون (47) ماده

. شاید بتوان شودمی در هر زمان كه سازمان بخواهد انجام و زمانبندي آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عمالً 

 جودو مواردي بوده و حتی قبل هاسال انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط بههاي گفت عمده بازرسی

ی است درحالاین  .اندگذشته شده سال ده از بيش زمانی دوره بازرسی نمایندگان سازمان خواستار كه دارد

ز طرف امزد ارسالى  صورتبهسازمان مکلف است اجتماعی،  تأمين ( قانون101( و )39) ماده براساسكه 

مدارک  صورت مزد، اسناد و و همچنين ظرف این زمان كند دگىيوصول رس خیتار ماه از 6كارفرما ظرف 

 .دینماوصول  را التفاوتمابه رتیمغا ایاختالف  اینقص  مشاهده قرار داده و در صورت دگىيكارفرما را مورد رس

در بخشنامه  )كه سابقاً ده سال پس ازگذشت حتیبعضاً  هایحسابرس نیشد ا انيكه قبالً ب يطوربه

در بسياري از موارد  طبيعتاً كه شود می انجام شتريو ب اجتماعی ذكر شده بود( تأمينسازمان  11.1

                                                 

1. https://www.isna.ir/news/98091309630 
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 نیا جهينتدر موارد متعدد كارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است. دليل گذر زمان به

)كه  يواحد اقتصاد يكارفرماست كه پرداخت آن برا يبرا یبدهقابل توجهی مبلغ  نييتع هایحسابرس

محاسبات مربوط به  رایز .كندیم جادیا یمشکالت فراوانشود( لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می با

اعالم نظر پس از  اماقرار گرفته  یو بازرس قانونی مجمع عموم رشیو مورد پذ مواحد هر سال انجا

که نحوه اعمال آنها در  گرددمی نییگذشته تع يهاسال يبرا یبده يادیمقدار ز سازمان،

 .ساز استها مسئلههاي گذشته شرکتهاي مالی سالصورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .همانمأخذ: 

 هاي واقعی:نمونه

 :1 مورد

كاركنان را  هوانين تأمين اجتماعی، ليست بيمفعاليت خود را آغاز كرد و بنابر ق 1358در سال « ب»شركت 

این شركت  كرد. مشکالت شركت با تأمين اجتماعی زمانی آغاز شد كهموقع به سازمان ارائه میهر ماه به

زمان تأمين هاي دریافت كارت، دریافت مفاصاحساب از سابراي دریافت كارت بازرگانی اقدام كرد. از شرط

نی باره مبلغ سنگيآن، یک رنتيجهگرفت كه دده سال گذشته صورت میاجتماعی بود. حسابرسی براي 

كارگيري مشاوران سپاري و بهصورت برونسویی، نوعی همکاري بهان جریمه براي شركت تعيين شد. ازعنوبه

 د. زبيرونی در شركت شکل گرفته بود كه در حسابرسی تأمين اجتماعی بدهی زیادي براي شركت رقم 

، شركت االجرا بودن حکم بدهیحال حاضر، با وجود الزمجدیدنظر مبلغی از بدهی كم شد. دردر هيئت ت

 كهز بدهی شکایت خود را به دیوان عدالت اداري برده است تا با توقف اجراي حکم بتواند بخش دیگري ا

 هاي قبل بوده است را كاهش دهد.مربوط به حسابرسی سال

 :2 مورد

. دارد هیبد تومان ميليارد 5/1 شركت كه دكر اعالم اجتماعی تأمين ،«پ» شركت اجاره قرارداد تمدید طی

 هك بوده شده ثبت مکان این در دیگري شركت ،«پ» شركت از قبل كه مشخص شد زیاد جستجوهاي از بعد

 شركت همان را«پ» شركت سند مشخصی بدون درآمد كارشناس. مربوط به این شركت است بدهی این

 رایندف همه جریان در هم بيمه و دفترخانه و شده خریداري 1386 سال در شركت دفتر دانست.می بدهکار

 هم قبلی شركت شده است كهنبوده و عنوان می بيمه این اسناد مورد قبول مسئول اما. بودند فروش و خرید

 كه شد مدیر شركت متوجه برق قبض هاي متعدد از رويپس از بررسی. است بوده دایر ثبتی پالک همين در

 13 فاصله ینا در یعنی. بود گرفته را كارش پایان 1384 سال در كردندمی كار آن در االن آنها كه ساختمانی

 در جتماعیا تأمين شاید تا باشد پسنديمحکمه دليل توانستمی این. بود شده بازسازي باریک ساختمان ساله

 هايرهادا در چون اما بود، شده عوض هم ثبتی پالک ساختمان بازسازي از بعد. كند تجدیدنظر خود حکم

 بود، شده نوشته قدیمی پالک همان همچنان داشتند، سروكار ثبتی پالک با كه هاییسازمان سایر و پست

 علت همين به. كردندنمی پيدا را ساختمان گاز و برق و آب هاياداره مأموران و هاپيک ها،نامهاوقات  اغلب

 داشت نبش دو ساختمان چون و گرفتند را قدیمی پالک همان. بودند كرده مراجعه شهرداري به دوباره اهالی

ین اميليارد بدهی ندارد و  1.5ها مشخص شد كه شركت پ بررسیپس از این . كردند نصب دیگر در روي

حسابرسی  بدهی مربوط به شركت دیگري بوده است با این وجود دو سال وقت و انرژي مدیران شركت صرف این

  .قبل بود و حتی شركت اطالعاتی در مورد آن نداشتهاي بسيار شد كه مربوط به سال
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ناد به است 26/04/1396ونهم مورخ در جلسه سی« ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»در مصوبه 

نی ازرسی مندرجات دفاتر قانوب»مصوب شد كه  «4» در بند 52442/ت  85001مفاد مصوبه شماره 

 تأمین انسازم اما .«ه آخرین ليست ارسالی كارفرمایان مجاز استئسال قبل از ارادر بازه یک صرفاً

  .توجه ننمود مصوبهاجتماعی به این 

 19رخ هفتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موومصوبه پنجاه «1»بند  براساس مجدداً

بر ممنوعيت مبنیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نامخصوص اجراي تصویبدر 1397 ماهشهریور

 كه: اجتماعی تصویب شد تأمين ساله سازمان 10حسابرسی 

اومتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقبا توجه به عدم اجراي كامل تصویبنامه شماره ذكرشده  (الف

بخش  رفع مشکالت فعاالن اقتصاديمنظور به هاي كلی اقتصاد مقاومتیخصوص اجراي سياستدر

دریافت  وتصویبنامه مذكور  «4»ویژه بند هاجتماعی، توسط سازمان مذكور ب تأمين خصوصی با سازمان

سازمان  ها و واحدهاي توليدي بخش خصوصی در این رابطه، مقرر گردید اینمتعدد از تشکلهاي گزارش

هاي ركتهدنامه از شگانه تصویبنامه اهتمام ورزیده و از اخذ تعنسبت به اجراي تمامی بندهاي پنج

 .ربط جهت ارائه دفاتر مربوط به ساليان قبل نيز، خودداري نمایدذي

دفاتر و  اجتماعی فقط مجاز به بازرسی تأمين الذكر، سازمانتصویبنامه فوق «4»بند  براساس (ب

موظف است اقدامات جاري مربوط به حسابرسی  ربط است وهاي ذيمدارک آخرین سال مالی شركت

 .كه باشد، متوقف نمایداي هاي مورد اشاره در مصوبه را در هر مرحلهساله دفاتر شركتده

مختلف هاي علت شکایتو به اجتماعی اجرا نگردید تأمین این مصوبه توسط سازمان مجدداً

 مثال رايب خصوص توقف حسابرسی بيش از یک سال صادر گشت كهدر رأیی یوان عدالت اداريبه د

به شماره  اجتماعی تأمین نامه معاونت قضایی دادستان کل کشور به سازمانتوان به می

 اشاره كرد كه در آن ذكر شده است:  15/10/1398مورخ  142/451/2/9832/140

 یحسابرس و یبازرس تواندمی عمل مورد یمال سال نیآخر در صرفاً  یاجتماع تأمين سازمان

 نآ در مربوطه نمسئوال دیيفرما دستور است ستهیشا لذا. دینما انجام را یخصوص بخش يهاشركت

 در است یهیبد و نموده يخوددار جداً گذشته سنوات مستندات و دفاتر یبازرس و یحسابرس از سازمان

 باالخص ياقتصاد فعاالن يبرا یبده جادیا و 1396 ماهنیفرورد 1 خیتار از بعد یحسابرس انجام صورت

 آن وصول و ساقط اعتبار درجه از شده جادیا یبده و مذكور یحسابرس ،یصنعت و يديتول يهاشركت

قضایی بدیهی است آرا و تصميمات مراجع قضایی، شبه. باشدمی ممنوع یاجتماع تأمين سازمان توسط

بر عدم رعایت قانون كار، مستندات كتبی مبنی (148)و ادعایی سابقه اشخاص حقيقی به ستاد ماده 

ز شمول هاي درحال تصفيه و انحالل ااجتماعی طبق تشخيص مدیرعامل، شركت تأمين قانون (48)ماده 

 .باشندمی ااین بخشنامه و دستورالعمل مستثن
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ش از اجتماعی به حسابرسی بيش از یک سال و حتی بي تأمين سازمان در مواردي البته همچنان

نامه استثنائات ذكرشده در بخش ءچنانچه شركت جزكنند كه می پردازد و در پاسخ بيانمی سال 10

یا مشمول  باشد و اجتماعی( تأمينجدید درآمد سازمان  11)بخشنامه  اجتماعی تأمين مدیرعامل سازمان

گردد و بابت اخذ 2۰/12/1399مصوب  کارانمقاطعهاي مهیب ضوابط صیتلخ و حیبخشنامه تنق

به خارج پرداخت ننموده باشد از شمول مصوهاي قراردادها، با تعهد دفاتر قانونی وجهی مفاصاحساب

 و باید از آنها حسابرسی صورت گيرد. گرددمی

 أمينت یکی از نکاتی كه در اینجا باید ذكر شود این موضوع است كه حتی اگر شركت با سازمان

قبل خود را به هاي اجتماعی در این زمينه همکاري نداشته باشد و به استناد قانون دفاتر مالی سال

اجتماعی  مينتأ دليل اهميت نقش حسابرسان در سازمانبه ارائه ننماید،اجتماعی  تأمين حسابرسان سازمان

« ركتشعدم همکاري »توانند با استفاده از جمالتی همچون می هاها، حسابرسوكاركسبتوجهی به و بی

ي شركت بر )چرا كه عدم همکار را براي شركت ایجاد كرده از جمله بدهی و جریمه مشکالت بسيار زیادي

ز ماده ااجتماعی  تأميناجتماعی باعث استفاده سازمان  تأمينجدید درآمد سازمان  11اساس بخشنامه 

ها شركت را و براي مدت تواند براي شركت ضریب تعيين كند(می شود كهمی اجتماعی تأمينقانون  (41)

 . نمایددرگير رفع این مشکل 

 1«تراز یا ثبت افتتاحيه»وجود دارد كه در صورت عدم همکاري فعال اقتصادي مبلغ همچنين این امکان 

 تمام مبلغ ،ضریبو با تعيين  شودمشمول حق بيمه  توسط حسابرسان است دفاتر مالی كه مانده سال قبل

 تأمينجدید درآمد سازمان  11)فصل سوم بخشنامه  گرددمیمشمول حق بيمه  سال قبل شركت مانده

 هاي قبل و همکاري باشركت مجبور به نگهداري اسناد سال ،جلوگيري از این موضوعمنظور به .اجتماعی( 

تراز یا ثبت افتتاحيه كه عبارتی این امکان براي حسابرس وجود دارد كه به خواهد شد. حسابرسان سازمان

 مانده سال قبل ،از آنجایی كه مبلغ تراز افتتاحيه را ضریب اعمال کند.تمام مبالغ مالی سال قبل است 

 شرکتپرداخت کند و حق بیمه عنوان بهرقم باالیی را  شرکت باید بسته به مقدار این مانده، باشدمی

و  بودهمجبور به نشان دادن دفاتر سال قبل  هایشضریب خوردن حساب پیشگیري ازمنظور به

 درخواستی حسابرس ادامه یابد.هاي تواند براي تمام سالمی این روند

  

                                                 

 یخو در تار «یهثبت سند افتتاح»سند با شرح  ینوکار به عنوان اولهر کسب یهاول یهایتشروع فعال یبرا یه. سند افتتاح1

گردد و سپس یثبت م یهدر سند افتتاح یدوره مال یها در ابتداحساب یهمانده اول یگردد. تمامیثبت م یروز سال مال یناول

 گردد.عمالً تراز یا ثبت افتتاحیه در سند افتتاحیه ثبت می .یمکنیرا با آن آغاز م یدجد یدوره مال
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 وکارنشده و اثر مخرب آن بر فضاي کسب بیمه کارگران حق احقاق فرایند مديناکارا. 8-۵

عبارت بهیکی از مشکالت موجود در نظامات بيمه كشور، نگرانی از احقاق حق كارگران بيمه نشده است. 

هاي فعلی ممکن است برخی كارگران توسط كارفرما بيمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. فرایندبهتر در 

كارفرمایان مکلفند كارگران خود را بيمه نمایند. همچنين  1،كار قانون (148)ماده  بقطحاضر  درحال

اما شوند. می خودداري نمایند جریمه مذكور كارفرمایانی كه از این كار 2قانون (183)ماده  براساس

اند وجود نداشته و سازوكار دقيقی براي شناسایی كارفرمایانی كه از بيمه كردن كارگران خودداري كرده

این جمله بدان معناست كه در بسياري از  شکایت كارگر از كارفرما موكول شده است. فراینداین امر به 

كارگر تا فرایند شکایت مرحله  بين شروع مشکالت كارفرما و )مانند كشورهاي استراليا، كانادا( كشورها

طور كه گفته شد همان هایی تعریف شده است كه بتواند در كمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید.

همچنين كند. له را حل نمیئاجتماعی در محاسبه حق بيمه قرارداد نيز این مس تأمين رویکرد سازمان

موضوع هزینه هاي سنگينی را بر مبناي مطالبه به دليل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوي، این 

و همچنين براي كارگران به دليل این امر كه دچار روز شده سنوات معوقه براي فعالين اقتصادي به

چرا كه ایجاد پروسه هایی كه بتواند تا به نتيجه رسيدن  به همراه دارد. مشکالت معيشتی خواهند شد

 .موقتی مشکالت كارگر شود از اهميت باالیی برخوردار است مسائل بين كارگر و كارفرما باعث رفع

رها درباره این اجتماعی با تأمين یکی دیگر از اتفاقاتی كه امکان دارد براي كارگر بيافتد و سازمان

بيمه  ق، حهاي متماديموضوع اعتراض داشته است این است كه براي قشر كثيري از كارگران براي سال

ف و عدم دليل مشکالت مختله است و كارگر بهرداختی به كارگران حداقلی بودپرداختی و حتی حقوق پ

 اتی و سازماناطالعاتی سازمان امور ماليهاي عدم اتصال بانک كند. عمالًبيکاري مسئله را پيگيري نمی

صول ماليات واتصال بانک اطالعاتی و فرایند  اجتماعی خود منجر به مشکالت اینچنينی شده است. تأمين

تصادي )با ن اقفعاالهاي تواند از طریق تکميل اطالعات و اصالح انگيزهمی به سازمان تأمين اجتماعی

دن حقوق شته توجه به سازوكارهاي سازمان مالياتی براي وصول ماليات بر حقوق و همچنين در نظر گرف

 قابل قبول( به حل این موضوع كمک كند.  عنوان هزینهو دستمزد پرداختی به

ت سيستمی جههاي هاي اطالعاتی و روشرسد طراحی شيوه مناسب با استفاده از بانکمی نظربه

ز اپيشگيري از بيمه نشدن كارگران و احقاق حق آنها در كنار طراحی سازوكاري جهت پيشگيري 

  احقاق حقوق بهتر كارگران منجر شود.كار و ومورد بتواند به بهبود فضاي كسبهاي بیشکایت

 

                                                 

 مهی، نسبت به بیاجتماع نیمأقانون مکلفند براساس قانون ت نیمشمول ا یهاکارگاه انیکارفرما ( قانون کار:148. ماده )1

 .ندینمودن کارگران واحد خود اقدام نما

، ندینما ینمودن کارگران خود خودار مهیقانون از ب نی( ا148که برخالف مفاد ماده ) یانیکارفرما( قانون کار: 183. ماده )2

 ینقد مهیو مراتب جرم به جر یخاطو امکانات  طیحقوق متعلق به کارگر )سهم کارفرما( با توجه به شرا هیکل هیدأبر تعالوه
 مربوط محکوم خواهند شد مهیمعادل دو تا ده برابر حق ب
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 گیرينتیجه

 و هاشركت براي را متعددي مشکالت بيمه حق وصول شيوه كرد بيان توانمی شده عنوان مطالب به توجه با

 نظام ساختار به مربوط مشکالت این از بخشی. است كرده ایجاد خصوصیهاي شركت خصوصبه وكارهاكسب

 با دولت تعامل شيوه مستمري، پرداخت و بيمه حق براي شده گرفته نظر در پارامترهاي ،اجتماعی تأمين

 بازدهی سازمان، این براي مختلف تکاليف و هزینه ایجاد و بدهی پرداخت در اجتماعی تأمين سازمان

 مذكور موارد از مستقل حالاین با است اجتماعی تأمين سازمان اداري غيرضرورهاي هزینه و هاگذاريسرمایه

 اجتماعی تأمين قانون در آن براي شده گرفته نظر در متولی و بيمه حق وصول براي شده طراحیهاي شيوه

 نفعاال عملکرد در اختالل موجب موارد از برخی در و داشته وكاركسب تخریب محيط بر بسزایی نقش نيز

 فرایند در ياقتصاد نفعاال با اجتماعی تأمين سازمان تعامل بر اثرگذار محورهاي نیترمهم. است شده اقتصادي

 .است يبنددسته قابل ریز موارد دررود شمار میهترین موانع توليد بكه از اصلی بيمه حق وصول

  تأمين سازمانهاي بخشنامه به بيمه حق وصول شيوه واگذاري و دقيق و صریح قانونگذاري عدم 

 ،نفعيذ و مجري دستگاهعنوان اجتماعی به

   وكارهاو كسب انیكارفرما يبرا توسط سازمان و عدم شفافيت آنها متعدد يهابخشنامهصدور، 

  (قرارداد مهيب حق) سیأالرعلی ضرایب تعيين و بيمه حق شناسایی براي ناعادالنه سازوكار، 

  نفع يذعنوان به یاجتماع تأمين و نقش همزمان سازمان مهيقائم به شخص بودن وصول حق ب

 ،يمنابع و مجروصول 

  با همزمان احکام ياجرا و اتیشکا به یدگيرس فرایند در یاجتماع تأمين سازمان ثرؤم نقش 

  ،يمجرعنوان به سازمان گاهیجا

   بر ناظر نبود و یاجتماع تأمين سازمان توسط احکام ياجرا و یدادرس فرایندطراحی نامناسب 

  ،حوزه نیا در سازمان عملکرد

  (زمان مرور)وكارها كسب گذشتههاي سال دفاتر به یدگيرس از یناش تيقطع عدم، 

  وكاركسب فضاي بر آن مخرب اثر و نشده مهيب كارگران حق احقاق فرایند يمداناركار. 

مانعی جدي براي عنوان به رسد مشکالت مطرح شدهمی نظربا توجه به موارد مذكور به

توليدكنندگان قابل طرح باشد. لذا با توجه به در اولویت بودن سياست حمایت از توليد و رفع موانع آن 

 تأمين هاي اجرایی سازمانفراینداصالح الزم است مشکالت مطرح شده از مسير اصالح قانون و همچنين 

 د. اجتماعی مرتفع شو
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