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گفـتوگـو

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

گفت و گو

ســال بیستم      20خرداد   97شماره 954

پاسخ  5مدیر کل به خبرنگار هفتهنامه تامین

با بخشودگیجرایم
میخواهیم چرخ اقتصاد بچرخد
وضعیتنامساعداقتصادکشورصنایعمختلفرابابحرانمواجهکردهاستودرشرایطفعلیکهرکوداقتصادیدربازارکشور
حاکم است و کارگاههای تولیدی و صنعتی در وضعیت خوبی به سر نمیبرند ،سازمان تامیناجتماعی در حمایت از کارگاههای
تحت پوشش خود برای برونرفت از این وضعیت دشوار اقتصادی به یاری آنها شتافته و با اجرای طرح بخشودگی جرایم
بیمهای کارفرمایان خوشحساب درصدد است عالوه بر اینکه مطالبات معوقه خود را از این کارگاهها وصول کند ،اندکی از
مشکالت این کارگاهها را رفع کند و رونق را به آنها بازگرداند.
طرح بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان خوشحساب به منظور حمایت از کارفرمایانی که در حوزه تولید و خدمات( بخش
دولتی ،خصوصی و دســتگاههای اجرایی ) فعالیت دارند ،در طول ســه سال متوالی اجرا شده است و امسال نیز این طرح از
 10اردیبهشــت ماه آغاز شــد که تا  10تیر ماه ادامه دارد .براســاس این طرح کارفرمایان میتوانند با مراجعه به یکی از شعب
تامیناجتماعیکهحقبیمهپرداختمیکنند،فرمهایموردنظرراتکمیلوثبتنامکنندتابتوانندازمزایاییبخشودگیجرایم
بیمهای برخوردار شوند.
خبرنگار هفتهنامه تامین دیدگاه 5مدیرکل استانی را در این خصوص جویا شده است که در پی میآید.
با طرح بخشودگی جرایم میخواهیم کارگاهها را از بحران
خارجکنیم
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مدیرکل تامیناجتماعی استان خراسان رضوی
طرح بخشودگی جرایم را عاملی برای توانمندی
مجددکارگاههاوکاهشدغدغههایکارفرمایان
بیان کرد و گفت :با توجه به وضعیت اقتصادی
موجــود پرداخت حق بیمه یکی از مشــکالت
کارفرمایان است و سازمان برای نجات آنها از این
وضعیت با ایجاد خط تعاملی با شرکای اجتماعی
خودبهویژهباکارفرمایان،بهکمکآنهاشتافتهاست.اینطرحنشاندهنده
نگاه مثبت سازمان به کارفرمایان است.
سیدمحسننظامخیرآبادیافزود:اغلبکارگاههایتحتپوشششرایط
بحرانیدارندوفشارهایاقتصادیزیادیراتحملمیکنندکهبرایخروج
از این وضعیت نیاز به همراهی دارند .از آنجاییکه در دورههای قبلی این
طرح عامتر و از محدودیت کمتری برخوردار بود ،کارفرمایان از آن بیشتر
استقبال کردند ،اما در سال جاری تنها کارگاههای تولیدی و صنعتی که
به علت حوادث غیرمترقبه و تحریمهای ظالمانه دچار بحران شدهاند،
مشــمول این طرح هستند .لذا به نظر میرسد کارگاههای کمتری حایز
شرایط باشند.
وی ادامه داد :شــاید یکی از اولین اقداماتــی که کارفرمایان در مواجه با
بحرانهای اقتصادی از خود نشــان میدهند ،تعدیل نیروی انســانی
اســت .لذا اجرای این طرح به طور غیرمســتقیم امنیــت کارگران را نیز
تضمینمیکند.
بــه گفته وی ،در ســال  1396حدود  307پرونــده کارگاههای متقاضی
بخشودگی جرایم بیمهای تشکیل شــد که از این تعداد  215مورد آن به
سرانجام رسید.
نظامخیرآبادی در ادامه گفت :در شعب مختلف تیمهای اطالعرسانی
تشکیل شده و حتی با کارفرمایان کارگاههای حایز شرایط به صورت تلفنی
تماس برقرار و اطالعرسانی شده است تا از این طرح استفاده کنند.
ویاینطرحرابسیارشفافتوصیفکردوگفت:درمتناینطرحاشکال
و ابهام خاصی وجود دارد .با این وجود برخی از صنوف مانند شرکتهای
خدماتی و همچنین رانندگان برونشهری ،متقاضی استفاده از این طرح
هستند ،اما متاسفانه در آن گنجانده نشدهاند.
تاخیر در اســتعالمها ،مزاحم تسهیالت بخشودگی جرایم
است

مدیرکل تامیناجتماعی شرق تهران با اشاره به
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی ،اجرای طرح
بخشــودگی جرایــم بیمــهای کارفرمایــان
خوشحسابرایکیازاقداماتموثردراینزمینه
بیان کرد و گفت :پس از نامگذاری ســال  97از
سوی رهبر معظم انقالب به نام سال حمایت از
کاالی ایرانی ،ســازمان نیز با صدور بخشنامه
تمدید طرح بخشــودگی جرایم قدمهایی برای آرامشخاطر کارفرمایان
برداشته است .بخشودگی جرایم و تسهیل پرداخت بدهی کارفرمایان از
طرف سازمان از جمله اقدامات موثری برای کمک به تامین نقدینگی و

رونق تولید است .با حذف جرایم بیمهای کارفرمایان ،شرایط ورود نقدینگی
به چرخه تولید فراهم شــده و با افزایش منابع مالی نه تنها تولید افزایش
مییابد،بلکهباعثثباتشغلیکارگرانمیشودوهمچنینموجبافزایش
تعداد بیمهشدگان خواهد شد.
خداقلی میرزایی افزود :در دوره قبل  7500درخواست ثبت شد که 5900
درخواستمشمولبخشودگیقرارگرفت 500.میلیاردریالبهصورتنقد
دریافت و بقیه به صورت تقسیط در حال پرداخت است.
وی ادامه داد :در اجرای این طرح مشکالتی از قبیل همکاری نکردن
یا تاخیر در ارسال پاسخ مراجع ذیربط برای تایید وضعیت بحرانی کارگاه
و ارائه مســتندات و محدود کردن کارگاهها در شمول بخشودگی جرایم
بیمهای برای کارفرمایان خوشحســاب و غیرخوشحساب (چهار ماه
لیست در بازه هجده ماه قبل از بحران) وجود دارد.
میرزایی افزود :پیشــنهاد میشود در آییننامه بخشودگی تغییراتی داده
شــود تا همه بتوانند از این قانون اســتفاده کنند تا به هنگام درخواست،
همه کارگاهها با درخواســت اولیه مشمول شــوند و در نحوه پرداخت به
کارفرمایان خوشحســاب تســهیالت بیشتری داده شــود .برای مثال
کارفرمای خوشحساب در  12قسط صددرصد بخشودگی و کارفرمای
غیرخوشحساب به صورت نقدی بخشودگی کامل بگیرد ،یا  12قسط
 50درصد بخشودگی بگیرد .همچنین ترتیبی اتخاذ شود که بدهیهای
سال  96نیز مشمول این طرح شوند.
 950نفرازکارفرمایاندرخواستبخشودگیجرایمکردهاند

مدیــرکل تامیناجتماعی اســتان کرمان طرح
بخشودگی جرایم را فرصت مغتنمی برای رونق
کســب و کار کارگاهها بیان کرد و گفت :در این
استان از حدود 49هزار پرونده اعالم بدهی شده
مبالغ بدهی معوق آنها  616میلیارد تومان برآورد
شــده اســت که از این مبلغ  478میلیارد تومان
بدهیقطعیو 138میلیاردتومانبدهیبرآوردی
معوقه کارفرمایان به تامیناجتماعی است.
علیحسینیافزود:از 478میلیاردتومانبدهیقطعیحدود 125میلیارد
تومانجرایمبیمهایاستکهاگرکارفرمایاندرخواستبخشودگیدهند،
به این میزان به کسب و کار کارگاهها کمک میشود و موجب رونق اشتغال
نیز خواهد شد.
وی ادامــه داد :در حال حاضر  950نفر از کارفرمایان برای اســتفاده از
بخشــودگی جرایم بیمهای درخواست دادهاند که اصل بدهی این تعداد
 94میلیارد تومان و جریمه آنها  28میلیارد تومان است.
حسینی با بیان اینکه در دورههای قبلی اجرای این طرح نیز با استقبال
کارفرمایان روبهرو بوده اســت ،گفت :در دوره قبل  15هزار درخواست از
ســوی کارفرمایان ثبت شــد که تعدادی از آنها بدهی خود را قسطبندی
کردند.
وی با اشاره به اینکه اکثر کارگاهها تمایلی برای استفاده از این طرح دارند،
افزود :یکی از مشکالتی که بسیاری از کارفرمایان با آن مواج ه هستند،
این است که نامه تاریخ بحران کارگاهی خود را به سختی و گاهی با تاخیر
از مراجع موردنظر دریافت میکنند .همچنین شرط 4ماه پرداخت لیست
حق بیمه در مدت  18ماه اندکــی برای کارگاهها محدودیت ایجاد کرده
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اســت .کارفرمایان باید از این فرصتها برای رونق کارگاههای خود
استفاده و سازمان تامیناجتماعی را در ارائه تعهدات خود یاری کنند.
بخشــودگی جرایم یک طرح نجاتبخش برای تولید
است

مدیــرکل تامیناجتماعی اســتان زنجان،
بخشــودگی جرایــم بیمــهای کارفرمایان
خوشحســاب را طرحــی نجاتبخش و
حیاتی مجــدد برای کارگاههــا بیان کرد و
گفت :در دوره قبل اجرای این طرح1095،
کارگاه بــا  458میلیارد ریــال بدهی برای
استفاده از بخشودگی جرایم ثبت نام کردند
کهازاینمیزان 153میلیاردریالبخشودهو 300میلیاردریالتقسیط
شد.
مســعود علیاری افزود :اجرای این طرح به طور مســتقیم بر رونق
اقتصادی کارگاهها و حمایت از تولید کاالی ملی تاثیرگذار اســت و
خوشبختانه در این دوره نیز از این طرح به خوبی استقبال شده است.
شرکت چینی نور از دهه 70به سازمان بدهکار بود و در آستانه تعطیلی
قرار داشت .اموال بازداشت شده آنها نیز منجر به وصولی نشد ،اما با
استفاده از طرح بخشودگی جرایم بیمهای توانست حیات مجدد خود
را بازیابد و خود را از تعطیلی و ورشکســتی برهاند و در حال حاضر با
جذب  120کارگر به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی تصریح کرد :اثرات بخشودگی جرایم بیمهای در افزایش تعداد
بیمهشدگان اجباری در دوره قبل به خوبی مشهود بود؛ به طوریکه
منجر به افزایش  6هزار بیمه شده اجباری شد .تاکنون در این دوره
حدود  150تا  200درخواست ثبت شده ،اما متاسفانه هنوز نرمافزار
این طرح به استانها ابالغ نشده است.
علیاریگفت:بخشعمدهایازبدهیهایسازماندرحوزهرانندگان
برونشهری است؛ زیرا وضعیت نامساعد اقتصادی در حوزه حمل و
نقلتاثیربسیارمنفیداشتهاست.اگراینگروهنیزمشمولبخشودگی
جرایمشوند،قسمتعمدهایازمطالباتسازمانوصولخواهدشد.
800هزار میلیارد تومان بدهی کارگاهی وجود دارد
مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران اظهار
داشت :ســازمان تامین اجتماعی میتواند
نقش مهمی در حمایــت از کاالی ایرانی و
ایجاد و حفظ اشــتغال داشته باشــد؛ ارائه
خدمــات غیرحضــوری و ارتقــای ســطح
رضایتمندی از مهمترین اهداف ســازمان
است.
ناهید حیــدری مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهــران بزرگ درباره
بخشودگی جرایم کارفرمایان گفت :سال جاری توسط مقام معظم
رهبری با عنوان حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شــد؛ در پی آن
سازمان تامین اجتماعی میتواند نقش مهمی در حمایت از کاالی
ایرانی و ایجاد و حفظ اشتغال داشته باشد.
وی ادامه داد :خرید کاالی ایرانی رونق اقتصادی کشور را باال میبرد
و سازمان تامین اجتماعی میتواند در حمایت از نیروی مولد و کارفرما
نقش مهمی داشته باشد.
مدیــر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ افزود :در حال حاضر
بدهی کارگاهها و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی  ٨٠٠هزار
میلیارد تومان اســت .همچنین در غرب اســتان تهران  ١٢٠هزار
کارگاه تولیدی صنعتی وجود دارد که ٣٠هزار از آنها به سازمان تامین
اجتماعی بدهی دارند .با اجرای طرح بخشودگی جرائم حدود ١٦٩
میلیارد تومان از جرائم بخشیده خواهد شد.حیدری اظهار داشت :ما
در اداره کل غرب حدود  ٢٩٥هزار نفر بازنشســته داریم و همچنین
قطبصنعتتهراندرغرباینشهراستومابهصنعتگرانخدمات
خود را ارائه میدهیم.وی افزود :یکی از اهداف مهم سازمان تامین
اجتماعی خدمات غیرحضوری و ارتقاء سطح رضایتمندی است که
ســازمان در کالنشهر تهران خدمات غیرحضوری خود را ارائه کرده
اســت.مدیر کل تامیــن اجتماعی غرب تهران بــزرگ گفت :طرح
پروندههای الکترونیک ،دفترچههای ســابق را حذف کرد و فضای
مناسبی برای ارائه خدمات بهتر در حال ایجاد شدن است .با انجام
این کار گرفتن پرونده و صف ایستادن در بایگانی حذف شده است و
با توجه به نسخ الکترونیکی مردم خدمات دریافت میکنند.حیدری
ادامــه داد :در حال حاضر صد درصد دریافت لیســتهای بیمه به
صورتاینترنتیانجام میشود ،همین طورابالغها و برگ پرداختها
با استفاده از خدمات الکترونیکی صورت میگیرد.

