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گزارش خبری
ســال بیستم

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

 17تیر  97شماره 958

مدیرکل اتباع در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی:

گـفـتوگــو

اشتغال قانونی در ایران مشمول بیمه اجباری است

دکتــر احمدرضــا خزاعی ،مدیــرکل اتباع ســازمان تامیناجتماعی در نشســتی با
خبرنگاران داخلی و خارجی ،از فعالیت  30کارگزاری رسمی سازمان تامیناجتماعی
در دنیا برای تحت پوشش قرار دادن ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و افزود:
 241هزار نفر کارگر اهل کشور افغانستان دارای مجوز کار در ایران و  36هزار نفر
تبعه خارجی ،بیمه تامیناجتماعی هستند.
چتر تامیناجتماعی ایران بر سر  36هزار
نفر تبعه خارجی

به گزارش هفته نامه تامین ،بخش نخست سخنان
مدیرکل اتباع ســازمان تامیناجتماعی ،به «بیمه
اتبــاع خارجــی در ایران» اختصاص داشــت .وی
گفت :مطابق ماده  5قانــون تامیناجتماعی ،آن
دسته از اتباع بیگانه که بر اساس قوانین و مقررات
در کشــور مشغول به کار هســتند ،مشمول قانون
تامیناجتماعی هستند و بر اساس مواد  120و 129
قانون کار ،از بیمه اجباری بهرهمند میشوند ،ولی
این مواد قانونی در کشور مغفول مانده بود.
دکتر خزاعی افزود :از ســال  1354تا چهار ســال
قبــل تنها حدود  3300نفــر از اتباع خارجی تحت
پوشــش تامیناجتماعــی بودند ،ولی با تشــکیل
اداره کل اتباع در دوره مدیریت جدید ســازمان ،در
چهار سال گذشــته تعداد اتباع خارجی زیرپوشش
تامیناجتماعی به حدود  36هزار نفر رسیده است.
بر اســاس اعالم مدیــرکل اتباع خارجی ســازمان
تامیناجتماعی ،نزدیک به یک میلیون  780هزار
تبعه خارجی قانونی در ایران شناساسی شدهاند که
از ایــن میان ،حدود یک میلیــون و  500هزار نفر
آن تبعه افغانستان هســتند و مهاجران افغانی90
درصد کل اتباع خارجی حاضر در ایران را تشــکیل
میدهند.
وی افغانستانیهای دارای اقامت قانونی در کشور
را کــه دارای کارت آمایــش ،گذرنامــه خانوادگی و
گذرنامه فردی هســتند ،حدود یک میلیون و 200
هزار نفر برشمرد و افزود :حدود  700هزار نفر نیز
به نوعی دارای اقامت قانونی هســتند که شــامل
چهار گــروه« :افراد دارای همســر ایرانــی ،افراد
دارای فرزند مشــغول به تحصیــل در ایران ،افراد
دارای اقامــت دایمی و افراد همســر دارای اقامت
قانونی» میشوند.
دکتر خزاعی تصریح کرد :با وجود اتباع غیرمجاز،
میزان واقعی اتباع خارجی در کشورمان 2 ،تا 2/5
برابر آمار رسمی اعالم شده برآورد میشود.
وی در خصوص تعداد اتباع خارجی مشغول به کار
در ایران گفت :مرجع صدور کارت یا هر نوع گواهی
برای اشتغال به کار اتباع خارجی ،وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی است و بر اساس آمارها و اطالعات
اعالمــی این مرجع ،تا کنون بــرای  241هزار نفر
گواهی و کارت مربوطه صادر شده و بالطبع این افراد

مشمول بیمه تامیناجتماعی هستند .مدیرکل اتباع
ســازمان تامیناجتماعی افزود :مطابق برآوردها،
حدود  40تا  50درصد اتبــاع خارجی دارای مجوز
کار در کارهای ساختمانی مشغول به کار هستند.
وی در ادامه با اشــاره به تالشهای این اداره کل
برای گسترش پوشش خدمات بیمه تامیناجتماعی
در میان اتباع خارجی گفت :در تالشــیم کارگران
خارجــی کــه در شــهرداریها فعالیــت میکنند
و جمــع کمــی از آنها را کــه بیمه شــدهاند ،تحت
پوشش تامیناجتماعی قرار دهیم .از سوی دیگر،
تالشهایی در جریان است تا دانشجویان خارجی
هم تحــت پوشــش تامیناجتماعی قــرار بگیرند.
مدیــرکل اتباع خارجــی ســازمان تامیناجتماعی
افزود :آییننامه بیمه زنان خانهدار تبعه خارجی نیز
آماده شده و همچنین طالب و ورزشکاران خارجی
نیز بر اســاس توافقهایی که به عمل آمده اســت،
مشــمول خدمات بیمه تامیناجتماعی شــدهاند.
دکتر خزاعی خاطر نشــان کــرد :اتباع خارجی که
شــغل آزاد دارند ،میتوانند در قالب بیمه اختیاری،
حرف و مشــاغل آزاد بــا پرداخــت  27درصد حق
بیمه ،تحت پوشــش تامیناجتماعی قرار بگیرند و
محدودیتی وجود ندارد.
وی بــا بیان این که در حال حاضر  970هزار نفر از
اتباع خارجی اعم از مرد و زن در کشــور در شرایط
سنی کار ،بین  15تا  60سال قرار دارند ،گفت :در
حال حاضر از این تعداد  36هزار نفر تحت پوشش
بیمهای این سازمان هستند.
مدیرکل اتباع ســازمان تصریح کرد :اتباع خارجی
تحت پوشــش ســازمان تامیناجتماعی از تمامی
مزایــای هیجدهگانــه ســازمان به غیــر از مقرری
بیمه بیــکاری بهرهمند خواهند شــد .وی افزود:
اطالعرســانی حلقــه مفقــوده برای جلــب توجه
اتبــاع خارجی جهــت برخــورداری از مزایای بیمه
تامیناجتماعی است و اگر این اطالعرسانی برای
بیمه اتباع خارجی مانند افغانســتانیها ،عراقیها،
ترکها ،بنگالدشیها ،پاکستانیها و غیره از طریق
رسانههای کشور خودشان انجام شود ،با استقبال
بیشتری مواجه میشود.
دکتر خزاعی ادامه داد :در این راســتا ،با ســفارت
کبرای جمهوری اســامی افغانستان هماهنگی
الزم بــه عمل آمده تا از طریق ســایت ســفارت که
بسیاری از افغانستانیها به آن مراجعه میکنند ،در
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اهمیت و ارزش کار ...
حسن مهدوی
رئیس شعبه میاندورود

خصوص بسته بیمه تامیناجتماعی اطالعرسانی
شــود .در این ســایت ،بهویژه به این سوال رایج که
چگونه اتباع افغانی بیمه شــوند ،پاســخ مناســب
داده شده است.
وی افــزود :با گســترده شــدن پوشــش خدمات
بیمهای ،بهخصــوص خدمــات تامیناجتماعی،
آســیبهای اجتماعی همچون بیماری ،کودکان
کار ،تکدیگری و  ...در میان جامعه بهویژه جامعه
مهاجران کاهش مییابد.
مدیرکل اتباع ســازمان تامیناجتماعی با اشاره به
این که  470هزار دانشآموز افغانستانی با فرمایش
رهبــر معظم انقالب در ایــران تحصیل میکنند و
نیاز به دریافت خدمات درمانــی دارند ،گفت :اگر
بیمه شــده تامیناجتماعی به مراکز درمانی ملکی
ما مراجعه کند ،ریالی از وی گرفته نمیشــود و اگر
بــه مراکز طرف قرارداد ما مراجعه کند ،از پوشــش
بیمهای استفاده خواهد کرد.
بــه گفته وی ،اتباع خارجی اگر  10ســال ســابقه
بیمهپردازی داشته باشند ،حتی در صورت برگشت
به کشــور خودشــان ،از  60ســالگی میتوانند از
مزایای خدمــات اجتماعی بیمــه تامیناجتماعی
ایران استفاده کنند.
دکتر خزاعی تحت پوشش بیمه تامیناجتماعی قرار
گرفتن را حق همه کسانی اعالم کرد که در ایران کار
میکنند و رابطه مزدبگیری دارند و مشمول قانون
کار هستند و ابراز امیدواری کرد همه از جمله اتباع
خارجی و خبرنگاران ایرانی و خارجی فعال ،این حق
خود را بدانند و از آن بهرهمند شوند.

یکی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی ،کار و کوشش
انسانهاست .ارزش کار ،تنها به لحاظ مادی و کسب
درآمدوثروتنیست،بلکهکار،مهمترينعاملياست
که حيات بشر ،عزت و سربلندي هر فرد و اجتماعي
بستگي به ميزان آن دارد.
مكاتب كوناگون بشري ،ديدگاههاي مختلفي درباره
ً
كار داشتهاند ،اما عمدتا ،کار و تالش را یک ضرورت
اجتماعی میدانند .از آن لحاظ که کار ،باعث توسعه
جامعه و از عوامل سوق یک کشور به سمت شکوفایی
اقتصادی و پیشــرفت اجتماعی است ،ضمن آنکه
اعضای آن جامعــه را نیز انســانهایی فرهیخته و
سالم بار میآورد.
در مکتب اسالم ،از کارنه تنها به عنوان عامل تأمین
معاش و استقالل اقتصادی یاد میشود ،بلکه از آن
به مثابه جهاد تأکید و ســفارش شده است .از منظر
قرآن ،بهره انسان از زندگی مادی و رستگاری اخروی
در نتیجه کار و کوشــش معرفی میشود(و ان لیس
ّ
لالنسان ال ما سعی) و نیز ستوده شدند ،انسانهایی
که در زمین و دریا با اســتفاده از مواهب الهی ،برای
کسب روزی حالل تالش میکنند.
در فرهنــگ و ادبیات پارســی نیز رهایــی جوامع از
پلیدیهــا و مذلتها و عامل ارتقا و توســعه جوامع،
با کار و کوشش محققشــدنی است و از کارگران به
عنوان مردمانی شریف که نقش مهم و ارزشمندی در
گردش چرخهای جامعه دارند ،یاد میشود .در همه
موارد یادشــده ،آنچه اصالت و ارزش مييابد ،تالش
انسان برای توليد است .از این منظر که تحقق اهداف
مورد نظر بشــر ،یعنی دســتيابي به كمال ،سعادت،
آســايش و آرامش ،نيازمند برطرف كردن مشكالت
و چالشهاي پيشروســت .لذا ،انســان همواره در
کوشش اســت تا به تعالی نايل شود .براي دستيابي
به این هدف ،تالشهایش در شــكلهاي مختلف
خودنمايي ميكند .درواقع کار جوهره انسان است و
همین کار معقول و جهاد عملی آدمی است که او را از
دیگر مخلوقات متمایز کرده است.

پرداخت حق بیمه با ریال
به جای یورو و دالر

بخــش دوم ســخنان دکتــر خزاعــی بــه بیمــه
تامیناجتماعی ایرانیان خارج از کشور اختصاص
داشــت .وی در این خصوص گفت :براساس آمار
وزارت امور خارجه ،حــدود  3/5میلیون ایرانی در
خارج از کشــور ساکن هســتند که  50درصد آنان
در آمریکای شمالی سکونت دارند و بین  25تا 30
درصد هم مقیم اروپا هستند.
وی افــزود :ایرانیان خارج از کشــور نیز میتوانند
زیرپوشــش بیمه تامیناجتماعی ایران قرار بگیرند
و ســازمان تامیناجتماعی برای این امر گامهای
بزرگی برداشته و تمهیداتی را در نظر گرفته تا آنها نیز
بتوانند زیرپوشش بیمه تامیناجتماعی قرار بگیرند.
دکتر خزاعی افزود :ایرانیان مقیم خارج از کشور،
بدون لحاظ شــدن «ســابقه پرداخت  30روز حق
بیمــه» کــه در داخل اجــرا میشــود ،میتوانند از
بیمــه اختیــاری اســتفاده کنند و از مزایــای بیمه
تامیناجتماعی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد :ایرانیان مقیم خارج از کشور برای
داشــتن پوشــش بیمه ،میتوانند از طریق سامانه
ســایت تامیناجتماعی یــا ســایت اداره کل اتباع
تامیناجتماعی ثبت نام کنند تا پیگیری الزم برای
درخواست آنها انجام شود.
مدیرکل اتباع سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه
ســازمان تامیناجتماعی دارای  30کارگزار رسمی
در دنیا است که نشانی و ایمیل نشانی آنها در سایت
اداره کل اتباع وجود دارد ،گفت :ایرانیهای مقیم
خارج میتوانند از طریق این کارگزاریها ،خدمات
الزم بیمهای خود را دریافت کنند.
وی ادامــه داد :از جملــه وظایــف کارگزارهــای
تامیناجتماعی در خارج از کشور ،شناسایی جامعه
ادامه در صفحه12
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کار و فعالیت ،اثرات متعددی بــر فرد و جامعه دارد.
به طور کلی اثرات مترتب کار بر انســان ،ضمن آنکه
موجب سالمت جسم میشود ،سالمت روح ،نشاط
و آرامش ،تمرکز خیال و افزایش احساس عزت نفس
را نیز به دنبال دارد.
* از جملــه تاثیــرات کار بــر انســان ،شــکوفایی
اســتعدادهایش اســت .وجــود آدمــی سرشــار از
اســتعدادهای گوناگون اســت که باید آن را شکوفا
کند .این استعدادها وقتی بالفعل میشود که آدمی به
حرکت درآید ،با سختیها درگیر شود و در دل حوادث
قرار گیرد .در موقعیت کار اســت که انســان ،خود را
میآزماید ،کشف میکند و به تواناییهای خویش پی
میبرد .افرادی کــه کار میکنند ،هر روز بر تجربه و
تواناییهای آنها افزوده میشود.
*تربیتوتعالیاحساساتانسانیبااشتغالوفعالیت
اقتصادی و اجتماعی ممکن میشود .کار ،به روح،
صفا و به دل ،نرمی و خشوع میدهد .کسی که اهل
کار اســت ،قدر زحمــت و کار را میداند ،از رنج مردم
به رنج میافتد ،و شادمانی مردم او را شاد میکند.
* اثر دیگر کار ،تجلی عزت نفس در وجود انسان و در
رفتارش است .کسی که کار میکند و دستش را پیش
دیگراندرازنمیکند،احساسعزتوکرامتمیکند،
هر چند درآمد او اندک و زندگیش معمولی باشد.

