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«ایران» از ریشههای یک بحران قدیمی دراقتصاد ایران گزارش میدهد

هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون
ارزانتر از سایر بخشها است

اخبار

استفاده از نظام مالیاتی در حل بحران صندوقهای بازنشستگی

دولتهای گذشته بهجای یک راهکار اصولی با واگذاری شرکتهای ورشکسته سعی درحل مشکل داشتند
علی پیرولی
خبرنگار

عکس :ایسنا

انتقــادات از شــیوه مدیریت صندوقهای
تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی و ســایر
صندوقهــا در ایــران بســیار اســت ،اما در
ارتباط با آسیبشناسی ساختاری و ایدهها
و راهحلهــا اختــاف نظرهــای بیشــتری
وجود دارد.
حاال بازنشســتگان نیز از قصه کشــدار،
طوالنی و مالل آور خود خســته شــدهاند.
انگار کســی بــرای آنها ماهعســلی متصور
نیســت .جــاده آنهــا یــک طرفــه و دارای
مســیر یکنواخت اســت .گویی مشــکالت
آنها تمامی ندارد.
 ëëدادههاچهمیگویند
مقامهــای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی هم در این میان از کســری ۲۰۰
هزار میلیارد تومانــی این صندوقها خبر
داده و پیشبینــی کردهانــد ایــن کســری
در ســال  ۱۴۰۵بــه بیــش از  ۸۰۰هــزار
میلیارد تومان برسد .گزارشهای رسمی
صندوق بازنشستگی میگوید خانوارهای
بازنشســته در ایــران بهطــور کلی از شــش
منبع (دو منبع درآمد از طریق مشــارکت
در تولیــد و چهــار منبع درآمــد از دریافتی
از ســایر نهادها و دریافتی از دنیای خارج)
کسب درآمد میکنند.
بر این اساس بیش از  ۶۵درصد منابع
درآمــدی خانوارهــای بازنشســته ،حقوق
و مزایــای بازنشســتگی و مابقــی از طریق
مشــارکت در تولیــد (درآمــد ســرمایه و
خویشفرمایی) تأمین میشود.
ســن بازنشســتگی در صنــدوق
بازنشســتگی ایــران  ۵۱ســال و میانگیــن
ســن فعلی بازنشســتگان  ۶۴ســال است.
این آمار میانگیــن مدت پرداخت حقوق
بــه بازنشســتگان را هــم  ۲۸ســال نشــان
میدهد.
ëëماهیتصندوقهایبازنشستگی
به گفته علی فالح زاریانی ،کارشــناس
رفاه اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی
بخشــی از نظــام تأمیــن اجتماعــی و آن
هم بخشــی از نظام رفاه اجتماعی اســت
و هدف آنها هم این اســت که معیشت و
زندگانی و کرامت انســانها را حفظ کنند.
شــکل اداره صندوقها این گونه اســت که
افــراد در زمان توانایی و اشــتغال مبالغی
را در آن ذخیــره میکننــد تــا در زمــان
بازنشســتگی از آن منابــع اســتفاده کنند.
به عبارت دیگر مســتمری بازنشستگی به
عنوان نیاز اولیه معیشــتی فرد بیمه شده

یا بازماندگان وی محســوب میشود .این
صندوقهــا ســاختاری بین نســلی دارند.
یعنــی درحال حاضر کســانی که ســهمی
از حقــوق خود را به صنــدوق میپردازند،
در واقــع حقــوق بازنشســتگی کســانی را
پرداخت میکنند که اکنون بازنشستهاند.
در ســالهای بعــد هــم کســانی کــه کار
میکنند حقوق فردی را که درحال حاضر
مشغول کار است ،خواهند پرداخت.
 ëëدولتهایگذشته؛عاملبحران
سالهای زیادی از بحران صندوقهای
بازنشستگی میگذرد ،اما بحث اصلی این
اســت که کمتر کســی این بحران را جدی
گرفتــه و اگــر هم جــدی گرفته بــه راهحل
کارآمدی نرسیده است .نشان به آن نشان
کــه دولتهای گذشــته بــا این مســأله به
صــورت موقتــی و ناکارآمد برخــورد کرده
بودند .برخی مشکالت آنها را عدم تأمین
منابــع الزم میدانند ،بعضی تغییر هرم
سنی جمعیت و گروهی نیز مشکل اصلی
صندوقهای بازنشســتگی را در مدیریت
ناکارآمد دانستهاند .این مشکالت آنچنان
تلنبار و انباشته شده است که حاال گریبان
دولــت ســیزدهم را نیز گرفتــه؛ دولتی که
خود با آواری از خرابیهای گذشته مواجه
شده است.
دولتهای گذشته به جای تدوین یک
راهکار اصولی مبادرت به رد دیون کردند
و بــا واگــذاری شــرکتهای ورشکســته در
تالش بودند که بخشــی از مشــکالت این
صندوقهــا را در راســتای تأمیــن منابــع
مالــی برطرف کنند امــا در واقع آنها فقط
صورتمســأله را پاک کردند .آنها پرسنل
نهادهای شکســت خــورده و جــواب پس
داده خــود را بــه حــوزه مدیریــت تأمیــن
اجتماعی و بازنشستگی هدایت میکردند
و صندوقها را به نیمکت ذخیره مسئوالن
ناکارآمد تبدیل کرده بودند.
حاال همه آنها بر ســر دولت سیزدهم
آوارشــده اســت ،بدون آنکه بازنشستگان
بدانند که چرایی این مسائل از کجا نشأت
گرفته شده است.
 ëëراهکارهاواقداماتدولتسیزدهم
کارشناســان تأمیــن اجتماعــی یــا بــه
عبارتــی نظــام اجتماعــی معتقدنــد کــه
معضل اصلی صندوقهای بازنشستگی
بویژه تأمین اجتماعی را در تناسب فضای
کلی اقتصاد کشــور با نوع و روش سیستم
بازنشستگی کشور میدانند.
آنها معتقدند که دولتهای گذشته از
این موضوع غفلت کرده و همین عاملی

شــده کــه حــاال بازنشســتگان در تأمیــن
حداقل معیشت خود درماندهاند.
حــاال دولــت با اصــاح ســاختار نظام
مالیاتی میتواند ســاختار غیرتولیدمحور
و غیرکارگرمحــور اقتصاد ایــران را ترمیم
کنــد و دیگــر برخالف دولتهای گذشــته
منابع مالیاتی را به ســمت تولید هدایت
کرده و از صدها مشکل که ناشی از شریک
تراشــی بــرای تولیدکننــدگان از طــرف
دولتهــا بــود جلوگیــری کنــد ،چراکه در
گذشته جهتگیری غیرتولیدی بیثباتی
ایجــاد میکــرد کــه خــود بیثباتــی در امر
تولیــد باعــث کمبــود نیــروی کار ثابــت و
رشــد قراردادهــای موقــت بــدون بیمــه
میشــد .ایــن در حالــی اســت کــه کشــور
نیازمنــد کارگران بیمهپــرداز و کارفرمایان
بیمهپرداز اســت .در حالی که در گذشــته
نقدینگی کشــور به سمت مشاغل موقت
و ســرمایهگذاریهای گــذرا و در نهایــت
به ســمت خــارج صندوق بازنشســتگی و
تأمین اجتماعی هدایت میشدند.
کارشناســان حوزه نظــام اجتماعی بر
ایــن باورهســتند همیــن معضــل باعث
شــده تــا مشــکالت ســاختاری گریبــان
صندوقهای بازنشستگی را بگیرد.
ëëنظاممالیاتی؛راهکارنجاتبخش
کارشناسان نظام اجتماعی نیز یکی از
اصلیترین روشهای تأمین منابع مالی
را صندوقهــای بازنشســتگی و سیســتم
نظام مالیاتی میدانند.
مســألهای کــه دولــت ســیزدهم نیــز
برخــاف دیگــر دولتهــای گذشــته بــر
ســاماندهی آن تأکیــد دارد و آن را یکــی
از موتورهــای مهــم پیشــران اقتصــادی
میدانــد و ایــن دولــت معتقد اســت که
فضای کلی اقتصاد کشــور با نوع سیستم
بازنشستگی کشور همخوانی ندارد.
حکایــت صندوقهــای بازنشســتگی
در ایــران از آن دســت موضوعاتی اســت
کــه نظــام مالیاتی حلقــه مفقــودهای در
سیاستگذاری صندوقهای ایران است.
در ارزیابــی جدیــد صندوقهــای
بازنشســتگی از ابزار نظــام مالیاتی متأثر
شده و ازاین نوع نظام استفاده میکنند.
بــه عقیــده علــی فــاح زیارانــی،
کارشــناس رفاه اجتماعی ،نظام مالیاتی
میتوانــد بــه مثابــه ابــزاری مفیــد در
خدمت نظام تأمیــن اجتماعی و به طور
مشــخصتر صندوقهــای بازنشســتگی
قرار بگیرد.
امــا متأســفانه در ســالهای گذشــته

در ایــران ایــن موضــوع مــورد توجــه قرار
نگرفته است .نظام مالیاتی این ظرفیت
و اثرگــذاری را دارد کــه بتوانــد نظــام
اجتماعــی را مــورد حمایــت خــود قــرار
دهد .البته نظام مالیاتی باید منســجم و
منضبط و در عین حال کارکرد خودش را
به اثبات رســانده باشــد .به عبارتی نظام
مالیاتی که از آن حرف زده میشــود باید
تمامــی کارکردهــای اثرگــذار خــود را در
خدمــت داشــته باشــد امــا متأســفانه در
ایــران این امــر مغفــول مانده اســت .در
این راستا ،دولت ســیزدهم در این زمینه
اقدامات مؤثری انجام داده و بنابر شواهد
نظام مالیاتی ایران در حال شکلگیری به
معنای واقعی خود است.
دولــت ســیزدهم بــا بهرهگیــری از
ابزارهای نوین سعی دارد که نظام مالیاتی
را در خدمــت اقتصــاد قــرار دهــد و منابع
آن را به همه بخشهای اقتصادی تسری
دهد .به عبارتی دولت در صدد است که از
طریق منابع حاصــل از این نظام مالیاتی
نوین موتورهای تولید را به حرکت درآورد،
نه آنکه به عنوان تنهــا درآمد برای تأمین
هزینههای جاری خود باشد.
کارشناســان نظــام تأمیــن اجتماعــی
نیــز این نوع عقیــده را دارنــد و به همین
دلیــل اســت کــه آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه
نظــام مالیاتــی قــوی و دقیــق میتوانــد
شاخصهای نظام اجتماعی را مدیریت
کنــد .متأســفانه در دولتهــای گذشــته
همیشــه نقــش مالیــات بــرای تأمیــن
درآمدهــای دولت بوده و معنای خاصی
نداشــته اســت امــا در این دولــت ضمن
ایــن نــگاه توجــه ویــژهای نیــز بــه نظــام
مالیاتــی بــرای مصــارف دیگــر از جملــه

نظام اجتماعی شده است .صندوقهای
بازنشستگی نیز میتوانند از این موضوع
منتفع شوند.
اتخــاذ نظــام چندالیــه بیمــهای کــه
قــرار اســت افــراد در الیههــای مختلــف
دســتهبندی شــوند از دیگر سیاستهایی
است که دولت سیزدهم میتواند در نظر
بگیرد و در این راه تجربه مطالعات نشان
داده که تنها یــک نظام مالیاتی میتواند
این الیهبندی را ایجاد کند.
زیارانی معتقد اســت که تجربه نشان
میدهــد صندوقهــای بازنشســتگی در
جهــان براســاس محاســبات بیمــهای
عمــل میکننــد و هرگــز نمیگوینــد مــن
به فــان اقشــار کمــک میکنــم .البته در
حــوزه ســرمایهگذاری در کنــار بازدهــی و
نقدپذیری و مطلوبیــت اجتماعی را هم
در نظر میگیرند.
کارشناســان معتقدند کــه صندوقها
موظفنــد در راســتای منافــع ذینفعــان
خــود و با اســتفاده از ضوابطــی که دولت
مصوب کرده حرکت کنند.
 ëëعلــت غفلــت دولتهــای گذشــته و
تدابیردولتفعلی
اما مشکل کجاســت؟ چرا دولتهای
گذشــته نیــز بــا اینکــه ایــن موضــوع را
میدانســتند نتوانســتند آن را اجرایــی
کننــد و تنهــا مبــادرت بــه پــاک کــردن
صورتمسأله کردند؟
در پاســخ به این سؤاالت باید گفت که
مشــکل بزرگتر ایــن بود کــه دولتهای
گذشــته نتوانســتند مباحــث را در دل
نهادهای تصمیمگیری اقتصادی کشــور
قرار بدهند.
به گفته کارشناســان اقتصادی و نظام

اجتماعی ،صندوقها و فعاالن اجتماعی
بــا دولتهــای گذشــته بــر ســراهمیت
صندوقها هیچ گفتمانی نداشــتند و اگر
مدیــران صندوقهــا وزرای اقتصاد وقت
را قانــع میکردنــد کــه نبــود نظــام پایــه
مانند نظــام مالیاتی چه آســیبهایی به
صندوقهــا وارد میکنــد ،امــروز کشــور با
بحران صندوقهای بازنشســتگی مواجه
نمیشد.
مســألهای کــه دولــت فعلی بــا تدبیر
ویــژهای این موضــوع را با جدیت در نظر
گرفته است؛ نشان به آن نشان که معاون
اقتصــادی رئیــس جمهــور گفتــه بــود:
«بازنشستگان نباید نگرانی داشته باشند.
در بودجــه دولــت اصالحــات آغاز شــده
است اما خب کار به این سادگی نیست و
جدیت وجود دارد و ما در اصالح ساختار
بودجه بسیار جدی هستیم».
در گذشــته تمــام بــار بحرانهــا بــر
دوش صندوقهــا بــود ،اما امــروز دولت
بــا نگاهــی دیگــر در صــدد اســت کــه بــا
ایجــاد محرکهــای الزم صندوقها را به
ســمت تأمین منابع آن هم با استفاده از
شــیوههایی نظیر اصالحات ساختاری در
نظام مالیاتی هدایت کند.
نگاه دولت ســیزدهم دراین باره دیگر
محــول کــردن وظایــف خــود بــه دوش
ســازمانهای بیمهگــر و صندوقهــای
بازنشســتگی نیســت و معتقــد اســت
کــه صندوقهــای بازنشســتگی و دولــت
مجموعــهای هســتند کــه باید بــا یکدیگر
تعامــل و کار کننــد و دولــت از اهمیــت
یکپارچگی در این حوزه غافل نیســت .به
عبارتی دولت متوجه شده که صندوقها
باید وارد بدنه اقتصادی کشور شوند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد

لزوم توجه به نیاز سرمایهگذاری  100میلیارد دالری درحوزه نفت در برنامه هفتم توسعه

رئیس مرکز پژوهشهــای مجلس با بیان
اینکــه بــرای عبــور از مشــکالت اقتصادی،
میبایســت از ظرفیتهــای انباشــته
منطقــهای ،فرامنطقــهای و بینالمللــی
بهره برده شــود ،گفت :صنعت نفت و گاز
نیازمنــد  100میلیــارد دالر و صنعــت برق
نیازمنــد  25میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
است که اینها در برنامه هفتم توسعه باید
مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس
شــورای اســامی ،بابــک نگاهــداری در
افتتاحیــه سلســله نشســتهای «گفتمان
سیاستی» که روزسهشنبه  7تیرماه  1401به
میزبانی دانشکده مدیریت ،علم و فناوری
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و با مشــارکت
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی برگــزار شــد ،تأکیــد کرد که کشــور
ایــران ظرفیتهای بســیار باالیــی از منظر
نیروهــای انســانی و نخبگانــی دارد و مرکز
پژوهشهایمجلسبرنامههایمتعددی
برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان
کشور در حوزههای مختلف دارد.
وی بــا اشــاره به تدویــن برنامــه هفتم
توســعه گفــت :در کشــور چالشهــای

انباشــتهای وجــود دارد ،ولــی در مقابل آن
فرصتهای اســتفاده نشــده انباشــته هم
وجــود دارد ،کــه بــا حکمرانــی و مدیریــت
صحیــح ،میتــوان امیــدوار بود که مســیر
پیشــرفت توســعه کشــور بــه ســرانجام
مطلوبیبرسد.
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس
یــادآور شــد :بــرای عبــور از مشــکالت
اقتصــادی ،میبایســت اقتصــاد کشــور
از فرصتهــای انباشــته ظرفیتهــای
منطقــهای ،فرامنطقــهای و بینالمللــی
بهره ببــرد .وی در تشــریح نیازمندیهای
سرمایهگذاری در صنایع اصلی کشور برای
نوســازی و بهبــود جایــگاه آنــان ،صنعت
نفــت و گاز را نیازمنــد  100میلیــارد دالر و
صنعــت بــرق را نیازمند  25میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری دانســت که اینها در برنامه
هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ایــن نشســت کــه بــا محوریــت
گفتمــان سیاســتی «واردات خــودرو»
برگزار شــد ،گفــت :برنامههای توســعهای
کشــور عمدتاً بدون توجــه به ظرفیتهای
ژئوپلیتیکی و منطقهای کشور تدوین شده
اســت به صورتی کــه در نــگاه اول میتوان

برنامههــای توســعهای تدویــن شــده را
برای هر کشــور دیگری هــم در نظر گرفت.
برهمین مبنا ضروری اســت تا مالحظات
جغرافیــای سیاســی و اقتصادی کشــور در
سیاســتگذاریهای آتــی بیــش از گذشــته
مدنظر قرار گیرد.
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ،پــس از تشــریح
جزئیــات مشــکالت صنایــع مــادر کشــور،
بــه فرصتهــای انباشــته و مغفول کشــور
در نظــام بینالملــل اشــاره کــرد و گفــت:
یکــی از موهبتهــای الهــی ،جغرافیــای
سیاسی کشــور اســت که میبایســت از آن
بهرهمند شویم ،ولی تاکنون از فرصتهای
ژئوپلیتیــک و ژئواکونومی کشــور اســتفاده
نکردهایم و جغرافیای ما تا به حال تأثیری
در وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلس با
ذکر مثالی خاطرنشان کرد :بهعنوان مثال
یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور
ایران ،هاب منطقهای بودن از منظر وصل
کریدور شــمال به جنوب (اوراسیا تا خلیج
فــارس) و کریــدور شــرق بــه غــرب (جاده
ابریشــم) اســت کــه میبایــد در طراحــی

سیاســتهایی که برای کشــور ایران انجام
میشود مورد توجه باشد.
وی در تشــریح وضعیــت صنعــت
حملونقــل افــزود :اگــر بخواهیــم در
کریدورهــا و ترانزیــت بینالمللــی
نقشآفرینــی کنیم ،مــدل جــادهای مدل
مناســبی نیســت و باید به ســمت توسعه
انتقال ریلی و دریایی پیش برویم.
وی همچنیــن بــر درهــم تنیدگــی
اقتصادی با کشورهای منطقهای و تبادالت
کاالهــا ،خدمات و انرژی اشــاره کــرد و این
مهم را باعث ثبات و ارتقای امنیت کشــور
دانست.
نگاهــداری ،یک فرصت مهم انباشــته
و مغفــول را موضوع اقتصــاد دانشبنیان
معرفی کرد و افزود :در ســالهای گذشــته
زیرســاخت شــرکتهای دانشبنیــان را
توســعه دادیم ،ولی از جهتدهی به آنان
مغفــول ماندیم و در  5ســال روبــهرو باید
در هدفمنــدی و جهــتدار کردن فعالیت
شــرکتهای دانشبنیــان بــه ســمت رفع
نیازمندیهــای صنعــت و جامعه حرکت
کنیــم ،مثــاً صنایع خودروســازی مــا باید
این احســاس نیاز را کنند که با شرکتهای

طوالنی شدن پروسه بازنشستگی بستگی به وضعیت کارگر در کارگاه دارد

یــک عضــو هیــأت رئیســه کانــون عالی
شــوراهای اســامی کار تهــران در مــورد
طوالنــی شــدن پروســ ه بازنشســتگی
میگویــد :ایــن موضــوع بســتگی بــه
وضعیت کارگر در کارگاه مربوطه دارد.
محســن باقــری در مــورد رونــد
درخواســت بازنشستگی کارگران سخت
و زیانآور بــه «ایلنا» گفت :درخواســت
از طــرف کارگر و یــا کارفرماها  -معموالً
به صورت جمعی -به وزارت کار ارسال
میشــود و بعد کمیته ســخت و زیانآور
اســتان کــه متشــکل از نماینــده کارگــر،

نماینــده کارفرمــا ،تأمیــن اجتماعــی،
مرکــز بهداشــت و وزارت کار اســت،
مشــاغل را بــرای تأییــد و یــا عــدم تأیید
سخت و زیانآور بودن بررسی میکند.
باقری ادامــه داد :بعد از این مرحله
فرمها به شــعبه تأمین اجتماعی محل
پرداخــت حــق بیمــه ارســال میشــود.
بیمه شده به شعبه میآید و درخواست
بازنشســتگی خــود را تحویــل ســازمان
میدهــد .براســاس تأییدیــه مشــاغلی
کــه کارفرمــا ارســال کــرده با شــغلی که
کارگــر در کمیته ادعا کــرده تطبیق داده

میشــود و اگــر منطبــق با شــغل باشــد
کارگر میتواند بازنشست شود.
باقــری در مــورد طوالنــی شــدن
پروســ ه بازنشســتگی میگویــد :بســتگی
به وضعیــت کارگر در کارگاه دارد .گاهی
کارگرها پرونده پرسنلی در کارگاه ندارند
و یا عناوین شغلی برای آنها در سیستم
رد نشده است .ببینید تأمین اجتماعی از
برج  ۸ســال  ۹۰کارفرماها را موظف کرد
که بــر اســاس کدینگهایی که ســازمان
تعییــن کــرده کدهــا را منطبــق کننــد و
بفرستند .قبل از آن اگر کدی که کارفرما

داشــت با کد ســازمان تأمیــن اجتماعی
به هم نمیخورد این شــغل در سیستم
تأمیــن اجتماعــی به عنوان نامشــخص
رد میشــد و ســازمان تأمیــن اجتماعی
خیلــی روی این موضوع حســاس نبود.
این باعث شــد کــه کارگرهایی که بعدها
به دنبال بازنشســتگی خــود رفتند دچار
مشکل بشوند و پروسه بازنشستگی آنها
طوالنی شود.
به گفته این فعــال کارگری؛ اگر همه
چیــز طبــق روال باشــد و عنــوان شــغل
نیــز درســت باشــد و کارگــر هــم همــان

رئیــس اتاق تعــاون هزینه ایجاد شــغل در بخش تعــاون را ارزانتر از
سایر بخشها دانست و با اشاره به میزان اشتغال بخش تعاون ،گفت:
بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای باالی بخــش تعــاون و حمایت دولت
میتوان اشتغال پایدار و مولد ایجاد کرد .بهمن عبداللهی در گفتوگو
با ایسنا ،با تأکید بر اشتغالزایی باالی بخش تعاون اظهار کرد :مطابق
آمارهــای موجود  ۹درصد کل اشــتغال کشــور در اختیار بخش تعاون
اســت ولی رقم مناسبی نیســت و انتظار داریم اشتغال در این بخش
بیش از این باشــد .وی افزود :براســاس محاسبات  ۶تا  ۷درصد تولید
ناخالص داخلی در دســت بخش تعاون اســت و لذا داشتن  ۹درصد
اشتغال از این نظر رقم بدی نیست ولی ظرفیت ایجاد اشتغال تعاون
در کشــور دست کم  ۱۵درصد است و با توجه به ظرفیت باالی بخش
تعاون معتقدم با کمک و حمایت دولت این بخش میتواند جهش
داشته باشد .رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به هزینه ایجاد
شغل در بخش تعاون ،تصریح کرد :برخالف بخش دولتی و صنعتی
کــه ایجاد شــغل هزینه باالیــی دارد ،در بخش تعاون ایجاد اشــتغال،
ارزانتر از سایر بخشها است و با ۲۵درصد منابع میتوان شغل پایدار
و مولــد ایجاد کرد لذا توصیه ما این اســت که بــا توجه به ظرفیتها و
توانمندیهای باالی بخش مردمی تعاون و هزینه پایین اشتغالزایی،
از قالب تعاون برای توسعه اشتغال در کشور استفاده شود .عبداللهی
درعین حال با بیان اینکه بیش از ۵۲درصد تعاونیها در ایران در حوزه
کشاورزیفعالند،گفت:یکیازرویکردهایفعالیتتعاونیهادرتمام
دنیا بخش تولید بویژه تولیدات کشــاورزی اســت .در کشورهای بزرگ
دنیا که بخش تعاون قدرتمندی دارند ،تعاونیها در حوزه کشــاورزی
فعال هســتند لــذا در شــرایط اقتصــادی حاضــر نقــش تعاونیهای
کشــاورزی در تأمین خوراک و غالت بســیار اثرگذار است .به گفته وی،
کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در حوزه مواد غذایی فعال شده
تا با افزایش تولیدات کشاورزی ،میزان وابستگی به خارج کاهش یابد.

رئیس مرکز کار ایران:

اقتصاد دیجیتال بررسی میشود

رئیــس مرکز کار ایــران گفت :موضــوع اقتصاد دیجیتــال ،بالکچین،
متــاورس و فناوریهــای نوظهور در سلســل ه نشســتهای دبیرخانه
دائمــی متاراد بررســی میشــود .به گــزارش مرکــز کار ایران ،ســعید
سمیعیدرپنلعلمیتخصصیمتارادباموضوعتعاملفرهنگیدر
متاورس که با حضور صاحبنظران در شورایعالی انقالب فرهنگی
برگزار شــد ،اظهار داشت :دبیرخانه دائمی متاراد هر هفته بهصورت
منظــم پنلهای علمــی را در مراکز دانشــگاهی ،علمی ،تحقیقاتی و
همچنین دســتگاهها و ســازمانهای مرتبط با موضوع متــاراد برگزار
میکند .دبیر اولیــن کنفرانس علمی تخصصی و بینالمللی متاراد
افــزود :آشــنایی بــا نظــرات صاحبنظــران ،متخصصان ،اســتادان
دانشگاهها و چهارچوب سیاســتها و مأموریتهای سازمان از دیگر
اهــداف برگــزاری این نشســتها اســت .وی در این پنــل تخصصی،
ضمن معرفی اهداف برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی و کنفرانس
بینالمللی متاراد ،برنامههای دبیرخانــه دائمی متاراد درخصوص
برگزاری پنلهای علمی تخصصی متاراد ،بررسی علمی و تخصصی
موضوعات مرتبــط با اقتصاد دیجیتال ،بالکچین و متــاورس را بیان
کرد .به گفته ســمیعی ،مقرر شــده اســت که دومین جلس ه پنلهای
پیش کنفرانس متاراد در حوزه علمیه قم و با حضور اســتادان حوزه
و دانشگاه برگزار شود .در این پنل علمی که با ریاست امید عبداللهی
ی عالی انقالب
مدیــرکل رصد ،پایــش و آیندهنگــری فرهنگی شــورا 
فرهنگــی برگــزار شــد ،صاحبنظــران از دانشــگاهها و مراکــز علمی
تحقیقاتــی کشــور به ایــراد ســخن پرداختنــد .در ادامه این نشســت
علمــی تخصصــی ،اســماعیل حســنزاده مدیــرکل مشــارکتهای
مردمــی و ســرمایههای اجتماعــی قــوه قضائیــه ضمن برشــمردن
اهمیــت پرداختــن بــه جنبههــای مختلــف متــاورس و فناوریهای
نوظهور بهمنظور پیشــگیری از وقوع جرم در کشــور از همه دستگاهها
و سازمانهای مرتبط خواست در اجرای برنامههای متاراد ،دبیرخانه
این رویداد بینالمللی را یاری نمایند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

پوشش بیمهای  ۳۹هزار دانشجو در کشور

دانشبنیــان مربوط ارتباط برقــرار کنند تا
بتواننــد ظرفیتهای خــود را از این طریق
تقویتکنند.
وی ضمن اشاره به اقتصاد دانشبنیان
بهعنــوان یکــی از پنجرههــای فرصــت در
کشــور تأکید کــرد :بــا توجه به شــکلگیری
پلتفــرم دانشبنیان در کشــور ،الزم اســت
تــا از این ظرفیت برای رفع نیازهای کشــور
استفاده جدی شود.
رئیــس مرکــز پژوهشهــا در پایــان

عنوان شغل درســت را به کمیته بدهد،
حــدود دو ماه طول میکشــد تا موضوع
در کمیته بررســی شود و  ۲ماه هم طول
میکشد تا تأمین اجتماعی بررسی کند.
باقــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال که
آیــا روند بررســی پرونــده باید بــه کارگر
اطالع داده شود؟ مثالً تأمین اجتماعی
میتوانــد مغایــرت عناویــن شــغلی
را بــه کارگــر نگویــد یا بــا تأخیــر بگوید؟
میگوید :طبق بخشنامه سازمان تأمین
اجتماعــی و دســتورالعمل شــماره ۳۸
ســازمان تأمین اجتماعی بایــد به بیمه

ظرفیــت جمعیت جــوان و نخبه کشــور را
بهعنــوان فرصــت انباشــته و مغفول ملی
خوانــد و تأکیــد کــرد :توجه بــه جمعیت و
نســل دهــه  60و  70اهمیت بســزایی دارد
چراکــه بخشــی از نخبههــای کشــور را بــه
علت مهاجــرت از دســت دادهایــم و باید
این جریان را معکوس کرد و با بهکارگیری
نخبــگان و تبدیــل آنهــا بــه موتور توســعه
صنعت کشــور ،صنعت و اقتصاد کشــور را
بهبودبخشیم.

شــده در اســرع وقت پاســخ بدهــد و در
غیرایــن صــورت شــعب خــاف عمــل
کردهاند.
باقــری میگوید :متأســفانه برخی از
موارد شــعب ســازمان تعلل میکنند و
در اجــرای پروســه بازنشســتگی کارگران
ســخت و زیــانآور کوتاهــی میکننــد.
کارگری که مشــمول بازنشستگی سخت
و زیــانآور میشــود  10ســال زودتــر
بازنشســته میشــود و ســازمان تأمیــن
اجتماعی ســختگیری بســیاری در مورد
این بازنشستگان انجام میدهد.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت :در حــال حاضر  ۳۹هزار
دانشــجو تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند .به گزارش
مهــر ،میرهاشــم موســوی در مراســم امضــای تفاهمنامــه ســازمان
تأمین اجتماعی با معاونت فرهنگی وزارت بهداشت گفت :توسعه
پوشــش بیمهای یکی از اقدامات اصلی ما اســت که در این خصوص
برنامهریزیهای خوبی نیز انجام شده است .وی با اشاره به اینکه ۷۳
درصد از جمعیت کشــور تحت پوشش بیمههای اجتماعی هستند،
گفــت ۵،۵ :میلیــون نفــر بهتازگی تحت پوشــش بیمه ســامت قرار
گرفتهاند و امیدواریم براساس اصل  ۲۹قانون اساسی بیمه همگانی
برای افرادی که تحت پوشــش نیســتند در کشور فراهم شود .موسوی
تأکید کرد :طی چند ماه گذشــته اجرای طرح بیمه فراگیر آغاز شده و
پوشــش بیمه دانشجویی نیز نسبت به گذشــته  ۵برابر افزایش یافته
اســت.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه  ۳۹هزار
دانشــجو تحت پوشــش بیمه قرار گرفتهاند ،گفــت :جمعیت هدف
دانشــجویان ســه میلیون نفر اســت و ما باید این فرصت را برای آنها
فراهم کنیم تا دانشــجویان بویژه دانشــجویان پزشــکی که ســالهای
بیشتری تحصیل میکنند تحت پوشــش خدمات بیمهای و درمانی
ما قرار گیرند.

رایگان شدن فرانشیز برای بازنشستگان فوالد

با تأکید مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد و به منظور رفاه حال
بازنشستگان ،در قرارداد سال  ۱۴۰۱صندوق با شرکت بیمه گر ،مزایای
ویژهای در مقایسه با سال گذشته برای بازنشستگان در نظر گرفته شده
است.بهگزارشروابطعمومیصندوقبازنشستگیفوالد،مهمترین
ل جاری ،رایگان شــدن فرانشیز برای بازنشستگان
مزیت قرارداد ســا 
است .به موجب این قرارداد ،بازنشستگان فوالد از پرداخت فرانشیز
بــرای بســتری ،ســرپایی و پاراکلینیکــی در بخش خصوصــی معاف
شــده و فرانشــیز مربوطه بر عهده صندوق بازنشستگی فوالد خواهد
بــود .ضمــن اینکه فرانشــیز ارائــه این خدمــات در بخــش دولتی نیز
ف است
برعهده شــرکت بیمهگر خواهد بود .همچنین بیمهگ ر موظ 
قبلازشــروعقراردا د نمایندگان مالیوخســارتیتا م االختیارخودرا
بــ ه بیم هگذا ر معرفیوب ه عنوانرابطینبیم هگر و بیم هگذار و جهت
ی بیم هشــدگانحداقل٪۷۰هزین ه بیم ه شــدهرا ب ه
انجامامو ر بیمها 
ت کند و هرگون ه همکاری
استنادفاکتور/پیشفاکتورارائ ه شدهپرداخ 
ل بیم ه شد ه انجا م دهد.
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