مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای نداشتن آگاهی و یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفهجویی در هزینه و وقت است.
«پرسش» جایی است که شما میتوانید سواالت مرتبط با بیمه ،حقوق و مقررات کار  و همچنین مشکالتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو بهرو شدهاید را با مشاوران هفتهنامه آتیهنو در میان بگذارید و پاسخ آن را در
همین صفحه بخوانید .برای این منظور میتوانید سواالت خود را از طریق ایمیل  mohamadghashghaii@yahoo.comبرای ما ارسال کنید و یا به آدرس دفتر نشریه که در شناسنامه صفحهآخر قید شده است ،بفرستید.
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شماره نود و چهار

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

پایان سال است و سواالت مربوط به بازنشستگی بیش از همیشه
بخش عمدهای از پرســشهای خوانندگان را تشکیل میدهد،
بنابراین در این شماره سعی میکنیم سواالت و موضوعات اساسی
و پرکاربرد در حوزه بازنشســتگی را بررســی کنیم .بــاز هم تکرار
میکنیم که خوانندگان محترم میتوانند پرســشهای خود را در
زمینههای مختلف کار و تامیناجتماعی به آدرس ایمیلی که در
باالی صفحه درج شده ارسال کنند .به تمامی سواالت در همین
صفحه پاسخ داده خواهد شد.
 -1حداقل ســابقه الزم برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون
تامیناجتماعی  10ســال است .بنابراین سابقه کمتر از  10سال
با وجود شــرایط ســنی الزم مانع برقراری مستمری بازنشستگی
اســت .مگر اینکه سنوات کسری تا ده ســال به صورت یکجا از
تامیناجتماعی خریداری شــود .این مقرره در مورد بیمهشدگانی
است که از شرایط سنی الزم برخوردارند (آقایان  60سال و خانمها
 55سال) ولی سابقه آنها کمتر از  10سال است .این افراد میتوانند
با پرداخت حقبیمه سالهای کمتر از  10سال (خرید سابقه بیشتر
از ســقف ده سال ممکن نیســت) با  10روز حقوق بدون رعایت
مــاده  111قانون تامیناجتماعی که پرداخــت حداقل حقوق را
الزم دانسته بازنشسته شوند .برای اینکه شخص بتواند از حقوق
پایه (حداقل حقوق تعیینشده توسط شورای عالی کار) برخوردار
شــود باید حداقل  20سال سابقه پرداخت حقبیمه داشته باشد.
بهترین حقوق بازنشستگی برای افرادی است که  30سال سابقه
پرداخت حقبیمه دارند و افزایشهای حقوق ساالنه نیز در پرداخت
حقبیمه آنها اعمالشده باشد.
 -2حداکثر سابقه قابلمحاسبه در صندوق تامیناجتماعی 35
ســال است .بنابراین چنانچه کسی بیش از سنوات مذکور دارای
پرداخت حقبیمه باشد ،در میزان مستمریاش تاثیری ندارد .بر
این اساس فرمول محاسبه مستمری عبارت است از:
«میانگین دســتمزد مبنــای پرداخت حقبیمه در دو ســال آخر
اشتغال ضرب در سنوات پرداخت حقبیمه (که از ده سال کمتر و
از  35سال بیشتر نباشد) تقسیم بر ».30
قطعــا اگر بیمهشــدهای بتواند تا ســقف  35ســال حقبیمه به
صندوق تامیناجتماعی پرداخت کند ،حقوق مســتمری بهتری
دریافت خواهد کرد.
 -3مبنای احراز شرایط بازنشستگی مفاد مندرجات شناسنامهای
اســت که در بدو بیمه شدن به سازمان تامیناجتماعی ارائه شده
است .بنابراین چنانچه بیمهشده از طریق مراجع قانونی و دادگاه
تغییراتی در ســن خود ایجاد کند ،مثال سن خود را افزایش دهد،
مالک عمل نیســت و مبنا همان ســن فرد در شناســنامه اولیه
خواهد بود و نمیتواند از طریق شناسنامه دوم ،خدمات و مزایای
بازنشســتگی دریافت کند .این قاعــده در مورد افراد تحت تکفل
بیمهشده اصلی نیز جاری است و تنها شناسنامه اولیه آنها مالک
عمل است.
 -4برای احراز بازنشســتگی وجود شــرایط سنی و سابقه توامان
الزم است.
 -5ســوابق انتقالی از ســایر صندوقهای بازنشستگی در احراز
شرایط بازنشستگی مالک عمل نیست و این سوابق فقط در میزان

سوالی کلیدی که مشاور آتیهنو پاسخ آن را میدهد:

اول ،وسط یا آخر سال بازنشسته شویم؟

هرچقدر زمان بازنشستگی به آخر سال نزدیکتر باشد بهتر است ،به دو دلیل؛ اول اینکه چنانچه حکم بازنشستگی به بعد از سال منتقل شود افزایشهای حقوقی بازنشستگان به شخص مزبور تعلق نمیگیرد

مستمری تاثیر خواهد داشت .بنابراین بیمهشدهای که سوابق خود
را از صندوقهای دیگر به سازمان منتقل کرده است باید حداقل
سابقه ( 10سال) را در سازمان تامیناجتماعی احراز کرده باشد.
 -6بیمهشده خانمی که مستمری بازنشستگی دریافت میکند در
صورت فوت همسر میتواند از مستمری همسر خود نیز برخوردار
شود .یعنی از هردو مستمری استفاده کند .ولی در صورت استفاده
از مســتمری بازنشســتگی ،نمیتواند از بابت والدین خود نیز از
مســتمری بهرهمند شــود .در صورتی که خانمی شرایط دریافت

مســتمری بابت همسر و پدر خود را داشته باشد ،فقط میتواند از
مستمری همسر خود برخوردار شود.
 -7تا پایان برنامه پنجم توســعه (تا پایان ســال جاری) ،چنانچه
دســتمزد مبنای کســر حقبیمه بیمهشــدگان در دو ســال آخر
خدمــت با ســالهای قبل از آن به صــورت غیرمتعارف افزایش
یافته باشــد و این افزایش به دلیل ارتقای شغلی نباشد ،محاسبه
میانگین دستمزد بر اساس  5سال پایانی اشتغال صورت خواهد
گرفت .افزایش متعارف مواردی است که افزایش حقوق بر اساس

میخواهم بازنشسته شوم .بهترین زمان بازنشستگی در طول سال چه موقع
اســت؟ اول ســال بازنشسته شوم بهتر اســت یا وسط و یا آخر ســال؟ کدامیک
مزایای بیشتری دارد؟

هرچقدر زمان بازنشســتگی به آخر ســال نزدیکتر باشد بهتر اســت ،به دو دلیل؛ اول اینکه
چنانچه حکم بازنشســتگی به بعد از ســال منتقل شود افزایشهای حقوقی بازنشستگان به
شــخص مزبور تعلق نمیگیرد .به طور مثال اگر هیئت دولت افزایش حقوق سال  96را 15
درصد اعالم کند برای کسی که اول فروردین سال  96بازنشسته شده افزایش مذکور اعمال
نخواهد شــد .چراکه این افزایش شامل حال کسانی اســت که در سالهای قبل بازنشسته
شدهاند .دلیل دوم این است که مستمری بازنشستگی برای بیمهشدهای که آخر سال بازنشسته
میشــود در وضعیت بهتری محاسبه خواهد شــد .چراکه برای محاسبه مستمری متوسط
میانگین حقوق دو ســال پایانی خدمت مالک عمل اســت .بیمهشدهای که  24ماه پرداخت
حقبیمه وی طی دو ســال پر شــود و زیاد به عقب برنگردد ،با توجــه به تورم و افزایشهای
ساالنه ،حقوق و مستمری بیشتری دریافت خواهد کرد .بهطور مثال اگر حقوق مبنای کسر

مصوبات شورای عالی کار ،هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی
انجام گرفته باشد.
 -8مســتمری دریافتی از بابت بازنشستگی به موجب ماده 111
قانون تامیناجتماعی نباید از حداقل حقوق کارگری که هرسال
توسط شورای عالی کار تصویب میشود کمتر باشد ،مگر در مورد
کســانی که زیر  20سال سابقه داشته باشــند که در این صورت
مستمریپرداختیبهمیزانسنواتپرداختحقبیمهآنهامحاسبه
و پرداخت خواهد شد.

حقبیمه فردی را در دو ســال آخر خدمت حداقل در نظر بگیریم و این شخص بخواهد آخر
اسفند سال  95بازنشسته شود ،میانگین دستمزد دو سال آخر عبارت خواهد بود از 12 :ماه
حقوق سال  94و  12ماه حقوق سال  95که میانگین آن از جمع حقوق (سال  94و سال )95
تقسیم بر  24به دست میآید .حال اگر شخصی اواسط سال  95بخواهد بازنشسته شود 6 .ماه
حقوق سال  95و  12ماه حقوق سال  94و  6ماه نیز حقوق سال  93مالک محاسبه خواهد
بود که با توجه به  6ماه حقوق سال  93میانگین مجموع کمتر از مبلغ مورد قبلی خواهد بود.
آیــا بازنشســتگی از طریق بیمه اجباری با بیمه خویشفرمــا (اختیاری و حرف
مشاغل آزاد) از نظر مبلغ بازنشستگی تفاوتی با هم دارند یا خیر؟ کدام بهتر است؟

با توجه به فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی ،که در سطور باال توضیح داده شد ،میزان
مســتمری بازنشســتگی به دو عامل ســنوات پرداخت حقبیمه و حقبیمــه پرداختی در دو
ســال آخر اشــتغال بســتگی دارد .بنابراین نوع بیمه از لحاظ اجباری یا اختیاری تاثیری در
این موضوع ندارد.
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طراح :حمیدرضا عبدالوند


عمودی
 - 1از مهمترین چالشهای اقتصادی در ایران  -بهترین بیمه درمان را در
اختیار معدنچیان قرار داده
 - 2بزرگترین بنای خشتی و گلی جهان در استان کرمان که پیش از سده 5
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افقي
 - 1صندوقهایی که در یکی دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین بازیگران
بینالمللی تبدیل شدهاند و داراییهای آنها روزبهروز در حال افزایش بوده است
 نام قدیم قمشه - 2نشان دادن  -سرطان خون
 - 3ویتامین انعقادی  -خودپسندی  -پیاپی
 - 4قلعه  -از خواهران برونته  -نخستین تجربه کارگردانی سهیل بیرقی  -به
حضور طلبیدن
 - 5تنظیم قطعه یا قطعات یک ماشین  -پارچه بستهبندی لباسها  -موسسه
حامی در برابر خسارت جانی و مالی
 - 6خراب و ویران  -نام چند پادشاه اشکانی  -مرده  -دشنام دادن عرب
 - 7گسترش تامیناجتماعی در این مناطق رویکرد دولت است  -مجموعه
دهتایی از زمان
 - 8شناساگر اسید و قلیا  -اثری از یوهانا اشپیری و مشهورترین کتاب ادبی سوئیس
 - 9از سینهای بودار  -رمان مشهور لئو تولستوی
 - 10زمینه  -سود بخشیدن  -اندام تنفسی  -ماشینتحریر
 - 11تیرانداز عرب  -واقع در رو  -کتابی از جبران خلیل جبران
 - 12جمع نسج  -کالم صریح  -فیلمی از میلوش فورمن محصول 1979
 اتم حاوی بار الکتریکی - 13چیزی که در آن لیمو انداختهاند  -قبوالندن چیزی به خویشتن  -از ویتامینها
 - 14کتابی از گورکی  -بیپیوند
 - 15یکی از معدود کشورهایی که برای توریستها نیز خدمات درمانی رایگان
در نظر گرفته -بحران همهساله پایتخت و دیگر کالنشهرها در هوای سرد

معروفی دارد
پیش از میالد ساخته شده است  -برد وشمشیر

 - 3گوهر آفرینش  -ماموری در پاسگاه نیروی انتظامی  -میخ
 - 4منظره سطح بیرونی بنا  -سولفید سرب  -برنده  10مدال طال در انواع
پرشها از المپیک  1900تا 1908


نهضت
پرادا
و
شوخ
 - 5دستگاه حرارت مرکزی -


مرزی فرانسه و صحنه پیروزی آلمان در سال  ،1870در
 - 6استحکامات
آلمان نازی از این ناحیه وارد فرانسه شد  -پرنده شکاری
سال  1940نیز قوای

 حرف انتخاب - 7سریع و تیز  -آشکارا ،هویدا  -کنار  -پسوند آش
 - 8همکاسه  -ورزش مورد عالقه هندیها و پاکستانیها
 - 9نیمتنهای که زنان روستایی میپوشند  -نشانه عدم پذیرش  -نجات
یافتن  -چغندر پخته
 - 10صوت شگفتی  -به طور دائم  -گرو
 - 11بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور با داشتن
بیش از  170شرکت و موسسه شناخته میشود  -سوگند  -رگهای ظریف
 - 12همسخن  -انگلیسی دادهها  -پیامبر
 - 13کتاب درسی  -گونهای جامه ابریشمین  -کوتاهترین آیه قرآن
 - 14از حسها  -مژده و نوید
 - 15مهمترین چالش کسبوکارهای خرد  -در صدر فهرست بهترین کشور
در زمینه امتیازهای بازنشستگی قرار دارد
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