درد دل و مشکالتتان 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  porsesh.11@gmail.comبرای ما ارسال کنید و یا به آدرس دفتر نشریه که در شناسنامه صفحهآخر قید شده است ،بفرستید.
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مبنایتعیینمستمریبازنشستگی:
دستمزد2سالیا5سالآخر؟

کارشناس تامین اجتماعی

یکی از عوامل موثر در میزان مستمری بازنشستگی ،دستمزد مبنای
پرداختحقبیمهدردوسالپایانیخدمتاست.بهتعبیریروشنتر،
دو عامل در میزان مستمری بازنشستگی تعیینکننده است :مدت
سنواتپرداختحقبیمهومیانگیندستمزدمبنایپرداختحقبیمه
دردوسالآخراشتغال.فرمولنحوهتعیینمستمریبازنشستگیدر
تبصره ماده 77قانون تامیناجتماعی آمده است .از آنجا که دستمزد
دوسالپایانیخدمتتاثیرقابلتوجهیدرمیزانمستمریبیمهشده
دارد ،متاسفانه معدودی از بیمهشدگان با همراهی کارفرمای خود
از این تبصره سوءاستفاده میکنند و در دو سال آخر ،حقوق مبنای
کسر حقبیمه خود را به طور غیرواقعی افزایش میدهند .این اتفاق
باعث میشود بیمهشده مفروض در حالی که در  28سال از سابقه
خود مبلغ کمی بابت حقبیمه پرداخت کرده ،با افزایش حقبیمه در
دو سال پایانی ،بتواند از مستمری بیشتری برخوردار شود .در این
ارتباط الزم است یادآوری شود که منابع سازمان تامیناجتماعی
متعلق به عموم اعضای صندوق اســت و حقالناس محســوب
میشود .بنابراین برداشت «منغیرحق» از این صندوق اجحاف به
حقوق دیگران است و شرعا صحیح نیست .البته غالب بیمهشدگان
خود را وارد این ورطه نمیکنند و حتی اگر زمینه انجام آن را داشته
باشند ،از انجام این کار خالف خودداری میکنند .ولی به هر حال
بعضی وسوسه میشوند و با همکاری کارفرما به این کار مبادرت
میورزند .برای جلوگیری از چنین خالفی در ماده  31قانون برنامه
پنجم توسعه (این قانون تا پایان سال  95تمدید شده است) تصریح
شــده که در صورت افزایش غیرمتعارف دســتمزد مبنای کسر
حقبیمه در دو سال آخر ،مدت مبنای محاسبه مستمری از دو سال
به  5سال افزایش مییابد( .ماده  31برنامه پنجم توسعه :در صورتی
که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالمشده بیمهشدگان در دو سال آخر
خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمهشدگان
باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد ،مشروط بر آنکه این افزایش
دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد ،صندوق بیمهای مکلف است
برقراری حقوق بازنشستگی بیمهشده را برمبنای میانگین حقوق
و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند ).سازمان
تامیناجتماعی با توجه به تکلیف قانونی مذکور ،مستمری کسانی
را که چنین شرایطی داشته باشند بر مبنای میانگین دستمزد 5سال
پایانی محاسبه میکند ،با این حال در موارد زیر محاسبه مستمری
بر مبنای دو سال صورت میگیرد:
 .1چنانچه افزایش حقوق بیمهشــده ناشی از ارتقای شغلی باشد،
مبنای محاسبه دو سال انتهایی اشتغال خواهد بود .اثبات و پذیرش
خانمی هستم که حدود  13سال سابقه بیمه دارم.
 2ماهی است که اســتعفا دادهام و میخواهم با نرخ
 12درصد برای اســتفاده از خدمات بازنشستگی،
خودم را بیمــه حرف و مشــاغل آزاد کنم .کارکنان
شعبه گفتند چون باالی  10سال سابقه دارم ،متوسط
مبلغ دستمزد ماهیانه دو سال آخر را بهعنوان مبنای
پرداخت حقبیمه تعیین میکنند ،که مبلغ آن حدود
 270هزار تومان میشــود .این مبلغ برای من زیاد

در ماده  31قانون برنامه پنجم توسعه (این قانون تا پایان سال  95تمدید شده است) تصریح شده که در صورت افزایش غیرمتعارف دستمزد مبنای کسر حقبیمه در دو سال آخر ،مدت مبنای محاسبه مستمری از دو سال به  5سال افزایش مییابد

ارتقای شغلی بیمهشدگان مشــمول قانون کار براساس ضوابط
اجراییطبقهبندیمشاغلکارکنانمشمولقانونکاروبیمهشدگان
غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنها
صورت میگیرد .بنابراین در صورتی که بیمهشــده دارای ارتقای
شغلینباشد،ترتیبافزایشدستمزدمبنایکسرحقبیمهویبرای
مشموالن قانون کار باید مطابق با ضوابط و مصوبات شورای عالی
کار باشد و در مورد غیرمشموالن قانون کار و کارکنان دستگاههای
دولتی مشمول قانون تامیناجتماعی ،افزایشها باید متناسب با
است .دو سوال دارم:

اگر تا چند سال با حداقل دستمزد حقبیمه بدهم و در  2سال
آخر پرداخت آن را بیشتر کنم تا به حقوق قبلیام برسد چه مشکلی
پیش میآید؟
اگر بخواهم با همان مبلغ  270هزار تومان خود را بیمه مشاغل
آزاد کنم در چه صورتی میتوانم با  20سال سابقه بازنشسته شوم
با  20روز حقوق؟
پاسخ:

مقررات و مصوبات دولت باشد.
 .2در مورد بیمهشدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد ،به دلیل آنکه
افزایش دستمزد مبنای کسر حقبیمه با توافق و پذیرش شعبه است
و این افزایش نیز هردو سال یکبار به میزان  10درصد تعیین شده،
بنابراین اصوال افزایش حقوق به صورت غیرطبیعی مفهومی ندارد
و اجرایی نیست .همچنین چنانچه افزایش دستمزد ناشی از تغییر
نوع بیمه از اختیاری یا حرف و مشــاغل آزاد به بیمه اجباری باشد،
مبنای محاسبه همان دو سال خواهد بود.
اگر در دو ســال آخر خدمت حقوق مبنای پرداخت حقبیمه
به طور غیرمتعارف افزایش یابد ،مســتمری که در حالت عادی
بر اساس میانگین دو ســال پایان اشتغال محاسبه میشود ،به
صورت  5ساله محاسبه و تعیین میشــود .البته به شرطی که
افزایش دستمزد در دو سال پایانی اشتغال ناشی از ارتقای شغلی
نباشد .بنابراین افزایش غیرواقعی دستمزد در سالهای پایانی
اشتغالضمن اینکهازنظر اخالقیدرستنیست ،موجب میشود
میانگین محاسبه مستمری از  2سال به  5سال افزایش یابد.
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افقي

 - 1یکی از عوامل تهدیدکننده جدی برای سالمت جامعه -
بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک
 - 2نگران  -سبک هنری یا ادبی
 - 3از توابع چهارمحال و بختیاری  -از درختان جنگلی  -حرف آخر
 - 4مانند ،شبیه  -نوعی انگور با دانههای درشت و دراز  -خسیس
و بخیل
 - 5بیپایه و اساس ،پوچ  -واحدی قدیمی در طول  -برادر پدر
 - 6رودی در شهر پاریس  -دارای رفتار ننگین و شرمآور  -یکی
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 - 7نام دخترانه  -هوس زن باردار  -بز بیار
 - 8بلوری شدن  -زمانی مجهول  -حوله
 - 9درک کردن  -بارش قطرههای ریز پراکنده  -از همسران
ایوب پیامبر و دختر شعیب
 - 10پندار  -خاک  -بادمجانش آفت ندارد!
 - 11اتم حاوی بار الکتریکی  -حجره  -نام قدیم کشور ویتنام
 - 12بیش از نیمی از وزن بدن را تشکیل میدهد  -پیرایههای
چشمگیر ،نمایان ولی بیارزش  -سپیدی دندان
 - 13سار دمبریده!  -تظاهر  -نزدیکبینی
 - 14پسندیده  -یکی از روشهای پیشگیری از آلزایمر
 - 15فیلمی از رضا عطاران با هنرمندی ویشکا آسایش  -لجبازی

 - 4پرجمعیتترین کشور آفریقایی  -پایتخت اتریش  -کالغک
 - 5کشور عربی  -پرورشدهنده  -رودی در کرهجنوبی
 - 6از خواهران برونته  -دانشمندی ایرانی با اثر «من الیحضره
الطبیب»  -سخنران  -مخترع تلفن
 - 7مات بودن  -اسپرم گیاهان  -از توابع کرمان
 - 8آشکارگر  -تودهای عضالنی  -زشت ،پست
 - 9تیماج  -عزم و اراده قوی  -مسابقه اتومبیلرانی
 - 10مرکز ایتالیا  -گزند  -شهری در استان مرکزی  -باالبر
 - 11پست دفاعی تیم فوتبال  -از بخشهای سازمان
تامیناجتماعی که بزرگترین خریدار درمان در کشور و طرف
قرارداد تمام مراکز درمانی است  -یاری و کمک
 - 12ساینده  -روییدن  -ذره بنیادی که میتواند به نوکلئون و
برخی مزونها و ذرههای سبکتر تبدیل شود
 - 13هشتمین حرف الفبای یونانی  -کارگزاران  -به جهان آمده
 - 14حیاتبخش مایع  -بویایی  -جانشین  -برجستگی گونه
 - 15طرحی که میتوان آن را بزرگترین طرح اجتماعی دولت
دانست  -از انواع بستنی

رمز :بیمه ملوانان

 .3بیمهشدگانی که شغل آنها در سنوات پایانی اشتغال مشمول
دســتمزد مقطوع بوده ،نیازی به کنترل نرخ رشد دستمزد ندارند و
مبنای محاسبه همان دو سال خواهد بود .همچنین کسانی که در 5
سال آخر خدمت حقبیمه آنها بر اساس حداقل و حداکثر دستمزد
قانونی پرداختشده مبنای محاسبه مستمری دو سال پایانی است.
توضیح آنکه بیمهشدگانی که نسبت به مبنای محاسبه مستمری
خود معترض باشند میتوانند درخواست خود را به شعبه مربوطه ارائه
کنند تا در کمیته مرتبط بررسی شود.
خانمها با  20سال ســابقه و  55سال سن میتوانند با  20روز
حقوق بازنشسته شوند ،مگر اینکه مشمول قانون کار باشند که
در این صورت با  20ســال ســابقه و  42سال سن نیز میتوانند
درخواست بازنشستگی کنند .مشموالن بیمه حرف و مشاغل
آزاد تحت پوشش قانون کار نیســتند ،زیرا کارفرما ندارند و در
کارگاههای مشــمول قانون کار بهعنوان کارگر اشتغال به کار
ندارند بنابراین نمیتوانند با  20ســال ســابقه و  42سال سن
بازنشسته شوند.

