مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
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یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای ،نداشتن آگاهی 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  ،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.
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یکی از ســواالتی که همواره توســط بیمهشدگان
مطــرح میشــود این اســت کــه آیــا فاصلههای
ایجادشــده بین ســوابق بیمهپردازی را میتوان
تکمیل کــرد و اینکه نحــوه پذیرش ســوابقی که
حقبیمه آن پرداخت نشده ،چگونه است؟ در این
شماره ضمن پاسخ به چند سوال در این زمینه ،به
شــرح و توضیح این موضوع میپردازیم .اما قبل
از آن ،بــا توجه به فرارســیدن ماه مبارک رمضان،
پاسخ ســوالی در خصوص ســاعات کاری در این
ماه داده میشود.
تسهیالت در نظرگرفته شده در قانون کار برای
ســاعات و نحوه انجام کار در مــاه مبارک رمضان
برای کارگران شامل چه مواردی است؟

بر اســاس ماده  150قانون کار ،کارفرمایان مکلفاند در
کارگاه ،محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد کنند.
همچنیــن در ایام ماه مبارک رمضان بــرای رعایت حال
روزهداران با همکاری انجمن اسالمی و شورای اسالمی
کار یا سایر نمایندگان قانونی کارگران ،ساعات کار را طوری
تنظیم کنند که اوقات کار ،مانع انجام فریضه روزه نباشد
و نیــز مدتی از زمان انجام کار را برای ادای فریضه نماز یا
صرف افطاری یا سحری اختصاص دهند.

آیا فاصله زمانی ایجادشــده بین ســوابق بیمه
اختیاری یا مشــاغل آزاد کــه بهعلت عدمپرداخت
بهموقع حقبیمه ایجاد شده ،قابل جبران و تکمیل
است؟

خیر ،ســوابق بیمههای خاص مانند اختیاری و مشــاغل
آزاد صرفا در صــورت پرداخت حقبیمه آن ،ظرف مهلت
مقــرر ایجاد میشــود ،در غیــر این صــورت فاصلههای
ایجادشــده بین این نــوع بیمهپردازی که ناشــی از عدم
پرداخت بهموقع حقبیمه اســت ،قابــل جبران و تکمیل
نیســت ،مگر آنکه در طول فاصله ایجادشــده ،بیمهشده
در کارگاهی اشتغال بهکار داشته و کارفرما حقبیمه آن را
برابر مقررات پرداخت کند.

لطفــا در مورد نحوه پرداخــت حقبیمه و ایجاد
سابقه برای مدتی که کارفرما حقبیمه آن را به هر

دلیل پرداخت نکرده است ،توضیح دهید.

بر اســاس قانون تامیناجتماعی ،کارفرما مکلف اســت
لیســت کارگران و حقبیمه هر مــاه را حداکثر تا پایان ماه
بعد (در مورد کارگاههای مشــمول معافیت بیمهای مانند
نانواییها یا تولیدیها حداکثر تا پایان دو ماه بعد) به شعبه
تامیناجتماعی محل ،ارسال و پرداخت کند .چنانچه به هر
دلیل حقبیمه یک کارگر در یک دوره زمانی خاص پرداخت
نشود ،بیمهشده میتواند با مدارکی که اشتغال او را در این
دوره ثابت میکند (مانند حکم کارگزینی ،قرارداد ،فیش یا
چک دریافت حقوق ،مزایا و )...به شعبه تامیناجتماعی
و اداره کار محــل خود مراجعه و پــس از اخذ رای از اداره
کار مبنی بر تایید اشــتغالش ،نســبت به احتساب سوابق
موردنظــر خود اقدام کند .بدیهی اســت در صورت اثبات
صحت اشتغال فرد در کارگاه ،کارفرما باید حقبیمه ایامی
را کــه حقبیمه آن را پرداخت نکرده اســت ،برابر مقررات
و با نرخ روز پرداخت کنــد .ضمنا در مورد کارگاههایی که
دارای بازرسی دورهای از سوی تامیناجتماعی است ،جای
هیچگونه نگرانی نیست ،چراکه فاصله بین دو بازرسی در
صورتی که فرد موردنظر در کارگاه حضور داشــته باشــد،
بهعنوان ســابقه پرداخــت حقبیمــه در تامیناجتماعی
محســوب شده و حقبیمه آن ،پس از محاسبه از کارفرما
مطالبه میشــود .به ایــن دلیل به کارگرانــی که احتمال
میدهند حقبیمه آنان توسط کارفرما پرداخت نمیشود،
توصیه میشــود بهصورت دورهای  3تا  6ماهه به شــعبه
محل کارگاه مراجعه و با اعالم مشخصات خود ،درخواست
کتبی بازرسی از کارگاه را بدهند.

تحصیــل ،ماهانه مبلغی بهعنوان شــهریه بــه آنان داده
میشــود ،اگر حقبیمه یا کســور بازنشستگی از آن کسر
و به یکــی از صندوقهای بازنشســتگی (مانند صندوق
بازنشســتگی کشــوری یا صندوق بازنشستگی نیروهای
مســلح) واریز شود ،در این صورت مدت مذکور بهعنوان
سابقه پرداخت حقبیمه محسوب میشود .چنانچه فردی
پس از فراغت از تحصیل و قطع رابطه استخدامی (مانند
اســتعفا ،اخراج ،بازخرید ،انفصال ،اتمام قــرارداد )...با
محل خدمت مورد تعهد خود یا تغییر وضعیت استخدامی
یــا انتقال به دســتگاه دیگری بــه هر طریــق بیمهپرداز

آیا مــدت تحصیل در دانشــگاه مانند ســوابق
ســربازی یا حضور در جبهه ،درصــورت پرداخت
حقبیمــه بهعنــوان ســابقه بیمــهای محســوب
میشود؟

ســوابق در تامیناجتماعــی در صورت اشــتغال بهکار و
دریافت دســتمزد و پرداخت حقبیمه مربوطه یا پرداخت
حقبیمه با انعقاد قرارداد بیمههای خاص (بیمه اختیاری،
مشاغل آزاد و )...ایجاد میشود .در مورد سوابق تحصیل
در دانشگاه ،درحال حاضر مانند سوابق سربازی یا حضور
داوطلبانه در جبهه ،قانونی برای پذیرش و احتساب سوابق
گذشته تحصیلی وجود ندارد.
البتــه در خصــوص دانشــجویان مراکــز تربیــت معلم
(دانشسراهای قدیم) یا دانشگاههای افسری که در زمان

در صورت اثبات صحت اشتغال فرد در کارگاه ،کارفرما باید حقبیمه ایامی را که حقبیمه آن را پرداخت نکرده است ،برابر مقررات و با نرخ روز پرداخت کند.
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عمودی
ی دیگــر از چهار هلدین 
گ
ی در اقتصاد -یک 
ن مالــ 
ی تامی 
ی از ابزارهــا 
 -1یکــ 
تساختوسازبیمارستانهاوساختمانهای
یک همسئولی 
سازما نتامیناجتماع 
ن را برعهد ه دارن د
ن سازما 
مورداستفاد ه ای 
 -2مایکروویو  -جانشینی

لو
ی از ویکتورهوگو دربــار ه ژنرا 
 - 3یــک لحظــ ه  -محرو م از آبــادی -درامــ 
ی را بر علی ه پادشا ه چارلز
ش شورش 
ک هواداران 
ی ک ه ب ه کم 
سیاستمدار انگلیس 
ی کر د
ل سازمانده 
او 
ن خراسانشمالی -نوعی رویه کفش -شهری
ی و جالبتوج ه استا 
 -4از آثار دیدن 
ن
در آلما 
ک
ت زبانگنجش 
ی رفتن -درخ 
ی ب ه شهر 
 -5دان ه سحرآمیز  -از شهر 
ن
ل کارشناسی -قرص روانگردا 
 -6نا م دیگر جیوه -دور ه تحصی 
 -7زرهساز – یکصدم متر  -کار و پیش ه
ی در
ی کاربرد 
ی اروپایی بهطول 860کیلومتر -از ســاحها 
گ ندا -رود 
 -8بان 
ش
ی رزمی -پسوند آ 
ی از ورزشها 
بسیار 
 -9گوارا  -مواجب -اندازه
ن جشنوار ه فیلم
ن فیلمنام ه سیوششمی 
ی نخی -برند ه جایز ه بهتری 
 -10پارچها 
فجر اثر کامبوزیا پرتوی -گیا ه مولد کتیرا
ن
ش گنا ه بندگا 
 -11طاقچ ه باال -متنو ع و گوناگون -بخشای 
ی نورست ه در سفر ه هفتسین -بسام د
ل نماز -گیاه 
 -12از اعما 
ی
ی ایران -پسوند مصدر جعل 
ی اسالم 
ی جمهور 
 -13ریحان ه دشتی -خبرگزار 
ی شرکتکنند ه در
ی اردکان -از فیلمها 
ی هر سال ه در شهر زیبا 
 -14جشنوارها 
ی محمدرضا فروتن
جشنوار ه  28با هنرمند 
ی بهدســتور محمدشــا ه قاجار خف ه شد -
ن قائممقا م فراهان 
 -15باغی ک ه در آ 
محروم از سالمتی

پاسخ جدول شماره150

افقی
ی ب ه
ن کارگر یا کارفرمای 
ل موردنظر با داشت 
ی انجا م حرف ه و شغ 
ی ک ه برا 
 -1افراد 
ص هیئتمدیره
ی مراکز ذیصال ح یا ب ه تشخی 
استناد مجوز اشتغا ل صادره از سو 
ی خاص
ت حمایت 
ل مقررا 
ل داشت ه و مشمو 
ی بهکار اشتغا 
ن تامیناجتماع 
سازما 
نباشند -ماه بهار قرآن
ی از انار پوستکند ه
ن ناو یا هواپیما  -بخش 
 -2فرایند هدایتکرد 
ی از آلفرد هیچکاک -ضرب ه سر در فوتبال-
ب کشورمان -فیلم 
 -3از اقوا م غر 
ی سخت
گرما 
ن
ی در آلما 
ی صنعت 
ت دانه -ناحیها 
ش هف 
 -4پیرو دین حضرت موسی(ع) -آ 
 -5دریاساالر -ما ه دو حرفی -عطرمای ه
ک
 - 6ورقه ورقهشدن -آسانی -امالح اسیدکربنی 
 -7مر غ میرود! -شامگا ه عرب -سزاوار -پسوند سایند ه
ل میکنن د
ی خرد ایجاد خل 
ی ک ه در برابر رشد کسبوکارها 
 -8از جمل ه موانع 
ن برونت ه  -فقط مختص افراد دارای ژن خوب است!  -عضو متنفر
 - 9از خواهرا 
ف کر د
ل  1811کش 
ن عنصر را در سا 
ی ای 
ی دانشمند فرانسو 
از دود  -کورتوس 
ت پندارد
ی درو غ را راس 
ی ک ه کس 
ی ناآگاهی -عمل 
 -10نیکزاد  -خطا از رو 
ن جدولی -از مرکبات
ی  -ویتامی 
ی جنگند ه عمودپرواز بریتانیایــ 
 -11هواپیما 
ک
خوشخورا 
ن بلقیس -بنیادگذاری -بزرگواریها
 -12سرزمی 
ف آخ ر
ش آرد -حر 
ن دهان -آ 
 -13هستهای -درو 
ش
ی گران 
ن اثر نیرو 
ن بر اثر نبود 
ن وز 
ی در رو م باستان -نداشت 
 -14مظهر زیبای 
ث اقتصاد
ن مباح 
ی از اصلیتری 
ی ک ه ب ه یک 
 -15دروغترکی -موضو ع صندوقهای 
ل ش د
ل ده ه  90تبدی 
ن از اوای 
ی جها 
ی از کشورها 
ی در بسیار 
اجتماع 

تامیناجتماعی شود ،میتواند بر اساس قانون نقلوانتقال
حقبیمه یا کســور بازنشســتگی یا قانــون تغییر صندوق
بازنشســتگی ،با پرداخت مابهالتفاوت حقبیمه ،نســبت
به احتساب سوابق خود در تامیناجتماعی اقدام کند.
همچنیــن طالب حوزههــای علمیه در زمــان تحصیل
میتوانند با پرداخت حقبیمه از سوی مرکز خدمات حوزه
علمیه خــود به شــعبه تامیناجتماعی محل ،مشــمول
مقررات تامیناجتماعی شــده و مــدت تحصیل آنان در
حوزه تحتعنوان بیمه طالب و روحانیون بهعنوان سابقه
پرداخت حقبیمه در تامین اجتماعی ،محسوب شود.

بســیاری از افراد ســودجو از ضعف قانون،
سود جسته و مبادرت به طالق توافقی رجعی
میکنند ،رواج ازدواج موقت(صیغه) و حتی
ازدواج ســفید (بدون متعه) ،بیشتر میشود
و حتــی شــاهد خواهیم بود که بســیاری از
این زوجین با وجود داشــتن فرزند و سالها
زندگی گرم و بانشاط و با فراهمبودن شرایط
قانونــی ،مبــادرت به ورود به مســیر طالق
ً
صوری میکنند ،مســیری کــه عموما به از
هم پاشــیدن خانوادهها نیز ختم میشــود!
از پیامدهای ضعــف قانون پیش گفته که با
هدف صیانت از خانواده شکل گرفته میتوان
به از بیــن رفتن حرمت پیوند خانواده و ورود
خانوادهها برای رفتار دوگانه اشــاره کرد .در
اینگونه شرایط فرزندان در سنین پایین یا از
کنه موضوع بیاطالع هستند یا زوجین برای
جلوگیــری از عدم افشــای واقعیت مبادرت
به ظاهرســازی مقوله طالق برای فرزندان
خود میکننــد .در پارهای موارد که فرزندان
خردســال از موضوع مطلع میشوند ،سطح
اضطراب و نگرانی آنها برای از دسترفتن
کانــون خانــواده و حمایتهــای والدیــن و
احتمــال عدمبرخــورداری توام پــدر و مادر
نسبت به سایر همسنوساالن آنها افزایش
مییابد .والدین طالقهای توافقی ـ صوری
مجبور به اظهــار غیرواقعی علیالخصوص
در مواجهــه بامامــوران دولــت یا بازرســان
تامیناجتماعی میشوند که خود آثار و تبعات
اجتماعی و اخالقــی مضاعفی بر جامعه بار
میکنــد .گرچه قانــون حمایــت از خانواده
در بســیاری از حوزههای احکام و قواعدی
پیشــرو و نو ارائه کرده که ســالها جای آن
در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور خالی
بوده ،چندان بیایراد هم نیســت و نقدهایی
جــدی به آن در مســئله طالقهای صوری
وارد است که باید با استفاده از ظرفیتهای
کارشناســی و فنی در اختیار نســبت به رفع
آنها اقــدام کــرد .در این میان از ســازمان
تامیناجتماعــی نیز انتظار مــیرود که باید
از توان کارشناســی و اقناعی خود در جهت
اصالح این قانون اســتفاده کند .از آنجا که
در متن قانون به صراحت به نداشــتن شغل
یا شوهر اشاره شــده ،لذا داشتن شوهر چه
بهصورت رســمی یا غیر آن ،اگر با شــهود و
مستندات برای بازرسان ذیربط احراز شود
موجــب قطع مســتمری خواهد بــود .برای
مواردی که سازمان تشخیص دهد ،میتوان
به مــاده  49همان قانون مبنــی بر معرفی
افرادی که پس از رجوع تا یکماه از ثبت آن
خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت
الزم اســت و از ثبــت آن امتنــاع میکنند،
ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای
نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت
محکوم خواهند شد نیز استفاده کند .بند()3
قانون حمایــت از خانــواده نیازمند اصالح
فوری است.
ســازمان تامیناجتماعی و سایر صندوقها
بایــد بــا همفکــری و کار کارشناســی که با
محوریت وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی
صورت میگیرد ،پیشــنهاد اصالح آن را به
نحوی که دوره دریافت مستمری بازماندگان
دختــر مانند بیمــه بیکاری ،بــا محدودیت
زمانــی و دورهای اصالح شــود .البته برای
دختران معلــول و ازکارافتاده اســتثنا قائل
شوند .دختران مســتمریبگیران متوفا که
بعد از فوت والدین تقاضــای برخورداری از
مســتمری بازماندگان را کنند با محدودیت
دریافت زمانی حداکثر پنجســال و بهشــرط
آن باشــد که دختــر متقاضی قبــل از فوت
بیمهشــده اصلــی ،تحت تکفل و پوشــش
صندوق بازنشستگی ذیربط باشد .فرزندان
اناثــی کــه قبال از ایــن نوع مســتمری(که
بــه نوعــی مســتمری حمایتــی اســت)
برخــوردار بودهاند ،میبایســت واقعیبودن
یــا صوریبودن طالقها و رجــوع احتمالی
از طریق بازرســان و نماینــدگان صندوقها
دقیقــا بررســی و اعمال قانون شــود .برای
افراد متخلف برگشت مستمریهای من غیر
حــق وفق ماده 97قانــون تامیناجتماعی،
همچنیــن جریمه و حبس موضوع ماده 49
قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.
کارشناس رفاه و تامیناجتماعی

