مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 8

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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نحوهپذیرشسوابقسایرصندوقهادرتامیناجتماعی
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در کشــور عالوه بر صنــدوق تامیناجتماعی تعداد
قابلتوجهی صندوق بازنشستگی وجود دارد .از جمله
میتوان به صندوق بازنشستگی کشوری ،صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح ،صندوق بازنشستگی
روستائیان و عشــایر ،صندوق بازنشستگی کارکنان
بانکها ،صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما،
صنــدوق بازنشســتگی شــرکت نفــت و ...اشــاره
کــرد .در این شــماره ضمن پاســخ به چند ســوال،
بــه نحــوه احتســاب و پذیــرش ســوابق منتقله از
سایر صندوقهای بازنشســتگی به تامیناجتماعی
میپردازیم.
آیــا پــس از ارائــه درخواســت انتقــال کســور
بازنشســتگی ،ســایر صندوقها به تامیناجتماعی
توســط بیمهشــده ،مهلت خاصی برای پیگیری آن
وجود دارد؟

بله ،حداکثر مهلت پیگیری برای حصول نتیجه مراحل انتقال
کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی قبلی بیمهشده به
تامیناجتماعی ،حداکثر یکســال از تاریخ تقاضای انتقال
کســور بازنشســتگی اســت ،در غیر این صورت درخواست
متقاضی بیاثر شده و ادامه مراحل انتقال کسور بازنشستگی
بــا ارائه تقاضای مجدد و محاســبه مابهالتفــاوت متعلقه بر
اساس درخواست جدید خواهد بود.

اینجانب با 10سال سابقه در صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح ،از محل کار قبلی خود استعفا داده و
هماکنون بیمهپرداز تامیناجتماعی هســتم .میزان
کل کسور بازنشستگی بنده در صندوق قبلی (سهم
بیمهشده و کارفرما) جمعا 10میلیون و 800هزار تومان
شــده و آخرین حقوق مشمول بیمه در صندوق قبلی
روزانه  55هزار تومان و هماکنون دســتمزد مشمول
کســر بیمهام در تامیناجتماعی نیــز روزانه  5هزار
تومان اســت ،حال برای انتقال سوابق قبلی خود به
تامیناجتماعی چقدر باید بپردازم؟

فرمول محاســبه مابهالتفاوت انتقال کســور بازنشســتگی
افرادی که که بهعلت اســتعفا ،اخــراج ،انفصال از خدمت،
اتمام قرارداد (بهجــز بازخرید خدمت) با محل خدمت قبلی

خــود قط ع رابطه اســتخدامی کرده و پــس از آن بیمهپرداز
تامیناجتماعی میشوند بهشرح زیر است:
جمع کل کسور منتقله از صندوق قبلی –(18درصد*دستمزد
*مدت سوابق منتقله به روز)= مابهالتفاوت
که در این فرمول دســتمزد عبارت اســت از :آخرین حقوق
و مزایای روزانه مشــمول کسر حقبیمه در صندوق قبلی یا
دستمزد روزانه زمان درخواســت انتقال کسور بازنشستگی
در تامیناجتماعی ،هر کدام بیشــتر باشد ،بنابراین با توجه
به اطالعات داده شــده در پرسش این ســوالکننده ،مبلغ
مابهالتفــاوت متعلقــه برای انتقال کســور بازنشســتگی از
صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح به تامیناجتماعی
و احتســاب ســوابق مذکور در تامیناجتماعی برابر است با
 25335000=10* 365*55000*%18-10800000تومان.
اما فرمول محاســبه مابهالتفاوت انتقال کسور بازنشستگی
بیمهشــدگانی که بهعلــت بازخرید با محــل کار قبلی خود،
قطع رابطه اســتخدامی پیدا کرده و پــس از بیمهپردازی در
تامیناجتماعی درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق
قبلی خود را از صندوق بازنشستگی قبلی به تامیناجتماعی
ارائه میدهند ،بهشرح زیر است:
جمعکلکسورمنتقلهازصندوققبلی–(*%15دستمزد*مدت
سوابق منتقله به روز)=مابهالتفاوت
که در این فرمول دستمزد عبارت است از :حداقل دستمزد
روزانه سال پرداخت مابهالتفاوت انتقال کسور بازنشستگی به
تامیناجتماعی یا آخرین حقوق روزانه مشمول کسر حقبیمه
در صندوق قبلی هر کدام بیشتر باشد.

اتمام قرارداد (بهجز بازخریــدی) با محل خدمت قبلی خود
قطــع رابطه اســتخدامی کرده و قبــل از تاریــخ مذکور نیز
بیمهپــرداز تامیناجتماعی میشــوند ،صرفنظــر از تاریخ
تقاضای انتقال کســور بازنشســتگی بــه تامیناجتماعی و
پرداخت مابهالتفاوت ناشــی از انتقال سوابق صندوق قبلی
(قبــل یا بعد از  )1380/2/9کل ســوابق گذشــته آنها در
محل اشــتغال قبلی آنان (در صندوق بازنشســتگی قبلی)
پــس از انتقال آن به تامیناجتماعی و پرداخت مابهالتفاوت
متعلقه بهعنوان سوابق موثر در احراز شرایط بازنشستگی در
تامیناجتماعی محاسبهشده و مورد پذیرش خواهد بود.البته
بــرای افرادی که به علت بازخرید قبل از تاریخ 1380/2/9
با محل اشتغال  قبلی خود قطع رابطه استخدامی میکنند،
صرفنظر از تاریخ شــروع بیمهپــردازی در تامیناجتماعی
و تقاضای انتقال کســور بازنشســتگی به تامیناجتماعی و

اینجانبپساز21سالخدمتدرآموزشوپرورش
در تاریخ  1380/2/1از خدمت در اداره مذکور بازخرید
شــدم و از تاریــخ فوق تاکنــون بیمهپرداز نیســتم.
آیــا در حال حاضر با  60ســال ســن میتوانم پس از
شروع بیمهپردازی در تامیناجتماعی و انتقال کسور
بازنشســتگی ســوابق خود از صندوق بازنشستگی
کشــوری به تامیناجتماعی و پرداخت مابهالتفاوت
مربوط به آن ،بازنشسته شوم؟

بله ،برای پذیرش و احتساب سوابق منتقله از سایر صندوقها
به تامیناجتماعی تاریخ ( 1380/2/9تاریخ تصویب قانون
نحوه تاثیر ســوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای
اســتفاده از مزایای مقــرر در قانــون تامیناجتماعی) یک
تاریخ مبناســت  .بدین صورت که افــرادی که قبل از تاریخ
 1380/2/9بهعلت اســتعفا ،اخراج ،انفصــال از خدمت،

در این مطلب گفتهایم که چطور سوابق خود را از صندوق بازنشستگی کشوری ،نیروهای مسلح ،روستائیان و عشایر و ...به تامین اجتماعی منتقل کنید.
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پرداخت مابهالتفاوت ناشــی از انتقال سوابق صندوق قبلی
(قبــل یا بعد از  )1380/2/9کل ســوابق گذشــته آنها در
محل اشتغال قبلی آنان (در صندوق بازنشستگی مربوطه)
پــس از انتقال آن به تامیناجتماعی و پرداخت مابهالتفاوت
متعلقه بهعنوان ســوابق موثر در احراز شــرایط بازنشستگی
در تامیناجتماعی مــورد پذیرش قرارمیگیرد .اما اگر تاریخ
قطع رابطه اســتخدامی آنان بهعلل فوق از جمله بازخریدی
از محل اشتغال قبلی بعد از  1380/2/9باشد یا تاریخ اولین
بیمهپردازی آنها در تامیناجتماعی پس از خروجشــان از
صندوق قبلی (بهجز بازخریدی) بعد از  1380/2/9باشــد،
برای برقراری مستمری بازنشستگی در تامیناجتماعی باید
عالوه بر احراز شــرایط سن و سابقه ،حداقل 10سال سابقه
بیمهپردازی در خود تامیناجتماعی (بهجز سوابق منتقله از
صندوق قبلی) داشته باشند.

دانشــجویان برای اینکه بتوانند بازپرداخت
بدهیهایشان را مدیریت کنند ،مدت زمان
پرداخت قســطها را از حدود 7/4ســال در
 1992تا 13/4ســال در  2015طوالنیتر
کردهاند.
طبق گــزارش بانــک مرکزی آمریــکا ،از
سال  ،1995نســبت بدهی دانشجویان به
درآمدشان در 95درصد خانوارها سر به فلک
گذاشته است.
برخی ادعا میکنند ،تمرکز بر آموزشعالی
رایــگان ،واپسگرایانه و بــه نفع گروههای
ممتاز اســت ،اما باید در نظر داشته باشیم
که مترقیبودن کل اقتصاد اهمیت دارد ،نه
فقط یک بخش خاص آن .نکته اینجاست
که در بسیاری از ایالتهای آمریکا ،حذف
آمــوزش از ســرمایهگذاریهای عمومــی
بــا کاهــش مالیاتی بــه نفــع ثروتمندان و
شــرکتها همــراه بوده اســت .بدتر اینکه
دانشگاههای سودمحوری که جای خالی
دانشــگاههای عمومــی را ُپــر میکننــد،
بدهیهای سنگینی را بر دوش دانشجویان
فقیــر میگذارند .مطالعات زیادی نشــان
میدهــد کــه دانشآموختــگان دوره
کارشناسی در دانشــگاههای پولی آمریکا
بهطور میانگین 39950دالر به دانشــگاه
بدهکارنــد ،توجــه داشــته باشــید که این
رقم 43درصد از بدهــی دانشآموختگان
دانشــگاههای عمومی بیشــتر اســت .با
این حســاب میتوان گفــت آموزشعالی
بدل به میدان مینی شــده اســت که گویا
تنها دانشــجویان ثروتمندتر و واجد شبکه
روابط در میان «راستگرایان» میتوانند به
سالمت از آن گذر کنند.
از اینکــه خصوصیســازی و پولیســازی
آموزشعالــی چــه عواقبــی در پــی دارد،
مثالهــای زیــادی در دســت داریــم.
برجستهترین مثال ،شــیلی است .آگوستو
پینوشــه ،دیکتاتور راســتگرای شیلی ،که
آموزشعالی را چیزی تجملی میدانست،
بهمحض به قدرت رســیدن پس از کودتای
 ،1973عزم کرد تا آموزش عمومی را از میان
ببرد و آموزش عالــی را به بخشخصوصی
واگــذار کند .نتیجه این پــروژه ،نظامی بود
که بیش از پیش نابرابر ،گران و طبقاتی شده
بود .پس از دههها مبارزه ،نیروهای مترقی
در شیلی تا حدی به حل این معضل نزدیک
شدهاند ،در حالیکه ایاالت متحده آمریکا
ثابتقدم در مسیری متفاوت قدم برمیدارد.
با مرور دوران پیش از ریاستجمهوری رونالد
ریگان ،کامال حس نوستالژیک به ما دست
میدهد .دســتاوردهای نظام آموزشعالی
ایاالت متحده آمریکا در دوره پس از جنگ
جهانــی دوم ،مثل همه دســتاوردهای آن
زمان ،شــکننده بود .با ایــن حال ،آموزش
عالی عمومی ،ارزشی اصیل داشت که باید
بــر آن افزود ،نه اینکه آن را کنار گذاشــت.
چراکــه آموزش عالی رایــگان فرصتهای
بســیاری برای پیشــرفت زندگی نسلهای
طبقه کارگــر و تحرک صعــودی این طبقه
به طبقه متوســط فراهم کــرد .این تحرک
سریع شمار دانشجویان
اجتماعی با افزایش ِ
در دهههــای  1960و  1970ادامــه یافت.
اگر آموزشعالی عمومی رشــد نکرده بود،
چنین تحرک و گشایشــی محقق نمیشد.
این دستاوردی است که ارزش دفاع دارد.
این یادداشت با نگاهی به مقاله مایک کونجال،

کارشناس اقتصادی و عضو هیئت تحریریه
نشریه دیسنت ،تنظیم شدهاست.

