مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

رویداد

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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مراسم سالگرد درگذشت استاد میرمصطفی
عالینسب برگزار شد
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شماره صد و پنجاهونه

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

مشوقهایبیمهایبرایکارفرمایان
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در ســال «حمایــت از کاالی ایرانــی» بــا هــدف
تحرکبخشــی بــه بــازار کار کشــور ،حمایــت از
کارفرمایان و کارآفرینان و ایجاد اشتغال از طریق
ترغیب و تشــویق کارفرمایــان کارگاههای تولیدی
و خدماتی به اســتفاده از نیروی کار جدید« ،طرح
مشــوقهای بیمهای ســهم کارفرما» ،در سازمان
تامیناجتماعی به اجرا گذاشــته شــده است .این
طرح که مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اســت و معاون اول رئیسجمهور نیــز آن را ابالغ
کرده ،رونقبخشــی به تولیــد و اشــتغال را دنبال
میکنــد .این طرح که دســتور اداری آن در تاریخ
 1397/4/3صادر شده ،نحوه استفاده از معافیت
حقبیمه سهم کارفرمایی را مشخص کرده است.
بر اســاس این طرح تمامی کارفرمایان مشــمول
طــرح ،در صــورت بهکارگیــری نیــروی جدید کار
تحصیلکرده دانشــگاهی و داشــتن شرایط الزم،
از مشــوق بیمهای مبنی بــر معافیــت از پرداخت
حقبیمه ســهم کارفرما حداکثر تا پایان ســال97
برخوردار میشوند .ضمنا هزینه اجرای این طرح
توسط دولت به تامیناجتماعی پرداخت میشود.
در این شــماره به چند پرســش دربــاره این طرح
پاسخ دادهایم.
کارگاههــای مشــمول طــرح برخــورداری از
مشوقهای بیمهای سهم کارفرما باید چه شرایطی
داشته باشند؟

کارفرمایان تمامی کارگاههای تولیدی و خدماتی که دارای
مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور بوده و قبال در
تامیناجتماعــی کد کارگاهی دریافت کــرده و حداقل دو
نفر تحتپوشــش بیمه داشته باشند ،میتوانند از معافیت
بیمهای سهم کارفرما در طرح مشوقهای بیمهای برای
کارفرمایان استفاده کنند .ضمنا کارگاههای جدیدالتاسیس
در زمــان اجرای طــرح (ســال  )1397نمیتوانند از این
معافیت برخوردار شوند.

نیروی کار جدید برای اســتخدام در کارگاههای
مشمول طرح ،جهت بهرهمندی از معافیت حقبیمه

سهم کارفرما باید چه شرایطی داشته باشد؟
نیــروی کار جدیــد مشــمول معافیــت ســهم کارفرما ،از
دانشآموختــگان دانشــگاهی بیــکار کــه دارای مدرک
کارشناســی و باالتــر بوده و حداقل ســه مــاه از ثبتنام
آنها بهعنوان جوینده کار در مراکز کاریابی و مشــاورهای
غیردولتی دارای مجوز یا ســامانه کارورزی وزارت تعاون،
کار و رفاهاجتماعی ســپری شده باشد ،انتخاب میشوند،
اما در شهرها یا بخشهای فاقد دفاتر کاریابی غیردولتی،
تائیدیــه اداره تعــاون ،کار و رفاهاجتماعــی محل مبنی بر
بیکاربودن فرد کفایت میکند .از دیگر شــرایط نیروی کار
جدید شــمول معافیت حقبیمه ســهم کارفرما ،نداشتن
بیش از یکسال ســابقه پرداخت حقبیمه قبل از ثبتنام
آنان اســت .همچنین حداکثر سن برای متقاضیان کار با
مدرک کارشناســی 25سال ،کارشناســی ارشد 28سال و
متقاضیان کار با مدرک دکترا 32سال تمام است ،البته به
حداکثر ســن دانشآموختگان جویای کار پسر که خدمت
سربازی را گذراندهاند ،دو سال اضافه میشود .ضمن آنکه
دانشآموختگان پسر مشــمول این طرح باید حتما کارت
پایانخدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه داشته باشند.

بخواهد یک نفر نیروی کار جدید دانشگاهی دیگر (عالوه
بر دو نفر قبلی) که مشــمول این طــرح قرار بگیرد جذب
کند ،الزم است ابتدا دو نفر دیگر بیمهشده (که لزومی ندارد
حتما دارای تحصیالت دانشگاهی باشند) استخدام کرده
و حقبیمه آنان را بهطور کامــل (بدون معافیت بیمهای)
پرداخت کند تا نفر سوم در ماه آینده بتواند جذب و مشمول
برخورداری از معافیت بیمهای شود.
آیا کارفرمایــان کارگاههای تولیــدی و خدماتی
که نیروی کار دانشــگاهی جدیــد را بهجای نیروی
کار شــاغل در کارگاه که اخراج ،مســتعفی یا ترک
کار کردهاند ،بهکار میگمارند ،میتوانند مشــمول
اســتفاده از مشــوق بیمهای (معافیت از پرداخت
حقبیمه سهم کارفرما) برای نیروی جدید شوند؟

لطفــا در خصــوص نحوه اجرای طرح مشــوق
بیمهای برای کارفرمایان کارگاههای دارای شرایط
توضیح دهید.

تمامی کارفرمایان مشــمول طــرح در صورت بهکارگیری
نیــروی جدیــد کار تحصیلکرده دانشــگاهی و داشــتن
شرایط الزم ،از مشوق بیمهای مبنی بر معافیت از پرداخت
حقبیمه ســهم کارفرما (20درصد دستمزد بیمهشدگان
مشــمول این طرح) حداکثر تا پایان امســال مشــروط به
ارســال لیســت و پرداخت حقبیمه برخوردار میشوند .به
عبارت دیگر ،کارفرمایان اینگونــه کارگاهها برای نیروی
کار جدید حائز شرایط خود ،بهجای واریز 30درصد دستمزد
بهعنــوان حقبیمه ،فقط 10درصد دســتمزد را (7درصد
سهم بیمهشده و 3درصد بیمه بیکاری) پرداخت میکنند.
اما کارگاههای دارای شــرایط ،بهازای هر دو نفر بیمهشده
صرفا مجاز به اســتخدام یک نفــر نیروی کار جدید دارای
مدرک دانشگاهی هستند که معافیت بیمهای سهم کارفرما
بــه آنان تعلق بگیرد .بهعنوان مثــال ،کارگاهی که دارای
چهار نفر بیمهشــده است ،میتواند حداکثر دو نیروی کار
دانشگاهی جدید دارای شرایط استخدام کند که مشمول
طرح معافیت بیمهای سهم کارفرما شود .اما اگر کارفرما

کارفرمایان کارگاههای حائز شرایط طرح مشوق ،بهجای واریز 30درصد دستمزد ،فقط 10درصد (7درصد سهم بیمهشده و 3درصد بیمه بیکاری) پرداخت میکنند.

شرح جدول شماره 158
طراح :حمیدرضا عبدالوند

عمودی
ی هر کســبوکاری
ی راهانداز 
ش برا 
 -1میله ،اســتوانه ،گــردان -بهعالو ه آموز 
ت در کشو ر
ی ماشینآال 
ن تولیدکنندهها 
ل بسیار مهماند  -از قدیمیتری 
دو عام 
ی
ک اضاف 
ن پول -الستی 
ن و بر گرفت 
ن در داد 
 -2اختر بد -کشرفت 
ت زیر خاکی
ف اگر -ثرو 
ی غالت -مخف 
ی برا 
گ خاک -پیمانها 
 -3تود ه بزر 
ش ک ه زادگا ه نظامی
ک تفر 
ی نزدی 
ن ریز گل -روســتای 
ت و هنگام -دشــم 
 -4وق 

ی ن ر
ی بوده -بز کوه 
گنجو 
ن قدی م مازندران -قد و باال
 -5شان ه و کتف -از اسپهبدا 
ی معیری -تعجب -آزا د
ی ره 
ی و سیاس 
 -6اشعار فکاه 
ن فیل م  -1969از غروب
 -7بیســخن ،بیگفتوگو -برند ه جایز ه اســکار بهتری 
تا سح ر
ی گردشگران
ن مقصدها 
ی ایرا ن ک ه جذابتری 
ی تاریخ 
 -8زما ن مرگ -از شهرها 
ن
هستند -جم ع امی 
ن هواپیمای
ی در هواپیما -اولی 
ی از هیدروژ ن و اکسیژن -دستگا ه ردگیر 
 -9ترکیب 
کانگلستا نوفرانس ه
تساخت همشتر 
تجها نبادوما خسرع 
قصو 
یمافو 
مسافربر 
ب
ی درخشان -الهی -گل ه اس 
 -10سورها 
ب شهر -امر راندن -مساوی ،براب ر
ی بود در جنو 
ن دودی  ،دروازه ا 
 -11دروازه ماشی 
 -12یار چوپان -جهت -امر ب ه یافتن -نویسند ه نمایشنام ه جالدها ه م میمیرن د
ی
س آسمان 
ی دردنما -رتب ه استخدامی -خر 
 -13مدرس ه خردساالن -آوا 
 -14دیوار بلند -غیر همخون -روز
ت میکند
ک تبعی 
ی بیسمار 
ل اینک ه از الگو 
ی ک ه بهدلی 
 -15فالنی -کشــور اروپای 
ی و عشایر
ن روســتای 
ش مردا 
ن اســت -باالپو 
ن در جها 
ن نظا م درما 
ی بهتری 
دارا 
ی
بختیار 
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افقی
 -1بــا 49درصد بزرگترین ســهامدار پروژه 4میلیارد یورویی پاالیشــگاه ســتاره
ن صادرکنندگا ن جها ن و یکی از بزرگترین حذفشدهها
خلیجفارس است -از برتری 
در جامجهانی -2018دشواری
ن!
ک در اروپا -را ه بیپایا 
ی کوچ 
 -2کشور 
ی در کشور غنا -نشان ه وجود مفعو ل در جمله -خزند ه بیدستوپا
 -3حرفه -شهر 
ل میشود -ادیب
ب رودخان ه تشکی 
ی ک ه در مص 
ت آبرفت 
ت نشستن -دش 
 -4بســ 
گ بیابان
ل  1936و نویسند ه گر 
ی برند ه نوب 
آلمان 
 -5سار د م بریده! -ارزش -آماسکردن
ن
 -6ضعیفشدن بینایی -همانندی -شالود ه و بنیا 
ی یا فشار -آحاد -وسیل ه صافکردن
ل سنگین 
ی تحم 
ی باالبر -توانای 
 -7انگلیس 
ک پارچ ه
چرو 
ی و اقتصاد -پیشــخدمت
ث در حوز ه علوماجتماع 
ن مباحــ 
ی از مهمتری 
 -8یکــ 
ت پخت ه
ی گوش 
رستوران -نوع 
ی!
ی دهنکج 
ک پوست -صدا 
 -9تخ م چمن -پایینی -چینوچرو 
ی شاهی -خودداریکردن
 -10سر فوتبالی! -سبز 
ت الیموت -چی ز
 -11منفی -قو 
ق ایرا ن
ی در شر 
ن فیل م  -1976طایفها 
 -12نام دخترانه -برند ه جایز ه اسکار بهتری 
ت انگو ر
 -13فراخواندن -مظهر سبکی -نویسند ه رمان خسیس -درخ 
ی و نیز
ش بیکار 
ش اشــتغال ،افزای 
ی ک ه به کاه 
ش نرخ 
 -14پیششــماره -کاه 
تشدید فقر منجر خواهد شد
ی جستن
 -15نمایند ه  -ده ،روستا -دور 

خیــر ،چنانچه به هر طریقی مشــخص شــود نیروی کار
جدید معرفیشده در کارگاه ،مشمول مشوق بیمهای نبوده
یا به روشــی غیر از روشهای فوق در کارگاه جذب شده،
بالفاصله از شمول طرح مشوق بیمهای حذف و کارفرمای
کارگاه از مزایــای معافیت بیمهای ســهم کارفرما محروم
میشود و باید تمامی ضرر و زیان واردشده در این خصوص
را به تامیناجتماعی بپردازد .همچنین اگر برای ســازمان
تامیناجتماعی ثابت شــود کــه در برخــی از کارگاههای
مشــمول قانون تامیناجتماعی ،صرفا برای اســتفاده از
مزایای طرح مشــوق بیمهای جهــت کارفرمایان ،همان
نیروی کار قبلی خود را بهعنوان نیروی کار جدید ،استخدام
کنند ،فرد موردنظر بهعنوان نیــروی کاری عادی (بدون
معافیت بیمهای) محســوب شــده و کل حقبیمه (سهم
کارگر و کارفرما) باید برای وی پرداخت شود.

ناجی کشور
از پرتگاههای مهلک

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
با بیــان ایــن مطلب کــه عالینســب ،ناجی
کشور از پرتگاههای مهلک دوران جنگ بود،
گفت« :یکــی از افتخارات انقالب اســامی
این اســت که در دوران جنگ حتی یک مورد
مرگومیر بر اثر قحطی و اپیدمی اتفاق نیفتاده
و هیچکــس در ایران در این افتخــار بزرگ به
اندازه اســتاد عالینسب نقش نداشته است».
به گزارش «ایلنا» ،فرشــاد مومنی در مراســم
نكوداشت سیزدهمین سالگرد درگذشت استاد
ميرمصطفي عالينســب که با نــام «ديدهبان
غیرتمند اقتصاد ملی» در موسسه دین و اقتصاد
برگزار شد ،اظهارکرد« :آگاهی از خدماتی که
عالینسب به اقتصاد ایران کردند نشاندهنده
این اســت که چگونه نسل ما و نسل بعد از ما،
وامدار ژرفنگریهای منحصربهفرد و آگاهانه
این مرد بزرگ اســت ».وی خاطرنشــان کرد:
«کســانی که دوران جنــگ تحمیلی را تجربه
کردهاند بهویژه از جنبه معیشتی ،خاطرههای
بسیار خوشی از عالینســب دارند .او بهعنوان
یک پژوهشگر پرمطالعه ،زمانی که تاریخ ایران
در جنگ جهانی دوم را بررسی میکرد تجربیات
و مسائل آن زمان را تبدیل به یک تجربه دانایی
ارزشمند کرد و به گفته مهندس موسوی ،بارها
کشورراازپرتگاههایبسیارمهلکدورانجنگ
س موسســه دیــن و اقتصاد با
نجات داد ».رئی 
اشاره به شیوه ادارهکردن اقتصاد ملی در دوران
جنگ و وجود بحرانهای متعدد ،خاطرنشان
کرد« :عالینسب با غیرت و مردانگی در برابر
زیادهخواهیهــا و کجاندیشــیها ایســتادگی
میکرد و کارنامه مثبتی برای اقتصاد ایران در
یکی از سختترین شــرایط تاریخی رقم زد».
مومنی در ادامه گفــت« :درآمد ارزی کنونی،
بیش از شش برابر درآمد ارزی سال  65است،
اما در آن زمان ،مشــکالت کنونی در اقتصاد
ایران رخ نداد .ابتکاری که استاد فقید به خرج
داد ایــن بود که تصمیمگیری برای تخصیص
دالرهای نفتی را به عهده مجلس گذاشــت و
در سایه همین ابتکار ،دولتهای دوران جنگ
به قله افتخار عملکرد اقتصادی مثبت دست
یافتند ».این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مرحوم
عالینسب جان خودش را کف دستش گذاشته
بود ،آثار مخرب و ضدتوسعهای سلب اعتماد از
تولیدکنندگان را یادآور شــد و گفت« :اقتصاد
ایران تا آیندهای نزدیک روی خوش نخواهد دید
مگر اینکه به همان بنیاداندیشگی توسعهگرای
عالینسب بازگردیم ».علی رضاقلی ،پژوهشگر
توسعهنیزدراینمراسمدربارهمرحومعالینسب
گفت« :در تاریخ ایران حتی در دوران اساطیری
همیشــه افرادی مانند عالینسب بودهاند که
با اخالق و وطنپرســتی ،از مــال و جان خود
گذشــتند و کار کارشناســی کردند ».حمدرضا
بهشتی ،استاد فلسفه دانشــگاه تهران نیز در
این مراسم با بیان اینکه استاد عالینسب نگاه
کالن اقتصادی داشت و تمام موارد را به درستی
و دقت نظر بررسی میکرد ،گفت« :عالینسب
به خوبی میتوانست افتوخیزهایی که اقتصاد
را دچار نوســان میکرد ،پیشبینی ،تحلیل و
از پیشرو بردارد ».وی با اشــاره به باور راســخ
عالینســب به عامل نیروی انسانی در اقتصاد
تاکید کرد« :ایشــان توقــع واحدهای تولیدی
از کارگران را منطقیسازیشــده میدانست و
میگفت صاحبان واحدهای تولیدی باید توقع
منطقی از کارگران داشته باشند و از آنها بیش
از توانشــان کار نکشند ».مصطفی عالینسب
یکی از اقتصاددانــان و صنعتگران برتر ایرانی
است که در دوران جنگ ،مشاور و طراح اصلی
سیاســتهای اقتصادی دولتهــای دوران
جنگ بود و همکاریهای نزدیکی با شــهید
رجایی،مهدویکنیومهندسموسویداشت.
عالینســب در میان اعضای شورای اقتصاد
دوران جنگ نیز از شناختهترین و تأثیرگذارترین
چهرهها بود .عالینسب همچنین اولین رئیس
شــورایعالی صادرات غیرنفتی بــود .وی در
دوران پــس از انقالب عالوه بــر اینکه اولین
مدیرعامل ایرانخودرو بود ،مسئول راهاندازی
مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فوالد اهواز را
نیز بود .عالینسب که به پرچمدار اقتصاد ملی
معروف بود ،تیرماه  1384درگذشت.

