مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 2

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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شماره صد و شص 

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

کفالت بیمهای والدین و فرزندان؛ چند پرسش دیگر
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در شــماره قبل توضیحاتی درباره نحوه و شــرایط
کفالت والدین و همسر بیمهشدگان زن دادیم .در
این شماره ادامه مطلب را با پاسخ به چند پرسش
دیگر در اینباره پی میگیریم.
در صورتیکه کفالت والدین یا شوهر بیمهشده
زن توسط بازرس فنی شعبه تایید نشود ،بیمهشده
یا مســتمریبگیر میتواند به آن اعتراض کرده و
درخواست بررسی مجدد کند؟

بله ،امکان بررســی مجدد کفالــت در این حالت منوط به
ارائه دالیل ،مدارک و مســتندات جدید از سوی بیمهشده
یا مستمریبگیر خواهد بود.

شــوهر اینجانب قبال در زمان حیات فرزندمان
تحــت کفالت وی قرارگرفته و مــن (مادر) بهعلت
نداشتن  55سال سن ،نتوانستم تحت کفالت وی
قرار بگیریم تا اینکه فرزندمان فوت کرد .آیا اکنون
که بیش از  55ســال دارم ،میتوانم درخواســت
تحت تکفلبودن فرزندم را بدهم؟

خیر .یکی از شــرایط اساســی کفالت مادر ،داشتن شرط
سنی مقرر قانونی حداقل 55سال تمام سن یا از کارافتادگی
وی قبل از فوت بیمهشده یا مستمریبگیر (حینالفوت)
است که شما فاقد شرط الزم در این خصوص بودهاید.

در صورتیکه مادر بیمهشــده یا مستمریبگیر
بنــا بــه دالیلــی از جملــه دریافــت مســتمری از
تامیناجتماعی یا سایر صندوقهای بیمهای واجد
شــرایط کفالت فرزند نباشــد ،آیا پدر میتواند به
تنهایی تحت کفالت فرزند خود قرار بگیرد؟

بله ،در صورت احراز ســایر شــرایط؛ شــرط سنی حداقل
60سال یا ازکارافتادگی و تایید کفالت میتواند به تنهایی
تحت کفالت فرزند خود قرار گیرد.

آیا در مواردی والدین بهدلیل عدم بیمهپردازی
یکــی از فرزندان که قبال تحت تکفل وی بودهاند،
میتوانند تحت تکفل فرزند دیگر خود که بیمهپرداز
است قرارگرفته و از طرف وی دفترچه بیمه دریافت
کنند؟

بــا توجه به اینکه عــدم بیمهپردازی فرزنــد به منزله عدم
توانایی مالی وی برای کفالت والدین نیست ،در اینصورت
بررســی ادعای والدین مبنی بر تحت کفالت قرار گرفتن
توسط فرزند دیگر خود که بیمهپرداز است ،منوط به بازرسی
مجدد و تایید عدم توانایی مالی بیمهشده (فرزند) قبلی و نیز
تایید کفالت والدین توسط فرزند دیگر خواهد بود.
آیــا اتباع بیگانه کــه طبق قوانیــن و مقررات و
بر اســاس مجوزهای صادرشــده از سوی مراجع
ذیصالح در ایران اشــتغال داشــته و بیمهپرداز
باشند ،میتوانند درخواســت کفالت والدین خود
را داشته باشند؟

بله ،بررسی کفالت والدین این قبیل از بیمهشدگان مادامی
که در ایران اقامت دارند با رعایت قوانین مقرر امکانپذیر
است ،ولی بررسی موضوع کفالت والدین آنها که خارج
از کشور هستند امکانپذیر نیست.

چنانچه شــوهر بیمهشــده زن جزء اتباع سایر
کشــورها باشــد ،بیمهشــده میتواند درخواست
کفالت شــوهرش را به تامیناجتماعی ارائه کند،
با چه مدارکی؟

بله ،بررسی کفالت این قبیل افراد با ارائه گذرنامه و کارت
اقامت معتبر در مدت اقامت مجاز تعیینشــده در ایران با
رعایت ضوابط مقرر از جمله توجه به شــرط سنی حداقل
60سال یا ازکارافتادگی ،عدم اشتغال بهکار و عدم تمکن
مالی ،امکانپذیر خواهد بود.

فرزنــدان دختــر و پســر بیمهشــدگان یــا
مســتمریبگیران تا چه ســنی و با چه شــرایطی
میتوانند تحت تکفل والدین خود باشند؟

فرزنــدان دختــر تا زمــان ازدواج و فرزندان پســر تا پایان
19ســال تمــام و پــس از آن منحصــرا در صورتیکه در
دانشــگاه یا حوزه اشتغال به تحصیل داشته باشند ،تحت
کفالت والدین خود قرار گیرند.

آیا فرزند دختر بیمهشــده یا مستمریبگیر پس
از طالق از همســر میتواند مجــددا تحت کفالت
والدین خود قرار گیرد؟

بله ،در صورت احراز شــرایط مجدد (نداشــتن شــوهر و
عدم اشتغال بهکار) با تایید بازرسی از تاریخ تقاضا ،پس از

مشاهده اصل شناسنامه و تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر
اطالعدادن اشــتغال و ازدواج خود به شعبه ،میتوانند از
حمایتهای قانونی سازمان برخوردار شوند.
در چه شرایطی بیمهشده زن میتواند فرزند یا
فرزندان واجد شــرایط خود را تحت تکفل خویش
قرار دهد؟

این شــرایط عالوه بر شرایط مندرج در سوال  7عبارتاند
از:
-1فرزند وی در هیچیک از کارگاههای مشــمول مقررات
تامیناجتماعی اشتغال بهکار نداشته و تحت پوشش سایر
صندوقهای بیمه و بازنشستگی نباشد.
-2شــوهر بیمهشده زن فاقد شــغل بوده و تحت پوشش
هیچ نظام بیمهای از جمله تامیناجتماعی و ...نباشد.
ضمنا در مواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند یا فرزندان
از طریــق قانون به مادر واگذار شــده باشــد (در صورت
جدایی والدین) برای بررسی کفالت فرزند عالوه بر شرایط
مندرج در سوال  ،7احراز شــرایط بند یک این سوال هم
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الزامی است.
اگر فرزندان پســر بیمهشــده یا مستمریبگیر
بهدالیلــی ماننــد خروج از ســن تکفل ( 19ســال
تمام) و عدم اشــتغال به تحصیــل در زمان حیات
بیمهشــده ،تحت تکفل وی قرار نداشــته باشند،
میتواننــد پس از فــوت وی به لحاظ اشــتغال به
تحصیل یا از کارافتادگی درخواست ورود به ردیف
بازماندگان جهت دریافت مستمری بازماندگان را
داشته باشند؟

بلــه ،صرفا در صورتی کــه تاریــخ از کارافتادگی آنها به
تشــخیص کمیســیونهای پزشــکی قبل از تاریخ فوت
بیمهشــده یا مستمریبگیر (در زمان حیات آنها) باشد.
ضمنا چنانچه در زمان حیات بیمهشــده ،سن فرزند پسر
20ســال و بیشتر بوده و اشــتغال به تحصیل هم نداشته
باشد و پس از فوت وی مشغول به تحصیل شود ،با توجه به
اینکه در زمان فوت حائز شرایط نبوده ،استحقاق دریافت
مستمری بازماندگان را نخواهد داشت.

بنابرایــن نیازهــا و اولویتهــای ســازمان
تامیناجتماعــی در انتخاب روش تســویه در
وهله اول باید با ریسک پایین باشد .حال سوال
این است که آیا بازارهای مالی در ایران قابلیت
و ظرفیت تادیه بدهیهای دولت را دارند و دوم
اینکهکدامابزارپیشنهادمیشود.بررسیامکان
بهکارگیریروشهایتسویهمبتنیبربازارنشان
میدهد حجم بدهی دولت به تامیناجتماعی
(85هزار میلیارد تومان اعالمی دولت تا سال
 )95معــادل 28درصــد ارزش کل بــورس و
85درصد ارزش کل فرابورس است .اگر جمع
ارزش دو بازار را در نظر بگیریم ،حجم نســبی
بدهیدولت21،درصدکلبازارهایمالیاست.
از نظر حجم نیز در سال63/8 ،95هزار میلیارد
تومان در بورس و  46/1هزار میلیارد تومان در
فرابورس معامله صورت گرفته که اگر کسری
 9/2هزار میلیارد تومانــی تامیناجتماعی در
این ســال را با آن مقایسه کنیم ،در آن صورت
حجم نسبی کسری ســاالنه تامیناجتماعی
برابر  8/4درصد کل مبــادالت بازارهای مالی
است ،بنابراین روش تسویه مبتنی بر بازار تنها
با در نظرگرفتن هر دو بــازار بورس و فرابورس
اجراشدنی است.
اوراق قرضه کارگشاست
از طرف دیگر ،بســیاری موفقیت اصالحات
ساختاریواندوختهگذاریکاملصندوقهای
بازنشســتگی کشــورهای مختلــف در دهه
 80میــادی را به عرضه بــزرگ اوراق بدهی
نســبت دادهاند .اوراق بدهــی بهعنوان یک
ســرمایهگذاری ایمــن جــزء اولویتهــای
ســرمایهگذاری صندوقهای بازنشســتگی
اســت و دولت ،ناشــر اصلی این اوراق است.
رشد شتابان عرضه اوراق بدهی از طرف دولت
فرصت خوبی برای سرمایهگذاری ،همچنین
تسویه بدهیهای این نهاد به تامیناجتماعی
است .اما غیر از این ،روشهای تسویه بازاری،
روشهای غیربــازاری و ســرمایهگذاری در
داراییهــای حقیقی هم وجــود دارد که باید
ریســک و بازده هر کــدام از آنهــا را در نظر
گرفت .انطباق روشهای تسویه با معیارهای
دولت و ســازمان تامیناجتماعی ،ما را به این
نتیجه میرســاند که برای پرداخت مطالبات
تامیناجتماعــی مجموعــهای از روشها را
انتخــاب کنیــم .روش اول ،دریافت پول نقد
است که منابع آن را میتوان از درآمد حاصل از
فروشبرگهبدهیجدیددولتیاانضباطمالیو
ن کرد .در روش
وضع مالیاتهای اجتماعی تامی 
دوم ،بدهیها با اوراق قرضه منتشره از سوی
دولت تبادل میشــود .ســومین روش ،تهاتر
بدهیهای دولت و ســازمان تامیناجتماعی
اســت و در نهایت نیــز میتــوان بدهیها را
به ســهام بورســی تبدیل کرد .خوشــبختانه
رویکردهای تاریخــی و ظرفیتهای قانونی
در قبال روشهای مختلف تادیه بدهیها نیز
در کشــور وجود دارد .شاید مهمترین حکم را
ماده 12قانون برنامه ششــم توســعه داده که
دولت را ملزم کرده بدهیهای حسابرسی شده
خود به سازمان تامیناجتماعی را تسویه کند.
اگر بدهیهای دولت ،تامیناجتماعی ،بانک
رفــاه و بانک مرکزی به یکدیگــر را بهصورت
چرخهای در نظر بگیریم ،نخستین پیشنهاد
تســویه وام بانک رفاه کارگران ،با اوراق تسویه
اســت .پیشــنهاد دوم ،تبادل بدهی با اوراق
بدهی (اســناد خزانه) دولتی اســت .ویژگی
مهم تسویه با برگه بدهی ،نقدشوندگی باالی
آن اســت .به این معنی که این امکان را برای
ســازمان تامیناجتماعی بهوجود میآورد که
کسری نقدینگی خود را با فروش آنها در بازار
جبران کند که شیوهای ارزانتر از روش فعلی
(یعنی وامگیری از بانکها) اســت .پیشنهاد
ســوم نیز از این قرار است که تامیناجتماعی
به ضمانت دولت ،مجوز انتشــار اوراق بدهی
داشته باشــد ،چراکه انتشــار اوراق بدهی در
انحصار دولت نیست و سایر نهادهای عمومی
ی نیز میتوانند
و حتی شــرکتهای خصوص 
تحــت شــرایطی از این روش ،ســرمایه مورد
نیاز خود را تأمین مالی کنند .پیشنهاد چهارم
هــم وضع مالیــات اجتماعــی و تادیه نقدی
است که در بســیاری از کشورها و نظامهای
تامیناجتماعی مدرن وجود دارد و مالیاتهای
اختصاصــی ( )Earmarked taxesیکی از
مهمترین روشهای تامین مالی حمایتهای
اجتماعی است.

