مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 4

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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آیا مشمول بیمه بیکاری هستم؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در شــماره قبل به نحوه و شــرایط برقــراری بیمه
بیــکاری پرداختیم .در این شــماره ادامه مطلب را
با پاســخ به چند پرسش دیگر در این خصوص پی
میگیریم.
آیا در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری میتوان
با درخواست احتساب ســوابق سربازی یا حضور
در جبهه و پرداخت حقبیمه مربوط به آن ،سوابق
مذکور را به سوابق بیمهپردازی خود اضافه کرد؟

بله ،با توجه به اینکــه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری
بهعنوان سابقه در تامیناجتماعی محسوب میشود و یکی
از شرایط الزم برای خرید ســوابق سربازی ،بیمهپردازی
در زمان تقاضا اســت ،لذا چنانچه اینگونه متقاضیان در
زمان تقاضا حداقل دو سال ســابقه پرداخت بیمه داشته
باشند (با احتساب ســوابق دریافت بیمه بیکاری تا زمان
تقاضا) میتوانند نسبت به درخواست اضافهشدن سوابق
ســربازی یا حضور در جبهه خود در حین دریافت مقرری
بیمه بیکاری با پرداخت حقبیمه مربوط به آن اقدام کنند.

لطفا در خصوص کارگاههای خانوادگی و نحوه
شمول بیمه بیکاری بر آنها توضیح دهید.

طبق ماده 188قانون کار ،کارگران کارگاههای خانوادگی
که انجام کار آنها منحصرا توســط صاحب کار و همسر
و خویشــاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول (فرزند ،پدر
و مادر) وی انجام میشــود ،مشــمول قانون کار و به تبع
آن ،بیمه بیکاری نیستند ،بنابراین چنانچه عالوه بر افراد
مذکور ،اشــخاص دیگری در کارگاه شاغل باشند در این
حالت تمامی افراد شــاغل ،صرفنظر از نســبت آنها با
کارفرما مشمول پرداخت 3درصد حقبیمه بیکاری خواهند
بــود و در صورت احراز شــرایط قانونــی ،پرداخت مقرری
بیکاری به آنان بالمانع اســت .ضمنا مبنای تشــخیص
استحقاق بیمه بیکاری به هر یک از افراد خانواده کارفرما،
این اســت که فرد یا افرادی غیر از افراد خانواده در تاریخ
وقوع بیکاری در کارگاه شاغل باشند.

آیا افرادی مانند مدیرعامل ،رئیس و نایبرئیس
و اعضای هیئتمدیره شــرکتهای غیردولتی نیز

مشمول بیمه بیکاری هستند؟
خیر ،از آنجا که بر اســاس قانــون ،ماهیت بیمه مدیران
اشــخاص حقوقی و حقیقی کارگاههای غیردولتی شامل
مدیرعامل ،رئیس ،نایبرئیس و اعضای هیئتمدیره جنبه
اختیاری داشته و این قبیل بیمهشدگان مشمول قانون کار
نیستند ،لذا نه بابت آنها 3درصد حقبیمه بیکاری دریافت
میشود و نه بیمه بیکاری به آنها پرداخت خواهد شد.
اینجانــب بهدلیل مقداری کوتاهــی در انجام
وظایفــم ،از کارگاه اخراج شــدم ،آیــا میتوانم از
بیمهبیکاری استفاده کنم؟

خیر ،بیمهشدگانی که بر اساس ماده 37قانون کار و حسب
آرای صادرشده از سوی مراجع حل اختالف بهدلیل قصور
در انجام وظایف محوله یا زیر پاگذاشتن مقررات انضباطی
کارگاه ،قرارداد کار آنها از ســوی کارفرما فسخ میشود،
مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نیستند.

کارگــران فصلی در چــه صورتــی میتوانند از
مقرری بیکاری استفاده کنند؟

کارگران فصلی در صورتی که بر اســاس رای مراجع حل
ً
اختالف ادارات کار ،صرفا در اثنای فصل کار اخراج شوند
و بیکاری آنها نیز بدون میل و اراده تشخیص داده شود،
مشمول دریافت مقرری بیکاری ،برابر مقررات هستند.

اینجانــب در یــک مدرســه غیرانتفاعــی که
تابســتانها تعطیل اســت شــاغلم .آیــا در اوایل
تابســتان هر ســال که بیکار میشوم ،میتوانم از
مقرری بیکاری استفاده کنم؟

خیر ،افراد شاغل در کارگاههای «مدت معین» که کارگاه
محــل اشــتغال آنهــا در دوره خاص دایر اســت (مانند
مــدارس غیرانتفاعی ،مهدکودکهــای آموزشوپرورش
و )...در صورتی که در اثنای دوره فعالیت کارگاه (نه دوره
تعطیلی آن) بیکار شوند در صورت داشتن شرایط میتوانند
از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

بیمهشــدگانی که دارای قــرارداد کار «با مدت
معین» باشــند در صورت بیکارشدن از کار ،در چه
صورتی میتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؟

اینگونه از بیمهشدگان در صورتیکه بر اساس رای مراجع
حل اختالف اداره کار در اثنای مدت قرارداد کار (و نه پایان

بیمهشدگانیکه بهدلیلقصوردرانجاموظایفیازیرپاگذاشتنمقرراتکارگاه،قراردادکارآنهاازسویکارفرمافسخمیشود،مستحقدریافتمقرریبیمهبیکارینیستند.

آن) اخراج شــده باشند ،مشمول استفاده از بیمه بیکاری
برابر مقررات هستند.
آیــا بــه مقرریبگیــران بیمــه بیــکاری در
تامیناجتماعــی ،مزایایی مانند عیدی ،ســنوات،
عائلهمندی ،پاداش و ...تعلق میگیرد؟

خیــر ،اینگونه مزایا در زمان اشــتغال در کارگاه توســط
کارفرما به بیمهشــدگان برابر مقررات پرداخت میشود و
تامیناجتماعــی در دوره پرداخت مقرری بیکاری ،غیر از
مقرری مذکور عهدهدار پرداخت مزایای دیگری نیست.

اینجانب همزمــان با دریافت بیمــه بیکاری،
در کارگاهی مشــغول به کار شده و حدود یکسال
نیز پس از اشــتغال مقرری بیکاری دریافت کردم.
اکنون اگر بخواهم اضافــه دریافتی بیمه بیکاری
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خــود را بازگردانم آیا باید جریمه نیز پرداخت کنم،
ضمنا میتوانم مبلغ بدهی خود را تقسیط کنم؟

اوال در اینگونــه موارد الزم اســت بیمهشــده بالفاصله
اشــتغال خود را به آخرین شــعبه دریافت مقرری بیکاری
یــا اداره کار محل ،کتبــا اعالم کند در غیــر این صورت
ســازمان تامیناجتماعــی بهمحض اطالع از اشــتغال
بیمهشده ،مقرری وی را از اولین روز اشتغال قطع و سوابق
ایجادشــده را حذف و مبالغ اضافه دریافتی را از بیمهشده
دریافــت خواهد کــرد .دوم آنکه بازپرداخــت عین مبالغ
اضافه دریافتی از تاریخ اولین روز اشــتغال به کار مجدد،
کافی است و مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود .ضمنا
در صــورت عدم توانایی مالی بــرای پرداخت یک باره آن
در یک ماه ،میتوانید با ارائه درخواســت تقسیط به شعبه
و موافقت رئیس شــعبه تامیناجتماعی مربوطه ،حسب
شرایط ،بدهی خود را حداکثر در 18قسط پرداخت کنید.

منظور این اســت که قبــل از تصویب و صدور
مجوز اجــرای قانــون باید تدابیر پیشــگیرانه
اتخاذ شود وگرنه بعد از اینکه قانونی به تصویب
رســید جز اجرای قانون ،کار دیگری نمیتوان
کرد و طبیعتا از ســازمان تامیناجتماعی هم
نمیتــوان انتظار ایفــای نقــش بازدارندگی را
داشت.نهایتکاریکهسازمانتامیناجتماعی
در موقعیتهــای اینچنینی انجــام میدهد
باال بردن دقت و ُحســن اجرای قانون اســت
و نه بیشــتر .با همه اینهــا ابزارهای خاصی
در اختیــار داریم که میتوانیم روند رو به رشــد
هزینهها را مدیریت کنیم .برای نمونه ،در قانون
ی مشاغل سخت و زیانآور که هنوز
بازنشستگ 
هم اجرایی میشــود مرتبا ســعی میکنیم از
طریق شــورای عالی حفاظت محیطزیســت
آییننامــهای را بــه تصویب برســانیم که روند
صدور احکام بازنشســتگیهای پیش از موعد
در اینگونه مشاغل با رعایت حداکثری ضوابط و
مقررات انجام شود .جلسههای مشترک زیادی
ق بازرگانی برگزار کردهایم و پیشنویس
را بــا اتا 
آییننامــه را هم تدوین کرده و به وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ارسال کردهایم .نظارتها
بر عملکرد کمیتههای صدور حکم نیز بیشتر
شــده و برای کارگاههــای در حال تعطیلی نیز
برنامهریزیهایی اختصاصــی انجام دادهایم.
عالوه بر اینها برای گروههای «الف» و «ب»
مشاغل سخت و زیانآور نیز استانداردسازیها
انجام شــده و به طور دقیق تعریف کردهایم که
چه مشــاغلی در این گروهها قرار میگیرند .بر
نقش کارفرمایان برای سالمسازی محیطهای
ســخت و زیانآور و فرصت دوســالهای که در
اختیارشان است تاکید کردهایم و برنامههایی را
نیز در دست اقدام داریم.
نوسانات قیمتی چند ماه اخیر تاثیر
زیادی بر قدرت خرید مستمریبگیران
گذاشــته اســت .پیشبینی میشود
نــرخ تــورم کــه یکــی از متغیرهــای
تعیین مستمریهاســت به شدت باال
رود و ایــن یعنی افزایــش هزینههای
ســازمان تامیناجتماعی در سال .98
ارزیابــی و تحلیلی از وضــع احتمالی
مصــارف تامیناجتماعــی بــرای
ســنوات آتی صــورت گرفته اســت؟
دقت کنید سازمان تامیناجتماعی همه ساله
بر اساس تکالیف قانونی که عهدهدار است،
فعــل و انفعاالتــی بر میــزان پرداختیها به
مستمریبگیران انجام میدهد .اگر کارنامه
تامیناجتماعی در بخش مســتمریها را در
چهار ،پنج سال گذشــته مرور کنید ،میزان
افزایش مستمریها و نسبت آن با نرخ تورم
را درمییابید .در ســالهای گذشته با توجه
به ثابــت بودن نــرخ تورم ،مســتمریهای
بازنشستگان بر نرخ تورم افزون بوده و شکاف
درآمد و هزینه سنوات قبل را تاحدودی جبران
کرده اســت .برای پیشبینی وضعیت سال
آینده هنوز کمی زود اســت ،اما طبق قاعده،
سازمان تامیناجتماعی مکلف است تعیین
مستمریها را با توجه به سه فرایند انجام دهد.
یکی ماده  96قانون تامیناجتماعی است که
گفته مستمریها ساالنه یک بار محاسبه و
تعدیل شوند .سازمان تامیناجتماعی در این
تعدیل و بازنگری ساالنه در حد بضاعت و توان
مالی خود و در چارچوب قوانین و مقررات به
مالحظاتی که در ســوال شما دیده میشود
توجه میکند ،کما اینکه در سالهای گذشته
نیز بر همین اساس اقدام کردهایم .موضوع
دیگر ماده  111قانون تامیناجتماعی درباره
مســتمریبگیران حداقلبگیر است که در
اینباره نیز سازمان تامیناجتماعی دریافتی
آن دسته از مستمریبگیرانی که زیر حداقلها
ل باال برده
حقوق میگیرند را تا ســطح حداق 
است .مهمتر از همه مزایای جانبی است که
به مســتمریبگیران تعلق میگیرد و به طور
متوسط 20درصد مبلغ نهایی مستمریها را
تشکیل میدهد .سازمان تامیناجتماعی در
این موضوع نیز حداکثر مســئولیتپذیری را
از خود نشــان داده و در حد بضاعت و توانایی
خود بــرای ارتقای معیشــت بازنشســتگان
کوشــیده اســت .در مجموع حــرف من این
است که ســازمان تامیناجتماعی متناسب
با فضا و شــرایط بازنشستگان در سال آینده
تصمیمگیریهای الزم را انجام خواهد داد.

