مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
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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مشاور «آتیهنو» پاسخ میدهد

نحوه و شرایط بیمه فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

با توجــه به اینکه فعــاالن حوزه رســانه و مطبوعات
بــر اســاس مصوبــه مــورخ  97/4/27هیئتمدیره
سازمان تامیناجتماعی مشمول مقررات این سازمان
قرارگرفتهاند،دراینشمارهضمنپاسخبهچندسوال،
به توضیح نحوه و شرایط این نوع بیمه میپردازیم.
مشموالن بیمه فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات چه
افرادی هستند؟

مشــموالن این نوع بیمه ،آن دســته از فعاالن حوزه رسانه و
مطبوعاتاند که فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری با جایی
بــوده و دارای تأییدیه از معاونت مطبوعاتی و اطالعرســانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند و تحتپوشش مقررات
حمایتی خاصی قرار نداشته باشند .البته سایر کارکنان این حوزه
که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاههای ذیربط دارند،
مشمول بیمه اجباری هســتند و کارفرمایان آنان موظفاند
حقبیمه آنهــا را طبق مقررات به حســاب تامیناجتماعی
پرداخت کنند .ضمنا منظور از واژه «رسانه» در این نوع بیمه،
بنگاههای خبری و اطالعرسانی و تمامی رسانههای مکتوب،
برخط (آنالین) ،الکترونیک و دیجیتال هستند که دارای مجوز
فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند.

لطفا در خصوص نحوه و شرایط بیمهشدن فعاالن
حوزه رسانه و مطبوعات توضیح دهید.

اوال ،مشــموالن یاد شده باید از ســوی معاونت مطبوعاتی و
اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نمایندگی آن در
استانها به شعب تامیناجتماعی معرفی شده و سن متقاضی
(زن یا مرد) در تاریخ شــروع بیمــه (تاریخ ثبت معرفینامه در
دبیرخانه شعب تامیناجتماعی) حداکثر  50سال تمام باشد و
در صورتی که سن متقاضی بیش از  50سال تمام باشد معادل
مازاد سنی نسبت به  50سال ،سابقه پرداخت حقبیمه قبلی
در تامیناجتماعی الزم است .مثال برای بیمهشدن شخصی
 53ســاله حداقل سه سال سابقه قبلی الزم است  .دوما ،این
گروه از متقاضیان پس از ثبت معرفینامه در دبیرخانه شــعب
سازمان که حداکثر سه ماه از تاریخ صدور ،دارای اعتبار است،
الزم اســت با معرفی ســازمان تامیناجتماعی چنانچه واجد
شرایط انجام معاینات شروع بیمهپردازی باشند ،قبل از شروع
پرداخت حقبیمه به هزینه شخصی خود در مراکز مورد تایید

تامیناجتماعی معاینه شوند و میزان توانایی جسمی و روحی
آنان برابر ضوابط ،مورد ســنجش قرار گیرند ،آنگاه بر اساس
مقررات ،اقدام به پرداخت حقبیمه متعلقه ظرف مهلت مقرر
کننــد .ضمنا چنانچه هر یک از متقاضیــان این نوع بیمه در
معاینات قبل از شــروع پرداخت حقبیمــه ،ازکارافتاده کلی
شناختهشوند،نمیتوانندبهکمیسیونپزشکیتامیناجتماعی
برای ازکارافتادگی و بهرهمندی از مســتمری آن در خصوص
بیماری موضوع ازکارافتادگی اولیه معرفی شوند.
نرخ حقبیمه و دســتمزد مبنای محاسبه پرداخت
حقبیمه برای بیمه فعاالن حوزه رســانه و مطبوعات
چقدر است؟

نرخ حقبیمــه این نوع بیمــه 27درصد دســتمزد مبنای
حقبیمه است و دســتمزد مبنای پرداخت حقبیمه برای
متقاضیانی که پنج ســال یا کمتر ســابقه قبلــی پرداخت
حقبیمه دارنــد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر
دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان ثبت معرفینامه
در دفتر شعبه تامیناجتماعی خواهد بود .همچنین دستمزد
مبنای پرداخت حقبیمه برای متقاضیانی که بیش از پنج
ســال ســابقه پرداخت حقبیمه قبلی دارنــد ،بین حداقل
دستمزد سال تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین  360روز
قبل از ثبت معرفینامه در دبیرخانه شعبه مربوطه به انتخاب
متقاضی است .ضمنا دســتمزد مبنای محاسبه پرداخت
حقبیمه  تمامی بیمهشــدگان فعال این نوع از بیمه در هر
سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه
ساالنه افزایش مییابد و در صورت قطع پرداخت حقبیمه
مطابق درخواســت جدید و با توجه به ســایر شرایط تعیین
میشــود .بهعنوان مثال ،میزان حقبیمه یک ماهه (۳۰
روزه) امسال جهت متقاضیانی که دستمزد خود را بر اساس
حداقل دســتمزد ســال انتخاب کردهاند حدود ۳۰۰هزار
تومان است۲۷( .درصد* ۳۰۰۰۴۲۶=۳۰*۳۷۰۴۲۳ریال
که در آن عدد  ۳۷۰۴۲۳حداقل دســتمزد روزانه سال ۹۷
به ریال است).

متقاضیان بیمه فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات
از چه نــوع حمایتها و مزایایــی در تامیناجتماعی
برخوردار خواهند شد؟

این گروه از بیمهشدگان ضمن دریافت دفترچه بیمه درمانی
برای خود و تمامی افراد تحت تکفلشان از پرداخت فرانشیز در
مراکز ملکی سازمان همانند بیمهشدگان اجباری معاف بوده

بیمهشدگان حوزهرسانهومطبوعاتباتوجهبهاینکهفاقدرابطهمزدبگیریبامرجعمعرفیکنندههستند،مشمولبیمهبیکارینمیشوند.

و با توجه به اینکه فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفیکننده
هســتند ،مشــمول بیمه بیکاری قرار نمیگیرند (3درصد
مبنای کسر حقبیمه را نیز پرداخت نمیکنند) همچنین از
تمامی حمایتهای مقرر در ماده 3قانون تامیناجتماعی،
شامل هزینه پروتز و اروتز ،کمکهزینه ازدواج و کفنودفن،
مستمریازکارافتادگی،بازنشستگیوبازماندگانبهاستثنای
غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری بــا رعایت مقررات
مربوطه برخوردار خواهند شد.
آیــا متقاضیــان بیمــه فعــاالن حوزه رســانه و
مطبوعات که تاکنون از طریق بیمه ِحرف و مشاغل
آزاد یــا بیمه اختیاری بیمه هســتند نیــز میتوانند
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تامیناجتماعی که با سرمایه بیش از 35هزار میلیارد تومان در بخشهای
اقتصادی کشور فعالیت میکند
 -6نام یکی از پنج هلدینگ شستا -خو گرفتن -با رفت میآید
 -7ژرفای کم -پناهگاه پلنگ -پشت
 -8کبوتر -بانو
 -9کشــور ژاپن در زبان اعراب -ناخنکزدن بــه غذا و دله بودن -میدان
مسابقه بوکس
 -10نهــی از رفتن -پرتاب ســنگ -یکــی از گروههای ســنی در دنیا که
بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است
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 -12دریای عرب -پساب -ضد خأل
 -13راستی -سبوی دهان فراخ و باز -روغن گاو
 -14بازگشت -برنده اسکار بهترین فیلم بلند  - 2017تالیفکننده
 -15طالی ســرخ -از لحاظ  برخورداری از جاذبههای گردشــگری جزء
5کشور برتر دنیاست -بندر و شهری در جنوب فرانسه

مشمول این نوع بیمه قرار گیرند ،با چه شرایطی؟

بله .متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان ِحرف و مشاغل
آزاد یا اختیاری هستند ،در صورت عدم قطع بیمهپردازی
میتوانند پس از پایــان دوره پیشپرداخت حقبیمه خود
بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه ذکر شده در سوال
 ،2با ارائه معرفینامه از مرجع معرفیکننده با رعایت سایر
شــرایط مقرر از جمله انجام معاینات پزشکی (در صورت
لزوم) در زمره مشــموالن این نوع بیمه قرار گیرند .ضمنا
این گروه از بیمهشدگان در صورت تمایل میتوانند در هر
مرحله نسبت به قطع بیمهپردازی بیمه توافقی مذکور (بیمه
فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات) و ادامه پرداخت حقبیمه
به صورت بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد اقدام کنند.

