مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

صفحه 8
ادامه از
لحظة آها

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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نحوه و شرایط بیمه شاغالن کسبوکارها در فضای مجازی

آنالینها چطورخود را بیمه کنند؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

با توجه به گسترش کســبوکار در فضای مجازی،
ســازمان تامیناجتماعی نیز از قافلــه عقب نمانده
و از این پس شــاغالن شــرکتهای کسبوکار در
فضای مجازی بر اســاس مصوبه مورخ 97/4/27
هیئتمدیــره ســازمان تامیناجتماعی (بخشنامه
 683فنی) مشمول مقررات تامیناجتماعی میشوند.
در این شــماره ضمن پاسخ به چند سوال به توضیح
نحوه و شرایط این نوع بیمه میپردازیم.
مشموالن بیمه شاغالن شرکتهای کسبوکار
در فضای مجازی چه افرادی هستند؟

مشموالن این نوع بیمه ،آن دســته از شاغالن کسبوکار
فضای مجازیاند که فاقد رابطه اســتخدامی و مزدبگیری
با جایــی بــوده و دارای تاییدیه از اتحادیه کشــوری صنف
کسبوکار مجازی هستند و تحتپوشش مقررات حمایتی
خاصی قرار ندارند .البته ســایر کارکنان این حوزه که رابطه
اســتخدامی و مزدبگیری بــا کارگاههای ذیربــط دارند،
مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان آنان موظفاند
حقبیمه آنها را طبق مقررات به حســاب تامیناجتماعی
پرداخت کنند.

لطفــا در خصوص نحوه و شــرایط بیمهشــدن
شاغالن شرکتهای کســبوکار در فضای مجازی
توضیح دهید.

اوال مشموالن یاد شده باید از سوی اتحادیه کشوری صنف
کســبوکار مجازی یا نمایندگی آن در اســتانها به شعب
تامیناجتماعی معرفی شده و سن متقاضی (زن یا مرد) در
تاریخ شروع بیمه (تاریخ ثبت معرفینامه در دبیرخانه شعب
تامیناجتماعی) حداکثر  50ســال تمام باشد و در صورتی
که ســن متقاضی بیش از  50سال تمام باشد معادل مازاد
ســنی نسبت به  50سال ،سابقه پرداخت حقبیمه قبلی در
تامیناجتماعی الزم است( .مثال جهت بیمهشدن شخصی
 52ســاله حداقل دو سال سابقه قبلی الزم است) دوم آنکه
ایــن گروه از متقاضیان پس از ثبت معرفینامه در دبیرخانه
شــعب ســازمان که حداکثر ســه ماه از تاریخ صدور دارای
اعتبار است ،الزم اســت با معرفی سازمان تامیناجتماعی
چنانچــه واجد شــرایط انجام معاینات شــروع بیمهپردازی

باشند ،قبل از شــروع پرداخت حقبیمه به هزینه شخصی
خود در مراکز مورد تایید تامیناجتماعی معاینه شوند و میزان
توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مورد سنجش قرار
گیرد؛ آنگاه بر اســاس مقررات ،اقدام به پرداخت حقبیمه
متعلقه هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد کنند .ضمنا چنانچه
هر یک از متقاضیان این نوع بیمه در معاینات قبل از شروع
پرداخت حقبیمه ازکارافتاده کلی شناخته شوند ،نمیتوانند
به کمیسیون پزشکی تامیناجتماعی برای ازکارافتادگی و
بهرهمندی از مســتمری آن در خصــوص بیماری موضوع
ازکارافتادگی اولیه معرفی شوند.
نرخ و میزان حقبیمه و دستمزد مبنای محاسبه
پرداخت حقبیمه برای بیمه شــاغالن شرکتهای
کسبوکار در فضای مجازی چقدر است؟

نرخ حقبیمــه این نوع بیمــه 27درصد دســتمزد مبنای
حقبیمه است و دســتمزد مبنای پرداخت حقبیمه برای
متقاضیانی که 5سال یا کمتر سابقه قبلی پرداخت حقبیمه
دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دســتمزد
مصوب شورای عالی کار در زمان ثبت معرفینامه در دفتر
شعبه تامیناجتماعی خواهد بود .همچنین دستمزد مبنای
پرداخــت حقبیمه برای متقاضیانی که بیش از پنج ســال
ســابقه پرداخت حقبیمه قبلی دارند ،بین حداقل دستمزد
ســال تا حداکثر میانگین دســتمزد آخریــن  360روز قبل
از ثبت معرفینامه در دبیرخانه شــعبه مربوطه به انتخاب
متقاضی اســت .بهعنوان مثال ،میزان حقبیمه یکماهه
( 30روز) امســال برای متقاضیانی که دســتمزد خود را بر
اساس حداقل دستمزد سال انتخاب کردهاند حدود 300
هزار تومان است.
( 27درصــد *   3000426 =370423* 30ریال که در آن
عدد  370423حداقل دستمزد روزانه سال  97برحسب ریال
اســت) ضمنا دستمزد مبنای محاســبه پرداخت حقبیمه
تمامــی بیمهشــدگان فعال این نــوع از بیمه در هر ســال
متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه ساالنه
افزایش مییابد و در صورت قطع پرداخت حقبیمه ،مطابق
درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین میشود.

متقاضیان بیمه شاغالن شرکتهای کسبوکار
در فضــای مجازی از چه نوع حمایتها و مزایایی در
تامیناجتماعی برخوردار خواهند شد؟

این گروه از بیمهشدگان ضمن دریافت دفترچه بیمه درمانی

متقاضیانبیمهکسبوکارهایآنالینبایدازسویاتحادیهکشوریکسبوکارهایمجازییانمایندگیآندراستانهابهشعبتامیناجتماعیمعرفیشوند.

برای خود و تمامی افراد تحتتکفلشان ،از پرداخت فرانشیز
در مراکز ملکی سازمان همانند بیمهشدگان اجباری معاف
بــوده و بــا توجه به اینکــه فاقد رابطه مزدبگیــری با مرجع
معرفیکننده (اتحادیه کشوری صنف کسبوکار مجازی یا
نمایندگی آن در اســتانها) هستند ،مشمول بیمه بیکاری
نمیشــوند (3درصد مبنای کســر حقبیمه را نیز پرداخت
نمیکننــد) همچنیــن از تمامــی حمایتهــای مقــرر در
ماده 3قانون تامیناجتماعی ،شــامل هزینه پروتز و اروتز،
کمکهزینه ازدواج و کفنودفن ،مستمری ازکارافتادگی،
بازنشســتگی و بازماندگان به اســتثنای غرامت دســتمزد
ایام بیماری و بارداری بــا رعایت مقررات مربوطه برخوردار
خواهند شد.
آیا متقاضیان بیمه شاغالن شرکتهای کسبوکار
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افقی
 -1مهمترین دغدغه سازمان تامیناجتماع 
ی
 -2بازیكن برزیلی ســال  2007فیفا -از گرفتنیها ولــو به زور -پرندهای
وحشی و حالل گوشت -مرز
 -3پرندهای مهاجر -باشگاه ایتالیایی -قرض بانكی
 -4در ســال  2018یكی از كشورهایی كه بیشترین رشد را از نظر شاخص
توسعه انسانی تجربه كرده است -بلی -آن سوی چیزی
ی سعید راد و كامبیز دیرباز -قایق
ش در جشنوار ه  23با باز 
ی از دروی 
 -5فیلم 
موتوری بزرگ -تالش و كوشش
 -6هر تار مو -انگیزه -شتر چران
 -7باشــگاه آبادانی -اثر ماندگار -كســی كه از ســوی وصیتكننده برای
اجرای وصیت تعیین شده باشد
 -8نامهــا -اثر خالق تازه ادبی -هر یک از ســلولهای جنســی گیاهان
و جانوران
 -9نوبت بازی -مته برقی -رمان پرفروشی از «استفانی مه یر»
 -10از گسترههای آبی -فضایی در ساختمان -روحانی زرتشتی
 -11آنگاه -تیرگی -از الحان موسیقی باربد
 -12بیشــك -از انــواع هواپیماهای مســافربری در ایران -فرانســوی  
یكصدم
  -13ضمیر اشــاره عربی -فعالیت ساختمانی بیمورد و بیهوده -صفحه
اینترنتی
 -14رنگ تركی -تاریخش را ویل دورانت نگاشته -بله روسی  -چوپان
ی
ی شا ه حاتم 
ی عل 
تكنند ه در جشنواره 28ب ه كارگردان 
ی شرك 
 -15از فیل مها 

 -2شهر مازنی -خبرگزاری ایتالیا -سوزش زخم
 -3شكستنی ورزشی -گرز -حرف توفیر   
 -4تصدیق آلمانی! -كتاب مقدس زرتشتیان -تودهای عضالنی -نوعی
شیرینی
 -5شالوده -پیشوند شب و روز -ترشرو
ل به
ن جرثقی 
ب شد ه و ای 
ل نص 
ن جرثقی 
یآ 
ی ك ه رو 
  -6روش ،شیوه -كامیون 
وسیله اهرم یا با نیروی هیدرولیكی كار میكند -پرداخت دین
 -7دستكم -كشنده -خالق الیورتوئیست
 -8مرحله -دریاچهای نزدیك شهر گیالنغرب
 -9نام نیای پیامبر(ص) -اسب كهر  -چارچوب
 -10لولهای برای عبور غذا -آزاردهنده و موجب فرســایش ذهن -پرنده
سیاهپوش
 -11نام قدیم كشور ویتنام -میوه و ثمر -روغنی
 -12نت وسط -خواجه و ســرور -خوشایند یا لذتبخش -فیلمی از رسول
صدر عاملی و بازی خسرو شكیبایی
 -13رودی در شرق آسیا -مالمتگر -اهل جنوب
 -14سوزان و گرم -مهربان -فاسد
 -15در جامعه كارگری یكی از مهمترین بحثها و چالشهایی كه همواره
مطرح میشود -بوی نم

در فضای مجازی که از طریق بیمه ِحرف و مشــاغل
آزاد یــا بیمــه اختیاری بیمه هســتند نیــز میتوانند
مشمول این نوع بیمه قرار گیرند ،با چه شرایطی؟

بله ،متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان ِحرف و مشاغل
آزاد یا اختیاری هســتند ،در صورت عدم قطع بیمهپردازی
میتوانند پس از پایان دوره پیشپرداخت حقبیمه خود بدون
درنظرگرفتن شــرایط سن و سابقه ذکرشــده در سوال دو با
ارائه معرفینامه از مرجع معرفیکننده با رعایت سایر شرایط
مقرر از جمله انجام معاینات پزشــکی (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 بهصورت بیمه
اختیاری یا مشاغل آزاد اقدام کنند.

اصالحات در نظام
بازنشستگی و ...
...بحران مالی  ،2008بحــث درباره تغییر
نظام بازنشســتگی را تشــدید کــرد و تقریبا
در همــه محافــل دانشــگاهی و مراجــع
سیاســتگذار بحــث بر ســر لــزوم برخی
تغییرات داغ شــد .محیــط گرفتار بحران و
ناپایداری بازارهای مالی ضررهای اساســی
برای صندوقهای بازنشستگی خصوصی
در پی داشته است.
نهادهای بینالمللی به کشــورهای جهان
ســوم کمک مالی کردند و این کشــورها را
دوباره به چرخ ه وامهای مشروط آوردند .جای
تعجب نیست که منابع مالی انباشتشده در
صندوقهــای بازنشســتگی صــرف حفظ
سرمایهگذاریهای ســرمایهدارانی شد که
در معرض ورشکستگی بودند.
واکاوی کشــور شــیلی ،بهعنــوان اولیــن
و گســتردهترین نمونــه تغییــر نظامهــای
بازنشستگی در جهان سوم ،نشان میدهد
این تغییرات به جای افزایش پایداری مالی
نظــام و افزایش ارزش مقرریهــا یا بهبود
رقابــت در بــازار خدمات بازنشســتگی ،به
افزایــش تعــداد تهیدســتان انجامید و در
نهایت به نفع برخــی مدیران صندوقهای
بازنشســتگی ،بازیگــران بــازار ســرمایه و
کارکنــان تماموقــت و ثابــت و با مــزد باال
تمام شد.
انحصــار در بازار بازنشســتگی خصوصی و
پیوندهای بین شــرکتهای بازنشســتگی
خصوصی و نخبگان حاکم ،خصلت طبقاتی
پروژه خصوصیســازی نظام بازنشستگی را
روشن میکند .حتی دولتهای ائتالفی چپ
میانهرو نیز دســت به ابقای این سیاستها
زدهاند و در بهترین حالت ،در کنار ُرکنهای
خصوصــی بازنشســتگی یک ُرکــن مبتنی
بر همبســتگی اجتماعی نیــز افزودهاند تا
تهیدستان به نام نولیبرالیسم فراگیر ،درون
بازار کار باقی بمانند.
تحوالت نولیبرالی در اقتصاد ترکیه نیز مانند
مورد شیلی پس از یک کودتای نظامی آغاز
شــد .بازار کار و همه زیرمجموعههای آن
و هرچیــزی که به آن به طریقــی ربط پیدا
میکرد ،تحت تاثیر این تحوالت و تغییرات
بهشــدت انعطافپذیــر شــد تا اقتصــاد در
صحنه بینالمللــی رقابتپذیرتر شــود .در
واقــع ،راهبردهای معطوف بــه صادرات و
الزامات آن ،مثل بازار کار منعطف بهعنوان
یــک توجیه ،پیش کشــیده شــدند .زمینه
اصلی تحــول سیاســتهای بــازار کار در
ترکیه ،پسگرفتن حقوق مدنی و سیاســی
نیروی کار بود.
تغییر نظام بازنشستگی ترکیه در دهه1990
در چنیــن بســتری و در حاشــیه چنیــن
تحــوالت و مســائلی رخ داد .بایــد اعتراف
کرد که تغییرات ســال  1999و ســالهای
 2006-2008تحوالتــی عمــده در نظام
بازنشستگی ترکیه بود و این هم ناگفته نماند
که  نقطه مشــترک هر دو تغییر -در دو بازه
زمانی ذکر شده ،-افزایش سن بازنشستگی
و کاهش میزان مقرریها بود.
در نتیجه ،به خاطر قواعد بازار کار منعطف،
اصالح نظام بازنشستگی تغییر قابلتوجهی
در گستر ه پوشش بیمهای ِاعمال نکرد ،بلکه
مقیاس مزایای اقشار فقیرتر را پایین آورد.

