مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 7

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 هفتاد و دو

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

پاسخ به چند پرسش متنوع بیمهای

چرا مشموالن بیمه رانندگان ،مقرری بیکاری نمیگیرند؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

تاکنون در این صفحــه اغلب بهصورت موضوعی به
مسائلبیمهایمیپرداختیمودرهرشمارهراجعبهیک
موضوع خاص بحث میشد .در این شماره با توجه به
تنوعموضوعاتوسواالتبیمهایدرتامیناجتماعی،
بــه تعــدادی از ســواالت مختلــف بیمهشــدگان در
زمینههای گوناگون بیمهای پاسخ داده میشود.
آیا بیمهشــدهای که پس از انجام مدتی از خدمت
ســربازی (مثال  6ماه) معاف شده و هماکنون به جای
کارت پایان خدمــت ،کارت معافیــت دارد ،میتواند
برای احتساب سوابق ســربازی انجامشده خود در
تامیناجتماعی اقدام کند؟

بله .در اینگونه موارد پس از ارائه درخواست توسط بیمهشده
در آخرین شعبه تامیناجتماعی بیمهپردازی خود ،در صورت
دارابودن شــرایط (داشــتن حداقل دو سال ســابقه پرداخت
حقبیمهوبیمهبودندرزمانتقاضا)ازسویشعبهبیمهپردازی
فرد با ســازمان وظیفهعمومی ناجا یــا آخرین یگان خدمتی
بیمهشده (حسب مورد) برای اعالم تاریخهای شروع و پایان و
مدت خدمت نظام وظیفه بیمهشده موردنظر مکاتبه میشود
و پس از وصول پاسخ ،نسبت به احتساب سوابق سربازی وی
برابر مقررات اقدام خواهد شد.

آیا بیمهشدهای که درخواست خود را برای شرکت
در کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی به شعبه مربوطه
ارائه کرده و متعاقب آن ،پرونده و مدارک پزشکی وی
بهکمیسیونمذکورارسالشده،میتواندقبلازصدور
رایکمیسیون،اقدامبهارائهاستراحتپزشکیبرای
استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری نیز کند؟

خیر .از آنجا که بر اساس ماده  70قانون تامیناجتماعی ،یکی
از شرایط اصلی معرفی بیمهشدگان به کمیسیون پزشکی این
است که فرد توسط پزشک معالج ،غیرقابل عالج تشخیص
داده شــود .از طرفی اســتراحت پزشــکی در جایی است که
بیمهشده به طور موقت نتواند اشتغال به کار داشته باشد و پس
از طی مدت استراحت پزشکی بهبود یافته و مجددا مشغول
به کار شــود ،بنابراین پذیرش اســتراحت پزشکی همزمان با
معرفی بیمهشده به کمیسیون پزشکی مطابق با توضیح فوق
امکانپذیر نیست .اما در کمیسیونهای پزشکی در صورت

عدم ازکارافتادگی فرد ،پزشــکان حاضر در کمیسیون مذکور
میتوانند با توجه به وضعیت بیمهشــده در آرای کمیســیون
توصیه به ادامه درمان با استراحت پزشکی برای مدتی کنند.
بیمهشدگانراننده(رانندگاندرونوبرونشهری)
ازچه نــوع حمایتهــا و مزایایــی در تامیناجتماعی
برخوردار میشوند؟

تمامــی راننــدگان بیمهپــرداز درونشــهری و بینشــهری
(برونشهری) در تامیناجتماعی ضمن دریافت دفترچه بیمه
درمانــی برای خود و تمامی افراد تحتتکفلشــان از پرداخت
فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمهشدگان اجباری
معاف بــوده و با توجه به اینکه فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع
معرفیکننده (ســازمان حملونقــل و پایانههــای باربری و
مسافربری)هستند،مشمولبیمهبیکارینمیشوند(3درصد
مبنای کســر حقبیمه را نیز پرداخت نمیکنند) همچنین از
تمامی حمایتهای مقرر در مــاده  3قانون تامیناجتماعی،
شــامل غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ،هزینه پروتز و
اروتز ،کمکهزینه ازدواج و کفنودفن و نیز از انواع مستمری
ازکارافتادگی ،بازنشستگی و بازماندگان حسب مورد با رعایت
مقررات مربوطه برخوردار خواهند شد.

آیابیمهشدگانتامیناجتماعییاسایرصندوقهای
بیمه و بازنشســتگی میتوانند بــدون تغییر وضعیت
اســتخدامی و در ضمن اشــتغال در محــل کار خود،
صندوق بیمه و بازنشستگی خود را تغییر دهند؟

خیــر .تغییر صنــدوق بازنشســتگی بدون «تغییــر وضعیت
استخدامی» (مثال تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی
یا انتقال به دستگاه دیگری) بر اساس برنامه ششم توسعه از
 1396/1/1امکانپذیر نیست.

ت بیمههای خاص (اختیاری و
چرا در برگــه پرداخ 
مشاغل آزاد) مبلغ درج شده بهصورت علیالحساب
است؟

با توجه به اینکه در بیمه مشــاغل آزاد ،نرخ ســرانه درمان
ماهانه برای هر دفترچه معموال در اواســط هر سال تعیین
و ابالغ میشــود ،بنابراین حق ســرانه درمان هر ســال تا
ابالغ میزان ســرانه درمان جدید با نرخ سال قبل دریافت
شــده و مبالغ حقبیمــه در برگه پرداختهــا نیز بهصورت
علیالحســاب درج میشــود .ضمن آنکه در مواردی نیز
بیمهشــدگان اختیاری یا مشــاغل آزاد در اواخر سال برای

پذیرشاستراحتپزشکیهمزمانبامعرفیبیمهشدهبهکمیسیونپزشکی نیست.

تامیــن اعتبــار دفترچههــای درمانی خود در ســال بعد،
برگــه پرداخت چند ماه از ســال بعد را با نرخ ســالجاری
دریافــت میکننــد که به این علت نیز مبالغ درج شــده در
روی برگه پرداخت بیمههای آنان بهصورت علیالحســاب
درج میشــود .اما در اوایل هر ســال برای پرداختیهای
بیمههای اختیاری و مشــاغل آزاد ســال گذشته ،گردش
حساب بدهی ،گرفته شده و مابهالتفاوت متعلقه محاسبه
و دریافت خواهد شد.
آیا بیمهشــدهای که از لحاظ ســنی حائز شــرایط
بازنشستگی است (بیمهشده مرد 60سال تمام و زن
55سالتمام)چنانچه 20سالسابقهاشتکمیلنشده
باشد (مثال 18سال ســابقه دارد) میتواند با پرداخت
حقبیمه کســری 20 ،ســال ســابقه خود را پرداخت
کرده و با 20ســال ســابقه با رعایت مــاده  111قانون
بازنشسته شود؟

خیر .در حال حاضر این امکان بر اساس قانون «تعیین تکلیف
تامیناجتماعیاشخاصیکهدهسالوکمترحقبیمهپرداخت
کردهاند» مصوب  1392/7/17مجلس شــورای اسالمی،
صرفا برای افرادی که به سن بازنشستگی رسیدهاند (حداقل
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عمودی
ی سفر ب ه
 -1از کشــورهای آسیایی ک ه بیشترین گردشگران سالمت را برا 
ت بیمه
س و بخیل -مبلغی که کارفرمایان موظفاند باب 
ن دارند  -خسی 
ایرا 
ت کنند
ن تامیناجتماعی پرداخ 
ن خود ب ه سازما 
کارکنا 
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افقی
-1روز 9مهــر را بــه احتــرام ایــن عزیزان نامگــذاری کردهانــد -میزبا 
ن
ن المپیاد ورزشــی بانوان کارگر بازنشست ه و مستمریبگیر سازمان
نخستی 
تامیناجتماعی
ی جانوری که موقع راه
 -2از انوا ع هواپیماهای مسافربری در ایران -ویژگ 
ن قرار میدهد مانند خرس -ناسازگار
ی زمی 
ی خود را رو 
ف پا 
ن تما م ک 
رفت 
 -3ناحیهای در آلمان -نمد زین -باشتاب
ش و قیمت -ما بین -حرف عطف
 -4حرف توفیر -ارز 
 -5متقارب -کوتا ه و مختصر -میو ه و ثمر
ی کوچک ،زورق« -کورتوسی« دانشمند فرانسوی ،این
 - 6هشتم -کشت 
عنصر را در سال 1811کشف کرد
ن افتاده
ی که بر بالی 
 -7برنا -روا داشته -بیمار 
ی !
 -8قرص -پارچ ه نبریده -پشت سر -چهره شطرنج 
ی پیدرپی -تجزی ه شد ه و جداگانه -عدد دریاچ ه !
ت و برگشت 
ش رف 
 -9جنب 
 -10امر ب ه زیستن -دعاگو -در زمان گذشته
ی همراه
ی غیرتخصص 
 -11استان زیارتی -دارای نیاز -کارگری ک ه کارها 
با رفتوآمد را انجا م میدهد
ل دین -کلم ه تعجب
 -12حرف دو م الفبای یونانی -برودت -از اصو 
ل کبد -رودی در فرانسه
ی اختالل عم 
 -13میانتهی -بیمار 
ل  79میالدی
ی ک ه در ایتالیا در سا 
ی زره -آتشفشان 
ی گربه -دارا 
 -14ویژگ 
شهر پمپی را زیر خاکستر برد
ت اعضا -یکی از بهترین کشــورها بــرای کارکردن
 -15بنگریــد به هفــ 
ن خارجی
کارگرا 

ی که در تاری خ معین باید واریز شود -خالفکار
 -2وام 
ی شبیه حلزون -قیافه و مدل -آشیانه
ل ایتالیا -جانور 
 -3واحد پو 
 -4ضمیر جمع -لبخندزدن -آواز -فراخی
ت چپ
 -5مسئل ه دقیق -سمبل و عالمت -دس 
ف از او
ف در سینما -دم دراز ،از پرندگان -مخف 
 -6فرمانی بر توق 
ی پارکینسون -شهر و بندری در ترکیه
ب ایرلند -بیمار 
 -7جزیرهای در غر 
ل شاد دنیا هستند
گ شستا -درصدر فهرست مشاغ 
 -8یکی از پنج هلدین 
ی هرز از کشتزار -نا م مجنون
ن علفها 
ک بانوان -کند 
 -9از پوشا 
ی اکثر ایرانیان -بر پشت درازکشیدن -نیایش
 -10گرو ه خون 
ت کسبوکارهای
ی کسی -بهش 
ی یا مهربان 
ی از نیک 
 -11شمشیر -خشنود 
کوچک در آمریکا
ی نوبل ادبیات -1923باارزشترین
 -12هر چیز بد و زشــت -برنده ایرلند 
برند آمریکایی با ارزش 185میلیارد دالر -زایمان
ی برای ورود به حریم -بیمــاری با نا م دیگر
ی شــیرجه -مانع 
 -13ســکو 
کلرا -از خوردنیه ا !
ی قدیمی
 -14رنجاندن -حرفها 
ی سیاحتی در بلغارستان
 -15رمز کارآفرینی -انبار کشتی -بندر 

 60سال تمام سن برای مردان و 55سال برای خانمها) و کمتر
از 10سال ســابقه دارند با پرداخت حقبیمه کسری 10سال
سابقه ،فراهم شده که در این صورت بر اساس سنوات سابقه
( 10ســال) بازنشسته شــده و حقوق بازنشستگی آنان بدون
رعایت ماده  111قانون تامیناجتماعی (به حداقل دستمزد
سال رسیدن میزان مستمری هر سال ) برقرار میشود.
اگر شــخصی در دو محل کار یکی شهرســتان و
دیگری در تهران حقبیمه پرداخت کند سنوات و بیمه
بازنشستگی او چگونه محاسبه میشود؟

اوال ،اگر هر دو بیمه ،اجباری باشد باید اشتغال در هر دو تایید
شود که با توجه به اینکه یکی در تهران و دیگری در شهرستان
اســت تایید آن خیلی ساده نیســت ،مگر اینکه مثال در ماه،
۱۵روز در کارگاه اول و ۱۵روز دیگــر در کارگاه دوم حضــور
داشته باشــد .البته در صورت تایید اشتغال ،کارکرد دو کارگاه
با هم جمع میشــود .اگر کارکرد دو کارگاه ۳۰روز کامل باشد
سابقه همان ۳۰روز حساب شده و دستمزدها تا حداکثر سقف
دستمزد با هم جمع میشــوند .البته ظاهرا فرمول محاسبه
جمع دســتمزد دو کارگاه جمع مســتقیم نیست و محاسبات
مخصوص خودش را دارد.

همچنیــن فراموش نکنیــم عواقب تغییرات
پیاپی در مدیریت عالی سازمان تامیناجتماعی
را بهعنوان بزرگترین و محوریترین بخش
نظام بیمههای اجتماعــی ایران (با انتصاب
هفت مدیرعامل در هشت سال!) و نیز به یاد
بیاوریم اعمال تغییــرات خالف روح «قانون
ساختار نظام جامع» را در موادی از اساسنامه
این سازمان و برهمزدن تعادل میان اختیارات
و مسئولیتها در میان ارکان اداره آن و نهایتا
بهخاطر بیاوریم تشدید تحریمهای بینالمللی
علیه کشورمان در نیمه دوم کار دولت دهم،
چه ابعاد بیســابقهای به نارضایتی عمومی و
فشار بر طبقات متوسط به پایین جامعه داده
بود .با این اوصاف هنگامی که دکتر روحانی
بــا رای باالی مــردم بهعنــوان رئیس دولت
یازدهم در اواســط ســال  ،1392زمام امور
اجرایی کشــور را به دســت گرفت ،امیدهای
تازهای زنده شــد که یکی از آنها بازگشت به
نــگاه راهبردی و بلندمدت در ســاماندهی و
مهندسی سیاستهای اجتماعی کشور بود.
حرکتی که به موازات احیای اقتصاد فرومانده
و تالش بــرای خــروج از تنگناهای مخرب
ناشی از آن میتوانســت مکمل تالشهای
دولت برای جبران لطمات ســنگینی باشــد
که به زندگی مردم بهویژه طبقات آسیبپذیر
وارد شده بود .از اینجا بود که نگاهها بار دیگر
به ظرفیتهای قانونمحــوری ،اما مهجور
«ســاختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی»
دوخته شــد .قانونــی که به گمــان طراحان
و تصویبکننــدگان آن باید بــر پراکندگیها
و موازیکاریهــا در بخشهــای بیمهای،
حمایتــی و امدادی فائق بیایــد و از هدررفت
منابــع در ایــن بخشهــا جلوگیــری کند و
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشــور را با نگاه
کالن و ملی در حوزه رفاه عمومی به شــکلی
منســجم و هدفمنــد گــرد بیــاورد و آنها را
متناســب با نیازهای واقعی مــردم مدیریت
کند .قانونی کــه طراحان و تصویبکنندگان
آن میخواستند زمینهســاز اجرای اصل 29
قانوناساســی باشــد .با این همه باید دید آیا
دولت یازدهم آنقدر کــه در میدان مقابله با
موانع رشد اقتصادی و جلب سرمایهگذاریها،
احیای اشــتغال و کنترل تــورم صرفنظر از
مســائل رخ داده در ماههــای اخیــر ،وقــت
گذاشــت و همت گماشت ،آیا توجهی بایسته
بــه ساختارســازی در حــوزه سیاســتهای
اجتماعی داشــته است؟ بهویژه آنکه سالها
بــود کمرنگشــدن ادبیــات علمــی رفاه و
تامیناجتماعــی و دوری از قوانین اصلی در
این عرصههــا ،برای مدیریت و ســاماندهی
خرابیهای گذشته ،همواره توسط دلسوزان
این عرصه اعم از کارشناســان ،پژوهشگران
و صاحبنظــران و حتی بســیاری از مدیران
مجــرب ،یــادآوری و توصیه میشــد .با این
تذکار محوری تا دیر نشدهباید «قانون مادر»
با همتــی دوباره از میــان گردوغباری که در
دوران هشتســاله دولتهــای نهم و دهم
روی آن نشســته بود خارج شــود و بهعنوان
نقشــه راهی جامع به صحنه سیاستگذاری
اجتماعی کشــور بازگردد .در اینجا الزم است
بــا نگاهی منصفانه به یــاد بیاوریم که وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم
و در تابســتان ســال ،96گامــی مشــخص
بــرای فعالســازی دبیرخانه شــورای عالی
رفاه و تامیناجتماعی به پیش برداشــت ،اما
متاســفانه دیری نپایید که این کانون شــور و
تالش هم به دالیل ناگفته از جوشــش افتاد
و خبــری هم از تشــکیل حتی یک نشســت
شورای عالی رفاه انتشــار نیافت .با مرور این
فرازونشیبهاســت که ناظران اوضاع ،حق
دارنــد در کنار طرح دوباره الیحه دولت برای
تفکیک وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی،
از خود بپرسند آیا واقعا «کشتیبان را سیاستی
دیگر آمده» است!؟ آنچه مسلم است امروزه
مقابله با خطراتی چون تحریمهای همهجانبه
و بحرانهای اقتصادی ناشــی از آن ،نیاز به
برقــراری رابطه معنادار میان سیاســتهای
اقتصادی و سیاستهای اجتماعی از طریق
تحکیــم و تقویت نظام رفاه و تامیناجتماعی
احساس میشود.

روزنامهنگار حوزه رفاه و تامیناجتماعی
* این یادداشت بازنشر مطلبی است که در شماره 4197
روزنامه «اعتماد» چاپ شده است

