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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 سه

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

پاسخ مشاور آتیهنو به چند پرسش بیمهای

پاسخبهپرسشهاییدربارهنحوهاحتسابسوابقبیمهای
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

در ایــن شــماره نیــز مانند شــماره قبل ،به شــرح
و توضیــح و پاســخ به برخــی دیگر از ســواالت در
حوزه مســائل مختلف بیمــهای در تامیناجتماعی
میپردازیم.
آیا کسانی که ســربازی خود را بهصورت امریه
در ســازمانها و نهادهــای دولتــی گذراندهاند نیز
میتوانند برای احتساب ســوابق نظاموظیفه خود
در تامیناجتماعی اقدام کنند؟

بلــه .در قانــون ،مــکان یا زمــان خاصی بــرای گذراندن
خدمــت نظاموظیفه تعیین نشــده و تمامی بیمهشــدگان
تامیناجتماعــی بدون محدودیت نوع بیمــه میتوانند در
صورت داشتن شرایط الزم (دارا بودن حداقل دو سال سابقه
پرداخــت حقبیمه و بیمهبودن در زمان تقاضا) نســبت به
احتساب سوابق سربازی خود در تامیناجتماعی با پرداخت
حقبیمه مربوط به آن اقدام کنند.

ســربازی چه بیمهشدگانی در تامیناجتماعی به
طــور رایگان و بــدون پرداخت هیچ نــوع مبلغی به
سوابقشان اضافه میشود؟

تمامــی بیمهشــدگان و دریافتکنندگان مســتمریهای
بازنشســتگی و ازکارافتادگــی کلــی مشــمول قانــون
تامیناجتماعی که قبل از تاریخ  1385/5/7در کارگاههای
مشــمول قانون تامیناجتماعی اشــتغال بهکار داشــته و
بهواسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حقبیمه
بــوده (بیمه اجبــاری) و پس از پایان خدمــت نظاموظیفه
مجــددا در موسســات و کارگاههــای مشــمول قانــون
تامیناجتماعی مبادرت به تداوم بیمهپردازی نزد سازمان
تامیناجتماعی کرده باشند(بیمه اجباری) چنانچه تمامی
مراحل یاد شده(آخرین ســوابق بیمهپردازی اجباری قبل
از خدمت نظاموظیفه ،کل دوره ســربازی و اولین ســابقه
بیمهپردازی بعد از خدمت نظاموظیفه) تماما قبل از تاریخ
 1385/5/7صورت گرفته باشد ،در این صورت متقاضیان
موصوف صرفنظر از اینکه در زمان تقاضا بیمهپرداز باشند
یا نباشند ،مشمول «ماده  95قانون تامیناجتماعی» بوده
و از پرداخت حقبیمه ســربازی معــاف خواهند بود .ضمنا
چنانچه اینگونه بیمهشدگان قبال بر اساس ضوابط قبل،

اقــدام به پرداخت تمام یا بخشــی از حقبیمه متعلقه بابت
مدت خدمت نظام وظیفه خود (اعم از تقســیط یا پرداخت
یکجا) کرده باشند ،صرفنظر از ایجاد یا عدم ایجاد سابقه
در سیستم مکانیزه تامیناجتماعی ،در صورت ارائه تقاضا،
حقبیمه پرداختی (سهم بیمهشده) بابت احتساب سوابق
ً
ســربازی (و نه حضور داوطلبانه در جبهه) عینا به حساب
بیمهشــده بازپرداخت میشــود و سوابق ســربازی آنان بر
اساس ماده  95قانون ایجاد و محاسبه میشود.
اینکه گفته می شود رانندگان می توانند با 25سال
سابقه و 55سال سن بازنشسته شوند تا چه اندازه
صحت دارد؟

بر اساس تبصره ماده 82قانون برنامه  5ساله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران
(از ابتدای ســال 1396تا پایان ســال « )1400رانندگان
وسایط سنگین بینشهری ،راهداری و راهسازی که حداقل
25سال سابقه پرداخت حقبیمه دارند ،میتوانند متناسب
با دریافت حقوق و متناســب با روزهای پرداخت حقبیمه
و  55سال سن ،بازنشسته شــوند ».ولی تاکنون آییننامه
و دســتورالعمل این قانــون برای اجرا بــه تامیناجتماعی
ابالغ نشــده اســت ،بنابراین رانندگان نیز فعال مانند سایر
بیمهشدگان در صورت احراز هر یک از شرایط زیر میتوانند
بازنشسته شوند.
-1داشتن حداقل  20سال سابقه و  60سال تمام سن برای
مردان ( 55سال برای زنان)
-2دارا بودن حداقل  30ســال سابقه و  50سال تمام سن
برای مردان ( 45سال برای زنان)
-3داشتن حداقل 35سال سابقه بدون شرایط سنی
-4داشــتن حداقل  10ســال ســابقه و  60سال تمام سن
برای مردان ( 55سال برای زنان) که در این صورت حقوق
بازنشستگی آنها متناسب با میزان سابقهشان خواهد بود و
لزوما حداقل حقوق هر سال افزایش نمییابد.

 اینجانــب کارمند آموزشوپرورش هســتم که
حدود 10ســال بهصورت قراردادی و پیمانی سابقه
خدمت در این وزارتخانه را دارم و حدود پنج ســال
نیــز ســابقه پرداخت بیمــه بــه تامیناجتماعی در
قالب اشــتغال به کار در مــدارس غیردولتی دارم و
اخیرا وضعیت اســتخدامی من از پیمانی به رسمی
آزمایشــی تبدیل شده و از ســوی آموزشوپرورش

درقانون،مکانیازمانخاصیبرایگذراندنخدمتنظاموظیفهتعییننشدهوتمامیبیمهشدگانتامیناجتماعیمیتوانندنسبتبهاحتسابسوابقسربازیخود اقدامکنند.

به بنده گفته شــده صندوق بیمــهای خود را از بین
صنــدوق تامیناجتماعی و صندوق بازنشســتگی
کشــوری انتخاب کن .با این شــرایط بهتر اســت
کــدام صندوق را بــرای ادامه بیمهپــردازی خودم
انتخاب کنم؟

اوال ،در صورت انتخاب صندوق بازنشســتگی برای ادامه
بیمهپــردازی خود بایــد مبالغی بابت مابهالتفــاوت انتقال
حقبیمه سوابق خود از تامیناجتماعی به صندوق کشوری
بپردازیــد کــه این مبلغ بر اســاس حقــوق و مزایای زمان
رسمیشدن شما از ســوی صندوق بازنشستگی کشوری
محاســبه میشود .دوم آنکه ســوابق غیردولتی شما فعال
قابل انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری نیست و بعد از
داشتن حداقل 20سال سابقه دولتی در صندوق مذکور با
پرداخت مابهالتفاوت با نرخ زمان انتقال ،محاسبه میشود
که سوابق مذکور برای احراز شرایط بازنشستگی تاثیرگذار

نیست .یعنی با انتقال ســوابق غیردولتی فوق به صندوق
بازنشستگی کشــوری نمیتوانید پنجسال زودتر بازنشسته
شوید ،فقط در میزان حقوق بازنشستگی شما در صندوق
بازنشســتگی کشــوری تاثیر دارد .ســوم آنکه در صندوق
بازنشستگی کشوری از اضافهکار حقبیمه کسر نمیشود،
بنابراین در میزان حقوق بازنشســتگی نیز تاثیری ندارد در
حالــی که در صندوق تامیناجتماعــی میتوانند حقبیمه
اضافــهکار را نیز عالوه بر حقوق کســر کرده و به حســاب
تامیناجتماعیبرایتاثیردرمیزانحقوقزمانبازنشستگی
واریز کنند .نکته آخر اینکه در قانون برنامه پنجساله ششم
توســعه که تاریخ اجرای آن از ابتدای ســال  1396تا پایان
ســال  1400اســت ،تغییر صندوق بیمهای مجاز نیست،
بنابراین با توجه به توضیحات فوق و شرایط بیمهای شما،
بهتر اســت همچنان صندوق بیمه و بازنشســتگی خود را
صندوق تامیناجتماعی انتخاب کنید.

ضمــن اینکه موضوع نحوه محاســبه ســود
مطالبــات نیز حکایت جداگانه و خاص خود را
دارد که از سکاندار آتی وزارت رفاه توقع میرود
دولت را قانع کند که در چارچوب قانون (ماده 7
قانون نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی) اصل
و ســود طلبها را بــه تامیناجتماعی بپردازد.
نکته دیگر مدیریت و حکمرانی بر شرکتها و
بنگاههای اقتصادی تامیناجتماعی اســت.
واقعیت این اســت که بخش ســرمایهگذاری
تامیناجتماعی سالها تبدیل به حیاطخلوت
برخی سیاســیها شــده بود به طــوری که نه
ایــن ســازمان و نــه وزارت رفــاه بر مســائل و
جریانات این بنگاهها احاطه و کنترل چندانی
نداشــتند .این مسئله امروزه در تمام کشورها با
حاکمیت شرکتی حل شــده است .حکمرانی
شرکتی ،محاسبات حاکم بر فعالیت بنگاههای
اقتصــادی ،بخشهــای ســرمایهگذاری
صندوقهای بازنشســتگی را مشخص کرده
است .حاکمیت شرکتی ابعاد مختلفی دارد که
از جملــه ترکیب هیئتمدیرهها و نحوه نظارت
و کنترل بر آنها ،نحوه گزارشدهی ،شــکل
پرتفوی و ...اســت .درباره بخــش اقتصادی
ســازمان تامیناجتماعی نیز الزم اســت ابعاد
مختلف حاکمیت شــرکتی شاخصســازی و
نقاط ضعف و قوت در هر بخش مشــخص و
در جهت رفع ضعفها حرکت شــود .بالطبع از
وزیر آینــده انتظار میرود به موضوع حاکمیت
شرکتی باور داشــته و فضا و بستر الزم را برای
تدویــن و اجــرای آن کــه بر مبنــای اصول و
اســتانداردهای علمی اســت ،مهیا کند .اگر
چنین شــود دیگر این امکان فراهم نمیشود
هر فردی از هر جایی به عضویت هیئتمدیره
بنگاههای زیرمجموعه درآید و سازوکار خود را
در شرکتها پیادهسازی کند .در همین راستا،
معاونت اقتصادی تامیناجتماعی با همکاری
موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی در حال
شناســایی و تدوین شــاخصهای حکمرانی
شرکتی است .پیگیری و اجرای زنجیره ارزش،
از دیگر مســائل حوزه سرمایهگذاری است که
الزم اســت وزیــر آینده رفاه بــر آن تمرکز کند.
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و ســازمان
تامیناجتماعیشرکتهاوبنگاههایاقتصادی
زیادی دارند ،اما همافزایی و زنجیزه ارزش آنها
بسیار محدود است .این در حالی است که تمام
سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی
در مجموعه وزارت رفاه جمع شده و این مزیت
بزرگی اســت که بایــد از آن بهــره الزم را برد.
شرکتها و بنگاهها ب هراحتی میتوانند نیازهای
پسین و پیشین خودشان را از داخل مجموعه
تامین کنند .به نظر میرســد ایــن موضوع در
سیاستگذاریها مغفول مانده و وزیر آینده باید
بهصورت جدیتر به آن بپردازد.
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل تامیناجتماعی
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ب در لســا 
 -11آ 
قفقاز
ت
ت میآید -تن ه درخ 
ی ک ه آسیا را از اروپا جدا میکند -با رف 
 -12رشت ه کوه 
 -13در واقع -تنها -رهبر
 -14چشــمدرد -نگا ه خصمانه -نوشــاب ه گازدار غیرالکلــی ک ه از عصاره
جوان ه جو میسازند
س دریایی -قطعه موسیقی
 -15اتحادی ه بینالمللی تامیناجتماعی -فانو 
ک ه برای سه نوازنده ساخت ه میشود

اجماع حداکثری...
«اصالحات در راستای کاهش فراربیمهای»
پیشنهاد دیگری است که کمترین مخالفتها
را داشــته و 57درصــد مشــارکتکنندگان با
اجــرای آن ،کامــا موافــق بودهانــد .گزینه
بعــدی «افزایش نرخ حقبیمــه در قبال ارائه
خدمات جدید» است که با 67درصد بیشترین
مخالفهــا را در پــی داشــته اســت .درباره
شــیوههای اجرای اصالحــات نیز 79درصد
افــراد بر اصالحات تدریجی نظر داشــتهاند.
جامعه آماری این نظرســنجی نیز بدین شرح
بوده که 12درصد شرکتکنندگان زن بودهاند
و 88درصد مرد .از نظر تحصیالت ،بیشترین
فراوانی به افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد
بــا 55درصد و پس از آن دکترای تخصصی با
19درصد ،کارشناســی با 18درصد ،دکترای
تخصصی بــا 5درصد و کاردانــی و پایینتر با
3درصد مجموع پاســخدهندگان را تشــکیل
داده اســت .از نظر سنی نیز بیشترین فراوانی
به گروه سنی  40تا  50سال تعلق داشته است.
در زمینه وابستگی سازمانی نیز 84/3درصد
شرکتکنندگان در ســازمان تامیناجتماعی
مشغول به کار بودهاند.

