مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 10

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 چهار

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

پاسخ مشاور آتیهنو به چند پرسش بیمهای

چهخدماتیدرکارگزاریهایرسمیتامیناجتماعیارائهمیشود؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

کارگزاریهای رســمی تامیناجتماعی تشکیالتی
خصوصی هســتند که بیش از یــک دهه از فعالیت
آنهــا در کنــار تامیناجتماعــی میگــذرد .ایــن
ً
موسســات که غالبا با مدیریت مدیران و مسئوالن
بازنشسته تامیناجتماعی اداره میشوند در راستای
سیاست برونسپاری و واگذاری برخی فعالیتهای
ســازمان تامیناجتماعی و جداکردن ســازمان از
فعالیتهای تصدیگری و پرداختن به امور مهمتر
و دارای اولویت باالتر بهوجود آمدهاند .ضمن آنکه
در این مــدت ،کارگزاریها ،هم بــه لحاظ تعداد و
هم به جهت تنوع فعالیت ،گســترش قابلتوجهی
یافتهاند بهگونهای که در پایان ســال  ،1396تعداد
آنها در سطح کشــور به 188مورد رسیده و برخی
از شــعب تامیناجتماعی مانند شــعبه 22تهران با
توجه به حجم فعالیتشــان تا ســه کارگزاری را به
خود اختصاص دادهاند .در این شماره ضمن پاسخ
به چند ســوال ،به نحوه و چگونگــی فعالیت آنها
میپردازیم.
هدف از تاســیس کارگزاری در تامیناجتماعی
چه بوده است؟

کارگزاریهای رسمی ســازمان تامیناجتماعی بهمنظور
روانسازی امور و فعالیتها ،ارتقای سطح رضایتمندی در
مخاطبان ،صرفه و صالح اقتصادی برای سازمان ،تعمیم
و توسعه بیمهشدگان از طریق انجام فعالیتهای بازاریابی،
تسهیل ارائه خدمات به بیمهشدگان ،جلوگیری از گسترش
بدنه اجرایی سازمان تامیناجتماعی ،کاهش اتالف وقت
و رفتوآمدهای درونشــهری مخاطبان تامیناجتماعی
و ...بهوجود آمدهاند.

چه امــور و فعالیتهایی توســط کارگزاریهای
رسمی تامیناجتماعی انجام میشود؟

برخــی از مهمتریــن وظایــف کارگزاریهــای رســمی
تامیناجتماعی شامل موارد زیر است:
الف -تهیه و دریافت لیســت و سیدی حقبیمه و ارسال
آن به تامیناجتماعی
ب -چــاپ ،تعویــض و صــدور دفترچههــای درمانــی

بیمهشدگان و مستمریبگیران و نیز تامین اعتبار آنها
ج -صــدور برگه پرداخــت بیمههای خــاص و اجباری و
تحویل به مراجعان
د -پرداخــت برخــی از تعهدات کوتاهمــدت مانند (هزینه
پروتز و اروتز ،کمک ازدواج ،غرامت دستمزد ایام بارداری)
ه -فعالیتهای مربوط به تعمیم و توســعه بیمهشــدگان
(بیمهشــدگان خاص مانند بیمههای اختیاری و مشاغل
آزاد) از طریق بازاریابی
و -بازرسی از وضعیت اشتغال مقرریبگیران بیمه بیکاری
و کارگران ساختمانی
ز -ابالغ برگههای مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی،
اعالمیه ،اخطاریه ،اجرائیه و نیز ارسال و مراسالت تمامی
نامههای اداری شعبه
ح -دریافت مدارک درمانی و اســناد پزشکی برای بررسی
و پرداخت هزینههای آن
ط -پالکبرداری و شناسایی کارگاههای جدید
آیــا مراجعــان بــه کارگزاریهــای رســمی
تامیناجتماعــی بــرای انجام امــور موردنیاز خود
باید هزینهای بپردازنــد؟ در این صورت ،برای هر
فعالیتی چه مبلغی باید پرداخت شود؟

بابت برخی از اموری که بــرای مخاطبان در کارگزاریها
انجام میشود مانند تعویض دفترچه درمانی و تامین اعتبار
آن یــا پرداخت تعهــدات کوتاهمدت و هزینههای اســناد
پزشــکی ،از مراجعان هیچگونه مبلغی دریافت نمیشود
و هزینه اینگونه فعالیتها را خود شــعب تامیناجتماعی
به کارگزاریهای خود بهصورت ماهانه پرداخت میکنند،
بهگونهای که بر اساس گزیده آماری سال  1396سازمان
ً
تامیناجتماعی ،در این سال مجموعا بیش از 83میلیاردو
839میلیــون تومــان بــه  188کارگزاری پرداخت شــده
اســت .یعنی بهطور متوسط ،ماهانه به هر کارگزاری بابت
فعالیتهای واگذارشده ،بیش از 37میلیون تومان در سال
 96پرداخت شــده است .اما بر اســاس مصوبه سازمان،
جهت انجام برخی از فعالیتهــای کارگزاریها که برای
مراجعان انجام میشــود حقالزحمــهای از آنان دریافت
میشــود که دریافت هزینه بیش از مبالغ مصوب ،تخلف
محسوب میشود .ضمنا مراجعه به کارگزاری برای دریافت
کمکهزینههــای کوتاهمــدت و دریافت برگــه پرداخت
حقبیمــه بیمههای خاص بهصورت اختیــاری بوده و در
خود شعب سازمان نیز قابل انجام است.
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افقی
ن كشاورز و كشاورزی -بزرگترین ایالت آلمان
 -1بالی جا 
ی انگور
 -2شاعر سای ه عمر -كتك خورده -نوع 
ب و هول -عدد اول
 -3آماده شده -سال تركی -اضطرا 
ن تیراندازی
ی ایرانی -فرما 
ی موسیق 
 -4سودای ناله -اكنون -از دستگاهها 
ی در سوئد
ت سنگین -پسر گودرز و پدر بیژن -شهر 
 -5انبار ماشینآال 
س صفوی -مادر
ط در عهد شــاه عبا 
ن معروف میرعماد خطا 
 -6از شــاگردا 
وطن -خوابیده عرب
ن بر اساس اطالعات اكونومیست -هنوز آگه
ن شهر ارزا 
 -7اجاق -ششــمی 
نشده! -كفش
 -8به معنی آدم دوستداشتنی -تلفن پر دردسر
گ فــون گوته -راز
ن ولفگان 
ی از یوهــا 
 -9دســتور -شــكمبند طبــی -رمان 
ن !
باالنشی 
 -10كاشف اسید سولفوریك -یك نفر -غذاخوردن
ی كشــند ه و بیدرمان -قطب مثبت در برق -روپوش و ساقپوش
 -11زهر 
ش سربازی 
كف 
 -12نیشابور قدیم -دلیر مبارز ،پهلوان جوان -مهر ه پرقدرت -راندن مزاحم
 -13تكرار یك حرف -رن ج و شكنجه -دامن ه كوه -گنجهای عرب
ی الكتریكی
ی را ب ه نیرو 
ی مكانیك 
ی ك ه نیرو 
ل كارگری -دستگاه 
 -14از مشاغ 
ل كند و بالعكس -مخلوقات
تبدی 
ی بازنشستگی را در جهان
ن سیست م پرداخت مستمر 
ی ك ه بهتری 
 -15كشور 
ی انگلستان
دارد -از باشگاهها 

عمودی
 -1یكی از موارد كلیدی در حوز ه بیمههای اجتماعی كه مورد تاكید اســت-
ل ایجاد تورم
ی از دالی 
یك 
 -2لحن -زین اسب -یكی از دو شبهجزیر ه تشكیلدهنده مالزی
ن ندیم -ضد و مخالف،
ی مانی ب ه نوشت ه اب 
ی از سوره -خون -نا م نیا 
 -3بخش 

مان ع و بازدارنده
ك كه با مالكان میجنگید و در ســال  1919كشــته
ی مكزی 
 -4رهبــر انقالب 
شد -یك خودمانی -شایسته
 -5دریای تازی -آفتابه -از تواب ع اصفهان
ن آذری
ن ایران -زمی 
ن مسیحیا 
 -6روشنایی -زبا 
ی آمریكا و آســیا -صدمه و آسیب -مقعر و فرورفته-
 -7تنگهای بین قارهها 
بل ه روسها
ن میزان رفا ه را داشته است-
 -8نخست -كشوری ك ه در سال  2016كمتری 
ی معروف در كاشان -بندری در خلیجفارس
باغ و حمام 
ی ایرانی -عالمت جم ع فارسی-
ی موسیق 
 -9شبك ه اینترنتی -از دستگاهها 
ی فرانسه در جامجهانی2010
ی تیم مل 
سرمرب 
ن كبیر ه
ی  -از گناها 
ی منقرضشد ه سیبر 
ل پرمو 
ی در كرهجنوبی -فی 
 -10رود 
ن و شما
ل مرگومیر در جهان  -م 
ل او 
 -11آگهی ،اعالن -دلی 
ی در اروپا  -یك لحظه -بنیانگذار تركی ه نوین
 -12شهر 
ل كاغذی و اسكناس
ن یاوه -پو 
ی خودرو -سخ 
 -13اسم آذری -گل 
ی در موسیقی -منافق و مزور
 -14موزون -نت 
ن كشور ب ه همرا ه التویا با
ل  - 2018ای 
ل سه در سا 
ن 19سال ه فرمو 
 -15قهرما 
ن همكاری
ل دستمزد سازما 
ل حداق 
ی جدو 
ی زیر 2دالر در انتها 
دستمزد ساعت 
اقتصادی و توسع ه قرار دارد

عکس :مرضیه براری

« ...تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصلههای
جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام
یکپارچه مالیاتستانی ،تامیناجتماعی و ارائه
تســهیالت مالی با بهرهگیری از سامانه جامع
اطالعاتی ملی»
ولیکن در بخش حقوق انســانها با رویکردی
متفاوتنسبتبهقانوناساسیوسندچشمانداز
به«حقبرخورداریازتامیناجتماعی»اشارهای
نشده و در بند بعدی آن نیز به وظایف حاکمیت
در قبال مردم و از منظر حقوق تامیناجتماعی
اشارهای نشــده و آن را برعهده خود انسانها
گمارده است.
در بخــش مبانــی و ذیــل ســرفصل مبانــی
«انسانشناختی» آمده است:
«با توجه به مبادی پیشگفته ،انســان دارای
حقوقی از جمله حق حیــات معقول ،آگاهی،
زیست معنوی و اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم
با مســئولیت ،تعیین سرنوشت و برخورداری از
دادرسی عادالنه است.
انســان موجودی اجتماعی اســت و تامینبسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود
را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستوجو
میکند».
در بخــش آرمانها که به حیــات طیبه و اهم
ارزشهای تشــکیلدهنده آن اشاره شده نیز
مقوله تامیناجتماعی جا افتاده است:
«اهم روشهای تشــکیلدهنده حیات طیبه
عبارتاند از :معرفت به حقایق ،ایمان به غیب،
ســامت جســمی و روانی ،مدارا و همزیستی
با همنوعــان ،رحمت و اخوت با مســلمانان،
مقابله مقتدرانه با دشمنان ،بهرهبرداری کارآمد
و عادالنه از طبیعت ،تفکر و عقالنیت ،آزادی
مسئوالنه ،انضباط اجتماعی و قانونمداری،
عدالت همهجانبه ،تعاون ،مســئولیتپذیری،
صداقــت ،نیل به کفاف ،اســتقالل ،امنیت و
فراوانی».
فقط در بخش «افق» که ادبیاتی شــبیه سند
چشــمانداز دارد بــه مقوله «تکافــل عمومی
و تامیناجتماعی» اشــاره شــده اســت .اما از
مقــوالت «رفــاه» یا «رفــاه عمومــی» (که در
ایده اولیه سیاســتهای کلی تامیناجتماعی
آمده اســت) خبری نیســت« .در سال ۱۴۴۴
هجری شمســی مردم ایران دینــدار ،عموما
پیرو قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و اهلبیت
علیهمالســام و با ســبک زندگــی و خانواده
اسالمی -ایرانی و روحیه جهادی ،قانونمدار،
پاســدار ارزشها ،هویت ملی و میراث انقالب
اسالمی،تربیتیافتهبهتناسباستعدادوعالقه
تا عالیترین مراحل معنوی ،علمی و مهارتی و
شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنیت،
آرامش ،آســایش ،سالمت و امید به زندگی در
ســطح برتر جهانی برخوردارند .تا سال ۱۴۴۴
ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی ،اسالمی
و فرهنگ متعالی در ســطح بینالمللی تبدیل
شده و در میان پنج کشــور پیشرفته جهان در
تولید اندیشــه ،علم و فنــاوری جای گرفته و از
اقتصــادی دانشبنیان ،خوداتــکا و مبتنی بر
عقالنیت و معنویت اسالمی برخوردار و دارای
یکی از  10اقتصاد بزرگ دنیاست .تا آن زمان،
سالمت محیطزیست و پایداری منابع طبیعی،
آب ،انــرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری
فضاییدرکشورفراهمشده،کشفمنابع،خلق
مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای
همگان با رعایت عدالت بیننسلی حاصل شده
است .فقر ،فساد و تبعیض در کشور ریشهکن
شده و تکافل عمومی و تامیناجتماعی جامع
و فراگیر و دسترســی آســان همگانی به نظام
قضایی عادالنه تامین شده است ».نتیجه آنکه
به نظر میرسد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بایستی به سرعت در خصوص مطالعه و بررسی
الگوی پایه منتشــره و نیز برقراری ارتباطات و
تعامالت علمی و کارشناســی بــا مرکز الگوی
اســامی -ایرانی پیشــرفت اقــدام و تالش
کنــد در بخشهای «حقوق مــردم و جامعه»
(مبانی انسانشناختی) و «تدابیر» الگوی پایه
مقوالت مرتبــط با «رفــاه و تامیناجتماعی»،
«توانمندسازی»«،بازنشستگانوصندوقهای
بازنشستگی»«،آسیبهایاجتماعی»«،اقشار
و گروههــای هــدف خدمــات اجتماعی نظیر
معلوالن ،ســالمندان ،کودکان بیسرپرست»
و ...را بگنجاند.
عضو و نایبرئیس هیئتمدیره
سازمان تامین اجتماعی

