مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 2

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 هفتادوپنج

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

پاسخ مشاور آتیهنو به دو پرسش بیمهای

برای کدام خدمات کارگزاریها باید هزینه پرداخت؟
تامیناجتماعی محــل بیمهپردازیمان مراجعه کرد و
مبلغ 200هزار تومان در اواسط مهرماه به حساب وی
واریز شد .حال سوال من این است که علت این تاخیر
زیاد در پرداخت کمکهای کوتاهمدت چیست؟

محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

در شماره قبل به نحوه فعالیت کارگزاریهای رسمی در
تامیناجتماعی پرداختیم .در این شماره ،موضوع را با
پاسخ به دو سوال دیگر در این خصوص پی میگیریم.

نکته اول اینکه چند ماهی اســت که در اکثر یا همه شــعب
ســازمان تامیناجتماعی ســامانهای تحتعنوان ســامانه
متمرکز پرداخت کمکهای کوتاهمدت راهاندازی شده است.
بدین صورت که تمامی اسنادی که در شعب تامیناجتماعی
بابت پرداخت کمکهای کوتاهمــدت (هزینه انواع پروتزها،
مقرری بیمه بیکاری ،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،
کمکهزینــه ازدواج و کفنودفن و )...در طول ماه (از اول تا
پایان هر ماه) صادر میشــود پس از بررســی و کنترل شماره
حسابهای بیمهشــدگان ،به طور متمرکز توسط امور مالی
سازمان مرکزی تامیناجتماعی در اواسط ماه بعد به حساب
افراد موردنظر واریز میشــود .نکته دیگر آنکه پس از تحویل

اینجانب در اواخر شــهریور امسال به کارگزاری
شــعبه بیمهپردازی خود برای دریافــت هزینه پروتز
عینک مراجعه کردم که پس از تحویل مدارک موردنیاز
(نسخه پزشک ،فاکتور خرید و شماره حساب بانکی)
به بنده گفته شد که هزینه آن به مبلغ 40هزار تومان
در اواســط آبانماه به حساب شــما واریز میشود در
حالیکه در همــان ایام ،همکار اینجانــب نیز برای
دریافت هزینه پروتز دندان مصنوعی به خود شــعبه

ردیف

شرح وظایف (مورد عمل
کارگزاری)

مبلغ قابل دریافت
در سال 96

حداکثر مبلغ دریافتی از
مخاطبان در سال 97

1

ثبتنام و اخذ رمز مشاهده سوابق
بیمهشدگان در سایت رسمی سازمان

----

2500تومان بهازای هر
بیمهشده

2

ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمهشدگان

1000تومان بابت هر
برگ اعالم سابقه

1500تومان بابت هر برگ
اعالم سابقه

3

ارائه فیش حقوقی مستمریبگیران

500تومان بابت هر
مستمریبگیر

1000تومان بابت هر
مستمریبگیر

4

تخصیص رمز اینترنتی برای صدور برگه
پرداخت حقبیمه بیمهشدگان خاص

500تومان بابت هر
بیمهشده

1500تومان بابت هر بیمهشده

5

صدور و تحویل برگه پرداخت حقبیمه
بهصورت اینترنتی

1000تومان بابت هر
برگه پرداخت

2000تومان بابت هر برگه
پرداخت

6

ثبت و تنظیم اطالعات هویتی کارگاه
و بیمهشدگان و تهیه و ارسال لیست
حقبیمه بهصورت اینترنتی

9000تومان بابت هر
کارگاه

12000تومان بابت هر کارگاه

7

ارائه لیست حقبیمه بهصورت اینترنتی
(لیست توسط کارفرما تهیه و تنظیمشده
و برای ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه
میشود)

3000تومان بابت هر
کارگاه

5000تومان بابت هر کارگاه

مدارک بــرای دریافــت هزینــ ه کمکهــای کوتاهمدت به
کارگزاریها ،آنها پس از اخذ پرونده از شعبه مربوطه و صدور
سند آن ،مدارک را مجددا به شعبه تامیناجتماعی برای کنترل
و تایید ،عودت میدهند که این فرایند بسته به حجم کار و تعداد
نیروی انسانی کارگزاری موردنظر مدتی زمانبر است .با توجه
به اینکه شما مدارک خود را در اواخر شهریور ماه به کارگزاری
تحویل دادهاید ،ولی عمال در مهر ماه سند پرداخت آن صادر
و تایید شــده است ،بنابراین بر اساس توضیحات قسمت اول
پاسخ ،هزینه آن در اواسط آبان ماه به حساب شما واریز خواهد
شد در حالی که سند پروتز دندان همکار شما در همان اواخر
شهریور ماه توسط خود شــعبه تامیناجتماعی صادر و تایید
شــده ،لذا هزینه آن نیز در اواسط مهرماه به حساب وی واریز
شده است.
بابت انجام چه خدماتی در کارگزاریهای رسمی

شرح جدول شماره 174
طراح :حمیدرضا عبدالوند

پاسخ جدول شماره173
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 - 12شیو ه رفتار شــخص در برابر دیگران بر پای ه شخصیت و نظا م ارزشی
معین  -كو ه سیمر غ نشین  -گزارشگر
ك ششم ملك
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 - 15صادر كنند ه نمون ه كشوری در سال  - 1397ضمیر اشاره

تامیناجتماعی از مراجعان هزینه دریافت میشود
و مبلغ این هزینهها چقدر است؟

ً
بر اساس مصوبه سازمان تامیناجتماعی صرفا برای دریافت
خدمات مندرج در جدول زیــر ،از مراجعان به کارگزاریها
مبالغ زیر بهعنوان حقالزحمه دریافت میشود که دریافت
هر نــوع هزینه برای غیــر از فعالیتهای ذکر شــده و نیز
بیــش از مبالغ مذکور تحــت هر عنوان تخلف محســوب
میشــود .ضمنا همان گونه که قبال نیز اشــاره شــده بود،
مراجعه به کارگزاریها بهمنظور دریافت هزینه کمکهای
کوتاهمدت و نیز دریافــت برگه پرداخت حقبیمه بیمههای
خاص بهصــورت اختیاری بــوده و اجبــاری در این زمینه
وجود ندارد و در خود شــعب سازمان نیز قابل انجام است.
همچنیــن کارگزاریها موظفاند نســبت به درج و نصب
فهرست حداکثر حقالزحمههای تعیینشده زیر در معرض
دید مراجعان اقدام کنند.

اما بــا وجود قوانیــن متعدد و ســازمانها و
نهادهــای مختلفی که در طول ســالهای
بعد شــکل گرفتند ،تا زمــان تصویب قانون
ســاختار نظام جامع رفــاه و تامیناجتماعی
در ســال  ،1383ضعف نگاه جامع و فراگیر
در عرصههای سیاســتگذاری اجتماعی به
نحو بارزی به چشم میخورد .در واقع در این
دوران ،سازوکار تحقق همه تکالیف دولت در
زمینه رفاه و تامیناجتماعی آحاد مردم آنگونه
که در اصل  29قانوناساســی مورد تصریح
قرار گرفته است ،از پشتوانه تقنینی و اجرایی
منسجم و یکپارچه برخوردار نبود.
قانون ســاختار ،با تعریف وزارت رفاه و بعدتر
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی بهعنوان
«متولی نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی»،
ایــن نهاد را بهعنــوان جزئــی از قوهمجریه
کشور به کنش عالمانه و فعاالنه در حوزههای
سیاســتگذاری اجتماعی مکلف ســاخته
اســت .این قانون که مصوب ســال 1383
اســت برای تحقــق سیاســتهای رفاهی
کشــور ،بر ضرورت استقرار نظام جامع رفاه و
تامیناجتماعی مشتمل بر سه قلمرو مجزا،
اما در عین حال منسجم ،مرتبط و همافزای
«بیمهای»« ،امــدادی» و «حمایتی» تاکید
دارد .نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی آنگونه
که در این قانون تعریفشــده ،نظامی است
که باید زمینهای فراهم کند تا اهداف نهایی
مانند انســجام کالن سیاستهای رفاهی،
توســعه عدالت اجتماعــی و حمایت از همه
افراد کشور در برابر تبعات و آسیبهای ناشی
از رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی
و پیامدهــای آن تحقق یابد .طبیعی اســت
کــه این نظام ،در این مســیر بــه هماهنگی
و همافزایــی حوزههای مختلــف یارانهها،
بهداشــت و ســامت ،آموزش ،مسکن و...
نیز ارکان و اجزای دیگر سیاستهای کالن
رفاهی کشور تاکید دارد.
تاکید ویــژه این قانــون ،درباره جبــران آثار
تصمیمات اقتصــادی و اجتماعی بر زندگی
نیروهــای مولد و اقشــار مختلف مــردم ،بر
مبنای این ایده اصلی مطرح شــده که یک
اقتصاد پررونق بههمراه سیاستهای رفاهی
مشخص ،میتواند زمینه صیانت موثر از آحاد
جامعه در برابر آسیبهای احتمالی اجتماعی
و اقتصادی را فراهم بیاورد.
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،با وجود
جــرح و تعدیلهای انجام شــده در ســاختار
ماموریتی آن ،از جمله جداســازی مسئولیت
سیاستگذاری کالن در بخشهای امدادی،
یارانهها و ســامت نیروهای مولد از محدوده
اختیــارات وزارتخانه و برخــی ناهماهنگیها
در سیاســتهای حــوزه آموزش ،مســکن و
اشــتغال ،همچنان و همــان گونه که محمد
شــریعتمداری در ســخنان خود یادآور شــد
بهدرستی متولی رســمی «توسعه اجتماعی»
در کشــور محسوب میشــود؛ مسئولیتی که
برای تحقق جــدی و همهجانبه آن ،رجوع و
بازگشــت دوباره به موازین ساختار نظام جامع
رفاه و تامیناجتماعی ضروری به نظر میرسد.
در شــرایطی که بخش بیمههای اجتماعی و
صندوقهای بازنشســتگی که از حوزههای
اصلی و مهم تحت مســئولیت وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی است ،امروزه با چالشهای
بســیار جدی مواجه اســت ،بهگونــهای که
«چالش صندوقهای بازنشستگی» بهعنوان
یکی از شش ابرچالش مهم کشور شناسایی
شــده و ابرچالــش دیگر یعنی «نــرخ باالی
بیکاری» نیز عالوه بر آثــار اجتماعی ،روانی
و امنیتی برای کل کشور ،بر وضعیت منابع و
مصارف مهمترین صندوق بیمهگر اجتماعی
کشــور ،یعنی ســازمان تامیناجتماعی ،آثار
مخربی بر جای گذاشته است ،سخنان وزیر
جدیــد رفاه میتوانــد نویدبخش توجه جدی
دولــت و مجلس به چالشهــای این حوزه و
اتخاذ تدابیر جدی و موثر برای تقویت این حوزه
باشد ،حوزهای که در شرایط تحریمها میتواند
ابزار و سازوکاری بسیار موثر برای پیشگیری از
تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مولد و در عین
حال آسیبپذیر کشور باشد.
در نگارش این یادداشت از اسناد و برنامههای

راهبردی سازمان تامیناجتماعی و تحقیقات

موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی استفاده
شده است.

