مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 9

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 هشتاد و دو

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد

نحوه  و میزان احتساب جرائم بیمهای
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

بر اســاس قانــون ،کارفرمایان تمامــی کارگاههای
مشمولقانونتامیناجتماعیمکلفاندصورتمزدو
حقوق تمامی بیمهشدگان (لیست پرداخت حقبیمه)
و حقبیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه را حداکثر
تا پایان آخرین روز ماه بعد (در مورد کارگاههای دارای
کمک دولت ،حداکثر تا پایان آخرین روز دو ماه بعد)
به سازمان تامیناجتماعی ارسال و پرداخت کنند .در
صورت عدم ارسال لیست یا تاخیر در ارسال لیست
و پرداخت حقبیمه ،مشــمول جرائم نقدی خواهند
شــد .در این شماره ضمن پاســخ به چند سوال ،به
توضیحات بیشتری در این خصوص میپردازیم.

اعــم از اشــخاص حقیقی و حقوقی کــه در ایران
دارای کارگاههای مشــمول قانون تامیناجتماعی
بوده و مشــغول به فعالیت هستند چگونه است؛ بر
اساس ماههای شمسی است یا میالدی؟

کارفرمایان خارجی نیز مانند کارفرمایان ایرانی موظفاند
لیســت پرداخت حقبیمــه و حقبیمه متعلقــه را مطابق
ماههای شمسی تهیه و به تامیناجتماعی ارسال و پرداخت
کنند و جریمه تاخیر یا عدم ارســال لیســت آنها همانند
کارفرمایان ایرانی محاسبه و وصول میشود.

چنانچــه بیــن لیســت ارســالی کارفرمــا بــه
تامیناجتماعــی با بازرســیهای انجــام گرفته از
کارگاه تفاوتهایی از نظر تعــداد کارکنان یا میزان
دستمزدشــان وجود داشته باشد آیا در اینصورت
کارفرما جریمه خواهد شد؟

میزان جریمه عدم ارسال لیست حقبیمه توسط
کارفرمایان چقدر است؟

مابهالتفاوت ناشــی از مقایسه لیستهای ارسالی کارفرما
و بازرســیهای انجام گرفتــه (بازرســیهای کارگاهی و
بازرســی دفاتر قانونی) در ماههایی که کارفرما لیست را در
مهلت مقرر ارسال کرده مشمول جریمه عدم ارسال لیست
نیست ،ولی چنانچه کارفرما لیست برخی از ماهها را خارج
از مهلت مقرر قانونی و با تاخیر ارسال کرده باشد منحصرا
جریمه تاخیر لیستهای ارسالی محاسبه و اخذ میشود و
لزومی به محاسبه مابهالتفاوت جریمه لیست بابت ماههای
مذکور بهخاطر تفاوت لیســت و بازرسی نخواهد بود .البته
در هرصورت کارفرما مکلف اســت در صورت لزوم ،اصل
حقبیمه ناشی از تفاوت لیست و بازرسی را بپردازد.

آن دسته از پیمانکارانی که بهرغم دارا بودن فعالیت ،بهطور
کلــی در دوره اجرای پیمان از ارســال لیســت و پرداخت
حقبیمــه کارکنان شــاغل خودداری میکنند ،مشــمول
جریمه تاخیر ارســال لیســت به ماخذ 10درصد حقبیمه
کل مبلــغ ناخالص کارکــرد خواهند بود .امــا پیمانکارانی
که اقدام به ارســال لیست کارکنان شــاغل در قرارداد در
دوره اجرای پیمان میکنند مشــمول جریمه عدم ارسال
لیســت نبوده ،لیکن در ماههایی که لیست کارکنان خود
را خارج از مهلت قانونی ارســال میکننــد ،جریمه تاخیر
ارسال لیســت به میزان 10درصد حقبیمه متعلقه در آن
ماه محاسبه خواهد شد.

میزان جریمه تاخیر در پرداخت حقبیمه توسط
کارفرمایان چقدر است؟

در صورتــی که کارفرمایان از تنظیم و ارســال صورت مزد
و حقوق بیمهشــدگان (لیســت پرداخت حقبیمه) ظرف
مهلت مقرر خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی
ســازمان تامیناجتماعی معین میشــود در مورد ارسال
لیســت حقبیمه عمــل نکنند ،ملزم بــه پرداخت جریمه
نقدی به میزان 10درصــد مبلغ حقبیمه کارگاه در همان
ماه خواهند بود.
میزان جریمه پیمانکاران در صورت عدم ارسال
لیست حقبیمه یا تاخیر در ارسال آن چقدر است؟

نحوه ارسال لیست حقبیمه کارفرمایان خارجی

نحوه محاسبه جرائم کارگاههای مشمول کمک
دولــت در صورت عدم ارســال لیســت حقبیمه یا
تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حقبیمه مربوطه
چگونه است؟

کارگاههــای دارای معافیــت ســهم کارفرمــا از پرداخــت
حقبیمــه کــه صرفــا حقبیمــه ســهم بیمهشــده
(7درصــد دســتمزد بیمهشــدگان) و بیمــه بیــکاری
(3درصد دستمزد بیمهشدگان) را پرداخت میکنند ،چنانچه
لیســت حقبیمه کارکنان خود را ظرف مهلت مقرر ارســال
نکنند یا بهرغم ارســال لیســت حقبیمــه در مهلت مقرر،
حقبیمــه مربــوط به آن را خــارج از مهلت مقــرر پرداخت
کنند ،عالوه بر تعلق جریمه تاخیر ارسال لیست (10درصد
حقبیمــه ماه) یا جریمه تاخیــر پرداخت حقبیمه (2درصد
حقبیمــه بابت هرمــاه تاخیــر) معافیت ســهم کارفرما از
پرداخــت حقبیمه بابت ماه موردنظر نیــز برای آنان حذف
میشــود و ملزم به پرداخت کل حقبیمه (بدون معافیت)
و جرائم آن است.

آیا مانده بدهیهای اعالم شــده به کارفرمایان
نیز مشمول محاسبه جریمه تاخیر خواهد بود؟

بلــه ،مانــده بدهیهای اعــام شــده بــه کارفرمایان و
پیمانکاران از تاریخ قطعیت بدهی مشمول محاسبه 2درصد
جریمه تاخیر ماهیانه است.

در صورتی که کارفرمایان از ارسال لیست پرداخت حقبیمه ظرف مهلت مقرر خودداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان10درصد مبلغ حقبیمه خواهند بود.

طراح :حمیدرضا عبدالوند

افقی

سپاه ،فوج -ناموفق
ل کارگری -اس م آذر 
ی
 -7مذاهب -از مشاغ 
ط در عهد شــاه
 -8نمازهای مســتحبی -از شــاگردان معروف میرعماد خطا 
عباس صفوی
 -9پسوند مصدر جعلی -اثری از زیگموند فروید ،روانشناس اتریشی -عنصر
ی فلزی با عدد اتمی  20و محلول در آب که نمکهای آن در طبیعت
شــیمیای 
فراوان است
 -10اشتران -مختر ع ماشین بخار -قو م تایلندی -طول عمر
 -11ردپا و نشانه -باهم شدنی -وسیله بریدن چوب
 -12آواره -سال ترکی -قیم
 -13ییالق کرج -خالص و سره -زبان ه آتش
 -14پــول ســابق بلغارســتان -میلــه باریکــی کــه پهنک بــرگ را به ســاقه
یــا شــاخه وصــل میکنــد -واگــذارش کــه بــه خــون جگــر خود ســازد،
کیست صائب که به بزم تو  ......شود
گ مرادی کرمانی
ی از هوشن 
 -15خودپرداختنی -رمان 
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عمودی

 -1بخشــی از اقتصاد ک ه اگر از رکود خار ج شود بیش از  600رشته اقتصادی
پویا میشود -صنعتی در ایران که با  263حرف ه دیگر ارتباط دارد
 -2غشی -دشمن زرنگی -زمینه
ک آرژانتین در جامجهانی 2010
گ زدن -هافب 
لر 
ت چیزی -عم 
 -3برگ ه دریاف 
 -4قصد -غار وحی -بیماری اختالل عمل کبد
ش هم
ت به رای دادگا ه بدوی -در ورز 
 -5شرمســاری -دادرسی دوبار ه نســب 
میزنند
ل است-
ش و شــیرین -کاغذ مورد استفاده برای طراحی با زغال و پاست 
 -6تر 

رانندگان درونشهری و بینشهری چنانچه برگه پرداخت
هرماه را ظرف مهلت مقرر (حداکثر تا پایان ماه بعد) دریافت
کنند ،ولی حقبیمه مربوط به برخی ماهها را خارج از مهلت
مقــرر پرداخت کنند در این صــورت عالوه بر حذف کمک
دولت برای آن ماه که برابر با ســهم حقبیمه راننده اســت
مشــمول محاســبه 2درصد تاخیر پرداخت بهازای هرماه
تاخیر خواهند بود ،ولی چنانچه رانندگان بینشــهری برگه
پرداخــت بعضی از ماههــا را در دوره اعتبــار دفترچه کار یا
کارت هوشمند حملونقل اصال دریافت و پرداخت نکنند،
عالوه بر حذف کمک دولت برای آن ماه ،مشــمول تاخیر
دریافت لیست خواهند شد که پس از پرداخت کل حقبیمه
و جرائم آن ،در سوابق بیمهپردازی آنها ثبت میشود ،اما
در حال حاضر در این مورد برای رانندگان درونشهری چنین
امکانی وجود ندارد.

کارفرمایانــی که در موعد مقرر قانونی تمام یا قســمتی از
حقبیمه مســتند به لیســت مربوط به هرمــاه را پرداخت
نکنند ،عالوه بر الــزام به پرداخت اصل حقبیمه ملزم به
پرداخت جریمه نقدی به میزان 2درصد تمام یا کسر بدهی
قطعی پرداخت نشده بهازای هر ماه تاخیر هستند.

شرح جدول شماره 180

ی از آن ،تمرکز بر
ت ســازمان تامیناجتماع 
ی نجا 
 -1بحرانی که یکی از راهها 
ن19
س قر 
ن کنستان« نویسند ه رو 
ن ژام 
ی از «ب 
ی است -رمان 
ش سرمایهگذار 
بخ 
 -2از واجبات پرداختنی -پیش کسی -اندوهساز
ل آفریقا
ک بیستم لیر ه انگلیس -ارز قوی آسیایی -قوم بومی شما 
 -3ی 
 -4نام امام دوازدهم(عج)  -استاد بنا -خوی
 -5مخفف ساو -درخشان -راحتی افکار
س فقه -پیامبر
 -6مرکز اوکراین -راز باالنشین! -حکم بر اسا 
ت انگور
 -7کارگردان سریال لیسانسهها -رایگان -درخ 
 -8به آرامی -ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات بیمارستانی
 -9رودی در فرانسه -جامه همسان -مگر
ت دادن و
 -10جاودانــه ،همیشــگی -از ســرداران ایرانی شــاهنامه -حــرار 
گرما -زیست ،پایندگی
 -11جانشــینان -ســازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی -سد و رودی در
ب ایران
جنو 
 -12عنوان و سرلوحه -دارای رنگ قهوهای با تهرنگ زرد -مالک
ن ایران
ی کارگرا 
 -13هروقت -شالوده -خبرگزار 
 -14شهر میزبان بازیهای المپیک  -1996درخت تسبیح -نخست
ی سازمانهای تامیناجتماعی
 -15سرمشق -از شکافهای صدر چالشها 
در منطقه آسیا اقیانوسیه

نحوه تعلــق جرائــم بیمــهای بــرای رانندگان
درونشهری و بینشــهری که دارای کمک دولت
در پرداخت حقبیمه هستند به چه صورتی است؟

هماکنون برنامه تلفنهمراه «آسا تامین» منبعی
کامــل از قوانین ،مقررات و دســتورالعملهای
ســازمان تامیناجتماعــی را بهصــورت
دستهبندیشــده و با قابلیت جســتوجو ارائه
میکند .همچنین از امکانات رسانههای جمعی
شــامل خبرگزاریها و نشــریات مختلف برای
اطالعرسانی عمومی بهره گرفته شده است.
در راســتای ارتباطات علمی با مراکز پژوهشی
و دانشــگاهها ،عمده فعالیتهای موسسه در
ســال گذشــته متوجه افزایش دانش و آگاهی
پژوهشگران و دانشجویان بوده است .برای این
منظور برنامههایی جهت حضور کارشناسان و
پژوهشگران موسسه و سازمان در دانشگاههای
سراسر کشــور انجام گرفت و تالش شد ضمن
آشنایی اولیه مراکز علمی و دانشگاهی با حوزه
رفاه و تامیناجتماعی ،به مســائل ،دغدغهها و
پرسشهای آنها نیز پاسخی درخور و شایسته
داده شــود .همچنین موسســه تــاش کرده
بــا حمایت مالــی از پایاننامهها و رســالههای
دانشجویی ،دانشجویان را بهسوی پژوهش در
حوزههای مدنظر موسسه تشویق کند.
در سطح ارتباط با ســازمانهای مطرح و افراد
شاخص در خارج از کشور ،موسسه برنامههای
متنوعی شامل دعوت از کارشناسان ILOبرای
حضور در ایران و مشــارکت در طرح پژوهشی
گزارش آکچوئریــال در مورد مزایای بلندمدت
ســازمان تامیناجتماعی ،اعزام پژوهشگران
موسســه به دورههای آموزشی این سازمانها،
دعوت از پژوهشــگران و دانشمندان برجسته
حوزههــای مختلف و دعوت از دانشــمندان و
محققان ایرانی خارج از کشــور را در دستورکار
داشته است.
موسسه در راســتای ارتباطات علمی گسترده
با تمامی ســطوح تالش کرده دســتاوردهای
علمی و پژوهشــی خود را در اختیار عامه مردم
قرار دهــد .تمامــی گزارشهای پژوهشــی،
دســتورالعملها و دیگــر تولیدات پژوهشــی
موسسه ،بهصورت رایگان روی سایت موسسه
و از طریق شبکههای اجتماعی ارائه شده است.
در مورد کتابهای منتشرشده موسسه ،تالش
شده دسترسی عموم مردم به کتابها از طریق
ارائه نســخه الکترونیکی کتابها روی برنامه
تلفنهمراه (فیدیبو) و برگزاری نمایشگاههای
مختلف ،هموار شــود .همچنین موسســه در
همین راستا در نظر دارد خالصه و چکیدههای
مدیریتی طرحهای پژوهشــی غیرمحرمانه و
دادههای آنها را برای بهرهبرداری پژوهشگران
و دانشجویان روی سایت موسسه ارائه کنند که
بهزودی این امر نیز محقق خواهد شد.
یکــی دیگــر از تالشهــای موسســه در
راســتای ارتباطات علمی ،شفافیتســازی در
مــورد قراردادهای موسســه اســت .موسســه
نمایندهای برای پاسخگویی در سامانه شفافیت
و اطالعرســانی شــفاف دولت معرفــی کرده و
تمامی افراد میتوانند درخواستهای خود را در
زمینه شفافسازی سازوکارهای موسسه ارائه و
پاسخ آن را دریافت کنند .همچنین در وبسایت
موسسه قسمتی با عنوان اتاق شیشهای تعریف
شده که لیست قراردادهای پژوهشی موسسه و
اسامیپژوهشگرانهمکارموسسهودرآیندهای
نزدیک ،مبلغ قراردادها ارائه میشود.
بــا وجــود تالشهــای زیــادی که موسســه
عالــی پژوهــش تامیناجتماعی در راســتای
اطالعرســانی و ارتباطات علمــی انجام داده
هنــوز کموکاســتیها و نواقصی وجــود دارد
کــه موسســه در تــاش اســت آنهــا را رفع
کند .موسســه بایــد تالشهای خــود را برای
تولید و ارائه محتوای مفید و ارزشــمند بهجای
محتوای معمولی ،افزایش دهد .باید استفاده
از رســانههای تصویــری ،روشهای جذاب و
ســرگرمکننده برای اطالعرسانی و آگاهسازی
عامهمردم،مانندتولیدموشنگرافی،اینفوگرافی
و حتــی داستاننویســی علمی و غیــره را در
دستورکارخودقراردهد.همچنینبایددرشرایط
خاص ،جهت اطالعرســانی و تبلیغات برای
تأثیرگذاری هرچه بیشــتر بــر افکارعمومی و
سیاســتگذاران و تصمیمگیران در راســتای
منافع سازمان تامیناجتماعی و ذینفعان آن،
با همکاری روابطعمومی سازمان و موسسه آتیه
کمپینهای تبلیغاتی و اطالعرسانی را طراحی
و اجرایی کند.

مدیر روابطعمومی موسسه عالی پژوهش
تامیناجتماعی

