مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 5

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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تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه ِحرف و مشاغل آزاد
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

در پی تعیین دستمزد مقطوع برای برخی مشاغل در
بیمه مشاغل آزاد از ابتدای آذرماه امسال که منجر به
افزایش  10تا  30درصدی دستمزد و میزان حقبیمه
بــرای بعضی از بیمهشــدگان مشــاغل آزاد شــده،
ابهامات و سواالتی از سوی این گروه از بیمهشدگان
مطرح شــده که در این شــماره ســعی شــده به دو
پرسش از مهمترین این سواالت پاسخ داده شود.
اینجانب از حدود چهار سال پیش خودم را بیمه
مشــاغل آزاد با شغل مهندســی کامپیوتر با حداقل
دســتمزد ســالیانه کردهام و حقبیمــهام را بهطور
مرتب میپردازم .اما از آذر ماه با افزایش 30درصدی
حقبیمه مشاغل آزاد ،حقبیمهام از حدود 200هزار
تومان ماهیانه به حــدود  260هزار تومان در هر ماه
رســیده که این عالوه بر افزایش حداقل دســتمزد
ابتدای هرســال و نیز افزایش سرانه درمان ساالنه
مشــاغل آزاد است .پس از پرسیدن علت موضوع،
به من گفتند دستمزد بعضی از مشاغل در بیمههای
ِحرف و مشاغل آزاد ،از 10درصد تا 30درصد افزایش
یافته اســت .با توجه به این توضیحات لطفا به این
سواالت بنده پاسخ دهید.

الف -آیا افزایش دســتمزد بیمهشدگان مشاغل
آزاد در اثنای یک قرارداد فعال که دستمزد مبنای
کســر حقبیمه در قرارداد اولیه آنها براســاس
حداقل دســتمزد انتخاب شده است ،بهطور یک
طرفه و یکجانبه و به نفع سازمان تامیناجتماعی
کــه احتمــاال بهمنظور جبــران کســری درآمد و
افزایش میزان وصولیهای تامیناجتماعی انجام
شده ،بدون رضایت بیمهشده که باالجبار باید آن
را بپذیرد و بهنوعی در عمل انجام شده قرارگرفته
اقدامی منطقی ،قانونی ،اخالقی و شرعی است؟
ب -این افزایش دستمزد و حقبیمه چه مزایایی
برای من و امثال بنده دارد؟
ً
اوال تعریــف دســتمزد مقطــوع بــرای برخی مشــاغل در
بیمه صاحبان ِحرف و مشــاغل آزاد که در ســوال بعدی به
ریز آن پرداخته میشــود بر اســاس دســتور اداری شماره
ِ
 5000/97/950مــورخ  1397/9/13حــوزه معاونــت

تعریف دستمزد مقطوع برای برخی مشاغل منجر به افزایش 10تا30درصدی حقبیمه این شغلها شده است.

بیمهای ســازمان تامیناجتماعی با موضــوع «نگارش دو
پاییــزه  »1397صورت گرفته و برای پارهای از مشــاغل در
بیمه ِحرف و مشاغل آزاد از ابتدای آذر ماه امسال دستمزد
مقطوع تعیین شــده اســت ،اما تعریف دســتمزد مقطوع
برای برخی مشاغل که منجر به افزایش  10تا 30درصدی
حقبیمه شــغلهای موردنظر شــده اســت ،برای جبران
کسری درآمد و افزایش میزان وصولیهای تامیناجتماعی
نبــوده ،بلکه به منظــور واقعیکردن دســتمزد و حقبیمه
صاحبان مشــاغل موردنظر منطبق با درآمد آنها نیز بوده
اســت که این افزایش در بلندمدت برای بیمهشدگانی که با
حدود 30سال سابقه یا بیشتر بازنشسته میشوند در میزان
مستمری بازنشســتگی آنان تاثیرگذار خواهد بود و موجب
افزایش یک درصد تا حدود 15درصد حقوق بازنشســتگی
آنان (بسته به مدت واریز حقبیمه بر مبنای دستمزد مقطوع
که بیش از حداقل دســتمزد سال باشــد در دو سال پایانی

بیمهپردازی) خواهد شد.
تعیین دستمزد مقطوع برای بیمهشدگان مشاغل
آزاد شامل چه شغلهایی میشود و میزان افزایش
دستمزد آنها چقدر است؟

بر اســاس دســتور اداری جدید تامیناجتماعی از ابتدای
آذر ماه امســال برای بیمهشــدگان ِحرف و مشــاغل آزاد با
شغلهای مهندسی ،پزشکی ،دندانپزشکی ،مدیرعاملی،
بازرگان ،کارشناس رسمی دادگستری ضریب  1/3حداقل
دستمزد ســال و برای مشاغل ورزشکار ،مخترع ،مبتکر و
نوآور ،مربی تعلیم رانندگی ،حقالعمل کار ،ماموران تلقیح
مصنوعی ،مربی سوارکاری ،داور سوارکاری ،طراحان مسیر
سوارکاری ،کالنتری فدراسیون سوارکاری ،نعلبند ،مراقبان
دام ،راننده یدککش اســب ،معلم و تعلیمدهنده کالمالله
مجید ،راننده ماشــینآالت کشاورزی ،راننده ماشینآالت
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افقی

-1مجوزهایی که قانون کار را سست کرده است
 -2از قطبهای موفق صنعتی کشور -جستوجو کن!– غذایی از سبزیجات
ق آخر -مردار گندیده -عامل -عقیم
 -3رم 
ط و میان
 -4رودی در فرانسه -رها -نا م مستعار دهخدا -وس 
ن بخار -بعدازظهر ...فیلمی اســت به کارگردانی مصطفی
 -5مختر ع ماشــی 
گ آرامش
کیایی با بازی رضا عطاران و مجید صالحی -رن 
ث انگلیسی
 - 6دوستدار -پوشش -منزل بزرگ -ضمیر مون 
ی از شیر و برنج
ی در کنار رود هراز -قدم -خوراک 
 -7نت چهارم -شهر 
 -8شاعر سایه عمر -یکی از پن ج هلدینگ شستا -کوه سیمر غنشین
ی مربا و
ت صادراتی -پســوند جمع برا 
 -9از شــهرهای مهم افغانســتان -نف 
شیرینی -درازگوش
ش ســیگار -رودی در مرز آلمان و لهســتان -از بخشهای
 -10واحد شــمار 
اوستا -شکنندگی
 -11درخور -بعد از پنجم -ندانمکاری
ی از نی -آلوی ترش -فرانسوی آسه -شمشیر
 -12اتاق 
ن ک ه یکــی از چالشهای مهــ م مقابله با آن
ی مهلکــی در جهــا 
 -13بیمــار 
ی که
س است -بذلهگو -بافت ه نر م و ضخیم 
ن ویرو 
ی افراد مبتال به ای 
بیاطالع 
ی روانداز بهکار میرود -شل
برا 
ن
ق قرارداد 
ی او را سرمش 
ی و در کار 
ن از دیگر 
 -14سران -پیروزی -پیرویکرد 
 -15از جمله بیمهشدگان تامیناجتماعی


ی را از صیاد
ی را از کشاورز یا ماه 
ل کشاورز 
ی اروپا -محصو 
ی انرژ 
 -6از غولها 
پیشخرید میکند -از ارتجاعیها
 -7ماه زمستانی -بودن -حرف شرطی -باز شدن غنچه
 -8اســپرم گیاهان -رمان پرفروشــی از «اســتفانی مه یر» -شهر مشکخیز
در غرب چین
 -9ده ،روستا -هنوز آگه نشده! -ضمیر محترمانه -درک
 -10مهر ه صورت -پافشاری -غرابه
 -11فلزی هادی -مانند و شبیه -زایمان -بیشرم ،پررو
 -12عدد انگلیسی -بافنده -دیوار بلند -زمان
 -13تقلبی -بردگی و بندگی -زندان پرنده -زمینه اثر هنری
گ ابتهاج
ی و داوری -شب بلند سال و شعری از هوشن 
 -14عرب -آگاه 
ت اجباری
 -15اولین زننده گل ایران در جامجهانی -سکو 
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عمودی

ی مبارز ه با بیکاری و دوری
ش اجتماعی برا 
ک ارز 
ی ایران -ی 
 -1پرند ه اساطیر 
جستن از مدرکگرایی
 -2برنجفروش -ماه سیما -کرم انگل انسانی
 -3ضمیر ســو م شــخص مفرد -رمانی از رابرت هریس -حــرف انتخاب -از
ش هخامنشی
ن کورو 
پسرا 
 -4جاده فلزی -اجداد -کال ه شاهانه -گواهی بیهوده
 -5پستی -خودم -حرفی در الفبا -نگهبان گله

ســنگین ،کارگــزار دفاتــر ائمهجمعه ،کارگزار ســتادهای
نمازجمعه ،کارفرما ،اعضای اصلی هیئتمدیره شرکتها،
ســهامدار ،پیمانکار ،کارگر ســاختمانی ،روحانی ،هنرمند
و نیز بیمههای نویســندگان ،هنرمندان و روزنامهنگاران و
بیمه نخبگان و اســتعدادهای برتــر و مجریان طرحهای
خوداشــتغالی و کارآفرینــی تحت پوشــش بنیاد شــهید و
امور ایثارگران ضریب  1/2حداقل دســتمزد ســال و برای
شغلهای راننده درونشهری و دانشجو ضریب  1/1حداقل
دستمزد هر ســال در نظر گرفته شــده  ،بنابراین حقبیمه
مشــاغل آزاد این گروه از بیمهشــدگان با شغلهای مذکور
که تا پیش از صدور دستورالعمل فوقالذکر تامیناجتماعی
حقبیمه خود را بر مبنای حداقل دستمزد هرسال پرداخت
میکردنــد از  10تــا 30درصد افزایش یافته اســت .ضمنا
تاکنون برای سایر مشــاغل ضریب افزایشی در نظر گرفته
نشده است.

حال آنکه درستتر این است که وزارت رفاه
محــور و خطمشــیگذار و هماهنگکننده
حوزه رفاه باشد و برای مسئلهای مانند فقر،
شورای هماهنگی فقرزدایی با حضور همه
دســتگاهها و نهادهای دولتــی ،عمومی و
خیریه جلسهای تشکیل دهد و از نمایندگان
همــه نهادهای پیشگفته دعــوت کند که
بنشــینند و بحث کنند که چه ظرفیتهای
فنی و تکنیکی برای کمک دارند .در مرحله
بعــد کــه برنامهها تدوین شــد ،مشــخص
میشود که مثال ســتاد اجرایی فرمان امام
یا بنیاد مستضعفان و آستان قدس و دولت
و خیریههــا و ...چقدر به اجــرای برنامهها
کمک و هرکدام چقدر در بحث تامین مالی
مشارکت میکنند .در مرحله بعد تقسیم کار
میشــود که فالن برنامه فقرزدایی را ستاد
اجرایــی فرمان امــام و بنیاد مســتضعفان
بــا یکدیگر انجام دهند یــا برنامه دیگری را
دولت با همکاری خیریهها به اجرا برســاند.
بعد از این ،نظارت دبیرخانهای و حاکمیتی
بر مبناهای درســت رفاهی اهمیت مییابد
که متاســفانه ما در کشورمان چنین چیزی
نداریم .از همین منظر در موضوع فقر هنوز
ســازمان یا سامانهای که بتواند پنجره نظام
واحد یا سیاستی ایجاد کند و از ظرفیتهای
نهادهای حاکمیتی و دولتی و مردمی برای
برنامههای خود استفاده کند ،شکل نگرفته
اســت .به همین دلیــل در ســال اگر هنر
کنیم چند مرحله ســبد کاالیی به نیازمندان
میدهیــم یــا کارهایی از این دســت انجام
میدهیم که هیچکدام اسمشــان فقرزدایی
نیست.
توزیع ســبدهای حمایتــی راهکار
مکمل دولت برای کمکردن فشارهای
معیشــتی بر مردم اســت کــه معنای
ضمنی این سیاســت همان باالبردن
یارانههــای نقــدی هم هســت .فارغ
از ارزشداوریهــای مثبــت یا منفی،
چگونه میتوان به تحلیل این سیاست
و صورتبندی مفهومی آن نشســت؟
فکر میکنید این راهکارهــا موثرند یا
تاثیر خیلی کمی خواهند داشت؟

بحــث اصلی مــن این اســت که مــا نباید
بهگونــهای عمل کنیم که بهجایی برســیم
که مردم مستحق دریافت سبد کاال باشند.
واقعیت این است که ما در حوزه کالن آنقدر
عملکــرد اقتصــادی بــدی از خودمان بجا
گذاشتیم که حاال مجبور هستیم به مردمی
که در اثر عملکردها آســیبدیدهاند کمکی
جزئی کنیم.
من نمیگویم ســبد حمایتــی توزیع نکنیم،
اما تاکید دارم که چنیــن راهبردی به تفکر
تبدیــل نشــود .طبیعتا در شــرایط اضطرار
چنین راهکارهایی کمکی حداقلی اســت،
اما نباید فراموش کرد که کمکهای موردی
برای شــرایط خاص اســت و تمــام .باور و
دانش من این اســت که تفکر فقرزدایی باید
از تفکر توزیع ســبد کاال دور شــود ،اما این
بدان معنا هم نیســت که دولت در شــرایط
اضطرار چنین کاری انجام ندهد .مشــکل
من با تفکری اســت که باید شکل بگیرد یا
اصالح شود .شما میپرســید چه باید کرد.
مــن میگویم اگــر مرتکب آن اشــتباهات
در سیاســتهای پولــی نمیشــدیم ،االن
الزم نبود این همه زیر فشــار قــرار بگیریم
کــه بخواهیم یارانهها را بــاال ببریم یا میان
گروههای محروم و کمبرخوردار ســبد کاال
توزیع کنیم .این هزینهها تاوان اشــتباهاتی
اســت که سیاســتگذاران اقتصــادی ما
کردهاند.
وقتی به چرایی این اشتباهات نگاه میکنیم،
میبینیم کســانی که توان سیاستگذاری
اقتصادی نداشتهاند ،در مسند قرار گرفتهاند.
در کشــور مــا اگر گفتــه میشــود مدیران
بــر مبنــای شایستهســاالری و توانمندی و
تخصص و تفکر انتخاب میشوند ،برای این
است که خرابکاری بهبار نیاید و اوضاع بهتر
شود .رفاه عمومی زمانی بهدست میآید که
کیفیت حکمرانی بهبود یابد ،بنابراین خیلی
نمیتوان بــه راهکارهای کنونی خوشبین
بود .مثل این است که ما به آدمی که گرسنه
است یک وعده بیشتر غذا ندهیم.

