مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 7

یکی ازدغدغهها و مشــکالت ســازمانهای بیمهای ،نداشــتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .اســتفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و
صرفهجویی در هزینه و وقت اســت« .پرســش» جایی اســت 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.
یکشنبه
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شماره صد و هشتاد و هفت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد

نحوه محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

در شــماره قبل آتیهنــو ،به شــرایط پرداخت غرامت
دستمزد ایام بیماری در تامیناجتماعی پرداختیم .در
این شــماره ،ادامه مطلب را با پاســخ به چند پرسش
پیرامون نحوه محاســبه و پرداخت غرامت دستمزد
ایام بیماری پی میگیریم.
آیــا غرامــت دســتمزد ایام بیمــاری بــه کارگران
ساختمانی نیز تعلق میگیرد؟

غرامت دســتمزد مشــموالن قانون بیمه اجبــاری کارگران
ساختمانی مصوب سال 1352و نیز مشموالن بیمه اجتماعی
کارگــران مصــوب  1386/8/9و  1387/12/14مجلــس
شورای اسالمی صرفا در صورتی که استراحت آنها بهدلیل
حادثه ناشــی از کار تجویز شــده باشــد قابل پرداخت است و
به ســایر اســتراحتهای پزشــکی این گروه از بیمهشدگان
غرامت دســتمزد ایام بیماری تعلق نمیگیرد .در شماره 165
در خصوص حوادث ناشی از کار کارگران ساختمانی توضیح
داده شده است.

نحوهبررسیوتاییداستراحتپزشکیبیمهشدگان
توسط مراجع پزشــکی تامیناجتماعی به چه شکل
است؟

-1اســتراحت ایام بیماری در یک ســال ،مشروط بر آنکه در
هرنوبت از هفت روز و در مجموع طی یک سال از15روز بیشتر
نباشدبراساسگواهیپزشکمعالجمعتبربودهونیازیبهتایید
مجدد ندارد .در اینجا منظور از یک سال ابتدای فروردین لغایت
اسفند همان سال است.
-2اســتراحتهای پزشــکی بیش از 15روز لغایــت 60روز و
نیز اســتراحت بیش از هفتروز در یک نوبت توســط پزشک
معتمــد تامیناجتماعی که معمــوال در درمانگاههای ملکی
تامیناجتماعی مستقر هستند بررسی و در صورت لزوم تایید
میشوند.
-3اســتراحتهای پزشــکی بیــش از 60روز در ســال و
اســتراحتهای پزشــکی قبل از زایمان بیمهشدگان زن که
مربوط به مسائل بارداری و زایمان بوده و توسط پزشک زنان و
زایمان تجویزشده توسط شورای پزشکی تامیناجتماعی مورد
بررسی و تایید قرار میگیرند.
 -4بررســی و تاییــد اســتراحتهای پزشــکی راننــدگان

(درونشــهری و برونشــهری) تا 30روز در یک سال توسط
پزشک معتمد سازمان و بیش از30روز در سال ،توسط شورای
پزشــکی تامیناجتماعی اســت .منظور از یکسال در اینجا
یکسال قبل از شروع استراحت است.
ً
ضمنا بیمهشدگانی که مشمول استراحت پزشکی هستند،
الزم است در اولین فرصت پس از تجویز استراحت پزشکی
توســط پزشــک معالج خــود ،گواهــی مربوطــه را (برای
محرزشدن عالئم بیماری به منظور امکان اظهارنظر توسط
پزشک معتمد یا شــورای پزشکی تامیناجتماعی) با سایر
مــدارک موردنیاز (دفترچــه بیمهدرمانــی ،خالصه پرونده
بیمارستانی در صورت بستری در بیمارستان و )...به آخرین
شعبه بیمهپردازی خود برای ارسال به مراجع پزشکی سازمان
ارائه کنند ،اما در هر صورت پرداخت غرامت دســتمزد ایام
بیماری منوط به تایید مراجع پزشکی تامیناجتماعی خواهد
بود و غرامت دســتمزد هرمقدار از استراحتهای پزشکی
تجویزی پزشــک معالج که در مراجع مذکور سازمان تایید
شود برابر مقررات پرداخت خواهد شد.
بــرای پرداخــت غرامــت دســتمزد چــه نــوع
استراحتهای پزشکی ،سه روز اول کسر میشود؟

غرامت دســتمزد ایام بیمــاری برای اســتراحتهای عادی
و ســرپایی در اولیــن نوبــت (ماننــد کمــردرد ،بیماریهای
اعصابوروان و )...با کسر مبلغ سه روز اول ،پرداخت خواهد
شد ،ولی سوابق ایام بیماری برای کل دوره استراحت پزشکی
تاییدشده در صورت لزوم منظور میشود .برای روشنترشدن
پاسخ به مواردی که در آن غرامت دستمزد بدون کسر سه روز
اول پرداخت میشود ،اشاره میکنیم.
الــف -اســتراحتهایی کــه در دوره بیماری مربــوط به آن،
بیمهشــده مدتی در بیمارســتان بستری شــده باشد .منظور
از بســتری در این بند ،هرگونه بســتری روزانه یا ســاعتی در
بیمارســتان یا واحد درمانی یا جراحی سرپایی و ترخیص پس
از آن است.
ب-در صورتی که اســتراحت تجویزی در ادامه بیماری قبلی
بیمهشده باشد و در موارد مشابه سه روز اول کسر شده باشد.
ج-استراحتهایی که بهدلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی
از کار یا عواقب بعدی آن تجویز شده باشند.
د -استراحتهای پزشکی جانبازان انقالب اسالمی.
ه -در مواردی که کارفرما براســاس مقــررات خود ،حقوق و
مزایای ســهروز اول بیماری بیمهشده را پرداخت کرده باشد،
در این صورت پرداخت غرامت دســتمزد در تامیناجتماعی

غرامت دستمزد ایام بیماری برای استراحتهای عادی و سرپایی در اولین نوبت (مانند کمردرد ،بیماریهای اعصابوروان و )...با کسر مبلغ سه روز اول ،پرداخت خواهد شد.

با توجه به لیست حقبیمه ارسالی کارفرما از روز چهارم به بعد
بدون کسر مجدد سه روز اول برابر مقررات پرداخت میشود.
میــزان پرداخــت غرامت دســتمزد ایــام بیماری
بیمهشدگان چقدر است؟

برای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهشدگان ابتدا
متوسطدستمزدروزانهمشمولکسرحقبیمهظرف90روزقبل
از شروع بیماری محاسبه میشود ،یعنی از تاریخ شروع بیماری
90روز به عقب رفته و در این دوره جمع دستمزد مشمول بیمه
شخص به تعداد روزهای کارکرد در این دوره تقسیم میشود تا
متوسط دستمزد روزانه بهدست آید .آنگاه:
متوسط دستمزد= غرامت دستمزد متاهل یا متکفل ضربدر
مدت ایام بیماری ضربدر3/4
متوسط دستمزد= غرامت دستمزد ایام سرپایی مجرد ضربدر
مدت ایام بیماری سرپایی ضربدر2/3
متوسط دستمزد= غرامت دستمزد ایام بستری مجرد ضربدر
مدت ایام بیماری بستری ضربدر1/2
ضمنا غرامت دســتمزد بیمهشدگان زنی که به استناد آرای
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عمودی

ل کشو ر
ی ب ه داخ 
ی ارزآور 
ب برا 
ی مناس 
 -1قیمتشکنی -بستر 
ن در ســال 2009و
ن شــهر ثروتمند جها 
ب پیــش -دومی 
گ ترکی -شــ 
 -2رنــ 
س
ن شهر سوئی 
بزرگتری 
ی از ابراهیم
ک آب -فیلم 
ف ســومریها -مش 
 -3خانه بزرگ -ســاخت ه و اکتشا 
حاتمیکیا
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افقی

ی در منطقه
ی تامیناجتماع 
ی سازمانها 
ف صدر چالشها 
 -1یکی از س ه شکا 
ی
ی مقصد توریس م پزشک 
آسیا و اقیانوسیه -از کشورها 
ن هیتل ر
ی از هومر یونانی -معاو 
ی رای -اثر 
 -2سفید آذری -برگهها 
ی
ی ایران 
ی موسیق 
 -3سازمان جاسوسی مخوف -جانشینی -از دستگاهها 
ی محمد کاســبی -پشــت ه بلند -مادر
ی با هنرمند 
ی از مجیــد مجید 
 -4فیلمــ 
ق و ابل ه
لر -احم 
ش یا گیو ه
ی ت ه کف 
ل در چین -اردوگاه -مرکز کشور سوئیس -برجستگ 
 -5واحد پو 
ن مصر باستان-
ل سال 1994اقتصاد -ضمیر اشاره -از خدایا 
 -6برند ه جایز ه نوب 
ی شد
ن اهل 
ت انسا 
ی ک ه بهدس 
ن جانور وحش 
اولی 
ی زیبا و معطر -خورشی د
ی رایانهای -از گلها 
 -7مرکز بازیها 
ن
ق در مازندرا 
ن قمر زحل -شهر بر 
 - 8صادرات اصلی ایران -بزرگتری 
ک دورود و ازنا -پاشنهآشیل
ن نزدی 
ب شیری 
ی در دامن ه اشترانکو ه با آ 
 -9دریاچها 
ی خود را در فرانسه
ت پول 
ی ک ه نظریا 
ن اسکاتلند 
ت اقتصادی -اقتصاددا 
اصالحا 
س کر د
ی در فرانس ه تاسی 
ل  ،1716بانک 
ب ه اجرا گذاشت ه و در سا 
ن محصول
ک هوسو 
ت تیلور و را 
ی الیزاب 
س و نقشآفرین 
ی از جور ج استیون 
 -10اثر 
ی
ی دهنکج 
 -1956گرب ه عرب -آینده -صدا 
ل رای ج در باک و
ب چاپار -پو 
ب ایران -رباینده -اس 
ی در جنو 
 -11سد و رود 
ن
ب و هول -زمستا 
ل سرخ -اضطرا 
ی از کوندرا  -گ 
 -12رمان 
ب  -مالل و غم -چغندر پخت ه 
ی جر 
ی پوست 
 -13بیمار 
ی رازی -برادر رستم -جوانمرد -پیشوند شبورو ز
 -14زادگا ه زکریا 
ل مشکالت
ن ک ه بهدلی 
ی در جامع ه ایرا 
ی آشپزخانه -پدیدها 
ل برق 
 -15از وســای 
ی اخیر بهوجود آمد ه
ی در سالها 
ی و معیشت 
اقتصاد 

ن
ن زاد 
ل فرانسوی -مخلوقات -زایمان ،ب 
ن مسعود سعد سلمان -تی م فوتبا 
 -4زندا 
ی بار
ی مه م افغانســتان -هنوز بیگانه -تلمب ه خونرســان -جا 
 -5از شــهرها 
ن
ت بد 
در پش 
ن و چروک
ن کشــور جهان -شــک 
ن مــا -مرکز پرجمعیتتری 
ب دو م بــد 
 -6قلــ 
ی نژاد سفی د
 از شعبهها ت زرتشت » و
ن گف 
ن بیست م و نویسند ه «چنی 
ی قر 
ف آلمان 
ی ترتیبی -فیلسو 
 -7عدد 
ل
ش از  3هزار سا 
ی بی 
ت دنیا در یزد با قدمت 
ن قنا 
ک و بد» -طوالنیتری 
ی نی 
«فراسو 
ک
ن مل 
ل پراسترس -گرو رفت 
ی عرب -از مشاغ 
 -8چا 
ی همسای ه و حریف سوم ایران در جام ملتهای
 -9ســازند ه با غ ارم -از کشورها 
ف آواز
آسیا -مخف 
ی سیا ه
ی خرما 
ی در کنار رود هراز -نوع 
ل رای ج ژاپن -شهر 
ب و ویران -پو 
 -10خرا 
ش
ی بارک 
ی عجول -حیوان 
ی از پا -هواپیما 
ل و پیوند -قسمت 
 -11اتصا 
ض
 -12را ه شاعرانه! -خسیس -خوابید ه عرب -عو 
ن دست -روییدن
ی از انگشتا 
 -13تازه -صدای 
ی در اقتصاد -یکی از فیلمهای
ن مال 
ی تامی 
ی از ابزارها 
ی خائن -یک 
 -14حــوار 
ن شد ه
ن نیز تحسی 
ی جها 
ن سینما 
ی منتقدا 
ی ک ه از سو 
س کیارستم 
عبا 
ن در سال-2009
ن شــهر ثروتمند جها 
 -15شــهر آسمانخراشها و ششــمی 
ط کار را به
ی ارائهشــد ه در محی 
ش فنیوحرفها 
ی آموز 
ن درصد برنامهها 
باالتریــ 
ت
ص داد ه اس 
خود اختصا 

مراجــع قانونی حضانــت فرزندان آنها برعهــده بیمه زن
باشد یا بر اساس بازرسی صورتگرفته کفالت والدین آنها
تایید شــده باشــد ،بهصورت متکفل و در غیــر این صورت
(حتی در صورت متاهل بودن) همانند مجردان محاســبه
و پرداخت میشود.
آیــا مبلــغ غرامــت دســتمزد بیمــاری بــرای
اســتراحتهایی که از سالی به سال بعد ادامه دارد با
توجه به درصد افزایش دستمزد بیمهشدگان افزایش
مییابد؟

در اینگونه موارد چنانچه متوسط دستمزد محاسبهشده ظرف
90روز قبل از شروع بیماری برای پرداخت غرامت دستمزد از
حداقل دســتمزد سال بعد کمتر باشد ،غرامت دستمزد سال
بعد براساس حداقل دستمزد سال جدید محاسبه و پرداخت
خواهد شــد ،ولی چنانچه متوسط دســتمزد محاسبهشده از
حداقل دستمزد سال بعد کمتر نباشد ،غرامت دستمزد سال
جدید نیز بر اساس همان متوسط دستمزد محاسبهشده قبلی
پرداخت شده و شامل افزایش نمیشود.

حجــم بدهیهــای دولــت بــه ســازمان
تامیناجتماعی بالغ بر ۱۸۰هزار میلیارد تومان
ل
است .این رقم بدهی و متفرعات آن ،طی روا 
و رویههای حســابداری و حسابرسی از سال
 ۱۳۸۳تاکنون محاسبه و پس از تایید سازمان
حسابرسی و هیئت نظارت که تا سال  ۱۳۸۷با
ریاست نماینده دولت (وزارت امور اقتصادی و
دارایی) تشکیل میشد به تایید شورای عالی
تامیناجتماعی وقت (هیئتامنا) به ریاست
یکــی از وزرای دولت و ترکیــب غالب دولتی
مرکب از نماینــدگان وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،ســازمان برنامه و بودجه کشــور و...
ً
رســیده اســت .اخیرا طی دو ســال گذشته
برخی تردیدها و ابهامهــا در خصوص نحوه
محاسبه اصل و فرع بدهیهای دولت مطرح
شده اســت ولیکن در هر حال رقم تاییدشده
سازمان حسابرسی و هیئت نظارت و مصوب
هیئتامنا تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم
توســعه (پایان ســال  )۱۳۹۵قطعی مسجل
اســت و اگر خــدای ناکرده برخــی متولیان
ً
ً
وقت سازمان ســهوا یا عمدا مکاتباتی انجام
دادهاند و تشــکیک و تردیــد در رقم بدهیها
را باعث شــدهاند یا بر آن صحه گذاشــتهاند،
این امر نمیتواند مبنای تغییر در محاسباتی
شود که طی دو دهه انجامشده و جزء رویهها
و روالهای افشاشــده حسابداری بوده که به
تایید تمامی مراجع ذیربط رسیده است .روند
تولید و انباشــت بدهیهای جاری و سنواتی
دولت یک امر مستمر و مداوم بوده و خواهد
بود و در هر حال دولــت بابت حقبیمههای
جاری هرســاله بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان
بدهی جدید به ســازمان تامیناجتماعی پیدا
میکند ،صرفنظر از بدهیهای ســنواتی و
متفرعات آن (در مورد  ۳درصد ســهم دولت
بایســتی در بودجه سال بعد لحاظ و پرداخت
شــود ،ولی در مواردی که دولــت جایگزین
بیمهشــده یا کارفرما شــده اســت ،بایستی
حداکثر در پایــان ماه بعد بپردازد) .به موجب
احکام متعدد قانون برنامه ششــم توســعه،
دولت و مجلس بایستی در جهت پایدارسازی
مالــی ســازمانها و صندوقهــای بیمهگر
اجتماعــی حرکت کنند ،ولیکــن اعمال این
قبیــل رویکردها از ســوی دولــت و مجلس
محترم مبنی بر تقلیل بدهیهای مسجلشده
دولت به سازمان تامیناجتماعی ،خالف این
احکام قانونی و مغایر با شرع نیز است ،چراکه
مطالبات سازمان تامیناجتماعی ،حقالناس
و حاصــل عــرق جبیــن کارگران اســت .در
ادبیــات تامیناجتماعــی دنیــا و در رویکرد
سهجانبهگرایی (کارگر ،کارفرما و دولت) ،علت
محوریت دولت در اداره سازمانهای بیمهگر
اجتماعی را این میدانند که دولت پایدارترین
نهاد جامعه اســت و این احتمال را میدادند
که تشکلهای کارگری و کارفرمایی (با فرض
واقعی و صنفی بودن آنها) پایدار نباشــند یا
تصمیمهــا و رویکردهای پایداری نداشــته
باشند و ب ه همین سبب دولتها نقطه اتکا و
اطمینان و تضمینگر پایداری مالی و تداوم
خدمات این قبیل سازمانها قلمداد میشوند
و در چنین شــرایطی مناسب نیست دولت و
مجلس اینگونه تعهدات و میثاقهای قبلی
خود در قبال کارگــران را زیر پا بگذارند و در
آن تشــکیک و تردیــد روا دارند صرفنظر از
اینکــه این مطالبات حقالناس و در شــمار
دیــون ممتازه اســت .طبق حکــم مصرح
قانون برنامه ششــم توســعه ،دولت مکلف
است طی سالها کل بدهی خود به سازمان
تامیناجتماعی را صفــر کند که این رقم در
هر ســال نباید کمتر از ۱۰درصد کل بدهی
باشــد ،ولی قرار نبوده بهجــای بازپرداخت
بدهی ،رویکرد «دبهکردن» و «انکار بدهی»
را آنگونه که رئیسجمهور سابق در مقطعی
به آن مستمسک شده بود ،در پیش بگیرد.
بهویژه آنکه در دو ســال اخیر کــه از برنامه
ششم میگذرد این حکم قانونی اجرایی نشده
و عقبماندگی بسیاری زیادی بهوجود آمده
و ســازمان نیز دچار شرایط مالی و نقدینگی
نامساعد و فاجعهباری است.
«عمر برف است و آفتاب تموز
اندکی ماند و خواجه غره هنوز
ای تهیدست رفته در بازار
ترسمت پر نیاوری دستار»
نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی

