مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 3

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.
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نحوه انتقال سوابق بیمهپردازی میانصندوقها
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﺟﻮﻫﯽ را ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺗاﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ کردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ،اﺧﺮاج ،اﺳﺘﻌﻔﺎ ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺪﻣﺖ و اﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن
ﺗاﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ســپس ﻣﺸﺘﺮك ﺻﻨﺪوق
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،میتواننــد در صــورت
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقهــا از
ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻓﻌﻠﯽ آنها نســبت به انتقال حقبیمه ســوابق خود
در تامیناجتماعــی بــه صندوق جدیــدی که عضو
آن شــدهاند ،برابــر مقررات اقدام کنند تا ســوابق
تامیناجتماعی آنها در صندوق جدید حسب ضوابط
موردپذیرش و احتساب قرار گیرد .در کشور عالوه بر
صندوق تامیناجتماعی تعداد قابلتوجهی صندوق
بازنشســتگی وجــود دارد .از جمله ایــن صندوقها
میتوان به صندوق بازنشستگی کشوری ،صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح ،صندوق بازنشستگی
روستائیان و عشایر ،صندوق بازنشستگی کارکنان
بانکها ،صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما،
صندوق بازنشستگی شرکت نفت و ...اشاره کرد .در
این شماره ضمن پاسخ به چند سوال ،به نحوه انتقال
حقبیمه سوابق از صندوق تامیناجتماعی به سایر
صندوقهای بازنشستگی میپردازیم.
برای انتقال حقبیمه سوابق از تامیناجتماعی به
سایر صندوقها چه مدارکی موردنیاز است؟

 -1اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقها از ﺳﻮی
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮد
ذینفع ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
 -2ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذیرﺑﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻄﺮح است.
 -3اولین ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ

آیا افرادی که دارای سوابق غیردولتی مانند بیمه
اﺧﺘﯿﺎری ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ِﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ،راﻧﻨﺪﮔﺎن،
قالیبافــان و ...در تامیناجتماعــی هســتند نیــز

میتوانند حقبیمه سوابق خود را به صندوق دیگری
که عضو آن شدهاند منتقل کنند؟

بله ،در صورت پذیرش و درخواست سوابق غیردولتی از سوی
موسســه فعلی محل خدمــت آنها یا صنــدوق جدیدی که
عضو آن شــدهاند ،میتوان نسبت به انتقال حقبیمه سوابق
موردنظر اقدام کرد ،اما در صورتی که مستخدم فاقد 20سال
ســابقه دولتی باشــد ،موافقت و درخواســت صندوق بیمه و
بازنشســتگی فعلی آنها بهمنظور انتقال حقبیمه ســوابق
غیردولتی ضروری است.

آیا افرادی که با پرداخت حقبیمه مربوطه نسبت
به احتســاب ســوابق ســربازی یا حضور در جبهه
خــود در تامیناجتماعی اقــدام کردهاند ،میتوانند
این ســوابق را به ســایر صندوقها منتقل کنند ،در
صورت مثبتبودن پاســخ ،میزان مبلغ قابلانتقال
چقدر است؟

بلــه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوقهای ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻓﺮاد (7درصد ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه که فرد به تامیناجتماعی بابت
احتساب سوابق سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه پرداخت
ً
کرده است) ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل است.

لطفا در خصوص نحوه محاسبه و میزان حقبیمه
ســوابق قابلانتقال برای انتقال به سایر صندوقها
توضیح دهید.

الف -مبلغ حقبیمه قابلانتقــال در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل حقبیمه یا بازنشستگی
( )1365/3/27از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗاﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و
ﻣﺸﺘﺮك ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی شده باشند طبق فرمول زیر است:
4درصد آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حقبیمه ضربدر
تعداد ماههای پرداخت حقبیمه در تامیناجتماعی
ب -برای افــرادی که بعد از تاریــخ  1365/3/27از ﺷﻤﻮل
ﻗﺎﻧﻮن ﺗاﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮك ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی شــده
باشــند ،ﻣﯿﺰان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﻫﺎی وﺻﻮلﺷﺪه اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  1/3ﺣﻖﺑﯿﻤﻪهای وصولشده بهعنوان حقبیمه
ســهم درمان ،یعنی در این حالــت حقبیمه قابلانتقال برابر
اســت با  2/3حقبیمههای وصولشده .اما از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪهای
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وصولشده با نرخهای 12/5درصد و 21درصد ﺳﻬﻢ درﻣﺎن
ﮐﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج -ﻣﯿﺰان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل بیمهشدگانی که در اجرای مواد
 42و  103و بند «ب» از ماده 28قوانین برنامه سوم ،چهارم و
پنجم توسعه کشور تغییر صندوق دادهاند در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﻫﺎی وﺻﻮلﺷﺪه اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن و یک درصد از نرخ
حقبیمه بابت ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت.
آیا در حال حاضر پرســنل شاغل در دستگاههای
دولتی که مشمول تامیناجتماعی هستند ،میتوانند
با درخواست خودشان تغییر صندوق داده و مشمول
صندوق دیگری مانند صندوق بازنشستگی کشوری
شوند و حقبیمه سوابق خود را از تامیناجتماعی به
صندوق جدید متنقل کنند؟

خیر ،تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی در برنامه ششم توسعه
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشور که از تاریخ 1396/1/1

لغایــت پایان ســال  1400اســت ،پیشبینی نشــده و عمال
امکانپذیر نیست.
حقبیمــه ســوابق غیررســمی اینجانــب در
آموزشوپرورش پس از رسمیشــدن با درخواست
محــل اشــتغالم از تامیناجتماعــی بــه صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری منتقل شــد ،ولی اینجانب
میخواهــم دوباره بــه تامیناجتماعــی برگردم ،آیا
امکانپذیر است؟

باتوجهبهاینکهحقبیمهسوابقشماازصندوقتامیناجتماعی
خارج و به صندوق بازنشســتگی کشوری منتقل شده ،عمال
تغییر صندوق انجامشــده و برگشــت مجدد شما به صندوق
تامیناجتماعی منوط به موافقت سازمان تامیناجتماعی (در
صــورت صدور مجور موردی) و پرداخت مابهالتفاوت متعلقه
بابت انتقال کسور بازنشستگی سوابق از صندوق بازنشستگی
کشــوری به صنــدوق تامیناجتماعی خواهد بــود که برای
درخواســت و پیگیری این مورد ،الزم اســت به آخرین شعبه
بیمهپردازی خود مراجعه کنید.

در جوامع مدرن کار داوطلبانه برای یک موسسه
یا انجمــن خیریه جــزء اصول اولیــه حقوق و
مسئولیتشناسی شهروندان است.
نفع شــخصی فرد داوطلب معموال با داشــتن
حس مفید بودن برای جامعه ،حس همدردی
با نیازمندان حاصل میشود .نکته مهم در کار
داوطلبانه این است که جامعه ،شهروندان خود
را به مشارکت میگیرد و با کمک افراد داوطلب با
کمترینهزینه،فعالیتهاییدرزمینهبهترکردن
زندگی فردی و اجتماعی دیگران ارائه میدهد.
آخرین گزارش تهیه شــده توسط سازمان ملل
نشــان میدهد که حدود دومیلیون ســازمان
غیردولتــی در ایــاالت متحده آمریــکا فعالیت
میکنند .روســیه نیز حدود چهار هزار سازمان
مردمنهاد دارد .در هندوستان دو میلیون سازمان
مردمنهــاد وجود دارد .روزانه چندین مورد از این
ســازمانها ایجاد میشــوند .در ایران نیز آمار
ســازمانها و مراکــز دارای مجوز از ســازمان
بهزیستی کشور (حدود  40هزار) است .تعامل
با موسســات خیریــه و ارتقای مشــارکتهای
اجتماعی در راســتای تحقق بند هشــت اصل
ســوم قانوناساسی جمهوریاســامی ایران،
همچنین اجــرای مواد  6و  12قانون ســاختار
نظــام جامع رفــاه و تامیناجتماعی و در نهایت
تحقق آرمانهای چشمانداز بیست ساله کشور
که در آن جامعه ایرانی ،توســعهیافته متناسب
با مقتضیــات فرهنگی ،جغرافیایــی و تاریخی
خــود و متکی بر اصول اخالقــی و ارزشهای
اسالمی ،ملی و انقالبی با تاکید بر مردمساالری
دینی ،عدالت اجتماعی ،حفظ کرامت و حقوق
انســانها و بهرهبــرداری از امنیت اجتماعی و
قضایی و نیز بهرهمندی از محیطزیست مطلوب
توصیف شده است.از آنجایی که یکی از پایههای
اصلی فقرزدایی و توانمندسازی اجتماعیمحور
نهادهای مردمی ماننــد NGOS ، CBOSو
خیریهها و شوراهای شهر و روستا بوده و پارادایم
اجتماعمحورنیزبهمعنایقبولمشارکتمردمی
و واگذاری تصدیهای دولتی به ســازمانها و
نهادهای غیردولتی و مردمی است ،لذا معاونت
رفاه با اجرای این سیاســت میتواند مشــارکت
سازمانهای غیردولتی و شوراها را در فقرزدایی
و توانمندسازی اجتماعمحور و بالطبع در توسعه
پایدار ارتقا بخشــد.در همین راســتا و بر اساس
خطمشیهای دولت تدبیر و امید و محورهای
عملیاتی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی
بر فراهمکردن زمینه مشــارکت ســازمانهای
خیریه و تقویت مشارکتهای اجتماعی ،حوزه
رفاه اجتماعی ایــن مقوله را در اولویت قرار داده
است.لذا برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه
اجتماعی منوط به مشــارکت ذینفعان و افراد
ذیربط است و هدف این است که موضوعات
اجتماعی با صاحبنظــران ،نخبگان و عموم
مردم در میان گذاشــته شود تا همه را در عرصه
سیاستگذاری دخیل کنیم.

رئیس گروه توسعه همکاریهای غیردولتی وزارت

شرح جدول شماره 187
طراح :حمیدرضا عبدالوند

عمودی

ل و یکپارچه
ت کام 
س آن ،کار بهصور 
ت ک ه براسا 
ی از قرارداد اس 
 -1بیشتر -نوع 
از طرف مقاطعهدهنده(کارفرما) به مقاطعهکار محول میشود
ی ک ه ســوختش تمام
 -2نوعــی خرمای ســیاه -صدای فتیلــه چراغ ،هنگام 
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افقی

ی ایا م بیماری و
ی بابت اســتراحتهای پزشــک 
 -1هزینهای ک ه تامیناجتماع 
ط میپردازد -نخستین رمان «اندرو کوآن»
ی ب ه بیمهشدگان حائز شــرای 
باردار 
انگلیسی در سال1994
 -2سوپ وطنی -رود اروپایی -سترون -بخشاینده
ل پیامرسان!
ی سن الیاس در کشور کانادا -گ 
 -3قله 5145متری کوهها 
 -4مراقــب -هواکش آشــپزخانه -عروسخان م به همراه خــود ب ه خانه داماد
میبرد -نشانه جمع
 -5تکیهکردن -پاداش بیاجر و منت -فرمانبردار
 - 6دور از چشم -دربان -بند
ک لطیف -جدید-محل خاکبرداری شده در زیرزمین به قصد اکتشاف
 -7کر 
یا استخراج -جزیره ایرانی در اروندرود
ی رم
 -8واحد سنجش شدت انفجار بمبهای اتمی -تیم قرمزها 
ک آبدار -صاف
 -9قوم ســاکن مجارســتان از نژاد فینواوگرایی -کردار -خورا 
نیست
 -10نام چند پادشاه اشــکانی -بازیکن و گلزن فصل  2008-2009باشگاه
آرسنال -پن ج تن
ی
ی پوست 
ی ویروس 
ی کرمانی -شبگرد -بیمار 
ی از خواجو 
ن در اثر 
 -11یار همایو 
ی موزیــکال -بیماری آبهــای آلوده-
 -12محصــول آب و صابــون -کمد 
پایتخت یونان
 -13پدر فریدون -همسنگر
ی و قدیمی در گرگان
ی تاریخ 
 -14راه میپیماید -مردگان -حرف فاصله -پل 
ی در ایران -از جملــه عواملی که انگیزه
 -15از انــواع هواپیماهای مســافربر 
ی و بســیار مجهز را در کشورها افزایش
ی فوقتخصص 
ث بیمارســتانها 
احدا 
میدهد


شود -اوقاتتلخی -چه بهتر
ی آسیا
ی بوم 
ی بشر 
 -3ولی -مقابل نر -از نژادها 
 -4زادگاه ابومسل م خراسانی -اسبابهای آهنی میسازد -لباس شنا
ت ایران که در جام
 -5بــاب ،بغاز -صوت -از بزرگترین خریداران آســیایی نف 
ملتهای آسیا ،تیم کشورمان را حذف کرد
ی از «میلوش فورمن« محصول سال1979
 -6زمان -پیکره -فیلم 
 -7مرکز کردســتان -کوهی در رشــته کوههای زاگرس و نزدیک دریاچه شط
ن کسی
تمی -اقدام ناگهانی و غافلگیرانه برای کشت 
 -8قومی زردپوســت در شرق آسیا -یکچهارم -گروه دارای ویژگی مشترک-
مرد جوان
 -9سرشــت -بدرود ،بدرقه -دارای یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی
ن را در اختیار دار د
ی جها 
ل دریای 
ت ک ه 14/9درصد سها م بازار حملونق 
ن اس 
جها 
ش از پیش
 -10از حروف الفبای فارسی -بهطور یقین -پی 
ب و سبزه
 -11مرد ترشروی -راهها -زمین پست و بلند ُپرآ 
 -12کاشف جوهر گوگرد -جمع مرکز -دیدگاه
 -13برجسته -نازا -سخن کارگر
 -14یگانگــی -پــول رایج ژاپن -فیلســوف مشــهور آلمانی قــرن هجدهم-
فراریدادن
گ شرکت
ی از  9هلدین 
ن تامیناجتماعی -یک 
ی سازما 
ی بیمها 
 -15از مزیتها 
سرمایهگذاری اقتصادی سازمان تامیناجتماعی(شستا)

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ادامه از صفحه 4

نزدیکتر به ...
با این حال نباید تصور شــود با عملیاتیشدن
سیســتم یکپارچــه خدمــات غیرحضــوری
تامیناجتماعی ،همه چیز تمام شــده است.
این حــوزه انتها نــدارد و مــا میدانیم آیتی
در دنیــا مرزهای پیشــرفت را یکبهیک طی
میکنند .ایدهآل ما این اســت که خدمات در
آینده به ســمتی بروند که همه امور بهصورت
خودکار انجام شود و مخاطبان تامیناجتماعی
حتی نیاز به ثبت درخواســت دریافت خدمت
نیز نداشته باشــند .ما آن روزی را میخواهیم
کــه سیســتمها بهطور خــودکار با پــردازش
اطالعات بیمهشــدهای که بهتازگی صاحب
فرزند شــده ،او را در شــمار بیمهشدگان تبعی
ن یــا پرداخت
قــرار دهد یــا اســتحقاق درما 
مستمری و بازنشســتگی بهصورت خودکار با
شناسایی و پردازش اطالعات بیمهای و هویتی
افراد صورت گیرد .ایــن نوع تامیناجتماعی
الکترونیک ایدهآل و شایســته بیمهشدگان و
مستمریبگیران است که امیدواریم روزی به
آن دست یابیم.

مشاور مدیرعامل سازمانتامیناجتماعی

