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حلمشکالت
بازنشستگان باحمايتاز
تاميناجتماعی
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه
کارگری و معــاون دبیرکل خانه کارگر
با بیــان اینکــه هماکنون ســازمان
تامیناجتماعــی مشــکالت زیادی
دارد ،گفت« :بایــد از این نهاد عمومی
خدمتگزار حمایت شــود تا مشکالت
بازنشســتگان را حل کند و امیدواریم
گشایشهایی حاصل شود و مشکالت
بازنشســتگان رفع شــود .به گزارش
خبرگزاری «ایلنا» ،حســن صادقی در
مراســم عزاداری دهه اول ماه محرم ،با
بیان اینکه روز پنجــم محرم مزین به
نام «حبیب بن مظاهر» اســت ،اظهار
کرد« :حکایت کربال حالوهوای خاص
خودش را داشــته و هر چــه جلو آمده
بسط و گسترش یافته است .اما حکایت
«حبیب» چیز دیگری است که رمزوراز
آن برای جوانان ما عبرتآموز است».
او ادامــه داد« :بصیرتی که حبیب در
مکتــب پیامبر آموخــت ،مبین این
است که انســانی وارسته و با بصیرت
و شــناخت از اسالم است .او زمانی که
قیام کربال را میبیند ،میتوانســت با
بهانه اینکه پیر هســتم به کربال نرود.
عشــق به والیت و امام زمانش برای او
حد و اندازهای را متصور نمیشــود و
پا در میدان نبــرد میگذارد ».معاون
دبیرکل خانه کارگــر در ادامه گفت:
«حبیب ،الگوی یک فرد والیتمدار بود.
بصیرت اســت که حبیب را به سمتی
هدایت میکند که شــهادت برای او
رقم میخــورد .زندگی حبیب درس
و عبرت است و ما باید از او بیاموزیم».
او ادامه داد« :در کشــور ما آدمهایی
بودند که مثل حبیب روی مین رفتند.
پیشکسوتانی که با حداقل حقوق دم
بــر نمیآورند تا مشــکل و گرهی که
امپریالیســم ایجاد کرده ،باز شود».
صادقی با بیان اینکه هماکنون سازمان
تامیناجتماعــی مشــکالت زیادی
دارد ،گفت« :باید از این نهاد عمومی
خدمتگزار حمایت شــود تا مشکالت
بازنشستگان را حل کند و امیدواریم
گشایشهایی حاصل شود و مشکالت
بازنشســتگان که حبیبهای مظاهر
دوران هستند ،رفع شود».

پروندهبخشودگیجرائم
بيمهایبستهشد

اجــرای قانــون بخشــودگی جرائم
بیمــهای کارفرمایان خوشحســاب،
چهارشنبه ۱۳شهریور ،به پایان رسید.
قانون بخشــودگی جرائم بیمهای در
ارتباط با کارفرمایانی اجرا میشود که
حقبیمــه کارگران خــود را بهصورت
منظم و مطابــق با قانون به ســازمان
تامیناجتماعــی پرداخت میکردند،
اما از پرداخت حقبیمه و ایفای تعهدات
خود در قبال نیــروی کار بازماندهاند  .
این قانون که اخیرا دائمی شــده بود،
از 13خردادماه و به مدت ســه ماه در
شــعبههای تامیناجتماعــی اجرایی
شــد  .براســاس این قانون ،صاحبان
بنگاههایی که حوادث و پیشــامدهای
طبیعی و غیــرارادی و تحریمها ،آنها
را در پرداخت حقبیمهها دچار مشکل
کرده باشــد ،زیرچتر حمایتی سازمان
تامیناجتماعی قرار میگیرند.در قانون
بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان
خوشحســاب گفته شــده چنانچه
کارفرمایان بدهکار به تامیناجتماعی،
اصل بدهیهای بیمهای معوق خود را به
تامیناجتماعی پرداخت کنند ،جریمه
آنها بخشوده خواهد شد«  .آتیهنو» در
شمارههای آتی خود نتایج اولیه اجرای
قانون را بررسی خواهد کرد.

پاسخ به پرسشهاي بيمهاي خوانندگان
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چندوچونحقبيمه دورانسربازی

مناسکفراموششده...
ادامه از صفحه 4

باطل حضور نداشــته ،محاســبه و باید
پرداخت شود.
چنانچه بیمهشــدهای در حین
انجــام دوره ســربازی در یکی
از کارگاههای مشــمول قانون
تامیناجتماعــی نیز بهصورت
همزمان اشــتغال داشته باشد
و حقبیمه او پرداخته شــود آیا
به افــراد تحتتکفل او دفترچه
درمانی تعلق میگیرد؟

عباساورنگ

کارشناس
تاميناجتماعي

یکــی از مهمتریــن مزایایی ســازمان
تامیناجتماعی به بیمهشــدگان اصلی
و اعضای خانــواده تحتتکفــل آنها،
بهرهمندی از خدمات درمانی اســت ،لذا
براســاس قوانیــن تامیناجتماعی ،در
ایام خدمت ســربازی بیمهشده اصلی،
افراد تحتتکفــل وی از مزایای قانونی
بیمههــای اجتماعی بهویــژه خدمات
درمانی برخوردار خواهند شد.
شرایط اســتحقاق درمان افراد
تحتتکفل بیمهشــده سرباز
چگونه است؟

امتیازات سربازی در قوانین کار و
تامیناجتماعی چیست؟

مطابق با قانــون کار ،کارگر و کارفرما در
برابــر یکدیگر متعهد بــه انجام وظایفی
هســتند که یکی از آنهــا ،تعهد حضور
مستمر کارگر در انجام فعالیتی است که
از طرف کارفرما به او ســپرده شده است
و چنانچه کارگر بهصــورت غیرمجاز از
انجام وظایف محوله سر باز زند ،کارفرما
میتواند او را اخراج کند.
مطابق تبصره ذیل ماده « »14قانون کار،
یکی از مواردی که کارگر میتواند موقتا
از حضــور در محل کار خودداری کرده و
کارفرما نمیتواند در آن مدت او را اخراج
کنــد ،دوره نظاموظیفه یا همان خدمت
سربازی است.
مطابق تبصره مذکور ،مدت نظاموظیفه
(ضرورت ،احتیــاط و ذخیره) ،همچنین
مدت شــرکت داوطلبانــه کارگران در
جبهه ،جزء ســوابق خدمــت و کار آنان
محسوب میشود.
بر همین اســاس میتوان نتیجه گرفت
که مفهوم موافق این تبصره این اســت
که همانگونه که این دوره جزء ســوابق
خدمتی محسوب میشــود باید ترتیبی
اتخاذ شــود تا حقبیمه دوره مذکور اخذ
و بهعبــارت دیگر ،این دوره در ســوابق
بازنشستگی نیز لحاظ شود.

نحوه پرداخــت حقبیمه دوره
سربازی چگونه است؟

براســاس بخشنامــه شــماره  ۹۵امور
بیمهشدگان ســازمان تامیناجتماعی،
تمامی بیمهشدگانی که تا قبل از ۷مرداد
 ۱۳۸۵خدمت ســربازی آنها به اتمام
رسیده است و قبل از آغاز خدمت سربازی
و بعد از آن بیمهپــرداز تامیناجتماعی
باشــند از خرید بیمه خدمت ســربازی
معاف میشوند.
افرادی که بعد از سال  ۸۵خدمت آنها
به اتمام رسیده است مشمول این قانون
نمیشوند و باید نسبت به خرید خدمت
سربازی اقدام کنند.
بیمهشــدگان میتوانند برای پذیرش
مدت خدمــت نظاموظیفه هر زمانی که
تمایل دارند به شــعب تامیناجتماعی
مراجعه کنند ،اما باید توجه داشته باشند
که هرچه برای این منظــور دیرتر اقدام
کنند بهدلیل افزایش سطح دستمزدها،
مبنای کســر حقبیمه میزان مبلغی که
باید پرداخت کنند بیشتر خواهد شد.
بنده قسمتی از دوره سربازی خود
را کسر خدمت خوردهام آیا مدت
کســری خدمت نیز جزء سوابق
بیمهای محسوب میشود؟

مدت خدمت نظاموظیفه برای محاسبه
حقبیمه ،مدت زمانی است که فرد بهطور

واقعی بهعنوان دوره سربازی گذرانده و در
کارت پایانخدمت افراد ثبت شده است،
لذا هرگونه کســری خدمــت یا کاهش
دوره سربازی تحت هر عنوان جزء سابقه
مبنای محاســبه حقبیمه دوره سربازی
لحاظ نشــده و بر آن دوره نیز سابقهای
ایجاد نمیشود.
دستمزد مبنای محاسبه حقبیمه
دوره ســربازی چگونه تعیین
میشــود ،آیا دستمزد براساس
دســتمزد ســال انجام خدمت
نظاموظیفه محاسبه میشود؟

حقبیمه دوره سربازی بر مبنای میانگین
دستمزد دو سال آخر بیمهپردازی ضربدر
تعداد ماههای خدمت درج شده در کارت
پایانخدمــت (هرچند ماه قید شــده
باشــد) ضربدر  7درصد سهم بیمه شده
که بیمهشده مکلف به پرداخت 7درصد
حقبیمه سهم بیمه شده است.
بنده در حین ســربازی جانباز
شــدهام ،آیا باید برای محاسبه
دوره سربازی حقبیمه بپردازم؟

چنانچــه جانبــازی در حیــن دوره
نظاموظیفه حادث شــود ،از بعد از وقوع
جانبازی ،بیمهشده از پرداخت حقبیمه
ســهم بیمهشــده معاف میشــود ،اما
حقبیمه قبل از تاریــخ مذکور چنانکه
بیمهشده در جبهههای جنگ حق علیه

از جملــه مــوارد مهم برای اســتحقاق
درمان برای بیمهشدگان سرباز درج نام
و مشخصات بیمهشده ســرباز در لیست
دستمزد و حقوق و مزایا یا گزارش بازرسی
انجامشده از کارگاه در دو ماه قبل از تاریخ
اعزام مندرج در دفترچه آماده به خدمت
یا ظهر آن وجود داشــته باشــد یا اینکه
بیمهشــده تا دو ماه قبــل از تاریخ اعزام
غرامت دســتمزد ایام بیماری یا مقرری
بیمه بیکاری دریافت کرده باشد.

حميدرضا عبدالوند
طراح جدول

ي:
عمود 
ف ايراني
ط معرو 
ت فاينانس -خطا 
ت خدما 
ي صنع 
بها 
ي از قط 
 .1يكــ 
س
دربار شا هعبا 
جفارس-
ي در خلي 
ي عرب 
توسياه -جزير ه و كشــور 
ك سخ 
 .2الســتي 
ت
انكراالصوا 
 .3واژ ه اخطار -دزد زن -تركي  سيا ه
ل بنا
ن و جنابعالي -اص 
 .4پدربزرگ -آغوز -م 
ي
يجنوب 
ت غذا -شترمر غ آمريكا 
ت مساعد -ليس 
 .5بخ 
ب فرانسه -دور شونده -ارثي ه
ي در جنو 
 .6بندر و شهر 

ي اوستا
ب اصل 
 .7مطالع ه مقدماتي -توش ه سفر -از پنج كتا 
ت هر م چهارگوش
ن طبقه ك ه ب هصور 
ن چندي 
 .8پستاندار مفيد -بناي كه 
و پل هپل ه ساخت هشده -سپري
س پُر مهر مادري
ي از «اورپيد يوناني» -گوارا -لبا 
 .9نمايش 
ل از گياهان -نفی عرب
ل انج 
ن نيازمنديها يا امكانات -گ 
ن از تامي 
 .10ناتوا 
ي در
ن اشــراف 
ن و نقاشــان -عنوا 
ف شيشــ هبُرا 
 .11خميــر مورد مصر 
انگلستان -بهرهمن د
ي با نا م ديگر كلرا
ي مگس -كارگا ه انديش هسازي -دستاويز -بيمار 
 .12آوا 
ن و ادار هكردن
ن اصفهان -برانگيخت 
ي اســتا 
 .13ز هكمان -از شــهرها 
ن بدن-
ن  .14ستو 
ي معي 
ي ب ه هدفها 
ك گروه يا جامع ه در را ه دســتياب 
ي 
بهشت -ناپايدا ر  .15افراد شاغلی در جهان که از حدود 152میلیون نفر
متشکل شدهاند و 73میلیون نفر از آنها در مشاغل خطرناک مشغول به
ن
س سلسل ه افشاريا 
کار هستند -موس 
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فردی که تــازه از دانشــگاه
فارغالتحصیل شــده و مدتی
بعد میخواهد به ســربازی برود
آیا تا قبل از ســربازی میتواند
تحتپوشش بیمه تامیناجتماعی
قرار گیرد؟

بعــد از فار غالتحصیلــی چنانچــه
فــردی در کارگاههای مشــمول قانون
تامیناجتماعــی اشــتغال پیــدا کند
کارفرمــای مربوطه مکلف به بیمهکردن
فرد است.
ضمنا چنانچه فرد متقاضی باشد ،میتواند
از طریق بیمه صاحبان حرف و مشــاغل
آزاد یــا چنانچــه قبال ســابقه پرداخت
حقبیمه داشــته اســت ،از ادامه بیمه
بهطور اختیاری استفاده کرده و از مزایای
تامیناجتماعی برخوردار شود.
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ي:
افق 
 .1مهمترین سرمایه جامعه هستند و باید بیشترین توجه را به این قشر
ت
ي صادركنند ه نف 
مبذول داشت -سازمان كشورها 
ك
ك ضدتان 
ن موش 
 .2مهمترین بخش غذایی -بازگشتن -مشهورتري 
گتسه -قطعه موسیقی در
ن در كنار رود يان 
ن شــهر چي 
 .3بزرگتري 
ابتدای اجرای اپرا
ت در برابر شعله يا حرارت -آرواره
ي مقاوم 
ي در مكه -جهت -دارا 
 .4محل 
ن بسيار كوتاه -قلعه
ي سابق آرژانتين -زما 
ن تكنيك 
 . 5مت ه نجاران -گلز 
ي
حكومت 
ن ورزشگا ه تهران -ه مآوا ز
لتري 
 .6برهن ه و عريان -كهنسا 
ق
ن رود هندوستان -مشر 
بتري 
ت گزيدن -پرآ 
 .7اقام 
ن که دچار رکود شدید
ي در جها 
 .8شوربا -از کشورهای دارنده ذخاير نفت 
ل
ك آجر و سفا 
اقتصادی است -خا 
ي قالي
ل حمل -نوع 
ي در حا 
ن جهان -كاال 
گ ســرور آزادگا 
 .9ما ه سو 
ف
ت و غيرظري 
تباف 
درش 
ط
ت وس 
ل عمل كبد -دادخواه -ن 
ي اختال 
 .10بيمار 
ل
 .11عضو متنفر از دود -مادر عرب -رسا -يخچا 
ف
ي در فرانسه -تبا ه و تل 
 .12از تازي -جهاني -رود 
نآور -افراد ولگرد
 .13سخنور ،زبا 
ي با مركز مونروويا
ل باركشي -كشور آفريقاي 
 .14پايان -اتومبي 
ن
ت حصر آبادا 
ت شكس 
ل امارات -عمليا 
 .15واحد پو 
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 ...گذشــته از این ،آموزشدادن به خود
افراد بازنشســته نیز احتمال مدیریت
موفقیتآمیز بحرانهــای این دوران را
بیشترمیکند.اساساکارکردمعاونتهای
فرهنگی در صندوقهای بازنشستگی
همهمیناست.بازنشستگانبایدبدانند
که واقعیت بازنشستگی چیست و زمانی
که بازنشسته میشــوند چه چیزی در
انتظارآنهاستوچطورمیتوانشدتو
گسترهپیامدهایبازنشستگیراکمکرد  .
قاعده کلی بازنشستگی این است که از
وضعیتی دارای اختصاصات مشــخص
عبور کردهایــم و وارد دورانی متفاوت
شــدهایم ،بنابراین باید بهگونهای عمل
کرد که وضعیت را به اختصاصات دوران
قبل از بازنشستگی برگرداند یا مشابه آن
را ایجاد کرد .از قضا راهاندازی کانونهای
بازنشستگی ،ایدهای خوب و هوشمندانه
است .بهعبارت بهتر اینکه کنار یکدیگر
قرار میگیرند ،کمک میکند ،اما مسئله
این اســت که کانونهای بازنشستگی
فاقد کارکردهای تعاملی ،هویتبخش
و ...هستند و عمال به محیطهایی برای
اجرای فرایندهــای معمول اداری مثل
صدور فیش حقوقی تبدیل شدهاند.

از بازنشستگی کاالزدایی شود
براساس
بخشنامه
شماره ۹۵امور
بیمهشدگان
سازمان
تامیناجتماعی،
تمامی
بیمهشدگانیکه
تا قبل از۷مرداد
 ۱۳۸۵خدمت
سربازی آنها
به اتمام رسیده
است و قبل از
آغازخدمت
سربازی و بعد
از آن بیمهپرداز
تامیناجتماعی
باشندازخرید
بیمهخدمت
سربازیمعاف
میشوند

راهکاردیگریکهکشورهایمختلفدنیا
به سمت آن رفتهاند ،غیرکاالییکردن
بازنشستگی است .کاال عبارت است از:
هر چیزی که خریدوفروش میشــود.
در طرحهای بازنشســتگی مبتنی بر
نظام بیســمارکی ،بازنشستگی معادل
کاالســت .یعنی طی چند دهه هزینه
کاالی بازنشستگی پرداخت میشود و
بعد از این مدت افراد میتوانند از مزایای
کاالی خود استفاده کنند .در مقابل این
سیستم ،نظام بوریجی قرار دارد که در
آن بازنشستگی کاالیی نیست .در این
سیستم افراد به شرط پرداخت مالیات
و طبق قواعدی مشــخص ،بازنشسته
میشــوند و از مزایا برخوردار میشوند.
اینسیستمبهدلیلاینکهعرصههایکار
وبازنشستگیراازیکدیگرتفکیک کرده،
سودمندتر اســت ،یعنی افراد همزمان
که کار میکنند ،میتوانند مســتمری
هم دریافت کنند .در ایران ،هدفمندی
یارانهها ظرفیت مناسبی بود که میشد
از طریق آن ،نسبت به غیرکاالییکردن
بازنشستگی اقدام کرد که متاسفانه مثل
بسیاری از موارد مشابه چنین فرصتی را
از دست دادیم.

