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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

سرپرست تامیناجتماعی در پرسش و پاسخ اینستاگرامی:

امانتداری میکنیم و محکم پای آن ایستادهایم
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سرپرست ســازمان تامیناجتماعی از پرداخت ماهیانه 350
میلیارد تومــان بابت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت :در
حال حاضر بیش از  250هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری،
تحت پوشــش سازمان تامیناجتماعی هســتند و ماهیانه از
این سازمان ،مقرری دریافت میکنند.
محمدحســن زدا درخصوص ســختی کار رانندگان و اینکه چرا مشمول
سختوزیانآور نمیشوند ،از پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از رانندگان
با کمک دولت خبر داد.
وی در پرســش و پاســخ زنده اینســتاگرامی با مخاطبانش در پاســخ به
ً
پرسشــی مبنی بــر اینکه چرا بهرغم اخباری که قبــا اعالم کرده بودید
کف حقوق مســتمریبگیران تامیناجتماعی به  2میلیون تومان نرسید
و برخی کمتر از این مبلغ دریافت میکنند؟ اظهار داشــت :سوءتفاهمی
پیش آمده بود و این مســئله را خوب توضیح نداده بودم .در بودجهبندی
هرســال ما مجمــوع پولی که باید ســاالنه به هر فــرد بپردازیم ،از حق
مسکن ،درمان و عیدی و ...را محاسبه میکنیم.
وی افزود :باید شفافتر توضیح میدادیم .مجموع پولی را که فرد دریافت
میکند ،تقســیم بر  ۱۲میکنیم که به حدود 2میلیون تومان میرســید.
در حالی که همه برداشــت کرده بودند کــه دریافتی خالص هر ماه به 2
میلیون تومان میرسد.
زدا دربــاره همسانســازی حقوق بازنشســتگان گفت :ایــن مهم یکی
از دغدغههای اصلی ماســت و روزی نیســت که پیگیــری نکنیم؛ زیرا
میدانیم شرایط بازنشستگان ما چقدر سخت است .مدل همسانسازی
را طراحی و ارائه کردهایم .کار در ســازمان تامیناجتماعی انجام شده و
مراحــل بعدی باید در دولت طی شــود و منابع مالی آن  ۱۲هزار میلیارد
تومان برای سال اول است که باید تامین شود.
وی افــزود :مســتمریبگیران ما دلخور هســتند که چرا در ســال ۹۸
همسانســازی برای بازنشستگان کشوری و لشــکری انجام شد ،ولی
برای بازنشســتگان تامیناجتماعی دیده نشــد .البتــه عددی که برای
بازنشســتگان کشوری نیز دیده شــده ،کافی نبود و آنطور که مدیرعامل
صندوق بازنشستگی در جلسه معاونان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
میگفت ،به هر نفر  ۱۲۰تا  ۱۵۰هزار نفر میرســد که این رقم مدنظر ما
نیســت و به دنبال آن هستیم منابع مالی کامل تامین شود.
زدا در پاســخ به پرسشــی دربــاره تاخیــر و معوقات پرداخــت حق بیمه
بیمهشــدگان حمایتی مانند قالیبافان ،تاکســیرانان و … از سوی دولت
که مشــکالتی را به همراه دارد نیز گفت :ما نیز ناراحت هستیم ،بخشی
از حق بیمه کارفرمایی بیمهشــدگان حمایتی را دولت باید بپردازد ،اما به
آن حدی که باید ،پرداختی ندارد .دوسال پیش  ۵۲۰هزار قالیباف را بیمه
کرده بودیم ،ولی دولت برای  ۳۰۰هزار نفر حق بیمه پرداخت کرد و ۲۲۰
هــزار نفر را باید خودمان مازاد بپردازیم که باری به ما تحمیل میکند.

سرپرســت ســازمان تامیناجتماعی در پاســخ به اینکه «چرا برای قطع
بیمــه مردم اینقدر پافشــاری میکنید؟» گفت :عقیــده ،نیت و اراده ما
گسترش پوشــش بیمه است و هرقدر تعداد بیمهشدگان بیشتر باشد ،به
نفع تامین اجتماعی است ،ولی از مردم خواهش میکنیم از محل شغل
اصلی خودشــان بیمه شوند ،زیرا با بیمه من غیرحق برخورد میکنیم.
پیشنهاد تشکیل صندوقی برای حمایت از رانندگان

وی درباره ســختی کار رانندگان و اینکه چرا مشــمول ســختوزیانآور
نمیشــوند ،گفت :موافق این موضوع هســتیم .دو گروه راننده داریم؛
یک گروه کســانی هستند که در شــرکتها و مراکز صنعتی کار میکنند
که از مزایای قانون سخت وزیانآور استفاده میکنند.
سرپرســت ســازمان تامیناجتماعــی ادامــه داد :گــروه دوم رانندگان
خویشفرما هستند که کارگر کسی نیستند و برای خودشان کار میکنند.
در کارگاه  ،کارفرما شــرایط سخت را ایجاد کرده و بیمه شده ناچار است
کار کند .در واقع مشــموالن قانون ســختوزیانآور مشمول قانون کار
هستند ،اما رانندگان گروه دوم اینگونه نیستند .ما بیتفاوت هم نیستیم
و پیشنهاد ما این بوده که صندوق حمایت از رانندگان ایجاد شود که اگر
در قالب قانون جدید مختص این گروه در مجلس تصویب و این صندوق
با کمک دولت ،راننده و بخش خصوصی تشکیل شود ،آنها هم مشمول
قانون ســختوزیانآور میشوند .در سختی کار این گروه شکی نیست.
در آینده مراجعه حضوری برای اثبات تجرد نخواهیم داشت

وی جزئیــات پرداخت وام به بازنشســتگان را نیز اعالم کرد و گفت :از
بانک رفاه خواســتیم  150میلیارد تومان اعتبــار تخصیص دهد که در
اختیــار کانونهاســت و بین  2تــا 3میلیون تومان براســاس اولویتها
پرداخت میشــود .البته تامین این اعتبارات برای ما مشکل است ،اما
از هیچ تالشی مضایقه نمیکنیم.
زدا در پاســخ به اینکه چرا بیمه شده ناچار است هر شش ماه شناسنامه
فرزند دخترش را به شعب بیمه ببرد تا اثبات کند مجرد است؟ گفت :ما
ً
با ســازمان ثبت احوال لینک شدیم و اخیرا ارتباط برقرار شده و 4واقعه
طــاق ،ازدواج ،تولــد و فوت را آنالین اســتعالم میکنیــم و در آینده
مراجعه حضوری برای اثبات تجرد و وقایع ذکر شــده نخواهیم داشت.
شناسایی  100هزار بیمه شده کارگرنما

سرپرســت ســازمان تامیناجتماعــی در پاســخ بــه اینکه چــرا حقوق
ازکارافتادگــی جزئــی افزایش نمییابــد ،گفت :تکذیــب میکنم .همه
کســانی که حقــوق میگیرند ،در ابتدای ســال مشــمول افزایشهای
اعالمی میشوند.
وی دربــاره درآمد پاییــن باربرها و در مقابل حــق بیمه باالی آن گفت:

بیمه باربری  7درصد و پایینترین نرخ است .متاسفانه
افراد زیادی داشــتیم که به صــورت غیرقانونی از این
حق بهرهمند شدهاند .به بانکهای اطالعاتی متصل
ً
شدهایم و اخیرا استعالمات الزم را انجام میدهیم .در
میان کارگران ساختمانی افرادی را شناسایی کردیم که
 200خودروی گرانقیمت داشتند ،یا باالی  600میلیارد
تومان تســهیالت بانکی دریافت کرده بودند .داشتن
ً
 200خــودرو جرم نیســت ،ولی قطعا آن افــراد کارگر
ساختمانی هم نیستند .از این افراد میخواهیم از محل
شغل اصلی خود بیمه شوند 100 .هزار بیمه شده کارگر
ســاختمانی را شناسایی کردیم که من غیرحق بودند.
وی در پاسخ به اینکه سایت بیمه قالبیبافان چه زمانی
باز میشود؟ اظهار داشت :سامانه وقتی باز میشود که
تامین اعتبار کرده و پول حق بیمه کارفرمایی را دریافت
کنیم .مشکل تامین اعتبار را داریم.
چند ســناریو دربــاره واگذاری شــرکتهای
شستا

سرپرســت ســازمان تامیناجتماعی دربــاره جزئیات
واگذاری شــرکتهای شســتا نیــز توضیــح داد :آن
طور نیســت که یک نسخه برای آن ارائه داده باشیم.
شــرکتهای پربازده در بــورس و بــا باالترین قیمت
واگذار میشوند ،اما شرکت زیانده را بورس نمیپذیرد
و قیمــت خوبی ندارد که آن را از طریق اجماع و ادغام
و انحالل مدیریت میکنیم .چند سناریو داریم و اجازه
هم نخواهیم داد که اموال بیمهشــدگان و کارفرمایان
به تاراج بــرود .امانتداری میکنیــم و محکم پای آن
ایستادهایم.
وی درخصوص زمان اجرای قانون جدید بیمه طالب
و روحانیون گفت :قانون جدید نداریم و همان را ادامه
میدهیم و مرکز خدمات حوزه از بزرگترین کارفرمایان
ما هستند.

پرداخت ماهــی  ۳۵۰میلیــارد تومان مقرری
بیمه بیکاری

زدا با بیان اینکه هر ماه  ۳۵۰میلیارد تومان مقرری بیمه
بیکاری میپردازیم؛ در پاســخ به پرسشی درباره علت
نصف شــدن مستمری همســر پس از فوت بیمه شده
ً
گفت :اصال این طور نیســت؛ ولی سهام همسر  ۵۰و
سهام فرزندان از حقوق  ۲۵درصد است که جمع ریالی
آن از کل حقوق نباید بیشــتر باشــد .اگر بیمه شدهای
فوت کرد و فرزندی نداشت ،همسر مستمری را کامل
دریافت میکند.
سرپرست سازمان تامیناجتماعی درباره افزایش بیش
از اندازه حق بیمه مشــاغل و حرف آزاد گفت :هرسال
شورای عالی کار حداقل حقوق را مشخص و تصویب
میکند که حق بیمه بر اســاس آن تعیین میشود .در
بخش بیمه اختیاری و مشاغل آزاد برخی گروهها حق
بیمه  26درصد بود که امسال باید یک درصد افزایش
مییافت و امســال به  27درصد رسید .البته در هنگام
بازنشستگی هم دریافتیشان بهتر میشود.
وی درباره قطع بیمه رانندگان آژانس گفت :ما بیمهای
را قطع نمیکنیم و به دنبال افزایش پوشش بیمهگری
ً
هســتیم؛ مگر آنکه مشکلی پیش بیاید .مثال لیست به
ما نرســد یا در هنگام بازرسی در آژانس حضور نداشته
باشند یا مدارکشان موجود نباشد.
زدا در پاسخ به اینکه اگر کارفرمایی عنوان شغلی کارگر
را درست ننویسد ،در هنگام بازنشستگی چه باید کرد؟
گفــت :راهکاری وجــود دارد؛ به پرونده پرســنلی فرد
مراجعه و عنوان شــغلی واقعی را پیدا میکنیم.

