ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
دورﮐﺎر ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی راهاﻧﺪازی ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی دورﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی» ،رﺿﺎ اﻟﻔﺖ ﻧﺴﺐ« ﺑﺎ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ

ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻤﺰدی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻣﻌﺮف و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول؛ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱۷۰۰ﻣﻮرد را
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ» :اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺪﯾﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﺎﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ

داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﻦ ﮐﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮد«.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ

ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﺪارد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ» .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﻬﺎﺑﯽ«
رﺲ اداره ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در واﻗﻊ وارد
ﭘﺮوﺳﻪای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮخ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺎﺪﯾﻪای ﮐﻪ از
اﺗﺤﺎدﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ از ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻮن ﺳﻦ و ﮐﺎر ﻓﺮد ،اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﻪ و اﺳﺘﺎرت
ﺑﯿﻤﻪﭘﺮدازی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ،اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮط ﺳﻨﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد آن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ روی اﯾﻦ ﺳﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن رد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻦ ۵۳
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺷﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۷درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آن
ﺣﺪاﻗﻞ  ۱.۲درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻳﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ» :در واﻗﻊ رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ  ۱.۲ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ«.

ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد:

»ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ

ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ »ج« )ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﺎرداری( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻐﺮات
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ و اداﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺴﺐ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﯿﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ،اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری و … اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﻟﻔﺖ ﻧﺴﺐ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪی
در اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد» :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و درﺻﺪی از ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۶۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯽ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ را آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

