اجتماعی

دوشنبه  ۲خرداد ۱۴۰۱
 ۲۱شوال .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۴۳

تاریکخانهبیمههایتکمیلی

یک توئيت

تخمینزدهمیشود 24میلیوننفرازمردمتحتپوششبیمههایتکمیلی درمانهستندواینیعنیحداقل  15هزارمیلیاردتوماندرآمد
ساالنهبرایبیمهها؛باوجوداین رئیسکمیسیونبهداشتمجلسهمدرگفتوگوباخراسان،نبودنظارتجامعرویاینبیمهها
وگالیههایمردمازشیوهپرداختهزینههایدرمانراتاییدمیکندووعدهپیگیریاینموضوعرامیدهد
مصطفی عبدالهی – چندین میلیون نفر از
مــردم کشور ،تحت پوشش بیمههای تکمیلی
هستند اما بسیاری از آنها به دلیل فرایند سخت
دریافت هزینههای تشخیصی و درمانی ،عطای
پرداختهایشان را به لقایش میبخشند و این
یعنیرسوبسنگینپولمردمدرحساببیمهها.

رسانه های جهان

هیل :این روزها
در ایاالت متحده
مـــــــــوارد اب ــت ــا
بــــه کــــوویــــد19
درحــال افزایش
اســــت .در عین
حال نظرسنجی  Axios-Ipsosدر
این هفته نشان داد که فقط  36درصد
از آمریکاییها میگویند بازگشت
بــه «زنــدگــی ع ــادی قبل از ویــروس
کرونا» خطر قابل توجهی دارد .با این
نگرش اغلب مردم ،ممکن است برای
مسئوالن محلی یا ملی تالش برای
اعمال مجدد هرگونه محدودیتهای
کرونایی بسیار دشوار باشد .هماکنون
حدود  18درصد از جمعیت ایاالت
متحده در مناطق «پرخطر کووید»19
زندگی میکنند؛ البته مرگ و میرها
در پایینترین حد خود قرار دارد ،اما
هنوز حدود  300آمریکایی هر روز در
اثر این ویروس جان خود را از دست
میدهند.
یو ر و نیو ز  :ینس
الرک ،سخنگوی
دفتر هماهنگی
امور بشردوستانه
ســــازمــــان مــلــل
مــتــحــد در ژنـــو،
هشدار داد که حدود  18میلیون نفر
ممکن اســت در کشورهای منطقه
ســاحــل آفریقا بــا مشکالت امنیت
غذایی مواجه شوند .وی افــزود :در
صــورت اتخاذ نکردن تدابیر الزم،
افزایش ناامنی غذایی در کشورهای
ساحل آفریقا ممکن است در عرض
 3ماه حدود  18میلیون نفر را تحت
تأثیر قرار دهد .الرک با تاکید بر اینکه
هماکنون  1.8میلیون کودک در این
منطقه دچار سوءتغذیه هستند ،گفت:
پیشبینی م ـیشــود  7.7میلیون
کودک زیر  5سال به سوءتغذیه دچار
شوند.

هستند ،سنگاندازیهای فــراوان بیمههای
تکمیلی بـــرای پــرداخــت هزینههای درمــان
آنهــاســت؛ آن هــم در روزگـــاری کــه فــنــاوری و
بسترهایمناسبیبرایاینکاروجوددارد.اگرچه
برخی کارشناسان ،بررسی دقیق پروندههای
بیمه تکمیلی را اقدامی برای جلوگیری از برخی
سوءاستفادهها می دانند اما به نظر میرسد این
سختگیریها ،بیشتر شبیه سنگ اندازی شده
است.

▪چندنفردرکشوربیمهتکمیلیدارند؟

آم ــار قطعی و دقیقی از تــعــداد افـــراد تحت
پوشش بیمه تکمیلی در کشور وجود نــدارد و
دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس هم در گفتوگو با
خراسان ،در دسترس نبودن چنین آماری را
تایید میکند .البته به عنوان مثال میدانیم که
حدود دو میلیون نفر از بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشور و افــراد تبعی آ نهــا تحت
پوشش بیمه تکمیلی هستند؛ اما درباره جامعه
بــزرگ کارمندان ،کــارگــران و فعاالن بخش
خصوصی عددی در دسترس نیست ،با این حال
میتوان بر اساس نظرسنجی فروردین 1401
ایسپا ،تخمینی در این باره داشت .طبق این
نظرسنجی 28.8درصد از افراد باالی  18سال
کشور ،تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند و این
یعنی از جمعیت  ۸۴میلیون و  ۵۵هزار نفری
کشور (طبق گزارش دیروز مرکز آمار ایران)،
حداقل  24میلیون نفر از بیمه تکمیلی استفاده
میکنند؛ بماند که زیر 18سالهها را درنظر
نگرفتیم و قطعا در بین آنها نیز تعداد زیادی،
بیمهشده تبعی هستند.
▪برآورددرآمد؛هرماه 1200،میلیاردتومان

حــاال اگــر حداقل حق بیمه تکمیلی ماهانه
برای هر فرد را که برای کارمندان ،کارگران
و بازنشستگان ،مستقیما از روی فیشهای
حقوقیشان پرداخت میشود 50 ،هزار تومان
درنظر بگیریم ،میتوان تخمین زد که بیمههای
تکمیلی درمجموع هر مــاه  1200میلیارد
تومان از بیمهشدگانشان دریافت میکنند؛
و ایــن یعنی ساالنه حــدود  15هــزار میلیارد
درآمد برای بیمهها از محل حق دریافتی بیمه
تکمیلی.
▪ســـاالنـــه ۲۴۰۰میلیارد تــومــان رســوب
پرداختیهایمردم

حاالفرضکنیمهرسال 100هزارتومانازهزینه
نسخه های این  ۲۴میلیون نفر که تحت پوشش
بیمهتکمیلیاستبههردلیلیپیگیرینشودودر
حساب بیمه ها رسوب کند .با این حساب ساالنه
 2400میلیارد تومان رسوب پول بیمه شدگان
تکمیلیخواهدبود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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▪وزیر اسبق بهداشت :بیمه تکمیلی برای
ثروتمنداناست

▪پرداختیبیمههاچقدراست؟

حاال میرسیم به اصل ماجرا که مربوط به مبالغ
پرداختی به بیمهشدگان تکمیلی است که اتفاقا
دربـــاره آن هم گ ــزارش رسمی و جامعی وجود
ندارد.البتهدراینجانیزصندوقیمانندصندوق
بازنشستگیکشوریآمارهاییداردوبهعنوانمثال
درگزارشآنالیزآماریهزینههایبیمههایتکمیلی
خود اعالم کرده است که در بازه زمانی شهریور
 94تاشهریور،95عددیمعادل 3640میلیارد
ریالبهبیمهشدگاناصلیو2632میلیاردریالبه
بیمهشدگانتحتتکفلپرداختکردهاست.
▪پژوهشکدهبیمه:اگرهمگزارشیباشد،
محرمانهاست

اما غیر از این اطالعات جزئی و برخی آمارهای
کلی و تفکیک نشده از بیمه های عمر و تکمیلی،
که در سایت های مرتبط منتشر شده ،اطالعات
تفکیک شده ای دربــاره درآمدها و هزینه های
بیمه های تکمیلی وجــود نــدارد .پیگیری ما از
پژوهشکده بیمه هم با این پاسخ همراه بود که به
جزسالنامهآماریصنعتبیمهکهضریبخسارت
و حق بیمه ها در آن درج شده ،اطالعات خاص
دیگریموجودنیستواگرهمکارپژوهشیروی
اینموضوعانجامشدهباشدمحرمانهاست.
▪هفتخاندریافتهزینههاازبیمهتکمیلی

تخمینها نشان میدهد که احتماال میزان
درآمــد بیمههای تکمیلی از میزان پرداختی
آنها به بیمهشدگان بسیار بیشتر است و البته
این موضوع از نظر اقتصادی پذیرفتنی است و
حتیایرادیهمبهسودآوربودنارائهاینخدمت
برایشرکتهایبیمهوجودندارد.اماحقداریم
غصهدار شویم وقتی که در گوشه و کنار کشور و از
زبان دوست و آشنا ،بارها میشنویم که بهخاطر
سختیها و پیچیدگیهای دریافت هزینههای

درمــان از بیمه هــای تکمیلی ،از پیگیری آن
منصرف میشوند .نداشتن نسخه تایید شده
پزشک ،نخوردن ُمهر ،پر نشدن فرم مربوط،
انتظارهای طوالنی و...؛ اینها فقط برخی از
دالیلی است برای این انصراف. ...
▪سنگ اندازی در روزگار فناوری

گالیه دیگر بیمه شدگان که اغلب بازنشستگان

شاید به دلیل همین مشکالت است که دکتر
«مسعود پزشکیان» وزیــر اسبق بهداشت
و نماینده فعلی مجلس هم آبــا نمــاه سال
گذشته ،موضعی قابل تامل درباره بیمههای
تکمیلی گرفت و اظهار کرد« :من آن زمان
هم که وزیر بهداشت بودم با بیمه تکمیلی
مخالف بودم ،بیمه تکمیلی برای ثروتمندان
است ،مسئوالن و ثروتمندان هر موقع که
بخواهند به هر نوع خدمت بیمهای دست
می یابند.»...

در گفتوگو با رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد

معمای پیچیده نظارت بر درآمدها و هزینه های بیمه های تکمیلی
دکتر حسینعلی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،در
این باره به خراسان میگوید :ما هم درباره درست و به موقع انجام نشدن کار
مردمتوسطبیمههایتکمیلیشکایتهاییدریافتمیکنیمومیدانیمکه
اشکاالتیدرروندارائهاینخدماتوجوددارد.
▪نظارتبیمههارویبیمهها!

از دکتر شهریاری دربــاره وضعیت نظارت بر درآمدها و هزینههای این بیمهها هم میپرسم و او
پاسخ میدهد :بعید میدانم نظارتی روی آن وجود داشته باشد ،این بیمهها معموال بر اساس نوع
قراردادهایی که با بخشهای دولتی و خصوصی میبندند ،خدماتشان را ارائه میکنند و متاسفانه
به جای این که خدمتگیرندگان روی عملکرد این بیمه ها نظارت داشته باشند ،خود سازمانهای
بیمهگرناظرفعالیتآنهاهستند.رئیسکمیسیونبهداشتدربارهامکاننظارتیکنهادباالدستی
بربیمههایتکمیلیهممیگوید:حوزهبسیارگستردهایاستوبهسادگینمیشودچنینموضوعی
را محقق کرد؛ اما راهکار قانونی پیگیری شکایت بیمهشدگان پیشبینی شده است.
▪جلسهبابیمههادرآیندهنزدیک

دکترشهریاریبهایننکتههماشارهمیکندکهبهزودیجلسهایدرکمیسیونبهداشتبابیمهمرکزیو
سازمانهایبیمهگربرگزارخواهیمکردتاراهکاریبرایحلمشکلمردمدردریافتهزینههایدرمان
وموضوعنظارتبراینکاربیابیم.

۹
گزیده

پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان
به اردیبهشت نرسید؛ شاید خرداد

تامین اجتماعی :عذر می خواهیم
گروهاجتماعی-طبقآنچهپیشازایناعالمشده
بودکهدرصورتتصویبوابالغبهتامیناجتماعی،
افزایش حقوق سنواتی  1401بازنشستگان در
روزهایآخراردیبهشتواریزمیشود،اماایناتفاق
نیفتاد و سر بازنشستگان در پایان دومین ماه سال
هم از مبالغ افزایش حقوق بیکاله ماند .گزارش
خراسان حاکی است ،روز گذشته مدیرعامل تامین
اجتماعی ضمن عذرخواهی از بازنشستگان این
سازماناعالمکرد:واریزافزایشحقوقبازنشستگان
در صورت ابالغ به این سازمان در پرداختی خرداد
اعمال خواهد شد.میرهاشم موسوی مدیرعامل
تامین اجتماعی گفت :تاکنون جلسات متعددی
در این باره برگزار شده است و ما نیز نظراتمان را
اعالمکردهایموالبتهاعضایدولتهمدربارهمیزان
افزایش دیدگاههایی دارنــد که منتظر تصمیم و
تصویبآندردولتهستیموبهمحضتصویبوابالغ
بهتامیناجتماعی،اینمبالغبهحساببازنشستگان
واریــز خواهد شد.طبق گفته هفته گذشته حسن
صــادقــی ،رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه
کارگری سه وزارتخانه در دولــت به دلیل کسری
بودجه با افزایش 57درصدی حقوق بازنشستگان
تامیناجتماعیمخالفهستند.

جمعیت کالن شهرهاچقدر است؟
بـــــرآورد رســمــی جمعیت شــهــرســتــانهــا بــرای
نخستینبار توسط مرکز آمار مصادف با روز ملی
جمعیتمنتشرشدکهبراساسآن،شهرستانهای
تهرانبا ٩میلیونو ٣٩هزارنفر،مشهدباسهمیلیون
و ۶۱۹هزار نفر و اصفهان با دو میلیون و ١٧٨هزار
نفر پرجمعیتترین شهرستانهای ایران در سال
 ۱۴۰۰به شمار میروند.در این بــرآورد ،جمعیت
 ٣١استان و  ۴۶۹شهرستان کشور به تفکیک مرد
و زن و شهری و روستایی تهیه شده است .همچنین
در این برآورد تعداد خانوار مربوط به هر شهرستان
نیزبهتفکیکنقاطشهریوروستاییمحاسبهشده
ودراختیارکاربرانقرارگرفتهاست .براساسنتایج
این بــرآورد ،جمعیت کل کشور در سال ،۱۴۰۰
حدود ۸۴میلیونو ۵۵هزارنفرمحاسبهشدهاست
که شامل  ۴۲میلیون و  ۴۶۷هــزار نفر مرد و ۴۱
میلیون و  ۵۸۸هزار نفر زن است .در سال ۱۴۰۰
و بر اساس این برآورد  ۶۳میلیون و  ۸۷۶هزار نفر
در نقاط شهری و  ٢٠میلیون و  ١٧٩هزار نفر در
نقاط روستایی ساکن بودهاند .همچنین تعداد کل
خانوارهای کشور  ۲۶میلیون و  ۳۸۴هزار خانوار
بــرآورد شــده اســت که  ٢٠میلیون و  ۳۷۶هزار
خانوار در نقاط شهری و  ۶میلیون و  ٨هزار خانوار
هم در نقاط روستایی ساکن بودهاند.

