ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﻓراد و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از ژوﺋﯾﮫ  ۲۰۰۴ﭘرداﺧت
ﺷده اﺳت ،ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﮔردد.
ﻣﺑﻠﻎ دﺳﺗﻣزد آﻣﺎری ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺷﺎﻣل رﻗﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﮐﻣﺗر اﺳت ،زﯾرا ﺑﺧﺷﯽ از اطﻼﻋﺎت از ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت ،ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ »ﺑررﺳﯽ آﻣﺎر ﮐﺎر ﻣﺎھﺎﻧﮫ« وزارت ﺳﻼﻣت ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن دﺳﺗﻣزد ﺗوﺳط ﻧرخ اﺻﻼح ﻟﻐزﺷﯽ آﻧﮭﺎ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑررﺳﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑر ﻣﺑﻠﻎ ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران
ﺧﺳﺎرت ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﺗﺎ ﺣدودی ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد.
ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻋطف ﺑﮫ ﻣﺎﺳﺑﻖ از دوره ﻣرﺑوطﮫ از ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﭘرداﺧت ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﺑت ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺗﺎن از ﺷﻣﺎ ﻣﻌذرت ﻣﯽ ﺧواھﯾم.

◆ ﻣﺳﺗﻣری )ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت( آﺳﯾب و ﺑﯾﻣﺎری ،ﻣﺳﺗﻣری وﯾژه آﺳﯾب و ﺑﯾﻣﺎری
◆ ﻣﺳﺗﻣری )ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت( ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﻣﺳﺗﻣری وﯾژه ﻧﺎﺗواﻧﯽ
◆ ﻣﺳﺗﻣری )ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت( ﺧﺎﻧواده ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،ﻣﺳﺗﻣری وﯾژه ﺧﺎﻧواده ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺟﺎ ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺷده وﯾژه ﺧﺎﻧواده ﺑﺎزﻣﺎﻧده
◆ ﻣزاﯾﺎی )ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت( ﻏﯾﺑت ﻣوﻗت از ﮐﺎر ،ﻣﻘرری ﻏﯾﺑت ﻣوﻗت از ﮐﺎر و ﻏﯾره.

اﮔر ﻣزاﯾﺎی زﯾر را ﭘس از
ژوﺋﯾﮫ  ۲۰۰۴درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
واﺟد ﺷراﯾط ﻣزاﯾﺎی
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.

* ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣزاﯾﺎ را ﭘس از ژوﺋﯾﮫ  ۲۰۰۴درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﮐﮫ اﯾن اﻣر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
زﻣﺎن ﺑﻧدی و ﻣﺑﻠﻎ وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣزاﯾﺎی روزاﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

زﻣﺎن ﺑﻧدی وﻗﺗﯽ ﭘرداﺧت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود

زﻣﺎن ﺑﻧدی وﻗﺗﯽ اﺧطﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود

از ژوﺋن ۲۰۱۹

آورﯾل ۲۰۱۹

از ژوﺋن ۲۰۱۹

از ﻣﯽ ۲۰۱۹

از اﮐﺗﺑر ۲۰۱۹

از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۱۹

زﻣﺎن ﺑﻧدی وﻗﺗﯽ ﭘرداﺧت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود

*۲

اﺻﻼح وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ و ﻏﯾره ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣری ﮐﺎرﻣﻧد ﻻزم ﻧﯾﺳت
اﺻﻼح وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ و ﻏﯾره ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣری ﮐﺎرﻣﻧد ﻻزم اﺳت

ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻗﺒﻼً درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۱۹

زﻣﺎن ﺑﻧدی وﻗﺗﯽ اﺧطﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود

از ﻣﯽ ۲۰۱۹
)ﺑﺧﺷﯽ از آورﯾل(

－

از ژوﺋﯾﮫ ۲۰۱۹

از ژوﺋن ۲۰۱۹

اﺻﻼح وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ و ﻏﯾره ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣری ﮐﺎرﻣﻧد ﻻزم ﻧﯾﺳت

از اوت ۲۰۱۹

از ژوﺋﯾﮫ ۲۰۱۹

اﺻﻼح وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ و ﻏﯾره ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣری ﮐﺎرﻣﻧد ﻻزم اﺳت

از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۱۹

*۱

از دﺳﺎﻣﺑر ۲۰۱۹

ﻣﺑﻠﻎ آﺗﯽ
)ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺟدد از ﮐﺳری ادﻋﺎ ﺷده در آورﯾل ( ۲۰۱۹

ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺑﻠﯽ

ﻣواردی ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت

از اوت ۲۰۱۹
از ﻧواﻣﺑر ۲۰۱۹

* . ۱ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً از ﺟﺎﻧب آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد آدرس ﮐﻧوﻧﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد .
* . ۲ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﺗﺄﯾﯾد ھوﯾت ﻻزم .

ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺑﻠﯽ

ﻣواردی ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘردازش اﺻوﻟﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺻرف
زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت

در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﮐﻧد )از
ﻣﺎرس
( ۲۰۱۹

ﻣزاﯾﺎی ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻏﯾﺑت ﻣوﻗﺗﯽ از
ﮐﺎر

*۲

از اﮐﺗﺑر ۲۰۱۹

*۱

ﻣﺑﻠﻎ آﺗﯽ ) ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺟدد از ﻣﺑﻠﻎ آورﯾل/ﻣﯽ ( ۲۰۱۹

در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﮐﻧد )از
ﻣﺎرس
( ۲۰۱۹

ﻣﺳﺗﻣری ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت
ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ

○ ﭘرداﺧت ﻣزاﯾﺎ و ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﻣﺟدداً ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده اﺳت ،و ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود:

* »اﺻﻼح وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ« ﺷﺎﻣل ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻣری ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﺳﺗﻣری ﮐﺎرﻣﻧد )ﻣﺳﺗﻣری ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﺎ
ﺧﺎﻧواده ﺑﺎزﻣﺎﻧده( ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﺎ در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺑﺎری وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﺣﺎدﺛﮫ
ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷود.

○ ﭘس از ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺟدد ،اطﻼﻋﯾﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺷﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده اﺳت ،ارﺳﺎل ﻧﺧواھﯾم ﮐرد.
○ وﺿﻌﯾت ﭘردازش ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در وﺑﺳﺎﯾت وزارت ﺳﻼﻣت ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت.

• ﻟطﻔﺎ ً اﺳﻧﺎد زﯾر را در ﻣﮑﺎن اﻣﻧﯽ ﻧﮕﺎه دارﯾد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد:
• اﻋﻼن ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ  /اﻋﻼن اﻧﺗﻘﺎل وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ،ﮔواھﯽ ﻣﺳﺗﻣری ،اﻋﻼن ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
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ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد:

»ﺧط ارﺗﺑﺎطﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ وﯾژه درﺧواﺳت ھﺎی ﻣزاﯾﺎی
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ« در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎﺳت.
از ھﻣﮫ ﺟﺎی ژاﭘن راﯾﮕﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺣوادث ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از ژوﺋﯾﮫ
 ۲۰۰۴ﭘرداﺧت ﺷده اﺳت ،ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﮔردد.
از طرﯾﻖ راه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳؤاﻻﺗﺗﺎن را ﻣطرح ﮐرده و ﻣﺷﺎوره ﺑﮕﯾرﯾد.
در ﺻورت داﺷﺗن ھر ﮔوﻧﮫ ﺳؤال ،اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
◆ ﺑرای ﭼﮫ ﻧوع ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ،ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت؟

ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﺳؤاﻻﺗﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
دھﯾم:

◆ ﻣزاﯾﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻓراھم ﺷد؟
◆ اﮔر ﻧﺎم و آدرﺳم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرم؟

) * 0120-952-824ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن ژاﭘﻧﯽ(
زﻣﺎن دﺳﺗرﺳﯽ:

از  8:30ﺗﺎ 20:00
روزھﺎی ﺷﻧﺑﮫ ،ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ و روزھﺎی ﺗﻌطﯾل 8:30 :ﺗﺎ 17:15
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ھﯾﭻ ﺿرب اﻻﺟﻠﯽ ﺑرای درﺧواﺳت ھﺎی ﻣزاﯾﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ
ﺧطوط اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷوﻧد وﺟود ﻧدارد.

ﺟزﺋﯾﺎت ﺧطوط
ارﺗﺑﺎطﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
اﯾﻧﺟﺎﺳت☞

✓اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس زﯾر ﺑرای درﺧواﺳت ھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ھﺳﺗﻧد:
*ھزﯾﻧﮫ ﺗﻠﻔن ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﺷود.

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن

زﻣﺎن دﺳﺗرﺳﯽ

روزھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ

اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

0570-001701
0570-001702

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ

0570-001703
0570-001704

زﺑﺎن

 10:00ﺗﺎ 15:00
)ﺑﮫ ﺟز  12:00ﺗﺎ (13:00

ﭼﯾﻧﯽ
ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽ
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ،ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ،
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ

ﺗﺎﮔﺎﻟوگ

0570-001706

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ

وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ

0570-001707

دوﺷﻧﺑﮫ و ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

ﺑرﻣﮫ ای

0570-001708

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ و ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

ﻧﭘﺎﻟﯽ

0570-001705
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