مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای نداشتن آگاهی و یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفهجویی در هزینه و وقت است.
«پرسش» جایی است که شما میتوانید سواالت مرتبط با بیمه ،حقوق و مقررات کار و همچنین مشکالتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو بهرو شدهاید را با مشاوران هفتهنامه آتیهنو در میان بگذارید و پاسخ آن را در
همین صفحه بخوانید .برای این منظور میتوانید سواالت خود را از طریق ایمیل  mohamadghashghaii@yahoo.comبرای ما ارسال کنید و یا به آدرس دفتر نشریه که در شناسنامه صفحهآخر قید شده است ،بفرستید.
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محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

برداشت حقبیمه از حقوق و دستمزد کارکنان یکی از کسور قانونی
بهحساب میآید و کارفرما مســئولیت کسر حقبیمه و تادیه آن به
ســازمان تامیناجتماعی را بر عهده دارد .کسر حقبیمه مشموالن
قانون کار ،که بر اســاس ماده  148و  23قانون کار و مواد  40 ،36و
 28قانون تامیناجتماعی به صورت الزامی صورت میگیرد ،موضوع
مهمی در مباحث مربوط به تامیناجتماعی و محاســبات حقوق و
دستمزد است ،زیرا از یک طرف هزینههای مربوط به حمایتهای
بیمهای و درمانــی از همین منبع تامین میشــود و از طرف دیگر
کارفرمایان نسبت به میزان حقبیمه و موارد مشمول کسر حقبیمه
حساســیت باالیی دارند .در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که
 95درصد از منابع درآمدی سازمان تامیناجتماعی از محل حقبیمه
و جرائم مربوط به آن به دست میآید .این موضوع که چه اقالمی از
حقوق و مزایای کارگر مشمول کسر حقبیمه است ازجمله مجادالت
قدیمی در حوزه تامیناجتماعی است .در همین راستا نیز میتوان به
افزایشهای حقوق و اعمال آن در کســر حقبیمه اشــاره کرد که
ساالنه توسط مجلس ،هیئت دولت و شورای عالی کار به تصویب
میرسد .اخیرا شعب سازمان تامیناجتماعی دستمزد مشمول کسر
حقبیمه را با لحاظ افزایشهای ســاالنهای که شورای عالی کار و
هیئت دولت هرسال اعالم میکند تطبیق داده و در صورت کسری،
لیست پرداخت حقبیمه را نپذیرفته ،مشمول جریمه میدانند .این
اقدام تصمیم درســتی است ،به شرطی که به مالحظات قانونی آن
توجه کافی شود و با رعایت تمامی جوانب آن به مرحله اجرا گذاشته
شود ،موضوعی که مسائل و الزامات قانونی در آن بهخوبی مد نظر
قرار نگرفته است .در این نوشتار جنبههای مختلف این موضوع مورد
بررسی و تجزیهوتحلیل قرار میگیرد:
 .1اول اینکه برای اجرای یکسان و جلوگیری از برداشتهای متفاوت
در واحدهای اجرایی ،این تصمیم نیاز به دستورالعمل اجرایی دارد.
کسانی که این دستورالعمل را تدوین میکنند باید حتما با قوانین و
مقررات و قراردادهای کار آشنایی کامل داشته و بر ریزهکاریهای
قواعد کار مسلط باشند .این نیازی اســت که متاسفانه در سازمان
بهویژه در واحدهای فنی ستاد کمبود آن بهشدت احساس میشود
و باید هرچه ســریعتر در مورد اصالح و تقویت بعد کارشناسی آن
چارهاندیشی شــود .تامیناجتماعی عمیقا به مقررات کار وابسته و
مرتبط اســت به همین خاطر در اکثر کشورها این دو یک مقوله به
شمار میآیند.
.2ارتباطکاریدرچارچوب قانونکاربراساس قراردادکتبیوشفاهی
بین کارگر و کارفرما شکل میگیرد و این قرارداد یا غیرموقت و دائم
است یا مدت موقت و یا کار معین ،در ارتباط با افزایشهای ساالنه
باید به نوع قرارداد توجه کرد .در قرارداد مدت موقت و کار معین با پایان
قرارداد و تسویه صورتگرفته ،قرارداد بهطور کامل پایان میپذیرد و
قرارداد جدیدی که منعقد میشود میتواند با شرایط جدید و حقوق و
مزایایجدید شکل بگیرد.در این قراردادها اعمالدرصد افزایشهای
ســاالنه به غیر از حداقل حقوق ،مبنای قانونی ندارد .بنابراین اخذ
حقبیمه با لحاظ افزایشهای ساالنه در قراردادهای موقت صحیح
به نظر نمیرسد و باید حقوق مبنای کسر حقبیمه را حقوق و مزایای
مندرج در قرارداد جدید قرار داد که در هر حال از حداقل حقوق کمتر
نیست .در حال حاضر بیش از  70درصد قراردادهای حوزه کار مدت

مالحظاتی درباره ضوابط کسر حقبیمهها

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

در قانون کار تنزل سمت کارگر غیرقانونی نیست و کارفرما میتواند بر مبنای مصلحت و آییننامه انضباطی کارگاه ،کارگر خود را به جایگاه دیگری منتقل کند؛ مثال سرپرست یک واحد را به سمت کارگر متخصص در همان کارگاه منصوب کند

موقت اســت و عدم توجه به این موضوع موجب نارضایتی کارفرما
و رواج اقدامات غیرقانونی میشــود .قرارداد موقت دارای شرایط و
الزامات خاصی است که مهمترین آنها درج شرایط جدید در قرارداد
جدید است و هیچ الزام قانونی برای افزایش سنواتی این قراردادها
در قانون کار پیشبینی نشده است .در قراردادهای مدت نامحدود
موضوع متفاوت است و باید حتما افزایش سنوات در حقوقها اعمال
شود ،بهویژه در کارگاههایی که دارای طبقهبندی مشاغل هستند،
دائم دستگاهها
این قاعده باید کامال رعایت شــود .در قراردادهای ِ
و نهادهای دولتی مشــمول قانون تامیناجتماعــی ،نهتنها باید

افزایشهای مصوب توســط مراجع قانونی رعایت شود ،بلکه باید
افزایشهای ناشی از تجربه که هرسال در دستگاههای اداری از  3تا
 5درصد است ،نیز موردتوجه قرار گیرد.
 .3در قانون کار تنزل ســمت کارگر غیرقانونی نیست و کارفرما
میتواند بر مبنــای مصلحت و آییننامه انضباطی کارگاه ،کارگر
خود را به جایگاه دیگری منتقل کند؛ مثال سرپرست یک واحد را
به سمت کارگر متخصص در همان کارگاه منصوب کند .در این
حالت طبیعی است که حقوق و دستمزد کارگر کاهش مییابد .ولی
به موجب قانون کار ،کاهش دستمزد کارگر ممنوع است .بنابراین

تفــاوت قــرارداد ســاعتی بــا قــرارداد
کار معمولــی در چیســت؟ بــرای کارگران چه
فرقــی دارد و آیا کار ســاعتی مشــمول بیمه
است؟
در قرارداد ســاعتی مزد بر اساس میزان ســاعت کار تعیین

و پرداخت میشــود ،کــه میتواند از  8ســاعت در روز44 ،
ســاعت در هفته یا  176ســاعت در ماه کمتر یا بیشتر باشد.
انعقاد قرارداد ســاعتی منع قانونی نــدارد ولی نباید از حداقل
حقوق ساعتی که بر مبنای حقوق روزانه تعیین میشود کمتر
باشد .به هر حال ســاعات کار در هفته نباید از  44ساعت و 8

در این موارد مبلغی که کاهش یافته تحت عنوان تفاوت تطبیق
به کارگر پرداخت میشود .با اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاه
نیز این حکم مصداق دارد و ممکن اســت با اجرای طبقهبندی،
حقوق تعدادی از کارگران کاهش یابد که این مســئله با پرداخت
مابهالتفاوت ترمیم میشــود .با توجه به اینکه میزان حقبیمه بر
اساس حقوق ماهیانه پرداختی است ،لذا مبلغ مابهالتفاوت تطبیق
نیز مشــمول بیمه میشود و با مالحظه این امر باید حقبیمه اخذ
شود .بنابراین در قراردادهای دائم ،کاهش حقوق و حقبیمه مرتبط
با آن خالف قانون است.
ســاعت در روز بیشتر باشــد و اگر بیش از آن باشد اضافهکار
محسوب میشــود و بابت آن  40درصد به کارگر فوقالعاده
اضافهکاری تعلق میگیرد .قرارداد ساعتی هم مشمول کسر
حقبیمه است و بابت هر  8ســاعت کار یک روز سابقه بیمه
منظور میشود.
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شمال اروپا که به دلیل هزینههای
خواهران برونته  -یکی از کشورهای

رفاه اجتماعی دارای یکی از باالترین نرخهای مالیاتی
باالی دولت برای 
است

 - 4ناخن گاو و اسب  -از شهرهای بریتانیا  -دندان پیشین  -از انواع


مسافربری قدیمی
هواپیماهای

 - 5اشاره و اطوار  -شبیه ،مانند  -تیزهوشی
شدن
 - 6زخم آبکشیده  -پدیده ناشی از بسته شدن رگ در اثر جایگزین 
ماده جامد حباب هوا یا گاز در آن  -چاشنی غذایی
 - 7جان سپردن  -یار همایون در اثری از خواجوی کرمانی  -خو گرفتن
 - 8روشنایی  -مرکز آمریکا  -الهه شادمانی و سیمرغ
 - 9جوانمرد  -ضربه به شکم در کاراته  -از صادرات ایران
 - 10زمین آذری  -از نظر الکتریکی خنثی هستند  -کدورت میان دو
دوست
 - 11تولیدی از صنعت پتروشیمی  -از مقاطع مخروطی  -شیمی کربنی
 - 12کتاب حضرت ابراهیم (ع)  -عقیق  -خاک  -پسوند خوراک
 - 13دارای برتری  -دشنام دادن عرب  -از شهرهای گیالن
 - 14پشت نیست!  -رود مرزی ایران و افغانستان  -صندلی چرخدار
 - 15از مهمترین پیامدهای توانمندی زنان روستاهاست  -چه کسی؟
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افقي
 - 1در میان استانهای کشور برترین استانی است که سرمایهگذاران
خارجی بیشترین تمایل را برای سرمایهگذاری در آن دارند  -شکیبایان
 - 2امر به زیستن  -ستایشگری  -از الحان باربدی
 - 3یال اسب  -پیشینیان  -از توابع استان یزد
 - 4دستگاهی در موسیقی ایرانی  -پوستین  -جسمانی  -آزاد
 - 5جنگجو  -ساز زهی شبیه ویولن و اندکی بزرگتر  -زادگاه زکریای رازی
 - 6مگر  -پاسخ مثبت شیرازی  -اثری از صادق چوبک نویسنده معاصر
 - 7مهره تنبل شطرنج  -خواننده  -کمان چشم
 - 8طعمی ناخوشایند  -برای چهارمین بار بهترین سرمربی تکواندو جهان
شد  -بس ،کافی
 - 9جای پای دوچرخهسوار  -اثری از آلبر کامو  -آفتکش ممنوع
 - 10از نهادهای فرهنگی وابسته به سازمان ملل  -بدن  -ابزار سوراخ
کردن
 - 11مانع آب  -شهر ایتالیایی  -از شهرهای گیالن
 - 12رنگ  -اشاره به نزدیک  -به سیگار میزنند  -الزم
 - 13نخ تابیده  -فضایی در ساختمان  -صادرات خوشبوی هند
 - 14پیدرپی  -اثری به قلم شاتوبریان فرانسوی  -جایگزین پول در
پرداختها
 - 15رشته دراز و باریک که در برخی جانوران تکسلولی و نیز بعضی
باکتریها وجود دارد و جانور با تکان دادن آن حرکت میکند  -مزیتی که
تبعات ناگوار بیکاری احتمالی را برای فرد شاغل کمرنگ میکند
عمودی
 - 1پوستی گرانبها  -از مهمترین منابع تولید ناخالص داخلی بسیاری
از کشورها
 - 2قند پنج کربنی  -واحد پول پرتغال  -حرف شرطی
 - 3حداقل سابقه الزم برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری  -از
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