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شماره نود و سه

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

در مورد کار ساعتی و پارهوقت باید مقررات کار و تامیناجتماعی
رعایت شــود یا خیر؟ این سوال و سواالتی از این دست بهکرات
پرسیده میشود .در این شماره این موضوع را بررسی میکنیم.
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در
مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود .چنانچه مزد به صورت
روزانه تعیین و توافق شــده باشد« ،روزمزد» نامیده میشود و در
صورتی که با ســاعات انجام کار مرتبط باشد« ،مزد ساعتی» و
در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده
باشــد« ،کارمزد» و چنانچه بر اســاس محصول تولیدشده و یا
میزان انجام کار در زمان معین باشد« ،کارمزد ساعتی» نامیده
میشــود .کار ساعتی یا پارهوقت کاری است که ساعات کار آن
کمتر از ساعات مقرر در قانون کار است.
مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمهوقت یا کمتر از ساعات
قانونی تعیینشده کار میکنند به نسبت ساعات کار انجامیافته
محاســبه و پرداخت میشود ،که از حداقل حقوق ساعتی سال
مربوطه کمتر نخواهد بود .در سال  95حداقل حقوق یک روز کار
 ۲۷۰هزار و  ۷۲۲ریال و هر ساعت  33هزار و  840ریال است.
مزد ساعتی

مزد ســاعتی مزدی است که بابت ســاعاتی که وقت کارگر در
اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت میشود .در قراردادهای
مزد ســاعتی ،نــوع کار (صرفنظر از مقدار و میــزان آن) و نیز
ســاعات کار در روز یا هفته یا ماه تعیینکننده اســت که ممکن
اســت از  44ســاعت در هفته یا  176ساعت در ماه کمتر باشد.
در نظام مزد ســاعتی ،کارفرما مکلف است عالوه بر مزد ثابت،
مزایــای رفاهــی از قبیل حق مســکن ،حق خواربــار و کمک
عائلهمندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت
کند .برقراری نظام کارمزد ساعتی در این موارد مجاز است:
الف)متصدیان حملونقل کاال و مسافر
ب) کارگــران مطبهای خصوصی پزشــکان ،کلینیکهای
پزشــکی و پیراپزشــکی ،دامپزشــکی و نظایر آنهــا در صورتی
کــه مدت فعالیت آنهــا کمتر از حداکثر ســاعات قانونی کار در
شبانهروز باشد.
ج)مشاغل غیر تماموقت در زمینههای مشاوره و نظایر آن
د) مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال ،تاسیسات و
ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثر
ساعات قانونی کار در شبانهروز باشد.
ه) مشاغل آموزشی و پژوهشی
مزد کارگرانی که مشــمول نظام مزد ساعتی هستند به تناسب
ســاعات کار عادی کار در شــبانهروز نباید کمتر از مزد مشاغل
مشــابه کارگران روزمزد باشــد .در کارگاههایی کــه فعالیت آنها
جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت میکنند کارگرانی
که به صورت ساعتی مزد میگیرند ،حق استفاده از مرخصی و
تعطیالت رسمی با استفاده از مزد را دارند.
مأخذ محاســبه مزد ،حقوق ،حق ســنوات و خسارات و مزایای
پایان کار در مورد کارگران مشــمول نظام مزد ساعتی میانگین
مجموع پرداختیها در آخرین روز کارکرد آنان است.

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد:

قرارداد ساعتی
و چگونگی محاسبه حقبیمه آن
در مشاغل ساعتی و پارهوقت برای هر  8ساعت کار باید یک روز حقبیمه منظور و بهحساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود

حقبیمه در قراردادهای ساعتی و پارهوقت

به موجب قانون کار کلیه فعالیتها و کارهایی که در قبال پرداخت
مزد صورت میگیرد ،یا اشــتغال برای دیگــری و به نفع دیگری،
مشمول قانون کار میشوند و نحوه و میزان همکاری تاثیری در این
موضوع ندارد .بنابراین قراردادهای ساعتی و پارهوقت نیز مشمول
قانون کار است و بهتبع آن بر اساس ماده  148قانون کار مشمول
مقررات تامیناجتماعی نیز قرار خواهد داشت .در مشاغل ساعتی
و پارهوقــت برای هر  8ســاعت کار باید یک روز حقبیمه منظور و
بهحساب ســازمان پرداخت شود .با توجه به اینکه مزایای رفاهی
و انگیزشــی نیز متناسب با ســاعات کار به این کارگران پرداخت
میشود ،به همان میزان نیز به اقالم مشمول بیمه مثل بن و حق
مسکن نیز بیمه تعلق میگیرد.
اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد و بعضا بین سازمان تامین
اجتماعی و کارفرمایان اختالف به وجود میآورد ،میزان ســاعات
عرفی کار در مشاغلی است که بنا به اقتضای شغل کمتر از ساعات

قانونی در ماه فعالیت میکنند .سازمان تامیناجتماعی پرداخت
حقبیمــه ناقص را از کارگاهها نمیپذیرد و باید مطمئن شــود که
کارگاه یا شــخص مورد نظر کمتر از ساعات قانونی اشتغال به کار
داشته است .اگر سازمان راه این شیوه پرداخت حقبیمه را باز بگذارد
اکثــرا راغب خواهند بود به صورت ناقص حقبیمه پرداخت کنند
که این امر مغایر با فلســفه وجودی تامیناجتماعی است و باعث
تضییع حقوق بیمهای کارگران میشود .چراکه ایجاد سابقه برای
کارگران براساس میزان حقبیمه پرداختی آنان متناسب با روزهای
کارکرد است و بیمهشده باید به جای  30سال کار برای بازنشستگی
 60ســال کار کند تا سوابقش تکمیل شــود .به دلیل اینکه برخی
از خدمات و تعهدات ســازمان بهصورت ناقص قابلارائه نیست،
استفاده کامل از این خدمات مثل خدمات درمانی اجحاف به حق
دیگر بیمهشدگان و استفاده من غیرحق از منابع سازمان است.
از طرف دیگر باید پذیرفت که بعضی از مشــاغل و کارها ماهیتا به
صورت پارهوقت و کمتر از ساعات کار در ماه انجام میشود و باید

در دانشــگاه بهعنوان مدرس حقالتدریس مشــغول به کارم ،و در هفته فقط
یک یا دو روز کالس دارم .دانشــگاه نیز بر همین اســاس بیمه را پرداخت میکند
که در طول یک ترم چهارماهه حدود یک ماه بیشتر نمیشود .میخواهم در مدتی
که بیمه اجباری نیســتم خود را بیمه اختیاری کنم .از بیمه تامیناجتماعی ســوال
کردم گفتند یا باید بیمه اختیاری باشی یا بیمه اجباری .ولی من میخواهم روزها و
ماههایی که دانشگاه بیمه برایم رد نمیکند خودم بیمه اختیاری رد کنم .اگر ممکن
است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟

برای این مشاغل امکان پرداخت حقبیمه کمتر از ساعات قانونی
فراهم شــود .ســازمان با برخی از نهادها و سازمانهای مرتبط با
اینگونه فعالیتها در چارچوب تفاهمنامههایی روزهایی را در ماه
برای کار تعیین کرده است .مانند انعقاد تفاهمنامه با سازمان نظام
پزشــکی در مورد روزهای کار منشیها در مطبهای پزشکی و با
وزارت آموزشوپرورش برای معلمان حقالتدریســی .با این حال
رأی دیــوان در این زمینــه موضوع میزان کارکرد این مشــاغل را
پیچیدهتر کرده است.
به نظر میرســد در ابتدا ســازمان باید بهطور مشــخص و دقیق
مشاغلی را که ماهیتا ممکن است ساعات کار کمتری در ماه داشته
باشند ،تعیین کند و طی بخشنامهای ضمن تبیین ضوابط مربوط
به آن ،مجوز پرداخت حقبیمه به نســبت روزهای اشتغال را برای
چنین مشاغلی صادر کند .یکی از اعتراضات بخش کارفرمایی به
این مشکل مربوط میشــود ،که اعتراض درخور توجهی است و
ضرورت دارد هرچه سریعتر در مورد آن چارهاندیشی شود.

البته بیمه اجباری بر بیمه اختیاری اولویت دارد .ولی در خصوص وضعیت شما؛ امکان بیمه
اجبــاری و اختیاری به طور همزمــان در موارد خاص وجود دارد .یعنی در روزهای اشــتغال
مشــمول بیمه اجباری شوید و در روزهایی که مشــمول بیمه اجباری نمیشوید تا سقف 30
روز بیمه خویشفرما شــوید .در این زمینه باید مجوز الزم از سازمان اخذ شود .مشکل شما را
بسیاری دارند و باید به شکلی قانونی و منطقی حل شود .بنابراین هیچگونه منع قانونی برای
تکمیل بیمه شما در روزهایی که مشغول به کار نیستید وجود ندارد .البته سازمان باید در این
زمینه اقدام الزم را انجام دهد و این امکان را برای متقاضیان فراهم آورد.


    



شرح جدول شماره 88



عبدالوند
طراح :حمیدرضا


 - 4باالترین درصد برنامههای آموزش فنیوحرفهای ارائهشده در محیط
کار را به خود اختصاص داده است  -فرمان  -اصل و شالوده
 - 5تکرار حرف دوازدهم  -وسیله کشاورزی  -درس مهم دبستانیها  -جملگی
 - 6اولین امام شیعیان  -یکی از محبوبترین مقصدها برای گذراندن
تعطیالت در اروپا
 - 7حرکتی در فوتبال  -سهم و حصه  -مدرسه خردساالن  -پاسخ مثبت

شیرازی

 - 8بلندتر  -هنر و کارهای نیک  -سخت عصبانی است
 - 9یادداشت  -شهری در سرزمین ژرمنها  -شعله  -حرف استثنا
 - 10حادثهسازترین عوامل ایام نوروز  -غمگین و افسرده
 - 11شهری در اروپا  -همبازی هاردی  -از دستگاههای موسیقی ایرانی
 عید ویتنامیها - 12نت وسط  -از سینهای سفره هفتسین  -اثری از زندهیاد طاهره
صفارزاده شاعره ایرانی
 - 13استقرار  -شکایتکننده  -شهری در ژاپن
 - 14از کسی با نیرنگ و زور پول گرفتن  -پرتو کشفشده توسط رنتگن
آلمانی  -یکچهارم
 - 15ازجمله عواملی که انگیزه احداث بیمارستانهای فوقتخصصی و
بسیار مجهز را در کشورها افزایش میدهد  -فریاد نزدیک

    

پاسخ جدول شماره87

افقي
 - 1یکی از بزرگترین مراکز درمانی کشور
 - 2بخشهای اداری  -جزیرهای بزرگ در جنوب یونان  -عالم اجسام
 - 3به رخ کشیدن احسان  -گیاه سبز  -لنگه بار  -جعبه روباز داخل کمد
 - 4دادگر  -نافرمان  -مانده
 - 5درخت زبانگنجشک  -شایسته  -یکی از گروههای سنی در دنیا که
بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است
 - 6صدرنشینان کشورهای مرفه دنیا پس از نیوزلند  -نام دیو مازندران
 دور دهان - 7گریاندن  -مکان ایمن  -فروختن
 - 8تنه درخت  -قهرمان شهرآورد امسال تهران  -جام ورزشی
 - 9اختراع ادیسون در سال  - 1882حیرت و سرگشتگی  -اندازه
 - 10عنصر کشفشده کورتوسی  -نکوهشی  -وسیله نقلیه ویژه حمل
مواد نفتی
 - 11استادانه  -پیشی گرفتن  -تکان و جنبش
 - 12پارچهای ایرانی  -اسب اضافی  -یکی از سریعترین کشورها از نظر
رشد جمعیت سالمند
 - 13قفلشکن اینترنتی  -عالمت جمع  -پسوند رنگها  -آتش عرب
 - 14پندارها  -شکل مصری!  -بهعالوه آموزش برای راهاندازی هر
کسبوکاری دو عامل بسیار مهماند
 - 15قانون بیمههایی که در سال  1881و همزمان با صدارت بیسمارک
در آلمان برای نخستین بار به تصویب رسید
عمودی
 - 1اهریمن در آیین زرتشتی  -ازجمله موانعی که در برابر رشد
کسبوکارهای خرد ایجاد خلل میکنند
 - 2روز  -میوه زودرس  -پرنده پرسروصدا
 - 3راهبند  -صمیمی و هماهنگ  -مساعدت و موافقت

    











دهه ف

 
جر 
 

