از ما بپرسید
یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای نداشتن آگاهی و یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .موضوعی که نه فقط گاهی موجب تضییع حقوق بیمهشدگان ،کارگران و کارفرمایان میشود بلکه
باعث تحمیل هزینههای اضافی و هدررفت وقت مفید نیروی انسانی میشود .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 را با مشاور ما در میان بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید .برای این منظور میتوانید سواالت خود را از طریق ایمیل  porsesh.11@gmail.comبرای ما ارسال کنید.
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شماره پنجاه و چهار

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

شکایت شغلی خودرا اینگونهپیگیریکنید
نظامهایحقوقیسالموپیشرفتهبهسیستمدادرسیکارآمدخودمتکی
هستند .اگر بسترهای الزم برای احقاق حق ذینفعان در یک قانون
و مقرره فراهم نشــود ،قطعا یکی از ارکان وجود عدالت دچار تزلزل و
نقصان میشود .دادرسی در هر کشور و سیستم قضایی فیلتری است
که روابــط قانونی و اداری افراد را پاالیش میکنــد .در حقوق کار و
تامیناجتماعی نیز این موضوع صادق اســت ،چراکه هرگونه حق و
تکلیف در این زمینه موکول به تشخیص و تعیین صاحبان آن است
و بدون وجود مرجع و سیســتمی که بتواند سره را از ناسره و درست را
از نادرست تمییز دهد ،نیل به چنین نظامی ممکن نخواهد بود .از این
رو هم در قانون کار و هم در قانــون تامیناجتماعی مراجعی جهت
دادرسی پیشبینی شده است .افراد میتوانند شکایات و تظلمات خود
را در این مراجع مطرح و خواستار رسیدگی و حل آنها شوند .مراجع
و کمیسیونهایی که در این خصوص در قوانین کار و تامیناجتماعی
معرفی میشوند ،عبارتاند از:
 .1هیئتهای حل اختالف وزارت کار :این هیئتها که در ادارات
کار استانها تشکیل میشوند ،به شکایات کارگران علیه کارفرمایان
وبرعکسدرچارچوبروابطکاروضوابطمندرجدرقانونکاررسیدگی
میکنند .اهم موضوعاتی را که در این هیئتها مورد رسیدگی و صدور
رای قرار میگیرد به این موارد میتوان خالصه کرد:تشخیص ارتباط
کاری بین کارفرما و کارگر (قرارداد کار) ،حقوق و مزایا اعم از حقوق
مبنا و مزایای انگیزشی :بن ،حق مسکن ،عائلهمندی ،اضافهکاری،
نوبتکاری ،عیدی ،ســنوات ســاالنه ،فوقالعادههای شبکاری،
جمعهکاری ،نوبتکاری ،سختی کار ،بیمه بیکاری ،حق ماموریت،
تعطیالت ،مرخصیها ،ساعات کار ،شرایط کار ،بهداشت و حفاظت
فنی ،طبقهبندی مشــاغل ،بیمه تامیناجتماعی در چارچوب ماده
 148قانون کار ،رسیدگی به هرگونه شکایات و اختالف بین کارفرما،
کارگر ،و کارآموز در چارچوب قانون کار .فرایند دادرسی در این هیئتها
دومرحلهای اســت و رای هیئت بدوی یا هیئت تشخیص در ظرف
پانزده روز پس از ابالغ قابلتجدیدنظر است .رای هیئت حل اختالف
یاتجدیدنظرقطعیاستوکارفرماوکارگرملزمبهاجرایآنهستند.در
صورتی که هریک از کارفرما یا کارگر نسبت به رای قطعی هیئتهای
حل اختالف معترض باشند میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت
کنند .در غیر این صورت آرای قطعی هیئتهای حل اختالف برای
کارفرما و کارگر الزامی است.
 .2دیوان عدالت اداری :یکی از وظایــف و اختیارات این دیوان
رسیدگیبهشکایاتواعتراضاتمردمنسبتبهآراوتصمیماتقطعی
هیئتهایحلاختالفوزارتکاروکمیسیونهایتشخیصمطالبات
سازمان تامیناجتماعی ،کمیسیونهای پزشکی و ...است .در حال
حاضر رسیدگی در دیوان عدالت اداری دومرحلهای است .آرای دیوان
برای دستگاههای اداری و ازجمله هیئتهای حل اختالف وزارت کار
و سازمان تامیناجتماعی الزماالجراست.
 .3کمیســیونهای تشــخیص مطالبــات ســازمان

تامیناجتماعی :این کمیسیونها وظیفه رسیدگی به اعتراضات
کارفرماها نسبت به بدهیهای بیمهای ،جرائم و خساراتی را بر عهده
دارند که از طرف شــعب ســازمان تامیناجتماعی ابالغ میشوند.

دادرسی در هر کشور و سیستم قضایی فیلتری است که روابط قانونی و اداری افراد را پاالیش میکند .در حقوق کار و تامیناجتماعی نیز این موضوع صادق است

کمیسیونهای تشخیص مطالبات دارای دو مرحله بدوی و تجدید
نظر هســتند .به آرای تجدید نظر و رایهای کمیســیون بدوی در
صورتی کــه در مهلت زمانی مقرر ( 20روز) اعتراض نشــود قطعی
هستند .کارفرمایانی که نسبت به آرای قطعی کمیسیونهامعترض
هستند میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
 .4کمیسیونهای پزشــکی :وظیفه کمیسیونهای پزشکی

وجود دارد و دیوان به موضوعات تخصصی پزشکی ورود نخواهد کرد.
 .5کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیانآور :این کمیته در
ادارات کار استانها تشکیل میشود و وظیفه انطباق مشاغل مشمول
قانون کار را با مقررات و ضوابط ســخت و زیانآور دارد .این کمیته با
توجه به نوع شغل و شرایط خاص آن به صورت مصداقی هر شغل را
مورد بررسی قرار میدهد.

رسیدگی به درخواستهای پزشکی بیمهشدگان از قبیل تشخیص
ازکارافتادگیهایکلی،جزئیونقصعضو،تعییندرصدازکارافتادگی،
تشــخیص حوادث ناشی از کار ،و بررســی استراحتهای پزشکی
طوالنیمدت است .شکایت از آرای قطعی کمیسیونهای پزشکی در
دیوان عدالت اداری میسر است ،ولی به لحاظ اینکه این کمیسیونها
تخصصیاستفقطازنظرشکلیامکاندرخواسترسیدگیدردیوان

حدود یک سال و نیم است که در شرکتی خصوصی
مشغول به کارم .یک سال اول برایم بیمه رد نشد .اگر
بخواهم برای بیمه سال اولم اقدام کنم چه کاری باید
انجام دهم؟

اشتغال را ارائه کنید و
مربوطبه
 
مدارک 
شــعبه 
ابتدا با مراجعه به 
خواستار احراز سابقه و اشتغال خود در کارگاه مربوطه شوید .در
اجتماعی به نتیجهای نرسیدید،
صورتی که از طریق شعبه تامین

به هیئتهای حل اختالف وزارت کار مراجعه کنید و به دلیل عدم
اجرای ماده  148قانون کار از کارفرما شکایت کنید.



چهار سال در مطب دندانپزشکی بهصورت پارهوقت
مشغول به کار بودم و بیمه نشدم .ولی حقوق ماهانه و

عیدی ســاالنه خود را دریافت کردم .در حال حاضر

کارفرما میخواهد مطب را واگذار کند .با توجه به اینکه
بیمه نبودم مشــمول دریافت حق سنوات میشوم یا
خیر؟

البته بیمه برای کارگران اجباری است و کارفرما موظف است از
همان روز اول کارگر خود را بیمه کند .پرداخت سنوات ساالنه به
بیمه تامیناجتماعی ارتباطی ندارد .سنوات یا پاداش پایان خدمت
مبلغی است که با اتمام قرارداد کار و قطع ارتباط کاری باید توسط
کارفرما به کارگر پرداخت شود و میزان آن به ازای هرسال سابقه
کار یک ماه آخرین حقوق مبناست ،که در هر حال نباید از حداقل
حقوق سال مربوطه کمتر باشد.

در دستگاهی دولتی مشغول به کار بودم ،ولی رسمی
نشدم و کارفرما هم من را بیمه نکرد .حاال میخواهم

دنبال ســابقه بیمهام بروم ،باید چه کار کنم و به کجا
شکایت کنم؟
کارکنان دستگاههای دولتی سه وضعیت دارند  -1 :کارمندان
رســمی :این افراد از نظر بیمه مشمول صندوق بازنشستگی
کشور میشــوند  -2.کارکنان پیمانی :گروه دوم کارکنان

پیمانی هســتند که از نظر پوشــش بیمه مشــمول صندوق
تامیناجتماعی میشوند و کارفرمای آنها موظف است حقبیمه
آنان را به صندوق تامیناجتماعی پرداخت کند -3 .کارکنان
بخش خدماتی در دســتگاههای دولتــی :این افراد
مشــمول قانون کار میشوند و از نظر بیمه تحت پوشش قانون
تامیناجتماعی قرار دارند.دو دسته اول برای مسائل و مشکالت
سابقه و بیمه باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند ،ولی دسته
سوم باید به هیئتهای حل اختالف وزارت کار مراجعه کنند.
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