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 سه

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو شرح میدهد:

شرایطبیمه نویسندگان وناشران
محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب ،در نظر داریم در این شماره در
مورد مقررات مربوط به متصدیان و کارکنان این حوزه از نظر حقوق
کار و تامیناجتماعی بپردازیم .کسانی که با تولید ،چاپ و عرضه کتاب
سروکار دارند به موارد زیر تقسیم میشوند:
ناشران ،چاپخانهداران ،نویسندگان و هنرمندان ،کتابفروشیها
ناشران

موسسات انتشاراتی تابع قانون کار هستند و کارکنان آنها در زمره
مشمولین قانون تامیناجتماعی نیز قرار میگیرند .انتشاراتیها تا
 5نفر از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما ( 20درصد) معاف هستند
و فقط  10درصد حقبیمه میپردازند ،که شــامل  7درصد سهم
بیمهشــده و  3درصد بابت بیمه بیکاری است .بنابراین موسسات
انتشــاراتی که داری مجوز از وزارتخانه مذکور هستند تا  5نفر از
معافیت ذکرشــده برخوردارند و مازاد بر  5نفر ،حقبیمه پرداختی
به طور کامل یعنی  30درصد پرداخت میشود .مثال اگر کارگاهی
دارای  7نفر کارگر اســت برای  5نفر از آنها  10درصد پرداخت
میشــود و بابت  2نفــر ،پرداخت حقبیمه ،کامــل ( 30درصد)
خواهد بود .ســهم حقبیمه کارفرمایی ( 20درصد) توسط دولت
در بودجههای ساالنه گنجانده شده و به سازمان تامیناجتماعی
پرداخت میشود .ناشران تا آخرین روز دو ماه بعد مهلت دارند لیست
و حقبیمه کارکنان خود را به شعب سازمان تحویل دهند .در غیر
این صورت چنانچه بعد از مهلت مقرر حقبیمه پرداخت شــود ،از
معافیت همان دوره محروم خواهند شد و باید حقبیمه را  30درصد
پرداخت کنند .ناشران باید دقت داشته باشند که هرگونه اشتباه و
سهلانگاری در پرداخت حقبیمه موجب میشود معافیت مذکور
منتفی شود .مثال اگر حقبیمه ماههای  31روزه بهاشتباه  30روزه
رد شود ،معافیت مربوطه قابلاجرا نخواهد بود.
چاپخانهداران

این گروه مطابق با قوانین و مقررات عام تامیناجتماعی مشــمول
قانون کار و بیمه میشــوند و باید حقبیمه کارکنان خود را تا آخرین
روز  2ماه بعد به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کنند .چاپخانهداران
همانند ناشران مشمول معافیت سهم حقبیمه کارفرمایی هستند و
فقط  10درصد حقبیمه را پرداخت میکنند .از این  10درصد  7درصد
سهم بیمهشده و  3درصد نیز بابت حقبیمه بیکاری است که توسط
کارفرما پرداخت میشود.
کتابفروشان و موزعین کتاب

کتابفروشــان تابع قانون نظام صنفی هستند ولی اگر کارگری در
اختیار داشته باشند از نظر نظام و مقررات کار و اشتغال تابع قانون کار
قرار میگیرند و بهتبع آن مشــمول قانون تامیناجتماعی میشوند.
کتابفروشان معافیت حقبیمه سهم کارفرمایی را ندارند و باید بابت

درصد حقبیمه پرداختی نویسندگان و هنرمندان  18درصد است که  8درصد آن را (بالغ بر  65هزار تومان در ماه) شخص بیمهشده و  10درصد را هم دولت (وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی) میپردازد

کارکنان خود حقبیمه را به طور کامــل ( 30درصد) پرداخت کنند.
همچنین صاحبان مغازه و صاحبان کتابفروشیها اگر بخواهند از
خدمات بیمه بهرهمند شوند میتوانند در چارچوب بیمه صاحبان حرف
و مشاغل آزاد از خدمات بیمهای سازمان استفاده کنند.
نویسندگان

نویســندگان و هنرمندان چنانچه برای خــود کار کنند و به صورت
کارگاههای مشمول معافیت از سهم کارفرما کداماند؟

آلومینیمســازی و خمکاری .اطاقسازی ماشــین ،آهنگری،
فلزتراشی (قطعهسازی) .حلبیسازی ،تراشکاری .انواع بافندگی.
پرورش ماهی.پرورشونگهداریدامو ماکیان.ساختوتعمیرات
انواع پمپ آب .تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتشنشانی.
ترازو ،قپان و باسکولسازی .تولیدکنندگان تابلوهای فشار ضعیف
و قوی برق .شــرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای
دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که
فعالیتهای آنها جنبه تولیدی ،صنعتی و فنی دارد .چاقوسازی.
تولید انواع چراغ خوراکپزی .چاپخانه شامل :چاپ ،حروفچینی،
گراورسازی،کلیشهسازی،لیتوگرافیوانواعصحافی.خبازی.انواع
دوزندگی .در و پنجرهسازی .ریختهگری .سراجی شامل کیف و
صابونسازی.
چمدان و ساک و کمربندســازی .سماورسازی.
    
کارگاههای صنایعدستی .کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت


آزاد خدمــات خود را در اختیار دیگران قــرار دهند و بهعنوان کارمند
در جایی مشغول نباشند ،مشــمول قانون کار نخواهند شد .ولی در
زمینه بیمه برای این افراد تسهیالتی فراهم شده تا بتوانند از مزایای
تامیناجتماعی برخوردار شوند .درصد حقبیمه پرداختی نویسندگان
و هنرمندان  18درصد است که  8درصد آن را (بالغ بر  65هزار تومان
ماهانه در سال  )95شخص بیمهشده و  10درصد را هم دولت (وزارت
ارشاد و فرهنگ اسالمی) میپردازد .بیمه هنرمندان و نویسندگان در
آنها جنبه تولیدی ،صنعتی و فنی دارد و پروانه آنها توسط جهاد
کشــاورزی صادر میشــود .فخاری .قالبزنی .تولیدکنندگان
قفل .کاشیسازی و سرامیکســازی .تولید کفش (کفاشی) و
پستائیسازی .ســاخت و تولید انواع مخازن .موزاییکسازی.
بلوکســازی .ســازندگان میز و صندلی ،کمد ،قفسه ،کابینت
آشپزخانه .ساخت و تولید و تعمیر ماشینآالت کشاورزی .معادن
سطحاالرضی که جنبه کارگاهی دارند .نمدمالی .یخدانسازی.

تمدید اعتبار دفترچه درمان نویسندگان مشمول بیمه
چگونه است؟

مدت تامین اعتبار دفاتر درمانی این قبیل بیمهشدگان بر اساس
نوع قرارداد و میزان حقبیمه پرداختی سرانه درمان لغایت آخرین
روز دوره پرداخت خواهد بود و نظر به تغییر تعرفههای حقبیمه
آنها از ابتدای هرسال و جلوگیری از اختالالت محاسباتی صرفا
در خصوص آن دسته از بیمهشدگان مذکور که حقبیمه خود را

زمره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار دارد و شامل خدماتی از
قبیل بیمه بیکاری ،غرامت دستمزد ایام بیماری و هزینه پروتز و اروتز
نمیشود .سایر خدمات شــامل تعهدات بلندمدت (مستمریهای
بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگان) به این گروه ارائه میشود.
نویسندگان و هنرمندان چنانچه در موسســه ،شرکت ،انتشارات یا
نشریهایمشغولبهکارشوندوحقوقدریافتکنندمشمولقانونکار
و بیمه اجباری میشوند.
لغایت اسفند هرسال پرداخت کردهاند اعتبار دفاتر درمانی لغایت
فروردین سال بعد منظور میشود.

حدود هشــت ماه بهعنوان ویزیتور در یک شرکت
پخش مشغول به کار بودم .مطالبات یکی از مشتریان
به مشــکل برخورد کرد و شــرکت به جای وصول از
مشــتری ،دو ماه بیمه من را رد نکرد و یک ماه حقوق
و عیدی هم به من نداد تا جبران خســارت شود .آیا
کارفرما میتواند برای چک برگشــتی یا مشکل در
وصول مطالبات این کار را بکند؟

کارفرما مجاز نیست به هر بهانهای از حقوق کارگر برداشت کند؛
غیر از کسورات قانونی مثل حقبیمه سهم بیمهشده و مالیات بر
حقوق و حکم مراجع قضایی .بنابراین به دالیل ذکرشده نمیتوان
حقوق کارگر را نپرداخت یا از آن کم کرد ،مگر اینکه طبق مقررات
حکم قضایی در آن مورد صادر شده باشد.
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