درد دل و مشکالتتان 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  porsesh.11@gmail.comبرای ما ارسال کنید و یا به آدرس دفتر نشریه که در شناسنامه صفحهآخر قید شده است ،بفرستید.
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شماره پنجاه و هفت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

بیمه اجباری شامل کلیه کسانی میشود که در قبال دریافت مزد و
حقوق در کارگاهها ،کارخانهها و شــرکتها مشغول به کار هستند.
بر اســاس بند الف ماده  4قانون تامیناجتماعــی ،کلیه افرادی که
به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند ،مشــمول
قانون تامیناجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده  36همین قانون
مسئول پرداخت حقبیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان است .در
ماده  148قانون کار نیز کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون
مکلف شدهاند بر اساس قانون تامیناجتماعی ،نسبت به بیمه کردن
کارگران واحد خود اقدام کنند .همچنین در ماده  23قانون کار آمده
است« :کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت،
حمایت در برابر حوادث ،بیماریها و بارداری ،بازنشستگی ،بیکاری،
تعلیــق ،ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شــرایط
مربوط به آنها تابع قانون تامیناجتماعی خواهد بود ».بنابراین کلیه
کارگاهها و مشاغلی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند مشمول
قانون تامیناجتماعی نیز میشــوند .در ماده یــک قانون کار کلیه
کارفرمایان،کارگران،کارگاهها،موسساتتولیدی،صنعتی،خدماتیو
کشاورزیتحتپوششقانونکارقرارگرفتهاند.البتهمشموالنقانون
تامیناجتماعی تنها به تابعین قانون کار محدود نمیشود بلکه گروهها
و اقشار دیگری هم هستند که تحت پوشش خدمات تامیناجتماعی
قرار میگیرند؛ از قبیل بیمهشدگان اختیاری ،صاحبان حرف و مشاغل
آزاد ،رانندگان برونشهری و...
مشموالن بیمه اجباری

با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار و تامیناجتماعی گروهها و
افراد تحت پوشش تامیناجتماعی قرار دارند و کارفرما موظف است
آنها را نزد سازمان تامیناجتماعی بیمه کند.
 -1کسانی که در کارگاهها و کارخانههای مشمول قانون کار مشغول
به کارند و به هر عنوان در مقابل دریافت مزد ،حقوق ،سهم سود و سایر
مزایا به درخواست کارفرما کار میکنند .هرگونه فعالیتی که در قبال
دستمزد باشد مشمول مقررات تامیناجتماعی است و فرقی نمیکند
کار موقت ،پارهوقت ،ساعتی ،دائمی و ...باشد.
 -2کارکنان نهادهای انقالبی از قبیل جهاد سازندگی ،بنیاد شهید،
نهضت سوادآموزی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و...
 -3کارکنان جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران و کمیته
امداد امام خمینی (ره)
 -4کارکنان دســتگاههای دولتی که مشمول نظام حمایتی خاص
نیستند و همچنین افرادی که برای مشاغل کارگری در دستگاههای
دولتی استخدام میشوند مشمول قانون تامیناجتماعی هستند.
 -5کارکنان پیمانکاریها که در چارچــوب قراردادهای کار فردی
مشمول قانون کار نمیشوند براساس ماده  38قانون تامیناجتماعی
مشمول قانون تامیناجتماعی هستند.
 -6کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از
مزایای تامیناجتماعی نظیر بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،فوت ،درمان
با رعایت این قانون مشمول قانون تامیناجتماعی هستند.
 -7کارکنان شرکتهای دولتی که برای مشاغل کارگری استخدام
میشوند تابع مقررات قانون کار و تامیناجتماعی هستند.
 -8اتباع بیگانه که در ایران مشغول به کارند ،در صورتی که در کشور
خود از خدمات تامیناجتماعی برخوردار نباشند ،براساس شرایط ماده

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

 19گروهی که مشمول بیمه اجباری میشوند

خدمات و مزایای تامیناجتماعی در بیمه اجباری کاملتر از بیمههای اختیاری است و اصوال برخی از تعهدات فقط شامل مشموالن بیمه اجباری میشود ،مثل بیمه بیکاری

 5قانون تامیناجتماعی مشمول مقررات این قانون میشوند (اتباع
بیگانه کشورهای پیوسته به مقاولهنامه شماره 19سازمان بینالمللی
کار مشمول حوادث ناشی از کار میشوند).
 -9کارکنان شرکت مخابرات ایران ،شرکت ملی فوالد ،سازمان بنادر
و کشتیرانی ،شرکت ملی صنایع ایران و شرکت سهامی تهیه و توزیع
علوفهبراساسقراردادخاصمشمولمقرراتتامیناجتماعیهستند.
 -10باغداری و فعالیتهای مرتبط با امور کشاورزی شامل تولید و
پرورش ماکیان ،کلیه فعالیتهای مربوط به باغات مرکبات ،خرما،
پســته ،چای ،برنج و ..کلیه فعالیتهای مربوط به شیالت و صنعت
نوغان ،پرورش ماهی ،زنبورعســل و کرم ابریشم ،کارکنان شاغل
در باغات میوه ،انواع نباتات ،اشجار ،پرورش گل و گیاهان زینتی و...
 -11دامداران بر اساس ماده  7قانون تامیناجتماعی از اول مردادماه
 1364مشمول مقررات تامیناجتماعی قرار گرفتهاند.
 -12کارکنان مطبوعات بر اساس بخشنامه  315فنی
 -13کارکنان شاغل در واحدهای صنفی
دو سال و  ۵ماه است که در شرکتی مشغول به
کارم .از روز اول قرار بود مــن را بیمه کنند ،ولی
متاســفانه هر روز به دلیلی از بیمه کردنم سر باز
    
زدند .االن تصمیم دارم از آن شرکت خارج شوم و
میخواهم پولی را که بابت حقبیمه باید پرداخت
میشد ،نقدا 
وصول کنم .مبلغ آن چقدر میشود؟

اوال توصیه میکنم بدون رعایت شــرایط استعفا ،کار را ترک

 -14کلیه کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی
 -15کارکنان شهرداریها (به غیر از تهران)
 -16کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی
 - 17قالیبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایعدستی
 -18کارگران ســاختمانی بر اســاس قانون بیمه اجباری کارگران
ساختمانی
 -19رانندگان وسایط نقلیه عمومی بینشهری و درونشهری
ویژگیهای بیمه اجباری

در بیمه اجباری صرف وجود رابطه کاری و اشــتغال بین کارگر و
کارفرما برای احــراز و تحقق بیمه تامیناجتماعی کفایت میکند و
نیازی به وجود شرایط دیگر نیست .بر اساس چنین خصوصیتی حتی
اگر فرد در سازمان تامیناجتماعی سابقهای نداشته باشد در صورت
داشتن مدارک اشتغال در کارگاه یا شرکت میتواند با مراجعه به مراجع
قانونیسابقهخودراپیگیریکند.ضمناینکهاقدامجهتتامینحقوق
نکنید چراکه در صورت ترک کار بدون ترتیبات مذکور برخی از
مزایا ازجمله حق سنوات به شما تعلق نمیگیرد .دوما باید توجه
داشته باشید که بیمه اجباری اســت و در چارچوب قانون باید
توسط کارفرما اجرا شود .میزان آن نیز 30درصد حقوق دریافتی
استکه 23درصدآنسهمکارفرماست.ضمناینکهحقوقفرد
که ماخذ و مبنای حقبیمه قرار میگیرد ،نباید از حداقل حقوق
سال مربوطه کمتر باشد.

بیمهای نیز مشــمول مرور زمان نیست و قانون هیچ محدودیتی در
پیگیری بیمه چنین افرادی قائل نشده است .این ویژگی تنها مربوط
به بیمه کارگری و مشموالن قانون کار نیست ،بلکه در تمامی موارد
ذکرشده به لحاظ اجباری بودن بیمه چنین امتیازی برقرار است.
یکی دیگر از ویژگیهای بیمه اجباری حمایت دولت و نظام اداری از
تامیناجتماعی در نظام کاری کشور است .بر این اساس مراجع اداری،
حقوقی و قانونی چنین ارتباط بیمهای را به رسمیت شناخته و موظف
به رعایت آن شدهاند .نظام اداری و حقوقی کشور موظف به استیفای
حقوق مشموالن این قانون است .بیمه اجباری به صورت حاکمیتی
مورد حمایت قرار میگیرد ،از ایــن رو این نوع بیمه و روابط حقوقی
حاکم بر آن در زمره حقوق عمومی است ،در صورتی که در بیمههای
غیراجباری،رژیمحقوقحاکمدرقالبحقوقخصوصیاجرامیشودو
مقررات مربوط به حقوق مدنی و خصوصی در مورد آن اعمال میشود.
مسئولتادیهحقبیمهدربیمهاجباریکارفرماستوبیمهشدهاصلی
دراینزمینههیچگونهمسئولیتیندارد.برخالفبیمههایخویشفرما
که مسئول پرداخت حقبیمه خود متقاضی و بیمهشده است.
در بیمههای غیراجباری ،قرارداد دوجانبه منعقدشده بین متقاضی
و سازمان یا نهاد بیمهای حکم میراند ،در صورتی که در بیمه اجباری
قرارداد الحاقی اســت و یک طرف به این قرارداد یا شرایط کلی به
صورتازپیشتعیینشدهوغیراختیاریالحاقوواردمیشود،بنابراین
مجبور است تمامی مقررات و شرایط آن را بپذیرد .در بیمههای اجباری
مقررات مندرج در قانون تامیناجتماعی حاکم است.
خدماتومزایایتامیناجتماعیدربیمهاجباریکاملترازبیمههای
اختیاری است و اصوال برخی از تعهدات فقط شامل مشموالن بیمه
اجباری میشود ،مثل بیمه بیکاری.
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طراح :حمیدرضا عبدالوند


عمودی

- 1سلسلهایکهباخلعاحمدشاهدرسال 1304منقرضشد-یکیازمعتبرترین
شرکتهای ساختمانی کشور در اجرای پروژههای کالن و مهم ساختمانی و
جزوواحدهایتجاریفرعیشرکتسرمایهگذاریعمرانوحملونقلتامین
 - 2رونق  -پناهگاه پلنگ  -محل ورود  -واحد سطح
- 3برادرم-گلیزیبا-جنگیبینیزدگردسومآخرینپادشاهساسانیواعراب
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افقي

- 1ازانواعقراردادکارکهتاریخشروعآنذکرشدهولیتاریخانقضاندارد-زشتی
 - 2واژهای برای اظهار تاســف  -از پنج کتاب اصلی اوستا  -از شهرهای
مهم استان گیالن
 - 3روا  -مایع رقیقکننده مواد  -درخت اعدام
 - 4دندانه سوهان  -امر به آوردن  -یار رامین  -موقعیت شغلی
 - 5صوت دعوت  -پایه و بنیان  -اتحادیه هوانوردی جهانی
 - 6ماده پروتئینی رشتهای موجود در پوست مهرهداران  -یار قدیمی مرد
کهن در خرمن کوفتن!
 - 7پارازیت رودهای  -وزیر کاردان ســلیمان نبی  -آزاد  -نشــانه وجود
مفعول در جمله
 - 8درختچه باالرونده از تیره زیتونیان با گلهای سفید یا زرد معطر  -جواب
مثبت  -ناشناخته
 - 9مرکز ایتالیا  -در تهران قدیم قسمتی از خانهها و محلهها با آب مشک
آنان مشروب میشد  -جرعه آب  -نان خیسخورده در آبگوشت
 - 10همان قاپوچی به معنی دربان  -آشوبزدگی
 - 11پنبهزن  -ترشی آزمایشگاهی  -همراه گل
 - 12باالی در  -جاده  -درخشیدن  -ضمیر جمع
 - 13سکه نقره  -پیشرفت  -صمیمی و هماهنگ
 - 14تکثیر شدن  -شیر درنده  -بادام
- 15پیشآمدگیباریکدرکمرکشدیوار-ناجیصندوقهایبازنشستگی


ناصرخسرو قبادیانی ادیب قرن پنجم
 - 4کتابی از
 - 5ماه دوحرفی  -واحد سنجش توان الکتریکی  -تونل  -قهرمان شجاع
افسانهای قوم ماد و اولین شاه اساطیری این قوم 
 - 6قاطر  -حرف انتخاب  -دستافزار  -شامل همه میشود
 - 7فرومایه  -جایگاه ،مقام  -چپ
 - 8رود پرآبی که به دریای سیاه میریزد  -از سورههای قرآن  -حواری خائن
 - 9میدان مسابقه بوکس  -کشــور گلها که یکی از بهترینها در حوزه
رفاهی و خدمات اجتماعی است  -بازداشتن
 - 10تصدیق آلمانی!  -متحرک  -ستون بدن  -بیماری پارکینسون
 - 11ریسمانی از الیاف خرما  -خیال  -از حروف مقطعه قرآن  -حیوان باوفا
- 12سازمانیکهازحیثجمعیتتحتپوششوگسترهفعالیتبزرگترین
و محوریترین نهاد کشور محسوب میشود
 - 13بانگ کالغ  -دورانی که از لشکرکشــیهای اسکندر به شرق آغاز
میشود  -همگی
 - 14ثمر  -اسب آذری  -مقابل زیری  -گرد
 - 15استاندار  -کشوری آسیایی که از مهمترین مقاصد گردشگری درمانی
    
جهان به شمار میرود
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