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 هشت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

محمد حسین قشقایی

بیمهاجباریکارفرمایان؛ آرییاخیر؟

کارشناس تامین اجتماعی

موضوعی که میخواهیم در این شــماره به آن بپردازیم وضعیت
بیمه کارفرمایان در قوانین و مقررات موجود در کشور است .نظام
تامیناجتماعیدرکشوربرپایهمشارکتگروههایمختلفدرتامین
هزینههای آن استوار شــده است .در سیستم مشارکتی بازیگران
عرصه تولید هر یک ســهمی از هزینههای تامیناجتماعی را بر
عهده میگیرند .دولت ،کارفرمایــان و کارگران از اضالع و ارکان
سهگانه تامیناجتماعی به شــمار میروند و از مجموع  33درصد
حقبیمه 3 ،درصــد را دولت 23 ،درصد را کارفرمــا و  7درصد را
بیمهشده یا کارگر به سازمان تامیناجتماعی میپردازد .از سه رکنی
که ذکر شد ،فقط کارگر و بیمهشده از مزایای بیمه منتفع میشود.
طبق قانون هــم دولت و هم کارفرما بهعنوان تامینکننده بخش
اعظمی از حقبیمه بهــرهای از خدمات تامیناجتماعی نمیبرند.
دولت بهعنوان ضلع اصلــی در این قاعده صرفا جایگاه حاکمیتی
دارد و وظیفه هماهنگی و حمایــت از این چرخه را بر عهده دارد و
کارفرمایان نیز بهعنوان مهمترین قشر در زمینه تامین منابع مالی
تامیناجتماعی،بهرهمستقیمیازخدماتتامیناجتماعینمیبرند.
اجرای مقررات تامیناجتماعی در ایــران به موجب قوانین کار و
تامیناجتماعی اجباری است ولی این اجبار فقط در حیطه کارگاهها
و واحدهــای تولیدی و فقط برای کارگران اجرا میشــود و برای
بیمه کارفرمایان هیچگونه قاعده و الزامی وجود ندارد .کارفرمایان
میتوانند خود را بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد کنند و با پرداخت
حقبیمه مربوطه و بر اساس نوع خدمات ( 18درصد به اضافه سرانه
درمان)ازخدماتسازماناستفادهکنند.طبقآمارارائهشده-سالنامه
آماری سال -1393توسط معاونت اقتصادی و برنامهریزی سازمان
تامیناجتماعی ،تعداد مشموالن بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال
 1393بالغ بر  783هزار و  984نفر گزارش شــده که بخش اعظم
آن نیز مربوط به بیمه مشــموالن کمک دولت و معافیتدار بوده
است .نکته مهم اینجاست که متاسفانه کارفرمایان ،اجباری برای
پذیرش بیمه ندارند و با اختیار خود میتوانند مشمول این مقررات
قرار بگیرند .بهنظر می رســد قانونگذار با وجود تکالیف عدیدهای
که طبق قانون کار و تامیناجتماعی برای کارفرمایان قائل شده،
نسبت به سرنوشت و آینده این قشر کارآفرین بیاعتنا بوده است.
کارفرما طبق ماده  36و  28قانون تامیناجتماعی و ماده  148قانون
کار موظف به بیمه کردن کارکنان خود اســت ولی موظف نیست
خود را بیمه کند .در صورتی که عموما کارفرمایان خود نیز در کارگاه
خویش به کار اشتغال دارند و همانگونه که برای کارگر امکان بروز
حادثه منجر به ازکارافتادگی یا فوت وجود دارد ،برای کارفرمایان نیز
این احتمال کامال قابل تصور است .شایدعدم توجه به بیمه و رفاه و
نیازهای تامیناجتماعی کارفرمایان ناشی از این تلقی باطل است
که همه کارفرمایان متمول و ثروتمند هستند و میتوانند در مواقع
لزوم از پس خرجهای ناشی از حادثه ،بیماری ،مخارج زندگی و...
برآیند .این تصور با توجه به دالیل و مستندات زیر کامال باطل است:
-1بســیاری از کارگاهها و واحدهای تولیــدی و خدماتی و فنی در
کشور را کارگاههای کوچک تشکیل میدهند .طبق آمار ارائهشده
از یک میلیون و  200هزار کارگاه (تعداد کارگاههای فعال در ســال
 93دقیقا یک میلیون و  225هزار و  192بوده اســت .منبع :سالنامه
آماری سازمان در سال  )93بیش از  74درصد آنها را کارگاههای زیر
 5نفر کارگر تشکیل میدهند( .گزیده آماری دفتر آمار و محاسبات

بیمه اجباری کارفرمایان برای سازمان تامیناجتماعی نیز دارای منافع زیادی است .با پوشش بیمه اجباری کارفرمایان میتوان انتظار داشت که حداقل یک میلیون نفر به تعداد بیمهشدگان افزوده شود و برای مدتی طوالنی به تداوم حیات سازمان بیمهای امیدوار بود

اقتصادی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی ،اسفند ماه  ،1394ص
 .)16در ایــن کارگاهها خود کارفرما همپــای دیگر کارگران به کار
مشغول است و امکان وقوع هرگونه حادثه برای او قابل تصور است،
همچنیناینکارگاههاتواناییمالیچندانیندارندتابتوانندهزینههای
ناشــی از حوادث و اتفاقات غیرمترتبه را به دوش بکشند .نهایتا در
چنین کارگاههایی در صورت بروز اتفاقاتی از این دســت ،کارفرما
و کارگاه دچار بحران شدید میشوند و ممکن است به ورشکستگی
نیز بینجامد .بنابراین برای بیمه کارفرمایان کارگاههای کوچک باید
قوانین و مقررات خاصی وضع شود و پوشش بیمهای کارفرمایان به
طور کامل اجرا شود.
-2منطق بیمهای در هر جامعهای اقتضا میکند که تصمیمگیران
و متولیان رفاه و تامیناجتماعی نســبت به سرنوشــت و مسائل و

آیا برای اعضای هیئتمدیره شــرکت میتوان
بهعنوان کارگر حقبیمه به سازمان تامیناجتماعی
پرداخت کرد؟

نم ی 
محسوب
کارگر 
خیر ،اعضای هیئت مدیره 
شوندوپرداخت
حقبیمه برای آنان خالف قانون اســت ،مگر اینکه این افراد
جدای از سمت خود در هیئت مدیره ،در شرکت مشغول به کار

باشند و حقوق دریافت کنند و دارای رابطه کارگری و کارفرمایی
با شرکت داشته باشند.

مشکالت تمامی اقشار و گروههای مختلف جامعه حساس باشند و
تمهیداتوبرنامههایالزمتامینیورفاهیراتدارکبینند.عدمتوجه
به بخش تاثیرگذاری از جامعه همچون کارفرمایان با هیچ منطقی
قابلپذیرش نیســت و با توجه به گذشت بیش از  70سال از اجرای
بیمههای اجتماعی در کشور و تجربیات بهدستآمده ،لزوم توجه به
آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 -3بیمه اجباری کارفرمایان برای سازمان تامیناجتماعی نیز دارای
منافع زیادی است .با پوشش بیمه اجباری کارفرمایان میتوان انتظار
داشت که حداقل یک میلیون نفر به تعداد بیمهشدگان افزوده شود و
برای مدتی طوالنی به تداوم حیات سازمان بیمهای امیدوار بود و نقطه
سربهسری را برای مدت قابل توجهی به تعویق انداخت.
شــاید گفته شــود که در قانون تامیناجتماعی و بند «ب» ماده 4

پدر من کارگر است و باالی  60سال سن دارد و
تحت پوشش هیچ بیمهای نیست .آیا راهی برای
بیمه کردن او وجود دارد؟

باید در کارگاهی مشغول به کار شود تا حقبیمه وی به سازمان
تامیناجتماعی پرداخت شود ،با توجه به اینکه سابقه بیمه قبلی
ندارند و سنشان نیز باالست ،نمیتوانند بیمه خویشفرما شوند.
در بیمههای خویشفرما سقف سنی برای بیمه شدن  50سال
سن است.

قانون مذکور به بیمه اختیاری اشــاره شده و کارفرمایان میتوانند
از طریق فوق خود را بیمه کنند .در حال حاضر آماری در مورد تعداد
کارفرمایانی که خود را بیمــه خویشفرما یا بیمه صاحبان حرف و
مشــاغل آزاد کردهاند وجود ندارد ،ولی واقعیت گویای آن است که
اگر اجباری در خصوص الزام به بیمه شدن وجود نداشته باشد ،کمتر
کســی اقدام به بیمه کردن خود میکند و از آنجا که بیشتر خدمات
تامیناجتماعی معطوف به آینده است ،افراد رغبتی به بیمه کردن
خود نشان نمیدهند.
طبق ماده 4قانون تامیناجتماعی ،مشموالن اين قانون عبارتاند از:
الف) افرادي كه به هر عنـــوان در مقابــــل دريافت مزد يا حقوق
كار ميكنند.
ب) صاحبان حرف و مشــاغل آزاد :سازمان تاميناجتماعي موظف
است با استفاده از مقررات عام قانون تاميناجتماعي صاحبان حرف
و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي
قانون تاميناجتماعي بيمه کند .چگونگي انجام بيمه و نرخ حقبيمه
و همچنين ميزان مزاياي مربوطه به موجب آیين نامه اي خواهد بود
كه به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
بنابراین پیشــنهاد میشــود با الحاق تبصرهای به مــاده  4قانون
تامیناجتماعی ،کارفرمایان و پیمانکاران نیز موظف شــوند خود را
به صورت اجباری بیمه کنند .طبیعی اســت که برخی از تعهدات و
خدمات مانند بیمه بیکاری ،غرامت دستمزد ایام بیماری و ...در مورد
کارفرمایان (با توجه به این که خود صاحب کار هســتند) قابلاجرا
نیست .از این رو الزم اســت حقبیمه کارفرمایان و پیمانکاران به
نسبت خدمات مورد تعهد تعیین شود.



شماره 58
شرح جدول

    

طراح :حمیدرضا عبدالوند

ي
عمود 

ي و يا ب ه اجبار ب ه خدم 
ت
ت و از ســر ناچار 
ي ك ه زير  15ســا ل اس 
 - 1فرد 
ي باز
ل و تجربــ ه كودك 
ي از آنها را از تحصي 
گرفت ه ميشــود و بســيار 
ميدارند  -كيش ،تيردا ن
ت آمده  -چهرهپرداز
 - 2خاندا ن  -بيرن ج و به رايگا ن ب ه دس 








پاسخ جدول شماره57

افقي

يو
ت درمان 
ت در ايرا ن ك ه بــا ارائ ه خدما 
ي اقتصاد ســام 
ي اصل 
 - 1بازو 
ف متعالي
ل در پيشبرد اهدا 
ي بيبدي 
ي نقش 
ت درمان 
ن خريد خدما 
همچني 
ي فارسي
ف الفبا 
ن حر 
ت ايفا ميكند  -نوزدهمي 
نظا م سالم 
ي  -درياها  -نشان ه درد و آزردگي
 - 2نظام 
ي كرد ن  -شكافند ه
ن نا م  -خوددار 
ي ب ه همي 
ي خوشبو از درخت 
 - 3صمغ 
 - 4بلندپاي ه  -فریا د  -سرانجا م
گ مشتري
ي از چهار قمر بزر 
ي  -فتن ه  -كراوات ،پاپيو ن  -يك 
س آسمان 
 - 5خر 
ي
ل  -مركز آلبان 
ت محص 
ت نمرا 
 - 6ليس 
 - 7اسطوره مجارستانی سالهای دور بارسلونا  -زرهساز  -ارمغا ن
فساختما ن
تك 
يمه مايرا ن-وسيل هنظاف 
- 8پسوندگفتارونوشتار-ازرودها 
ب  -راه را نشا ن میدهد
ن و قصا 
ن  -پوستك 
ي بيآستي 
 - 9جام ه بلند قديم 
ي
ي در دنيا  -وامخواه 
ي زنجيرها 
 - 10پيشتاز هتلها 
ت مفعول
ف  -عالم 
ظ حــرو 
ب آفريقا  -تلف 
ت جنو 
 - 11قو م سياهپوســ 
ت
ي در صور 
بيواسط ه  -عضو 
 - 12از خاندانهای ایرانی بودند که در دســتگاه خلیفهگری عباسیان به
ب و هو ل  -نسخهنویسان
قدرت فراوان رسیدن د  -اضطرا 
ك  -شهری
ت  -دیالكتي 
ي ك ه ركورددار كودكا ن كار در جها ن اس 
 - 13قارها 
ي زير خاكستر رفت
ك ه بر اثر آتشفشا ن وزوو در سا ل  79ميالد 
ي شمالي
 - 14از اسپهبدا ن قدي م مازندرا ن  -رهاورد زمستا ن  -از شهرها 
و نا م جديد شهر علمد ه
ي مه م استا ن گيال ن
ي غ م نيز آمد ه  -از شهرها 
 - 15ب ه معن 

ي
ي بينالملل 
ي كشور 
ي  -سازما ن هواپيماي 
ي غذاي 
 - 3دردسر  -چاشن 
ن 
ف  -شتر بيكوها 
ي از آنتوا ن چخو 
 - 4اثر 
ي ساال د
ت  -واقعگرایانه  -چاشن 
 - 5تن ه درخ 
ب تهرا ن -
ي تامينكنند ه آ 
ي  -از ســدها 
ي اقوا م ايران 
 - 6پدر اســطورها 
ت
مهاجر 
 - 7ادا و اطوار  -تخ م كتا ن  -خونها
 - 8فرخند ه  -چان ه  -تاختوتاز
 - 9دوستدار  -كهن ه و پار ه  -طايفه
ش موزيكا ل
ت و هنگا م  -مددكار  -نماي 
 - 10وق 
ي
ن  -دزد خانگ 
ب سنگي 
ي اال غ  -آ 
 - 11نيمصدا 
 - 12الز م  -در مثل افسانهگو است
ي  -شمشيرز ن
س ب ه ظاهر قو 
ن سد اروپا واق ع در ايتاليا  -جن 
 - 13مرتفعتري 
ب
ي  -شايد  -ساز مردا 
 - 14شكيباي 
تپناهندگا نجها ناست
نجمعي 
يك هميزبا نبزرگتري 
نكشور 
- 15دومي 
ي شده  -مرکز درمانی که بهعنوان یکی از قدیمیترین مراکز درمانی
معرف 
شود 
ی
محسوبم
ملکی سازمان تامیناجتماعی 
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