مشکالتبیمهای خود 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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محمد حسین قشقایی

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

کارشناس تامین اجتماعی

قراردادکار
چگونهخاتمه مییابد؟

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار اســت .درواقع
نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارفرما و
کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور مییابد .مفاد قرارداد تعیینکننده
شــرایط و ضوابط کاری میــان طرفین اســت و تضمینکننده
حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابــط و مقررات حوزه کار و
تامیناجتماعی نیز به شمار میرود .اینکه قرارداد کار چگونه پایان
مییابد بحث این شماره صفحه پرسش است.
در هریک از موارد زیر قرارداد کار و روابط کاری پایان مییابد:

 .1بازنشستگی کارگر

ی که بازنشسته میشود ،درواقع از گردونه کار خارج میشود،
شخص 
بنابراین قرارداد کار خاتمه مییابد .برای چنین شخصی سازمان
تامیناجتماعی مستمری بازنشستگی برقرار میکند .ضمن اینکه
به نسبت مدتزمان اشتغال در کارگاه به ازای هرسال سابقه یک ماه
حقوق مبنا بهعنوان پاداش پایان خدمت به کارگر پرداخت میشود.

 .2فوت کارگر

چنانچه کارگری فوت کند قرارداد کار خاتمه مییابد ،ولی باید کلیه
مطالبات و حقوحقوق کارگر به ورثه وی پرداخت شود .ضمن اینکه
سازمان تامیناجتماعی نیز برای بازماندگان ،مستمری فوت برقرار
خواهد کرد .باید توجه داشت که تنها با فوت کارگر قرارداد خاتمه
مییابد ،چون کارگری قائم به شــخص است و اگر کارگر قادر به
فعالیت نباشــد ،کال یکی از ارکان اجرای قرارداد که کارگر است،
منتفی شــده است .اما اگر کارفرما ،چه حقیقی و چه حقوقی ،فوت
کند قرارداد کار خاتمه نمییابد و کلیه تعهدات ناشی از قرارداد به
ورثه و بازماندگان وی منتقل میشود.
 .3ازکارافتادگی کلی کارگر

ازکارافتادگی کلی حالتی است که بیمهشده بهطور کامل توانایی
کار را از دست میدهد و قادر به ادامه فعالیت نیست .ازکارافتادگی
کارگر باید توسط کمیسیونهای پزشکی سازمان تامیناجتماعی
مورد تایید قرار بگیرد تا فرد بتواند کار خود را ترک کند و از مستمری
ازکارافتادگی برخوردار شود .ضمن اینکه ازکارافتادگی جزئی شامل
موارد خاتمه قرارداد نمیشود و فرد بیمهشده باید حتما ازکارافتاده
کلی باشد.
 .4قراردادهای موقت ،انقضــای مدت و عدم تجدید
صریح یا ضمنی

در صورتی که در قرارداد مدتی تعیین شده باشد (چندماهه ،یکساله
یا بیشــتر) با پایان مدت مذکور ،قرارداد پایانیافته تلقی میشود.
تمدید قراردادهای موقت باعث دائمی شدن آنها نمیشود ،ولی
چنانچه اولین قرارداد دائمی باشد و کارفرما در موارد بعد کارگر را
به امضای قرارداد موقت مجبور ســازد قــرارداد به موقت تبدیل
نمیشود و دائمی خواهد بود .در این موارد کارگر میتواند به مراجع
حل اختالف مراجعه کند.
در پایان قرارداد موقت نیز کارفرما موظف اســت به نسبت مدت
انجام کار به کارگر به ماخذ  30روز حقوق به ازای هر ســال حق
سنوات پرداخت کند.
 .5پایان کار در قراردادهای کار معین

در برخی از قراردادها نوع کار معین و مشخص شده است ،در چنین
مشاغلی با انجام و خاتمه کار معین ،قرارداد نیز پایان مییابد.

اگر کارفرما ،چه حقیقی و چه حقوقی ،فوت کند قرارداد کار خاتمه نمییابد و کلیه تعهدات ناشی از قرارداد به ورثه و بازماندگان وی منتقل میشود

 .6استعفای کارگر

طبق قانون کار ،کارگر میتواند از کار خود استعفا دهد ،ولی باید پس
از ارائه استعفانامه ،به مدت یک ماه به کار خود ادامه دهد ،چنانچه
ظرف  15روز استعفای خود را پس بگیرد ،استعفای او کأن لمیکن
تلقی میشود ،در غیر این صورت استعفا پذیرفته میشود و قرارداد
کار خاتمه مییابد .در موارد استعفا نیز کارگر مستحق دریافت حق
سنوات خواهد بود .ولی اگر کارگری بدون ترتیبات مربوط به استعفا
کار را رها کند ،مستحق دریافت حق سنوات نخواهد بود.
 .7فسخ قرارداد بهنحویکه در متن قرارداد پیشبینی
شده است

چنانچه در متن قرارداد نحوه و شرایط فسخ قرارداد پیشبینیشده
باشد ،در صورت تحقق شرط مذکور ،قرارداد خاتمه مییابد .البته
شــروطی که در قرارداد ذکر میشــود نباید مغایر قانون باشد و از

حداقلهای قانون کار کمتر باشد.

 .8کاهش تولید و تغییرات ساختاری

«مطابق با مفاد ماده  9قانون تنظیم بخشــی از مقررات تسهیل و
نوسازی صنایع کشور» شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و لزوم
تغییرات گسترده در فناوری نیز میتواند یکی دیگر از موارد خاتمه
قرارداد کار باشــد .در این حالت برای کارگــر بیکار ،مقرری بیمه
بیکاری توسط سازمان تامیناجتماعی برقرار میشود.

 .9اخراج موجه کارگر

اگرچه در قانون کار موضوع اخــراج کارگر بهعنوان یکی از موارد
خاتمه قرارداد کار بهروشــنی ذکر نشده ،ولی با عنایت به ماده 27
میتوان اخراج موجه را از موارد پایان قرارداد کار برشــمرد .هرگاه
کارگر در انجام وظایــف محوله قصور ورزد و یــا آییننامههای
انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند ،کارفرما حق

قــرارداد کار موقت یا بــرای کار معین چگونه
فسخ میشود؟

کار ،قرارداد کار در اموری که طبیعت آن جنبه استمراری دارد،
دائمی تلقی میشود.

قرارداد کاری که طبیعــت کار در آنها حالت
استمراری دارد دائمی تلقی میشود؟

میتوان در قرارداد کار مــادهای را گنجاند که
براســاس آن اگر قرارداد فســخ نشود ،مجددا
تمدیدشده تلقی میشود؟

با رضایت طرفین قابلفسخ است.

به موجب دادنامه شــماره  896/90مورخ  90/9/21هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری ،و بهموجب تبصره 2ماده 7قانون

بله ،در این صورت مفاد قرارداد همانی اســت که در قرارداد
قبلی بوده است.
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طراح :حمیدرضا عبدالوند

عمودی

 - 1مرغ پرکنده  -بیمهای که عبارت است از عدم اشتغال فرد که خود

پاسخ جدول شماره62

افقي

 - 1سفر مشتری به ورای مرزهای ملی متبوع خود با هدف دریافت و برخورداری
از خدمات درمانی و پزشکی که شامل طیف وسیعی از خدمات پزشکی،
جراحیهای زیبایی و درمان ناباروری است  -منطقه آزاد تجاری در شمال ایران
 - 2حرف عطف  -عدد ثابت  3/14در هندسه  -عدد قرن  -زه کمان
 - 3شهری در پاکستان  -از درختان  -پوشش پرنده
 - 4شخص  -مروارید درشت  -جامه گرانبها  -هزینه بازتولید نیروی کار
 - 5آگاهی و اطالع  -تعدادی از ملکههای هخامنشی  -کوزه
 - 6از حروف الفبای یونانی  -فیلمی از میلوش فورمن محصول 1979
 صدای زیر  -آشکار شدن - 7یکطرفه  -مرغ سنگخوار  -عدد میلیون صنعت برق
 - 8ترک استخوان  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بهعنوان تولیت این نظام شناختهشده  -رود اروپایی
 - 9عددی یکرقمی  -حسد  -محل پرورش کودکان قبل از دبستان
 - 10سالح اراذلواوباش  -در کشتی هم میزنند  -نشانه وجود مفعول
در جمله  -خداشناس
 - 11مرکز نائورو  -نگارنده تاریخ جهانگشا  -ایثار و گذشت
 - 12نوعی رنگ زرد  -پسوند ساینده  -ستاد فرماندهی بدن  -مردن از غصه
 - 13خاندان  -پس از آمریکا بزرگترین بازار بیمهای جهان را در اختیار
دارد و سهم بزرگی در بازار بیمههای عمر دارد  -بالش کوچک
 - 14زمانی کوتاه  -چوبدستی چاروادارها  -صوت تعجب  -از آثار مهم
گوگول نویسنده روس
 - 15اتم حاوی بار الکتریکی  -در اصطالح اقتصادی به باال بودن
جمعیت فعال و جوان یک کشور اطالق میشود

فرد در مورد بیکاریاش دخیل نشده
 - 2پهن و گشاد  -دارای پیگیری و کوشش بسیار  -اشتران
 - 3واحد شمارش کاغذ  -پول زور  -آرام گرفتن  -شکمبند طبی
 - 4رودی در مرز آلمان  -از خواهران برونته  -یار بیژن در شاهنامه
 - 5آسمان  -چشمانداز  -ماشینتحریر
 - 6صدای گربه  -افراد ولگرد  -نوعی ماشین صحرایی
 - 7لباس  -همپایه  -بافتهها
 - 8دزد  -جفت -شهر خبرساز ساحلی فرانسه  -از رودهای مهم ایران
 - 9پرداخت دین  -نوک معموال فلزی قلم که بر روی کاغذ قرار
میگیرد  -خالص و سره
 - 10ایثار و گذشت  -بندر ایرانی در خلیجفارس  -شهری در استان همدان
 - 11مهاجم اسپانیایی آتلتیکو  -دانسته  -در گفتن آن پیشدستی کنید!
 - 12قوم ترکزبان در روسیه  -حمله نظامی  -از صادرات عمده
غیرنفتیایران
 - 13صد مترمربع  -فراهمآمده  -عبارت جادویی  -نوعی آبنبات
 - 14فرآیند پختن  -تندباد ویرانگر  -یادداشت
 - 15تنها سرمایهگذاری است که در آن هیچ ریسکی متوجه فرد
سرمایهگذار نیست  -هنر بافتنی ایرانی

رمز :بیمه عکاسان

دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار ،قرارداد کار
را فســخ کند .در صورتی که کارگر نسبت به اخراج خود معترض
باشد میتواند به هیئتهای حل اختالف وزارت کار مراجعه کند.
در صورتتایید اخراجتوسطهیئتهای حل اختالف ،کارفرماباید
به ازای هرسال  30روز حقوق بهعنوان سنوات پایان کار به کارگر
پرداخت کند .اما در صورتی که اخراج کارگر توســط مراجع حل
اختالف تایید نشود ،حکم به بازگشت کارگر بر سر کار با پرداخت
دستمزد ایام تعلیق از کار توسط کارفرما صادر خواهد شد.
چند نکته در مورد قرارداد کار

در قرارداد کار نمیتوان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار آمده
گنجاند ،ولی درج مزایای بیشتر به نفع کارگر مجاز است .زیرا حقوق
و مزایای مندرج در قانون کار حداقلی است و کمتر از آن مانع تامین
حداقل معیشت برای کارگر و خانواده او میشود.
چنانچه از تصریح برخی موارد و شــرایط در قرارداد کار غفلت
شده باشد ،مقررات و قواعد عام قانون کار و تامیناجتماعی حاکم
خواهد بود .بهطور مثــال اگر در قراردادی به موضوع بیمه کارگر
اشاره نشــده باشــد ،ماده  148قانون کار مبنی بر اجبار به بیمه
کارکنان مشــمول قانون کار حاکم خواهد بود و یا اگر به میزان
حقوق فرد اشاره نشده باشد ،پرداخت حداقل حقوق طبق قانون
کار الزامی است.
در قرارداد کار اولویت با قرارداد کتبی اســت ،ولی اگر قرارداد
شفاهی نیز باشد معتبر اســت ،به شرطی که از حداقلهای قانون
کار کمتر نباشد.

