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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شماره شصت و هفت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

قانون بیمه اجتماعی کارگران ســاختمانی در تاریخ  1386/8/9به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ،ولی اجرای آن بیش از 2سال
به تعویق افتاد .قبل از هرچیز باید اشاره شود که موارد زیر از شمول
قانون بیمه کارگران ساختمانی خارجاند:
ی کهانجا م کار آن با انعقاد قرارداد ب ه پیمانکار
 )1عملیاتســاختمان 
واگذار میشود
 )2وزارتخانهها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته
به دولت
 )3موسسات عمومی غیردولتی
 )4شهرداریها
 )5بانکها
 )6موسسات عامالمنفعه
 )7کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از اینکه انجام کار را به
پیمانکار واگذار کنند یا راسا آن را انجام دهند
شرایط بیمه کارگران ساختمانی

یکی از شروط بیمه برای کارگران ساختمانی اخذ کارت فنی مهارت
از مراکز فنیوحرفهای اســت .درواقع شناســایی و پذیرش کارگر
ساختمانی منوط به ارائه کارت مهارت فنی است و این افراد در طول
دوره اعتبار این کارت ،میتوانند راسا با مراجعه و ثبتنام در یکی از
شعب ســازمان تامیناجتماعی و پرداخت حقبیمه سهم بیمهشده
مشمول بیمه قرار گیرند .ثبتنام متقاضیان با ارائه مدارکی از قبیل
کارت ملی ،کارت مهارت فنی معتبر و دارای مهلت قانونی ،شناسنامه
خود و افراد تحت تکفل و تکمیل فرم ثبتنام انجام میپذیرد.
میزان حقبیمه کارگران ساختمانی

میزان حقبیمه ســهم کارفرما :حقبیمه سهم کارفرمایی
کارگران ساختمانی شــامل  20درصد از محل  15درصد مجموع
عوارض پروانه بیمه ساختمانی ،تامین و به سازمان تامیناجتماعی
پرداخت میشــود .بر این اســاس حقبیمه مطابق با متراژ احداث
ساختمان هنگام صدور پروانه محاسبه و از کارفرما دریافت میشود.
در واحدهایی که در مناطق روستایی یا در مناطق کمتر توسعهیافته
احداث میشوند ،حقبیمه ســهم کارفرمایی ساختمان با رعایت
جدول ضرایب حقبیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر مترمربع
زیربنا محاسبه میشود و به هنگام دریافت حقبیمه سهم کارفرمایی
ســاختمان به ازای واحد احداث از  50درصد حقبیمه محاسبهشده
معاف خواهند بود .چنانچه واحدهای ساختمانی در مناطقی احداث
شوند که حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و سیل در آنها بروز کند و
این موضوع مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد و محدوده
جغرافیایی و زمانی آن دقیقا تعیین شود ،نحوه محاسبه حقبیمه سهم
کارفرماییساختمان 20،درصدحقبیمهسهمکارفرماییخواهدبود.
میزان حقبیمه سهم کارگر :حقبیمه کارگر ساختمانی در زمان
اشتغال معادل  7درصد دستمزد ماهانهای خواهد بود که طبق ماده 35
قانون تامیناجتماعی  -مصوب  -1354و اصالحات بعدی آن تعیین
و همه ماهه راسا توسط بیمهشده به صندوق تامیناجتماعی پرداخت
میشود.شروعبیمهازتاریخثبتناماستومتقاضیمیبایستحقبیمه
سهم خود را هرماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند.

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

حمایتهای  بیمهای
ازکارگران ساختمانی
مطابق قانون ،در ازای پرداخت 7درصد حق بیمه توسط کارگران ساختمانی ،سازمان تامین اجتماعی نیز تعهداتی مانند خدمات درمانی ،غرامت دستمز د ،ازکارافتادگی ،فوت ،هزینه های کفن و دفن و  ...به بیمه شده ارائه می کند
باید توجه داشت که احتساب سابقه بیمهپردازی برای ایامی خواهد بود
کهکارگرساختمانیبیمهشدهبابتآنایامحقبیمهپرداختکردهاست.
خدمات سازمان به کارگران ساختمانی

برخی از تعهدات نسبت به بیمه کارگران ساختمانی شامل موارد زیر
است که به بیمهشده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:
الف) حوادث و بیماریها :شــامل خدمات درمانی ،معالجه شخص
بیمهشــده ،تحویل پروتز و اروتز (اعضای مصنوعی و وسایل طبی).
تامیناعتباردفاتردرمانیبیمهشدگانموصوفتاپایاندورهایصورت
خواهد پذیرفت که بیمهشده حقبیمه متعلقه را پرداخت کرده باشد.
ب) غرامت دســتمزد :صرفا شــامل پرداخت غرامت دستمزد ایام

بیماری در صورت اســتراحت و عدم اشــتغال به کار برای حوادث
ناشی از کار میشود.
پ) پرداخت هزینه کفنودفن ،هزینه سفر ،فوقالعاده سفر و اقامت
بیمار و همراه بیمهشده با رعایت سایر ضوابط
ت) ازکارافتادگی :شــامل تعیین درصــد ازکارافتادگی ،پرداخت
مستمری ازکارافتادگی جزئی (ناشــی از کار) ،پرداخت مستمری
ازکارافتادگی کلی
ث) فوت :شرایط بیمهشده متوفی ،بازماندگان واجد شرایط بیمهشده
متوفی ،نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هریک
از آنان طبق قانون تامیناجتماعی
در صورتی که بر اثر حوادث ناشــی از کار ،کارگر دچار مصدومیت،

در کارگاه ساختمانی ،در قسمت امور اداری ،مشغول به کار هستم .همکارانم،
که در پایان قرارداد عذر آنها را خواستهاند و یا در بین کار اخراج شدهاند ،برای
برقراری بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کردهاند و آنجا به آنها پاسخ دادهاند که
چون در کارگاه ساختمانی مشغول به کار بودهاند و کارگر ساده محسوب میشوند،
بیمه بیکاری به آنها تعلق نمیگیرد و طبق قانون جدید حتی اگر اخراج هم شوند
چون کد کارگاه خورده بیمه بیکاری به آنها تعلق نمیگیرد .با توجه به اینکه برای
من با عنوان کارمند اداری لیست بیمه رد میشود ،میتوانم در صورت تعدیل نیرو
در پایان قرارداد از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ در صورت اخراج چطور؟

ابتدا الزم اســت در مورد انواع بیمه در تامیناجتماعی توضیحاتی دهم .بیمه در تامیناجتماعی به
سه دسته کلی تقسیم میشود-1:بیمههای اجباری -2بیمههای خویشفرما  -3بیمههای خاص.

فوت یا ازکارافتادگی شــود ،ولی متقاضی با وجــود الزام به گرفتن
پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد ،صندوق عالوه بر حقبیمه،
جریمهای بهطور مقطوع معادل  25درصد اصل حقبیمه محاسبه و
از مالک ساختمان وصول خواهد کرد ،ولی همواره کارگر حادثهدیده
مشمول،ازتمامیتعهداتمندرجدرقانونبهرهمندخواهدشد.عنوان
مشاغل کارگران ساختمانی مشمول تامیناجتماعی از این قرار است:
آرماتوربند ،کارگر نگهداری بتن ،بتنساز و بتنریز ،کارگر نقشهبردار،
قالببند و کفراژبند ،گچکار ،جوشکار اسکلت فلزی ،سنگکار ،بنای
سفتکار ،کاشیکار ،لولهکش گاز خانگی و تجاری ،در و پنجرهساز
فلزی،لولهکشونصابوسایلبهداشتی،برقکارساختمان،عایقکار
رطوبتی و آسفالتکار ابنیه ،نقاش ساختمان.

اگر بیمه شما در چارچوب نوع اول باشد مشمول قانون کار هستید و بیمه بیکاری هم به شما تعلق
میگیرد ،اما اگر در زمره نوع سوم هستید ،بیمه بیکاری شامل حال شما نمیشود .در نظام بیمه اجباری
کارگران ساختمانی ،کارفرمای مشخصی که مسئول پرداخت حقبیمه بابت کارگران کارگاه باشد
وجود ندارد و درواقع خود کارگر با پرداخت حقبیمه ســهم کارگر تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
نداشتن کارفرمای مشخص باعث میشود اصوال برخی از خدمات و تعهدات سازمان منتفی شود،
مثل بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری .زیرا بیمه بیکاری برای این افراد همانند کارگاههای
ثابت و دائمی نیست و اخراج و ترک کار در سازوکار بیمه کارگر ساختمانی وجود ندارد .ضمن اینکه در
بیمه کارگران ساختمانی 3درصد حقبیمه بیمه بیکاری دریافت نمیشود .با توجه به توضیحات فوق
بیمهشدگان مشمول بیمه کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرمای مشخص و منتفی بودن
موضوع اخراج و مکانیزم خاص بیمهای تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمیگیرند.

    




شماره 65
شرح جدول


عمودی

 - 1سپید روشن  -تنگهای که  20درصد نفت جهان از آن عبور میکند
 - 2باطلکننده  -راز باالنشین!  -هرجا ،هرکجا
 - 3امر به آوردن  -سبک هنری که در سده  18در اروپای باختری از

طراح :حمیدرضا عبدالوند


عرصههای معماری،
تکامل سبک باروک پدید آمد و بیشتر خود را در
نقاشی و موسیقی نمایان ساخت  -وضع دشوار ،مخمصه
 - 4شهری در آلمان  -نانی شیرین  -مخلوطی با ذراتی که اندازه
آنها بزرگتر از اندازه ذرات در محلول است
جنگ با
 - 5خویها  -سازگاری  -پادشاه ایران در سال  297در 

دیوکلسین امپراتور روم
 - 6خونین  -پارچه ابریشمین گلدار بسیار نرم  -خدای تاریکی در مصر باستان
 - 7آسان  -نتی در موسیقی  -شخصیت شلوغ کارتونی  -ضمیر جمع
 - 8داستانی از محمدعلی جمالزاده
 - 9هنوز بیگانه  -دیکتاتور نقاش آلمانی!  -طال  -از اقمار مشتری
 - 10نوعی موسیقی غربی  -بیاعتنایی به خواست ،دستور یا
راهنمایی بزرگترها  -آنچه به آن انس گیرند
 - 11سرشت و نهاد  -نردبان  -ناتوان
 - 12واحد  -راحت و آسوده  -از انواع هواپیماهای مسافربری در ایران
 - 13آمدوشد  -سازی زهی  -واحد مسافت در اروپا
 - 14زرنگی  -شیشه بزرگ سرکه  -گزارشگر
 - 15بیشترین تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی را تنها این
مالیخولیایی   
بخش به خود اختصاص داده   -









پاسخ جدول شماره64

افقي

 - 1از طبقهبندیهای مشاغل خانگی  -آب کافی خورده
 - 2برگه حاوی اطالعات و مشخصات یک محموله  -پارچه کشباف
 - 3درک  -رمانی از بن ژامن کنستان نویسنده روس قرن - 19
پرداخت و آمایش اطالعات
 - 4سرافرازی  -بانگ ندا  -نفس بلند  -معلم انسانها
 - 5هنگام  -سیاره بهرام  -واحدی در صنایع فوالد
 - 6از سه رکن اقتصاد کشور ایران  -خطکش منحنی  -قلیل
 - 7شهری در گیالن  -شعری از هوشنگ ابتهاج  -بهترین گلزن
جامجهانی 2010
 - 8اولین طالی ایران در المپیک ریو 2016
 - 9کشتی جنگی  -چاالک  -وسیله بازی کودک نوپا
 - 10مرد ولگرد  -از سه رکن اقتصاد کشور ایران  -اعجوبه شنای
المپیک و آمریکا با  22مدال طال
 - 11از بزرگترین آهنگسازان آلمانی در قرن هفدهم  -صنعتگر
فرآوردههای چوبی  -بازی و سرگرمی
 - 12با یکدیگر پیوند نسبی نزدیک دارند  -شخص  -ضمیر جمع
 زیراندازی از پشم - 13هافبک برزیلی سابق چلسی  -برخورد  -نت چهارم
 - 14روش ،سازمان  -نگرانی
 - 15کودتاچی مرداد  1332ایران  -به کاری گفته میشود که عالوه
بر ساعات موظف روزانه و هفتگی انجام میشود

    



رمز :هوشنگ مرادی کرمانی
   
               

