مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
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شماره هشتاد

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

پاداش پایان خدمت یا حق سنوات با خاتمه قرارداد کار باید توسط
کارفرما پرداخت شود .عوامل پایان قرارداد کار شامل بازنشستگی،
فوت ،ازکارافتادگی ،اخراج ،اســتعفا ،ترک کار و انقضای قرارداد
کار مدتمعین ،پایان قرارداد با اتمام موضوع کار معین ،تعطیلی
کارگاه و ...است .طبق قانون با پایان قرارداد کار ،کارگر مستحق
دریافت پاداش پایان خدمت اســت و چنانچه این مبلغ در طول
اشتغال در کارگاه واحد و پایان هرسال تسویه شود مبلغ پرداختی
علیالحســاب محسوب میشــود و از مبلغ نهایی هنگام خاتمه
قرارداد کار کســر میشود .مدت و میزان پرداخت حق سنوات به
چند دسته به شرح زیر تقسیم میشود:
 -1سی روز حقوق به ازای هرسال اشتغال
قاعده کلی در قانون کار ،پرداخت یک ماه حقوق به ازای هرسال
اشتغال است .بهموجب ماده  31قانون کار ،چنانچه قرارداد کارگری
به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشســتگی خاتمه یابد ،کارگر
مشمول دریافت یک ماه حقوق مبنا و پایه به ازای هرسال خدمت
خواهد بود .مزایای پایان کار در چارچوب ماده  24در قراردادهای
مدتموقت و کار معین نیز به ماخذ یک ماه حقوق برای هر سال
اشتغال اعم از متوالی یا متناوب اســت .بنابراین چنانچه قرارداد
موقت سهماهه باشد ،مبلغ حق سنوات  3دوازدهم حقوق مبنای
کارگر خواهد بود.
در مواردی که پایان قرارداد به دلیل فوت کارگر باشد ،به موجب
ماده  22قانون کار ،حق سنوات وی به وراثش قابل پرداخت است.
همچنین بر اساس مواد  27و  165قانون کار ،هرگاه کارگر در انجام
وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را
پس از تذکرات کتبی ،نقض کند ،کارفرما حق دارد در صورت اعالم
نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه،
به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را
بهعنوان «حق سنوات» به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند.
در صورتی که کارگــر بعد از پایان دوره تعلیــق از بابت تعطیل
کارگاه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابلپیشبینی،
مرخصی تحصیلی و یا مرخصیهای بدون حقوق ،توقیف بدون
محکومیت کارگر ،دوران خدمت نظاموظیفه و یا حضور در جبهه،
بدون عذر موجه حداکثر  30روز پس از رفع حالت تعلیق ،آمادگی
خود را برای انجــام کار به کارفرما اعالم نکند و یا پس از مراجعه
و اســتنکاف کارفرما ،به هیئت تشخیص مراجعه نکند ،مستعفی
شــناخته میشــود که در این صورت کارگر مشــمول اخذ حق
ســنوات به ازای هر ســال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .در
موارد استعفا نیز کارگر مشــمول دریافت یک ماه حقوق به ازای
هرسال اشتغال است.
 -2شصت روز حقوق به ازای هرسال اشتغال
طبق مــاده  32قانون کار ،اگر خاتمه قرارداد کار درنتیجه کاهش
تواناییهای جســمی و فکری ناشــی از کار کارگر باشد (بنا به
تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با
معرفی شورای اسالمی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما
مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ،معادل دو ماه آخرین

مشاور آتیهنو توضیح میدهد:

 5روش محاسب ه سنوات
بازنشستگی کارگران

چنانچه قرارداد کارگری به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی خاتمه یابد ،کارگر مشمول دریافت یک ماه حقوق مبنا و پایه به ازای هرسال خدمت خواهد بود
حقوق را بــه وی پرداخت کند .پرداخت حق ســنوات به میزان
 60روز حقوق ،فقط بابت ازکارافتادگیهای ناشــی از کار است و
ازکارافتادگیهای غیرناشی از کار را شامل نمیشود و این قبیل
کارگران همان  30روز حقوق را دریافت میکنند .ضمن اینکه این
میزان سنوات خدمت شامل ازکارافتادگیهای کلی ،که به سبب
آن شخص کارگر مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی
میشود ،نبوده و حوادثی را دربرمیگیرد که حادثهدیده در چارچوب
قانون تامیناجتماعی مشــمول دریافت مستمری ازکارافتادگی
جزئی و یا نقص عضو شود.
 -3چهل و پنج روز حقوق به ازای هرسال خدمت
بهموجب ماده  20قانون کار ،در موارد تعطیلی کارگاه بهواســطه
قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابلپیشبینی ،مرخصی تحصیلی
و یا مرخصیهای بدون حقوق ،توقیف بدون محکومیت کارگر،
حق سنوات مشمول کســر حقبیمه و مالیات
میشود یا خیر؟
حق سنوات مشمول کسر حقبیمه و مالیات نیست.
اگر کارگــری کمتر از یک ســال در کارگاهی
مشغول به کار بوده باشد ،حق سنوات به او تعلق
میگیرد یا خیر؟

دوران خدمت نظاموظیفه و یا حضور در جبهه (مشمولین مواد ،15
 )19 ،17 ،16چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن
کارگر خودداری کند ،این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب
میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت  30روز به هیئت تشخیص
مراجعه کند و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر
مســتند به دالیل موجه بوده ،به تشخیص هیئت مزبور مکلف به
بازگردانــدن کارگر به کار و پرداخت حقوق یــا مزد وی از تاریخ
مراجعه به کارگاه اســت و اگر بتواند آن را اثبات کند ،میباید به
ازای هرسال سابقه کار  45روز آخرین مزد را بهعنوان حق سنوات
به وی پرداخت کند.
همچنیــن طبق تبصره مــاده  ،165در صورتــی که هیئت حل
اختالف ،اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد و حکم بازگشت
کارگر اخراجی و پرداخت حقالســعی او را از تاریخ اخراج صادر
کند ،ولی کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد ،کارفرما مکلف
بهموجب قانــون رفع برخی از موانع تولید و ســرمایهگذاری
صنعتی مصوب  1387/8/5مجمع تشخیص مصلحت نظام،
کارفرمایان موظفاند به کارگران با قرارداد موقت به نســبت
مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ «هرسال یک
ماه آخرین مزد» پرداخت کنند.
مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران

است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال  45روز مزد
و حقوق را به وی بپردازد.
 -4پرداخت حق سنوات به صورت توافقی
در مواردی که اخراج کارگر توســط هیئتهــای حل اختالف
غیرقانونی تشخیص داده شــود و حکم به بازگشت کارگر صادر
شــود و کارفرما در هر صورت از پذیرش وی امتناع کند ،کارفرما
میتواند با پرداخت حق سنواتی بیشتر از مبلغ تعیینشده که مورد
تایید و موافقت کارگر نیز باشد ،قرارداد کار را فسخ کند.
 -5پرداخت نکردن حق سنوات در صورت ترک کار
مراجع حل اختالف وزارت کار کارگری را که بدون رعایت ضوابط
و شرایط مربوط به استعفا کار را ترک کند ،مشمول دریافت حق
سنوات نمیدانند.
چیست؟
مبنای تعیین پاداش ساالنه کارگران در واحدهای فاقد طرح
طبقهبندی مشــاغل مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت
پرداختی بهتبع شــغل خواهد بــود .در کارگاههایی که طرح
طبقهبندی مشــاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک
محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن،
خواروبار و عائلهمندی در این خصوص لحاظ نخواهد شد.
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طراح :
حمیدرضا عبدالوند


عمودی
 - 1نان ساندویچ  -از کشورهای مقصد توریسم پزشکی
 - 2مامور تشریفات دوره صفوی  -با نو شدن روزگار بر تنمان نیز نو میگردد
 مگس پران اسب - 3الکل موجود در بیشتر روغنهای اسانسی دارای بلورهای بیرنگ و
کمی محلول در آب که در عطرسازی و قنادی و همچنین در پزشکی به کار
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افقي
 - 1یکی از مهمترین حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و امنیت ملی کشور
 - 2از نامهای آسانسور  -پیامبر  -دگرگون شدن
 - 3تمساح پوزهکوتاه جنوب ایران  -سریعترین مسافرت در دنیا و پرخطرترین
و گرانترین روش رسیدن به مقصد
 - 4میوه بهاری  -ستبر  -عضو متنفر از دود  -گریستن
 - 5ازخودراضی  -امر به یافتن  -جهان هستی  -لگن توخالی!
 - 6پایتخت پرو  -آب دهان  -آزمند
 - 7زائوترسان  -اوباشگری  -جای گود
 - 8علت  -برترین کشور جهان از نظر شاخص شادی در سال  - 2016ظرف
مخروطی برای ریختن مایعات
 - 9تنبیه شدن  -اتمی  -نیمتنه
 - 10قارهای که رکورددار کودکان کار در جهان است  -ترس  -نام قدیم
کشور ویتنام
 - 11رود اروپایی  -از مربیان برتر کشتی ایران  -زندان مسعود سعد سلمان
 بیداد - 12روز  -خود  -شهر ساحلی فرانسه  -آشیانه پرنده
 - 13دارای سرعت زیاد  -وسیله سنجش وزن
 - 14ابزار و وسایل  -شکنجه  -عنصر ایزوتوپ هیدروژن با وزن اتمی 3/016
و عدد اتمی  3که مصنوعا در راکتورهای هستهای ساخته میشود
 - 15از جذابیتهای مناطق آزاد در ایران و دنیا که باعث میشود سرمایهگذاران
داخلی و خارجی برای صادرات و واردات جذب اینگونه مناطق شوند
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 - 4کشوری آسیایی و از مهمترین مقاصد گردشگری درمانی جهان  -نام
قدیم کشور یمن شمالی  -پیدا کن!  -هشتمین حرف الفبای یونانی

روییدن
 - 5منسوب به شهرهرات در افغانستان  -فرهیخته -
 - 6ضمیر سوم شخص مفرد  -در قفا  -آگاهی ،دانایی
کشور ایران
 - 7هلیله ،دارویی گیاهی  -جانشین ایشان  -از سه رکن اقتصاد

 - 8ربالنوع مصریان  -بخشی از اقتصاد که اگر از رکود خارج شود بیش از

 600رشته اقتصادی پویا میشود  -مایع آمنیوتیک
 - 9سرکش  -خونبهاها  -سرب
 - 10شرکتهای تابعه هلدینگ دارویی تامین  -رها بودن  -چای انگلیسی
 - 11یکباره خودمانی  -کسی که از خشم با خود حرف بزند  -بزرگ و عظیم
 - 12تشکیلدهنده مولکول  -کشتن شتر طبق شرع اسالم  -گلی زیبا
 چرک جامه - 13حیوانی که زمان مرگ خود را میتواند تغییر دهد  -دوستی  -پیاپی
 - 14پهلوان  -درمانگاه  -این کشور به همراه التویا با دستمزد ساعتی
زیر  2دالر در انتهای جدول حداقل دستمزد سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه قرار دارد
 - 15از چهار ویژگی یک بنگاه آماده برای حضور در فضای پسابرجام و
پساتحریم در اقتصاد ایران  -از القاب موالنا
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