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شماره هشتاد و دو

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

شــرایط و مقررات مربــوط به بازنشســتگی بر اســاس قانون
تامیناجتماعی متنوع است و میتوان گفت در حال حاضر این شرایط
بسیار سهل و آسان شــده است .از بازنشستگی با  ۲۰سال سابقه بر
اساس مشاغل سخت و زیانآور و جانبازان گرفته تا بازنشستگی زنان
با ۲۰سالسابقهو ۴۲سالسن،مواردیهستندکهزمینهبازنشستگی
را برای انواع شرایط و موقعیتها فراهم میسازند .در این شماره قصد
داریم انواع بازنشستگی بانوان را توضیح دهیم و ضوابط خاص آن
را بررسی کنیم.
اولین نکته این اســت که شرایط سنی بازنشســتگی برای زنان ۵
سال از آقایان کمتر اســت .به این معنی که خانمها با سن کمتری
میتوانند بازنشسته شــوند .دومین نکته در مورد سابقه الزم برای
بازنشستگی اســت که عموما برای خانمها و آقایان یکسان است،
ولی در چند مورد برای خانمها از نظر ســابقه شرایط سهلتری در
نظر گرفته شده است .نکته ســوم مربوط به وجود شرایط همزمان
سن و سابقه برای بازنشســتگی بانوان است .به این معنا که به غیر
از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور ،بازنشستگی
جانبازان و بازنشستگی با  ۳۵سال سابقه پرداخت حقبیمه) قاعده
اصلی در بازنشســتگی تحقق توامان شرط ســن و سابقه در احراز
بازنشستگی است.
انواع بازنشستگی بانوان
-۱بازنشستگی با  ۴۵سال سن و  ۳۰سال سابقه
-۲بازنشستگی با  ۵۵سال سن و حداقل  ۲۰سال سابقه
-۳بازنشستگی با  ۲۰سال ســابقه و  ۴۲سال سن برای مشمولین
قانون کار
-۴بازنشستگی با  ۲۰سال سابقه متوالی یا  ۲۵سال سابقه متناوب در
مشاغل سخت و زیانآور
-۵بازنشستگی با  ۲۰سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
-۶داشتن حداقل ۲۰سال سابقه و ۴۵سال سن برای معلوالن عادی
 -۷داشتن  ۳۵سال سابقه بدون شرط سنی
 -۸داشتن  ۵۵سال سن با حداقل ۱۰سال سابقه متناسب با سنوات
پرداخت حقبیمه؛ در این حالت بیمهشده میتواند با  ۱۰سال سابقه
و بیشتر تا  ۲۰سال ،درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به
میزان سنوات پرداخت حقبیمه خواهد بود (بین ۱۰تا ۲۰روز حقوق).
در این صورت ماده  ۱۱۱قابل اجرا نیســت و چنانچه حقوق وی از
حداقل پایینتر باشد ،مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمییابد.
-۹بانوانی که سن آنها به  ۵۵سال رسیده ،ولی زیر  ۱۰سال سابقه
دارند میتوانند با پرداخت حقبیمه سنوات کسری تا ده سال سابقه،
با ده روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق
آنها از حداقل حقوق مصوب شــورای عالی کار کمتر باشد ،ترمیم
نخواهد شد.
در مورد انواع بازنشستگی که در باال به آن اشاره شد بیان چند نکته
الزم است:
قاعده کلی در پرداخت مســتمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱قانون تامیناجتماعی اســت .به موجب این ماده مســتمریهای
پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شــورای عالی کار در سال
مربوطه کمتر باشــد .ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمیشــود.

شرایط و ضوابط بازنشستگی زنان

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان  ۵سال از آقایان کمتر است .به این معنی که خانمها با سن کمتری میتوانند بازنشسته شوند

که حقوق اســتحقاقی از حداقل حقوق کمتر باشــد تا حداقل ارتقا
نخواهد یافت.
در تمامی موارد ذکرشــده فقط بیمهشــده میتواند به سازمانتامیناجتماعی درخواست بازنشســتگی دهد و کارفرما نمیتواند
بازنشســتگی کارگر خود را تقاضا کند .صرفا در یک مورد کارفرما

البته موارد استثنائی باید به طور موردی و مصداقی در قانون تعیین
و تصریح شود .در موارد بازنشستگی فوقالذکر از بند اول تا بند  ۷این
قاعده جاری است ولی برای بندهای  ۸و  ۹مبنای محاسبه مستمری
و پرداخت آن میزان سنوات پرداخت حقبیمه یا اصطالحا مستمری
استحقاقی است .در این صورت ماده  ۱۱۱اجرا نمیشود و در صورتی

خانمها با  ۲۰سال سابقه و  ۴۲سال سن چند
روز حقوق دریافت میکنند؟
بانوانی که مشمول قانون کار هستند با حداقل  ۲۰سال سابقه
و  ۴۲سال ســن میتوانند بازنشسته شوند .مستمری این گروه
از بیمهشدگان متناسب با ســنوات پرداخت حقبیمه محاسبه
میشود .یعنی اگر خانمی  ۲۰سال سابقه داشته باشد با  ۲۰روز
حقوق و اگر ۲۲سال سابقه داشته باشد با ۲۲روز حقوق بازنشسته
میشود .برای کسانی که با این قانون بازنشسته میشوند ماده
 ۱۱۱قانون تامیناجتماعی رعایت میشــود ،که بر اساس آن
مستمری نباید از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد .یعنی
مشمولین این بند از حداقل حقوق برخوردار میشوند.
خانمی هستم که  ۱۸سال سابقه پرداخت بیمه
اجباری دارد .به دالیل خانوادگی مجبور به بازخرید
شــدم .پس از آن بیمه خویشفرما شدم و بدون
وقفه تا آخر شهریورماه سال  ۹۳سنواتم از  ۲۰سال
میگذرد .متولد سال ۱۳۴۱هستم .آیا با این شرایط

میتوانمتقاضایبازنشستگیبا ۲۰روزحقوقکنم؟
فقط مشــمولین قانون کار یعنی کســانی که در کارگاههای
مشمول قانون کار اشتغال دارند میتوانند از این قانون استفاده
کنند .بنابراین شــما که در حال حاضر تحت پوشــش بیمه
خویشفرما هستید نمیتوانید از این قانون بهرهمند شوید.
خانمــی هســتم که بازنشســته ســازمان
تامیناجتماعی است .از مستمری استفاده میکنم و
همسرم که او نیز مشمول تامیناجتماعی بوده فوت
کرده است .آیا میتوانم از هردو مستمری استفاده
کنم یا فقط یکی از آن دو به من تعلق میگیرد؟
میتوانید از هردو مستمری ،هم بابت بازنشستگی خود و هم
بابت فوت همسر ،استفاده کنید.
آیا ازدواج مجدد و اشتغال باعث قطع مستمری
همسر بیمهشده متوفی میشود؟
خیر ،ازدواج مجدد و اشتغال مانع برخورداری از مستمری نیست.

میتواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی
است که ســن کارگر بیمهشــده حداقل  ۵ســال از زمان قانونی
بازنشستگی گذشته باشــد که این موضوع برای بانوان ۶۰سالگی
است .یعنی کارفرما میتواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را
که به  ۶۰سالگی رسیده بازنشست کند.

خانمی هستم با  ۵۵سال سن و  ۵سال سابقه،
آیا میتوانم بازنشسته شوم و بیشتر از  ۵سال را
خریداری کنم و با  ۱۵سال سابقه و  ۱۵روز حقوق
بازنشسته شوم؟
فقط تا سقف  ۱۰ســال را میتوان برای تحقق بازنشستگی
با  ۱۰روز حقــوق خریداری کرد .بنابرایــن امکان خرید ۱۰
سال ســابقه برای کسی که  ۵سال ســابقه دارد وجود ندارد
و فقط میتواند  ۵ســال را خریداری کند تا ســابقه ده سال
تکمیل شود.
خانمی که شرایط الزم برای دریافت مستمری
هم از بابت همسر و هم از بابت والدین خود را دارد،
میتواند از هردو آنها بهرهمند شود .اگر خیر ،از
کدام یک میتواند استفاده کند؟ یعنی اولویت با
کدام مستمری است؟
در این زمینه استفاده از هردو مســتمری امکان ندارد و فقط
مستمری مربوط به همسر قابل پرداخت است.
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افقي
ی  ۵۰کیلومتر دور
ل کارگاه اصل 
ی ک ه کارگر از مح 
ی ک ه در صورت 
 - ۱مبلغ 
ت میشود  -آسیبهای
ب را در مقصد ب ه سر برد ب ه او پرداخ 
شود و یا ش 
ث
ی از حواد 
ناش 
ی از ابراهیم
ن  -فیلم 
س شیری 
 - ۲از خوانندگان سنتی ایرانی  -سپا 
حاتمیکیا محصو ل۱۳۶۴
ی
ی زادگاه فردوس 
 - ۳انسان  -رخسار  -ستمگر  -روستا 
ی گیال ن
ت  -از شهرها 
ی  -کار زش 
 - ۴از پیامبرا ن اله 
ی
 - ۵ضمیر وزنی  -امرکنندگا ن  -میانه بدن  -از تاز 
 - ۶فلزی سمی  -شیر مای ع  -خورشی د
ت ک ه در فصول
ن اس 
ی از کارکنا ن پیشی 
 - ۷در اقتصاد کار ،فهرست 
ی اخرا ج شدهاند و بدانها اعال م میشود ک ه کارفرما ب ه استخدام
کمکار 
ن شده
ت تعیی 
ی وصی 
ی اجرا 
ت میورزد  -برا 
مجدد مبادر 
ی رنجآور و غمانگیز  -بر باد دادن
ی زندگ 
 - ۸دارا 
ن تبعیدگاه ناپلئو ن  -جایگزینی به جای دفترچههای سنتی درمان
 - ۹اولی 
که باعث حرکت به سمت استفاده حداکثری از فناوری اطالعات در بخش
تامیناجتماعیمیشو د
ش
ف  -نیای 
ق و ژر 
س  -عمی 
 - ۱۰میل و هو 
ک
ی دستساز مشر 
ی دندا ن  -بخو ،قید  -خدا 
ی  -سپید 
 - ۱۱صفح ه اینترنت 
ب
ک و صاح 
ی  -هر قدر  -مال 
 - ۱۲پرنده آبز 
ق بلغارستا ن  -گاه باافاده
ق  -پو ل ساب 
ت  -مایع ،رقی 
ت مجازا 
 - ۱۳درخ 
میآید!
ی خا م  -پولک
ی پیامرسا ن بشر ب ه فرازمینیها  -پوستها 
 - ۱۴فضاپیما 
ی گیاهان
گ برخ 
ی قاعده بر 
ی بر رو 
کوچک 
ت و گاز
ش نف 
ب ایرا ن در تولید و ذخیره و فرو 
ی و رقی 
 - ۱۵همسای ه شمال 
ی اجتماعی
ت و مزایایی نظیر بیم ه و کمکها 
ی  -کلی ه امکانا 
در بازار جهان 
ک ه ب ه افراد سالمند ارائ ه میشو د

ی
عمود 
ت بیم ه کارکنا ن خود ب ه سازما ن
ی ک ه کارفرمایا ن موظفاند باب 
 - ۱مبلغ 

پرفروشترین فیلم سال ۹۵
ت کنند -
ی پرداخ 
تامیناجتماع 
ی
ن اروپای 
گ  -کلم ه تحسی 
 - ۲مریضخانه ترکی  -طایف ه بزر 
ب چاه  -جام ه کهن ه
ی  -ماندآ 
گ نظام 
 - ۳آهن 

ی در اصفها ن
 - ۴پسوند روز و شب  -رخساره  -استخوان ران  -محلها 
خ 
ب
کرد ن  -همایونها ،فرخها  -وسیل ه برید ن چو 
 - ۵ابزار سورا 
ش
ل طاقباز خوابید ن  -مبا ح و جایز  -زبان ه آت 
 - ۶مقاب 
ی  -تکیهگاه پای
ی برزیل 
ی مرب 
ب اسکوالر 
ی سیاه  -لق 
ی خرما 
 - ۷نوع 
دوچرخهسوار
ب آرسنالیها
 - ۸یکسوی ه  -لق 
ی
ن وسی ع  -نکتههای باریک و لطیف داند  -پستاندار اهل 
 - ۹بالک 
ی
ن کشت 
ی  -ضد ف 
ی  -میوه تابستان 
ب اضاف 
 - ۱۰اس 
ن  -وزید ن
ی یافت 
ی  -بزرگ 
ن ب ه زبا ن ترک 
 - ۱۱آه 
ی
ش  -کمشمار  -کاف 
 - ۱۲راه میانبر!  -بخش 
ل رساند  -بالیا
ی ک ه مهرداد سو م را ب ه قت 
ت سر  -سردار نامدار پارت 
 - ۱۳پش 
ی آمریکا و آسیا
ن قارهها 
ی بی 
 - ۱۴جرگهها  -آهنگ ،قصد  -تنگها 
ی سالمندا ن فراهم
ت را برا 
ن خدما 
ی ک ه بهتری 
 - ۱۵ازجمل ه کشورهای 
ل دریا
ت مهی ج در سواح 
میکنند  -از تفریحا 
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