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یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای ،نداشتن آگاهی 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  ،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.
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توچهار
شماره صد و شص 

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

مسئولیت کارگر و کارفرما در برابر حوادث کار
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

بر اســاس قانون تامیناجتماعی ،حادثه ،اتفاقی
است پیشبینی نشده که تحتتاثیر عامل یا عوامل
خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و
موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمهشده میشود.
در این قانون ،حادثه ناشی از کار ،حادثهای است
کــه در حین انجــام وظیفــه و به ســبب آن برای
بیمهشده اتفاق میافتد .در این شماره ضمن پاسخ
به چند سوال ،به توضیحاتی در خصوص حوادث
ناشی از کار میپردازیم.
عبارت «در حین انجام وظیفه در حادثه ناشــی
از کار» شامل چه زمانهایی میشود؟

«در حین انجام وظیفه» شــامل تمام اوقاتی میشود که
بیمهشــده در کارگاه یا موسسات وابســته یا ساختمانها
و محوطه آن مشــغول کار باشــد یا به دســتور کارفرما در
خارج از محوطه کارگاه ،عهدهدار انجام ماموریتی باشد.
ضمنا اوقات مراجعه بیمهشــده از کارگاه بــه درمانگاه یا
بیمارســتان برای معالجات درمانی و توانبخشــی و نیز
اوقات رفتوبرگشــت بیمهشــده از منزل به کارگاه ،جزء
اوقات انجام وظیفه محسوب میشود ،مشروط بر اینکه
حادثه در زمان عادی رفتوبرگشت به کارگاه اتفاق افتاده
باشــد .همچنین حادثهای که برای بیمهشده حین اقدام
برای نجات سایر بیمهشــدگان و مساعدت به آنان اتفاق
میافتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب میشود ،هرچند
با کار موظف وی مرتبط نباشد.

در مورد ویژگیهای حادثه ناشی از کار توضیح
دهید.

حادثه ناشــی از کار با دو ویژگی اصلی مشخص میشود؛
الف -در حین انجام وظیفه رخ داده باشــد .ب -به دلیل
انجام وظیفه رخ داده باشــد .توضیــح اینکه کار موظف
عبارت اســت از :کاری که بیمهشده به دســتور کارفرما
یــا نماینده وی در قبــال دریافت حقوق ،ملــزم به انجام
آن اســت که ایــن کار ممکن اســت در قراردادهای بین
بیمهشــده و کارفرما بهصورت کتبی یا شفاهی یا در عرف
فعالیت کارگاه بهمنظور انجام وظیفه ،به بیمهشده محول
شده باشد .الزامات ناشی از انجام کار نیز جزء کار موظف
به حســاب میآید .اما حادثه به دلیل انجام وظیفه عبارت

است از :وجود رابطه بین کار موظف و حادثهای که برای
بیمهشده اتفاق میافتد .بهطور کلی چنانچه وقوع حادثه
با وظیفه شغلی بیمهشده بیارتباط باشد یا ناشی از الزامات
و مقتضیات کار وی در حد متعارف نباشد ،حادثه ناشی از
کار تلقی نمیشود .بهعنوان مثال ،اگر برای بیمهشدهای
که شــغلش در یک کارگاه خاص ،رانندگی نیست ،حین
رانندگی که بهدســتور کارفرما نبوده اســت ،اتفاقی بیفتد
این حادثه ناشی از کار محسوب نمیشود.
در زمــان وقــوع حادثــه ،کارفرمایــان بــرای
بیمهشدگان چه اقداماتی باید انجام دهند؟

در اینگونه موارد کارفرما موظف اســت اقدامات اولیه را
برای جلوگیری از تشدید وضع حادثهدیده انجام دهد .مثال
در صورت لزوم با انجام کمکهای اولیه یا انتقال ســریع
حادثهدیده به مراکز درمانی ،به کمک او بشتابد و از طرفی
گــزارش حادثه رخداده را ظرف ســه روز اداری بهصورت
کتبی به اطالع شعبه تامیناجتماعی ذیربط برساند.

در مواردی کــه کارفرما گزارش حادثه را خارج
از مهلت مقرر (ســه روز اداری) به شعبه مربوطه
ارائه کرده یا اصال از ارائه گزارش حادثه خودداری
میکند ،تکلیف بیمهشده چیست؟

در اینگونه موارد شعب تامیناجتماعی بهمنظور جلوگیری
از تضییع حقوق بیمهشــدگان بر اســاس همان گزارش
ارسالی ارائهشده خارج از مهلت توسط کارفرما یا درخواست
بیمهشده یا بازماندگان وی با توجه به مدارک ارسالشده و
سایر مدارک مرتبط نسبت به بررسی حادثه اقدام میکنند.
ضمنا بازرس فنی شعب تامیناجتماعی در بررسی حوادث،
با اســتفاده از مدارک درمانی ،گزارش مقامات انتظامی،
نوع گواهینامــه رانندگی و اعتبار آن ،حکــم کارگزینی و
ماموریت (حســب مورد) و هرگونه مدارک و مســتندات
دیگری که بر اســاس آن ،بتوان زمان و علت وقوع حادثه
و ناشــی یا غیرناشــی بودن حادثه را احراز کــرد با لحاظ
شغل بیمهشــده با وظایف محوله ،صحت و سقم زمان و
نوع حادثه و ...در خصوص ناشی از کار یا غیرناشی از کار
بودن حادثه بهوجود آمده ،اظهارنظر میکند.

در حادثه ناشــی از کار ،نحــوه تعیین مقصر یا
مقصران حادثه و میزان تقصیر آنان به چه صورت
است و اگر کارفرما مقصر باشد ،چه میشود؟

چنانچهوقوعحادثهباوظیفهشغلیبیمهشدهبیارتباطباشدیاناشیازالزاماتومقتضیاتکارویدرحدمتعارفنباشد،حادثهناشیازکارتلقینمیشود.

اوال ،کارفرما یا مسئول کارگاه موظف است گزارش تمامی
حوادث را عالوه بر تامیناجتماعی بهصورت کتبی به اطالع
اداره تعاون ،کار و رفا ه اجتماعی محل برساند و پس از آن،
بازرس اداره کار با مراجعه به محل حادثه و انجام بازرســی،
گزارش حادثه را با در نظرگرفتن نکات حفاظت فنی و ایمنی
کار با درج علــل ،میزان مســئولیت و تقصیر بهخصوص
در مواردی که منجر بــه فوت ،ازکارافتادگی یا نقص عضو
بیمهشــده ،شــده اســت ،تنظیم کرده و یک نسخه از آن
توســط اداره کار به شــعبه تامیناجتماعی مربوطه ارسال
میشود .ضمنا در صورت لزوم برای تعیین مقصر یا مقصران
و میزان قصور آنان از نظر کارشناســان رسمی دادگستری
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و پزشکی قانونی (موارد فوتی) آرای صادره از سوی مراجع
قضایی بهرهبرداری میشــود .اما به استناد ماده 66قانون
تامیناجتماعی ،در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه بهدلیل
عدم رعایت مقررات حفاظت فنی یا عدم رعایت احتیاط از
طرف کارفرما (یا نمایندگان او) بوده باشد ،تامیناجتماعی
تعهدات الزم را در قبال بیمهشده حادثهدیده انجام میدهد
(انجــام تعهدات درمانــی ،پرداخت غرامت دســتمزد ایام
بیماری یا نقص عضو ،برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی
و کلی و بازماندگان حسب مورد) و هزینههای مربوط به آن
را به نسبت میزان تقصیر کارفرما در حادثه بهوجود آمده از
کارفرما مطالبه و وصول میکند.

به این شکل که با شروع تحریمها ،درآمد قابل
تصرف افراد جامعه در پی کاهش فروش نفت
و افزایــش میزان واردات کاالها و یک ســری
دیگر از اقالم ضــروری ،کاهش خواهد یافت.
این تغییــرات اقتصــادی در کوتاهترین زمان
ممکنپیوندخودرابامولفههایرفاهیکهدرجه
باالیی از حساسیت دارند برقرار میکنند و این
تازه شروع ناپایداریهای اجتماعی است .برای
مثال ،شــاخص ضریب جینی که یک فاکتور
تعیینکننده در سنجش رفاه اجتماعی است در
شرایط تحریمی افزایش مییابد که یک معنای
آن ،گسترش شکاف طبقاتی است .همچنین
باید انتظار داشته باشیم که با اعمال تحریمها
(شــامل تمامی تحریمها) ،اقتصاد به ســمت
بیکاری بیشتر سوق خواهد یافت .در واقع باید
گفت نرخ بیکاری تاثیری منفــی و معنادار بر
رفاه اجتماعی دارد .اثر منفــی بیکاری بر رفاه
اجتماعی نیز روشــن اســت ،افزایش بیکاری
از طریق افزایش بار تکفــل و ایجاد آثار ناگوار
اجتماعی -اقتصادی موجب گستردهشدن فقر
و نابرابری و عاقبت هم تضعیف رفاه اجتماعی
عمومی میشود .تحریمهای جدید کمابیش
شبیه به تحریمهای هستهای به دلیل تأثیرات
غیرقاب ل اجتنابی که بر تولید و اشتغال و افزایش
سطحعمومیقیمتهادارد،توزیعدرآمدرامیان
اقشار و گروههای مختلف اجتماعی بینظمتر
خواهد کرد و بدین طریق رفاه عمومی را هدف
میگیــرد .حتــی تحریمهای جدیــد میتواند
کمکهــای بالعــوض دولت بــه نهادهای
اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و مضایق
و محدودیتهــای تازهای را برای کســانی که
مستحق استفاده از این کمکها هستند ایجاد
کند .با این حال همچنــان راههای برونرفت
از این تنگنا در اختیار دولت است .دولت امروز
بیش از گذشته محتاج این است که نگاه خود
را به مقوله نفت تغییر دهد ،هر چند ســخت و
دشوار است ،اما زمان آن رسیده که با شتاب و
سرعت بیشتری به گزینههای دیگر فکر کند.
استفاده از راهکارهایی همچون درآمد مالیاتی و
دوری از خامفروشی در انواع محصوالت کشور
از جمله نفت ،تقویت بنیه تولید و تسهیل واقعی
فضای کســبوکارها و ...مواردی هستند که
اگر به درستی و به موقع از آنها استفاده شود،
محصولی که در این باغ گرفتار بال و در معرض
آفتها به دســت میآیــد ،افزایش درآمدهای
پایدار و در پی آن ،باالرفتن سطح رفاه اجتماعی
مردم خواهد بود.

دانشجوی دکترای اقتصاد

ادامه از صفحه 2

ربیعی و پایان...
 ...که برای تحقق همسانســازی گرفتهایم را
بهخوبی هزین ه نکردهایم؟ آیا روش پلکانی (در
افزایش مستمریها) روش ابداعی من نبود؟
آیا فاصله مستمرهای 400تا 500هزار تومان با
امروز که حداقل یکمیلیون و  300هزار تومان
است حاصل تالش این دوران نبود ».وزیر کار به
موضوع بیکاری نیز پرداخت و گفت« :بیکاری
باال،محصولسیاستهایاشتغالیووضعیت
بازار کار است و هیچ ارتباطی به وزارت کار ندارد،
امــا من خودم را وزیر بیکاران نامیدم تا به مردم
خدمت کنم ».به گفته ربیعی ،اگر آبباریکهای
در اشــتغال وجود دارد ناشــی از سیاســتها،
تالشها ،برنامهها و عملکرد وزارت کار است.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ دورهای مانند امروز
کارگر و کارفرما به هم نزدیک نبودند ،شفافیت
و کنارگذاشتن اختالفات را رمز حل مشکالت
و معضالت دانســت و افزود« :ما پول پخش
نکردیم و معتقدم عملکردمان در مسائل مربوط
به فقر و توانمندســازی صحیح بوده اســت».
ربیعیبهخروجتامیناجتماعیازبنگاهداریهم
اشاره و اعالم کرد« :مقدمات فروش 50بنگاه
بزرگ در مجموعه تامیناجتماعی فراهم شده
است ».با اتمام صحبتهای ربیعی ،رایگیری
انجام شد که از مجموع  243رای ماخوذه ،در
مقابل  111نفری که مخالف استیضاح بودند،
 129نماینده با رفتن ربیعــی موافقت کردند و
ســهنفر رای ممتنع دادنــد و بدین ترتیب علی
ربیعی از مسئولیت خود در وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی کنار رفت.

