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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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توپنج
شماره صد و شص 

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

کارگران ساختمانی و حوادث کار
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

درشمارهقبلبهتشریحوتوضیحنکاتیپیرامونحادثه
ناشی از کار ،بهطور عام پرداختیم .در این شماره هم
ادامه مطلبرا با بیان مطالبیدر خصوص حادثه ناشی
از کار کارگران ساختمانی بهطور خاص پی گرفته و به
چند پرسش در این زمینه پاسخ میدهیم.
لطفا در خصوص انواع بیمه کارگران ساختمانی و
حادثه هر یک توضیح دهید.

دو نــوع کارگــر ســاختمانی در قانون تعریف شــده اســت:
الف -مشــموالن قانون بیمه اجباری کارگران ســاختمانی
مصوب . 1352/8/21
طبق این قانون کارگران شاغل در کارهای ساختمانی ،اعم از
ایجادساختمانیاتوسعهآنیاتجدیدبناوتخریبمربوطبهآن،
به ترتیب مندرج در قانون مزبور نزد صندوق تامیناجتماعی
در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود .اما این گروه از
کارگران لزوما بیمهپرداز نبوده و تمامی مشموالن این قانون
اعم از کارگران ،مالکان ساختمان یا افراد خانواده مشروط بر
اینکه اشتغال آنان در کار ساختمانی حین وقوع حادثه از هر
حیث مورد تایید قرار گیرد در صورت وجود مدارک الزم مانند
پروانه ساختمان معتبر و برگ پرداخت حقبیمه مربوطه قابل
بررســی خواهد بود .ضمنا بر اساس قانون مذکور ،منظور از
حادثه ناشــی از کار این نوع از کارگران ساختمانی ،حادثهای
اســت که حین انجــام کار و به ســبب آن در محدوده کارگاه
ساختمانی برای کارگر اتفاق میفتد و حوادث خارج از محدوده
ساختمان ناشی از کار نخواهند بود.
ب -مشموالن قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصــوب  1386/8/9و  1387/12/14مجلــس شــورای
اسالمی .
در این قانون کارگر ســاختمانی به فردی گفته میشــود که
به نحوی در رابطه با ایجاد و توســعه ســاختمان ،تجدید بنا،
تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان بهطور مستقیم اشتغال
داشــته و مشمول مقررات خاصی از نظر بیمه و بازنشستگی
نباشد .عالوه بر این کارگر ساختمانی میبایست دارای کارت
مهارت معتبر فنــی و حرفهای مرتبط با شــغلش اعم از ّبنا،
کچکار ،سیمانکار ،کاشیکار ،برقکار و ...باشد .در صورتی که
شرایط و صالحیتهای کارگران بخش ساختمانی تایید شود،
این افراد میتوانند مطابق قوانین و مقررات با پرداخت حقبیمه

بهجرگهبیمهشدگانتامیناجتماعیاضافهشوند.ضمناحادثه
ناشــی از کار این گروه از بیمهشدگان در صورت وجود پروانه
یوحرفهای معتبر و برگه
ساختمانی معتبر ،کارت مهارت فن 
پرداختحقبیمهبارعایتسایرضوابطقابلبررسیخواهدبود.
در صورت وقوع حادثه برای کارگران ساختمانی،
ســازمان تامیناجتماعی چه تعهداتــی در قبال آنان
دارد؟

چنانچه حادثه ناشی از کار منجر به مصدومیت ،ازکارافتادگی
یا فوت کارگر ســاختمانی شود ،ســازمان تامیناجتماعی
تعهــدات خود را درباره این دســته از کارگران انجام خواهد
داد .در حوادث ناشی از کار سازمان تامیناجتماعی به طور
معمول وظایف خود را به این شرح میداند« :ارائه خدمات
درمانی تا بهبود حادثهدیده و خاتمه درمان ،پرداخت غرامت
دستمزد ایام بیماری یا غرامت مقطوع نقص عضو در ارتباط
با حادثه ناشی از کار ،برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی،
کلی یا مستمری بازماندگان ،هزینه سفر و اقامت بیمهشده
و همــراه در ارتبــاط با حادثه ناشــی از کار در صورت ارجاع
فرد حادثهدیده به شــهری دیگری برای ادامه درمان و نیز
هزینه پروتز و اروتز (مانند دســت و پا و چشــم مصنوعی).
ســازمان تامیناجتماعی در صورت وجــود تقصیر کارفرما
در بروز حوادث شغلی برای کارگران ،مطابق ماده 66قانون
تامیناجتماعی ورود میکند و هزینههای مربوط را متناسب
با سهم و درصد قصور کارفرما مطالبه و وصول میکند .ضمنا
دوره پرداخت غرامت دستمزد صرفا برای مشموالن قانون
بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سالهای
 1386و  1387کــه خودشــان بهطور مســتقیم بیمهپرداز
هستند ،بهعنوان سابقه پرداخت حقبیمه محسوب میشود
و در دوره دریافت غرامت دســتمزد ایام بیماری ،لزومی به
پرداخت حقبیمه ندارند ،ولی دوره دریافت غرامت دستمزد
برای کارگران ســاختمانی مشــمول قانون بیمــه اجباری
کارگران ساختمانی مصوب سال  1352جزء سابقه پرداخت
حقبیمه منظور نمیشود.

نحوهارائهتعهداتدرمانیتوسطتامیناجتماعی
به کارگران حادثهدیده مشــمول قانون بیمه اجباری
کارگران ساختمانی مصوب سال  1352که بیمهپرداز
نبــوده و فاقد دفترچــه بیمه درمانی هســتند به چه
صورتی است؟

براســاس قانون مذکور ،کارفرمایانی که کارگران مشــمول

چنانچهحادثهناشیازکارمنجربهمصدومیت،ازکارافتادگییافوتکارگرساختمانیشود،تامیناجتماعیتعهداتخودرادربارهایندستهازکارگرانانجامخواهدداد.

قانــون فوق را بهکار میگیرند یا نمایندگان آنان ،موظفاند
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ،فورا کارگر حادثهدیده را
به نزدیکترین واحد درمانی سازمان تامیناجتماعی اعزام
کنند و در صورت عدم دسترســی به واحد درمانی سازمان،
موظفاند وی را به نزدیکترین واحد درمانی موجود اعزام
کنند و سپس مراتب را ضمن تنظیم گزارش حادثه ،حداکثر
ظرف ســه روز اداری بــه اطالع ســازمان تامیناجتماعی
برسانند .در این صورت تامیناجتماعی در صورت تایید ناشی
از کار بودن حادثه ،هزینههای پرداختی توسط فرد حادثهدیده
را بر اساس مقررات پرداخت خواهد کرد.
آیا کارگرانی که در فعالیتهای ساختمانی از قبیل
نقاشــی ،لولهکشی ،قیرگونی و ســایر موارد مشابه
دچار حادثه شــوند ،نیز بهعنوان حادثه ناشی از کار
محسوب میشود؟

خیر ،با توجه به اینکه بر اساس اعالم دفتر حقوقی سازمان
شــهرداریها و دهیاریهای کشور اینگونه فعالیتها که
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عمدتا پس از پایان کار ســاختمان انجام میشود ،تعمیرات
اساسی ساختمان تلقی نشده و در اکثر موارد نیز در خصوص
آن پروانه صادر نمیشــود ،این گروه از افراد مشمول قانون
بیمه کارگران ساختمانی نبوده و حوادث ناشی از کار برای این
دسته از کارگران در اجرای قانون مذکور قابل بررسی نیست.
در مواردی که مالکان ساختمان قبل از پرداخت
حقبیمه مقرر و صدور پروانه ســاختمان ،اقدام به
انجام عملیات ســاختمانی کرده و در حین عملیات
مذکــور حادثــهای در محیــط کار بــرای کارگــران
ســاختمانی بهوجود آید ،آیا این حادثه قابل بررسی
است؟

بله ،در اینگونه موارد اگر حقبیمه متعلقه پرداخت نشــده
باشد ،ولی سرانجام پروانه ســاختمانی یا گواهی انجام کار
مربوطه در امر ساختمان از سوی مراجع ذیصالح صادر و
ی حادث ه با رعایت
بالمانع اعالم شود در اینصورت نیز بررس 
ضوابط مقرر امکانپذیر است.

با این حال با همین میزان سرمایه و دارایی انتظار
میرود بخش ســرمایهگذاری بــه صورت بهینه
فعالیــت و در حــد توان خود بخشــی از نیازهای
ن کند .در موقعیت
سازمان تامیناجتماعی را تامی 
فعلــی که کشــور بــا دور تــازهای از تحریمهای
یکجانبه آمریکا روبهرو شده و وضعیت اقتصادی
کشور چندان مساعد نیست ،طبیعی است حوزه
ســرمایهگذاری ســازمان تامیناجتماعی بیش
از دو بخــش دیگر (بیمــهای و درمانــی) متاثر
میشــود .ایــن تاثیرپذیری اقتصادی ســازمان
تامیناجتماعی عموما در ســه حــوزه صادرات،
مبادالت مالی و واردات ماشــینآالت و قطعات
و مواد اولیــه اتفاق میافتد .در حــوزه صادرات،
مهمترین مشکل شــامل بازاریابی و پایینآمدن
امکان فروش محصوالت بنگاهها و شرکتهای
اقتصادی زیرمجموعه سازمان تامیناجتماعی
است .مبادالت ارزهای خارجی ،گشایش اعتبارات
اســنادی و بیم ه نقلوانتقال محصــوالت نیز از
دیگر مشکالت حوزه صادرات و مبادالت است.
گذشته از مشکالتی که شرکتهای تابعه سازمان
تامیناجتماعی درباره مراودات تجاری با شرکای
خارجی در شرایط جدید خواهند داشت ،در حوزه
واردات ،نیــاز بنگاهها به واردات ماشــینآالت و
قطعات و مواداولیه بهخصوص مواد اولیه دارویی
بــا محدودیتهایــی روبهرو خواهد شــد .نتیجه
ملموس و قابل اعتنــای این محدودیتها نیز از
این قرار خواهد بود که حجم صادرات شــرکتها
و بنگاههای تابعه بخش سرمایهگذاری به شدت
افت خواهد کرد و بالطبع چنین تغییراتی به کاهش
درآمدهای شرکتها منجر میشود .اثر دیگر این
محدودیتها ،افزایش هزینههای تولید بنگاهها
بــه دلیل باالتر رفتــن نرخ ارز و شــاخص تورم و
رشد قیمتها و همین طور دشوارترشدن واردات
مواداولیه و قطعات است .این تورم قیمتی در سطح
عمومی نیز اثراتی خواهد داشت .با توجه به اینکه
درشرایطپرنوساناقتصادی،قدرتخریدعمومی
افتمیکندومردمدیگرقادرنیستندنیازهایخود
ن کنند ،رفتار اقتصادی آنها تغییر خواهد
را تامی 
کردوب هاصطالحباکاهشتقاضاروبهرومیشویم.
این کاهش تقاضا نیز به ســهم خود موجب افت
فروش شــرکتها و در نهایت کمشــدن درآمد و
سودآوریبنگاههایتابعهسازمانتامیناجتماعی
در بخش سرمایهگذاری میشود .چنین تغییراتی
بهنوبهخودبرایسازمانتامیناجتماعینیزایجاد
مشکل میکنند .معضل ابتدایی ،ناتوانی بخش
سرمایهگذاری در تامین بخشی از نیازهای مالی
سازمان تامیناجتماعی است .واقعیت این است
که بخش سرمایهگذاری سازمان تامیناجتماعی
مدتهاست زیر فشار است که بخشی از کسری
منابع سازمان را تامین کند که با توجه به عالئم و
نشانههایی که شــرح آن رفت ،احتمال نمیرود
این توقع وانتظار پاســخ داده شــود .مسئله دوم
تاثیر منفــی وضعیت اقتصادی کنونی بر رشــد
و بالندگی شــرکتهای زیرپوشــش است که به
نوعی در ذخایــر فنی ســازمان تامیناجتماعی
نقصان ایجاد میکند و ســرمایهگذاریهای آن
را در معرض آســیب و ناکارآمــدی قرار میدهد
که خطــری بزرگ برای این ســازمان اســت .با
همه اینها شــواهد جــدی حاکی از آن اســت
که حوزه اقتصادی و ســرمایهگذاری ســازمان
تامیناجتماعــی در حــال بررســی راهکارهای
برونرفت از شــرایط تهدیدزاســت کــه بهزودی
در قالب برنامههای عملیاتــی و کاربردی اعالم
میشــوند .برای نمونه با توجه به اینکه در شرایط
جدید همه شرکتها در سازوکار تحریمی حضور
و مشارکت ندارند ،میتوان با بازاریابی بینالمللی
طبق رویههای جدید شــرکای مناسب تجاری را
پیدا کرد و به تقویــت مبادالت بینالمللی بخش
ســرمایهگذاری پرداخت .جلب ســرمایهگذاران
کمریسک خارجی نیز از دیگر راهکارهایی است
که میتوان از آن بهره برد و شرکتها و بنگاههای
تابعه ســازمان تامیناجتماعی را تشویق کرد که
با این گروه از شــرکتها که در تیررس تحریمها
قرار ندارند ،مراودات تجاری برقرار کنند .استفاده
از متخصصــان مالیــه خارجی بــرای اطالع و
آگاهی بیشتر از ریسکهای بینالمللی ،استفاده
از روشهــای جایگزیــن ماننــد تهاتــر به جای
فــروش نقــدی نیز از دیگــر راهکارهایی اســت
که دســت شــرکتها و بنگاههای تابعه سازمان
تامیناجتماعــی را برای گســترش فعالیتهای
اقتصادیشان باز میگذارد.
رئیس گروه تدوین راهبردهای سرمایهگذاری
سازمانتامیناجتماعی

