مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
یکی ازدغدغهها و مشــکالت ســازمانهای بیمهای ،نداشــتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .اســتفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و
صرفهجویی در هزینه و وقت اســت« .پرســش» جایی اســت 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.
یکشنبه
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شماره صد و نود و دو

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

عیدی امسال کارگران حداقل  2222538تومان و حداکثر  3333807تومان

آنچه باید درباره عیدی کارگران و بازنشستگان بدانید!
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

همه ســاله با فرارســیدن ماههای پایانی سال ،یکی
از بحثهای شــایع و داغ بین کارگران ،کارمندان و
بازنشستگان موضوع میزان عیدی و زمان واریز آن
اســت تا با اطالع از آن ،برای خرید شــب عید خود و
خانوادهشــان برنامهریزی کنند .به همین مناسبت،
این شماره به پاسخ چند پرسش پیرامون این موضوع
اختصاص داده شده است.
لطفــا در خصوص نحوه محاســبه و میزان عیدی
امسال کارگران توضیح دهید.

بــه موجب قانون مربــوط به تعیین عیدی و پاداش ســاالنه
کارگران شــاغل در کارگاههای مشــمول قانون کار مصوب
 1370/12/6مجلس شــورای اسالمی ،تمامی کارفرمایان
کارگاههای مشمول قانون کار مکلفاند به هریک از کارگران
خود نسبت به یک سال کار ،معادل 60روز آخرین مزد عیدی و
پاداش بپردازند ،مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان
نبایــد از معادل 90روز حداقل مزد قانونی تجاوز کند .اما نظر
به اینکه حداقل دستمزد امسال روزانه  370423ریال است،
لذا مبلغ عیدی امســال کارگران مشمول قانون کار ،حداقل
 2222538تومان و حداکثر  3333807تومان است.

عیدی کارگرانی که در طول سال کمتر از یکسال
کار کــرده یا مدتی در مرخصی اســتعالجی یا زایمان
بودهاند چگونه محاسبه و پرداخت میشود؟

به موجب قانون مذکور در سوال قبل ،مبلغ پرداختی فوق به
کارکنانی که کمتر از یک ســال در کارگاه کار کردهاند ،باید به
مأخذ  60روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود
و مبلــغ پرداختی از این بابت برای هرماه نباید از یکدوازدهم
ســقف تعیین شــده ( 90روز حداقل دستمزد ســال) تجاوز
کند .همچنین با توجه به اینکه براساس ماده  74قانون کار،
مرخصی اســتعالجی با تایید ســازمان تامیناجتماعی جزء
سوابق کار و بازنشســتگی کارگران محسوب خواهد شد ،لذا
برای کارگرانی که در طول سال مدتی از مرخصی استعالجی
یا زایمان استفاده کردهاند ،عیدی بهطور کامل تعلق گرفته و
باید توســط کارفرما پرداخت شــود ،مگر آنکه بهجز مرخصی
استعالجی یا زایمان ،کمتر از یکسال اشتغال به کار داشته
باشــند که در این صورت عیدی به نســبت ایــام کارکرد (که

شامل مرخصی اســتعالجی و زایمان نیز میشود) محاسبه
و توســط کارفرما پرداخت میشود .مثال چنانچه کارگری در
طول امسال ،چهار ماه اشتغال و شش ماه از مرخصی زایمان
یا استعالجی استفاده کرده باشد ،میزان عیدی امسال او بین
ده دوازدهم (ده ماه) حداقل و حداکثر مبالغ مذکور در سوال
قبل یعنی حداقل  1853115تومــان و حداکثر 2778172
تومان خواهد بود.
آیابهبیمهشدگانیکهازتامیناجتماعیبیمهبیکاری
دریافت میکنند ،عیدی پرداخت میشود؟

خیر ،پرداخت عیدی و پاداش برعهده کارفرماست و چون این
گروه از بیمهشــدگان با کارفرما قطع رابطه استخدامی کرده
و بیکار شــدهاند ،صرفا عیدی تعداد ماههای اشتغال قبل از
شروع بیکاری آنها توسط اداره کار محاسبه و توسط کارفرما
باید پرداخت شود و برای ماههای دریافت مقرری بیمه بیکاری
عیدی تعلق نمیگیرد.

به بیمهشدگان اختیاری ،مشاغل آزاد ،رانندگان،
کارگران ســاختمانی ،باربران ،زنبــورداران و ...که
حقبیمه را خودشــان بــه تامیناجتماعــی پرداخت
میکنند ،عیدی پرداخت میشود؟

خیر ،عیدی به بیمهشدگان اجباری (کارگران) مشمول قانون
کار تعلق گرفته و توسط کارفرمای آنان پرداخت میشود .البته
برای افرادی که تا پایان امسال مستمریبگیر شده یا میشوند،
درصدی از مبلغ فوق به نسبت تعداد ماههای دریافت مستمری
در امسال عیدی تعلق میگیرد.

میــزان عیــدی امســال مســتمریبگیران
تامیناجتماعــی چقدر اســت و چــه زمانی بــه آنان
پرداخت میشود؟

براســاس مصوبه مورخ  1397/11/7هیئتوزیران ،میزان
عیدی تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی و مستمریبگیران
(بازنشســتگان ،ازکارافتادگان و بازمانــدگان) صندوقهای
بازنشستگی از جمله تامیناجتماعی مبلغ یک میلیون تومان
تعیین شده که بنا بر اعالم سرپرست سازمان تامیناجتماعی
این مبلغ تا دهم اسفند ماه امسال به حساب مستمریبگیران
واریز میشود.

عیدی مســتمریبگیرانی که براســاس سنوات
پرداخت حقبیمه مســتمریبگیر شــدهاند و حقوق

عیدی به بیمهشدگان اجباری (کارگران) مشمول قانون کار تعلق گرفته و توسط کارفرمای آنان پرداخت میشود.

ً
مســتمری آنها غالبا کمتر از حداقل دستمزد ماهانه
سال است ،چه میزان است؟

عیدیمستمریبگیرانیکهبراساسسنواتپرداختحقبیمه
(براساس قانون تعیینتکلیف تامیناجتماعی اشخاصی که
10سال و کمتر حقبیمه پرداخت کردهاند) و بدون رعایت ماده
 111قانونتامیناجتماعیمستمریبگیرشدهاند(،یعنیبدون
الزام ترمیم مستمری آنان به حداقل دستمزد ماهانه سال) نیز
براساس ســنوات پرداخت حقبیمه آنان محاسبه و پرداخت
میشود .به بیان دیگر عیدی امسال این مستمریبگیران برابر
است با  1/30سنوات پرداخت حقبیمه در  1000000تومان.
مثال عیدی امسال بیمهشدهای که براساس قانون مذکور با
15سال سابقه بازنشسته شده ،مبلغ  500هزار تومان است.

 نحوه محاســبه و پرداخت عیدی بــه بازماندگان
بیمهشده یا مستمریبگیر چگونه است؟

مبلغ عیدی نیز مانند حقوق مستمری به نسبت سهام مقرر در
ماده 83قانون تامیناجتماعی بهشرح زیر محاسبه و به حساب
آنان واریز خواهد شد.
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افقی

ی صنعت کشو ر
 -1یکی از چالشهای مهم این روزها 
ف اضاف ه عربی
 -2سازمانهای وابست ه ب ه دولت -کیف مسافرتی -حر 
ق و باستان -استوار
 -3گاه -عتی 
ت پیامبر(ص)
ف آزاد -از صفا 
 -4عزیز عرب -اشار ه و اطوار -مخف 
ب مانده -رنگارنگ
نش 
 -5زیرا -نا 
 -6ســعی بیهوده -اثری از ویلیام جرالد گلدینگ ،داســتانپرداز و شاعر برنده
جایزه نوبل ادبی -ویژگیها
ت اقتصادی جوانان
ن مشکال 
ی از مهمتری 
 -7پایاننامه -پارسا -یک 
ی رضا عطاران -زبانه
 -8فیلمــی از علیرضا داودنژاد محصول  ،1384با بــاز 
آتش -زبان هم میزند! -میغ
 -9پیداکردن -خجسته -چه
ت بهداشتی-
ی جهان در زمین ه ارائ ه خدما 
ن کشــورها 
ل بهتری 
 -10جایگاه او 
پوشش کاغذی نامه -ورزش تمرکز حواس
ق و هنر یونان -گیاهان گروه نهانزادان که در آنها گل دیده
 -11الهه عشــ 
نمیشود -فراموشی
ی در اروپا
 -12از گربهسانان -فریب -از انجیلها -رود 
ی !
 -13نعم -خسیس -سر فوتبال 
ی شماره 10باشگاه بنفیلد
ک آرژانتین 
 -14ضمیر بیگانه -کوهه -هافب 
 -15رکورددار جوایز 37جشنوار ه فیل م فجر

 -6شهری در آذربایجانشرقی -زادبوم -بوتهزرگری
 -7کلمه تعجب -پسر -پیگیر در آزار رساندن
 -8تشکیلدهنده مولکول -امر به یافتن -وسیله تولیدمثل برخی از آغازیان-
اشاره و اطوار
 -9نیمــی از آمار زایمانها را در ایران تشــکیل میدهــد -گیاهی با برگهای
سوز دل
مستمرِ -
 -10نمک سرکه -غده چرکی -جدا ،جدا
ل شکسته -از مشاغل کارگری
 -11یگانه -د 
ی ترش -کشور اهرا م ثالثه -همانند -پسر بزرگ فریدون
 -12آلو 
 -13یکی از دو شــبهجزیره تشــکیلدهنده مالزی -میل و رغبت شدید برای
انجام کاری -یله
 -14به معنی غ م نیز آمده -یک تار مو -مانند بچهها
ل مرد در 37جشنواره فیلم
 -15برنده سیمر غ بلورین بهترین بازیگر نقش مکم 
ی در فیلم مسخرهباز -نظر و نگاه
ی باز 
فجر برا 
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عمودی

ن زیر سه میلیون تومان
 -1ظرف قدیمی آبخوری -بستههایی ک ه حقوقبگیرا 
ت میکنند
ق دریاف 
حقو 
ت شش کیلومتر و
ن نا م با مساح 
ی ب ه همی 
ن و در کنار شهر 
ی در چی 
 -2دریاچها 
ک پارچه -پنب ه دان ه
ن چرو 
ی چین -وسیل ه صافکرد 
ی گردشگر 
ی از جاذبهها 
یک 
 -3ضمیر جمع -از اقوام تاریخ -ویلنیست
ی هست -برابر -آمرزندگان
ش زمستان 
ک پوش 
ک اضافی -جزء الینف 
 -4الستی 
ل مرگومیــر ایرانیان قرار
ی ک ه در صدر عوام 
 -5غــذای نیمــروز -بیماریهای 
ب تهران
دارد -از دروازههای غر 

الف -میزان عیدی همســر دائم بیمهشده معادل 50درصد
عیدی اســت و در صورتی که بیمهشده یا مستمریبگیر مرد
دارای چند همســر دائم باشد ،عیدی به تســاوی بین آنها
تقسیم میشود.
ب -عیدی هر فرزند یا فرزندخوانده بیمهشده یا مستمریبگیر
متوفــی معادل 25درصد عیدی و ســهم هریــک پدر و مادر
بیمهشــده متوفی (در صورت تعلق مستمری به آنان) معادل
25درصد عیدی است.
ج -میزان عیدی سهم هریک از بازماندگان عبارت است از:
حاصل ضرب ســهم وی از عیدی (بهشــرح فوق) تقسیم بر
مجموع سهام همه بازماندگان واجد شرایط.
د -مجموع عیدی بازماندگان متوفی نباید از100درصد میزان
عیدی بیشتر شود .هرگاه مجموع عیدی از این میزان تجاوز
کند ،سهم هریک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده میشود
و از طرفی هرگاه یکی از بازماندگان فوت یا فاقد شرایط دریافت
مستمری شود ،سهم بقیه آنان با توجه به تقسیمبندی مذکور
افزایــش خواهد یافت و بازماندگان بیمهشــده از 100درصد
عیدی تعیینشده بهرهمند میشوند.

