از ما بپرسید
یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای نداشتن آگاهی و یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .موضوعی که نه فقط گاهی موجب تضییع حقوق بیمهشدگان ،کارگران و کارفرمایان میشود بلکه
باعث تحمیل هزینههای اضافی و هدررفت وقت مفید نیروی انسانی میشود .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 را با مشاور ما در میان بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید .برای این منظور میتوانید سواالت خود را از طریق ایمیل  porsesh.11@gmail.comبرای ما ارسال کنید.
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شماره چهل و هشت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

ساعات کار در کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون کار ،مدت زمانی
است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما
قرار میدهد .ساعات کار در هفته 44ساعت است و در کارهای نوبتی
که ساعات کار به صورت چرخشی انجام میشود ،ساعات کار در ماه
نباید از  176ساعت بیشتر باشد .ضمن اینکه ساعت کار در شبانهروز
نباید از 8ساعت (ماده 51قانون کار) تجاوز کند و در صورت نیاز به کار
بیشتر ،فقط میتوان 4ساعت اضافهکار در روز برای کارگر منظور کرد
که این مدت نیز باید با موافقت کارگر و پرداخت فوقالعاده اضافهکار
که  40درصد اضافه بر مزد روزانه کارگر است ،تعیین و پرداخت شود.
البتهچنانچهشرایطاضطراریبراثرحوادثغیرمترقبهیااحیایمجدد
کارگاهبهوجودآیدمیتواناضافهکاربیشتریراازکارگرطلبکردکه
با حالت عادی متفاوت است (ماده  59قانون کار).
زمان صرف صبحانه و ناهار جزء ساعات کار نیست ولی چنانچه در
کارگاهی از ابتدا ساعت صرف ناهار جزء ساعات کار محسوب شده
باشد ،این رویه باید ادامه یابد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه ساعات کار در مشاغل سخت و زیانآور
 6ساعت در روز و  36ساعت در هفته است.
همچنین ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ،نیمساعت کمتر از ساعات
کار معمولی کارگران است .ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر
و کارفرما تعیین خواهد شد .کارگر نوجوان فردی است که بین  15تا
 18سال سن دارد.

برای  8ساعت کار یک روز بیمه منظور میشود .حقبیمه دریافتی بابت اضافهکاری نیز فقط بر میزان خدمات سازمان تاثیر دارد و موجب افزایش مدت سابقه فرد نمیشود

مشاور آتیهنو شرح میدهد:

ارتباط ساعاتکاربا سابقه بیمه

اضافهکاری چیست؟

کار اضافی به کاری گفته میشــود که عالوه بر ســاعات معمولی
روزانه و هفتگی انجام شود .کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایایی
دارد .این امر برای کارگر مزد و درآمد بیشــتری دارد و برای کارفرما
بهرهگیری بیشــتر از امکانات کارگاه بدون استخدام کارگر جدید و
پرداخت حقبیمه.
در موارد زیر تعیین اضافهکاری برای کارگر ممنوع است:
 )1کارگریکه کار شبانه انجام میدهد .کار شبانه از
ساعت  22شب تا  6صبح را شامل میشود و از ساعت
 6صبح تا  22شبکار روزانه خواهد بود.
 )2کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیانآور
اشتغال دارد.
 )3کارگر نوجوان.
بیمه و ساعات کار

پرداخت حقبیمه به سازمان تامیناجتماعی براساس روز و ساعت
تعیین و به سازمان مزبور پرداخت میشــود ،به ترتیبی که برای 8
ساعت کار یک روز بیمه منظور میشــود .حقبیمه دریافتی بابت
اضافهکاری نیز فقط بر میزان خدمات ســازمان تاثیر دارد و موجب
افزایش مدت سابقه فرد نمیشود .با این حال با توجه به مدت کارکرد
هر فرد در کارگاههای مشمول قانون کار و تامیناجتماعی در طول ماه
حقبیمه پرداخت و متناسب با آن حقبیمه منظور میشود .در برخی
از مشاغل مدت کار در ماه کمتر از  30روز است و درواقع به صورت
پارهوقت و ساعتی انجام میشود که در این موارد الزم است با توجه
به نوع شغل مدت قابلقبول کارکرد در طول ماه مورد توافق سازمان

و صنف مربوطه قرار بگیرد و براســاس آن مبلغ بیمه دریافت شود.
در هر حال مبنای تعیین سابقه این افراد این گونه است که  8ساعت
کار یک روز سابقه منظور شــود .بهتر است در مشاغلی که ماهیت
کوتاهمدت و پارهوقت یا ســاعتی دارند دستمزد و میزان مدتزمان
کارکرد در ماه تعیین شود ،مثل شغل منشیگری در مطبها یا دفاتر
وکالت یا مشاوره.
لیست بیمه من هرماه در دو شرکت رد میشود .آیا این
مسئله اشکال دارد؟ مزیت آن چیست؟

ارسال حقبیمه در دو یا چند کارگاه اشکالی ندارد ،ولی در هر حال
سقف پرداخت حقبیمه که  7برابر حداقل دستمزد سال مربوطه
است توسط سازمان تامیناجتماعی رعایت میشود .باید توجه
داشت که با پرداخت حقبیمه در چند کارگاه سابقه فرد افزایش
نمییابد فقط در هنگام استفاده از خدمات با توجه به اینکه مزایا
براساس حقبیمههای پرداختی در ماهها یا سالهای آخر پرداخت
حقبیمه ،محاسبه و پرداخت میشود ،مزایای بهتری شامل فرد
میشود .سابقه بیمهای که برای یک فرد در  24ساعت شبانهروز
در نظر گرفته میشــود  8ساعت کار است .بیش از زمان مذکور
هم که موجب میشود فرد از اضافهکار برخوردار شود و فوقالعاده
اضافهکار دریافت کند ،سابقه اضافهای در نظر گرفته نمیشود.

کار بیشتر از  44ساعت در هفته چه حکمی دارد؟

بهموجب قانــون ،کار بیش از  44ســاعت در هفته اضافهکاری
محسوب میشــود و بابت آن  40درصد بیشتر از ساعات عادی
باید پرداخت شود.
آیا از اضافهکاری حقبیمه دریافت میشود؟

بله ،بهموجب قانون تامیناجتماعی ،هرگونه دریافتی مستمر نقدی
و غیرنقدی مشمول کسر حقبیمه است ،بنابراین اضافهکاری نیز
مشمول کسر حقبیمه است.
تاخیر یا تعجیل در کار کارگر را میتوان از اضافهکاری
وی کسر کرد؟

خیر ،زیرا ارزش کار اضافه  40درصد بیشتر از کار عادی است ،پس
نمیتوان آنها را برابر در نظر گرفت و کســریهای کار عادی را از
اضافهکار کسر کرد.
به چه پرداختیهایی اضافهکار تعلق میگیرد؟

مزایا و پرداختهایی که بهتبع شــغل به کارگر تعلق میگیرد مثل
ســختی کار ،مزایای سرپرستی و ...در محاســبه اضافهکار باید در
نظر گرفته شود.

کارگران غیرنوبتی که اضافهکاری آنان به
شبکاری نیز کشیده شده از کدامیک از
فوقالعادههای اضافهکاری یا شبکاری برخوردار
میشوند؟

کارگر غیر نوبتکار که اضافهکاری وی در طول زمان شــبکاری
(از ساعت  22شــب تا  6بامداد) به طول انجامیده هم اضافهکاری
( 40درصد اضافه بر مزد) و هم شبکاری ( 35درصد اضافه بر مزد)
دریافت خواهد کرد.
در چه شرایطی کارفرما میتواند بیش از  4ساعت در
روز برای کارگر اضافهکاری تعیین کند؟

ارجاع کار اضافی به شرط پرداخت اضافهکاری ( 40درصد اضافهمزد
برای هر ســاعت) و برای مدتی که جهت مقابلــه با اوضاعواحوال
خاص (موارد زیر) باشــد با تشخیص کارفرما ،حداکثر آن  8ساعت
در روز خواهد بود.
الف)جلوگیریازحوادثقابلپیشبینیویاترمیمخسارتیکهنتیجه
حوادث مذکور است.
ب) اعاده فعالیــت کارگاه ،در صورتی کــه فعالیت مذکور به علت
بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل ســیل ،زلزله و یا اوضاعواحوال
غیرقابلپیشبینی دیگر قطع شده باشد.
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حمیدرضا عبدالوند
طراح:

عمودی

 - 1افرادی که وابســته و زیرمجموعه شــخص حقوقبگیر و بیمهشده
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افقي

 - 1سازمانی که در نخستین کنگره بینالمللی توسعه روابط اقتصادی در
حوزه سالمت با محوریت کشورهای اسالمی بهعنوان سازمان پیشرو در
زمینه اقتصاد مقاومتی انتخاب شد  -چاشنی پرچرب غذا
 - 2درخور نمایش  -زمین اختصاصی رئال مادرید
 - 3زمین پست و بلند پرآب و سبزه  -اشعه اتمی  -فرومایه
 - 4اهل اتیوپی قدیم  -پرندهای شبیه کالغ  -ترشرو  -فریاد نزدیک
 - 5قطعهای الکترونیکی  -آلوده  -همشاگرد
 - 6بخــش زیرین کفش  -رمانی از جین اوســتین  -عضوی در صورت
 شیمی کربنی - 7چه کسی؟  -دردسر  -شماره سالهای زندگی  -فرصت دادن
 - 8جزو الزامات هر صندوق بیمهای که در ســازمان تامیناجتماعی نیز
بهعنوان تنها سازمان درآمد هزینهای کشور معنا پیدا میکند
 - 9از حروف الفبا  -اهل شهر هرات  -پشت سر  -واحد سطح
 - 10عدسی جایگزین عینک  -مروارید درشت  -چانه  -غار
 - 11حد نصاب ورزشی  -حلبی  -یوزپلنگ آمریکایی
 - 12حرف پیــروزی  -ظرف پلو  -توضیح  -عنصر شــیمیایی فلزی با
عدد اتمی  55که در مجاورت هوا بهسرعت کدر میشود و نسبت به آب و
هالوژنها واکنش نشان میدهد
 - 13بخشش  -پسر مازنی  -لنگ حمام
 - 14آرمانشــهر سر توماس مور اندیشمند انگلیسی قرن  16میالدی -
باشگاهاسپانیایی
 - 15ترمزی برای اسب و خر  -یکی از دالیل اصلی رکود در شرایط فعلی
اقتصاد ایران

هستند  -کشوری که هلیکوپترهای چندمنظوره آنسات را به ایران تحویل
خواهد داد

 - 2از خواهران برونته  -بعضی  -دستخوش خوشبینی
 - 3مدارا و همراهی  -از سینهای سفره هفتسین  -عالمت جمع در عربی
 - 4از سور قرآن  -ضد هیچ  -دریایی نزدیک دو کره  -قورباغه درختی
 - 5قصد  -قطعه کرویشکل داخل بلبرینگ  -دارای پایداری
 - 6از مشاغل کارگری  -از توابع غرب استان تهران  -گناه کوچک
ترکی -
اتاق  
آفریقایی-
 - 7محلهای در اصفهان  -کشور 
کلمه آرزو
 - 8مادر آذری  -همسر ایرج از قهرمانان شاهنامه  -نهال نورس
 - 9صندلی راحتی  -ابزار عمران  -به یاد آوردن  -باب روز
 - 10برتر  -بیبینش  -از مشاغل کارگری
 - 11یک دانه عناب!  -از مرکبات  -واحد پتانسیل الکتریکی
 - 12حرف انتخاب  -آسمان  -راه بیپایان!  -جسور ،بیادب
 - 13خوب نیست!  -ناخنک زدن به خوراک  -از کوزه شکسته آب میخورد!
 - 14گردنبندی به صورت مجموعهای از آویزها در جلوی ســینه  -واژه
فراخواندن  -بن فعل آمدن
کشتیرانی جهان است که
 - 15دارای یکی از بزرگترین
های  
ت
شــرک


جهانرا در اختیار دارد  -کسی
 14/9درصد سهام بازار حملونقل دریایی
دهد
انجام 
را 
کاری
وی 
دستور

معین
که دیگری را اجیر کند تا به
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