
پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواھی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب  -1
آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه " بارضایت وراث "صنفی به نام یکی از وراث با درج 

 شده تلقی خواھند شد ؟

  

 :پاسخ

) با رضایت شریک(در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گرددجدید درآمد چنانچه ١٩باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه 

درآنصورت ھریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگیری فیمابین آنان متصورنبوده وبیمه شده محسوب نمی گردند و بیمه 

موضوع بخشنامه شماره  ٨٧/٤/٨قانون اصالح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مصوب  ٥پردازی آنان با رعایت تبصره 

 . مشترک فنی ودرآمد خواھد بود٩

نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی  -2
انجام ولیکن صدور  ٩٢و پرداخت عوارض مربوطه را در سال   از جمله مراجعه به شھرداری

چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم  انجام شده است درخصوص٩٣پروانه ساختمانی درسال 
 چگونه خواھد بود؟ ٩٢قانون بودجه سال  ٨٩وصول حق بیمه ساختمانی با عنایت به بند 

  

 :پاسخ

) ٥(و ) ٣(و با عنایت به آئین نامه اجرائی مواد  ٩٣کل کشور در بودجه سال ٩٢قانون بودجه سال  ٨٩باتوجه به عدم تنفیذ بند 

اختمانی، حق بیمه سھم کارفرما به ازای ھر متر مربع ساختمان برابرحاصلضرب ضریب حق بیمه اجتماعی کارگران س قانون بیمه

در حداقل دستمزد ماھانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می باشد بنابراین الزمست بھنگام گواھی پایان کار وفق 

 . اقدام گردد ٩٢/١٢/٢٨مورخ  ٥٠٢٠/١٢٨٤دستور اداری شماره 

توانند به ادعای اشتغال کارکنان بنیاد امور مھاجرین جنگ تحمیلی سابق  ا شعب میآی -3
 ٨٨/٦/٢١مورخ  ٥٠٠٠/٥٣٩رادر قالب دستور اداری  ٦٧/٣/١مربوط به قبل از تاریخ شمول 

 رسیدگی نمایند ؟

  

 :پاسخ

ھیات  ٨٦/٨/٨مورخ ٦٧٨مه شماره مذکور براساس دادنا   باتوجه به اینکه پذیرش سوابق گذشته افراد مدعی اشتغال در نھاد

عمومی دیوان عدالت اداری منوط به طرح موضوع در شعب دیوان عدالت اداری و صدور رای ازسوی مرجع مذکور می باشد، لذا 

بدیھی است . باشد طرح ادعای افراد موصوف در کمیته ھای سامان سوابق موضوع دستور اداری یادشده فاقد موضوعیت می

 .داز تاریخ شمول منعی وجود ندارددرخصوص سوابق بع

نحوه اقدام واحدھای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختالف ادارات کار و  -4
کارگزار مخابرات    اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان

 باشند چگونه است؟ روستایی می

  

 :پاسخ

 ٩٠/٥/٥مورخ  ٥٠٢٠/٣٨٧٦٥ر فھرستھای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور اداری شماره چنانچه اسامی افراد مذکور د

قانون تامین  ٤٠درج گردیده باشد الزم است وفق مفاد دستور فوق به موضوع رسیدگی ودر غیر اینصورت می بایستی وفق ماده 

 .اجتماعی اقدام گردد

 کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟نحوه شمول کارگاھھای خانوادگی به قانون  -5

  

 :پاسخ

باشند لذا  قانون کار کارگاھھای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می١٨٨طبق ماده 

ده کارگاه ھای یادش چنانچه در کارگاھی فقط ھمسر وخویشاوندان نسبی کارفرما به کار اشتغال داشته باشند صرفا در دوره

بیکاری  بیمه% ٣ومشمول پرداخت   مذکور از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج خواھند بود

بدیھی است درصورت جذب فرد دیگری غیر از . باشند ودرصورت وصول می بایستی در حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد نمی
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بایست چگونگی رابطه مزد  ضمناً دراینگونه کارگاھھا می.از شمول کارگاه خانوادگی خارج می گردداعضاء خانواده کارفرما ،کارگاه 

 .بگیری بین کارفرما و ھمسر وپدر و مادر بررسی گردد

در چه صورت رانندگان درون شھری می توانند از تسھیالت قانون ھدفنمد سازی بھره مند  -6
 گردند ؟

  

 :پاسخ

فھرست اعالمی از سوی ستاد سوخت که از طریق سایت معاونت فنی و درآمد اطالعات مذکور به استانھا  در صورتیکه نام آنان در

 . می توانند از معافیت یادشده بھره مند گردند) کارت اشتغال یا کارت فعالیت(گردد وجود داشته و با دارا بودن  اعالم می

 قابل تقسیط می باشد؟ بدھی حق بیمه رانندگان برون شھری حداکثر در چند قسط -7

  

 :پاسخ

راھنمای سیستم رانندگان موضوع نگارش زمستانه ٢٠قسط و طبق بند  ٢٠در واحد درآمد
قسط قابل تقسیط می  ٣٦در واحد اجرائیات در  ٨٦/١١/٣مورخ ١١٤٧٤٩بشماره  ٨٦سال 
 . باشد

  

 

 آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور می باشند ؟ -8

  

 :پاسخ

کار است  درخصوص بیمه شدگان شاغل در گارگاھھای مشمول قانون. ا. ت.ق  ٨٦   و تبصره ماده ٧٧و  ٧٢تبصره قانون اصالح مواد 

 .لذا بیمه شدگان مذکور بدلیل اینکه فاقد کارفرما ھستند از شمول به قانون کار و مشاغل سخت وزیان آور خارج می باشند

اغل در کارگاھھای مشمول قانون تامین اجتماعی می آیا رانندگان نفت کش بین شھری ش -9
 توانند از معافیت حق بیمه استفاده نمایند ؟

  

 :پاسخ

بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شھری که در کارگاھھا و )سایر موارد (١٣طبق بند 

کارفرمایان آنان مکلفند لیست وحق بیمه اینگونه افراد را وفق مقررات به موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند 

 .سازمان ارسال وپرداخت نمایند

آیا استخراج سوابق بیمه شدگان از گزارشات بازرسی از دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد  -10
 ؟

  

 :پاسخ

. اقدام گردد ٨٨/٦/٢١مورخ  ٥٠٠٠/٥٣٩دستور العمل  در صورتیکه بیمه شده ای مدعی اشتغال در کارگاه باشد ، می بایست وفق

لذا درج نام بیمه شده در گزارشات حسابرسی می تواند بعنوان یکی از مستنداتی باشد که داللت بر اشتغال بیمه شده در 

 .کارگاه داشته ودر کمیته مربوطه قابل بھره برداری می باشد

 ٨٠ماده ) و(رفیت صفر برای بھره مندی از بند در ارتباط با کارگاھھای جدید التاسیس آیا ظ -11
 موضوعیت دارد ؟  قانون برنامه پنجم توسعه

  

 :پاسخ
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خیر، می بایست ظرفیت کارگاه ظرف سه ماه از شروع فعالیت از طریق لیست و بازرسی تعیین و مازاد برآن با احراز سایر شرایط 

 .تواند از معافیت مربوطه استفاده نماید می

در صورتیکه عملیات شستشو ودانه بندی )معادن شن وماسه (سطح االرضی معادن  -12
بطور مجزا در مکان دیگری صورت پذیرد آیا می توانند از قانون معافیت حق بیمه سھم کارفرما 

 برخوردار شوند ؟

  

 :پاسخ

قانون معافیت از پرداخت  فعالیت می نمایند از شمول به  کارگاھھای شستشو ودانه بندی شن وماسه که خارج از محل معدن

نفر کارگر خارج بوده و صرفاً استخرا ج از معدن و شستشو و دانه بندی که بصورت تواماً صورت ٥حق بیمه سھم کارفرما به میزان 

 . می پذیرد می توانند از تسھیالت قانون مذکور بھره مند گردند

ارت صنعت ،معدن وتجارت معادن سطح االرضی که پروانه بھره برداری آنھا از سوی وز -13
نفر ٥صادرشده باشد می توانند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سھم کارفرما تامیزان 

 کارگر استفاده نمایند؟

  

 :پاسخ

معادن سطح االرضی که پروانه آنھا از سوی وزارت صنعت  ٦٩/٢/١٢مورخ ١٠٦٢٥٤فھرست ضمیمه تصویبنامه شماره  ٣٣بند   وفق

 .مند گردند نفر کارگر بھره٥صادر می شود استثناً می توانند ازقانون معافیت حق بیمه سھم کارفرما تامیزان ،معدن وتجارت 

استحقاقی ذخیره شده که در ھنگام بازنشستگی وجه    نحوه کسر حق بیمه از مرخصی -14
 نمایند چگونه است ؟ آن را به کارکنان پرداخت می

  

 :پاسخ

قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان دستگاھھای اجرائی تابع صندوق  ٥٩خدمات کشوری و ماده قانون مدیریت  ١٠١طبق ماده 

تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی ھستند، لذا بیمه شده ائیکه از مرخصی استحقاقی مربوطه استفاده ننموده 

لذا . ظور و حق بیمه متعلقه پرداخت شده استاست در واقع در محل کار حضور داشته و طی لیست ارسالی برای وی کارکرد من

بدیھی است پرداخت مبلغی بابت ایام مرخصی استفاده نشده . کسر حق بیمه مجدد از ایام مزبور فاقد وجاھت قانونی می باشد

طبق ) ریقانون مدیریت خدمات کشو ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ٨٤آئین نامه اجرائی مواد » الف«موضوع بند (توسط دستگاه به کارگر 

 .ضوابط داخلی دستگاه مربوطه می باشد

نحوه دریافت حق بیمه ایام بالتکلیفی کارگرانی که بدون دریافت حق السعی بازگشت به  -15
 کار می نمایند چگونه است ؟

  

 :پاسخ

افت حق السعی قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی در کارگاه کار می کند و چگونگی دری ٢طبق ماده 

لذا چنانچه ھیأتھای محترم تشخیص اداره کار رأی به ابقاء کارگر بدون . ھمان قانون مورد تأکید قرار گرفته است ٣طی ماده 

پرداخت حق السعی ایام بالتکلیفی وی صادر نمایند بدلیل اینکه در کارگاه شاغل نبوده و حقوق دریافت نداشته امکان پذیر 

 ١٠٠٠/٥٣٩ھای  ست درصورت احراز دریافت حقوق ومزایای ایام بالتکلیفی مراتب فوق قابل طرح در کمیتهبدیھی ا.نخواھد بود 

 .می باشد

 مدیرعامل موظف به چه کسی گفته می شود ؟ -16

  

 :پاسخ

مدیرعامل موظف فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت انجام وظیفه 

در مقابل آن حقوق دریافت می نمایند و فاقد ھرگونه سھم در شرکت وعضویت در ھیات مدیره می باشد و مراتب حقوق بگیری و 

وی در دفاتر واسناد مالی شرکت ھرماه ھمانند سایرکارکنان به ثبت می رسد که در اینصورت لیست و حق بیمه ایشان می 

 .رددبایست ھمانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گ
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ساعت در  ٤، ٣، ٢روزانه ( نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت -17
منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق : مانند) روز درکارگاه اشتغال بکار دارند

 چگونه است ؟) التدریسی

  

 :پاسخ

ائیکه به  ان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمهقانون تأمین اجتماعی در ھیچ موردی سازم ١١١و  ٣٢نظر به اینکه حسب مواد 

حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعھدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت 

ر از نوع قرارداد کار و قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظ ٣٩لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده . نماید

ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزھای کارکرد و رعایت حداقل 

 .دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید

 نحوه بیمه پردازی مربیان آموزشگاھھای رانندگی چگونه است ؟ -18

  

 :پاسخ

مربیان شاغل در آموزشگاھھای رانندگی که رابطه استخدامی و مزدبگیری با آموزشگاه نداشته و خود مالک وسیله نقلیه باشند و 

مبلغی را بعنوان پورسانت به کارفرمای آموزشگاه پرداخت می نمایند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و   صرفاً در قبال آموزش

با مراجعه به شعبه و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه از تعھدات قانونی مربوطه برخوردار گردند و مشاغل آزاد بوده و می توانند 

بگیری با مالک یا مالکین آژانس داشته باشند، لیست و حق بیمه  در صورتیکه اینگونه مربیان فاقد وسیله نقلیه بوده ورابطه حقوق

اجتماعی به سازمان ارسال و  قانون تأمین  ٣٩و  ٢٨وزشگاه در اجرای مواد افراد موصوف می بایست به ھمراه سایر کارکنان آم

 .پرداخت گردد

کارفرما اقدام به اعالم کاھش ... در خصوص افرادیکه بعلت اخذ رای از مراجع قضائی و  -19
روز کارکرد نسبت به لیست ارسالی می نماید آیا سازمان مجاز به اصالح لیست یا کاھش 

 ؟ کارکرد می باشد

  

 :پاسخ

قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرائی آن کارفرما مکلف است لیست و حق بیمه مربوط به ھر ماه را با آخرین  ٣٩برابر ماده 

لذا کارفرما فرصت کافی جھت اعمال تغییرات احتمالی . تغییرات حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نماید

بدیھی است پس از دریافت لیست و ثبت آن امکان تغییر وجود . ته و می بایستی نھایت دقت را معمول نمایدمربوطه را داش

نخواھد داشت و مبنای ارائه خدمات و تعھدات لیستھای ارسالی از سوی کارگاه می باشد و اجابت خواسته مطروحه مبنی بر 

 .نبوده و الزمست در اینخصوص وفق مقررات جاری اقدام گرددکاھش روز کارکرد و ارسال لیست منفی قانوناً امکان پذیر 

 

با توجه به اینکه درلیست ارسالی کارفرما در اسفند ماه روز کارکرد افراد بصورت کامل  -20
شدگان و یا کارفرما مدعی می گردند تاریخ ترک کار بیمه شده قبل از پایان  درج لیکن بیمه

 ینگونه افراد امکان پذیر می باشد؟اسفند ماه می باشد آیا اصالح لیست ا

  

 :پاسخ

ھیات عمومی دیوان  ٨٧/٦/١٧مورخ ٤٢٥خیر لیست ارسالی کارفرما مالک عمل بوده والزمست دراینخصوص طبق دادنامه شماره 

 .عدالت اداری که تاکید برلیست ارسالی از سوی کارفرمادارد عمل گردد

 یک موتوری می باشند چگونه است ؟بیمه پردازی افرادیکه شاغل در کارگاھھای پ -21

  

 :پاسخ

و  ٣٦، ٢٨افراد شاغل در کارگاھھای پیک موتوری مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان آنھا مکلفند طبق مواد 

 .قانون، لیست و حق بیمه آنان را درمھلت مقرر قانونی به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند ٣٩
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 چگونه است ؟) وانت(  حوه بیمه پردازی رانندگان دارای پالک نارنجی و سفیدن -22

  

 :پاسخ

نمایند، ملزم  طبق نظر سازمان ھدفمندسازی یارانه ھا، رانندگان وانت پالک نارنجی که نسبت به حمل کاال بین شھرھا اقدام می

می باشند و اینگونه افراد که در داخل شھر فعالیت می به اخذ کارت ھوشمند رانندگی از سازمان حمل و نقل پایانه ھای کشور 

زیر نظر وزارت کشور و دارندگان پالک سفید داخل شھری تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و )دارندگان پالک نارنجی (نمایند 

پالک سفید (ن شھری قابل ذکر است اطالعات رانندگان درو. گردد تجارت بوده و پروانه اشتغال آنان از سوی مبادی مذکور صادر می

جھت بھره مندی از معافیت مربوطه از سوی سازمان ھدفمندسازی یارانه ھا و رانندگان شاغل در حمل و نقل کاالی )و نارنجی 

کارت (گردند که با دارا بودن سایر شرایط  شھری توسط سازمان حمل و نقل پایانه ھای کشور به این سازمان معرفی می بین

 .توانند از مزایای قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند می) اشتغال ویا فعالیت 

آیا سازمان مجاز به اخذ حق بیمه فاصله زمانی که راننده درون شھری از پرداخت حق  -23
 باشد؟ بیمه خودداری نموده است می

  

 :پاسخ

بیمه در  لذا در صورت عدم پرداخت حقنظربه اینکه بیمه پردازی رانندگان درون شھری تابع قانون حرف ومشاغل آزاد می باشد 

برخی ماھھا سازمان مجاز به دریافت حق بیمه ماه مربوطه نبوده ودرصورتیکه بیش از سه ماه متوالی از پرداخت حق بیمه 

ت خودداری نماید قرارداد مربوطه باطل وبیمه پردازی وی منوط به عقد قرارداد مجدد خواھد بود و سیستم امکان صدور برگه پرداخ

 .جھت اینگونه افراد را منوط به عقد قرارداد جدید می نماید

 در مواردیکه کار توسط پیمانکار صورت می گیرد چگونه است ؟ ٦٦نحوه اخذ خسارات ماده  -24

  

 :پاسخ

 ضمنآ.براساس گزارش حادثه تنظیمی و یا رای مراجع صالحه به میزان تقصیر از مقصر یا مقصرین مطالبه می گردد

که توسط مقصر پرداخت شده از مبلغ مورد  ٦٦نظریه شورای حقوقی سازمان مبالغ دریافتی قبل از اجرای تبصره یک ماده طبق 

 .مطالبه قابل کسر خواھد بود

نحوه بھره مندی گارگاھھای کشاورزی از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سھم کارفرما  -25
 نفرکارگر چگونه است ؟٥به میزان 

  

 :پاسخ

مجلس محترم شورای اسالمی  ٦١/١٢/١٦نفر کارگر مصوب  ٥ر اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سھم کارفرما تا میزان د

و مکاتبات قبلی  ٩١/٩/٧مورخ  ٨٣٣٧/٩١/٥٠٢٠دستوراداری شماره   مشترک فنی و درآمد، ٥و اصالحات بعدی آن ، بخشنامه 

ھای تعاونی روستایی وکشاورزی که جنبه تولیدی  کلیه شرکتھا و اتحادیه: دارد م میمبنی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اعال

توانند با رعایت قانون مذکور، از  مشترک فنی و درآمد می ٥فنی و صنعتی داشته باشند در صورت احراز سایر شرایط بخشنامه 

ھای صنفی صادره از سوی نظام  م به ذکر است پروانهالز. نفر کارگر برخوردار شوند ٥پرداخت حق بیمه سھم کارفرمایی تا میزان 

گردند، ضمناً  صنفی بخش کشاورزی وانجمنھای صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می

ون تأمین قان ٤ماده  ٥توانند با رعایت تبصره  مشترک فنی ودرآمد الزامی بوده و کارفرمایان مربوطه می٥رعایت مفاد بخشنامه 

مشترک فنی و درآمد نسبت به بیمه پردازی خود با  ٩مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بخشنامه  ٧٨/٤/٨اجتماعی مصوب 

 .نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند

قانون ٥نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاھھای اجرائی موضوع ماده  -26
 ؟)مول بیمه بیکاری و یا عدم شمولمش(مدیریت خدمات کشوری چگونه است 

  

 :پاسخ

نظر به اینکه افرادیکه خارج از آئین نامه استخدامی حاکم بر دستگاھھا و شرکتھای دولتی تحت عناوین قراردادی، خرید خدمت  (1

به استناد ) کارگری یا کارمندی(، روزمزد، ساعتی و مدت معین در این دستگاھھا مشغول به کار می شوند بدون لحاظ نوع شغل 
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% + ٢٧تابع قانون کار ھستند، لذا لیست و حق بیمه اینگونه افراد می بایستی بصورت کامل  قانون کار، ١٨٨مفھوم مخالف ماده 

 .بیمه بیکاری به سازمان ارسال و پرداخت گردد% ٣

چنانچه افراد شاغل در دستگاھھای اجرائی در چارچوب دستورالعمل بکارگیری و نظام پرداخت کارکنان غیررسمی جذب شده  (2

قانون کار  ١٨٨لذا به استناد مفاد ماده . و غیره صورت پذیرفته است) توافق نامه ھمکاری(ا تحت عنوان اند و نحوه جذب آنھ

مشمول مقررات قانون کار نخواھند بود ولیست وحق بیمه مربوطه می بایست به کسر سه درصد بیمه بیکاری به سازمان ارسال 

 .و پرداخت گردد

  

مورخ ١٠٦٢٥٤فھرست ضمیمه مصوبه شماره ١٤دیف منظور از فعالیت چاپخانه موضوع ر -27
 کدام فعالیتھا می باشد ؟   ھیات محترم وزیران ٦٩/٢/١٢

  

 :پاسخ

کارگاھھایی که دارای دستگاه افست و چاپ بوده چاپخانه محسوب و در صورت احراز سایر شرایط مقرر در قانون می توانند از  (1

 .معافیت مربوطه بھره مند گردند

یکه به طراحی کامپیوتری یا فتوشاپ و توسط دستگاھھای کپی در حجم و تعداد مختلف اقدام به تکثیر می نمایند کارگاھھائ (2

چاپخانه تلقی نگردیده و می بایست ھمانند سایر کارگاھھا حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت 

 .نمایند

فھرست اولیه مشمول معافیت بوده لیکن طبق تصویبنامه  ٣٨طی ردیف .....) ستیک و چاپ روی پارچه و پال(چاپ سیلک  (3

ھیأت محترم وزیران از فھرست حذف و می بایست لیست و حق بیمه افراد شاغل را با نرخ کامل  ٦٩/٢/١٢مورخ  ١٠٦٢٥٤شماره 

 .حق بیمه ارسال نمایند

قانون تامین ٣٧جرای ماده نحوه وصول مطالبات سازمان درخصوص کارگاھی که در ا -28
اجتماعی با دریافت گواھی عدم بدھی وانجام نقل وانتقال کارگاه دارای بدھی قبل از صدور 

 گواھی می باشد چگونه است؟

  

 :پاسخ

در خصوص اینگونه کارگاھھای می بایست باتوجه به صدور گواھی عدم بدھی و سھل انگاری شعبه مربوطه در خصوص وصول 

می بایست بدھی قبل از گواھی صادره از بھره بردار قبلی )کارگاھھای متشکله در پالک ثبتی مربوطه (ارگاه کلیه بدھیھای ک

بدیھی است درصورتیکه نقل وانتقال وفق . بھره بردار جدید مسئولیتی در قبال بدھی قبل از صدور گواھی ندارد . مطالبه گردد

 . رت متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان خواھند بودقانون تسھیل صدور اسناد صورت گرفته باشد در آنصو

با توجه به اینکه شعب پس از انجام فنی وریاضی لیست با نرخ کامل کارگاه را مشمول  -29
قانون معافیت تشخیص و با صدور سند اصالحی اقدام به اعمال معافیت جھت کارگاه در ماه 

 ی دولت چگونه است ؟مذکور می نمایند ، نحوه اعمال معافیت در بدھ

  

 :پاسخ

الزم است اصالحیه . با عنایت به اینکه با صدور سند اصالحی، معافیت لحاظ شده جھت کارگاه در بدھی دولت منظور نمی گردد

مذکور با تنظیم صورت جلسه انجام و مراتب به اداره کل استان اعالم و استان پس از بررسی و تائید موضوع از نظر اینکه کارگاه 

باشد و اینکه لیست و حق بیمه در مھلت مقرر  نفر کارگر می ٥کارفرما تا میزان    شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سھمم

  منظور نمودن در بدھی دولت   ندارد مراتب را به این اداره کل جھت% ١٠قانونی ارسال و پرداخت شده و کسر پرداختی بیش از 

 .منعکس نماید ٩٣/١/٣١مورخ ٥٧٥/٩٣/٥٠٢٠با رعایت دستور اداری شماره 

نحوه اقدام درخصوص کارگاھھای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سھم  -30
نفر کارگر که به دلیل عدم دقت کاربر در لحاظ پرداخت کارگاه به ھنگام فنی  ٥کارفرما تا میزان 

 پرداخت از طریق(ان و ریاضی لیست، عدم واریز مبلغ حق بیمه توسط بانک به حساب سازم

POS و ATM با توجه به اینکه کارفرما لیست و حق بیمه متعلقه را در مھلت مقرر قانونی به ... ) و
سازمان ارسال و پرداخت نموده است لیکن از شمول قانون مذکور خارج و بابت سھم کارفرما 

 بدھکار شده اند چگونه است؟

  

شرکت کارورزمھر

www.karvarz.com



 :پاسخ

مطالباتی و بازرسی تحقیقی صورت گرفته از کارگاه فعالیت عمده و عملی کارگاه بررسی و ابتدا می بایست با بررسی پرونده 

نداشته و % ١٠باشد و کسر پرداختی بیش از  ٢/١٤٠و  ١/١٤٠، ١٤٠چنانچه فعالیت کارگاه منطبق با فھرست ضمیمه بخشنامه 

با ارسال تصویر پروانه کسب، بازرسی تحقیقی و  در آنصورت از طریق اداره کل استان. نباشد ٩١موضوع مربوط به قبل از سال 

پرینت فنی و ریاضی ماه مربوطه و اعالم میزان کمک دولت جھت منظور نمودن در بدھی دولت بارعایت دستور اداری شماره 

بدھی  به این اداره کل اعالم گردد تا پس از بررسی و شمول کارگاه به قانون مذکور، مراتب در ٩٣/١/٣١مورخ  ٥٧٥/٩٣/٥٠٢٠

 .دولت منظور و جھت اقدام آتی مراتب به آن اداره کل اعالم گردد

بایست مراتب چگونگی  قانون برنامه پنجم توسعه می   ٨٠ماده " و"و بند  ١٠٣الزم به ذکر است درخصوص کارگاھھای موضوع ماده 

ت قانون مذکور با در نظر گرفتن ظرفیت بھره مندی کارگاه توسط استان بررسی و در صورتیکه کارگاه مشمول استفاده از تسھیال

اولیه کارگاه، ثبت معرفی نامه در دفتر شعبه و اشتغال بکار فرد معرفی شده باشد مراتب به ترتیب مزبور با ارائه مستندات باین 

 .اداره کل اعالم گردد

الزم به ذکر . االشاره اقدام گرددضمناً درخصوص رانندگان مشمول قانون ھدفمندسازی یارانه ھا نیز می بایست به ترتیب فوق 

 ٨٠و ماده  ١٠٣مضافاً اینکه درخصوص رانندگان و مشمولین ماه . است موضوعات ھر بخش می بایست به تفکیک اعالم گردد

 .کسر پرداخت موضوعیت ندارد

  

 کار شما و سازمان مربوطه چیست؟-31

 :پاسخ

یافت حق بیمه نسبت به ارائه تعھدات قانونی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که با در

 .مشمول که شامل درمان، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، فوت، بازنشستگی و بارداری اقدام می کند

 .اطالعات بیشتری را کسب کنید Tamin.ir شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی

 ی ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کنید؟یک راه برا -32

 :پاسخ

پیام الکترونیکی خود را  ١٤٢در قسمت سامانه  Tamin.ir شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی

 .ثبت و پیگیری کنید

 برای گزارش رفتارھای بد برخی از کارمندان کار باید بکنیم؟-33

 :سخپا

با ذکر اطالعات  ١٠٠٠١٤٢٢٥١و یا سامانه پیامکی به شماره  ١٤٢شما می توانید انتقادات و شکایات خود را از طریق سامانه 

 .دقیق اعالم و پیگیری کنید

اکثر بیمه شدگان تامین اجتماعی از قشر کارگر ھستند و سطح تحصیلی آنان ھم احتماال -34
برخی  به راھنمایی جھت احقاق حق خود دارند اما  در حد باال و دانشگاھی نیست و نیاز

 چه باید کرد؟.کارکنان تامین اجتماعی آنگونه که باید راھنمایی نمیکنند

 :پاسخ

در مواجھه با اینگونه .ھر یک از کارمندان شعب مکلف به برخورد مناسب و راھنمایی و مشاوره صحیح به ارباب رجوع می باشند

 .درعین حال در صورت اعالم شعبه مربوطه مراتب قابل بررسی فوری خواھد بود. شعبه اطالع دھیدموارد احتمالی به رئیس 

طبق کدام قانون، به کارکنان پروژه ای که ھم بیمه تامین اجتماعی ھستند و ھم بیمه -35
، با چه  ٨٧بیکاری میپردازند ، از مواھب بیمه بیکاری محروم شده اند؟ توافق نامه اسفند 

 قانونی بر قانون کار سبقت گرفته و مارا از حقوق حقه محروم نموده است؟ پشتوانه

 :پاسخ

به استناد قانون بیمه بیکاری وآراء ھیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی که در پروژه ھا فعالیت 

 .گردد و در سایر موارد مشمول نیست دارند صرفاًدر حالتی امکان پذیر است که فرد در اثنای پروژه بیکار
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سالم در مورد سھام عدالت کارگران بخش خصوصی به غیر از کارگران ساختمانی یا -36
فصلی آیا برنامه ای برای اعطای سھام وجود دارد یا خیر؟ وظیفه پیگیری این موضوع با چه 

 سازمانی است؟

 :پاسخ

 .سب اطالعات با تعاونی ھای سھام عدالت تماس بگیریدسھام عدالت در حیطه اختیارات سازمان نیست برای ک

چقدر تا الکترونیکی شدن، بطور قابل قبول، تامین اجتماعی فاصله دارد؟ برنامه ایی برای -37
 ارائه الکترونیکی کلیه خدمات سازمان دارید؟ چند سال طول می کشد؟

 :پاسخ

متمرکز در حال انجام است و در حال حاضر دریافت لیست حق بیمه  برنامه کامل برای الکترونیکی شدن سازمان از جمله اطالعات

الکترونیکی،پرداخت حق بیمه بصورت الکترونیکی است و در آینده نزدیک ابالغ ھا و پرونده ھای بیمه شدگان نیز الکترونیک می 

 .شود

از چرا سازمان تامین اجتماعی برای احتساب حق بیمه دوران سربازی در سنوات افراد ، -38
 بیمه شده مطالبه پول می کند؟

 :پاسخ

سھم بیمه  ٣٠/٧اخذ حق بیمه بابت احتساب مدت خدمت نظام وظیفه براساس مقررات قانونی انجام می پذیرد که به نسبت 

 .سھم دولت قابل وصول است٣٠/٢٣شده و

 زمانی که تک فرزند پسر باشی و مادر و خواھرم با ھم: با سالم و خسته نباشید سوال -39
سال دارد و  ٥٦سن حدودا - زندگی میکنند و مادرم تحت تکفل من میباشد و خواھرم بیکار 

نگھداری مادر به عھده او میباشد چطور میتوان خواھررا تحت تکفل خود نمایم تا کمی از 
 زحمات ایشان را جبران نمایم لطفا راھنمائی فرمائید با تشکر وسپاس

 :پاسخ

 .عی کفالت خواھر بیمه شده پیش بینی نشده استدر مقررات قانون تامین اجتما

خباز و شاطر جزو کار زیان آور .چرا در مشاغل سخت و زیان بار قانون مشخصی وجود ندارد-40
راننده بولدوزر و لودر . اوال این شغل واقعا راحت میباشد اینھا در داخل شھر کار میکنند.میباشد

ات امروزی داخل این ماشین آالت از لوکس امکان.کار سخت میباشد واقعا جای تعجب دارد
در صحنه .یا خبرنگاری کجای این کار سخت میباشد.ترین ماشین سواری ھم بیشتر میباشد

من مھندس ژئوتکنیک می باشم ھمه اش در کار سد سازی بودیم .جنگ باشد قبول داریم
 .دسدھا ھمه شان در کوه و بیابان ساخته میشوند در شھر که سد ساخته نمی شو

 :پاسخ

 .با توجه قانون مربوطه، تعیین مشاغل سخت وزیان اور توسط کمیته ھای ذیربط تعیین می شود

به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی راضی نیستیم صندوق بیمه ای ما با سایر بیمه ھا -41
 ..قاطی شود، یادتان باشد تامین اجتماعی دولتی نیست، حق الناس است

 :پاسخ

تماعی در اجرای قانون مکلف به ارائه تعھدات به بیمه شدگان خود می باشد و قرار نیست صندوق ھای دیگری سازمان تامین اج

 .در این صندوق ادغام شود

چرا سازمان تامین اجتماعی سیستمش به نحوی نیست که از اشتغال ھمزمان یک نفر در -42
از چند کارگاه براشون بیمه دو یا چند کارگاه جلوگیری کنه؟ در حال حاضر افرادی ھستند که 

رد میشه ولی در کنار این موضوع میلیونھا بیکار تو جامعه وجود داره؟ الاقل سیستم رو طوری 
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طراحی کنید که امکان انجام دو شغل و بیشتر برای افراد ھمزمان وجود نداشته باشه تا 
 فرصت کاری برای دیگران ھم بوجود بیاد

 :پاسخ

 .قوانین عامه موردی جھت منع اشتغال یک نفر در دو یا چند کارگاه وجود ندارد در قانون تامین اجتماعی و

باسالم خواھشمند است قراردادھای سازمان تامین اجتماعی را قانونمندتر کنید تا -43
 .کارفرمایان اینقدر به ما ظلم نکنند

 :پاسخ

رفاه اجتماعی است و ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی  نظارت بر قراردادھای بین کارگر و کارفرما برعھده وزارت تعاون، کار و

 .ندارد و توصیه می شود موضوع را از طریق وزارتخانه مذکور پیگیری کنید

سالم چرا فرزند چھام را بیمه نمیکنید و برای بیمه شدن باید پول به حساب تامین اجتماعی -44
 واریز کنیم؟

 :پاسخ

 .لغو شده است ٩٢بعد از سال محدودیت بیمه ای فرزند چھارم به 

 باشه ؟! درصد گران کنید  ٢٠حق بیمه مشاغل آزاد را ھر سال -45

 :پاسخ

نرخ حق بیمه ھا ساالنه ھیچ تغییری نمی کند اما چون حق بیمه درصدی از دستمزد است ھر سال به ھر نسبتی که حقوق ھا 

 .ھا در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیستافزایش یابد مبلغ حق بیمه نیز افزایش می یابد و این افزایش 

سال نداشتم شامل پرداخت مقرری  ٥٥درشروع بیمه بیکاری ٨٩.٢.١باسالم چون درتاریخ -46
سال ٥٥سن اینجانب ٩٤.٤.١بیکاری تاسن بازنشستگی نشدم وبااتمام بیمه بیکاری درتاریخ 

بیمه بیکاری میتوانم  ایادوباره درخواست مقرری- ١/شدوچون تااین تاریخ ھم بیکارھستم 
سال دارم شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری تاسن ٥٥ایا درحال حاضرکه /٢بکنم؟

 بازنشستگی میشوم؟ باتشکر

 :پاسخ

 .سال تمام باشد ٥٥قانون بیمه بیکاری سن بیمه شده در تاریخ بیکاری باید ٧به استناد تبصره بند الف ماده 

فرزند است، لذا برابر خواست خداوند  ٢د برای حداکثر برابر قانون پرداخت حق اوال.باسالم-47
قلو شده اند و برابر قانون تنھا به قل اول ودوم حق اوالد تعلق می گیرد آیا  ٣اولین اوالد من 

 برای این مورد من که نادر ھم است تبصره برای پرداخت حق اوالد قل سوم وجود دارد؟

 :پاسخ

ده و جزء قوانین و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و خارج از حیطه اختیارات پرداخت حق اوالد بر عھده کارفرما بو

 .سازمان است

یک نفر که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و شش ماه بعد می خواھد به سربازی برود -48
او در حالی که ( در طول این مدت چگونه می تواند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد؟

در دوران تحصیل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده اما حاال نه معافیت تحصیلی دارد نه 
 (.کارت پایان خدمت

 :پاسخ

در دوره ای که بعد از فارغ التحصیلی در کارگاه ھای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارد کارفرمایی مربوطه مکلف به بیمه 

تغال می تواند از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری نسبت به تداوم نمودن فرد است و در صورت عدم اش

 .بیمه پردازی خود اقدام کند
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سال  ١٦ساله است و  ٤١با توجه به تصویب قانون جدید آیا امکان دارد شخصی که مثال -49
 سابقه پرداخت حق بیمه دارد مابقی سالھای باقی مانده بیمه اش را بخرد؟

 :پاسخ

سال  ٦٠سال سابقه و  ١٠خیر، پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای تکمیل کسری سابقه برای بیمه شدگانی است که کمتر از 

 .سن دارند

 بیمه مربیان رانندگى رو کى جواب میده؟-50

 :پاسخ

صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت مربیان رانندگی که دارای سند ماشین به نام خود ھستند، می توانند با رعایت قانون : جواب

ھستند کارفرمایی مربوطه مکلف به ارسال لیست و ) فاقد ماشین(به بیمه پردازی خود اقدام کنند و در صورتیکه در کارگاه شاغل 

 .پرداخت حق بیمه آنان است

ساله با مدرک فوق دیپلم در منزل خود قالی می بافم وپس از ٣٣سالم احتراما بنده -51
رت مھارت فنی وحرفه ای ومدارک الزم وطی مراحل اداری بیمه تامین اجتماعی دریافت کا

در . شدم و تقریبا دو سال از این مدت میگذرد و در حال حاضر نیز بکار قالی بافی ادامه میدھم
حالیکه این کار نوعی خود اشتغالی ھست و بنده بصورت انفرادی این اقدام را انجام میدھم 

لذا با توجه به اینکه بنده .مورین اداره بیمه در محل منزل مواجه شده ام مکررا با بازرسی ما
کارگاھی ندارم وافرادی تحت پوشش بنده نیستند آیا باید دائما به محیط منزل افراد بازرسی 

 انجام شود؟

 :پاسخ

وشاغالن صنایع دستی  بررسی اشتغال متقاضیان وبیمه شدگان مشمول قانون بیمه ھای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش

 .ماده یک قانون مذکور انجام می شود٣شناسه دار بر اساس تبصره 

چرا تامین اجتماعی نمی گذاره بیمه شده اختیاری مبلغ حق بیمه اش رو بر اساس -52
خواست خودش و بین کف یعنی حداقل دستمزد تا سقف یا ھفت برابر آن چه که قانون تامین 

 کنه ؟اجتماعی ھست رو انتخاب 

 :پاسخ

سال باشد می تواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل  ١٠چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی کمتر از : جواب

 .روز مالک است ٣٦٠سال سابقه دارد میانگین آخرین  ١٠و حداکثر مصوب شورای عالی کار انتخاب کند و چنانچه بیش از 

ند با توجه به اینکه چند وقتی است که درخصوص بیمه زنان باسالم به استحضار می رسا-53
 خانه دار صحبتھایی به میان آمده آیا اجرایی شده است

 :پاسخ

 .اجرایی شده است ١٧/٩/٨٧بله، بیمه زنان خانه دار براساس بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ 

فقط در أیام سال تحصیلی سال من را ٣سالم، من معلم مدرسه غیر انتفاعی بودم که -54
سال ھست که بطور مستمر در کارگاه دیگران مشغولم و حق  ١٠حاال مدت .بیمه کرده اند

ماه تابستون بیمه نشدم به چه صورت برای ٣سال که مثال ٣حاال آن .بیمه پرداخت کرده ام 
 بازنشستگی محاسبه می شود ؟

 :پاسخ

رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین وجود نداشته و حقوق دریافت نشده باشد  در ایامی که بیمه شده در کارگاه شاغل نبوده و

 .فرد مشمول قانون تامین اجتماعی نیست
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اما از مردادماه امسال بنا به دالیل . من خبرنگارم و شش سال سابقه بیمه دارم. سالم-55
حق التحریر کار می  دنبال این ھستم که بیمه خود را بپردازم چون به صورت. دیگر بیمه نیستم

 .چه باید کنم؟ لطفا راھنمایی کنید. کنم

 :پاسخ

 .سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنید) صاحبان حرف ومشاغل آزاد(شما می توانید از بیمه خویش فرمایی 

حق بیمه من در سنوات مختلف پیوسته نیست یعنی در بعضی از ماه ھا برای من بیمه رد -56
 د بیمه این ایام وجود داره اگر ھست به چه طریقی؟نشده؟ آیا امکان خری

 :پاسخ

 .امکان خرید بیمه برای پر کردن خأل سوابق وجود ندارد اما سوابق شما تجمیع می شود

چرا افزایش ساالنه حقوق بازنشستگان بر اساس قوانین مصوب مادر صورت  -  ١با سالم-57
گان بر اساس قانون کار پرداخت نمی چرا عیدی و پاداش سالیانه بازنشست -  ٢نمی پذیرد؟ 

) سالی دو ماه حقوق و مزایا مشروط به اینکه از سه برابر حداقل دستمز د تجاوز نکند (شود؟ 
( چگونه یک بازنشسته می تواند از بانک رفاه کارگران وام قرض الحسنه دریافت کند ؟  - ٣

چرا بازنشستگان برای درمان  -  ٤) علی رغم اینکه حقوقش را از بانک رفاه دریافت می نماید 
خودش می بایست بیشترین ھرینه و وقت را اختصاص دھند در صورتیکه مراکز درمانی 

دریافت زمان خدمات (اختصاصی تامین اجتماعی از حق بیمه ھای آنان تاسیس شده اند ؟ 
 ( درمانی از طریق تلفن و اینترنت نیست؟

 :پاسخ

 .قانون تامین اجتماعی انجام می پذیرد ٩٦توجه به ماده افزایش ساالنه مستمری بازنشستگی با 

 .بازنشستگان گرامی می توانند از مراکز درمانی ملکی بصورت رایگان استفاده کنند -

 چرا به نوادگان اناث مستمری تعلق نمی گیرد؟-58

 :پاسخ

 .ر زمره این افراد نیستدر قانون تامین اجتماعی افراد واجد شرایط دریافت مستمری احصاء شده اند که نوه د

ساله است ،با خرید  ٤٤سال سابقه پرداخت بیمه دارد و ١٥آیا کسی که ...با عرض سالم -59
خواھشمند است پاسخ فرمایند سوال خیلی از .مابقی سنوات می تواند بازنشسته شود

 .مردم است

 :پاسخ

قانون تامین اجتماعی و  ٧٦احراز شرایط مقرر در ماده  خیر، امکان خرید سابقه برای آینده وجود ندارد و بازنشستگی در صورت

 .تبصره ھای آن امکان پذیر است

شرایط خرید مابقی سنوات خدمت به چه صورت است لطفا توضیح دھید برای مثال -60
سال باقیمانده را چگونه می توانم پرداخت  ٦سال سابقه خدمت میباشم  ٢٤اینجانب دارای 

 کنم تا بازنشست شوم؟

 :پاسخ

موضوع خرید سنوات باقی مانده در قانون تامین اجتماعی پیش بینی نشده است و نامبرده منحصراً در صورت احراز شرایط سن و 

 .قانون تامین اجتماعی و تبصره ھای آن می تواند از مزایای بازنشستگی برخوردار شود ٧٦سابقه مقرر در ماده 

بقه کار و می خواھم خودم را بازنشسته سال سا ٢٢با سالم اینجانب خانمی ھستم با -61
 کنم آیا امکان خرید مابقی سنوات وجود دارد با تشکر

 :پاسخ
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سال سن داشته باشد می توانید بازنشسته شود و از مستمری  ٤٢اما اگر حداقل . خیر، امکان خرید مابقی سنوات وجود ندارد

 .دبرخوردار شو) روز حقوق ٢٢= سال سابقه  ٢٢(به تناسب سابقه 

سال  ٢٥باسالم لطفا شرایط سنی برای خانمھا برداشته شود تا خانم ھای کارمند با -62
سال است با  ٥٥سابقه کار بتوانند بازنشسته شوند در حال حاضر شرایط سنی برای خانمھا 

سال باشد از  ٥٠سال سابقه داشته باشد و سنش زیر  ٢٥سال سابقه ، حال اگر خانمی  ٢٥
 ند استفاده کند لطفا راه حلی برای این افراد پیدا نمائید باتشکراین قانون نمی توا

 :پاسخ

 .قانون تامین اجتماعی و تبصره ھای آن امکان پذیر است ٧٦بازنشستگی در صورت احراز شرایط ماده 

 چه برنامه ای دارید ؟, وضعیت بیمه تکمیل درمان بازنشستگان خیلی خراب است , سالم -63

 :پاسخ

 .بازنشستگان زیر نظر کانون عالی بازنشستگی بوده و خارج از حیطه اختیارات تامین اجتماعی استبیمه تکمیلی 

قانون نوسازی ١٠خواھشمند است اعالم بفرمائید ماده .با سالم و عرض تشکر و احترام-64
سال را دارند با ٢٥صنایع کشور که اجازه می دھد کارگرانی که سابقه پرداخت بیمه به مدت 

سال حق بیمه ایشان می توانند باز نشسته شوند چرا ٢٥کارفرما و قبول پرداختموافقت 
اما از سال . اجرا می شد١٣٩٤تا سال ١٣٩٠این قانون می بایست از سال. اجرا نمی شود

 .گذشته تامین اجتماعی ان را اجرا نمی کند

 :پاسخ

راجع ذیصالح مکاتبه شده و در صورت حصول نتیجه اعالم از ابتدای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تامین منابع مالی با م

 .خواھد شد

روز حقوق وجود ٢٥سال سابقه دارند با  ٢٥آیا امکان بازنشستگی برای کسانی که -65
 .دارد؟ظاھرا مجلس این امکان را فراھم و به سازمان تامین اجتماعی اعالم نموده است

 :پاسخ

 .ی نکرده استخیر، شرایط بازنشستگی از این جھت تغییر

قانون کار و بازنشستگی کارھای سخت و زیان آور ابالغ شده یا نه و اگر شده متن آن را از -66
کجا میشه دریافت کرد در ضمن چرا ھیچ مزایای حقوقی برای کسانی که در حال انجام 

 کارھای سخت و زیان آور ھستند به آنان تعلق نمیگیرد؟

 :پاسخ

در حیطه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است برای کسب اطالعات بیشتر به وزارتخانه  تایید مشاغل سخت و زیان آور

 .مذکور مراجعه کنید

سال سن مستمری بگیر سازمان ٦٠سال سابقه پرداخت حق بیمه و  ١٠سالم پدر بنده با -67
اریزی از تامین اجتماعی شده وھیچ ممردرآمدی بجز ھمین واریزی ماھیانه ندارد حقوق و

حتی کفاف داروھای قلب ایشان را نمی کند آیا برنامه ایی برای ارتقا حقوق این  طرف سازمان
 دسته از مستمری بگیران نیازمند دارید؟

 :پاسخ

 .براساس قانون، وی به نسبت سابقه پرداخت حق بیمه ، از سازمان مستمری دریافت می کنند

سال نیز  ١٣حدود + حق بیمه در ارتش را دارم  سال کار و پرداخت ١٢با سالم؛ من حدود -68
در تامین اجتماعی سابقه دارم برای انتقال سابقه از بیمه ارتش به تامین اجتماعی ؛ توان 

چکار می شود کرد و چه . پرداخت مابه التفاوت اعالمی توسط تامین اجتماعی را ندارم 
 تسھیالتی می توانید برای افرادی مثل من در نظر بگیرید؟

شرکت کارورزمھر

www.karvarz.com



 :پاسخ

اخذ مابه التفاوت براساس مقررات قانون نقل وانتقال برای بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور از سایر صندوقھا به سازمان تأمین 

 .ضمناً میزان مابه التفاوت به اقساط قابل وصول است.اجتماعی امری قانونی واجتناب پذیر می باشد

دارای عروس و داماد و احیانا دارای نوه ھستند اکثر بازنشستگان فرزند دانشجو دارند و یا -69
اینھا را نام بردم تا بگویم ھزینه زندگی این قشر از جامعه خیلی باالست اگر حقوق 

بازنشستگی ما ھمچنان پائین باشد شرمنده خانواده خواھیم بود حاال ھزینه درمان را خود 
 .اضافه کنید

 :پاسخ

 (قانون تأمین اجتماعی ٩٦و٧٧مواد (تابع قوانین مرتبط است برقراری مستمری وافزایشات ساالنه بعدی

سال سابقه پرداخت بیمه دارم ،می خواستم بدانم که آیا با این  ٢٥ساله ام و  ٥٠من -70
 شرایط بازنشستگی شامل من می شود یا نه

 :پاسخ

 .پذیر است قانون تامین اجتماعی و تبصره ھای آن امکان ٧٦بازنشستگی در صورت احراز شرایط ماده 

باسالم چرا قانون جدید بازنشستگی سخت وزیان اور برای بازنشستگی کارگران اعمال -71
 نمی شود

 :پاسخ

قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در حال اجراست و کارگران برای بررسی می توانند به کمیته ھای استانی مستقر 

 .ددر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنن

راننده تاکسی ھستم تاکسیرانی مارا بیمه کرده درحال حاضر بعد از ظھر ھاھم مشغول -72
بکار ھستم و مایلم خودم نیز بصورت خویش فرما خودم را بیمه کنم تا بتوانم از حقوق 

بازنشستگی باال تری برخوردار باشم چگونه این کار امکان پذر است زیرا برای ھر نفر فقط یک 
 ثبت میشودکد بیمه ای 

 :پاسخ

از آنجایکه بیمه رانندگان براساس بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت می پذیرد و این نوع بیمه نباید تداخلی با دیگر انواع 

 .بیمه از جمله خویش فرما داشته باشد

آیا می توان با داشتن حقوق بازنشستگی دولتی در جای دیگری کار کرد و حق بیمه آن را -73
 . به تامین اجتماعی پرداخت نمود و از طرف تامین اجتماعی نیز بازنشسته شد و حقوق گرفت

 :پاسخ

 .فردی که بازنشسته شود مجدداً نمی تواند حق بیمه پرداخت کند

ن مدیر عامل کار میکند و ماھیانه دو میلیون حقوق میگیرد بازنشسته ای در شرکت ما بعنوا-74
ایا این انصاف است که یکی از دو محل حقوق بگیرد و یک جوان برای کار اواره باشد لطفا 

 رسیدگی فرمایید

 :پاسخ

 .اطالعات و مستندات را برای بررسی بیشتر به شعبه مربوطه ارسال نمایید

سابقه  ١٥ز نوع شدید از کودکی دارم و در حال حاضر با سالم بنده بیماری اسکولیوز ا-75
و بخاطر مشکالت جسمی شدیدی که دارم توانایی کار کردن برایم . پرداخت حق بیمه دارم

چرا بیمارانی مثل من که قبل از بیمه شدن، بیماریشان محرز می باشد شامل . مقدور نیست
 شرایط تسھیالتی در نظر گرفته شود؟؟ از کار افتادگی نمی شود؟ آیا نباید به افرادی با این
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 :پاسخ

 .مستمری ازکارافتادگی شامل حوادث و بیماریھای که قبل از بیمه پردازی وجود داشته نمی شود

شرایط .سال سابقه کار درخواست بازنشستگی دارم ١٨سال سّن و  ٦١خیاط با -76
 بازنشستگی چیست؟

 :پاسخ

سال  ٤٥سال تمام و زنان  ٥٠سال سابقه تمام حداقل سن الزم برای مردان  ٣٠در صورت داشتن : شرائط بازنشستگی ) الف

 تمام

 .سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنّی می تواند تقاضای بازنشستگی نماید ٣٥در صورت داشتن ) ب

ست بازنشستگی یا ترک کار در سابل سّن،مشروط بر اینکه بھنگام ارائه درخوا ٤٢سال سابقه پرداخت حق بیمه و  ٢٠زنان با ) ج

 .کارگاھاھی مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند

 سال سابقه برای گرفتن حداقل مستمری ٢٠سال سّن و  ٦٠داشتن )د

یمه تقسیم بر مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق ب: نکته

 ٢٤عدد 

 فرایند بیمه رانندگان تاکسی چگونه است؟-77

 :پاسخ

در گام بعد ستاد سوخت با بررسی موضوع .اسامی رانندگان از طریق اتحادیه تاکسیرانی به ستاد سوخت کشور ارسال می شود

فنّی و درآمد اسامی واجدین شرائط سپس معاونت .، اسامی را به معاونت فنّی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند

 .را به ادارات کل تامین اجتماعی استانھا ارسال می کند

 ٥٠سال و اگر دارای  ٥٠سن زیر (اسامی به محض دریافت توسط استانھا به رانندگان اعالم می شود تا با داشتن شرائط الزم 

بمنظور انجام آزمایشات الزم و ) پرداخت حق بیمه باشدسال به باال است به ازای ھر یک سال سن باید دارای یک سال سابقه 

 .حضور در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی اقدام کنند و به محض اعالم نتیجه کمیسیون راننده مورد نظر بیمه خواھد شد

 .کل فرایند استانی اعم از انجام آزمایش و کمیسیون حداکثر یک ھفته به طول می انجامد

 .بافان را توضیح دھیدفرایند بیمه قالی-78

 :پاسخ

 :مراحل انجام کار به شرح زیر است

 مراجعه به اتحادیه فرش جھت عضویت -1

 گرفتن معرفی از اتحادیه فرش به سازمان فنی حرفه ای استان بمنظور اخذ گواھینامه و کارت مھارت فنی -2

 کارت مھارت فنی توسط فرد متقاضی معرفی مجدد فرد متقاضی از فنی حرفه ای به اتحادیه فرش و تایید اخذ -3

معرفی فرد متقاضی طی نامه ای از سوی اتحادیه فرش با امضای مشترک رئیس اتحادیه فرش و رئیس بازرگانی استان به  -4

 سازمان تامین اجتماعی جھت بیمه شدن

سیون بمنظور سنجش میزان بررسی شرائط الزم فرد از سوی تامین اجتماعی و ھماھنگی جھت انجام معاینه پزشکی و کمی -5

 سالمت فرد متقاضی

عقد قرارداد و   انجام معاینه و کمیسیون و ارائه پاسخ از سوی کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان به شعبه بمنظور -6

 .صدور فیش پرداخت

 کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،کارت مھارت فنی و تکمیل فرم درخواست:مدارک الزم: نکات مھم

 .سال سّن باشد بدون مازاد پرداخت بیمه می شود ٥٠و  ١٨د متقاضی بین اگر فر*

رقمی معادل حدودا  ٩٣سال سّن باشد به ازای ھر یک سال باید مازاد حق بیمه را پرداخت نماید که در سال  ٥٥تا  ٥٠اگر دارای *

 .یک و نیم میلیون تومان است

 .سال سّن طبق قانون بیمه نمی شود ٥٥باالی *

ھزار تومان  ٤٤حدود  ٩٣درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال  ٢٠درصد بوده و ٧حق بیمه قالیبافان  میزان*

 .است

اگر قالیبافی بیمه بوده و سپس قطع کرده و مجددا می خواھد بیمه شود با داشتن شرائط سن و سابقه می تواند مجددا *

 .درخواست بیمه شدن کند

 کاری ؟فرایند بیمه بی-79
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 :پاسخ

بینی  اجتماعی خود پیش  پوشش قانون کار و قانون تأمین  بیکاری را برای افراد تحت  ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه

 .کرده است

  شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشند از مستمری بیمه به موجب قانون بیمه بیکاری، آن دسته از بیمه

 .شوند بیکاری برخوردار می

شدگان بیکار است و تنھا افرادی  ھای قانونی برای بیمه در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، مالک اصلی برقراری حمایت

 توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنھا می

 .نبوده باشد

  ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عھده کمیته

  اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه  اجتماعی است و شعب تأمین

 .کنند شدگان اقدام می مهبیکاری برای بی

ھزار  ٦٠٢) ٩٣(پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال گذشته

 .ھزار تومان رسید ٧١٢رقم  به ) ٩٤(تومان بود که امسال

درصد حقوق آنھا است که  ٨٠بیمه بیکاری  شوند پرداخت بیشترین سھم بر اساس قانون،کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می

اند،  درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده ٥٥این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و 

 .درصد برای دو فرزند است ١٠درصد حق ھمسر و ١٠

 :شرایط پرداخت بیمه بیکاری*

 ل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمهاخراج از محل کار، پرداخت حداق

 شود؟ اما مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی می*

توانند از  بیمه باشند می  شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند در صورتی که دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه

 .مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند

 ماه حق بیمه مھمترین شرط پرداخت بیمه بیکاری ٦اخراج از محل کار و داشتن *

شوند،برای دریافت  سوزی بیکار می شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش آن دسته از بیمه

توانند مقرری  کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، میبیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول  مقرری بیمه 

 .بیکاری دریافت کنند  بیمه

 ٣٠بیکاری حداکثر ظرف مدت   متقاضیان بیمه بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست بدھند برای دریافت مقرری بیمه

و رفاه اجتماعی محل اطالع دھند و آمادگی خود را برای  توانند موضوع را به واحدھای اداره تعاون، کار روز از تاریخ بیکاری می

 .اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعالم کنند

ماه امکانپذیر  ٣روز با عذر موجه و با تایید ھیأت حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا  ٣٠طبعا مراجعه متقاضی بعد از 

 .خواھد بود

ماه  ٣۶بیمه از سوی آنان بستگی دارد و مدت آن از   شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق ری به بیمهبیکا  مدت پرداخت بیمه

 .شدگان متأھل و متکفل بیشتر نیست ماه برای بیمه ۵٠شدگان مجرد و  برای بیمه

 افتد؟ قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق می*

ھمچنین در .شود کنند در صورت اشتغال مجدد،مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می یکارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده م

شده  شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه   شود که بیکاری بیمه بیکاری مشخص   صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه

ری ادامه دھد، باید وجوه دریافتی و کمک ھزینه بیکار اشتغال مجدد خود را اعالم نکرده و به رغم اشتغال ھمچنان به دریافت مقر

 .اجتماعی بازپرداخت کند  بیکاری را به سازمان تأمین

سال سن یا بیشتر ھستند و  ٥٥تنھا استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای 

توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه  ن شرایط میاند در صورت دارا بود مادامی که مشغول به کار نشده

 .بیکاری باقی بمانند

ماه است و اداره کل حمایت از مشاغل  ۵٠در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت 

  اند، به افرادی را که علیرغم میل خود بیکار شده و بیمه بیکاری وزارت کار وظیفه حمایت اجتماعی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری

 .برعھده دارد

الزم به ذکر است که ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از 

 .شود کارافتادگی و فوت محسوب می

ھا یکی از کارکردھای  ی جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایتھا مندی نیروی کار از حمایتھای اجتماعی از جمله ویژگی بھره

 .رود اجتماعی به شمار می ھای بیمه و تأمین اصلی نظام

کند از این رو برقراری بیمه بیکاری  بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروھای کار را تھدید می

 .ن زندگی در چنین شرایطی استراھکاری مناسب و مطمئن برای تأمی

روز پس از تاریخ شروع  ٣٠اگر کارگری، کار خود را بصور غیر ارادی از دست بدھد برای برقراری مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا 

 .نماید بیکاری،موضوع را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کند و ھمزمان نیز آمادگی خویش را جھت کار ثبت

 .مرجع تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عھده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است
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 .شعب تامین اجتماعی ھم بر اساس معرفی ادارات کار در خصوص برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شده اقدام می کنند

 :شرائط الزم

 .انون تامین اجتماعی باشندمشمول قانون کار و ق -1

 .تبعه کشورھای خارجی نباشند -2

 .مستمری بگیر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی نباشند -3

 .ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند ٦بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل  -4

سوزی بیکار شوند برای دریافت مقرری  بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل،جنگ،زلزله و آتش:تبصره

بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند 

 .می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند

 ..ماه می باشد ٥٠متکفل ھا ماه و برای متاھل ھا و  ٣٦مدت پرداخت بیمه بیکاری برای مجردھا 

سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد در صورت عدم  ١٠سال سّن و بیشتر و  ٥٥اگر فرد در زمان وقوع بیکاری :استثناء

 .اشتغال تا رسیدن به سن ّ بازنشستگی می توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار گردند

 .یا حقوق روزانه است درصد متوسط مزد ٥٥میزان بیمه بیکاری معادل 

 .اضافه می شود  حداقل دستمزد  درصد ١٠به ازای ھر نفر ) نفر ٤حداکثر تا ( به متاھالن و متکفالن 

 چرائی پرداخت فرانشیز توسط مشاغل آزاد؟-80

 :پاسخ

گیرد و عددی پرداخت فرانشیز توسط بیمه شدگان و مستمری بگیران مشاغل آزاد بر اساس قانون تامین اجتماعی صورت می 

 .ثابت در ھرسال است که میزان این رقم فرانشیز ساالنه توسط دولت تعیین و ابالغ می شود

 .درصد می باشد ١٠درصد و در بخش بستری به میزان  ٣٠میزان فرانشیز پرداختی در بخش سرپایی 

 شرائط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماھیت غیراجباری-81

 :پاسخ

 .ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد ٩اریخ ارائه درخواست بیش از در ت*

روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا  ٣٦٥قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل *

 .باشد

 چقدر است؟ ٩٣میزان حق بیمه ھای مختلف در سال -82

 :پاسخ

 تومان ١٣٥٥٠٠تومان که جمعا می شود  ٢١٥٠٠ھزار تومان به اضافه سرانه درمان به مبلغ  ١١٤ماھانه   غل آزادمشا*

 کارگران ساختمانی با توجه به درجه مھارت آنان که در کارت فنی مھارتشان توسط فنی حرفه ای صادر شده است*

 تومان ٢٤٣٦٠تومان و درجه سه  ٢٦٣٩٠تومان،درجه دو  ٢٨٤٢٠  درجه یک

درصد کارفرما  ٢٣و ) درصد بیمه شده ٧(ریال  ٤٤٠٤٤٥می شود ) ریال ٢٠٢٩٧٠(بیمه اجباری بر اساس حداقل دستمزد روزانه *

 ( درصد ٣٠کل ( ریال  ١٨٨٧٦٢٠ریال و جمعا می شوند  ١٤٤٧١٧٥به اضافه بیمه بیکاری می شود 

ھزار تومان در ماه بر  ٨٥ت که سھم راننده می شود حدود درصد کمک دول ٥/١٣درصد راننده و  ٥/١٣رانندگان درون شھری *

 اساس حداقل دستمزد روزانه

با توجه به دستمزد بیشتر آنان بر اساس قانون نسبت به   درصد کمک دولت می شود و ٥/١٣درصد راننده و  ٥/١٣برون شھری *

 ( ھزار تومان ٢٦٠بر اساس   هحداقل دستمزد روزان.(تومان ١١٠٥٠٠رانندگان درون شھری سھم راننده می شود 

 (البته ھزینه ای بابت صدور دفترچه کسر نمی شود(تومان  ١٦٤٠٠٠اختیاری با احتساب دفترچه درمان ماھانه *

 بیمه شدگان توافقی نیز بر اساس توافقات بین دستگاھی است*

حدود  ٩٣داخت می شود که این میزان در سال درصد توسط دولت پر ٢٠درصد بوده و ٧میزان حق بیمه قالیبافان : بیمه قالیبافان *

 .ھزار تومان است ٤٤

 چگونگی فرایند بازرسی از کارگاھھا را بگویید؟-83

 :پاسخ

ھست و سپس با مراجعه به مستندات و » احراز ھویت کارگاه و کارفرمای کارگاه مورد بررسی « وظیفه بازرسان در وھله نخست 

با افراد شاغل در کارگاه، وضعیت اشتغال و بیمه پردازی افراد مشمول مورد بررسی قرار می  مدارک کارگاه و در صورت لزوم گفتگو

 .گیرد و موارد در گزارش بازرسی درج می شود

اگر کارفرما و یا افراد مشمول صورتبرداری شده و یا نشده مدارک و مستنداتی قانونی دال بر ردّ نظریه بازرس داشته باشند می 
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به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند و چنانچه موضوع مورد ادعا احراز گردد ، گزارش بازرسی مربوطه با رعایت  توانند موارد را

 .مقررات قابل اصالح خواھد بود

 بحث علت عدم مرخصی زایمان در دانشگاه آزاد را توضیح دھید-84

 :پاسخ

مکلف به پرداخت ) آئین نامه استخدامی(کارفرما وفق مقررات دیگرقانون تامین اجتماعی در مواردی که  ٦٤با استناد به ماده 

 .غرامت دستمزد ایام بیماری کارکنان خود باشد سازمان تامین اجتماعی صرفا عھده دار معالجه آنان خواھد بود

به پرداخت حقوق و کارفرما مکلف  ٢٠/٢/٦٩آئین نامه استخدامی اعضاء ھیات علمی مصوب  ١٠بنابراین نظر به اینکه مطابق ماده 

 .مزایای کامل در دوره مرخصی استعالجی شده است

بر این اساس پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری این قبیل بیمه شدگان از جانب تامین اجتماعی به علت منع قانونی 

 .موضوعیت ندارد

تشکیالت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کشور به مدیرکل محترم بودجه و  ١٠/٩/٩٢این موضوع طی نامه ای در تاریخ 

 .اعالم شده است

 میزان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری چقدر است؟-85

 :پاسخ

 قانون تامین اجتماعی ٦٢طبق ماده 

 .باشدروز قبل از شروع بیماری می  ٩٠غرامت دستمزد ایام بیماری متاھالن و متکفالن به میزان سه چھارم میانگین آخرین  *

 .روز قبل از شروع بیماری می باشد ٩٠به میزان دو سوم میانگین آخرین ) مردیا زن(غرامت دستمزد ایام بیماری مجردھا  *

روز  ٩٠اگر بیمه شده به ھزینه سازمان تامین اجتماعی بستری شود در اینصورت غرامت دستمزد معادل یک دوم میانگین آخرین *

 .قبل از شروع بیماری می باشد

 .میزان غرامت پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواھد بود*

 میزان پرداخت کمک بارداری چقدر است؟-86

 :پاسخ

 قانون تامین اجتماعی ٦٧طبق ماده 

 روز را پرداخته باشد ٦٠در مدت یکسال قبل از وضع حمل،حق بیمه *

 .روز قبل از شروع بارداری می باشد ٩٠دو سوم میانگین آخرین *

 .غرامت پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواھد بودمیزان *

 شرائط و میزان پرداخت بیمه بیکاری چقدر است؟-87

 :پاسخ

 :شرائط

 .ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد ٦بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل *

،آمادگی خود را برای اشتغال به کار روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به اداره کل کار استان ٣٠بیمه شده ظرف *

 .تخصصی و یا مشابه آن اطالع دھد

 .ماه امکان پذیراست ٣روز با عذر موجه و با تشخیص ھیات حل اختالف تا  ٣٠مراجعه پس از *

 :مدت پرداخت بیمه بیکاری

 .ماه می باشد ٥٠ماه و برای متاھالن و متکفالن حداکثر  ٣٦برای مجرد ھا حداکثر 

 :اختمیزان پرد

 .روز قبل از بیکاری است ٩٠میانگین آخرین *

 .میزان بیمه بیکاری پرداخت شده کمتر از حداقل حقوق نخواھد بود*

سال بیمه تامین اجتماعی و جراحی چشم  ٤سال سابقه بیمه کشاورزی و  10   -88
 تقاضای بازنشستگی یا ازکارافتادگی؟.دارد

 :پاسخ

سال سابقه بیمه کشاورزی خود را به تامین اجتماعی  ١٠فرد در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی است می تواند  اگر:راه اول*

 .روز بازنشسته شود ١٤سال سابقه و  ١٤انتقال بدھد و مابه التفاوت را بپردازد و با 
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 سال سابقه به شرط داشتن شرط سنی ١٠سال سن و  ٦٠استفاده از قانون :راه دوم*

اگر در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی ھست می تواند نظریه پزشک معالج متخصص را در خصوص ازکارافتادگی به :نکته*

می تواند  ٧٥شعبه تامین اجتماعی مربوط ارائه دھد تا در کمیسیون پزشکی پرونده مطرح گردد و در صورت دارا بودن شرائط ماده 

 .ازکارافتاده شود

این دو شرط قبل از تاریخ /روز سابقه در ظرف یکسال مذکور ٩٠داشتن /سال اخیر  ١٠ک سال سابقه در داشتن ی: ٧٥شرائط ماده 

 .شروع بیماری فرد محقق شده باشد

 چرا بیمه قالیبافی سخت تر شده است؟  -89

 :پاسخ

ن شغل اشتغال بر اساس گزارشات رسیده برخی بیمه شدگان قالیبافی که از امکان کمک دولت استفاده کرده اند به ای

 :کارگروھی تشکیل شد و مقرر گردید بازرسی ھا مجددا صورت بگیرد و بیمه شدگان باید شرایط زیر را داشته باشند.ندارند

 داشتن دار قالی در منزل و یا محل کار -1

 پیشرفت فیزیکی کار -2

 اشتغل واقعی به کار قالیبافی -3

 ریمه شدن کارفرمایان؟چرایی عدم اعالم ترک کار در شغل قبل و ج  -90

 :پاسخ

 .کارفرما می تواند تقاضای بررسی در ھیات ھای بدوی و تجدید نظر کند

 بیمه شاغالن در نانوایی چگونه است؟  -91

 :پاسخ

درصد را کارفرما بابت بیمه  ٣درصد حق بیمه را کارگر و  ٧درصد و فقط  ٢٠نانوایی ھا از کمک دولت بھره مند ھستند به میزان 

 .ی پرداخت می کندبیکار

 ھزار تومان ٤٥درصد بیمه کارگر می شود حدود  7

 شاطر و نان دآر سنگکی،شاطر و نان درآر ھمه انواع نانوایی ھا:مشاغل سخت

 .بیمه مربیان آموزشگاھھای رانندگی را توضیح دھید  -92

 :پاسخ

 .راننده و نه» مربی« مربیان آموزشگاھھای رانندگی ھمانطور که از عنوان برمیاد ھست

 . پس حق بیمه مربیان محترم می بایست توسط مسئوالن آموزشگاه به تامین اجتماعی ارسال بشود

متعلق به خودشان به شغل شریف تعلیم رانندگی مشغول ھستند کارفرما محسوب می   اما معموال چون مربیان محترم با خودرو

 .شوند و قوانین مشاغل آزاد شامل این عزیزان می شود

رف دیگر کمک ھای قانونی دولت محترم از محل اجرای قانون ھدفمندی یارانه ھا بر اساس تصریح قانون فقط شامل رانندگان از ط

 .مسافربر و یا حمل و نقل بار می شود و نه افراد دیگر

تامین اجتماعی مربیان محترم ھم درخواست دارند که این کمک ھا شامل حال آنھا ھم بشود که البته موضوع از طریق سازمان 

به مراجع تصمیم گیر ارسال شده ولی تاکنون ھیچ مصوبه جدیدی در این باره به سازمان ارسال نشده که در صورت تصویب و 

 .ارسال،سازمان تامین اجتماعی آمادگی اجرای قانون رو به بھترین شکل ممکن دارد

 سالھای قبل را پرداخت کنیم؟ چرا باید مابه التفاوت سرانه درمان فرزندان چھارم مربوط به -93

 :پاسخ

پرداخت حق سرانه درمان تا زمانی که والدین نسبت به عودت دفترچه ھای درمان که نیاز دارند اقدام نکنند محاسبه و دریافت 

 .خواھد شد خواه از دفترچه درمان استفاده کرده باشند یا خیر

 .دارداما در جھت مساعدت به آنان،امکان اقساطی کردن وجود 

و ابالغ قانون توسط ھیات وزیران به سازمانھا ونھادھا ،  ٩٢خرداد  ٢٠البته با اصالح قانون توسط مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

در راستای سیاستھای دولت محترم ،وصول  ٩٢تیرماه  ٢٩سازمان تامین اجتماعی ھم با صدور دستورالعملی اعالم کرد از تاریخ 

 .رزند یا فرزندان چھارم و به بعد کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران اجباری و اختیاری متوقف شدحق سرانه درمان جھت ف

 فرایند ادعای سابقه در تامین اجتماعی چگونه است؟  -94
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 :پاسخ

ارکنان قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول،از بیمه نمودن ک ٣٩در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده 

خود،خودداری کند شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال بکار اقدام و به شعبه 

 .بیمه آخرین لیست واریزی حق بیمه ارائه نماید

 .نظر می شودموضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعالم 

حکم استخدامی،لیست حقوق کارگاه منضم به اظھارنامه مالیاتی،دفاتر قانونی کارگاه،فیش بانکی،کارت حضور و غیاب و یا :مدارک

 ... دفتر حضور و غیاب،فرم انجام معاینات قبل از استخدام و

 .ر مراجعه و شکوائیه ای تنظیم کنددر صورتی که فرد ھیچ گونه مدرک و مستندی ندارد باید به اداره کل کا: نکته مھم

 .اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی ھای کارشناسی به فرد و بیمه تامین اجتماعی اعالم می کند

 .رای اداره کار برای تامین اجتماعی الزم االجراست

 علت وقفه در بیمه قالیبافان؟  -95

 :پاسخ

مجلس  ١٨/٥/٨٨جتماعی قالیبافان،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار مصوب قانون بیمه ھای ا ٣بر اساس ماده 

تعیین گردیده و اجرای  ٨٨شورای اسالمی و آئین نامه اجرایی مربوط، محل تامین اعتبار اجرای قانون مذکور در قانون بودجه سال 

 .قانون در سالھای بعد،منوط به تامین اعتبار مورد نیاز می باشد

 ١٢/٧/٩٣عاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور در نامه ای به وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در تاریخ م

 .میسر نیست) ٩٣(اعالم کرده که امکان تامین اعتبار مازاد بر اعتبار مصوب مندرج در قانون بودجه سال جاری

 ٩٣ماعی با ارسال دستور اداری اعالم کرده به دلیل اینکه بودجه مصوب سال در ھمین راستا معاون فنی درآمد سازمان تامین اجت

از پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد ) تامین اعتبار مورد نیاز(قانون مذکور تکافوی بیمه شدگان فعلی را نمی نماید تا اطالع ثانوی 

درخواست خودشان را ارائه کردند از اداره کل فنی بیمه  ٢٦/٧/٩٣قالیبافان امکان پذیر نبوده ولیکن برای کسانی که قبل از تاریخ 

 .شدگان مجوز و ھماھنگی الزم جھت انجام کار آنان اخذ خواھد شد

 فرایند محاسبه بیمه خدمت سربازی چگونه است؟ -96

 :پاسخ

ھا به اتمام رسیده است و  خدمت سربازی آن ١٣٨۵مرداد  ٧تمامی بیمه شدگانی که تا قبل از  ٩۵براساس بخشنامه شماره 

 .شوند پرداز تأمین اجتماعی باشند از خرید بیمه خدمت سربازی معاف می قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه

ی شوند و باید نسبت به خرید خدمت سرباز ھا به اتمام رسیده است مشمول این قانون نمی خدمت آن ٨۵افرادی که بعد از سال .

 .اقدام کنند

. 

توانند برای پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه ھر زمانی که تمایل دارند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند اما  بیمه شدگان می

باید توجه داشته باشند که ھر چه برای این منظور دیرتر اقدام کنند به دلیل افزایش سطح دستمزدھا مبنای کسر حق بیمه میزان 

 .د پرداخت کنند بیشتر خواھد شدمبلغی که بای

. 

مبنای محاسبه مدت خدمت نظام وظیفه، مدت زمانی است که به عنوان دوره سربازی در کارت پایان خدمت افراد ثبت شده 

 .است

ی از البته مدت زمان حضور داوطلبانه در جبھه ھا در صورتی که فرد از جانبازان معزز باشد به عنوان سابقه بیمه لحاظ شده و مبلغ

 .این بابت نباید پرداخت شود

سال دستمزد از تاریخ درخواست ضربدر تعداد ماھھای خدمت درج شده در کارت  ٢میانگین :فرمول محاسبه بیمه خدمت سربازی

 درصد سھم بیمه شده ٧ضربدر ) ھر چند ماه قید شده باشد(پایان خدمت

 ؟علت اخذ مابه التفاوت سرانه درمان از مشاغل آزاد چیست_97

 :پاسخ

نرخ حق سرانه درمان ھمه ساله متناسب با عملکرد، فرانشیز و تعرفه ھای واقعی، پس از تایید شورای عالی بیمه و تصویب 

 .ھیات وزیران، برای اجرا به دستگاه ھای ذیربط اعالم می شود

 

اجتماعی ابالغ می شود، این با توجه به اینکه نرخ حق سرانه درمان بیمه شدگان توسط دولت تصویب و به سازمان تامین 
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سازمان مبلغ سرانه درمان را به صورت علی الحساب از بیمه شدگان دریافت می کند تا خللی در بھره مندی آنان از خدمات 

 .درمانی تامین اجتماعی صورت نگیرد

 .با تصویب و ابالغ حق سرانه درمان، مابه التفاوت آن محاسبه و از بیمه شدگان موصوف اخذ می شود

سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن منافع بیمه شدگان خود،حق بیمه و حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و 

مشاغل آزاد را تا تصویب و اعالم میزان قطعی به صورت علی الحساب از آنان دریافت و این کار صرفا در راستای ارائه به موقع 

 .شموالن انجام می شودتعھدات درمانی برای این قبیل از م

 .تومان است ٢١٥٠٠مبلغ  ٩٣تومان و در سال  ١٤٣٠٠مبلغ  ٩٢میزان سرانه درمان در سال 

درصد  ٤.دارم بازنشسته می شوم با شغل سخت و زیان آور.کار کرده ام... سال در  30 _98
 سخت و زیان آور کارگر بدھد یا کارفرما؟

آور می بایست توسط کارفرما و بصورت یکجا پرداخت شود و قانونگذار ھم درصد مستمری کارھای سخت و زیان  4 :پاسخ

تصریح کرده است که پس از وصول این حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به اختصاص کد بازنشستگی به فرد 

 .متقاضی اقدام کند

یان و حفظ حقوق بیمه شدگان اصالحات قابل سازمان تامین اجتماعی در تازه ترین اقدام خود و بمنظور مساعدت به کارفرما

 .توجھی در قانون داشته است

قسط تقسیط می  ٩درصد مستمری سخت و زیان آور تا  ٤در صورت ارائه تضامین معتبر از سوی کارفرما پرداخت مبلغ بدھی بابت 

 .شود

 کی می توانم بازنشسته شوم؟.سال سابقه کار در شغل سخت و زیان آور دارم 19_99

 :سخپا

سال کار در  ٢٠در صورت تایید شغل با . ھر سال کار در شغل سخت و زیان آور به میزان یک سال و نیم محاسبه می شود

 .سال سن بازنشسته می شوید ٥٠مشاغل سخت و زیان آور به شرط داشتن 

 چند سال باید کار کنم تا بازنشسته شوم؟.راننده برون شھری ھستم _100

 :پاسخ

 بازنشستگی در قانون تامین اجتماعیشرائط 

 سال سن ٥٠سال سابقه بیمه پردازی با  ٣٠)الف

 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی ٣٥)ب

 (دریافت حداقل مستمری(سال سن  ٦٠سال سابقه بیمه پردازی با  ٢٠)ج

 سال سن ٦٠سال سابقه بیمه پردازی و کمتر با  ١٠)د

 سخت و زیان آور محاسبه می شود؟آیا بیمه دامداران جزو مشاغل _101

 :پاسخ

فرایند احتساب شغلی به عنوان شغل سخت و زیان آور این است که در ابتدا باید کارگر درخواست خود را بصورت مکتوب به اداره 

 .کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محل کار خود بدھد

داده و با در نظر گرفتن پارامترھای تعیین شده و نتیجه  سپس کمیته استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور تشکیل جلسه

 .بررسی ھای کارشناسی به ارائه نظر می پردازد

با اعالم موافقت این کمیته نامه ھای به سازمان تامین اجتماعی ارسال و با تطبیق مدارک و در صورت تایید نھایی ھر سال کار 

 .لحاظ می شود کارگر در شغل مورد نظر یک سال و نیم سابقه بیمه

 سال آخر؟ ٥سال آخر بیمه پردازی است یا  ٢مالک محاسبه حقوق بازنشستگی  _102

 :پاسخ
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 .سال آخر بیمه پردازی است ٢مالک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین 

سال آخر بیمه  ٥  ین سال آخر غیر متعارف باشد بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگ ٢اگر افزایش در 

 .پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد نظر قرار دھد

االن ازدواج کرده ام و به خانمم دفترچه بیمه نمی .من مستمری بگیر پدرم ھستم _103
 چرا؟.دھند

 :پاسخ

ندان تعلق می گیرد و تبعِی قانون تامین اجتماعی مستمری و سایر حمایتھای قانونی فقط به ھمسر و فرز ٨١بر اساس ماده 

 .تبعی نمی تواند از این مزایا برخوردار شود

االن .از دامداری به راھسازی رفته ام.قانون ترک کار را نمی دانستم.بیمه شده ھستم _104
 جریمه ام کرده اند؟چرا؟

 :پاسخ

 :توضیحات کلی و ضروری درباره روند تصویب و اجرای قانون

مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگھبان قانون اساسی برای توشیح به رئیس جمھور ارسال  ھر قانونی پس از تصویب در

 .می شود

 .روز فرصت دارد تا قانون را امضاء نماید ٥  رئیس جمھور نیز 

پس از امصای رئیس جمھور مجددا قانون به مجلس ارسال می شود تا رئیس مجلس دستور انتشار قانون را در روزناه رسمی 

 .ھدبد

روز قانون برای ھمه مردم الزم و قطعی می  ١٥روزه در نظرگرفته میشود و با اتمام این  ١٥پس از درج در روزنامه رسمی فرصت 

 .شود

 «جھل به قانون،رافع مسئولیت نیست« روز مذکور  ١٥پس از اتمام : به عبارت دیگر

 :اما نکته مھم

کارگران خود را در سریعترین زمان ممکن در لیست ھای ارسالی به بیمه درج کنند تا کارفرمایان محترم لطف نموده و حتما ترک کار 

 .مشکالتی از این دست پیش نیاید

 آیا می توانم پسرم را زودتر بیمه کنم تا زودتر بازنشسته شود؟_105

 :پاسخ

داقل سن برای بیمه مشاغل آزاد ح.قانون کار می باشد ٨٠سال تمام است که بر مبنای ماده  ١٥حداقل سن برای بیمه اجباری 

 .سال تمام می باشد ١٨نیز 

لطفا توضیحاتی درباره بیمه قالیبافی .سال سابقه بیمه قالیبافی دارم ٨.سال قالیبافم 40 _106
 .ارائه نمائید

 :پاسخ

الب بیمه ھای قالی بافی و مشاغل وابسته مانند چله دوانی،رفوگری و از این قبیل که در راستای تولید فرش ھستند در ق

 .غیراجباری تامین اجتماعی قرار می گیرند

 :شرائط بیمه شدن قالی بافی

 .سال سن باید مازاد سنی پرداخت نماید ٥٠مازاد .سال باشد ٥٠تا  ١٥سن متقاضی بین )الف

 داشتن مجوز و اخذ معرفی نامه از سازمان صنعت معدن و تجارت استان و اتحادیه فرش)ب

 مانجام معاینات الز)ج

 .کلیه حمایتھای قانونی بجز غرامت دستمزد ایام بیماری و بیکاری شامل قالیبافان می شود
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شرح کامل در .شرائط بازنشستگی بیمه شدگان قالی بافی ھمانند سایر بیمه شدگان و تابع قانون عام تامین اجتماعی است

 .آمده است ١٠٠پاسه سوال 

 .می باشد ٩٣ھزا رتومان در سال  ٥٠که در حدد درصد است  ٧نرخ حق بیمه پرداختی قالیبافان 

 .درصد توسط دولت پرداخت می گردد ٢٠مابقی 

 چکار باید بکنیم؟.بیمه کارگران را پرداخت نمی کنند.کار می کنم... در شرکت _107

 :پاسخ

اداره کل مراجعه و شکایت  بھتر است به.اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است  مرجع حل اختالف بین کارگر و کارفرما 

 .کنید

 خرید سابقه بیمه چگونه امکان پذیر است؟ _108

 :پاسخ

 طبق قوانین موجود امکان خرید سابقه بیمه برای پر کردن خال سوابق بیمه ای وجود ندارد

 شھری را بگوئید؟ شرایط و نحوه بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون-109

 :پاسخ

، تریلر، کامیون، کامیونت، )اعم از پالک سفید و قرمز(شھری به رانندگان تاکسی، خطی  نقل بار و مسافر درونرانندگان حمل و 

اعم از سه (بار  بوس و وانت داران خود مالک، مینی ، اتوبوس)خود مالک(ھای تاکسی تلفنی  کمپرسی، رانندگان شاغل در آژانس

پروانه (صالح مربوطه  شود که دارای پروانه کار و مجوز الزم از مراجع ذی می و ھر نوع خودرو سبک و سنگین اطالق...) چرخه و

 .شھری اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما باشند بوده و با وسائط نقلیه عمومی درون) اشتغال رانندگی

عالی  دستمزد مصوب شورای درصد براساس حداقل ٢٧اجتماعی معادل  قانون تأمین ٢٨بیمه رانندگان برابر ماده  نرخ پرداخت حق

مندی از کمک دولت به  توانند با بھره کل کشور، رانندگان می ٨٦قانون بودجه سال  ١٤تبصره » ض«کار خواھد بود و برابر بند 

   ھدفمندسازی   از   از منابع حاصله( سه و نیم بیست و ھفتم      و   )از محل بودجه عمومی کل کشور(   ده بیست و ھفتم   میزان

از تعھدات قانونی مربوطه شامل    کمک دولت،  سیزده و نیم بیست و ھفتم    از  برخورداری  با  و در مجموع   )ھا  نهیارا

 .بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی واحدھای درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان برخوردار شوند

اعی به رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شھری نیز باتوجه به تعاریف اجتم مدت سازمان تأمین در زمینه پرداخت تعھدات کوتاه

شدگان  و کمک ھزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه) پروتز و اروتز(ھای وسایل کمک پزشکی  قانونی مربوطه پرداخت ھزینه

 .بالمانع است

سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواھد بود و درصورتی  ٥٠رانندگان برای مردان و زنان  حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی بیمه

بیمه معادل مدت مازاد سنی مقرر  که سن متقاضی بیشتر از سن مذکور باشد، پذیرش تقاضا منوط به داشتن سابقه پرداخت حق

 .خواھد بود

ھای تعاونی تاکسیرانی  شرکت ھای کارگزار مربوطه یا توانند از طریق تعاونی بیمه ھم رانندگان می درخصوص نحوه پرداخت حق

 .بیمه اقدام کنند خصوصی دارای مجوز نسبت به پرداخت حق

 شرائط پرداخت کمک ھزینه ازدواج چیست؟ -110

 :پاسخ

روز  ٧٢٠سال پیش از ازدواج حداقل حق بیمه  ٥بر اساس قوانین و مقرارت سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که بیمه شده در 

 .ن اجتماعی پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت این تعھد کوتاه مدت می شودکار را به شعبه تأمی

بر این اساس، در صورتی که ازدواج اولین ازدواج بیمه شده باشد و عقد ازدواج از نوع دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده 

 .مان را دریافت کندباشد می تواند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی کمک ھزینه ازدواج این ساز

الزم به ذکر است برای دریافت کمک ھزینه ازدواج، ھنگام مراجعه به شعبه یا کارگزاری مربوطه به ھمراه داشتن اصل دفترچه 

 .درمانی، اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه زوجین و اصل و فتوکپی عقدنامه الزامی است

 کدام است؟مقررات پرداخت کمک ھزینه اروتز و پروتز -111

 :پاسخ
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درصد مستمری انجام می گیرد،  ٢قانون با کسر  ٨٩بیمه شدگان اجباری، اختیاری، مستمری بگیرانی که درمان آنھا مطابق ماده 

 .مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی و افراد تحت تکفل آنان مشمول دریافت ھزینه وسایل کمک پزشکی ھستند

ن تأمین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت ھزینه وسایل کمک پزشکی برای دریافت آن باید مدارکی بنا بر قوانین سازما

فاکتور خرید وسایل کمک پزشکی را به شعب تأمین )متخصص مرتبط(شامل گواھی تجویز پروتز و اروتز از سوی پزشک معالج 

و فاکتور دندانپزشکان و دندان سازان تجربی دارای مجوز از وزارت با گواھی " به استثنای پروتز دندان که صرفا(اجتماعی ارایه کنند 

 (.بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل بررسی و پرداخت خواھد بود

بر این اساس مرجع تأیید گواھی تجویز وسایل کمک پزشکی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خصوص پروتز و اروتزھای با 

ھزار ریال ، شوراھای پزشکی  ٧٠٠پزشکان معتمد و در مورد وسایل کمک پزشکی با قیمت بیش از  ھزار ریال ٢٠٠تعرفه بیش از 

 .تأمین اجتماعی است

 شده سرباز ارائه می شود؟ تکفل بیمه اجتماعی به افراد تحت آیا دفترچه درمانی تأمین-112

 :پاسخ

شدگان اصلی و اعضای خانواده  اجتماعی به بیمه تأمینمندی از خدمات درمانی یکی از مھمترین مزایایی است که سازمان  بھره

تکفل وی از  شده اصلی، افراد تحت اجتماعی، در ایام خدمت سربازی بیمه کند و براساس قوانین تأمین تکفل آنھا ارائه می تحت

 .ھای اجتماعی به ویژه خدمات درمانی برخوردار خواھند شد مزایای قانونی بیمه

توانند پس از طی مراحل و تکمیل مدارک، برای دریافت دفترچه  شدگان واجد شرایط می بیمه:آمده است دربخشی از این اطالعیه

 .اجتماعی قم مراجعه کنند درمانی، به شعبه تأمین

ھای  اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت در اولین مراجعه و گواھی اشتغال به خدمت از واحدھای نیروھای مسلح، سازمان

 .شدگان سرباز است ھای به کارگیرنده مشموالن از مدارک موردنیاز برای اخذ دفترچه درمانی بیمه مانمسلح یا ساز

بایست در گواھی مذکور عناوین اطالعاتی شماره ملی، شماره بیمه شده، نام و نام خانوادگی، شماره  در مراجعات بعدی می

 .شده سرباز درج شود شناسنامه، تاریخ تولد و محل صدور شناسنامه، نام پدر بیمه

 غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر چه اساسی صورت می گیرد؟-113

 :پاسخ

بر اساس ضوابط و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان ھای توانبخشی قرار می 

 .ماری، از سوی این سازمان غرامت دستمزد دریافت خواھند کردتوانایی انجام کار را ندارند در مدت ایام بی" گیرند و موقتا

بیمه شدگانی که به سبب بیماری ھای عادی و یا بیماری ھای حرفه ای، حوادث ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار برای مدتی 

تأمین اجتماعی استان ارایه قادر به انجام کار نیستند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواھی پزشک را به شعب 

 .کنند

روز بیشتر نشود، تأیید آن توسط پزشک  ١٥روز و در مجموع طی یک سال از  ٧چنانچه مدت استراحت بیمه شده در ھر نوبت از 

 .معالج کافی خواھد بود

باشد، باید به تأیید روز  ٦٠روز و کمتر از  ١٥بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که مدت استراحت بیش از 

روز و بیشتر در سال باشد باید به تأیید شورای پزشکی  ٦٠پزشک معتمد سازمان برسد و چنانچه مدت استراحت بیمه شده 

 .تأمین اجتماعی برسد

بیمه غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری قادر به کار نباشد، پرداخت می شود و غرامت دستمزد 

شده ای که بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود از اولین روز محاسبه و پرداخت شده و در صورتی که بیمه شده ای بر 

 .اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود غرامت دستمزد از روز چھارم محاسبه و پرداخت می شود

مت دستمزد ایام بیماری با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواھی پزشک معتبر به شعب بیمه شدگان برای دریافت غرا

 .تأمین اجتماعی قم مراجعه کنند و مدت دریافت غرامت دستمزد جزو سوابق پرداخت بیمه محاسبه می شود

وظیفه کارفرما در این باره .کارفرما ما را بیمه نمی کند.من کارگر یک کارخانه ھستم-114
 چیست؟

 :پاسخ

 .کارگران از اولین روز اشتغال به کار، مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شوند و کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه آنھا ھستند

 .کارفرمایان برای تشکیل پرونده کارگاھی و اختصاص شماره کارگاھی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند

نامه شرکت، روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس و آخرین تغییرات، پروانه کسب یا بھره کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی اساس

برداری، جواز کار صادره از سوی مراجع ذیصالح، اسناد مالکیت، اسناد اجاره، صلحنامه، اقرارنامه، شراکتنامه را برای تشکیل 

 .ھمراه داشته باشند به  پرونده کارگاھی در ھنگام مراجعه به شعبه واقع در محدوده جغرافیایی
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کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی ھم پروانه کسب، پروانه تأسیس یا بھره برداری، اسناد مالکیت یا اجاره اعم از رسمی یا غیر 

 .رسمی، شناسنامه و کارت ملی خود را برای تشکیل پرونده کارگاھی به شعبه مربوطه ارائه کنند

و درصورت تکمیل بودن آن، کد کارگاھی به کارگاه حقیقی یا حقوقی اختصاص داده و شعب تأمین اجتماعی پس از بررسی مدارک 

 .بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازرسی از کارگاه اقدام می کنند

طی این مراحل، کارفرما مکلف است، لیست صورت دستمزد و مزایای ماھانه ھر یک از کارکنان را تا آخرین روز ماه بعد   پس از

 .تھیه و نسبت به پرداخت مبلغ حق بیمه اقدام نماید

 مدت زمان ارائه گوھی پزشکی به شعب تامین اجتماعی چند روز است؟-115

 :پاسخ

بیمه شدگان باید گواھی پزشکی صادر شده توسط پزشک معالج را حداکثر ظرف یک ھفته پس از تاریخ صدور به شعبه تامین 

 .اجتماعی مربوط ارائه کنند

سازمان تامین اجتماعی،الزم است گواھی پزشکی صادر  ٧٤/١٠/١٦مورخ  ٢٩٤٨٩/٥١بخشنامه  ١٤و  ١٢عنایت به مفاد بند با 

 .شده توسط پزشک معالج حداکثر ظرف یک ھفته از تاریخ تجویز،توسط بیمه شده به شعبه مربوطه ارائه گردد

بستگان وی می توانند گواھی را در مدت زمان ذکر شده به در صورت تجویز استراحت مطلق و عدم امکان مراجعه شخص بیمار، 

 .شعبه تامین اجتماعی تحویل دھند

اگر در فرصت یک ھفته ای مقرر شده،گواھی پزشکی به شعبه تامین اجتماعی ارائه نشود سازمان ھیچ مسئولیتی در قبال 

ان و یا عدم صدور معرفی به کار بیمه شده نخواھد پیامدھای ناشی از عدم اقدام بموقع از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه درم

 .داشت

 ؟.در صورت امکان جزئیات ازکارافتادگی در تامین اجتماعی را بفرمائید -116

 :پاسخ

شود، بلکه این کاھش باید  اجتماعی، ھر نوع بیماری منجر به کاھش قدرت کار و بروز ازکارافتادگی نمی بر اساس قانون تأمین

ھای پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل عالج تشخیص داده شدن بیماری و  را تأیید کاھش توانایی در کمیسیونزی. پایدار باشد

 .شود به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام می

شوند، پس از انجام  شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعالج تشخیص داده می اجتماعی، بیمه قانون تأمین ٧٠براساس ماده 

این قانون توانایی  ٩١ھای پزشکی در ماده  بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون مات توان بخشی و اعالم نتیجه توانخد

 .شوند حالت ذیل تقسیم می ٣خود را کامالً یا بعضاً از دست داده باشند به 

ه نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار درصد و بیشتر باشد به نحوی ک ٦٦شده  براین اساس، ھرگاه درجه کاھش قدرت کار بیمه

 ٣٣شده بین  سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاھش قدرت کار بیمه دیگری بیش از یک

درآمد خود را درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از  ٦٦درصد و 

 .شود به دست آورد ازکارافتاده جزئی شناخته می

درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد مستحق دریافت  ٣٣تا  ١٠شده بین  ھمچنین اگر درجه کاھش قدرت کار بیمه

ای ازکارافتاده کلی  فهای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حر شایان ذکر است، بیمه شده. شود غرامت نقص مقطوع می

بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواھد  شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق

 .داشت

سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ولی بعد از آن  ٥سال سن  ٣٠اگر کسی با   -117
سالگی می تواند ادعای حق بیمه  ٦٠؟آیا در سال حق بیمه چیست ٥بیمه رد نکند تکلیف این 

 یا تقاضای بازنشستگی کند؟

 :پاسخ

البته .سال سن الزم است ٦٠سال سابقه و ١٠با توجه به قوانین و مقررات جاری برای بازنشستگی آقایان داشتن حداقل

شود و مستمری با توجه به می    مستمری استحقاقی این دسته از بیمه شدگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه پرداخت

ضمن اینکه در قوانین و مقررات تامین اجتماعی .قانون تامین اجتماعی به حداقل حقوق سال مربوطه ارتقاء نمی یابد ١١١ماده 

 .امکان استرداد حق بیمه ھای پرداختی پیش بینی نشده است

مانده بود که کار فقط چند ماه تا پایان آن .به مدت یکسال بیمه بیکاری دریافت کردم -118
تا اینکه کارشناس تامین اجتماعی به .جدیدی پیدا کردم و بدون بیمه مشغول به کار شدم

با این اوصاف چه شرائطی .منزل ما آمد و خانواده ام بدون اطالع از شرائط به کارشناس گفتند
رداخت برای من پیش خواھد آمد؟آیا مقرری بیمه بیکاری قطع خواھد شد و آیا باید جریمه پ
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 کنم؟

 :پاسخ

طبیعی است که مقرری بیمه بیکاری شما قطع خواھد .شما باید اشتغال مجدد خود را به شعبه تامین اجتماعی گزارش می دادید

البته بابت پنھان داشتن اشتغال جریمه .شد و باید مبالغی که از زمان اشتغال من غیر حق دریافت کردید را به سازمان بازگردانید

 .علق نخواھد گرفتای به شما ت

به .تحت تکفل پدرم ھستم که بیمه ایشان مربوط به بنیاد جانبازان است ٨٤من از سال  -119
آیا بیمه تحت تکفل پدر برای من .تازگی از تامین اجتماعی درخواست بیمه خویش فرما کرده ام

 سابقه محسوب می شود؟در صورت بیمه شدن من،بیمه قبلی باطل می شود؟

 :پاسخ

فقط برای این افراد خدماتی از قبیل خدمات درمانی ارائه می شود و با بیمه شدن،موضوع .متکفلین سابقه منظور نمی شودبرای 

 .بیمه کفالت منتفی است

 سال سن چند روز حقوق دریافت می کنند؟ ٤٢سال سابقه و  ٢٠خانم ھا با  -120

 :پاسخ

مستمری این گروه از .سال سن می تواند بازنشسته شوند ٤٢ابقه و سال س ٢٠بانوانی که مشمول قانون کار ھستند با حداقل 

برای کسانی با این قانون .سال کمتر نباشد محاسبه می شود ٢٠بیمه شدگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه که از 

بوطه کمتر باشد قانون تامین اجتماعی که بر اساس آن مستمری نباید از حداقل حقوق سال مر ١١١بازنشسته می شوند ماده 

 .رعایت نمی شود

با توجه به حادثه بدی که برایم پیش آمد بعد از مدتی .در شرکتی مشغول به کار بودم -121
پس از دو سال چون در شرکت کارایی .مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی جزئی شدم

یکاری استفاده می در حال حاضر از بیمه ب.الزم را نداشتم با من قرارداد نبستند و بیکار شدم
 .چند سئوال دارم.کنم

تا چه زمانی مقرری از کارافتادگی جزئی به من پرداخت می شود؟با توجه به وضعیتم دیگر 
پس از اتمام دوره دریافت مقرری بیمه .ھیچ شرکت و موسسه ای حاضر به اشتغال من نیست

آیا در صورت بازنشستگی بیکاری چگونه می توانم تا زمان بازنشستگی بیمه ام را ادامه دھم؟
 بازھم مستمری ازکارافتادگی جزئی به من پرداخت می شود یا خیر؟

 :پاسخ

از کارافتادگی جزئی تا زمان احراز بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی به شما پرداخت می شود و با اشتغال مجدد ھم قطع نمی 

بک و متناسب با وضعیت جسمی خود پیدا کنید تا بتوانید بیمه بعد از خاتمه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری،باید کاری س.شود

 .خود را پرداخت نمائید

اگر بازنشسته شوید دیگر مستمری ازکارافتادگی جزئی به .البته در صورت عدم اشتغال نیز می توانیدخود را بیمه اختیاری کنید

 .شما تعلق نمی کیرد

بیکار ... سه سال قبل .ین اجتماعی دارمسال سابقه تام ١٠بودم و ... کارمند پیمانی -122
ھیچ گونه حق سنوات و .سال ھمان رای را تایید کرد ٢دیوان عدالت اداری نیز بعد از .شدم

به اداره کار ھم مراجعه کردم گفتند چون کارمند ھستی بیمه .پولی به من پرداخت نشد
مه ام که بازنشستگی آیا واقعا اینطور است؟برای ادامه بی.بیکاری به شما تعلق نمیگیرد
در این سه سال ھم ھیچ جا شاغل نبوده و بیمه پرداخت نکرده .داشته باشد چه کار باید بکنم

 .ام

 :پاسخ

در قانون بیمه بیکاری فقط مشمولین قانون کار تحت پوشش بیکاری قرار گرفته اند و کارفرما موظف است ھر ماه عالوه بر حق 

 .ق بیمه را بابت کارکنان خود به عنوان بیمه بیکاری پرداخت کنندبیمه تامین اجتماعی سه درصد نیز ح

 .بنابراین ضوابط این قانون،مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشولین استخدامی را در بر نمی گیرد

صورت اشتغال  در مورد سئوال دوم شما نیز الزم به توضیح است که سوایق شما در سازمان تامین اجتماعی محفوظ است و در

 .مجدد می توانید بیمه خود را کامل کنید تا شرائط بازنشستگی را احراز کنید

در صورت عدم اشتغال در کارگاھھای مشمول قانون کار از طریق بیمه اختیاری و با پرداخت حق بیمه مربوط می توانید بیمه خود را 

 .ادامه دھید و آن را تکمیل نمائید

و دفترچه درمانی چقدر است؟اگر دفترچه درمانی نخواھیم و فقط  ھزینه سرانه درمان -123
بخواھیم از بازنشستگی تامین اجتماعی استفاده کنیم چقدر از ھزینه ماھانه بیمه کم می 

 شود؟

 :پاسخ

ر د.درصد آن مربوط به خدمات درمانی است ٩درصد حقوق و دستمزد است که  ٣٠در بیمه اجباری مشمولین قانون کار،حق بیمه 

 .این نوع بیمه کلیه خدمات و تعھدات به طور کامل ارائه می شود و نمی توان آن را تفکیک کرد و برخی از خدمات را پذیرفت
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درصد است نیز کلیه خدمات ارائه می شود ولی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد،فرد  ٢٦در بیمه اختیاری که حق بیمه آن 

 .درصد دستمزد موافقت شده است ١٢ک انتخاب کند که بیمه بازنشستگی شامل می تواند موضوعات بیمه را به تفکی

 آیا شخص حقوقی می تواند کارگر محسوب شود؟ -124

 :پاسخ

در صورتی که در .معرفی کرده است»... کسی«قانون کار ھم کارگر را تحت عنوان  ٢ماده .شغل کارگری قائم به شخص است.خیر

عرفی می کند که نشان دھنده آن است که کارفرما می تواند ھم فرد باشد ھم م»... شخصی«کارفرما را  ٣ماده 

 .(شخصیت حقوقی(شرکت

قادر به انجام دادن تعھدات و ... قرارداد کار با یک نفر به عنوان کارگر منعقد می شود و چنانچه به ھر دلیل مثل فوت،بیماری و 

 .ل نمی گردد و قرارداد کار باطل می شودوظائف خود نباشد این تعھدات به دیگری مثال وراث منتق

اگر تا یک .در شرکتی مشغول کار ھستم.سی ساله ھستم و تحت تکفل پدرم قرار دارم -125
سال بیمه پرداخت کنم و بعد به ھر دلیل نخواھم کار کنم با توجه به اینکه نه رسمی ھستم 

ین صورت باید چه کار در ا.نه قراردادی،دیگر حقوقی ندارم که از آن حق بیمه کسر شود
کنم؟چطور می توانم بیمه را ادامه دھم؟اگر نخواھم بیمه را ادامه دھم پول ھایی که در این 

 مدت از حقوقم کسر شده چه می شود؟

 :پاسخ

در مورد حقوق شما باید گفت حق بیمه بر اساس .بیمه در واقع تضمینی برای زندگی است.بیمه برای ھر شخصی الزم است

سابقه در سازمان تامین اجتماعی ھمیشه برای .عیین می شود که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشدحقوق فرد ت

مشملین قانون کار مشمول دریافت مقرری .فرد باقی می ماند و ھر وقت حائز شرائط دریافت خدماتی شود قابل استفاده است

اختیار بیکار یا اخراج شود در صورت داشتن شرائط و رعایت ضوابط می بنابراین چنانچه بیمه شده ای بدون .بیمه بیکاری ھستند

 .تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند

در مورد کسانی که مشمول بیمه اجباری نیستند بیمه خویش فرما وجود دارد که بر اساس ان می توانند بیمه پردازی خود را 

امین اجتماعی حق بیمه ھای پرداختی قابل برگشت نیست و فقط امکان انتقال آن الزم به یادآوری است که در بیمه ت.ادامه دھند

 .به صندوق ھای دیگر بیمه ای وجود دارد

 

در صورتی که شخصی کسور بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری  -126
آن به  دریافت کرده باشد می تواند مجددا آن را به حساب صندوق واریز کند و خواستار انتقال

 سازمان تامین اجتماعی شود؟

 :پاسخ

واریز مجدد کسور دریافتی و درخواست انتقال آن به سایر صندوق ھا طبق قوانین و دادنامه ھیات عمومی دیوان عدالت اداری 

 .مقدور نیست

چه مشاغلی در دستگاھھای دولتی جزو مشاغل کارگری و تحت پوشش قانون کار قرار  -127
 دارند؟

 :پاسخ

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشاغل کارگری  ٦/٦/٦٤مورخ  ١٣٠١/٩ھای شغلی زیر بر اساس بخشنامه شماره  رشته

به شمار می روند؛دوزنده،آرایشگر،رختشوی و اطوکش،نانوا،رنگ کار ساختمان،شیشه بر،حفار،تراشکار،آبکار،درودگر،صافکار،عایق 

یس کار و کمک راننده،رنگ کار ماشین آالت،تعمیرکار ساعات،ماشین بند،حلبی ساز،الستیک کار،سراج،فرم بند،سرو

چی،اشتروتیپ و حکاک،کلیشه ساز،حروفچین،آشپز،نظافتچی،بسته بند،مکانیسین،الکتریسین،مکانیسین وسایل 

 الکترونیکی،مامور راه و ساختمان،تعمیرکار صنایع فلزی،متصدی جرثقیل سقفی و دروازه ای

محاسبه برای تعیین مستمری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی  حداکثر سابقه قابل -128
 چند سال است؟

 :پاسخ

 سال 35

آیا کارگاھھا محدودیتی در تعداد افراد بیمه شده دارند یا می توانند ھر تعدادی را بیمه  -129
 کنند؟

 :پاسخ

نفر از پرداخت سھم حق بیمه  ٥ان تا فقط در کارگاھھای مشول معافیت سھم کارفرمایی بیمه شدگ.محدودیتی وجود ندارد

 .کارفرما معاف می شوند و برای مابقی باید حق بیمه به طور کامل پرداخت شود

 خدمت سربازی جزو سوابق تامین اجتماعی محسوب می شود؟ -130

 :پاسخ

ل جزو سوابق بیمه شده قبل از اشتغال یا حین اشتغا)ضرورت،احتیاط،ذخیره(با پرداخت حق بیمه مربوطه،مدت خدمت نظام وظیفه
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 (قانون تامین اجتماعی ٩٥قانون کار و ماده  ١٤ماده .(منظور خواھد شد

ساعت است،آیا ساعات صرف  ٤٤با توجه به اینکه طبق قانون کار ساعات کار در ھفته  -131
 غذا جزو ساعات کار محسوب می شود یا خیر؟

 :پاسخ

است که کارگر نیرو و وقت خود را به منظور انجام دادن کار در اختیار کارفرما قانون کار،ساعت کار مدت زمانی  ٥١به موجب ماده 

 .قرار می دھد لذا قانونا اوقات صرف غذا و استراحت جزو ساعات کار محسوب نخواھد شد

 بدیھی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل،اوقات مذکور جزو ساعات کار محسوب می شده عرف و رویه مذکور

 .کماکان معتبر خواھد بود

در حال .ماه بیمه ام رد شد ٦اما .در شرکتی خصوصی یک سال و نیم حسابدار بودم -132
 :دو سئوال داشتم.حاضر به صورت پاره وقت کار می کنم و بیمه ندارم

 بیمه مشاغل آزاد بھتر است یا اختیاری؟

 برای این کار باید به کجا و کدام شعبه بیمه مراجعه کنم؟

 :اسخپ

در این بیمه حق .بیمه اختیاری با توجه به اینکه کلیه خدمات را شامل می شود از بیمه صاحان حرف و مشاغل آزاد بھتر است

برای بیمه شدن به شعبه . روز سابقه قبلی الزم است ٣٠درصد دستمزد توافق شده و برای انعقاد این نوع بیمه،داشتن  ٢٦بیمه 

 .نزدیک منزل خود مراجعه کنید

ولی بیمه دو سال آخر را برایم رد .در شرکتی مشغول به کار بوده ام ٩١تا  ٨٦از سال  -133
نکردند و در مقابل اعتراضم اعالم کردند که بعدا پرداخت می کنند و من ھم به دلیل عدم اطالع 

 .قبول کردم

نشده ولی اشتغال برایم بیمه رد  ٩١تا  ٨٩یعنی از سال .که محل کارم را تغییر دادم ٩١تا سال 
سئوالم این است که آیا می توانم برای پرداخت حق بیمه آن دو سال اقدام یا .داشته ام

شکایت کنم؟اگر بخواھم مبلغ حق بیمه را خودم از طرف کارفرما پرداخت کنم مبلغ حق بیمه 
چگونه محاسبه و به چه طریق پرداخت می شود؟جریمه آن چقدر است و آیا امکان قسط 

 ن وجود دارد؟بندی آ

 :پاسخ

 ١٤٨برای دو سالی که برای شما حق بیمه رد نشده می توانید به اداره کار مراجعه و از کارفرمای خود در مورد عدم اجرای ماده 

 .قانون کار و نپرداختن حق بیمه دوره مذکور شکایت کنید

تباط مسئولیتی ندارد و چنانچه رای ھیات ھای مسئول پرداخت حق بیمه در بیمه ھای اجباری کارفرماست و بیمه شده دراین ار

حل اختالف مبنی بر پرداخت حق بیمه دوره مذکور توسط کارفرما صادر شود کارفرما موظف است حق بیمه را به تامین اجتماعی 

 .پرداخت کند

درصد سھم بیمه  ٧درصد آن سھم کارفرما و  ٢٣درصد دستمزد پرداختی توسط کارفرماست که  ٣٠حق بیمه ماھانه ھر کارگر 

 .شده است

 .دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد سال مربوطه کمتر و از حداکثر آن بیشتر باشد

بیمه .االن می خواھم بیمه ام را ادامه دھم.سال بیمه تامین اجتماعی بودم ٤من  -134
 اختیاری بھتر است یا مشاغل آزاد؟چرا؟

اری است و در قراردادش ذکر شده در صورتی که از جای ھمسرم بیمه اختی:سئوال دوم
در حال حاضر میخواھداز پروانه نظام .دیگری برایش بیمه رد شود قراردادش باطل می شود

 ٢پزشکی استفاده کند و شرکتی که می خواھد در آن اشتغال یابد می گوید حتما باید حداقل 
می خواھم بدانم .اری را واریز کرده استایشان ھم یکسال بیمه اختی.ماه برایش بیمه رد شود

 از لحاظ قانونی مشکلی برایش ایجاد می شود یا خیر؟

 :پاسخ

در مجموع با توجه به خدمات بھتر،بیمه اختیاری نسبت به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بھتر :در مورد سئوال نخست

به طور ... نشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان و زیرا کلیه خدمات در بیمه اختیاری از قبیل درمان،مستمری،باز.است

 .کامل ارائه می شود

در بیمه اختیاری به دلیل نبودن رابطه کارگری و کارفرمایی و فقدان اشتغال،خدماتی از قبیل بیمه بیکاری،غرامت دستمزد ایام 

 .بیماری،بارداری و پرداخت ھزینه ازدواج ارائه نمی شود

در صورتی که بیمه شده اختیاری در کارگاھھای مشمول قانون کار مشغول به کار شود بیمه اختیاری او لغو :در مورد سئوال دوم

 .می شود زیرا بیمه اجباری بر بیمه خوش فرما اولویت دارد و به صورت اجباری در چارچوب قانون اجرا می شود

ین سوابق بیمه اختیاری شما محفوظ است ولی از زمانی که ضمن اینکه بیمه اجباری بر بیمه ھای خویش فرما برتری دارد بنابرا

 .در کارگاھی مشغول به کار شوید باید حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شود

با یک سال سابقه بیمه خویش .صدا و سیما ھستم)بدون قرارداد و غیر رسمی(کارمند -135
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اطالع دادند در صورت ماھه گرفتم که از سازمان  ١٢فیش  ٩٤برای سال ).٩٣از سال (فرما
 :حال دو سئوال داشتم.تمایل می توانم بیمه صدا و سیما شوم

 آیا صدا و سیما بیمه قبلی من را قبول می کند یا بیمه خویش فرمای من باطل می شود؟:اول

در صورتی که به ھر دلیلی از سازمان خارج شوم و دوباره مجبور باشم بیمه را بصورت :دوم
م آیا دوباره باید تمام مراحلی که قبال برای خویش فرما شدن انجام داده خویش فرما ادامه دھ

 ام بگذرانم؟

 :پاسخ

سابقه بیمه پردازی شما در سازمان تامین اجتماعی محفوظ است و می توانید آن را به صندوق بیمه ای دیگر منتقل کنید :نخست

 .ولی طبق قانون فقط برای یک بار امکان انتقال سابقه وجود دارد

 .برای انعقاد مجدد بیمه اختیاری باید مراحل مختلف مثل معاینه پزشکی طی شود:دوم

کند و  آیا کسی که قبال بیمه اختیاری بوده و حاال در شھر یا محل دیگری زندگی می -136
 خواھد خود را بیمه کند باید برای بیمه مجدد به شعبه یا شھر قبلی خود مراجعه کند؟ می

 :پاسخ

تواند در شعبه محل یا  اصالحات جدید در این زمینه، دیگر نیازی به مراجعه به شھر یا شعبه قبلی نیست و متقاضی می با توجه به

 .شھر اقامت خود بیمه اختیاری درخواست کند

آیا . ای نیست سال سن دارند و تحت پوشش ھیچ بیمه ۶٠پدر من کارگر است، باالی  -137
 راھی برای بیمه کردن ایشان وجود دارد؟

 :پاسخ

تنھا در صورتی که در . فرما شوند توانند بیمه خویش ای ندارند و سنشان نیز باالست، نمی با توجه به اینکه ایشان سابقه بیمه

 .ان تامین اجتماعی پرداخت شودکارگاھی مشغول به کار شوند تا حق بیمه ایشان به سازم

ایشان مشغول به کار آزاد . است ١٣۶١ھمسر من کارت پایان خدمت ندارد و متولد  -138
به نظر شما برای استفاده از تسھیالت . اند ای نبوده ھستند و تا به حال تحت پوشش ھیچ بیمه

ه کارم و جداگانه توانند بیمه شوند؟ در ضمن من مشغول ب ، از چه طریق می...بازنشستگی و
 .تحت پوشش بیمه اجباری ھستم

 :پاسخ

شود؛ چراکه در غیر این صورت برای کارفرما  بیمه نیازی به کارت پایان خدمت ندارد، ولی قرارداد کار با کارت پایان خدمت منعقد می

 .غل آزادفرما کند، یعنی بیمه صاحبان حرف و مشا تواند خود را بیمه خویش ھمسر شما می. مسئولیت دارد

 توانند دستمزد مبنای حق بیمه را خود انتخاب کنند؟ آیا کلیه متقاضیان بیمه اختیاری می -139

 :پاسخ

روز  ٣۶٠ای دارند بر اساس میانگین آخرین  تعیین دستمزد مبنای حق بیمه برای متقاضیانی که بیش از ده سال سابقه بیمه

 .گیرد کارکرد بیمه آنان صورت می

 پرداخت مستمری از کار افتادگی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی چیست؟شرایط  -140

 :پاسخ

درصد باشد و بیمه شده بر اثر  ٣٣تا  ١٠بر اساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که از کار افتادگی بیمه شده بین 

 .خواھد داشتحوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را 

درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به  ٦٦تا  ٣٣اگر میزان کاھش توانایی کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین 

 .بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می شود

کار و یا بیماری ھای عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از 

ھای پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدھد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی 

سال قبل از تاریخ وقوع  ١٠د که ظرف مورد حمایت قرار می گیرد که در این صورت مستمری تنھا به بیمه شده ای تعلق می گیر

حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و 

 .روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند ٩٠نیز ظرف یک سال قبل از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای 

انی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کار افتاده کلی معرفی می شوند در صورتی که نظر پزشک معالج توسط بیمه شدگ

نظریه کمیسیون ھای پزشکی بدوی   کمیسیون پزشکی تأیید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید با در دست داشتن

حت تکفل خویش، کارت ملی و تصویر سند ازدواج به آخرین شعبه تأمین یا تجدید نظر، تصویرشناسنامه بیمه شده و افراد ت

 .اجتماعی که دریافت کننده حق بیمه آنان است،مراجعه کنند
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 بیمه الزامی است؟ آیا عکس دار کردن دفترچه ھای  -141

 :پاسخ

ب و کارگزاری ھا،حتماً یک قطعه برای صدور،تمدید و یا تعویض دفترچه درمانی کودکان باالی دو سال در شع   بیمه شدگان اصلی

 .عکس برای الصاق به دفترچه درمانی به ھمراه داشته باشند

برای پذیرش و بستری کودکان باالی دو سال در بیمارستان ھا و مراکز طرف قرار داد سازمان تأمین اجتماعی، ارائه دفترچه 

 .درمانی عکس دار الزامی است

ھا برای صدور دفترچه درمانی فرزندان چھارم و به بعد بیمه شدگان این سازمان لغو شده  تمام محدودیت ٩٢تیر ماه سال  ٢٩از  

 .است

سالگی با اخذ تعھدنامه کتبی مبنی بر عدم اشتغال به کار از سوی بیمه شده اصلی حائز اخذ  ٢٢تمام فرزندان ذکور تا سن  

رائه گواھی اشتغال به تحصیل مادامی که به تحصیل می شرایط دریافت دفترچه تأمین اجتماعی ھستند،و پس از این سن با ا

 .پردازند، مشمول اخذ دریافت دفترچه درمانی ھستند

 .فرزندان دختر بیمه شدگان تا زمانی که شاغل نبوده و یا ازدواج نکرده باشند، دفترچه درمانی دریافت می کنند 

 ؟شرائط پرداخت مستمری به بازماندگان تامین اجتماعی چیست -142

 :پاسخ

سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک  ١٠بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده فوت شده ای که در 

روز حق بیمه در آخرین سال حیات او پرداخت شده باشد، بازماندگان این  ٩٠سال خود را پرداخت کرده باشد، مشروط به آنکه 

 .می شوند بیمه شده مشمول دریافت مستمری

سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری  ٢٠در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از 

 .قرار می گیرند

سال باشد، مستمری به نسبت  ٢٠تا  ١٠بر اساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه بین 

سال باشد  ١٠تا  ١ه به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود و در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه سنوات پرداخت حق بیم

رخ داده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت  ٢٧/٧/٧٦و فوت بیمه شده بعد از 

 .حق بیمه خواھند بود

سال بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به  ١٨متوفی که سن آنان کمتر از ھمسر بیمه شده متوفی، فرزندان ذکور  

علت بیماری یا نقص عضو طبق نظریه کمیسیون ھای پزشکی مربوطه از کار افتاده باشند و فرزندان اناث نیز به شرط عدم ازدواج 

 .و اشتغال به کار، مستمری بازماندگان دریافت خواھند کرد

سال باشد و یا به تشخیص  ٥٥سال و مادر بیش از  ٦٠متوفی در صورتی که تحت تکفل وی بوده و سن پدر بیش از پدرو مادر 

 .کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و در ھرحال از سازمان مستمری دریافت نکنند، مشمول دریافت مستمری خواھند بود

درصد کل مستمری استحقاقی بیمه شده  ٥٠متوفی معادل  بر اساس ضوابط و مقرات سازمان تأمین اجتماعی، سھم ھمسر

درصد سھم ھمسر به تساوی بین آنان  ٥٠است و چنانچه بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی داری چند ھمسر دایم باشد، 

 .تقسیم خواھد شد

 کمک ھزینه کفن و دفن چگونه پرداخت می شود؟ -143

 :پاسخ

اجتماعی پرداخت کمک ھزینه کفن و دفن به خانواده بیمه شدگان متوفی است و ھدف یکی از انواع حمایت ھای سازمان تأمین 

از پرداخت این کمک ھزینه، جبران قسمتی از ھزینه ھایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی برای کفن و 

 .دفن آنان متقبل می شوند

ھزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تأمین ھزینه ھای مربوط به قانون تأمین اجتماعی، کمک  ٢ماده  ١٨بر اساس بند 

 .کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عھده می گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می شود

ان اجباری و اختیاری به بر اساس ضوابط و قوانین تأمین اجتماعی، کمک ھزینه کفن و دفن عالوه بر بازماندگان بیمه شدگ

 .بازماندگان بازنشتگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می شود

برقرار بودن ارتباط بیمه شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی شرط اصلی پرداخت کمک ھزینه کفن و دفن به 

و افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه ای با سازمان تأمین اجتماعی باشند مشمول دریافت  بازماندگان بیمه شده متوفی است

 .این کمک ھزینه نیستند

بیمه شده ای که قبل از فوت به عللی مانند بیماری و بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشد، مشمول 

 .دریافت کمک ھزینه کفن و دفن است

منظور مساعدت و با ھدف تأمین بخشی از ھزینه ھای مربوطه، کمک ھزینه کفن و دفن بابت فوت ھمسر در صورت احراز به 

 .شرایط قانونی صرفاً به بیمه شده و مستمری بگیر اصلی پرداخت می شود
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ه شده یا مستمری بگیر از کمک ھزینه مذکور پس از انجام مراحل کفن و دفن متوفی، با ارایه گواھی فوت و دفترچه درمانی بیم

 .سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است

تعریف بازنشستگی در تامین اجتماعی چیست و شرائط الزم برای بازنشستگی  -144
 مشموالن تامین اجتماعی کدام است؟

 :پاسخ

میلیون بازنشسته اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی یکی از مھمترین خدمات این سازمان  ۵پرداخت مستمری به حدود 

 .محسوب می شود بطوریکه مشموالن می توانند به روشھای مختلف بازنشسته شوند

بازنشستگی یعنی عدم  :در قانون تامین اجتماعی،بازنشستگی به صورت زیرتعریف شده است

 .سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانوناشتغال بیمه شده به کار به 

ھمچنین به تعبیری دیگر،بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن فرد توان کاری اش کاھش یافته و دیگر قدرت و 

گی می در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سن بازنشست.توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد

 .سال ٧٠سال گرفته تا  ۵۵تواند متفاوت باشد،از 

 دالیل بازنشستگی و شرایط آن*

در این حالت کارگر یا بیمه شده پس از سالھا کار و تالش بر اثر رسیدن به :به دلیل کھولت سن و رسیدن سن بازنشستگی -١

 .شرایط و سنی که قانون فرد را بازنشسته می داند بازنشسته می شود

این نوع بازنشستگی به دلیل فرسودگی زودرس کارگر در :زنشستگی در کارھای سخت و زیان آور یا مناطق بد آب و ھوابا -٢

در این حالت فرد بیمه شده قبل از رسیدن به .کارھایی که عموما سخت و یا زیان آور است مثل کار در معادن ایجاد شده است

 .می شود سن مورد نظر و یا داشتن سابقه کامل بازنشسته

برخی مواقع بر اساس شرایط خاص اقتصادی مثل نرخ بیکاری گسترده یا بحران و یا تورم :شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی -٣

نیرو در بنگاھھای اقتصادی یا برخی ویژگی ھای خاص گروه ھا،دولت ھا تصمیم می گیرند گروھی را به صورت زودھنگام 

 .بازنشسته کنند

سال سابقه به موجب قانون نوسازی صنایع و یا بازنشستگی زودھنگام کارکنان  ٢۵ان به بازنشستگی با در این خصوص می تو

 .سال سابقه اشاره کرد ٢٠دولت و بازنشستگی زنان با 

 شرایط بازنشستگی*

 :برای احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو معیار مھم توجه می شود

 ونرسیدن به سن مقرر در قان -١

 داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی -٢

 :بر مبنای دو عامل فوق احراز شرایط بازنشستگی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد

سال سن برای زنان  ۵۵سال سن برای مردان و  ۶٠قانون تامین اجتماعی،  ٧۶ماده  ١سن بازنشستگی، بر اساس بند : الف

 .می تواند بازنشسته شود     سال سابقه پرداخت حق بیمه ٢٠است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواھد 

 .یافت

 سال سن ۶٠ابقه و سال س ١٠بازنشستگی با *

سال سن برای خانم ھا  ۵۵سال سن برای مردان و  ۶٠سال سابقه و  ١٠بر اساس اصالحات اخیر،ھمچنین افرادی که دارای 

 .قانون تامین اجتماعی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند ١١١باشند بدون رعایت ماده 

سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات  ١٠مه شده متقاضی کمتر از به موجب ھمین اصالحات چنانچه بی

 .سال، می تواند از مزایای این قانون بھره مند شود ١٠کسری تا 

قانون اجرا نمی شود و بر اساس سنوات پرداخت  ١١١سال سابقه بازنشسته شود ماده  ١٠در مورد بیمه شده ای که بر اساس 

حق بیمه مستمری تعیین می شود که ممکن است انتظارات فرد متقاضی را از نظر دریافت مستمری کافی برای تامین معاش 

 .برآورده نسازد

احراز کند، سپس را ) سال سابقه ٢٠حداقل (بنابراین توصیه می شود حتی االمکان فرد بیمه شده شرایط مندرج در شکل یک 

 .بازنشسته شود

 ۵٠سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن مردان به  ٣٠کسانی که : ب

 .سال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند ۴۵سال و سن زنان به 

در این حالت به طور کلی درخواست .قه محاسبه و پرداخت خواھد شدسال ساب ٣٠مستمری این گونه از بیمه شدگان بر اساس 

 .بازنشستگی تنھا از طریق فرد بیمه شده و احراز شرایط بازنشستگی از طرف سازمان قابل پذیرش خواھد بود

ون تامین کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قان: ج

 .اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید

سال سن از سازمان  ۶٠سال سن و بیمه شده زن را با  ۶۵بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده مرد را با 

 (به شرط داشتن سابقه موردنظر. (تامین اجتماعی تقاضا کند

 سال سابقه بدون شرط سنی ٣۵بازنشستگی با *
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 .سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند ٣۵کسانی که دارای : د

روز حقوق می توانند بازنشسته  ٢٠سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با  ۴٢سال سابقه کار و  ٢٠زنان کارگر با داشتن : ن

در خصوص این گروه از بیمه شدگان،در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا .شوند

 .حداقل حقوق افزایش نمی یابد

خگویی و حل در برخی از کشورھا بازنشستگی زودھنگام و پیش از موعد یکی از تدابیر برای پاس: بازنشستگی زودھنگام: ی

برخی مشکالت اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و یا شرایط برخی از کارھا مثل سخت و زیان آور بودن یا فعالیت در مناطق 

در این نوع از بازنشستگی فرد بیمه شده می تواند با سابقه و . بد آب و ھوا ضرورت بازنشستگی زود از موعد را اقتضا می کند

 .ودسن کمتر بازنشسته ش

 شرایط بازنشستگی در کارھای سخت و زیان آور*

سال متناوب در کارھای سخت و  ٢۵سال متوالی و  ٢٠طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل 

نی می اشتغال داشته اند و در ھر مور حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط س) مخل سالمتی(زیان آور 

 .توانند تقاضای بازنشستگی کنند

قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارھای  ٩١ھمچنین چنانچه کمیسیون ھای پزشکی موضوع ماده 

فرسایش جسمی و روحی ) سال متناوب برای کارھای سخت و زیان آور ٢۵سال متوالی و  ٢٠(سخت و زیان آور به سابقه مقرر 

بر این . از اشتغال به کارھای سخت و زیان آور تشخیص دھند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند وی را ناشی

 .سال محاسبه خواھد شد ١.۵اساس ھر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارھای سخت و زیان آور 

 شرایط یکسان بازنشستگی برای بیمه شدگان خویش فرما و اجباری*

 .برای کلیه بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است شرایط بازنشستگی

 حداکثر سابقه برای بازنشستگی*

 .سال است ٣۵حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری 

 زمان پرداخت مستمری*

در مورد کسانی که . بیمه شده را به کارفرما اعالم می کندتاریخ محاسبه و پرداخت مستمری از زمانی است که سازمان ترک کار 

کارفرما ندارند و موضوع ترک کار آنان منتفی است، مثل بیمه شدگان اختیاری یا مشاغل آزاد، پرداخت مستمری از زمانی است 

 .که بازنشستگی مورد تایید شعبه قرار بگیرد و به بیمه شده ابالغ شود

 :شستگیفرمول محاسبه مستمری بازن*

 ٣٠ضربدر کل سوابق پرداخت بیمه تقسیم بر عدد    ٢٤سال آخر قبل از بازنشستگی تقسیم بر عدد  ٢ریز دستمزد 

 درباره بیمه کسب و کارھای خانگی توضیح کامل بدھید؟ -145

 :پاسخ

 دانستنی ھایی درباره بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

 : مشمولین

» ٩«مجلس شورای اسالمی و ماده  ٨٩/ ٢/ ٢٢ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب قانون » ٧«ماده » ٥«دراجرای بند 

ستاد ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم   ٨٩/ ٨/ ٢٣دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب 

 ١٣٩٠/ ١/ ٢٣نداشته باشند از تاریخ  از مستقل ، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار

 .امور فنی بیمه شدگان مشمـول مقـررات بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد قـرار گرفته اند ٦٦٩طی بخشنامه 

 : توجه

دستورالعمل اجرائی مربوطه صرفاً » ٢«از ماده   »١«قانـون ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی و بند » ٢«به استناد ماده 

یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می باشند ودر فضای مسکونی به کسب و کارخانگی عضو 

. اشاره خـارج می باشند   اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیرعضو خانـواده ازشمول مقـررات مـورد

ئیان وعشایر ازشمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانین ومقررات مربوط به ھمچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستا

 .صندوق یاد شده خواھند بود

 : مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی

 .معـرفی شــاغلین کسب و کـار خــانگــــی تــــوسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدھای تابعه صورت می پذیرد

 : نی بیمه شاغلین کسب و کار خانگیشرایط س

سال است که درغیر این صورت  ٤٥و  ٥٠حداکثر سن جھت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب 

 .برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد ٢متقاضی می بایست 

سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد  ٤سال سن داشته باشد، می بایست  ٥٢چه مردی در تاریخ ارائه تقاضا به عنوان مثال چنان

 .سازمان را دار باشد
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بدیھی است افرادی که سن آنان در ھنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط 

 . مقرر قابل قبول خواھد بود

 : پرداخت حق بیمه و حمایتھای بیمه اینرخ 

 :متقاضی می تـواند با انتخاب یکی از نــرخ ھای زیــر از حمایتھای بیمه ای مربوطه بھره مند شود

 شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی) سھم دولت % ٢+ سھم بیمه شده % ١٢% ( ١٤نرخ *

 مل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگیشا) سھم دولت % ٢+ سھم بیمه شده % ١٤% ( ١٦نرخ  *

 شامل بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی) سھم دولت %  ٢+ سھم بیمه شده % ١٨% ( ٢٠نرخ  *

 : دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

مزد توانند دست چنانچه شاغلین کسب وکارخانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می

مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثردستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب 

 .نمایند

روز و یا بیشتر نزد سازمان تامین اجتماعی باشد،  ٣٦٠در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت 

 .روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه ، مالک عمل قرار می گیرد ٣٦٠ه وی در آخرین میانگین مبنای پرداخت حق بیم

 : خدمات درمانی

دستورالعمل اجرائی قانون ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی  ٩ماده  ٢بر اساس تبصره 

و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی  شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواھد بود

رئیس جمھور با ھمکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعـی مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بیمه درمان مشمـولین را در بـودجه 

 .سنـواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید

یب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سھم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه بدین ترت

 .ھمگانی کشور بھره مند شوند

 : توجه

درصورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بھره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی 

 ارائـه حمایت درمانی به آنان ھمانند سایر بیمه شدگان باشند،

صاحبان حرف و مشاغل آزد میسر خواھد بود در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و 

ان تأمین اجتماعی در ھریک از افـراد تحت تکفل قانونـی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازم

 .سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانــی و داروئــی طــرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند

و برای خدمات %  ٣٠میزان سھم بیمه شده از ھزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی  *

 .می باشد% ١٠درمانی بستری 

فرایند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور چگونه است؟اصال تعریف مشاغل  -146
 سخت چیست؟

 :پاسخ

مکانیکی محیط کار غیراستاندارد  شیمیایی و  مشاغل سخت و زیان آور به شغلھایی گفته می شود که در آن عوامل فیزیکی،  

 .برای جسم و روان وی ایجاد می شودبوده و بدلیل اشتغال بیمه شده مشکالتی بیش از ظرفیت طبیعی فرد 

دسته اول گروه ھایی ھستند که ماھیتا سخت و زیان آور نیستند و با استفاده از :مشاغل سخت به دو گروه تقسیم می شوند

تمھیدات و وسایل بھداشتی و ایمنی و ھمچنین فنی می توان سخت و زیان آور بودن این مشاغل را حذف کرد اما دسته دوم ذاتا 

غل سخت و زیان آور محسوب می شوند و با تمھیدات بھداشتی بازھم شغل سخت و زیان آور ھستند مانند کار در معادن مشا

 ... متر، کار با برق فشار قوی، کار در زندان، خبرنگاری، کار با بیماران روانی و ۵تحت االرضی، غواصی، کار در ارتفاع بیش از 

و غواصی باید کمیته مرجع تشخیص مشخص کند که جزو مشاغل سخت محسوب می  برای برخی از شغل ھا مانند خبرنگاری

 .شود یا خیر

سال متناوب سابقه کار در مشاغل سخت برای  ٢۵سال متوالی و  ٢٠این کمیته در وزارت کار مستقر است و باید پس از گذشت 

 .ر مورد آن تصمیم گیری می شودبازنشستگی، فرد به این کمیته مراجعه و شغل وی مورد بررسی قرار گرفته و د

خبرنگاری نیز به دسته ھای مختلفی تقسیم می شود و در کمیته تشخیص مصادیق این شغل بررسی شده و در صورت دارا 

می توانند در مشاغل سخت بازنشست ... بودن شرایط الزم مانند استرس، کار در مناطق سخت، حوزه ھای مختلف خبری و 

 .شوند

ه مرجع تصمیم گیری برای کمیته تشخیص نخواھد بود و بر اساس قانون برای بازنشستگی در مشاغل سخت، فقط پرداخت بیم 

 .درصد بابت مستمری به نسبت سنوات اشتغال در این مشاغل محاسبه و باید پرداخت شود ۴

غل در کارگاه باید یک درصد خسارت مستمری برعھده کارفرماست که پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شا ۴پرداخت 

 .جا پرداخت شود و کارگر ھیچ مبلغ اضافی نباید پرداخت کند

درصد مستمری در صورت ارائه تضمین ھای معتبر از سوی کارفرمایان طی حداکثر  ۴با تسھیالت سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
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 .ماھه امکان پذیر شده است ٩

رد و ھر سال کاری یک و نیم برابر محاسبه خواھد شد که البته جنسیت نیز بازنشستگی در مشاغل زیان آور ربطی به سن ندا

سال متوالی و متناوب سابقه فعالیت در مشاغل سخت  ٢۵و  ٢٠مطرح نیست و زنان و مردان باید به طور مساوی شرایط فعالیت 

 .را داشته باشند

اید آیا باید به تامین اگر خدای ناکرده حادثه ای برای کارگرانم پیش بی.کارفرما ھستم -147
 اجتماعی خبر بدھم؟

 :پاسخ

اجتماعی،درصورت وقوع حادثه ناشی از کار،کارفرما مکلف است اقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری  قانون تأمین ٦٥براساس ماده 

تبی به سازمان روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت ک ٣حادثه دیده انجام دھد و مراتب را ظرف   از تشدید وضعیت

 .اجتماعی اطالع دھد تأمین

قانونگذار برای جلوگیری از بروز بیماری و کاھش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه،کارفرما را مکلف به رعایت استانداردھای 

از کار  شده در مواقع بروز حوادث ناشی شغلی و ایمنی محیط کار کرده ولی درعین حال برای حفظ سالمت جسمی و روحی بیمه

 .نیز تکالیفی برعھده کارفرما نھاده است

ھایی شود،از  دیده متحمل ھزینه اجتماعی چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه قانون تأمین ٦٥براساس ماده 

،کارفرما شدگان است اجتماعی است و سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه پوشش تأمین شده تحت آنجایی که بیمه

 .اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود ھای خود به سازمان تأمین تواند برای دریافت ھزینه می

روز اداری گزارش حادثه را کتباً به اطالع سازمان تأمین اجتماعی برساند،لیکن در مواردی که کارفرما ٣کارفرما می بایست ظرف 

ت تعیین شده به شعب تأمین اجتماعی ارائه می کند،به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق گزارش حادثه را خارج از مھل

قانون  ٦٠بیمه شدگان،واحدھای اجرائی مجاز خواھند بود،پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده 

 .تأمین اجتماعی اقدام کنند

مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات  اجتماعی در قانون تأمین ٦٦طبق ماده 

می        اجتماعی ضمن اینکه تعھدات قانونی در خصوص بیمه شده را اعمال حفاظت ایمنی و فنی باشد،سازمان تأمین

 .دکند،خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواھد کر

شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم،از کارافتاده ویا فوت  اجتماعی،بیمه به استناد قوانین تأمین

گیرد و درمان،پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و  شوند،تعھدات قانونی به آنھا تعلق می

نیاز به این وسایل،پرداخت غرامت نقص عضو،ھزینه کفن و دفن،پرداخت مستمری استراحت،تحویل پروتز و اروتز درصورت 

شدگان حادثه دیده  ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعھدات قانونی قابل ارائه به بیمه

 .ناشی از کار است

سابقه پرداخت حق بیمه،تعھدات قانونی مرتبط حسب مورد به بیمه  در صورت ناشی از کار تلقی شدن حادثه،صرفنظر از ھر میزان

 .ارائه خواھد شد)در صورت فوت(شده و یا بازماندگان وی

 شرائط پرداخت کمک ھزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی چیست؟ -148

 :پاسخ

طبق شرایط خاصی برای جبران ھزینه ھای  قانون تامین اجتماعی کمک ھزینه ازدواج مبلغی است که ٢ماده  ١١بر اساس بند 

 .شود ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می

به آن اشاره  ٨۵پرداخت کمک ھزینه ازدواج به بیمه شدگان یکی از تعھدات کوتاه مدت قانونی تامین اجتماعی است که در ماده 

 .شده است

کند، مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق به  ار ازدواج میبراساس این ماده به بیمه شده زن و یا مرد که برای اولین ب

 .شود شود و برای ازدواجھای مجدد مبلغی پرداخت نمی این مبلغ فقط برای یک بار پرداخت می.شود صورت بالعوض پرداخت می

 برای برخورداری از مزایای کمک ھزینه ازدواج،داشتن سه شرط الزم است؛

در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی اش با کارفرما قطع شده باشد، بنابراین باید ھنگام درخواست بیمه شده نباید :شرط نخست

 .کمک ھزینه ازدواج ارتباط بیمه ای اش با سازمان تامین اجتماعی برقرار باشد و حق بیمه دوران کاری اش کماکان پرداخت شود

البته این امر . وجود این شرط یعنی ارتباط با کارفرما الزامی نیستبرد،  برای بیمه شده ای که در دوران خدمت سربازی به سر می

منوط به آن است که فرد مذکور قبل از اعزام به خدمت سربازی، بیمه شده باشد و ارتباط استخدامی اش قطع نشده باشد و 

 .سپس به خدمت سربازی اعزام گردد

پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین ) سال ٢(روز سابقه  ٧٢٠قل سال قبل از تاریخ ازدواج حدا ۵بیمه شده ظرف مدت :شرط دوم

این مدت سابقه مالک محاسبه متوسط دستمزد بیمه شده خواھد بود و بر اساس آن کمک ھزینه ازدواج . اجتماعی داشته باشد

 .شود تعیین می
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اجھای موقت و یا ازدواجھایی که غیررسمی بنابراین ازدو. تر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد عقد ازدواج باید در دفا:شرط سوم

 .ھستند مشمول کمک ھزینه ازدواج نخواھند بود

البته فقط بیمه شده اصلی از این . توانند از کمک ھزینه ازدواج برخوردار شوند کلیه بیمه شدگان در صورت داشتن این شرایط می

 .اھند بودحق برخوردار است و افراد تحت تکفل و فرزندان مشمول این کمک نخو

 .توانند از کمک ھزینه ازدواج برخوردار شوند بیمه شده تامین اجتماعی باشند، ھردو می) ھم زن و ھم شوھر(در صورتی که زوج 

 .کمک ھزینه ازدواج برای بازنشستگان و دریافتکنندگان مستمریھای ازکارافتادگی کلی و جزئی نیز قابل پرداخت است

ماه  ٢۴متوسط حقوق بیمه شده نیز از جمع حقوق . مبلغ کمک ھزینه ازدواج معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است

در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه . آید به دست می ٢۴آخر بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده تقسیم بر 

 .یابد باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش میشده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج 

  .شود کمک ھزینه ازدواج به فرزندان بیمه شده قابل پرداخت نبوده و تنھا بابت بیمه شده اصلی پرداخت می

 .شود کمک ھزینه ازدواج، با ارائه اسناد و مدارک ازدواج، توسط شعب تامین اجتماعی پرداخت می

توانند از کمک ھزینه ازدواج برخوردار شوند و بیمه شدگان اختیاری و حرف مشاغل آزاد را شامل  بیمه شدگان اجباری میفقط 

 .شود نمی

 .گیرد ھمچنین به مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز کمک ھزینه ازدواج تعلق می

شود، جدا از مرخصی استحقاقی  کارگران داده میقانون کار، که به مناسبت ازدواج دائم به  ٧٣مرخصی ھای موردی موضوع ماده 

در مورد بند الف ماده یادشده . قانون کار ندارد ۶۴ساالنه کارگر است و ارتباطی با مرخصی استحقاقی سالیانه موضوع ماده 

ئم پیش بینی نشده روز مرخصی برای تکرار ازدواج دا ٣نیز محدودیتی در استفاده از ) روز مرخصی برای ازدواج دائم ٣استفاده از (

 .است

جمع حقوق دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج، که بر اساس : فرمول محاسبه کمک ھزینه ازدواج به شرح زیر است

 .٢۴آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده است، تقسیم بر 

 تکلیف ما پیک موتوری ھای کارگاھھا چیست؟آیا بیمه می شویم؟ -149

 :پاسخ

ان کارگاه ھایی که افرادی را تحت عنوان پیک موتوری در اختیار دارند، ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنھا کارفرمای

 .ھستند

 ٢٨افراد پیک موتوری که در کارگاه ھای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل ھستند،کارفرمایان آنھا مکلفند طبق ماده 

 .ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند قانون حق بیمه مربوط به ھر ٣٦و

قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزھای کارکرد  ٣٩کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه ھا را طبق ماده 

 .و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند

کارفرمایان می توانند ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را به صورت اینترنتی انجام دھند و نیازی به مراجعه حضوری به شعبه 

 .ندارند

 در صورت امکان درباره جزئیات کمک ھزینه بارداری اطالع رسانی کنید؟ -150

 :پاسخ

ھزینه دوران بارداری کرده است، این کمک وجھی است که در  کمکقانون تامین اجتماعی از  ٢ماده  ٩بر اساس تعریفی که بند 

 .شود شده پرداخت می ایام بارداری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، به جای مزد یا حقوق به بیمه

شده مرد در نظر گرفته شده است،  مهشده زن و ھمسر بی قانون تامین اجتماعی پرداخت این مبلغ برای بیمه) ٦٧(اگرچه در ماده 

 .شود پرداخت می) شده زنان بیمه(شده اصلی  فقط به بیمه   ولی در حال حاضر این کمک ھزینه

 :شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

توانند از  شدگانی که استراحت پزشکی دارند طبق نظر کمیسیون پزشکی اگر یک روز ھم سابقه داشته باشند می در مورد بیمه

سال  شده باید یک غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کنند اما در قانون در مورد کمک ھزینه بارداری این شرط وجود دارد که بیمه

ھمچنین در ایام بارداری .روز سابقه پرداخت حق بیمه را نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشد» ٦٠«قبل از زایمان حداقل

 .اشته و از جایی حقوق دریافت نکنداشتغال به کار ند

 ٦شده زن در ایام بارداری از نظر پزشکی نیازمند استفاده از مرخصی استعالجی باشد، مدت مرخصی استعالجی از  چنانچه بیمه

) شدمشروط بر آنکه کارفرما ملزم به پرداخت دستمزد این ایام نبا(ماه کسر نشده و طبق مقررات از غرامت دستمزد ایام بیماری 

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردھی برای وضع  ٣غرامت دستمزد طبق ماده . برخوردار خواھد شد

ھای  الزم به توضیح است که تایید پزشک معتمد سازمان برای گواھی.قلو و بیشتر یک سال تعیین شده است ھای سه حمل

 .رداری کافی استدوران با   مربوط به استراحت پزشکی

براساس این ماده . قانون تامین اجتماعی به عھده کارفرما است ٦٤پرداخت کمک بارداری زنان شاغل در موسسات مشمول ماده 

شدگان باردار خود را پرداخت کنند، سازمان  در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه

 .ھا طبق مقررات خواھد بود معالجه آن دار فقط عھده
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پرداز بوده و تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گیرند و این نوع  توانند خودبیمه فرما و فاقد کارفرما می شدگان خویش بیمه

 .بیمه مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری نیست

اد با سازمان تامین اجتماعی به دلیل نداشتن کارفرما و پرداخت حق بیمه بنابراین انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آز

 .ھای ایام بارداری و بیماری نخواھد بود و کمک  توسط خود متقاضی مشمول حمایت

ھای مشمول قانون کار و تامین اجتماعی قابل پرداخت  شدگان اجباری و شاغلین در کارگاه غرامت دستمزد ایام بارداری برای بیمه

 .شود است که با شرایط خاص توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه می

مرخصی ایام بارداری براساس قانون کار جزو دوران تعلیق از کار محسوب شده و کارفرما موظف است پس از پایان مرخصی 

تواند به  ، کارگر زن میکه کارفرما از پذیرش مجدد وی خودداری کند در صورتی. شخص را به کار سابق خود بازگرداند   مذکور،

 .ھای حل اختالف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند ھیئت

کار صادر شود، کارفرما مکلف است کارگر را بپذیرد،  به ھای ذکر شده، چنانچه رای به بازگشت پس از بررسی موضوع توسط ھیئت

سازمان تامین . شود ی دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی میصورت شخص مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی برا این درغیر

اجتماعی پس از بررسی پرونده و سابقه پرداخت حق بیمه برای این شخص، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و تاھل، 

 .مقرری بیمه بیکاری منظور خواھد کرد

 نحوه محاسبه کمک ھزینه بارداری

روز قبل از شروع استراحت ایام » ٩٠«شده در آخرین سوم میانگین دستمزد روزانه بیمهمبلغ کمک ھزینه بارداری معادل دو   

. روز اول است» ٣«بدون کسر ) روز قبل و بعد از زایمان١٨٠(ماه  ٦حداکثر مدت کمک مزبور . بیماری برای ھر روز استراحت است

 :فرمول آن عبارت است از

 روز قبل از استراحت» ٩٠«میانگین دستمزد در آخرین× ده مدت زمان استراحت تجویز ش= مبلغ قابل پرداخت

 نحوه بیمه خانم ھای شاغل در خانه چگونه است؟ -151

 :پاسخ

ھایی ھستند که توسط عضو یا  مطابق قانون ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی، این مشاغل شامل آن دسته از فعالیت

وکار بدون مزاحمت و ایجاد اختالل در آرامش واحدھای مسکونی  باعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کس

 .شود گیرد و منجر به تولید خدمت یا کاالی قابل عرضه به بازار می ھمجوار شکل می

دستی، فرش دستباف، امور تولیدات دامی، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، عشایری، امور تولیدات گیاھی،  صنایع

 ...ھای فرھنگی و ھنری و ، فعالیت)و خدماتصنعت (تولیدی 

کاری که مجاز باشد و باعث . پذیرد وکار خانگی، کار صرفا توسط عضو یا اعضای خانواده در واحد مسکونی انجام می در کسب

در چنین شرایطی افراد مذکور مشمول بیمه . محیطی نیز ایجاد نکند سلب آسایش ھمسایگان نشود، آلودگی صوتی و زیست

 .گیرند شوند و توسط سازمان تامین اجتماعی مورد حمایت قرار می فرما می یشخو

شوند یا تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و  ھای دیگر می افرادی غیر از اعضای خانواده و کسانی که مشمول بیمه

اجتماعی و واحدھای تابعه، به سازمان تامین  افراد فوق از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه. اند عشایرند از شمول این قانون خارج

 .شوند اجتماعی معرفی می

 سال است ٥٠سال و برای مردان حداکثر  ٤٥شرط سنی بیمه مشاغل خانگی برای زنان حداکثر 

 ٤٥سال و برای زنان حداکثر  ٥٠برای پذیرش بیمه صاحبان مشاغل خانگی شرط سنی منظور شده است، که برای مردان حداکثر 

چنانچه سن شخصی بیش از سن ذکرشده باشد، باید دوبرابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه در . است سال

سال  ٢سال باشد الزم است حداقل  ٥١طور مثال، اگر مردی بخواھد بیمه شود ولی سن وی  به. سازمان تامین اجتماعی باشد

 .سابقه نزد سازمان داشته باشد

ھا واگذار شده  ای در سازمان نداشته باشند به اختیار خود آن یمه برای این گروه از متقاضیان چنانچه سابقهمیزان پرداخت حق ب

تواند دستمزد خود را مابین حداقل و  یعنی فرد می. است، که بین حداقل و حداکثر دستمزد سال مربوطه قابل انتخاب است

 .آن حق بیمه را پرداخت کندتعیین و بر اساس ) ھفت برابر حداقل دستمزد(حداکثر 

کسانی که دارای سابقه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی ھستند میانگین دستمزد دو سال آخر پرداخت حق بیمه مالک تعیین 

 .میزان دستمزد و حق بیمه مربوطه خواھد بود

ن ایرانیان برخوردار شوند و مشمول خدمات شود و طبق قانون این افراد باید از درما شدگان نمی درمان شامل حال این گروه از بیمه

 .درمانی بیمه ھمگانی کشور قرار گیرند و سرانه درمان پرداخت کنند

 سال است ١٨سال و حداقل سن نیز  ٤٥دار  سقف سنی برای بیمه زنان خانه

ر زمره مشمولین این نوع ، با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، د٢٣/٩/٨٧دار از تاریخ  ھای خانه خانم

با تکمیل » دار خانه«توانند با مراجعه به یکی از شعب تامین اجتماعی با عنوان  ای قرار گرفتند و در صورت تمایل می پوشش بیمه

 .فرم خوداظھاری و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعھدات قانونی متعلقه برخوردار شوند

ھا به سازمان  در این حالت حق بیمه توسط خود آن. توانند خود را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنند ار مید بر این اساس زنان خانه

 .سال است ١٨سال و حداقل سن نیز  ٤٥دار  سقف سنی برای بیمه زنان خانه. شود تامین اجتماعی پرداخت می

ل مازاد سنی، حداقل دو سال سابقه پرداخت سال داشته باشد به ازای ھر سا ٤٥چنانچه متقاضی در زمان درخواست بیش از 

 .سال سابقه از اعمال شرط سنی معاف خواھد بود ١٠حق بیمه الزم است و در صورت داشتن حداقل 
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درصد برای  ١٢مبنای پرداخت حق بیمه برای این گروه از متقاضیان حداقل دستمزد سال مربوطه است که با سه نرخ شامل 

 .درصد بابت بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی خواھد بود ١٨زنشستگی و فوت، درصد بابت با ١٤بازنشستگی، 

مددجویان کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بھزیستی با معرفی از سوی دو مرجع مذکور به شرط 

حق بیمه . قرار بگیرندتوانند بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی  سال سن می ٥٠داشتن کمتر از 

 .شود ھای مذکور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می مربوطه از طرف دولت و دستگاه

 آیا ھمه بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی،مشمول قانون کار نیز می شوند؟-152

 :پاسخ

والن تامین اجتماعی مشمول طبق قانون کار،کلیه مشموالن قانون کار مشمول تامین اجتماعی ھستند ولی تمامی مشم.خیر

 قانون کار نمی شوند مانند بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد

کسی که مشمول صندوق تامین اجتماعی است می تواند ھمزمان مشمول بیمه  -153
 روستائیان و عشایر شود و بالعکس؟

 :پاسخ

 .خیر،ھر فرد فقط می تواند مشمول یک صندوق بیمه ای اجتماعی باشد

آیا این کارگاھھا از .طبق قانون کار،کارگاھھای خانوادگی از شمول قانون کار خارج اند -154
 پوشش قانون تامین اجتماعی نیز خارج ھستند؟

 :پاسخ

حق بیمه این .خیر،این کارگاھھا ھمچنان مشمول قانون تامین اجتماعی ھستند ولی مشمول مقررا تبیمه بیکاری نمی شوند

 .زد و حقوق بیمه شده استدرصد م ٢٧کارگاھھا 

آیا برای اعضای ھیات مدیره شرکت می توان به عنوان کارگر،حق بیمه به سازمان تامین  -155
 اجتماعی پرداخت کرد؟

 :پاسخ

 .خیر،اعضای ھیات مدیره کارگر محسوب نمی شوند و پرداخت حق بیمه آنان خالف قانون است

ت مدیره،در شرکت مشغول کار باشند و قوق دریافت کنند و رابطه کارگری و مگر این که این افراد جدای از سمت خود در ھیا

 .کارفرمایی با شرکت داشته باشند

کارگری که در خصوص کارکرد و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما معترض است و  -156
 خواھان رسیدگی به آن باشد باید به کجا مراجعه کند؟

 :پاسخ

جھت احقاق حق خود با تلسم دادخواست به ھیات ھای حل اختالف وزارت کار علیه کارفرمای خود این گونه کارگران می توانند 

 .طرح دعوی کنند

 وظایف بیمه ای کارفرمایان در قبال کارکنان خود چیست؟ -157

 :پاسخ

حق بیمه ھا را  ھرماه مزد و حق بیمه کلیه کارکنان خود را تھیه و به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کنند و بر اساس آن*

 .بپردازند

ھمزمان با بکارگیری نیروی جدید،مدارک شناسائی وی را اخذ و به شعبه مربوط تحویل دھند سپس با اخذ شماره بیمه،وی را *

 .نام نویسی و مشخصات و شماره بیمه و تاریخ آغاز به کار او را در لیست قید کنند

 .مراتب را در لیست حقوق و دستمزد ماھیانه آنھا با قید تاریخ ترک کار درج نمایندچنانچه ھر یک از کارکنان کار خود را ترک کنند *
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من وبیمه شده دیگری از سازمان تامین اجتماعی در یک روز وتوسط یک جراح تحت عمل  - 158
قرار گرفتیم تقاضای ازکارافتادگی دادیم ایشان از کارافتاده شده اما من را   جراحی بازقلب

 اعالم نکردند؟ازکار افتاده 

 :پاسخ

 به تنھایی موجب از کارافتادگی نمی شودعامل تعیین کننده ، (  CABG) انجام جراحی باز قلب –

 . ماه پس از جراحی می باشد که باعث تفاوت آراء کمیسیون در مورد این دو نفر شده است٣وضعیت قلب بیمار حداقل 

ی اعالم می کند کمیسیون پزشکی چرا وقتی پزشک معالج بیماررا ازکارافتاده کل -159
 سازمان آن را قبول ندارد؟

 :پاسخ

بیمه شدگان در صالحیت کمیسیون پزشکی سازمان تامین   قانون تامین اجتماعی تعیین میزان از کارافتادگی ٩١مطابق ماده -

 تادگی توسط بیمه شده می باشداین باره از شرایط الزم جھت ارائه تقاضای از کار اف   اجتماعی است واظھار نظرپزشک معالج در

. 

 

بدلیل سکته مغزی تقاضای از کارافتاددگی دادم کمیسیون پزشکی نظر داد که ضمن  -160
ماه بعد مجددا مراجعه کنم یک ھفته بعد به این رای اعتراض کردم چرا شعبه  ٦ارائه معالجات 

 ظر خوداری می کند ؟تامین اجتماعی از قبول اعتراضیه وارسال پرونده به کمیسیون تجدید ن

 :پاسخ

آیین نامه اجرایی کمیسیونھای پزشکی سازمان ،آراء کمیسیون ھای پزشکی بدوی که جھت ادامه  ٨مطابق تبصره ذیل ماده  –

درمان صادره شده باشد قابل اعتراض نیست وبیمه شده پس از طی مدت اتمام مذکور می تواند با آرائه گواھی از پزشک معالج 

 . دوی شرکت کنددر کمیسیون ب

ھای  ھای بدوی و تجدید نظر کمیسیون ای به آرای صادره از کمیسیون شده چنانچه بیمه-161
 پزشکی معترض باشد به چه مرجعی می تواند شکایت ببرد؟

  

 :پاسخ

به دیوان  تواند ھای پزشکی معترض باشد می ھای بدوی و تجدید نظر کمیسیون ای به آرای صادره از کمیسیون شده چنانچه بیمه

شود و رای دیوان در  ھای پزشکی نمی البته دیوان عدالت اداری وارد ماھیت فنی و تخصصی کمیسیون.عدالت اداری شکایت کند

 .صورت وجود ادله کافی درخواست بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی است

 

ار به آیا مریض شدن پرسنل بیمارستان،بیماری حرفه ای و در زمره حوادث ناشی از ک -162
 می آید یا غیر ناشی از کار؟      حساب

  

 :پاسخ

بیماری حرفه ای عارضه ای بدنی است که در نتیجه روندی مستمر و به دلیل اشتغال به کارھایی خاص روی می دھد و معموال 

ن و سر و کار داشتن با مانند ابتال به بیماری ھپاتیت به دلیل اشتغال در بیمارستا.منشا و تاریخ دقیق آن را نمی توان مشخص کرد

 .این گونه بیماریھا در زمره حوادث ناشی از کار قرار می گیرند.فرآورده ھای خونی

 

با توجه به آسیبی که سه سال پیش در .سال سّن دارد ٥٠سال سابقه کار و  ٩پدر بنده  -163
رش را ادامه محل کار از ناحیه پا دیده است دیگر قادر به راه رفتن نیست،چه برسد به اینکه کا

می خواستم بدانم می تواند ازکارافتاده بشود؟ایشان در انبار کار می کرده،آیا سختی .دھد
 کار ھم شامل حالش می شود یا خیر؟
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 :پاسخ

اگر ھنوز مشمول بیمه اجباری است و ارتباط بیمه ای اش با سازمان برقرار است جھت شرکت در کمیسیون پزشکی به شعبه 

سختی کار نیز .ایشان با توجه به سابقه و سّن در حال حاضر شرائط بازنشستگی را ندارد.مربوطه مراجعه کندتامین اجتماعی 

 .باید توسط کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور مستقر در ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانھا تایید شود

 چگونه است؟ شرایط استحقاق درمان افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز-164

 

 :پاسخ*

نام و مشخصات بیمه شده ســرباز در لیست دستمزد و حقوق و مزایا و یا گزارش بازرسی انجام شده از کارگاه در دو ماه قبل از 

بیمه شده دو ماه قبل از تاریخ اعزام غرامت دستمزد .تاریخ اعزام مندرج در دفترچه آماده به خدمت یا ظھر آن وجود داشته باشد

 .بیماری و یا مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده باشدایام 

فرزند یا فرزندان مســتمری بگیر زن بازنشسته یا ازکارافتاده کلی که ھمسر وی در ھیچ -165
یک از کارگاه ھای مشمول بیمه اشتغال نداشــته و تحت پوشش نظام حمایتی خاص دیگری 

 نبوده میتواند از مزایای درمانی استفاده کند؟

 

 :اسخپ*

 .قانون، می توانند از مزایای درمانی بھره مند شوند ۵٨در صورت احراز ســایر شرایط موضوع ماده 

 

در چــه صورتی صد درصــد ھزینه ھــای درمان بســتری مراکز درمانی طرف قرارداد  -166
 توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود؟

 

 :پاسخ*

درمان بستری به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد با معرفی سازمان باشد، صد  اگر مراجعه بیمه شده اجباری برای

 .درصد ھزینه ھای درمانی بیمار برابر تعرفه ھای مصوب دولتی و خصوصی به عھده سازمان خواھد بود

 

چند درصد از ھزینه ھای درمانی بیمه شــده در مراکز درمانی طرف قرارداد از طرف بیمه  -167
 ده پرداخت می شود؟ش

 

 :پاسخ*

 .درصد به عنوان فرانشیز توسط بیمه شده پرداخت میشود ٣٠درصد و در مورد خدمات سرپایی  ١٠در مورد خدمات بســتری 

 

 مشــموالن اســتفاده از خدمات درمانی ســازمان تامین اجتماعی چه کسانی ھستند؟ -168

 

 :پاسخ*

بیمه شــدگان اصلــی شــاغل در کارگاھھای مشــمول قانون تامین اجتماعی، بیمه شــدگان اختیاری و حرف و مشــاغل آزاد، 

مســتمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری تحت پوشش تامین اجتماعی، ھمسر بیمه شده یا مستمری بگیر تامین 

ســالگی یا تا پایــان دوران  ٢٢رزندان پســر بیمه شــدگان و مســتمری بگیران تا اجتماعی، پدر و مادر تحت تکفل بیمه شــده، ف

تحصیل، فرزندان دختر بیمه شدگان و مستمری بگیران در صورت نداشتن شوھر،کارگران مشمول بیمه اجباری کارگران ساختمانی 

 (در صورت بروز حوادث ناشی از کار(

 

ست و از دفترچه درمان صندوق تامین اجتماعی کســی که تحت تکفل فرزند خود ا -169
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برخوردار است و در روستا زندگی می کند، میتواند تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر 
 درآید؟

 

 :پاسخ*

 .بله، منعی ندارد

 

 آیا باید مدت زمان اســتراحت پزشــکی در لیست حق بیمه ذکر شود؟ -170

 

 :پاسخ*

 .ارد و سر کار حاضر نمی شود باید مدت غیبت او در لیست حق بیمه ذکر شودبیمه شده ای که استراحت پزشکی د

کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی  که   در مواردی -171
کند، چه اقداماتی باید انجام دھد؟ و وظایف واگذارنده کار و پیمانکار در مورد بیمه   واگذار می

 ؟کارکنان پیمان چیست

 :پاسخ*

کند که کارکنان خود و ھمچنین کارکنان پیمانکار فرعی  را متعھد می) کار مقاطعه(در متن قرارداد پیمانکار ) واگذارنده کار(کارفرما  -١

 .بیمه را بپردازد اجتماعی بیمه کند و کل حق را نزد سازمان تامین

کار  درصد مبلغ ناخالص کارکرد را از ھر صورت وضعیت مقاطعه ۵د در مورد قراردادھای غیرعمرانی بای) واگذارنده کار(کارفرما  -٢

 .کسر کند و نزد خود نگه دارد

واقع در (اجتماعی  ترین شعبه سازمان تامین به نزدیک) یا پیمانکار(پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما  -٣

 .تحویل داده شود) محل اجرای پروژه

دھد و شماره کارگاه و ردیف پیمان را مشخص  اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده می تامینشعبه  -۴

 .کند می

التفاوت  کند و مابه شده تنظیم می سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین -۵

اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصا حساب را دریافت خواھد  شورای عالی تامین ٢٤/١/٧٠بیمه طبق مصوبه مورخ  حق

 .مانده نزد کارفرما آزاد خواھد کرد کند از مبلغ باقی اجتماعی نیز به ازای مقدار مبلغی که از پیمانکار وصول می سازمان تامین. کرد

درصد کارکرد پیمانکار را که نزد  ۵اری تواند در پایان اجرای قرارداد پیمانک آیا کارفرما می -172
 خود نگه داشته است آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند؟

 

 :پاسخ*

 .ای از پیمانکار پرداخت کند درصد مانده کارکرد پیمانکار را پس از اخذ مفاصاحساب بیمه ۵کارفرما باید آخرین قسط و 

 

دھند و کارگری ندارند مشمول  ا انجام میآیا پیمانکارانی که خود شخصا موضوع قرارداد ر -173
 شوند؟ اجتماعی می قانون تامین ٣٨ماده 

 

 :پاسخ*

ھیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکارانی که برای انجام مفاد قرارداد از کارگر  ٢٥/٥/١٣٧٦مورخ  ۵٨به موجب رای شماره 

 .اند اجتماعی خارج قانون تامین ٣٨کنند از شمول ماده  استفاده نمی

 

 بیمه ھستند؟ آیا قراردادھای پژوھشی مشمول کسر حق -174

 

 :پاسخ*

 .بیمه نخواھد بود اگر قراردادھای پژوھشی با شخص حقیقی منعقد شود، مشمول پرداخت حق
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ھای عمرانی بخشی از اجرای  که پیمانکاران مجری قراردادھای مشمول طرح در صورتی  -175
ات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند، آیا پیمانکار فرعی نیز عملی

 بیمه بپردازد؟ باید بابت قرارداد حق

 

 :پاسخ*

بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی  بیمه متعلق به پیمان توسط پیمانکار اصلی پرداخت شده باشد، وصول حق چنانچه حق

 .ر اینکه حتما در متن قرارداد فرعی عبارت فرعی بودن قرارداد پیمانکاری ذکر شودخواھد بود، مشروط ب

. ام نیز پرداخت شده است آور دارم و بیمه یازده سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان -176
در حال . ام بیمه آن را پرداخته کرده اجتماعی حق ام و به تامین سال خدمت سربازی رفته ٢

ھنوز مشغول به ھمین . لیسانس مکانیک است ام فوق مدرک تحصیلی. دارمسال  ٣٧حاضر 
شود چقدر حقوق  توانم بازنشسته شوم؟ اگر می آیا با این شرایط می. کار ھستم

 گیرد؟ بازنشستگی به بنده تعلق می

 

 :پاسخ*

سال  ٣٠سال سن و  ٥٠حداقل . در حال حاضر شما شرایط بازنشستگی را ندارید. میزان تحصیالت تاثیری در بازنشستگی ندارد

 .سال سابقه برای بازنشستگی آقایان الزم است ٢٠سال سن و حداقل  ٦٠سابقه یا 

 

ماه است که استعفا  ٢در حال حاضر . سال سابقه بیمه دارم ١٣خانمی ھستم که حدود -177
مه حرف درصد برای استفاده از خدمات بازنشستگی خودم را بی ١٢خواھم با نرخ  ام و می ه داد

سال سابقه دارم، متوسط مبلغ  ١٠کارکنان شعبه گفتند چون بیش از . و مشاغل آزاد کنم
کنند، که مبلغ آن  بیمه تعیین می عنوان مبنای پرداخت حق سال آخر را به ٢دستمزد ماھیانه 

 :چند سوال دارم. این مبلغ برای من زیاد است. شود ھزار تومان می ٢٧٠حدود 

کنم بخواھم با حداقل دستمزد برای من بیمه رد  وقت کار می ن در آن پارهاگر از جایی که اال
بیمه را  اگر چند سال با حداقل دستمزد حق   بیمه پرداخت کنم؟ کنند، ماھیانه چقدر باید حق

ام برسد چه مشکلی پیش  سال آخر پرداخت آن را بیشتر کنم تا به حقوق قبلی ٢بپردازم و در 
ھزار تومان خود را بیمه مشاغل آزاد کنم، در چه  ٢٧٠ا ھمان مبلغ اگر بخواھم ب  آید؟ می

 روز حقوق بازنشسته شوم؟ ٢٠سال سابقه و با  ٢٠توانم با  صورتی می

 

 :پاسخ*  

کمتر از مبلغ فوق . بیمه پرداخت شود عنوان حق باید به) ھزار تومان است ٧١٢، ٩٤حداقل حقوق در سال (درصد حداقل حقوق  30

 .بیمه پرداخت کرد عنوان دستمزد مبنای تعیین حق ن بهتوا را نمی

بیمه به طور غیرمتعارف افزایش یابد، محاسبه مستمری که در حالت عادی  سال آخر خدمت حقوق مبنای پرداخت حق ٢اگر در 

شرطی که البته به . شود ساله محاسبه و تعیین می ٥شود، به صورت  سال پایان اشتغال محاسبه می ٢براساس میانگین 

توانند با  سال سن می ٥٥سال سابقه و  ٢٠ھا با  خانم. سال پایانی اشتغال ناشی از ارتقای شغلی نباشد ٢افزایش دستمزد در 

توانند درخواست  سال سن می ٤٢سال سابقه و  ٢٠روز حقوق بازنشسته شوند، مگر اینکه مشمول قانون کار باشند که با  ٢٠

 .بازنشستگی کنند

عنوان  ھای مشمول قانون کار به ه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش قانون کار نیستند، زیرا کارفرما ندارند و در کارگاهمشمولین بیم

 .کارگر مشغول به کار نیستند

آیا وزارتخانه ھا و موسســات دولتی مشــمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است -178
 به عنوان کارگاه شناخته شوند؟

 :پاسخ*

قانون کار جمھوری اسالمی ایران، که کارگاه را عبارت از محلی میداند که کارگر به درخواست  ۴ت به تعریف کارگاه در ماده با عنای

کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، وزارتخانه ھا و موسسات دولتی چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کار باشند به اعتبار کار 

 .ول قانون کار شناخته میشوندکارگران، کارگاه مشم

 تغییر کارفرما یا مالکیت کارگاه چه تاثیری بر کارگر دارد؟-179
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 :پاسخ*

تغییر کارفرما و یا ھرنوع تغییر حقوقی دیگر در مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگران موثر نیست و کارفرمای جدید قائم مقام 

 .تعھدات و حقوق کارفرمای سابق خواھد بود

قانون تامین اجتماعی، چنانچه کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار  ۶۶با توجه به ماده -180
. سال مستمری مربوطه بابت خسارت بری الذمه شود ١٠مقصر باشد می تواند با پرداخت 

 مبنای محاسبه مستمری و اقالم مربوط به آن چگونه است؟

 :پاسخ*

قانون تامین اجتماعی که کارفرما براساس آن در بروز حادثه مقصر شناخته شده است،  ۶۶در مورد خسارات مربوط به تبصره ماده 

سال عبارت است از میزان مستمری آخرین ماه پرداختی به بازماندگان و یا مستمری بگیر  ١٠مبنای محاسبه مستمری 

 .ازکارافتاده به اضافه کمک عائله مندی، ھزینه بن و آخرین عیدی پرداختی

 ملی باعث میشــود مقرری بیمه بیکاری قطع شود ؟چه عوا-181

اشتغال به کار مجدد، عدم شــرکت در کالسھای سوادآموزی و پایان دوره پرداخت مقرری، عدم پذیرش کار پیشنھادی :پاسخ*

 .متناسب با تخصص وی یا شغل مشابه،بازگشت به کار سابق، و یا قرار گرفتن جزو مستمری بگیران

که بیکار شده است باید چه مراحلی را طی کند تا مقرری بیمه بیکاری وی بیمه شده ای -182
 برقرار شود؟

در این مرحله مسئله بیکاری وی در مراجع حل اختالف مورد بررسی قرار .ابتدا به اداره کار منطقه مراجعه و طــرح دعوا کند:پاسخ*

 .ی جھت تشکیل پرونده معرفی میشودمیگیرد و در صورتی که اخراج وی احراز شــود،بــه اداره کاریاب

اداره کاریابی طی نامه ای اخراج بیمه شده را به شعبه سازمان تامین اجتماعی محل اعالم میکند و در صورت لزوم وی را نیز به 

سپس واحد امور فنی بیمه شدگان شعب سازمان تامین اجتماعی در صورت . نھضت سوادآموزی و فنی حرفه ای معرفی میکند

 .مقرری وی را برقرار خواھد کرد) داشتن سابقه الزم(بودن ســایر شرایط  دارا

بیمه شده ای که پس از استفاده از مرخصی بدون حقوق به محل کار مراجعه میکند ولی -183
کارفرما از اشتغال او خودداری می ورزد، میتواند به عنوان بیکار غیرارادی از مقرری بیمه 

 بیکاری استفاده کند؟

. بله، به دلیل آنکه طبق قانون کار،اشتغال کارگران ھنگام استفاده از مرخصی بدون حقوق به حالت تعلیق درمی آید:خپاس*

 .بنابراین در صورت بیکاری،قطع رابطه آنھا اخراج تلقی میشود و میتوانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند

ــتفاده میکنند جزو سوابق کار کارگاھی آیا مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری اس-184
 منظور میشود؟

مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از ) این قانون ٦ماده  ٢مستند به تبصره (قانون بیمه بیکاری  ٢براساس تبصره یک ماده :پاسخ*

ســتگی، فوت و استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری صرفا جزو سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنش

ازکارافتادگی کلی محسوب میشود و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزو سابقه کار کارگر در کارگاه برداشت 

 .نمیشود

سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور احکام بازنشستگی برای تعدادی از کارگران یک -185
بعد از چند ماه . گران با کارفرما شده استواحد کارگری کرده که منتھی به قطع رابطه کار

سازمان با این استدالل که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند، احکام بازنشستگی 
 تکلیف چیست؟آیا کارفرما باید آنان را به کار بازگرداند؟. آنان را لغو کرده است

ارتباط با اقدام ســازمان تامین اجتماعی ایجاد شده از نوع  وقفه ای که در رابطه کاری و مزدی بین کارگران و شرکت در:پاسخ*

قانون کار  ٢٩بنابراین در این زمینه در اجرای مفھوم مخالف ماده . تعلیقی است که اراده کارفرما در آن دخالتی نداشــته است

ه بھعنوان تعلیق به دلیل تحقق ولی با توجه به وقفه ایجادشد. صدور رای بابت حق السعی ایام تعلیق فاقد وجھه قانونی است

نیافتن بازنشستگی، بازگشت به کار کارگران با استرداد وجوه دریافتی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه کار قبلی انجام خواھد 

 .شد
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