


الزامات محیط کار



محیط و قوانین کار: 3فصل 



بیمه

فراهــمشــاغلافـرادکلیـهوکارگـرانبـرایاجتماعـیتأمیـنسـازمانکـهاسـتامکانـیبیمـه•
اســتآورده

خانــواده)فــوتوبازنشســتگیافتادگــی،کارازبیــکاری،کار،حیــندرآنــانازتــا•
.کنـدمالـیحمایـت(متوفــی

.بیـاورددربیمـهپوشـشتحـتراخـودمیتوانـدشـاغل،غیروشـاغلازاعـمانسـانیهـر•
.اسـتکارنیـرویکـردنبیمـهبـهمکلّـفکارفرمـاقانـون،طبـقکارگاه،درشـاغلافـرادبـرای•
.گوینـد« بیمـه اجبـاری»بـه ایـن بیمـه•



حق بیمه اجباری

پرداخـتاجتماعیتأمیـنبیمهادارهبـهماهیانـهصـورتبهکهاسـتمبلغـیاجبـاری،بیمـهحـق•
میشـود

.گیرندقـرارمالیحمایتموردکارگـرانباال،درشـدهذکرموارددرتـا•

.استکارگر(پاداشازغیر)نقدیدریافتیهای30%معادلماهیانهبیمه،حق•

کندپرداختاسـتمکلّفکارفرمـارا30%ایـناز23%قانـون،طبـق•

.نمایدواریزبیمـهحسـاببهوکندکسـرکارگردسـتمزدازاسـتموظفنیـزراکارگرسـهم7%و•

باشـد،داشـتهدسـتمزدریـال10/000/000ماهیانـهفـردیاگـرمثـال•

.نمایـدپرداخـتبیمـهصنـدوقبهماهیانهبیمـهحـقریـال3/000/000بایـد•

ریـال به عهده کارگر اسـت که از حقوق او 700/000ریـال به عهده کارفرمـا و 2/300/000از ایـن مبلـغ، •
.  کسـر میشـود



حق بیمه اجباری

.پرداخـت حـق بیمـه از وظایـف اصلـی کارفرمـا اسـت•
.گفتـه میشـود« خویـش فرمـا»البتـه نوعـی از بیمه هم موجود اسـت که بـه آن •
.  ـوددر ایـن نـوع، کارگـر خـود میتوانـد بـا پرداخـت مسـتقیم حـق بیمـه، از مزایای آن بهره منـد ش•

.  ـدجزئیـات بیشـتر را در کتـاب قوانیـن و مقـررات کار، رفـاه و تأمیـن اجتماعـی مطالعـه نمایی•



انواع خدمات ارائه شده در بیمه های کار

بیمه درمانی( الف

.بیمـه ای اسـت کـه بخشـی از هزینه های درمانـی شـخص را بـر عهـده میگیـرد•
ایـن بیمـه در طول زمـان پرداخت بیمه و•
پس از بازنشسـتگی،  •

.  بیمه شـده و خانواده تحت سرپرسـتی او را شـامل میشـود•



انواع خدمات ارائه شده در بیمه های کار

بیمه بازنشستگی( ب

(روز،10950) سـال تمـام 30بیمـه ای اسـت کـه پـس از پرداخت حق بیمـه •
بـه سـازمان بیمـه تأمیـن اجتماعـی، بـه صـورت مقـرری ماهیانـه بـه کارگـران بیمـه شـده 

.  پرداخـت میشـود



انواع خدمات ارائه شده در بیمه های کار

بیمه بیکاری و از کارافتادگی( ج

بیمـه بیـکاری در صورتـی بـه کارگـر پرداخـت میشـود که•
.  پـس از پایان مدت قرارداد یا فسـخ پیش از موعـد آن، کارگر موفـق بـه یافتن کار نشـود•
.ماه اسـت18ایـن بیمه، به صـورت پرداخـت دسـتمزد ماهیانـه بـه کارگـر و بـه مـدت حداکثر •
البتـه در ایـن مـدت اگـر فـرد موفـق بـه پیـدا کـردن کار بشـود، •
.شـودیـا سـازمان بیمه تأمیـن اجتماعـی، بـرای فـرد شـغل پیدا کنـد، بیمـه بیـکاری قطـع می•
پــس از ازکار افتادگـی کارگـر بـه دلیـل، بیمــه از کار افتادگــی•
کهولت سـن، •
آســیبهای فیزیکــی  •
و تأییــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی•

.  بــه صــورت مقــرری ماهیانــه بــه کارگــر پرداخــت میشــود•



انواع خدمات ارائه شده در بیمه های کار

بیمه فوت( ج

بیمـه فوت بیمه ای اسـت که پس از فوت کارگـر،  •
تا زمانی که همسـر یا مـادر و پدر تحـت سرپرسـتی وی، زنـده باشـند، •
.  بـه صـورت مقـرری ماهیانـه به آنهـا پرداخت میشـود•
ند،در قیـد حیـات نباشـ( تحـت سرپرسـتی)در صورتـی کـه متوفـی همسـر یـا پدر و مـادرش •
ولـی فرزنـد دختـر داشـته باشـد تا قبل از ازدواج •

.  سـالگی مقـرری بـه آنهـا پرداخت میشـود18و اگر پسـر داشـته باشـد تـا •



انواع خدمات ارائه شده در بیمه های اختیاری

بیمه حوادث( الف

را به دلیل وجود خطرات جانی و آسیبهای فیزیکـی در محیـط کار، کارفرمایـان کارگـران خـود•
.بیمه حـوادث میکنند

در صـورت بـروز حادثـه، بیمـه تقریبـاً همه هزینه هـای درمانی یـا پرداخت کمک هزینه فـوت 
.برای بازمانـدگان را بر عهـده میگیرد

. البته متأسفانه قانون برای انجام دادن بیمه حوادث توسط کارگاهها، الزامی ندارد



انواع خدمات ارائه شده در بیمه های اختیاری

بیمه تکمیلی( ب

برخـی از شـرکتهای بیمه گـر، در ازای دریافـت مبلغـی مشـخص، •
.دهزینه هـای درمانـی کارگـر مصدوم و بیمـار و خانواده تحت سرپرسـتی او را بـه عهده میگیرن•
.ایـن خدمـات عـالوه بـر خدمـات بیمه تأمیـن اجتماعی اسـت•

البتــه ایــن بیمــه معمــوالً بــه صــورت گروهــی انجــام میشــود 
.  و بیمــه شــدن بـه صـورت فـردی بـه ایـن روش بسـیار گــران خواهــد بــود•



کسورات قانونی از دستمزد

کارفرمـا بنـا بر قانون، موظف اسـت قسـمتی از دسـتمزد کارگـر را •
.تحت عنـوان بیمه و مالیـات ازحقـوق وی کسـر و به حسـاب بیمـه و اداره مالیـات واریز نماید•
.می باشد( غیر پاداش)از دریافت نقدی 7%درصد کسر بیمه، •
است ( غیر پاداش)از دریافت نقدی ( بسته به نوع قرارداد10) %تا 3%درصد کسر مالیات، •



سنوات، عیدی و پاداش

: سـنوات•
کارفرمـا موظـف اسـت بـرای کارگـران دارای قرارداد تمـام وقـت،•
در پایان هر سـال مبلغـی کـه حداقل، •
معادل دسـتمزد یک مـاه کارگر در همان سـال می باشـد،•
.را تحت عنوان سـنوات بـه او پرداخـت نماید•
اخـت البتـه اگـر قـرارداد کمتـر از یکسـال باشـد، ایـن مبلغ متناسـب با طـول زمان قـرارداد، پرد•

.  میشـود
ماهه باشـد، بایـد حداقل نصف حقـوق یک ماه، بـه عنـوان سـنوات، در پایـان 6مثال اگر قـرارداد •

.قرارداد بـه کارگر پرداخت شـود
•

حداقـل و)پاداشـی اسـت کـه کارفرمایـان موظفانـد مطابـق بـا اعالم دولـت : عیـدی
.در پایـان سـال بـه کارکنـان پرداخـت نمایند( حداکثـر آن هـر سـال تعییـن میشـود

•
کارفرمـا گاهـی اوقات و بـه دلیل ایجـاد انگیزه درکارگـران،: پـاداش

بـه نـام پـاداش بـه صـورت دوره ای یـا در پایان هر سـال پرداخـت میکند ( اختیاری)مبلغـی •


