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بهمناسبتروزتأمیناجتماعیبررسیشد

چند خط قانون

 8حقبیمهشدگانبرگردنسازمانتامیناجتماعی

الزام قانونی برای نصب
قیمت مواد غذایی

جواد نوائیان رودســری-امــروز روز تأمین
اجتماعی اســت؛ موضوعی مهم و راهبردی
که آینده و زندگی بسیاری از ما ،به آن وابسته
است .تأمین اجتماعی ،در واقع همان حفاظت
از افراد فعال در یک جامعه محسوب میشود؛
کسانی که با ارائــه خدمات خــود ،چرخ امور
اجتماع را به چرخش در م ـیآورنــد و باعث
رشــد مــادی و معنوی آن میشوند .تأمین
آتیه و حمایت از چنین افـــرادی ،وظیفه هر
جامعه ای است که در قالب خدمات تأمین
اجتماعی ،به آن ها عرضه میشود .ماده سه
قانون تأمین اجتماعی ،موارد این تأمین را در
شش عرصه ،دستهبندی کرده است :حوادث
و بیمار یها ،غرامت دستمزد ،ب ــارداری ،از
کارافتادگی ،بازنشستگی و مــرگ .ممکن
است این ردهبندی برای کسانی که در زمینه
مطالعات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی و
روابــط کار مطالعه میکنند ،مفید باشد ،اما
جوابگوی پرسشهای متعدد بیمهشدگان
درباره حق و حقوقشان و همچنین ،وظایفی
که سازمان تأمین اجتماعی در قبال آن ها
دارد ،نیست .به همین دلیل ،در نوشتار پیش
رو ،هشت وظیفه تأمین اجتماعی را در قبال
بیمه شدگان ،با توضیحات مختصری ،برای
شما خوانندگان عزیز و ارجمند ،ذکر میکنیم؛
امید آنکه مقبول افتد و کارایی داشته باشد.

طبق ماده  16قانون نظام صنفی کشور،
«صاحباناماکنعمومیبهتشخیصمجمع
امــور صنفی و تصویبکمیسیون نظارت
مکلف اند  :الف  -فهرست قیمت غذا و مواد
غذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه
میشود،در برگههای مخصوص تهیه و در
دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن،
صورتحساببه مشتری تسلیم دارند .ب -
نرخ اغذیه و مــواد غذایی خود را در تابلو
مخصوص در محل کسب به قسمیکه در
معرض دید همگان باشد ،نصب کنند».

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی

 1حمایت از بیمه شدن کارگران
طبق ماده  4قانون تأمین اجتماعی« ،افرادی
کــه بــه هــر عــنــوان در مقابل دریــافــت مــزد یا
حقوق کار میکنند» ،باید توسط کارفرما،
نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند و
حق بیمه  30درصدی فرد مشمول که هفت
درصــد آن را خــود وی پرداخت میکند ،به
صورت ماهانه و در قالب فهرستهای بیمه
تعریف شده ،به حساب سازمان واریز شود.
سازمان تأمین اجتماعی موظف است از طریق
بازرسی مداوم و بررسی فهرستهای بیمه
ارائه شده ،بر صحت اقدام کارفرما نظارت و از
بیمه شدن افرادی که استحقاق آن را دارند،
حمایت کند.

پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق

پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :پدر مرحومم ،بخشی از زمین 500
متری خود را با قولنامه و وکالت محضری ،به
من واگذار کرد .حال وراث مدعی هستند که
باید سهمشان را از این زمین بدهم؛ آیا ادعای
آن ها درست و قانونی است؟
پاسخ :معامله با سند عادی (با قولنامه و بدون
مراجعهبهدفاتراسنادرسمیوتنظیمسندرسمی
انتقال) معتبر است و برای طرفین قرارداد و قائم
مقامآنهاالزماالتباعاست.وکالتبافوتیاحجر
وکیلیاموکلبیاعتبارمیشود.ماده 219قانون
مدنی بیان می کند« :عقودی كه بر طبق قانون
واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها
الزماالتباعاستمگراینكهبهرضایطرفیناقاله
یا به علت قانونی فسخ شود ».اقاله قرارداد یعنی
هر دو طرف قــرارداد با هم توافق کنند که معامله
را بر هم زنند و فسخ قرارداد یعنی یکی از طرفین
با شرایط مقرر در قانون یا قرارداد ،معامله را بر هم
زند .به عبارت دیگر ،قائم مقام طرفین یک معامله
(مث ً
ال ورثه آن ها) به انــدازه خود طرفین معامله،
ملزم و متعهد به آن قــرارداد هستند .وارثــان پدر
شما نیز پس از فوت ایشان به عنوان قائم مقام پدر،
به معامالت انجام شده توسط وی متعهد هستند.
وکالت با فوت هر یک از وکیل یا موکل مرتفع می
طرفین
شود .فوت ،جنونَ ،حجر و َسفَ ه هر یک از
ِ
وکالت،یعنیوکیلوموکلموجبازبینرفتنعقد
وکالت می شود( .مواد 682،678و945قانون
مدنی) َحجر و َسفَ ه ،وضعیتی است که شخص در
آن وضعیت از انجام امور مالی خود ناتوان و ممنوع
می شود .ماده 678قانون مدنی در بیان راه های
از بین رفتن عقد وکالت مقرر می دارد« :وكالت به
طرقذیلمرتفعمیشود-1:بهعزلموكل-2به
استعفای موكل  -3به موت یا به جنون وكیل یا
موكل» اقداماتی که وکیل بعد از فوت موکل انجام
دهد ،مانند اقدام های فردی است که هیچ گونه
سمتیدرموضوعنداشتهاست.بنابرایندرصورتی
که وکالت به دلیل فوت پدر مرتفع شود ،شما نمی
توانیدبااستفادهازوکالتنامه،سندرسمیانتقال
به نام خود تنظیم کنید .لیکن ملکی که پدرتان به
شما فروخته است ،همچنان متعلق به شماست
و وارثان ایشان به عنوان قائم مقام فروشنده ملزم
به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهند بود .در
صورت امتناع وارثان ،می توان علیه آن ها دعوای
الزامبهتنظیمسندرسمیاقامهکرد.

 2ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان
ارائهخدماتپزشکی،یکیازآشکارترینوظایف
سازمانتأمیناجتماعیوانتظاراتیاستکهبیمه
شدگانازاینسازماندارند؛تاحدیکهبرخیاز
بیمه شدگان ،دارا بودن دفترچه بیمه را مصداق
بیمه شدن میدانند؛ موضوعی که البته صحت
ندارد.افزونبردفترچهخدماتدرمانی،سازمان
تأمیناجتماعیبااحداثمراکزدرمانی،خدمات
رایگانپزشکیرادراختیاربیمهشدگاناجباری
قرار میدهد .همچنین ،ارائــه خدمات مربوط
به پروتزها ،کمک هزینه خرید عینک ،سمعک و
عصا ،از جمله تعهداتی است که سازمان تأمین
اجتماعیدرقبالبیمهشدگانپذیرفتهاست.
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آن چه باید درباره
«سوء پیشینه» بدانید

مستمر در این مشاغل یا بازنشستگی با 35
سال سابقه پرداخت حق بیمه ،بدون در نظر
گرفتن حداقل سن.

 3پرداخت غرامت دستمزد
پرداخت غرامت دستمزد از سوی سازمان
تأمین اجتماعی ،در مواردی انجام میشود
که بیمه شــده ،به دالیلی نتواند درآمــد خود
را در حدی که کارفرما در فهرست بیمه ثبت
کــرد هاســت ،حفظ کند .این حالت ،معمو ًال
به دلیل اتفاقات پیشبینی نشد های مانند
بیماری پیش میآید .معمو ًال در چنین حالتی،
کارگر از مرخصی استعالجی استفاده میکند
و در عوض ،سازمان تأمین اجتماعی حقوق
ایام بیماری بیمه شده را پرداخت و آن را جزو
سوابق بیمه وی منظور میکند .در این حالت،
کارفرما در قبال ایــام مرخصی استعالجی
بیمه شده ،تعهدی نخواهد داشت .در حیطه
پرداخت غرامت دستمزد ،میتوان وظیفه
پرداخت مستمری به بیمه شدگان بیکار را هم
در نظر گرفت.
 4حمایت از بانوان بیمه شده
تأمین اجتماعی در قبال بانوان بیمه شده،
وظایف ویژهای برعهده دارد؛ آن ها حق دارند
از مرخصی زایمان شش ماهه استفاده کنند و
حقوق این ایام را از تأمین اجتماعی بگیرند.
مطابق قانون ،تأمین اجتماعی مکلف است به
تقاضای بانوانی که بیش از  20سال سابقه کار
و افزون بر  42سال سن دارند ،برای برقراری
مستمری بازنشستگی ،پاسخ مثبت دهد.
(تبصره  4ماده  76قانون تأمین اجتماعی)
 5حمایت از بیمه شده از کارافتاده
مــطــابــق قـــانـــون ،از کــارافــتــادگــی انـــواع
مختلفی دارد؛ اما فرقی نمیکند ،چه این از
کارافتادگی ،از نوع بند «الف» ماده  70قانون
تأمین اجتماعی باشد و به دلیل  66درصد
و بیشتر بــودن از کارافتادگی ،کلی حساب
شود و چه طبق بند «ج» همین ماده ،بین 10

رسیدگیبهتخلفاتپزشکی،کجاوچگونه؟
دانشنامه حقوقی رسیدگی به تخلفات پزشکی
در صــاحــیــت دادســـــرای
انتظامی پزشکی و رسیدگی
به جرایم پزشکی در حیطه
صالحیت محاکم عمومی دادگستری است .به
گزارش خبرگزاری میزان ،اگرچه پزشک در
اقداماتیکهبهمنظوردرمانانجاممیدهد،اگر
برائت بگیرد ،مسئولیتی ندارد ،اما چنان چه در
اثر قصور یا اقدام عمدی او ،به بیمار آسیبی وارد
شود،حسبمورد،طبقمقرراتجنایاتعمدو
شبه عمد عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه چنین
اقــدامــاتــی ،تخلف انتظامی نیز محسوب
میشود .در اینصورت عالوه بر تحمل کیفر و
پرداختخسارت،ممکناستپروانهپزشک،بر
اساس مقررات انتظامی ،برای دورهای تعلیق یا
در مواردی لغو و برای همیشه از اشتغال در این
حرفه منع شــود؛ زیــرا پزشکان هم بر اساس
مقررات حقوقی و جزایی و هم طبق مقررات
صنفی ،مسئول تخلفات خود هستند .تخلفات
پزشکی ،مواردی مانند سهل انگاری در انجام
وظیفه یا افشای اســرار را در بر میگیرد که

نکته حقوقی

احتمال دارد پزشک بر خالف قوانین و مقررات
وضع شده صنفی رفتار کرده باشد .اما جرایم
پزشکیمواردیهستندکهقانونگذاردرقانون
مجازات اسالمی ،برای آن ها جرم و مجازات در
نظر گرفته است ،ولی شخصی که مرتکب آن ها
میشود ،پزشک یا جــزو تیم پزشکی است.
رسیدگی به تخلفات پزشکی در صالحیت
دادسرایانتظامیپزشکیورسیدگیبهجرایم
درحیطهصالحیتمحاکمعمومیدادگستری
اســت .رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط
هیئتهای بــدوی انتظامی ،مانع رسیدگی
توسط محاکم قضایی نمیشود ،چون ممکن
است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف
مجرمانه باشد و چون چنین امری ،تخلف نیز
محسوب م ـیشــود ،محاکم دادگــســتــری و
هیئتهای بدوی انتظامی ،هر کدام میتوانند
جداگانه به موضوع رسیدگی کنند .در هر
صورت در بیشتر موارد میتوان هم به سازمان
نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری ،به
طور همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی
برای صالحیت دیگری محسوب نمیشود.

تا  33درصد ازکارافتادگی بر اثر حــوادث و
عوارض ناشی از کار به وجود آید و بیمه شده
دارای نقص عضو جزئی شناخته شود ،سازمان
مکلف است از چنین فــردی ،مطابق قوانین
و مقررات ،حمایت کند .این حمایتها ،از
برقراری مستمری از کار افتادگی تا پرداخت
«غرامت نقص مقطوع» را در بر میگیرد.
 6بازنشسته کردن بیمه شده
ارائـــه خــدمــات بازنشستگی ،مانند ارائــه
خــدمــات پــزشــکــی ،یــکــی از مــهــم تــریــن و
آشکارترین مسئولیتهای سازمان تأمین
اجتماعی ،در قبال بیمه شدگان است .بیمه
شدهای که حداقل  10سال سابقه پرداخت
حق بیمه دارد و دست کم  55سال در خانمها
و  60ســال در آقــایــان ،از عمر وی گذشته
باشد ،میتواند تقاضای برقراری مستمری
بازنشستگی کند .حالتهای دیگری هم
برای برقراری مستمری بازنشستگی وجود
دارد؛ از جمله بازنشستگی در مشاغل سخت و
زیان آور ،با  20سال سابقه پرداخت حق بیمه

 7مستمری بازماندگان بیمه شده
حیطه مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
در قبال بیمه شدگان ،تنها دوران حیات آن
ها را در بر نمیگیرد؛ سازمان موظف است
بازماندگان بیمه شده متوفی را تحت پوشش
قــرار دهــد و خدمات خــود را به آن ها عرضه
کند .همسر ،فرزندان و پدر و مادر بیمه شده
بازنشسته و از کار افتاده یا بازماندگان بیمه
ش ــد های کــه «در  10ســال آخــر حیات خود
حداقل حق بیمه یک سال کــار ،مشروط بر
اینکه ظرف آخرین سال حیات ،حق بیمه 90
روز کار را پرداخت کرده باشد» ،میتوانند به
انحای مختلف و برابر مقررات قانونی ،از امتیاز
دریــافــت مستمری بازماندگان یا پرداخت
مبلغ مقطوع بابت سنوات پرداخت حق بیمه،
برخوردار شوند.
 8پرداخت کمک هزینه به بیمه شده
مطابق قانون ،سازمان تأمین اجتماعی مکلف
به پرداخت برخی کمک هزینهها به افــراد
بیمه شــده نیز هست؛ یکی از مشهورترین
ک هزینهها ،کمک هزینه ازدواج
انواع این کم 
سال پیش
است .بیمه شدهای که ظرف پنج ِ
از ثبت عقد ازدواج دایمی خود در محضر،
حداقل معادل  720روز سابقه پرداخت حق
بیمه داشته و هنگام ازدواج نیز ،همچنان
مشغول به کار باشد ،استحقاق دریافت کمک
هزینه ازدواج از سازمان تأمین اجتماعی را
دارد(.م ــاده  85قانون تأمین اجتماعی) از
دیگر کمک هزینههایی که سازمان مکلف به
پرداخت آن هاست ،میتوان به کمک هزینه
حمایت از مــادرانــی اش ــاره کــرد کــه در یک
سال پیش از زایمان ،سابقه پرداخت حداقل
 60روز حق بیمه دارنــد ،ولــی هنگام تولد
فرزندشان ،شاغل نیستند(.ماده  67و 68
قانون تأمین اجتماعی)

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که
هر فرد ،فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این
باره ،باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری میزان ،با این حال ،آنچه
عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه
برداشت میکنند ،با مفهوم قانونی آن متفاوت
است.
▪سابقه کیفری موثر

شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرایم غیر
عمد ،مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و
جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغالن به
مشاغل پزشکی و مهندسی ،پای برخی افراد به
کالنتری باز شود و مدتی محدود نیز ،بازداشت
شوند که این نوع بازداشتها و حتی قرارهای
تأمینی در دادسرا که به بازداشت موقت منجر
میشود ،مشمول محکومیت قطعی کیفری
نیست؛ در واقع ،تحمل هر مجازاتی ،به ایجاد
سوء سابقه برای فرد منجر نخواهد شد .سابقه
کیفری موثر ،محکومیتی کیفری اســت که
به طــور خودکار و بــدون نیاز به درج در حکم
دادگــاه ،شخص را از حقوق اجتماعی ،برای
مدتی ،محروم میکند .به این ترتیب ،شخص
در طول این مدت ،دارای سوء پیشینه تلقی و
پس از انقضای این مدت ،سوء پیشینه وی قانون ًا
رفع اثر میشود.
در این بــاره ،قانون مجازات اسالمی مصوب
سال  ،۱۳۹۲مجازا تها را درجه بندی کرده
و اعمال مجازا تهای تبعی بر خالف مجازات
تکمیلی ،الزامی است و خود به خود اعمال
مـیشــود؛ بنابراین ،مجرم با ارتــکــاب چنین
جر مهایی ،تبعات آن را نیز میپذیرد و دارای
سوءپیشینه میشود.

