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اصرارهــای بیش از حد پــدر و مادرم حاضر به
برگشتن به آن خانه نشدم .نمیخواستم باری
بر دوششــان اضافه کنم هرچند مطمئن بودم
با برگشــتنم و بیشــتر شدن فشــار مالی ،خم به
ابــرو نمیآورند .اما باالخره که چه؟ چند ســال
دیگر باید به همین منوال ادامه میدادم .مگر
تا چند ســالگی توان این را داشــتم کار کنم و به
هیچکس برای گــذران زندگی رو نزنم؟ بعد از
فــوت علیرضا خیلی تالش کــردم تا بتوانم در
جایی اســتخدام شــوم تــا بعد از چندین ســال
بازنشست شده و حقوق بگیر میشدم .در این
صورت مجبور نبودم تا آخرین نفس برای سیر
کردن شــکم و سقف باالی ســرم که از نیازهای
اولیــهام بودند ،بدوم .اما بهدلیل عدم ســابقه
کار یافتن چنین شــغلی برایم تبدیل به فرض
محــال شــده بــود .خیلی فرصــت نداشــتم به
همیــن خاطــر در یــک کارگاه تولیــدی که یکی
از دوســتانم معرفــی کرده بود مشــغول به کار
شدم.
امید واهی
تقریباً یک ماهی به ســال نــو مانده بود که یک
روز آقــای ســاعدی اعــام کردنــد چنــد نفــر از
اعضای کارگاه از جمله من برای ســاعت ناهار
به دفتــرش برویم .از ســاعت  10صبــح تا یک
ظهر که ساعت ناهاریمان بود آنقدر فکرهای
مختلــف به ســرم آمده بــود که ســر درد گرفته
بــودم .باالخره ســاعت یک فرارســید و همگی

در دفتر منتظر ایســتاده بودیــم تا هرچه زودتر
متوجــه شــویم قضیه از چــه قرار اســت .آقای
ســاعدی بعد از یک ربع مقدمه چینی و اظهار
شــرمندگی از آنجــا که تعداد ســفارشها کمتر
شــده بود و نیازی بــه این تعداد نیــروی کار در
کارگاه نداشــتند ،عذر ما چند نفر را خواســتند.
انگار که سقف کارگاه آوار شد و بر سرم ریخت.
حاال باید چه کار میکردم؟ هرچند حقوقم کم
بــود اما آنقدری بود که کمــی از آن را پسانداز
کرده بودم و میتوانســتم این چند هفته مانده
به ســال جدید را هم بگذرانم .اما برای بعد از
آن نگران بودم .ســعی کــردم نگرانی را از خود
بزدایــم و امیــد داشــته باشــم کــه بعد از ســال
جدیــد فــوراً کاری دیگــر پیــدا کرده و مشــغول
میشــوم .باالخره ســال جدید هم آمد و رفت
و دیگــر چیــزی از پــس انــدازم نمانده بــود .از
طرفــی موعــد تمدیــد قــرارداد اجــاره رســیده
بــود و صاحــب خانه بــا بهانه قــرار دادن تورم
و گرانــی ،مقــدار قابــل توجهــی بــر اجــاره بهــا
افــزوده بــود .یک ماه هــم فرصــت داده بود تا
اگــر نمیخواهم قرارداد را تمدیــد کنم از آنجا
اسباب کشــی کنم .ذره امیدی که داشتم را نیز
از دســت دادم .تمام این مدت نگذاشته بودم
که خانوادهام متوجه این مســأله شــوند که من
بیکار شــدهام اما علی رغــم میل باطنیام این
موضــوع را بــا آنهــا مطــرح کــرده کــردم چون
با وضــع پیش آمــده چــارهای جز برگشــتن به
خانــه پــدریام نداشــتم .اعتراض کــه نکردند

هیــچ ،بلکه بعــد از طرح آن با رویی گشــاده از
برگشتنم استقبال نمودند.
دغدغه آینده نامعلوم
از همســایهها و آشــنایان برای همان کار دستی
کــه در کارگاه تولیدی انجام میدادم ،ســفارش
میگرفتــم .درآمــد زیادی نداشــتم امــا همان
انــدک را هــم بعد از برداشــتن مقــداری ،برای
خانــه کمــی خریــد میکــردم تــا بــه نوبــه خود
کمکــی کــرده باشــم و احســاس ســربار بــودن
نکنم .یک روز در حال درست کردن شام بودم
و همزمــان بــا آن به برنامــهای کــه از تلویزیون
در حــال پخــش بود گوش ســپرده بــودم .حتی
درســت نمیدانســتم چه برنامهای بــود .فقط
متوجه شــدم کــه در خصوص بیمــه زنان خانه
دار و بازنشستگی آنان صحبت میکرد .توجهم
جلب شد .از آشــپزخانه بیرون آمده رو به روی
تلویزیون ایســتادم و ســعی کردم صحبتهای
مجری برنامه کــه توضیحاتی در این خصوص
ارائه میداد را به خاطر سپرده تا فردا با یکی از
دوستانم که در بیمه تأمین اجتماعی مشغول
به کار بود تماس گرفته و راجع به آن ســؤاالتی
بپرســم .مجــری از طرحی صحبــت میکرد که
به نظر پاسخ تمام یا بیشتر دغدغههای حاضر
من بود .علی الخصوص اینکه حق بیمهای که
میبایســت میپرداختــم قدری بــود که همین
االن نیز با همین مقدار سفارشات میتوانستم
خودم به تنهایی آن را پرداخت کنم.

از نظر قانون بیمه
تأمین اجتماعی
همه زنان خانهدار مشمول
بیمه صاحبان حرفهها و
مشاغل آزاد هستند و به
عبارتی قوانین حاکم بر بیمه
حرف و مشاغل آزاد بر بیمه
زنان خانه دار نیز حاکم
است .در این قرارداد
بیمهای ،شخص با پرداخت
مبلغی بهصورت ماهانه
(بسته به نوع خدمات
انتخابی) ،پس از مدت
قرارداد بازنشسته شده و
برای او امکان دریافت
حقوق بازنشستگی
وجود دارد

تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.
بیمــه زنان خانه دار هماننــد بیمههای اجباری
بــا ارائــه خدماتــی همچــون پوشــش خدمــات
درمانی ،مســتمری بازنشســتگی ،فــوت و از کار
افتادگــی و ...تــا حــد زیــادی میتوانــد بــه رفــع
مشــکالت و آالم زنان خانهدار علی الخصوص

زنان سرپرســت خانوار منجر شــود لکن شــامل
مزایایــی ماننــد :مرخصــی زایمان و ...نیســت.
همچنیــن از آنجایــی که فرد در بیمــه اختیاری
کارفرما ندارد بنابراین مزایای قانون کار به آنها
تعلــق نمیگیــرد به طــور مثال بیمــه اختیاری
مشــمول بیمــه بیــکاری نمیشــود بــه همیــن

دلیل از بحث غرامت دستمزد ایام بیکاری نیز
بهرهمند نمیشوند.
و در آخــر بایــد گفت در صورت عــدم پرداخت
حق بیمــه در موعد مقــرر قــرارداد بیمه باطل
میشــود و متقاضی موظف است در چارچوب
ضوابط مجدداً درخواســت خود را ارائه کند.
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وکیل الرعایا
نازنین کیانی فرد

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

بخش اول
چنــد ماهــی بیشــتر نمانــده تــا دختــرم
 9ســالش تمــام شــود .بعــد از اوجگیــری
اختالفات من و همســرم ،مــن خانه را ترک
کردم و دختــرم با اصرار پدرش نــزد او باقی
مانــد و تنها اجازه مالقاتــش را چند ماه یک
بــار داشــتم .بســیار در شــرایط ســختی قرار
دارم و دوری از تنهــا دختــرم ایــن شــرایط را
برایم دشــوارتر ســاخته اســت .میدانم که
اگــر دخترم به ســن بلوغ برســد میتوانم او
را نزد خود نــگاه دارم .برای این زمان لحظه
شــماری میکنــم .شــرایط الزم و کارهایــی
که باید برای بازگشــت دختــرم انجام دهم
چیست؟ آیا میتوانم برای همیشه او را نزد
خود داشته باشم؟
وکیــل الرعایــا :همانطــور کــه میدانیــد ،در
صورت اختــاف بین زوجین ،حضانت طفل
بعد از  7ســالگی با رعایــت مصلحت کودک
به تشــخیص دادگاه اســت .برابر تبصره ماده
 1210قانون مدنی ،ســن بلوغ در دختر  9سال
تمــام قمری اســت .این بدان معنا اســت که
بعــد از اتمــام  9ســال قمری که کمتر از ســال
شمســی اســت (حدود  97روز و  22ســاعت و
 48دقیقــه) کــودک از دایره شــمول حضانت
خارج میشــود .به دلیلی کــه مقرره صریحی
در قانون برای زمان خروج از حضانت تعیین
نشــده و قانــون از ایــن حیــث ســاکت اســت،
نظرات مختلفی از ســوی قضات مطرح شده
است .بنابر رأی وحدت رویه شماره  30دیوان
عالی کشــور بــه تاریخ  1364رســیدن دختر به
ســن بلوغ را دلیل بر رشــد قرار داده است ،اما
در امور مالی ،این امر استثنا شده که رشد باید
احراز شود .از این رو ،زمان خروج از حضانت،
بلــوغ فرزنــد همراه بــا رشــد وی اســت .برابر
قانــون حمایــت از خانــواده ســال  91رعایــت
غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه
تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی
اســت .بنابرایــن دادگاه بایــد در تصمیمــات
خود به گونهای حکم کند که مصلحت فرزند
رعایــت شــود .لزومــاً فردی کــه به ســن بلوغ
رســیده باشــد از حضانت خارج نشــده است.
کنوانســیون حقوق کودک نیز ســن  18سال را
بــرای پایــان دوره کودکــی تعیین کرده اســت
و ایران نیز به این کنوانســیون پیوســته اســت.
اما نظــر اقلیتی دیگــری نیز موجود اســت که
معتقدند فرزند پس از رســیدن به ســن بلوغ
از حضانــت والدین خارج شــده و در نتیجه او
میتوانــد انتخاب کنــد که با کدام یــک از آنان
زندگی کند چون حضانت امر غیرمالی است
و مشمول این تبصره نیست.
ادامهدارد

