مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای ،نداشتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفهجویی در هزینه
و وقت است« .پرسش» جایی است که شما میتوانید سواالت مرتبط با بیمه ،حقوق و مقررات کار  ،همچنین مشکالتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو بهرو شدهاید را با مشاوران هفتهنامه آتیهنو در میان
بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید.
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مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

مرخصیزایمان9ماههنیازمندکمکدولت
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

یکی از تعهدات کوتاهمدتی که بر اســاس مواد 3
و  67قانــون تامیناجتماعی به بیمهشــدگان زن
ارائه میشــود ،مرخصی زایمان اســت که عالوه
بر پرداخت حقوق در طول مرخصی زایمان ،مدت
پرداخت آن نیز بهعنوان سابقه پرداخت حقبیمه
در تامیناجتماعی محسوب میشود .در این شماره
ضمن پاسخ به چند سوال به نکاتی در این خصوص
میپردازیم.
مرخصی زایمان به چه گروههایی از بیمهشدگان
تعلق میگیرد؟

در حال حاضر مرخصی زایمان به زنان بیمهشده اجباری
شــاغل در کارگاههای مشــمول قانــون تامیناجتماعی،
رانندگان درون و برونشهری و اعضا و کارکنان افتخاری
شوراهای حل اختالف قوهقضائیه (از  1396/7/1به بعد)
بابت مرخصی زایمان و شــیردهی جمعا به مدت شش ماه
پرداخت میشــود .ضمنا این تعهد به بیمهشدگان خاص
از جمله اختیاری و مشــاغل آزاد ،نویسندگان ،مددجویان
کمیته امداد و بهزیســتی ،زنبورداران ،صیادان مشــمول
یارانه ،قالیبافان و شــاغالن صنایعدســتی کــددار تعلق
نمیگیرد .البته به اسنتاد ماده 64قانون تامیناجتماعی،
در مــورد کارگاههایی که کارفرما طبــق قوانین و مقررات
دیگری مکلف باشــد حقوق یا مزد بیمهشدگان بیمار خود
را پرداخــت کند ،ســازمان تامیناجتماعی فقط عهدهدار
معالجــه آنان خواهد بود (ارائه دفترچه درمانی به آنها) و
غرامت دستمزد ایام بارداری ،همچنین پرداخت حقبیمه
در طــول مرخصی زایمــان برعهده کارفرماســت( .مانند
بیمهشدگان رسمی دســتگاههای دولتی ،تمامی پرسنل
کمیتــه امداد امامخمینی ،اعضــای هیئت علمی پیمانی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی –بهجز دانشگاههای
علومپزشکی -که مشمول مقررات تامیناجتماعی باشند،
کارگاههای دارای قرارداد واگذاری تعهدات کوتاهمدت به
کارفرما و) ...

نوزاد من چند روز بعــد از تولد ،بهعلت بیماری
فوت شــد ،در این حالت مــدت پرداخت مرخصی
زایمان در تامیناجتماعی چقدر است؟

نظر به اینکه بر اســاس قانون ،سهماه از مرخصی زایمان

بهخاطر شیردهی پرداخت میشود ،با توجه به عدم وجود
شیردهی ،در این حالت مرخصی زایمان بر اساس ماده67
ً
قانون تامیناجتماعی صرفا به مدت 12هفته (84روز) در
صورت احراز شرایط برابر مقررات پرداخت خواهد شد.
افزایش مرخصی بارداری به  9ماه بر اســاس
قانون اصــاح قوانین جمعیت و تنظیــم خانواده
مصوب  1396/3/20مجلس شــورای اسالمی در
چه موادری در تامیناجتماعی اجرا میشود؟

بر اســاس قانون فوق ،مدت مرخصی زایمان و شیردهی
ش ماه به نه ماه افزایش
برای زایمانهای یک و دو قلو از ش 
یافته است ،ولی بهعلت عدم تامین بار مالی حاصل از این
افزایش توسط دولت ،مدت مرخصی زایمان و شیردهی در
تامیناجتماعی همچنان شش ماه است .ضمنا بر اساس
رای قطعی شماره 64مورخ  1394/1/31هیئتعمومی
دیوان عدالت اداری با موضوع «صدور رأی ایجاد وحدت
رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به
نه مــاه» ،پرداخت حقوق و مزایــای کارکنان قراردادی و
پیمانی دســتگاههای دولتی در ســه ماهه سوم مرخصی
زایمان برعهده دستگاه محل خدمت آنان است و سازمان
تامیناجتماعی مسئولیتی در این خصوص ندارد ،بنابراین
این گروه از بیمهشــدگان تامیناجتماعی نیاز به شکایت
مجــدد در دیوان عدالت اداری ندارند و بیمهشــدگان زن
ادارات و موسسات دولتی که شش ماه مرخصی بارداری
خود را از تامیناجتماعی دریافت میکنند ،پرداخت حقوق
و مزایای سه ماه پایانی آن و نیز واریز حقبیمه ایام مذکور
به اســتناد رای فوق هیئتعمومی دیوان عدالت اداری،
برعهده دستگاه محل خدمت آنهاست.

آیــا همســر بیمهشــده نیز بــدون اشــتغال و
بیمهپــردازی میتوانــد از کمکهزینــه بــارداری
بــه مــدت  12هفتــه بــا توجه بــه مــاده 67قانون
تامیناجتماعی استفاده کند؟

هر چند بر اساس ماده  67قانون تامیناجتماعی ،همسر
بیمهشــده نیز در صورتی که قبل از تاریخ زایمان ســابقه
پرداخت حقبیمه  60روز را داشته باشد ،میتواند حداکثر
 12هفتــه کمکهزینــه بارداری اســتفاده کند ،ولی این
قانون در حال حاضر برای بیمهشدگان زن اجرایی شده و
برای همســر آنها بهعلت عدم تامین بار مالی این قانون
از سوی دولت ،قابلیت اجرا ندارد.

ش ماه به نه ماه افزایش یافته است اما...
مدت مرخصی زایمان و شیردهی برای زایمانهای یک و دو قلو از ش 

آیا در صورتی که کارفرما پس از اتمام مرخصی
زایمــان از قبول مجدد بیمهشــده خود ،خودداری
کند ،بیمهشــده مشــمول دریافت مقرری بیکاری
خواهد بود؟

بله ،در صورتی که در این حالت بیکاری توسط اداره تعاون ،کار
و رفاهاجتماعی محل ،غیرارادی تشخیص داده شود و با وجود
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عمودی

ی از شی خ عطار -کم 
ک
 -1اثر 
ن است
 -2از شهرهای گیالن -مورد نیاز بدن انسا 
ی برق -گسترده -درجهای در ارتش
 -3فلز هاد 
ن مصر باستان -کتاب 
ی
ک پوست -عریان ،لخت -از خدایا 
 -4چینوچرو 
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افقی

ل کشور
ت از تولید و اشتغا 
ی در حمای 
ی مه م و محور 
ی ک ه نقش 
 -1ســازمان 
ک
دارد -کوچ 
ت
ن آنچ ه در دید ،نیس 
ی دید 
ی برا 
 -2بهتر از همه -دستگاه 
ی انجا م مراسم
ل دو قطع ه پارچ ه ندوخت ه ک ه برا 
ی شام 
 -3شخص -جامها 
ح ج میپوشند -متعصب در دین و مذهب
ک
ل پشت 
ق آلمانی! -آواز شترمرغ -مقاب 
ک جامه -تصدی 
 -4چر 
ت
ف اس 
ش معرو 
ل گوشت -ناتوانی -بهخاطر آواز زیبای 
ی حال 
 -5پرندها 
ی پیشانی
ن توقف -شرمنده -مو 
 -6فرما 
ن گوژپشــت
ی رما 
ی عرب -نویســند ه فرانســو 
ن ران -چــا 
 -7اســتخوا 
ت عدد
نتردام -صف 
ق میپردازد
ن و عرا 
گ 8سال ه ایرا 
ی ک ه ب ه جن 
ی از محمود دولتآباد 
 -8رمان 
ی ک ه دستیابی
ی چشمگیر -قصد یا هدف 
ی و برتر 
 -9ضمیر انگلیسی -ترق 
ن موردنظر باشد -تشریح
ب ه آ 
ی گیالن -راهی
 -10نومید -از شهرها 
ی ایرانی -فرایند انتشار -گامها
 -11پارچها 
ت استفها م
ی ساالد -از آدا 
ی هوایی -نشان ه قرآنی -چاشن 
 -12اتحادی ه ترابر 
ل میکند -رفیقان -زند ه
ی ساد ه تبدی 
ی ک ه نشاست ه را ب ه ملکولها 
 -13آنزیم 
 -14گزارشگر -رفتن به سوی آسمان
ی دهکردی
ی علــ 
ی از ابراهیــ م حاتمیکیا با باز 
 -15پــول ژاپــن -فیلمــ 
ل1371
محصو 

از ماکسیم گورکی ،نویسند ه روس 
ی
ی از راههای شکستن
ش یک 
 -5قلمرو -پرش درون آب -تکنرخیشدن 
قفل رکود است
 -6امیران -از ابزارهای ساختمانی -تمدنی در مکزیک
ت ک ه معموال برای
ی اس 
ی پراکندگی آمار 
ک واحد اندازهگیر 
 -7سوا -ی 
ک جامعه آماری
ی در توزیع درآمد یا ثــروت در ی 
ش میزان نابرابر 
ســنج 
ف دوازدهم
استفاده میشود -تکرار حر 
ن نرم -صحرانشین
 -8سخ 
 -9نقش ه انگلیسی -گلدسته -اندازهگرفتن
 -10بلندپایهتر -نخستین -عامل تصادف
ق کرج
 -11چشم -مراجعت -ییال 
 -12نگهبان چماق نقرهای -مهر -سقف دهان -آتش
 -13نوشتن -صحرای آمریکا -مکان و محل
ی پهن
 -14گرمترین نقطه جهان -سنگها 
ت در کشــور -شرکای
ی ماشــینآال 
ن تولیدکنندهها 
 -15از قدیمیتری 
اجتماعی سازمان تامیناجتماعی

حکم هیئت تشــخیص وزارت کار ،کارفرمــا از پذیرش مجدد
بیمهشده خودداری کند در این صورت با معرفی اداره مذکور و
احراز سایر شرایط ،مقرری بیمه بیکاری با توجه به میزان سابقه
قبلی بیمهپردازی به بیمهشده برابر مقررات تعلق میگیرد .البته
اصلبرایناستکهکارفرماپسازاتماممرخصیزایمان،مجددا
بیمهشده را در همان شغل قبلی یا شغلی مشابه بهکار گیرد.

