مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

یادداشت

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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شماره صد و پنجاهوپنج

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

مرخصیبارداریشاملعیدیوسنواتمیشود؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در شماره پیش به مدت و افرادی که به آنان مرخصی
زایمان تعلــق میگیــرد پرداختیم .در این شــماره به
شــرایط و میزان ایــن نوع از تعهــدات کوتاهمدت در
تامیناجتماعی پرداخته میشــود و برخی سواالت در
این خصوص شــرح و توضیح داده خواهد شــد ،اما
قبل از آن ،اصالحیه پاســخ سوال  4در شماره قبل که
بهصورتناقصواشتباهچاپشدهبود،آوردهمیشود.
 آیا همسر بیمهشــده مرد (زن خانهدار) نیز بدون
اشــتغال و بیمهپــردازی میتوانــد از کمکهزینــه
بــارداری به مدت 12هفته با توجه به مــاده  67قانون
تامیناجتماعی استفاده کند؟

هرچند براســاس مــاده  67قانون تامیناجتماعی ،همســر
بیمهشــده مرد (زن خانهدار) نیز عالوه بر بیمهشــده زن ،در
صورتیکه همســرش (بیمهشــده مرد) قبل از تاریخ زایمان،
ســابقه پرداخــت حقبیمه 60روز را داشــته باشــد ،میتواند
درصورت عدماشتغال بهکار از حداکثر 12هفته کمکهزینه
بارداری استفاده کند ،ولی این قانون در حال حاضر تنها برای
بیمهشدگان زن اجراییشده و برای همسر بیمهشده مرد (زن
خانهدار) بدون اشــتغال و بیمهپردازی بهعلت عدم تامین بار
مالی حاصل از اجرای آن از ســوی دولت ،قابلیت اجرا ندارد
و مشابه مرخصیهای زایمان 9ماهه ،صرفا برای مواردیکه
دارای رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان
تامیناجتماعی به پرداخت کمکهزینه بارداری به همســر
بیمهشده مرد باشند ،حداکثر به مدت 12هفته برابر مقررات
قابل پرداخت است.

آیا بیمهشــده زن میتواند قبــل از زایمان ،مدتی
از غرامت دســتمزد ایــام بیماری اســتفاده کند و در
اینصورت آیا مدت مذکور از مدت مرخصی زایمان و
شیردهی وی کسر خواهد شد؟

در مواردی که در طول دوره بارداری مادر به بیماری یا عوارضی
مبتال شــود که ســامتی مادر یا جنیــن وی را تهدید کند در
اینصورت با تایید شــورای پزشکی سازمان تامیناجتماعی
میتواند قبل از تاریخ زایمان ،مدتی را بهعنوان غرامت دستمزد
استفاده کند که تعیین میزان آن با تجویز پزشک متخصص
زنان و زایمان و تایید شورای مذکور خواهد بود .البته  با توجه به

وضعیت جسمی مادر ،ممکن است در شورای پزشکی ،کل  
یا مدتی از دوره اســتراحت پزشکی بهعنوان غرامت دستمزد
ایام بیماری بدون کسر از مدت مرخصی زایمان پذیرفته شود
یا کل یا مدتی از دوره استراحت پزشکی (حداکثر سهماه قبل از
زایمان) جزء مرخصی زایمان در نظر گرفته شود.
در خصــوص شــرایط و میزان مبلــغ مرخصی
بارداری توضیح دهید.

شرایط پرداخت کمکهزینه بارداری یا همان مرخصی زایمان
در تامیناجتماعی عبارتاند از:
-1بیمهشده ظرفیکسالقبلازتاریخزایمان ،حداقل60روز
سابقه پرداخت حقبیمه داشــته باشد( .سابقه بیمهاجباری،
رانندگان یا ســوابق کارکنان افتخاری شوراهای حل اختالف
دادگستری)
 -2بیمهشده  روز قبل از تاریخ زایمان ،اشتغال بهکار داشته یا
در مرخصی استحقاقی یا استعالجی باشد.
 -3در طول مدت مرخصی زایمان اشــتغال بهکار نداشته و از
کارفرما حقوق دریافت نکرده باشد.
 -4امــا میــزان مبلغ پرداختــی بابت کمکهزینــه بارداری
برابراست با:
 2/3ضربدر مدت مرخصی زایمان ضربدر میانگین دستمزد
مشمول کسر حقبیمه ظرف  90روز قبل از تاریخ زایمان.

و میزان حقوق مشــمول بیمهام نیز بر اساس حداقل
دستمزد سال  96بوده است؛ حال سوال من این است
آیا میزان مبلغحقوق مرخصیزایمان اینجانبدر سال
 1397بر اساس ماده  67و 63قانون تامیناجتماعی با
توجه به حداقل دستمزد سال  97محاسبه و پرداخت
میشود یا حداقل دستمزد سال 96؟

هرچند براســاس ماده  67قانون تامیناجتماعی میزان مبلغ
مرخصی زایمان معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمهشده
طبق ماده  63قانون تامیناجتماعی تعیین شده و در ماده63
آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمهشده بهمنظور محاسبه غرامت
دستمزدايامبيماریعبارتاستاز:جمعکلدريافتیبيمهشده

آیا به بیمهشدگانی که در مرخصی بارداری هستند،
عیدی و سنوات پرداخت میشود و چه کسی آنرا باید
پرداخت کند؛ کارفرما یا تامیناجتماعی؟

بــا توجه به اینکه براســاس مــاده  74قانــون کار ،مرخصی
استعالجی با تایید سازمان تامیناجتماعی جزء سوابق کار و
بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد ،لذا به کارگرانی که
در طول سال مدتی از مرخصی استعالجی یا زایمان استفاده
کردهاند ،عیدی و ســنوات بهطور کامل تعلق میگیرد ،مگر
آنکه بهجز مرخصی اســتعالجی یا زایمان ،کمتر از یکسال
اشتغال بهکار داشته باشند که در اینصورت عیدی و سنوات به
نسبت ایام کارکرد (که شامل مرخصی استعالجی و زایمان نیز
میشود) محاسبه و پرداخت میشود .ضمنا پرداخت عیدی و
سنوات  بهبیمهشدگانازوظایفکارفرماستوتامیناجتماعی
مسئولیتی در این خصوص ندارد.

اینجانب در اسفند ماه سال  1396مشمول دریافت
مرخصی ششماهه بارداری از تامیناجتماعی شدم

به کارگرانی که در طول سال مدتی از مرخصی استعالجی یا زایمان استفاده کردهاند ،عیدی و سنوات بهطور کامل تعلق میگیرد مگر اینکه...
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عمودی
ن ب ه غیر از وابستگی
ت اقتصاد ایرا 
ی دیگر از مشــکال 
 - 1برادر کمبوجی ه  -یک 
ت
ب ه نف 
یو
ی برق 
ی ب ه تکان هها 
ت مکانیک 
ل حرک 
ی تبدی 
ی برا 
ل ب ه سر جالیز -اسباب 
 -2گ 
ک موضو ع
تی 
ی رد یا اثبا 
ی و پیگیر بهویژ ه برا 
ش جد 
ش و تال 
تولید صدا  -کوش 
ت  -زادگا ه آشوزرتشت-
ت صو 
ش سرع 
ی اروپا  -واحد سنج 
ی انرژ 
لها 
 -3از غو 
نظری ه
 - 4از اندامها  -یار ژولیت
ن
ن ورا ج  -رویید 
ت قالیبافی -مالمتگر -استخوا 
 -5ضرور 

یآید  -پر از شگفتیهای
تم 
لسر خ ب هدســ 
ی خوشــبو ک ه از تقطیر گ 
 - 6مایع 
گ
مملو  -سر خ کمرن 
ی
یجنوب 
ت  -شتر آمریکا 
ت جاهلی 
 -7مرد مجرد  -ب 
ن
ت ایرا 
ت طبیع 
گ  -پایتخ 
ک موضوع -مر 
ی دربار ه ی 
 - 8مقال ه پژوهش 
ت
ن شتر -کنای ه از شهاد 
ی  -پاال 
ی سم 
 -9بندپا 
ی در
ی و فرماند ه  100ســرباز -ســاز 
ن دور ه صفو 
ف نــدا -از افســرا 
 -10حــر 
گ
ی بزر 
ارکسترها 
ب  -کالهی قدیمی و کمارزش -اثر پا
ی عر 
ک نفر -دریا 
 -11ی 
ن اثر نیلز مولر و همه
 -12اله ه آتشفشــان -هنرپیش ه فیل م ترور ریچارد نیکسو 
ن زیلیان
ن شا ه اثر استیو 
مردا 
ی  -سری ،گیم
ی جنگ 
ف انتخاب -کشت 
 -13تسم ه ستبر -حر 
ی
ی خراسان 
ی محل 
 -14توانا و نیرومند  -آموزگاری ،معلمی  -کشت 
 - 15گروهی از بیمهپردازان سازمانتامین اجتماعی -سرمربی سابق رئال مادرید
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افقی
ی
ن زیارت 
یانجامد  -استا 
ق تولید م 
ن ک ه ب ه رون 
ی کارفرمایا 
ب برا 
ی جذا 
 -1مشوق 
ش لوطی
ن  -دادا 
ن  -قابل ارتجاع ،کشسا 
 -2نیاز شبک ه را هآه 
ن
ی خائ 
ل بنا  -از انواع موشک که در پی گرما حرکت میکنند  -حوار 
 -3اص 
گ
ل بزر 
ی  -بقچ ه و دستما 
ن خواربارفروش 
 -4امید و آرزو  -دکا 
ب ایرلند  -حرف زیادی  -مختر ع موتور جت
ی در غر 
 -5جزیر ها 
ن و شما
ی  -گروهی از ورزشهای پرتحرک  -م 
 -6آشپز 
ی
ی و 
ی مسری ا چ آ 
ی  -دوستدار  -بیمار 
ی ورزش 
ی  -همباز 
 - 7ما ه دو حرف 
 -8آشیان ه پرند ه  -گروهی از اقشار جامعه که طبق قوانین مکتوب جهانی و ایران
ی
دارای امتیازاتی از جمله بازنشستگی پیش از موعد هستند -جم ع را 
ی  -قطع ه طالی
ی مربا و شیرین 
ت مناسب -پســوند جم ع برا 
 -9فاقد ضخام 
ببن د
ص-آ 
خال 
ت  -میدانها
 -10اضطراب ،بیقراری -درگذش 
ی در آلمان
 -11آدم بامزه!  -محل ورود  -شهر 
ی مولد خاویار گرانبها – تهیبودن
ل ماه 
ن کودکی -فی 
 -12دورا 
ن  -شیر ،دلیر -فیلسوف ،دانشمن د
 -13واژگو 
ب شعبد هبازی-
ی کند  -اسبا 
ی که  در برابر غذا نتواند خوددار 
 -14پرخور و شکموی 
ی
نرمی ،سست 
ن صادرکنند ه فوالد کشو ر
ل  1994اقتصاد – بزرگتری 
ل سا 
 -15برند ه جایز ه نوب 

کــه به مأخذ آن ،بيمه دريافت شــده اســت در آخرين  ۹۰روز
قبل از شروع بيماری تقسيم بر روزهای کار؛ مشروط بر اينکه
غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل
مزد کارگرعادی تعلق می گيرد کمتر نباشد .اما  در حال حاضر،
موضوع رعایت حداقل دســتمزد سال در این محاسبه ،صرفا
جهت غرامت دستمزد ایام بیماری لحاظ می شود ،ولی در مورد
مرخصی زایمان ،مبلغ قابل پرداخت براساس میانگین دستمزد
مشمول کسر حقبیمه ظرف  90روز قبل از تاریخ زایمان طبق  
فرمول سوال  2محاسبه میشود و این میانگین در سال جدید
اگر کمتر از حداقل دستمزد سال  97باشد ،به حداقل دستمزد
امسال ترمیم و افزایش نمییابد.

چندپیشنهاد
برای کاراکارت کارگران
در همه کشــورها قشــر کارگر بهعنوان موتور
محــرک جامعه اســت و تجلی ایــن مفهوم را
میتوان در مکاتب و اندیشــههای سیاســی،
اقتصادی و اجتماعی طی صدها سال گذشته
به خوبی مشــاهده کرد .عالوه بر برنامهریزی
در توجه به مســائل کارگران که همه دولتها
در طول دو ،ســه قرن گذشــته به نوعی به آن
پرداختهانــد ،در فرهنــگ دینــی اعتقادی و
ارزشی و همینطو ر در قوانین و مقررات اساسی
و موضوعه کشور نیز به قدر کافی بر لزوم توجه
به مســائل رفاهی کارگران توصیه شده است.
بر همین اســاس یکــی از وظایــف دولتها
طراحی سیاســتها و برنامههــای حمایتی و
رفاهی دوراندیشــانه و کارشناسی برای بهبود
ســطح برخورداری و رفاه کارگران است .با این
حمایتهاست که شان و مقام واالی کارگران
حفظ میشــود و از طرفی نیــز انگیزه و اقتدار
کارگراندرتولیدملیباالمیرود.جامعهکارگری
تهای اقتصادی مختلف
همواره حامی سیاس 
نظیر اقتصــاد مقاومتی ،تولید ملی ،حمایت از
کاالی ایرانی و ...بودهاند و قاعدتا باید بهرهای
از رفاه داشــته باشند .در ســالیان اخیر یکی از
بحثهایــی که به جــد کارگــران آن را مطرح
کردهاند ،کارتهای اعتباری خرید اســت که
در دولــت یازدهم و دوازدهم بــه «کاراکارت»
شناخته میشــود .این طرح مزیت و فرصتی
رفاهی برای اقشار محروم و کمتربرخوردار است
وهدفاصلیاشحمایتازگروههایاجتماعی
خاص نظیر کارگران ،کارمندان و بازنشستگان
برای سهولت در دسترسی به کاالها و خدمات
موردنیاز خود اســت .ضمن اینکه در این طرح
مواردی نظیر حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد
حمایت از تولیدکنندگان ایرانی نیز مستتر است
که در جای خود قابل بحث است .با همه اینها
مســئله اصلی ،برخورداری کارگــران از چنین
فرصت و امکانی است که زیر سایه فرایندهای
اداری و اجرایــی مرســوم رفته اســت .از آنجا
که دولت و شــخص وزیر محترم رفاه ،مسئله
ضمانت را بهعنوان یکی از مشکالت مربوط به
توزیع کارتهای اعتباری  خرید کارگران اعالم
کردهاند ،پیشنهادهایی به شرح ذیل برای رفع
این دغدغه مهم بیان میشود.
بستههایتشویقیوحمایتیعالوهبرحمایتاز کارگران که امری بدیهی اســت ،این قابلیت
را دارند که بخشهای دیگر را نیز به مشارکت
بطلباند .از جمله شرکتهای تعاونی مصرف
میتوانند بهعنوان حلقه واسط میان کارگران و
بانکها ایفای نقش کنند.
 در قانــون کار پیمانهــای دســتهجمعی،راهکاری منطقی و سهلالوصول برای توسعه
بهــرهوری و حمایــت از کار و کارگر اســت که
میتــوان از آن بهعنوان ضمانتــی موثر برای
ت برای کارگران استفاده کرد.
صدور کاراکار 
 کارفرماهایــی که امکان ضمانــت کارگر رادارند ،ضمانت کاراکارتها را برای کارگران به
عمل آورند که این موضوع میتواند در قالب یک
قرارداد بین بانک و کارفرما باشد .در حقیقت این
کارگاهها باید تفاهمنامهای برای کسر اقساط از
حقوق کارگر بین بانک و کارفرما یا نمایندگان
کارگری فراهــم کرده تا مادامی کــه کارگر در
کارگاه حضور دارد اقساط از حقوق او کسر شود
و در صورت ترک کار به هر دلیل ،تسویهحساب
با کارگاه ،مشروط به تایید بانک پرداختکننده
تسهیالت بوده و بانک میتواند ادامه ضمانت
کارگر در خصوص تسهیالت را به ضمانت در
کارگاه جدید یا ضمانت یک شــخص حقیقی
موکول کند.
 در کارگاههایی که شورای اسالمی کار حضوردارد ،فرصت بســیار مناسبی اســت که شورا
بهعنــوان معرف اقدام کند ،افراد کمســابقه و
بدون پشتوانه سنواتی میتوانند با یک ضامن
حقیقی یا ضمانت کارفرما اقدام کنند.
 دولت باید در خصوص کارگران و کارفرمایانضمن تدوین ســامانهای جامــع از اطالعات
جامعــه کارگری و کارفرمایی بــه نحوی اقدام
کند که عالوه بر پوشــش مسائل ضمانتی ،در
مبحث تشویقی و حمایتی با استفاده از ابزارهای
یارانه ،بیمه و ســایر حمایتهای اجتماعی در
خصوص حمایت از کارگر در مباحث روابط کار
نیز بهرهبرداری الزم را داشته باشد.

عضو هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای
اسالمی کار استان اصفهان

