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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توشش
شماره صد و شص 

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

نحوه و شرایط پرداخت مقرری بیمه بیکاری
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

مقــرری بیمه بیــکاری یکی از تعهداتی اســت که ســازمان
تامیناجتماعــی بر اســاس قانــون بیمه بیــکاری مصوب
 1369/6/26مجلس شــورای اســامی موظف به ارائه آن
به بیمهشــدگان حائز شرایط خود است .با توجه به این قانون،
بیمهشدگان اجباری که 3درصد حق بیمه بابت بیمه بیکاری
از ســوی کارفرما برای آنها پرداخت شده و بهطور غیرارادی
از کار بیکار میشوند بر اساس سوابق ،پرداخت حقبیمه آنان
تا زمــان بیکاری از حداقل  6ماه تا حداکثــر  60ماه پرداخت
خواهد شــد .این مدت نیز بهعنوان سابقه پرداخت حقبیمه
برای مقرریبگیران منظور میشــود .میزان این مقرری نیز
با توجه به میانگین دســتمزد مشــمول کسر حقبیمه ظرف
90روز قبل از تاریخ بیکاری و تعداد افراد تحت تکفل محاسبه
میشــود که این مبلغ در هر حال از حداقل دســتمزد ماهانه
( 30روز) هر سال کمتر نیست( .حداقل دستمزد ماهانه امسال
 11112690ریال اســت ).در این شماره ضمن پاسخ به چند
سوال ،به توضیحاتی در این خصوص میپردازیم.
مصادیق کلی بیکاری شامل چه مواردی میشود؟

-1قطــع رابطه کارگر با کارفرما (بیــکاری) بدون میل و اراده
بیمهشــده اتفاق افتاده باشــد و بیمهشــده آماده بهکار باشد،
بنابراین در مواردی که بیمهشده و کارفرما برای دریافت مقرری
بیکاری با یکدیگر توافق یا به نوعی زدوبند کرده باشــند ،این
مقرری پرداخت نخواهد شد-2 .بیکاری بهعلت بروز حوادث
قهریه و غیرمترقبه مانند ســیل ،زلزله ،جنگ و آتشسوزی
باشد  -3بیکاری به دلیل تغییر ساختار کارگاه از سوی کارفرما
باشــد .مانند تغییر یا بازســازی خط تولید ،جابهجایی کارگاه و
ماشــینآالت بهمنظور کاهش وابستگی و بهینهکردن تولید
که در راســتای سیاســتهای اقتصــادی و اجتماعی دولت
صورت گیرد.

لطفا در خصوص شــرایط برقراری بیمه بیکاری
توضیح دهید.

این شرایط عبارتند از-۱ :بیمهشده حداقل 6ماه سابقه پرداخت
حقبیمه داشــته باشــد .اما بیکاری در اثر حــوادث قهریه و
غیرمترقبه اگر بیمه بیکاری کمتر از  6ماه سابقه باشد به مدت
 6ماه برقرار میشود-۲.بیمهشده ظرف حداکثر30روز از تاریخ
بیکاری ،بیکاری خود را بــه اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

محل اعالم کند .ضمنا مراجعه پــس از  30روز با عذر موجه
(مانندبیماریباگواهیپزشکمعالج)وباتشخیصهیئتحل
اختالف اداره کار امکانپذیر است-۳  .بیمهشده در دورههای
سوادآموزی یا کارآموزی شرکت کند.
در چــه مواردی مقرری بیمه بیــکاری افراد قطع
میشود؟

الف -زمانیکه بیمهشــده مجددا اشــتغال ب ه کار شود که در
اینگونه موارد الزم اســت بیمهشده بالفاصله اشتغال خود را
به آخرین شعبه دریافت مقرری بیکاری یا اداره کار محل کتبا
اعالمکنددرغیراینصورتسازمانتامیناجتماعیبهمحض
اطالع از اشتغال بیمهشده ،مقرری وی را از اولین روز اشتغال
قطع و ســوابق ایجادشده را حذف و مبالغ اضافه دریافتی را از
بیمهشدهدریافت خواهدکرد  .ب-مقرریبگیربدونعذرموجه
از شرکت در دورههای کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
ج-بیمهشده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری ،حائز
شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی شود
یا اینکه فوت کند .د -بیمهشــده به نحوی با دریافت مزد ایام
بالتکلیفی به کار قبلی خود بازگردد.

آیــا مدت خدمت ســربازی که بهعنوان ســابقه
پرداختحقبیمهدرتامیناجتماعیثبتشدهاست،
درمدتپرداختمقرریبیمهبیکاریتاثیرگذاراست؟

خیر ،سوابقی که 3درصد حق بیمه بهعنوان حق بیمه بیکاری
از ســوی کارفرما پرداخت شده در میزان مدت پرداخت بیمه
بیکاری موثر است.

سوابقیکه3درصدحقبیمهبهعنوانحقبیمهبیکاریازسویکارفرماپرداختشدهدرمیزانمدتپرداختبیمهبیکاریموثراست.

سابقه پرداخت حق بیمه

مقرری بیمه بیکاری افرادی که در حین دریافت
بیمه بیکاری به سربازی اعزام میشوند چه خواهد
شد؟

پرداخت مقرری اینگونه افراد اگر متاهل باشند ادامه دارد و اگر
مجردباشند،قطعمیشودوپسازپایانخدمتدرصورتعدم
اشتغال ،با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا باقیمانده
مدت استحقاقی به آنان پرداخت خواهد شد.

برای زنانی که در مرخصی زایمان و شیردهی به
سر میبرند و پس از اتمام مرخصی مذکور ،کارفرما
آنان را اخراج کرده یا با عدم تمدید قرارداد از سوی
کارفرما بیکار میشــوند ،مقرری بیــکاری پرداخت
میشود؟

مجردان

متأهالن یا متکفالن

از  6لغایت  24ماه

 6ماه

 12ماه

از  25لغایت  120ماه

 12ماه

 18ماه

از  121لغایت  180ماه

 18ماه

 26ماه

از  181لغایت  240ماه

 26ماه

 36ماه

از   241ماه به باال

 36ماه

 50ماه

افراد  55سال و بیشتر تا رسیدن به سن بازنشستگی در  60سالگی
(حداکثر  60ماه  بر اساس تبصره ماده  7قانون بیمه بیکاری)
بلــه ،در صورتی که قطع رابطه کاری آنان توســط مراجع حل
اختالف اداره کار ،موجه تشــخیص داده شــود مقرری بیمه
بیکاری با توجه به میزان سابقه بیمهپردازی آنان برقرار خواهد
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طراح :حمیدرضا عبدالوند

عمودی
ی
ی برن ج گیالن 
ی شستا  -نوع 
گها 
 -1تخته ،ورق -از پن ج هلدین 
ی
ککردن -میو ه تابستان 
 -2از سردارا ن تورانی -در 
ی افراد وقی ح  -کیس ه پو ل
 -3مدارا و همراهی -دارای 
ن و جنابعالی
 -4پسر گودرز و پدر بیژن -ستاره فوتبال انگلیس -م 
ی شبی ه حلزون -بع د
ن تبعیدگا ه ناپلئون -جانور 
ت سفره -اولی 
ب و برک 
ت غال 
 -5قو 

ن میزا ن رفا ه را داشت ه است-
ی ک ه در سا ل  2016کمتری 
گ و نبرد -کشور 
 -6جن 
ت
یکند -مای ع حیا 
ی ک ه تخ م نم 
مرغ 
ن تلویزیو ن
ی عجول -جراحت -تکا ن و جنبش -نا م نخستی 
 -7هواپیما 
گ از سایر
ش بســیار مهمتر و پررن 
ن هم ه عوام ل موثر بر تولید محصو ل نق 
 -8در بی 
عوام ل دارن د
ت غذای
ی گاوا ن و گوســفندان -ســط ح غیرمســط ح تایر -فهرســ 
ی برا 
 -9راه 
ط
ت وس 
رستوران -ن 
گ پاچ هگیر  -ذر ه باردار -برقرا ر
 -10از خواهرا ن برونت ه  -س 
ی جانورا ن
ی بعض 
 -11شبگرد  -چش مدرد  -نا م قدی م کشور ایتالیا -وسیل ه دفاع 
یسی م در 1859
نب 
ی آنت 
ی گوشتخوار  -مختر ع انگلیس 
 -12اثر پا  -پرند ها 
ی در فرانس ه  -معما و لغ ز
ی عکس -رود 
ی رو 
 -13دستکار 
ک ریو
ی را در المپی 
ک کشت 
ی المپی 
س از 16ســا ل مدا ل طال 
ت-پ 
 -14خارپشــ 
ی
ی دریاز 
ی ایرا ن ب ه ارمغا ن آورد -جانور 
 2016برا 
ی جهان
ن تما م کشورها 
ی در بی 
ن میزا ن امید ب ه زندگ 
ن کشور از باالتری 
 -15مرد م ای 
تدر د
ی درآسیا ومیزبانبازیهایآسیایی -2018صو 
سود م یبرند-مجم عالجزایر 
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افقی
ک
ن سازما ن مرد منهاد کشور -مر غ کوچ 
 -1بزرگتری 
ب
ن بازی -خوگرفتن -ریسما ن دلو آ 
پ بیرو ن از زمی 
 -2درد و رنج -تو 
گ
ف آلمانی -بر ج ک ج فرانسوی -باالتر از سرهن 
 -3موسیقیدا ن معرو 
ی سلینکو»  -رودی
ی و عاشــقان ه از «آ ن مار 
ی تاریخ 
 -4فاقد تجرب ه عملی -رمان 
در فرانسه
ی معاد ل صدمن -چی ز
ف آواز  -وزن 
 -5مخف 
ش و شیرین -باقیماند ه توانایی -زایمان ،ب ن زاد ن
ت تر 
 - 6از تواب ع استا ن یزد -از مرکبا 
ی
ف شگفتی -پسر قزوینی -حرف انتخاب -شهر آلمان 
 -7حر 
ی اقتصاد ایرا ن در جبهه
ت و واردات -از ســ ه پیشــرا ن اصل 
 -8ادار ه ناظر بر صادرا 
ش
یفرو 
اشتغا لزایی -شیرین 
ی فرانس ه در حاشــی ه مدیترانه -مخلوقات-
ی توریســت 
 -9بعدازظهر -از شــهرها 
بیسابق ه
تترین
ت سفر ه هفتسین -پرجمعی 
ی ثاب 
ف انگلیســی -آغوز -پا 
ن حر 
 -10آخری 
کشور دنیا
کها
ت شوند ه در سا ل  - 1876از بان 
ی اژدر هدای 
 -11تکبر -مختر ع انگلیس 
ت زرتشتیان -هو و
ط در اعتقادا 
 -12همرا ه بازدم -پ ل صرا 
 -13هاون -عدد ارشمیدس -پریشا ن و نابساما ن
کها
یآ الیش -جد -مادر تر 
 -14ابرستاره فوتبال برزیل  -تمیز و ب 
ی ایجاد اشتغا ل و درآمد
ی از راهکارها 
ی ک ه یک 
بوکارهای 
 -15ضمیر غایب -کســ 
ی بر
ی آثار مثبت 
ش درآمد سران ه مل 
ت و عالو ه بر توسع ه اقتصاد کار و تولید و افزای 
اس 
ت
بوکار خواهد گذاش 
ت مشاغ ل کس 
وضعی 

جمعا با احتساب دورههای قبلی
حداکثر مدت استفاده از مقرری
ً

شــد .ضمنا ســوابق دریافت غرامت دســتمزد ایام بیماری و
بارداری نیز بهعنوان سوابق تاثیرگذار در جدول پرداخت مقرری
بیکاری منظور میشود.

