مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 8

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» پاسخ میدهد

خدمات تامین اجتماعیبرای هیئت علمی دانشگاهها
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در خردادمــاه امســال در شــمارههای  154و
« 155آتیهنــو» بــه توضیــح نکاتــی در خصــوص
نحــوه و شــرایط مرخصــی زایمان بیمهشــدگان
تامیناجتماعــی بهطور کلــی پرداختیــم .در این
شــماره ،ضمن پاسخ به چند ســوال دیگر ،بهطور
خاص به نحــوه پرداخــت غرامت دســتمزد ایام
بیماری و بــارداری کارکنان و اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و موسسات آموزش علمی و پژوهشی
و دانشــگاههای علوم پزشکی ،همچنین کارکنان
سازمان تامیناجتماعی میپردازیم.
آیا در حال حاضر محدودیتی در خصوص تعداد
فرزندان ،برای پرداخت کمک بارداری بیمهشدگان
در تامیناجتماعی وجود دارد؟

خیر ،قبال به اســتناد «قانون تنظیــم خانواده و جمعیت»
مصوب  1372/2/26مجلس شورای اسالمی ،غرامت
دســتمزد ایام بارداری (مرخصی زایمان و شــیردهی) به
مادران تا حداکثر سه فرزند تعلق میگرفت ،ولی با تصویب
«قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» مصوب
 1392/3/20مجلس ،از تاریخ الزماالجراشدن این قانون
( )1392/4/29تمامی محدودیتهایی که در قانون قبلی
بر اساس تعداد فرزند برای زنان شاغل ایجاد شده بود ،لغو
شــد ،بنابراین پرداخت کمکبارداری (مرخصی زایمان و
شیردهی) به زنان شاغل بیمهپرداز ،بابت فرزندان چهارم
و بیشــتر آنها کــه از تاریخ  1392/4/29بــه بعد متولد
شــده یا میشوند بالمانع است و دیگر محدودیتی در این
زمینه وجود ندارد.

ایــام بیمــاری و بــارداری اعضــای هیئــت علمی
دانشــگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
توضیح دهید.

اوال ،به اســتناد مــاده 87آییننامه اســتخدامی اعضای
هیئت علمی دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالی و
پژوهشی ،پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری (مرخصی
زایمان و شیردهی) اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برعهده
کارفرما (دانشــگاه یا موسســه آموزش عالی و پژوهشی
محل خدمت آنان) اســت و بر اســاس مــاده  64قانون
تامیناجتماعی ،سازمان تامیناجتماعی در طول مرخصی
زایمان آنان با ارائه دفترچــه بیمه درمانی صرفا عهدهدار
درمان آنهاســت .یعنــی در این گونه موارد دانشــگاه یا
موسســه مربوطه بایــد ضمن پرداخت حقــوق و مزایا در
طــول مدت مرخصی زایمان و شــیردهی (حداکثر  9ماه
برای زایمانهای یک یا دو قلو) حقبیمه ایام مذکور را نیز
مانند ایام اشتغال آنان به تامیناجتماعی برای ایجاد سابقه
برای آنها بپردازد .دوم آنکه ،پرداخت غرامت دستمزد ایام
بیماری اعضای هیئت علمی رســمی و پیمانی به استناد
تبصره 4مــاده  88آییننامه اســتخدامی اعضای هیئت
علمی دانشگاهها و موسســات آموزش عالی و پژوهشی
برعهده تامیناجتماعی است ،یعنی در طول دوره بیماری
(نــه بارداری) ســازمان تامیناجتماعــی ضمن پرداخت
غرامت دســتمزد ایام بیماری به اینگونه بیمهشــدگان،
سابقه پرداخت حقبیمه نیز برای آنان لحاظ میکند.

آیا تفاوتی در خصــوص نحوه پرداخت غرامت
دستمزد ایام بیماری و بارداری اعضای هیئت علمی
دانشگاههای علوم پزشــکی با سایر دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی و پژوهشی وجود دارد؟

آیــا چنانچــه بیمهشــدگان زن پــس از اتمــام
مرخصــی زایمان به بیمــاری یا عــوارض دیگری
مبتال شــوند ،غرامت دستمزد ایام بیماری به آنان
تعلق میگیرد؟

بله ،به اســتناد مــاده  98آییننامه اســتخدامی اعضای
هیئــت علمــی دانشــگاههای علوم پزشــکی و خدمات
بهداشــتی درمانــی کشــور ،پرداخت غرامت دســتمزد
ایــام بیمــاری و بارداری اعضــای هیئت علمــی پیمانی
دانشــگاههای علوم پزشــکی برعهــده تامیناجتماعی
است .اما در مورد کارکنان و اعضای هیئت علمی رسمی،
پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری برعهده
دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت آنان است.

لطفا در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد

 آیــا کارکنــان زن شــاغل در خــود ســازمان

بله ،در صورت تایید اســتراحت پزشــکی آنها در مراجع
پزشکی سازمان تامیناجتماعی (پزشک معتمد یا شورای
پزشــکی حســب مورد) میتوانند برابر مقررات از غرامت
دستمزد ایام بیماری بهرهمند شوند.

پرداختغرامتدستمزدایامبیماریوبارداریاعضایهیئتعلمیپیمانیدانشگاههایعلومپزشکیبرعهدهتامیناجتماعیاست.

تامیناجتماعی (در بخشهای بیمهای و درمانی)
میتوانند از  9ماه مرخصی زایمان و شیردهی مانند
سایر بیمهشدگان استفاده کنند؟

بله ،از آنجا که سازمان تامیناجتماعی یک سازمان عمومی
غیردولتی اســت ،کارکنان زن شــاغل در این سازمان نیز
ماننــد زنان شــاغل در بخشهای غیردولتــی در صورت
شــکایت در دیوان عدالت اداری و ارائه رای دیوان مذکور
مبنی بر «الزام تامیناجتماعی به افزایش مرخصی زایمان
آنــان از 6ماه به 9ماه» میتوانند از مــدت  9ماه مرخصی
زایمــان و شــیردهی بابــت زایمانهای یک قلــو و دوقلو
بهرهمند شوند .توضیح اینکه بر اساس رأی قطعی شماره
 64مــورخ  1394/1/31هیئت عمومــی دیوان عدالت
اداری با موضوع «صدور رأی ایجاد وحدترویه در خصوص
افزایش مرخصی زایمان از  6ماه به  9ماه» ،پرداخت حقوق
و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی دستگاههای دولتی
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عمودی
 - 1معبــر زیرزمینی بــرای عبور خودرو -از دو مــوج اصلی تولیدکنندگان
در فرایند تامین کاال
ی باالترین نرخ
ت اقتصــاد 
ی مشــارک 
 -2اســتانی ک ه با نرخ 43/7درصد 
مشــارکتجویی در اقتصاد و تقاضــای کار را در اختیار دارد -یار عروس-
فوتوفن کار
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افقی
ی صنعت کشو ر
ن روزها 
ی مه م ای 
ی از چالشها 
 -1یک 
ل در  -1919هوو -فرهیخته
گ جهانی او 
 -2قرارداد صلح جن 
 -3نام قدی م کشور هلند -درخشان
ل چندثانی ه
ن کوتاه ،معاد 
ی در آلمان -زما 
 -4چغندر پخته -پدر عمار -شهر 
ی مشــتری-
 -5چین و چروک پوســت -تکرار حرف دوازدهم -از قمرها 
عطیه و احسان
 -6تپه -میگو  -منطقه توریستی و دیدنی گیالن
ی جهان -وصل ه هنری! -بندها
ن کشورها 
 -7یکی از فقیرتری 
ن کشور جهان در سال -2016برادر ترس
 -8ضرب ه واردکردن -مرفهتری 
ن مسعود سعد سلمان -صیاد
 -9رشوه -زندا 
 -10یکــی از  9هلدینــگ شــرکت ســرمایهگذاری اقتصادی ســازمان
ی گیالن -بدن
تامیناجتماعی(شستا)  -از شهرها 
ی در کنار رود هراز  -مورد قبول واقع نشــد-
 -11مقعر و فرورفته -شــهر 
یاور اهریمن
ی در موســیقی ایرانی -طایفهای
 -12نا م ترکی -از آدات اســتفهام -رکن 
در ایران
ت شستا
گ شرک 
ی دیگر از  9هلدین 
ی تیم  -یک 
 -13تصمیمگیرنده اصل 
ی از «ارنســتو ساباتو» نویســند ه آرژانتینی  -از توابع
 -14جغوربغور -رمان 
گیالن
ل غیررسمی
ی بیمه مشاغ 
ی تامین منابع مالی برا 
 -15یکی از راهها 

ن بلقیس
 -3خشنود -وزیر ضحاک -سرزمی 
ت شیرازی-
ن کمخطر -پاســخ مثب 
ت شــیر نر میافزاید -مکا 
 -4بر ابه 
دریاچ ه آسیای میانه
ی شستوشو -خوابیده عرب
 -5مردمک -ظرفی برا 
ی از جبران خلیل جبران
ب ایران -کتاب 
ی غر 
ن نفت 
 -6از میادی 
ل بزرگ -باران قطر ه درشت-
گ تسه میریزد -منز 
 -7رودی ک ه به رود یان 
ی هست!
ش زمستان 
ک پوش 
جزء الینف 
ی مقصد توریسم پزشکی -اختراع ماروی
ب بارکشــی -از کشورها 
 -8اس 
ی در1601
ایتالیای 
 -9از قلــل ایران -برج نمــاد جهانی با درجه صفر معماری و از جالبترین
جاذبههای پاریس -درخت قدبلند! -نت وسط
ب اوستا
ی از کتا 
ی آنالین -بخش 
 -10سایت مشهور خردهفروش 
ت ظرف -کشاورز
 -11فضول هر آش -صف 
ی در ســوئیس -رنگ ترکی -مدرسه خردساالن -نام قدیم
 -12دریاچها 
کشور ایتالیا
ک نانپزی -دوست مخلص و وفادار -مشاجره و مجادله
 -13بالشت 
ن اصلی اقتصاد ایران
 -14ســر فوتبالی! -شجا ع و بیباک -از سه پیشرا 
در جبه ه اشتغالزایی
ی خشک
ن تامیناجتماعی -نوعی خرما 
 -15از صاحبان اصلی سازما 

در  3ماهه ســوم مرخصی زایمان برعهده دســتگاه محل
خدمت آنان اســت و ســازمان تامیناجتماعی مسئولیتی
در این خصوص ندارد ،بنابراین این گروه از بیمهشــدگان
تامیناجتماعی نیاز به شــکایت مجــدد در دیوان عدالت
اداری ندارنــد ،لذا بیمهشــدگان زن ادارات و موسســات
دولتی که  6ماه مرخصی بارداری خود را از تامیناجتماعی
دریافت میکنند ،پرداخت حقوق و مزایای  3ماه پایانی آن
و نیز واریز حقبیمه ایام مذکور به اســتناد رای فوق هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری ،برعهده دستگاه محل خدمت
آنهاســت .ضمنا پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و
بارداری شاغالن رسمی (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی)
مشمول تامیناجتماعی دستگاههای دولتی (بهجز برخی
موارد مستثنیشده مانند سوال  )3برعهده دستگاه محل
خدمت آنان است و سازمان تامیناجتماعی مسئولیتی در
این خصوص ندارد.

یعنــی دولتهــا نیز دیــر یــا زود وارد این بازی
میشــوند ،اما بــا همه اینها ،میــانداری در
کشورهای در حال توسعه مثل هر پدیده دیگری
به زمان نیاز دارد .یعنی باید آموزش داده شود و
یک دوران تجربی را پشت سر گذاشت .در اروپا
ن گونه است .میانداری در کشورهای
نیز همی 
توســعهیافته نیز ابتــدا با مصالحــه ،مرزهای
مشترک زیادی داشــت ،اما بهتدریج این دو از
یکدیگر جدا شدند و اصل بر فرایندهای ارتباط
و روندهای خالق و پویا برای رسیدن به تفاهم
قرار گرفت .کشــور ما نیز در حال توسعه است
و هنــوز راه زیادی مانده تا به میانداری واقعی
برســیم .میانداری واقعی حالتی است که در
آن القا و تحمیل نظــر و مصالحه وجود ندارد.
البته یک دلیل منطقی برای این وضعیت این
اســت که ما اندیشــههای مدرن و عقلگرایی
و بخردانگــی و ...را به عاریت گرفتهایم و برای
هیچیک«زیستجانانه»نداشتهایم.ماچیزهای
زیادی از کشــورهای دیگــر گرفتهایم ،اما اگر
میخواهیم میــانداری را با فرهنگ خودمان
همساز کنیم ،باید بیشــتر اندیشه کنیم .برای
اندیشیدن نیز الزم است تاریخ را خوب بفهمیم.
میاندار در واقع کسی است که زور را به ضدزور
تبدیل میکند .مثال بارز آن در فرهنگ ما نقش
مرشد در زورخانههاست .در واقع میاندار مانند
کسی است که در زورخانه میان پهلوانان که هر
کدام زور و قدرتی متفاوت دارند ،با شعرخوانی و
ضرب ،هماهنگی و تعادل ایجاد میکند.
بخشی از کارکردهای میانداری در
حوزههای محسوس و عینیتدار مانند
پروندههای حقوقی و قضایی یا مسائل
آموزشــی و امثال اینها بوده است .در
مسائل پیچیدهتری مانند آرمان عدالت
و دادگــری اجتماعــی کــه نهادهایــی
ماننــد تامیناجتماعی ســعی دارند آن
را دســتیافتنیتر کنند ،میــانداری و
فرایندهــای فهممحور آن حرفی برای
گفتن دارد؟
به باور من ،میتوان به اثربخشی میانداری در
کمک به عملیکردن آرمان عدالت اجتماعی
امیدوار بــود .تجربههای ایــن امیدواری نیز
وجود دارد .میانداری براســاس حقوق افراد
اســت و طبیعتــا بیربــط به مســائلی مانند
همبســتگی و هماهنگی اجتماعی نیست.
میانداری میکوشــد در روندی اجتماعی و
فرهنگی کار خود را انجــام دهد ،بنابراین به
دادگری اجتماعی توجه دارد ،اما این دادگری
اجتماعی در گرو هماهنگی فرهنگی است.
بــرای نمونه ،اگــر فرهنگی متفــاوت و جدا
با فرهنگ کارگر داشــته باشــد ،مسلم است
که همبستگی اجتماعی شــکل نمیگیرد.
مشــکلی که جنبشهای چپ داشتهاند نیز
همین است .زمانی که از دیکتاتوری پرولتاریا
صحبت میشــود ،یعنــی فرهنگها آنقدر
از یکدیگــر فاصله دارند کــه گویی یک گروه
حقیقت را در دســت دارند و روزی میرسد که
دیگری را از میان برمــیدارد و خودش همه
کاره میشــود .حتــی در این نوع اندیشــهها
مباحث ماهیتی اخالقــی هم پیدا میکنند.
میانداری همه اینها را کنار میگذارد و تنها
تعادلمیانهمبستگیاجتماعیوهماهنگی
فرهنگی برای رســیدن به فهم مشــترک را
برجسته میکند .تاکید ما بر میانداری به این
خاطر است که نه برای دولت و نه برای کارگر
و کارفرما یا هی چ گروه دیگری هزینهای ندارد،
چراکه میــاندار نه قــدرت دارد و نه تصمیم
میگیرد ،بلکه قادر است زمینهها را به گونهای
فراهــم کند کــه افراد با یکدیگــر به گونهای
ت و تعامل کنند.
متفاوت صحب 
در ایــن صــورت میــانداری امری
بلندمدت است؟
بله ،همین طور است .نباید تصور کنیم میاندار
مثل فرشــته نجات ،ناگهان ظاهر میشود و
همه امور را درست میکند .ما در جهانی مدرن
زندگی میکنیم و تنها هم نیستیم .میانداری
دستاورد همین جهان مدرن است و میخواهد
داشــتن جهان بهتر و دســتیابی آرمانها و
آرزوها و خواســتها را سهلالوصولتر کند .به
همین دلیل از انواع تکنیکها و فنون مذاکره،
توگو و شنوایی استفاده میکند .منتها برای
گف 
سازش و مصالحه به صورت روشمند و اصولی
میخواهد توافق ایجاد کند.

