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شرايطاستفادهازمرخصیايامبارداریچيست؟
ولي بختياري

باشند.
 .4روز قبل از شــروع استراحت ،مشغول
به کار بــوده یا در مرخصی اســتحقاقی
بوده باشند.

  محققدرامورتوانمندسازيپيشکسوتان

يک سالمند غرغرو
نباشيد!
برای خرید هفتگی بــه بازار روز
محله رفتم .در حال خرید ،مردی
مســن با قد متوســط و موهای
سپید و صورت برافروخته ،توجه
من را به خود جلب کرد .ایشــان
به ســمت قفســه کاهوها رفت و
چندین برگ از آنهــا را کنده و
روی کاهوهای دیگر گذاشــت و
کاهوهای پاکسازی شده را درون
کیسه پالســتیک خود قرار داد،
میخواســت به سمت قفسههای
دیگر برود که با اعتراض مسئوالن
غرفه مواجه شد که از او درخواست
کردند که چنین کاری نکند ،زیرا
تمام کاهوها از قبل پاکسازی و
برگهای زرد و فاســد آنها جدا
شــده و دیگر نیازی به جداکردن
برگهای جدید از کاهوها نیست.
پیرمرد بهجای اینکه با لحن آرام  
و در کمــال آرامش ،جــواب او را
بدهد ،به ناگاه ،برافروخته و با داد
و بیداد ،ســعی در توجیهکردن
کار خــود کــرد و فضــای آرام و
ســاکت غرفهها را با صدای خود
به تنش کشــید .اینکــه آیا کار
این پیرمــرد در کندن برگهای
کاهو ،درست بوده یا خیر ،موضوع
این یادداشــت نیست ،اما چیزی
که برای اینجانب کــه بهدنبال
توانمندکردن و برگرداندن احترام
اجتماع به این جمع بسیار خوب
و صمیمی است ،بسیار مهم بود.
بارها با خودم اندیشیدهام که چرا
سالمندان و کهنساالن باید غرغرو
باشــند؟ چرا باید صفتــی که به
گنجینههای نیروی انسانی داده
میشــود ،صفتهای دور از شأن
و جایگاه اجتماعــی این عزیزان
باشد؟
رفتار ایــن پیرمرد ،بــه من این
موضوع را یــادآوری کرد که گاه
برخی افراد بازنشسته و سالمند،
تمام مسائل و مشکالت پیش روی
خود را به گردن دیگران انداخته و
سعی در متهمکردن آنها دارند و
منتظر اعتراضی از طرف دیگران
هســتند ،تا تمــام ناراحتیهای
خود را بر ســر آنها خالی کنند
در حالــی کهاگــر میخواهنــد
وضعیت آنها تغییــر کند ،باید
انتخابهای آنها نیــز متفاوت
باشــد ،تا تغییراتی کــه بهدنبال
آن هســتند در زندگی ،مشاهده
کننــد .همچنین به نظــرم ،این
عزیزان اگر کمی به آموزش ارتباط
با دیگــران ،بپردازنــد ،بهخوبی
میتوانند با دیگران تعامل بهتری
داشته و عالوه بر انتقال تجربیات و
مهارتهای خود ،به خواستهای
خود ،از طریق دیگران نیز دست
یابند .در حال حاضر ،نسل قدیم
با نســل حاضر ،که نسل اینترنت
و دیتا است ،فاصله دارند و مسلم
است که آموزشهای قدیم ،برای
ارتباط با نســل جدیــد ،در حال
حاضر ،شاید کمفایده یا بالاستفاده
باشد و برای ارتباط با دیگران ،در
این عصر (داده) باید آموزشهای
همین عصر را دریافــت و در آن
مهارت یافت.

آیا در دوره اســتفاده از مرخصی
ایام بارداری کارفرما باید حقبیمه
پرداخت کند؟

غرامت دســتمزد ایام بیماری
چیســت و چگونه بیمهشدگان
میتوانند از غرامت اســتراحت
پزشکی در بیمه تامیناجتماعی
استفاده کنند؟

غرامــت دســتمزد به وجوهــی اطالق
میشود که از سوی بیمه تامیناجتماعی
به بیمهشدگانی که به ســبب بیماری یا
آسیبهای ناشی از حادثه ،بهطور موقت
قادر به کار نیستند ،پرداخت میشود.
بیمهشدگانی که تحت معالجات پزشکی
یا درمانهای توانبخشی قرار میگیرند،
چنانچه برحسب تشخیص پزشک معالج،
موقتا قادر به کار نباشند ،استحقاق دریافت
غرامت دســتمزد را خواهند داشت .برای
دریافت این غرامت ،بیمهشــده باید این
شرایط را داشته باشد:
عدم اشــتغال به کار :چنانچه بیمهشده
بهرغم بیماری ،به کار ادامه دهد ،غرامت
دستمزد به وی پرداخت نمیشود.
عــدم دریافت مزد یا حقــوق :چنانچه
بیمهشده در ایام بیماری ،از کارفرما مزد یا
حقوق دریافت کند ،بیمه تامیناجتماعی
تنها خدمات درمانی را به بیمهشــده ارائه
میدهد و غرامت دستمزد نمیپردازد.
قبل از شــروع بیمــاری ،رابطه کارگر و

کارفرما قطع نشده باشد.
مدت اســتراحت بیمهشــده به تایید
پزشــک معالج یا شــورای پزشکی بیمه
تامیناجتماعی برسد.
بیمهشده در ایام بیماری بازخرید نشده،
استعفا نداده یا اخراج نشده باشد.
آیا غرامت ایام بیماری شــامل
محدودیت زمانی پرداخت است؟

برای مــدت پرداخت غرامت دســتمزد،
محدودیت زمانی وجــود ندارد و تا زمانی
که بیمهشــده برحسب تشــخیص بیمه
قادر بــه کار نباشــد و بهموجب مقررات
تامیناجتماعــی ،ازکارافتاده شــناخته
نشــده باشــد ،پرداخت غرامت دستمزد
ادامه مییابد.
زمان محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد
با توجه به وضعیت بیمهشده تابع یکی از
این شرایط است:
غرامــت دســتمزد از اولیــن روزی که
بیمهشده بر اثر حادثه یا بیماری حرفهای
قادر به کار نباشد ،پرداخت میشود.
غرامت دستمزد بیمهشــدهای که بر اثر
بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،
از اولین روز محاسبه و پرداخت میشود.
غرامت دستمزد بیمهشــدهای که بر اثر
بیماری عادی قادر به کار نباشد و بهصورت

سرپایی درمان شود ،از روز چهارم محاسبه
و پرداخت میشود.
مرخصی ایام بــارداری چه مدت
است؟

مدت مرخصی زایمان بــرای مادرانی که
فرزندانشان را از شیر خود تغذیه میکنند
در زایمانهای یک قلو و دو قلو ،شش ماه و
برای زایمانهای سه قلو و بیشتر ،یک سال
است که حداقل سه ماه از غرامت دستمزد
متعلقه بابت استراحت پزشکی بعد از تاریخ
زایمان بوده و قابلپرداخت است.
شرایط استفاده از مرخصی ایام
بارداری چیست؟

مرخصــی ایام باراداری به بیمهشــدگان
اجباری ســازمان تامیناجتماعی تعلق
میگیرد و در حال حاضــر این مرخصی
به بیمهشدگان حرف و مشاغل آزاد تعلق
نمیگیرد .همچنین مرخصی ایام بارداری
به بیمهشدگانی تعلق میگیرد که:
 .1ظرف یک سال پیش از زایمان ،حقبیمه
 ٦٠روز کار را به سازمان تامیناجتماعی
پرداخت کرده باشند.
 .2در مدت استراحت ایام بارداری  ،به کار
اشتغال نداشته باشند.
 .3از کارفرمــا در مدت اســتراحت ایام
بارداری مــزد یا حقــوق دریافت نکرده

استفاده از مرخصی ایام بارداری مستلزم
عدم اشــتغال بیمهشده اســت .از طرفی
پرداخــت حقبیمه از طــرف کارفرما به
مفهوم اشتغال بیمهشده بوده ،بهعبارتی
افرادی که حقبیمه آنان پرداخت شــده
باشد ،نمیتوانند از مرخصی ایام بارداری
اســتفاده کنند .از طرفی با توجه به اینکه
ســازمان تامیناجتماعی راسا نمیتواند
سوابق لیست ارسالی کارفرمایان را حذف
کند ،استفاده از مرخصی ایام بارداری در
مدتی که سابقه بیمه بیمهشدگان پرداخت
شده باشد ،مقدور نیست ،بنابراین چنانچه
کارفرما بالفاصله بیمهشــده را از لیست
بیمه ارســالی حــذف کند ،اســتفاده از
مرخصی ایام بــارداری برای افراد مذکور
صرفا تا پایان دوره شش ماهه مانعی ندارد.
بهعبارتی ،اشتغال مجدد یا ارسال لیست
توسط کارفرما در قسمتی از دوره مرخصی
بارداری مانع استفاده از باقیمانده مدت
مرخصی بارداری نمیشود.

خیر ،چنانچه مرخصی استعالجی ارتباطی
با موضوع بارداری نداشته باشد ،تاثیری در
مرخصی ششماهه بارداری ندارد.
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س
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ي چراغ
ي يا ديگرا ن هم -نوع 
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آیا استعالجی قبل از زایمان و حین
بارداری به مرخصی شش ماهه بعد
از بارداری ارتباطی دارد یا خیر؟
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لزومطراحیبسته...
ادامه از صفحه 3

[ عکس:مرضیه پروانه ]

منظور از مرخصی شــیردهی در
مرخصی ایام بارداری چیست؟

در اصطالح عامیه مــردم تصور می کنند
مرخصی ایام بارداری شــش ماه است .در
حالی که این طور نیست و مطابق قانون،
مدت مرخصی بارداری ســه ماه و مدت
مرخصی ایام شــیردهی نیز سه ماه است.
اساسا مرخصی ایام شیردهی به مادرانی
تعلق میگیرد کــه منعی در تغذیه فرزند
با شیر خود نداشته و پزشک معالج گواهی
تغذیه طفل از شــیر مــادر را صادر کرده
باشد .بدیهی اســت ،استفاده از مرخصی
ایام شیردهی ،مستلزم حیات طفل و ارائه
گواهی توسط پزشــک متخصص زنان و
زایمان به سازمان تامیناجتماعی مبنی
بر شیردهی مادر است.
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کارشناس
تاميناجتماعي

غرامت
دستمزد به
وجوهی اطالق
میشود که
از سوی بیمه
تامیناجتماعی
به بیمهشدگانی
که به سبب
بیماری یا
آسیبهای
ناشی از حادثه،
بهطور موقت
قادر به کار
نیستند،
پرداخت
میشود

 ...براساس دادههای معاونت رفاه
وزارت رفــاه ،در ســال  ،96تنها
حدود 12درصد ایرانیان در حال
بازپرداخت وام بودهاند.
  این واقعیتی مهم است که در یک
نظام بانکی که گروههای خاص و
عموما از دهکهای درآمدی باال به
آن دسترســی فسادآمیزی دارند،
دستکم نیمی از جمعیت کشور
دسترســی به هیچ منبــع بانکی
نداشــتهاند و نیازهای خودشان را
یا از منابع خانوادگــی و فامیلی و
صندوقهای سازمانی یا از بازارهای
غیررسمی بهصورت نزولخواری
تامین کردهاند که همین مســئله
هم منجر به تشــدید و تعمیق فقر
شــده اســت .بنابراین مسئلهای
که در کنار همه این سیاســتها
بهخصــوص در شــرایط رکودی
فعلی بسیار پراهمیت است ،نظام
قدرتمند تامین مالی خرد اســت.
نظامی که در آن بانکهای تجاری
فعلی مکلف باشند بخشی از نیازها
را تامین کننــد یا اینکه بانکهای
خاص شــبیه به پست بانک ،بانک
توسعه تعاون ،بانک کشاورزی و...
که از قضا دارای شبکه ارتباطی و
دسترسی قدرتمندی به گروههای
کمدرآمد هســتند ،موظف شوند
بخشی از منابع وامها و ایجاد تامین
مالی خرد را تامین کنند.
در کنــار همه اینهــا و مهمتر از
تمام مــوارد پیشگفته ،توســعه
فرصتهای اشــتغال اســت که
مجــرای اصلــی تامیــن درآمد
خانوارهاســت .مــا ناچاریــم در
کنار حداقل دســتمزد که در دو،
سه ســال اخیر با نرخهای خوبی
افزایش یافته ،از طریق بستههای
حمایتی غیرمستقیم ،نوعی چتر
حمایتی برای گروههای کمدرآمد
ایجاد کنیم.
این مجموعه سیاســتها را باید
در کنــار یکدیگر دیــد و به نظر
میرســد در دو ســال باقیمانده
دولت دوازدهم ،فرصت کافی برای
پرداختن جدیتر به این سیاستها
و طراحی بستههای حمایتی وجود
دارد.

