مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 8

یکی ازدغدغهها و مشــکالت ســازمانهای بیمهای ،نداشــتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .اســتفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و
صرفهجویی در هزینه و وقت اســت« .پرســش» جایی اســت 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 نود و یک

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد

شرایط دریافت کمکهزینه ازدواج چیست؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

براساس ماده 85قانون تامیناجتماعی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه
زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ازدواج ﻣﻰﮐﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﻰ
(بهعنوان هدیه) ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏهزینــه ازدواج
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد:

 -1در ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ او ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﻄﻊ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ روز ﮐـﺎر را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن تامیناجتماعــی
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻋﻘﺪ ازدواج ،دائــم ﺑﻮده و در دﻓﺘﺮ رﺳﻤﻰ ازدواج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اگر زن و شــوهر هر دو شــرایط مذکور را داشــته باشند در
این صــورت کمکهزینــه ازدواج به هردو آنــان پرداخت
خواهد شد.
مــزد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺟﻤﻊ درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ازدواج ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺄﺧﺬ آن ،ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،تقسیم بر .24
اما کمکهزینه ازدواج در هر حال از حداقل دســتمزد یک
ً
ماه حقوق سال عقد کمتر نیست .مثال حداقل کمکهزینه
ازدواج برای عقدهای امســال  1111269تومان است .در
این شماره ضمن پاسخ به چند سوال ،به توضیحاتی در این
خصوص میپردازیم.

برای دریافت کمکهزینه ازدواج چه اقدامات و
مدارکی الزم است؟

بــرای دریافــت کمکهزینــه ازدواج مراجعــه بیمهشــده
پس از ارســال لیســت حقبیمــه ماه عقد بــا دفترچه بیمه
تامیناجتماعی و اصل عقدنامه و شناســنامه خود و همسر
و شماره حساب بانکی خودش به شعبه بیمهپردازی در زمان
عقد یا آخرین شعبه بیمهپردازی برای بررسی شرایط و تکمیل
فرم تعهد عقد اول الزم است که در صورت لزوم ،بیمهشده
باید نسبت به جمعآوری پرونده و سوابق قبلی خود در آخرین
شعبه بیمهپردازی اقدام کند.

اینجانب در زمان عقد اول حائز شرایط دریافت
کمکهزینه ازدواج از نظر میزان سابقه الزم نبودم،

ولی در حاضر در عقد دوم حائز شرایط از نظر سابقه
هســتم ،آیا برای عقد دوم ،کمکهزینه ازدواج به
من تعلق میگیرد؟

خیــر ،کمکهزینــه ازدواج براســاس مــاده 85قانــون
ً
تامیناجتماعی صرفا بابت عقد اول در صورت داشتن سایر
شــرایط پرداخت میشود و برای عقد دوم در هیچ شرایطی
پرداخت نمیشود و این موضوع ارتباطی به دریافت یا عدم
دریافت کمکهزینه ازدواج بابت عقد اول ندارد.

چه نوع ســوابقی بــرای پرداخــت کمکهزینه
ازدواج مورد قبول و پذیرش است؟

ســوابق موردقبول بــرای پرداخــت کمکهزینــه ازدواج
عبارتاند از :ســوابق بیمههای اجباری ،سوابق رانندگان
درون و بــرون شــهری ،ســوابق بیمههای توافقــی مانند
بیمه کارکنان و اعضای افتخاری شــوراهای حل اختالف
دادگســتری ،ســوابق ایام بیماری ،ســوابق بیمه باربران و
خادمان مساجد .اما سوابق بیمههای اختیاری ،مشاغل آزاد،
سوابق منتقله از سایر صندوقها ،سوابق سربازی و حضور در
جبهه ،سوابق کارگران ساختمانی ،قالیبافان و سوابق بیمه
بیکاری برای پرداخت کمکهزینه ازدواج موردقبول نیست.

اینجانب در زمان عقد ،بیمه اجباری بوده و قبل
از آن نیز دو ســال ســابقه موردقبول برای پرداخت
کمکهزینــه ازدواج را داشــتهام .ولی در آن زمان
کمکهزینه ازدواج خود را دریافت نکردهام .آیا االن
که بیمهپرداز بهصورت اختیاری هستم ،کمکهزینه
ازدواج به من پرداخت میشود؟

بلــه ،کمکهزینــه در صــورت دارابودن شــرایط مقرر در
ماده 85قانون ،قابل پرداخت است .توضیح اینکه پرداخت
کمکهزینــه ازدواج بــه بیمهپردازی یا نــوع بیمه در زمان
درخواســت کمکهزینــه ازدواج بســتگی نــدارد .بلکه به
بیمهپردازی در زمان عقد از نوع سوابقی که در پاسخ سوال
قبل ذکر شد و دارابودن حداقل 720روز ظرف پنج سال قبل
از تاریخ عقد از نوع سوابق ذکرشده بستگی دارد.

اینجانب در تاریــخ  1397/9/20برای اولین بار
عقد کرده و مبلغ کمکهزینه ازدواج خود را از شعبه
بیمهپردازیام دریافت کــردم .اما حقوق و مزایای
من از تاریــخ  1397/4/1بهعلت ارتقای شــغلی به
اســتناد حکم کارگزینی که در تاریخ  1397/11/3از

برای هریک از زن یا شوهر متقاضی کمکهزینه ازدواج ،دارابودن حداقل720روز سابقه ظرف پنج سال قبل از عقد به تنهایی الزم است.

سوی محل کارم صادر شد حدود 10درصد افزایش
یافت .آیا به من تفاوت کمکهزینه ازدواج پرداخت
میشود؟

بله ،درصورت هرگونه افزایش قانونی در سوابق و دستمزد
مشــمول کســر حقبیمه مربــوط به قبــل از تاریــخ عقد
(بهخصوص دو سال آخر قبل از عقد) و پذیرش این افزایش
توســط تامیناجتماعــی و اعمال آن در سیســتم مکانیزه
خود ،کمکهزینه پرداختی بــا میانگینگیری مجدد روی
دســتمزد دو ســال قبل از تاریخ عقد ،دوباره محاسبهشده
و اگر مابهالتفاوتی وجود داشــته باشد به بیمهشده پرداخت
میشود.

آیا به بیمهشــدهای که در زمــان دریافت مقرری
بیمه بیکاری برای اولین بار عقد میکند و دو ســال
ســابقه بیمه قبل از تاریخ عقد را دارد ،کمکهزینه
ازدواج تعلق میگیرد؟

خیر ،با توجــه به اینکه در این حالــت در زمان عقد ،رابطه
اســتخدامی بیمهشــده با کارفرمــا بهعلت بیــکاری قطع
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افقی

 -1قرار است از لیست یارانهبگیران حذف شوند -گزارشگر
 -2غصه -اولین پادشاه مادها -قهرمان جام ملتهای آسیا -رنگ ترکی
 -3چرکین -پاکی -رمانی از جیمز جویس
 -4عدد دریاچه! -حرارت دادن و گرما -آزرده و ناراحت -ســختی و دشــواری
زندگی
ی اینترنتی
 -5ترمزی برای اسب و خر -مرکب -تنبل جالیزی -از سایتها 
 -6گیاه -میزبان المپیک 1992
ب فرانسه
 -7ارزن -نمناک -حشرهای خونخوار -بندر و شهری در جنو 
ط اقلیمی
ی از حوادث -شرای 
 -8نا م قدی م کشور ایتالیا -آسیبهای ناش 
 -9خوب نیست! -خونها -معروفترین اسطوره ادبیات ایران -موی سر
 -10درستکاری -گرمی
پ میهنی
 -11فالگیر -اولین اما م شیعیان -اشتران -سو 
ت فلکــی دباکبر کــ ه در گذشــت ه با آن دید چشــ م را
 -12مــرگ -از صــور 
میآزمودند -قلم انگلیسی -از آثار مهم گوگول ،نویسنده روس
ی غالت
ی برا 
ظ پنیر -آگا ه بودن -پیمانها 
 -13مای ع محاف 
ن کار -مهربانی -از مرکبات -دزد
 -14فوتوف 
ی کشور ک ه فرایندهای
ن نهاد بیمها 
ی در بزرگتری 
ی اجرای 
 -15پول اروپایی -رکن 
ن و مستمریبگیران
ی ب ه بیمهشدگا 
ت بهتر 
ی را با کیفی 
ی و درمان 
ف بیمها 
مختل 
ارائه میکند

 -7موظف -طالییرنگ -زبان ه آتش
 -8مباح و جایز -طرحی از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که با هدف
ی بیکار اجرایی شده -هرچیز بد و زشت
ن دانشگاه 
جذب فار غالتحصیال 
 -9شــهر باســتانی در باختر خراسان که از ۲۰۰ســال پیش از میالد پایتخت
اشــکانیان بود و این شــهر باســتانی امروزه در میان دامغان و سمنان و در راه
تهران -مشــهد قرار دارد و اکنون «شــهر قومس» خوانده میشــود  -ســتاره
کمفروغ آرژانتین در جامجهانی  -20 19پایتخت چک
 -10تکرارش آوای گریه است -نهادها ،سازمانها  -پذیرفتنی از عاقل
 -11درخت مو -نت وسط -دوستدار -شهر ژرمنها
ی جنگلی -بهانه ،انکار
 -12انگبین -اره نجاری -درخت 
ی در سوئیس -رودی در فرانسه -قانون بدون ابهام
 -13دریاچها 
 -14بوی خوش -همه  365روز -گلی خودرو
ی در پایان اشــتغال بهواسطه بازنشستگی ،اخراج یا پایان
 -15از حقوق پرداخت 
قرارداد -یکی از صادرات پررونق ایران -تکیهگاه معلول
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عمودی

 -1فریبــکار -از کشــورهای مقصــد توریســم پزشــکی -یکــی از مهمترین
گرفتاریهای اجرای صحیح طر ح تحول سالمت
 -2آلیاژ -عقل -بهطور دقیق و همراه با جزئیات
 -3رمق آخر -گهواره -برنده جایزه اسکار بهترین فیلم 1971
ی
ن ورزشی -زادگا ه ابومسل م خراسان 
ص و سره -نشا 
 -4ضرب ه سر در فوتبال -خال 
ن باال
ی از آ 
ن ورزش 
ت اســتفهام -درون حاشــیه -سرراســت -قهرما 
 -5از آدا 
میرود
 -6توده ظریف پروتوپالسمی -پیروی -آرواره

شده است ،بنابراین یکی از شــرایط ماده 85قانون محقق
نمیشود ،لذا کمکهزینه ازدواج قابل پرداخت نیست.
اگــر بیمهشــدهای کمکهزینــه ازدواج را از
محــل کار خود دریافت کند ،ایــن کمکهزینه را از
تامیناجتماعی نیز میتواند دریافت کند؟

بله ،کمکهزینه ازدواج در هر صورت به بیمهشدگان دارای
شــرایط مقرر در ماده 85قانون پرداخت میشود و دریافت
کمکهزینه ازدواج از محل اشــتغال ،مانــع پرداخت این
کمکهزینه از سوی تامیناجتماعی نیست.

اگر مجموع ســوابق قبل از عقد زن و شــوهر با
هم دو سال شود ،کمکهزینه ازدواج به آنها تعلق
میگیرد؟

خیر ،بــرای هریک از زن یا شــوهر متقاضی کمکهزینه
ازدواج ،دارابودن حداقل 720روز ســابقه ظرف پنج ســال
قبل از عقد به تنهایی الزم اســت و سوابق هیچ دو نفری در
تامیناجتماعی با هم جمع نمیشود.

همزمان با این کار ،پروژه همکاری مشترک
دیگــری تحتعنــوان «بازنگــری قانــون
تامیناجتماعی» تعریــف و به صورت جامع
در قالــب  ۱۲زیرپــروژه مبتنی بــر گفتمان
ســهجانبهگرایی تنظیم و برای انعقاد قرارداد
به مدیرعامل وقت ســازمان ارسال شد که با
رایزنی مدیران وقت موسســه عالی پژوهش
تامیناجتماعی با مدیرعامل وقت سازمان،
متاســفانه و بــه هــر تقدیر عملیاتی نشــد و
مدیرعامل وقت اعالم کرد ،این کار توســط
موسسه مزبور انجام خواهد شد.
همچنین سال گذشــته مرکز پژوهشهای
مجلس شــورای اسالمی با دســتور رئیس
مجلــس ،مطالعه و گــزارش جامعــی را در
خصوص تبیین وضع موجود و آسیبشناسی
ســازمان تامیناجتماعــی تهیــه کــرد .در
جلســه غیرعلنــی مجلس مطرح شــد ،اما
بنابر مالحظات شــخصی و بــا یک کمپین
تبلیغاتــی سفارشــی طوری وانمود شــد که
تنها مشــخصات ســازمان تامیناجتماعی
بحــث بدهیهای دولــت و قوانین تحمیلی
ً
فاقــد تامین مالی اســت و عمــا از گزارش
مزبور مصادره به مطلوب شــخصی صورت
گرفــت ،در حالی کــه در گــزارش مزبور به
بسیاری از مسائل دیگر پرداخته شده بود که
در محاق موج تبلیغاتی قــرار گرفت .بهطور
کلــی هر قانونــی دارای یک پیکــره واحد و
دارای تعــادل منابع و مصــارف و جامعیت و
مانعیت اســت و اصالح آن ،باید با حفظ آن
پیکــره و تعادل منابع و مصــارف آن صورت
گیرد و در اصالحگری باید به تمامی جوانب
موضوع توجه و نباید یکســویه و موردی با
آن برخورد کرد.
هیچکــس نمیتوانــد مدعــی شــود قوانین
نیمقــرن پیــش برای شــرایط امروز کشــور
مناسب و پاســخگو هستند ،بنابراین بایستی
توجه داشت که «داد بیجا بیداد است» و مثل
حکم قطع ید سارق نان در شرایطی است که
فقر و فاقه وجود دارد و نرخ بیکاری باالست.
ً
نتیجه آنکه اوال اصالح قانون تامیناجتماعی
باید بهصورت جامع (حباب) و مانع (اغیار) و
براســاس گفتمان ســهجانبهگرایی و باتوجه
بــه تمامــی مولفههــا و متغیرهــای موثر بر
تعادل منابع و مصــارف ،تنظیم و ورودیها
و خروجیهــا ،پایدارســازی مالی براســاس
اصول ،قواعد و محاسبات بیمهای در قالب
الیحــه انجام گیرد ،ثانیا باید قوانین مرتبط با
آن نظیــر قانون کار ،قانون تجــارت و ...نیز
متناسبسازی و بهروزرسانی شوند .ثالثا ،باید
اقدامات پیشــین و پســین متناسبی صورت
گیرد .یعنی شــکلدهی به نظــام چندالیه و
چندســطحی تامیناجتماعی ،شــکلدهی
نظام تنظیم مقررات (رگوالتوری) بیمههای
اجتماعی و ...رابعا ،باید در اصالحات به هر
ســه حوزه ســازمان ،یعنی بیمهای ،درمان
(تامیــن ،تولیــد و خریــد درمــان و عرضه و
تقاضــای درمــان) و ســرمایهگذاری توجه
داشــت .خامســا ،برای حصــول اطمینان
از ُحســن جریــان امــور و ایجــاد ضمانــت
اجرایی باید «اصول کار شایســته» و «اصول
حکمرانی مطلوب» و «حاکمیت شرکتی» را
ملحوظ نظر قرار داد و به ســمت شــفافیت،
محاســبهپذیری و ...حرکت کرد و همه این
امور باید بر بســتر گفتمان ســهجانبهگرایی
انجام گیرد و ابتناء تمامی این مراحل باید بر
تراز اصول ،قواعد و محاسبات بیمهای باشد.
بنابرایــن ابتــدا باید اســاسنامه ســازمان
تامیناجتماعــی مبتنی بر ســهجانبهگرایی
اصالح و قانونی شــود و سپس متولیان امر
براســاس گفتمان ســهجانبهگرایی و انجام
مطالعــات دقیــق و صحیــح و همهجانبــه
بازنگری ،قانــون را بهصورت جامع به انجام
برسانند.
بهطــور مثــال ،در ســال  ۱۳۵۴کــه قانون
تامیناجتماعی نگارش میشــد برای انجام
محاسبات بیمهای و استخراج نرخ حقبیمه
نیاز به جدول مرگومیر بود که کشــور فاقد
آن بــود و به همین دلیل از جدول مرگومیر
فرانسه با تعدیالتی برای محاسبات بیمهای
اســتفاده شد و حال آنکه شرایط امروز کشور
بسیار متفاوت با آن دوران است.
نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی

