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ادامهازصفحه2

ادامهازصفحه3

بهطــور کلی افرادی کــه دچار عیوب
انکساریبیمهایمیشونددرخودبینی
وشرکتبینیاشتراکنظرپیدامیکنند.
بدین معنا که متولیانی که دچار عارضه
دوربینی هستند نیز با رویکرد تضمین
و تامیــن منافع شــخصی،صنفی و
حزبی ،شرکتهای سازمان را بهعنوان
حیاطخلوت یا ســکوی پرش در نظر
میگیرنــد و بــه دوراندیشــی مالی،
مدیریتی و سیاسی میپردازند و عِرض
خودمیبرندوزحمتسازمانمیدارند!
.3پیرچشمی :در این عارضه فرد برای
مطالعه و دیدن فواصل نزدیک مشکل
دارد .در این رویکرد با متولیانی روبهرو
هستیم که به لحاظ فکری سالمندند و
ک ً
ال با بهروزرسانی دانش خود و سازمان
تحت امر خود و روزآمدسازی فرایندها
میانهخوبیندارند.
 ...این قبیل افراد که بعضاً دارای سن باال
و سوابق مدید هستند و اهل مطالعه و
تحقیق و پژوهش برای اصالح و ارتقای
امور سازمان نیســتند و اصوالً نتایج
تحقیقاتی را قبــول دارند که به حفظ
رویههــای موجود و تکــرار روندهای
گذشــته ،بینجامد .بیمــاران دارای
عارضه پیرچشــمی معموالً «مردانی
برای تمام فصول» هســتند نه از این
منظر که بر اصول سازمانی ،پایمردی و
پافشاریمیکنند،بلکهبرایاینکهعضو
تشکلهایهمسوباهرسوهستند.هنر
این افراد این است که همان منویات،
مکنونات ،مکتوبات و ...گذشــته را به
فراخور حال و قال افراد جدید به خورد
آنها میدهند و فقط رنگ و لعاب آن را
کمی تغییر میدهند و الزمه این تغییر،
تلون و تملق است.
.4آســتیگماتیک :در این عارضه فرد
بیمار دچار تاریدید و عدم تطابقدید
شــده و دچار دوبینی و سایهدارشدن
مناظر میشــود .متولیان امر سازمان
که دارای این عارضه هســتند یا خود
دچار اعوجاجدید هستند یا مخاطب را
دچار گیجی و اعوجاج دید میکنند .در
این رویکرد یک ناظر بیرونی نمیتواند
حس درستی از وضعیت حال و آینده
سازمان ،بهدست بیاورد .متولیان امر
که دچار بیماری آستیگمات هستند
در مقابل مافوق و در پیشگاه مقامات،
وضعیت سازمان را بسیار خوب و عالی
ترسیم میکنند تا بتوانند خودشان را
ابقا کنند یا ارتقا دهند ،ولی همین افراد
وقتی در مقابل مخاطبان و ذینفعان
قــرار میگیرند وضعیت ســازمان را
ناخوشایند ترســیم میکنند و هزار
دلیل و بهانه میآورند .پُرواضح اســت
که هر مدیر و متولی امری که در حوزه
بیمههای اجتماعی فعالیت میکند،
احیاناً خدای ناکــرده میتواند دچار
عارضههای نزدیکبینــی ،دوربینی،
پیرچشمی و آستیگماتیک شود ،ولی
اگر اصول ،قواعد و محاسبات بیمهای
بهعنوانترازتصمیمگیریدربیمههای
اجتماعی مالک عمل قرار گیرد و یک
نهاد تنظیمگر (رگوالتور) مســتقل
متولی انجــام محاســبات بیمهای و
نظارت بر عملکرد سازمانهای بیمهگر
اجتماعی باشد ،میتواند با پیشگیری
از بروز بیماریهای چشــمی و تقویت
چشم یا با گذاشتن عینک اصول ،قواعد
و محاسبات بیمهای بر چشم متولیان
امر از بروز عیوب انکســاری بیمهای
پیشگیری کند و هرچه سریع تر باید
به این ریــل بازگشــت وگرنه بحران
سازمان تامیناجتماعی از آنچه من ،تو،
او ،ما ،شما ،ایشان در آینه میبینیم (یا
نمیبینیم یا خود را به ندیدن میزنیم)
نزدیکتر است.

 ...واکنــش منفی نشــان میدهند.
واقعیت این اســت که در بازار کاری
که  50تا  60درصد آن خوداشــتغال
یا اختیاری و غیررسمی هستند ،اگر
گروهها زیرپوشش قرار نگیرند ،انسجام
اجتماعی کم میشــود و در نتیجه با
نزولی شدن مشارکت بخش رسمی،
کارکرد تامیناجتماعی نیز زیرسوال
میرود.
توصی ه نهادهــای مشــروع و مجاز
بینالمللی نیز همین است که در کنار
سیاستگذاریهایمرسوم،برنامههای
گسترشبخشهایاختیاریوانعطاف
قوانین بیمههای اختیاری نیز جدی
گرفته شود.
موضوعدیگرایناستکهسیستمهای
تامیناجتماعی در زمانــه رکود باید
اهدافی ورای کسب درآمد و توزیع را
دنبال کنند .اگر گروهها زیرپوشش قرار
نگیرند ،انسجام اجتماعی کم میشود
و در نتیجه با نزولی شــدن مشارکت
بخش رسمی ،کارکرد تامیناجتماعی
نیز زیرسوال میرود.
توصی ه نهادهــای مشــروع و مجاز
بینالمللی نیز همین است که در کنار
سیاستگذاریهایمرسوم،برنامههای
گسترشبخشهایاختیاریوانعطاف
قوانین بیمههای اختیاری نیز جدی
گرفته شــود .موضوع دیگر این است
که سیســتمهای تامیناجتماعی در
زمانه رکود باید اهدافی ورای کســب
درآمد و توزیع را دنبال کنند و بخشی
از مســئولیتهای خود را معطوف به
حمایت از افرد و توانمند کردن آنها
کنند تا در مواقع بیکار شدن یا مریضی
افراد به آنها کمک شود .اینها انواعی
از ســرمایهگذاری بر ابعاد اجتماعی
تامیناجتماعی است که در بزنگاههای
حادوموقعیتهایشکنندهاقتصادی
به داد کشورها میرسد و شایسته است
در رویکردهای سیاستگذارانه کشور
ما نیز به آنها عمیقتر توجه شود.
فرامــوش نکنیــم الزامــات نیل به
همبســتگی اجتماعی حداکثری ،و
تدوینسازکارهایسرمایهگذارانهبرای
آنها ،عالوه بر ســازمانهای بیمهگر
اجتماعــی ،دولت و نــوع الیهبندی
نظامهای تامیناجتماعی نیز دخیل
است.

[ عکس :رضا حسینی ]

بر اساس ماده  96قانون تامیناجتماعی ،سازمان تامیناجتماعی مکلف است ،میزان
تمامی مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان
ش هزینه
را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزای 

زندگی با تصویب هیئتوزیران به همان نسبت افزایش دهد.
در این ارتباط سواالتی برای برخی مخاطبان ما پیش آمده که به چند نمونه از آنها
پاسخ میدهیم.

بماند میزان حداقل دســتمزد سال بعد در
شورای عالی کار تعیین و تصویب شود ،پس
از آن ســازمان تامیناجتماعی باید میزان
افزایش تعیینشــده را منطبــق با افزایش
حداقل دستمزد در شــورای عالی دستمزد
تعیینوپسازجلساتهماهنگینمایندگان
کارگری پیشنهاد افزایش مستمری سال بعد
را طبق قانون برای تصویب به هیئتوزیران
ارســال کند که این تصویب خارج از اختیار
سازمان تامیناجتماعی است .پس از تصویب
هیئتویزان و ابــاغ آن  ،موضوع برای اجرا
به ســازمان تامیناجتماعی ابالغ میشود
که طبیعی اســت ایــن فراینــد حداقل تا
نیمههای اردیبهشــت به طــول بینجامد،
لــذا تامیناجتماعی به منظــور رفاه حال
بازنشســتگان نمیتوانــد پرداخت حقوق
مستمری فروردین و اردیبهشت را متوقف
کند .معموال افزایش مســتمری و پرداخت
معوقــه افزایش فروردین و اردیبهشــت در
خرداد و حداکثر در تیرماه اعمال میشود.

همین منظور سازمان پس از انجام اقدامات
اداری الزم طی یک برنامه زمانبندی شده
حقوق مســتمریبگیران را در نیمه دوم ماه
پرداخت میکنند و تاکنون ســعی شده با
کمترین تاخیر نسبت به برنامه زمانبندی
اعالمشده حقوق مستمریبگیران پرداخت
شود تا هیچگونه اختاللی در برنامههای مالی
بازنشستگان عزیز ایجاد نشود.

افزایش مستمری شامل چه کسانی
میشود؟

این افزایش شــامل تمامی بازنشســتگان،
بازماندگان و ازکارافتادگان کلی میشــود
که حکم مســتمریبگیری آنان تــا پایان
سال 1397برقرار شده است ،لذا این افزایش
شامل کســانی که در ســال  1398حکم
مستمریبگیری آنان برقرار شده ،نمیشود.
افزایش مســتمری بازنشستگان
و بازماندگان در سال  1398به چه
میزان است؟

میزان مســتمری بازنشستگان ،بازماندگان
و ازکارافتــادگان کلــی که تا پایان ســال
 1398مســتمری آنها برقرار شده ،معادل
13درصد مســتمری قابــل پرداخت آن در
ســال  1397بعالوه مبلغ  2611470ریال
خواهد بود.بهطور مثال ،کسی که سال،1397
مســتمریاش معادل یک میلیون و پانصد
هزار تومان بوده ،مستمری او در سال،1398
معادل یــک میلیون و نهصــد و پنجاه هزار
ریال (13درصــد  15000000ریال) بعالوه
 2611470ریال افزایش مییابد .طبق فرمول
شمارهیک.وکسیکهمستمریاوسهمیلیون
تومان بوده ،مســتمریاش در سال،1398
معــادل  3900000ریــال (13درصــد
30000000ریال) بعالوه  2611470ریال
افزایش مییابد .طبق فرمول شماره دو.
چرا تامیناجتماعی میزان افزایش
مستمری را از ابتدای سال به همراه
حقوق فروردین پرداخت نکرد؟

طبق قانون چون میزان افزایش مســتمری
مستلزم تصویب هیئتوزیران در دولت است.
ابتدا ســازمان تامیناجتماعی باید منتظر

چرا چهارصد هزار تومان برای همه
بازنشستگان تامیناجتماعی واریز
نشد؟

یکــی از اشــتباهات رایج بازنشســتگان و
مستمریبگیران ســازمان تامیناجتماعی
این است که هر زمان که از رسانههای عمومی
خبری از قبیل تسهیالت برای بازنشستگان
کشوری منتشر میشود بالفاصله به شعب
تامیناجتماعیمراجعهمیکنندوانتظاردارند
این اخبار در خصوص آنان نیز اعمال شــود.
باید توجه داشت که سازمان تامیناجتماعی
و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری با
یکدیگر متفاوت هستند و اگر در اخبار اشاره

به صندوق بازنشستگی کشوری یا کارکنان
دولت میشــود ایــن موضــوع ارتباطی به
مستمریبگیرانتامیناجتماعیندارد.بهطور
مثال ،میــزان افزایش چهارصد هزار تومانی
مربوط به بازنشســتگان کشوری و لشکری
اســت که طبق قانون بودجه  ،۱۳۹۸دولت
موظف شــد بهطور یکسان حقوق کارکنان
و بازنشســتگان را به میــزان چهارصدهزار
تومان بهاضافه ۱۰درصــد افزایش دهد .از
این رو ،همان گونه که در ســوال قبل پاسخ
داده شــد ،افزایش مستمری در سال1398
برای بازنشستگان و سایر مستمریبگیران
تامیناجتماعی ،معادل 13درصد مستمری
قابل پرداخت در ســال  1397بعالوه مبلغ
 2611470ریال خواهد بود.
چرا مســتمری بازنشستگان در
سازمان تامیناجتماعی نسبت به
گذشتهدیرترپرداختمیشود؟

باید توجه داشت که سازمان تامیناجتماعی
در حــال حاضــر حــدود چهــار میلیون
مستمریبگیر و بازنشسته دارد که به منظور
ایجاد عدالت و مســاوات در زمان پرداخت
حقوق مســتمری در سراسر کشور ،حقوق
مســتمریبگیران بهطور همزمان از طریق
مرکزانجاممیشودوچنانچهتامیناجتماعی
مستمری پرداختی را در اول ماه انجام دهد،
بسیاریازبازنشستگانکهبرایاولینبارترک
کار آنها اعالم میشود نمیتوانند در ماه بعد
از ترک کار حقوق خود را دریافت کنند ،لذا به

حمیدرضا عبدالوند
طراح
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شمار 

خیر ،کسانی که بهعبارتی مشمول ماده111
قانون تامیناجتماعی نمیشوند و بهعبارتی
حداقل شرایط الزم برای برقراری مستمری را
نداشتهاند ،مستمری آنها به میزان سنوات
مربوطه پرداخت خواهد شــد که این افراد
عبارتاند از -1 :بیمهشدگانی که سن آنها
به بازنشستگی رسیده ،ولی سابقه آنها کمتر
از 20سال بوده و مســتمری آنها براساس
سنوات بیمهپردازی آنان تعیین و محاسبه
شده است -2 .بازماندگان بیمهشدگانی که
در یکســال آخر قبل از فوت ،سابقه 90روز
بیمهپردازی نداشته یا در  10سال آخر قبل
از فوت  365روز سابقه نداشتهاند و مستمری
آنها براساس ســنوات حقبیمه پرداختی
برقرار شده است.

 119561470ریال = 2611470ریال 1950000 +ریال  15000000+ریال
 36511470ریال =  2611470ریال  3900000 +ریال  30000000 +ریال
جدولشماره196
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 .4مرغ 
ی
ن تاز 
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ی ك ه از مهمترین
ی آسیای 
ی رستوران -كشور 
ت غذا 
 .10فهرس 
ن بهشمار میرو د
ی جها 
ی درمان 
مقاصد گردشگر 
ل جفت -ضمیر عرب -مستدا م
 .11مقاب 
ی
ن چهارجواب 
 .12هزینهدار -آدمی -شیو ه آزمو 
ش بدن -مرد شجاع -باالبر خودرو -بیسابق ه
 .13ارتعا 
ی فوتبال -پهلوان
ش از باز 
 .14حافظه -هر بخ 
ف برتری
ی ك ه بر بیمــ ه صنو 
ن اســب -بیمــها 
 .15مگسپرا 
ش كردن
دارد -پر 

کسانی که با کمتر از 20سال سابقه،
بازنشسته شدهاند یا با سابقه کمتر
از بیست سال مستمری بازماندگی
آنها برقرار شده ،مستمری آنها به
حداقل حقوق ،یعنی یک میلیون و
 517هزار تومان خواهد رسید؟

ن
پرورش كرد 

 .6خاشاك -آواشناسی-
ن
ی كرمانشاه -سرایند ه منظوم ه بهارستا 
 .7رفتاری -شیرین 
ش حك م تخلی ه خانه
ی ك ه برای 
ع مستاجر 
ت ابهام -وض 
 .8انگش 
ی دیگر توانایی
ن مسكن 
ی تامی 
ی او برا 
ی صادر شده ،ول 
مسكون 
ی نداشت ه باشد -ستاره ،کوکب
مال 
نو
ش بــیآزار -بزرگتری 
ش كاال -دانهكــ 
ی فــرو 
 .9نوعــ 
پ فضایی
ن تلسكو 
معروفتری 
 .10ظالم -آدمی کــه دیر انس و الفــت و یگانگی پذیرد -از
ت نماز
مبطال 
 .11سفید آذری -صوم -درج شده
ن
ی مه م ایرا 
 .12آبرو ،پیمان -در آغاز -از رودها 
ی
ی كشور شیل 
 .13آزردگی -تندر -دختر عرب -فلز صادرات 
ی تیره -قطعه
ق كشــور در قدیم -خاكستر 
 .14از بنادر پررون 
ن با ساز باشد
ی نواختهشد 
ی ك ه برا 
موسیق 
نو
ف شیشــهبرا 
ل كارگری -خمیر مورد مصر 
 .15از مشــاغ 
ن
نقاشا 
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