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  محققدرامورتوانمندسازيپيشکسوتان

تکريم در عمل

در اتوبوس نشســته بودم که دو جوان
توجهــم را جلب کردند .شیشــههای
اتوبوس را بــاز کرده بودنــد تا بهقول
خودشان ،کمی از خنکای هوای پاییز
به داخل بیاید .فردی مسن با محاسن و
موی سفید که کنار دست من نشسته
بود از آنها درخواســت کرد در صورت
امکان ،شیشــه را ببندنــد ،اما جوانان
که غرق در دوران پرشــور و نشاط خود
بودند ،به درخواست او اهمیتی ندادند و
پیشنهاد دادند که مرد مسن صندلیاش
را عوض کند .پیرمرد که از پاسخ جوانان
ناراحت شده بود ،کیف پولش را باز کرد
و عکس جوانیاش را که در گوشــهای
از کیــف قرار داده بود بــه آن دو جوان
نشــان داد و به آنها گفت ،این عکس
40سال پیش من است ،فردی تنومند و
ورزشکار که بازوان قوی و سینه ستبر.
گفت من هم روزی مثل شما جوان بودم
و شما هم روزی مثل من پیر میشوید
و ممکن اســت در اثریک بادمالیم هم
استخواندرد بگیرید .جوانان شرمسار،
از رفتاری که کــرده بودند ،بالفاصله از
پیرمرد ،عذرخواهــی کردند و پنجره
را بستند.
بهراستی چرا ما با غرقشدن در زندگی 
روزمره خود ،سالمندان و کهنساالن را
فراموش کردهایم؟
سالمندان و کهنساالن امروز در گذشته
تمام ســختیهای زندگــی و کار را به
تن خریدند که شــرایط زندگی بهتر را
برای فرزندانشــان مهیا کنند و حال
که به دوران پیری قدم گذاشتهاند ،تنها
یــک آرزو دارند؛ در خانهای آرام و مملو
از محبت در کنار فرزنــدان و ن وههای
خویش ،روزهای عمر را ســپری کنند.
متأسفانه در این زمانه ،غرقشدن در امور
شخصی و روزمره و ...باعثشده تکریم
سالخوردگان کمرنگ شده و به آنان و
مشکالتشان توجه کافی نشود.
تواضع در برابر والدین و احترام و اطاعت
از آنان ،کمترین حقی است که والدین
بر گردن فرزندان خود دارند .آیا با تمام
سفارشاتی که دین مبین اسالم نسبت
به تکریم والدین داشته ،میتوان والدین
و بزرگان خویــش را هنگام فروافتادن
در ورطه ناتوانــی و خزان زندگی ،رها
کرده و آنها را تنها بگذاریم و فراموش
کنیم که خود نیــز زمانی این دوران را
تجربه خواهیم کرد .کودکان از آنچه در
رفتار بزرگترها ببینند ،الگو میگیرند.
احترام به بزرگترهــا و رعایت ادب و
تکریم سالمندان و کهنساالن ،اگر در
عمل و رفتار ما تجلى یابد ،فرزندان ما
نیز ،این فرهنگ را آموخته و با همین
آداب و سنن رشد میکنند .کسى که
انتظار ادب و معرفت و حقشناســى 
از فرزندانش دارد ،باید نســبت به پدر
و مادر و بزرگترهای خود احســاس
مسئولیت کند و تا کوچکترها هم از
او بیاموزند.
اگر مــا به ســالمندان و کهنســاالن
خود احترام نگذاریم ،از خردســاالن و
نوجوانان نمیتوان انتظار داشــت كه
با ســالخوردگان و خود ما با احترام و
تكریم ،برخورد كنند .جای سالمندان،
پیش از آنكــه در «آسایشــگاه»ها و
«سرای سالمندان» باشــد ،در كانون
گرم و بامحبت خانوادههاست تا چراغ
خانه روشن بماند و محور تجمع و الفت
افراد شوند.
باالخره آنان حاصل یــك عمر تجربه
و چشــیدن ســرد و گــرم روزگارند و
میتواننــد «مشــاوران» خوبــی در
تصمیمگیریهای ما باشند.

پاسخ به پرسشهاي بيمهاي خوانندگان:
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مقررات انتقال و استرداد
حقبيمه و بازنشستگی کارکنان دولت
آیا دریافت حقوق بازنشستگی و
حقوق وظیفه توام ،مجاز است؟

[ عکس :مرضیه پروانه]
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به اســتناد قانون اصالح پارهای از مقررات
مربوط بــه حقوق بازنشســتگی ،مصوب
 ،1379/2/13دریافــت دو حقــوق
بازنشستگی و وظیفه بهصورت جز در مورد
همسران مستخدمین متوفی ممنوع است.
آیا پس از تاییــد حکم برقراری
حقوق بازنشستگی ،تغییر مستند
بازنشستگی امکانپذیر است؟

بهطور عموم تغییر مســتند بازنشستگی
امکانپذیر نیســت مگر بهموجب الزامات
قانونی.

آیــا بعــد از انتقــال حقبیمه
بازنشســتگی بــه ســازمان
تامیناجتماعی ،درخواست تعیین
بدهی ایام به خدمت ســربازی و
پرداخت آن و انتقال به ســازمان
تامیناجتماعی امکانپذیر است؟

خیــر ،پس از بازخریــد خدمت ،پرداخت
حقبیمه بازنشســتگی ایــام خدمت زیر
سربازی و درخواست انتقال آن به سازمان
تامیناجتماعی میسر نیست.
استرداد کســور بازنشستگی
مشموالن سازمان بازنشستگی
کشوری چگونه صورت میگیرد؟

در صورتی که مستخدم رسمی بهصورت
قطعــی از دســتگاه دولتی خارح شــود،
میتواند نسبت به دریافت کسور پرداختی
سهم خود از سازمان بازنشستگی کشوری
اقدام کند.
استرداد کسور بازنشستگی ایام
اســارت آزادگان کارکنان دولت
چگونه است؟

در مورد کسانی که براساس قانون حمایت
از آزادگان ،ایام اســارت آنــان از هر لحاظ
بهحساب آمده است ،استرداد و انتقال کسور
حقبیمه طبق ضوابط مقرر از بابت سابقه
خدمت واقعی مستخدم و سابقه ارفاقی (دو

برابر اسارت) امکانپذیر است.

آیا تاریخ صدور ابالغ بازنشستگی
میتوانــد موخــر بــر تاریخ
بازنشستگی باشد؟

با توجه به ماده« »2آییننامه اجرایی ماده
« »102قانون استخدام کشوری که مقرر
میشود ابالغ بازنشستگی بایستی قبل از
تاریخ اجرای حکم ،صادر و به مستخدم ابالغ
شــود ،لذا تاریخ صدور ابالغ بازنشستگی
نمیتواند موخر بر بازنشستگی باشد.
در صورتی کــه پرداخت حقوق
در سوابق ســازمان بازنشستگی
بهدلیل عدم مراجعه یا قطع حقوق
راکد شده باشد ،برقراری مجدد آن
چگونه صورت میگیرد؟

برقراری مجدد با احراز هویت شــخص یا
وکیل قانونی و بررســی مــدارک صورت
میگیرد و ذینفع بایستی با همراه داشتن
مدارک الزم (اصل شناسنامه یا وکالتنامه
معتبر) و درخواست دستگاه اجرایی به واحد
ذی ربط سازمان بازنشستگی مراجعه کند.
درصورتیکهحکماستخدامقطعی
پس از تاریخ بازنشســتگی صادر
شده باشــد نحوه اقدام سازمان
بازنشستگی در خصوص برقراری
حقوق بازنشستگی چگونه است؟

در صورتی کــه برای فردی بدون
آنکه مشمول مقررات فصل هشتم
قانون اســتخدام کشوری باشد
به صندوق بازنشســتگی کسور
پرداخت شده باشد ،وضعیت این
فرد از حیث مقررات بازنشستگی
چگونه اســت؟ (با فــرض آنکه
ایــن فــرد مشــمول مقررات
تامیناجتماعی بوده باشد)

با توجــه به توافقنامه فیمابین ســازمان
بازنشســتگی کشــوری و ســازمان
تامیناجتماعی ،در صورتی که حقبیمه
فردی بیش از 15سال مستمرا به هرکدام از
صندوقها پرداخت شده باشد ،بدون توجه
به شــمولیت فرد به مقررات بازنشستگی
کشــوری یا تامیناجتماعــی ،صندوق
دریافتکننده وجوه بازنشستگی متعهد به

حميدرضا عبدالوند
طراح جدول

ي:
افق 
 .1در میان 40شرکت برتر بورس در سال 97قرار دارد -بها
ي
 .2حرفه -تميز و بيآاليش -بيجان -ويتامين انعقاد 
 .3مزد -مربی كودكان -شيلي از بزرگترين توليدكنندگان اين فلز
ي
است -پيچ تنظيم صداي يك دستگاه صوت 
 .4آب فشــان -خميازه -برنده جايزه اســكار بهترين فيلم 2006اثر
«پل هگيس »
 .5پارچهاي ايراني -شكننده -گواه يافته 
 .6دزد -برداشت محصول -آیين مقدس هنديها و كتاب «ودا »
ي
 .7پختهشدن -نوعي رياست -اندام شنواي 
 .8دم و دستگاه -بهترين و بزرگترين افتخار تاريخ بدنسازي كشور را
امسال در «مستر المپيا» بهدست آورد -قدم يكپا
 .9ماترک -محکم -پایتخت اروپایی
 .10از توابع كرمان -اشاره به نزديك -حرف گزينش!
ي
 .11پدري -مركب -جنگ 
 .12از جهت -مكمل زن -از وسايل مولد نير و
 .13در آن هنگام -چسبناك -مقابل جذب -داراي گرايش
 .14ركن اصلي خانواده -از شــهرهاي بريتانيا -رنــگ -از رودهاي 
ن
مهم ايرا 
 .15گريبان -بخشــي اقتصادي كه دولــت در جهت تقويت آن بايد
گام بردار د
ي:
عمود 
 .1از چهــار ويژگي مربوط به يك بنگاه آمــاده براي حضور در فضاي 
پسابرجام و پساتحريم در اقتصاد ايران -آموزشهايي براي كارگران 
كه قبل از اشتغال ب هكار بايد جدي گرفته شو د
 .2بيمار -از درختان -غرزدن
 .3يار ويس -ستارگان آرمیده
ت
نبُر! -كوتاهترين آيه قرآن -سرق 
 .4اضطراب -راه ميا 
ي
 .5خرمن ماه -پوشاك -شبكه اينترنتي -دهان تاز 
 .6جزيرهاي در غرب ايرلند -حادثهســازترين عوامل ايام نوروز -ياور

ن
اهريم 
 .7سگ پاچهگير -عدم موفقيت -شكوهمند
 .8زمان تاریکی -آستانهها -آتش عرب -هنگا م
 .9چهره -تهنشيني -ياري و كمك 
 .10برادر مرگ -قلهاي با چهار هزار متر ارتفاع در فرانسه -كار شگفت
 .11ضمير سوم شــخص مفرد -مرگ آسماني -شهري در فلسطين-
فيلمي از ابراهيم حاتميكيا
 .12شكيبايي -رمق آخر -زنده -كالم معتب ر
 .13نان پاره گدايي -سيمرغ
 .14مقابــل رونق -بدهكار بزرگ ســازمان تاميناجتماعي -فيلمي از
ي
مصطفي كيايي با فروش بيش از 10ميليارد تومان 
 .15در استراتژي توســعه صادرات جايي ندارد -در نگرش مقاومتي در
حوزه اجتماعي ،جامعه را باید در قبال چنين ريسكهايي مصونسازي 
كر د
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در صورتی که مســتخدم دولت
مشــمول مقررات بازنشستگی
استخدام کشوری بهصورت مامور
در دو سال آخر خدمت ،مدتی را
متضمن پست عضو هیئتمدیره
یا مدیرعامل شرکتهای دولتی
بوده باشد حقوق بازنشستگی وی
چگونه تعیین میشود؟

در صورتی که مستخدم دولت ،حائز شرایط
بازنشستگی باشد حســب قانون اصالح
پارهای از مقــررات ،معدل تمامی حقوق
و مزایای دریافتی بهعنوان مالک کســور
بازنشستگی در دو ســال آخر خدمت در
تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ میشود.
حسب قانون استخدام کشوری ،خدمت
عبارت اســت از :اشــتغال به کار و به این
خاطر برای تعیین معدل حقوق و مزایای
مســتخدم در دو سال آخر خدمت ،مدت
زمانی که مســتخدم در آن دو ســال به
خدمت اشتغال داشــته یا طبق قوانین و
مقررات مربوط از حقوق و فوقالعادههای
مربوط به اشتغال اســتفاده کرده باشد،
مالک تعیین متوسط حقوق قرار میگیرد
و چنانچه مستخدم در این مدت با قسمتی
از آن در حالت عدم اشتغال یا عدم استفاده
از حقــوق اشــتغال از قبیــل آمادگی به
خدمت ،غیبت موجه و غیرموجه ،انفصال
موقت ،مرخصی استعالجی صعبالعالج
بیش از یکســال ،مرخصی بدون حقوق
و ...قرار گرفته باشــد آخرین دو سالی که
از حقوق و فوقالعادههای مربوط استفاده
کرده ،مالک احتساب معدل خواهد بود.
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سالمندی و مهارت...

انجام امور بازنشستگی و وظیفه مستخدم
ذیربط حسب مقررات خود است.

از آنجا که به اســتناد مــاده« »19قانون
استخدام کشوری ،تایید تطبیق مستخدم
با مقررات اســتخدامی کشــوری پس از
پایان دوره آزمایشی و صدور حکم از سوی
وزارتخانه یا موسســه اســتخدامکننده
بهعهده ســازمان مدیریت و برنامهریزی
کشــور اســت ،بنابراین الزم است ابتدا
تائیدیه مزبور اخذ و سپس رسیدگی الزم
بهعمل آید.
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عباساورنگ

abbas.orang1973
@gmail.com

کارشناس
تاميناجتماعي

در صورتی که
مستخدمدولت،
حائزشرایط
بازنشستگی
باشدحسب
قانون اصالح
پارهای از
مقررات،معدل
تمامیحقوقو
مزایایدریافتی
بهعنوان
مالککسور
بازنشستگی
در دو سال
آخر خدمت در
تعیینحقوق
بازنشستگی
لحاظمیشود

 ...ایــن موضــوع زمانی تشــدید
میشود که سیاســتهای رفاهی
سالمندی در کشور بهشکل غلطی با
سیاستهای رادیکال جمعیتی (که
تأکید کورکورانهای بر لزوم افزایش
نرخ رشد جمعیت دارند) خلط شده
و گرفتار مواضع سیاسی و جناحی
شــوند .حال آنکه این دو ،مقوالتی
کامال جداگانه هستند.
در برنامهریــزی بــرای حمایت از
سالمندان در کشور ،چند نکته مهم
را باید در نظر گرفت:
 .1لــزوم انجام مطالعــات میدانی
گســترده بــرای شناســایی تنوع
جمعیــت ســالمندی و احصــای
نیازهــای آنان؛ ایــن گام میتواند
کلیشههای حاکمیت و شهروندان
را دربــاره هزینهبربــودن خدمات
ســالمندی از میــان بــردارد .این
خدمات در صورتی پرهزینه اســت
که بدون در نظر گرفتن ویژگیهای
زمانی و مکانی ســالمندان به آنان
بودجه اختصاص دهیم.
 .2توجه به فرهنــگ بومی؛ برخی
باورهای فرهنگــی بهویژه حجب و
حیا و گاه ناتوانی در اظهار نارضایتی
و مخالفت ،ممکن اســت بسیاری
از ســالمندان را از صحبــت درباره
نامساعدبودن اوضاعشان بازدارد.
 .3هر نوع خدماتی که به سالمندان
ارائه میدهیــم ،درحقیقت نهتنها
خدمترسانی به آنان نیست ،بلکه
فرهنگســازی بــرای نوجوانانی
اســت که در آینــدهای نزدیک به
برنامهریــزی بــرای مــا خواهند
پرداخت.
منبع :خالصهای از مقاله «بررســی
راهکارهایمشکالتزندگیسالمندان
در ایــران» منتشرشــده در کتاب
«گزارش وضعیت اقشار آسیبپذیر و
آسیبدیدگاناجتماعی»

