بهرهبرداری
از  9پروژه شرکت رایتل
همزمان با ســالگرد پیروزی انقــاب و دهه مبارک
فجر ،در مراســمی با حضور وزیــر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،دبیر
شــورای عالی فضای مجازی ،اســتاندار تهران ،و
برخی دیگر از مقامات و مسئوالن ،از  9پروژه شرکت
خدمات ارتباطی رایتل رونمایی شد.
سهم  ۱۲درصدی  ICTدر اشتغالزایی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان
اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات حوزهای است که
فرصتهای شغلی فراوان و ثروت نهفتهای دارد و به
اخالقیترکردنجامعهمنجرمیشود،گفت«:سهم
بخش  ICTدر اشتغال کشور روزافزون است و برای
سال آینده سهمی ۱۲درصدی را پیشبینی میکنیم
که امیدواریم به  ۲۰درصد هم برسد».
دکتــر علــی ربیعی بــا بیــان اینکه شــرکتهای
تامیناجتماعــی زندگی مــردم را بهتــر و خدمات
بیشــتری به کارگران ارائه کردهانــد ،تصریح کرد:
«شرکت خدمات ارتباطی رایتل پول بیشتری بر سر
سفره کارگران گذاشته و این مایه خوشحالی است».
ویرایتلرامتعلقبهبازنشستههادانستوادامهداد:
«اگر در این شرکت سود بیشتری برای بازنشستهها
در نظر گرفته شود عالوه بر اینکه خداوند خیر دنیا و
آخرت را به آنها میدهد ،به رونق اقتصادی و طبقه
پایینتر جامعه نیز کمک شــده اســت ».ربیعی در
بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز
پیروزی انقالب اســامی به دستاوردهای انقالب
و لــزوم ملموستر کردن آن در زندگی مردم اشــاره
و تصریــح کرد« :کار امروز رایتــل در اینجا در حوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات درحقیقت نوعی
استمرار دستاورد انقالب در حوزه پیشرفت است».
رشد  ۴۵برابری سیمکارتهای فعال و
مصرف دیتا

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در این مراسم
گفت« :نگاه مجلــس و جامعه به حوزه  ICTتغییر
کرده و نباید با کســبوکارهای جدیــد در این حوزه
مخالفت شود ».محمود واعظی با بیان اینکه شرکت
خدمات ارتباطی رایتل در سالهای اخیر رشد خوبی
داشته ،اظهار داشــت« :در ابتدای روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید ،عدهای در پی منحل کردن رایتل
بودند و میگفتند این اپراتــور نوپا با وجود در اختیار
داشتن امکانات فراوان موفق نشده است .اما امروز
تعداد ســیمکارتهای فعال این شرکت رشدی 20
برابری داشته و مصرف دیتای مشترکان نیز  25برابر
شده که نشان میدهد شرکت خدمات ارتباطی رایتل
رشد خوبی داشته است ».وی بر ضرورت تغییر نگاه
به حوزه  ICTدر داخل کشور هم تاکید کرد و گفت:
«این نگاه در دولت تغییر کرده است و اگر با همراهی
دیگر سازمانها و نهادها همراه شود ،درنهایت نتایج
بزرگی در پی خواهد داشت ».واعظی به تالشهای
دولــت برای راهاندازی دولــت الکترونیکی و دولت
موبایلی هم اشارهای کرد و گفت« :تا پایان ماه جاری
فاز نخست دولت الکترونیکی راهاندازی خواهد شد».
مدیرعامل رایتل هم در این مراسم با بیان اینکه صد
درصد سهام رایتل متعلق به سازمان تامیناجتماعی
اســت ،گفت« :رایتل در ســه سال گذشــته رشد و
پیشرفت زیادی داشته و توانسته در همه بخشهای
مختلف به توسعه قابلتوجهی دست یابد .در شهریور
سال 92تعداد 128شهر تحت پوشش ما بود که امروز
به 503شهر رسیده است .تعداد سایتها نیز به3446
عدد افزایش یافته و  370ســایت نیز در حوزه LTE
فعال شــدهاند ».مجید صــدری در خصوص تعداد
مشترکینوسیمکارتهایفعالایناپراتورنیزگفت:
«سیمکارتهای توزیعی از یک میلیون در سال 92به
 9میلیون افزایش یافته و مشترکین فعال نیز از 350
هزار به  7میلیون مشترک رسیدهاند ».وی از افزایش
ظرفیت سیستم مرکز تماس از  120تماس به 480
تماس همزمان خبر داد و افزود« :همه این اقدامات
با استفاده از اپلیکیشــنهای داخلی و بومی انجام
میشود و تمام تالش ما این است که از ظرفیتهای
داخلی برای پروژههایمان استفاده کنیم».صدری با
بیان اینکه رتبه ســال  92این اپراتور در بخش تعالی
سازمانی  200بود که در ســال  94به  371افزایش
یافته ،تصریح کرد« :تقدیرنامهها و جایزه ملی کیفیت
ایران و دیگر جوایز از مواردی است که رایتل به دلیل
اقداماتخاصشبهآندستیافتهوسایتاینشرکت
پربازدیدترینسایتدرمیاناپراتورهایموبایلیکشور
است».مدیرعاملرایتلبااشارهبهاقداماتاینشرکت
پس از توافق برجام گفت« :شاید اولین شرکتی بودیم
که توانستیم در حوزه آیتی اعتبار اسنادی ( )LCبا
بانکهای جهانی باز کنیــم و قراردادهای خود را از
 40قرارداد سال  92به حدود  1400قرارداد افزایش
دادیــم ».صدری از حمایتهای وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و همچنین سازمان تامیناجتماعی و شستا در بحث
اشتغا لزایی تشــکر کرد و افزود« :تعداد شغلهای
ایجادشده شرکت رایتل در سه سال گذشته از  9هزار
یواسطه
شغل باواسطه در سال 92به 36هزار شغل ب 
و باواسطه رسیده است».

یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای نداشتن آگاهی و 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 و 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 .برای این منظور میتوانید سواالت خود را از طریق ایمیل  mohamadghashghaii@yahoo.comبرای ما ارسال کنید و یا به آدرس دفتر نشریه که در شناسنامه صفحهآخر قید شده است ،بفرستید.
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محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

براســاس برآورد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ۶میلیون نفر
در شــهرها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند و باید در
مــورد بیمه کردن ایــن افراد اقدام الزم صورت بگیرد .ســازمان
تامیناجتماعی با پوشش بیمهای گسترده و عوامل اجرایی فراگیر
که تمامی نقاط کشور را پوشش میدهد ،میتواند در امر پوشش
بیمــهای این افراد پیشقدم باشــد .دالیل لزوم اقدام ســازمان
تامیناجتماعی در این امر مهم را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
 -1سازمان تامیناجتماعی هم از نظر اجرایی ،داشتن امکانات و
ابزارهای الزم و هم مجوزهای قانونی میتواند در این عرصه وارد
شود و امکان موفقیت آن نیز نسبت به سایر صندوقها بیشتر است.
قانون تامیناجتماعی و مقررات مرتبط با آن این قابلیت را دارند که
انواع گروهها با گزینههای مختلف را تشــویق به بیمه شدن کنند.
بیمههای خویشفرما و پوشش سهل و آسان آن ،با ارقام متفاوت
حقبیمه ایــن امکان را برای همگان فراهم میســازند تا بتوانند
خدمات خاصی را از سازمان تامیناجتماعی دریافت کنند .در این
خصوص میتوان به بیمه مشاغل آزاد با نرخهای مختلف حقبیمه
اشــاره کرد .در حال حاضر تعداد بیمهشدگان حرف و مشاغل آزاد
 829هزار و  420نفر است که  6/1درصد از مجموع بیمهشدگان
اصلیسازمانراشاملمیشودووجودظرفیتهایفراوانوامکان
گسترش آن پنجره وسیعی را پیش روی سازمان تامیناجتماعی
میگشاید .مزیتها و قابلیتهای این نوع بیمه عبارت است از:
 بیمــه بازنشســتگی و فــوت بعد از بازنشســتگی بــا نرخ 12درصــد حقبیمه .با پرداخت مبلغ مذکــور به صورت اختیاری به
سازمان تامیناجتماعی ،متقاضی میتواند از خدمات و مزایای
بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی برخوردار شود.
یعنی زمانی که طبق ماده  76قانون تامیناجتماعی حائز شرایط
سنی و سابقهای شود ،میتواند درخواست بازنشستگی کند .در
صورتی که بیمهشده مذکور پس از بازنشستگی فوت کند ،برای
خانوادهاش مستمری بازماندگان در نظر گرفته میشود و در این
حالت کلیه بازماندگان واجد شــرایط (همســر ،فرزندان و پدر و
مادر) تا زمانی که شرایط الزم را دارند میتوانند از مستمری و کلیه
خدمات درمانی ســازمان بهرهمند شوند .در سال  95که حداقل
حقوق کارگری  812هزار تومان است ،افراد فاقد بیمه میتوانند
با پرداخــت مبلغ  97/500تومان به صــورت ماهانه از خدمات
بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی استفاده کنند.
 بیمــه بازنشســتگی و فوت قبل و بعد بازنشســتگی با نرخ 14درصد .در این نــوع از بیمه متقاضی میتواند با پرداخت حداقل
 114هزار تومان از مســتمری بازنشســتگی بهرهمند شود و در
صورت فوت چه قبل و چه بعد از بازنشســتگی ،بازماندگان وی
میتوانند از مستمری و خدمات درمانی برخوردار شوند.
 بیمــه بازنشســتگی ،فــوت و ازکارافتادگی با نــرخ  18درصدحقبیمــه .در این نوع از بیمه ،متقاضی با پرداخت حداقل 146
هزار تومان در ســال جاری میتواند از خدمات توامان مستمری
بازنشستگی و فوت و ازکارافتادگی غیرناشی از کار برخوردار شود.
 بیمــه بازنشســتگی ،فــوت و ازکارافتادگی با نــرخ  18درصدحقبیمه به همراه ســرانه درمان .در این شکل از بیمه عالوه بر
خدمات مربوط به بازنشســتگی ،ازکارافتادگی و فوت ،بیمهشده

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد:

چرا باید بیمهمشاغل
آزاد را جدی گرفت؟

در سال  95که حداقل حقوق کارگری  812هزار تومان است ،افراد فاقد بیمه میتوانند با پرداخت مبلغ  97/500تومان به صورت ماهانه از خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی استفاده کنند

و افراد خانواده وی با پرداخت سرانه درمان از خدمات درمانی در
طول زمان بیمهپردازی و پس از آن برخوردار میشــوند .ســرانه
درمان در سال  95ماهانه مبلغ  31هزار تومان است که به ازای
هر نفر از اعضای خانواده باید پرداخت شود.
الزم به توضیح اســت که انتخاب بیمه بازنشستگی با  12درصد
برای تمامی بیمههای چهارگانه فوق ضروری است ،ولی پذیرش
سایر موارد با انتخاب متقاضی است و امکان جابهجایی دارد .در
بیمه مشــاغل آزاد دولت پرداخــت  2درصد حقبیمه را بهعنوان
کمک متعهد شده است .البته یک درصد سهم درمان دولت در
مبلغ سرانه درمان لحاظ شده است.
 -2وجود قوانین و مقررات شفاف و سهل و آسان برای بیمه حرف
و مشــاغل آزاد و بیمه اختیاری میتواند این نوع بیمه را بیمهای
کاربــردی و محبــوب معرفی کند .تا جایی که بــا وجود این نوع
بیمه دیگر کسی در سطح کشور از پوشش بیمه تامیناجتماعی
به دور نخواهد ماند.

 -3وضعیــت مالی ســازمان اقتضا میکند این ســازمان برای
جذب افراد بدون پوشــش بیمه تالش بیشتری کند .همانگونه
که در نوشــتههای قبلی نیز مکرر بر آن تاکید شــده ،در شرایط
اقتصادی کنونی کشــور و منابع محدود سازمان و بحرانهای
ناگزیر صندوقهای بازنشستگی کشور تنها راه برای برونرفت
از ایــن وضعیــت و به تعویــق انداختــن بحران مالی ســازمان
تامیناجتماعی ،افزایش تعداد بیمهشدگان است .صندوقهای
بازنشســتگی به طــور طبیعی مراحلی را طــی میکنند و پس از
سپری شدن مدتزمانی که طول مدت آن به شرایط اقتصادی،
تعهدات و ...بســتگی دارد ،بیشک به پیری و تهی شدن منابع
میرســند .این موضوع برای همه صندوقهای بازنشســتگی
(چــه داخلی و چه خارجــی) به وجود آمده و میآیــد .باید کاری
کرد که این جریان و نتیجه حاصل از آن هرچه بیشــتر به عقب
بیفتد .اصالحات پارامتریک که یکی از موارد مهم در جلوگیری
از بحران صندوقهاســت در حال حاضر در کشــور امکانپذیر

من زیاد در مورد بیمه نمیدانم30 .سالهام و تحت تکفل پدرم هستم .در موسسهای
کار میکنم که از من خواســتهاند  50درصد بیمه را خودم بپردازم؟ اگر یک ســال بیمه
پرداخت کنم و بعد به هر دلیلی ،حاال یا به میل خودم یا توسط سازمان مربوطه بیکار شوم
(نه رسمی هستم نه قراردادی) ،چون دیگر حقوقی ندارم که از آن حقبیمه کسر شود،
در این شرایط چطور میتوانم بیمهام را ادامه دهم؟ و اگر نخواهم بیمه را ادامه بدهم
پولهایی که در این مدت از حقوقم کسر شده چه میشود؟ آیا میتوانم آن را پس بگیرم؟

بیمه برای همه الزم اســت ،بیمه درواقع تضمینی برای زندگی است ،چه برای حال و چه برای

نیســت .درآمد و منابع حاصل از ســرمایهگذاری نیز بسیار ناچیز
است و نمیتواند جوابگوی هزینههای باالی پرداخت مستمری
و هزینههای درمانی باشــد .ســازمان باید متکی به خود باشد و
زمینه افزایش منابع را فراهم ســازد .بقای ســازمان هم با وجود
بیش از  70ســال فعالیت به خاطر افزایش تعداد بیمهشدگان از
زمان تاســیس تاکنون بوده اســت که این روند باید بیشازپیش
تقویت شــود .سازمان قادر است تعداد بیمهشــدگان اصلی را تا
 20میلیــون نفر افزایش دهد .این هدف باید یکی از برنامههای
میانمدت سازمان محسوب شود.
ترویج فرهنگ بیمه و تامیناجتماعی میان آحاد جامعه و تشریح
مزایا و امکانات ناشی از آن از مهمترین وظایف فعلی متصدیان
ســازمان اســت و کوتاهی در این امر با توجه به تالش در جهت
تاســیس صندوقهای خصوصی و ورود بیمههــای تجاری به
عرصه بیمههای تامیناجتماعی و بازنشســتگی فرصتسوزی
است و نباید به راحتی از دست برود.

آینده .هم برای خود و هم برای خانواده .حقبیمه  30درصد دســتمزد اســت که  23درصد آن
سهم کارفرما و  7درصد سهم بیمه شده است .بنابراین اخذ  50درصد حقبیمه از کارگر غیرقانونی
است .سابقه در تامیناجتماعی همیشه برای فرد محفوظ است و هروقت شرایط دریافت خدماتی
برای بیمهشده فراهم شود ،میتواند از مزایای آن استفاده کند .در قانون تامیناجتماعی مجوزی
برای استرداد حقبیمه وجود ندارد و فقط میتوان سوابق را به صندوق دیگری منتقل کرد .ضمن
اینکه شما میتوانید با پرداخت حقبیمه در چارچوب بیمه اختیاری و یا بیمه حرف و مشاغل آزاد
بیمه خود را ادامه دهید تا شرایط بازنشستگی را به دست آورید.
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طراح :حمیدرضا عبدالوند


افقي
 - 1کشوری که برای ارتقای شغلی و به دستآوردن مهارتهای جدید
یکی از مقصدهای اصلی مهاجران متخصص است  -کارگران این کشور
بیشترین حقوق حداقلی را میگیرند.
 - 2ردیفی ،افقی  -قلعه تاریخی معروف شوش  -لبخند
 - 3رسوا کردن  -مخفف ساو  -بازی و سرگرمی  -کرانه
 - 4عالمت مفعول بیواسطه  -زبانه آتش  -بانگ ندا  -نجیب ورزشی!
 - 5از عوامل اصلی رشد اقتصادی در اقتصادهای نوین  -سریع و تیز  -مملو
و لبریز
 - 6دریایی نزدیک دریای سیاه  -بخشش  -یار همایون در اثری از
خواجوی کرمانی
 - 7ضربه فرنگی  -باشگاه قمیها  -از شهرهای گیالن  -مهرهای در شطرنج
 - 8از قطبهای موفق صنعتی کشور  -برای دومین سال متوالی رتبه اول
فهرست کشورهایی را به خود اختصاص داد که مهاجران متخصص قصد
زندگی در آنجا را دارند
 - 9تن  -مرمر  -مارال  -مدافع فوتبالی
 - 10بیزاری  -فرورفتن در آب  -کتابی از امیل زوال
 - 11ضمیر جمع  -گهواره  -فرقه اسماعیلیه ،درونگرایان
 - 12تندوتیز  -راز باالنشین!  -واحد شمارش گوسفند  -بانگ ندا
 - 13رفتاری که موردپذیرش جامعه است  -خجسته  -عضو دونده -
شهری در مراکش
 - 14از القاب پادشاهان ترک  -تصمیمگیرنده اصلی تیم  -اختراع وایتکم
جودس آمریکایی در سال 1893
 - 15از سریالهای پرطرفدار تلویزیونی با بازی مرحوم حسن جوهرچی -
یکی از باالترین نرخهای تولید علم را در جهان دارد
عمودی
 - 1روزنامه ورزشی اسپانیا  -یکی از حوزههای مغفول در کشور ایران برای
توسعه کارآفرینی

 - 2درخواست مودبانه  -با خورد میآید  -سرزمین بلقیس  -چشمدرد
سابقه  -فرمان  -از مشاغل کارگری
 - 3ناخوشی  -بی 
 - 4پایان دادن به یک اختالف  -رمانی از جین اوستین  -شیشه بزرگ
سرکه
 - 5رمق آخر  -پاسخ مثبت شیرازی  -گربهسان آسیایی  -سرمنزل
 95 - 6درصد کسبوکارهای حوزه اتحادیه اروپا را شامل میشوند  -بلیغ
و شیوا

 - 7برگههای رای  -تکرار حرف دوازدهم  -زایمان ،بن زادن  -ریشخند
 - 8آب در زبان آذری  -مصون  -مطلع  -شیره انگور یا خرما
 - 9فربه  -کافی  -وسیع  -زادگاه سیبزمینی
 - 10تقویت رادیویی  -از عوامل ابتال به بیماریهای قلبیعروقی در ایران
 - 11دریاچه حمام  -عضو تنفسی  -بوی نم  -حرف انتخاب
 - 12فوتوفن کار  -پیشگاه  -موسسهای وابسته به سازمان ملل
 - 13خراب و ویران  -مسکننده  -سودای ناله  -عموی بتتراش حضرت
ابراهیم (ع)
 - 14اندوه سخت  -حراست  -پرداختیهایی که در هر حالت باید به کارگر
داده شود  -قارهای که رکورددار کودکان کار در جهان است
 - 15پرداختی به کارگرانی که بدون اختیار کار خود را از دست میدهند
و یکی از تعهدات کوتاهمدت سازمان تامیناجتماعی است  -قلم انگلیسی
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