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شماره صد و پنجاه

حضورشرکتتامینسرمایه
امین در نمایشگاه نفت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو توضیح میدهد

بازنشستگی
متناسب با سابقه بیمه پردازی
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

پس از تصویب قانون تعیینتکلیف مصوب 1392/7/17
مجلس شورای اسالمی که درباره بازنشستگی بیمهشدگان
دارای10ســال ســابقه پرداخت حقبیمه یا کمتر است،
چنانچــه بیمهشــدهای بعــد از  1390/7/14بــه ســن
شصت ســالگی رسیده باشد ( 55ســال برای خانمها) و
10سال سابقه بیمهپردازی آنها تکمیل شده باشد ،برای
بازنشســتگی نیازی به دارا بودن حداقل  20ســال سابقه
ندارند و میتوانند بازنشســته شوند .در این صورت حقوق
بازنشستگی این افراد (اعم از زنان و مردان) بدون رعایت
ماده  111قانــون تامیناجتماعی برقرار میشــود ،یعنی
ً
میزان حقوق بازنشســتگی آنان الزاما با حداقل دستمزد
ماهانه هر ســال افزایش نمییابد .در این شــماره ضمن
پاســخ به چند سوال در این زمینه به شرح و توضیح قانون
مذکور میپردازیم.
قانون تعیینتکلیف اشخاصی که 10سال و کمتر
حقبیمه پرداخت کردهاند شامل چه افرادی است؟

مشــموالن این قانون برای ارائه درخواســت بازنشستگی
عبارتاند از:
الف -آندسته از بیمهشــدگان متقاضی بازنشستگی که
دارای حداقل  60ســال تمام سن برای مردان و  55سال
تمام ســن برای زنان بوده و دارای حداقل  10ســال تمام
سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب -بیمهشــدگانی کــه دارای حداقل  10ســال ســابقه
پرداخت حق بیمه بــوده و در اجرای مقررات جاری طبق
آرای کمیســیونهای پزشــکی موضوع مــاده  91قانون
تامیناجتماعی از کارافتاده کلی شــناخته شده ،ولی حائز
شرایط دریافت مستمری (بهعلت دارا نبودن شرایط ماده
 75قانون) نشــده باشــند و ســن متقاضیان مرد کمتر از
60سال و زن کمتر از  55سال باشد.
نکته :چنانچه میزان ســابقه افــراد فوق (بندهای الف و
ب) کمتر از 10سال باشد ،متقاضیان برقراری مستمری
میتوانند با پرداخت حقبیمه سنوات کمتر از 10سال سهم

بیمه شــده و کارفرما طبق فرمول زیر به نســبت 10سال
سابقه بازنشسته شوند.
33درصد* حداقل دســتمزد روزانه سال پرداخت* مدت
کســری 10ســال ســابقه به روز=مبلغ حق بیمه کسری
 10سال سابقه
بهعنوان مثال ،مبلغ حق بیمه جهت کسری 10سال برای
هر یک سال با نرخ سال  1397مبلغ
 365*370423*%33=44617450ریال است که در آن
عدد  370423حداقل دستمزد روزانه امسال به ریال است.
حداقل مســتمری قابلپرداخت بــه متقاضیان
بازنشستگی بر اســاس سنوات پرداخت حقبیمه
چقدر است؟

حداقــل مســتمری ماهانه قابــل پرداخت برابر اســت با
یک ســیام ســنوات پرداخت حق بیمه ضربدر حداقل
دســتمزد ســال تقاضا .بهعنوان مثال ،فردی که امسال
بخواهد با 10ســال سابقه بازنشســته شود ،میزان حقوق
مســتمری ماهانــه وی حداقــل ÷30=3704230
( )10*30*370423ریال خواهد بود .البته واضح اســت
که هر قدر میزان ســابقه اینگونه متقاضیان از  10سال
بیشتر باشــد ،میزان مبلغ مســتمری ماهانه آنان از مبلغ
 3704230ریال بیشتر خواهد بود.
در صورتیکه فرد بازنشســتهای که بر اســاس
قانون ســنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته شده
فوت کند ،میزان مستمری پرداختی به بازماندگان
وی چقدر است؟

ً
در اینصورت بازماندگان حائز شرایط وی عینا از مستمری
زمان فوت و ســایر مزایای متعلقه (عیدی و  )...به نسبت
ســنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند شد.
بهعنــوان مثال ،میــزان عیدی پرداختی بــه فردی که با
 10ســال سابقه بازنشسته شــده ،معادل یکسوم عیدی
مستمریبگیران با حقوق کامل است.

اینجانب با  61ســال ســن و  16ســال سابقه بر
اساس سنوات پرداخت حقبیمه ،بازنشسته شدم.

میزان عیدی پرداختی به فردی که با  10سال سابقه بازنشسته شده معادل یکسوم عیدی مستمریبگیران با حقوق کامل است.

حال با توجه به اینکه میزان مستمری بازنشستگی
بنده کمتر از حداقل دستمزد سال است آیا میتوانم
ً
مجددا بیمه خود را ادامه دهم تا با  20سال سابقه و
حداقل دستمزد سال بازنشسته شوم؟

بلــه ،در صورت ارائه درخواســت بازنشســتگی و دریافت
مستمری ،میتوانید با انصراف کتبی از دریافت مستمری،
نســبت به ادامه بیمهپردازی خود (از جمله اشتغال بهکار
مجــدد یا بیمهپردازی بهصورت بیمهاختیاری یا مشــاغل
آزاد و )...تا رسیدن به شرایط بازنشستگی فعلی ،بازنشسته
شوید.

آیا زن بیمهشــده قالیباف که حداقل  55ســال
ســن و سابقه  10ســاله دارد که  4سال آن مربوط
بــه ســابقه بیمــه قالیبافان بــا نــرخ 14درصد و
 6سال آن سابقه قالیبافان کددار با نرخ 27درصد
است ،میتواند بر اساس سنوات پرداخت حقبیمه
بازنشسته شود؟

بله ،البته بهشــرط پرداخت مابهالتفاوت کســری 10سال
ســابقه یا کاملکردن ســوابق بیمــه قالیبافان 14درصد
خود ،توضیح اینکه سوابق «قالیبافان عادی 14درصد»

بــا توجه به نرخ آن به میزان نصف ســابقه بــا نرخ کامل
محاسبه میشود و چنانچه کسی بخواهد سوابق قالیبافان
14درصــد خــود را تکمیل کــرده تا کل مــدت آن (بدون
نصفشدن) در میزان سنوات بازنشستگی محاسبه شود،
برای تکمیل کردن آن باید مبلغی را بهعنوان مابهالتفاوت
پرداخت کند که فرمول آن به شکل زیر است:
میزان مابهالتفاوت برای تکمیل سابقه قالیبافان 14درصد
به ســابقه با نرخ کامل برابر اســت با دو برابر مجموع حق
بیمههــای پرداختی بــا نرخ 14درصــد22/5( -درصد*
حداقل دســتمزد ســال پرداخت تفاوت* مدت کل سابقه
قالیبافان 14درصد به روز)
اما محاسبات ریاضی نشان میدهد در این شرایط مبلغی
که بابت کســری  10سال ســابقه که با اولین فرمول این
متن محاســبه میشــود از مبلغی که با فرمول اخیر برای
تکمیل ســوابق قالیبافان به ســوابق کامل باید پرداخت
شود ،کمتر است.
بنابراین بهتر اســت این بیمه شــده بــا پرداخت حقبیمه
کسری 10سال سابقه که بر اساس فرمول اول این نوشتار
با نرخ امســال به میزان 2* 44617450=89234900
ریال است با 10سال سابقه بازنشسته شود.

مدیرعامــل شــرکت تأمیــن ســرمایه امین
معتقد اســت :در دوران فعلی اقتصاد کشور،
بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای بازار سرمایه
میتواند رویکرد مناسبی برای حوزه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی باشد.
ســعید بداغــی با اشــاره بــه حضــور مرکز
راهکارهای نیــرو و انرژی امیــن بهعنوان
تنهــا نهــاد مالــی و مشــاورهای حاضر در
بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی اعالم کرد« :در
ســالهای اخیر ،کســری بودجــه دولت و
مشکالت ریشهای نظام بانکی باعث شده،
افزایش ســهم بازار ســرمایه از تأمین مالی
و تعمیق بازار بدهــی ،بهمنظور حلوفصل
تنگنــای اعتباری بنگاههــا ،بیشازپیش،
مورد توجه قرار بگیرد».
وی افــزود« :مرکــز راهکارهــای نیــرو و
انــرژی در تامیــن ســرمایه امیــن با هدف
ارائــه راهکارهــای مالــی و مشــاورهای
یکپارچه در بیســت و ســومین نمایشــگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی
شــرکت کرده و درصدد اســت بــهزودی با
بزرگترین هلدینگهای انرژی کشــور در
زمینــه ارائه خدمات مشــاور ه و تأمین مالی
تفاهمنامههایی را منعقد کند.
سعید بداغی با اشــاره به موفقیتهای این
شــرکت در ســال  96اعــام کــرد :تأمین
ســرمایه امین با انتخاب ســازمان مدیریت
صنعتــی موفق شــد برای ســومینبار رتبه
نخست را در گروه واســطهگریهای مالی
بهدســت آورد .در کنــار آن نیــز باالتریــن
میــزان انتشــار و بازارگردانــی اوراق بهادار
برای تامین مالی شــرکتها و صنایع را نیز
در ســال  96به خــود اختصــاص دهد که
از ایــن حیث باســابقهترین و پرافتخارترین
شرکت تأمین سرمایه ایران بهشمار میرود.
بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی طی روزهای 16
تا  19اردیبهشــتماه جاری در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی برگــزار و مرکز
راهکارهای نیرو و انرژی امین در سالن 14
و  ،15غرفه  414حاضر خواهد بود.
ادامه از صفحه 6
علیرضا عونی
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طراح :حمیدرضا عبدالوند

عمودی
ی بهدستور محمد شا ه قاجار به قتل رسید  -بالی
 - 1باغی ک ه در آ ن قائممقا م فراهان 
جا ن تولید و اشتغا ل شد ه
ب قرآن -از تواب ع مثلثاتی -ماه سرد
 -2قل 
ی قدیم
 -3چهر ه  -زندا ن  -شوربا  -امپراتور 
ی ایرا ن با فیلم «همه میدانند»
ی سینما 
ی و چیستی -کارگردا ن اسکار 
 - 4چگونگ 
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افقی
گ از سایر
ش بسیار مهمتر و پررن 
ل موثر بر تولید محصو ل نق 
ن هم ه عوام 
 - 1در بی 
ن
س شیری 
ل دارند  -سپا 
عوام 
ی و عزتالله
ی نصیرینیا ،جمشید مشایخ 
ی اساتید عل 
ی با باز 
ی از مهرجوی 
 -2فیلم 
انتظامی -پشتسر -از سالحهای نظامی -ورم
ت موام -تثنی ه هجره ،دو هجرت؛ یکی هجرت
ی از سامرس 
 -3شالود ه و بنیان -کتاب 
به حبشه باشد و دیگری هجرت به مدینه
ی  -شمشیرز ن
ب تبریز 
ی صائ 
ک شعر 
ی خوشبو همراه کباب -سب 
 - 4سبز 
ی سوراخکرد ن  -سرمربی سایپا -از شهرهای استان مرکزی
ی برا 
ی فوالد 
 - 5ابزار 
ف دوازده م
 - 6پسر کیکاووس -فقط این -تکرار حر 
ی پرطرفدار در کرمانشاه -هرچه ستور میخورد
 -7صدم ه و آسیب -ساززه 
ی هندی
ی شده -گالب 
ت ب ه نامشا ن نامگذار 
 -8نژاد ،تبار11 -اردیبهش 
ن زاد ن
ی زنان -ب 
ی برا 
 -9پیداکرد ن  -نام 
ی روزانه -هنرمند
ت زبا ن گنجشک -جیر ه غذا 
 -10درخ 
یپرده-برگزید ه-نشانداد نباچش موابرو
ینشانداد نتصویررو 
یبرا 
-11وسیلها 
ی زیر دو دالر
ن کشور ب ه همرا ه التویا با دستمزد ساعت 
ف  -ای 
 -12بد نام -سخن ،حر 
ی و توسع ه قرار دار د
ی اقتصاد 
ل دستمزد سازما ن همکار 
ی جدو ل حداق 
در انتها 
ی فارسی
ف الفبا 
ن حر 
ت  -پنجمی 
 -13آموزندگان -جاذب ه و جذابی 
ب
ش عر 
ب پادشاها ن ترک -عضو متنفر از دود  -آت 
 -14نام آذری  -از القا 
ی امروز ایرا ن
ت کارگرا ن در جامع ه اقتصاد 
ی از عمد ه مشکال 
 -15پرتاب ه کمان -یک 

در جشنواره فیلم کن امسال
ی بد ن
ت سازما ن ملل -ت ه ماند ه نیرو 
ن  -نهاد توسع ه و تجار 
 - 5واحد پو ل در چی 
 - 6بل ه محاور ه  -دریاچ ه کانادا  -مصرفکنند ه
ی -باشگاه پرتغالی
ی در نگارگر 
ق آخر -سای ه زن 
 - 7رم 
ب چین
 - 8گوارا  -در معد ن بهدنبا ل آنند  -شهر مشکخیز در غر 
ی
ل قبول 
 – 9استادیوم پیر پایتخت  -زن گوشهنشین  -مقاب 
ن  -ویزیت  -مرزبا ن و حاک م
ی شیری 
ی زردآلو 
 - 10نوع 
ن شهر در ایا م نورو ز
ی اوستا  -قسمتی از موتور خودرو  -شلوغتری 
 - 11از بخشها 
 - 12مهاجم ایتالیایی و دومین ایتالیایی که با رئال قرارداد بســته است  -مجرایی
ک محفظه
ی ناخواست ه در ی 
ی بیرو ن راند ن هوا یا گازها 
برا 
 -13از تواب ع اردبیل -حرف ه  -خرده و ذره  -تاز ه
کوانیدریدکرب نتجزی همیکند.
یک هاورهراب هآمونیا 
گسرک ه-آنزیم 
-14شیش هبزر 
ی گیاها ن دیگر وجود دارد  -پیمان
ن آنزی م در لوبیا ،قارچها و بسیار 
ای 
ی افراد -طر ح کارتی
ش سط ح دستمزدها و درآمدها 
ن گا م نتیج ه افزای 
 -15نخستی 
کوارتقای
تایجادتحر 
تجه 
یدول 
یمال 
یوابزارها 
یتشویق 
ک هازجمل هسیاستها 
ت
ی اس 
ت تولید در میا ن تولیدکنندگا ن داخل 
صنع 

چرا نباید سهم درمان را ...
 -12بــا توجــه به مثال فــوق و اینکه بیش
از 12میلیون نفر بیمهشــده ،حقبیمه خود
را بــا دســتمزدهای باالتــر از حداقل مزد
پرداخــت میکنند ،احتســاب یکدرصد از
دستمزد آنها بابت سهم درمانی که دولت
بایــد پرداخت میکــرده رقم بســیار بزرگی
را تشــکیل میدهــد که با توجه بــه کمبود
منابع ســازمان ،در شــرایط فعلی یک فشار
مضاعف بر پیکره آن محســوب میشــود.
 -13اگر قرار است خزانه کل کشور مسئول
اخذ و توزیع سهم درمان باشد ،شفافیت در
نحوه تخصیص سهم درمان امری ضروری
اســت ،چراکه چنانچــه تعریف ناصحیحی
همانند عدد «نه بیســت و هفتــم» مدنظر
قرار گیرد ،حتما ســازمان تامین اجتماعی
با مشــکالت عدیدهای روبهرو خواهد شد.
 -14از آنجــا که همواره در گفتار و بعضا در
عمل ،تعریف قانونی ســهم درمان ،مبتنی
بر برداشتهای نادرست از تعهدات مختلف
سه رکن کارفرما ،کارگر و دولت در موضوع
حقبیمه اســت ،لذا ضروری اســت در این
خصوص شفافســازی شده و نظر سازمان
در رابطه با آن رسما اعالم شود.
کارشناس تامین اجتماعی

