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یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای ،نداشتن آگاهی 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  ،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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نحوه محاسبه مستمریها در سال 97
محمد حاجیبابایی

میزان این کمکها در سال 1397به شرح زیر تعیین و برابر
مقررات به حقوق و مستمریها اضافه میشود.
کمکهزینه ماهانه عائلهمندی 444911 :ریال
کمکهزینه ماهانه اوالد 89852 :ریال
کمکهزینه ماهانه همسر متکفل فرزند222455 :
ریال

کارشناس  تامین اجتماعی

بــر اســاس مــاده  96قانــون تامیناجتماعــی،
ســازمان تامیناجتماعی مکلف است ميزان تمامی
مســتمریهای بازنشســتگی ،ازکارافتادگی کلی و
مجموع مســتمری بازمانــدگان را در فواصل زمانی
که حداکثر از ســالی يکبار کمتر نباشــد با توجه به
افزايــش هزينه زندگی با تصويــب هيئتوزيران به
همان نســبت افزايــش دهد .همچنین بر اســاس
ماده  111قانون مذکور ،مستمری ازکارافتادگی کلی و
مستمریبازنشستگیومجموعمستمریبازماندگان
در هر حال نبايد از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد
(ترمیم میزان مستمری تا حداقل دستمزد سال) .در
این شــماره با توجه به اعالم حداقل دســتمزد سال
 ،1397ضمن پاسخ به چند سوال ،به شرح و توضیح
میزان افزایش حقوق مستمریبگیران و کمکهای
جنبی و حداقل مســتمری قابــل پرداخت به آنان در
سالجاری میپردازیم.

افزایــش میزان مســتمری در ســال 97از چه
تاریخی اعمال و پرداخت میشود؟

افزایش میزان مســتمری و کمکهای جنبی مشموالن
از ابتدای ســال 97اعمالشــده و مابهالتفاوت مستمری
در خــرداد 97و ماههای بعد محاســبه و به حســاب آنان
ً
واریز خواهد شد .ضمنا بهمنظور اطالع مستمریبگیران
گرامی ،احکام افزایش مســتمری از طریق سایت رسمی
سازمان به نشانی www.tamin.irدر اختیار آنها قرار
خواهد گرفت.

اینجانب در حال حاضر  60ســال ســن و هشت
ســال ســابقه قابلقبــول در تامیناجتماعی دارم؛
حال اگر بخواهم با قانون سنوات پرداخت حقبیمه
در ســال 1397بازنشسته شــوم ،چه مبلغی بابت
حقبیمه کسری  10ســال سابقه خود باید پرداخت
کنــم؟ در اینصــورت میــزان مســتمری ماهانــه
اینجانب در سال  97چقدر میشود؟

حداقل مســتمری قابل پرداخت در ســال 1397
برای مســتمریبگیرانی که حقوق آنــان از حداقل
دستمزد سال کمتر نیست ،چقدر است؟

در اجرای ماده  111قانون تامیناجتماعی میزان مستمری
بازنشســتگان ،ازکارافتــادگان کلی و مجموع مســتمری
بازماندگان که قبال برقرار شده یا در طول سال  1397برقرار
میشوند تا مبلغ  11112690ریال (حداقل دستمزد ماهانه
سال  )1397افزایش مییابد.

میــزان افزایش حقــوق مســتمریبگیرانی که
مســتمری آنان از حداقل دستمزد سال بیشتر بوده
در سال  1397چقدر افزایش یافته است؟

تمامی مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگی
(مجموع مســتمری پرداختی بــه بازماندگان متوفی) که تا
پایان اسفند سال  1396برقرار شدهاند ،از ابتدای سال1397
به میزان 13درصد افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،چنانچه
میزان مستمری بازنشستهای در اسفند سال قبل دو میلیون
تومان (بدون درنظرگرفتن مزایای جانبی مانند حق مسکن،
حق اوالد ،عائلهمندی و )...باشد در اینصورت میزان حقوق
بازنشستگی وی در سالجاری (بدون در نظرگرفتن مزایای
جانبی) با 13درصد افزایش به مبلغ دو میلیون و 260هزار
تومان خواهد رسید.

تمامی مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و بازماندگی که تا پایان اسفند سال  1396برقرار شدهاند ،از ابتدای سال 1397به میزان 13درصد افزایش مییابد.

حداقل مســتمری قابل پرداخت بــه افرادی که
مستمری آنان بر اساس سنوات پرداخت حقبیمه
بدون رعایت ماده  111قانون تامیناجتماعی تا پایان
ســال قبل برقرار شده است در ســال  1397چقدر
است؟

حداقل مســتمری قابل پرداخت به کســانی که بر اساس
قانــون «تعییــن تکلیــف تامیناجتماعی اشــخاصی که
 10ســال یا کمتــر حقبیمه پرداخت کردهانــد» با توجه به
سنوات پرداخت حقبیمه تا پایان سال  1396مستمریبگیر
شدهاند در سال  1397عبارت است از:
سنوات پرداخت حقبیمه ضربدر عدد  11112690تقسیم
بر  ۳۰که در آن  ۱۱۱۱۲۶۹۰ریال حداقل دستمزد ماهانه
در سال  ۹۷است.

ً
لطفــا در مــورد میــزان کمکهــای جنبــی بــه
مستمریبگیران در سال 1397توضیح دهید.

بهمنظــور جبران بخشــی از افزایــش هزینههای زندگی
و ارتقــای وضعیــت معیشــت مســتمریبگبران ،میزان
کمکهــای جنبی در ســال  1397بهشــرح زیــر تعیین
شده است:
 -1حق سنوات مازاد بر  20سال سابقه پرداخت حقبیمه
(اصلی و ارفاقی) آن دســته از مستمریبگیرانی که طبق
ضوابط در حال پرداخت اســت ،در سال  1397به میزان
 500تومــان به ازای هر ســال ســابقه مازاد بر  20ســال
افزایش مییابد.
 -2کمکهزینــه عائلهمنــدی ،کمکهزینــه اوالد و
کمکهزینه همسر متکفل فرزند
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حقبیمه کســری  10ســال سابقه بر اســاس فرمول زیر
محاسبه میشود:
33درصد* حداقل دستمزد روزانه سال پرداخت
* مدت کسری 10سال سابقه به روز
= مبلغ حقبیمه کسری 10سال سابقه
لــذا حقبیمــهای کــه بایــد بــرای تکمیــل 10ســال
ســابقه خــود پرداخــت کنیــد ،معــادل مبلــغ
 2*365 *370423 *%33 = 89234901ریــال اســت.
در اینصــورت میــزان مســتمری ماهانــه شــما از مبلغ
 11112690*10/30 =3704230ریــال کمتر نخواهد
بــود .البته به این مبلغ ســایر کمکهای جنبی مانند حق
کمکهزینــه عائلهمندی و اوالد و مســکن برابر مقررات
ً
اضافه و پرداخت خواهد شد .ضمنا با توجه به اینکه میزان
سابقه پرداخت حقبیمه شــما کمتر از 20سال است ،لذا
حق ســنوات که یکی از کمکهای جنبی اســت به شما
تعلق نمیگیرد.

باید بگویم این غفلت بســیار خسارتبار است،
چــون تحریمها حتما بــر قراردادهای ما -چه
خریدوفــروش و چه دریافــت و پرداخت پول-
اثر میگذارد .تحریمها حتمــا در حملونقل،
بیمه ،اســناد تجاری ،قیمت تمامشده کاالی
خریداریشده و خالص حاصل از صادرات اثر
میگذارد.تحریمهاقطعاسختیهاومشکالت
عدیدهای را از شــبکه بانکی به داخل کشور و
اقتصاد ما منتقل میکند .وقتی شبکه بانکی
نمیتواند در خارج از کشــور فعالیت کند مثل
گذشته به صرافیها متوسل میشود که آن هم
هزینه خواهد داشت و مهمتر از آن ،سرایت این
امر به ســرمایه در گردش ،در تحویل مواداولیه
در واحدهایتولیدی،تحویلمواداولیهصادراتی
و ...است.
رویکــرد تولیــد و صنعــت در برابــر
تحریمها
اگر ما به ایــن وضعیت بدبینانه نگاه کنیم باید
بگوییم در برابر تحریمها هیچ کاری نمیتوانیم
انجــام دهیم و اگر خوشبینانه نگاه کنیم باید
بگوییم هیچ اتفاقی با تحریمها نمیافتد .اما ما
باید واقعبینانه به این مسئله بنگریم و معتقدم
وضعیت تحریمی همانطور که تهدید است،
یــک فرصت هم هســت و مطمئنا کشــور ما
خصوصابخشخصوصیمیتواندازاینفرصت
استفاده کند.
تجــار و بازرگانان و صاحبــان تولید و صنعت
بخشخصوصی باید باور کنند شــرایط بعد از
خروجآمریکاازبرجام،شرایطمتفاوتیباوضعیت
قبلی و وضعیت کنونی است .به نظر میرسد
هنوز کسی باور نکرده قرار است همه تحریمها
با شــدت قبلی برگردد و این موضوع میتواند
غافلگیریهای بســیار مخربــی ایجاد کند.
شما (فعاالن تولید و تجارت) باید این را بدانید
که حتی اگر اروپاییها در سطوح ارشد سیاسی
حاضر به همکاری باشند شرکتهای اروپایی
حاضــر به فعالیــت در ایران نیســتند ،چراکه
در برابــر نظام تحریمهــای آمریکا محتاطانه
عمل میکنند .از ســویی این را هم بدانید که
راههــای دورزدن تحریمها کــه پیش از این از
آنها اســتفاده میکردید ،توسط آمریکاییها
و عوامل آنها شناســایی شده است .قبال در
جاهایی مثل ترکیه ،دبی ،کردستان عراق و در
افغانستان تحریمها را دور میزدیم .اما در دوره
جدید تحریم ،تمام این راهها بسته خواهد شد.
اگرچه نمیخواهم ناامیدانه حرف بزنم ،اما این
یک واقعیت اســت .با این حال کشوری مثل
ایران با ظرفیتهای بزرگی که دارد هیچوقت
شــبیه یک مغازه نیســت که با تحریم و فشار
بتــوان ِدر آن را بســت ،ولی باید شــرایط دوره
دولت آقــای احمدینژاد را تکرار نکرد و مانند
آن دوره ،فرصت دفاع شــخصی شرکتهای
بخشخصوصــی را از آنها نگرفــت .ما اگر
باور و قبول کنیم که شرایط ویژهای وجود دارد
متناســب با آن ،طرح میدهیم و از این تهدید
برای ایجاد فرصت استفاده میکنیم.
ادامه از صفحه 5

کالبدشناسیتقابل...
ضمنافراموشنکنیمکهساختارکاملتحریمها
هم در آن مقطع شکل نگرفته بود ،ولی اکنون
ســاختار تحریم کامل است .در مورد تحریمها
هم باید گفت در کل حدود  89تحریم در کنگره
آمریکاوجوددارد.حتمابهتعدادتحریمهااضافه
خواهد شد و فشــار افزایش خواهد یافت ،ولی
ما دیگر با تحریمهای ســازمان ملل و اتحادیه
اروپا مواجه نیســتیم .به نظر میرســد به دلیل
امتیازاتی که روسیه و چین از این وضع میبرند
مانع شوند که ایاالت متحده آمریکا حداقل در
کوتاهمدت بهطور یکدست در کل دنیا سیاست
خود را پیش ببرد .خود برجام ،ابزار بسیار خوبی
اســت که بشود این شــرایط را حفظ کرد ،ولی
بدونشک این وضعیت در درازمدت قابل تداوم
نیست .بهتر است در پایان این نکته را نیز مدنظر
قرار دهیم که با سیاستهای دوستان روس و
استفادههایی که از ورق ایران در بازی با آمریکا
میکنند هم آشنا هستیم ،لذا در مجموع الزم
استهوشیاریمانراحفظکنیموبرایوضعیت
جدید راهکارهای اساسی داشته باشیم.
مدیر مطالعات اقتصادی گروه مپنا

