
جدول      تغییر نگران اجتماعی تامین  بازنشستگان
پرداخت   ها  نظام مستمری متمرکز  

حسین اکبری

 پیش از ورود به موضوع، این یادداشت را تقدیم می کنم به آقای اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته

 سال ۵ دادگاه انقالب به ۲۶ که به خاطر دفاع از حقوق صنفی خود و همقطارانش، از سوی شعبه

 اجتماع و تبانی به قصد" ضربه شالق محکوم شده است و به اتهام ناروا و نادرست ۷۴ زندان و

.تحمل کیفرگناه ناکرده را می بیند " ارتکاب جرم علیه امنیت کشور 

 این روزها نگرانی بازنشستگان از اعالم جداول واریزی مستمری ها و احساس ناامنی از تکرار 

 تغییر جدول پرداخت ها که به شکل های محتلفی در فضای مجازی و در کانال های تلگرامی این

 حقوق بگیران بازنشسته و مستمری بگبر. گروه از مستمری بگیران تامین اجتماعی دیده می شود

 همیشه  دریافت می کتتد  که جز مستمری ماهانه درآمدی ندارند و بیشترین آنها مستمری حداقلی

 این نگرانی را داشته اند که چگونه از پس هزینه های خود به ویژه هزینه های تعهد آور مانند اقساط

 این گونه تغییرات که بدون. به بانک ها و اجاره خانه و هزینه های مقرر در زمان تعیین شده برآیند

 گرفته است، می تواند موجبات  در نظر گرفتن شرایط زندگی این دسته از حقوق بگیران صورت

  .نگرانی های بسیاری برای بازنشسته و مستمری بگیر فراهم سازد

 و در دولت اول آقای روحانی آغاز شد و تا به امروز 1394سابقه تغییر جدول نظام پرداخت از سال 

:چنین است "ایرنا"آخرین تغییرات اعالم شده در نظام پرداخت برابر گزارش . ادامه یافته است 

جامعه رفاه و تأمین اجتماعی_ ایرنا  

۱۴:۴۴-  ۱۴۰۰ خرداد ۲۳ :تاریخ انتشار

زمان پرداخت حقوق مستمری بگیران اعالم شد

زمان بندی پرداخت حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در- ایرنا - تهران   

اعالم شد ۱۴۰۰ خرداد .

 به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری

خرداد آغاز شده و تا سی و یکم خرداد بر اساس حروف الفبا ۲۰ بگیران این سازمان در این ماه از  

واریز می شود( مطابق با جدول ذیل) .
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نام حرف تاریخ پرداخت

20/3/1400                                                                          ؟/ا .آ

21/3/1400                                نفر ۲۰۰۰       حرف ب تا ش شعب تا

22/3/1400                                 نفر ۲۰۰۰      حرف ص تا ی شعب تا

23/3/1400                                                                              ب

24/3/1400                                                                        پ، ت،

25/3/1400                                                                     چ،ج،ژ،ص

26/3/1400                                                                       ض،ز،ف

27/3/1400                                                    ح، همکاران بازنشسته

28/3/1400                                                                       ق،ر،س

29/3/1400 بانک های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات

29/3/1400                                                                                ط،ظ،خ

30/3/1400                                                                گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک

31/3/1400                                                      د،ش، ع،ن،م و بنیاد شهید

 آنچه در گزارش ایرنا منعکس شده است برای یکماهه خرداد است و معلوم نمی کند آیا این روند 

 متغیر است و یا برای همه ی ماهها این نظام پرداخت ثابت خواهد ماند و به همین دلیل  اعالم

 نسبت به تعهد سازمان تامین اجتماعی در پرداخت به موقع دچار تردید و نگرانی شده  بازنشستگان

 اند

 این تردید و نگرانی البته زمینه های دارد چرا که طی سال های فعالیت صندوق تامین اجتماعی در

 دولت آقای روحانی این تغییرات صورت گرفت و علیرغم آنکه دولت به صندوق سازمان تامین

 اجتماعی بدهکاری قابل توجهی داشته و دارد اما از بازپرداخت بدهی های خود سر باز زده و عمال

.تامین منابع سازمان را دچار مشکل کرده است

 پرداخت حقوق  تا کنون سازمان تامین اجتماعی به جای تامین منابع برای 13894از دی ماه 

 روزه پرداخت ها، در 15بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود؛ با به تعویق انداختن 

 عمل برای تامین آن از محل سود و بهره ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق بازنشسته و مستمری



 بگیر را تامین کرده است و به واقع از سود پول خود شان بخشی از حقوقشان را تامین کرده است

.

 منتهی این روند تغییر نظام پرداخت ها دایما متغیر بوده است برای نشان دادن تغییرات در طی

 متوجه میشویم که تغییرات تا آنجا که ممکن بوده( 1395تا فروردین 1394یعنی از آبان )شش ماه 

.است زمان بیشتری را به خود اختصاص داده است و هر ماه نسبت به ماه قبل متفاوت است 

 زمانبندی نظام پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران

بشرح جدول زیر بوده است 1395تا فروردین  1394از آبان ماه  حقوق خود را دریافت می کنند  .

 

دریافت ردیف  تاریخ
فعلی  حقوق

دریافت   تاریخ
در   مستمری

94آبان 

دریافت   تاریخ
در   مستمری

94آذر 

دریافت   تاریخ
در   مستمری

94دی 

دریافت   تاریخ
در   مستمری

94بهمن 

دریافت   تاریخ
در   مستمری

94اسفند 

دریافت   تاریخ
در   مستمری
95فروردین 

81114172020پنجم1
101316192222هفتم2
111417202323هشتم3
121518212424نهم4
131619222525دهم5
141720232626یازدهم6
151821242727دوازدهم7
25 16192225سیزدهم8
26 17202326چهاردهم9

27 18212427پانزدهم10
25  192225شانزدهم11
26  202326هفدهم12
27  212427هجدهم13
25   2225نوزدهم14

 

 با وجود چنین اختیاراتی از سوی صندوق سازمان تامین اجتماعی در نظام پرداخت ها و بدون

 که از زمان دولت" هیات امنای سازمان تامین اجتماعی"نظارت و کنترل و بازخواست از طرِف 

 احمدی نژاد به جای شورای عالی تامین اجتماعی و به شکلی خالف قانون کار؛ جایگزین شد؛ این

 هیات نیز عمال موافق و مسوول در این تغییر نظام پرداخت ها بوده است و باید به بازنشستگان و

 اما از آنجا که تشکل رسمی نمایندگان بازنشستگان و. مستمری بگیران در این باره توصیح میداد

 "کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی"مستمری بگیران یعنی 

 هم از مسوولیت خود در این باره سرباز زده است طبیعی است که این روند ادامه یافته و تا کنون

 برقرار باشد و این نگرانی برای باز هم خریدِ زمان به زیان بازنسشته و مستمری بگیر برای تامین

.منابع از سوی صندوق سازمان تامین اجتماعی انجام شود 



 در روز های پایانی دولت دوازدهم و در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم بازنشستگان می خواهند

 اطمینان یابند که این گونه اعالن نظام هماهنگ پرداخت ها ادامه ی همان شیوه تا کنونی ان نیست

 چرا که در این صورت نه تنها ممکن است این روند تغیییرات منجر به سرایت تعویق پرداخت هایی

 که در باره کارگران شاغل شده است، گردد بلکه از آن بدتر زمینه  ای شود تا به بهانه نبود و کمبود

 زده است ؛ بکار" شستا "منابع چوب حراجی که دولت دوازدهم به مایملک سازمان تامین اجتماعی 

 اُفتد و باز هم این حراج از طریق بورس در دولت سیزدهم ادامه یابد و از این راه بازهم سازمان

.تامین اجتماعی و صندوق آن از تامین منابع توسط شرکت های تابعه سازمان محروم گردد 

 این موضوع می تواند و باید موجب هم رایی و همبستگی بیشتر بازنشستگان برای حفظ منابع و

.سرمایه بین النسلی که به خود آنان تعلق دارد گردد


	بازنشستگان تامین اجتماعی نگران تغییر جدول نظام پرداخت متمرکز مستمری ها

