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یادمان
به مناسبت درگذشت استاد دکتر صادق آیینهوند

استادی به زاللی آیینه
دکتر منصور اعتصامی

قالاهلل الحکیــم «:و اذا اصابتهم مصیبه
قالــوا اناهلل و انا الیــه راجعون» (هنگامی که
مصیبتی بر آنان وارد میشــود ،میگویند ما
از خداییم و به سوی او بازمیگردیم).
درنــگ در این عالم نســبت بــه دوران
حضور در برزخ و آخرت بســیار اندک است.
کســی که بتواند در این دوران درنگ 100
مقاله اثربخش علمــی به همراه بیش از 30
کتــاب تألیف کند ،قطعــاً در معرض توفیق
الهی بوده اســت .البته این بخشــی از ثمره
زندگی علمی – فرهنگی استاد دکتر صادق
آیینهوند بود.

برادر درگذشته و استاد فرهیخته ،دکتر
صــادق آیینهونــد از زمره بــزرگان اثرگذار
علمی کشــور بود .به خوبی به خاطر دارم در
اواخر دهة  60که مشغول نگارش پایاننامه
فوقلیسانســم بودم ،از یکی دو مقاله ایشان
در حوزه تاریخ اسالم بهره وافر بردم.
توفیق حقیر هنگامی دو چندان شد که
در ســال  1392به عنوان عضو کمیســیون
دایمی پژوهشــگاه علوم انسانی در یکی دو
جلسه شــخصیت اخالقی و صمیمی ایشان
را درک کردم .با محبــت کامل یکی از آثار
مکتوب خویش را به ایــن حقیر هدیه کرد.
رفتار لطیف ،روح بلند و آرامش و متانت در
ســخن گفتن شیوه بارز رفتاری ایشان تلقی
میشــد.ای دریغ که چند صباحی بیشتر از
حضورشان بهره نبردم.
به نظر نمیرســد سالها جای خالی این
استاد ارزشــمند تاریخ ایران و اسالم و فرد
مؤمن و متدین پر شود .امید است شاگردان
آن عزیــز در کنار آراســتگی به علم،اخالق
و ســیرت پاک ایشان را نیز نصبالعین خود
قرار دهند.
در پایان ضمن عرض تســلیت به قاطبه
دانشگاهیان بهویژه اســتادان معزز دانشگاه
تربیت مدرس و پژوهشــگاه علوم انســانی،
توجه همگان را به آثار ارزشمند آن دانشمند
بزرگ بهویژه در حوزه تاریخ اسالم و مفاهیم
اجتماعی مرتبط بــا آن جلب میکنم .امید
اســت با مرجع قرار دادن این آثار ،شــاهد
ترویج تفکرات ارزشــی  -تاریخی آن استاد
باشیم .انشاءاهلل...
با آرزوی توفیق الهی

مشکلی به نام پرداخت

درددلهــای مجیدرضاضیاپور ،مســئولپرداخت
شعبه ،تا حدی کلی است .اوبا اشاره به مشکالت اساسی
در ســاختارهای سازمانی معتقد اســت که با رفع آنها،
کار خدماتدهی به مراجعان ســهلتر خواهد شد .وی
عمدهترین مشــکل را کمبــود نیرو بیــان میکند و
میگوید :در ردیف تشکیالتی ما 9 ،نفر نیرو پیشبینی
لتنها با  5نفر در حال فعالیت
شــده اســت که در عم 
هســتیم .شما میدانید که حســابداری کاری حساس
است و وقتی فشار کار مضاعف باشد ،حاصل کار ممکن
است اشتباه شود.
ضیاپور در ادامه به مشــکالت سیســتمی اشــاره
میکند و میگوید :بعضی سیستمهای ما هنوز قدیمی
اســت .با وجودی که امروز همه جا از سیستم اوراکل
برای ساماندهی اموال بهر ه میگیرند ،ما هنوز سیستم
فاکسپرو را داریم .به این بیان که ما هنوز با چاپگرهای
سوزنی کار میکنیم و دیگران با چاپگرهای لیزری.
ضیاپور در ارتباط با مشــکالت موجود در سیستم
بانک درآمد میگویــد :در این سیســتم ،اربابرجوع
میتواند از طرق مختلف ماننــد اینترنت ،عابربانک ،
باجــه بانک و مانند آن حق بیمه خود را پرداخت کند.
این اقدام بســیار عالی است و پس از  24یا  48ساعت
به صورت مکانیزه در سیستم ما ثبت میشود ،اما برای
کسانی که در همان لحظه و به صورت آنی کار دارند،در
عمل مشکل بزرگی ایجاد میکند ،یعنی فردی که مث ً
ال
از طریــق اینترنت پرداخت خــود را انجام داده و حال
بدون رســید قصد ثبت دارد ،مــا نمیتوانیم کار وی را
انجــام دهیم تا زمانی که گواهی واریز در اختیار ما قرار
گیرد .حاصل این فرآیند گاهــی حتی به درگیری نیز
میانجامد .این در حالی اســت که مراجعهکننده حق
دارد و پس از پرداخت ،تقاضای رسیدگی به کار خود را
میکند .مسئول پرداخت شعبه میافزاید :در این میان،
اگر ما به فیش در دست فرد نیز اعتماد کرده و تأییدیه
پرداخت او را بزنیم ،باز هم ممکن است مشکالتی ایجاد
شود .برای مثال فردی که در آخر ماه اقدام به پرداخت
حق بیمــه از طریق اینترنت میکند ،ممکن اســت با
ارجاع به بانک مواجه شــود و پول به حسابش برگردد.
حال این فرد اگر متوجه این امر نشود ،مشمول جریمه
دیرکــرد یا عدم پرداخت می شــود و خود این موارد
مشــکلآفرین خواهد بود .اینها مواردی است که همه
ماهه چندین مورد از آن در شعبه اتفاق می افتد.
معوقات الوصول

محمــد محمدنبی ،مســئول امــور اجراییات ،در
خصــوص وضعیت شــعبه می گوید :شــعبه  8تأمین
اجتماعی به ســبب موقعیت خود ،مشــکالت خاصی
دارد .اغلب کارگاههای پرشمار تحت پوشش این شعبه،
در واحدهای مســکونی است .در این منطقه ،کارگاه با
استانداردهای واقعی وجود ندارد .به این صورت که یک
کارگاه در طــول یک دهه ممکن اســت چندین مالک
و کارفرما داشته باشــد و از آنجایی که واگذاریها هم
به صورت دســتی یا به اصطالح کلیدی اســت ،وصول
مطالبات معوق با دشواری انجام می گیرد.
وی نداشتن آگاهی از مسائل بیمهای و بیسوادی را
مهمترین مشکل مراجعهکنندگان میداند و میافزاید:
به سبب سهلاالجاره بودن امالک در منطقه و ناآگاهی
کارفرمایان و مالکان ،گاهی کار دچار مشــکل میشود.
مثــ ً
ا فردی ملکــی را اجاره می کند و پــس از اتمام
قرارداد ،نسبت به مفاصا حساب اقدام نمیکند .حاصل
اینکه حجم انبوهی از بدهیها برای مالک پس از چند
سال برجای میماند.
محمدنبــی ادامه میدهــد :معوقــات الوصول یا
مشکوکالوصول این شعبه ،براساس آنچه ما از پروندهها
استخراج کردهایم ،در حدود  300میلیارد ریال است که
برای یک شــعبه ،رقمی باال محسوب میشود .علت آن
هم چیزی نیست جز موارد یاد شده.
وی میافزاید :شاید سختترین نکته در این خصوص،
وصول مطالبات حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور باشد.
از آنجایی که این قانون به تازگی تصویب شــده اســت،
بعضا کارگرانی که در دهههای  60یا  70در این منطقه
مشــغول به کار بوده و حال مشمول این طرح میشوند،
برای دریافت حقوق خود به ما مراجعه میکنند .دشواری
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کار هم به خاطر دسترسی نداشتن به کارفرمایان اصلی و
اینکه این امالک به صورت دســتی جابهجا شده یا اجاره
داده شدهاند ،است .از اینرو ما موظفیم حق بیمه مشاغل
سخت و زیانآور مربوط به چند دهه قبل را از کارفرما یا
مالک امــروزی دریافت کنیم که حاصلی جز اتالف وقت
هر روزه ما برای ســروکله زدن با کسانی که این پول را
ناروا میدانند ،در پی ندارد.
امور مستمریها

موضوع وصول مطالبات حق بیمه مشــاغل سخت
و زیانآور برای واحد امور مســتمریها هم سبب ایجاد
مشکل شده است.
خانم ناظریان ،کارشــناس امور فنی مســتمریها
در ایــن خصوص میگوید :از آنجایی که منطقه ما یک
منطقه کارگری و کارگاهی است ،احقاق این حق برای
ما دشــوار اســت .زیرا نیروی کافی در اختیار نداریم و
رســیدگی به این حجم از پروندهها کار طاقتفرسایی
است .وی میافزاید :شما در نظر بگیرید فردی که طی
چندین ســال کار کردن 6 ،ماه را در یک کارگاه بوده و
یک سال را در جای دیگر .حال ما باید این سوابق را در
منوهای مختلف تجمیع کنیم و هر کدام را جداگانه به
تأیید برســانیم .حاصل این فرآیند آن اســت که ارباب
رجــوع اغلب ناآشــنا به قوانین از کندی کار شــکایت

میکند .ما هم مجبوریم به تکتک آنها توضیح بدهیم
و آنها را متقاعد سازیم.
ناظریان ادامه میدهد :من مدت یک دهه است که
در این بخش مشغول به فعالیت هستم .وضع این شعبه
ل دیدید ،نبــوده .میز اربابرجوع
بــه صورتی که در قب 
و سیســتم نوبتدهی در یکی ،دو ســال اخیر به اینجا
اضافه شده است و امیدواریم ساختمان هم وضع بهتری

ساختما
بــا 4

خیابان ســعدی ،پایینتر از چهارراهی که زمانی م
شــمالی تهران ،خیابان امام خمینی امروز بود ،این
ناصرالدین شاه و با گسترش شهر به سمت شمال،
بین خیابان اللهزار و میدان بهارســتان که این رو
درست روبهروی ادارهکل راهنمایی و رانندگی ســ
نیروی انتظامی شده است) و در انتهای کوچه ،میت
در حال رفت و آمد به شــعبهاند .قبل از رســیدن
گودبرداری عمیقی است که در کنار ســاختمان ان
گشایش یک پاساژ بزرگ،ازدحام وشــلوغی بیش
ساختمان زیبای روبهروی آن ،تا حدی از زشتی آن
ناصرالدین شاه بوده و امروز به عنوان تاالر پذیرایی
شعبه از سه ساختمان مجزا تشکیل شده است که ه
حمزهای ،معاون اداری و مالی شــعبه به درخواست
مسئوالن بخشهای مختلف داشته باشیم .وی به نک
که امروز بیش از  70ســال از عمر آن میگذرد ،در
گوناگون آن هم به همین نحو اســت ».اگر بخواهیم
بیاوریم ،گالیه از وضعیت ساختمان ،شــاهبیت تما
،اما نوع ســاختار آن به گونهای است که هم اسباب
پراکندگی کار به ستوه میآورد.

