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در نشست توانمندی رفاهی سالمندان مطرح شد

O

سياستگذار سالمندیکيست؟

نسیبه زنجری

پژوهشگر سالمت و رفاه اجتماعی

حلقههایمفقوده
سياستگذاریسالمندی
مفهوم سالمندی بهعنوان یک مسئله
اجتماعی ،دارای دو روایت تاریخی است:
یکی روایت ســنتی یا ایدهآلگرا که در
آن ،بیش از اندازه در مورد وضعیت خوب
و طالیی سالمندان در دوران گذشته با
حسرت صحبت میشود و یکی روایت
مدرن کــه ترکیب ناامیــدی در مورد
افزایش جمعیت ســالمندان به همراه
تفکرگسترشتضادهایبیننسلیاست.
در گذشته بهخصوص در آسیایشرقی
اندیشــه احترام برای پیشکســوتان و
سالمندان مطرح بود .در مذاهب بزرگ
در جهان ،دوران ســالمندی بهعنوان
تعامل بین خرد و مرحله رشــد نهایی
مطرحمیشود.بههمیندلیلسالمندان
جایگاه ویژهای دارند .حتی واژه شهروند
ارشــد در حقوق نیز برگرفته از همین
ارزشهای فرهنگی جامعه اســت .در
دوران قدیم ارجحیت سالمندان بهدلیل
کنترل روی دارایی ،جانشینی ثروت و
تقویت توســط اخالق بود .درواقع جد
بزرگ،ریشهتمامفضیلتهابودودرتفکر
آسیایشرقی رستگاری براساس احترام
به بزرگان و سالمندان مطرح میشد .اما
درگذشتهنیزهمیشهجایگاهسالمندان
باال و ایدهآل نبوده اســت .تا زمانی که
سالمند،نانآورخانوادهبودجایگاهخوبی
داشت،اماباورودبهدورانرنسانسورشد
شهرنشینی،کمکمدرخانوادههایفقیرو
کارگرباسپردهشدنمسئولیتنانآوری
به سایر اعضای خانواده ،نقش سالمند
کمرنگ شد و جایگاه ارزشمند خود را
از دست داد .اما مجددا با افزایش امید به
زندگی،شکلگیریدولتهایرفاه،طرح
حمایت از کارگران و پرداخت مستمری
به بازنشستگان ،مجددا یک دوره طالیی
برای ســالمندان در تاریخ شکل گرفت
که در بعضی از کشورها تا به امروز ادامه
دارد .اما از قرن بیســتم به بعد ،روایت
دومی نیز برای ســالمندی مطرح شد،
زیرا با روند افزایشی جمعیت سالمندان
جهان ،سالخوردگی جمعیت بهعنوان
یک مســئله اجتماعی و یک فاجعه در
آیندهمطرحشدکهبیشترجوامع،نگران
هزینههایسنگیناقتصادیوبهداشتی
در آینده شــدند و بعضی از کشورها نیز
در نوع پرداختهای بازنشستگی خود
بازنگری کردند .عالوه بــر این ،امروزه
استحکامروابطبیننسلیبراساسثروت،
وراثت و کنترل دارایی شکســته شده و
تضاد بیننسلی شــکل گرفته و عدهای
از جوانان ،خواهان خروج سالمندان از
بازار کار برای تامین امنیت شغلی خود
بودنــد .البته هنوز با توجه به ســیطره
طبقه اجتماعی در کشورها سالمندان
طبقات باالی اجتماعی با کنترل ثروت
و داراییشــان ،جایگاه خود را در روابط
بیننســلی حفظ کردهاند .هــر دو این
روایتهای تاریخی ،ممکن است با افراط
در ایدهآلگرایی یا ناامیدگرایی مطرح
شود که ما نیازمند تعادل و سنتزی بین
این دو روایت هستیم .این تغییر مفهوم
سالمندی و جایگاه سالمندان ،از گذشته
به امــروز در تعریف ســالمند نیز دیده
میشود .اگر بخواهیم به این پرسش که
نیازها و خواستهای این گروه اجتماعی
چیســت ،پاســخ دهیم ،باید به برخی
مطالعات و پژوهشها اشاره کنیم .براین
یافتههای پژوهشــی اولویت نیازهای
سالمندان را به ترتیب میتوان در چهار
بُعد طبقهبندی کرد...
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تحوالت جمعیتی و تغییر در هرم سنی ،شتاب زیادی گرفته است .آمارهایی که سازمان ملل و سازمان بهداشت
جهانی منتشر کردهاند نشان میدهد ،در حالی که شمار کودکان زیر پنج سال در دو دهه گذشته تقریبا ثابت بوده،
تعداد افراد باالی 65سال بهسرعت در حال افزایش است .کاهش میزان موالید و افزایش سن امید به زندگی که
خود متاثر از موفقیت در سیاستهای بهداشت و سالمت در سطح جهانی بوده ،حاال چالشهای تازهتری ایجاد
کرده است .پیامدهای اقتصادی نظی ِر کاهش «بهرهوری اقتصادی» ،افزایش «تورم» ،کاهش «مشارکت اقتصادی
نیروی کار» و در یک کالم احتمال کاهش «رشد اقتصادی» پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال ،2030تعداد
افراد باالی60سال در جهان به1/4میلیارد نفر خواهد رسید که تقریبا معادل20درصد جمعیت جهان است .تمامی
اینها بهخوبی یادآوری میکنند که جمعیت کرهزمین دیگر جوانتر نخواهد شد و باید برای تعداد روبه افزایش
افراد سالمند برنامهریزی کرد .روشن است برنامهریزی اقتضائات خاصی دارد و به ویژه از نظر رفاهی ،تلقی عمومی
بر این است که سالمندان باید از زندگی باکیفیت برخوردار باشند .مرتبط با همین موضوع ،سوال کلیدی این است
کهبینشوفهمماازپدیدهسالمندیوویژگیهایآنچقدردقیقاست؟یااینکهنقشنظامهاونهادهایاجتماعیتر

محمدحسن زدا :زنگ هشدار سالمندی برای
صندوقهای بازنشستگی

محمدحسن زدا

قائم مقام مدیرعامل
سازمانتامیناجتماعی

جامعهایکهبه
سمتسالمندی
جمعیت
میرود،پیامی
بهصندوقهای
بیمهگر
اجتماعی
میدهدکه
هزینههادر
حال افزایش
است و از آن
طرفنیز
درآمدها رو به
کاهش
و تحلیل است

زمانــی که صحبت از ســالمندی
میشود ،صندوقهای بیمهگر
اولین نهادهایی هستند که
موضوع بــرای آنها جذاب
و قابلتوجــه میشــود،
چراکه براساس محاسبات
بیمهای ،یکی از مولفههایی
که صندوقهای بیمهگر باید
دربــاره آن ،دقتنظر داشــته
باشــند ،وضعیت ســالمندی است.
در محاســبات بیمهای ،بهطــور معمول
سالمندی از شاخصهای کلیدی در تعیین
نرخ حقبیمه و تاثیر مســتقیم بر منابع و
مصارف آنها دارد .جامعهای که به سمت
ســالمندی جمعیت مــیرود ،پیامی به
صندوقهای بیمهگــر اجتماعی میدهد
که هزینهها در حال افزایش اســت و از آن
طرف نیز درآمدهــا رو به کاهش و تحلیل
اســت .به این دلیل که ورودی شــاغالن
جوان بیمهپرداز به صندوقها کم میشود
و به همین ترتیــب پرداخت حقوق و مزایا
زیاد میشود .در حال حاضر شاهد این روند
در ســازمان تامیناجتماعی هستیم .تا دو
سال پیش رشد بیمهشدگان اصلی سازمان
تامیناجتماعی حدود سه درصد بوده ،اما
هماینک این نرخ به حدود صفر رسیده است.
از آن طرف نیز افزایش مســتمریبگیران
از مرز ده درصد در ســال ،گذشته است .تا
آنجا که آمارها نشــان میدهد ،هماکنون
بیش از ســه میلیون نفر مســتمریبگیر
زیرپوشش تامیناجتماعی هستند .جالب
است بدانید که از ابتدای تشکیل سازمان
تامیناجتماعی با قانون فعلی در سال54
تا ســال ،84حدود یکمیلیــون و 500

هزار بازنشسته داشــتهایم ،اما از سال 84
تا  ،97یک میلیون و  500هزار بازنشســته
جدید به این صندوق اضافه شــدهاند .اگر
تعداد ســالها را با یکدیگر مقایسه کنیم،
متوجه میشــویم ،این نرخ رشــد تا چه
اندازه چشمگیر است .در حال حاضر حدود
43درصد سالمندان (افراد باالی 65سال)
کشور زیرپوشش سازمان تامیناجتماعی
هستند .براساس برآوردهای سازمان ملل،
تا ســال ،2030تعداد ســالمندان دنیا به
21/5درصد و قاره آســیا به 24درصد کل
جمعیت میرســد ،اما این نســبت برای
جمعیت ایــران حــدود 31درصد خواهد
بــود .بدین معنا که در ســال ،2050از هر
ســه نفر ،یک نفر در ایران بیش از 65سال
خواهد داشــت ،بنابراین ضروری است در
تمام کشورها ،نهادها و سازمانهایی ایجاد
شوند که پشتیبان گروههای سالمند باشند.
این گروهها همانهایی هستند که توانایی
کارکــردن را ندارند ،هزینههــای درمان
و ســامت آنها بسیار باالســت و ...برای
مدیریت چنین وضعیتی تاکنون دنیا هیچ
سازوکاری بهتر از نظامهای تامیناجتماعی
به خود ندیده است .باید ببینیم آیا سازمان
تامیناجتماعی فعلــی توانایی این را دارد
که پذیــرای نرخ 30درصدی ســالمندی
باشد یا خیر .در سال 54وقتی که سازمان
تامیناجتماعی شــروع بــه کار کرد ،امید
به زندگی  59ســال بود .از آن طرف طبق
محاسبات بیمهای و شاخص نرخ حقبیمه،
سن بازنشستگی  50ســال تعیین شد .به
این معنا که با نــرخ حقبیمه 30درصدی،
مستمریبگیران تنها 9ســال باید حقوق
دریافــت میکردند .جلوتر کــه میآییم و

ش کلیدی محور نشستی بود که هفته گذشته «آتیهنو» با همراهی
برای حمایت از سالمندان چیست؟ این دو پرس 
«موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا»ووبسایت«شادمان»بهمناسبتنهممهرماه،روزجهانیسالمند،برگزار
کرد.درایننشستکهمحمدحسنزدا،قائممقاممدیرعاملسازمانتامیناجتماعی،میکائیلعظیمی،مدیرعامل
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ،ابوالحسن شتی ،رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و یداهلل ابوالفتحی ممتاز ،استادیار سالمندشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به
آسیبشناسیوضعیترفاهیسالمنداندرایرانپرداختندوازبایستههایسیاستگذاریرفاهیبرایایناقشار
سخن گفتند .زدا در این نشست ،سالمندی جمعیت را از دریچه افزایش منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی
تحلیل کرد .عظیمی ،سیاستگذاری در زمینه سالمندی را وظیفهای همگانی و نیازمند اجماع ملی دانست؛ از نظر
ممتاز ،سالمندی پدیدهای طبیعی و نشانهای از اقتدار و صالبت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتهاست و
در نهایت به باور شتی ،برای برنامهریزی در حوزه سالمندی ،نقطه شروع ،گروههای سنی جوانتر است .در ادامه
خالصهای از این رویداد را میخوانید.

به سال 97میرسیم ،براســاس آمارهای
رسمی ،نرخ امید به زندگی حدود 75سال
است .این در حالی است که سن بازنشستگی
در این چند سال نهتنها افزایش نیافته ،بلکه
کمتر هم شده اســت .دلیل این کاهش به
بازنشستگیهای پیش از موعد برمیگردد
که در حدفاصل دورهای 10ساله ،قانون آن
تصویب و اجرا شد و در اکثر موارد نیز افراد
میتوانســتند بدون شرط سنی بازنشسته
شوند .برای مثال ،قانون نوسازی و بازسازی
صنایع اجرایی شــد ،امــا هزینههای آن از
جیــب تامیناجتماعی پرداخت شــد .در
ماده 10قانون بازســازی صنایع آمده که
اگر فردی 25ســال ســابقه بیمه داشت،
بدون شرط سنی میتواند بازنشسته شود
و از حقوق و مزایای کامل برخوردار شــود.
امثــال این قانون و قوانین دیگر اســت که
میانگین سن بازنشســتگی را در سازمان
تامیناجتماعی پایین آورده و از آن سو نیز
هزینههای فراوانی را بر این نهاد بیننسلی
تحمیل کرده اســت .از افزایــش امید به
زندگی باید خوشحال بود ،اما از نظر مالی و
تعادل منابع و مصارف ،سازمانهای بیمهگر
در مضیقه قرار گرفتهانــد .وضعیت امروز
تامیناجتماعی مصداق ضربالمثلی است
که میگوید «هشت در گرو نه است» .طبق
آخرین آمارها ،سازمان تامیناجتماعی در
ماه جاری حدود هشت هزار میلیارد تومان
درآمد دارد ،اما از آن طرف هزینههای این
سازمان ،حدود هزار میلیارد تومان بیشتر
است.
از میان 43میلیون نفر جمعیت زیرپوشش
تامیناجتماعی ،تعداد مستمریبگیران و
افراد تبعی آن ،به حــدود پنج میلیون نفر
میرســد .چنین آمارهایــی زنگخطری
است که همه ما بهخصوص سیاستگذاران
باید صدای آن را بشــنوند و واقف باشــند

که رشــته کار و امور از دســت ســازمان
تامیناجتماعــی خارج شــده اســت .در
حقیقت سیاستگذاران و برنامهریزان باید
به فکر چارهای باشند .راهکاری که در دنیا
عملیاتی شــده و نتایجی هم در بر داشته،
اجرای سیاستهای اصالحی سیستمی و
پارامتریکدرسازمانهایبیمهگراجتماعی
اســت .در اصالحات پارامتریک یا قانونی،
با اعمال تغییراتی در شــاخصهای سن و
سابقه و فرمول بازنشستگی ،خروجیهای
صندوقها ،قدری تعدیل و کنترل میشود
و به بازســازی صندوق یاری میرساند .در
عین حال ،اجرای سیاستهای اصالحات
پارامتریکــی به ایــن دلیل کــه منجر به
تنشهای اجتماعی میشود ،قدری سخت
و دشوار است و به همین دلیل هم بهراحتی
سیاســتگذاران و مجریان تن به اجرای
آن نمیدهند .در چنین شــرایطی راهکار
اساسیتر ،اعمال اصالحات بهصورت آرام و
تدریجی است .در شرایط کنونی اگر دولت
بخشی از مطالبات سازمان تامیناجتماعی
را بهصورت منظم و با برنامه پرداخت کند
و همزمــان هم ســازمان تامیناجتماعی
بهصــورت تدریجی نســبت بــه اعمال
سیاستهای اصالحی اقدام کند ،میتوان
وقوع بحران در صندوق تامیناجتماعی را
به تاخیر انداخت .طبیعی است که بحران
تامیناجتماعی مترادف بحران امنیت ملی
است و در این زمینه هوشیاری و دوراندیشی
بیش از هر چیز دیگری الزم است.
در حال حاضر صندوقهای بازنشســتگی
در ایران کارکردی شــبیه خودپرداز بانکی
دارند و دور نیســت روزی کــه منابع این
خودپردازها تمام شــود .برای جلوگیری
از وقــوع بحرانهای جدیتــر باید هرچه
ســریعتر به ســمت اجرای نظام چندالیه
بیمههــای اجتماعی رفــت .واقعیت این

است که در کشور ما ،انواع و اقسام نهادهای
حمایتــی ،بیمهای ،امــدادی و خیریهای
وجــود دارد ،اما به هیچوجــه هماهنگ،
بابرنامه و ســازمانیافته عمل نمیکنند.
یکــی از خروجیهای ایــن ناهماهنگی،
صدور بیش از 100میلیون دفترچه درمانی
برای 80میلیون نفر جمعیت است .چندین
سال اســت که الزامات تئوریک و عملیاتی
اجرای نظام چندالیه بیمههای اجتماعی
آماده شده و در اختیار مراجع تصمیمگیر
اســت ،بنابراین بهتر است هرچه سریعتر
تکلیف الیحه مربــوط به این ابتکار جهانی
را مشخص کنیم که اگر چنین شود و کف
حمایتهای درمانی و بیمهای روشن شود،
در مرحله بعد میتوان با ســرمایهگذاری
منابع و اعتبارات ،زندگی و رفاه بیمهشدگان
و مســتمریبگیران را بهبود بخشــید .در
شــرایط کنونی عالوه بر اینکه نیاز مبرم به
تصویب و اجــرای نظام چندالیه بیمههای
اجتماعی داریــم ،این نیاز هم احســاس
میشــود که ما تامیناجتماعــی نوین در
کشورمان راهاندازی کنیم تا شاغالن جدید
براساس مکانیزمهای جدید مشارکت کنند
و از آن طرف نیز تمام مولفهها و شاخصهای
عملکردی کوتاهمدت و بلندمدت پیشبینی
شــوند و با اجرای سیاستهای اصالحاتی
پارامتریــک در صنــدوق فعلــی ،زمینه
برخورداری از سطح شایســتهتری از رفاه
اجتماعی را برای گروههای فعلی زیرپوشش
فراهم کنیم ،بنابراین در شرایط فعلی ،نیاز
اســت که صندوقها را از حالت خودپرداز
خارج کنیم ،نســبت به اجرای غربالگری
بیمهشدگان اقدام کنیم و به فکر سالمت و
مسکن و دیگر نیازهای آنها باشیم که بدون
شک برای دستیابی به موفقیت در این موارد،
مسئولیتشناسی و مشارکت فرابخشی کل
نظام تامیناجتماعی الزامی است.

