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برنامه ششم توسعه،
عرصه تقابل دو نگاه
پایداری مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی
کلیدواژهای اساسی است که میبایست در هرگونه
تصمیمگیری برای این سازمان ،که ماهیتا مستقل
است ،مدنظر قرار گیرد .از شواهد و قرائن برمیآید که
در برنامه توسعه مورد بحث ،پیشنهادهای مختلفی
در رابطه با ســازمان تامیناجتماعی گنجانده شده
که یکی از مهمترین آنها بهینهسازی پرداختها به
بازنشستگان است .از سوی دیگر وعده داده شده که
دولت دیون این سازمان را پس از سالها و با استفاده
از ابزارهای مختلف پولی و مالی بپردازد .اولین نکته
مورد توجه این است که چنین احکامی که البته فعال
ضمانتی در تصویب نهایی و اجراییشدنشان نیست
به صورت مجموعهای در کنار هم دیده شدهاند .به
این معنا که هرگونه تغییــر در نوع و میزان تعهدات
ســازمان تامیناجتماعی الزاما باید با این مالحظه
صورت گیرد که دولت نیز به استناد قانون تعهدات
خود را عملیاتی کند .درواقع اگر غیر از این باشــد،
ســازمان تامیناجتماعی با چالشهای جدیتری
مواجه میشــود و با افزایش تعهدات آن به تشدید
مشکالت این نهاد عمومی و غیردولتی میانجامد.
این نکتهای قابلتامل اســت که تصمیمات دولت
و مجلس به صــورت کالن و همهجانبهنگر اتخاذ
شــوند و نگرش حاکم بر آنها از زاویه نگاه اصول
و محاسبات بیمهای باشد .موضوع دیگر شیوههای
مدیریت دریافتی مســتمریبگیران است .با وجود
آنکه در ســالهای گذشته شــاهد افزایش نسبی
رضایتبخش مســتمریها بودیــم ،واقعیت این
است که مســتمریبگیران این اقشــار بخشی از
قدرت خرید خود را به دلیل سیاســتهای سیاسی
و اقتصادی دولتهای گذشــته از دســت دادهاند و
به نوعی توقعات آنها از ســازمان تامیناجتماعی
افزایش یافته است .از آن ســو نیز باید به وضعیت
مالی و توان این سازمان در عمل به تعهداتش توجه
داشت .در چنین شــرایطی عدهای در پی سیطره بر
منابع مالی این سازمان هستند و دستیابی به اهداف
و برنامههای دیگر حوزهها را از محل تسلط بر منابع
تامیناجتماعی دنبال میکنند .ظاهرا بناست بودجه
سال آینده منابع سازمان تامیناجتماعی را به حساب
خزانه دولت واریز کنند و این نهاد وظیفه توزیع منابع
را عهدهدار شــود .روشن اســت که پیشنهادهایی
از این دست با روح قانون ســاختار نظام جامع رفاه
و تامیناجتماعــی مصوب ســال  83و همچنین
مندرجات قانون ســازمان تامیناجتماعی و فلسفه
وجودی صندوقهای بازنشستگی که استقالل مالی
و اداری آنها به رسمیت شناخته شده ،مغایرت دارد.
دولت به معنای عــام آن ماموریتهایی را عهدهدار
است که یکی از آنها صیانت از منابع بیمهشدگان
و اجرای سیاستهای کلی صندوقهاست و اینکه
این ماموریتها به دخالت در مسائل آنها ترجمان
و تفسیر شود ،نهتنها به نفع این نهادها نیست ،بلکه
بهراستی خطاســت .کارشناسان همواره بر سر این
موضوعکهصندوقهایبازنشستگیدرمسیردرست
قرار بگیرند ،چانهزنیهایی را با نهادهای باالدستی
ازجمله دولتها داشتهاند و بر همین اساس هم اعتقاد
دارند یکی از اصلیترین مسیرها برای دستیابی به
حقوق شهروندی و بهبود رفاه اجتماعی مردم ،حفظ و
یاارتقایپایداریصندوقهاواستانداردسازیکیفیت
خدمات و تســهیالت مورد تعهد آنهاست که این
مهم نیز منوط به استفاده درست و برنامهریزیشده
از منابع است .قطعا گروههایی که پشتصحنه و گاه
به نام دولت چنین بحثهایی را از طرف دولت مطرح
میکنند ،اشــرافی بر موضوع صندوقها و اهمیت
حفظ استقالل آنها ندارند و بهاحتمال قریب به یقین
اهداف دیگری را دنبــال میکنند .ضمن اینکه در
«منشور حقوق شهروندی» که طی چند روز گذشته
به امضای رئیسجمهوری رسیده ،از رفاه اجتماعی
بهعنوان یکی از جلوههای تحقق حقوق شهروندی
نام برده شــده و مانند دیگر قوانین باالدستی که در
آنها بر موضوع رفاه اجتماعی و ایجاد شرایط مساعد
برای فعالیت صندوقهای بازنشستگی تاکید شده،
این منشور نیز از «برخورداری از رفاه» بهمنزله حقی
انکارنشدنی برای عموم مردم بهصراحت سخن به
میان آورده است .به هر روی قانون تامیناجتماعی
یکیازمترقیترینقوانینباالدستیاستکههرگونه
خدشهای در آن باعث آسیبپذیری بیشتر سازمان
تامیناجتماعی اســت و درنتیجه موجب لطمه به
رضایتمنــدی میلیونها تــن از زحمتکشترین و
مولدترین اقشار جامعه خواهد شد .این قانون تا ماده
 50در خصوص درآمدها صحبت کرده و پس از آن به
موضوعاتی مانند تعهدات و شیوههای عمل به آنها
پرداخته اســت .علت این تقدم و تاخر دوراندیشی
تدوینکنندگان قانون است که به بخش درآمدی و
اهمیت حفظ پایداری مالی و اقتصادی صندوق توجه
ویژه داشتهاند .متاسفانه برخی نگاههایی که امروزه
در مجلس به حوزه رفاه و ســازمان تامیناجتماعی
متمرکز است ،غیرکارشناســی ،کوتاهمدت و حتی
وجاهتطلبانه اســت و متضمن حفظ یکپارچگی،
اســتقالل و از آن مهمتر تعــادل منابع و مصارف
صندوقها نیست.
کارشناس رفاه و تامیناجتماعی

دوشغله بودن ،دلیل استعفای رئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی
رئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی از سمت خود استعفا کرد .دکتر عباس کبریاییزاده دلیل استعفای خود را اشتغال همزمان به دو شغل اعالم کرده است .وی همزمان با عضویت در هیئتمدیره تامیناجتماعی ،در یک شرکت دانشبنیان
نیز سمت موسس و ریاست هیئتمدیره را عهدهدار است .کبریاییزاده به خبرگزاری فارس در خصوص استعفای خود چنین گفت« :از هشت ماه پیش با توجه به اینکه دوشغله محسوب میشدم و طبق قانون باید یکی را انتخاب میکردم ،تصمیم
گرفتم از ریاست هیئتمدیره تامیناجتماعی کنارهگیری کنم ».وی همچنین گفته که از هشت ماه پیش درخواست استعفای خود را به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده و دکتر ربیعی حاال با این استعفا موافقت کرده است.
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شماره هشتاد و پنج

برنامه ششم توسعه و بودجه

میزگرد فعاالن کارگری ،کارفرمایی و بازنشستگی

همه با هم برای استقالل  و تقویت تامیناجتماعی
الیحه برنامه ششم توسعه که به مجلس رفت ،خیلیها منتظر بودند وعدهووعیدهای سیاستگذاران مبنی بر رسیدگی به مسئله نامآشنای «بحران صندوقهای بازنشستگی» در رأس برنامه پنجساله قرار بگیرد .اصالحات پارامتریک و مشخصا
افرایش ســن بازنشستگی و تدبیر راهحلی برای بازپرداخت دیون انباشتشده تامیناجتماعی ازجمله مهمترین سرفصلهایی بود که توقع گنجاندن آنها در الیحه برنامه از سازمان برنامهوبودجه میرفت .الیحهای که در شکل و فرمش آنقدر
متفاوت بود که بارها و بارها میان دولت و مجلس در گردش بود .رفتوبرگشتهایی که انتظارها را هم بیپاسخ گذاشت .دولت که در برآورده کردن خواستههای نمایندگان برای اعمال اصالحات در الیحه تقدیمی عاجز ماند ،این نمایندگان مردم
در کمیسیون تلفیق بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند و «به جای» دولت ،الیحهای جدید نوشتند .الیحهای با  110ماده اضافهشده به متن پیشنهادی دولت بدون قید اولویت بحران صندوقها و تغییرات اساسی در برخی دیگر از حوزهها .با
این حال در پارهای از مواد و بندهای این الیحه احکامی در مورد ســازمان تامیناجتماعی هم به چشم میخورد .کمیسیون تلفیق با وجود مخالفت دولت در ماده  13این الیحه ،دولت را مکلف کرده بدهیهای خود به تامیناجتماعی را طی پنج سال
آینده پرداخت کند و از آنسو نیز تامیناجتماعی موظف شــده همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند .همزمان ،دولت در الیحه بودجه سال آینده کشور ،که آن نیز در نوبت بررسی نمایندگان است ،تبصرهای نسبتا جدید آورده که مایه
تعجب و نگرانی برخی ازجمله سازمان تامیناجتماعی شده است .در بند «ج» تبصره  21این الیحه ،تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دارای درآمد موظف شدهاند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای
مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام دهند .معنایی که از این بند مستفاد میشود این است که این دستگاهها باید درآمدهای خود را به حساب دولت واریز کنند و دولت در خصوص هزینهکرد آنها تصمیمگیرنده نهایی باشد .به گمان خیلیها
تفسیر به رأی نمایندگان از این تبصره ممکن است سازمان تامیناجتماعی را نیز شامل شود و این نهاد غیردولتی را مجبور به واریز درآمدهای خود به حساب دولت کند .منتقدان میگویند قید درآمد بر منابع تامیناجتماعی درست نیست و دولت
نمیتواند مدعی مدیریت بر حقبیمههای دریافتی تامیناجتماعی باشد و هشدار میدهند اگر این اتفاق بیفتد ،سازمان تامیناجتماعی عمال استقالل مالی خود را از دست میدهد و این موضوع با روح قوانین باالدستی مانند برخی مواد قانون اساسی
و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی در تضاد است .عدهای حتی پا را فراتر گذاشته و این ظن را مطرح میکنند که با واگذار شدن اختیار تقسیم منابع تامیناجتماعی تضمینی وجود ندارد دولت بهدرستی این کار را انجام دهد .نگرانی
فعاالن حوزه رفاه اجتماعی و جامعه کارگری به همین موارد خالصه نمیشود .منتقدانی نیز هستند که میگویند این بند از تبصره با اهداف سیاسی در الیحه برنامه گنجانده شده و درواقع چیزی جز تغییر در ادبیات طرح تجمیع بیمهها و ادغام بخش
درمان سازمان تامیناجتماعی در وزارت بهداشت نیست .موضوعی که پیشتر کمیسیون تلفیق با این استدالل که ادغام ناقض اصل استقالل تامیناجتماعی است ،از تاییدش خودداری کرده بود .به هر روی دو سند راهبردی و دخلوخرج کشور
این روزها محل مناقشــات فراوانی است .هرچند این روزها نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی به بررسی دقیقتر مواد ،بندها و تبصرههای برنامههای دولت برای پنج سال آینده کشور مشغولاند و با برخی شروط ،با کلیات ماده  13الیحه
برنامه موافقت کردهاند ،با این حال نگرانیهای جامعه کارگری کماکان به قوت خود باقی اســت .نگرانیهایی که میهمانان ما در میزگرد پیش رو نیز بسیار از آن گفتند .آتیهنو این نگرانیها و همینطور سایر دغدغهها ،ابهامات و سوالها در رابطه
با موضوعات مورد بحث را با نمایندگانی از شرکای اجتماعی سازمان تامیناجتماعی در میان گذاشــت؛ در ادامه مشروح گفتوگو با حسن صادقی ،رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ،غالمرضا عباسی ،رئیس کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ایران ،حمیدرضا سیفی ،عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای کارفرمایی ایران و علیاصغر بیات ،رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور ،از نظرتان میگذرد.

و هر دولتی با توجه به شرایط سیاسی خود میخواهد نظارت خودش
نیکان ابراهیمی
را بر سازمان اعمال کند .مثال در دورهای بخش اقتصادی سازمان
روزنامهنگار
حیاطخلوت دولتها شــد .هر دولتی هم نیروهای خود را در رأس
مدیریت آنجا قرار میدهد ،چیزی که از ابتدای انقالب بوده اســت.
بهنظرشماچقدراستقاللسازمانینظیرتامیناجتماعی
استقاللی که مد نظر ماست استقالل سازمان در همه ابعاد است .در
مهم است؟ معنای این استقالل چیست؟
صادقی :استقالل مفهومی عام است و باید دید آن را چگونه تعریف حال حاضر یک روز مطرح میشود که بخش درمان از بدنه سازمان
میکنیم .تعریف اســتقالل یک مجموعه به نوعی این است که بر تامیناجتماعی جدا شود و به وزارت بهداشت منتقل شود ،در حالی که
مبنای مجمع عمومی مدیریت شــود و مالک عملش اساسنامه و وزارت بهداشت و وزارت کار زیر نظر یک دولت هستند؛ بدنه اقتصادی
مرامنامهاش باشد و درواقع دستورالعمل و تعیین تکلیفی از ناحیهای سازمان هم همینطور .خواسته جامعه کارگری استقالل سازمان به
دیگربرایشنشود.ولیمادربحثاستقاللسازمانتامیناجتماعیاز معنی و مفهوم واقعی کلمه در همه ابعاد است ،اعم از درمان ،اقتصاد و
دیرباز دچار نوعی تعارض شدهایم .وقتی صحبت از استقالل میکنیم سایر بخشها ،چون هرکدام از این بخشها دچار مشکل شود برای
تصورمان این است که این سازمان باید مستقل از تصمیمهای دولت ما ایجاد مشکل شده است.
باشد .در حالی که من معتقدم این سازمان از سال 1354استقاللی که در خصوص ارکان سازمان که مطرح شد ،اگر ارادهای در دولت وجود
ما تعریف میکنیم را به طور کامل نداشته است؛ به لحاظ اینکه دولت دارد باید ارکان سازمان را درست کند .مثال زمانی این موضوع مطرح
به نوعی چارچوب کار را مشخص و هیئتمدیره ،مدیرعامل و هیئت بود که صندوق تامیناجتماعی باید تبدیل به سازمان شود .ما خیلی
نظارت را تعیین میکند .یعنی اگر استقالل سازمان تامیناجتماعی پیگیری کردیم و ایــن اتفاق نیفتاد ،ولی زمانی که مدیرعامل وقت
را اینگونه توقع داشته باشیم که از صدر تا ذیل برمبنای نگاه شرکای سازماندچارمشکلشدیکشبهصندوقبهسازمانتبدیلشد!یعنی
اجتماعی شکل بگیرد و مجمع عمومی هیئتمدیره را انتخاب کند حدود چهار پنج ساعت طول کشید! چون دولت و خود مسئوالن این
و مدیرعامــل را برگزیند و هیئت نظارت را انتخاب کند ،خیر ،چنین را میخواستند و به افراد بیشتر از جامعه کارگری اهمیت داده میشد.
اتفاقی نیفتاده اســت .درواقع انتظار واقعی از استقالل سازمان ،در چیزی که ما از دولتها میخواهیم این اســت که در مورد سازمان
تامیناجتماعی واقعا نگاههای سیاســی را کنار
قالب مشارکت و همکاری بین دولت و شرکای
بگذارند .جامعــه کارگری و کارفرمایی حقدارند
اجتماعی ســازمان در امور سیاستگذاری و
علیاصغر بیات:
بدانند پولی که میپردازند کجا و برای چه هزینه
راهبری کالن مفهوم پیدا میکند.
اکثر صندوقهای
میشود .میگویند پیشگیری بهتر از درمان است.
بازنشستگی به
اگر تصمیمگیری و تصمیمسازی در زمان خودش
باوجودبرخیتعارضهاولیسازمان
اتفاق بیفتد قطعا دیگران نمیتوانند به حقوحقوق
تامیناجتماعی استقاللی نسبی دارد .مرحله ورشکستگی
جمعیت میلیونی کارگر و بیمهشده و خانوادههای
حفظ همین اندازه از استقالل برای این
رسیدهاند.
آنها طمع کنند .از شــما هم بهعنوان رســانه
سازمان چقدر مهم است؟
نگرانی ما این
میخواهیمکهبدوننگاهسیاسیبهاینموضوعات
صادقی :طبیعتا حفظ اســتقالل ســازمان
است که سازمان
نگاه کنید .تمرکز ما فقط روی مســائل صنفی و
تامیناجتماعی بسیار مهم است ،ولی نمیتوان
اهداف کارگری ،کارفرمایی و بازنشستگان است و
گفت ســازمان ما تاکنون  100درصد مستقل
تامیناجتماعی نیز
رسانهها را چشم و گوش و زبان خودمان میبینیم.
بوده اســت .از ابتدای شــکلگیری سازمان
وجود که حالوروز خوبی
تامیناجتماعی نگاه حاکمیتــی بر آن
داشته و این امر االن در ساختار سازمان تبدیل ندارد به سرنوشت
در هــر صورت دولت یکــی از اضالع
سازمان تامیناجتماعی در بعد تضامنی
به فرهنگ شده اســت .این در حالی است که
دیگر صندوقها
محســوب میشــود و نمیتوان آن را از
قانون ،سازمان را مستقل دیده و میگوید نباید
دچار شود.
سازمان منفک دانست .حالت ایدهآل شما
بهطورکاملدنبالهرودولتباشد.مثالچهدلیلی
برای استقالل ســازمان تامیناجتماعی
دارد ما دستورالعمل سازمان استخدام کشوری
چگونه است؟
را برای استخدام پرسنل سازمان مبنای تکمیل نیروی انسانی خود
قرار دهیم؟ خود سازمان به دنبال این بوده که به نیابت از دولت کارها صادقی :باید اول قانون را ببینیم .در قانون تامیناجتماعی گفته
را پیگیری کند و خود را متناســب با نیازهای تخصصی منطبق بر نشده که دولت هیچکاره اســت .برای اینکه شرکای اجتماعی در
دیدگاههای دولت اداره کنــد .البته بحث من تنها این دولت خاص سازمان نقش بیشتری داشته باشند باید ماده  17قانون ساختار نظام
نیست ،من مدیران فعلی را سالمترین مدیرها و هیئتمدیره سازمان جامع رفاه و تامیناجتماعی اصالح شود .استقالل باید اینگونه باشد
میدانم .حرف من این است که ما استقالل تامیناجتماعی را خودمان که کسانی که در آن سهم دارند مجمع عمومی آن را تشکیل دهند و
تضعیف کردهایم؛ چون به جای اجرای قانون تامیناجتماعی گاه به مجمع عمومی ،هیئتمدیره ،شورای عالی و شورای نظارت را تعیین
دنبال اجرایی کردن برخی اهداف و رویکردهای دولتی هستیم .نمونه کند و بر مبنای نگاه مجمع عمومی ،کارهای سازمان دنبال شود .در
آن هم استخدام نیروی انسانی و یا طرح تحول سالمت است .این مجمع عمومی سازمان ،دولت باید به اندازه آوردهاش سهم داشته
در حالی است که ما قانون الزام در بخش درمان را داریم و استقالل و باشد و کارگران بهعنوان سهامدار عمده هم همینطور .این نکته را
چارچوب کاریمان تعریف شده ولی خودمان را مکلف و موظف به هم در پرانتز بگویم که به اعتقاد من مبالغی که توسط کارفرمایان
پرداخت میشود هم سهم کارگران است .چراکه پرداخت حقبیمه
پیروی از دولت و قوانین مصوب و ابالغی دولت کردهایم.
کردن همه
عباسی :استقالل سازمان از هرچیزی برای ما ضروریتر و مهمتر اگر به عهده کارگر گذاشته شود ،به لحاظ نیاز او به خرج ِ
اســت ،یکی از ضروریات جامعه کارگری و کارفرمایی است و بارها درآمدهای ماهیانهاش ،پولی بابــت آینده خود نمیتواند پسانداز
هم این ضرورت بیان شده و مسئله جدیدی نیست .چیزی که فعال کند ،پس قانونگذار ایــن پرداختها را به نیابت از کارگران بر ذمه
ما داریم ،تا وقتی با توجه به شرایط زمانی اصالح شود ،همین قانون کارفرمایان قرار داده است .بنابراین کارگر بهعنوان سهامدار عمده
است اما متاسفانه چیزی که االن هست هم بهخوبی انجام و از سوی و کارفرما بهعنوان شــریک در پرداخت ،باید از صفر تا صد حضور
خود دولتها رعایت نمیشود .انتقادهایی هم که مطرح میشود به داشته باشند و عملیات اجرایی شدن امور را رصد کنند .اگر این روال
دولتهاست .واقعیت این است که دولتها و نگاهشان سیاسی است االن وجود داشت امروز به این صورت برای تامیناجتماعی نسخه

نمیپیچیدند که به دنبال ادغام منابع آن باشند یا دنبال این باشند
که همه منابع آن به خزانهداری کل واریز شود .نبود این استقالل و
نظارت توسط صاحبان سرمایه منجر به این شده که دولت و مجلس
برای سازمان تامیناجتماعی هرچند یکبار تکلیف جدیدی تعریف
کنند ،تکالیفی که بعضا اگر اجرایی شوند سم مهلکی برای سازمان
تامیناجتماعی هستند.
یکی از مهمترین نهادهای پشتیبان و حمایتگر نیروی
کار در برابر ریسکهای مختلف ،سازمان تامیناجتماعی
است .در مقطع زمانی فعلی که فصل تعیینکنندهای در
برنامهریزی برای آینده چندســاله کشور است ،مجلس
شورای اسالمی مشخصا در حال اتخاذ تصمیماتی است
که با سرنوشت سازمان تامیناجتماعی نیز گره خورده
است .ارزیابی شما از مواد ،احکام و بندهای مطرحشده در
الیحه برنامه ششم توسعه و همینطور بودجه سال آینده
کشور و آثاری که بر تامیناجتماعی میگذارند ،چیست؟

و یا اصال حقبیمهای پرداخت نکردهاند از خدمات و پاســخگویی
مشابهی در حوزه درمان برخوردار شــوند؟ اموال تامیناجتماعی
حقالناس و مســتقل از منابع و درآمدهای عمومی اســت .منابع
تامیناجتماعی حاصل پولهایی است که کارگران و کارفرمایان
در آن ســپردهگذاری کردهاند تا یک روز کمکخرج آنها در ایام
بازنشستگی شــود و درآمدی نیســت که هرطور دلمان خواست
هزینهاش کنیم .تامیناجتماعی  42میلیون بیمهشــده دارد .یعنی
 42میلیون سپردهگذار که سرمایه خود را به سازمانی برای مدیریت
و سرمایهگذاری آن دادهاند .اگر میخواهند درمان را ادغام کنند در
این صورت پول سپردهگذاران چه میشود؟
در بند «ج» ماده  13برنامه ششــم توسعه ،سازمان
تامیناجتماعی موظف شــده در طول برنامه نسبت به
اجرایی کردن همسانســازی حقوق بازنشســتگان و
مستمریبگیران اقدام کند و ترمیم حداقل پرداختی به
بازنشســتگان را انجام دهد .ارزیابی شما از این احکام
چیست؟

ســیفی :یکی از موضوعات جنجالی چندســاله اخیر در حوزه
تامیناجتماعی ،ادغام بخش درمان سازمان تامیناجتماعی بوده بیات :ســازمان تامیناجتماعی هماینک نزدیــک به  3میلیون
که به انحای مختلف تالشهایی برای عملیاتی شدن آن صورت بازنشســته و مستمریبگیر تحت پوشــش دارد که به اتفاق افراد
گرفته است .در الیحه برنامه ششم نیز تبصرهای گنجاندهشده که تبعی آنها به حدود  5میلیون نفر بالغ میشوند .دولت در حال حاضر
 120هزار میلیارد تومان به تامیناجتماعی بدهی
همین مفهوم از آن مســتفاد میشــود .بحث
دارد .شــواهد نیز حاکی از آن است که سازمان
اصلی ما این اســت که در وهله اول مشخص
حسن صادقی:
تامیناجتماعی از نظر نقدینگی چندان وضعیت
کنیم ادغام خوب است یا بد .به نظر من ادغام
در بیشتر ادوار
مســاعدی ندارد و در پرداخت مســتمریهای
به معنای یکسانسازی رویههای مورد عمل
اتفاقا بسیار پسندیده است ،اما شیوههای انجام مجلس ،نمایندگانی با
ماهیانه خود با مشکالتی مواجه است .این موضوع
بســیار نگرانکننده اســت .اکثر صندوقهای
دادن آن مهمتر اســت .امروز بحث سازمان دیدگاههای سیاسی
بازنشســتگی به مرحله ورشکستگی رسیدهاند.
تامیناجتماعــی هم همین اســت که به چه
و صنفی به مسائل
نگرانی ما این است که سازمان تامیناجتماعی
شیوهای میخواهند ادغام را صورت دهند .آیا
میخواهند صورتمسئله را پاک کنند یا واقعا حوزه رفاه اجتماعی،
نیز که حالوروز خوبی ندارد به سرنوشت دیگر
تصمیماتیگرفتند
صندوقها دچار شــود .همه مجموعه شرکای
میخواهنــد مدیریت را یکپارچــه کنند؟ اگر
اجتماعی براســاس نگرانیهایی که داشتهاند،
منظور یکپارچگی است حرفی نیست ،اما غیر
که امروز سازمان
اقداماتی را برای طــرح بحثها در قالب برنامه
از آن یعنی جدا کردن یک بخش از پیکرهاش
تامیناجتماعیبا
ششــم انجام دادند .تشکالتی مانند کانونهای
پذیرفتنی نیســت .امــروز در حــوزه درمان،
عوارض ناشی از
بازنشســتگی تعامالت و تماسهــای زیادی
صندوقهای مختلف حقبیمههای متفاوتی
با نمایندگان مجلس داشــتهاند .خوشــبختانه
از  3تــا  5درصد را به درمان اختصاص دادهاند .آنها دستبهگریبان
کمیسیونتلفیقبندهاییرادربرنامهششمتوسعه
ســازمان تامیناجتماعی اما نه بیستوهفتم
است.
گنجاند .بنابراین در کنار مباحثی که در رابطه با
حقبیمه را صــرف درمان میکنــد .چطور
پرداخت بدهیهای دولت بــه تامیناجتماعی
صندوقهایی با چنین اختالف تعرفههایی را
میخواهند یکپارچه کنند؟ یکی از نقدهای ما به درمان کشور این طرح شــد ،امتیازاتی را برای بازنشســتگان در نظر گرفت .در بند
است که چرا وزارت بهداشت باید هم سیاستگذاری کند و هم اجرا؟ «ج» ماده  13الیحه برنامه ششم به موضوع همسانسازی حقوق
یعنی همهچیز دولتی است .سازمانی هم به نام تامیناجتماعی داریم بازنشستگان پرداخته شده است .استحضار دارید که حدود  55درصد
که نیمهخصوصی است و خدمات درمانی خودش را ارائه میکند .بازنشستگان تامیناجتماعی حداقلبگیر هستند و این میزان حقوق
حرف ما این است که دولت میخواهد این سازمان را هم به تملک و مزایا پاسخگوی نیازهای معیشتی بازنشستگان نیست .واقعیت
خود درآورد .در عرصه اقتصادی نیز قانون مشابهی وجود دارد؛ مثال این است که طی سالهای گذشته ماده  96قانون تامیناجتماعی
قانون بهبود فضای کســبوکار میگوید دولت باید همه امور را به در مورد بازنشســتگان بهدرستی اجرا نشــده و بهمرور بسیاری از
بخش خصوصی واگذار کند .یعنی همان سیاستهای اصل  .44از بازنشستگان حداکثربگیر نیز به دلیل اثرات تورمی قدرت خرید خود
دید ما ادغام تحت هر عنوان و در هر قالبی با سیاستهای اصل  44را از دست دادهاند و به سطح حداقلبگیران رسیدهاند .به همین علت
و کاهش حجم و اندازه دولت در تناقض است .حال فرض کنیم چنین دولت در سال  88همسانسازی حقوقها را در مورد بازنشستگان
ادغامی عملی باشد .مطابق قوانین دولت حق دارد سیاستگذار باشد کشوری و لشکری انجام داد و در یک سال نیز در مورد بازنشستگان
و نه مجری .اصال فرض میگیریم سازمان تامیناجتماعی بخواهد تامیناجتماعی انجام شد .مجلس در بند  39قانون بودجه سال 88
کل بخش درمانش را به دولت بفروشد .پس حسابوکتاب کنند .در حدود  2500میلیارد تومان را به همسانسازی حقوق بازنشستگان
تامیناجتماعی 9درصد حقبیمهها صرف درمان شده است .اینها را تامیناجتماعی اختصاص داد و محلهای تامین منابع مالی آن را
به اتفاق بیمارستانها و مراکز درمانی و سایر داراییها حسابوکتاب هم مشخص کرد .در آن سال تنها  937میلیارد برای همسانسازی
کنند و پول آنها را بپردازند و مالک آنها شــوند .اما اینکه بگوییم تحت عنــوان «کمکیارانه دولت» پرداخت شــد .ایــن روند در
منابع را یککاسه کنیم و همه به یک میزان برخوردار شوند ،عملی سالهای بعد متوقف شد.
نیست .آیا شایســته است بیمهشدگان تامیناجتماعی که  9درصد صادقی :همانگونه که اشاره کردند بخش زیادی از مسائلی که
حقبیمه پرداختهاند بــا دیگرانی که  3درصد و  5درصد پرداختهاند امروزه گریبانگیر ســازمان تامیناجتماعی شده ،ناشی از عملکرد

