یادداشت
عباس خندان

اصالحات در صندوقها،
دور از سیاستزدگی
اینروزهاسازمانتامیناجتماعیدروضعیتخوبی
به ســر نمیبرد و آمار و ارقام نیز گواه این موضوع
است .مصارف این ســازمان به دلیل باالتر رفتن
تدریجی آمار بازنشســتگان و اضافه شدن تعداد
بیشتری از افراد به جمع مستمریبگیران ،افزایش
یافته و از آن طرف نیز تعداد بیمهپردازان به سقف
توان بالقوه جذب سازمان رسیده است .در تئوری،
ســازمان تامیناجتماعی نیازمند سررسید هرچه
ســریعتر مطالبات و اندوختههای خود و دریافت
نقدی آنهاست .موضوعی که این سالها بسیار از
آن میشنویم ،پرداخت بدهیهای دولت به سازمان
تامیناجتماعی است که اگر با چنین تحلیلی با آن
برخورد کنیم ،فقط یک جنبهاش منفی است .دولت
گرچه به تامیناجتماعی بدهکار اســت اما روی
کاغذ موظف است سود آنها را هم بپردازد .نکته
درخور تامل این است که اگر در سالهای گذشته
این بدهیها پرداخت میشد ،استفاده بهینهای از
آنها به دلیل شــرایط تورمی به عمل نمیآمد .در
شرایط کنونی اما قید الزام دولت به پرداخت ساالنه
 10درصد از بدهیهایش به تامیناجتماعی ،و در
شرایطی که این سازمان بهشدت نیازمند نقدینگی
است،حرکتمثبتوروبهجلوییاست.گرچهدولت
همواره تضمین میکند اصل و سود بدهیهای خود
را میپردازد اما واقعیت این است که این بدهیها
هرگز قابلیت «نقدشوندگی» پیدا نکرده و حال اگر
چنینبندیبهتصویبمجلسبرسد،نتایجخوبیبه
همراه خواهد آورد .تا اینجای کار بحث درباره حوزه
بیمههایبازنشستگیاستامااتفاقنگرانکنندهتر
به حوزه درمان مرتبط اســت و تصمیمهایی که
ممکن است از ناحیه قوه مقننه در راستای برهمزدن
یکپارچگی سازمان تامیناجتماعی گرفته شود .با
یککاسه شدن عرضه و تقاضای درمان این امکان
که به اهداف و کارکردهای تعریفشده دست یابیم
از بین میرود .نظریههای اقتصادی میگویند در
وضعیتی که عرضهکننده خدمات و تحریککننده
تقاضاها یکی باشــد ،فضا برای سوءاســتفاده باز
میشود .در ایران نیز عملکرد وزارت بهداشت نشان
داده که این وزارتخانه با هدف عرضه هرچه بیشتر
خدمات بهداشتی ،ضمن اینکه تقاضاها را افزایش
داده ،هزینههای ســنگینتری را به سازمانهای
بیمهگر تحمیل کرده اســت .با این حال ضروری
اســت در تحلیل وضعیت کنونی اندکی به اساس
و بنیان صندوقها و جایگاه آنها در ساختارهای
تصمیمگیری پرداخته شــود .به طور معمول در
کلیه نظامهای تامیناجتماعی ،سازمان و صندوقی
خاص به مدیریت مسائل حوزه رفاه و بازنشستگی
میپردازند اما مســئله این است که صندوقهایی
که در دوران جوانی خود ،منابع و اندوختههاییشان
بیش از مصارف است ،گاه مورد بهرهبرداریهای
غیراصولی قرارمیگیرند .حال ما با موقعیتی مواجه
هستیم که اکثر صندوقها ورشکستهاند و سازمان
تامیناجتماعــی نیز وضعیت چندان مســاعدی
ندارد .سازوکار مشــترک در تمام کشورها تقریبا
مشابه اســت و در صورت برهمخوردن پایداری
مالی ،دولت ضمانت نهایی را عهدهدار اســت .در
ایران نیز اســتقراض نهاد دولت از جیب سازمان
اغلب برای اهداف غیرکارشناسی بوده و وضعیت
کنونی را به وجود آورده اســت .قاعدتا این انتظار
هم میرود که نهاد دولت هزینه رفتارهای خودش
را بپردازد و با نیت اصالح فرآیندها وارد عمل شود.
برای اصالح نیز شرط الزم برگشت به حالت سابق
است .حالتی که صندوق تامیناجتماعی مستقال و
بدون دخالت دیگر بازیگران از محل حقبیمههای
دریافتی تعهدات خــود را انجام دهد و در راه حفظ
پایداری مالی بکوشد .طبیعتا برای رسیدن به این
حالت ،اشــتباه اســت که تصور کنیم با برداشتن
اختیار اســتفاده از حقبیمهها و واریز آن به محلی
دیگر در جهت بهبود وضعیت آن گام برداشتهایم.
به عبارت دیگر بهترین راهکار این است که حوزه
رفــاه و تامیناجتماعی را از موضوعات سیاســی
جدا کنیم و اجازه ندهیم این حوزهها دســتخوش
وعدهها و تغییرات سیاسی شوند .باید تا حد ممکن
وعدههایی که در این حوزه داده میشود ،منطقی و
متناسب با حقبیمههای دریافتی صندوقها باشد.
تجربه کشورهای مختلف نیز اعمال اصالحات در
صندوقها برای کنترل هزینههاســت و عملکرد
دولتها نیز بهگونهای تعریف شده که به محض
برهم خوردن پایداری مالی ،در برگرداندن اوضاع
به روال سابق بکوشند و نه اینکه خودشان دستباال
را در اداره آن در اختیــار بگیرنــد .صندوقهای
بازنشستگی ایران و ازجمله سازمان تامیناجتماعی
نیز برای بازگشت به حالت پایدار ناگزیر از اعمال
اصالحات پارامتریک به شیوههای مرسوم علمی
ماننداصالحوبهینهسازیسنبازنشستگیهستند.
این اولین گام است و سمتوسوی کنترل هزینهای
دارد .ضمن اینکه باید اجازه داده شــود صندوقها
بدون ســیطره نگاه سیاســی به روال عادی خود
برگردند و توان تحلیلرفته آنها احیا شود.
دانشآموخته اقتصاد نظری دانشگاه سیهنا ایتالیا و
عضوهیئتعلمیدانشگاه

نقدی بر بدهیهای نهاد دولت به تامین اجتماعی
نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان اینکه انباشت بدهیهای دولت نتیجه عدم مدیریت صحیح کسری بودجهای دولتهاست ،گفت« :دولتهای گذشته کسری بودجهای خود را با استقراض از بخشهای مختلف ازجمله تامیناجتماعی
جبران کردهاند و همین عامل باعث شده حجم مطالبات تامیناجتماعی باال برود ».هادی قوامی بدهیهای دولت به تامیناجتماعی را بیش از 100هزار میلیارد دانسته که 30هزار میلیارد تومان از آن حسابرسی شده است .به گفته قوامی دولت
موظف است در برنامه پنجساله ششم توسعه بدهیهای حسابرسیشده را از طرق مختلف ازجمله درآمدهای نفتی و اوراق بهادار و ...به تامیناجتماعی پرداخت کند.
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شماره هشتاد و پنج

برنامه ششم توسعه و بودجه

روایت سهیال جلودارزاده ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،از بیموامیدهای کارگران در فصل برنامهوبودج ه کشور

کارگرانهوشیارومراقبحقوقشانهستند

پرداخت به گفتوگو بنشینند و به راهحلی منطقی و عملی به توافق
برسند اما این بدهیهای چند صد هزار میلیاردی حق و طلب کارگران
است و باید پرداخت شوند .همانطور که اگر از یک بانک خارجی وام
گرفته باشیم با نهایت ادب و احترام پول او را پس میدهیم ،در مورد
تامیناجتماعی هم باید همین رفتار را داشته باشیم .دولت از همین
مردم وام گرفته و باید نسبت به بازپرداخت آن متعهد باشد .دولت از
نظرمعنوینیزمطمئنباشداگرحقوحقوقاینقشرنانحاللخورده
و زحمتکشیده و تالشگر را پرداخت کند ،دعای خیر آنها را پشت
سر خود خواهد داشت .کارگران انسانهای خوشقلب و خوشنیتی
هستند که دعای خیرشان باعث میشود موانع راه دولت کنار بروند.

سعید سلطانیه
روزنامهنگار

این روزها مجلس شورای اسالمی شلوغترین روزهای
خود را ســپری میکند .نمایندگان ملت در حال بررسی
عمیقتر الیحه برنامه ششم توسعه هستند و خبرهای
برنامهای و بودجهای هم داغ است .بسیاری از فعاالن حوزه
رفاه و تامیناجتماعی بهویژه کارگران و بازنشســتگان
مطلع از جریانهای خبری ،چشــم به صحن و گوش به
تریبون اصلی «بهارستان» و تصمیمات حاضران در آن
دوختهاند .دو موضوع مهم بــرای آنها زمزمههای تازه
درباره ادغام بخش درمــان تامیناجتماعی در وزارت
بهداشــت و نیز تبصره مربوط به بازپرداخت بدهیهای
دولت به سازمان تامیناجتماعی است .در حالی که هنوز
فرصت آن پیش نیامده تا نمایندگان ملت رأی خود را در
مورد موضوع اول که به نظر میرسد در قالبی جدید (تبصره
 21الیحه بودجه سال  )1396مطرح شده ،اعالم کنند.
موضوع دوم جذابیت بیشتری دارد .نمایندگان در گزارش
«یکشوری کمیســیون تلفیق برنامه ششم توسعه»
احکامی را در رابطه با ســازمان تامیناجتماعی و به طور
مشــخصتر در رابطه با الزام دولت به پرداخت ساالنه
 10درصد از بدهیهای  120هزار میلیارد تومانیاش به
این سازمان آوردهاند .این حکم هرچقدر برای بسیاری
از کارگران امیدوارکننده است ،از آنسو با نگرانیهایی
همراه شده و دوباره موج تقابل موافقان و مخالفان تجمیع
بیمهها را به راه انداخته است .موجی که سرمنشأ آن ابهام
قانونی در خصوص یکی از تبصرههای الیحه بودجه است
و چیزی شبیه به حالت بیم و امید را در میان کارگران ایجاد
کردهاست.حالتی کهبهویژه پسازطرحچندینوچندباره
بحثتجمیعبیمههایدرمانآنقدرهابرایکارگرانناآشنا
نیست .ســهیال جلودارزاده اما از بقیه امیدوارتر است و
عاقبت این فرآیندها را ،کــه او تعبیر «حقخواهی» را در
مورد آن به کار میبرد ،روشن میبیند .نماینده مردم تهران
به کارگران اطمینان میدهد که آنها به حقوحقوق خود
میرسندویدرگفتوگوباآتیهنوبرخیمواردالیحهبرنامه
ششم را مثبت میبیند و یک پیام روشن هم به موافقان بر
هم زدن استقالل سازمان تامیناجتماعی میدهد« :جامعه
کارگری از آنجا که کامال در این قضیه برحق اســت ،نه
تسلیم میشود و نه فریب میخورد».
با وجود تغییرات زیادی که در الیحه برنامه ششــم
توسعه به وجود آمده ،و فارغ از نقدهایی که به این برنامه
وارد است ،به نظر میرسد صاحبان اصلی تامیناجتماعی
سرانجام به آنچه ســالها در آرزویش بودند ،نزدیکتر
شــدهاند .نمایندگان تکالیفی را بــرای دولت تعریف
کردهاند که اگر تصویب شود ،در وضعیت منابع سازمان
تامیناجتماعی گشایش زیادی حاصل میشود .شما چه
برداشتی از این تکلیف دارید؟

بدهیهایانباشتهشدهوتاریخینهاددولتبهسازمانتامیناجتماعی
ولزومبازپرداختآنحاویچندنکتهاست.اصلموضوعایناستکه
سازمان تامیناجتماعی مانند هر سازمان اقتصادی دیگر دریافتیها
و پرداختیهایی را بر عهده دارد .حقبیمههای دریافتی و همینطور
پرداخت مستمریها بر اساس اصول و قواعد شناختهشده بینالمللی
است .در سالهای گذشته با عدم پرداخت حقالسهم بیمهای دولت
و همینطور تعهدات او در رابطه با پرداخت حقبیمه بابت ســهم
کارفرمایی بیمهشــدگان خاص مواجه بودیم و همین عامل باعث
شد منابع صندوق با کسری مواجه شود .در مقاطع مختلف نیز افراد

در یکی از بندهای تبصره  21الیحه بودجه سال آینده
کشور نیز قید شده که تمام دستگاههای خارج از شمول
قانون محاسبات عمومی دارای درآمد ،درآمدهای خود را
به حساب خرانهداری کل کشــور واریز کنند .بسیاری از
صاحبنظرانمیگویندتامیناجتماعیسازمانیعمومیو
غیردولتیاستونمیتوانعنوان«دستگاه»رابر آناطالق
کرد .ارزیابی شما چیست؟

تاکنون ســابقه نداشــته قانونگذار چنین قوانینی برای سازمان
تامیناجتماعی وضع کند .به طور قطع قانونگذار حق ندارد قانونی
تصویب کند که برای درآمدهای ســازمان تامیناجتماعی تعیین
تکلیفکند.درآمدهایتامیناجتماعیازمحلحقبیمههایدریافتی
از بیمهشدگانش اســت و دولت نیز در استفاده از آنها فاقد هرگونه
حقی است .درآمدها باید به بیمهشدگان برگردد .ضمن اینکه تاکنون
نیز چنین درخواســت قانونی مسبوق به سابقه نبوده است .سازمان
تامیناجتماعی نهادی مستقل است که مدیرعامل و هیئتمدیره
دارد و قوانین و مقرراتش را با نگاه سهجانبهگرایی تنظیم میکند.

زیادی به سازمان تامیناجتماعی تحمیل شدند و دولت نیز پذیرفته
بود حقبیمه آنها را پرداخت کند تا بازنشســته شــوند .بنابراین
بدهیهای دولت به تامیناجتماعی مصداق حقالناس کســانی
اســت که برای برخورداری از خدمات این سازمان در طول چندین
ســال حقبیمههای خود را طی قراردادی مشخص در این سازمان
سرمایهگذاری کردهاند و باید به هر نحو ممکن بازپرداخت یا وصول
شوند .یکی از این موارد عدم پرداخت بدهیهای دولت و افزایش آن
است .از سال  54به اینسو هیچیک از دولتها تعهد خود را نسبت به
تامیناجتماعی بهدرستی پرداخت نکردهاند و این سازمان با شرایط
نامســاعدی از نظر توانمندی در پرداخت تعهدات خود روبهرو شده
است .به همین دلیل نمایندگان در الیحه برنامه ششم توسعه مادهای
را گنجاندهاند که در سالهای اجرای این برنامه ،بدهیهای دولت به
سازمان تامیناجتماعی عودت داده شود و این سازمان بتواند تعهدات
الزم و ضروری خود را نسبت به بیمهشدگان و مستمریبگیران انجام
دهدوبهویژهدرپرداختمستمریهابامشکالتکمتریمواجهشود.
در یکی از بندهای این الیحه به موضوع همسانسازی
حقوق بازنشســتگان و ضــرورت انجــام آن پرداخته
شــده اســت .این موضوع یکی از مهمترین انتظارات
بازنشستگان تامیناجتماعی در سالهای گذشته بوده که
درالیحهجدیدنیزآمده،امابررعایتتناسبدرپرداختها
تاکید شده است .ارزیابی شما از مفاد این بند چیست؟

پیامهای زیادی پیرامون این موضوع دریافت کردهایم که نشــان
میدهدبازنشستگانخواستارهمسانسازیحقوقخودوافزایشآن
بهشیوهایعادالنههستند.مابراینباوریمکهاینتغییراتوهمچنین
موارد دیگری که در برنامه لحاظ شده باید تصویب و اجرایی شوند

تا جهت برنامه از یک تیپ روشنفکری به سمت عامه مردم حرکت
کند اما به شکل توسعهای هزینه شود.
نگرش نمایندگان مجلس نسبت به مسائل مربوط به
سازمان تامیناجتماعی در این الیحه چیست؟

عصاره نمایندگان منتخب ملت در کمیســیون تلفیق برنامه ششم
توســعه حضور دارند .این پیشنهادها در کمیســیون رأی آورده و
امیدواریم با توجه به اینکه منابع تامیناجتماعی حقالناس و متعلق
به کسانی است که سی سال کار کردهاند و حاال استحقاق بهرهمندی
از آن را دارند ،در صحن علنی نیز با موافقت نمایندگان مواجه شود.
بههرحال من معتقدم اگر نمایندگان به مواد و بندهای مطرحشده در
الیحه رأی مثبت ندهند ،به این معناست که حقوق بخش زیادی از
مردم را ضایع کردهاند.
برخی نمایندگان مجلس پیشــنهادهای مختلفی را
برای بازپرداخت بدهیهای دولــت به تامیناجتماعی
پیشنهادکردهاندکهاکثریتقریببهاتفاقآنهاباایرادات
نمایندگانومخالفتدولتمواجهشدهاست.باایناوصاف
فکر میکنید چه راهکاری باید پیش پای دولت گذاشت که
از یکسو هم تامیناجتماعی به مطالبات خود دست یابد و
هم محدودیتهای دولت در نظر گرفته شود؟

امســال آخرین سال فعالیت دولت یازدهم هســت .چند ماه دیگر
انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری را پیش رو داریم .فراموش
نکنیم که این یکی از وعدههای دولت به کارگران و بازنشســتگان
بوده است .البته قابلدرک اســت که دولت نتواند همه بدهیهای
تامیناجتماعی را پرداخت کند .دولت و مجلس میتوانند بر سر نحوه

از رسانهها

رفاه فقط نیازهای پزشکی و بهداشتی نیست!
سیدمرتضی افقه
برخالف برخی تصــورات عامیانه ،موضوعات علــوم اجتماعی از
پیچیدهترین مفاهیم علمی اســت که اظهارنظر درباره آنها نیاز به
تخصص و مطالعه عمیق و طوالنی دارد .بــا این وصف ،از آنجا که
اغلب مــردم با این موضوعات درگیرنــد ،ورود افراد بیتخصص به
مباحث این حوزه بســیار رایج و عادی شده است .شاید بتوان در ورود
افراد کمدانش به حوزههای تخصصی متفاوت اغماض کرد ،اما ورود
افراد متخصص در حوزههای غیرمرتبط با موضوعات پیچیده علوم
اجتماعی بههیچوجه پسندیده نیســت .بخش وسیعی از مشکالت
اقتصادی-اجتماعی موجود ،ناشی از تصمیمگیریهای نادرست و

غیرعلمی است که افراد غیرمتخصص در علوم اجتماعی-اقتصادی
گرفتهاند .اینکه تصور شود رفاه اجتماعی صرفا به نیازهای بهداشتی و
پزشکی جامعه محدود میشود ،برداشتی کامال عوامانه از مفهوم رفاه
است .حساســیت موضوعاتی همچون فقر و نابرابری فرصتهای
اقتصادی و اجتماعی و گستردگی آسیبهای اجتماعی در میان توده
مردم به حدی زیاد است که غفلت از آن ،بدون تردید موجب بروز برخی
تنشهاخواهدشد.همیناهمیتبودهکهدولتهایجوامعپیشرفتهرا
وادار کرده حتی برخالف آموزههای نظام سرمایهداری ،به موضوع وارد
شوندودرحدوسیع،برایگسترشرفاهاجتماعی،تصمیمهاییبگیرند
واقدامهاییدرجامعهانجامدهند.دولتدرکشورهایپیشرفتهازاواخر
قرن  ۱۹به مســئله رفاه اجتماعی وارد شده و بعد از جنگ دوم جهانی
بحث دولت رفاه ( )WelfareStateشکل گرفت .دولت رفاه مفهومی
از دولت است که در آن نظام سیاسی کشور نقشی کلیدی در حفظ و

همزمان شایبههایی هم مطرح شده که ممکن است
با تفســیرهایی بر این تبصره ،اســتقالل مالی سازمان
تامیناجتماعی زیر سوال برود و در عمل با واریز درآمدهای
ســازمان به خزانه ،همان اجرایی شــدن طرح تجمیع
بیمههای درمان در شکل و قالبی جدید محقق شود!

مطمئنا کار به آنجا نمیرسد .بر این باورم که حقوحقوق کارگران
محفوظ خواهد ماند و آن چیزی که حق اســت جریان پیدا میکند.
میشود یک ملت را مجبور کرد اما نمیتوان به آنها چیزی را که حق
نیست قبوالند .جامعه کارگری از آنجا که کامال در این قضیه برحق
است ،نه تسلیم میشود و نه فریب میخورد .من به تمام کسانی که
به پول کارگران در این صندوق گوشهچشم و نظری دارند ،عرض
میکنم که کارگران در طول سی سال زحمت چنین بنیانی را برای
فردای خود بنا نهادهاند و اجازه نخواهند داد هیچگونه دستاندازی
به اموال آنها صورت گیرد .این صندوق بهشدت به منابع مالی خود
برای پرداخت مستمریهای بازنشستگان نیازمند است و بهتر است
طمعکاران چشم از این اموال بردارند .با تغییر ادبیات و شکل و ظاهر
قانونی نمیتوان کار نادرستی را درست جلوه داد و یا آن را با صورتی
قانونی انجام داد.
منظورشماادغامبخشدرمانسازمانتامیناجتماعی
در وزارت بهداشت است؟

ب مال که کارگران
بله ،نه خدا به انجام این کار راضی است و نه صاح 
هستند .بخشــی زیادی از آگاهان حکومت و کسانی که در دولت و
مجلس و بخشهای دیگر حضور دارند ،میدانند که این کار شدنی
نیست و اجازه چنین ادغامی را به هر شکل و قالبی نمیدهند .اموال
تامیناجتماعیبایدبهکارگرانیکهبامشقتسالهایسالبرایآینده
خود دوراندیشی کردهاند تعلق داشته باشد تا این سازمان نیز در انجام
وظایف و ماموریتهای خود با مشکلی مواجه نشود .کارگران بدانند و
اطمینانداشتهباشندکهکسینمیتواندآنهاراازحقشانمحرومکند.
با این حال حضور بهموقع توأم با هوشیاری نیز حافظ منافع آنهاست.

*

گسترش رفاه اقتصادی و اجتماعی ساکنان کشور ایفا میکند .درواقع
دراینجوامع،کلنظام()Stateخودراموظفبهتامینوگسترشرفاه
ی که دولت رفاه در اواسط قرن پیش در
بین آحاد جامعه میداند؛ در حال 
جوامع پیشرفته شکل گرفت ،رژیم سابق با ادغام وزارت رفاه در وزارت
بهداشت ،سطح حوزه رفاه را به مسائل بهداشتی و پزشکی تقلیل داد .با
اینوصف،درکاهمیتموضوعرفاهاجتماعیوتاثیراجتنابناپذیرآن
بر وضعیت معیشتی توده مردم ،باعث شد وزارت رفاه در سال  ۱۳۸۱و
در دولت اصالحات تاسیس شود و تمام سازمانها و نهادهای مرتبط با
اینحوزهبهصورتیکپارچهتحتپوششومدیریتواحدقراربگیرند.
اما سوءتدبیر دولت گذشــته ،چه پیش از ادغام و چه پس از ادغام این
وزارتخانه ،موجب ناکارآمدی اقدامات رفاهی شد و اهداف تاسیس این
وزارتخانه را با شکست و ناکامی مواجه کرد .انتظار این بود که در دولت
تدبیروامید،بادرکاهمیتونقشرفاهاجتماعیدررضایتمندیتوده

مردم ،تقویت این حوزه در دستور کار فوری رئیسجمهور قرار بگیرد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش وسیعی از مردم کشور از
فقر ،نابرابری و نبود امکانات حداقلی رفاهی در بخشهای مختلف در
رنج هستند که اهمیت توجه تخصصی به این حوزه را در زمان حاضر
حیاتی کرده است .بهعالوه ،نیاز به توضیح نیست که بخش وسیعی
از فراگیری نیازهای مردم به بهداشــت و درمان ،ریشه در مشکالت
اقتصادی -اجتماعی دارد که رفــع آنها بهطور معناداری بر کاهش
نیازهای پزشکی-بهداشتی مردم تاثیرگذار است تا مدام سخن از نبود
منابع برای فالن طرح پزشکی مطرح نشود .در صورتی که در ماههای
ش رو ،معضل هجمهها به حوزه رفاهی حل نشود ،میتواند به یکی
پی 
از زمینههای منفی برای حمله به دولت تبدیل شود.
اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه
* بخشی از مطلب مندرج در وبسایت روزنو

