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 29بهمن سال گذشته ،مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه سال  ،1397بند
«ز» تبصره  7را از تصویب نمایندگان گذراند.
به گفته فعاالن کارگری و بازنشســتگی این بند بیش از دیگر بندهای الیحه انقباضی و تعدیلی
به اعتقاد تشــکلها و فعاالن کارگران ،فلســفه وجودی بند
«ز» تبصره  7الیجــه بودجه ،یعنی جداســازی منابع درمان
تامیناجتماعی و واریز آن به حساب خزانهداری کل و در نزد
دولت ،تالش وزارت بهداشت برای تامین خالهای ریالی طرح
تحول سالمت و اقدام به جبران کاستیهای این طرح از جیب
کارگران اســت .طرحی که پیش از آن ،مدیرعامل ســازمان
تامیناجتماعی ،ضمن تاکید بر اهداف بلند انسانی و اجتماعی
آن و آثار مثبتاش بر جلــب رضایتمندی مردم و مراجعان به
مراکز درمانی دولتی ،هشدار داد چنانچه بسته نظارتی الزم به
موازات اجرای طرح برای کنترل هزینههای آن عملیاتی نشود،
میتواند مبدل به «چاه ویلی» برای جذب بیحد و حصر بودجه
بیمهها شود.

روزنامه نگار

بند «ز» در شــورای نگهبــان نیز
تصویب و برای اجــرا به دولت ابالغ
بند «ز»
شــد .رییسجمهــور نیــز در 22
به کجا رسید؟
اردیبهشــت ماه ســال جاری ،در
نامهای خطاب به وزرا ،اجرایی شدن
این بند را که حاال بند «و» در تبصره
 7قانون بودجه است ،ابالغ کرد و اینبار «شیوه اجرا» موجب
انتقاد مضاعفواقع شد .رییسجمهور در نامه شماره ()۱۷۶۵۶
از کارفرمایان و بیمهشدگان اختیاری خواستند سهم درمان را
در فیشی جداگانه به حساب خزانهداری کل واریز کنند و این
تفکیک که به اعتقاد کارگران ،تامیناجتماعی را دور زده است
به اعتراض مجدد منجرشد.
در تقابل با این ابالغیه ،تشکلهای کارگری باز هم قدم به میدان
عمل گذاشتند و اینبار ناچارا دســت به دامان دیوان عدالت
اداری شدند .به عنوان نمونه ،کانون هماهنگی شوراهای اسالمی
کار استان تهران و همچنین انجمن صنفی کارگران ساختمانی
مریوان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ،خواستار ابطال
نامه رییسجمهور شــدند .در نامه انجمــن صنفی کارگران
ســاختمانی به موارد زیر در قالب مغایرتهای قانونی دستور
رییسجمهور اشاره شد:
در دستور ریاستجمهوری ،کارفرما مکلف شده مبلغ بیمه را با
توجه به دستور فوق تفکیک کرده و باید سهم درمان به حساب
تعیین شده و مابقی به حساب ســازمان تامیناجتماعی واریز
شود که مستلزم هزینه و اتالف وقت کارفرما شده و قانون آمره
در این زمینه واریز به حساب سازمان تامیناجتماعی است.
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در برخی انواع بیمهها ،بیمهشــده طبق قانون مختار شــده
درمان را انتخاب کند یا نکند ،لذا تکلیف افرادی که درمان را
انتخاب نکردهاند ،چه میشود؟
خدمات درمانی منحصر در درمان متعارف نیست و بیمهشده
ممکن اســت مثال به ارتز و پروتز نیازمند باشد یا فوت کرده و
هزینه کفن و دفن به وی تعلق گیرد و ...
این رویه سازمان را از امکان شــفافیت نسبی خارج کرده و
ضمن افزایش هزینهها ،فساد را گسترش میدهد.
اما چرا بند «ز» در دستور کار دولت و
یا همان وزارت بهداشت قرار گرفت و
چرا بند «ز» اجرا
بهرغم آگاهی از انتقادات و اعتراضات
میشود؟
احتمالــی ،در برنامه بودجه ســال
جــاری گنجانده شــد؟ محســن
ایزدخواه (معاون پیشین حقوقی و
بینالملل سازمان تامیناجتماعی) در این ارتباط با تاکید بسیار
بر این نکته که یک دلیل عمــده در اینگونه جهتگیریها این
است که وجه غالب مطالبهگری و کنشهای جمعی کارگران،
تدافعی و عکسالعملیاست و از همینروست که اکثریت قریب
به اتفاق این حرکتها عقیم میماند ،میگوید« :بند «ز» ،ظاهر
و باطنش یکی نیست و با هم تفاوت دارد .ظاهر امر این است که
این بند از قانون بودجه ،تامیناجتماعی را موظف کرده سهم
درمان را به حسابی در خزانه کل منتقل کنند ،اما در باطن ،این
انتقال ،دغدغه وزارت بهداشت اســت که میپندارد سازمان
تامیناجتماعی پول زیــادی دارد و نمیخواهد در اختیار آنها
بگذارد .در ظاهر به بهانه «شفافسازی» این بند در دستور کار
قرار گرفته اما این مبحث یک پیشزمینه تاریخی داشته که به
اینجا رسیدهاست».
به گفتــه ایزدخواه ،وزارت بهداشــت میپنــدارد چون مثال
تامیناجتماعی در ســال گذشــته حدود  ۷۰هــزار میلیارد
تومان ،وصول حق بیمه داشته /9 ،بیستوهفتم (که البته /9
بیستوهفتم جایگاه قانونی ندارد و با احتساب  3درصد سهم
دولت ،در اصل  /9سیام اســت) باید به دولت برسد و آنچه در
ارتباط با سهم درمان به دولت میرسد ،بدون شک و تردید باید
به وزارت بهداشت منتقل و خرج طرح تحول سالمت شود.
چرا در زمینه درمــان عمومی به اینجا رســیدیم؟ چرا دولت
و وزارت بهداشت بر آن شــدند تا «تحولی» در حیطه درمان
به وجود بیاورند؟ تحول پر هزینه نظام ســامت ،چطور کلید

