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تامیناجتماعی:

ورشکستگینیست
تکلیف شده که  30درصد حق بیمه بگیرد و خدماتی ارائه کند که
مهمترین این خدمات بازنشستگی است .اما باید توجه داشت که در
آن زمان متوسط امید به زندگی  59سال بود و سن بازنشستگی 50
سال تعیین شده بود .یعنی پیشبینی آن زمان این بود که در قبال
این نرخ حق بیمه ،هر بیمهشده به طور متوسط  9سال مستمری
بازنشستگی دریافت کند .اما امروز ،متوسط امید به زندگی  75سال
است و متوسط سن بازنشســتگی متاثر از قوانین مختلفی که در
سالهای بعد تصویب شد ،به زیر  50سال رسیده است .در واقع در
شرایط افزایش امید به زندگی و طوالنی شدن دوره مستمریبگیری
هر بیمهپرداز سن بازنشستگی به جای افزایش ،کاهش یافته است در
حالی که نرخ حق بیمه پرداختی هم ثابت مانده است .در این شرایط،
همه کارشناسان و پژوهشگران متفقالقول هستند که اگر در نظام
بازنشستگی کشور به ســمت اصالحات پارامتریک نرویم ،محکوم
به شکست هستیم .مقامات ارشد کشــور و نهادهای تصمیمگیر و
تصمیمساز کشور هم امروز به اهمیت این موضوع واقفند و مصداق آن
برگزاری دو جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکل صندوقهای
بازنشستگی و شناسایی این مشکل به عنوان یکی از ابرچالشهای
آتی کشور در اســناد برنامه ششم توسعه اســت .بنابراین دولت و
مجلس به این نتیجه رســیدهاند که باید تدبیری برای این شرایط
اندیشید .راهحلها میتواند متنوع باشد .البته همان طور که اشاره
کردید تعریف بیمه در دنیا ،قراردادی است که بر اساس آن یک نفر
متعهد میشود در قبال پرداخت حق بیمه مشخص ،مزایای معینی
را دریافت کند .بنابراین افرادی که در حال حاضر تحت پوشــش
صندوقها هستند ،ما با آنها قراردادی مشخص داریم و اگر قرار باشد
اصالحاتی انجام شود ،مثال میتواند برای افراد جدید باشد و افرادی را
شامل شود که هنوز وارد فاز بازنشستگی نشدهاند.
طرحی که توسط نمایندگان مجلس تهیه شــده ،بعد از جلسات
غیرعلنی مجلس در سال گذشــته و از سوی جمعی از نمایندگان
پیشنهاد شده و در حال بررسی است اما میتوان به شرکای اجتماعی
سازمان اطمینان داد که جای نگرانی وجود ندارد و نباید تصور شود
که سازمان به دلیل مشــکالت نقدینگی یا ورود صندوق به دوره
سالمندی ،به دنبال تغییر یک سویه مقررات است .موضع سازمان در
قبال این طرح با هماهنگی و همکاری شرکای اجتماعی اتخاذ خواهد
شد و اجازه نمیدهیم برای کسی نگرانی به وجود آید؛ اما محتاج آن
هستیم که اصالحات پارامتریک بموقع توسط کارشناسان و افراد
متبحر و با رعایت سهجانبهگرایی انجام شود؛ زیرا با این روند ،ادامه
کار ممکن نیست.
یکی از اولین کارهایی که من از بدو تصدی این مسئولیت کردهام این
است که هماندیشی را در سازمان گسترش دهیم و تریبون در اختیار
همه باشد؛ در این صورت درباره یک موضوع چندین نفر میتوانند
اظهار نظر کنند .خوشحالم که در بحثهای سازمان ،بحثهای فنی
نیز مطرح میشــود .اگر بخواهیم صندوقها را نجات دهیم تنها با
اصالحات پارامتریک نمیتوانیم این کار را انجام دهیم ،اصالحات
پارامتریک ،اصالحات ســاختاری و اصالحات مهندسی نیاز است
که انجام شــود و این عوامل با هم و درکنار هم میتوانند سازمان را

نجات دهند و تمرکز بر یک مورد ،اشتباه محرز است .ما متخصصانی
داریم که در هر سه بخش میتوانند صاحب نظر باشند .طرح فعلی
اصالحات پارامتریک را نمایندگان محترم مجلس ارائه کردهاند و
روزی که قرار باشد مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،به
طور حتم با تیم قوی و جمعآوری همه نظرات شــرکای اجتماعی
حضور پیدا خواهیم کرد و نظرات سازمان را ارائه خواهیم داد.
سال  97سال خاصی در حوزه رفاه و تامیناجتماعی
بود و اتفاقهایی افتاد که سازمان تامیناجتماعی را
متاثر کرد .عالوه بر درگذشت شادروان دکتر نوربخش
و شادروان تاجالدین ،در این سال شاهد تغییرات در
وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی و نیز تکانههای
غیرمنتظره اقتصادی بودیم که ورودیهای منابع و
نیز مصارف سازمان تامیناجتماعی را تحت تاثیر قرار
داد .ارزیابی شــما از تحوالت حوزه تامنی اجتماعی
در سال  97چیست و برای سال آینده چه امیدهایی
وجود دارد؟

سازمان تامیناجتماعی در سال  97با بحرانهای بزرگی مواجه شد
که بزرگترین آن فقدان مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاجالدین
بود که جا دارد یادی کنیم از این مدیران پاکدســت و پرتالش که
یادشان همواره زنده خواهد ماند.
از طرف دیگر ،هر زمان که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی شود ،اولین
مشکل این است که سطح توقعها در سازمانهایی مانند ما از سوی
خدماتگیرندگان باال میرود .توقع منطقی آنها این است که اکنون
که به شکل غیرارادی مشکالت اقتصادی به آنان تحمیل شده است،
تامیناجتماعی که متولی حمایت از آنان است ،باید کاهش قدرت
خرید را جبران کند و نگذارد که سفره آنان کوچکتر یا کمرنگتر
شود .اما به دلیل اینکه خانواده تحت پوشش سازمان خانواده بسیار
بزرگی است و منابع ما محدود است ،متاسفانه آن طور که دلمان
میخواهد نمیتوانیم توقعات جامعه هدف را برآورده کنیم.
از ســوی دیگر در این سال ،برای نخســتین بار بدهی ما در بخش
درمان از یک عددی که معقول بود و میشد با گرفتن تسهیالت و
مدیریت منابع داخلی آن را کنترل کرد ،بیشتر شد و به مرز  16هزار
میلیارد تومان رسید که پرداخت آن از طرق معمولی امکان ندارد؛
اما راهکارهایی را داریم که با هماهنگی وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سایر مسئوالن در حال بررسی این راهکارها هستیم.
این تحوالت برای سازمانی که یک نهاد اقتصادی و اجتماعی است،
میتواند شکننده باشــد؛ اما در کنار این تلخیها حسن و ویژگی
برازندهای که سازمان تامیناجتماعی دارد ،این است که افراد بزرگی
دارد و کارکنان سازمان و بدنه کارشناسی سازمان و کسانی که به
نوعی در سازمان هستند ،انسانهای کاربلد و کارکشتهای هستند
که میتوانند به سرعت شرایط را درک کنند و بالفاصله سازمان را
با شرایط جدید تطبیق دهند .برای مثال در سالهایی که سازمان
درگیر مسائل سیاسی بود و در  8سال ،هشــت مدیرعامل در این
سازمان مدیریت کردند و متاسفانه سازمان درگیر برخی حاشیهها
شده بود ،این بدنه کارشناسی ســازمان بود که توانست سازمان را
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