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تأمیناجتماعی درالیحه بودجه؛ ازارقام متناقضتا رد دیو
نسرین هزارهمقدم
روزنامهنگار

ســازمان تامیناجتماعی به عنوان بیمهگر پایه ،در نظام رفاهی
کشــور از اهمیتی اساسی برخوردار اســت .تا پایان اسفند سال
 ٤٢ ،٩٦میلیون و  ٣٧٩هزار و  ٦٢٩نفر تحت پوشــش سازمان
تامیناجتماعی قرار گرفتند و بر اســاس آخرین برآوردها ،نرخ
مشــموالن این ســازمان ،در حال طی کردن یک روند صعودی
است .بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی
این سازمان ،تعداد افراد تحت پوشش در اسفند سال  ۹۶نسبت
به دوره مشابه سال قبل ،افزایش  2.28درصدی را نشان میدهد.
اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور ،تحت پوشش تامیناجتماعی
قرار دارند ،نشاندهنده جایگاه اساسی این سازمان در مناسبات
رفاه و تامیناجتماعی است ،اما مســاله اینجاست که آیا دولت و
مجلس نیز به این جایگاه بااهمیت ،واقفند و به این سازمان ،آنچنان
که باید ،بها میدهند؟ برای رســیدن به پاسخ این پرسش ،باید
نقش و اهمیت تامیناجتماعی در الیحه بودجه سال  98را مورد
ارزیابی قرار دهیم.
عباس اورنگ ،کارشناس رفاه و تامیناجتماعی ،در تحلیل کلی
الیحه بودجه و رویکرد آن نســبت به سازمان تامیناجتماعی به
«قلمرو رفاه» میگوید« :الیحه بودجه در کلیت خود ،یک بودجه
رفاهی نیســت ،لذا رویکرد آن را نمیتوان معطوف به حمایت از
فرودستان دانست و اگر بخواهیم خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم،
در این بودجه یک «کملطفی عظیم» در حق سازمانی با بیش از۴۰
میلیون نفر وابست ه مستقیم و غیرمستقیم ،صورت گرفته است».
اما رویکرد بودجه در قبال ســازمان تامیناجتماعی را به ترتیب
اولویت ،در چند بستر میتوان بررسی کرد .اول سازوکار پرداخت
بدهیهای نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی و دوم راهکارهای
جلوگیری از انباشت این بدهی در سال آینده و در نهایت ،تعامل با
سازمان از نظر حفظ استقالل و تمامیت آن است.
ی دولت به تامیناجتماعی در الیحه بودجه
بده 

مهمترین خواست ه کارگران در بستر رفاه و تامیناجتماعی ،پرداخت
بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعیاست اما مناقشه اصلی
بر سر میزان این بدهیاست .کارشناسان تامیناجتماعی بر این
باورند که بدهی دولت به تامیناجتماعی ،حداقل  ۱۸۰هزار تا ۲۰۰
هزار میلیارد تومان است .اما سازمان برنامه و بودجه میگوید این
بدهی فقط  ۶۹هزار میلیارد تومان است .این سازمان به صراحت
در دی ماه امســال اعالم کرد« :آخرین آمار ثبت شده در سامانه
سما وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده
ســازمان تامیناجتماعی از دولت تا پایان سال  ۱۳۹۶حدود ۶۹
هزار میلیارد تومان است که بر این اساس ،اعالم مطالبه  ۱۸۰هزار
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میلیارد تومانی سازمان تامیناجتماعی از دولت صحیح نیست».
تفاوت نگاه تامیناجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به موضوع
بدهیها ،عاملیاست که به گفته عباس اورنگ ،دو رقم متفاوت
را به وجود آورده اســت .او میگوید« :نوع نگاه سازمان برنامه با
تامیناجتماعی ،در خوانش قانون ،تفاوت دارد .در قانون نظام جامع
ساختار رفاه و تامیناجتماعی ،بدهیهای دولت به تامیناجتماعی
دو مبنا دارد که مهمترین آن ،بدهی مربوط به «حق بیمه» است
که خود این بدهی به چند بخش تقسیم میشود .یکی بدهی مربوط
به کارگاههای معافیتدار است که از سال  ۶۱تا به امروز دولت ۲۰
درصد سهم کارفرمای این کارگاهها را نپرداخته و هزین ه آن را به
تامیناجتماعی تحمیل کرده است .بخشی دیگر از بدهیها بابت
«حق بیمههای تکلیفی» است که دولت برای  ۲۶گروه ،پرداخت
حق بیمه را تقبل کرده ولی هرگز نپرداخته است .بخش دیگری
از مطالبات تامیناجتماعی از دولت ،بابت  ۲۰درصد سهم اشتغال
نیروهای جدید اســت که در قانون برنامه تکلیف شده که آن نیز
پرداخت نشده است .سازمان برنامه این الزامات را در محاسبه در
نظر نمیگیرد».
به جز این دو رقم متفاوت ،محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار
و امور اجتماعی نیز ،قبل از ارائه الیحه بودجه به مجلس از رقمی
متفاوت با دو رقم فوق سخن گفت .او اعالم کرد «بدهی حسابرسی
شده دولت به تامیناجتماعی تا قبل از زمستان امسال ۸۰ ،هزار
میلیارد تومان است که مقرر شده این مبلغ در الیحه بودجه سال
 98گنجانده شود».
امــا در عمل ،هیچکدام از ایــن ارقام در الیحه بودجه ســال
 ۹۸دیده نشــد .نمایندگان مجلس  ۲۹بهمن ماه در جلســه
علنی مجلس ،رقمــی را برای پرداخــت بدهیهای دولت به
تامیناجتماعی در نظر گرفتند که حتی از رقم حداقلی اعالم
شده توسط سازمان برنامه نیز کمتر است .اینکه چرا فقط ۵۰
هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهیهای دولت به
تامیناجتماعی در نظر گرفته شــده و چه استداللی دولت -
بخوانید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه -و در مرحله بعد
نمایندگان مجلس را به سمت این رقم بسیار حداقلی سوق داده،
نکتهبسیارمهمیاست.احمدهمتی،عضوکمیسیونتلفیق،در
تحلیل این رقم ،ضمن قبول ناکافی بودن آن میگوید« :منابع
بودجهای دولت محدود است و هیچ تضمینی وجود ندارد که
همان منابع محدود نیز در سال آینده محقق شود .لذا مجبوریم
دست به عصا حرکت کنیم و بودج ه را روی «داشتههایمان»
ببندیم نه بر اساس بایدها».
عالوه بر «کمیت پرداخت بدهیها» ،کیفیت این پرداختها نیز

