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ون با خانههای سازمانی
مورد انتقاد است .در بند الحاقی  ۲و  ۴تبصره  2الیحه بودجه که
به موضوع بدهیهای دولت به ســازمان اختصاص دارد ،خبری
از «پرداخت نقدی بدهیها» نیســت؛ این در حالی است که به
گفت ه علیرضا حیدری ،نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه
کارگری ،پرداخت نقدی بدهیها یک تکلیف قانونی اســت .او با
استناد به تبصره ( )۲ماده ( )۲۸قانون تامیناجتماعی میگوید:
«دولت موظف است تعهدات موضوع این قانون  -یعنی همان سهم
 ۳درصدی حق بیمه  -را هر ساله در بودجه عمومی خود ببیند و
به صورت «نقد» به حساب سازمان تامیناجتماعی واریز کند».
در عــوض تعریف ردیــف اعتبار نقــدی ،نماینــدگان مجلس
راهکارهایی را در الیحه بودجــه گنجاندهاند که به گفت ه عباس
اورنگ ،نامناسبترین طریق برای رد دیون دولت به تامیناجتماعی
است .روشهای پرداخت بدهیها در الیحه بودجه ،شامل این موارد
اســت :ارائه حقامتیاز و حقوق مالکانه که به تایید هیاتوزیران
میرسد ،تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای
تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی ،واگــذاری پروژهها و
طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای مهم در دســت اجرای
کشور و واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق با قوانین
و مقررات به فروش برسد.
اورنگ میگویــد« :دولت بدتریــن داراییهای خــود از حیث
نقدشوندگی را برای رد دیون انتخاب کرده که اگر غیر از این بود و
این داراییها به سهولت ،قابل نقد شدن بود ،دولت ابتدا خودش آنها
را میفروخت و بعد پولش را به سازمان میپرداخت .با این حساب،
سازمان تامیناجتماعی و به طور مشخص مدیریت آن که قاعدتا
کارشناس امور اجتماعی است و الزاما باید به تخصیص خدمات
رفاهی به بیمهشدگان بیندیشد ،بایستی زمان و انرژی خود را صرف
خرید و فروش سهام و واســطهگری اقتصادی کند .آیا این رویه،
مسیری در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان و کارگران است؟»
در الیحــه بودجه ســال  ،۹۸برای
راهکارهای
گرو ههای خــاص ،از جملــه بیمه
جلوگیری از
قالیبافــان و تول ی د کننــدگان
انباشت بدهی در
صنایعدستی که پرداخت سهم بیمه
سال آینده
آنها بر عهده دولت است ،صفر ریال
اعتبار در نظر گرفته شده ،بنابراین،
هزینه تحمیلی به تامیناجتماعی بابت پرداخت ســهم بیمه
گروههای خاص همچنان ادامه دارد .به گفته علی دهقانکیا،
عضو کانون بازنشستگان تامیناجتماعی شهر تهران 26 ،گروه
خاص که در سالهای گذشــته به ســازمان تامیناجتماعی
تحمیل شده ،ماهانه  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان هزینه برای

ســازمان دارند .پس به راحتی میتوان دریافت که این گروهها
ســاالنه بیــش از  ۲۷هــزار میلیــارد تومــان هزینــه برای
تامیناجتماعی ایجاد میکنند؛ هزینهای که به بدهی دولت به
این سازمان افزوده میشود .حال اگر  ۳درصد تکلیف دولت بابت
بیمهشدگان قبلی و جدید را به این مبلغ بیفزاییم ،رقم بدهی
ساالنه دولت به تامیناجتماعی از  ۳۰هزار میلیارد در سال نیز
فراتر میرود .پس در جمعبندی میتوان ادعا کرد دولت در سال
آینده نهتنها قرار اســت فقط کمتر از یکســوم بدهی خود به
تامیناجتماعی را بپردازد  50-هزار میلیارد تومان به جای 180
هزار میلیارد تومان -بلکه در سال آینده حداقل  27هزار میلیارد
تومان به این بدهی افزوده میشود؛ یعنی در مجموع به شرط
تحقق منابع بودجهای دولت و نقدشوندگی داراییها در عوض
بدهی ،اگر تمام  50هزار میلیارد تومان پیشبینی شده به دست
سازمان برسد ،باز هم بدهی دولت تا پایان سال به بیش از 150
هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اما در نهایت تغییر بند «و» تبصره 7از
الیحه بودجه ،یک اتفاق مثبت است.
سال گذشته با تصویب این بند و تایید
نکته مثبت
آن در شورای نگهبان ،منابع درمان
سازمان تامیناجتماعی از این سازمان
منفک و به حسابی در خزانهداری کل
منتقل شد که این مساله نیز از دید کارشناسان سازمان ،به معنای
نفی اســتقالل مالی و ســاختاری تامیناجتماعی بود .امسال
نمایندگان مجلس ،این بند را تغییر دادند و مصوب کردند که
منابع درمان تامیناجتماعی در حســابی تحت مدیریت خود
سازمان تامیناجتماعی ذخیره شــود ،لذا میتوان ادعا کرد در
ارتباط با تامیناجتماعی ،این تغییر از نقاط ،مثبت بودجه سال
آتی است.
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

دولت بدترین
داراییهای
خود از حیث
نقدشوندگی را
برای رد دیون
انتخاب کرده که
اگر غیر از این بود
و این داراییها
به سهولت قابل
نقدشدن بود،
دولت ابتدا
خودش آنها
را میفروخت
و بعد پولش
را به سازمان
میپرداخت
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

25

