اتکای صندوقها به دولت کاسته خواهد شد .البته به شرطی که
دولت بدهی جدیدی ایجاد نکند و یا تعهدات قانونی جدید برای
صندوقها نتراشد».
علی ربیعی وزیر پیشــین تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز مانند
اورنگ و بسیاری از کارشناسان بیمهای به طرح انتقاداتی از رویکرد
غیرحمایتی دولتها به صندوقها پرداخته است .غیرحمایتی از
این جهت که دولتها در قالب رد دیون ،شرکتهای ورشکسته را
به صندوقها واگذار کردند به این امید که آنها بتوانند طلب خود
را زنده کنند.
ربیعی قبل از برکناری پیشنهاد داد :تنها پس از انجام محاسبات
دقیق اکچوئری (مجموعه عوامل مخاطرهآمیز و عواملی که میزان
ارزش پول پرداختی را در زمان مقرر تعیین و رقم بدهی را شفاف
میکند) ،باید از دولتها خواســت که منابع درآمدزا را به همان
میزان محاسبه شده در اختیار صندوقها بگذارند.
هماکنون صنــدوق بازنشســتگان
کشوری یک میلیون و  ۳۷۱هزار نفر،
مطالبات
فوالد یک میلیــون و  ۲۰۰هزار نفر،
صندوق
نیروهای مســلح  ۷۰۰هــزار نفر و
بازنشستگان
صندوق روســتاییان و عشایر نیز ۹۳
هزار نفر را تحت پوشش دارد .جمعا ۳
میلیون و  ۳۶۴هزار نفر تحت پوشش این صندوقها هستند یعنی
حدود  ۴۶هزار نفر بیشــتر از جمعیت مســتمریبگیران اصلی
ســازمان تامیناجتماعی و به همین دلیل اســت که پایداری و
توانمندی این صندوقها یک ضرورت است.
اگر هر کدام از این  ۳میلیون و  ۳۶۴هزار نفر ،دستکم سه نفر دیگر
را تحت تکفل داشته باشد ،جمعا زندگی  ۱۰میلیون و  ۹۲هزار نفر از
این صندوقها تامین میشود؛ رقمی نزدیک به تعداد بیمهشدگان
اصلی سازمان تامیناجتماعی .از اینرو دولتها مکلف هستند که
با حساسیت بیشتری مطالبات بازنشستگان این صندوقها را رصد
و متناسب با آن سیاســتگذاری کنند؛ مطالباتی که در تجمعات
آنها بارها یادآوری شده است .به غیر از بازنشستگان صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،عشایر و روستاییان ،بازنشستگان سه صندوق
دیگر مکرر تجمعاتی را برگزار کردهاند.
گاهی بازنشستگان هرسه صندوق یک تجمع واحد برگزارمیکنند؛
چراکه خواستهمشترکی دارند :بهبود اوضاع معیشتی .یک نفر
از نمایندگان بازنشستگان صندوق کشــوری در یکی از همین
تجمعات مقابل استانداری خراسان که سال گذشته برگزار شده
بود به ایسنا گفت« :من با مدرک کارشناسی بهعنوان معلم نمونه با
تقدیرنامه و تشویقی و ...در سال  ۸۴بازنشسته شدهام .با سه فرزند،
نوه ،عروس و داماد و با حقوق ماهانه یک میلیون و  400هزار تومان
چگونه خانوادهخود را اداره کنم؟»
در شــرایط فعلی صندوقها بهشدت
نیازمند افزایش اعتبــارات خود چه از
سهم صندوقها از
ناحیه کمک دولت و چه از طرف تادیه
بودجه سال ۹۸
بدهیها توسط دولت هستند که همه
ی آنها یک
اینها البته در بودجه سنوات 
کاسه میشــود و به تفکیک در قانون
بودجه نمیآید .در کل بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال
 ۴۰ ،۹۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۹۷
که  ۳۰هزار میلیارد تومان بود ۳۴ ،درصد افزایش داشته است۱.5 .

درصد کل بودجه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ( ۴۳هزار میلیارد
تومان) که معادل  ۵۸۶میلیارد تومان اســت ،سهم صندوق بیمه
اجتماعی روستاییان و عشایر برای سال  ۹۸است .بودجه این صندوق
نسبت به سال  ۹۷تنها  ۵درصد افزایش یافته است .این در شرایطی
است که بنا بر اعالم تورج سعیدی ،عضو هیات مدیره صندوق بیمه
اجتماعی روستاییان و عشایر ،این صندوق در سال هزار و  ۲۰۰تا هزار
و  ۳۰۰میلیارد تومان خسارت از بابت خشکسالی ،سیل و تلف شدن
دامبه بیمهشدگان خود میپردازد.
بودجه صندوق نیروهای مسلح در سال  ،۹۸حدود  ۲۶هزار میلیارد
تومان است که نسبت به سال ۹۷که ۲۳هزارمیلیارد تومان بود۲۷،
درصد افزایش یافته است.
صندوق بازنشستگان فوالد ایران هم در بودجه سال  ۹۷ابتدا  ۲هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان بودجه برایش تعیین شد که کمیسیون تلفیق
بودجه  ۵۰۰میلیارد تومان دیگر بــه آن اضافه کرد ۱۰۰ .میلیارد
تومان هم در قالب سود سهام صندوق بازنشستگی فوالد در شرکت
دخانیات ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص یافت
که در مجموع این بودجه به  ۳هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان رسید.
برای ســال  ۳ ،۹۸هزار میلیارد تومان بودجه برای بازنشستگان
فوالد کنار گذاشته شد و  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر هم ذیل عنوان
سود سهام شرکت دخانیات توسط کمیســیون تلفیق به سهم
صندوق فوالد اضافه شد تا مثال مدیران صندوق یک سال دیگر
خیالشان برای جلب رضایت بازنشستگان در انتهای ماه که وقت
پرداخت حقوقشان است ،آسوده باشد .بودجه اختصاص داده شده
به صندوق فوالد در سال  ۹۸در حالی برابر با بودجه سال قبل است
ق اضافه و از
که سال آینده قطعا به تعداد بازنشستگان این صندو 
سویی با اعمال افزایش حقوقبازنشستگان که حداقل میتواند ۲۰
درصد باشد ،به تعهدات صندوق نیز افزوده خواهد شد.
صندوق تامیناجتماعی نیروهای مسلح هم که سال  ۲۳ ،۹۷هزار
میلیارد تومان بودجه دریافت کرده برای سال آینده  ۲۹هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان بودجه میگیرد؛ یعنی افزایشی حدود  ۲۷درصدی.
همانطور که از این اعداد بر میآید این
بودجهها حداقلی است و قطعا رضایت
بازنشستگان را جلب نمیکند .عباس
حرف آخر
اورنگ ،کارشناس تامیناجتماعی ،در
ایــن مــورد میگویــد« :بودجــه
صندوقهای رفاهــی گرچه افزایش
یافته اما کفاف معیشت بازنشستگان را نمیدهد .دولت باید ضمن
متعهد بودن به تادیه بدهیها ،کمکهــای خود را به صندوقها
افزایش دهد .این در شرایطی است که دولت تنها  ۵۰هزار میلیارد
تومان برای تادیه بدهیهای خود به صندوقهای كشوری ،لشکری
و تامیناجتماعی در نظرگرفته است».
وی میافزاید« :این پرداختها در صورتی به سرانجام خواهد رسید
که حتما پروژهها و شرکتهای جذاب برای رد دیون واگذار شود.
راهکاری که پیشنهاد میشود عمل به تعهدات است .اگر دولت به
همان تعهدات خود در قبال صندوقها عمل کند و بار مالی جدید
برای آنها ایجاد نکند ،خود یک گام مثبت است».
بدون تردید دولت در سالهای آینده برای صندوقهای مقروض
به بازنشستگان و طلبکار از خود ،شقالقمر نخواهد کرد اما به قول
اورنگ تنها وفاداری به اجرای تعهدات و برنامه درازمدت مهم است
که در شرایط فعلی به نظر نمیرســد دولت چندان قادر به انجام
تعهدات و پیریزی یک برنامه طوالنیمدت باشد.
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بودجه
صندوقهای رفاه
گرچه افزایش
یافته اما باز هم
کفاف معیشت
بازنشستگان
را نمیدهد.
دولت باید ضمن
متعهد بودن به
تادیه بدهیها،
کمکهای خود
را به صندوقها
افزایش دهد .این
در شرایطی است
که دولت تنها
 ۵۰هزار میلیارد
تومان برای تادیه
بدهیهای خود
به صندوقهای
كشوری ،لشکری
و تامیناجتماعی
در نظرگرفته
است
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