قلمرورفاه

پرونده اصلی

نعمت علیپور:

قانون تامیناجتماعی این
سازمان را مکلف میکند
بدون توجه به اینکه برای یک
بیم هشده ،چه مدت حق بیمه
پرداخت کرده باشد ،خدمات
خود را به او ارائه دهد و قدرت
بزرگی به این سازمان داده
میشود تا بتواند مطالبات خود
را دریافت کند

خدمات بیشتر باید پول بیشتری بپردازند تا از بیمه تکمیلی برخوردار
شوند .ما هم به مباحث اجتماعی توجه داریم اما همه این خدمات به
پول دریافتی ،سرمایهگذاری بهینه و نتیجه آنها بستگی دارد.
علیپور :تامیناجتماعی اجباری است .اجباری بودن تامیناجتماعی
چند دلیل دارد .یکی اینکه افراد به عنوان شهروند و نه به عنوان مشتری،
دارای حق اجتماعی شهروندی هســتند .دوم اینکه افراد حق بیمه
پرداخت میکنند چون دارای مسئولیت شهروندی هستند .در صندوق
تامیناجتماعی دو نوع بازتوزیع وجود دارد ،یکی بازتوزیع بین اقشار و
دیگر بازتوزیع در افق زمانــی .در صندوق تامیناجتماعی خصوصی،
افراد پولدار انگیزه الزم برای پرداخت حق بیمه ندارند چون معتقدند
این منابع موجب بازتوزیع شده و منابع مالی آنها به دیگران تخصیص
داده میشود .از سوی دیگر افراد فقیرتر دارای رجحان زمانی هستند.
یعنی اگر شما به یک فرد فقیر بگویید که ترجیح میدهد همین االن
چند هزار تومان بگیرد یا اینکه این مبلغ سرمایهگذاری شود و چند سال
آینده دریافت کند ،این فرد به دلیل نیازهای ضروری که دارد رجحان
زمانیاش این است که همین االن آن مبلغ کمتر را دریافت کند  .
آهنیها :این اســتدالل کامال نادرســت اســت چون در سیستم
تامیناجتماعی خصوصی هم ،تامیناجتماعی اجباری اســت و در
قبال پولی که میگیرد خدمات ارائه میدهد .همین استدالل موجب
شــده که برخی اقشــار امروز بهرغم پرداختهای ســنگینی که به
تامیناجتماعی دارند از امکانات محدودی برخوردارشوند و عده دیگر
ممکن است در آینده بهره بیشتری ببرند.
خدایی :نمیتوانیم نقش دولت را  در خصوص سازمان تامیناجتماعی
و صندوقهای بیمهای صفر در نظر بگیریم .نقش دولت نقش تضمینی
و موظف است از منابع مردم حمایت کند .عدم اجرای صحیح قوانین
کنونی نباید موجب شــود به ســمت و ســویی برویم که با مفاهیم
تامیناجتماعی واقعی مغایرت دارد .اگر به تجربه تاریخی ایران نگاه
کنیم ،ما در مورد وجود صندوقهای موازی و رقابتی هم شکســت
خوردهایم .از نظــر اجرایی ما یک مقولهای داریــم تحت عنوان مزد
اجتماعی .این مفهوم به این معنا است که تمام اقشار موظف هستند

هزینه کسی را تامین کنند که در حال انجام وظیفهای در جامعه است.
در مزد اجتماعی دولتها میتوانند بخشی از تکالیف خود را بر عهده
کارفرمایان بگذارند .سهم بیمهای که کارفرمایان میپردازند و هر سال
آن را جزو دستمزد کارگران به حساب میآورند ،در اصل مزد اجتماعی
است که دولت باید آن را تضمین کند .بنابراین ،تامیناجتماعی به عنوان
یک وظیفه حاکمیتی به شمار میرود که دولت باید حتما در آن نقش
کلیدی و اصلی داشته باشد .حتی دولت مکلف است از محل بودجه
عمومی به صندوق تامیناجتماعی کمک کند؛ همانگونه که در مورد
سایر صندوقها این کار را انجام میدهد .نگاه اقتصادی صرف به سازمان
تامیناجتماعی یکی از اشتباهاتی است که ما را به بیراهه میبرد .ما
نباید دنبال سودآور بودن سازمان باشیم ،بلکه باید مدلی طراحی کنیم
که بتواند هزینههای خود را تامین و به بهترین شکل خدمات خود را
ارائه دهد .انتقاد ما به سازمان تامیناجتماعی آنجاست که منابع خود
را به درستی مدیریت نکرده و تکالیف خود در ذیل قانون الزام درمان را
انجام نمیدهد .در نتیجه اجرا نشدن این قانون ،بیمهشده باید بخشی از
هزینههای درمانی را خودش بپردازد .ماده (  )36قانون تامیناجتماعی
به صراحت میگوید این سازمان تنها نهادی است که میتواند راسا در
مورد وصول مطالبات خود از دولــت اقدام کند ،در صورتی که در این
مورد کوتاهی شده و کارگر و بیمهشده آسیب دیده است .بنابراین به
اعتقاد من ،دولت به عنوان مجری قانون وظیفه دارد نظم اجتماعی را
رعایت کند و باید یک سازمان یکپارچه و واحد تامیناجتماعی وجود
داشته باشد و با تکه کردن آن مشکل حل نمیشــود .از سوی دیگر
خصوصیسازی تامیناجتماعی و ایجاد صندوقهای بیمه رقیب ،منجر
بر غلبه منطق سود بر مسائل اجتماعی میشود و کل بیمهشدگان و
جامعه ضرر میکنند.
علیپور :دغدغه آقای آهنیها این است که کارایی ،نظارتپذیری،
رقابت ،شفافیت و پاسخگویی را از طریق بازار محقق کند در صورتی
که اگر نهادهای دموکراتیک تقویت شــوند ،ســهجانبهگرایی به
تامیناجتماعی بازگردد و اســتقالل اداری در سازمان به رسمیت
شناخته شــود تا جلوی اعمال نفوذ یکجانبه گرفته شود ،همه این
دغدغهها رفع میشود .ماده (  )36قانون تامیناجتماعی این سازمان
را مکلف میکند بدون توجه به اینکه برای یک بیم هشده ،چه میزان
حق بیمه پرداخت شــده باشــد ،خدمات خود را به او ارائه دهد و
قدرت وسیعی به این سازمان داده شــده تا بتواند مطالبات خود را
از دولت و کارفرمایان دریافت کند .اما در بخش خصوصی تا زمانی
که فردی پولی پرداخت نکرده ،از خدماتی برخوردار نمیشــود .در
تامیناجتماعی ارتباط میان پول و خدمت وجود ندارد و اینگونه نیست
که اگر حق بیمه یک بیمهشده پرداخت نشد ،خدمات او قطع شود.
یک اقدام نادرستی که گاهی خالف قانون انجام میشود این است که
بر «استحقاق درمان» تاکید میشود.
درطرحینمایندگانمجلسبراصالحتبصرهماده()77قانون
تامیناجتماعیاشارهوبیانکردهاندجهتمحاسبهمستمری
بازنشستگی میا نگین ضر ا یب دستمزدی  5سال آخر
بیمهپردازی در حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار ضرب
شود و از ابتدای سال  ،97هر سال یک سال به مدت  5سال
فوق اضافه شود تا در نهایت به آخرین  20سال بیمهپردازی
برسد .به زبان سادهتر به جای اینکه میانگین حقوق  2سال
آخر خدمت مالک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد،
این میانگین برای سالهای بیشتری در نظر گرفته شده و در
نتیجه این نگرانی برای بسیاری از شاغالن وجود دارد که این
نوع محاسبه منجر به کم شدن حقوق بازنشستگی آنان شود.
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