
دهـد. به رغـم دسـتاوردهای ارزشـمندی 
کـه در نظـام بیمه هـای اجتماعـی پـس از 
پیـروزی انقـاب اسـامی شـاهد هسـتیم 
از جملـه پوشـش ۷۳ درصـدی بیمه هـای 
اجتماعی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه ای 
در حـوزه درمـان، چالش هـای متعـددی 
در ایـن عرصـه وجـود دارد کـه الزم بـود 
در دوره جدیـد و در زمـان بـدو ورود، بـا 
تمرکـز راهبـردی روی مسـائل اساسـی، 
خـود را نسـبت بـه حـل ایـن مسـائل و 

چالش هـا تجهیـز کنیـم.
 مهم تریـن چالشـی کـه مـا بـا آن مواجـه 
بودیم و هستیم، ناترازی و ناپایداری منابع 
بوده اسـت. اگر چه در اسـناد باالدسـتی به 
کـرات بـه ایـن چالـش پرداختـه شـده و در 
اسـناد راهبردی سـازمان تامین اجتماعی و 
در برنامه های پنج سـاله سـنوات گذشـته 
هم از آن یاد شده، اما همچنان الزم است 
ایـن چالـش در اولویـت اول قـرار بگیـرد.«

او ادامـه داد: »یکـی از علت هـای بـروز 
ایـن ناتـرازی، کاهـش ضریـب پشـتیبانی 
اسـت. نقطـه سـربه سـر و تعـادل بـرای 
صندوق هـای بازنشسـتگی معـادل ۶ تـا 
۶.۵ اسـت، اما در تامین اجتماعی وضعیت 
فعلـی ایـن مولفـه حـدود ۴.۲ بیمه پـرداز 
بـه ازای هـر بازنشسـته را نشـان می دهـد.
افزایـش تصاعـدی مصـارف هم یکی دیگر 
از عوامـل مؤثـر بـر بـروز ناتـرازی اسـت. 
بـه دلیـل قوانیـن و سیاسـت های غلـط 
در گذشـته و بی توجهـی بـه اصاحـات 
پارامتریک و اصاحات فنی و مهندسـی، 
این ناترازی به سـرعت افزایش پیدا کرده 

اسـت. همچنیـن تعـدد قوانیـن و مقـررات 
بازنشسـتگی پیش ازموعـد یـک عامـل مهم 
دیگر است که در حال حاضر بیش از ۵۰ 
درصد بازنشسـتگی ها را شـامل می شـود، 
در حالی کـه ایـن عـدد در سـال ۹۴ حـدود 

۱۹ درصـد بـوده اسـت.«
بـودن  »پاییـن  شـد:  یـادآور  موسـوی 
بهـره وری در حـوزه سـرمایه گذاری هـم 
چالشـی اسـت کـه در سـال های گذشـته 
همـواره دامنگیـر صنـدوق تأمین اجتماعـی 
بـوده و امـروز هـم ادامـه یافتـه و یکـی از 
علت هـای اصلـی ایـن مسـاله ایـن اسـت 
کـه حـدود ۸۰ درصـد دارایی هـا در حـوزه 
و  اجبـاری  به صـورت  سـرمایه گذاری 
غیرانتخابـی و در قالـب رد دیـون دولـت، 
به سـازمان واگذار شـده و تنها ۲۰ درصد 
اختیـاری  بـه صـورت  سـرمایه گذاری ها 

انجـام شـده اسـت.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش هزینه های 

بخش سـامت بیمه شـدگان، یکی دیگر از 
عوامـل ناتـرازی منابـع بـوده اسـت، گفت: 
»طرح هـای خـارج از حـوزه اختیـارات 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی کـه در حـوزه 
سـامت اجـرا شـده مثـل طـرح تحـول 
سـامت و االن هـم طـرح دارویـار و بقیـه 
طرح هایـی کـه در حـوزه اختیـارات مـا 
نبوده، اگر همراه با انجام تعهدات نسـبت 
بـه ایـن سـازمان نباشـد، بـه طـور جـدی 
باعـث ایجـاد ناتـرازی می شـود. همچنیـن 
جدا شـدن شـورای عالی بیمه از مجموعه 
وزارت کار کـه باعـث جدایـی بیمه هـا از 
حـوزه سیاسـتگذاری شـد، بـار اضافـی 
زیـادی را بـه بیمه هـای درمـان تحمیـل 
کـرد کـه ایـن یکـی دیگـر از عوامل ناترازی 
منابـع در سـازمان تأمین اجتماعـی اسـت.«
از  دولت هـا  بدهـی  انباشـت  موسـوی، 
مؤثـر  دیگـر  عامـل  را  سـنوات گذشـته 
در ایجـاد و تشـدید ناتـرازی دانسـت و 

گفـت: » چالـش بـزرگ دیگـر سـازمان 
بی رویـه  اسـتقراض  تأمین اجتماعـی 
دوره  ابتـدای  در  بـود.  بانکـی  نظـام  از 
مدیریـت جدیـد، بدهـی انباشـته سـازمان 
بـه نظـام بانکـی بـه بالـغ بـر ۹۰ هـزار 
میلیـارد تومـان رسـیده بـود. در ابتـدای 
بـه  توجـه  بـا  مسـئولیت  ایـن  تصـدی 
تنوعـی کـه در ارائـه خدمـات داریـم و بـا 
درنظـر داشـتن پیچیدگـی مسـائلی کـه مـا 
در حـوزه تأمین اجتماعـی بـا آن مواجـه 
بودیـم، جمع بنـدی مـا ایـن شـد کـه بـا 
یک رویکرد سـاده نمی شـود بر چالش ها 
غلبـه کـرد و حتمـًا بایـد تمرکـز راهبـردی 
اولویت هـای  بنابرایـن  می کردیـم.  پیـدا 
راهبـردی را در همـان اوایـل بـا تمرکـز 
باالدسـتی و تجربـه سـنوات  اسـناد  بـر 
گذشـته تعییـن کردیـم تـا بتوانیـم بـا تجهیز 
منابـع و افـکار و منابـع انسـانی حـول ایـن 
راهبردهای اساسی، بر مسائل غلبه کنیم.«
ایـن ناتـرازی بـا توجـه بـه تـدوام بدهی هـا 
بـه مراکـز درمانـی و از آن سـو افزایـش 
بدهی هـای دولـت، چـه بسـا در آینـده ای 
نزدیـک ایـن مراکـز را دچـار مشـکات 
عدیـده ای کنـد، بـه گفتـه سـعید کریمـی 
معـاون درمـان وزیـر بهداشـت »۹۰ درصد 
درآمـد بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی در 
بخـش بسـتری از بیمـه هـا و ۱۰ درصـد 
درآمـد آنهـا فرانشـیزی اسـت کـه از بیمـار 
اخـذ مـی کننـد.۵۰ درصـد مـردم هـم بیمه 
تامیـن اجتماعـی هسـتند.« بـا توجـه بـه 
ایـن  تـداوم  در صـورت  موضـوع  ایـن 
بدهی هـای متقابـل )تأمیـن اجتماعـی بـه 
بیمارسـتان ها و دولت به تأمین اجتماعی( 
هـم بیمارسـتان ها دچـار مشـکل خواهنـد 
شـد و هـم اینکـه ممکـن اسـت در رونـد 

درمانـی آنهـا اختـال بـه وجـود آیـد.
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حوزه  از  خارج  طرح های  موسوی: 
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی که در حوزه 
سامت اجرا شده مثل طرح تحول سامت 
و االن هم طرح دارویار و بقیه طرح هایی که 
در حوزه اختیارات ما نبوده، اگر همراه با 
انجام تعهدات نسبت به این سازمان نباشد، 
به طور جدی باعث ایجاد ناترازی می شود. 

کریمی: ۹۰ درصد درآمد بیمارستان ها 
و مراکز درمانی در بخش بستری از بیمه 
فرانشیزی  آنها  درآمد  درصد   ۱۰ و  ها 
است که از بیمار اخذ می کنند.۵۰ درصد 
هستند اجتماعی  تامین  بیمه  هم  مردم 


