
 یاسر مختاری
بدهی هـا و طلب هـای تأمیـن اجتماعـی در 
ایـن سـال ها همـواره مـورد بحـث بسـیاری 
از مسـئوالن و کارشناسـان حوزه رفاه بوده 
اسـت. از یک سـو بدهی های انباشـته دولت 
به تأمین اجتماعی روندی افزایشـی را طی 
کـرده اسـت، از سـوی دیگـر پرداختی هـای 
بـا  درمانـی  مراکـز  بـه  اجتماعـی  تأمیـن 

تأخیرهـای طوالنـی همـراه بـوده اسـت. 
در هفته هـای گذشـته بـود کـه معـاون درمان 
وزیر بهداشـت از بدهی 10 هزار میلیاردی 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه مراکـز درمانی 
دولتـی و دانشـگاهی خبـر داد و اعـام کـرد 
که تسـویه این مطالبات با تأخیری هشـت 
ماهـه روبـه رو شـده اسـت. همزمـان بـا ایـن 
موضـوع برخـی از بیمارسـتان ها و مراکـز 
دولتـی تهدیـد کردنـد کـه احتمـال دارد کـه 
دیگـر خدمـات غیـر اورژانسـی را بـه بیمـه 
شـدگان تأمیـن اجتماعـی ارائـه نکننـد. ایـن 
تهدیـد در حالـی اسـت کـه بیـش از ایـن 
نیمـی از جمعیـت ایـران بیمـه شـده تأمیـن 
اجتماعـی بـوده و حـق درمـان آنـان بایـد از 
محـل 9 بیسـت و هفتمـی کـه بـه عنـوان حق 
بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند، 

پرداخت شـود. 

درآمد و مصارف تأمین اجتماعی
پرداخـت حـق بیمـه بخشـی) بیمـه شـده و 
دولـت( از منابـع مالـی تأمیـن اجتماعـی را 
تشـکیل می دهـد بخـش دیگـری از ایـن 
ناشـی  از سـوی درآمدهـای  منابـع هـم 
و  سـازمان  ایـن  سـرمایه گذاری های  از 
شـرکت های اقماری حاصل می شـود.  در 
واقع تأمین مالی در سازمان تامین اجتماعی 
از طریق درآمد حاصل از وصول حق بیمه، 
درآمـد حاصـل از سـرمایه گذاری، وجـوه 
حاصـل از جرائـم، خسـارات و کمک هـا، 
هدایـا و سـایر درآمدهـا صـورت می گیـرد. 
طـی بررسـی های به عمـل آمـده از عملکـرد 
ده سـاله ایـن سـازمان از سـال 1391 تـا 
سـال 1400  مشـخص شـد که درآمدهای 
تأمیـن اجتماعـی در سـال 1391، برابـر بـا 
225 هـزار میلیـارد ریـال بـوده اسـت کـه 
سـهم عمـده ایـن درآمدهـا در آن سـال بـه 
 واسـطه دریافـت حق بیمـه از بیمه شـدگان 
و بیمه پـردازان اسـت کـه رقمـی بیـش از 
196 هـزار ریـال را بـه خـود اختصـاص 
داد. بـه عبارتـی تقریبـا 1.۸۷ درصـد از 
منابـع سـازمان را تامیـن کـرده اسـت. در 
سـال 1400 درآمدهـای سـازمان بیـش از 
3,243,349 هزارمیلیـارد ریـال و درآمـد 

حاصـل از حق بیمـه معـادل 1,۸6۷,246 
هـزار میلیـارد ریـال رقـم خـورد. به عبارتی 
تقریبـا ۷9,5 درصـد از درآمدهـای ایـن 
سـازمان از دریافـت حق بیمه هـا حاصـل 
شـده اسـت. این در حالی اسـت که تعداد 
بیمه شـدگان اصلی در سـال 1400 نسـبت 
به ده سـال قبل افزایش داشـته اسـت، در 
سـال 91، تعـداد بیمـه شـده اصلـی تأمیـن 
اجتماعـی 12 میلیـون و 2۸6 هـزار و 6۸3 
نفر بوده اند. این تعداد در سال 15 میلیون 

و 12۸ هـزار و ۸43 نفـر می رسـند.
درمـان  هزینه هـای  کل   ،1391 سـال  در 
اسـت.  بـوده  ریـال  میلیـارد   54۷1۸
هزینه هـای درمانـی درایـن  سـال رقمـی 
معـادل 245064 میلیـارد ریـال را بـه ثبـت 
رسـیده اسـت. ایـن نشـان می دهـد کـه 
هزینه هـای درمـان در طـول ایـن سـال ها 
تقریبـا 5 برابـر شـده اسـت. بخشـی از 
ایـن موضـوع عـاوه بـر افزایـش تعـداد 
بیمه شـدگان، ناشـی از گران شـدن خدمات 
درمانـی و بخـش دیگـر نیـز ناشـی از بـاری 
اسـت کـه در طـرح تحـول سـامت بـر 
دوش تأمیـن اجتماعـی افتـاد. و بـه نوعـی 
ناتـرازی بیـن منابـع و مصـارف سـازمان را 

بـه وجـود آورد.

افزایش بدهی های دولت 
همزمان با این ناترازی در منابع و مصارف 
بـر بدهی هـای انباشـته دولـت بـه تأمیـن 
اجتماعی نیز همواره افزوده شـده اسـت. 
در سـال 1400 ایـن رقـم بـه بیـش از 450 
هـزار میلیـارد تومـان رسـید و اکنـون بـه 
گفتـه مدیرعامـل تأمیـن اجتماعـی رقـم 
بدهی هـای دولـت بـه تأمیـن اجتماعـی 
به 600 هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت.

تأمیـن  مدیرعامـل  موسـوی  میرهاشـم 
اجتماعی در نشسـت معاونان وزارت کار 
اظهـار کـرد: »انباشـت بدهـی دولت هـا از 
سـنوات گذشـته یکـی از عوامـل مؤثـر در 
ایجـاد و تشـدید ناتـرازی اسـت و امـروز 
سـازمان  بـه  دولت هـا  انباشـته  بدهـی 
تأمین اجتماعـی بالـغ بـر600 هـزار میلیـارد 

تومـان اسـت.«
وی همچنیـن در رابطـه بـا دیگـر دالیـل 
تأمیـن  مصـارف  و  منابـع  در  ناتـرازی 
اجتماعـی نیـز اظهـار کـرد: »امـروزه بـا 
ارتبـاط  از 53 درصـد جامعـه در  بیـش 
غیرمسـتقیم  به طـور  و  هسـتیم  مسـتقیم 
هـم بـا کل آحـاد جامعـه ارتبـاط داریـم و 
تمـام خدمـات و فعالیت هـای مـا بـه نحوی 
می توانـد سـرمایه اجتماعـی نظـام را ارتقاء 
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درمان مردم در سایه تهدید بدهی ها و مطالبات تأمین اجتماعی
موسوی، مدیر عامل تأمین اجتماعی : 

بدهی  انباشته دولت ها به تأمین اجتماعی به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است

اجتماعی


