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همایش »ایران 14: رفاه و تأمین اجتماعی« به 
همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با 
هدف هم اندیشی درباره آموخته های سیاستی از 
رخدادهای تاریخی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در 
ایران قرن چهاردهم خورشیدی در سال پایانی این 
سده، از روز سه شنبه )چهارم خرداد( آغاز شد و تا 

پنجشنبه )6 خرداد( ادامه داشت.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در این همایش که 
به صورت آنالین برگزار شد، سیاست های حوزه 
رفاهی ایران به خصوص در دوران پس از انقالب 57 
نقد و بررسی شد و مشکالت این سیاست گذاری ها 

مورد آسیب شناسی قرار گرفت.
رویکرد متناقض دولت های ایران به 

موضوع فقر
در مراســم افتتاحیه این همایش، مدیرعامل 
اسبق تامین اجتماعی گفت: رفاه اجتماعی یکی 
از نتایج بسیار مهم توسعه اقتصادی است و بدون 
حل مسائل استراتژیک سیاسی و سیاست خارجی 
که پشتیبان آن باشد، توســعه اقتصادی ممکن 
نمی شود. لذا حصول نظام فراگیر تامین اجتماعی 

نیازمند اصالحات ساختاری است.
محمدحســین شــریف زادگان ادامــه داد: 
نامشخص بودن بحث نظریه عدالت و روشن نبودن 
رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی از مسائل 
و چالش های حوزه رفاه اجتماعی هستند. تاثیر 
سیاست اجتماعی و رفاه از دو رویکرد غالب اقتصاد 
رانتی )بیش از 60درصد منابع مالی دولت از محل 
منابع نفت و گاز و... است( و اجرای ناقص دولت رفاه 

نشأت می گیرد.
وی به تشریح رویکرد متناقض دولت ها نسبت 
به فقر پرداخت و اظهار داشت: فقر در طول تاریخ 
ایران فراز و فرودهایی داشته است. از ابتدای انقالب 
تا قبل از دولت نهم کاهش یافت اما در دولت های 
بعدی باز به جای اول خود بازگشته و به نظر می رسد 
که هر کاری تاکنون انجام شده را به باد داده ایم و 

حاال باید دوباره تکرار کنیم.
شریف زادگان، نابرابری آموزشــی را از دیگر 
مشکالت مربوط به رفاه اجتماعی در ایران برشمرد 
و گفت: طبــق اصل 30 قانون اساســی، آموزش 
رایگان به دولت حکم شده اما اکنون می بینیم که 
ضد این هدف عمل کرده اند و شکاف دسترسی به 
آموزش به دلیل شیوع کرونا دوچندان شده است.

وی افزود: در مقوله فقر مسکن نیز دولت ها هیچ 
برنامه ای برای تامین مسکن شهروندانی که به آن 
دسترسی ندارند وضع نکرده اند و حتی مسکن مهر 
معطوف به دهک های یک تا سه درآمدی نیست. 
موضوع دیگر نابرابری منطقــه ای در ایران و عدم 
توسعه متوازن در قسمت های متفاوت کشور است.

حاکمان از شهروندان نمره منفی گرفته اند
شــریف زادگان ادامه داد: نیازمند دســتگاه 
مســتقلی برای رفاه و تامین اجتماعی در کشور 
هستیم؛ دستگاهی که بتواند تخصیص منابع را 
برای سیاست گذاری های اجتماعی انجام دهد؛ 
دســتگاهی مانند وزات رفاه مستقل که می تواند 
بخش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تنظیم 
و صدای رفاه اجتماعی را بلندتر و رســاتر کند. در 
وزارت رفاه سابق، پژوهشی تطبیقی انجام شد که 
طبق آن قانونی تحت عنوان »چتر ایمنی« تدوین 
شد اما این قانون اکنون به درستی اجرا نمی شود، 
درحالی که به نظر می رسد یکی از راه حل های عبور 

از شرایط کنونی است.
مدیرعامل اسبق تأمین اجتماعی با تأکید بر 
اینکه نیازمند تدوین نظریه رفاه، به عنوان راهبردی 
برای سیاست ها هستیم، گفت: برای رسیدن به 
وضعیت مطلوب تامین اجتماعــی نیاز به ایجاد 
گفتمان رفاه داریم. به نظر می رسد که موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی تا حد امکان به این مهم 
می پردازد اما همچنــان در این زمینه ضعف های 

زیادی مشاهده می شود.
شریف زادگان در پایان به این نکته اشاره کرد 
که مجرای اصلی رضایت یا نارضایتی اجتماعی، 
مسائل رفاهی است؛ مسائلی چون دسترسی و عدم 
دسترسی به اشتغال، تحصیل و.... این نارضایتی ها 
در نهایت عاملی برای این می شود که شهروندان به 

حاکمان کشور نمره منفی بدهند.
 پیشگیری از فقر، 

سیاست واقعی رفاهی است
در بخش دیگری از این همایش، معاون اسبق 
وزارت رفاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت 
ایران بــا تاکید بر اینکه سیاســت واقعی رفاهی، 
سیاست پیشگیری از فقر است، گفت: باید جلوی 

اقداماتی که فقر عامه ایجاد می کنند، گرفته شود.
محمدرضا واعظ مهــدوی با بیــان اینکه با 
مجموعه سیاست هایی مواجه هستیم که گاهی این 
سیاست ها خودشان فقرزا هستند، گفت: بهترین 
برنامه فقرزدایی، پیشــگیری از این برنامه های 
فقرزاست؛ سیاست هایی که منجر به کاهش رفاه 
اجتماعی، گســترش فقر و افزایش نابرابری های 

اجتماعی می شود.
واعظ مهــدوی ادامــه داد: متاســفانه دلیل 
انحرافاتی که در سال های اخیر در وضعیت نظام 
رفاه اجتماعی کشــور ایجاد شــده این است که 
عمدتا به جای پرداختن به ارتقای شــاخص های 
رفاهی، بنگاه داری در دســتورکار متولیان نظام 
رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این امر باعث شده 
از وظیفه مهم رفاه غفلت شود و عمال این موضوع از 

کارآیی افتاده است.
وی با اشــاره به اینکــه اگر بخواهیم بســته 
سیاســت های اجتماعی ضدفقر را در دستورکار 
قرار بدهیم باید در وهله اول به این موضوع توجه 
کنیم که بیکاری مهمترین عامل ایجاد فقر است، 
گفت: در شرایط فعلی بیش از 50 میلیارد دالر و 
طبق آخرین گزارش گمرک در ســال 99 به رغم 
همه تحریم ها و فشــارها حدود 40 میلیارد دالر 

واردات داشتیم.
معاون اسبق وزارت رفاه افزود: بیش از 15درصد 
واردات، مربوط به کاالهای ساخته شده و نهایی 
است و بخش دیگر معطوف به ماشین آالت و مواد 
اولیه اســت. این 15درصد واردات کاالی ساخته 
شده توجیهی ندارد و عددی حدود شش میلیارد 
دالر اســت. هر یک میلیارد دالر واردات، یک صد 
هزار شغل را از بین می برد یعنی این حجم واردات 
600هزار فرصت شغلی را از بین برده و 600هزار 

نفر بر اثر واردات کاالی ساخته شده به کشور بیکار 
شده اند. طبیعی اســت که مافیای واردات از این 

سیاست ها استفاده می کند.
واعظ مهدوی افزود: عامل دوم فقرزا در جامعه ما 
باالرفتن قیمت هاست. باالرفتن قیمت حامل های 
انرژی در دولت احمدی نــژاد و دولت فعلی باعث 
تورم شــد. تورم، بیشــترین عامل منجر به فقر و 
کاهش قدرت خرید گروه های کم درآمد اســت. 
بازنشســتگان، معلمان، کارگــران، کارمندان، 
کشاورزان، عشایر و روســتاییان در اثر باالرفتن 

قیمت حامل های انرژی ضرر می کنند.

وی با اشاره به اینکه متعاقب باالرفتن قیمت 
حامل های انرژی، باالرفتــن قیمت ارز نیز عامل 
فقر و فالکت اســت، عنوان کرد: البته یک عده از 
این محل درآمد دارند. آنها که فــوالد را با انرژی 
ارزان تولید و با قیمت دالر آزاد می فروشند هرچه 
قدر قیمت دالر باال برود سود بیشتری می کنند و 
خام فروشان هم همین طور. باالخره یک عده ای 
از گرانی ســود می برند و عده ای زیان می بینند 
که توده های اجتماعی و فقرا و دستمزدبگیران و 
عامه مردم هستند. سودبران هم صاحبان سهام 
مجموعه هایی هســتند که با خام فروشی سود 

می برند.
 10میلیون سرپرست خانوار، 
فاقد بیمه و مستمری هستند

در ادامه این همایش، مدیرکل دفتر بیمه های 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
به رغم تالش های انجام شــده، حدود 9 میلیون 
و 860هزار سرپرســت خانوار در کشــور ما فاقد 
پوشش بیمه و مستمری هستند که این آمار دهک 
یک تا 10 جمعیت 15 سال به باال را شامل می شود.

اسماعیل گرجی پور اظهار کرد: حدود هفت 
میلیون و 800هزار سرپرســت خانوار نیز تحت 
پوشش هیچ نهاد حمایتی نیســتند و این به این 
معناست که 40درصد جمعیت سرپرست خانوار 
ما تحت پوشش نظام مستمری نیستند. همچنین 
اگر جمعیت در ســن کار را 15 تا 55 سال در نظر 
بگیریم حدود چهار میلیون و 100هزار نفر فاقد 

بیمه و مستمری هستند.
وی ادامه داد: محاسبات نشان می دهد قریب 
به اتفاق صندوق های بیمه های اجتماعی به لحاظ 
تعادل مالــی در بلندمدت ناپایدار هســتند. این 
بیمه ها عمال امروزه از تعادل خارج شده و به نظر 
بنده حداقل باید با یک ماده واحده به پارامترهای 
قانون سال 54 تامین اجتماعی بازگشت. امروزه 
باالترین نرخ جایگزینی بیمه ای را بدون کیفیت 
الزم داریم. نرخ جایگزینی که در ســال های قبل 

در حدود 75 بوده اکنون به 104 رسیده و انگیزه 
بازنشســتگی برای گرفتن پول بیشتر، افزایش 

یافته است.
مدیــرکل دفتر بیمه هــای اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تبعیض 
زیادی در حــوزه نظام تامیــن اجتماعی وجود 
دارد، گفت: اگر بخواهیــم از این درهم ریختگی 
نظری خارج شــویم نیازمند فهم و استقرار نظام 
تامین اجتماعی چندالیه هستیم که ایجاد نشده 
اســت. این درهم ریختگی نظری و بــه تبع آن، 
درهم ریختگی منابع باید حل شود. دردناک است 
بسیاری از سرپرستان خانوار کشور تحت پوشش 
نظام مستمری نیستند و باید در این زمینه جدی تر 

قدم برداشت.
 نیازمند اصالحات در نظام رفاه 

و تامین اجتماعی هستیم
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این 
همایش، با تأکید بر لزوم ایجاد تغییراتی در نظام 
رفاه و تأمین اجتماعی گفت: با مقررات فعلی امکان 
بازنشستگی در 38 سالگی وجود دارد که احتماال 
در دنیا بی نظیر اســت و افرادی در اوج توانمندی 
و تجربه از چرخه تولید خارج می شــوند یا جای 
جوانان جویای کار را در مشــاغل دیگری اشغال 

می کنند.
مصطفی ســاالری گفت: با قوانین و مقررات 
جاری کشــور، برای ایجاد پوشش بیمه ای برای 
گروه های مختلف، دولت ســاالنه حدود 60هزار 
میلیارد تومان تعهد دارد. در جاهایی 100درصد 
تعهد کارفرما برعهده دولت قرار گرفته، بدون اینکه 
نیاز باشد و از سوی دیگر در برخی حوزه ها نیاز به 

حمایت بیشتر از سوی دولت هستیم.

ساالری تداوم شرایط فعلی را نامطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: انباشــت بدهی دولت و عدم امکان 
پرداخت آن می تواند در آینده بن بســت هایی 
ایجاد کند که کیفیت و پایــداری خدمات را با 
چالش مواجه می کند و اصالحات پارامتریک 

بــرای پیشــگیری از این 
چالش هــا از الزامات 

قطعی است.
وی با بیان اینکه 
سن افراد باید مالک 

بازنشستگی باشد، اظهار 
داشــت: در اکثر کشورها چیزی به 

عنوان ســنوات برای بازنشستگی مطرح 
نیســت و افراد براســاس ســن بازنشسته 

می شوند و در زمان بازنشستگی براساس سنوات 
بیمه پردازی حقوق متفاوت می گیرند.

ســاالری با تأکید بر اینکه بازنشســتگی در 
سنین حدود 40 سال هیچ گونه توجیه اقتصادی 
و اجتماعی ندارد، گفت: در اصالحات پارامتریک 
نیازمند تغییرات اساسی هســتیم و اگر چنین 

اصالحاتی را اجرا نکنیم در میان مدت و بلندمدت 
با مشکالت اساسی مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت 
برخــی از صندوق های بازنشســتگی که دولت 
عهده دار تعهدات آنهاســت، گفت: بازنشستگان 
بسیاری از صندوق ها حقوق بگیر دولت هستند و 
ادامه وضعیت فعلی این افق را پیش روی سازمان 
تأمین اجتماعی نیز قرار خواهد داد که با توجه به 
حجم تعهدات تأمین اجتماعــی انجام این کار از 

عهده دولت خارج خواهد بود.
ساالری، انجام اصالحات پارامتریک و پذیرش 
ضرورت این اصالحات را از مســائل اساسی برای 
نظام تصمیم گیری کشور دانست و گفت: منافع 
گروه های مختلف نباید ما را از تصمیم گیری ملی 
باز دارد و باید اصــول و منطق فعالیت اقتصادی و 
مدیریت صندوق های بیمه گر را پیاده سازی کنیم.

وی افزود: اگر افراد در سن منطقی بازنشسته 
شوند و از بازنشســتگی زودهنگام و غیرمنطقی 
جلوگیری شود، افزایش منابع تأمین اجتماعی 
می تواند باعث تسهیل در مقررات از کارافتادگی 

و ارتقای خدمات درمانی شود.
ساالری، گفتمان سازی و پذیرش اجتماعی 
برای اصالحات پارامتریک را از ضروریات دانست و 
تصریح کرد: موضوع زمان نیز در این گونه اقدامات 
اهمیت زیادی دارد و اصالحات نباید زمانی انجام 

شود که دیگر دیر شده باشد.
وی با تأکید بر اینکه تامین اجتماعی هنوز وارد 
شرایط بحرانی نشده، گفت: این سازمان با شرایط 
خطرناک فاصله دارد اما باید به درســتی و با دید 

بلندمدت برای این سازمان تصمیم گیری شود.
رفاه نیازمند توانمندسازی جامعه است

در مراســم اختتامیه این همایــش نیز وزیر 
ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: الزم 
است سیاســت رفاهی مبتنی بر توانمندسازی 
دنبال شــود و در این مسیر باید سیاست گذاری 

چندبعدی را دنبال کنیم.
علی ربیعی گفت: مسأله سیاست رفاهی در 
کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال 
گــذار از تفاوت های بنیادین برخوردار اســت. 
سیاست رفاهی در کشــورهای درحال گذار که 
ایران هم ازجمله آنهاســت ابعاد مختلفی دارد و 

دارای پیچیدگی های خاصی است.
وی با تاکید بر اینکه »مهم است که بدانیم از 
چه منظری به سیاست رفاهی بنگریم، آیا از منظر 
امنیت می نگریم یا از منظر یک کنش سیاسی؟« 
گفت: آنچــه باید ابتــدا در سیاســت گذاری 
رفاهی مشــخص شــود این اســت که بدانیم 
سیاســت گذاری رفاهی بخشــی از توســعه و 
رشــد جامعه و دیدگاه های عدالت گونه در دل 

نظریه های توسعه است.
ربیعی افــزود: به طور کلی وقتی سیاســت 
رفاهی را به عنــوان یک سیاســت عدالت نگر 
می بینیــد که الزمه سیاســت های توســعه و 
حتی مقدمه آن اســت، زاویه نگاهی اســت که 
حقوق و حق جامعه و بخشی از سیاست گذاری 
توسعه محسوب می شــود. این جایگاه، جایگاه 
ورود درست به سیاســت های رفاهی است. باید 
بپذیریم که منهای سیاســت های رفاهی، اداره 
جوامع ممکن نیست و توســعه ها، توسعه های 

مصیبت باری خواهند بود.
رئیس مرکــز بررســی های اســتراتژیک 

ریاســت جمهوری در ادامه به تبیین پیشــینه 
سیاســت گذاری رفاهی در ایران در ســه دوره 
پرداخت و گفت: یــک دوره، دوره اوایل انقالب 
اســت که نمی توان گفــت در آن دوره دیدگاه 
و نظریه خاصی وجود داشــته اســت. ریشــه 
انقالب، عدالت بود و اساســاً همــه دیدگاه ها و 
نظریه هــا در دل نظریه انقالب حل شــده بود. 
یک گرایــش عمومی هــم وجود داشــت که 
رسیدگی به مســتضعفان بود ولی حاوی برنامه 
و سیاست عملی نبود و یک آرمان تلقی می شد. 
سیاســت های رفاهی در اوایل انقالب بیشــتر 

آرمان است.
وی افــزود: در دوران بعــد از جنگ، جامعه 
مطالبه گر می شود و با نوعی سیاست رفاهی تور 
مواجه هستیم. نمی خواهم اسمش را سیاست 
رفاهی جبرانی بگذارم ولی لفظ تور را مخصوصاً 
به کار می برم. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه 
وقت، وام گرفته ام به این معنا که عده ای از کشتی 
توسعه به بیرون پرتاب شده بودند که قرار بود تور 

پهن کنیم و آنها را بگیریم.

ربیعی عنوان کرد: در این دوره منزلت مردم را 
نگاه نمی کنیم بلکه تقویت سفره مردم سیاست 

رفاهی جدی می شود که هنوز هم کاربرد دارد.
وی با طرح این پرســش که چه سیاســت 
رفاهی را مطلــوب می دانیم؟ گفت: سیاســت 
رفاهی مبتنی بر دیدگاه ایجاد عدالت اجتماعی 
و برقراری فرصت برابر برای همــه ایرانیان که 
باید منجــر به توانمند کردن همه مردم شــود، 
مدنظر اســت. البته یک جدال نظری بود. آنچه 
امروز الزم اســت دنبال کنیم سیاست رفاهی 
مبتنی بر توانمندسازی است و در این مسیر باید 
سیاست گذاری چندبعدی را دنبال کنیم و آن را 
در کنار سیاست های رشد کشور ببینیم. توسعه 
را باید طوری تعریف کنیم که رشد و رفاه هر دو 
در آن دیده شوند. در عین حال ما نمی توانیم در 

کشورهای در حال گذار، ثبات را درنظر نگیریم.
وزیر ســابق رفاه افزود: چون سیاست های 
رفاهی توانمندســاز درازمدت هستند دولت ها 
ناچار می شوند به سیاست های رفاهی ثبات ساز 
برگردند. اشــکالی وجود ندارد اما باید آگاهانه 
بدانیم که سیاســت رفاهی را تا چــه اندازه در 
جهت اصالحات ســاختاری جلــو ببریم ولی 

توانمندسازی را هم فراموش نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه »الزامات سیاست رفاهی 
که مدنظر من است رشد فراگیر، اشتغال فراگیر 
و توانمندکردن است«، اظهار کرد: رفاه، توسعه 
و ثبات سه ضلعی هستند که نیاز داریم. رشد و 
رفاه باید ذیل توسعه تعریف شوند. دادن فرصت 
برابر اجتماعی و توزیع عدالت در درازمدت از 

ناامنی جلوگیری می کند.
ربیعی تصریح کرد: مــا نیاز داریم که این 
سه ضلع رفاه، توســعه و ثبات را جلو ببریم. 
سیاست رفاهی پیچیده است زیرا ذی نفعان 
متعدد دارد و سیاســت رفاهــی نمی تواند 

بخشنامه ای باشد.
وی با بیان اینکه »دومین مسأله ما روش 
اجرای سیاست اســت« اظهار کرد: در حوزه 
سیاست گذاری رفاهی، تشــخیص مسأله یک 
مؤلفه بسیار بنیادین است. شناخت مسأله شرط 
اساسی است و اولین گام آن برخورداری از یک 
پایگاه اطالعات است. هیچ سیاست رفاهی بدون 
پایگاه اطالعاتی جلو نمــی رود. زحمت زیادی 
برای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان کشــیده شد 
و هنوز هم مقاومت هایی وجــود دارد و نگرانم 
از مرداد امســال این پایگاه که این همه برایش 

زحمت کشیدیم، دیگر دیده نشود.

در همایش »ایران 14: رفاه و تامین اجتماعی« مطرح شد:

مردم فقیر، محصول فقر سیاست گذاری رفاهی نظام
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واعظ مهدوی: دلیل انحرافاتی که 
در وضعیت نظام رفاه اجتماعی 
کشور ایجاد شده این است که 

عمدتا به جای پرداختن به ارتقای 
شاخص های رفاهی، بنگاه داری 
در دستور کار متولیان نظام رفاه 

اجتماعی قرار گرفته است

ساالری: تامین اجتماعی هنوز وارد 
شرایط بحرانی نشده و با شرایط 
خطرناک فاصله دارد اما باید به 

درستی و با دید بلندمدت برای این 
سازمان تصمیم گیری شود

ربیعی: در دوران بعد از جنگ، 
جامعه مطالبه گر می شود و با نوعی 
سیاست رفاهی تور مواجه هستیم 

به این معنا که عده ای از کشتی 
توسعه به بیرون پرتاب شده بودند 
که قرار بود تور پهن کنیم و آنها را 

بگیریم

گرجی پور: حدود هفت میلیون و 
800هزار سرپرست خانوار تحت 

پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند 
و این به این معناست که 40درصد 

جمعیت سرپرست خانوار ما 
تحت پوشش نظام مستمری قرار 

ندارند

شریف زادگان: فقر از ابتدای انقالب 
تا قبل از دولت نهم کاهش یافت؛ اما 
در دولت های بعدی باز به جای اول 

خود بازگشته است. به نظر می رسد 
که هر کاری تاکنون انجام شده را به 

باد داده ایم


