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صندوقهایبازنشستگی؛ تبیینسهرویکرد
دکتر
محمدحسین عمادی

پژوهشگر
صندوقهای بازنشستگی

در برنامه ششم توس��عه ،که بر مبنای الگوى
«مسئلهمحور» تهیه ش��ده ،وضعیت کنونى
صندوقهاى بازنشستگى کشور بهعنوان یک
معضل و از «بحرانهاى محورى برنامه توسعه
ششم» در سطح ملى قلمداد شده است .تلقی
«بحران ملى» زمانى ب��ه یک مقوله در برنامه
توسعه اطالق میشود که نهتنها از «موقعیت
تعادل داخلی» خارج ش��ده است ،بلکه توان
ناپای��دار کردن منظومههاى فرا دس��ت خود
را نیز داش��ته و به اعتبارى توانسته بهصورت
بالق��وه حیات نظ��ام سیاس��ی اجتماعى را با
خطر روبهرو کند .براساس تعریف« ،بحران»
به موقعی��ت یا رویدادى اطالق میش��ود که
بهدلیل پیچیدگیها و تعدد عوامل تأثیرگذار
از حالت تعادل و ش��رایط پایدار خارج شده و
اگر بهموقع و بهدرس��تى مدیریت نشود ،فرد،
گروه ،جامع��ه یا حتى ملت را با آس��یبهاى
جبرانناپذیر یا حتى نابودى روبهرو میکند.
البته از جنبه معرفتشناسی« ،شرایط مشکل
یا بحران» نتیجه برداش��ت و ش��ناخت ما از
ش��رایط موجود و مقایسه آن با شاخصهایی
است که از «موقعیت موردنظر یا مطلوب» که
همان وضعیت متعادل اس��ت ،در نظر داریم.
تالش اصلى این یادداش��ت مقایسه و تحلیل
رویکردهای مس��لط فعلی و بیان روایتهای
متف��اوت بهمنظور بازاندیش��ی ب��ه «بحران
انگاشتن» ش��رایط صندوقهاى بازنشستگى
کش��ور از طری��ق رجوع به تج��ارب جهانى و
بازبینى خالصهاى از پیش��ینه نظرى موضوع
است.
روایت حاکم

آنچ��ه از مباح��ث مطرحش��ده و م��روری بر
مس��تندات برنامه شش��م بهدس��ت میآید،
نشانگر این مس��ئله اس��ت که مشکل اصلی
صندوقهای بازنشستگی که به بحران تعبیر
ش��ده ،همانا «ناپایدارى مالی» صندوقهاى
بازنشس��تگى کش��ور اس��ت .هرچن��د همه
صندوقها شرایط مالی یکس��انى ندارند؛ اما
عموما بهدلیل ناکارآم��دی مالی و اقتصادی
عمال توان پاسخگویی به مطالبات و تعهدات
خود به بازنشستگان کنونى و مستمرىبگیران
آتى خود را نداشته و ادامه روند کنونى ،اعم از
کاهش منابع مال��ی و افزایش روبهتزاید روند
سالمندى و بازنشستگى ،شدت این ناپایدارى
را تا حد بحران ملى افزایش خواهد داد.
تصویر ذهنی مسلطی را که هماکنون در بین
مس��ئوالن ،سیاس��تگذاران و تحلیلگران از
شرایط مشکل و بحرانی وجود دارد و تا حدی
در اس��ناد برنامه ششم توس��عه نیز منعکس
شده است ،میتوان بهصورتی جامع و چکیده
به این نح��و عنوان کرد :بحران مطرحش��ده
صندوقه��ای بازنشس��تگی ای��ران ترکیبی
اس��ت از تعامل دو مش��کل و درهمتنیدگی
مشکالت مربوط به تحوالت جمعیتی کشور
و سیاس��تگذاری اجتماع��ی در نیمق��رن
اخیر ایران از یکس��و و از س��وی دیگر مسئله
ناکارآمدی اقتصادی و مال��ی صندوقها که
نتیج��ه عملکرد نامطل��وب مدیریتی و مالی
صندوقهای بازنشستگی بهوجودآمده است.
نتیجه تعام��ل این دو پدیده درعمل س��طح
وس��یعی از تعهدات رفاهی  -اجتماعی ایجاد
کرده که در عی��ن کارکرد مال��ی صندوقها
در حوزه اقتصاد ملی ،امکان پاس��خگویی به
توقعات ایجادش��ده را به هیچوجه نداش��ته و
مشکل به س��طح رابطه دولت -مردم منتقل
ش��ده اس��ت .همین امر عمال گفتمان مردم
و حاکمیت را ب��ا مطالبات فزاین��ده مردم به
معضلی تبدیل کرده ک��ه قابل تبدیل به یک
بحران بالقوه سیاس��ی -اجتماعی در س��طح
ملی است ،اما اگر سطح تحلیل را ارتقا دهیم
و به مقایس��ه رویکردهای کالن در این زمینه
بپردازیم ،خواهیم دید که نوع رویکرد و منظر

نگرش به نظام بازنشس��تگی و معضالت آن از
جمله موضوعات مناقش��هبرانگیز در مباحث
مربوط به سیاستگذاری اجتماعی در سطح
جهانی و در عرصه بینالملل است .منظرهای
نگرش و بینشهای مختل��ف ،ماهیت و علل
شکلگیری مسئله را به صورتهای متفاوت
مطرح میکنند.
برخی سازمانها و نهادهای بینالمللی موضوع
را بیش��تر از ابعاد مالی و صرف��اً در چارچوب
مباحث توسعه و رشد اقتصادی تلقی کردهاند
و برخ��ی آن را ب��ه روابط دولت و م��ردم و در
چارچوب مسئولیتهای حاکمیتی دولتها
معطوف کرده و برخی نیز با دید وس��یعتری
به این پدیده نگریس��تهاند .بدیهی اس��ت که
هر ک��دام راهحلهای مختلفی را برحس��ب
ش��رایط میدان��ی و پیشفرضه��ای نظری
خ��ود ارائه میکنند .با توجه ب��ه نوع رویکرد،
شیوه برس��اخت مس��ئله و انتخاب راهحلها
نیز متفاوت خواهد بود .یکی از اندیش��مندان
و متفک��ران ای��ن ح��وزه (م��ی )٢٠٠٩ ،ب��ا
توج��ه به رویکرده��ای مختل��ف در مباحث
سیاستگذاری اجتماعی ،سه روایت متفاوت
از سالمندشدن جمعیت و چگونگی مواجهه
با این پدی��ده را در مباحث سیاس��تگذاری
اجتماعی از یکدیگر تفکیک کرده اس��ت که
برای این بحث تقسیمبندی مناسبی است .وی صورت��ی میتوانند در این ش��رایط س��خت
این رویکردها را به سه قرائت متفاوت از شرایط موف��ق باش��ند ک��ه هزینههای تولی��د خود
موجود به ترتیب زیر تقسیمبندی کرده است :را کاه��ش دهن��د .سالمندش��دن جمعیت،
هزینههای بیم��ه اجتماعی را بهش��دت باال
 رویکرد بحرانمیبرد و درنتیجه کشورهایی که تعداد زیادی
 رویکرد ثباتسالمند دارند ،قادر به رقابت نخواهند بود .در
 رویکرد شهروندیدر «رویکرد بحران» ،نظامهای بازنشس��تگی ش��رایط بد اقتصادی ،بیکاری ساختاری نیز
هم به سبب روند افزایش جمعیت سالمندان گس��ترش مییابد که به نوب��ه خود بر کاهش
و هم عدمتغییر ماهیت نظامهای بازنشستگی ورودی نظامه��ای تأمی��ن اجتماع��ی مؤثر
خواهد بود.
از یکس��و و نب��ود کارآیی اقتص��ادى و مالی
آنه��ا در مدیریت بهینه منابع مالى ،از س��وی  -3مس��ئله س��وم این اس��ت ک��ه ایرادهای
دیگ��ر عموما دچار بحران هس��تند.نهادهای طراحی نظامه��ای بازنشس��تگی عاملی در
اقتص��ادى و مال��ی بینالملل��ی؛ بهخصوص جه��ت افزایش فش��ار مالی به آنهاس��ت .در
بانک جهانی و بس��یاری از مؤسس��ات مالی ش��رایط رقابت ش��دید در اقتص��اد جهانی،
و بیم��های در جه��ان از طرف��داران ای��ن نظامهای بازنشس��تگی ،بازارهای اش��تغال
در کش��ورها را به هم میریزند،
رویکرد هستند که معتقد است
از منظر سازمان
ذخیرهه��ای مل��ی را کاه��ش
نظامهای کنونی بازنشس��تگی جهانی کار ،یکی
میدهند و بودجههای عمومی را
در جهان ت��وان مواجهه با پدیده دیگر از مشکالت
از بخشهای مهم مانند آموزش
سالمندش��دن جمعیت در ابعاد مهم در کشورهای
به بخشی دیگر هدایت میکنند.
کنونی آن را ندارند .از منظر این درحالتوسعه،
گروه ،این نظامهای بازنشستگی حکمرانی طرحهای
راهحل ای��ن مش��کل از دیدگاه
انعطافناپذیر هزینههای فراوانی بازنشستگی است و
هواداران رویکرد بحران این است
مدیریت دولتی و
که به جای گس��ترش روزافزون
برای جوامع جدید ایجاد کردهاند
خصوصی نظامهای
بخش عمومی ب��رای انجام همه
و بنابراین زم��ان تجدیدنظر در بازنشستگی حداقل
این وظای��ف ،سیاس��تگذاران
شیوه فعالیت آنها رسیده است .برای بخش گستردهای
باید زمین��های را فراهم کنند که
مفروض��ات پای��ه ای��ن رویکرد از کارکنان
بخش عمومی تنه��ا در وظایفی
ای��ن اس��ت ک��ه جهان ام��روز ،در کشورهای
جهان مناب��ع کمیاب و درنتیجه درحالتوسعه ناکارآمد ک��ه در انج��ام آن موفق اس��ت،
تصمیمهای دشوار است .در این بوده است
یعنی بازتوزیع و بیمه مش��ترک،
فعال باشد و بقیه بخشها یعنی
شرایط تنها بنگاهها و در مقیاس
بزرگتر ،اقتصادهای��ی موفقترند که بتوانند پسان��داز بلندم��دت و خل��ق ث��روت را ب��ه
در اقتص��اد جهانی رقابت کنن��د .از نگاه این بخش خصوصی بس��پارد .نظامهای چندالیه
گروه ،رس��الت نظامهای بازنشستگی ،به دو پیش��نهادی توس��ط بانک جهان��ی ،حرکت
کارکرد اصلی خالصه میشود :اول ،باید سطح به س��مت نظامهای بازنشس��تگی مبتنی بر
مناس��بی از درآمد مکفی در س��نین پیری را سهم تعریفش��ده و تقویت بخش خصوصی
تأمین کنند و دوم ،رشد و بهرهورى اقتصادی در حوزه بیمههای تأمی��ن اجتماعی ازجمله
پیش��نهادهای هواداران این رویکرد اس��ت.
را افزایش دهند یا حداقل مانع آن نشوند.
با توجه به پیشفرضهای باال ،رویکرد بحران «رویکرد ثبات» در تقسیمبندی (می)٢٠٠٩ ،
مس��ئله نظامهای بازنشستگی را این میداند ثب��ات اجتماعی ن��ام دارد و برخالف رویکرد
که این نظامها دیگر قادر به ایفای مؤثر نقش قبلی که از بحران و لزوم تغییرات بنیادی برای
خود ب��ه روال س��ابق نیس��تند .از این منظر مواجهه با آن دفاع میکند ،سیاس��تگذاران
نظامهای بازنشس��تگی از س��ه جهت تحت را از اط�لاق بحران بر ش��رایط موجود برحذر
داشته و آنها را به آرامش دعوت میکند.
فشارند:
 -1مسئله نخست رشد س��ریع روند سالمند این رویکرد عموما از س��وی نهادهای طرفدار
شدن جمعیت است که اس��اس تأمین مالی تأمین اجتماعی مانند «سازمان جهانی کار»
نظامهای بازنشستگی را دچار مخاطره کرده ی��ا «اتحادی��ه بینالمللی تأمی��ن اجتماعی
اس��ت .با تداوم تغییرات جمعیت شناختی و ( »)ISSAو مجموع��های از نهادهای ملی و
افزایش تعداد سالمندان ،ساختار کلی جوامع بینالمللی همس��و با آنها حمایت میش��ود.
از منظر این رویکرد ،نظامهای بازنشس��تگی
دستخوش تغییر خواهد شد.
 -2مش��کل بع��دی در اینجاس��ت ک��ه روند هر جا مجال رشد داش��تهاند ،در ایفای نقش
سالمندشدن جمعیت در برههای از زمان در خود موف��ق بودهاند .از این منظ��ر نظامهای
حال وقوع اس��ت که کشورها تحتفشارهای بازنشستگی صرفا ابزار انتقال درآمد نیستند؛
ش��دید رقابتی در مقیاس جهانیاند .آنها در بلکه آنها در مقیاسی بزرگتر انسجام اجتماعی
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را در جوام��ع نهادین��ه میکنن��د و رواب��ط
بیننس��لی را توس��عه و تعمی��ق میدهن��د.
بنابراین نظامهای بازنشس��تگی تجسم تعهد
به ثبات و آرام��ش اجتماعیاند و این کار را از
طریق ازمیانبردن تناقض میان سرمایهداری
و ش��هروندی انج��ام میدهن��د .نظامه��ای
بازنشس��تگی نهتنها با از میان ب��ردن فقر در
سنین س��المندی ،نارضایتیهای اجتماعی
را کاه��ش دادهان��د ،بلکه ب��رای اقتصاد هم
روابط پایدار صنعت��ی و همچنین نیروی کار
بامهارت و باانگی��زه فراهم کردهاند .هواداران
ای��ن رویکرد ،افزای��ش قابلمالحظه کیفیت
زندگی در کش��ورهای اروپای��ی را محصول
ایج��اد نظ��ام تأمی��ن اجتماع��ی میدانند.
نظام تأمی��ن اجتماعی از این منظر بخش��ی
انکارناش��دنی از توس��عه دولت  -ملتهاست
و نقش��ی اساس��ی در تضمین ثبات و آرامش
اجتماعی در طول تاریخ کش��ورهای اروپایی
داشته است .از سوی دیگر ،طرفداران رویکرد
ثبات به این مسئله اش��اره دارند که در تاریخ
معاص��ر کش��ورهایی که نظام بازنشس��تگی
قدرتمند نداش��تهاند ،همواره با شکاف و نزاع
اجتماعی روبهرو بودهاند.
رویکرد ثبات مش��کل اصل��ی در نظام تأمین
اجتماعی را ناکافیبودن آن میداند .سازمان
جهانی کار بر این نکته تأکید دارد که بسیاری
از کارگران در جهان تحتپوش��ش طرحهای
بازنشس��تگی و خدم��ات بیمهای نیس��تند.
در کش��ورهای توس��عهیافته نی��ز نیروهای
سیاس��ی منافع کارفرمایان را موردتوجه قرار
میدهند و درنتیج��ه تأمین اجتماعی ،یعنی
مبنای اساس��ی ثبات و آرام��ش اجتماعی را
تضعیف میکنند.
بهعالوه از منظر سازمان جهانی کار ،یکی دیگر
از مشکالت مهم در کشورهای درحالتوسعه،
حکمران��ی طرحه��ای بازنشس��تگی اس��ت
و مدیری��ت دولت��ی و خصوص��ی نظامهای
بازنشستگی حداقل برای بخش گستردهای از
کارکنان در کشورهای درحالتوسعه ناکارآمد
بوده است.
رویکرد «شهروندمدارى» برخالف دو دیدگاه
قبلی که بهط��ور فعال در عرص��ه عمومی از
ادعاهای خود دفاع میکنند ،تقریبا حاشیهای
اس��ت .س��ازمانهای مردمنهاد وابس��ته به
جنبشهای اجتماعی جدید ،دانشگاهیان و
سیاستمداران حزب سبزها از جمله هواداران
این رویکرد هس��تند .در ای��ن روایت ،به این
مسئله پرداخته میش��ود که چگونه تبعیض
علیه س��المندان سبب شده اس��ت تا جوامع
امروز برای همه افراد ،محلی نامناس��ب برای
زندگی باش��د .اگرچه این رویکرد حاشیهای
اس��ت اما هم��واره نق��ش مهم��ی در نقد دو
رویک��رد قبلی و نش��اندادن ضعفهای آنان

داشته است .این رویکرد بر این مسئله تأکید
دارد که باید رویکردی جامعتر و فراگیرتر در
سیاس��تگذاری اجتماعی بهصورت عام و در
نظام بازنشس��تگی بهصورت خاص داشت .از
نگاه این گروه ،هدف سیاستگذاری اجتماعی
فق��ط فراهمکردن س��طح مناس��ب درآمد،
ایج��اد ت��وازن در هزینهها و رش��د اقتصادی
نیست ،بلکه هدف بنیادی هر سیاستگذاری
اجتماعی باید تضمین خودتحققبخش��ی و
ارتقای استقالل و خودآیینی همه شهروندان
از هر سن ،جنس ،قومیت ،وضعیت سالمت و
پیش��ینه اقتصادی -اجتماعی باشد .با توجه
به این نوع صورتبندی از مس��ئله ،طرفداران
رویکرد شهروندی اجتماعی معتقدند مباحث
حول موضوع بازنشس��تگی در س��طوح ملی
و بینالملل��ی ،موضوع��ی پراهمی��ت را در
س��طح حس��ابداری تقلیل دادهاند؛ درنتیجه
دایره بح��ث در م��ورد پدیده بازنشس��تگی
باید گس��ترش یاب��د .به ج��ای بحث صرف
در م��ورد طراح��ی نظ��ام بازنشس��تگی
(ک��ه البت��ه در ج��ای خ��ود مه��م اس��ت
ام��ا هم��ه مس��ئله نیس��ت) باید ب��ه دنبال
یک راهبرد منس��جم و چندالیه «سالمندی
فعال» بود.
درنتیجه از منظ��ر این رویکرد ،به جای اینکه
صرفا بهدنبال مواجهه با پدیده س��الخوردگی
جمعیت باشیم باید به دنبال شکلدادن فعال
به آن بود .ایده اساس��ی سالمندشدن فعال،
به بهترین ش��یوه ،برای مقابل��ه با هزینههای
س��الخوردگی جمعیت ،اجتناب از آنهاست.
دولتهای رفاه کنونی باید بکوشند تا سطحی
پایه از حمایتهای اجتماعی برمبنای نیازهای
واقعی انس��انی فراهم کنند .بیان سه رویکرد
فوق نش��ان میدهد که نگاه سادهاندیش��انه
و صرف��ا مالی ب��ه وضعی��ت بازنشس��تگان،
آنه��م صرف��ا نس��بت ب��ه صندوقه��ای
بازنشس��تگی ،تقلی��ل س��طح تحلی��ل
و الج��رم درک ناق��ص از پیچیدگیه��ای
معض�لات بازنشس��تگان در کش��ور اس��ت.
کاس��تن عم��ق مش��کل و سادهس��ازی آن
در بح��ران صندوقه��ا ،آن ه��م در محدوده
ناپای��داری مالی صندوقهای بازنشس��تگی،
درحالیکه هیچ مرجع منس��جم و مقتدری
در کش��ور هنوز مس��ئول تبیین راهبردها و
سیاستهای جامع حمایت اجتماعی ازجمله
بازنشس��تگان در کشور نیس��ت ،راه به جایی
نخواه��د ب��رد .بحرانتلقیک��ردن ش��رایط
ش��اید در گفتمان مدیریت کالن کشور برای
اولویتبخشیدن به تخصیص منابع و بودجه
کش��ور به صندوقها راهگشای حل مقطعی
بدهی و ورشکس��تگی صندوقها باش��د؛ اما
پاسخی مناس��ب و راهگشا به ریشه مشکالت
نخواهد بود.

مهمترین شرکتها در پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک هلدینگهای تخصصی
نام هلدینگ

هلدينگ نفت ،گاز ،پتروشیمی و
نیروگاه (انرژی)

هلدينگ صنایع و معدن

هلدينگ بورس ،بانک ،بیمه و
امور سهام (مالی)

نام شرکت

درصد مالکیت مجموعه
صندوق

پتروشیمی جم

46/11

پتروشیمی امیرکبیر

16/591

نفت ایرانول

40/39

نفت پاسارگاد

44/36

نیرو آتیه صبا

۱۰۰

لولهسازی اهواز

55/5

صبافوالد خلیج فارس

۱۰۰

گروه صنعتی ملی

96/58

آپاداناسرام

71/657

شرکت بینالمللی تامین قطعات آتیه صبا

۱۰۰

کارگزاری صباجهاد

۹۶

سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق
بازنشستگی کشوری

۱۰۰

نام هلدینگ

هلدينگ غذایی ،دارویی و کشاورزی

هلدينگ حمل و نقل و گردشگری

هلدينگ عمران و ساختمان

نام شرکت

درصد مالکیت مجموعه
صندوق

صنایع شیر ایران (پگاه)

65/75

فرآوردههای تزریقی ایران

13/43

داروسازی ثامن

26/32

ایرانگردی و جهانگردی

۵۰

توسعه آبدرمانی محالت

۱۰۰

شرکت ملی نفتکش ایران

۳۳

خدمات هوایی کشور(آسمان)

99/99

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

۱۰۰

گلف اجنسی

۶۰

سرمایهگذاری تراز پیریز

۱۰۰

صبا آرمه

۱۰۰

محراب عمران تهران

۱۰۰

نظامهای
بازنشستگی
از سه جهت
تحت فشارند:
مسئله نخست
رشد سریع
روند سالمند
شدن جمعیت
است که اساس
تأمین مالی
نظامهای
بازنشستگی
را دچار
مخاطره کرده
است .مشکل
بعدی روند
سالمندشدن
جمعیت است.
سالمندشدن
جمعیت،
هزینههای
بیمه اجتماعی
را بهشدت باال
میبرد.
مسئله سوم
این است که
ایرادهای
طراحی
نظامهای
بازنشستگی
عاملی در
جهت افزایش
فشار مالی به
آنهاست

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ،دیروز
با  36واحد افزایش به س��طح  87905واحد
رسید .روند حرکتی ش��اخص در دومین روز
کاری از هفته جاری نیز همچنان مثبت بوده
و شاخص بهسمت کانال  88هزار واحدی در
حرکت اس��ت .اما ارزش معامالت در مقایسه
ب��ا روز گذش��ته کاه��ش یافت��ه و در جریان
معامالت یکش��نبه ،یکهزار و  612میلیارد
ریال دا دوستد انجام ش��ده است .بهطورکلی
از ابتدای هفته ج��اری ،روند ارزش معامالت
پرجریان نقدینگی بازار در مقایس��ه با هفته
گذشته نزولی بوده است.
در بازار یکشنبه چه گذش��ت؟ دیروز برترین
تقاضاه��ا در مرحله پیش گش��ایش مربوط
به بیمه آسیا (آسیا) ،س��رمایهگذاری صنایع
پتروشیمی (وپترو) و حفاری شمال (حفاری)
بوده اس��ت ،اما در ط��ول بازار هیچک��دام از
سهمهای ذکرشده ،نتوانس��تند صف خرید
مستحکمی داشته باشند.
صف خرید  30میلیونی ایران خودرو ،در کنار
سایرنمادهایسبزپوشگروهخودرویی،نشان
از توجه اهالی بازار به این مجموعه بوده است.
ایران خودرو با نماد (خودرو) در طول بازار روز
گذش��ته از صف خرید مستحکمی برخوردار
بود و تا پایان بازار باتوجه به عرضههای فراوان
حقوقیها صف خرید خود را حفظ کرده است.
گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو با نماد
(خگستر) در کنار سایپا دیزل با نماد (خکاوه)
از دیگر سهمهای مورد توجه متقاضیان خرید
در گروه خودرویی بوده است.
اکثر نمادهای گروه پاالیشی و پتروشیمی در
جریان معامالت روز گذش��ته ،روند اصالحی
داش��تهاند و بهرن��گ قرم��ز درآمدن��د .روند
معام�لات در گروه فلزات اساس��ی نیز در اثر
کاه��ش قیمتهای جهانی ف��والد اصالحی
بوده است.
جریان معامالت در اکثر نمادهای گروه قند و
شکر برای دومین روز متوالی در هفته مثبت
بوده است .شکر شاهرود با نماد (قشکر) ،قند
ثابت خراسان با نماد (قثابت) و قند لرستان با
نماد (قلرست) در صدر توجهات خریداران در
این گروه بوده است.
خبر

برنامه حذف یارانه
پردرآمدها ،فعال حذف
خبرآنالین:معاونرفاهاجتماعیوزارتتعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،میگوید« :بهدلیل شدت
اعتراضها به طرح حذف یارانهها ،این طرح در
وزارت کار ،رفاه و تأمین اجتماعی متوقف شده
و ادامه برنامه ح��ذف ،منوط بر تصمیم هیأت
دولت است».
احمد میدری در پاس��خ به این سوال که آیا با
توجهبهکسریبودجهایکهمحمدباقرنوبخت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن سخن گفته
اس��ت ،برنامهای برای حذف اقشار پردرآمد از
صف یارانهبگیران وجود دارد،گفت« :از ابتدای
سال تاکنون یارانه هیچکس حذف نشده است.
دولت هم درب��اره ادامه ح��ذف یارانهبگیران
پردرآمد ،مصوبهای نداشت که اقدام جدیدی
درباره حذف یارانه داشته باشیم».
او درباره نقدهای کارشناس��ان ب��ه ادامه روند
پرداخ��ت یارانه اظهار ک��رد« :اینک��ه تعداد
زیادی یارانهبگیر داریم که نیازمند نیس��تند و
دولت هم به این منابع احتیاج دارد ،بحثهای
رایجی است .چون از ابتدا ،ضوابط روشنی برای
پرداخت یاران��ه وجود نداش��ت ،وقتی فردی
حذف میش��ود ،اعتراضها ش��روع میشود.
رسیدگی به اعتراضها آنقدر زمانبر و مشکل
است که ادامه کار را به این شکل برای وزارتخانه
غیرممکن میکند ».میدری با اشاره به حذف
چهار میلیون نفر که در سال گذشته انجام شد،
اضافه کرد« :بعد از چهار میلیون نفر که حذف
شدند ،بیش از300هزار نفر اعتراض کردند .این
اعتراضها در سامانه ثبت شد ،بعد با آنها تماس
گرفته ش��د ،برخیها راضی شدند و برخی هم
عودت داده شد».
او افزود« :کار بررسی این تعداد در یکسال کار
سنگینی است و نمیش��ود به این شکل ادامه
داد ».او در پاسخ به تعداد جدید یارانهبگیران هم
گفت« :ساالنه حدود یکمیلیون و  300هزار
نفر تولد داریم ،با احتساب فوتیها ،سالی حدود
یکمیلی��ون نفر بهطور خ��ودکار به جمعیت
یارانهبگی��ران اضافه میش��وند .یعنی در این
چهار س��ال بههمان میزان ک��ه حذف کردیم
بههمان میزان به این خیل پیوستهاند و بههمان
میزان هم بودجه اضافه شده است».

