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این روزها واگذاری ســهام »بانک 
رفاه کارگران« به محل مباحثه فعاالن 
کارگری با دولتمردان تبدیل شــده 
است؛ بانکی که در حال حاضر در اختیار 
سازمان تامین اجتماعی و شرکت  های 

تابعه آن است.
ورود کامل این بانک به بورس که 
به شفاف شــدن صورت های مالی و 
پرداخت بدهی های تامین اجتماعی 
به آن منجر می شود، برای دولت قصد 
دارد از طریــق تحریک بازیگران خرد 
و کالن این بازار و عرضه شرکت های 
سهامی عام، کســری هایش را تامین 
و محدودیت های پیــش رو در تامین 
مصارف بودجه ۱۴۰۰ را برطرف کند، 
خبر خوبی است. با توجه به اینکه بانک 
رفاه مولفه های شــرایط پذیرش در 
بازار سرمایه را دارد، دولت بر آن است 
تا تامین اجتماعی را بــرای پرداخت 
بدهی های این بانک زیر فشــار ببرد 
و این گونه از ســازمان می خواهد که 
زمینه  آزاد شــدن باقی سهام )مازد بر 
سقف ۳۳درصد( را فراهم کند. با این 
حال تامین اجتماعی تمایل چندانی 
برای اجرای دســتور دولت ندارد، به 
ویژه اینکه از بانک رفــاه کارگران به 
عنوان قلک استفاده می کند. نسبت 
سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه، 
همانند نسبت دولت با بانک مرکزی 
است با این تفاوت که دولت به صورت 
غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض 
می کند و بدهی اش را در صورت های 
مالــی بانک ها به بانــک مرکزی قرار 
می دهد اما سازمان تامین اجتماعی این 
کار را به صورت مستقیم انجام می دهد. 
در گفت وگو با »علیرضــا حیدری« 
کارشناس مدیریت امور بانکی و تامین 
اجتماعی، پیامدهای واگذاری بانک 
رفاه بــر تامین اجتماعی را بررســی 

کردیم.
 نظام بانکــی ایران به گونه ای 
ســازمان یافته که دولت برای 
جبران کســری منابع خود از 
آنها استفاده می کند. این رابطه 
بین ســازمان تامین اجتماعی و 
بانک رفاه کارگــران هم وجود 
دارد و ســازمان از این ظرفیت 
بــرای تکمیل کســری منابع 
۶ هزار میلیــارد تومانی ماهانه 
خود اســتفاده می  کند. در سال 
۹۸، مجلس قانون تملک سقف 
سهام تامین اجتماعی را در بانک 
رفاه تصویب کرد. ایراد مجلس 

و دولت که الــزام واگذاری بانک 
رفاه کارگران را براساس ماده ۵ 
»قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی« پیگیری می کنند، 
بی انضباط مالی و غیرشفاف بودن 
صورت های مالی بانک رفاه است. 
این موضوع چه تاثیری بر سازمان 

تامین اجتماعی خواهد داشت؟
ســازمان تامیــن اجتماعی برای 
پرداخت بدهی های خود به بانک رفاه 
کارگران اقدام کرده اســت. البته این 
بدهی ها نه به یک باره ایجاد شده اند و 
نه قرار است که با هر بار تسویه، در قالب 
دریافت وام های جدید تمدید نشوند. 
طبق آخرین تصمیمــات در هیأت 
امنای سازمان، دارایی های واگذار شده 
از ســوی دولت به تامین اجتماعی با 
بدهی آن به بانک رفاه تهاتر شــده اند. 
در نتیجه آخرین بیــن ۳۰ تا ۳۲هزار 
میلیارد تومــان از دارایی های واگذار 
شــده از ســوی دولت، میان سازمان 
و بانک رفــاه تهاتر شــده اند. در واقع 
سازمان به ازای بخشــی از این دارایی 
در سال گذشته، همسان سازی را اجرا 
و مابه ازای غیرنقدی آن را به بانک رفاه 
واگذار کرد. از طرفی از آنجا که تامین 
اجتماعی برای تامین پول نقد الزم برای 
پرداخت مستمری های بازنشستگان 
که باید در روزهای پایانی هر ماه انجام 
شــود، مشــکالت جدی دارد، ناچار 
اســت که بدهی های قبلی بانک رفاه 
را بپردازد. به پشــتوانه هر دور تسویه 
بدهی، امکان اســتقراض از این بانک 
برای دوره های بعد و ماه های بعد فراهم 
می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند.

 براساس قانون مجلس الزم 
است که تامین اجتماعی پیش از 
واگذاری سهام خود، طلب بانک 
رفاه کارگران را بپردازد. با توجه به 
اتکای سازمان به بانک رفاه، اگر بنا 
بر انجام این واگذاری باشد، آیا در 

عمل امکان انجام آن وجود دارد؟
در حال حاضر الزام قانون بر واگذاری 
بانک رفاه اســت چرا کــه در غیر این 
صورت، تبعات بسیار سنگینی پشت 
آن پنهان است. در آن صورت، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکــزی مجمع بانک 
رفاه را به دســت می گیرنــد و برایش 
تصمیم گیــری می کننــد، بــدون 
اینکه ســازمان تامیــن اجتماعی را 
مداخلــه دهند. ایــن رویه ها، قدرت 
سیاست گذاری مجمعی بانک رفاه را 
می گیرد. حتی براساس ماده ۶ قانون 

سیاست های کلی اصل ۴۴ وزارت امور 
اقتصادی و دارایی موظف است که بر 
حســن اجرای این ماده و تبصره آن 
نظارت کند و در صورت مشاهده موارد 
مغایر، آن را به شــورای عالی اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ جهت 
اتخاذ تصمیم اعالم کنــد. در نتیجه 
جرایم ســنگینی در انتظار سازمان 
تامین اجتماعی است. به کار بردن این 
قهریت علیه سازمان، اجتناب ناپذیر 
است چرا که مجلس یک بار به سازمان 
فرصت داد که سقف سهامش را کاهش 
دهد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه با 
اتکای بیشتر سازمان به منابع بانک رفاه 
که آن هم اجتناب ناپذیر است، وضعیت 

بدتر شده است.

در این زمینه تشکل ها به رهبری 
نامه نوشتند تا از این واگذاری جلوگیری 
شود اما به نظر نمی رســد که ایشان 
بخواهند از پیش برد سیر قانونی کار، 
جلوگیری کنند. ایشان معموال به این 
موضوعات ورود نمی کنند. پیشتر از 
سازمان تامین اجتماعی خواسته بودیم 
که خارج از بورس، سهام بانک رفاه را 
به بازنشستگان واگذار کند. این گونه 
مجمع بازنشســتگان سهامدار بانک 
رفاه می شدند که البته تعلل کردند و 
فرصت این کار را هم از دست دادند. در 
نتیجه امروز مشکل بسیار سنگین تر 
از گذشته شده اســت. سازمان باید تا 
۲۳ آبان ماه، اقدامات قانونی الزم برای 
واگذاری بانک رفــاه را انجام دهد که 

البته فرصت بسیار کمی است.
 یعنی سازمان تامین اجتماعی، 
فرصت قانونی کاهش سقف سهام 

را از دست داده است؟
بارها به مدیران ســازمان متذکر 
شدیم و گفتیم که اگر بنا بر واگذاری 
است، قبل از اینکه با مشکالت جدی تر 
مواجه شویم، تکلیف را مشخص کنند 
اما امروز و فردا کردنــد. حاال به جایی 

رسیدیم که سازمان باید بدهی بانک 
رفاه را به صورت نقــد پرداخت کند، 
یعنی اگر تا امروز سازمان دارایی هایی 
مانند شرکت های تهاتر شده از سوی 
دولت و شرکت  های دیگرش را به این 
بانک واگذار می کرد، از این پس تکالیف 
بانک مرکــزی برای بانک هــا، اجازه 
چنین کاری را نمی دهد. حجم زیادی 
از پرتفوی بانک رفــاه را دارایی های 
غیرنقــدی نظیر همین شــرکت ها 
تشکیل می دهند. بنابر الزامات قانونی، 
ســازمان تامین اجتماعی نمی تواند 
بیش از این دارایی های غیرنقدی خود 
را در پرتفوی بانک رفاه بگذارد، به بیان 
دیگر نمی تواند سبد دارایی های بانک 
رفاه را از دارایی های غیرنقد پرتر کند. 
تنها میزانی از ایــن پرتفوی می تواند 
غیرپولی باشد. سازمان این مسأله را 
در نظر نگرفت و بدهی اش را از طریق 

واگذاری شرکت  ها انجام داد.
 البته نباید این نکته را از نظر دور 
داشت که تامین اجتماعی بدون 
بانک رفاه قــادر به تنظیم زمان 
پرداخت مستمری ها نیست. بانک 
رفاه لنگرگاه سازمان در زمان بروز 
بحران  عدم تعادل منابع و مصارف 

در انتهای ماه محسوب می شود.
بانک رفــاه برای ســازمان تامین 
اجتماعی مانند قلک است. اگر سازمان 
تامین اجتماعی به سمت بانک های 
دیگر دست دراز کند، به ندرت بتواند 
پولی را از آنهــا دریافت کند، حتی اگر 
تســهیالت کوتاه مدت باشد و چند 
روزه آن را تسویه کند. نباید از نظر دور 
داشت که بانک های دیگر اگر بخواهند 
تســهیالت کوتاه مدت به ســازمان 
پرداخت کنند، وثایق بسیار سنگین 
طلــب می کنند. در واقع گروکشــی 
می کنند و خیلی هم سنگین این کار 
را انجام می دهند. این گونه نیســت 
که سازمان به یک باره بتواند ۱۰هزار 
میلیارد تومان تنها در یک نوبت به یک 
بانک بدهکار شود. در مقابل از آنجا که 
مدیرعامل بانک رفاه توسط سازمان 
انتخاب می شود، هر زمان که سازمان 
درخواست تســهیالت بدهد، سریعا 
آن را در حســابش دریافت می کند، 
یعنی اگر امشب درخواست وام دهد 
فردا آن را دریافت می کند. حاال ممکن 
بود که سازمان بخشــی از آن را درجا 
برگرداند اما مهم این است که هر زمان 
که درخواست پول داشت، می توانست 

درجا آن را برداشت کند.
ماده ۴۹ آیین نامه مالی ســازمان 
تامین اجتماعــی، اجــازه دریافت 
تسهیالت کوتاه به میزان یک دوازدهم 
تعهدات بلندمدت را داده است چرا که 
بر هر حال کارفرمایان حق بیمه  ها را 
متفاوت پرداخــت می کنند و ممکن 
اســت که یک ماه کمتر و یک ماه هم 
به میــزان واقعــی آن را بپردازند. در 
نتیجه هر ماهه منابع پایدار و یکسانی به 
حساب سازمان تامین اجتماعی واریز 

نمی شود. در نتیجه حق بیمه، تکاپوی 
پرداخت مســتمری ها را براســاس 
تقویم زمانی، نمی دهد و مســتمری 
دیر پرداخت می شــود. زمانی هم که 
این اتفاق رخ داد، صدای بازنشستگان 
بلند می شود. با این وضعیت پرداخت 

مستمری ها به در بسته می خورد.
 البته بانک رفاه کمک کرد تا 
بحران در تامین منابع مستمری ها 
چندان به چشــم نیاید. به هر 
حال بــا وجــود عقب ماندگی 
مستمری از تورم که رقم آن برای 
حداقل بگیران کمتر از نیمی از 
هزینه های زندگی را پوشــش 
می دهد، این مستمری در حال 
پرداخت است ولی این موضوعی 
نیســت که برای بازنشستگان 
اهمیت چندانی داشــته باشد 
و آنهــا حق خــود می دانند که 
مستمری شان از »اصل کفایت« 
تبعیت کنــد و البته به موقع هم 

پرداخت شود.
بازنشســتگان حــق دارنــد از 
مستمری ای که متناسب با هزینه های 
معیشــت افزایش می یابد، بهره مند 
شوند. مشکل اینجاســت که میزان 
پرداخت مســتمری  و کلیه تعهدات 
کوتاه مــدت، بیشــتر از منابع نقدی 
سازمان تامین اجتماعی است. سازمان 
باید کمبود نقدینگی خود را برطرف 
کند که محلش هم بانک رفاه اســت. 
بازار دیگری برای سازمان وجود ندارد 
که برای تامین منابع تعهدات خود به 
آن مراجعه کند و حتی با بهره باال از آن 
استقراض کند. از این لحاظ واگذاری 
بانک رفاه، به یکی دیگر از مشــکالت 
ســازمان تامیــن اجتماعــی اضافه 
می شود. سوی مقابل واگذاری بانک 
رفاه این است که با ورود آن به بورس، 
صورت های مالی اش شفاف می شوند 
و دیگر عرضه و تقاضــا و صورت های 
مالی است که قیمت  را تعیین می کند. 
در این شرایط ســهام به نحو مطلوب 
خرید و فروش می شود و بازارگردانی 
صــورت می گیــرد. این گونه ضریب 
اطمینان بخشی  بیشتر می شود، یعنی 
حقیقی و حقوقی با اطمینان بیشتری 
سهام بانک رفاه را خریداری یا کارهای 

دیگری را روی آنها انجام می دهند.
 جدا از اینکه سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان سهامدار بانک 
رفاه می تواند از تامین مالی و کشف 
قیمت سهام خود بر مبنای شفاف 
شدن صورت های مالی بهره مند 
شود، در آینده ای که تصمیم گیر 
اول و آخر امور بانک رفاه نیست، 
چگونه می  تواند مشــکل منابع 
نقدی رو به کاهش و تعهدات رو به 

افزایش را برطرف کند؟
جنس مشکالت ســازمان تامین 
اجتماعی متفاوت است و محل حل آنها 
هم بانک رفاه نیست. شرایطی که برای 
سازمان ایجاد شده مشکل ساز است. 
مشکل اصلی به دولت برمی گردد که 
نزدیک به ۲۵درصد منابع سازمان را 
در تعهد خود قرار داده؛ منابعی که به 
بیمه اقشار خاص برمی گردد. دولت یا 
این بدهی را تسویه نمی کند یا اینکه 
به شــکل واگذاری شرکت، انجامش 
می دهد. سال گذشــته ۳۰ تا ۳۲هزار 
میلیارد تومــان از همین طریق تهاتر 
شد اما عمده آن شرکت های بورسی 
بودند. برای امسال هم دولت ۸۹هزار 
میلیارد تومان دیگــر را هم در تعهد 

خود دارد که آن را هم به شکل شرکت 
تهاتر می کند. مشکل اینجاست. زمانی 
که ســازمان بخواهد این شرکت ها را 
به پول نقد تبدیل کند، بازار ســرمایه 
کشــش پذیرش آنها را ندارد. اگر هم 
سازمان قصد واگذاری آنها را در خارج 
از بورس داشته باشد، با دردسرهایی 
از جنس فروش شرکت های دولتی از 
طریق سازمان خصوصی سازی مواجه 
می شــود و هزار یک مشکل قضایی 
و امنیتی به وجود می آید. ســازمان 
خصوصی سازی که پشتوانه حقوقی 
و قــدرت اجرایی الزم بــرای فروش 
شرکت ها را در اختیار دارد، قادر نیست 
که چنین کاری را بدون حرف و حدیث 
انجام دهد، آن وقت چه کاری از دست 
سازمان تامین اجتماعی برمی آید؟! 
از آن طرف سازمان باید مستمری ها 
و تعهدات خــود را در حــوزه درمان 
غیرمستقیم، با پول نقد پرداخت کند. 
بازنشستگان و درمانگران هم تنها پول 
نقد طلب می کند و سازمان نمی تواند 

طلب آنها را با سهام پرداخت کند!
از این منظر سازمان تامین اجتماعی 
در آینده نزدیک با مشکالت اساسی 
مواجه می شــود. با وجود مزیت های 
واگذاری از طریق بورس برای شفاف 
شــدن صورت های مالــی، واگذاری 
بانک رفاه کارگران وضعیت ســازمان 
تامین اجتماعی را برهم می ریزد. در 
واقــع، جدایی قلک ســازمان تامین 
اجتماعی، مشــکالت را صدچندان 
می کنــد. پیش بینی من این اســت 
که در آینده بســیار نزدیک، پرداخت 
مستمری در سازمان تامین اجتماعی 
با مشکالت خیلی خیلی جدی مواجه 
می شود. تنها در سال جاری سازمان 
تامین اجتماعی ۱۷۰ تــا ۱۸۰هزار 
میلیارد تومان وصولی حق بیمه دارد 
اما در مقابل باید نزدیــک ۲۱۰هزار 
میلیارد تومان را صرف پرداخت نقدی 
تعهدات بلندمدت )حوزه مستمری ها( 
کند. در کنار آن باید در خرید درمان 
)درمان غیرمســتقیم( هم پول نقد 
کنار بگذارد. این گونه است که به زودی 
اوضاع سازماِن تامین اجتماعی به هم 
می ریزد اما در این شــرایط هم خرد 
و عقالنیت الزم بــرای تصمیم گیری 
وجود ندارد. متاسفانه بازار بورس هم 
نمی تواند کمک اساســی در زمینه 
نقدشوندگی دارایی های واگذار شده 
در عوض رد دیــون دولت، انجام دهد. 
بورس اجازه نمی دهد که ســازمان به 
یک باره ۳۰هزار میلیارد تومان دارایی 
غیرنقد خود را نقد کند چــرا که بازار 
برهم می ریزد و حتی دولت هم توان 
انجام ایــن کار را نــدارد. در این میان 
سازمان تامین اجتماعی از سر ناچاری 
باید هر ســال میزانی از شرکت های 
بورســی را بــه ازای رد بدهی دولت، 

تحویل بگیرد و با آن بسوزد و بسازد!

فرصت سوزی برای واگذاری سهام بانک رفاه

قلک تامین اجتماعی شکست
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 احتمال تکرار تلخ تاریخ
 برای کارگران

 علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره
 سازمان تامین اجتماعی

اخیراً زمزمه هایی مبنی 
بــر بازپس گیری ســهام 
واگذاری دولــت به تامین 
اجتماعی در ســال جاری 
که جهت تهاتــر مطالبات 
بیمه ای سازمان مزبور از دولت و برای اجرای طرح 
متناسب سازی مستمری ها، واگذار شده، شنیده 
می شود؛ امری که در ســال ۹۲ و با استقرار دولت 

روحانی در مورد معدن گل گهر اتفاق افتاد.
در اواخــر دولــت احمدی نــژاد و زمانی کــه 
»مرتضوی« مدیرعامل تامین اجتماعی بود، دولت 
بخشــی از ســهام گل گهر را بابت تهاتر مطالبات 
بیمه ای به این سازمان واگذار کرد. در ابتدای دولت 
روحانی که در هر جلسه تعدادی از مصوبات دولت 
احمدی نژاد لغو می شــد، »نعمت زاده« وزیر وقت 
صمت، مصوبه مربوط به واگذاری گل گهر را به همین 
ترتیب لغو کرد. سوال اینجاست که آیا قرار است باز 
تاریخ تکرار شود و ۶۹هزار میلیارد تومان سهام واگذار 
شده در اواخر دولت قبل از تامین اجتماعی بازپس 
گرفته شود؟ ظاهراً قرار اســت این بار به بهانه ایراد 
»هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین« به 
مصوبه دولت قبل، سهام واگذاری شده پس گرفته 
شود. این در حالی است که تامین اجتماعی به اعتبار 
دریافت این سهام و از ابتدای سال جاری نسبت به 
متناسب سازی و افزایش مستمری بازنشستگان 
خود اقدام کــرده و ماهانه هــزاران میلیارد تومان 
برای اجرای این طرح عالوه بر افزایش های سنواتی 

مستمری، هزینه کرده است.
اما مسأله چیست؟

تجربه نشان داده که حکم مندرج در جزء ۴ بند 
ب ماده ۶ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ مبنی بر ممنوعیت تهاتر بدهی های دولت از 
طریق واگذاری سهام، یک امر محال بوده و طی 
سال  های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ هیچ گاه دولت نسبت 
به فروش سهام و پرداخت مبالغ حاصل از فروش 
سهام بابت بازپرداخت بدهی های بیمه ای سنواتی 
و جاری خود به تامین اجتماعی مبادرت نکرده 
است و عملکرد این حکم قانونی در ۵ سال موصوف 
صفر بوده است. حتی دولت به رغم صراحت احکام 
قانونی مربوط به پرداخت حق بیمه های جاری به 
تامین اجتماعی در قالب بودجه های سنواتی، نیز 
عمل نکرده است. به عبارت دیگر اگر بدهی های 
بیمه ای معوقه و سنواتی دولت به تامین اجتماعی 
که از دهه ۵۰ تاکنون شکل گرفته و انباشته شده 
و در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
شــده را در نظر نگیریم، دولت حتی طی ســال 
جاری حق بیمه های جاری مربوط به همین سال 
۱۴۰۰ یا سال ۱۳۹۹ را نیز در ردیف های بودجه 
پیش بینی نکرده و به ســازمان تامین اجتماعی 

نپرداخته است.
حال با توجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی 
دولت و عدم تعادل منابع و مصارف آن طی چند دهه 
اخیر، دولت اگر بخواهد این ارقام را طبق حکم مندرج 
در ردیف های مربوطه بگنجاند، عمالً کسری بودجه 
تشدید خواهد شد. در نتیجه می توان گفت حکم 
منع تهاتر بدهی با سهام و فروش سهام و پرداخت 
پول آن به تامین اجتماعی، به نوعی تعلیق به محال 
شدن بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین 

اجتماعی خواهد شد.
حال باید گفت سازمان تامین اجتماعی براساس 
قول و قرارهای مســئولین دولت قبــل مبنی بر 
بازپرداخت بخشی از مطالبات بیمه ای برای اجرای 
متناسب سازی مستمری بازنشستگان که از اواخر 
سال ۱۳۹۹ مطرح شــد و به اعتبار و اعتماد حرف 
دولت و مجلس، نســبت به اجرای متناسب سازی 
و افزایش مستمری ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدام 
کرد و ماهانه هــزاران میلیارد تومــان به مصارف 
بیمه ای خود افزود. اگر قرار باشد مصوبه دولت لغو 
شود و سهام واگذار شــده، پس گرفته شود عماًل 
سازمان دچار مشکل جدی در تامین منابع مربوط 
به متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی خواهد شد. باید توجه داشت که مجلس 
و دولت بابت همسان سازی مستمری بازنشستگان 
کشوری، لشکری، فوالد و... کمک بالعوض کرده اند 
ولی برای متناسب سازی مســتمری مشمولین 
تامین اجتماعی، هیچ کمکی نکرده اند و فقط بخشی 
از بدهی خود را تهاتر کرده اند و االن هم عده ای در 
تالش هستند تا همان ســهام واگذار شده را پس 

بگیرند.
باید دیــد که آیا دولت و مجلس ســیزدهم که 
متصف به وصف انقالبی و مردمی هســتند، اقدام 
ناصواب دولت روحانی در لغو مصوبه واگذاری سهام 
گل گهر به تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ را تکرار 
خواهند کرد یا خیر و آیا تاریخ مجدداً تکرار خواهد 

شد یا خیر؟

یادداشت

در آینده بسیار نزدیک، 
پرداخت مستمری 

بازنشستگان کارگری 
با مشکالت بسیار جدی 
مواجه می شود. در سال 

جاری تامین اجتماعی ۱۷۰ 
تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان 

وصولی حق بیمه دارد 
اما باید نزدیک ۲۱۰هزار 
میلیارد تومان را صرف 

مستمری ها کند

پیشتر از سازمان تامین 
اجتماعی خواسته بودیم 
که خارج از بورس، سهام 

بانک رفاه را به بازنشستگان 
واگذار کند. این گونه مجمع 

بازنشستگان سهامدار 
بانک رفاه می شدند که 

البته تعلل کردند و فرصت 
این کار را هم از دست دادند


