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موضوعات حوزه رفاه، سیاستگذاری و تأمین اجتماعی امروز در این 
امروز  این مسائل  تغییر موقعیتی محسوس داشته اند.  دوره زمانی، 
در کشور، به »مسأله« تبدیل شده  یا در حال تبدیل شدن به مسأله 
هستند؛ از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تا تغییرات جمعیتی ناشی 
از سالمندی، از مسأله ی فقر تا برخی بحران ها در نهاد خانواده و معضل 

بیکاری و مسائل اجتماعی دیگر مصادیق چنین گزاره ای هستند.

موقعیت »سازمان تأمین اجتماعی« به صورت اعم و »مؤسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی« به صورت ویژه در جغرافیای کلی این مسائل، 
موقعیتی منحصر به فرد است: سازمان به مثابه بزرگترین صندوق 
بیمه ای کشور و مهمترین سازمان ارائه کننده ی بخشی از وسیع ترین 
خدمات مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی در سطح ملی، به صورت عملی 
در میانه ی میدان مواجهه با این مسائل قرار گرفته است. از مؤسسه نیز 
با توجه به سابقه  علمی و عقبه ی پژوهشی  و حوزه ای که ایفای نقش در 
آن را وجهه ی همت خود قرار داده، به درستی توقع می رود ایفاکننده ی 

نقشی فعال و مؤثر در این حوزه  باشد. 

در یک نگاه کلی، مسائل این حوزه، دارای چهار ویژگی مشترک هستند: 
»سرعت تحول«، »تکثر در اشکال«، »درهم تنیدگی« و »پیچیدگی«. این 
چهار ویژگی، چهار گونـه ی خاص از فعالیـت علمی را طلب می کنند: 
روز،  به  تحلیل های  ارائه  این مسائل،  تحول  باالی  اقتضای سرعت 
مداوم و پویا است. تکثر در اشکال این مسائل، پایش مداوم فرآیندها 
درهم تنیدگی  می سازد.  را ضروری  حوزه  این  مختلف  چهره های  و 
مسائل حوزه رفاه، سیاستگذاری و تأمین اجتماعی، نیازمندی به ارائه ی 
تحلیل هایی راهبردی و کلی نگر را به وجود می آورد. در نهایت، پیچیدگی 
ماهوی تحوالت این حوزه، کار تیمی و گروهی و هم افزایی میان نخبگان 

پیشگفتـار
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رشته های مختلف را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. پ

بر پایه ی چنین درکی، گروه افکارسنجی و نظرسنجی مؤسسه عالی 
ارائه ی چنین تحلیل های  پژوهش تأمین اجتمـاعی تالشی را برای 
راهبردی، پویا، مداوم و برخاسته از کاری تیمی و میان رشته ای در مورد 
مسائل مهم ملی، منطقه ای و بین المللی آغاز کرده است. گزارش حاضر 
در مورد پیامدهای احتمالی لغو »برجام« بر حوزه ی رفاه، سیاستگذاری 
و تأمین اجتماعی، با عنوان »سالمت، رفاه و تأمین اجتماعی: منهای 
برجام« نخستین برونداد این تالش علمی مؤسسه است. این دفتر 
نخست از سری دفاتر تحلیلی »پایش تأمین اجتماعی« تالش کرده است 
تا با بهره مندی از همکاری برخی از متخصصین زبده ی کشور در 
حوزه های چهارگانه ی سالمت و اقتصاد درمان، بیمه های اجتماعی، 
رفاه و سیاستگذاری اجتماعی و مسائل سازمانی تأمین اجتماعی، پیش 
از وقوع این رخداد احتمالی، تحلیل هایی راهبردی را برای استفاده ی 

سیاستگذاران و تصمیم سازان حوزه های مرتبط فراهم آورد. 

مؤسسه ضمن تشکر از همکاری ارزشمند متخصصین ارجمند همکار 
در این مجموعه، خاطرنشان می سازد که محتوای این تحلیل ها لزومًا 
موضوع حقوقی مؤسسه نیست و تالش، بر انتقال این تحلیل های برآمده 
از دانش و تجربه  در لحظه ای پیش از وقوع احتمالی رخداد با هدف 
فراهم کردن زمینه برای اخذ تصمیماتی سنجیده، همه جانبه و به هنگام 

از سوی سیاستگذاران و تصمیم سازان این حوزه بوده است. 

امید که این تالش جمعی علمی، تحقق هر چه بیشتر مصـالح ملی و 
بهبود کلی در وضعیت حوزه رفاه و سیاستـگذاری اجتماعی کشور را به 
دنبال داشته باشد. بدیهی است که بهره مندی از نقدها و پیشنهادهای 
صاحبنظـران گرامی در مورد این مجموعه و کلیت این تالش جمعی 

مایه ی افزایش کیفیت بروندادهای آتی در این زمینه خواهد بود. 

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه

5



حوزۀ »سالمت و اقتصاد درمان«

پیامدهای لغو برجام بر حوزۀ سالمت
دکتر علی حسن زاده

دارو و تجهیزات پزشکی: عرصه آسیب پذیری
)پیامدهای احتمالی نوسانات سیاسی ناشی از برجام بر سالمت(

دکتر ابوالقاسم پوررضا
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دکتر علی حسن زاده

متخصص حوزه اقتصاد سالمت و رئیس پیشین
 هیئت مدیرۀ بیمۀ سالمت ایرانیان 

جمهوری اسالمی ایران پس از مدت ها بحث و مذاکره در مناقشه هسته ای باالخره 
توانست در ژوئیه 2015 با کشورهای 5+1 )پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان( 
به توافق برسد که منجر به صدور برنامه جامع اقدام مشترک )برجام 1( شود )1( 
و طی توافق با سازمان بین المللی انرژی اتمی2  و تائید اقدامات ایران در مورخ 16 
ژانویه 2016 این توافق نامه عملیاتی شده و بخش عمده ای از تحریم های بین المللی 

وضع شده به حالت تعلیق درآید )2(. 

انتظـار می رفت برداشـته شـدن تحریم ها اثرات مهمـی در بازار نفـت؛ همزمان با 
ورود نفـت ایـران بـه بازارهای جهانی و واکنش سـایر رقبا؛ ورود سـرمایه خارجی 
به کشـور و متعاقب آن رشـد اقتصادی، داشـته باشـد )به گونه ای که این رشـد 
در دو سـال اول بعد از تحریم 5% و بعد از آن سـاالنه 3/5 تا 4% رشـد را بدنبال 

داشـته باشد( )3(. 

 اگرچـه از نـگاه کشـورهای غربـی اعمـال تحریم هـا محـدود کـردن توسـعه 
اقتصـادی، تجـارت بیـن الملـل، و کمک های علمـی و نظامی را هـدف گرفته بود 
ولـی اثر مسـتقیمی بر بحـران کمبودهای های داروئی ناشـی از ممانعـت از صدور 
فناوری هـای برتـر داشـت )9(؛ بـا این حال با برداشـته شـدن تدریجـی تحریم ها 
کسـب و کار و اقتصـاد رونـق گرفـت، بازارهـای مالـی بازتر شـد، صـادرات نفت 
افزایـش پیـدا کـرد و فضای امید به کشـور تزریق شـد به گونه ای که مسـئولین 

1.  Joint Comprehensive Plan of Action-Iran 
2. International Atomic Energy Agency- IAEA 

پیامدهای لغو برجام بر حوزه سالمت

7



وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی خبر از تاثیرات متعـدد در حوزه های 
مختلـف از جملـه علمی و پژوهشـی دادنـد )10(. بر این اسـاس و بنا بـه اظهارات 

قائـم مقـام معاونت تحقیقـات و فنـاوری، تاثیرات عبـارت بودند از:

1-  برقراری ارتباط با مراکز علمی: به گونه ای که ارتباط پژوهشگران 
ایرانـی با بخشـی از منابـع الکترونیک علمی از جملـه آی. اس. آی، بار دیگر 
برقـرار شـد؛ در حالی کـه در دوران تحریم به رغم پرداخت هزینة اسـتفاده 
از ایـن منابـع، ارتبـاط محققـان ایرانی بـا مراکز علمی بین المللی قطع شـده 

بود.

2- تهیه مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بدون واسطه: 
بخشـی از تجهیزات بـه بهانه اینکه کاربردهای دوگانـه دارند و می توانند در 
قسـمت نظامی و هسـته ای مورد اسـتفاده قرار گیرند، در اختیار کشور قرار 
داده نمـی شـد. بعـد از اجرای برجـام، به تدریج خرید ایـن تجهیزات امکان 
پذیـر شـد و هـم چنیـن امـکان خریـد آنها بـدون واسـطه و بـا قیمت های 
اصلـی فراهم شـد، زیرا کشـور نمی توانسـت بـه دلیل تحریم ها، بخشـی از 
مـواد مصرفی و تجهیزات را از شـرکت های اصلی تهیه نماید و از واسـطه ها 
و بـا قیمتـی چندبرابر خریداری می شـد و با کیفیت اصلی به دسـت کشـور 

نمی رسید.

3-  بازشدن فضای تعامالت علمی بین المللی: این فضا به ویژه در 
حـوزه تعامالت علمی پس از برجام بهتر شـد؛ رفت و آمدهای دانشـمندان 
خارجـی بـه ایـران وضعیـت بهتری یافـت و همچنیـن محدودیت هـا برای 
شـرکت اسـاتید، محققان و دانشـمندان ایرانی در کنگره های علمی برداشته 

شد.

4-  اختصاص اعتبارات بین المللِی بدون بهره به شرکت های 
دانش بنیان ایرانی: برقـراری تعامـالت علمـی بیـن المللـی رو در رو و 
نزدیـک باعـث شـد کـه اعتبـارات پژوهشـی افزایش یابـد، در طـول یک 
سـال پس از برجام، تعدادی از محققان کشـور توانسـتند از پیشـکش ها 1 و 

1. Grant 
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اعتبـارات خارجـی اسـتفاده کنند همچنین حـدود 350 میلیون یـورو اعتباِر 
بـدون بهـره برای شـرکت های دانش بنیان از سـوی کشـورهای اروپایی در 

یک سـال تامین شـد. 

بر اسـاس اعالم معاونت غـذا و داروی وزارت بهداشـت، زمانی که تحریم ها وجود 
داشـتند، ارتباط بسـیار محدود بود و پول های ایران درکشـورهای دیگر بلوکه شده 
بـود، امـا راهی محـدود برای تهیـه کاالهای پزشـکی همچنان وجود داشـت. پس 
ازبرجـام، عـالوه برکاهـش هزینه ها، کشـور صاحب تمـام خطوط دارویی شـد، به 
گونه ای که هم اکنون 90 کارخانه تولید دارو و160 شـرکت تولید دارو درکشـور 
وجـود دارد کـه بـه شـیوه های مختلـف مانند تولیـد قـراردادی فعالیـت می کنند 

.)11(

در همیـن حـال بنـا به اظهار قائـم مقام وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشـکی 7 تا 12 درصد کم شـد و حذف تحریم ها 
700 میلیـون دالر پـول کشـور را بـرای سـالمت مـردم آزاد کرد. گر چـه قبل از 
برجـام، داروهـا مسـتقیم تحریـم نبودند اما مشـکالت زیـادی در نحـوه تعامالت 

اقتصـادی بـا شـرکت های دارویی دنیا وجود داشـت.

تحریم ها موجب شـده بود، خریدهای خارجی با سـختی مواجه شـود و شـرکتهای 
داخلـی مجبور شـوند، خریدهای خود را با هزینه بیشـتر وارد کننـد، پس از برجام 
ایـن هزینه هـای اضافه حـذف و داروهـای خارجی نه تنها افزایش قیمت نداشـتند 
بلکـه بـا کاهـش قیمت محسـوس نیـز مواجـه شـدند. بعـد از برجـام ارتباطات 
شـرکت های فعـال در حـوزه سـالمت با بانک های بین المللی بیشـتر شـد و هزینه 
فعالیت اقتصادی در حوزه سـالمت کاهش یافت. در دوران پسـابرجام تولید دارو و 
تجهیـزات پزشـکی همزمـان با انتقال دانـش و تکنولوژی صورت گرفـت و نه تنها 
وارادات افزایـش نیافـت بلکـه  بازارهـای صادراتی جدیدی هم به دسـت آمد. هم 
چنیـن حضور سـرمایه گـذاران خارجی بیمارسـتان سـاز در کشـور افزایش یافت 

.)12(

بنا به گزارش فدراسـیون دانشـمندان آمریکا1 تولید ناخالص داخلی ایران در سـال 
2014 نسـبت به 2012  با کاهشـی معادل 9% مواجه بوده و حدود 160 میلیارد 
1.   Federation of American Scientists 
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دالر عـدم تامیـن منابـع از ناتوانی در فروش نفت داشـته و 100 میلیـارد دالر نیز 
دارائی هـای بلوکـه شـده ایـران در خارج از کشـور بـوده اسـت )4(. از طرف دیگر 
بانک هـای خارجـی، در حـوزه دارو بـرای تامیـن مـواد اولیه تا بیـش از 5% هزینه 
مالـی بـرای انتقال پول درخواسـت می کردنـد )5(. بنا به گزارش بانـک جهانی در 
سـال 2012 و قبل از تحریم، سـرانه هزینه های سـالمت در ایران 485 دالر بوده 
کـه بعـد از تشـدید تحریم هـا در سـال 2013 بـه 432 دالر کاهـش یافته اسـت 
)6(. اگرچـه کشـور بیـش از 96% داروهـای مورد نیـاز را خود تولیـد می کرد ولی 
نیازمنـد وارادات مـواد اولیه برای تولید هسـت، با این حال داروهـای وارداتی %40 
از کل ارزش بازار دارو را داراسـت )7(. مقایسـه داروهای کمیاب با داده های مرگ 
و میـر سـازمان جهانـی بهداشـت در طبقـه بنـدی دارودرمانـی، نشـان از توزیعی 
مشـابه دارد. بطـور مثال کمبـود داروهای مربوط بـه ام اس، آلزایمر، پارکینسـون، 
بیماران خاص )هموفیلی، تاالسـمی(، افسـردگی رتبه اول؛ داروهای بیماران سرطانی 
دوم، عفونـی سـوم، ریـوی چهارم، قلبی عروقـی پنجم، و دیابت رتبه ششـم را دارد. 
89% از کمبودهـای داروئـی مربـوط به بیماریهـای غیر واگیـردار )44% کمبودها 
مربـوط بـه چهار بیماری شـایع سـرطان، ریـوی، قلبی عروقـی، و دیابت اسـت(، و 

11% باقیمانـده مربوط به بیماریهای عفونی اسـت )8(.

حـال بـا توجـه بـه زمزمه هـای عبـور از برجام توسـط کشـورهای غربی بـه ویژه 
آمریـکا، چنانچه اعمـال مجدد تحریم ها بر میـزان درآمد اعـم از درآمدهای نقتی 
و صـادرات غیـر نفتـی اثر بگـذارد و دولت با کمبـود بودجه مواجه گـردد، مجبور 
بـه کاهـش مصارف شـده و این امر بر زیر سـاخت هاي سـالمت و مصـارف آن 
بشـدت اثرگـذار خواهـد شـد، و تغییـر در خروجي هاي نظـام سـالمت را بدنبال 
خواهـد داشـت. آزاد شـدن بـازار بـر یارانـه هـاي غذایـي و قیمـت مـواد غذایي 
اثرگذاشـته و همچنیـن موجـب تغییـر و اثرگـذاري بر درآمـد خانوار شـده، توان 
افـراد را بـراي هزینه در خدمات سـالمتي محـدود خواهد کرد. تغییـر در نرخ ارز 
و بـاال رفتـن آن موجـب اثـر بر قیمت کاالهـاي وارداتـي و دارو و تجهیزات شـده 
و صـادرات و وارادات را بـا مشـکل مواجـه کـرده و تـوان خانوارهـا را بـا توجه به 
افـت درآمد، براي مصارف سـالمتي خواهد کاسـت. اگرچه این سـازوکارها کاماًل 
به مدیگـر مرتبط هسـتند ولـي اثرگذاري متفاوتـي بر بخش سـالمت دارند که در 

نمودار زیـر بخوبی نمایان اسـت. 
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 رها شدن بازار تغییر نرخ ارز کاهش منابع جاری دولت برای هزینه کرد 

کیفیت 
 مراقبت

مشارکت در هزینه 
 توسط بیماران

دسترسی 
 به مراقبتها

قیمت دارو و 
 تجهیزات وارداتی

درآمد 
 خانوار

قیمت مواد 
 غذائی

 خروجی های سالمت

 وضعیت تغذیه

نرخ مرگ 
 شیرخواران

نرخ مرگ  امید به زندگی بار بیماریها سوء تغذیه
 مادران

نرخ مرگ 
 کودکان

 نمودار اثر تحریم های ناشی از لغو برجام بر حوزه سالمت 

از طـرف دیگـر کمبودهـای داروئـی ناشـی از تحریم سـه اثر جدی بـر پیامدهای 
سالمت کشـور دارد:

1- از آنجائی کـه کمبـود دارو رابطه مسـتقیم با مرگ ناشـی از بیماری دارد 
بنابرایـن بار بیماری کشـور باالتر می رود.

2- بیـش از نیمی از کمبودهای داروئـی در گروه داروهای ضروری 1 اعالمی 
از سـوی سـازمان جهانی بهداشـت می باشـد که برای کارکرد صحیح نظام 

سـالمت ضروری است.

3- اگرچـه بیـش از 96% کمبودهـای داروئی در گـروه داروهائی قرار دارند 
که به دالیل انسـان دوسـتانه ورود آنها به کشـور واجد مشـکل نیست ولی 

شـرکت ها از تـرس جرائم مالـی از ارائه آنها خـودداری می کنند.

1.   Essential Medicine List 
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اگرچـه اعمـال مجـدد تحریم ها اثـرات نامطلوبی بر حـوزه سـالمت دارد ولی باید 
دقـت کـرد که »نیـاز بزرگترین معلم آدمی اسـت«. اگر پیشـینینان ما توانسـتند 
در هـزاره قبـل از میـالد مسـیح با مهار رود کارون بزرگترین شـهر صنعتـی را در 
شوشـتر بـا راه انـدازی آسـیاب های آبـی بر پا کنند، نسـل امـروز نیـز می تواند با 
اتـکاء بـه همـت و اراده و بـا رویکـرد »مـا می توانیم« بـه آنچه که در خور شـأن و 

منزلت ایرانی اسـت دسـت پیـدا کند.
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دکتر ابوالقاسم پوررضا
عضو هیئت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران 

مقدمه
نظـام سـالمت هـر کشـور متولـي تولیـد، حفـظ و ارتقـاء یـک کاالي عمومـي یا 
کاالي حاکمیتـي بنـام »سـالمت« اسـت. این نظـام که زیـر مجموعـه اي از نظام 
کالن سیاسـي اقتصادي و اجتماعي هر کشـور محسـوب مي شـود، طبیعتاً از همة 
متغیرهـاي موثـر بـرآن، با شـدت و ضعـف، تأثیر مي پذیـرد. اقتصاد، امـروزه نه 
تنهـا پدیده اي مسـلط در جمـع متغیرهاي موثر بـر زندگي اجتماعي بطـور اعم و 
سـالمت بطور اخص محسـوب مي شـود، بلکـه در کنار ایـن ویژگـي از دو ویژگي 
دیگـر نیـز برخـوردار اسـت که اهمیـت آن را بـه شـدت افزایش مي دهـد. این 
دو ویژگي عبارتند از: »سیاسـي شـدن« و »بین المللي شـدن«. بنابراین در بررسـي 
پیامدهـاي یک قـرارداد و توافق بین المللي بر سـالمت، نه تنها ابعاد درون بخشـي 
و بین بخشـي نظام سـالمت در داخل کشـور، بلکه افق هاي سیاسـي و بین المللي 

و ارتباطـات فرابخشـي نیـز باید مـورد توجه و تامل قـرار گیرد. 

برجـام یـک توافـق بین المللـي بیـن ایـران و صاحبـان قـدرت وزیـن سیاسـي و 
اقتصـادي جهـان اسـت. این توافـق هزینه ها و پیامدهایي براي کشـورمان داشـته 
اسـت کـه در کوتـاه مدت و بلندمدت مي تواند متغیر باشـد. گفته شده اسـت که 
برجـام یـا برنامه جامع اقدام مشـترک، به تحریم هاي هسـته اي علیه ایـران پایان 
مي دهـد. در طـول یک دهة گذشـته، بـه بهانه فعالیت هاي هسـته اي، تحریم هاي 
بین المللـي، چنـد جانبه و یکجانبه گسـترده اي علیه کشـورمان وضع شـده اسـت. 

دارو و تجهیزات پزشکی: عرصه آسیب پذیری
)پیامدهای احتمالی نوسانات سیاسی برجام بر سالمت(
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هـر چنـد این تحریم ها از اسـاس ظالمانه و ضد انسـاني بوده و بر مبناي مسـئله اي 
سـاختگي و جعلـي علیـه ایـران اعمـال شـده اند، ولـي بـه هر حـال وجـود دارند و 
فشـارهاي شـدیدي را به اقتصاد کشـور در سـطوح و ابعاد مختلف وارد نموده اند. 
قطـع ارتباطـات مالـي و پولي میان بانک مرکزي و سـایر بانک هـا و نهادهاي مالي 
کشـورمان بـا خـارج، بلوکه شـدن مقادیر زیـادي از درآمدهاي نفتي کشـور، قطع 
بخـش عمـده اي از صـادرات نفـت ایـران، غیـر ممکن یا دشـوار شـدن سـرمایه 
گذاري خارجي در کشـورمان، تحریم بسـیاري از نهادها و سـازمان هاي دخیل در 
امور زیربنایي و اقتصادي مانند کشـتیراني، پتروشـیمي و … تحریم فلزات مختلف 
از جملـه طـال و … و افزایـش هزینه هاي تجارت خارجي ) هم در بخـش واردات و 
هـم در بخـش صادرات( باعث کاهش شـدید رشـد اقتصـادي و وقـوع تکانه هاي 
شـدید در بخش هـا و بنیان هـاي اقتصادي ایران و در نتیجه، وارد شـدن هزینه هاي 
فـراوان بـه جامعـه و مـردم شده اسـت. همـه این هـا به عـالوه فرصت هایـي که از 
دسـت رفت، در مجموع بار مالي بسـیار سـنگیني را به کشـور وارد کرده اسـت. 

برنامـه جامـع اقـدام مشـترک، در صورتـي کـه از فرصت هـا و دسـتاوردهاي آن 
به خوبـي بهره بـرداري شـود، مي تواند شـروعي بـر پایان این وضعیـت نامطلوب و 
خطرنـاک باشـد. طبق ایـن توافق تمامي قطعنامه هاي شـوراي امنیـت علیه ایران 
لغـو و قطعنامـة جدیـدي جایگزیـن آنها مي شـود که ضمـن تأیید برجـام، برخي 
از محدودیـت هـاي خـاص گذشـته را دورة زمانـي نـه چنـدان طوالنـي در حوزه 
تسـلیحاتي و موشـکي علیه ایـران اعمال مي کند، به این ترتیـب با قطعنامه 2231 
شـوراي امنیـت، در روز اجـراي توافـق، تحریم هاي این شـورا علیه کشـورمان لغو 
شـد. تحریم هاي تسـلیحاتي و موشـکي نیز به ترتیب بعد از 5 و 8 سـال برداشـته 
خواهنـد شـد. البتـه در صورتـي که آژانـس زودتـر از این زمان ها بـه نتیجه گیري 
گسـترده تري در مـورد ماهیـت صلـح آمیـز برنامـه هسـته اي ایـران برسـد، این 
تحریم هـا مـي توانـد زودتـر هـم برداشـته شـود. همچنیـن تـا زماني کـه برجام 
پابرجاسـت، شـوراي امنیـت هیچ گونه تحریمـي مرتبط با موضوع هسـته اي علیه 
ایـران وضـع نخواهد کرد. طبق برجـام، اتحادیه اروپا کلیه تحریم هـاي اقتصادي و 
مالـي مرتبط با مسـئله هسـته اي علیه ایـران را در روز اجراي توافـق به طور کامل 

لغـو خواهـد کـرد، که بعـد از اجـراي توافق، هـم اکنون ایـن اتفاق افتاده اسـت. 
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در واقـع برجـام، آنگونـه کـه در متـن ایـن توافـق آمـده، بـه طیـف وسـیعي از 
تحریم هـاي اتحادیـه اروپـا علیـه ایـران پایـان مـي دهـد. محدودیت هـا در مورد 
نقـل و انتقـاالت مالي بین اشـخاص و نهادهاي اروپایي و اشـخاص و نهادهاي ایران 
برداشـته شـده و فعالیتهـاي بانکي شـامل ایجـاد روابـط کارگزاري بانکـي جدید و 
افتتـاح شـعب و بانـک هـاي تابعـه بانک هـاي ایرانـي در قلمرو کشـورهاي عضو 

اتحادیـه آغاز مي شـود. 

بـراي تحلیـل دقیق تـر اثـرات برجـام بـر عملکرد نظـام سـالمت ایران بویـژه به 
لحـاظ اقتصادي، بهتر اسـت نگاهي به دسـتاوردهاي اولیه آن )سـال هاي بالفاصله 
پـس از شـکل گیـري توافق( بیاندازیـم تا عرصـه احتمالي اثرگـذاري نقض برجام 
و خـروج امریـکا از آن تـا حدودي روشـنتر شـود. به عبارت دیگر مـي توان گفت 
کـه خـروج از برجـام به نوعي دور شـدن از دسـتاوردهاي اولیه آن و بازگشـت به 
شـرایط قبـل از آن، یعنـي تحریـم هـاي بین المللي، چنـد جانبه و یکجانبـه را رقم 
خواهـد زد، بـه نظر مي رسـد نگاهي به تحـوالت صورت گرفته در حـوزه پولي در 

پـس از برجام کمک کننده باشـد. 

برجام و تحوالت صورت گرفته در حوزۀ پولي 
اقتصـاد کشـور طي چند سـال اخیـر و با تشـدید تحریم ها در وضعیت نامسـاماني 
قـرار گرفتـه بـود که نـرخ تورم بـاال، نرخ رشـد اقتصـادي پایین، تشـدید بیکاري 
بـه ویـژه در میـان جوانان، رکـورد و افت تولیـد، کاهش امنیت اقتصـادي، افزایش 
ریسـک سـرمایه گذاري و ….از مهمترین نشـانه هاي آن بودند به هر حال اجراي 
برجـام بـا افزایـش درآمدهاي نفتـي و کاهش تالطمـات ارزي در چند سـال پس 
از تصویـب آن، اسـترداد بخشـي از حسـابهاي بلوکه شـده شـرکت نفـت و بانک 
مرکـزي از خـارج از کشـور، افزایـش امنیـت سـرمایه گذاري، کاهـش تـورم و … 
موجب شـد ثبات اقتصاد کالن افزایش یابد و بانک مرکزي توانایي بیشـتري پیدا 
نمـود تـا متغیرهاي پولي همچون نرخ سـود سـپرده، نرخ سـود تسـهیالت و نرخ 
رشـد نقدینگـي و بـه تبع آن تـورم را کنتـرل کند، بایـد توجه داشـت در صورتي 
کـه توافـق برجـام صـورت نمي پذیرفـت و تحریم هـا همچنـان ارائه مـي یافت، با 
افزایـش بـي ثباتـي در اقتصـاد کالن، نه تنها کنتـرل برنامه ریزي شـده متغیرهاي 
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پولـي دشـوار و گهگاه ناممکن مي شـد، بلکه امکان داشـت وضعیـت بخش پولي و 
مالي کشـور بـه نقطه بحران برسـد. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـاالت متحده تاکنـون عمدتـاً با حـرکات نرم افـزاري و 
سیاسـت هـاي شـفاهي و لفاظي هاي تهدید کننده، نابسـاماني هایـي را در اقتصاد و 

در حـوزه پولـي و مالي کشـورمان دامن زده اسـت. 

البتـه اقتصـاد تـک پایـه و عقب مانده کشـور به تأثیر بیشـتر ایـن لفاظي ها کمک 
مـي کنـد. آخریـن مورد ایـن تکانه اقتصـادي در همیـن روزهاي اول سـال 1397 
رخ داد و بهـاي دالر را بشـدت بـاال بـرد. افزایـش نرخ ارز از سـه مسـیر افزایش 
تـورم را موجـب مي شـود. افزایش نـرخ ارز از یک طرف قیمت کاالهـاي وارداتي 
را افزایـش مـي دهـد، و از طـرف دیگر، فشـار زیـادي را به تولید کشـور از ناحیه 
افزایـش قیمـت مواد اولیـه و کاالهاي سـرمایه اي و واسـطه اي وارد مي کند. عالوه 

برایـن هـا، افزایش نـرخ ارز انتظـارات تورمي را بـاال مي برد. 

اقتصاد عرصه سـالمت در کشـورهاي در حال توسـعه، همانند اقتصاد این کشورها 
اقتصـادي عقب مانـده اسـت که بـا ویژگي هایـي از قبیـل ناکارآیي، اتـالف منابع، 
بویـژه منابـع انسـاني، و بهره وري پاییـن توصیف مي شـود. در سـالهاي اخیر، نظام 
سـالمت ایـران با تزریق منابـع هنگفت مالي، حرکتي را تحت عنـوان »طرح تحول 
سـالمت« آغـاز نمودکـه بـه لحـاظ رویکرد بـه کاهـش پرداخت هاي مسـتقیم از 
جیـب مـردم و حذف زیرمیـري رویکردي با اهداف مطلوب به شـمار مي رفت اما 
مدیریـت منابـع مالـي در این طرح به پایـداری منابع توجهي نداشـت و نگاه طرح 
بـه عرصه سـالمت نگاهي تـک بعدي، بالینی و محـدود و ناکارآمد بـود. لذا پیش 
از آنچـه بتوانـد بـه عنـوان یک برنامه اسـتراتژیک و سـازنده عمل کنـد در قالب 
یـک سیاسـت موقت، گذرا و محدود به لحاظ پوشـش جمعیتـي، ایفاي نقش نمود. 

ظاهـراً سیاسـتهاي حاکـم بر »طرح تحول سـالمت« عمدتـا بر یک ابزار و وسـیله 
متکـي بـود کـه آن هـم »پول« بـود. همه مشـکالت نظام سـالمت، نه بـا برنامه و 
مدیریـت و سیاسـتگذاری علمـي، بلکـه با پول قرار بود حل شـود و طبیعتـاً زماني 
کـه شـما ابـزار یـا تنهـا ابزارتـان را از دسـت بدهیـد، هیچ نـوع کارایـي نخواهید 
داشـت. بـه اضافـه این که انتظاراتـي را که در طـول دورة پولداري ایجـاد کرده اید 

نخواهید توانسـت پاسـخگو باشـید و یـا حتي آنها را به سـطح قبـل برگردانید. 
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در هـر حـال براي سـنجش تأثیر خـروج امریکا از برجـام، برنظام سـالمت ایران، 
عرصه هـاي کالن سـطوح خدمـات مانند درمان، پیشـگیري، توانبخشـي، آموزش 
پزشـکي، دارو، تکنولـوژي درمان و محیط زیسـت و عرصه هاي خـرد، نظیر حقوق 
و دسـتمزد )کـه متاثـر از وضعیـت عمومي اقتصاد کشـور نیز هسـت(، تعرفه  هاي 
بیمه هـا، قراردادهـاي خرید، و دسترسـي و مصـرف خدمات باید مـورد تآمل قرار 
گیرنـد. در مـورد دارو، مواد اولیه و تکنولـوژي،  واردات و تولیـدات داخلي در کنار 
هـم بایـد تحلیل شـوند و میـزان خودکفایي بویـژه در این دو عرصه که بیشـترین 
وابسـتگي به آنها موجود اسـت باید مـورد توجه قرار گیرد. عـالوه بر این وضعیت 

بخـش خصوصـي نیز در کنـار بخش دولتـي در تحلیل ها باید لحاظ شـود. 

دارو و تجهیزات پزشکی: عرصۀ آسیب پذیری
بـا عنایـت بـه تکنولـوژي پایه بـودن درمـان در نظام سـالمت، به نظر مي رسـد 
کـه »دارو و تجهیـزات پزشـکي« مهم تریـن عرصه هـاي در معـرض تهدید برهم 
خوردن برجام باشـند. هر چند آموزش پزشـکي نیز از این مسـاله مي تواند متأثر 
باشـد. اما گسـترده ترین بخش نظام سـالمت بي تردید درمان و ملزومات اساسـي 

آن یعنـي دارو و تکنولوژي درماني اسـت. 

بخـش پیشـگیري بـه عنـوان بخشـي که مالحظـات نـرم افـزاري ) تغییـر رفتار، 
آموزشـهای بهداشـتی و ...( مـي توانـد بـه ارتقاء آن بسـیار کمک کنـد و در عین 
حال آلترناتیو بسـیار موثري در گسـترش و ارتقاء سـالمت مردم مي تواند باشـد، 
بـه نظـر مي رسـد که مـي تواند کمتـر تحت تأثیـر خروج امریـکا از برجام باشـد. 
توانبخشـي هـم هر چند به تکنولوژي نسـبتا پیشـرفته نیازمند اسـت امـا با توجه 
به رشـد نسـبتاً قابـل مالحظه ایـن عرصه و جمعیت محـدود نیازمند بـه اینگونه 

خدمـات، تأثیـر پذیري کمتري را باید داشـته باشـد. 

ایـن کـه چند درصـد داروهاي مورد نیاز کشـور، بویـژه داروهایي که بـراي درمان 
بیماریهـاي شـایع در کشـور مـورد نیاز اسـت، در کشـور سـاخته مي شـود و این 
کـه چـه نـوع مـواد اولیه و به چـه میزان و بـه چه قیمت بـراي سـاخت داروهاي 
پیشـرفته بایـد وارد کشـور شـوند، مساله اي سـت که باید مـورد تامل قـرار گیرد. 
اگـر بیماري هـاي اپیدمیولوژیک ترنزیشـن )نظیـر قلبي عروقي، سـرطان ها، دیابت 
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و...( در کشـور حاکمیـت دارنـد و مـواد اولیـه داروهـاي الزم بـراي درمـان ایـن 
بیماریهـا از خـارج وارد مي شـود، احتماالً مشـکالتي را باید پیش رو داشـته باشـیم 
چـرا کـه مبتالیـان به ایـن بیماري ها مصرف کننده دائمي و مسـتمر دارو هسـتند 
و در صـورت عـدم مصـرف یا تولید داروهاي مشـابه با کیفیت پاییـن، مي تواند به 
افزایـش نـرخ مرگ و میر و متعاقـب آن کاهش امید زندگي بیانجامد و شـاخص 

سـطح سـالمت کشـور را به رتبه هاي پاییـن تري تنـزل دهد.

سیاسـتگذاران بایـد بـه راه حل هـاي جایگزیـن ، کـم هزینـه، و قابـل دسـترس، 
بیاندیشـند و بـه نقـش مهم مردم در تأمین سـالمت خـود بها بدهند. عـدم ورود 
مـواد اولیـه، بـراي صنعـت دارو یا تکنولـوژي درمـان، - با فرض ثابـت بودن بقیه 
شـرایط- نـه تنهـا وضعیـت بیمـاران را وخیـم تـر و میـزان هـاي مـرگ و میر را 
افزایـش مـي دهد بلکه با افزایـش قیمت ها )که در چنین شـرایطي اجتناب ناپذیر 
 Quack) خواهـد بـود(، ممکن اسـت به رشـد خـود درمانـی، پزشـکي شـارالتاني
Medicine) ، افزایـش فقـر و هزینه هاي کمرشـکن منجر شـود. خرید مواد اولیه، 
بـراي صنعـت دارو و درمـان از طریـق واسـطه ها هـم مي توانـد ضعـف کیفیـت، 
افزایـش کالهبـرداري، شـکل گیري بازارهاي سـیاه، قـدرت گیري واسـطه ها )گاه 
بي صالحیـت و فرصت طلـب( و در نهایـت افزایش قیمت و تورم را در پي داشـته 
باشـد و عـالوه برایـن بیکاري یـا ناکارایـي در بنگاه هاي رسـمي وارد کننـده اقالم 

دارویـي یـا تکنولـوژي درمـان را دامن زند. 

مهـم ایـن اسـت که براسـاس داده هـاي قابل اتکاء میـزان خود کفایـي در صنعت 
دارو و تکنولـوژي درمانـي را بدانیـم و از تصمیمـات شـتابزده و سیاسـتگذاریهاي 
غیرعلمـي بپرهیزیـم. اگـر بخش وسـیعي از مـواد اولیه دارویـي ما وارداتي باشـد، 
آن هـم از کشـورهاي غربـي و یـا متحدین بالفعـل و بالقوه امریـکا، آنوقت صنعت 
دارویـي مـا وضع بدتري پیـدا مي کند. براي قطعـات تجهیزات پزشـکي، به لحاظ 
تعمیـر و نگهـداري، و یـا خرید تجهیزات مـدرن و فوق مدرن تشـخیص و درمان 
)پت اسـکن و تجهیـزات اتـاق عمل های قلب و چشـم و مغـز و اعصـاب …. ( هم، 
مـي توانـد ایـن چالـش وجـود داشـته باشـد. در هر حـال با توجـه بـه بحرانهاي 
زیسـت محیطي در گوشـه و کنار کشور )خوزسـتان، ایالم، زابل و …) رشد شتابان 
تـورم در بدنـه اقتصـاد،  بازگشـت تحریم هـا در صـورت برهـم خـوردن برجـام، 
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نمي توانـد پیامدهـاي مطلوبـي بـراي عرصه سـالمت داشـته باشـد بویژه بـه این 
دلیـل کـه عرصه سـالمت به نوعي خـود هم وابسـته اقتصادکم جـون و یارانه ةاي 
داخلي اسـت و هم وابسـته تکنولوژي پیشـرفته درمان اسـت که تولیدش پایگاه و 
جایـگاه محکمـي در صنعـت ایران نـدارد. آموزش پزشـکي در نظام سـالمت هم، 
کـه از الگوهـاي غربي بویژه امریکایي تأثیر بسـیار پذیرفته اسـت مي توانـد از این 
وابسـتگي آسیب بیشـتر ببیند و کیفیت اش زیر سـوال برود. خدمات تشخیصي را 

هـم از ایـن مجموعه نباید حـذف نمود. 

در سـطح خـرد و اجـرا، بـاال رفتـن تـورم، هم بر حقـوق و دسـتمزدها، نـه عمدتًا 
مقـدارش، بلکـه بـر قـدرت خریـدش، تأثیـر خواهـد گذاشـت و هم بـر تعرفه ها 
و سـرانه هـاي بیمـه و قراردادهـاي خریـد خدمـت، و در نهایـت میـزان مصرف 

خدمـات و دسترسـي بـه خدمـات مفید را تحـت تأثیر قـرار خواهـد داد. 

بـه نظـر مي رسـد نظام سـالمت بـه یک رویکـرد واقعاً علمـي، بـدور از تعصبات 
صنفـي و حرفـه اي، و بـا توجـه بـه مصالـح و منافـع ملـي و مردمـي نیـاز دارد تا 
امکانـات و موجـودي و تـوان فـرد را بتوانـد بطـور کارآمـد بسـیج و در راسـتاي 
نیازهـاي جامعـه و بیمـاران هماهنگ نماید و بـکار گیرد. غالباً جنس مشـکالت و 
جنـس راه حل هـا متفاوتنـد. جنگ را با جنـگ فیصله نمي دهند. پایـان جنگ هاي 

بـزرگ جهاني،  پشـت میـز مذاکـرات رقم خورده اسـت. 

در هر حال محدودیت هاي احتمالي تحمیل شـده به نظام سـالمت، در دسترسـي 
مالـي و فیزیکـي اقشـار محـروم اثـر گذارتر بـوده و این اقشـار را که بقول برشـت 
»بیشـتر بیمار و کمتر درمان مي شـوند« باشدت بیشـتري تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. ایـن مسـاله در دراز مـدت مـي توانـد چاشـني بـراي ناآرامي هـاي اجتماعـي 
فراهـم کنـد و ایـن مسـاله با توجـه به چالش هـاي موجـود در دیگـر عرصه هاي 

زندگـي اقتصـادي، اجتماعـي و … چنـدان دور از ذهن نمي تواند باشـد.  
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)تحلیلی بر پیامدهای برجام در حوزه رفاه و

سیاستگذاری اجتماعی(
دکتر یاسر باقری

حوزه»رفاه و سیاستگذاری اجتماعی«



دکتر یاسر باقری

دکترای رفاه و سیاستگذاری اجتماعی و مدیر گروه
مطالعات اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 
بررسـی آثـار خـروج ایـاالت متحـده از برجـام بر حـوزه رفـاه و سیاسـت گذاری 
اجتماعـی بـا پیچیدگی هـای بسـیاری روبـرو اسـت. نه تنهـا بـه دلیـل فقـر دانش 
و داده هـای در دسـترس نگارنـده، بلکـه بـه دالیل متعـددی ازجمله غیرمسـتقیم 
بـودن غالـب پیامدهای خروج از برجـام بر حوزه رفاه اجتماعـی و واکنش حقوقی-

سیاسـی ایـران بـه این موضـوع. درواقـع معلوم نیسـت خـروج آمریـکا از برجام 
بـه خـروج قطعـی و کامـل ایـران از ایـن توافـق بین المللـی بینجامـد؛ به هـر حال 
شـرکای اروپایـی ایران، کوشـش خواهند کرد تا ایـران را علی رغم خـروج آمریکا، 
همچنـان به برجـام پایبند نگه دارند. بنابرایـن در صورت خروج ترامـپ از برجام، 
ایـران بـا دو سـناریوی »تـداوم نیم بنـد برجاِم بـدون آمریـکا« و »خـروج کامل از 
برجـام« روبروسـت. هـر یک از این دو سـناریو، طرفـداران خـود را دارد و با وجود 
قـدرِت بیشـتر موافقان خـروج کامل، با توجـه به هزینه های احتمالـی این موضوع، 

نمی تـوان از قطعیـت تحقق این سـناریو مطمئـن بود.

بـا وجود این، ازآنجا که سـناریوی نخسـت، یعنی تـداوم نیم بند برجـام، به احتمال 
زیـاد تاحـدی به اسـتمرار وضعیت کنونـی منجر می شـود، احتماال اثرات ناشـی از 
آن نیز در حوزه رفاه اجتماعی نمود چندانی نخواهد داشـت، بنابراین از بررسـی آن 
در اینجـا خـودداری می کنیـم؛ امـا همان طور که گفته شـد این موضـوع به معنای 
احتمال ضعیف در وقوع آن نیسـت، بلکه به دلیل تغییرات ناچیز ناشـی از آن در 
وضعیـت رفـاه اجتماعی کشـور اسـت؛ از این رو تمرکـز بر سـناریوی دوم به دلیل 
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احتمـال تغییـرات گسـترده تر، واجد اهمیت بیشـتری اسـت و ادامه بحـث در این 
نوشـتار بر همین سـناریو متمرکز خواهد بود.

بـه نظـر می رسـد یکـی از راه هـای مطالعـه وضعیـت پـس از برافتـادن برجـام، 
مـرور آثـار برآمـدن برجـام باشـد. در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »برجـام چه 
ارمغانـی آورد؟« می تـوان بـا ساده سـازی بسـیار از دو نوع دسـتاورد سـخن گفت: 
دسـتاوردهای سـلبی برجام )آنچه با آمدن برجـام، برفت( و دسـتاوردهای ایجابی 

آن )آنچـه بـا آمـدن برجـام، بیامد(. 

مهمترین دستاورد سلبی برجام، رخت بربسـتن تحریم های شـدیدی بود که 
در تاریـخ ایـران معاصر تقریبـا بی نظیر بود. احتمـاال مخاطبان به خاطـر دارند که 
تحریم هـای وضع شـده در فاصلـه سـال های پایانـی دهـه 1380 و آغازیـن دهـه 
1390 برخـالف تحریم هـای پیشـین کـه به صـورت یک سـویه از سـوی ایـاالت 
متحـده اعمال می شـد و ایران بـدان عادت داشـت، این بار تحریم هـای متوالی در 
شـورای امنیـت بـه تصویب می رسـید و پیامدهای سـنگینی به همراه داشـت. این 
تحریم هـا کـه بـا اجماع جهانـی همراه بـود، چنان بـر سـر راه فروش نفـت ایران، 
مانع تراشـی می کـرد که بخـش درخور توجهی از نفت کشـور در بازار غیررسـمی 
بـه فروش می رسـید و یکی از ثمـرات نامیمون آن، برآمـدن افرادی همچون بابک 
زنجانـی بـود. در پـی این رخدادها، شـرایط اداره کشـور در سـال های پایانی دولت 
دهـم بـه حدی دشـوار شـده بود کـه رئیـس کل بانک مرکـزي وقـت، وضعیت 
کشـور را به »شـعب ابی طالب« تشـبیه کرد.1 ظهور برجام درواقع نسـخه ای برای 
خروج از شـعب بود و بنابراین در شـرایط مذکور، برجام با شکسـتن اجماع جهانی 

علیـه ایران، بنـد بزرگی از پای آن گشـود.

نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه موضـوع مذکـور به حـدی مهم اسـت کـه به 
احتمـال زیـاد، یکـی از تلخ ترین مخاطرات برافتـادن برجام )فـارغ از میزان احتمال 
آن( می توانـد بازگشـت تحریم هـا باشـد؛ و دولـت بایـد در هنگام خـروج احتمالی 
ایـران از برجـام تا حد ممکن ایـن موضوع را کنترل کند. چراکه واکنش احساسـی 
و نسـنجیده ممکن اسـت هزینه سـنگینی برای کشـور داشـته باشـد. البته روشن 
اسـت که نـه ایاالت متحـده ترامپ می تواند مانند زمـان اوباما یارگیـری و اجماع 
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جهانـی ایجـاد کند و نه ایران در وضعیت پیشـین خـود قرار دارد امـا این موضوع 
بـه معنای بازگشـت ناپذیری تحریم های شـورای امنیت نیسـت و ازآنجاکه اتحاد 
اعـراب و اسـرائیل جبهـه جدیـدی علیـه ایران ایجـاد کـرده و کره شـمالی نیز از 
قطب منفی برسـاخت آمریکایی جامعه جهانی خارج شـده اسـت، امکان در تنگنا 

قرارگرفتـن ایران همچنان وجـود دارد.

غالب دستاوردهای ایجابی برجام، حالتی نارس داشـته اند و بسـیاری از آن ها 
همچنـان بـا تحقـق کامـل، فاصلـه دارند. بـا این حال شـاید بتـوان امـکان فروش 
گسـترده نفت را در راس مهمترین دسـتاوردهای ایجابی برجـام قلمداد کرد.1یکی 
دیگـر از دسـتاوردهای مهمـی کـه در این نوشـتار مورد توجـه قـرار دارد، دمیدن 
روح »امیـد« برجـام در جامعـه بـود. هیجان و شـوق مـردم در پیگیـری لحظه به 
لحظـه اخبـار برجام و غریو شـادی پس از امضـای آن، هنوز در خاطر بسـیاری از 
مـا وجـود دارد. هرچنـد ایـن امید با فرجـام خوبی روبرو نشـد و بـه دالیل متعدد 

سیاسـی فرونشسـت و فصل تازه ای از نومیدی در کشـور آغاز شـد.

 اگـر اثـرات مـوارد فـوق را در میـدان رفـاه اجتماعی دنبـال کنیـم، درمی یابیم که 
برجـام بـا فراهـم آوردن امـکان فروش گسـترده نفت، عمـال درآمدهای ایـران را 
نسـبت به سـال های تحریم افزایـش داد. افزایش درآمدها، امـکان افزایش مخارج 
اجتماعـی در حـوزه رفـاه اجتماعـی را فراهـم آورد. همین موضـوع حرکت دولت 
بـه سـوی طرح هـای پرهزینه ای همچـون طرح تحول سـالمت را ممکن سـاخت.

امـا در سـایر حوزه هـای مرتبـط بـا رفاه اجتماعی کشـور بهبـود چندانـی رخ نداد؛ 
بـرای نمونـه در حـوزه اشـتغال، تصـور بـر ایـن بـود کـه برجـام بتواند بـا جذب 
گسـترده سـرمایه گذاری خارجی، ضمن رونق بخشـیدن به اقتصاد کشور، وضعیت 
اشـتغال را بهبود بخشـد. اما بررسـی داده های موجود در این زمینه نشـان می دهد 
کـه بهبـود چندانـی در وضعیت اشـتغال کشـور رخ نـداده و نرخ خالص اشـتغال 
در هیـچ یـک از سـال ها از 600 تـا 700 هـزار شـغل فراتـر نرفته اسـت.2  انفعال 

1.  هرچنـد ایـن دسـتاورد را نیـز می تـوان در دسـته دسـتاوردهای سـلبی برجـام قـرار داد امـا سـهم فضـای 

مثبـت پسـابرجام نسـبت بـه این ایـران در ایـن دسـتاورد سـبب قراررگفنت در زمـره دسـتاوردهای ایجابی شـده 

است. 

2.   مرکز آمار ایران، گزارش بررسی شاخص های عمده بازار کار 
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سیاسـت گذاری در حـوزه مسـکن و آمـوزش نیز به حدی بود که پیشـاپیش حتی 
تغییـر مثبـت در ایـن زمینه هم مـورد انتظار نبـود. بنابراین عدم تغییـر مثبت در 
شـاخص های عینـی رفـاه در حوزه هـای مذکور حاصل انفعـال موجود بوده اسـت.

وضعیـت فقـر نیـز بـا وجود اختـالف نظـر فـراوان در مورد میـزان و شـدت آن، 
دسـت کم در ایـن مـورد کـه در دوران پسـابرجام تغییر مثبت ملموسـی نداشـته 
اسـت، میـان گزارش هـای مختلـف، اشـتراک نظـر وجـود دارد و حتـی بـه نظـر 

می رسـد در مـواردی همچـون فقـر روسـتایی بـا افزایـش نیـز روبـرو بوده ایم. 1

بنابرایـن مهمترین اثر برآمدن برجام در سـطح عینی حوزه رفـاه اجتماعی، افزایش 
منابـع )و افزایـش منابـع بالقـوه حوزه رفـاه اجتماعی( و بهبـود نسـبی در برخی از 
شـاخص های سـالمت کشـور )به طـور خـاص در بخـش بسـتری( بوده اسـت؛ با 
ایـن حـال پیامدهـای هر یـک از ایـن دو اثر نیـز مناقشـه برانگیز اسـت؛ می توان 
مناقشـه بسـیار کـرد که منابـع مذکـور درواقع چقدر بـوده و به کـدام بخش های 
حـوزه رفـاه اجتماعـی و... سـرازیر شـده اسـت و نیز دربـاره اثرات مثبـت و منفی 
طـرح تحـول و توزیـع منابع به اقشـار مختلف جدل کـرد و نتایج اجتماعـی آن را 
بـه چالـش کشـید. اما ایـن موضوع دیگـر ارتباطی بـا برجـام نـدارد و درواقع نقد 
سیاسـت گذاری در حـوزه رفـاه اجتماعی کشـور اسـت. تاجایی که برجـام مربوط 
اسـت ایـن مـوارد از امکاناتی بوده اسـت کـه برجـام در اختیار سیاسـت گذاران و 

مسـئوالن کشـور قرار داده است.

نکتـه مهمی که تا همینجا مشـخص شـده اسـت این اسـت که پیامدهـای ایجابی 
برجـام بـرای حوزه رفاه و تامین اجتماعی چندان درخور توجه نبوده اسـت. و وجود 
برجـام ازمنظـر پیامدهای سـلبی آن اسـت که در خـور توجه اسـت؛ به ویژه آنکه 
تحریم هـای پیشـابرجام به تشـدید بیمـاری اقتصاد کشـور دامـن زده و با کاهش 
مهمتریـن مجرای رفـاه اجتماعی )یعنی اشـتغال(، بیمه های اجتماعی کشـور را نیز 
بـا بحـران روبرو سـاخته اسـت. براسـاس آمارهـای موجـود، خالص شـغل ایجاد 
شـده در کل دولت دهم حدود 300 هزار شـغل )طی 4 سـال( بوده اسـت! برجام 

درواقـع امکان بازگشـت به دوران پیشـادولت دهـم را تا حدی هموار سـاخت.

1. گـزارش فقـر موسسـه عالی پژوهش تامیـن اجتماعی و گـزارش فقر چندبعدی مرکـز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی 
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بدیـن ترتیـب می توان مدعی شـد که برجـام تاحـدی ماموریت خـود را در حوزه 
رفـاه اجتماعـی انجـام داده اسـت و انتقـادات وارد بر حـوزه رفاه و سیاسـت گذاری 
اجتماعـی پسـابرجام، بیـش از آنکـه بـه برجـام وارد باشـد، بـه سیاسـت گذاران 
اجتماعی وارد اسـت. برای نمونه آیا در حوزه مسـکن، سیاسـت خاصی تدوین شـد 
کـه با مشـکالت بود یا نبـود برجام مرتبط باشـد؟ در وضعیت آمـوزش و به ویژه 
آمـوزش پایـه چطور؟ دولت در حوزه آموزش در سـالیان گذشـته کوشـیده تا به 
نفـع بخـش خصوصی، از خود مسـئولیت زدایی کند؛ بنابراین به نظر می رسـد اتفاقا 
برافتادن برجام، مسـیر را برای این سیاسـت هموارتر کند و بهانه خوبی به دسـت 

سیاسـت گذاران این حـوزه بدهد.

همان گونـه کـه در بندهـای پیشـین به صـورت پراکنده بیان شـده اسـت، خروج 
کامل ایران از برجام با دو مخاطره اساسـی در سـطح کالن کشـور )و فراتر از حوزه 
رفـاه( روبروسـت: بازگشـت احتمالی تحریم هـا و البته ایجـاد اختـالل در تبادالت 
خارجـی. ایـن دو مـورد، پیامـد قطعـی خـروج از برجام نیسـتند اما احتمـال آن را 

می دهند. افزایـش 

در سـطحی جزئی تـر افزایـش بهـای ارز، به ویـژه بـا توجه بـه رخدادهـای اخیر با 
احتمالـی بیشـتر می تواند صورت گیـرد؛ در این میان، افزایش بهـای نرخ ارز بیش 
از آنکـه بـه خـروج از برجام ارتباط داشـته باشـد، محصول آشـفتگی کنشـگران و 
آمادگـی بالقـوه بـازار بـرای چنین جهشـی اسـت. امـا در هـر صـورت ازآنجا که 
دارایی هـا برخـالف نقدینگی، ارزش نسـبی خود را حفظ می کننـد، موجب افزایش 
فاصله دارا و ندارها می شـود و دسـتیابی فقرا به مسـکن و خودرو و... را دشـوارتر از 
پیـش می کنـد؛ بنابراین افزایـش نرخ ارز ازطریـق افزایش نابرابری، بیش از سـایر 

رخدادهـا بـر حـوزه رفاه اجتماعـی اثر منفی خواهد گذاشـت.

بـا وجـود ایـن، تضمینی وجـود ندارد کـه حفظ برجام نیـز مانع از جهش نـرخ ارز 
شـود. بدیـن ترتیـب مرتبط تریـن اثـر پایان برجـام بر رفـاه عینی کشـور، کاهش 
احتمالـی منابـع دولـت خواهـد بود امـا این کاهـش احتماال بـا اندکـی تدبیر قابل 
جبـران خواهـد بـود؛ حتی درصورت هوشـمندی دولـت و همراهی نظـام می تواند 
بـه منطقی تـر شـدن صورت بنـدی و اجـرای سیاسـت های اجتماعـی و پرهیـز از 
طرح هـای بلندپروازانـه و پرهزینه همچون طرح تحول سـالمت که نسـبت آورده 
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بـه سـتانده آن قابل توجیه نیسـت، منجر شـود. 

بنابرایـن هرچنـد بـا پایـان برجـام، تضادهـای درونـی موجود در سـطح سیاسـی، 
احتمـال انسـجام ملی میـان نیروهای سیاسـی را محـدود می کند و احتمـاال داعیه 
"مـا کـه گفتـه بودیم" و "مـا می دانسـتیم" و انـکار همـه دسـتاوردهای برجام به 
تشـدید اختالفـات منتهـی می شـود، امـا دسـت کم در سـطح منطقـی و نظـری، 
می تـوان چنیـن گفت کـه پیامدهای پایـان برجـام می تواند ازطریق نوعی انسـجام 

درونـی در مجموعـه نظام، جبران شـود. 

بـا وجـود همه نکات فـوق، به نظر می رسـد مهمترین چالش کنونی کشـور در این 
زمینـه، مربـوط به رفاه ذهنی اسـت. در وضعیت کنونی و با وجـود برقراری برجام 
نیـز رفـاه ذهنـی از وضعیت خوبـی برخودار نیسـت، حال بـا پایان برجـام احتماال 
وضعیـت پیشـین تشـدید نیـز خواهد شـد. بـه نظر می رسـد رفـاه ذهنـی ارتباط 
تنگاتنگـی با پیش بینـی از وضعیت پیش رو دارد و بنابرایـن با امید به بهبود، پیوند 
بنیادیـن دارد؛ همان طـور که بیان شـد »امید«ی که ضمن کوشـش بـرای برآمدن 
برجـام در سـطح کشـور ایجاد شـد، در دوران پسـابرجام بـا فرازوفرودهایی روبرو 
شـد و سـرانجام به انتخابات ریاسـت جهوری سـال 1396 )و امید بهبودی در دوره 
دوم ریاسـت جمهـوری آقـای روحانی( معوق شـد، اما از لحظه اعـالم کاندیداهای 
وزارتخانه هـا بـا فروکش گسـترده امید در سـطح عمومی کشـور روبرو شـدیم که 
یکی از پیامدهای آن، تجمعات اعتراضی در شـهرهای مختلف در زمسـتان گذشته 
و تـداوم آن در قالـب تجمعـات معـدود صنفـی در سـال جدیـد اسـت. بـا وجود 
هشـدارهای متعـدد دربـاره از دسـت رفتن گسـترده امیـد در کشـور، گویا دولت 
بـا اقدامـات ناقـص خود، تـوان تغییـر در آن را ندارد و سـایر دسـتگاه ها هم حتی 

تمایـل چندانی بـرای تغییر در آن نشـان نمی دهند.

ازسـویی بررسـی داده های پیمایش ملـی در حوزه اجتماعی )پیمایش ملی سـرمایه 
اجتماعـی و پیمایـش ارزش هـا و نگرش هـای ایرانیـان(1  نشـان می دهـد کـه در 
سـال های 93 و 94 وضعیـت امیـد به بهبود وضعیت رفاهی کشـور متوسـط بوده 
اسـت و افـراد بدبیـن و خوش بیـن نسـبت متعادلی داشـته اند اما همـان زمان نیز 
نسـبت بـه وضعیـت آتـی اقتصاد کشـور خوش بیـن نبوده انـد و نسـبت بدبین ها 

1.   پیمایش ملی رسمایه اجتماعی در ایران- 1394

پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان- 1395
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نزدیـک بـه دو برابـر خوش بین هـا )25 در برابـر 45 درصـد( بـوده اسـت و نکته 
مهمتـر آنکـه میـزان نومیـدی جوانـان )18 تا 29 سـال( بیـش از گروه های سـنی 
دیگـر بـوده اسـت و همانگونـه کـه نگارنـده نیـز در کتاب جسـتارهای سـرمایه 
اجتماعی بر آن تاکید کرده اسـت 1، این مسـئله تاحدی نشـانگر گسترش احتمالی 
نومیـدی در سـال های بعـد بـوده اسـت. بنابراین روند افـول امید و رفـاه اجتماعی 
ذهنـی در کشـور از چنـد سـال پیش آغاز شـده اسـت و خـروج از برجـام ممکن 

اسـت شـیب آن را تندتر کند.

چه باید کرد؟
بحـث پایانی این نوشـتار دربـاره راهکارهای پیش رو، با تکرار یـک گزاره از مباحث 
فـوق آغاز می شـود: خـروج ایـران از برجـام )درصورت هوشـیاری ایـران دربرابر 
انزوای سیاسـی(، تاثیر چندانی بر حوزه عینی رفاه اجتماعی کشـور نخواهد داشـت. 
اما رفاه ذهنی کشـور در وضعیت بسـیار آسـیب پذیری قرار دارد که ممکن اسـت 

هر شـوکی به آن، شـیب آسـیب پذیری آن را تشدید کند. 

مشـکل بـزرگ در ایـن زمینـه آن اسـت کـه بهبـود رفـاه ذهنـی تـا حـد زیادی 
متاثـر از عوامـل خـارج از میـدان سیاسـت گذاری رفـاه اجتماعـی اسـت و برآیند 
وضعیـت اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی کشـور می تواند بر سمت وسـوی 
آن تاثیـر بگـذارد. بـا این حال آنچه در این زمینه، از کنشـگران حوزه رفاه اجتماعی 
برمی آیـد، آن اسـت کـه بـا بهبود رفـاه اجتماعـی عینی، بـرای بهبود نسـبی رفاه 
اجتماعی ذهنی بکوشـند. ادامه این نوشـتار به همین موضوع معطوف شـده اسـت.

بـه زعـم نگارنـده راهکار بهبـود رفـاه اجتماعی عینی و چیره شـدن بر مشـکالت 
رفاهـی پـس از برافتـادن برجـام، قرابـت چندانـی بـا رخداد مذکـور نـدارد، بلکه 
می تـوان از ایـن تنگنـا بـه مثابـه نقطه عطفی، برای بازاندیشـی در مسـیر پیشـین 
سیاسـت گذاری اجتماعـی کشـور بهـره بـرد. در دو دهـه گذشـته همـواره در هر 
برهـه، یـک سیاسـت در میدان سیاسـت گذاری اجتماعی کشـور برجسـته شـده 
و رفته رفتـه همچـون یـک گلولـه بـرف غلتـان، منابع سـایر بخش هـا را مصرف 
1. نوشـته نگارنده با عنوان »رفاه ایرانیان در اسـارت نومیدی« در کتاب جسـتارهایی در رسمایه اجتماعی در 

ایران - 

28



کـرده و بزرگتر شـده اسـت؛ اما این تـورم بودجه ای به معنای موفقیت بیشـتر آن 
سیاسـت ها نبـوده اسـت و غالب آن ها حتـی در تحقق اهداف اولیـه خود هم موفق 
عمـل نکرده انـد: نمونـه بارز این سیاسـت ها، مسـکن مهـر، هدفمنـدی یارانه ها و 
طـرح تحول سـالمت هسـتند. هـر یـک از سیاسـت های مذکـور، سـهم در خور 
توجهی از بودجه کشـور را از آن خود کرده و امکان اجرای سیاسـت های اجتماعی 
در سـایر حوزه هـا را سـلب یا دسـت کم محـدود کردنـد. با وجـود ایـن، زودتر از 
آنچـه کـه انتظـار می فت آثـار منفی سیاسـت های مذکور بـروز کـرد و برخالف 

هزینـه بسـیار، مورد انتقاد شـدید قـرار گرفتند.

ایـن موضـوع نشـان می دهـد که رویکـرد دولت هـا بـرای هواکردن فیـل در یک 
حـوزه و رهـا کـردن سـایر حوزه هـا، علی رغم تصـور مجریـان نـه در بروندادها و 
شـاخص های فنـی موفـق بوده اسـت و نه در حفـظ همراهـان و هواداران خـود. با 
ایـن حـال متاسـفانه تمایل به این رویـه به دلیل بُرد رسـانه ای بـاالی آن همچنان 
ادامه دارد. شـاید پایان برجام بتواند نویدبخش بازاندیشـی در این موضوع باشـد؛ 
تصـور نگارنـده بر آن اسـت که برای موفقیـت در حوزه سیاسـت گذاری اجتماعی 
کشـور، چـاره ای جـز گام برداشـتن در جهـت تـوازن سیاسـت های اجتماعـی در 
حوزه هـای مختلـف وجـود نـدارد. تنهـا در سـایه سیاسـت های اجتماعـی متوازن 
اسـت کـه می توان بـه بهبود رفـاه اجتماعی در کشـور امیدوار شـد. تمرکز بودجه 
بـر یـک بخـش بـه بهـای ورشکسـتگی، تضعیف یـا رها شـدن بخش هـای دیگر 

نتیجـه ای جـز هدررفت منابـع محدود کشـور ندارد.

از میان سازوکارهای موجود در میدان سیاست گذاری اجتماعی کشور، »شورای عالی 
رفاه اجتماعی« به دلیل عضویت مسئوالن مهم حوزه رفاه اجتماعی در آن، از پتانسیل 
باالیی برای محوریت در این زمینه و ایجاد توازن در حوزه های مختلف برخوردار 
است. این شورای مهم که از میانه دهه 1380 می توانست با تشکیل جلسات منسجم، 
مسیر سیاست گذاری جامع در حوزه رفاه اجتماعی کشور را هموار کند متاسفانه مورد 

کم توجهی دولت های مختلف قرار داشته است.

نقطـه امیدبخـش در ایـن زمینه آن اسـت که کاهش احتمالی منابع رفاهی کشـور 
در دوران پایان برجام، ممکن اسـت فرصت مناسـبی برای بازگشـت دولت به این 
شـورا فراهـم آورد؛ هرچنـد رقابت هـای درون دولت چنیـن امکانی را با دشـواری 
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زیـاد همـراه می کنـد. بـا ایـن حـال، به نظـر می رسـد زمان آن رسـیده اسـت که 
شـورای عالـی رفـاه به مثابـه امری راهگشـا در این مسـیر مورد توجه قـرار گیرد. 
ایـن شـورا می توانـد ضمـن توزیـع متناسـب بودجـه رفاهی کشـور، بـه هم افزایی 
کنشـگران مختلف این حوزه کمک کند؛ برگزاری منظم جلسـات شـورای مذکور 
به ریاسـت شـخص رئیس جمهور یا معاون اول ایشـان، طبیعتا انسـجام حوزه رفاه 
اجتماعـی کشـور، و کاهـش شـکاف موجـود میان سیاسـت گذاران مختلـف حوزه 
رفـاه )همچـون اختـالف میـان وزارت بهداشـت و وزارت رفاه( را بـه دنبال خواهد 
داشـت. در صـورت تحقـق چنین امـری، می توان به بهبـود رفـاه اجتماعی عینی و 

ذهنـی کشـور امیدوارتر بود.
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حوزۀ اقتصاد و بیمه های اجتماعی

چسبندگی به حداقل  دستمزد و فرار بیمه ای
)صندوق های بیمه اجتماعی در فرداِی فرجاِم برجام(

دکتر حسام نیکوپور

از کاهش درآمد تا بحران نقدینگی
)پیامدهای لغو برجام برای سازمان تأمین اجتماعی در حوزه 

اقتصادی(
سهند ابراهیمی پورفائز



دکتر حسام نیکوپور

دکترای اقتصـاد، متخصص حوزۀ بیمه های  اجتماعی
و معاون پژهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 
کمتر از یک ماه دیگر بزرگترین دستاورد سیاسی دولت آزمونی دوباره پیش رو دارد. 
کشورهایی که خود را »جامعه جهانی« می دانند و آمریکایی که در این جامعه جهانی 
نقش کدخدایی را بازی می کند، طرف های این توافق هستند. مدت هاست که کدخدا 
ایراداتی به این توافق چندجانبه وارد کرده و خواستار اصالح و یا در صورت عدم توافق 

طرف های دیگر، خروج از توافق است. 

گمانه زنی هـای مختلـف در خصـوص فرجـام برجـام، اقتصـاد ایـران را در حالـت 
انتظـار قرار داده اسـت. مبحث »انتظارات« نقشـی کلیـدی در اقتصاد معاصر بازی 
می کنـد. انتظـارات در قالب »انتظـارات عقالیی«، »انتظارات تطبیقـی« و »انتظارات 
رفتـاری« پایه هـای فکری مکاتب اقتصادی را تشـکیل می دهند. نـرخ ارز انتظاری 
و نـرخ تـورم انتظـاری واژه هایـی متداول هسـتند کـه در بطن جامعه نیـز کاربرد 

فراوانـی دارند. 

مهمتریـن اثر برجام در شـرایط حاضر شـکل گیری این انتظارات اسـت. صف های 
خرید دالر و سـکه یا افزایش قیمت دارایی ها و تورم، ناشـی از این انتظاراتی اسـت 
کـه در جامعـه بـه واسـطه تجربیات گذشـته شـکل گرفته اسـت. افـراد و فعاالن 
اقتصـادی و حتـی دولت به سـبب عدم اطمینان نسـبت به آینـده، ارزش های آتی 
متغیرهـای اقتصـادی را بـر پایـه اعتبـار آینـده ای که بـه عملکرد گذشـته ممکن 
اسـت بـه اثبات برسـد، قرار می دهنـد. صحت یا عـدم صحت این انتظـارت مهم 
اسـت، وضعیت اقتصادی کشـور در شـرایط فعلی بر مبنای انتظاراتی شـکل گرفته 

چسبندگی به حداقل  دستمزد و فرار بیمه ای
)صندوق های بیمه اجتماعی در فرداِی فرجاِم برجام(
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کـه صحت آن محرز نیسـت لذا این حالـت به عنوان وضعیتی تعادلـی در اقتصاد 
تعریـف نمی شـود. بـه اعتبـار تجربیات گذشـته جامعه انتظـار دارد حتـی با عدم 
پذیـرش مجـدد برجام توسـط آمریکا متغیرهای اقتصـادی پس از یـک پرش به 

نقطـه ای پایین تر و تعادلـی برگردد. 

بـه عبارتـی نتیجـه برجـام هـر چه باشـد یـک عـدم ثبـات و نوسـان کوتاه مدت 
یـا میان مـدت اقتصـادی در کشـور قابـل تصـور اسـت. صندوق های بیمـه ای به 
عنـوان یکـی از ابزارهـای حمایت هـای اجتماعـی در کنار مسـاعدت های اجتماعی 
و برنامه هـای بـازار کار بـه عنـوان تثبیت گرهـای اقتصـادی یا به عبارتـی لنگرگاه 
امـن اقتصـادی مطرح هسـتند. اصـوالً حمایت های اجتماعـی )بیمه، مسـاعدت و 
برنامه هـای بـازار کار( در جامعـه ارائـه می شـوند تـا افـراد بـه واسـطه تکانه های 
ناشـی از بیمـاری، سـالمندی، ازکارافتادگـی و ناتوانـی و بیکاری، به ورطـه فقر وارد 
نشـوند و مصرفشـان همـوار بمانـد. حمایت هـای اجتماعـی افـراد را در برابـر این 
تکانه هـا و نوسـانات توانمنـد کـرده، نابرابری درآمـدی را کاهـش داده و با حفظ و 

ارتقـاء سـالمت، آمـوزش و امنیـت غذایی به رشـد اشـتغال زا کمـک می کنند. 

حمایت هـای اجتماعـی نه تنها یک حق انسـانی، بلکه یک نیاز سیاسـی و اجتماعی 
نیـز هسـتند. اگـر فقیر و غنـی بیش تـر و بیش تـر از یکدیگر فاصلـه بگیرند، هیچ 
جامعـه فراگیـر و منسـجمی وجـود نخواهد داشـت. بطـور کلی نارضایتی شـدید 
اجتماعـی ریشـه در درک نابرابـری در میـان گروه های اجتماعـی، قومی و مذهبی 
دارد. برنامه هـای حمایت هـای اجتماعـی نقـش محـوری در کاهـش و جلوگیـری 
از بـه وجـود آمـدن ایـن قبیـل منابـع تضـاد را بـر عهـده دارنـد. دولت هایی که 
نظـام تامیـن اجتماعـی قدرتمندی دارنـد نه تنها نابرابـری را کاهـش داده اند بلکه 
اعتمـاد شـهروندان خـود را با فراهم سـازی این مزایای پایـا و خدمات باکیفیت که 
توسـط نهادهـای کارآمد و قابـل اعتماد ارائه می شـوند را جلب کرده انـد. بنابراین 
حمایت هـای اجتماعـی نقـش مهمـی در دولت سـازی و ارتقـاء آرامـش و عدالت 

اجتماعـی بر عهـده دارند. 

بیمه هـای اجتماعـی بـه عنـوان ابـزار برتـر حمایت هـای اجتماعـی بـه واسـطه 
مشـارکت افـراد در تامیـن منابع مالی ارائه خدمات بیشـترین تاثیر را از نوسـانات 
و محیـط اقتصـادی می پذیرنـد. بیمه هـای اجتماعـی اشـتغال محور هسـتند و در 
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نتیجـه تکانه هـای اقتصـادی و رکـود از طریق کاهش اشـتغال، افزایـش بیکاری و 
افزایـش هزینه هـای سـالمت بر منابع آنها فشـار وارد کـرده و موجـب ناپایداری 
مالـی صندوق هـای بیمـه ای می شـود. در »قانون سـاختار نظام جامع رفـاه و تامین 
اجتماعـی« نیـز تاکید شـده که عدم تعادل هـای مالی وارد بـر صندوق های بیمه ای 
بـه واسـطه تکانه هـای اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـت های دولـت از طریق منابع 
دولـت تامیـن خواهد شـد. امـا در شـرایطی که دولت بـا تنگناهـای مالی مختلف 
مواجه هسـت و پیش بینی می شـود به واسـطه تکانه عدم اسـتمرار توافق هسته ای 
در تنگنـای بیشـتری قـرار گیـرد، عمالً تحقـق این قانون دشـوار بنظر می رسـد. 

بـا شـکل گیـری انتظـارت تورمـی بـه واسـطه ابهـام در پذیـرش برجـام و عدم 
پایپنـدی طرف هـای توافـق بـه آن مسـلماً سـرمایه گذاری و پس انـداز بـا افـت 
مواجـه شـده و تمایـل افراد جهت پرداخـت حق بیمه در قالب بیمه هـای اختیاری 
کاهـش خواهـد یافت. افراد ثروت بازنشسـتگی خـود را در خطر می بینند و بدنبال 
روش هـای جایگزیـن حفظ ثـروت و قدرت خریـد خواهند رفت. از سـوی دیگر از 
سـمت بیمه های اجباری شـاهد چسـپندگی پرداخت های حق بیمه به حداقل های 
دسـتمزد و فـرار بیمـه ای خواهیـم بود این در حالی اسـت کـه با افـت ارزش پول 
ملـی و کاهـش قـدرت خریـد مسـتمری بگیـران طرح هـای همسـان سـازی یـا 

متناسـب سـازی مسـتمری ها مطرح و دنبال خواهد شـد. 

امـا همانطور که گفته شـد حمایت های اجتماعی و بیمه هـای اجتماعی کلید بازیابی 
اقتصـادی هسـتند. لـذا تقویـت آنهـا در دوران رکود و عـدم ثبـات از راهبردهای 

اصلی تلقی می شـود. 
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سهند ابراهیمی پورفائز

دکترای علوم اقتصادی

 
در یـک دهـة گذشـته اقتصـاد ایـران دسـتخوش تحـوالت گوناگونـی شـد. ایـن 
تحوالت  ریشـه در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی مختلـف رخ داده در 
ایـن دوره داشـت. رویدادهایی از جمله طرح هدفمندسـازی یارانه ها، تغییر مسـیر 
سیاسـتگذاری های دولـت یازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه هیئـت دولت پیشـین، 
تشـدید تحریم هـای بین المللـی و امضـای سـند برجام در طـی این سـال ها اثرات 
متفاوتـی بـر اقتصاد کشـور، بـازار کار و متعاقباً سـازمان تأمین اجتماعـی به عنوان 

بزرگترین نهاد بیمه ای کشـور گذاشـتند.

در ماه هـای اخیـر و پـس از روی کار آمـدن دولـت دونالـد ترامـپ، رئیس جمهور 
وقـت ایـاالت متحـدة آمریـکا، صحبـت از خـروج ایـن کشـور از برجـام در میان 
اسـت. عـدم پایبندی ایـاالت متحده به تعهدات مندرج در برجـام پیامدهای ملی و 
بین المللـی متعـددی را برای ایـران به همراه خواهد داشـت. متن حاضر با بررسـی 
مجمـل تحوالت یک دهة گذشـته در حوزة اقتصاد و تأمیـن اجتماعی به پیامدهای 
احتمالـی خـروج احتمالـی آمریـکا از برجـام، بـر اقتصـاد ایران، بـازار کار کشـور و 

سـازمان تأمین اجتماعی می پـردازد.

از کاهش درآمد تا بحران نقدینگی
)پیامدهای لغو برجام برای سازمان تأمین اجتماعی در حوزه اقتصادی(
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تحوالت اقتصاد ایران
اقتصـاد ایـران در دهـة 1385 نوسـانات بسـیاری را تجربـه کرد. تولیـد ناخالص 
داخلـی از اوایـل ایـن ده بـه طور نسـبی بـا رشـدی کاهنده روبـرو بوده اسـت. به 
طوریکـه تا سـال 1387 این رشـد بـه نزدیک صفر رسـیده و با وجـود افزایش در 

سـال 1389 تـا سـال 1391 بـه کمتـر از 5- درصد می رسـد.

بخشـی از ایـن کاهـش در رشـد و رکـود اقتصـادی ناشـی از فشـار حاصـل از 
تحریم هـای اقتصـادی بین المللـی بـود. چـرا که بـه دنبـال تحریم ها، بخـش قابل 
توجهـی از درآمدهـای ارزی کشـور، حاصـل از فـروش نفت خام و مشـتقات آن، 
از جریـان درآمـدی کشـور خارج شـد. به دنبال آن بسـیاری از صنایع وابسـته به 

نفـت نیـز دچار رکـود شـده و چرخة تولیـد را تـرک گفتند. 

بخـش دیگـری از ایـن کاهش نیز در اثر اجـرای طرح هدفمندسـازی یارانه ها بود. 
اجـرای طـرح هدفمندسـازی یارانه هـا از یک طرف بـا افزایش قیمـت حامل های 
انـرژی، هزینـة تولید بخش تولیـدی و به دنبـال آن قیمت تمام شـدة محصوالت 
تولیـدی را افزایـش داد. از طـرف دیگـر، اثـرات تورمـی ایـن طـرح باعث کاهش 

 قـدرت خریـد مردم به خصوص قشـر مـزد و حقوق بگیر شـد. 
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گروه كشاورزي گروه صنعت گروه خدمات (به قيمت بازار ) محصول ناخالص داخلي 

 نمودار1: رشد تولید ناخالص داخلی و بخش های آن )منبع: مرکز آمار ایران( 

بـا آغـاز بـه کار دولـت یازدهـم، مذاکـرات مربـوط به برجـام مسـیر جدیدی به 
خـود گرفت. مسـیری کـه در سـال 1392 به امضای سـند ملی برجام ختم شـد. 
بـا امضـای برجـام و لغـو تدریجی تحریم هـا، بخش  نفـت و بخش های وابسـته به 
آن در حـوزة صنعـت و خدمات رشـد و رونقی دوباره گرفتند. نظر به سـهم باالی 
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ایـن دو بخـش در تولیـد ناخالص داخلی، رشـد قابل توجهی نیـز در تولید ناخالص 
داخلی کشـور مشـاهده شد.

ــای  ــتفاده بخش ه ــای بالاس ــی از کاربســت ظرفیت ه ــد ناش ــن رش ــدة ای عم
صنعــت و خدمــات، به خصــوص در بنگاه هــای بزرگ مقیــاس، بــود. در نتیجــه 
بــه دنبــال یکــی دو ســال رشــد بــاال، شــدت رشــد اقتصــادی کاهــش پیــدا 
کــرد. اســتمرار ایــن رشــد نیازمنــد گســترش فعالیــت بنگاه هــای کوچــک و 

متوســط مقیــاس اســت.
ــوص  ــی، به خص ــارت خارج ــدیدی بــه تج ــتگی ش اقتصــاد ایــران وابس
صــادرات نفــت خــام و مشــتقات آن و واردات نهاده هــای تولیــد و کاالهــای 
ــی و  ــای بین الملل ــی از تحریم ه ــارهای ناش ــه، فش ــی، دارد. در نتیج مصرف
ــرات  ــا و اث ــام پیامده ــای برج ــل از امض ــای حاص ــال آن فرصت ه به دنب

ــراز تجــاری کشــور داشــته اســت. ــر ت ــل توجهــی ب  قاب
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صادرات كاالها و خدمات  واردات كاالها و خدمات 

 نمودار 2: صادرات و واردات کاال و خدمات )منبع: مرکز آمار ایران(

در نیمـة اول دهـة 1385 صـادرات و واردات کاال و خدمـات ایـران بـه نسـبت 
نوسـانات اندکـی داشـتند. حـال آنکه تشـدید تحریم هـای اقتصادی بـا افت قابل 
توجـه در تـراز تجـاری ایـران همـراه بـود. بـا امضـای برجـام و تخفیـف یافتـن 
تحریم هـای بین المللـی، بخـش نفـت رونق یافـت و به دنبـال آن حجم صـادرات 
کاال و خدمـات نیـز رو بـه فزونی گذاشـت. بخش قابل توجهی از این رشـد ناشـی 
از کاربسـت ظرفیت های بالاسـتفاده در بخش هـای صادراتی بود و تا سـال 1395 
و بـا اشـباع ایـن ظرفیت هـا، مشـاهده می شـود کـه صـادرات کال و خدمـات نیز 

کاهـش پیـدا می کند. 
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تحوالت بازار کار
هرچندکه در اواخر دهة 1385رشد و رونق در بخش صنعت و خدمات به رشد تولید 
ناخالص داخلی دامن زد، اما این رشد به گسترش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری 
نینجامید. در ده سال گذشته به طور میانگین 1.7 میلیون فرصت شغلی به واسطة 
تقاضای بخش های اقتصادی به کل تقاضای نیروی کار افزوده شد. در همین زمان، به 
طور میانگین 2.3 میلیون نفر به عرضه کنندگان نیروی کار افزوده شد. در نتیجه، مازاد 

عرضة موجود در بازار کار بالغ بر 500 هزار نفر افزایش پیدا کرد.

 نمودار 3: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال )منبع: مرکز آمار ایران(

طی ده سال گذشته، به خصوص از سال 1387، نرخ بیکاری یک روند فزآینده 
به خود گرفته است. روندی که این شاخص را تا 13.48 درصد رسانده است. 
تشدید بیکاری و کاهش فرصت های شغلی، انگیزة جمعیت فعال برای مشارکت 
در بازار کار را کاهش داد. در نتیجه مشاهده می شود که نرخ مشارکت اقتصادی 

 در میان جمعیت 10 سال و بیشتر به طور مستمر رو به کاهش گذاشته است.
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 نمودار 4: نرخ بیکاری و مشارکت جمعیت 10 سال و بیشتر 1396 - 1385 )منبع: مرکز آمار ایران(
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نرخ رشد اشتغال (۱۳۹۰به قمیت ثابت )نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
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سـهم باالیی از جمعیت در سـن کار با ناامیدی از یافتن شـغل مناسـب و به امید 
یافتـن شـغل بهتـر راهی دانشـگاه ها شـدند. به طوریکه در 5 سـال نخسـتین دهة 
1385 کشـور بـا رشـد مسـتمر وتنـدی در تعـداد جمعیت مشـغول بـه تحصیل 
روبـرو شـد. ایـن امر رشـد قارچ گونة دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی کشـور را 

به همراه داشـت. 

در ایـن فاصلـة زمانـی برخـی از افـراد در مقاطـع پایین تـر بـه امیـد یافتن شـغل 
مناسـب دانشـگاه ها را تـرک گفتند. حـال آنکه بـازار کار همچنـان توانایی جذب 
ایـن بازمانـدگان انفجار جمعیتی دهة 1360 را نداشـت. در نتیجـه، ازدحام موجود 
در مقطع کارشناسـی، به مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکترای تخصصی منتقل شـد.

از سـال 1390 جمعیـت مشـغول بـه تحصیـل رو به کاهـش گذاشـت، در نتیجه 
مشـاهده می شـود که نرخ مشـارکت از این سـال روند صعودی به خود می گیرد. 
حـال آنکه بـازار کار تـوان همراهی با سـرعت تولید نیروی کار متخصص توسـط 
نظـام آمـوزش عالـی کشـور را نـدارد. در نتیجـه مشـاهده می شـود که بـا وجود 
افزایـش نـرخ مشـارکت، نـرخ بیکاری نیـز یک رونـد صعودی در پیـش گرفت.
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 نمودار 5: جمعیت مشغول به تحصیل 20 تا 30 سال )منبع: مرکز آمار ایران( 

تحوالت بازار ارز
از سال 1384، به دنبال جهش قیمتی قابل توجهی که در بهای نفت خام رخ داد، 
دولت توانست نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام کند. این ثبات تا سال 1389 ادامه 
داشت. در سال 1389 با تشدید تحریم های بین المللی نرخ ارز مبادالتی را در دو بازار 

رسمی و غیر رسمی از یکدیگر جدا کرد.
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تا سال 1389، هر دالر آمریکا به طور تقریبی با 10 هزار ریال برابری می کرد. این 
نرخ در بازار آزاد و در بانک مرکزی یکسان بود. دلیل آن نیز افزایش توان ارزی 
نظام پولی و بانکی کشور به علت صادرات نفت خام و مشتقات آن و همچنین افزایش 

قابل توجه در قیمت نفت در سال 1388 بود.

کاهش قیمت نفت از یک سو و تشدید تحریم های بین المللی از سوی دیگر، با کاهش 
قابل توجه ذخیره های ارزی کشور، میان نرخ ارز مبادله ای در بازار آزاد و نرخ ارز 
رسمی شکاف انداختند. از طرف دیگر، برداشت های مداوم دولت از صندوق ذخیرة 
ارزی و صندوق توسعة ملی نیز بر این شکاف افزود. دو نرخی شدن دالر، بازار ارز را 
به مکانی مناسب برای سفته بازی بدل کرد که پذیرای حجم قابل توجهی از سرمایه ها 

به خصوص سرمایه های خرد بود.

این سرمایه ها در واقع از بخش مولد اقتصادی خارج شدند و در نتیجه آن بخش را با 
مشکل نقدینگی روبرو کردند. همچنین ورود سفته بازی به بازار ارز بر شدت نوسانات 
اقتصادی در کشور نیز افزود. شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی از سال 

1392 و با امضای برجام کاهش پیدا کرد.

امضای برجام مجدداً حجم صادرات کشور را افزایش داد و در نتیجه اندوختة ارزی 
دولت و بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرد. این افزایش در ذخیره های ارزی کشور 
در کنار تثبیت شرایط بین المللی اقتصاد، فاصلة میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی را 
کاهش داد. هرچند، از زمان شروع به کار دولت ترامپ در ایاالت متحدة آمریکا، 
اختالالتی در شرایط بین المللی به وجود آمده که در نتیجة آن، افزایش مجدد فاصلة 

میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی مشاهده می شود.
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(ريال)نرخ رسمی  (ريال)نرخ بازار غیر رسمی 

 نمودار 6: قیمت رسمی و غیررسمی دالر آمریکا )منبع: بانک اطالعات سری زمانی، بانک مرکزی(
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کاهش مجدد ذخیره های ارزی نظام پولی و بانکی از یک طرف و افزایش شکاف میان 
نرخ ارز رسمی و غیر رسمی از طرف دیگر، بخش های وابسته به واردات را با مشکل 
روبرو می کند. بهای بسیاری از نهاده های بخش تولیدی به دالر حساب می شود. در 
نتیجه، هزینة تولید و به دنبال آن قیمت تمام شدة محصوالت افزایش پیدا می کند. 
سهم باالیی از بازار داخل نیز به مبادلة محصوالت وارداتی می پردازد. در نتیجه، 
افزایش شکاف ارز رسمی و غیر رسمی و رشد شتابان نرخ ارز غیر رسمی با افزایش 

سطح عمومی قیمت ها در بسیاری از بازارهای کشور همراه خواهد بود.

از طرف دیگر، بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس که قادر به تغییر بهای کاالی خود 
نیستند، با کاهش شدید در حاشیة سود مواجه می شوند. کاهشی که گاه آنها را به نقطة 
سر به سری یا حتی تعطیلی بنگاه می رساند. این است که مشاهده می شود بسیاری 
از کارگاه های کوچک در سطح کشور به ورشکستگی رسیده یا که تنها با اجارة سولة 

کارگاه گذران امور می کنند.

سازمان تأمین اجتماعی و تحوالت آن
جمعیت تحت پوشش

ماهة  اجتماعی، در شش  تأمین  توسط سازمان  منتشر شده  براساس آمارهای 
نخست سال 1396، بیش از 13 میلیون نفر بیمه شدة اصلی در حال پرداختن حق 
بیمة ماهیانه به این سازمان هستند. این در حالیست که در همین سال بیش از 
22 میلیون نفر در سطح کشور مشغول به کار بوده اند. به بیان دیگر، بیش از 50 

درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

در ابتدای دهة گذشته، فاصلة میان جمعیت شاغل و بیمه شدگان اصلی قابل توجه بود. 
این فاصله تا حدی نشانگر حجم باالی بخش غیر رسمی در کشور است. همانطور که 
مشاهده می شود، به مرور این فاصله کاهش یافته و سهم بیشتری از شاغالن کشور 

تحت شمول سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
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بیمه شدگان اصلی جمعیت شاغل

 نمودار 7 : جمعیت بیمه شده و شاغل )منبع: سالنامة آماری سازمان تأمین اجتماعی(

یکی از نگران کننده ترین مسائل برای سازمان تأمین اجتماعی، تغییر در ترکیب سنی 
جمعیت کشور است. انفجار جمعیت دهة 1350 و 1360 در کنار کاهش قابل توجه 
در نرخ زاد و ولد و ازدواج در سال های اخیر، کشور را به سمت پیری هدایت می کند. 

این امر در کاهش نسبت پشتیبانی به وضوح قابل مشاهده است. 

در حـال حاضـر، سـاختار جمعیتـی کشـور در حالتـی قـرار گرفتـه که بـه پنجرة 
فرصـت جمعیتـی شـهرت دارد. بیشـترین سـهم جمعیتی کشـور به نسـل جوان 
و میانسـال تعلـق دارد کـه در آینـدة نـه چنـدان دور بـه جمعیت سـالمند ملحق 
می شـوند. اگـر در عصـر حاضـر ایـن جمعیـت جـذب بخش رسـمی نشـده و در 
انباشـت منابـع الزم مشـارکت فعال نکننـد، در آینده، سـازمان و کشـور با بحران 

نقدینگـی قابـل توجهـی روبرو خواهند شـد. 
 

 
 

۵/۰۰

۵/۵۰

۶/۰۰

۶/۵۰

۷/۰۰

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

 نمودار 8: نسبت پشتیبانی )منبع: سالنامة آماری سازمان تأمین اجتماعی(
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منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی
در سـال 1385 منابـع ورودی به سـازمان تأمین اجتماعی معادل بـا 3.6 درصد از 
تولیـد ناخالـص داخلـی در این سـال بود. مخـارج مصرفی سـازمان نیز معـادل با 
2.7 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور در سـال 1385 بود. تا سـال 1396 
ایـن سـهم بـرای منابـع ورودی بـه 3.7 درصـد و برای مخـارج مصرفی بـه 3.56 
درصـد افزایـش داشـته اسـت. به بیـان دیگر، سـرعت افزایـش مخارج سـازمان 
بیشـتر از منابـع آن بـوده اسـت. همچنیـن، می توان ادعـا نمود که سـازمان تأمین 
اجتماعـی عـالوه بـر اثرپذیری از اقتصاد کشـور، قادر بـه اثرگذاری قابـل توجه بر 

آن نیز هسـت.
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 نمودار 9: نسبت منابع و مخارج سازمان تأمین اجتماعی به تولید ناخالص داخلی )منبع: سالنامة آماری 
سازمان تأمین اجتماعی(

عمـدة منابـع موجود در سـازمان تأمین اجتماعـی از محل حق بیمه هـای دریافتی 
از صاحبـان حـرف و مشـاغل تأمین می شـود. همانطور که مشـاهده می شـود این 
منابـع تـا سـال 1395 با یـک افزایش تدریجی و پیوسـته همـراه بوده اسـت. حال 

آنکـه در سـال 1396 کاهـش قابل توجهی در ایـن درآمدها رخ داده اسـت. 

بخشـی از ایـن کاهـش می توانـد در اثر گسـترش بخش غیر رسـمی کشـور بوده 
اسـت. احتمـال می رود، بخش دیگـری از این کاهش نیز در اثـر افزایش بدهی های 

وصول نشـدة سـازمان از ارگان های دیگر طرف قرارداد سـازمان باشـد. 

از طـرف دیگـر مشـاهده می شـود کـه بـا وجـود انـدازة قابـل توجـه شـرکت 
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سـرمایه گذاری تأمیـن اجتماعـی )شسـتا(، درآمدهـای حاصـل از سـرمایه گذاری 
نسـبت بـه حـق بیمه هـای وصولـی مقـدار بسـیار اندکـی دارد. بـه بیـان دیگـر 
سـرمایه گذاری های سـازمان تأمیـن اجتماعـی توانایـی حفظ ارزش حـق بیمه های 

دریافتی را نداشـته اسـت.

 نمودار 10: درآمدهای حق بیمه و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی )منبع: سالنامة آماری سازمان تأمین اجتماعی(

در ده سال گذشته، یکی از باالترین هزینه های سازمان تأمین اجتماعی مربوط به 
پرداخت مستمری بازنشستگی می شود. این هزینه ها تا سال 1392 و شروع به کار 
دولت یازدهم افزایش چندانی نداشته اند. حال آنکه از این سال تا کنون افزایش تند و 

پیوسته ای در ارزش واقعی مستمری پرداختی به بازنشستگان مشاهده می شود. 

در دوران فعالیت دولت یازدهم، افزایش شمار فارغ التحصیالن دانشگاهی از مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکترا به جمعیت بازنشسته نیز سرایت کرد. در این دوران مشاهده 
شد که بخشی از شاغالن کشور، پیش از بازنشستگی نسبت به اخذ مدرک کارشناسی 

ارشد و دکترا اقدام کرده و با نرخ مستمری باالتری بازنشسته شدند.

 نمودار 11: هزینه های مستمری و درمانی سازمان تأمین اجتماعی )منبع: سالنامة آماری سازمان تأمین 
اجتماعی، سال پایة 1390( 
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یکـی دیگـر از اقالم هزینه ای قابل توجـه در پروندة مالی سـازمان تأمین اجتماعی، 
متعلق به هزینه های درمانی اسـت. تا سـال 1390 تحوالت چندانی در هزینه های 
درمانی سـازمان مشـاهده نمی شـود. از سـال 1390 هزینه های درمانی جهش پیدا 
می کنـد. نظـر بـه ثبات نسـبی تعـداد مراکـز درمانـی و پزشـکان طرف قـرارداد 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی و جهش قابل توجـه در تعـداد مراجعان به پزشـکان و 
مراکـز طـرف قـرارداد سـازمان، به نظر می رسـد، جهـش در هزینه هـای درمانی 
ناشـی از افزایش در تقاضا برای خدمات درمانی باشـد. تا سـال 1396 این مخارج 
همچنان رو به افزایش اسـت که البته از سـال 1393، اجرای طرح تحول سـالمت 

نیز بـه نظر بر شـدت آن افزوده اسـت.

برجام، اقتصاد ایران و سازمان تأمین اجتماعی
یکـی از داغ تریـن موضوعات ایـن روزها در میان سیاسـت گذاران، پژوهشـگران و 
حتـی عمـوم مـردم، موضوع برجام و خـروج احتمالی ایـاالت متحده از آن اسـت. 
همانطـور کـه تا اینجا نشـان داده شـد، ثبـات ملـی و بین المللی حاصـل از امضای 
این سـند ملی و بین المللی نتایج سـودمندی برای اقتصاد کشـور به همراه داشـت. 
حـال آنکـه خروج ایـاالت متحـده از این تعهدنامـة بین المللی می توانـد پیامدهای 
مختلفـی بـرای اقتصـاد ایـران و بـه دنبال آن سـازمان تأمیـن اجتماعی بـه همراه 

داشـته باشد.

اولیـن پیامـد خـروج ایاالت متحده از برجـام را می توان در کاهـش حجم صادرات 
نفـت خـام و مشـتقات آن اسـت. در نتیجـة این امـر درآمد ارزی کشـور کاهش 
خواهـد یافـت. به دنبـال کاهش درآمد ارزی کشـور، تـوان دولت در کنتـرل بازار 
ارز نیـز کاهـش پیـدا می کنـد. در نتیجه می تـوان انتظار داشـت کـه بی ثباتی های 

اخیر بـازار ارز تشـدید پیدا کنند. 

از طـرف دیگـر، به دنبـال خروج احتمالـی ایاالت متحـده از برجام، مبـادالت مالی 
بین المللـی نیز با دشـواری هایی روبرو خواهند شـد. دشـواری هایی که هزینة تولید 
را افزایـش داده و بـه کاهـش حاشـیة سـود بنگاه هـای تولیـدی یـا افزایـش بهای 

محصـوالت آنهـا و تشـدید تـورم را به دنبال خواهد داشـت.

پیامدهـای فـوق از دریچة بنگاه های زیرمجموعة سـازمان تأمین اجتماعی بر منابع 
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و مصـارف ایـن سـازمان اثـر خواهـد گذاشـت. بـه بیـان دیگر، بـه دنبـال خروج 
ایـاالت متحـده از برجـام، درآمدهای سـازمان تأمیـن اجتماعی از سـرمایه گذاری 

نیـز کاهش خواهـد یافت.

البتـه پیامـد اصلـی لغـو برجام بـرای سـازمان تأمین اجتماعـی از دریچة اشـتغال 
خواهـد بـود. همانطـور که نشـان داده شـد، جمعیت فعـال در سـال های پیش رو 
بـا افزایـش قابـل توجه روبرو خواهد شـد. حال آنکه در شـرایط فعلـی نیز اقتصاد 

کشـور قـادر به جذب تمامـی عرضه کننـدگان نیروی کار نیسـت. 

کاهـش حاشـیة سـود حاصـل از اثرات لغـو برجام، تعـداد قابل توجهـی از بنگاه ها 
را ناچـار بـه کاهـش مقیاس یـا حتی تعطیلـی خواهد کـرد. در نتیجة ایـن امر، بر 
جمعیـت بیـکار کشـور افزوده خواهد شـد. بـه دنبـال آن درآمد سـازمان از محل 

حـق بیمه هـای دریافتـی از بیمه شـدگان نیـز کاهش پیـدا می کند.

از طـرف دیگـر، ایـن امـکان وجـود دارد کـه برخـی از بنگاه های اقتصـادی حذف 
هزینه هـای بیمـه ای را راهکار حفظ سودشـان فـرض کنند. در نتیجـه، این بنگاه ها 
بـه سـمت بخـش غیـر رسـمی سـوق پیـدا کـرده و از شـمار بیمه شـدگان تحت 

پوشـش سـازمان بیش از پیش کاسـته خواهد شـد. 

در مجمـوع، لغـو برجـام از طرفی با افزایش نوسـانات بـازار ارز و هزینه های تولید 
بـه کاهـش درآمدهـای سـازمان از محـل سـرمایه گذاری منجـر خواهد شـد. از 
طـرف دیگـر نیز با تعطیلـی بنگاه های اقتصـادی یا خـروج آنها از اقتصاد رسـمی، 
درآمدهـای سـازمان از محل حق بیمه هـای دریافتی بیمه شـدگان نیز کاهش پیدا 
می کند. با کاهش مسـتمر نسـبت پشـتیبانی و نزدیک شـدن صندوق بازنشستگی 
سـازمان به سـن بلوغ، در اثر تغییر ترکیب سـنی جمعیت، احتمال نزدیک شـدن 

سـازمان به بحـران نقدینگی را افزایـش خواهد داد.
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اثرات احتمالی بر سازمان تأمین اجتماعی

بحران سه گانه: هویت، کارکرد، عملکرد
)تامین اجتماعی و برهم خوردن برجام(

فرشید یزدانی



فرشید یزدانی
پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

 
در دنیـای کنونـی چنـان پیوسـتگی ای بیـن اقتصادهـای کشـورها وجـود دارد که 
صحبـت از اقتصـاد ملـی و داخلـی کمتـر معنا پیـدا می کنـد و  یا اینکـه حداقل با 
مفاهیـم گذشـته نمی تـوان در خصـوص آن نظـر داد و برنامه ریـزی کـرد. در این 
میـان موضـوع »خودکفایـی« نیـز مفهـوم متفاوتـی با قبـل پیدا کـرده اسـت. این 
پیوسـتگی حاصـل فرآینـد جهانی شـدن اسـت. فرآیندی کـه طی آن بـه گونه ای 
کـه نه فقـط در عرصه اقتصـادی که در دیگـر عرصه ها نیز دولت هـا دارای چنان 
خودمختاری ای نیسـتند کـه توانایی هرگونه مداخلـه ای را در عرصه های اجتماعی، 

محیط زیسـتی و ... داشـته باشند. 

در ایـن میانـه برجـام بـه عنـوان یـک برنامه اعتماد سـاز و ارتباط سـاز توانسـت 
بـه بخشـی از ارتبـاط ایرانیـان با دنیـای خارج تا حـدودی بهبود بخشـد و از وقوع 
محدودیت هـا و فشـارهای بیشـتر بر جامعه بکاهد. مدتی اسـت کـه احتمال برهم 
زدن یـک جانبـه آن مطرح اسـت و در روزهای اخیر نیز این احتمال بیشـتر شـده 
اسـت. گرچه تالش هایی چه در سـطح داخلی و چه در سـطح جهانی برای برجای 
مانـدن آن صـورت میگیـرد، اما احتمال برهـم خوردن این معاهـده همچنان وجود 
دارد. در ایـن یادداشـت کوتـاه سـعی ما در واشـکافی اثرات احتمالی لغـو برجام بر 

سـازمان تامین اجتماعی است.

برهـم خـوردن برجام، بـا فرض تکرار شـرایط پیشـابرجام، یعنی برقـراری مجدد 
تحریم هـای گذشـته )تحریم خرید نفـت در درجه اول، تحریـم نیازهای مصرفی و 
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حیاتـی مثـل دارو و نیازهای سـرمایه ای و کاالهای واسـطه ای، عـدم امکان فروش 
نفـت یعنـی کاهـش درآمدهـای ارزی، کاهش قـدرت خرید ما در سـطح جهانی 
و بـه تبـع آن بـه هـم خـوردن نظام تولیـد و اقتصـادی و مواردی شـبیه بـه آن(، 
پیامدهایـی چـون تعطیلی هرچه بیشـتر کارگاه ها و کاهش کلی سـطح فعالیت های 
اقتصـادی رخ خواهـد داد و در نتیجه افزایش بیکاری را به دنبال دارد. این مسـأله، 

خـود تبعات فـراوان اجتماعی و اقتصـادی را موجب خواهد شـد. 

الف( پیامدها در حوزه ی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی
از منظـر تامیـن اجتماعی پیامدهای ایـن اتفاقات در حوزه کارکردی قابل مشـاهده 
خواهـد بـود: سـه پیامـد مشـخص از این پیامدهـا قابل پیشـبینی احتمالی اسـت. 
نخسـتین پیامـد در حـوزه بیمـه ای و میزان پوشـش بیمـه ای خواهد بـود. تعطیلی 
کارگاه ها و افزایش بیکاران و به تعبیری کاهش شـاخص های اشـتغال، دو پیامد را 

در چهارچـوب منطـق بیمـه ای به دنبال خواهد داشـت: 

نخستین پیامد، »کاهش منابع« است. این کاهش منابع برخاسته از دو دسته عامل 
است: نخست ناشی از کاهش تعداد بیمه شدگان و دوم ناشی از کاهش قدرت چانه زنی 
سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مطالبات خود از کارگاه ها؛ چرا که کارگاه دچار 

بحران اشتغال را نمی توان برای حل این مسأله تحت فشار گذاشت.

پیامـد مهـم دوم، »افزایش فرار بیمه ای« اسـت. چـرا که این بحـران در کارگاه ها 
و افزایـش لشـکر بیـکاران، پذیـرش کار با دسـتمزدهای پایین و عـدم اعتراض به 
شـرط عـدم بیمـه کـردن توسـط کارفرمـا رواج بیشـتری خواهد یافـت. انعطافی 
از سـوی نیـروی کار کـه ناشـی از اجبـار بـرای زیسـت حداقلـی اسـت. در چنین 
شـرایطی، تعمیـم پوشـش بیمـه ای نیـروی کار تا حـدودی معلـق می شـود. توان 
حمایت از نیروی کار به واسـطه برهم خوردن مناسـبات کار توسـط این سـازمان 
کاهـش می یابـد و امـکان اسـتفاده از ابزارهـای قانونـی آن در ایفـای ایـن نقش و 
دریافـت حـق بیمه هـای مربوط به نیـروی کار در شـرایط واقعی بسـیار محدودتر 
خواهـد شـد. تمامـی این رخدادهـای مهم در وضعیتـی اتفاق می افتد کـه به ظاهر 

از نظـر قانونـی تغییـری در این حـوزه رخ نداده اسـت.
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ب( پیامدها در حوزه درمانی سازمان تأمین اجتماعی
حـوزه دوم تاثیرپذیـری، حـوزه درمانـی سـازمان اسـت. از طرفـی بـا توجـه بـه 
محدودیت هـای ارزی، تامیـن نیازهـای دارو و تجهیـزات در ایـن بخش به شـدت 
پـر هزینـه و مشـکل خواهد شـد. چـرا که احتمـاال صنایع داروسـازی کشـور نیز 
بـا معضـالت جـدی مواجـه خواهند شـد و تولیدات آنهـا نیز از لحـاظ کمی و هم 
کیفـی تحـت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سـوی دیگـر واردات دارو و مـواد دارویی 
و تجهیـزات بـا دو محدودیـت در خریـد و نیـز افزایـش قیمت مواجه می شـوند. 

در چنیـن شـرایطی هزینه هـا افزایـش و کیفیت هـا کاهـش می یابند و به مـوازات 
آن، بـه واسـطه محدودیت هـای مالی، تمایل بیمه شـدگان سـازمان به اسـتفاده از 
خدمـات درمانی سـازمان افزایش می یابد و انتظارات برای پاسـخگویی به این نیاز 
بـه طور عام بیشـتر می شـود. با توجـه به اثرات »طـرح تحول سـالمت« بر توزیع 
منابـع بـه نفـع ارایه کننـدگان خدمـات درمانی و بـه زیـان نیـروی کار، این طرح 
در اجـرا مشـکالت جدیـدی را تجربـه خواهد کرد: بـا افزایش شـدید تعرفه های 
خدمـات درمانـی تامیـن بودجـه این طـرح - که در حـال حاضر نیز به سـختی و 
بـا تاخیرهـای چندیـن ماهه صـورت می گیـرد- نیز با مشـکالت مضاعفـی روبرو 
خواهـد شـد. برآینـد این وضعیـت، تهدید هرچه بیشـتر سـالمت جامعه ی تحت 

پوشـش خدمات سـازمان خواهـد بود. 

پ( حوزه سرمایه گذاری های سازمان
حوزه سـوم اثرگذاری لغو احتمالی برجام، سـرمایه گذاری های سـازمان اسـت. این 
سـرمایه گذاری ها کـه وظیفـه تامین بخشـی از هزینه های مربوط بـه ارایه خدمات 
سـازمان را بـه عهـده دارنـد، نسـبت بـه سـایر حوزه ها، دچـار نقصـان جدی تری 
خواهنـد شـد. در شـرایط کنونـی نیـز ایـن بخـش بـه واسـطه مداخالت زیـاد و 
رویکردهـای رانت جویانـه به شـدت ناکارآمد شـده اسـت. بـه گونه ای کـه برای 
تامیـن سـهم خـود در پوشـش هزینه ها بجـای تکیه بر سـود حاصل از سـرمایه ها 
بـه فـروش دارایی هـا روی آورده اسـت. بـا توجه بـه نقصان های مدیریتـی موجود، 
ایـن سـرمایه گذاری ها بحـران وارده بـر مجموعـه فعالیتهای اقتصادی را با شـدت 
بیشـتری تجربـه خواهنـد کـرد و اثـر تحریم ها بـر این بخش بسـیاری گسـترده 
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خواهـد بـود. تأثیـر احتمالـی این وضعیت بـر حوزه سـرمایه گذاری سـازمان، عدم 
توانایـی ایفـای نقش در سـطح کنونی برای تأمیـن منابع مورد نیاز خدمت رسـانی 

سـازمان است. 

جمع بندی: یک بحران سه گانه
نتیجـه ایـن تاثیرپذیـری بخشـی و کارکردی روبرو شـدن سـازمان با سـه بحران 

هم زمـان اسـت: بحـران کارکـردی، بحران عملکـردی و بحـران هویتی. 

بحران نخسـت، ناشـی از محدویت پوشـش نیروی کار - یعنـی مهم ترین کارکرد 
اجتماعـی ایـن سـازمان که همـان برقـراری حمایت هـای بیمـه ای از نیـروی کار 
اسـت- خواهـد بـود. همانگونـه کـه در بـاال اشـاره شـد، فرار بیمـه ای به واسـطه 
شـرایط بـد اقتصـادی افزایـش خواهد یافت و سـازمان نیـز به واسـطه اقتضائات 
اجتماعـی موجـود، قـدرت مانـور اجتماعـی پایینـی خواهد داشـت. بدین واسـطه 
نقصـان در کارکـرد اجتماعـی از مهمتریـن پیامدهـای ایـن موضوع می باشـد که 

قطعـاً تبعـات بلندمـدت منفی بـرای جامعـه و نبـروی کار ایجاد خواهـد کرد.

بحـران دوم، یعنـی بحران عملکردی، ناشـی از عامل کاهش منابع سـازمان اسـت. 
در ایـن حـوزه، متغیـر افزایـش انتظـارات و تقاضـای ارائه خدمات هـم در عرصه 
بیمـه ای و هـم درمانـی نیـز رخ خواهـد داد. این در حالی اسـت کـه از یک طرف 
منابـع کاهـش می یابد و از طرف دیگـر هزینه های تامین خدمـات افزایش خواهد 

یافت. 

در عرصـه خدمـات بیمه بازنشسـتگی نیز انتظارات افزایش یافتـه و احتمال انتظار 
بازنشسـتگی های زود هنگام تـر، به واسـطه فشـار بیکاری و معضـالت کارگاه ها در 
کنار اسـتقبال بیشـتر توسط بیمه شـدگانی که نزدیک سـن بازنشستگی هستند از 
بازنشسـته شـدن و ... مجموعـه شـرایط بحران منابـع و مصارف را برای سـازمان 
تعمیـق می بخشـدکه طبیعتـا بـر کمیـت و کیفیـت ارایـه خدمـات آن تاثیرگذار 

خواهـد بود.

عرصـه سـوم مربـوط به تصویـر و هویت سـازمانی اسـت. تصویری کـه مخالفان 
نظـری تامیـن اجتماعی بطـور مسـتمر آن را طرح کـرده و می کننـد و انتظارت و 
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خلل هـای روشـی در ارایـه خدمات به مخاطبان نیـز به آن دامن می زنـد؛ با توجه 
بـه دو بحـران فـوق بیشـتر مخـدوش خواهد شـد و سـازمان را به چالـش خواهد 
کشـید. مغشـوش شـدن تصویر سـازمانی می تواند در تعمیق دو بحران دیگر نیز 

باشد. تاثیرگذار 

بایـد توجـه داشـت که این سـه بحـران، نقصـان در کارکردهای اجتماعـی، بحران 
منابـع و مصـارف و بحـران مغشـوش شـدن تصویـر سـازمانی، در یـک رابطـه 
تاثیرگـذاری و تاثیرپذیـری متقابل قرار دارند: نقصـان در کارکردها بر جذب منابع 
تاثیرگـذار اسـت، کسـری منابع بـر ارایه خدمـات و انجام کارکـرد اجتماعی تأثیر 
می گـذارد و در عیـن حال به واسـطه این دو مشـکل و عدم ارایه خدمات مناسـب 
تصویر سـازمانی هر روز نامناسـب تر می شـود. این تصویر سـازمانی نامناسـب بر 
رویکردهـای قانونگـذاری و امکانات جهت جذب منابع و انجـام کارکردها اثرگذار 

است. 

آمادگـی بـرای مواجهـه بـا این شـرایط جز بـا تکیه بر رویکـردی برنامـه محور و 
سـاماندهی مدیریتـی شـفاف و حرفه ای مقـدور نخواهد بـود؛ بحران هایـی که در 
شـکل خفیف تـر، تأمیـن اجتماعـی در شـرایط فعلـی نیز با آن دسـت بـه گریبان 

است. 
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