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پیشگفتار
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری امانــتدار  1میلیــون و  300هــزار فرهیختــه
بازنشســته اســت؛ بــه همیــن مناســبت در دولــت تدبیــر و امیــد ،افزایــش بهــرهوری
امــوال ایــن عزیــزان هــدف صنــدوق میباشــد .گفتنــی اســت ،بــرای ارتقــای
بهــرهوری در هــر ســازمانی ســه عامــل مهــم زیــر تأثیرگــذار اســت:
 .1ساختار مناسب؛
 .2تعیین راهبرد در سرمایهگذاریها؛
 .3انتخاب مدیران الیق.
در بــدو ورود اینجانــب بــه صنــدوق چهــار هلدینــگ دیــده میشــد کــه در
هرکــدام نوعــی از فعالیتهــای اقتصــادی بــه چشــم میخــورد .ایــن تنــوع،
همافزایــی را کاهــش و امــکان انحــراف را افزایــش ميدهــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا
بهرهگیــری از تجــارب ســایر مجموعههــای موفــق کشــور در بخــش خصوصــی و
دولتــی و هلدینگهــای بینالمللــی ،طــی هشــت مــاه تدویــن ســاختار جدیــد شــکل
گرفــت و بــه تصویــب هیئتامنــای صنــدوق رســید.
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تجدیــد ســاختار در هــر سیســتمی مشــکالت خــاص خــود را دارد .بــا همــکاری
مدیــران مجموعههــا و حداقــل هزینــه ،از اواخــر ســال  94طــرح در مســیر اجــرا
قــرار گرفــت و نتایــج آن بســیار امیدوارکننــده بــود .همافزایــی در واحدهــا ،امــکان
کنتــرل تخصصــی و اقــدام بــرای سیســتم کنتــرل هوشــمند از ثمــرات ســاختار
مذکــور اســت .جهــت ثبیــت ایــن کار مانــدگار از مؤسســه پژوهشــی صنــدوق
بازنشســتگی درخواســت شــد تــا آن را بهصــورت مســتند تنظیــم کنــد و در اختیــار
عالقهمنــدان قــرار دهــد.
در پایــان ،از زحمــات آقــای دکتــر عظیمــی مدیــر محتــرم مؤسســه و همــکاران
ایشــان ،همچنیــن همــه عزیزانــی کــه در ثبــت ایــن تجربــه مجموعــه را یــاری کردنــد
صمیمانــه تشــکر میکنــم.
محمود اسالمیان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

مقدمه
هماکنــون در کشــور هجــده صنــدوق بازنشســتگی وجــود دارد کــه از ایــن
تعــداد چهــار صنــدوق اصلــی تأمیــن اجتماعــی ،بازنشســتگی کشــوری ،فــوالد و
روســتائیان و عشــایر در زیرمجموعــه وزارت تعــاون فعالیــت میکننــد .ایــن چهار
صنــدوق ،بخــش چشــمگیری از بازارهــای مالــی کشــور را در اختیــار دارنــد .در
پایــان ســال  33 ،1395درصــد در بخــش ســیمان 33 ،درصــد فــوالد 23 ،درصــد
بــازار ســنگآهن 10 ،درصــد پتروشــیمی و  40درصــد دارویــی و گردشــگری
بــازار در اختیــار ایــن صندوقهــا قــرار دارد .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در
نــوع خــود و بــا توجــه بــه داراییهــا و تعــداد بازنشســتگانی کــه تحــت پوشــش
دارد ،دومیــن صنــدوق بــزرگ بازنشســتگی کشــور بــه شــمار میآیــد.
ایــن صنــدوق بــا هــدف تضمیــن آینــده کارمنــدان دولــت ،پرداخت مســتمری
و برقــراری بیمههــای درمانــی و بیــکاری بهمنظــور ایجــاد رفــاه اجتماعــی در
ســال  1354تأســیس شــد و هماکنــون بهعنــوان یکــی از صندوقهــای وابســته
بــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی فعالیــت میکنــد؛ امــا بــا ایــن ســابقه
و طــول عمــر ،صندوقهــای بازنشســتگی کشــوری شــرایط خوبــی ندارنــد .بــا
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توجــه بــه نــرخ رشــد جمعیــت در ســالهای ابتدایــی دهــه  ،1360بــه نظــر میرســد
در ســالهای آتــی تعــداد بازنشســتگان بیــش از ایــن خواهــد بــود و رشــد و شــتاب
بیشــتری بــه خــود خواهــد گرفــت .بــر اســاس آخریــن گــزارش ســالنامه آمــاری
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 1 ،میلیــون و  ۲۸۰هــزار بازنشســته تحــت پوشــش
ایــن صنــدوق هســتند كــه از ایــن تعــداد  390هــزار نفــر زن و  889هــزار نفــر
دیگــر مــرد هســتند؛ در حالــی کــه در پایــان ســال  1390تعــداد افــراد تحــت پوشــش
صنــدوق حــدود  1میلیــون نفــر بودنــد؛ بهعبارتدیگــر در ایــن پنــج ســال حــدود
 280هــزار نفــر بــر تعــداد آنهــا افــزوده شــده اســت.
بــا توجــه بــه گفتــه شهشــهانی پــور ،معــاون اقتصــادی صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری ،تــا پایــان ســال  1395داراییهــای صنــدوق درمجمــوع حــدود  250هــزار
میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود کــه  165هــزار میلیــارد تومــان آن طلــب صنــدوق
از دولــت اســت .مســئوالن و مدیــران صنــدوق بــر ایــن باورنــد کــه اگــر ایــن رقــم
بــه پرتفــوی موجــود صنــدوق اضافــه شــود ،امــکان افزایــش ســرمایهگذاریها و
درآمدزایــی در مقایســه بــا گذشــته بیشــتر خواهــد بــود.
بــر اســاس گــزارش ســالنامه آمــاری صنــدوق بازنشســتگی کشــور در پایــان
ســال  ،94منابــع صنــدوق بیــش از  29هــزار میلیــارد تومــان ،و ســود حاصــل از
فعالیــت اقتصــادی ایــن داراییهــا حــدود دو هــزار و  324میلیــارد تومــان بــوده
اســت ،ایــن میــزان در مقایســه بــا کل داراییهــای صنــدوق ،نــرخ بازدهــی پایینــی
دارد و بــا توجــه بــه گفتــه مســئوالن صنــدوق بایــد بیــش از اینهــا باشــد .در
ایــن میــان ،برخــی کارشناســان ،مکانیابــی غلــط ســرمایهگذاریهای انجامشــده،
بازدهــی انــدک و گاه زیانهــای بســیار ،همچنیــن بدهــی زیــاد شــرکتهای تحــت
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پوشــش صنــدوق بــه بانکهــا را ازجملــه دالیــل اصلــی پاییــن بــودن ســود نهایــی
شــرکتهای صنــدوق میداننــد.
بهطورکلــی بررســی آمــار و اطالعــات جمعآوریشــده دربــاره صندوقهــای
بازنشســتگی ،رونــد نگرانکننــدهاي از افزایــش تعداد بازنشســتگان و مســتمریبگیران
در مقایســه بــا شــاغالن ،همچنیــن بــر هــم خــوردن تــوازن دریافتیهــا و پرداختیهــا
در آینــده را نشــان میدهــد .تغییــرات حقــوق بازنشســتگان در ســالهای اخیــر،
بــدون در نظــر گرفتــن تــوان واقعــی صندوقهــا ،بحــران نظامهــای پرداخــت حقــوق
بازنشســتگی را -کــه ذاتــی ایــن نظامهاســت -دوچنــدان کــرده اســت .در ایــن بیــن،
عواملــی چــون نبــود موجودیتــی بــه نــام صنــدوق ،نداشــتن اختیــارات کافــی یــا حتــی
وجــود قیــود صریــح دربــاره منــع فعالیتهــای اقتصــادی ،همچنیــن ســرمایهگذاری
در مقــررات و آییننامههــای صندوقهــای بازنشســتگی و در کنــار آنهــا وجــود
تورمهــای اقتصــادی بــاال در طــول ســالهای اخیــر ،ارزش موجــودی و ذخایــر
صنــدوق را بهشــدت کاهــش داده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا وجــود معضــل و
مشــکالت زیــادی در ســالهای  87تــا  92یکــی از بدتریــن دوران خــود را در حــوزه
مدیریتــی و چگونگــی اداره آن گذرانــده اســت .بایــد توجــه داشــت در ایــن ســالها
هیچگونــه بررســی و تأییــدی دربــاره صورتهــای مالــی ،اســناد حســابداری صنــدوق
و شــرکتهای زیرمجموعــه آن صــورت نگرفتــه بــود؛ بهگونـهای کــه مدیــران جدیــد-
کــه بــا تشــکیل دولــت یازدهــم اداره صنــدوق را بــر عهــده گرفتنــد -شــناخت کمــی از
وضعیــت صنــدوق و مســائل و مشــکالت آن داشــتند و در هال ـهای از ابهــام و نبــود
شــفافیت ،بــه اداره صنــدوق و تصمیمگیــری مجبــور بودنــد .یکــی از اولویتهــای
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مدیــران جدیــد تعییــن تکلیــف وضعیــت ایــن صورتهــای مالــی بــود؛ بــه همیــن دلیــل
گروهــی بــه ریاســت نعمـتاهلل ایــزدی ،یکــی از اعضــای هیئتمدیــره صنــدوق تشــکیل
شــد تــا در اولیــن فرصــت ممکــن حســابها و صورتهــای مالــی بررســی شــود و بــا
کمــک حســابرس رســمی و قانونــی صندوق -که ســازمان حسابرســی اســت -گزارش
کاملــی از رونــد فعالیتهــای گذشــته و دورنمایــی از آینــده در اختیــار ایــن مدیــران
قــرار بگيــرد ،ایــن گــروه تاکنــون توانســته اســناد و صورتهــای مالــی ســالهای
 1387تــا پایــان ســال  1393را تنظیــم کنــد و بــه هیئتمدیــره و هیئتامنــا ارائــه دهــد.
نعمــتاهلل ایــزدی دراینبــاره میگویــد« :بررســی عملکــرد حســابها و
صورتهــای مالــی ،همچنیــن آگاهــی اعضــای هیئتمدیــره از آنهــا مهــم اســت؛ زیــرا
شــفافیت و بررســی ایــن حســابها و صورتهــا ممکــن اســت مانــع بــروز اشــتباه
در آینــده شــود یــا از تکــرار تصمیمــی نادرســت دربــاره مؤسســه جلوگیــری کنــد.
متأســفانه نزدیــک بــه پنــج ســال هیــچ نشــانی از ایــن آگاهیهــا در صنــدوق وجــود
نداشــت و هیئتمدیــره نمیدانســت در مجموعــه صنــدوق و شــرکتهای زیرمجموعــه
آن چــه میگــذرد؛ بنابرایــن موضوعــی کــه بیشــتر از همــه روی آن تمرکــز ميشــد،
رســیدگی بــه حســابها و صورتهــای مالــی بــود .بررســی و رســیدگی بــه
حســابها تــا امــروز هنــوز بــه صفــر نرســیده اســت ،بــه زبــان مالــی و حسابرســی
یعنــی بــه زمــان خــودش برنگشــته اســت؛ ازایـنرو داشــتهها و بودجههایــی کــه پــس
از آن تنظیــم میشــده اســت همــواره در محاســبات بــا مشــکل مواجــه ،و اشــتباهها
بارهــا تکــرار شــده اســت؛ زیــرا صورتهــای مالــی بررســی نشــده بــود و مدیــران
بازتــاب هزینههــای تصمیمهــای گرفتهشــده را در ایــن صورتهــا نمیدیدنــد و بــه
ایــن توهــم دچــار بودنــد کــه کارهــا انجــام شــده و ایــن تصمیمهــا درســت بوده اســت.
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بهمــوازات مســائل و مشــکالت مطرحشــده ،صنــدوق از نظــر ســاختار اداری و
تشــکیالتی نیــز دچــار مشــکل بــود .طــی هشــت ســال پیــش از  ،1393میــزان امــوال و
داراییهــای صنــدوق ،مــکان نگ ـهداری آنهــا ،وضعیــت ســود و زیــان شــرکتهای
زیرمجموعــه و رابطــه آنهــا بــا مدیریــت صنــدوق مشــخص نبــود .بــه گفتــه مدیــران
و دس ـتاندرکاران صنــدوق بــه نظــر میرســید هریــک از شــرکتها و مؤسس ـههای
زیرمجموعــه ،ماننــد جزیــرهای جداگانــه بــرای خــود فعالیــت میکردند و کمتــر مدیری
از آنچــه در صنــدوق رخ مــیداد اطــاع داشــت؛ بــه همیــن دلیــل ســود حاصــل از
فعالیتهــای اقتصــادی و مالــی صنــدوق در مقایســه بــا حجــم و ارزش داراییهــای
آن بســیار پاییــن گزارششــده بــود؛ بــرايمثــال در ســال  1390میــزان ایــن ســود 652
میلیــارد تومــان بــود؛ درحالیکــه ارزش داراییهــای صنــدوق در همیــن ســال بیــش
از  14هــزار و  400میلیــارد تومــان بــرآورد میشــد .بــا اصــاح ایــن ســاختار و ایجــاد
نظــم و ثبــات در مدیریــت مالــی و اداری صنــدوق ،از ســال  93میــزان داراییهــا و
ســود نهایــی صنــدوق افزایــش یافتــه اســت .به گــزارش ســالنامه آمــاری صنــدوق ،در
پایــان ایــن ســال ،ســود مــورد نظــر بــه بیــش از  1000میلیــارد تومــان رســید و ارزش
داراییهــای صنــدوق نیــز بیــش از  26هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده ،کــه ایــن
رقــم در ســال  1394حــدود  2هــزار و  384میلیــارد تومــان گــزارش شــده بــود.
گفتنــی اســت ،یکــی از مســائلی کــه ســبب شــده نــرخ ســود شــرکتها و بنگاههــای
زیــر نظــر صنــدوق ،در مقایســه بــا داراییهــا و ســرمایهگذاریهای انجــام شــده
کــم باشــد ،نــرخ ســود تســهیالت و بدهیهــای بســیار زیــاد آنهــا بــهنظــام بانکــی
اســت .عمــده بنگاههــای صندوقهــای بازنشســتگی ،گرفتــار پرداخــت ســود تســهیالت
دریافتــی از  24تــا  30درصــد هســتند .نرخهــای بــاالی ســود در نظــام بانکــی عمــده
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ســودهای بنگاههــا را میبلعــد؛ بــرايمثــال ذوبآهــن اصفهــان بــا داشــتن  6هــزار و
 500میلیــارد تومــان تســهیالت بانکــی ،ســاالنه  1000میلیــارد تومــان از ســود خــود را
بهنظــام بانکــی پرداخــت میکنــد .افــزون بــر ایــن ،ســهم نیــروی انســانی در بســیاری
از بنگاههــای بــزرگ صندوقهــا از قبیــل دخانیــات ،زغالســنگ و ذوبآهــن بیــش از
دو برابــر اســتاندارهای مرســوم اســت و همیــن موضــوع هزینههــای صندوقهــا را
افزایــش داده اســت .در ایــن میــان ،تعهــدات بســیاری متوجــه شــرکتهای صندوقهای
بازنشســتگی شــده؛ ازایـنرو ســبب کاهــش ســودآوری و افزایش هزینهها شــده اســت.
بایــد توجــه داشــت در ســال  1392و بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم ،مدیریــت
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری دگرگــون شــد.
بررســیها و مطالعــات صورتگرفتــه نشــان میدهــد مدیــران گذشــته ،صنــدوق
و داراییهــای آن را بنگاهــی اقتصــادی نمیدانســتند .درواقــع بــه نظــر میرســد
توجهــی بــه ایــن امــر نداشــتند .از شــواهد موجــود نیــز درمییابیــم عمــده تصمیمهــا
و برنامههــا دربــاره صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،در فراینــد و مجموعــهای
بیــرون از صنــدوق انجــام میشــده اســت ،ایــن موضــوع و دیگــر مســائل و مشــکالت
ســاختاری بهجامانــده در طــول زمــان ،شــرایط وخیــم صنــدوق را تشــدید کــرد.
بســیاری از شــرکتهایي كــه دولــت بــه صنــدوق واگــذار كــرده بــود از ســویي در
شــرایط بحرانــی قــرار داشــت و صنــدوق چــارهای جــز پذیرفتــن آنهــا بهمنزلــه
بدهــی دولــت نداشــت؛ امــا مشــکل ایــن نبــود ،مدیــران پیشــین صنــدوق نمیدانســتند
چــه شــرکتهایی را در چــه حوزههــای اقتصــادی ،خدماتــی و ســرمایهای در اختیــار
دارنــد .آنهــا بــه معنــای دقیــق کلمــه از ایــن موضــوع آگاه نبودنــد و نمیدانســتند در
شــرکتها و زیرمجموعههــای آنهــا چــه میگــذرد .در ایــن میــان ،گزارشدهــی
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منظــم و مشــخصی وجــود نداشــت و حتــی شــرکتهایی کــه در اختیــار صنــدوق
بودنــد ،بــه تخریــب و رقابــت بــا یکدیگــر در بــازار میپرداختنــد و نمیدانســتند کــه
بــه یــک مجموعــه تعلــق دارنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی کشــورها ،نهــاد
ناظــری بــر عملکــرد ایــن گونه مؤسســات وجــود دارد و آنهــا موظف هســتند در یک
دوره زمانــی مشــخص (ماهانــه و یــا هفتگــی) شــرایط و صورتهــای مالــی خــود را
بــه ایــن نهادهــا گــزارش دهنــد .نظــارت و گزارشدهــی بــه حــدی مهــم اســت کــه بــر
اســاس قانــون ،هــم اکنــون صنــدوق بازنشســتگی کشــوری شــیلی ،روزانــه گــزارش
وضعیــت خــود را بــه نهــاد ناظــر بــر آن ،کــه ســازمان بــورس آن کشــور اســت ،ارائه
میدهــد؛ ازای ـنرو مدیــران جدیــد صنــدوق تصمیــم گرفتنــد ابتــدا بــرآوردی دقیــق
از میــزان داراییهــا و نــوع فعالیــت شــرکتهای وابســته انجــام دهنــد ســپس ایــن
شــرکتها را در قالــب چنــد شــرکت بــزرگ هلدینــگ تخصصــی گــردآوری و ضمــن
کاهــش هزینههــا ،زمینــه اعمــال بهتــر مدیریــت و افزایــش کارایــی را نیــز فراهــم کنند.
بــه همیــن منظــور بعــد از بیــش از هزار ســاعت نفــر مطالعه ،بررســی و اســتفاده
از تجربیــات بخــش خصوصــی و دولتــی ،همچنیــن کارهایــی کــه پیشازایــن در
ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت گرفــت ،مدیــران صنــدوق شــش هلدینــگ بــزرگ
را در زیرمجموعــه صنــدوق تعریــف ،شــرکتهای تحــت پوشــش هریــک از آنهــا را
نیــز مشــخص کردنــد؛ اقدامــی کــه تــا پیــش از آن انجــام نشــده بــود و شــرکتها
پراکندگــی کاری متعــددی داشــتند؛ بــه همیــن دلیــل مدیــران مجبــور بودنــد در
بهتریــن حالــت ،هــم بــه مســائل نفتــی و حملونقــل هوایــی و دریایــی احاطــه
داشــته باشــند و هــم مســائل مربــوط بــه بــازار شــیر و لبنیــات و ســنگ را رصــد
کننــد .درواقــع اگــر مدیــران میخواســتند ،بهدلیــل پراکندگــی و ســاختار نامناســب
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قــادر نبودنــد وظیفــه مدیریتــی خــود را انجــام دهنــد ،ایــن در حالــی بــود کــه ثبــات
مدیریتــی از بیــن رفتــه بــود و هــرروز ممکــن بــود آنهــا جابهجــا شــوند.
درواقــع راهانــدازی ایــن شــش هلدینــگ نخســتین قــدم بــرای افزایــش کارایــی و
ســوددهی شــرکتهای صنــدوق بــود؛ اقدامــی کــه پــساز آن امــکان واگــذاری و
فــروش آنهــا در بــازار ســهام و ســرمایهگذاری در بخشهــای ســودآورتری کــه
بتوانــد داراییهــای صنــدوق و بازنشســتگان را فراهــم کنــد ،ایجــاد خواهــد کــرد.
کتــاب حاضــر تاریــخ شــفاهی چگونگــی ایجــاد ایــن تغییــر و تحــول و انجــام اقــدام
بزرگــی اســت کــه ســالها پیــش بایــد صــورت میگرفــت؛ امــا بــه آن توجهــی نشــد.
گفتنــی اســت ،در بررســی تاریخــی ایــن فراینــد ســعی شــده اســت بــا دسـتاندرکاران
و کســانی کــه تجربــه راهانــدازی هلدینــگ در ســاختار دولتــی را داشــتهاند صحبــت
شــود پــس بــا اســتفاده از تجربــه آنهــا بــه ســراغ مدیــران صنــدوق رفتیــم تــا فراینــد
شــکلگیری و ایجــاد ایــن هلدینگهــا را بــا آنهــا در میــان بگذاریــم .مدیــران صنــدوق و
رؤســای ایــن شــش هلدینگ افــرادی بودند که در فراینــد راهانــدازی آن قرار داشــتند و از
نزدیــک بــا مســائل و مشــکالت قانونی ،حقوقــی ،اداری ،فنی و مشــکالت درونســازمانی
و برونســازمانی آشــنا بودنــد .مطالعــه رفتــار و برخوردهــای برونســازمانی و
درونســازمانی ایــن عملکــرد ممکــن اســت گوشــهای از مدیریــت ســخت و پیچیــده
مؤسســههای دولتــی و شــب ه خصوصــی را نشــان دهــد؛ مدیریتــی کــه نماینــدگان
مجلــس تــا وزرا و ریاســت جمهــوری و حتــی نهادهــای غیررســمی قــدرت را درگیــر،
و گاه عبــور از همــه ایــن موانــع را غیرممکــن کــرده اســت .بخــش عمــده زمــان و وقــت
مدیــران فــوق بــرای توجیــه اهمیــت اجــرای ایــن شــیوه و راضــی نگهداشــتن مخالفــان
داخلــی و خارجــی مؤسســه صــرف شــده و از ایــن بابــت بــه آن توجــه شــده اســت.

توگو با:
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محمود اسالمیان
تحصیالت:
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران،
فوقلیسانس مدیریت صنعتی ،دکترای مدیریت از دانشگاه
ویکتوریای کانادا
سوابق:

مسئول صنایع خودکفایی در استان اصفهان 1363-1367
استاندار چهارمحال و بختیاری 1369-1372
مدیرعامل شرکت ملی ذوبآهن ایران 1376-1379
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه 1379-1385
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 1396-1392

بــرای شــروع ،از زمانــی بگوییــد کــه بــه اینجــا آمدیــد و مدیریــت را بــر
عهــده گرفتیــد.

مــن تجربــه کار در بخــش صنعــت دارم و هلدینگهــای بزرگــی را در ایــن
زمینــه ایجــاد و اداره کــردهام .روزی کــه بــرای ایــن ســمت انتخــاب شــدم،
تصــوری از وضعیــت و شــرایط صنــدوق بازنشســتگی نداشــتم .میدانســتم
کار بزرگــی را بــه مــن محــول کردهانــد؛ امــا اینکــه تــا بــه ایــن حــد بهنوعــی
بیحســابوکتاب باشــد ،هرگــز در تصــورم نبــود.
این بیحسابوکتابی یعنی چه؟
صنــدوق در آن زمــان بیش از  240شــرکت در زیرمجموعههای خود داشــت؛
امــا کمتــر کســی در صنــدوق اطــاع دقیقــی داشــت کــه ایــن شــرکتها چگونــه
کار میکننــد و مناسباتشــان بــه چــه شــکلی اســت .واقع ـ ًا مشــخص نبــود کــه
چگونــه ایــن شــرکتها اداره میشــوند .بــرای مــن باورکردنــی نبــود کــه ای ـن
همــه دارایــی را بــدون داشــتن یــک ســاختار مناســب و قابــل دفــاع بــه حــال خود
رهــا کردهانــد ،ایــن بــه حــال خــود رهــا کــردن بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت.
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مدیــری کــه پیــش از مــن در اینجــا مســئولیت داشــت ،فــرد بســیار ســالمی بــود و
کوچکتریــن مشــکلی هــم نداشــت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه یــک مدیــر اقتصــادی
نبــود .در دولــت گذشــته ،خــود مــن ایــن تجربــه را داشــتم کــه تقریب ـ ًا بســیاری از
تصمیمهــا نــه در وزارتخانههــای مربــوط ،بلکــه در ســتاد ریاســت جمهــوری گرفته
میشــد .مــن بهعنــوان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه انتظــار داشــتم کــه وزارت صنایــع
بــرای مــن تصمیــم بگیــرد؛ امــا طهماســبی ،وزیــر وقــت صنعــت دولــت احمدینــژاد،
نامـهای را بــه مــن نشــان داد کــه در آن نــام دويســت نفــر را ذکــر کــرده بودنــد کــه
بایــد کنــار گذاشــته میشــدند .یکــی از آن دويســت نفــر نیــز مــن بــودم .جالــب بــود
کــه ایــن نامــه بهطــور دســتوری و از ریاســت جمهــوری خطــاب بــه وزیــر صنعــت
ن یکــی از معضالتــی اســت کــه ســاختار اداری و کارشناســی
نوشتهشــده بــود ،ای ـ 
مــا در دولــت گذشــته از آن ضربــه خــورده و معمــو ً
ال در نقــد آن دولــت کســی بــه آن
توجــه نــدارد و اص ـ ً
ا بــه آن پرداختــه نمیشــود.
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری هــم همیــن شــرایط را داشــت .بــه نظر میرســید
خانمــی کــه مدیریــت صنــدوق را داشــت ،در عمــل تصمیمگیــر نبــود و از جاهــای
دیگــری بــرای او و انتصابهایــش برنامهریــزی میشــد .باالخــره ،در ایــن 240
شــرکت بهراحتــی میتوانســتند دســتکم صــد نفــر از نزدیــکان و وابســتگان و
همفکــران خودشــان را در آنهــا بهعنــوان مدیرعامــل و اعضــای هیئتمدیــره و
مدیــران میانــی بــه کار بگمارنــد.
واقع ًا به همین سادگی بود که میگویید؟
از ایــن هــم ســادهتر .مدیــری کــه اینجــا نشســته وظیفــهاش ایــن اســت کــه

توگو با محمود اسالمیان 21 /
گف 

شــرکتهای زیرمجموعــه را اقتصــادی اداره کــرده و بــا اســتفاده از ســود و
درآمــد آنهــا بخشــی از تعهــدات پرداختــی صنــدوق را بــه بازنشســتگان تأمیــن
کنــد؛ امــا ظاهــراً توجهــی بــه ایــن مأموریــت نبــود .دلیلــش هــم ایــن اســت کــه
شــرکتها بــه حــال خــود رهــا شــده بودنــد .دولــت بهعنــوان بدهیهــای خــود بــه
تأمیــن اجتماعــی و ســهم کارفرمــا ،شــرکتهایی را بــه صنــدوق داده بــود .عمــده
ایــن شــرکتها ،شــرکتها و بنگاههایــی فرســوده و ناکارامــد بودنــد .درنتیجــه
بازســازی و ســود آورد کــردن آنهــا نیــاز بــه اســتفاده از تجربــه کارشناســان
داخلــی و تجربــه جهانــی داشــت و دارد .ضمــن اینکــه انتقادهایــی هــم بــر نحــوه
ایــن واگذاریهــا بابــت طلــب صنــدوق از دولــت وجــود دارد .ایــن موضــوع بایــد در
وزارتخانــه و جاهــای دیگــر دربــاره آن تصمیــم گرفتــه شــود کــه ناکارآمدتریــن و
بحرانیتریــن شــرکتها را بهعنــوان دیــون دولتــی نپذیرنــد.
تنــوع شــرکتها بســیار زیــاد بــود .صنایــع غذایــی ،دارویــی ،هوایــی ،حملونقــل
زمینــی ،پتروشــیمی ،انبــارداری ،کفــش ،تســمه ،نــوار نقالــه و ...همــه اینهــا را بــدون
کمتریــن ســلیقهای در طبقهبنــدی و یکسانســازی ،در زیرمجموعــه دو ســه شــرکت
مــادر بــه نــام هلدینــگ قــرار داده بودنــد؛ امــا اصـ ً
ا کار هلدینـگداری نمیکردنــد.
این را بیشتر توضیح میدهید؟
هلدینــگ و هلدینـگداری چیــزی نیســت کــه مــن آن را اختــراع کــرده باشــم یا یک
موضــوع پیچیــده باشــد .در ایــران و کشــورهای دیگــر هــم تجربــه موفــق اجــرای آن
وجــود دارد ،فقــط کافــی بــود کــه عــزم و اراده الزم بــرای آن وجــود میداشــت .اگــر
عــزم هــم بــود پــس بایــد گفــت نمیدانســتند ،کــه ایــن هــم بعیــد اســت .درهرصــورت
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شــرایط خوبــی نبــود .وقتــی مــن بــه اینجــا آمــدم اصـ ً
ا کســی وجــود نداشــت کــه
تعــداد شــرکتهای زیرمجموعــه صنــدوق را شناســایی کــرده باشــد.
اولیــن اقــدام گــروه مــا بــرآورد دقیــق میــزان ایــن داراییهــا و درواقــع پیــدا
کــردن آنهــا و بررســی اســناد و مــدارک آنهــا بــود .بعــد از چنــد مــاه توانســتیم
یــک تصویــر کلــی از تعــداد شــرکتها داشــته باشــیم؛ هرچنــد هنــوز کامــل نشــده
بــود و دربــاره برخــی از شــرکتها ابهاماتــی وجــود داشــت .در کنــار ایــن مســئله،
شــرکتها و مؤسســههایی هــم بودنــد کــه صنــدوق در آنهــا ســهام کوچکــی
داشــت و بــه دلیــل اینکــه ســهام مــا در آنهــا انــدک بــود ،قــادر بــه اعمــال مدیریــت
یــا کنتــرل و حضــور در هیئترئیســه و هیئتمدیــره آنهــا نبودیــم .دربــاره اینهــا
هــم مشــکل و ابهــام زیــاد بــود .اص ـ ً
ا ســازمان و ســاختاری وجــود نداشــت کــه
بــر آنهــا نظــارت کنــد ،قیمــت آنهــا را در بــورس رصــد کنــد و در زمــان مناســب
آنهــا را بفروشــد ،یــا خریــد بکنــد تــا داراییهــای صنــدوق ،نهتنهــا حفــظ شــود
بلکــه افزایــش ارزش هــم داشــته باشــد.
واقع ـ ًا کســی و ســاختاری بــرای مدیریــت و رصــد چگونگــی قیمــت آنهــا در

بــورس وجــود نداشــت؟

بلــه .بــه هــر کــس بگوییــد بــاور نمیکنــد .یکــی دو نفــر بودنــد کــه در
زیرمجموعــه هیئتمدیــره ایــن کار را انجــام میدادنــد؛ امــا نــه ســاختاری بــرای
ایــن کار داشــتند و نــه آییننامــه و نقشــه راهــی وجــود داشــت .همیــن طــوری کار
میکردنــد .بعض ـ ًا بســیاری از تصمیمهــای بــرای خریدوفــروش آن ســهام هــم از
خــارج صنــدوق گرفتــه میشــد.
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مــن تجربــه کار مدیریــت هلدینــگ را داشــتم؛ امــا بــرای اجرایــی کــردن آن در
صنــدوق الزم بــود بــا افــرادی کــه بــا ســاختار و نــوع فعالیــت ســازمانهایی
چــون شســتا و تأمیــن اجتماعــی آشــنا بودنــد و در ایــن زمینــه کارهایــی کــرده
بودنــد مشــورت کنیــم .ایــن دو ســازمان از نظــر ســاختار ،روابــط و تشــکیالت
خیلــی شــبیه بــه صنــدوق هســتند .پــس اســتفاده از تجربــه آنهــا بســیار مهــم
بــود .نکتــه جالــب ایــن بــود کــه در شســتا و شــرکتهای زیرمجموعــه آن ،در
همــان دولــت قبــل و همزمــان بــا مدیــران صنــدوق بازنشســتگی ،اقــدام بــه
اســتفاده از تجربــه هلدین ـگداری را شــروع کــرده بودنــد و دســتاوردهای خوبــی
هــم داشــتند؛ امــا معلــوم نیســت چــرا ایــن روش اداره داراییهــای شــرکتی بــه
صنــدوق تزریــق نشــد .درهرصــورت بــا اســتفاده از تجربــه آنهــا ،خودمــان و
آنچــه در دنیــا انجــام میشــده و میشــود ،طــرح راهانــدازی چهــار هلدینــگ در
زیرمجموعــه صنــدوق بازنشســتگی را مدنظــر قــرار دادیــم .درواقــع مــا پــروژه
احیــاي صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را شــروع کردیــم .چهــار شــرکت بــدون
اینکــه ســاختار هلدینــگ داشــته باشــند ،بــه نــام هلدینــگ در زیرمجموعــه صنــدوق
فعــال بودنــد .حــدود  99درصــد شــرکتهای صنــدوق بهصــورت واگــذاری ،رد
دیــون و خصوصیســازی واحدهــای دولتــی بــه ایــن صنــدوق واگذارشــده بودنــد.
درواقــع شــروع كرديــد بــه اســتفاده از تجربــه اجرایــی و موفقــی کــه در

جاهــای دیگــر جــواب داده بــود؟

بلــه ،شــرکتها را غربــال کردیــم و موضوعــی کــردن فعالیــت هلدینگهــا را
در دســتور کار قراردادیــم .ســاختمانی ،صنعــت و معــدن ،انــرژی و غــذا ،و دارو
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تقســیمبندیهایی بــود کــه مدنظــر قــرار گرفــت ،آنهــم بهواســطه تعــداد شــرکتها
و حوزههــای فعالیــت آنهــا بــوده و ســلیقهای و یــک کار نمایشــی نبــود .البتــه بــرای
ســهام شــرکتهایی هــم کــه داریــم؛ امــا تــوان تأثیرگــذاری مدیریتــی آنهــا را بــه
خاطــر تعــداد کــم ســهام نداشــتیم ،یــک هلدینــگ ســرمایهگذاری ایجــاد کردیــم كــه
وظیفــه ایــن هلدینــگ حفــظ ارزش ایــن ســهام ،نظــارت بــر داراییهــای صنــدوق،
کنتــرل فرایندهــای بــازار بــورس و تــاش بــرای بهینهتــر کــردن ایــن داراییهــا بــود.
بــا ایــن اقــدام دنبــال چــه چیــزی بودیــد؟ همینکــه شــرکتها در تعــدادی
هلدینــگ طبقهبنــدی شــود کافــی اســت؟

ایــن ابتــدای کار بــود .ضمــن اینکــه مــا راه دیگــری نداشــتیم .اگــر میخواســتیم
صنــدوق را احیــا کنیــم و شــرکتها را اقتصــادی مدیریــت کنیــم ،بایــد ایــن کار
را میکردیــم .ضمــن اینکــه افزایــش کارایــی و بهــرهوری و شــفافیت و کاهــش
همپوشــانی حیطههــای کاری مشــترک ،از دیگــر اهــداف مــا بــود .تقریبــ ًا جــواب
الزم را هــم گرفتیــم .تنهــا یــک ســال از اجــرای ایــن برنامــه میگــذرد و بهرغــم
اینکــه هنــوز کمبودهایــی وجــود دارد ،پاســخهای مثبتــی گرفتیــم کــه موجــب
حمایــت بیشــتر مقامــات وزارتخانــه از در پیــش گرفتــن ایــن رونــد در صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری شــده اســت.
یکــی از وظایــف صندوقهــا هماننــد شــرکتهای بیمــه و بانکهــا ،تأمیــن
مالــی الزم بــرای فعالیتهــای تولیــدی اســت و خودشــان معمــوالً ســراغ
شــرکتداری نمیرونــد ،بلکــه منابــع الزم را بــه کارآفرینــان و بنگاههــای

تولیــدی میدهنــد .بــا ایــن روش هــم هزینههــای اداری و پرســنلی بســیار
اندکــی دارنــد و هــم وظیفــه ذاتــی خــود را در اقتصــاد انجــام میدهنــد؛ امــا
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بــه نظــر میرســد همچنــان کــه بانکهــای کشــور وظیفــه اصلــی خــود را
فرامــوش کــرده و بــه ســمت بنــگاهداری و شــرکتداری رفتهانــد ،صنــدوق
بازنشســتگی هــم همیــن کار را در پیشگرفتــه اســت .آیــا نمیتوانســتید

تمــام تمرکــز خــود را بــر روی فــروش داراییهــای صنــدوق و مدیریــت ایــن
دارایــی در بــازار بــورس قــرار بدهيــد؟

بلــه وظیفــه اصلــی صندوقهــا تأمیــن مالــی فعالیتهــای اقتصــادی اســت؛ امــا
بــرای ایــن کار مشــکالت زیــادی پیــش روی مدیریــت جدیــد وجــود داشــته و دارد.
عمــده شــرکتهای واگذارشــده بــه صنــدوق شــرکتهایی هســتند کــه بهنوعــی
روی دســت دولــت مانــده بودنــد و هزینـهزا بودنــد تــا درآمــدزا .طبیعــی اســت کــه
چنیــن شــرکتهایی را کســی نمیخــرد .مقامــات وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی
و صنــدوق ،چــارهای جــز قبــول چنیــن شــرکتهایی بهجــای دیــون دولــت ندارنــد
چــون معلــوم نیســت دولــت بعدهــا چیــزی بــرای پرداخــت بدهیهــای خــود داشــته
باشــد ،پــس چــارهای جــز پذیــرش همیــن شــرکتهای ضــررده وجــود نــدارد .بــه
ایــن امیــد کــه بــا مدیریــت شــرکتی بتــوان آنهــا را بــه ســوددهی رســاند و در
شــرایط مناســبی آنهــا را فروخــت.
مســئله دیگــر مشــکل بــازار ســرمایه کشــور اســت .وضعیــت ایــن بــازار
بهگونـهای اســت کــه خریدوفــروش در آن بــه حداقــل رســیده اســت .بخشــی از آن
نیــز بــه وضعیــت اقتصــاد کالن و رکــود تورمــی موجــود کشــور برمیگــردد .اآلن
خریــداری بــرای داراییهــای مــا وجــود نــدارد و بهراحتــی نمیتوانســتیم روی
فــروش آنهــا تمرکــز کنیــم .عــاوه بــر ایــن ،خــود مــا هــم نمیدانســتیم میــزان
داراییهــا و موجــودی صنــدوق ،کــه در همــه حوزههــای اقتصــادی پراکنــده اســت،
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چقــدر اســت ،در کجــا قــرار دارد و وضعیــت درآمــد و هزینههــای آن چگونــه
اســت .در یــک چنیــن شــرایطی نمیتــوان بهراحتــی دربــاره فــروش آنهــا و تبدیــل
بــه ســرمایه و مدیریــت ایــن ســرمایه فکــر کــرد.
پس با این محدودیتها بود که شرکتداری و هلدینگداری را برگزیدید؟
مــا آن را انتخــاب نکردیــم .راه دیگــری در پیــش رو نداشــتیم .پــس از
موضوعبنــدی و طبقهبنــدی شــرکتها ،آنهــا را در هلدینگهــا تعریــف کردیــم.
مدتزمــان زیــادی طــول کشــید تــا آییننامههــا و اســناد و مــدارک الزم را بــرای
انجــام ایــن پــروژه تهیــه کنیــم.
ن هــم گفتیــد ،اینجــا جایــی اســت کــه نیروهای سیاســی
همانطــور کــه خودتــا 

و گروههــا بــه آن نظــر دارنــد و میتواننــد نیروهــا و افــراد نزدیــک بــه خــود را
در آنهــا بگمارنــد .در ایــن میــان ،فشــارهای سیاســی وارد ميشــود ،ضمــن اینکه

ایجــاد شــفافیت بــرای برخــی افــراد مضــر اســت و ممکــن اســت منافــع آنهــا را

بــه خطــر بینــدازد .دراینبــاره بــا چــه مســائل و مشــکالتی روبـهرو بودیــد؟

از ایــن مســائل کــه همیشــه بــوده و فشــارها همــواره وارد میشــود .مــا هــم
تــا آنجــا کــه توانســتیم در برابــر آنهــا مقاومــت کردیــم .بهخصــوص وقتــی
وزارتخانــه کارایــی و شــفافیت شــرکتهای صنــدوق را پــس از یــک ســال
مشــاهده کــرد ،حمایتهــای آنهــا هــم از مــا زیــاد شــد و در ایــن راه بــر بســیاری
از مشــکالت و ایــن فشــارها فائــق شــدیم .در ســاختار صنــدوق سیســتم ارزشــیابی
وجــود نداشــت و در نبــود ایــن سیســتم بســیاری از منابــع و امکانــات صنــدوق
دچــار آســیب شــد .مــا ایــن سیســتم را راهانــدازی کردیــم .فشــارهای زیــادی هــم
بــه مــا وارد شــد؛ ولــی ســرانجام کار را پیــش بردیــم.
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مسائل و مشکالت درون سیستمی هم داشتید؟
ســاختار اداری معمــو ً
ال محافظ ـهکار اســت و بــا هــر تغییــری بــه دیــده شــک و
تردیــد نــگاه میکنــد .آنهــا معمــو ً
ال بــا تغیــر ،همراهــی خوبــی نشــان نمیدهنــد.
همــه ردههــای ســازمانی و ســتادی از چنیــن محافظـهکاری برخوردارنــد .از مدیران
ارشــد و میانــی گرفتــه تــا کارمنــدان جــز و پاییــن .البتــه طبیعــی اســت آنهایــی کــه
موقعیتهــای باالتــری دارنــد از ایــن تغییــرات بیشــتر احســاس خطــر میکننــد و
بســیار نگــران هســتند .در اینجــا هــم همینطــور بــود و مشــکالتی وجــود داشــت؛
امــا بــا جلســات و مشــورتهایی کــه داشــتیم و بــا اســتفاده از تجربههــای
مشــابه در شســتا ،کار را پیــش بردیــم .مرحلــه بعــدی کار مــا ایــن اســت کــه نقــش
خــود را در بــازار ســرمایه افزایــش دهیــم و کمکــم از شــرکتداری بــه ســمت
کنتــرل داراییهــا برویــم .البتــه بــه ایــن ســادگی نیســت و اقتصــاد کالن کشــور،
جهتگیریهــای آن و مســائل سیاســی کشــور در ایــن مــورد نقــش بســیاری دارد
و یــک تصمیــم درونســازمانی ســاده نیســت کــه در چنــد جلســه بنشــینیم و پس از
تصویــب ،آن را اجــرا کنیــم .وزارتخانــه هــم دراینبــاره نقــش دارد .هنــوز اســناد
و مــدارک برخــی از شــرکتها و بنگاههــای مــا بهخوبــی مشــخص نیســت و
ابهاماتــی در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ امــا همیــن تجربــه یــک ســال نشــان داده کــه
مســیر درســتی را در پیشگرفتهایــم و احیــای صنــدوق شــروعشــده اســت .اآلن
وضعیــت صنــدوق بازنشســتگی از شســتا بهتــر اســت؛ درحالیکــه تــا پیشازایــن
شســتا شــرایطش بهتــر بــود .دلیــل عمــده آنهــم ثبــات مدیریــت در صنــدوق و
اســتفاده از تــوان کارشناســی و تجربــه آنهــا بــوده اســت.
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بحــث دربــاره چگونگــی شــکلگیری و سروســامان دادن بــه وضعیــت
نابســامان داراییهــای صنــدوق بازنشســتگی اســت کــه بــه شــکلگیری
چندیــن هلدینــگ منجــر شــده اســت .شــما هــم تجربیاتــی در ایــن زمینه

داشــتهاید .پیشازایــن ،وضعیــت بــه چــه شــکل بــود و آیــا مدیرانــی کــه
آنجــا مشــغول بــه کار بودنــد نمیدانســتند در زیرمجموعههایــی کــه کار

میکننــد چقــدر همپوشــانی دارنــد تــا اینهــا را سروســامان دهنــد؟

جســت ه و گریختــه اطالعاتــی داشــتم .از ســال  80در شــرکتهای
زیرمجموعــه شســتا مشــغول بــه کار بــودم .از ســال  81تــا  84مدیرعامــل
ایرانســازه و از  84تــا  86مدیرعامــل شــرکت ســابیر بــودم .از ســال  86تــا
مهــر  91هــم كــه مدیرعامــل شســتا شــدم ،شســتا چندیــن هلدینــگ داشــت؛
بهطــور مثــال در حــوزه ســیمان ســه هلدینــگ داشــتیم ،یــا در پتروشــیمی
نیــز ســه هلدینــگ وجــود داشــت .عــاوه بــر ایــن حــدود شــصت شــرکت
بهطــور مســتقیم بــا شســتا در ارتبــاط بودنــد .وقتــی مــن بــه ایــن شــرکت
رفتــم احســاس کــردم بههمخوردگیهایــی وجــود دارد .مــا ســه هلدینــگ در
یــک زمینــه داشــتیم کــه بیــن آنهــا رقابــت نیــز وجــود داشــت .بــه ایــن نتیجــه
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رســیدیم هلدینگهایــی کــه بینشــان همپوشــانی وجــود دارد و موضــوع فعالیــت
یکســانی دارنــد ،در یکدیگــر ادغــام کنیــم.
پیــش از پرداختــن بــه صحبتهــای شــما بایــد بپرســم کــه آیــا ضــرورت
طبقهبنــدی شــرکتها تــا آن موقــع احســاس نشــده بــود؟

طــرز تفکــر مدیــران بــه ایــن نحــو نبــود .آنهــا یــک ســاختاری را تحویــل گرفتــه
بودنــد و در بهتریــن حالــت و خوشبینانهتریــن شــرایط تــاش داشــتند آنهــا را
بــه همــان نحــو حفــظ كننــد و ادامــه داده بودنــد .نــگاه منســجمی وجــود نداشــت .از
ســال  ،87زیرمجموعههــا را بــه هفــت هلدینــگ تبدیــل کردیــم و تمــام شــرکتها را
بــه هلدینــگ تخصصــی خــودش انتقــال دادیــم کــه هلدینگهــا بــه ایــن نحــو بودنــد:
ســیمان ،پتروشــیمی ،دارو ،ســاختمان ،حملونقــل و. ...
مشکالت فنی هم وجود داشت یا تنها مشکالت درک مدیریتی بود؟
نمیتــوان گفــت مشــکلی وجــود نداشــت؛ امــا قابلحــل بــود .مشــکل اصلــی
درک موضــوع بــود .تــا آن زمــان نــگاه جــدی بــه مبحــث هلدینــگ وجــود نداشــت.
از ســال  87ایــن موضــوع در کشــور بهطــور گســترده مطــرح شــد .تــا قبــل از آن
بنیــاد مســتضعفان ،آنهــم بهطــور پراکنــده ،هلدینگهایــی داشــت .حــدوداً  21رده
فعالیــت متعــدد در زیــر مجموعههــای آنهــا وجــود داشــت .ایــن موضــوع خــارج از
اســتانداردهای جهانــی اســت .پــس از مدتــی در تمــام مجموعــه شســتا ،شــرکتها
رو بــه اصــاح خــود کردنــد؛ امــا صنــدوق بازنشســتگی بــه ســبب نــگاه مدیریتــش،
از ســایر ســازمانها و شــرکتها عقــب افتــاد .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری غیــر
از یــک شــرکت ســرمایهگذاری و چنــد ســهام از شــرکتهای مختلــف ،کــه مســتقیم
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بــه خــودش وصــل بــود ،چیــز دیگــری نداشــت؛ ماننــد شســتا قبــل از ســال .86
وقتــی مــن بــه آنجــا رفتــم چنــد هلدینــگ و شــرکت بهعنــوان زیرمجموعــه
داشــت و مشــخص نبــود در آن زیرمجموعههــا چــه میگــذرد و چگونــه تصمیــم
گرفتــه میشــد .ایــن موضــوع را مطــرح کردیــم کــه بهتــر اســت هلدینگهایــی بــا
موضــوع یکســان را ادغــام کــرده و آنهــا را تخصصــی کنیــم .ایــن اقــدام ســبب
میشــود مدیــران متخصــص ،ناظــر بــر کارهــا باشــند و طبیعــی اســت کــه مدیــران
متخصــص صنعــت را میشناســند .در ایــن صــورت مدیــر تخصصــی میشــد
و نــگاه پراکنــده او را تنهــا بــه زیرمجموعههــای خــودش کــه از یــک جنــس و
ســنخ هســتند معطــوف میشــد .درحالیکــه پیشازایــن شــرکتهایي کــه کمتریــن
ارتبــاط را بــا هــم داشــتند در زیرمجموعــه هلدینگهــا بودنــد و در بهتریــن حالــت
مدیــر میبایســت از فعالیتهــای مختلــف سررشــته داشــته باشــد کــه در عمــل
ممکــن نبــود.
در میــان مدیــران درون بدنــه هلدینگهــا مقاومــت وجــود داشــت؟ بــه نظــر
میرســد وقتــی شــفافیتهایی نباشــد ،منافــع زیــادی عایــد خیلیهــا میشــود.
اگــر ایــن دیــد شــما را هــم نداشــته باشــیم ،میتــوان گفــت کــه افــراد همیشــه از
تغییــر فــرار میکننــد .کمتریــن دلیــل آن بــه خطــر افتــادن موقعیتشــان اســت؛ ولــی
بــا نــگاه علمــی کــه در ایــن تغییــر وجــود داشــت ،علیرغــم فشــارهای وارده ،ایــن
سیســتم جــا افتــاد و موفــق شــد.
هدف از این مخالفتها چه بود؟
شــاید عــادت کــردن بــه سیســتم قبلــی بــود .خیلیهــا نســبت بــه تغییــرات
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آگاهــی نداشــتند .در شســتا هــم همیــن وضعیــت و مخالفتهــا وجــود داشــت کــه
هــم بــه دلیــل عــدم آگاهــی بــود و هــم اینکــه در ادغامهــا وقتــی ســه مدیــر بــه
یــک مدیــر تقلیــل پیــدا میکــرد ،شــرایط بــرای برخــی قابلقبــول نبــود .اشــخاص
شــغل و موقعیــت خــود را از دســت میدادنــد .بــرای همیــن مخالفتهایــی را انجــام
میدادنــد .برخیهــا هــم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــا جابهجــا شدنشــان یکســری
اطالعاتــی کــه داشــتند ،دیگــر مفیــد نخواهــد بــود و بــه همیــن دلیــل از سیســتم حذف
میشــوند .اصــو ً
ال میتــوان گفــت در شــرکتهای نیمهدولتــی تغییــرات ،پدیــدهای
ناخوشــایند اســت و تــا جایــیکــه میشــود از تغییــرات فــرار میکننــد .ایــن حــس
فــرار از تغییــر ،از مدیــران ســطح بــاال و میانــی تــا کارمنــدان جــزء وجــود دارد.
بــا ایــن فکــر کــه بعــد از چنیــن تغییراتــی ،تعدیــل نیــرو صــورت ميگیــرد و آنهــا
کارشــان را از دســت دهنــد یــا موقعیــت ،منافــع ســابق و روابــط غیررســمی درونــی
آنهــا شکســته و افــراد آســیبپذیرتر میشــوند؛ بــرای همیــن مقاومــت میکننــد.
آنها این مقاومت را چگونه نشان میدهند؟
همــکاری نمیکننــد و جوســازیهایی صــورت میدهنــد کــه مدیــران جدیــد
قصــد برهــم ریختــن سیســتم را دارنــد و اتهامهایــی از ایــن قبیــل.
شســتا یــا صنــدوق بازنشســتگی جــزو سیســتمهایی اســت کــه گروههــای

سیاســی در آن حضــور دارنــد و بــه آن چشــم میدوزنــد .بــه دلیــل گســتردگی
و تعــداد زیــاد شــرکتها ممكــن اســت نیروهــای خــود را در آنهــا بگمارنــد

و از یکدیگــر حمایــت کننــد .بــرای شــروع چنیــن تغییراتــی کــه شــما در
شســتا و آقــای اســامیان در صنــدوق آغــاز كرديــد ،فشــارهای وارده از بیــرون

سیســتم چقــدر بــود؟
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یــک مدیــر را کــه منتقــل میکردیــم ،گاهــ ًا تــا پنــج نماینــده مجلــس تمــاس
میگرفتنــد کــه چــرا ایــن شــخص را تغییــر دادهایــد .او را بــه ســمت خــود برگردانید.
گاهــی از دفتــر رئیسجمهــور هــم تماسهایــی گرفتــه میشــد .پرســنل هــم اگــر
در موقعیتشــان احســاس خطــر میکردنــد ،گاهــ ًا اطالعــات غلــط را بــه مدیــران
باالدســتی منتقــل میکردنــد و آنهــا بــر اســاس ایــن اطالعــات غلــط تصمیمــات
ن ترتیــب مدیریــت جدیــد تضعیــف و ناکارآمــد
اشــتباهی اتخــاذ میکردنــد و بــهایـ 
نشــان داده میشــد؛ البتــه مــا آنهــا را توجیــه میکردیــم و توضیحــات کاملــی را
در اختیارشــان قــرار میدادیــم کــه از ایــن اشــتباه دربیاینــد .مهمتریــن دســتاورد
مــا حضــور مدیــران تخصصــی در کارهــا بــود .حضــور ایــن افــراد ســبب رشــد
ســریعتر صنعــت و شــرکتها میشــود ،ســوددهی را باالتــر و هزینههــا را
پایینتــر مـیآورد؛ بـ ه همیــنســبب ،کمتــر بــه خاطــر تغییرهــا مؤاخــذه میشــدیم.
اگــر ایــن تغییراتــی کــه شــما میگوییــد موفــق بــه انجــام آنهــا شــدید و

بهــرهوری و ســوددهی را بــاال بردیــد واقع ـ ًا رویداده اســت ،پــس چــرا غالب ـ ًا
گفتــه میشــود شســتا یــا صنــدوق بازنشســتگی زیــانده هســتند و کارایــی

ندارنــد یــا اینکــه مدیرعامالنشــان بهســرعت تغییــر میکننــد؛ بــه همیــن
دلیــل امــکان برنامهریزیهــای بلندمــدت وجــود نــدارد؟

چنیــن چیــزی بهدليــل غلــط بــودن سیســتم و ضعــف یــا نبــود برنامهریــزی
نیســت؛ بهطــور مثــال مــا در هــر هلدینــگ ســند چش ـمانداز پنــج و ده ســال آینــده
را طراحــی و برنامهریــزی کــرده بودیــم .مــا بهعنــوان مدیــران شســتا ایــن اســناد
و مقــررات را بــا مدیــران هلدینــگ مربــوط امضــا و مبادلــه کردیــم و هلدینگهــا
موظــف بودنــد براســاس ایــن ســندها اقــدام کننــد.
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مــا در هــر صنعــت ،ورود ،خــروج و توســعه را تعریــف کردیــم و گفتیــم اگــر
میخواهیــم وارد صنعــت ســیمان شــویم ،قصــد ورود بــه چنیــن بخشهایــی را
داریــم و بخشهایــی هســتند کــه مزیــت دارد؛ امــا در آنهــا حضــور نداریــم و بایــد
ورود کنیــم .یکســری از بخشهــا هــم هســتند کــه در آنهــا حضــور داریــم؛ ولــي
مزیتــی ندارنــد؛ بنابرایــن اعــام کردیــم کــه از ایــن بخشهــا خــارج میشــویم.
یکســری از بخشهــا هــم بودنــد کــه هــم مزیــت داشــتند و هــم مــا در آنهــا
حضــور داشــتیم؛ بنابرایــن میبایســت حضــور در چنیــن بخشهایــی را توســعه
میدادیــم .مدیــران قاعدتـ ًا موظــف بودنــد چنیــن برنامــه و اســتراتژی را پیــاده و بــه
آن عمــل کننــد؛ امــا متأســفانه در چنــد ســال گذشــته ،در شســتا بــه ســبب تغییــرات
عمــده مدیریتــی و ایــن جابهجاییهــا ،کســی طبــق برنامــه و ســند عمــل نمیکــرد.
یکــی از دالیلــی کــه شــرکتها زیــانده شــدهاند ،مســائل کالن اقتصــادی کشــور
اســت؛ مثـ ً
ا تــا چنــد ســال پیــش ،صنعــت فــوالد جــزو صنایع پربــازده بــود؛ امــا حاال
اینگونــه نیســت .بخــش دیگــر زیاندهــی هــم ناشــی از تغییــر مدیــران اســت و اینکــه
مدیــران برنامههــا را مدنظــر قــرار ندادهانــد و بــه آن عمــل نمیکننــد .فکــر نمیکنــم
در حــال حاضــر در شســتا کســی بــه ایــن اســناد پایبنــد باشــد؛ البتــه در صنــدوق
بازنشســتگی در ایــن ســالها ،ثبــات مدیریــت وجــود داشــته و ایــن برنامهریزیهــا
تبییــن شــده بــود .اعتقــاد مــن ایــن اســت چالشهایــی کــه مــا در شســتا داشــتیم ،در
صنــدوق وجــود نــدارد .جاهایــی کــه تغییــرات مدیریتــی کمتــر بــوده و مدیــران بــه
ســند پایبنــد بودنــد ،ســوددهی بــاال و زیاندهیهــا کــم بــوده اســت؛ بهطــور مثــال در
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خــوب عمــل شــده؛ زیــرا ثبــات مدیریتــی وجــود داشــته و
مدیرانــش بــا برنامــه عمــل کردهانــد .در بنیــاد مســتضعفان هــم آقــای ســعیدی کیــا،
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بــا وجــود اینکــه دو ســال وارد ایــن کارشــده ،اصــاح ســاختار کــرده و درمجمــوع
وضعیــت بنیــاد در مقایســه بــا قبــل مناســب اســت.
آيــا مدیرعامــل و گــروه مدیریتــی قبلــی صنــدوق بازنشســتگی اشــراف کاملــی

بــر مســائل اقتصــادی و مدیریتــی نداشــتند؟

صنــدوق وجهــهای اقتصــادی دارد و آن فــرد ،شــخصیت اقتصــادی نبــود و
مدیرانــی هــم کــه بــرای بخشهــای مختلــف اقتصــادی در نظــر گرفتــه بودنــد ،ســابقه
مدیریــت اقتصــادی نداشــتند؛ بــه همیــن دلیــل صنــدوق آســیبهای بســیاری دیــد.
برعکــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ،در ده ســال گذشــته رشــد خوبــی
در مســائل اقتصــادی داشــت .قبــل از ســال  86کســی ســتاد را نمیشــناخت و
نمیدانســتند کــه در کارهــای اقتصــادی مشــغول اســت؛ امــا حــاال بســیار فعالشــده
اســت و در حــال حاضــر ،حتــی از بنیــاد مســتضعفان هــم در بحثهــای اقتصــادی
جلوتــر افتــاده اســت .صنــدوق بازنشســتگی هــم در حــال حاضــر عملکــرد مناســب
و درســتی دارد؛ البتــه بــرای درسـتتر شــدن بایــد یکســری از ســهام تغییــر کنــد و
جابهجاییهایــی صــورت بگیــرد.
صنــدوق بازنشســتگی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در تمامــی دولتهــا ،مرکزی
بــرای تأمیــن کمبــود دولتهــا بودنــد .بهنوعــی گفتــه میشــود کــه اینهــا
در عمــل ورشکســته هســتند و کســانی کــه بعدهــا بازنشســته خواهنــد شــد،

آینــده روشــنی نخواهنــد داشــت .ایــن جریانــات سیاســی چــه تأثیــری بــر
ایــن ســازمان گذاشــته اســت؟

بــا توجــه بــه اطالعــات مــن ،در حــال حاضــر دولــت حــدود  100هــزار میلیــارد
تومــان بــه تأمیــن اجتماعــی بدهــکار اســت .آنهــا هــم نمیتواننــد طلبشــان را -بــه
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هــر دلیلــی -از دولــت بگیرنــد .بهجــای وصــول طلــب ،صنــدوق ســهام خــود را
در رهــن بانــک میگــذارد و مثــ ً
ا  2هــزار میلیــارد تومــان وام میگیــرد .موقــع
تسویهحســاب ،صنــدوق نمیتوانــد قســط را پرداخــت کنــد و بانــک ســهام را
بابــت طلــب خــود برم ـیدارد .ایــن اتفــاق بســیار رخ میدهــد .ایــن از ناکارآمــدی
مســئوالن مربــوط اســت کــه نمیتواننــد طلــب خــود را از دولــت وصــول کننــد.
ایــن صندوقهــا قــرار نیســت هزینههــای جــاری دولــت را تأمیــن کننــد ،بلکــه
وظیفهشــان تأمیــن حقــوق آینــدگان اســت.
و فــروش ســهام صنــدوق بــرای تأمیــن نیازهــای جــاری ،در بدتریــن حالــت
ممکــن اســت بــه ورشکســتگی منجــر میشــود؟

تــا جایــی کــه اطــاع دارم تأمیــن اجتماعــی حــدود  14هــزار میلیــارد تومــان از
بانکهــا وام گرفتــه و شســتا را بابــت آن وامهــا متعهــد کــرده اســت .درحالیکــه
ســود شســتا  1الــی  2هــزار میلیــارد تومــان اســت ،ســود پرداختــی بــه بانــک
بابــت آن وامهــا باالتــر از ایــن مبلــغ اســت؛ یعنــی اقســاط را نهتنهــا نمیتوانــد
بدهنــد ،حتــی ســود بانــک را هــم نمیتواننــد پرداخــت کننــد؛ امــا بــه نظــر میرســد
بــا مدیریــت یکپارچــهای کــه بهواســطه ایجــاد ایــن هلدینگهــا در صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری صــورت گرفتــه ،آنهــا تــاش خــود را بــه تخصصــی کــردن
حــوزه اقتصــاد بــرای ایفــای کارکــرد و نقــش اصلــی صندوقهــای ســرمایهگذاری
معطــوف نمودهانــد تــا بــاکار تخصصــی -اقتصــادی بتواننــد صندوقهــا را از
بحرانهایــی کــه متأســفانه بــه دلیــل عــدم پرداختــن تخصصــی بــه حــوزه اقتصــاد
دچــار شــدهاند نجــات دهنــد.

توگو با:
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علی رومی
تولد:

-

تحصیالت:

-

سوابق:
مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی

صندوق بازنشستگی کشوری؛
مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران؛
مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان؛
مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران؛
عضو هیئتمدیره شرکتهای مختلف تولیدی و توزیع و
فروش زیرمجموعه شرکت صنایع شیر ایران؛
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکتهای مختلف صنایع
غذایی ،ساختمانی ،سیمان ،فوالد ،کشاورزی به مدت سي سال.

این هلدینگ چه زمانی شکل گرفت؟
در  30آذر بهمنظــور ایجــاد همافزایــی و تقویــت ســاختار اقتصــادی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و در پــی تصویــب تشــکیل شــش هلدینــگ
تخصصــی در هیئتامنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،شــرکت ســرمایهگذاری
«صبــا جهــاد» بهعنــوان هلدینــگ صنایــع غذایــی ،کشــاورزی و دارویــی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،فعالیــت خــود را اســتمراربخشــید کــه
شــرکتهای تابعــه اصلــی ایــن هلدینــگ عبارتانــد از صنایــع شــیر ایــران
(پــگاه) ،فرآوردههــای شــیالتی بندرعبــاس ،ســهامی عــام پیچــک ،صنایــع
لبنــی اراک ،آبــزی فرآینــد بوشــهر ،مجتمــع طیــور فــارس ،بازرگانــی پدیــده
نیــکان صبــا ،بازرگانــی جبــل دماونــد صبــا ،داروســازی ثامــن ،دارو پــوش،
داروســازی شــهید قاضــی و فرآوردههــای تزریقــی -دارویــی.
هــدف از ایجــاد ایــن هلدینــگ چــه بــود؟ یعنــی تــا پیشازایــن نیــاز بــه
آن احســاس نمیشــد؟

تشــکیل ایــن هلدینگهــای تخصصــی یکــی از مهمتریــن و بهتریــن کارهــای
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اقتصــادی گــروه جدیــد مدیریتــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت و یقین ـ ًا
ایــن هلدینگهــا بــا ایجــاد ســاختارهای جدیــد و مبتنــی بــر ســودآوری و تفکــر
اقتصــادی خواهنــد توانســت خواســت اصلــی ســهامداران عزیــز ،یعنــی همــان
بازنشســتگان گرامــی را اجرایــی كننــد.
پتانســیلهای موجــود در ایــن هلدینگهــا ایجــاد فرصــت رشــد و تعالــی بــر
پایــه حقــوق ،اخــاق و اقتصــاد اســت .تــاش بــرای درک مشــترک ســاختاری و
ســازمانی بــرای ایجــاد همافزایــی درونگروهــی ،ســرلوحه کارهــای ایــن هلدینــگ
اســت و همــه شــرکتهای گــروه بایــد بــا ایجــاد همگرایــی و تعامــل ســازنده و بــا
ارتقــای مهارتهــای فــردی و شــاخصهای بهــرهوری و خالقیــت در ایــن جهــت
ش از ایــن بــرای مســئوالن مشــخص نبــود کــه شــرکتها چــه
گام بردارنــد .تــا پیـ 
میکننــد ،درآمدزاییهــا بــه چــه شــکل اســت و اصــو ً
ال در چــه حوزههایــی فعالیــت
دارنــد .بعضــ ًا حتــی در رقابــت بــا هــم و تضعیــف هــم فعــال بودنــد و مدیریــت
واحــدی بــر آنهــا اعمــال نمیشــد .معلــوم نیســت چــرا دراینبــاره اقدامــی
صــورت نگرفــت .بلــد نبودنــد یــا نخواســتند و شــاید توانــش را پیــدا نکردنــد و
عوامــل دیگــر كــه میتوانــد دراینبــاره مؤثــر بــوده باشــد.
بــا راهانــدازی ایــن هلدینگهــا ظرفیــت باالیــی بــرای توســعه منابــع مالــی،
ســودآوری و اشــتغال ایجــاد شــده اســت .بهبــود فضــای کســبوکار ،اهتمــام
و ارتقــای جایــگاه مدیریــت و اصــاح روندهــای اقتصــادی غیرتخصصــی از
دیگــر برنامههــا و دورنمــای نقشــه راه ایــن هلدینــگ اســت .بــا اتخــاذ تدابیــر
شایستهســاالری و شایســتهمحوری و توجــه بــه بازارهــای داخلــی و صادراتــی،
همچنيــن بهرهگیــری از روشهــای روز طراحــی و تولیــد محصــول و بازاریابــی و
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فــروش ،تمــام تــاش خــود را بــرای ارتقــای ســطح اقتصــادی شــرکتها بهویــژه
در شــرایط پســابرجام بــه کار خواهیــم بســت.
چــه تغییراتــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری روی داد کــه بــه ایــن نتیجــه
رســیدند بایــد چنیــن کارهایــی و ایــن تغییــرات را ایجــاد کننــد؟

اتفــاق خاصــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــور نیفتــاده اســت و تنهــا بــه لطــف
و یــاری حضــرت حــق و تدبیــر دولــت محتــرم ،مدیــران و همکارانــی کــه در ایــن
دوره ،ســکان هدایــت ایــن مجموعــه عظیــم و متعلــق بــه بازنشســتگان را بــه دســت
گرفتهانــد ،تــاش خــود را بــه تخصصــی کــردن حــوزه اقتصــاد بــرای ایفــای
کارکــرد و نقــش اصلــی صندوقهــای ســرمایهگذاری کــه ریــال بــه ریــال آن از
منابــع یکــی از عزیزتریــن و قابلاحترامتریــن اقشــار جامعــه یعنــی بازنشســتگان
ل شــده اســت ،معطــوف كردهانــد تــا بــا کار تخصصــی و اقتصــادی
کشــوری تشــکی 
بتواننــد صندوقهــا را از بحرانهایــی کــه متأســفانه بــه دلیــل عــدم پرداختــن
تخصصــی بــه حــوزه اقتصــاد ،دچــار شــدهاند نجــات داده و بارقــه امیــد را در
چشــمان امیــدوار ســهامداران اصلــی ایــن صندوقهــا نمایــان کننــد.
در ایــن یــک ســالی کــه از راهانــدازی آن گذشــته ،شــاهد چــه دســتاوردهای

مشــخصي بودیــد؟

قاعدتـ ًا اگــر بخواهــم بــه تواناییهــا و پتانســیلهای ایــن هلدینگهــای تخصصــی
و در کل تخصصــی شــدن اقتصــاد اشــارهکنــم میتــوان در چندیــن بخــش نــام
بــرد کــه یقینـ ًا در صــورت حرکــت در چارچوبهــای تخصصــی ،خواهیــم توانســت
بــه اهــداف تعیینشــده و ایجــاد بارقــه امیــد دســتیابیــم .اینهــا عبارتانــد از:
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الــف) تــاش بــرای ایجــاد فرصتهــای رشــد و تعالــی معنــوی بــر پایــه حقــوق،
اخــاق و اقتصــاد اســامی در هلدینگهــا؛
ب) تحــول ســازمانی ،برنامــهای و اصــاح روندهــای اجرایــی در شــرکتهای
زیرمجموعــه؛
ج) ظرفیتســازی بــرای آگاهــی و آگاهیبخشــی بــا رویکــرد آگاهــی از
مســئولیتها و حقــوق؛
د) تقویــت و تحکیــم هویــت اقتصــادی در حــوزه اشــتغال مبتنی بــر اعتمادبهنفس
و خودباوری؛
ه) توانمنــد كــردن ســرمایه انســانی بهمنظــور بهرهمنــدی از ظرفیتهــای
اقتصــادی موجــود در شــرکتهای هلدینــگ؛
و) فرصتشناســی بهمنظــور اســتفاده از ایدههــا و حرکتهــای خالقانــه
ســرمایههای انســانی و مالــی؛
ز) تــاش بــرای درک مشــترک ســاختاری و ســازمانی بهمنظــور ایجــاد
ســینرژیک و همافزایــی درونگروهــی؛
ح) ایجاد همگرایی و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و اقتصادی؛
ط) ارتقــاي مهارتهــای فــردی و شــاخصهای بهــرهوری ،خالقیــت ،کارآفرینــی،
کشــف و بهکارگیــری اســتعدادها و مهارتهــای ســرمایه انســانی.
البتــه بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه در همیــن یــک ســال بــه همــه ایــن موارد دسـت
یافتهایــم .در بســیاری مــوارد در مســیر درســت قــرار داده شــدیم كــه بــهزودی
اثــرات و بازدهــی بــاالی آن را میتــوان مشــاهده کــرد .بســیاری پتانســیلها و
کارکردهــای خــرد و کالن دیگــر وجــود دارد کــه اگــر تخصصــی و درســت در
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مســیر قــرار گیرنــد ،نهتنهــا ســودآوری حتمــی و ایجــاد امیــد را نویــد میدهــد،
بلکــه موجــب افزایــش بهرهمنــدی بازنشســتگان از زندگــی بهتــر و در شــأن را نیــز
بــه دنبــال خواهــد داشــت.
و برای آینده پیش رو که ترسیم شده چه برنامهای دارید؟
برنامــه اصلــی مــا حــول توانمندســازی نیــروی انســانی و چابکســازی فراینــد
عمــل اســت .مــا چنــد حــوزه اصلــی کارکــردی را پیــش روی خــود داریــم:
در مرحلــه نخســت مكانيســم عمــل همــه شــرکتهای تابعــه احصــا میشــود؛
بدیــن معنــا کــه مــا بایــد همــه شــرکتها را عضــوی از یــک کل هماهنــگ قلمــداد
کنیــم؛ بهعبارتیدیگــر اگــر چارچــوب کلــی فعالیتهــای هــر شــرکت نتوانــد در
رده یــک مجموعــه منســجم مؤثــر واقــع شــود ،بایــد در فراینــد عمــل آن مجموعــه
تغییراتــی لحــاظ کــرد.
اولیــن ویژگــی هلدینــگ هدفمنــد ایــن اســت کــه همــه مجموعــه بــه نحــوی
مکمــل هــم باشــند .در حــال حاضــر مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی بــا همــه
اضــاع و شــؤونش بایــد ایــن رونــد مکملگــرا بــودن را در دل همــه شــرکتها
و مجموعههــای تابعــه ایجــاد کنــد تــا بتوانــد یــک کارکــرد کامــل از جریانســازی
فرهنــگ محــور و البتــه اقتصادمحــور را در اختیــار داشــته باشــد.
فرصتهای پیش رو برای هلدینگ تحت مدیریت چیست؟
اگــر بخواهیــم بهصــورت تیتــروار بــه برخــی از ایــن فرصتهــا اشــاره داشــته
باشــم ،بایــد بگویــم:
الــف) بهبــود و دارا بــودن ظرفیتهــای الزم در حــوزه اقتصــادی ،اجتماعــی و
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حتــی فرهنگــی بــرای ارتقــاي شــاخصهای ســودآوری؛
ب) موقعیت ممتاز فعلی از نظر استراتژیکی و برنامه محوری؛
ج) ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل ایجادشــده در حــوزه ســرمایههای انســانی و
ما لی ؛
د) بهبــود نســبی کیفیــت نظــام آموزشــی و شــاخصهای رشــد و پیشــرفت در
ســالهای اخیــر؛
ه) ظرفیت باالی ایجادشده برای توسعه مشاغل و اشتغال؛
و) بهبود نسبی محیط کسبوکار؛
ز) اهتمــام و ارتقــاي جایــگاه مدیریتــی و اصــاح روندهــای اقتصــادی
غیر تخصصــی ؛
ح) آغــاز تــاش مســتمر بــرای اصــاح ســاختارهای بیمــه ،نظــام مالیاتــی و
بــازار ســرمایه؛
ط) حرکــت دادن بســیاری از ســرمایههای انســانی و اجتماعــی بهســوی
مشــارکت اقتصــادی و اجتماعــی در حــوزه معطــوف بــه کار و تولیــد و بســیاری از
فرصتهــای دیگــر کــه بهخصــوص در ســالهای اخیــر توســعهیافتــه یــا آغــاز
شــده اســت.
چــه زمــان میتــوان از ایــن فرصتهــا بــرای رشــد اقتصــادی و ســودمحوری

شــرکتهای تابعــه بهرهبــرداری کــرد؟

بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در چنیــن شــرایطی امــکان رشــد
ســرمایههای انســانی در همــه ابعــاد و وجــوه ،امــکان پیشــرفت نرمافــزاری بــر
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پایــه عناصــر تعیینکننــده فرهنگــی و البتــه حضــور ســینرژیک و رقابتمحــور
در عرصــه فضــای اقتصــادی وجــود خواهــد داشــت .مــا زمانــی میتوانیــم ادعــا
کنیــم ســودآور بودهایــم کــه همــه مؤلفههــای فرهنگــی و اقتصــادی را در یــک
فراینــد تولیــدی و توزیعــی و نیازســنجی معتبــر در درون مجموعــه هلدینگهــا
فعــال نماییــم.
چه شاخصهای عملیاتی برای برنامه سودآوری واقعی هلدینگ دارید؟
بیــان تبییــن محــور یکبهیــک برنامههــا و محورهــای اســتراتژیک آمــاده
پیادهســازی در هلدینــگ در بحبوحــه رقابتهــای تنگاتنــگ اقتصــادی ،ممكــن اســت
چنــدان توجیهپذیــر و بــه صــاح هلدینــگ نباشــد ،ولــی بهصــورت کلــی مــواردی
را بیــان میکنــم.
 .1شایستهساالری و شایسته محوری در انتصابات و فعالیتها؛
 .2توجــه جــدی بــه شــاخصهای تخصصــی اقتصــادی و ســودآوری
مجمو عههــا ؛
 .3بهرهگیری از فضای سینرژیک و همافزایی درونگروهی؛
 .4توجه جدی به بازارهای داخلی و صادراتی در اختیار هلدینگ؛
 .5بهرهگیــری از متدهــا و روشهــای روز طراحــی ،تولیــد محصــول ،بازاریابــی
و فــروش؛
 .6طراحی و بهرهبرداری مؤثر از فناوریهای نوین آموزشی و ترویجی؛
 .7توجه جدی به استفاده از روشهای جدید و بهروز تبلیغات؛
 .8ایجــاد و گســترش بانکهــای اطالعاتــی و شــبکههای نرمافــزاری الزم بــرای
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آمــوزش ســرمایههای انســانی در هلدینــگ؛
 .9تهیــه و تنظیــم اســتانداردهای آموزشــی و فرهنگــی ویــژه شــرکتهای
تولیــدی؛
 .10برنامهریزی برای اصالح و توسعه نظام اطالعاتی و آماری هلدینگها؛
 .11بهرهمنــدی از ســرمایههای اجتماعــی موجــود و بالقــوه بــرای پیشــرفت و
ایجــاد فرصتهــای شــغلی؛
 .12بهبود فضای نهادهای پشتیبانیکننده حوزههای مرتبط با هلدینگها؛
 .13یکپارچگــی در سیاســتگذاری ،برنامهریــزی ،نظــارت و تخصیــص
ســرمایههای انســانی و مالــی بــه واحدهــای تولیــدی مناطــق مختلــف بــا حفــظ
رویکردهــای ترسیمشــده در هلدینــگ.
بــا برنامــهای مــدون و اســتراتژیک بــا قابلیــت اجرایــی بــاال در حــال حرکــت
هســتیم و ایــن تنهــا مربــوط بــه دوره حضــور اینجانــب در هلدینــگ نمیشــود،
بلکــه از زمــان دســتیابی و مشــهود شــدن موقعیتهــای چشــمگیر گــروه
مذاکرهکننــده هســتهای در شــرکت صنایــع شــیر ایــران (پــگاه) اقــدام بــه تشــکیل
تیمــی در ایــن خصــوص بــرای رصــد دائمــی تغییــر و تحــوالت نمــوده و ضمــن
تدویــن برنامههــای دقیــق در مســیر ،گامهــای بســیار مؤثــری برداشــتهایم؛
ولــی نکتــه مهــم آن اســت کــه در شــرایط پســابرجام ،فضایــی ویــژه در عرصــه
بینالمللــی فراهــم میشــود؛ عرصــهای کــه فرصتهــا و تهدیدهــای بســیاری بــه
همــراه دارد ،چارچــوب خدمــات و دریافتهــا را دگرگــون میکنــد و البتــه محتــاج
یــک طرحریــزی اســتراتژیک در عرصــه فعالیتهــای اقتصــادی نیــز هســت .مــا
در چنیــن شــرایطی یــک طــرح کلــی مشــخص داریــم کــه بــه فراخــور مختصــات
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و ویژگیهــای خــاص مــورد مطالبــه ،تخصیصهــا و تفاوتهایــی را میطلبــد.
آن طــرح کلــی تولیــد بــر اســاس تقاضــا و نیــاز بــازاری اســت کــه در دوران
پســابرجام بــا آن روبــهرو شــدهایم؛ امــا یــک نکتــه کلیــدی بســیار مهــم وجــود
دارد و آن اینکــه اگــر قــرار اســت وارد عرصــه بینالمللــی شــویم در کنــار رصــد
تقاضــای اقتصــادی ،مؤلفههــای فرهنگــی جوامــع را نیــز بایــد مدنظــر قــرار دهیــم.
در حــال حاضــر مــا یــک مجموعــه فکــری -عملیاتــی بــرای رصــد فضــای پیــش رو
و طرحریــزی عملیاتــی سیســتم تولیــد و توزیــع در حــال کار داریــم.
برنامــه و رویکــردی بــرای شــرکتهای دارویــی کــه هلدینــگ در آنهــا

ســهامدار اســت ،داریــد؟

شــرکتهای دارویــی درحقیقــت بايــد حلقــه واســطه دانشمحــور و تولیــد
تقاضامحــور باشــد .شــرکتهای دارویــی بــا عنایــت بــه تولیــدات ویــژه خــود بیــش
از هــر چیــز بــه دانــش تولیــد و پیونــد عمیــق بــا حــوزه بهداشــت و درمــان نیــاز
دارنــد تــا او ً
ال اولویتهــای تولیــدی را کشــف کننــد و از ســوی دیگــر بــر اســاس
دانــش کارآمــد و بــهروز ،بهتریــن تولیــدات را بــر گســتره بــازار وارد نماینــد.
اآلن مــا بهشــدت نیازمنــد داروهــای نوترکیــب و روزآمــدی هســتیم تــا بتوانیــم
در عرصــه رقابــت بینالمللــی نیــز حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم .تــاش مــا
بــرای سامانبخشــی بــه تولیــدات و رونــد حرکتــی شــرکتهای دارویــی بــر
اســاس اولویتهــای چــون آمــوزش و توانمندســازی ســرمایه انســانی ،پیونــد بــا
بدنــه علمــی کشــور در حــوزه بهداشــت و درمــان و نیازســنجی منطقـهای ،ملــی و
بومــی شــکلگرفته اســت .تشــکیل هلدینگهــای تخصصــی یکــی از مهمتریــن و
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اساسـیترین اقدامــات در دوره جدیــد مدیریــت در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بهعنــوان نهــادی عمومــی غیردولتــی اســت
کــه امانـتدار ســرمایه یــکعمر تــاش و ممارســت بازنشســتگان عزیز کشــورمان
اســت ،باقیاتالصالحاتــی خواهــد بــود کــه تبییــن و تشــریح دســتاوردها و رهآورد
تشــکیل ایــن هلدینگهــای تخصصــی بارقههــای امیــد را در دل ســهامداران عزیــز
شــکوفا میکنــد .تجمیــع و ادغــام ســپس مدیریــت و هدایــت شــرکتهایی بــا فراینــد
عملکــردی مشــابه ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات در جهــت خــروج از مدیریــت ســنتی
و تغییــر رویکــرد بــه ســمت مدیریــت فراینــدی و رهبــری ســازمانی بــر اســاس
دادههــای تخصصــی بــرای هــر چــه نزدیکتــر شــدن بنگاههــای اقتصــادی بــه
اهــداف تعیینشــده بــر اســاس اســتراتژیهای اجرایــی تدویــنشــده اســت.
مشکالتی هم در مسیر راهاندازی داشتید؟
بــدون مشــکل کــه نمیشــود .مشــکالت داخلــی و پرســنلی تــا مســائل فنــی و
حقوقــی؛ امــا بــا همــکاری و کار جمعــی باالخــره موفــق شــدیم .تشــکیل هلدینــگ
تخصصــی صنایــع غذایــی ،کشــاورزی و دارویــی و شــش هلدینــگ تخصصــی
دیگــر در دوره مدیرتــی جدیــد در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،بســتری را
بــرای غلبــه تخصــص بــر دادههــای تحمیلــی و هدایــت و رهبــری ســازمانی بــر
مبنــای همافزایــی ( )Synergyفراهــم و موجبــات شــکوفایی و تحــول بهویــژه در
شــرکتهایی کــه متأســفانه بــر اســاس دیدگاههــای رانتــی و غیراقتصــادی در
حــال ورشکســتگی ( )bankruptcyو نابــودی بودنــد ،فراهــم كــرد.
متأســفانه مدیریــت غیراقتصــادی و سیاســی شــدن اقتصــاد بهجــای اقتصــادی
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شــدن سیاســت و اداره بنگاههــای اقتصــادی بــا شــیوه مدیریــت عمومــی ،همچنيــن
صــرف منابــع و منافــع بهصــورت خصوصــی ،آفــت گریبانگیــر بنگاههــای
اقتصــادی عمومــی غیردولتــی مــا بــوده اســت .گامهــای مؤثــری کــه از زمــان
تشــکیل هلدینــگ تخصصــی صنایــع غذایــی ،کشــاورزی و دارویــی بهصــورت
همهجانبــه و همهســویه ،بــا تدویــن راهبردهــا و اســتراتژیهای اجرایــی بــر
مبنــای ســودآوری و هــم ســو باسیاسـتهای ســامتمحور دولــت محتــرم تدبیــر
و امیــد برداشــت ه شــده ،امــروز پــس از گذشــت یــک ســال از تشــکیل ایــن هلدینــگ
شــاهد دســتاوردهای امیدبخشــی هســتیم.
اآلن تعداد شرکتهای زیرمجموعه چقدر هستند؟
هلدینــگ صنایــع غذایــی ،کشــاورزی و دارویــی بــا دارا بــودن چهــل شــرکت
تولیــدی ،دامپــروری ،بازرگانــی و فــروش ،ســرمایهگذاری و بــورس و حملونقــل
کــه همــه ایــن شــرکتها بــا تعریفــی واحــد و اســتراتژی مشــترک در خدمــت تولیــد
و توزیــع و فــروش محصــوالت غذایــی بــا کیفیــت و ســامتمحور هســتند .مــا
توانســتهایم بــا اســتفاده از ظرفیتهــا و پتانســیلهایی کــه در کشــور و حتــی در
غــرب آســیا ســرآمد بــوده ،و رصــد دقیــق تحــوالت بینالمللــی و هـمگام بــا علــوم
و فنــون روز دنیــا در حــوزه تولیــد ،بازاریابــی و فــروش و بــورس ،بــه موفقیتهــا
و دســتاوردهای بزرگــی دســت پیــدا کنیــم.
پــس ظاهــرا ً اآلن از نظــر ســاختاری مشــکلی نداریــد و اگــر در برنامههــا موفــق

نباشــيد دليــل آن سیاســتهای اقتصــاد کالن کشــور و مناســبات بینالمللــی
اســت؟ آیــا ایــن برداشــت مــن درســت اســت؟
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فضــای رقابــت داخلــی و بهویــژه پــس از برجــام ،و فضــای رقابــت خارجــی بــا
تشــکیل گروههــای تخصصــی و رصــد دقیــق تحــوالت و اتفاقــات بینالمللــی بــا
رویکــرد حضــور در بازارهــای صادراتــی جدیــد و بهرهگیــری از تــوان تخصصــی
روز کشــورهای صاحــب صنعــت و برندهــای بــزرگ ،فضــا و بســترهای مناســبی
بــرای شــرکتهای هلدینــگ فراهــم آورده اســت.
تــاش در جهــت تولیــد محصــوالت بــر پایــه بهتریــن کیفیــت و ســامتمحور
بــا بهرهگیــری از بزرگتریــن و مدرنتریــن دســتگاهها و سیســتمهای تولیــدی
و توزیــع و فــروش آن در بازارهــای داخلــی بــا هــدف کنتــرل قیمتهــا و قابلیــت
دسترســی بــاال بــه همــراه اســتفاده از بزرگتریــن و مجهزتریــن نــاوگان توزیعــی
و بهروزتریــن متدهــا و روشهــای فــروش ،یکــی از مهمتریــن داليــل روی آوردن
بــه هلدینگســازی در ایــن حــوزه بــوده اســت .عــاوه بــر آن ،بــا تأکیــد بــر منفعــت
همــه شــرکای اجتماعــی و اقتصــادی کــه مهمتریــن آنهــا دامــداران و تأمینکنندگان
مــواد اولیــه بهحســاب میآینــد و همچنیــن افزایــش ارتقــاي ســامت بهعنــوان
اصلیتریــن شــاخصه «امنیــت غذایــی» یکــی از دغدغههــای ملــی و اساســی اســت
کــه از داشــتههای صادقانــه و موجبــات بالندگــی هلدینــگ تخصصــی صنایــع
غذایــی ،کشــاورزی و دارویــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت.
چیــزی کــه قبــ ً
ا در ایــن بخــش نبــود و حــاال بــا راهانــدازی هلدینــگ

بهدســتآمده،

چيســت؟

مهمتریــن و اولیــن آنهــا شفافســازی اقتصــادی اســت .تأکیــد بــر انضبــاط
مالــی و رصــد دقیــق و ارزیابــی مســتمر مدیــران ارشــد شــرکتهای زیرمجموعــه
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هلدینــگ بــرای صیانــت و پاســداری از ســرمایههای ســهامداران بــا تشــکیل
کارگروههــا و تیمهــای تخصصــی حسابرســی و ارزیابــی عملکــرد مدیــران و
کارکنــان از سیاس ـتهای اجراشــده بــر اســاس رویکــرد و سیاس ـتهای انضبــاط
مالــی و جلوگیــری از فســاد ،اهــداف اولیــه بــرای راهانــدازی ایــن هلدینــگ اســت.
چابکســازی شــرکتها و هیئتهــای مدیــره بــرای افزایــش بازدهــی
شــرکتها و عمــل بــه قوانیــن در ایــن خصــوص ،یکــی از اولیــن هلدینگهــای
اجراکننــده ایــن سیاســت در کشــور ،مؤیــد قانونمــداری و اجــرای دقیــق قانــون
در ایــن هلدینــگ اســت .تــاش در جهــت ســودآور کــردن شــرکتهای زیــانده،
اســتفاده از کارکردهــا و بســترهای مناســب بــورس بــرای ســرمایهگذاری و
ورود شــرکتهای تابعــه بــه بــورس ،تأمیــن منابــع مالــی مناســب و ارزانقیمــت
بــرای تولیــد ،افزایــش تــوان رقابــت داخلــی بــا ایجــاد تنــوع در نــوع و بســتهبندی
محصــوالت ،بســط و گســترش بازارهــای خارجــی باهــدف افزایــش ســهم فــروش
صادراتــی ،تولیــد شــیر خشــک نــوزاد بــرای جلوگیــری از خــروج ارز و تأمیــن ایــن
محصــول اســتراتژیک در داخــل کشــور ،تولیــد شــیرخاگ باکیفیــت در شــرکتهای
کشــت و صنعــت و دامپــروری ،انتصــاب مدیــران متخصــص ،دلســوز و پاکدســت
و حــذف مدیــران متخلــف و رانتــی از شــرکتهای زیرمجموعــه ،احیــاي برندهــای
معتبــر متعلــق بــه شــرکتهای زیرمجموعــه بهخصــوص تــن بندرعبــاس و پیچــک
و ارتقــاي برنــد خوشنــام پــگاه ،ایجــاد تنــوع در محصــوالت صادراتــی بهویــژه
محصــوالت بــا حاشــیه ســود بــاال ماننــد انــواع پنیــر ،افزایــش  150درصــدی ســود
در گــروه صنایــع شــیر ایــران (پــگاه) نســبت بــه مــدت مشــابه ،ایجــاد رضایــت و
تعامــل بــا شــرکای اجتماعــی و اقتصــادی بهویــژه دامــداران ،کســب  44نشــان
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ســامت و ایمنــی و اســتاندارد از ســازمان غــذا و دارو وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی و ســازمان ملــی اســتاندارد (میــان شــرکتهای تولیــد مــواد
غذایــی کشــور بینظیراســت) ،تشــکیل شــرکت پخــش سراســر پــگاه بــا رویکــرد
بهرهگیــری از جدیدتریــن و بهروزتریــن متدهــای بازاریابــی و فــروش بــا اســتفاده
از تیمــی تخصصــی ،اســتفاده از روشهــای نویــن تبلیغــات تجــاری ،حرکــت بــه
ســمت اســتفاده از مدیــران صاحبنظــر و متخصــص بینالمللــی در تولیــد،
بســتهبندی و توزیــع و فــروش ،کاهــش چشــمگیر ضایعــات در تولیــد و فــروش
بــا مدیریــت و رصــد دقیــق و اصولــی ،اســتفاده بهینــه از کرســیهای متعلــق
بــه هلدینــگ در شــرکتهای دارویــی ،تــاش در جهــت افزایــش ســرانه مصــرف
جامعــه بــا رویکــرد ارتقــاي ســامت و  ...بخشــی از فعالیتهــای هلدینــگ صنایــع
غذایــی ،دارویــی و کشــاورزی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از زمــان تشــکیل
تاکنــون اســت.

توگو با:
گف 

محمود طهماسبی کهیانی
تولد:
1363

تحصیالت:

دکترای مدیریت مالی
سوابق:

مدیر عامل هلدینگ بانک ،بیمه و سهام صندوق
بازنشستگی کشوری (شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه
صبا) از سال 1393

آقای دکتر درباره تاریخچه این هلدینگ توضيح دهيد.
ایــن هلدینــگ ،تنهــا هلدینــگ صنــدوق بازنشســتگی اســت کــه از قبــل وجــود
نداشــت .عمــ ً
ا فعالیتهــای ســرمایهگذاری و مؤسســهای کــه ایــن کار را
انجــام دهــد ،قب ـ ً
ا بــه ایــن نحــو نبــود .پیــشازایــن ،شــرکتها ،فعالیتهــای
ســرمایهگذاری مجــزا داشــتند و هرکــدام بــرای خــودش عمــل میکــرد.
یکســری دارایــی نیــز در اختیــار داشــتند کــه در بــورس بــه فــروش گذاشــته
یــا خریــداری میکردنــد .بعضــی ســودآور و بعضیهــا زیــانده بودنــد.
مســئل ه مهمتــر ایــن بــود کــه بــه ســبب مبلــغ و ارزش بــاالی داراییهــاي
صنــدوق بازنشســتگی و پراکندگــی شــرکتها ،عمــ ً
ا نظارتــی بــر آنهــا
وجــود نداشــت .گاهــی شــرکتی ســهمی را خریــداری میکــرد و همــان لحظــه
آن را میفروخــت .شــرکتها عم ـ ً
ا هیچگونــه ارتباطــی باهــم نداشــتند؛ چــون
داراییهــای بســیاری در صنــدوق وجــود داشــت ،بهتبــع فســاد هــم بــه
وجــود میآمــد .وقتــی مــا آمدیــم یکســری از مســائل را توانســتیم رصــد و
برطــرف کنیــم.
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ســرمایه باالدســتی شــرکتها بســیار زیــاد بــود و هرکــدام از آنهــا بــه
فکــر منافــع خــود بودنــد .فلســفه تشــکیل هلدینــگ ایــن بــود کــه داراییهــای
بورســی صنــدوق ،ماننــد فــوالد مبارکــه و شــرکتهای دیگــر را تــا حــدی کــه
کرســی مدیریتــی نداشــته باشــند ،جمــعآوری کنــد .از طــرف دیگــر شــرکتهای
ســرمایهگذاری ،تأمیــن ســرمایه و کارگــزاری را نیــز در خــود جــای دهنــد و تبدیــل
بــه یکنهــاد مالــی شــوند .بــا ایــن تفکــر ایــن هلدینــگ در  8دی  94رســم ًا مجــوز
فعالیــت گرفــت.
مهمتریــن مزیــت ایــن هلدینــگ مدیریــت یکپارچــه ســرمایهها و رصــد بهتــر
فعالیتهــا بــود و از همــه مهمتــر اینکــه در فعالیتهــا شــفافیت وجــود داشــت.
وقتــی هلدینــگ تأســیس شــد ،ســرمایه خاصــی نداشــت .وظیفــه مــا ایــن بــود کــه
شــرکت را راهانــدازی کنــم ،شــرکتهای مشــکلدار را اصالحکــرده و شــرکتهای
جدیــدی را تأســیس کنیــم .از اوایــل اردیبهشــت  95انتقــاالت آغــاز شــد .همــه
ایــن انتقــاالت هــم از طریــق بــورس و بــا کمتریــن هزینــه معامالتــی انجــام شــد.
شــرکتهای ســرمایهگذاری و کارگــذاری را نیــز انتقــال دادیــم و شــرکت بیمــه
ملــت را بهصــورت اختصاصــی بــرای صنــدوق تصاحــب کردیــم .ســهام بعضــی
ن یــک ســال سروســامان
از شــرکتها هــم فروختــه شــد .رویهــمرفتــه در ایــ 
خوبــی بــه وضعیــت شــرکتها و داراییهــای مالــی صنــدوق داده شــد.
مشکالت حقوقی و اداری خاصی در این مسیر داشتید؟
وقتــی قصــد انتقــال ســهمهای بزرگــی را داریــد ،نکتــه مهــم انجــام ایــن کار
بــا هزینههــای کمتــر اســت .مــا ایــن انتقــاالت را از طریــق بــورس انجــام دادیــم.
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حــدود  1000میلیــارد تومــان پورتفــو و ســبد ســهام بــا هزینــه کمتــر از  7میلیــارد
تومــان انتقــال دادیــم؛ درحالیکــه اگــر ایــن انتقالهــا خــارج از بــورس انجــام
میشــد ،هزینههایــی حــدود پنجــاه میلیــارد تومــان در برمیداشــت .البتــه در
ایــن مســیر مشــکالتی هــم وجــود داشــت .مث ـ ً
ا تــا زمانــی کــه وکالتنامههــا در
اختیــار مــا قــرار گیــرد و وکالــت اختیــار و اداره ســهم را داشــته باشــیم ،زمــان
زیــادی طــول کشــید .یــا بعضــی شــرکتها ماننــد ســرمایهگذاری صنــدوق-
چــون ســهامدارهای متعــدد داشــت و همــه هــم در بــورس بودنــد -بــرای ایــن
نقلوانتقالهــا هــر کاری نمیتوانســتیم بهراحتــی انجــام دهیــم .مســائل بســیاری
داشــتیم کــه بیشــتر بــا مذاکــره و پیــدا کــردن راههــای حقوقــی تقریبـ ًا همه را پشــت
ســر گذاشــتیم .البتــه بــا زمانبــری بیشــتر .مشــکالت حقوقــی وجــود داشــت؛ امــا
توانســتیم ایــن مشــکالت را حــل کنیــم.
در ایــن میــان حواســمان بــه ســهمها و رونــد قیمتهــای آنهــا نیــز بــود .اینکــه
چــه زمانــی ســهمی کاهــش قیمــت دارد یــا قیمتــش افزایــش دارد و چــه زمانــی
شــروع بــه فــروش و چــه زمانــی اقــدام بــه خریــد ســهام جدیــد کنیــم .قبـ ً
ا چنیــن
نظــارت و بررســی وجــود نداشــت .درصورتیکــه مــا بهصــورت روزانــه ســهام
و قیمتهــای آنهــا را رصــد کــرده و بهصــورت هفتگــی بــه صنــدوق گــزارش
میدهیــم .در یــک ســال گذشــته حــدود  1000میلیــارد تومــان پورتفــو بــه ارزش
داراییهــای صنــدوق بازنشســتگی اضافــه شــد .از طــرف دیگــر بــا مدیریــت و
رصــد بهموقــع رونــد بــازار ســرمایه ،بــه میــزان زیــادی از کاهــش ارزش
داراییهــای مالــی صنــدوق جلوگیــری شــد.
ســهام بعضــی از شــرکتها وضعیــت بســیار بــدی داشــتند ،ماننــد کفــش

 / 60اصالح ساختار شرکتها و هلدینگسازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری

ملــی کــه بــا مذاکــره اجــازه ندادیــم ارزش آن در بــورس پاییــن بیایــد .همچنیــن
از بســیاری ضررهــای احتمالــی جلوگیــری کردیــم .در ســرمایهگذاریها مالــی
امســال خــود نیــز حــدود  70درصــد افزایــش ســود خواهیــم داشــت .مــا شــرکتها
را تحــت کنتــرل آوردیــم و ایــن شــرکتها بــا مــا بهراحتــی تعامــل دارنــد .بعضــی
شــرکتها هســتند کــه مدیرعاملشــان بههیچوجــه قصــد همــکاری بــا هلدینــگ را
نــدارد و میخواهــد هیــچ مقــام نظارتــی بــر آنهــا و عملکردشــان وجــود نداشــته
باشــد تــا او بتوانــد بــه کارهــای خــود برســد؛ امــا مــا چنیــن چیــزی را برنمیتابیــم.
یکــی از دالیــل ایجــاد ایــن هلدینــگ جلوگیــری از ایــن عــدم شفافیتهاســت؛ بنابرایــن
بزرگتریــن مشــکل مــا در ایــن مســیر متقاعــد و همــراه کــردن ایــن مدیــران و
شــرکتهای یاغــی و ســرکش بــوده اســت.
مــا بــر شــرکتها نظــارت داریــم و از برخــی اقدامــات نادرســت جلوگیــری
میکنیــم؛ امــا از طــرف دیگــر ،اگــر شــرکتی طــرح خــوب و قابــل اجرایــی داشــته
باشــد ،از آن اســتقبال میکنیــم .پیشازایــن کســی بــه فکــر بنــگاهداری نبــود و هــر
کــس کار خــود را انجــام مـیداد .بــدون اینکــه بــه فکــر درآمدزایــی شــرکت باشــند.
مشــکالت درون سیســتمی چگونــه بــود؟ خیلــی از شــرکتها پيــش از شــروع

کار شــما و هلدینــگ هیــچ ناظــري نداشــتند ،وقتــی چنیــن مقــام ناظــری
شــروع بــه کارکــرد مخالفتهایشــان چگونــه بــود؟

در ایــن مــدت حــدود  1000میلیــارد تومــان پورتفــو انتقــال دادیــم ،ایــن مقــدار
بــرای یــک یــا دو ســهم نبــود .در بــورس بــا  50میلیــارد تومــان خیلــی کارهــا
میشــود کــرد .حــال شــما در نظــر داشــته باشــید هلدینگــی بخواهــد ایــن مقــدار
پــول را کامـ ً
ا از دســت یکســری شــرکت دربیــاورد .بــرای در اختیــار داشــتن چنین
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پولــی خیلیهــا حاضرنــد کارهــای زیــادی انجــام بدهنــد .خــارج کــردن برخــی
دسـتاندازیها در ایــن مبالــغ کار بســیار دشــوار و ســختی بــود؛ امــا خوشــبختانه
در تعامــل بــا وزارتخانــه و مشــروعیتی کــه هلدینــگ بــرای خــودش ایجــاد کــرد،
بــر بســیاری از ایــن مســائل فائــق شــدیم.
بنابرایــن مشــکالت بســیار بــود .بعضــی افــراد و شــرکتها ،ســهام را بــه مــا
نمیدادنــد و یکســری ســهمها را هــم میفروختنــد تــا مــا بــه آنهــا دسترســی
نداشــته باشــیم .بــا زحمــت آنهــا را از دســت عــدهای خــارج کردیــم؛ درحالیکــه
همیــن داراییهــا بــرای ایــن شــرکتها و برخــی افــراد ،ســاالنه میلیاردهــا تومــان
ســود داشــت .بهراحتــی نمیشــود از ایــن ســود دســت کشــید .نامهنــگاری،
پروندهســازی و انــگ و تهمــت تــا مانعتراشــی اداری ،پیشپاافتادهتریــن اقداماتــی
بــود کــه در برابــر ایــن رونــد انجــام دادنــد .همــه ایــن اقدامــات زمــان انجــام کار را
بــه تعویــق میانداخــت .ایــن دارایــی و ســود در دســت آنهــا بهعنــوان یــک ابــزار
اعمــال قــدرت و فشــار اســتفاده میکردنــد .مقاومتهایــی نشــان میدادنــد .ماننــد
اینکــه اعــام میکردنــد کار شــما غیرقانونــی اســت .ســهمهایی را میفروختنــد یــا
فریــز میکردنــد و نامهنگاریهایــی را انجــام ميدادنــد.
زمانــی کــه ایــن هلدینــگ آغــاز بــه کارکــرد ،قــرار بــود حــدود  2هــزار و 300
میلیــارد تومــان ســهام و داراییهــای مالــی صنــدوق در شــرکتها و مؤسسـههای
مختلــف بــه ایــن هلدینــگ منتقــل شــود .از ایــن مبلــغ حــدود  1800میلیــارد تومــان
آن در قالــب ســهم بــود .از ایــن مقــدار ســهم حــدوداً  1000میلیــارد بــه مــا انتقــال
پیــدا کــرد .بقیــه را یــا اجــازه انتقــال ندادنــد یــا ســهم را فریــز كردنــد یــا فروختنــد.
یــا اینکــه ســهم را وثیقــه کردنــد .همــه اینهــا بــرای ایــن بــود کــه زور و ابــزار
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اعمــال قدرتــی کــه بــه خاطــر ایــن ســهام بــه دســت آورده بودنــد ،از دستشــان
خــارج نشــود.

 800میلیارد تومانی که انتقال داده نشد جزو دارایی شما محسوب میشود؟
خیر.

مگر قرار نبود که به شما منتقل شود؟
بلــه چنیــن قــراری بــود؛ امــا انتقــال ندادنــد و حــاال چنیــن دارایــی وجــود نــدارد.
البتــه در پورتفــو صنــدوق وجــود دارد.
در صنــدوق بازنشســتگی یــا در کل مجموعــه وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی،

بحــث تغییرهــای مدیریتــی و سیاســی بــازی وجــود دارد .در فراینــد تشــکیل
ایــن هلدینــگ و انتقــال داراییهــا و ســهام چــه فشــارهای سیاســی وجــود
داشــت؟

مســلم ًا کار در سیســتم دولتــی ،چنیــن فشــارهایی را هــم بــه همــراه دارد .بیــرون
از ســازمان ،فشــارهای غیرتخصصــی بســیاری بــر مــا وارد میشــد .از نهادهــای
نظارتــی تــا وزارتخانــه ،فشــارهای را اعمــال میکردنــد .وقتــی چنیــن نهادهایــی
متوجــه شــوند کــه هلدینگــی تــازه تأسیسشــده ،از معرفــی نیــرو تا درخواسـتهای
غیرقانونــی مطــرح میکننــد و مدیریــت در چنیــن مجموعـهای بســیار ســخت اســت.
یــا بایــد بــه فکــر مانــدن و کنــار آمــدن بــا خواســتهها و فشــارهای بیرویــه و
تمامنشــدنی آنهــا بــود یــا بــا یــک پشــتوانه الزم و محکــم در برابــر آنهــا ایســتاد؛
امــا خوشــبختانه تــا بــه اآلن سیســتم مــا پــاک باقــیمانــده اســت.
چه خواستههای غیرقانونی داشتند؟
معیارهــای فــروش ســهام مــا تابلــو قیمــت ســهام در بــورس اســت و هیچکــس
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نمیتوانــد در تابلــوي بــورس دس ـتکاری کنــد؛ امــا از مــا درخواســت میکردنــد
کــه فــان دارایــی را ارزانتــر از معیــار تابلــو بفروشــیم .روزهــای اول از ایــن قبیــل
درخواسـتها بســیار بــود؛ امــا مقاومــت کردیــم و حــاال مثــل آن روزهــا نیســت و
کمتــر شــده اســت.
شــاید بــه خاطــر مخالفــت مــا بــا درخواس ـتهای غیرقانونــی شــخصی ،افــراد
بــرای مــا پاپــوش درســت کننــد؛ امــا وقتــی میبیننــد در برابــر آنهــا ایســتادهایم،
راههــای دیگــری در پیــش ميگيرنــد یــا فشــارها را کــم میكننــد.
ایــن مقاومتــی کــه شــما بیــان میکنیــد ســبب کاهــش فشــارها شــده ،تــا

چــه حــد بــه خاطــر پشــتوانهای بــوده کــه هلدینــگ داشــته اســت؟ یــا اینکــه

صــرف حضــور خــود شماســت و بعــد از رفتــن شــما و آمــدن کــس دیگــری
بهجــای شــما ،همچنــان ایــن مقاومتهــا ادامــه خواهــد داشــت؟

ســاختار را بهنوعــی تنظیــم کردهایــم کــه هرکســی نمیتوانــد ســمت مدیرعامــل
را تصاحــب کنــد و یــک فــرد متخصــص بایــد کار را بــه دســت بگیــرد .مطمئــن
باشــید اگــر شــخص غیرمتخصصــی بیایــد کل سیســتم را یکماهــه نابــود میکنــد.
صحبــت شــما را بــا توجــه بــه انتخــاب مدیرهــا میتــوان پاســخ داد .بنــا بــر تصمیــم
آن شــخص ،بایــد گفــت کــه اســتقامت ادامــه پیــدا میکنــد یــا نــه.
گفتیــد بحــث بنــگاهداری قبــ ً
ا وجــود نداشــته یــا اگــر بــوده بهصــورت

پراکنــده و کار بهخوبــی پیــش نمیرفتــه اســت .مقایســهای بیــن گذشــته و
حــال انجــام دهیــد.

ذات صندوقهایــی مثــل صنــدوق بازنشســتگی اینگونــه اســت کــه معمــو ً
ال
بــه شــرکتهای زیرمجموعــه خــود ،اقتصــادی نــگاه نمیکننــد؛ امــا بــرای مــا کــه
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زیرمجموعــه صنــدوق هســتیم ،اینگونــه نیســت .شــرکتهایی کــه ابزارمحــور
هســتند ،ماننــد کارگزاریهــا ،بــرای مــا خیلــی مهــم هســتند .چــون آنهــا ابــزار
کار مــا هســتند .بهجــای اینکــه بــه فکــر سودآوریشــان باشــیم ،بیشــتر بــه دنبــال
کمــک کــردن بــه آنهــا هســتیم و اعتبــار بــه آنهــا میدهیــم؛ ولــی شــرکتهایی
کــه ســودمحور هســتند ،بــه سودشــان فکــر میکنیــم .امســال شــرکتهایمان
حــدود  30درصــد بیشــتر ســود دارنــد.
در این فرایند مشکلی با وزارت خانه داشتید؟
مشکلی نداشتیم .اتفاق ًا کمک هم میکردند.
تخانه مخالفتی نکرد؟
یعنی زمانی که چنین موضوعی طرح شد وزار 
من زمانی که طرح مصوب شد وارد مجموعه شدم و در جریان نیستم.
در حــال حاضــر تعــداد شــرکتها یــا ســهمهایی کــه تحــت پوشــش
شماســت چــه مقــدار اســت؟

حــدود هفــت شــرکت مدیریتــی ،دو شــرکت ســرمایهگذاری و کارگــزاری و
چندیــن شــرکت کــه ســهمهای ریــز بورســی دارنــد؛ بنابرایــن معمــو ً
ال بــه دلیــل
خریدوفــروش روزانــه و نظارتــی کــه بــر بــازار ســرمایهداریــم ،گاهــی ایــن ســهام
ریــز فروختــه میشــوند و ســهام جدیــدی خریــداری میگــردد؛ بنابرایــن تعــداد
شــرکتها را دقیــق نمیتوانیــم بگوییــم.
این هلدینگسازی چه دستاوردی داشته است؟
راجــع بــه سیســیتم هلدینــگداری در مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی اتفــاق
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ن یــک ســال اخیــر شــاهد بــود.
خوبــی افتــاده و صنــدوق نتایــج مثبتــش را در ای ـ 
ســالهای آینــده شــرایط مســلم ًا بهتــر خواهــد شــد .نکت ـهای کــه اهمیــت دارد ایــن
اســت کــه هلدینگهــا از لحــاظ ســاختاری تغییــر پیــدا کردنــد و از ایــن بــه بعــد بایــد
در تفکــر هلدینـگداری تغییــر ایجــاد کــرده و آن را اصــاح کنیــم .یعنــی هلدینگهــا
در تخصصهــای مشــترک بــا یکدیگــر همپوشــانی داشــته باشــند.
صنــدوق در ایــن دو ســال ،قصــد داشــت سیســتم خــود را هلدینگــی کنــد کــه
بســیار کار درســتی بــود و ایــن کار را خــوب انجــام داد .از ایــن بــه بعــد هلدینگهــا
وجــود دارنــد و نیــاز بــه ســاخت دوبــاره آنهــا نیســت ،بلکــه بایــد از امــروز بــه
بعــد هلدین ـگداری انجــام شــود .بحثهایــی راجــع بــه شــفافیت و اداره هلدینگهــا
بایــد انجــام شــود .بــا توجــه بــه خــط ســیری کــه در صنــدوق مشــاهده میکنــم تــا
یــک ســال آینــده اینگونــه مشــکالت کوچــک هــم حــل میشــود.
تهیه آییننامهها انجا م شده است؟
مــا آییننامههــای داخلــی خودمــان را تکمیــل کردهایــم و در حــال حاضــر
بــر اســاس توانایــی شــرکتها اصالحاتــی انجــام دادهایــم و بــه نظــر میرســد
از ایــن بــه بعــد بایــد دربــاره بازدهــی و ســودآوری و اجــرای روشهــای نویــن
بنــگاهداری مدیریــت شــود .تــا پیــشاز ایــن ،بــرای مســئوالن مشــخص نبــود کــه
شــرکتها چــه میکننــد ،درآمدزاییهــا بــه چــه شــکل اســت و اصــو ً
ال در چــه
حوزههایــی فعالیــت دارنــد .بعض ـ ًا حتــی در رقابــت بــا هــم و تضعیــف هــم فعــال
بودنــد و مدیریــت واحــدی بــر آنهــا اعمــال نمیشــد .بــا راهانــدازی ایــن هلدینــگ
ظرفیــت باالیــی بــرای توســعه منابــع مالــی ،ســودآوری و اشــتغال ایجــاد شــده
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اســت .بهبــود فضــای کســبوکار ،اهتمــام و ارتقــای جایــگاه مدیریــت و اصــاح
روندهــای اقتصــادی غیرتخصصــی ،از دیگــر برنامههــا و دورنمــای نقشــه راه ایــن
هلدینــگ اســت.

توگو با:
گف 

محمود شهشهانیپور
تولد:
-

تحصیالت:
دکترای حسابداری
سوابق:

معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی
کشوری
عضو هيأت مديره شركت مجتمع صنايع قائم رضا
رئيس هيأت مديره شركت حسابرسي قائم تراز سپاهان
عضو هيأت مديره شركت فوالد ميبد
عضو هيأت مديره شركت مجتمع فوالد اردكان
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت تکادو
عضو و نايب رئيس هيأت مديره شركت فرآوردههاي نسوز آذر

آیــا شــما از ابتــدا در فراینــد ســاخت ،ایجــاد و راهانــدازی هلدینگهــای

زیرمجموعــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بودیــد؟
بله من از اول در جریان بودم.

جرقــه یــا کلیــد اینکــه ایــن هلدینگهــا بایــد ســاخته شــود چطــور زده
شد ؟

دکتــر اســامیان در  21دیمــاه ســال  1393در صنــدوق بازنشســتگی قبول
مســئولیت کردنــد .مــن آن زمــان در صنــدوق مشــغول نبــودم .ایشــان بــا توجه
بــه شــناختی کــه از تجربــه کاری من داشــتند ،جلسـهای گذاشــتند و توضیحاتی
دادنــد کــه صنــدوق چــه وضعیتــی دارد .ایــن درخواســت را داشــتند کــه بــرای
صنــدوق و بــر اســاس وضــع موجــود ،در فــاز یــک ،هلدینگهایــی بهصــورت
تخصصــی راهانــدازی شــود .فهرســتی از شــرکتهای زیرمجموعــه صنــدوق
در اختیــار مــن قــرار گرفتــه بــود که نشــان مـیداد  177شــرکت وجــود دارد که
صنــدوق در آنهــا بیــش از  1درصــد ســهام دارد و در تعــداد شــصت شــرکت،
صنــدوق حــق اعمــال کنتــرل دارد .یعنــی اکثریــت پسـتهای هیئتمدیــره را در
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اختیــار دارد و بیشــترین ســهام آنهــا را دارد.
بــر اســاس وضعیتــی کــه صنــدوق داشــت تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ایــن
شــرکتها در شــش حــوزه طبقهبنــدی تخصصــی شــوند .وضعیتــی کــه قبــ ً
ا
وجــود نداشــت .البتــه در آن زمــان چهــار هلدینــگ در زیرمجموعــه صنــدوق ایجــاد
شــده بــود کــه همهچیــز در ســبد آنهــا وجــود داشــت .نفــت ،فــوالد و ســاختمان و
مــواد غذایــی و ســبد ســهام ،پرتفــوی آنهــا را تشــکیل میدادنــد و معلــوم نبــود
در چــه زمینههایــی کار میکننــد .یــک نمــودار داریــم کــه نشــان میدهــد بــه چــه
شــکل بــوده و بــه چــه شــکلی و شــمایلی تبدیــل شــدهاند؛ بــرای مثــال در شــرکت
هلدینــگ آتیــه صبــا ،بخــش انــرژی ،صنعــت و معــدن ،غــذا و دارو ،چــوب ،کاغــذ و
خدمــات فعالیــت میکردنــد و مدیــران هلدینــگ نــه از نظــر فنــی و نــه از نظــر اداری
قــادر بــه کنتــرل زیرمجموعــه خــود نبودنــد و نمیدانســتند در زیرمجموعههــا چــه
اتفاقــی در حــال روی دادن اســت .در شــرکت عمــران ســاختمان تــزار پیریــز هــم
شــرکتهای فعــال در حوزههــای انــرژی و ســاختمان و ســرمایهگذاری داشــتیم.
در فــاز اول کار ،آنهــا را دســتهبندی کردیــم؛ بــه ایــن صــورت کــه آنهــا را در
شــش هلدینــگ تعریــف کردیــم و بــه ســمت تخصصیشــدن ســوق دادیــم .بخــش
انــرژی را بــه هلدینــگ انــرژی و شــرکتهای فعــال در حــوزه ســاختمان را بــه هلدینگ
ســاختمان و همینطــور همــه عرصههــای فعالیــت شــرکتها و داراییهــای صنــدوق
را شناســایی و در هلدینــگ ســرمایهگذاری تعریــف کــرده و بــه آن منتقل کردیــم .البته
ممکــن اســت کــه ایــن دســتهبندی مهــم باشــد ،ولــی چیــزی کــه در هلدینگهــا اهمیــت
پیــدا میکنــد نحــوه اداره آنهاســت .شــرکتهای کنترلــی و آنهایــی کــه بیشــترین
ســهام مدیریتــی آنهــا در اختیــار صنــدوق بــود ،در دســتهبندی هلدینگهــا قــرار
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گرفــت .آنهایــی هــم کــه حــق کنترلشــان را نداریــم ،بــه یکیــک هلدینــگ مالــی منتقــل
کــرده و ایــن هلدینــگ مدیریــت اداره ســهام مــا در آن شــرکتها ،نقلوانتقالشــان و
خریدوفــروش آنهــا را بــر عهــده گرفــت .در جاهایــی کــه ســهام خیلــی پائینــی داریم،
ایــن کار را انجــام دادیــم .مثــ ً
ا در گلگهــر  2درصــد ســهام و ایرانخــودرو چهــار
درصــد ســهام داریــم .در مجمــع عمومــی ایــن شــرکتها نمیتوانیــم تأثیرگــذار
باشــیم و تــوان اعمــال مدیریتــی هــم نداریــم .یــک منبــع مالــی بزرگــی از داراییهــای
صنــدوق در آنجــا بلوکـ ه شــده کــه مــا یــک هلدینــگ مالــی بــا دو مأموریــت کــه یکــی
تبدیــل داراییهــا و دیگــری حفــظ ارزش و ثــروت صنــدوق باشــد را مأمــور اداره و
مدیریــت ایــن ســهام کردیــم .ایــن خیلــی مهــم اســت .چــون بســیاری از داراییهــای
مــا در بــورس اســت و اگــر روی آن دقــت نکنیــم و پشــتیبانی بهموقــع از آنهــا
نداشــته باشــیم ،ضــرر و زیــان بســیار خواهیــم دیــد؛ مثـ ً
ا اگــر قیمــت ســهم یکــی از
شــرکتهایی کــه مــا در آنهــا ســهام اندکــی داریــم ،بــه میــزان  10تومــان کــم شــود،
زمانــی کــه شــما  2میلیــارد عــدد ســهم در آن شــرکت داشــته باشــید ،زیــان حاصلــه
بــه  20میلیــارد تومــان در یــک ســاعت یــا یــک دقیقــه میرســد و تمــام ایــن دارایــی
دود میشــود و ثــروت و دارایــی صنــدوق کــه متعلــق بــه بازنشســتگان اســت از
بیــن م ـیرود؛ بنابرایــن بــا راهانــدازی هلدینــگ ســرمایهگذاری مدیریــت تخصصــی،
بــر مجموعــه ایــن داراییهــا اعمــا ل نظــر کردیــم.
قبــل از اینکــه ایــن هلدینــگ راه انــدازی شــود ،ایــن ســهام چطــور اداره

میشــد ؟

نمیتوانم بگویم چطور؛ چون آن زمان در اینجا نبودم.
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یعنی نظارتی بر افزایش قیمت و زمان سودآوری آنها وجود نداشت؟
منظــور مــن ایــن نیســت .میخواهــم بگویــم کــه مــا اول آنهــا را دســتهبندی
کردیــم و هرکــدام از شــرکتها را در زیرمجموعــه یــک هلدینــگ تخصصــی قــرار
دادیــم ســپس بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه در چــه زمینههایــی داراییهــای خــود را
نگـهداری و کدامیــک را واگــذار کنیــم؛ مثـ ً
ا شــرکتهای زیرمجموعــه صنــدوق در
بخــش صنعــت غذایــی بــازده اندکــی دارنــد و ســهم کمــی از بــازار را در اختیــار
دارنــد کــه اصـ ً
ا بــرای مــا یــک مزیــت اقتصــادی نیســت .البتــه اگــر بخواهیــد یــک
بنــگاه را اقتصــادی اداره کنیــد یــا بایــد بهبــود وضعیــت داشــته باشــد یــا اینکــه در
شــرایطی و باقیمــت مناســب بــه فــروش برســد و ســرمایه حاصــل از فــروش آنهــا
را در مکانهــای اقتصــادی دارای مزیــت ســرمایهگذاری کنیــم .البتــه همــه اینهــا
بــرای مرحلــه فــاز  2کار در شــرکتهای زیرمجموعــه هلدینگهــای صنــدوق
بازنشســتگی اســت و فکــر میکنــم اآلن در ایــن مرحلــه قــرار داریــم .چــون فــاز
اول راهانــدازی بــود کــه در دیمــاه  93شــروع شــد .شــهریورماه  94هلدینگهــا را
بــا ســاختار مناســب تعریــف و ایجــاد کردیــم و اآلن یــک ســال از ادامــه فعالیــت
آنهــا میگــذرد .هرچنــد برخــی از آنهــا هنــوز فراینــد مناســب و مدنظــر مــا در
فــاز اول را طــی نکردهانــد.
یعنی اساسنامهها ،قوانین و مقررات را از نو ایجاد کردید؟
خیــر ،آنهــا را داشــتیم .هلدینگهــا را از نظــر نحــوه کنتــرل و اســتراتژی کنتــرل
تعریــف کردیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیديم کــه نبایــد در صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری یــک شســتاي دیگــر ایجــاد کنیــم .مــا ســه نــوع کنتــرل عمــده داریــم:

توگو با محمود شهشهانیپور 73 /
گف 

کنتــرل مالــی ،کنتــرل برنامهریــزی و اســتراتژیک .در کنتــرل اســتراتژیک ،نســبت
بــه شــرکتهای ضعیفتــر نــوع کنتــرل را تعریــف میکنیــم و بایــد کنتــرل شــدید
تعریــف شــود .ایــن کنتــرل و ارتبــاط دربــاره رابطــه صنــدوق بــا هلدینگهــا و
همچنیــن رابطــه هلدینــگ بــا شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا تعریــف شــود.
نظــر مــا ایــن بــود کــه هلدینگهــا نســبت بــه شــرکتهای زیرمجموعــه کنتــرل
برنامهریــزی اســتراتژیک داشــته باشــند؛ یعنــی در برنامهریزیهــای آنهــا و تدویــن
برنامههــای آنهــا دخالــت کــرده و کنتــرل شــدید را اعمــال کننــد .اســتراتژیکهای
کلــی را هــم بــرای رابطــه مدیریــت صنــدوق بــا هلدینگهــا ایجــاد کردیــم تــا نســبت
بــه شــرکتها هــم کنتــرل مالــی داشــته باشــیم .ایــن باعــث میشــود حجــم افــرادی
را کــه میخواهیــم وارد صنــدوق کنیــم خیلــی زیــاد نباشــد .بعضــی از ســازمانها
در حــال حاضــر تــا  230نفــر کارکنــان بــرای انجــام امــور کنترلــی اینچنینــی خــود
در اســتخدام دارنــد؛ امــا ،مــا بــا پانــزده نفــر ایــن کار را انجــام میدهیــم .تــا پیــش از
آمــدن مدیریــت جدیــد ایــن روابــط دوطرفــه بیــن هلدینگهــا و صنــدوق و هلدینــگ
و شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا نــگارش نشــده بــود؛ بــرای مثــال در مــورد
ســرمایهگذاریهای جدیــد و اینکــه چــه پروس ـهای را بایــد طــی کنیــم و زمانــی کــه
میخواهیــد ســرمایهبرداری کنیــد -یعنــی خــروج از ســرمایه -چــه پروسـهای انجــام
دهیــد ،یــا وقتــی میخواهیــد یــک بیزینــس پلــن و طــرح توجیــه اقتصــادی بــرای یــک
واحــد تعریــف کنیــد ،چــه پروس ـهای و مراحلــی بایــد طــی شــود و ریس ـکهایتان
را بایــد چطــور کنتــرل کنیــد ،قبـ ً
ا تعریفــی مشــخصی وجــود نداشــت ،امــا مــا ایــن
تعاریــف و ســندها را احیــا و ثبــت کردیــم .همــه ایــن مراحــل و مــوارد را بــرای
هلدینگهــا و شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا طراحــی کردیــم و حــاال بــر اســاس
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ایــن نقشــه راه فعــال هســتند و کار جلــو مــیرود .همــه دســتورالعملها و روابــط
دوطرفــه و چنــد طرفــه مشــتمل بــر هفتصــد صفحــه بــود و تهیــه آنهــا یــک ســال
بــه طــول انجامیــد .حداقــل هــزار نفــر ســاعت کار کردیــم و پای ـهای را بــر اســاس
تجربـهای کــه در جاهــای دیگــر ماننــد شســتا و بخش خصوصــی خیلی موفــق بودند
و هلدینگداریهــای قابلتوجهــی داشــتند ،طراحــی و پایهگــذاری کردیــم.
از هلدینگهایــی کــه در بــورس و بــازار ســرمایه فعــال هســتند ،نحــوه کنتــرل
و روابطشــان بــا مدیریــت باالدســتی و شــرکتهای زیرمجموعههــای آنهــا را
درخواســت کردیــم و آنهــا هــم در ایــن رابطــه تجربیــات خــود را بــا مــا در میــان
گذاشــتند و کارهــا را پیــش بردیــم .بــر اســاس وضعیــت صنــدوق و شــرکتهای
زیرمجموعــه آن ،ســاختار شــش هلدینــگ نــگارش و طراحی شــد .در این جلســات از
هــر هلدینگــی یــک یــا دو نماینــده حضــور داشــتند و کلمــه بــه کلمــه دســتورالعملها
و شــیوههای کار و عمــل را بــا کمــک و حضــور خودشــان تأییــد کردیــم.
معمــوالً در مســائل اینچنینــی ،اینگونــه تغییــر و تحولهــا یکســری
اصطکاکهــا در منافــع مدیــران قبلــی و کارکنــان دارد .تــرس از تغییراتــی

کــه ممكــن اســت پيامدهــاي بــد یــا غیرمنتظــرهای بــرای آنهــا داشــته باشــد

یــک بحــث اســت و یــک بحــث دیگــر هــم اصطکاکهایــی اســت کــه معمــوالً
گروههــای سیاســی بــه آن توجــه ميكننــد .در جاهایــی مثــل صنــدوق

بازنشســتگی کشــوری ،گروههــای سیاســی میتواننــد بســیاری از نیروهــای
خــود را در جايــگاه مدیــر و اعضــای هیئتمدیــره بگنجاننــد؛ بنابرایــن وارد

شــدن بــه حــوزه ایــن افــراد بانفــوذ مســائلی را هــم در پــی دارد .بــا اینهــا
چــه برخــوردی داشــتید؟

مــا بــا مدیــران و دســتاندرکاران شــرکتهای زیرمجموعــه و هلدینگهایــی
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کــه اســمی فعــال بودنــد ،جلســههای کارشناســی را شــروع کردیــم .جلســههایی
بــا مدیــران هلدینگهــا داشــتیم و عمــ ً
ا بخشــی از کار را شــروع کردیــم .بلــه،
در ابتــدا مقاومتهــا و اختالفنظرهایــی بــود کــه ایجــاد تضــاد منافــع میکــرد؛
امــا بــا صحبــت کــردن و راهنمایــی گرفتــن عم ـ ً
ا از بیــن رفــت .البتــه فشــارهایی
از گروههــای سیاســی هــم بــود و مــا تــاش کردیــم همــه را بهنوعــی از ســر
بگذرانیــم؛ امــا در همــه هــم موفــق نبودیــم.
کمی درباره این فشارها صحبت کنید .چطور بود؟
در بعضــی جاهــا شــما بایــد کارهایــی بهصــورت تخصصــی انجــام دهیــد و
افــراد خاصــی هــم کــه دارای ایــن تخصــص هســتند بایــد در آنجــا مشــغول شــوند.
بهعنــوان مدیــر یــا هیئتمدیــره و حتــی معاونــان کارهایــی کــه انجــام میدهنــد
بایــد از ویژگیهــای حرفـهای متناســب بــا آن کار برخــوردار باشــد .از خیلــی جاهــا
بــرای مــا ســفارش میآیــد کــه فالنــی را بــه کار بگماریــد .شــاید حــدود هــزار
رزومــه از افــراد ســفارش شــده اآلن در دفتــر مــا موجــود اســت و نمیدانیــم بــا
آنهــا چـهکار کنیــم؛ امــا ســعی شــده افــرادی کــه قبــول مســئولیت میکننــد ،حتمـ ًا
ســابقه کار و تخصــص در آن زمینــه را داشــته باشــند.
اما به این سادگی نیست که بتوانید به رزومه جواب خیر بدهید؟
بســیاری از ایــن خواســتهها و آن بخشــی کــه بــه مــن مربــوط میشــود را بهمرور
زمــان واگــذار کــردم تــا حــل شــود .وقتــی کســی كــه معرفــی میشــود تــا او را در
یــک شــرکت ســاختمانی مشــغول کنــم ،رزومــه و ســابقه کمتــری نســبت به شــخصی
کــه در حــال کار اســت داشــته باشــد ،راحتتــر میتــوان بــه ایــن درخواســتها
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پاســخ منفــی داد یــا آن را بــه زمــان محــول کــرد .بارهــا بــا ایــن درخواسـتها مواجــه
شــدهایم و درنهایــت از وزارتخانــه خواســتهایم کــه تمــام ایــن درخواســتها از
یــک کانــال مشــخص وارد شــود و مــا بتوانیــم بــا آنهــا منطقــی برخــورد کنیــم .اآلن
ایــن روش اعمــال میشــود و بــا ایــن طریــق خیلــی از درخواس ـتها را رد و ندیــده
میگیریــم .البتــه فشــارها زیــاد هســتند .حــدود  70درصــد موضــوع را حــل کردهایــم.
یــک کمیتــه انتصابــات داریــم و بــرای آن آيیننامههایــی هــم نوشــتهایم و افــراد
بــرای دریافــت هــر ســمتی بایــد حداقــل امتیازهــا را بــر اســاس ایــن آيیننامههــا
داشــته باشــد؛ مثــ ً
ا اعضــای هیئتمدیــره بــرای آن تصــدی امتیازهــای کمتــری
نســبت بــه مدیرعامــل داشــته باشــد؛ امــا همــه بایــد از روال موجــود در ایــن آيیننامــه
عبــور کننــد و بایــد حتمـ ًا ایــن امتیــاز را داشــته باشــند .البتــه اگــر میخواهیــم بنگاهها
را اقتصــادی اداره کنیــم؛ امــا اگــر بحــث مســائل سیاســی و اداره بنــگاه بــر اســاس
مســائلی غیــر از اقتصــاد باشــد ،موضــوع فــرق میکنــد.
هیچکــس را بــدون آن ضوابــط در جایــی قــرار نمیدهیــم .در صنــدوق ایــن کار
را کردیــم و بــه هلدینگهــا هــم آن را ابــاغ کردیــم و از آنهــا خواســتهایم کــه در
شــرکتهای زیرمجموعــه خــود همیــن اســتاندارد را اعمــال و پیادهســازی کننــد.
البتــه بعضــ ًا خطــا داشــتیم و افــرادی را بــدون رعایــت آن ضابطههــا منســوب
کردهایــم؛ ولــی وقتــی چیــزی را ضابطهمنــد کنیــد ،عــدول از آن دشــوار اســت و
مانعــی بــرای چنیــن کارهایــی ایجــاد میکنیــد .البتــه هزینههایــی هــم دارد.
شــما در جایــی از صحبتتــان گفتیــد کــه تــا پیــشاز ایــن روش هلدینــگ و

مدیریــت اقتصــادی مناســب در اینجــا اعمــال نمیشــد .آیــا نبــود ايــن مــوارد
بــه ايــن دليــل بــود کــه بــه ذهنشــان نرســیده یــا واقعــ ًا نمیشــد در آن
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ن همــه
فضــا چنیــن کارهایــی انجــام داد .مگــر میشــود کــه ســاختاری بــا ایـ 
حجــم از دارایــی چنیــن چیــزی نداشــته باشــد؟

هلدینـگداری و مدیریــت اقتصــادی ،بهصــورت کامـ ً
ا منســجم در اینجــا وجــود
نداشــت .ســه یــا چهار شــرکت ســرمایهگذاری وجود داشــت کــه هرکــدام بهصورت
جزیــرهای اداره میشــدند کــه ارتبــاط ارگانیــک و منســجمی بــا ســتاد صنــدوق
نداشــتند .معلــوم نبــود در آنجــا چــه خبــر اســت و چگونــه از امــوال و داراییهــای
صنــدوق حفاظــت و نگــهداری میشــود .بــرای خیلــی از آنهــا بهصــورت کامــ ً
ا
متمرکــز و دســتوری ،در معاونــت اقتصــادی تصمیــم گرفتــه میشــد .خــب اگــر
کســی قــرار باشــد هفتــاد شــرکت را اداره کنــد ،بــدون اینکــه ســاختار داشــته باشــد
اصــ ً
ا نمیتوانــد آنهــا را اداره کنــد و تصمیمگیــری مناســب و الزم را بگیــرد.
بهصــورت جزیــرهای تصمیمهــای غیــر ســامانمند میگرفتنــد؛ امــا در حــال
حاضــر ســعی شــده کــه در قالــب حکمرانــی شــرکتی کارهــا را جلــو ببریــم؛ امــا
بــرای شــروع خــوب بــوده و ایــن نظــام بایــد دائــم کار کنــد و دائــم ارزیابــی شــود
و دائــم بــه ســمت بهبــود بــرود .نگارشــان هفتصــد صفحــه یــا ایجــاد چنیــن نظامی،
کاشــتن یــک بــذر اســت و دائم ـ ًا بایــد بــه آن رســیدگی شــود و بازخــورد گرفــت
و دوبــاره همــگام بــا تغییــرات محیطــی ،تغییراتــی اصالحــی داشــته باشــد .ایجــاد
شــاخصهای اقتصــادی و عمــل بــه آنهــا یــک بیزينــس و تجــارت اســت .بــرای
موفقیــت در ایــن تجــارت بايــد مــداوم ایــن تغییــرات و اصالحــات را انجــام داد .مــا
فقــط شــرکتهای زیرمجموعــه صنــدوق را دســتهبندی کردیــم و امــکان آن وجــود
دارد کــه از بعضــی عرصههــا و حوزههــا خــارج شــویم .ایــن کار را بــا خــروج
از شــرکتهایی کــه مزیــت نســبی ندارنــد و در مزیــت اقتصــادی کشــور نیســتند،
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آغــاز کردیــم ســپس منابــع الزم و موجــود را بــه ســمت ســرمایهگذاریهایی
شــیفت كرديــم و بــه ســمت بهرهدهــی باالتــر و بخشهایــی کــه در آن مزیــت داریــم،
رفتيــم .چــون مــا بایــد از محــل درآمــد ایــن داراییهــا پرداخــت بــه بازنشســتگان
محتــرم را تأمیــن کنیــم .کل ســرمایهگذاریها و داراییهــای مــا هــم در قیــاس بــا
کل بودجــه پرداختــی بــه بازنشســتگان ،رقــم خیلــی باالیــی نیســت .شــاید  20هــزار
میلیــارد تومــان تخمیــن زده میشــود .بودجــه ســال  95پرداختــی بــه بازنشســتگان
بــه  27هــزار میلیــارد تومــان میرســد .بنابرایــن اگــر همــه داراییهــای صنــدوق
را هــم بفروشــیم را بودجــه یــک ســال صنــدوق را نمیتوانیــم جوابگــو باشــیم .ایــن
بودجــه در ســالهای آینــده احتمــا ً
ال بــه  32میلیــارد تومــان افزایــش خواهــد یافــت؛
امــا رقــم ســرمایهگذاریهای مــا تقریبــ ًا ثابــت اســت و اگــر همــه ایــن داراییهــا
را بفروشــیم بودجــه یــک ســال صنــدوق را هــم نمیتوانیــم تأمیــن کنیــم؛ بنابرایــن
بایــد بــه ســمتی برویــم کــه افزایــش دارایــی داشــته باشــیم و در مرحلــه دوم در
داراییهــای بــا بهرهدهــی بــاال ســرمایهگذاری کنیــم.
شــما چــه میــزان از ایــن منابــع مالــی موردنیــاز صنــدوق را بــرای پرداخــت بــه
بازنشســتگان بایــد تأمیــن کنید؟

عــرف عمومــی بیشــتر صندوقهــا در دنیــا ایــن اســت کــه بایــد بــه میــزان 80
تــا  85درصــد تعهــدات آتــی خــود ،دارایــی داشــته باشــند؛ امــا تعهــدات آتــی مــا در
مقایســه بــا داراییهــا ،رقــم خیلــی زیــادی اســت .یعنــی شــاید یــک درصــد تعهــدات
صنــدوق ،دارایــی نداریــم .درحالیکــه بایــد حــدود  80درصــد تعهــدات آتــی خــود
دارایــی داشــته باشــیم .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،یــک صنــدوق بســته اســت.
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ضریــب پوششــی آن  93صــدم اســت؛ یعنــی بــه ازای هریــک نفــر مســتمریبگیر،
 93صــدم نفــر در حــال پرداخــت حــق بیمــه اســت .ایــن رقــم و شــاخص در تأمیــن
اجتماعــی  5/5اســت و در همــه جــای دنیــا ایــن عــدد بایــد بــاالی پنــج باشــد .صندوق
بازنشســتگی کشــوری یــک صنــدوق بســته اســت و بــا مشــکل ورودی منابــع
مواجــه اســت .علیالقاعــده بازدهــی صنــدوق بایــد بــه نحــوی باشــد کــه بتوانــد
بخــش قابلتوجهــی از ایــن کســری را جبــران کنــد .در حــال حاضــر اصـ ً
ا در چنیــن
شــرایطی نیســتیم و فقــط ســعی میکنیــم وضــع موجــود را بهبــود بدهیــم.
بــرآوردی وجــود دارد کــه نشــان دهــد چقــدر از ایــن کســری بودجــه را شــما

تأمیــن میکنیــد؟

ببینیــد در دو یــا ســه ســال گذشــته ،ســود ســرمایهگذاریهای شــرکتهای
زیرمجموعــه هلدینگهــای صنــدوق ،حــدود  800یــا  900میلیــارد تومــان بــوده
اســت .از ســال  93تاکنــون ،تقریب ـ ًا ســالی  30تــا  35درصــد بــه ایــن بازدهــی و
ســود ســاالنه اضافهشــده اســت .ســال گذشــته مــا حــدود هــزار و  600و 700
میلیــارد تومــان بــازده ســرمایهگذار داشــتیم.
یعنــی از آن دارایــی  02هــزار میلیــارد تومانــی ایــن مقــدار بــازده و ســود

ســرمایهگذاری داشــتید؟

بلــه ،اگــر ایــن را تقســی م بــر  27هــزار میلیــارد تومــان بودجــه کل ســال 1395
صنــدوق کنیــم ،حــدود  6درصــد ایــن بودجــه را پوشــش دادهایــم .ایــن ارقــام ،ارقام
باالیــی نیســت؛ امــا اگــر رونــد قبلــی حفــظ میشــد و ایــن تغییــرات در صنــدوق و
شــرکتهای آن بــه وجــود نمیآمــد ،شــاید بــه  3درصــد کاهــش مییافــت.
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اگــر بخواهیــم بــه پرســش قبلــی برگردیــم ،فشــارهای سیاســی وارده بــر

شــما چقــدر بــوده اســت؟ اگــر کار بزرگــی انجــام شــود ،تجربــه جامعــه ایــران
و ســاختار اداری آن نشــان میدهــد خیلیهــا در آن دخالــت میکننــد؛ از

نیروهــای اطالعاتــی و امنیتــی گرفتــه تــا نیروهــای سیاســی .معمــوالً بــرای

افــراد و رقبــا پروندهســازی میکننــد .بــا توجــه بــه تجربــه دولــت آقــای
احمدینــژاد ،شــما گــروه جدیــدی بودیــد کــه میخواســتید خــاف رونــد
ســابق را ادامــه دهیــد .در اینجــا چــه اتفاقــی بــرای شــما افتــاد؟

رونــدی کــه مــا بــرای انجــام ایــن پــروژه در پیــش گرفتیــم ،یــکرونــد علمــی
و تکنیکــی بــود .آن چیــزی کــه در همــه جــای دنیــا بــه آن عمــل و در دانشــگاهها
تدریــس میشــود .در دانشــگاه تئــوری و در عمــل تجــارب آن وجــود دارد و در
جاهــای دیگــر هــم اجــرا شــده اســت .مــا و گــروه کارشناســان اینجــا ســعی کردیــم
ایــن تجربیــات و تئوریهــای امتحــان شــده را در ایــران و در صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری پیادهســازی کنیــم؛ درحالیکــه مقامــت خیلــی زیــاد بــود؛ امــا بایــد بــا
ســعه صــدر همــه ایــن مســائل را دیــد و ســعی کنیــد در آن تدبیــر کنیــد تــا بــه هدف
خــود برســید .مــن شــخص ًا یــک آدم سیاســی نیســتم؛ امــا اجــرا و پیادهســازی ایــن
روش را بلــد هســتم و ایــن کار را بــه نحــو احســن انجــام میدهــم .طبیعــی اســت
کــه تجربــه ایــن کار را هــم دارم و میدانیــم کــه در مراحــل اجــرای آن تضــاد
منافــع وجــود دارد و تضــاد منافعــی شــاید پیــش بیایــد .زمانــی کــه یــک ســری
کنترلهایــی بــر رونــد اجــرا و مراحــل مختلــف کار قــرار میدهیــد ،ممکــن اســت
منافعــی کــه در اثــر فقــدان کنتــرل وجــود داشــته و افــرادی از آنهــا بهرهمنــد
بودنــد ،از بیــن بــرود .درنتیجــه ممکــن اســت مشــکالتی هــم بــه وجــود بیایــد.
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مث ً
ال چه نوع مشکالتی؟
بــرای مثــال عــدهای خواســته یــا ناخواســته تــاش میکردنــد کــه بخشــی از ایــن
آییننامههــا و دســتورالعملها اجــرا نشــود .بهخصــوص در بخــش اســتعالمها
و انتصابــات ،خریدهــا /ریســکها و ســرمایهگذاریها .برخــی در هلدینگهــا
و شــرکتها بــه روش ســابق خــو گرفتــه بودنــد و موانــع کنترلــی و نظارتــی را
برنمیتافتنــد .چنیــن مشــکالتی وجــود دارد .یــا از بیــرون فشــاری وارد میشــود
کــه ایــن کار میتوانــد مســائلی را بــرای مث ـ ً
ا وزیــر یــا دیگــران در وزارتخانــه
ایجــاد کنــد ،بهویــژه کــه دولــت بهشــدت تحتفشــار اســت و ناکارآمــدی بســیاری
هــم از گذشــته بــه ارث بــرده اســت .دراینبــاره ،رهبــری ســازمان نقــش خیلــی
مهمــی داشــته اســت و دائمــ ًا در جلســات و نشســتهای مختلــف ،روح نظــام
حاکمیــت شــرکتی را بــه کالبــد هلدینگهــا و مدیرانشــان دمیــده اســت .رهبــری
ســازمان ســعی دارد هوشــمندانه و خردمندانــه حرکــت کنــد و مانــع فشــارهای
سیاســی شــود .از آنطــرف ،در ســطح وزارتخانــه هم مشــکلی نداشــتیم و شــخص
آقــای وزیــر ،خیلــی از ایــن موضــوع اســتقبال کــرده و خوشــحال شــد .نتایــج آنهم
در رونــد رو بــه افزایــش ســوددهی شــرکتهای زیرمجموعــه خــود را نشــان داده
و ایــن موضــوع بــه اعتبــار و موقعیــت نیروهایــی کــه مدافــع اجــرای ایــن تجربــه
جهانــی بودنــد افــزوده اســت .کار تخصصــی همیشــه نتیجهبخــش اســت.
وضعیت شفافیت در شرکتها و زیرمجموعهها به چه صورت است؟
یکــی از کارهایــی کــه انجــام دادیــم ،ســازمان حسابرســی داخلــی را در صنــدوق
ایجــاد کردیــم .قب ـ ً
ا چنیــن چیــزی وجــود نداشــت .در احــکام مدیریتــی کــه بــرای
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مدیــران هلدینگهــا داد ه شــده آمــده اســت كــه شــما مدیــر هلدینــگ هســتید و
بــ ه ضمیمــه آن فهرســت شــرکتهایی کــه تحــت نظــارت ایــن هلدینــگ اســت
نیــز آمــده اســت .در آن ذکــر شــده اســت کــه مدیــر هلدینــگ بایــد در چارچــوب
ســاختار و روابــط مصوبــه هیئتمدیــره محتــرم صنــدوق و تحــت نظــر معاونــت
ســرمایهگذاری و امــور اقتصــادی ،فعالیــت کنــد .از ایــن نظــر بــر عملکردهــا نظــارت
داریــم و آنهــا هــم مرتــب بــه مــا گــزارش میدهنــد.
یعنی قب ً
ال قید نمیشد؟
خیــر ،بحــث ســاختار اســت .ســاختار روابــط را تدویــن ،مصــوب و ابــاغ کردیم.
همچنیــن در حکــم ایــن مدیــران ذکرشــده کــه بایــد در چارچــوب ایــن ســاختار
کارکنیــد و شــرکتهایی هــم کــه در اختیــار داریــد ایــن شــرکتها هســتند .آنهــا
هــم همیــن روابــط را بــا شــرکتها و مجموعههــای زیــر نظــر خــود دارنــد .از
جنبــه شــفافیت هــم دو اقــدام صــورت گرفتــه اســت .یکــی اینکــه پورتفــو و ســبد
داراییهــای ســهام شــرکتهای صنــدوق توســط هلدینگهــا ،در ســامانه کــدال
درج میشــود .قانــون اســت و بایــد هــم انجــام بگیــرد .قبـ ً
ا امــکان انجــام آن وجــود
نداشــت و ایــن قانــون را اجــرا نمیکردنــد .اقــدام دوم این بــود که بخش حسابرســی
داخلــی ایجــاد کردیــم کــه آنهــم قب ـ ً
ا نبــود .یــا اگــر هــم بــود بهصــورت کارآمــد
عمــل نمیکــرد و جزیــرهای بــود کــه در یــک شــرکت حضــور فعــال داشــت و در
جــای دیگــر وجــود نداشــت .اآلن در صنــدوق ،مدیریــت حسابرســی داخلــی ایجــاد
کردیــم و بــه شــرکتها در جهــت بهبــود روندهــا کمــک و مشــاوره میدهنــد.
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هلدینــگ عمــران و ســاختمان تــراز پیریــز (ســهامی خــاص) متعلــق بــه
ســازمان بازنشســتگی کشــوری ،در ســال  1375تأســیس شــده اســت100 .
درصــد ســهام ایــن هلدینــگ بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری متعلــق
اســت .هلدینــگ عمــران و ســاختمان تــراز پیریــز ،پیــرو اصــاح ســاختار
کالن اقتصــادی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از اجتمــاع شــرکتهای
عمرانــی تابعــه صنــدوق شــکلگرفته و باهــدف مدیریــت ســرمایهگذاری در
پروژههــای عمرانــی و ســاختمانی در قالــب طــرح و ســاخت ( )EPCFخدمــات
ســاخت و پیمــان مدیریــت ،بــا بهرهگیــری از خدمــات شــرکتهای مجــرب
داخلــی و خارجــی تأســیس و مشــغول بــه فعالیــت شــده اســت.
آقای مهندس شما از چه زمانی به این هلدینگ آمدید؟
از دوم شهریور .95
یعنــی زمــان شــکلگیری هلدینــگ حضــور نداشــتید .آیــا از رونــد
شــکلگیری آن اطــاع داریــد؟ درحالیکــه از قبــل ایــن هلدینــگ

وجــود نداشــته اســت.
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شــرکتهای صنــدوق بازنشســتگی در قالــب یــک هلدینــگ نبودنــد .یــک ترکیــب
آشــفته داشــتند و بــدون نظــارت دقیــق بــر روی آنهــا عمــل میشــد و در هرکــدام
راه خــود را میرفتنــد .نهایتـ ًا در ســال  92تصمیــم گرفتــه میشــود ایــن شــرکتها
در قالــب هلدینگهــای تخصصــی ســاماندهی شــوند .هلدینگهــا در شــش حــوزه
عمــران و ســاختمان ،انــرژی ،مالــی ،غــذا و دارو ،حملونقــل و گردشــگری و صنعت
فعــال شــدند .البتــه حملونقــل و گردشــگری در قالــب شــرکت آتیــه صبــا فعالیــت
دارد .بدیــن ترتیــب مــا عمـ ً
ا پنــج هلدینــگ در زیرمجموعــه صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری داریــم .البتــه هلدینــگ تــراز پیریــز کــه در حــوزه ســاختمان فعــال اســت،
از همــان ابتــدا بــا تفکــر هلدینگــی و اینکــه مدیریــت آن بــر اســاس هدلینــگ باشــد،
بــه ثبــت نرســیده اســت.
یعنی در دوره جدید هم با تفکر هلدینگی به ثبت نرسیده است؟
مــن در جریــان مباحــث انجامشــده و مســیری کــه طــی شــد تــا بــه ایــن مرحلــه
برســد ،نیســتم .البتــه مســائل و مشــکالت بســیاری بــوده و بــدون مشــکل نمیتوانــد
باشــد .در نظــر داشــته باشــید اینهــا شــرکتهایی هســتند کــه از ســال  77الــی
 78بــه ثبــت رســیده و در زیرمجموعــه صنــدوق بــه فعالیــت پرداختهانــد .یکســری
شــرکتها نیــز وجــود داشــتند کــه زیــر نظــر ســایر وزارتخانههــا فعالیــت
میکردنــد .زمانــی کــه صندوقهایشــان تحــت پرچــم صنــدوق بازنشســتگی
درآمدنــد ،ایــن شــرکتها هــم وارد زیرمجموعــه صنــدوق شــدند.
تــراز پیریــز یــک شــرکت ســاختمانی بــود کــه در میــان هشــت شــرکت دیگــر
ســاختمانی زیرمجموعــه صنــدوق ،شــاخصتر بــه نظــر میرســید .بــه همیــن ســبب
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آن را بهعنــوان هلدینــگ اســمگذاری کــرده و بقیــه شــرکتها را در زیرمجموعــه
آن قــرار دادنــد .متأســفانه تــا چنــد وقــت اخیــر نیــز هلدینــگ عمــران و ســاختمان
ســاختار هلدینگــی نداشــته اســت.
دلیلش چه بود؟ به فکر نبودند یا مشکالت حقوقی و اداری داشته است؟
بــه فکــر نبودنــد .هنــوز هــم خیلــی از مســئوالن کشــور هــرگاه اســم صنعــت
ســاختمان بــه میــان میآیــد ،ایــن زمینــه در ذهنشــان ایجــاد میشــود کــه در
جایــی قطعــه زمینــی خریــداری و پروانــه تجــاری برایــش گرفتــه و یــک پاســاژ
در آن ســاخته میشــود تــا ســوددهی داشــته باشــد .یــا اینکــه میگوینــد زمینــی
موقعیــت تجــاری نــدارد؛ بنابرایــن آن را میتوانیــم بهصــورت مســکونی یــا اداری
بســازیم .درصورتیکــه صنعــت ســاختمان ،صنعــت گســترده و متنوعــی اســت.
در هــر حــوزهای کــه بحــث احــداث وجــود داشــته باشــد و مهندســان ســاختمان در
آن حضــور داشــته باشــند ،هلدینــگ عمــران و ســاختمان میتوانــد نقــش داشــته
باشــد .از ایــن بابــت کــه صنــدوق بازنشســتگی در زمینههــای مختلــف صنعــت
و اقتصــادی بــه فعالیــت میپــردازد ،هلدینگهــای زیرمجموعــه آن میتواننــد بــا
یکدیگــر همافزایــی داشــته باشــند .در ایــن میــان بیشــترین بــرد را میبایســت
هلدینــگ ســاختمان داشــته باشــد؛ امــا در عمــل اینطــور نبــود.
خیلــی از ایــن هلدینگهــا و شــرکتهای زیرمجموعــه آنهــا ترجیــح میدهنــد
در زمینــه ســاختمان و احــداث بــا شــرکتهای خــارج از صنــدوق کار کننــد و بــر
ایــن باورنــد کــه بخــش خصوصــی کار را بهتــر بــه نتیجــه میرســاند .مــن بــا
توجــه بــه شــرایط گذشــته هلدینــگ ســاختمان و عمــران ،ایــن قضــاوت را بهحــق
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میدانــم .متأســفانه عملکــرد هلدینــگ عمــران و ســاختمان قــوی و قابــل دفــاع نبــوده
و مــا در حــد پــروژه خانههــای امیــد یــا مهــر کــه بــرای بازنشســتگان طراحیشــده
عمــل کردیــم کار قابــل دفاعــی انجــام نــداده اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــا انبوهــی از
اعتراضــات نیــز مواجهیــم؛ یعنــی اگــر ایــن کار را بــه یــک مهنــدس عمــران بــا حداقل
تجربــه ســپرده میشــد قطع ـ ًا عملکــرد بهتــری میداشــت تــا وضعیــت و موقعیــت
و کارایــی کــه ایــن هلدینــگ دارد.
پــس مبنــای تفکــری کــه بایــد چنیــن هلدینگــی ایجــاد شــود و شــرکتهای
دیگــر بــه زیرمجموعــه ایــن هلدینــگ دربیاینــد چــه بــود؟

تفکــرات معمــو ً
ال آرزوهــای بــزرگ و قابــل قبولــی هســتند؛ امــا متأســفانه تغییــر
مدیریتهــای پیدرپــی و اینکــه از ابتــدا تفکــر هلدینگــی و تخصصــی بــودن در ایــن
مبحــث جــا نیفتــاده ســبب شــده خیلــی در راســتای جهتگیــری کلــی هلدینــگ کارهــا
جلــو نــرود .البتــه یکــی از مهمتریــن دالیــل آن را رکــود وســیعی بخــش ســاختمان و
احــداث بایــد در نظــر گرفــت .متأســفانه راهانــدازی ایــن هلدینــگ و اهتمام بــر قدرتمندی
و موفقیــت آن ،همزمــان شــد بــا رکــود سراســری و گســترده در ایــن بخــش و مــا
نتوانســتیم بــه ســمت چشـماندازها و خواســتههای اولیــه برســیم .ضمــن اینکــه تمرکز
تفکــر هلدینگــی بــر اســاس ســاختار شــرکت تــراز پیریــز و قــرار دادن شــش شــرکت
دیگــر در زیرمجموعــه آن ،نیــز یکــی از اشــتباهات اولیــه بــود کــه باید در جهــت اصالح
آن گام برداریــم .درواقــع ایــن شــرکت بــا نداشــتن ســاختار مناســب اداری و فنی و تنها
بــه دلیــل اینکــه از دیگــر شــرکتهای حــوزه ســاختمان صنــدوق بزرگتــر و کاراتــر
بــه نــه نظــر میرســید ،تبدیــل بــه هلدینــگ مرکــزی ســاختمان و عمــران شــد .ایــن
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هلدینــگ باهــدف مشــاوره تخصصــی ،طراحــی خــاص ،اجــرا و راهانــدازی و تهیــه و
تأمیــن نالــی پروژههــای بــزرگ ســاختمانی و احــداث مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
این هلدینگ چند درصد داراییهای صندوق را تشکیل میدهد؟
ســرمایه خــود هلدینــگ  170میلیــارد تومــان اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه
شــرکتهای زیرمجموعــه و امــاک و غیــره کــه در اختیــار هلدینــگ قــرار دارد،
حــدود  5هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود .در شــش مــاه اخیــر از
ابزارهــای حاکمیتــی خودمــان بهعنــوان هلدینــگ اســتفاده کردهایــم تــا مشــکالت
موجــود را حــل کنیــم .حوزههــای نیــروی انســانی ،مدیریــت طرحهــا و مدیریــت
کیفــی طرحهــا ،و همچنیــن اقتصــادی نــگاه کــردن بــه طرحهــا را ســاماندهی
کردهایــم .تــا پیــشاز ایــن ،هلدینــگ ســاختمان و عمــران ،بخشــی بــه نــام کنتــرل
پــروژه نداشــت .درصورتیکــه بــازوی مدیــر هلدینــگ وجــود یــک بخــش کنتــرل
پــروژه قــوی اســت .بــا ایــن ابــزار ،مدیــر امــکان نظــارت کامــل بــر شــرکتها و
فعالیتهایشــان را خواهــد داشــت.
در ایــن فرصــت نزدیــک بــه یــک ســال و البتــه کوتــاه ،اقدامــات خوبــی صــورت
گرفتــه اســت .برنامــه مــا بــرای آینــده ارزشآفرینــی بــه روی زمینهایــی اســت کــه
از جانــب صنــدوق بازنشســتگی در اختیــار مــا قــرار دارد.
یعنی واگذارشان کنید؟
خیــر .ســاختمان از ســه جــزء تشکیلشــده اســت .زمیــن ،هزینــه ســاخت و هزینه
عــوارض قانونــی کــه معمــو ً
ال بــه شــهرداری پرداخــت میشــود .ارزشافــزودهای
کــه ســازندهها از عملیــات ســاختمانی بــه دســت میآورنــد ،عمدت ـ ًا زمانــی اســت
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کــه پروانــه ســاخت گرفتــه میشــود .در همــان لحظــه صــدور پروانــه ســاخت و
تعیــن کاربــری تجــاری ،اداری یــا مســکونی آن ،زمیــن ارزش باالتــری پیــدا میکنــد.
درواقــع ایــن پروانــه ســاخت اســت کــه یــک نــوع امتیــاز بــرای زمیــن محســوب
میشــود و در قیمــت نهایــی آن تأثیــر میگــذارد.
طــرح گذاشــتن روی زمیــن و تعییــن کاربــری خــاص بــرای آن اصطالحــ ًا
ارزشآفرینــی گفتــه میشــود .طبــق ایــن بــاور ،اگــر یــک پــروژه در مقیــاس
کوچــک باشــد يــك تــا دو ســال و اگــر در مقیــاس بــزرگ باشــد چهــار ســال
زمــان ســاخت میبــرد .در ایــن بــازه زمانــی ،در کشــور مــا متأســفانه چندیــن
تغییــر اتفــاق میافتــد؛ بنابرایــن بــه دلیــل عــدم ثبــات مدیریــت دســتاوردهای یــک
دوره بــه نــام دوره بعــدی مدیریــت انتقــال مییابــد و شکس ـتها هــم همینطــور.
رویهمرفتــه و بــا شــرایط موجــود ،مدیــر بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه اگــر بــر
روی زمینهــای در اختیــار ،طرحــی یــا کاربــری مشــخصی تعریــف کنیــم و آنهــا
را بــه یــک ارزشافــزوده برســانیم .در چنیــن شــرایطی و بــا حداکثــر ارزشافــزوده
میتوانیــم آنهــا را واگــذار کنیــم یــا بــا یــک شــرکت خصوصــی قــوی در ســاخت
آن مشــارکت داشــته باشــیم ،رســالت خــود را انجــام دادهایــم.
چقدر زمین در اختیار دارید؟
هــر اتفاقــی کــه در حــوزه امــاک و زمینهــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
رخ دهــد ،مــا بایــد نظــر بدهیــم چــه زمینــی فروختــه یــا خریــداری یــا حتــی اجــاره
داده شــود ،حتمــ ًا بایــد نظــر کارشناســی هلدینــگ ســاختمان موردتوجــه قــرار
بگیــرد .حتــی اگــر زمیــن در اختیــار هلدینگهــای دیگــر صنــدوق باشــد.
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کل امــاک و زمینهــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،حــدود  5هــزار
میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود .حــدود هــزار میلیــارد تومــان از زمینهــا چنیــن
قابلیتــی دارنــد کــه بتــوان بــرای آنهــا ارزشآفرینــی انجــام داد .ســایر زمینهــا
خودشــان طــرح گــذاری و تعریــف کاربــری شــدهاند .ماننــد زمیــن کفــش ملــی کــه
کارخان ـهاش آنجــا بنــا شــده اســت.
مهمتریــن پروژههایــی کــه وارد آن شــديد یــا قصــد انجامــش را داریــد چــه

بــوده اســت؟

تابهحــال مهمتریــن پروژههایمــان ،همــان ســاختمانهایی بــوده کــه اکثــراً
ناتمــام و ناموفــق اســت .تــا زمانــی کــه بــه یک شــرکت ایدئــال برســیم ،خیلــی زمان
مانــده اســت .مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم کــه وارد بقیــه عرصههــای عمرانــی
شــویم .ازجملــه راه ،آب و نیــرو ،ســاخت بنــادر و ...درواقــع در ایــن عرصههــا
امــکان کار بــرای مــا بیشــتر خواهــد بــود و بــا در اختیــار گرفتــن پروژههایــی
میتــوان در حــد و انــدازه یــک هلدینــگ ســاختمان و عمــران وارد عمــل شــد و
بهنوعــی وارد حــوزه کار واقعــی هلدینگــی شــد.
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه ســبب جایگاهــی کــه دارد ،میتوانــد وارد
پروژههــای بــزرگ بشــود .حوزههایــی کــه بخــش خصوصــی نمیتوانــد یــا
محدودیتهایــی بــرای ورود بــه آنهــا دارد .خصوص ـ ًا در بحــث جــذب ســرمایه
میتوانــد بســتری را بــرای پروژههــای بــزرگ فراهــم کنــد و بعــد بــا همــکاری
یــک شــریک خارجــی ،پــروژه را بــه نحــو احســن پیــش بــرد؛ بهطــور مثــال پــل
خلیجفــارس از قشــم تــا بنــدر الفــت از جملــه ایــن پروژههاســت .قصــد داریــم در
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مســیری حرکــت کنیــم کــه هلدینــگ ســاختمان درآمــدش بــه یــک درآمــد پایــدار
تبدیــل شــود .ورود بــه ایــن پروژههــا و اقدامــات میتوانــد مســیر رفتــن بــه ســمت
پایــداری درآمــد باشــد.
ممکــن اســت ســاخت ســاختمان و فــروش آن ســود خوبــی داشــته باشــد،
بهویــژه ســاخت مــال و پاســاژهای بــزرگ کــه ایــن روزهــا روال شــده؛ امــا یــک
نوعــی درآمــد ناپایــدار اســت .در پروژههــای بــزرگ ،قطعــ ًا بــه خاطــر ذات و
ماهیــت پــروژه ،آســیبهای کمتــری نســبت بــه ســایر پروژههــا وارد خواهــد شــد
و درآمدهایــش پایــدار اســت.
نزدیــک بــه شــش ماهــی کــه شــما در مدیریــت ایــن هلدینــگ حضــور

داشــتید ،وضعیــت درآمدزایــی نســبت بــه گذشــته چگونــه بــوده اســت؟ بــه
ســبب اینکــه شــما زیرمجموعــه صنــدوق هســتید ،انتظــار مـیرود ســودآوری

داشــته باشــید و بــر اســاس آن بــه بازنشســتهها مســتمری چشــمگير و
درخــور شــأنی داده شــود.

ابتــدا بایــد دیــد کــه ســودآوری را چگونــه تعریــف میکنیــم .بعضــی شــرکتها
روی کاغــذ ســوددهی دارنــد؛ امــا بایــد بررســی کــرد کــه آن ســود بــرای صاحــب
ســهام یــا مجمــع منفعتــی دارد یــا نــه .هلدینــگ ســاختمان ســال گذشــته ســود
داشــته؛ امــا شــرکتهای زیرمجموعــهاش زیــانده بودهانــد و ایــن هــم خــودش
یــک نــوع نقــص اســت کــه چطــور شــرکتهای زیرمجموعــه میتواننــد زیــانده
باشــد و خــود هلدینــگ کــه درواقــع آنهــا را مدیریــت و اداره میکنــد ،ســودده
باشــد .دلیلــش هــم برمیگــردد بــه ســاختار و شــرایط راهانــدازی هلدینــگ کــه در
ابتــدا بــه آن اشــاره کــردم.
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جنــاب ایــزدی بــرای شــروع تصویــري کلــی از وضعیــت صورتهــای

مالــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در زمانــی کــه شــما بــه اینجــا

آمدیــد ،ارائــه دهیــد .گویــا هیئتمدیــره بــا تشــکیل کمیت ـهای از شــما
خواســته بــود کــه مســئولیت آن را بــر عهــده بگیریــد و ایــن صورتهــای

مالــی را بــه ســرانجام برســانید؟

بــه ایــن شــکل نبــود .مطابــق اساســنامه صورتهــای مالــی هرســال بایــد
بعــد از پایــان ســال در یــکفاصلــه زمانــی ســه تا شــش ماهــه و نهایت ًا تا شــروع
نیمــه دوم ســال بعــد آن ،در اختیــار هیئتمدیــره قــرار بگیــرد .هیئتمدیــره
موظــف اســت ایــن صورتهــای مالــی را از امــور مالــی دریافــت کنــد و مــواردی
را کــه حســابرس بــه آنهــا رســیدگی کــرده ،مجــدداً بررســی کنــد و مــواردی
کــه حســابرس ایــراد گرفتــه را بررســی کنــد و آنهایــی کــه قابلرفــع باشــد را
رفــع کنــد و آنهایــی کــه نیســت را عینـ ًا بــه هیئتامنــا ارائــه شــود تــا درنهایــت
راجــع بــه آنهــا تصمیــم بگیرنــد؛ بنابرایــن هیئتمدیــره رابــط بیــن صنــدوق،
حســابهای صنــدوق و هیئتامناســت و ایــن وظیفــه را بــر عهــد ه دارنــد.
زمانــی کــه مــا وارد صنــدوق شــدیم ،ایــن حســابها ،تقریب ـ ًا از ســال 87
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بــه اینســو رســیدگی نشــده بــود و همینطــور بــه حــال خــود رهــا شــده بــود.
درواقــع تــا  93حسابرســی نشــده بــود و بخشــی هــم کــه حسابرســی شــده بــود
بــه هیئتمدیــره منتقــل نشــده بــود و آنهــا هــم رســیدگی نکــرده بودنــد و گــزارش
نهایــی هــم بــه هیئتامنــا ارســال نشــده بــود .معمــو ً
ال وقتــی حســابهای ســازمانی
دچــار اشــکال میشــود ،بایــد بالفاصلــه در ســال بعــد آن مشــکالت رفــع شــود؛
امــا اگــر همچنــان ایــن نواقــص ادامــه پیــدا کنــد و اهتمامــی بــرای رفــع آن نواقــص
نباشــد ،مفهــوم آن ایــن اســت کــه تمــام ایــن نواقــص از  87بــه  88و از ســال  88بــه
 89و ســالهای بعــد منتقــل خواهــد شــد.
یعنــی شــما در ســال  39نمیدانســتید کــه وضعیــت مالــی گذشــته صنــدوق

بــه چــه شــکل اســت؟

نمیدانســتیم کــه بــه ایــن شــکل اســت .بــه همیــن منــوال حســابها بــه
ســالهای بعــد اضافــه شــد .بــرای بررســی ایــن حســابها ،هرکــدام بایــد بــه
همــان ســال برگردنــد و ایــن برگشــت بــه گذشــته ،کار آســانی نیســت .دچــار یــک
معضــل بودیــم بــرای اینکــه اصــل حســابها واقعــی بــود؛ امــا زمــان و محــدوده
رســیدگی بــه آنهــا مجــازی بــود؛ برایمثــال میگفتنــد در ســال  88صنــدوق
موظــف شــده ،فــان قطعــه زمیــن در اختیــار خــود را بفروشــد و نفروختــه اســت؛
آیــا شــما میخواهیــد بــه ســال  88برگردیــد و آن را بفروشــید؟ چطــور و بــا چــه
قیمتــی؟ چنیــن پیچیدگیهایــی وجــود دارد.
در ســال  39کــه شــما وارد صنــدوق شــدید واقعــ ًا توانســتید تصویــر کلــی

از وضعیــت مالــی و ســرمایه صنــدوق داشــته باشــید؟ بــا توجــه بــه اینکــه
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صورتهــای مالــی مشــخص نبودنــد و دراینبــاره ابهامهایــی وجــود داشــت.
بحــث ســرمایه از بحــث حســابها و صورتهــای مالــی جداســت .حســابها و
صورتهــای مالــی موضعــی بــرای بررســی عملکــرد یک مؤسســه و شــرکت اســت.
ســرمایه مقولـهای جداســت و زمانــی کــه میگوییــد ســرمایه مــا ایــن مقــدار اســت
ایــن ســرمایه در یــک مقطــع یــک قیمتــی دارد و اگــر هــر ســال محاســبه نشــود و بر
اســاس قیمــت روز بــرآورد نگــردد ،آن ســرمایه اعتبــار نــدارد؛ امــا آنیــک موضوع
جداســت .بررســی عملکــرد حســابها و صورتهــای مالــی و آگاهــی اعضــای
هیئتمدیــره از آنهــا مهــم اســت .شــفافیت و بررســی آنهــا میتوانــد مانــع از
بــروز اشــتباه در آینــده یــا تکــرار یــک تصمیــم بــرای مؤسســه باشــد؛ اما متأســفانه
بــرای نزدیــک بــه پنــج ســال هیــچ خبــری از ایــن آگاهیهــا در صنــدوق وجــود
نداشــته و نمیدانســتند کــه در مجموعــه صنــدوق و شــرکتهای زیرمجموعــه آن
چــه میگــذرد؛ بنابرایــن یــک بحــث مــا و همــکاران مــا رســیدگی بــه ایــن حســابها
بــود .البتــه موضــوع مهــم دیگــری هــم مــورد توجــه بود کــه محاســبه ســرمایههای
صنــدوق را هــم داشــتیم؛ امــا موضوعــی کــه بیشــتر از همــه روی آن تمرکــز
داشــتیم ،رســیدگی بــه حســابها و صورتهــای مالــی بــود .حســابها تــا امــروز
بــه صفــر نرســیده اســت .درواقــع بــه زبــان مالــی و حسابرســی بــه ایــن مفهــوم
اســت کــه بــه زمــان خــودش برنگشــته اســت؛ بنابرایــن همــواره در محاســبات،
داشــتهها و بودجههایــی کــه پــساز آن تنظیــم میشــد دچــار مشــکل میشــدند
و اشــتباهها بارهــا تکــرار شــده بــود .چــون صورتهــای مالــی بررســی نشــده
بــود و مدیــران بازتــاب هزینــهای تصمیمهــای گرفتهشــده را در ایــن صورتهــا
نمیدیدنــد ،دچــار ایــن توهــم بودنــد کــه کارهــا و تصمیمهــا درســت بــوده اســت.

 / 98اصالح ساختار شرکتها و هلدینگسازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری

مــا هنــوز ایــن مشــکل را داریــم و همچنــان همهچیــز را مفــروض میگیریــم کــه
مثــ ً
ا اگــر ســال  93چنیــن کارهایــی انجامشــده ،ممکــن اســت ایــن اتفاقهــا در
 94روی دهــد و همینطــور ادامــه دارد .البتــه بــرای تهیــه و تنظیــم بودجــه جــاری
خیلــی مشــکل نداریــم.
چــه اتفاقــی افتــاد کــه ایــن رســیدگی و بررسـیها انجــام نشــد؟ چــه بخشــی
از آن خــاف قانــون بــود یــا نخواســتند آن را انجــام دهنــد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه مــا خیلــی وارد ایــن بحثهــا نشــدیم .صنــدوق در یــک
زمانــی ســازمان بــود و تبدیــل شــد بــه صنــدوق .ضمــن اینکــه همیــن صنــدوق هــم
در مقطعــی فاقــد هیئتمدیــره بــود و فقــط یــک نفــر بهعنــوان رئیــس صنــدوق بــرای
آن تصمیــم میگرفــت .بعــد از مدتــی تبدیــل بــه هیئتمدیــره شــد و اساســنامهای
هــم بــرای آن تعریــف شــد .در ایــن فراینــد ،ایــن مــوارد و ارتباطــات هیئتمدیــره و
هیئتامنــا بیشــتر از مابقــی مســائل افــراد را درگیــر کــرده و رســیدگی بــه وضــع
حســابها و صورتهــای مالــی در درجــه دوم اهمیــت قــرار داشــت.
بیشــترین فشــار بــرای بررســی صورتهــای مالــی بعدهــا اعمــال شــد .در
اساســنامه آمــده بــود کــه ایــن حســابها و صورتهــای مالــی بایــد رســیدگی
شــود و پــس از تأييــد حســابرس رســمی صنــدوق کــه ســازمان حسابرســی
اســت ،بــه هیئتمدیــره صنــدوق ارائــه شــود و آنهــا هــم بــا تأييــد و بررســی
ایــن صورتهــای مالــی آنهــا را بــه هیئتامنــا تحویــل دهنــد .شــاید تــا آن زمــان
قــرارداد حسابرســی بــرای بررســی صورتهــای مالــی صنــدوق بســته نشــده
بــود ،نمیدانــم .ایــن را بایــد مدیــران آن موقــع جــواب بدهنــد؛ چــون یــک ســازمان
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مســتقل بیــرون از صنــدوق بایــد ایــن حسابرســی را انجــام دهــد و امــور مالــی و
حســابداری صنــدوق نمیتوانــد بهتنهایــی آنهــا را تأييــد و بررســی کنــد .بایــد
حتم ـ ًا دراینبــاره ناظــری مســتقل وجــود داشــته باشــد؛ امــا ظاهــراً در ایــن پنــج
ســال ( 1387تــا  )1393چنیــن روالــی در صنــدوق وجــود نداشــته اســت .چــون
اینجــا بهعنــوان یــکنهــاد نیمهدولتــی شــناخته میشــود ،حســابرس قانونــی مــا
ســازمان حسابرســی اســت و برخــی از مدیــران آن زمــان ادعــا دارنــد کــه تعلــل
ســازمان حسابرســی در ایــن مــورد وجــود داشــته اســت.
اگــر کســی یــا مؤسســهای چنیــن کاری را انجــام ندهــد ،طبــق قانــون چــه

برخــوردی بایــد بــا او صــورت بگیــرد؟ ظاهــرا ً در یــک ســازمان یــا نهــاد اگــر

ایــن عملیــات صــورت نگیــرد تخلــف گســترده محســوب میشــود.

هیئتامنــا تصمیــم میگیــرد کــه بــا ایــن تخلــف صــورت گرفتــه چــهکار کنــد.
در ایــن زمینــه دو نــوع تخلــف داریــم .اول اینکــه حســابها و صورتهــای مالــی
بایــد توســط ســازمان حسابرســی تأييــد شــود .ایــن موضــوع حتــی اگــر همــه
حســابهای بــدون نقــص باشــد هــم بایــد انجــام شــود کــه انجــامنشــده اســت.
تخلــف دوم ،نقــض قوانیــن یــا بندهایــی اســت کــه حســابرس بهعنــوان نقــض و
مشــکل در صورتهــای مالــی و حسابرســی در گــزارش خــود بــه آنهــا اشــاره
کــرده اســت .در مــورد تخلــف اول هیئتامنــا پیگیــر ایــن بــوده کــه چــرا ایــن
حسابرسـیها انجــا م نشــده و بایــد انجــام و وضعیــت آنهــا مشــخص شــود .اینکــه
تخلــف صــورت گرفتــه بــود یــا خیــر ،چیــزی بــود کــه مــا رســیدگی کردیــم.
به چه نتیجهای رسیدید؟
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در مــورد اینکــه چــرا ایــن کار انجــا م نشــده ،پیگیــر نشــدیم و بــه نتیجــهای
هــم نرســیدیم و چــون از ابتــدای ســال  92و بــا شــروع دولــت یازدهــم ،بحــث
حسابرســی بیــان شــد و بیــش از یــک ســال زمــان بــرد تــا عملیاتــی شــود؛ بنابراین
بــه آن بخــش ورود نکردیــم؛ امــا در بخــش دوم تــاش کردیــم کــه مــوارد نقــض را
بررســی و علــل تنهــا را بیابیــم.
چــرا وارد تخلــف نــوع اول نشــدید؟ شــما از اعضــاي هیئتمدیــره هســتید و

ن یکــی از مســئولیتهای شماســت کــه بدانیــد در زیرمجموعــه شــما چــه
ای ـ 

خبــر اســت .منابــع صنــدوق جزئــی از ثــروت عمومــی بازنشســتگان اســت و
اگــر شــما در جايــگاه هیئتمدیــره ،تصویــر واضــح و روشــنی از ایــن وضعیــت

نداشــته باشــید چطــور میخواهیــد از منافــع بازنشســتهها و داراییهــای
آنهــا دفــاع کنیــد؟

ســرمایه آنهــا در اختیــار ماســت و مســلم ًا از آن دفــاع میکنیــم؛ امــا اینکــه
در آن ســال رســیدگی نشــد هــم مــا بایــد رســیدگی میکردیــم .وظیفــه مــا تنهــا
رســیدگی بــه آنهــا بــود و پیــدا کــردن دلیــل آن کــه چــرا انجــامنشــده را بایــد
هیئتامنــا جویــا شــود .وظیفــه مــا ایــن بــود .امــا چرایــی آن را بایــد از هیئتامنــا
بپرســید .مــا وظیفــه رســیدگی داشــتیم کــه آن را انجــام دادیــم .علیرغــم اینکــه
هیــچ نقشــی در بــه وجــود آوردن آنهــا نداشــتیم و اســناد رســیدگی نشــده در
دوره مــا نبــود و آشــنایی بــا آنهــا نداشــتیم ،ناچــار شــدیم وقــت بگذاریــم و آنهــا
را بفهمیــم و بشناســیم ،ایــن پدیــده را کنــکاش کنیــم و بعــد رســیدگی کنیــم .طبیعــی
اســت کار در محیطــی کــه ســازنده آن نیســتید و عوامــل آنهــم در اختیــار مــا
نیســتند ،کار خیلــی مشــکلی اســت.
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چطور این کار را انجام دادید؟
دســتگاههای اداری بــه نحــوی تــداوم دارنــد و ادامــه حیــات میدهنــد .افــراد
مختلفــی در آن کار کــرده بودنــد .در ســطح مدیــران میانــی و پايینتــر که بخشــی از
آنهــا از صنــدوق رفتــه بودنــد ،مــا تعــدادی از آنهــا را پیــدا کردیــم ،مصاحبههــای
متعــددی انجــام شــد و اطالعاتــی از آنهــا دریافــت کردیــم .بهنوعــی اســناد را
بازتولیــد کردیــم .بــا بازتولیــد آن اســناد امــکان بررســی و حسابرســی آنهــا را
فراهــم کردنــد.
ایــن کار را بهطــور پیوســته و در مــدت حــدود دو ســال اســناد و صورتهــای
مالــی ســالهای  1387تــا  1393را انجــام دادیــم .ایــن حســابها را پــس از تأييــد
حســابرس بــه هیئتمدیــره و درنهایــت ســالبـ ه ســال بــه هیئتامنــا ارائــه دادیــم.
زمــان زیــادی بــرد تــا بتوانیــم بــه آنهــا رســیدگی کنیــم .چــون مــا تنهــا نیســتیم
و یــک حســابرس در خــارج از ســازمان بایــد تأييــد نهایــی را انجــام دهــد کــه او
هــم محدودیتهــای خــاص خــود را دارد؛ بنابرایــن کار عقبافتــاده را نمیشــود
بــا ســرعت چنــد برابــری انجــام داد و بیشــتر از ایــن هــم نمیشــود بــه حســابرس
فشــار آورد .چــون او هــم بایــد دقــت در کار را مدنظــر داشــته باشــد .او هـ م ســالها
اســناد و عناصــر آن را در اختیــار نــدارد و اگــر ایــن کار را خــوب انجــام ندهــد،
اعتبــار خــود را زیــر ســؤال میبــرد.
وقتــی صورتهــای مالــی مشــخص نیســت ،شــما كــه عضــو هیئتمدیــره
هســتيد چطــور در ایــن فضــای ابهامآلــود بــرای مؤسس ـهاي بــه ایــن بزرگــی
تصمیمگیــری میکنیــد؟

چــارهای نداریــم .شــما اگــر یــک بیمــاری داشــته باشــید همزمــان هــم بایــد بــه
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زندگــی کــردن ادامــه دهیــد و هــم آب و غــذا بخوریــد.
ایــن کار چــه هزینههایــی بــر صنــدوق وارد کــرد؟ باالخــره ممکــن بــود کــه

ن جهــت ایــن هزینههــا ممكــن بــود
تصمیمــات نادرســتی گرفتــه شــود؛ از ایـ 
بســیار زیــاد شــود.

هزینــه را نمیشــود اینطــور بیــان کــرد .افــراد و مدیرانــی هــم کــه پیــش از
مــا بودنــد ،در درجــه اول ســعی کردنــد بــا چشـ م بــاز بودجههــا را تنظیــم کننــد و
صورتهــای مالــی شــرکتها را ببیننــد و گذشــته را در آینــده دخیــل ندهنــد .ایــن
کار هزینهبــر نیســت و بیشــتر هزینــه ،دقــت و صــرف وقــت اســت.
آيــا منظــور از هزینــه تصمیمگیــری بــرای آینــده مؤسســه و سرنوشــت
صنــدوق اســت کــه در یــک فضــای خاکســتری و ابهــامآور بســیار ســخت

میشــود؟

بلــه ،مدیــری کــه تعویــض میشــود بــا توجــه بــه ایــن صورتهــای مالــی،
برخــی رفتارهــاي نامناســب گذشــته را تصحیــح میکنــد .اصــاح ایــن رفتارهــا
میتوانــد از بــروز مشــکالت جلوگیــری کنــد .اقدامــی کــه در زمــان خــودش اتــاف
منابــع بــوده ،بایــد محاســبه و شــناخته شــود .طبیعــی اســت وقتــی شــما یک مســیر
صــاف و بــدون ســنگ را طــی میکنیــد مدیریــت آن راحتتــر اســت.
همزمــان بــا نبــود شــفافیتها ،ســاختاربندی جدیــدی در صنــدوق در
حــال راهانــدازی بــود .پنــج یــا شــش هلدینــگ شــکل گرفــت و شــرکتها

در زیرمجموعــه آنهــا جابهجــا شــدند .وقتــی چنیــن ابهامــي وجــود داشــت
ممكــن بــود چــه تأثیــری بــر مؤسســه و ایجــاد ایــن هلدینگهــا داشــته
باشــد؟

توگو با نعمتاهلل ایزدی 103 /
گف 

نــوع مــواردی کــه در بندهــای حسابرســی صنــدوق آمــده با ایــن مــوارد متفاوت
اســت .فــرض کنیــد یــک زمینــی در یکجایــی بــوده و بایــد بهموقــع بــرای تعییــن
تکلیــف آن اقــدام میشــد؛ امــا دربــاره آن اقدامــی صــورت نگرفــت .یــا مث ـ ً
ا قــرار
بــود شــرکتی از طــرف دولــت بهعنــوان بدهــی بــه صنــدوق داده شــود .ظاهــراً هــم
داده بودنــد؛ امــا فقــط در حســابها و اســناد وجــود داشــت و کســی نمیدانســت
آن زمیــن و شــرکت کجاســت ،چقــدر ارزش دارد و آیــا بــه همــان انــدازهای کــه ادعا
شــده میارزیــده یــا خیــر و بــرای آینــده آن چــه میتــوان کــرد؟ بــرای هیچکــدام
از ایــن پرســشها در اســناد و صورتهــای مالــی پاســخی وجــود نداشــت .در
حســابداری داخلــی مؤسســه کاری بــه ایــن ندارنــد کــه آیــا واقعــ ًا ایــن روالهــا
طــی شــده یــا خیــر .آنهــا ایــن مــوارد را در اســناد میآورنــد و همینطــور
بهعنــوان دارایــی بــه ســالهای بعــد منتقــل میکننــد .البتــه ایــن بیتوجهیهــا
در مقایســه بــا کل بودجــه ســاالنه صنــدوق ارقــام زیــادی نیســت؛ ولــی از ایــن
مــوارد و عــدم مشــخص بــودن شــرایط آنهــا و داراییهــای صنــدوق در ایــن
پنــج ســال زیــاد وجــود داشــت کــه حسابرســی هــم نشــده بــود .در همــان زمــان
ســاختار هــم بــا ایــن عــدم شــفافیتها در حــال ســازماندهی جدیــد بــود .البتــه
اگرچــه عــدم شــفافیت وجــود داشــته؛ امــا مانــع جــدی در ایــن راه نبــوده اســت.
اگــر شــرکتی قــرار بــود در زیرمجموعــه هلدینگــی قــرار بگیــرد ،آن شــرکت بــا
همــان بدهــی مالــی ،بــه آن هلدینــگ منتقــل میشــد .مهــم ایــن اســت کــه در یــک
مقطــع حســاس ،بیتوجهیهایــی رخداده کــه در درجــه اول نبایــد تکــرار شــود؛
اگــر در گذشــته زمینــی را نگرفتیــد ،همچنــان و در عمــل آن را نگرفتهایــد؛ امــا
ســعی کردیــم کــه دیگــر چنیــن اتفــاق مشــابهی رخ ندهــد و اگــر بــه کســی پولــی
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میدهیــم ضمانتهــای الزم و مــورد قبــول را بگیریــم .چنیــن روالهایــی اصــاح
شــد؛ اقداماتــی کــه درگذشــته بهخوبــی انجــام نمیشــد .شــرایط وامده بایــد بــه
نحــوی باشــد کــه یــک و نیــم یــا دو برابــر آن را بهعنــوان وثیقــه از وامگیرنــده
دریافــت کــرد تــا بتــوان آن را بــاز پــس گرفــت .چیــزی کــه درگذشــته نبــود و
توجهــی بــه آن نشــده بــود.
درگذشــته چنیــن روالــی نبــود؟ ایــن مــوارد حداقلهــای اصــول حســابداری

و مالــی اســت؟

بلــه؛ امــا اعمــال نمیشــد .کســی را معرفــی میکردنــد و میگفتنــد شــخص
خوبــی اســت و توصیــه میشــد مقــداری پــول بــه او بدهیــد و در فــان تاریــخ از
او پــس بگیریــد .مثـ ً
ا در زمــان تحریــم بــود و میخواســتند چیــزی را بفروشــند و
پــول را بــا یــک واســطهای پــس بگیرنــد و ظاهــراً تحریمهــا را دور بزننــد .بــرای ایــن
کار بایــد یکســری تضمینهایــی میگرفتنــد؛ امــا برحســب اعتمــاد و توصیههایــی
کــه شــده بــود ،معمــو ً
ال نمیگرفتنــد .در ایــن صــورت پــول یــا برنگشــته یــا دیــر
برگشــت داد ه ميشــد .اگــر آن مبالــغ بــا ارز بــوده معلــوم نشــده کــه بــا چــه نرخــی
بایــد پــس داده شــود و چــه زمانــی بایــد آن را بــاز پــس دهنــد .مدیــران وقــت ادعــا
دارنــد چــون مــا تحریــم بودیــم ،نمیتوانســتیم کار دیگــری انجــام بدهیــم .اینهــا
ریزهکاریهایــی اســت کــه بــه آنهــا توجــه نکردهانــد .اینهــا واقعیتهایــی اســت
کــه رویداده اســت .البتــه مــا هــم در مقامــی نبودیــم کــه قضــاوت کنیــم و بــه ایــن
بپردازیــم کــه ایــن ادعاهــا و بهانههــا درســت یا دروغ اســت .میتوانســتیم برداشــت
خــود را داشــته باشــیم امــا قضــاوت کار مــا نبــود.
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بــرآوردی در مــورد چنیــن پرداختهایــی انجامشــده اســت؟ آیــا مشــخص
بــوده کــه در ایــن صورتهــای مالــی ،پرداختهــا بــه چــه صــورت آمــاده و

چــه ضمانتهایــی داد ه شــده اســت؟

اگر چنین آماری باشد در اختیار سازمان صندوق است.
شما در این حسابرسی دخیل بودید و باید به نتیجهای میرسیدید؟
بلــه؛ امــا اآلن رقمهــا را در ذهــن نــدارم و بایــد بــه اســناد مراجعــه شــود؛ ولــي
در کل اگــر منابعــی از قبیــل ملــک و امــوال نقــد یــا غیــر نقــد را محاســبه کنیــم
بیــن  100تــا  200میلیــارد تومــان بــرآورد میشــود .اینهــا مبالغــی اســت کــه
هیچگونــه تعییــن و تکلیفــی در خصــوص آنهــا صــورت نگرفتــه اســت و مشــخص
نیســت بایــد بــا آنهــا چــه کــرد .در طــرف مقابــل ضمانتنامــه یــا وثیق ـهای هــم
وجــود نــدارد .آنهــا بایــد یکســری روال حقوقــی درازمــدت و گاه بیســرانجام
صــورت بگیــرد کــه بخــش حقوقــی صنــدوق در حــال انجــام آن اســت.
یعنــی از ســال  88تــا  29حــدود  002تــا  003میلیــارد تومــان جمــع کل مبالغــی
اســت کــه از داراییهــای صنــدوق بــدون انجــام مراحــل قانونــی و حســابداری

بــه افــراد و نهادهــای مختلــف پرداخــتشــده اســت؟

حــدودی بلــه .البتــه برخــی اقدامــات و رفتارهــای دیگــر در قالــب انتقــال برخــی
امــاک و زمیــن و خانــه هــم صــورت گرفــت یــا اجــاره داده شــد کــه بایــد پــس
گرفتــه میشــد؛ امــا در عمــل نشــد .البتــه بهصــورت ظاهــری در صورتهــای
مالــی وارد میشــدند .بایــد بــر اســاس تکلیــف هیئتامنــا پیگیــری آنهــا را بــه
امــور حقوقــی بدهیــم.
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میتوانیــد بگويیــد در ایــن مــدت و از ســال  78تــا ســال  29کــه ســرانجام
صورتهــای مالــی را بررســی کردیــد ،صنــدوق چــه ســالهایی زیاندهــی

بیشــتری داشــته و وضعیــت بــه چــه شــکل بــوده اســت؟

در بررســی صورتهــای مالــی ،خیلــی بــه محتــوای ســود و زیــان آنهــا
نمیپرداختیــم .البتــه ســود و زیــان شــرکتها در ســود نهایــی آن خالصــه
میشــود .تنهــا چیــزی کــه خبــر داشــتیم ایــن بــود کــه در ســال  90حــدود 800
میلیــون تومــان ســود داشــت .البتــه در ســال  ،93حــدود  1200میلیــارد تومــان ،در
ســال  1394و  95هــم نزدیــک بــه  1500میلیــارد تومــان بــود .در بودجــه ســال 96
ایــن رقــم  1800میلیــارد تومــان پیشبینیشــده اســت .ایــن ارقــام از مجموعــه
حســابهای شــرکتهای زیرمجموعــه صنــدوق اســت .چــون ایــن حســابها
تلفیقــی هســتند ،در یــک شــرکت ســود و درجایــی دیگــر زیــان گزارششــده
کــه درمجمــوع ســود خالــص ســاالنه صندوقهایــی بــود کــه گفتــم؛ امــا اینکــه
درگذشــته و ســالهایی کــه حسابرســی صــورت نگرفتــه و صورتهــای مالــی
مشــخص نبــوده ،میــزان ســود صنــدوق چقــدر بــوده ،واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای
مــا از درجــه اهمیــت باالیــی برخــوردار نبــود و خیلــی بــه دنبال مشــخص شــدن آن
نبودیــم .هــدف اصلــی ایــن بــود کــه هــر چــه زودتــر آنهــا را بررســی و گــزارش
نهایــی را بــه هیئتمدیــره و هیئتامنــا بدهيــم .درواقــع فرصــت چنیــن کاری را
نداشــتیم و چیــزی کــه بــرای مــا مهــم بــود و بایــد بــه آن پاســخ میدادیــم ،بندهایــی
بــود کــه حســابرس بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت .بــرای حســابرس هــم مهم نیســت
و نمیپرســد کــه چــرا ســود کــم بــوده یــا زیــاد شــده اســت .مهــم ایــن اســت کــه
اســناد بــا دقــت و در یـکروال قانونــی تهیــه شــوند کــه متأســفانه ایــن کار صــورت
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نگرفتــه بــود و وظیفــه مــا ایــن بــود کــه بهنوعــی آنهــا را بازســازی کنیــم.
گفتیــد کــه یکــی از مهمتریــن وظیفههــای شــما رســیدگی بــه صورتهــای
مالــی بــود .در ایــن رســیدگی مهمتریــن مــوارد مــورد تخلــف چــه چیزهایــی
بو د ؟

بیشــتر مربــوط بــه یــک ســری امــوال و مســتغالت بــود کــه بایــد بــه دنبــال
آنهــا میرفتنــد یــا اســناد آنهــا را کامــل میکردنــد ،کــه انجــا م نشــده بــود و
سرنوشــت آنهــا مشــخص نیســت .عــاوه بــر آن ،ســازمان خصوصیســازی،
اموالــی را بهعنــوان بدهــی دولــت بــه صنــدوق واگــذار کــرده بــود؛ ولــی مســئوالن
صنــدوق وضعیــت آنهــا را پــی نگرفتــه بودنــد .فقــط در اســناد مالــی آمــده بــود و
بــه لیســت داراییهــای موجــود و وصولشــده افــزودهشــده بــود؛ امــا در عمــل
مشــخص نبــود ایــن شــرکتها و کارخانههــا کجــا هســتند ،چقــدر ارزش واقعــی
آنهاســت و آیــا بــرآورد ســازمان خصوصیســازی درســت بــوده یــا خیــر و
مــوارد بســیار دیگــر .ســریع آنهــا را دریافــت کنــد و یــک زمیــن بــه آنهــا دادهانــد
و نمیداننــد زمیــن در کجاســت و ارزش آن چقــدر اســت .حــاال مــا بایــد بعــد از ایــن
همـ ه ســال برویــم و آنهــا را شناســایی و ارزیابــی کنیــم کــه آیــا درســت اســت یــا
خیــر و اصـ ً
ا در تملــک چــه کســی اســت؟ چنیــن کارهایــی بایــد انجــام میشــد کــه
متأســفانه نشــده بــود.
بــرای مــن همچنــان ایــن جــای پرســش اســت کــه آیــا ســازمانی بــا چنیــن
ســابقهای نمیدانســت کــه بایــد چنیــن کارهایــی انجــام دهــد یــا اینکــه
اصــ ً
ا ارادهای بــرای ایــن کار وجــود نداشــته اســت؟
این موضوع برای ما هم سؤال است.
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با مصاحبههایی که با آن افراد کردید به چه نتایجی رسیدید؟
عمومــ ًا بحــث تحریمهــا را پیــش میکشــیدند .بــرای همیــن ،ایــن توجیــه را
داشــتند کــه نمیتوانســتند بهطــور کامــل و شــفاف قوانیــن را اجــرا کننــد .ظاهــراً
برنام ـهای هــم بــرای اینکــه آن امــوال را بگیرنــد نداشــتند.
برآوردی دارید که چنین مواردی چقدر بوده است؟
خیــر .ایــن ارقــام در حــال محاســبه اســت .کار بســیار مشــکلی اســت .مثــ ً
ا
صنــدوق از ســال  58یــا  60طلبــی از دولــت داشــته کــه بيســت ســال بعــد دولــت
آن را میدهــد .اینکــه بــا چــه نــرخ برمیگرداننــد موضوعــی اســت کــه همینطــور
نمیشــود دربــاره آن صحبــت کــرد و عــددی را داد .هــر شــخصی هــم بخواهــد
بگویــد حتمـ ًا اشــتباه اســت .حــدود یــک ســال اســت کــه حســابرس مــا ایــن کار را
آغــاز کــرده اســت و تــا رســیدن بــه نتیجــه نهایــی بایــد همچنــان صبــر کــرد.
پس به نتیجهای نرسیدید؟
تقریبــ ًا زمانبــر و غیرممکــن اســت و بــه لحــاظ انجــام کار بهصرفــه نیســت؛
بــرای مثــال در ســال  1368یــک زمیــن هــزار متــری در محــدوده فــرودگاه ســاری
بابــت بدهیهــای ســال  1358دولــت بــه صنــدوق واگــذار شــد؛ امــا آیــا در ســال 68
قیمــت واقعــی همــان بدهــی ســال  58را دادهانــد یــا اینکــه نرخ تــورم و مســائل دیگر
را هــم لحــاظ کردهانــد؟ اینهــا را حســابرس بایــد مشــخص کنــد .بهویــژه کــه
مــوارد متعــددی اســت و اســناد و مــدارک آن وجــود نــدارد و بهراحتــی نمیتــوان
ایــن ســالها را شبیهســازی کــرد .کارشــناس رســمی دادگســتری بایــد وارد عمــل
شــود ،بــرآورد قیمتــی از زمینهــای اطــراف صــورت بگیــرد و ارزش نهایــی آن را
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مشــخص كنــد ،بــا کارشــناس امــوال و امــاک همــکاری کنــد و اطالعــات میدانــی
جمـعآوری شــود .گاه بــرای رســیدن بــه چنیــن نقطـهای هزینــه صــورت گرفتــه یــا
بــرآوردی بــه حــدی اســت کــه ازنظــر اقتصــادی ارزش پیگیــری نــدارد.
مشــخص نبــودن ســاختارهای مالــی چقــدر در تصمیمگیــری مدیــران مؤثــر
اســت؟

چیــزی کــه در صورتهــای مالــی ایــن ســالها بیــش از همــه بــا آن مواجــه
بودیــم ،مدیریــت ناســالم بــود .اگــر ایــن مدیریــت بهطــور ســالم انجــام میشــد،
صورتهــای مالــی دچــار مشــکل نمیشــد .مدیریــت جدیــد بــر اســاس صورتهــای
مالــی کــه در اختیــار او قــرار گرفتــه تصمیــم میگیــرد؛ امــا وقتــی ایــن اســناد بــا
فاصلــه زمانــی چنــد ســال بررســی ،تأيیــد و در اختیــار او قــرار میگیــرد ،احســاس
میکنــد کــه ســوء مدیریتــی انجــامشــده اســت .حداقــل احســاس ایــن اســت کــه بــه
کارهــا بهخوبــی رســیدگی نشــده اســت .پــس در اینجــا یــک مدیــر بــا دو موضــوع
مواجــه اســت .یکــی بحــث رســیدگی اســت و دیگــری تخلفــات صــورت گرفته اســت.
نفــس رســیدگی ،بهخودیخــود یــک نــوع کار اســت ،اگرچــه کــه هیــچ تخلفــی هــم
در مراحــل انجــام آنهــا صــورت نگرفتــه باشــد .امــا زمانــی کــه میبینید حســابرس
یکســری عــدم تطابقهــا را بــه شــما گــزارش کــرده و صورتهــای مالــی را زیــر
ســؤال بــرده شــما بــه تخلــف فکــر میکنیــد و اینکــه احتمــا ً
ال عمــدی بــوده کــه ایــن
مســائل را بــه وجــود بیاورنــد.
از ایــن بــه بعــد و پــس از تهیــه صورتهــای مالــی و بررســی آنهــا ،چیــزی کــه
مــا راهنمایــی میکنــد ایــن اســت کــه ایــن اتفاقــات دیگــر تکــرار نشــود و اشــتباهات
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گذشــته صــورت نگیــرد .لزومـ ًا همــه آن تصمیمهــا و اقدامــات هــم اشــتباه نیســتند.
اشــتباه ایــن اســت کــه حسابرســی نشــوید و ندانیــد مســیری کــه در پیــشگرفتهاید
درســت اســت یــا خیر.
بــرآوردی داریــد کــه در ایــن فراینــد بــا چنــد نفــر و بــه چــه میــزان مصاحبــه
کر د ید ؟

خیــر ،آمــار دقیقــی نیســت .عــدهای را دعــوت کردیــم و بــا آنهــا جلســه
گذاشــتیم .برخــی دیگــر را در خــارج از صنــدوق مالقــات کردیــم و اطالعــات را از
آنهــا گرفتیــم .گاهــی هــم از هیئتامنــا دعــوت کردهایــم ،میتوانــم بگویــم زمــان
زیــادی صــرف شــده اســت؛ ولــی مــا بــه دنبــال آن نبودیــم کــه زمــان را بســنجیم.
افرادی که با آنها صحبت کردید در چه سمتی بودند؟
بیشــتر مدیــران مالــی بودنــد .شــاید در ایــن فراینــد مدیــران میانــی و مدیــر
اصلــی خیلــی مقصــر نباشــند .درســت اســت کــه در بخــش مدیریــت بودنــد؛ امــا
مقصــر اصلــی نبودنــد و اگــر مشــکلی بــوده بایــد از مدیــر حقوقــی آن را جویا شــد.
اسناد در جایی ثبت نمیشد؟
بله ثبت میشد؛ اما آنها را با خود برده بودند
این کار غیرقانونی نیست؟
البتــه مدیرانــی کــه همــراه آنهــا بودنــد در جریــان مســائل بودنــد و بــا کمــک و
راهنمایــی آنهــا اســناد الزم را دوبــاره بازســازی کردیــم و بــر اســاس آن اســناد،
صورتهــای مالــی تهیــه و حسابرســی شــد.
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