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مقدمه
موسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگی کارکنــان فــوالد ازجملــه صندوق هایــی اســت 
کــه در حــال حاضــر بــا بحرانــی عمیــق روبه روســت و در پرداخــت حقــوق بازنشســتگان 
ــد  ــث ش ــوالد باع ــدوق ف ــم صن ــت وخی ــت. وضعی ــوان اس ــود نات ــران خ و وظیفه بگی
ــا،  ــوال، دارایی ه ــف، ام ــه وظای ــا کلی ــدوق را ب ــن صن ــد ای ــم بگیرن سیاســت گذاران تصمی
ــم از  ــدات اع ــی تعه ــامل تمام ــدات )ش ــناد، اوراق، تعه ــودی، اس ــازات، موج ــهام، امتی س
مطالبــات قانونــی بازنشســتگان( و ســایر حقــوق و مســتخدمان خــود بــه وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی منتقــل کننــد. در حــال حاضــر زمزمه هــای واگــذاری ایــن صنــدوق بــه 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه گــوش می رســد. بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب ایــن 
ــه  ــدی مواج ــع ج ــا موان ــًا ب ــا، حتم ــدون بررســی چالش ه ــال ب ــه انتق ــدوق هرگون دو صن
ــط  ــود محی ــنجش و بهب ــروه س ــه گ ــر )ک ــه حاض ــر در مطالع ــن منظ ــد. از ای ــد ش خواه
ــئولیت آن را  ــران مس ــگاهی ته ــاد دانش ــعه جه ــات توس ــکده مطالع ــب و کار پژوهش کس
ــدوق  ــه صن ــوالد ب ــدوق ف ــی واگــذاری صن ــر عهــده داشــته اســت( چالش هــای احتمال ب
ــرای ایــن منظــور در ابتــدا عوامــل ایجــاد  بازنشســتگی کشــوری بررســی شــده اســت. ب
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بحــران در صنــدوق فــوالد دســته بندی شــده و ویژگی هــا و شــاخص های اصلــی بیمــه ای 
در دو صنــدوق فــوالد و بازنشســتگی کشــوری به طــور خالصــه بررســی شــده اســت. در 
ــورد  ــوری م ــتگی کش ــدوق بازنشس ــوالد در صن ــدوق ف ــام صن ــای ادغ ــت چالش ه نهای
ــد  ــه، درآم ــور حق بیم ــای کس ــور مؤلفه ه ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــی و  ــتگی، ازکارافتادگ ــراز بازنشس ــرایط اح ــتگی، ش ــوق بازنشس ــه، حق ــمول حق بیم مش
وظیفه بگیــری، پوشــش درمانــی، ســایر مزایــا و خدمــات رفاهــی، فعالیت هــای اقتصــادی، 
ــا  ــده اند ت ــی ش ــدوق ارزیاب ــر دو صن ــگاه داده در ه ــای پای ــانی و ویژگی ه ــروی انس نی
ــر  ــه حاض ــوند. مطالع ــایی ش ــا شناس ــن مؤلفه ه ــک از ای ــر ی ــده از ه ــای برآم چالش ه
عــالوه بــر اینکــه مشــکالت مربــوط بــه ایــن انتقــال را شناســایی کــرده اســت می توانــد 
ــز  ــتگی نی ــای بازنشس ــر صندوق ه ــی دیگ ــام احتمال ــی ادغ ــرای آسیب شناس ــی ب الگوی

باشــد.
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صندوق فوالد از ابتدا تا امروز
بــرای شــناخت بهتــر وضعیــت موسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگی کارکنــان فــوالد 
ــن  ــد باشــد. مهم تری ــد مفی ــروز می توان ــه ام ــا ب ــاز ت ــدوق از آغ ــن صن ــرور تحــوالت ای م

ایــن تحــوالت در کادر زیــر خالصــه شــده اســت.

1353 تشــکیل و آغــاز فعالیــت بــر اســاس مــواد فصــل دوازدهــم آیین نامــه اســتخدامی 
شــرکت ملــی ذوب آهــن ایــران

ــران  ــوالد ای ــدوق ف ــی صن ــران و شــرکت مل ــی ذوب آهــن ای ــام شــرکت مل 1358 ادغ
ــوان  ــا عن ــور ب ــتگی مذک ــدوق بازنشس ــران و صن ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ــکیل ش و تش

ــران« ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ــتگی ش ــدوق بازنشس »صن
ــوالد به صــورت  ــان ف ــت و بازنشســتگی کارکن ــدوق حمای 1376 تشــکیل مؤسســه صن

یــک مؤسســه غیرانتفاعــی و مســتقل از نظــر اداری و مالــی
1383 تصویــب قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کــه به موجــب آن 
ــت و در چارچــوب نظــام  مقــرر شــد تمامــی صندوق هــای بیمــه ای تحــت نظــارت دول

و قانــون مزبــور تحــت پوشــش وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی وقــت فعالیــت کننــد
ــا  ــوالد ب ــان ف ــتگی کارکن ــت و بازنشس ــدوق حمای ــه صن ــام مؤسس ــتور ادغ 1389 دس

ــد( ــی نش ــه )اجرای ــون بودج ــب قان ــی در قال ــن اجتماع ــازمان تأمی س
1391 تکلیــف دولــت بــرای انتقــال صنــدوق فــوالد از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی
1396 رایزنــی دربــاره ادغــام صنــدوق بازنشســتگی فــوالد ایــران در صنــدوق بازنشســتگی 

کشــوری
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عوامل مؤثر بر بحران موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد
در حــال حاضــر صنــدوق بازنشســتگی فــوالد از منظــر پایــداری مالــی در شــرایط بســیار 
ــا  ــت صندوق ه ــر وضعی ــه ب ــادی، ک ــل کالن اقتص ــار عوام ــرار دارد. در کن ــی ق بغرنج
بــه صــورت عمومــی مؤثــر اســت برخــی قوانیــن نیــز باعــث تشــدید بحــران در صنــدوق 
ــد.  ــرار داده ان ــتگی ق ــتانه ورشکس ــدوق را در آس ــن صن ــده و ای ــوالد ش ــتگی ف بازنشس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــن ب ــن قوانی ــن ای مهم تری

عدم واریز سهم کارگر و کارفرما در سال های ابتدایی ●

ــه  ــدوق ک ــوغ صن ــی و بل ــال دوران طالی ــدت 24 س ــه م ــال های 76-1353 ب ــی س ط
ــن 40 هــزار  ــا میانگی ــاه ب ــادل 288 م ــروت اســت، مع ــد ث فرصــت ســرمایه گذاری و تولی
نفــر عضــو )درمجمــوع حــدود 11/5 میلیــون نفــر مــاه(، مبالــغ کســور ســهم کارکنــان و 

ــه حســاب صنــدوق واریــز نشــده و نحــوه تســویه آن نیــز مبهــم اســت. کارفرمــا ب

خصوصی سازی در واحدهای فوالدی در دهه هفتاد ●

در دهــه هفتــاد بــا پیگیــری سیاســت خصوصی ســازی، واحدهــای فــوالدی و زیرمجموعــه 
آنهــا کــه نیــروی انســانی مــازاد داشــتند مجبــور بــه اجــرای طرحــی شــدند کــه طــی آن 
تعــداد زیــادی از کارگــران بازنشســته می شــدند. در نتیجــه صنــدوق بازنشســتگی بــا وجــود 
ــازه  ــد می شــد. در ایــن ب ــم بازنشســتگان جدی ــل عظی ــد پاســخگوی خی قدمــت کــم بای
زمانــی کارگرانــی بازنشســته شــدند کــه ممکــن بــود زمــان پرداخــت حــق مشــارکت آنهــا 
کمتــر از بازنشســتگان قبلــی باشــد امــا صنــدوق بنــا بــه آیین نامــه اصلــی خــود موظــف 

بــود کــه حقــوق معــادل 30 روز کامــل را بــه آنهــا پرداخــت کنــد.

بازنشستگی های پیش از موعد ●

در دهه هــای 60 و 70 بیــش از 43516 نفــر از بازنشســتگان بــا احتســاب ســنوات افــزوده 
مشــاغل ســخت و زیــان آور )4.4 ســال( بازنشســته شــدند. همچنیــن در ســال 1365 کــه 
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طــرح بازنگــری و تعدیــل نیــروی انســانی در شــرکت ملــی فــوالد ایــران آغــاز شــد، بــا 6 
مصوبــه شــورای عالــی آن شــرکت تــا ســال 1374 تعــداد 42780 نفــر بــا حــدود 12 ســال 
ســابقه و بــا میانگیــن 8 ســال ســنوات افــزوده و ارفاقــی، پیــش از موعــد بازنشســته شــدند. 

ایــن سیاســت از دو جهــت بــه صنــدوق آســیب زد:
الــف: ســهم ســنوات افــزوده و ارفاقــی 8 ســال، معــادل 206 هــزار نفــر مــاه مســتمری 

اســت. طــی 28 ســال اخیــر جمعــًا معــادل 5/8 میلیــون نفرمــاه مســتمری کامــل صرفــًا 
ــرای ســنوات افــزوده و ارفاقــی پرداخــت شــده اســت. ب

ب: وجــوه کســور بازنشســتگان بــا اعطــای 8 ســال ســنوات افــزوده و ارفاقــی بــه تعــداد 
43 هــزار نفــر واریــز نشــده اســت. ایــن رقــم معــادل 4/1 میلیــون نفــر مــاه کســور ســهم 
کارکنــان و کارفرمــا اســت، کــه برابــر بــا 1/3 میلیــون نفــر مــاه مســتمری کامــل خواهــد 

بــود.

انتقال سوابق از تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی فوالد ●

در ســال 1374 ســوابق حــدود 52000 نفــر از مشــموالن بیمــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
بــا میانگیــن ســابقه حــدود 12 ســال بــا حداقــل ســرانه 520 هــزار ریــال و جمعــًا معــادل 
25 میلیــارد ریــال بــه صنــدوق بازنشســتگی فــوالد منتقــل شــد. مبلــغ مذکــور بــا بدهــی 
تاریخــی واحدهــای متبوعــه بازنشســتگان بــا تأمیــن اجتماعــی تهاتــر شــد و نهایتــًا مبلــغ 
ــی  ــرای درک بزرگ ــت. ب ــال یاف ــوالد انتق ــتگی ف ــدوق بازنشس ــه صن ــال ب ــارد ری 6 میلی
ــش از دو  ــه بی ــدۀ انتقال یافت ــر بیمه ش ــزار نف ــداد 52 ه ــه داشــت تع ــد توج ــم بای ــن رق ای
ــد از کل  ــه 70 درص ــود. به طوری ک ــق ب ــخ تواف ــدوق در تاری ــترکان صن ــداد مش ــر تع براب
مصــارف صنــدوق طــی 20 ســال گذشــته )بالــغ بــر 42 هــزار میلیــارد ریــال( بــه دلیــل 
ــری ســال 92 تعهــدات آتــی صنــدوق  ــر اســاس گــزارش اکچوئ همیــن توافــق اســت. ب
معــادل 353 هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه ســهم مشــموالن ایــن توافــق بالــغ بــر 250 
ــغ 25  ــا مبل ــه ب ــرد در مقایس ــه ک ــد توج ــن بای ــود. همچنی ــال می ش ــارد ری ــزار میلی ه
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میلیــارد ریــال آورده ایــن تعــداد مشــترکان، تاکنــون حــدود 1680 برابــر هزینه شــده اســت 
و ســهم ایــن عــده در تعهــدات آتــی تــا پایــان فعالیــت صنــدوق بالــغ بــر 10 هــزار برابــر 
آورده آنهــا خواهــد بــود. بنابرایــن بــا انجــام توافــق فــوق بــار مالــی ســنگین و شــکننده ای 

بــه صنــدوق وارد شــده اســت.

خصوصی سازی ذوب آهن، فوالد خوزستان و فوالد مبارکه در دهه 90 ●

کمبــود منابــع بــرای پرداخــت حقــوق بازنشســتگی بــه دلیــل سیاســت پیش گفته تــا ابتدای 
دهــه 90 از طریــق پرداخت هــای واحدهــای تشــکیل دهنــده صنــدوق جبــران شــد و ایــن 
واحدهــا موظــف شــدند تــا ماهانــه مبالغــی را بــه عنــوان کمــک بــه صنــدوق بازنشســتگی 
بــرای پرداخــت حقــوق کارگــران بازنشســته پرداخــت کننــد. امــا ایــن روال در دولــت نهــم 
و دهــم تغییــر کــرد و شــرکت هایی کــه منابــع مالــی بــه صنــدوق واریــز می کردنــد )ذوب 
آهــن، فــوالد خوزســتان و فــوالد مبارکــه( درگیــر اجــرای خصوصی ســازی شــدند کــه در 
نتیجــه، ایــن تزریــق منابــع قطــع شــد. البتــه دولتمــردان سیاســِت ســهامدار شــدن ایــن 
ــع  ــن ســهم گیری هــم نتوانســت مناب ــا ای ــدوق را راه حــل مشــکالت می دانســتند ام صن

مــورد وثوقــی را بــرای صنــدوق بازنشســتگی فــوالد تأمیــن کنــد.

واگذاری سهام کارخانه های زیان ده ●

ــازمان  ــه س ــدوق را ک ــری صن ــال 1390 کس ــان س ــرای پای ــر ب ــئوالن تصمیم گی مس
ــود،  ــرآورد کــرده ب حسابرســی وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی 142 هــزار میلیــارد ریــال ب
ــد  ــر( تأیی ــال کمت ــارد ری ــزار میلی ــدود 17 ه ــی ح ــال )یعن ــارد ری ــزار میلی ــدود 125 ه ح
ــال و  ــتور انتق ــاله( دس ــک س ــدود ی ــر ح ــا تأخی ــال 1392 )ب ــه دوم س ــد و در نیم کردن
واگــذاری ســهام و امــوال مربــوط بــه کســری منابــع صنــدوق را صــادر کردنــد کــه بــه 
ــت. آنچــه در عمــل  ــال یاف ــاه اجتماعــی انتق ــاون، کار و رف ــه وزارت تع صــورت ســهام ب
ــتخراج  ــای اس ــل واحده ــان ده )مث ــرکت های زی ــدادی از ش ــذاری تع ــاد واگ ــاق افت اتف
ــع  ــود کــه نتوانســت کســری مناب ــا ســود کــم )شــرکت دخانیــات( ب ــا ب زغال ســنگ( و ی
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صنــدوق را جبــران کنــد. ایــن روش انتقــال دارایی هــا بــه صنــدوق بابــت رد دیــون، نــه 
ــای اساســی و مســائل  ــا چالش ه ــدوق را ب ــدوق نکــرد، بلکــه صن ــه صن ــا کمکــی ب تنه
ــروی  ــن دارایی هــا )حــدود 2.5 درصــد(، نی ــه بازدهــی بســیار پایی ــن شــرکت ها از جمل ای
ــد،  ــازاد و غیرمول ــوال م ــا و ام ــن، دارایی ه ــره وری پایی ــان انباشــته، به ــازاد، زی انســانی م

ــرده اســت. ــه ک ــردش و... مواج ــرمایه در گ ــدان نقدینگــی و س فق
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وضعیت فعلی صندوق بازنشستگی فوالد و صندوق بازنشستگی کشوری از منظر 
شاخص های بیمه ای

ــوالد و  ــان ف ــتگی کارکن ــت و بازنشس ــدوق حمای ــه صن ــر دو موسس ــر ه ــال حاض در ح
کشــوری از منظــر شــاخص های بیمــه ای در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارنــد، در ایــن بیــن 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــر از صن ــب بحرانی ت ــه مرات ــوالد ب ــتگی ف ــدوق بازنشس ــت صن وضعی
کشــوری اســت. اگرچــه بــه دلیــل اینکــه تعــداد مشــترکان ایــن صنــدوق بســیار کمتــر از 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت بحــران آن کمتــر بــه بحث گذاشــته شــده اســت. در 
جــدول مهم تریــن شــاخص های بیمــه ای در دو صنــدوق بازنشســتگی فــوالد و کشــوری 
مقایســه شــده اســت. همان طــور کــه مشــاهده می شــود میــزان کســور دریافتــی در هــر 
دو صنــدوق بســیار کمتــر از مســتمری پرداختــی اســت و بــه همیــن دلیــل هــر دو ایــن 

ــد.  ــه کرده ان ــت تکی ــه دول ــرای پرداخــت تعهــدات خــود ب ــا ب صندوق ه

1394 جدول 1- شاخص های کلیدی بیمه ای در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد 

شاخص
صندوق بازنشستگی 

کشوری
صندوق بازنشستگی 

فوالد

1.262.30010.159تعداد کسورپردازان )نفر(
1.324.65884.224تعداد حقوق بگیران )نفر(1

0.950.12نسبت پشتیبانی
0.220.05نسبت کسور دریافتی به مستمری پرداختی

9290نرخ جایگزینی )درصد(

منبع: گزارش اکچوئری سال 1394 صندوق فوالد و سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری 

1. جمع بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه بگیران
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ــد  ــان می ده ــدات را نش ــای تعه ــوان ایف ــدوق در ت ــت صن ــه وضعی ــری ک ــبت دیگ نس
نســبت ذخایــر بــه تعهــدات جــاری اســت. ایــن نســبت بیانگــر کفایــت ذخایــر صنــدوق 
در ایفــای تعهــدات جــاری اســت بــا ایــن فــرض کــه کســور جــاری وجــود نــدارد. ایــن 
نســبت بــرای صنــدوق بازنشســتگی فــوالد برابــر بــا 5.15 ســال محاســبه شــده اســت. 
اگــر ایــن رقــم را بــه مــاه تبدیــل کنیــم مشــخص می شــود بــا فــرض افزایــش نیافتــن 
ــده،  ــورات آین ــردن کس ــت نک ــن دریاف ــده و همچنی ــال های آین ــوق در س ــغ حق مبال

ــد. ــر 62 مــاه برمی آی ــا حداکث ــوان ایفــای تعهــدات جــاری خــود ت صنــدوق تنهــا از ت
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آسیب شناسی واگذاری صندوق بازنشستگی فوالد به صندوق بازنشستگی کشوری
بــرای بررســی همه جانبــه چالش هــای احتمالــی ایــن انتقــال، می بایســتی تمامــی 
ــدوق  ــوالد و صن ــان ف ــتگی کارکن ــت و بازنشس ــدوق حمای ــه صن ــای موسس فعالیت ه
ــت  ــت و کیفی ــه کمی ــر هرچ ــن منظ ــرد. از ای ــرار گی ــر ق ــد نظ ــوری م ــتگی کش بازنشس
بــا یکدیگــر متفاوت تــر باشــند، تلفیــق آن دو ســخت تر  فعالیت هــای صندوق هــا 
خواهــد بــود. در ادامــه بــه بررســی تفاوت هــای میــان ایــن دو صنــدوق شــامل ورودی هــا 
ــا و ...( و  ــتمری، مزای ــا )مس ــران و ...(، خروجی ه ــوق حقوق بگی ــن حق ــه، میانگی )حق بیم
فعالیت هــای اقتصــادی پرداختــه می شــود. از ســویی دیگــر بــار مالــی کــه ایــن انتقــال بــر 
صنــدوق مقصــد وارد خواهــد کــرد نیــز بســیار پــر اهمیــت اســت، بــه ویــژه کــه صنــدوق 
ــه اســت.  ــش مواج ــای تعهدات ــادی در ایف ــا مشــکالت زی ــود ب بازنشســتگی کشــوری خ
ــی بحــث و پــس از بررســی تفاوت هــای دو صنــدوق و چالش هــای  ــذا در قســمت پایان ل

ــار مالــی ایــن انتقــال نیــز مــورد بررســی خواهــد گرفــت. ــر آن هــا، ب مترتــب ب

نرخ حق بیمه

ــا  ــه ی ــرخ حق بیم ــتگی ن ــای بازنشس ــای صندوق ه ــورد ورودی ه ــث در م ــن بح مهم تری
ــا اســت کــه  کســور بازنشســتگی اســت. کســور بازنشســتگی، درصــدی از حقــوق و مزای
ــه  ــه ب ــور ماهان ــدوق، به ط ــترکان صن ــه مش ــتگی و وظیف ــش بازنشس ــن پوش ــرای تأمی ب
ــان و  ــط کارکن ــوه توس ــن وج ــدی از ای ــود. درص ــت می ش ــتگی پرداخ ــدوق بازنشس صن

ــود. ــت می ش ــان پرداخ ــط کارفرمای ــم توس ــدی ه درص
ــترکان  ــی مش ــه پرداخت ــزان حق بیم ــه می ــود ک ــث می ش ــرخ باع ــن ن ــاوت در ای تف
ــد  ــه بای ــت گروهــی را ک ــد مقاوم ــن موضــوع می توان ــه ای ــاوت باشــد ک کســورپرداز متف
ــا و  ــن نرخ ه ــزان ای ــال داشــته باشــد. در جــدول 2 می ــه دنب ــد ب کســور بیشــتری بپردازن

ــت. ــده اس ــح داده ش ــال توضی ــی انتق ــای احتمال چالش ه
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جدول 2- مقایسه نرخ حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد

مؤلفه
صندوق بازنشستگی 

کشوری
صندوق بازنشستگان 

فوالد
توضیحات

نرخ 
کسور 

نرخ کسور: 22.5 درصد

سهم شاغل: 9 درصد

سهم کارفرما: 13.5 درصد

نرخ کسور: 30 درصد

سهم شاغل: 10 درصد

سهم کارفرما: 20 درصد

سهم شاغالن تفاوت اندک، اما سهم کارفرما 
تفاوت چشمگیر دارد. شرکت ذوب آهن 
اصفهان یکی از کارفرماهای اصلی در 

صندوق فوالد است که به علت مشکالت 
مالی از سال گذشته سهم خود را پرداخت 
نکرده است. این شرکت در سال 1394 
حدود 36 درصد از کل حق بیمه پرداختی 
)شامل سهم شاغل و کارفرما( به صندوق 
را در اختیار داشته که در صورت انتقال، 

واریز نکردن حق بیمه از سوی کارفرمایان 
صندوق فوالد مشکل ساز خواهد بود.

شرایط احراز بازنشستگی و از کار افتادگی

شــرایط بازنشســتگی و از کار افتادگــی در دو صنــدوق بازنشســتگی فــوالد و بازنشســتگی 
کشــوری بــر مبنــای دو قانــون متفــاوت احــراز می شــود. صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
بــر مبنــای مــاده 103 قانــون مدیریــت و خدمــات کشــوری فعالیــت می کنــد کــه شــرایط 
خاصــی بــرای بازنشســتگی ایجــاد کــرده اســت. در شــکل 1 ایــن شــرایط دســته بندی و 
خالصــه شــده اســت. در شــکل 2 نیــز شــرایط بازنشســتگی در صنــدوق فــوالد مشــخص 
شــده اســت. مقایســه ایــن قوانیــن نشــان می دهــد شــرایط احــراز بازنشســتگی بیــن دو 
ــون حاکــم  ــر طبــق قان صنــدوق تفاوت هایــی دارد. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه ب
بــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در صورتــی کــه فــردی بخواهــد ســوابق خدمــت خــود 
در بخــش غیردولتــی را بــه ایــن صنــدوق منتقــل کنــد بایــد شــرایط زیــر را رعایــت کنــد:
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ــت  ــاوت آن پرداخ ــده و مابه التف ــل ش ــدوق منتق ــه صن ــوط ب ــای مرب 1( حق بیمه ه
شــود؛

2( فــرد فــارغ از اینکــه چنــد ســال ســابقه خدمــت در بخــش غیردولتــی داشــته باشــد، 
ــر اســاس قوانیــن صنــدوق بازنشســتگی  می بایســتی شــرایط احــراز بازنشســتگی را ب
کشــوری احــراز کنــد. به عنــوان مثــال اگــر فــرد ســوابق 5 ســال خدمــت در بخــش 
ــدوق  ــش صن ــت پوش ــت تح ــال خدم ــد 25 س ــد، نمی توان ــل کن ــی را منتق غیردولت
ــراز 30  ــا اح ــد و ب ــع کن ــی جم ــا 5 ســال بخــش غیردولت بازنشســتگی کشــوری را ب
ــتگی را  ــرایط بازنشس ــتی ش ــرد می بایس ــه ف ــود. بلک ــته ش ــت بازنشس ــال خدم س

ــد؛ ــا قوانیــن صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، احــراز کن منطبــق ب

3( ســوابق انتقالــی از بخــش غیردولتــی تنهــا موجــب می شــود حقــوق دریافتــی فــرد 
در دوران بازنشســتگی تحــت تأثیــر قــرار گیــرد.

در صورتــی کــه بحــث انتقــال صنــدوق بازنشســتگی  فــوالد بــه صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری مطــرح باشــد بایــد در ایــن زمینــه تعیین تکلیــف شــود.

شکل 1- شرایط احراز بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری

شوری
ت ک

ت خدما
ماده 103 قانون مدیری

حداقل 30  سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل 
تخصصی با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات 

باالتر از 30 سال
)سابقه برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا 5 سال کمتر(

حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق
)سن برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا 5 سال کمتر(

)برای زنان شرط سنی وجود ندارد(

مستخدمین برخی دستگاه ها و افراد با شرایط خاص مانند قضات و ... تفاوت هایی دارد
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دستگاه های اجرایی موظف اند کارمندانی را که 65 سال 
سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت دارند بازنشسته 

کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 
سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه 

خدمت آنها کمتر از 25 سال است، درصورتی که بیش از 
20 سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن 

به 25 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این 
صورت بازخرید می شوند.   

دستگاه های اجرایی مکلف اند 
کارمندانی را که 30 سال سابقه 

خدمت برای مشاغل غیرتخصصی 
و 60 سال سن دارند و همچنین 
کارمندانی را که 35 سال سابقه 
خدمت برای مشاغل تخصصی و 
65 سال سن دارند رأسًا و بدون 
تقاضای کارمندان بازنشسته کنند.

شکل 2- شرایط احراز بازنشستگی در صندوق بازنشستگی فوالد

ستگان فوالد
ش

صندوق بازن

حداقل سن برای احراز بازنشستگی: مردان 60 و زنان 55 سال

حداقل سابقه خدمت: برای زن و مرد برابر با 30 سال 

بازنشســتگی پیــش از موعــد: حداقــل ســابقه خدمت معتبر بــرای زنــان 20 ســال و برای 
مــردان 25 ســال؛ بــه شــرط پرداخــت بــار مالــی تحمیلی بــه صندوق

ــا  ◄ ــت ام ــان اس ــدوق یکس ــتگی در دو صن ــراز بازنشس ــرایط اح ــی از ش ــه برخ گرچ
ــد داشــت. ــال خواهن ــه دنب ــرات شــگرفی را ب ــاوت تأثی ــوارد متف م

ــت.  ◄ ــاوت اس ــدوق متف ــان آور در دو صن ــاغل ســخت و زی ــق مش ــف و مصادی تعاری
ــی  ــات احتمال ــوالد تبع ــدوق ف ــی صن ــرای شــاغلین معدن ــژه ب ــت به وی ــن وضعی ای

ــراه دارد.  ــه هم ناخوشــایندی را ب
شرایط ازکارافتادگی تقریبًا یکسان است. ◄
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نظام پرداخت شاغالن

ــد  ــه می توان ــت ک ــواردی اس ــن م ــی از مهم تری ــتگی یک ــوق بازنشس ــا در حق تفاوت ه
ــا مشــکل و چالــش مواجــه کنــد. از آنجــا کــه مهم تریــن  فراینــد انتقــال صندوق هــا را ب
ــتگی  ــوق بازنشس ــورداری از حق ــتگی برخ ــای بازنشس ــراد در طرح ه ــارکت اف ــزه مش انگی
ــی از  ــوق گروه ــدوق باعــث شــود  ســطح حق ــک صن ــال ی ــه انتق ــی ک اســت، در صورت
بازنشســتگان دچــار تغییــرات منفــی شــود، در مقابــل انتقــال مقاومــت بــه وجــود می آیــد. 
ــطح  ــالف س ــدوق، اخت ــال صن ــا انتق ــق ی ــد از تلفی ــه بع ــی ک ــر در صورت ــویی دیگ از س
ــر  ــد کمت ــه درآم ــی را ک ــراض گروه ــد اعت ــد، می توان ــا باش ــان پابرج ــا همچن پرداختی ه
ــدوق  ــت در دو صن ــام پرداخ ــکل های 3 و 4 نظ ــد. در ش ــته باش ــال داش ــه دنب ــد ب دارن
ــده و  ــته بندی ش ــا دس ــه آنه ــمول حق بیم ــد مش ــوری و درآم ــوالد و کش ــتگی ف بازنشس

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــن منظــر م ــال از ای ــال انتق ــای احتم چالش ه

شکل 3- مقایسه نظام پرداخت در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد
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نظــام پرداخــت در دو صنــدوق متفــاوت اســت، درنتیجــه درآمــد مشــمول کســر حق بیمــه در دو 
صنــدوق متفــاوت خواهــد بــود. ازآنجاکــه می بایســتی پــس از انتقــال، درآمــد مشــمول کســور بــا 
صنــدوق مقصــد منطبــق شــود، وجــود تفــاوت در نظــام پرداخــت می توانــد حقــوق بازنشســتگی 
را بــرای بازنشســتگان آتــی دچــار تغییــر کنــد. از طرفــی در صــورت انتقــال صنــدوق فــوالد بــه 
ــدوق مقصــد و درنتیجــه اعمــال نشــدن  ــط صن ــدوق بازنشســتگی کشــوری و اعمــال ضواب صن
ــی آنهــا احتمــااًل  ــی، حقــوق بازنشســتگی دریافت ــرای بازنشســتگان معدن ــاده 109 ب تبصــره 5 م
کمتــر از حالتــی خواهــد بــود کــه آنهــا مســتقیماً از صنــدوق فــوالد بازنشســته شــوند. ایــن مســئله 
باوجــود تفــاوت در تعاریــف و مصادیــق مشــاغل ســخت و زیــان آور، ممکــن اســت تشــدید شــود.

حقوق بازنشستگی

ــوق  ــطوح حق ــع س ــی توزی ــتگی، بررس ــوق بازنشس ــبه حق ــول محاس ــر فرم ــالوه ب ع
بازنشســتگی میــان بازنشســتگان دو صنــدوق نیــز مهــم اســت. هــر چــه ایــن دو توزیــع بــا 
یکدیگــر متفــاوت باشــند، فراینــد انتقــال و تطبیــق بــا چالش هــای بیشــتری مواجــه خواهــد 
بــود. مطالعــه اطالعــات مربــوط بــه دو صنــدوق نشــان می دهــد بیــش از 52 هــزار نفــر 
)88 درصــد( از حقوق بگیــران صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، حقــوق بازنشســتگی در بــازه 
ــدوق  ــابه در صن ــًا مش ــور تقریب ــد و به ط ــت می کنن ــا 27.156.000 دریاف 10.260.001 ت



16  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

بازنشســتگی کشــوری یــک میلیــون و 129 هــزار نفــر )97 درصــد( حقوق بگیــران، حقــوق 
بازنشســتگی بیــن 9.000.000 تــا 27.000.000 ریــال دریافــت می کننــد. بــه بیانــی دیگــر 
ــد.  ــًا یکســانی را دارن ــوق بازنشســتگی تقریب ــدوق حق ــر دو صن بخــش قابل توجهــی از ه
از ایــن منظــر تشــابه میــان ارقــام دریافتــی بــاال اســت. از ســویی دیگــر باالتریــن ســطح 
حقــوق بازنشســتگی در صنــدوق فــوالد برابــر بــا 52.500.000 ریــال اســت کــه از حداکثــر 
میــزان ثبت شــده در صنــدوق بازنشســتگی کمتــر اســت. امــا در زمینــه حقــوق دریافتــی 

بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد کــه در شــکل 4 خالصــه شــده اســت:

شکل 4- چالش های ادغام صندوق فوالد با صندوق بازنشستگی کشوری از منظر حقوق پرداختی

بیش از 50 درصد از مشترکان مرد صندوق فوالد )مردان بیش از 98  ●
درصد مشترکان صندوق را تشکیل می دهند( سابقه خدمتی بین 21 تا 

27 سال را دارند. این بدان معنا است که در آینده نه چندان دور، صندوق 
مقصد، شاهد کاهش کسورپردازان و افزایش حقوق بگیران خواهد بود.

 

افزایش چشمگیر 
تعداد حقوق بگیران 
در سال های آینده

اعمال این تبصره باعث شده برای کارگران واحدهای معدنی که حقوق  ●
بازنشستگی آنها کمتر از حداقل تعیین شده است، حقوق حداقل در نظر 

گرفته شود )حداقل حقوق در دو صندوق با هم متفاوت است(. برای سایر 
کارگران معدنی نیز اعمال این تبصره باعث افزایش حقوق بازنشسستگی 
شده است. در صورت انتقال صندوق فوالد و عدم اعمال این تبصره این 

گروه از اعضای صندوق متضرر می شوند.

 

اعمال تبصره 5 
ماده 109 

حقوق وظیفه بگیران

ــای  ــابه در ویژگی ه ــا تش ــاوت ی ــان دهنده تف ــد نش ــه می توان ــواردی ک ــر از م ــی دیگ یک
صنــدوق باشــد، میــزان وظیفــه از کار افتادگــی و فــوت در دو صندوق اســت. در شــکل های 

5 و 6 شــرایط حقــوق وظیفــه خالصــه و تفاوت هــا مشــخص شــده اســت.
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شکل 5- مقایسه شرایط حقوق وظیفه در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد

شکل 6- تفاوت شرایط وظیفه بگیری در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد

ت ها
تفاو

حداقــل ســنوات خدمتــی کــه در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری لحــاظ می شــود 
15 ســال اســت امــا در صنــدوق فــوالد 20 ســال اســت

بــا وجــود تفــاوت در نظــام پرداخــت شــاغالن و نتیجتــاً تفــاوت در ردیف هــای درآمــدی 
مشــمول کســر حق بیمــه، یقینــاً حقــوق ازکارافتادگــی و فوت مشــترکان صنــدوق فوالد 
در صــورت انتقــال، بــا آنچــه کــه در شــرایط فعلــی لحاظ می شــود، متفــاوت خواهــد بود
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 هزینه های درمان

ــت و بازنشســتگی  ــدوق حمای ــام موسســه صن ــش ادغ ــن چال ــت مهم تری ــوان گف شــاید بت
ــی  ــان و پوشــش درمان ــدوق بازنشســتگی کشــوری موضــوع درم ــا صن ــوالد ب ــان ف کارکن
باشــد. پوشــش درمانــی کــه صنــدوق بــرای صاحبــان دفترچــه درمــان )شــامل مشــترکان 
ــه  ــر گرفت ــا( در نظ ــل آنه ــت تکف ــراد تح ــران و اف ــران، وظیفه بگی ــورپرداز، حقوق بگی کس
اســت پوشــش درمــان کامــل اســت. یعنــی تقریبــاً تمامــی مخــارج درمانــی و دارویی افــراد با 
فرانشــیز انــدک یــا بــدون فرانشــیز پوشــش داده می شــود. همچنیــن صنــدوق فــوالد بــرای 
ــد کارت مخصوصــی  ــج می برن ــالج رن ــه از بیماری هــای صعب الع برخــی اعضــای خــود ک
باعنــوان کارت صعب العــالج صــادر کــرده اســت. صاحبــان ایــن کارت هــا معمــواًل از انــواع 
ــچ  ــن کارت  هی ــتن ای ــورت داش ــد و در ص ــج می برن ــه رن ــرطان ری ــژه س ــرطان ها به وی س
ــرای  ــازوکار الزم ب ــود و س ــت نمی ش ــان دریاف ــان از آن ــای درم ــرای هزینه ه ــیزی ب فرانش
تهیــه متنــاوب داروهــای آنهــا نیــز مهیــا شــده اســت. بنــا بــر آمــار در دســترس تقریبــاً 7 

هــزار کارت صعب العــالج از ســوی صنــدوق بازنشســتگی فــوالد توزیــع شــده اســت. 
پوشــش بــاالی درمــان باعــث شــده هزینه هــای مربــوط بــه ایــن حــوزه در صنــدوق 
فــوالد بســیار بــاال باشــد. شــکل 7 عواملــی را نشــان می دهــد کــه باعــث ایــن هزینه هــای 

بــاال شــده اســت. 

شکل 7- عوامل باال بودن هزینه های درمان در صندوق بازنشستگی فوالد

ذینفعان صندوق فوالد بنابر محل زندگی و نوع 
اشتغال خود به شدت در معرض بیماری های 

سخت و سرطان هستند

تمایل به سمت داروهای خارجی و گران قیمت 
بیشتر است

پوشش بیمه کامل باعث ایجاد تقاضای القایی 
شده و گاهی برای افراد بدون دلیل دستور 

بستری یا آزمایش صادر می شود

بیماران تمایل زیادی به مراجعه به مراکز درمانی 
خصوصی دارند

هزینه های باالی درمان در صندوق فوالد 
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شکل 8- هزینه سرانه و محل تأمین منابع درمان در صندوق فوالد

تأمین هزینه های درمان در صندوق فوالد به 
عهده شرکت های بزرگ و برخوردار و سازمان 

ایمیدرو بوده است که با خصوصی سازی 
شرکت ها و ناتوانی ایمیدرو در پرداخت هزینه ها، 
این بار مالی به صندوق فوالد تحمیل شده است    

هزینه سرانه درمان هر نفر )مجموع افراد 
دارای دفترچه درمان یعنی شاغالن، 

بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران به 
عالوه افراد تحت تکفل آنها( در صندوق فوالد 

برابر با 13 میلیون ریال است )سال 1395(

شکل 9- مشکالت احتمالی در حوزه درمان ناشی از انتقال صندوق فوالد به صندوق بازنشستگی کشوری

نتیجه انتقال شرایط انتقال
 

وضعیت صندوق مقصد
 

 

تحمیل هزینه درمان  ●
بسیار باال به اعضای 

صندوق فوالد
تحمیل هزینه حق بیمه  ●

باالبه اعضای صندوق 
          

کاهش سطح پوشش در  ●
اعضای صندوق فوالد

افزایش حق بیمه برای  ●
تهیه بیمه تکمیلی با 

پوشش کامل            

صندوق بازنشستگی  ●
کشوری پوشش درمان 

ندارد و تنها بیمه 
تکمیلی ارائه می دهد

بــرآورد می شــود در صــورت در نظــر گرفتــن بیمــه تکمیلــی کامــل بــرای اعضــا، شــرکت بیمــه 
حداقــل نرخــی برابــر بــا 164 هــزار تومــان بــرای هــر فــرد  پیشــنهاد خواهــد کــرد. اگــر بــه 
طــور متوســط هــر خانــوار 3 عضــو داشــته باشــد، هزینــه درمــان برابــر بــا 493 هــزار تومــان در 

مــاه بــرای هــر خانــواده می شــود.
 

رقم برآوردی هزینه بیمه تکمیلی )493 هزار تومان در ماه( برابر است با:
 در کمتریــن ســطوح درآمــدی کســورپردازان، 54 درصــد درآمــد و در بیشــترین ســطح درآمــدی 

7.8 درصــد از حقــوق آنــان
در کمتریــن ســطوح درآمــدی حقوق بگیــران، 39.5 و در بیشــترین ســطح درآمــدی 8.7 درصــد 

از حقــوق آنــان
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ســرانه هزینــه مربــوط بــه مزایــای اعطایــی از ســوی صنــدوق فوالد بــه مراتــب از هزینه ســرانه 
ــی  ــار مال ــا صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بیشــتر اســت. ایــن مســئله باعــث می شــود ب مزای
ــز فشــارها و مقاومت هــای  ــد و در صــورت همسان ســازی آن نی ــش یاب ــدوق مقصــد افزای صن

اعضــای صنــدوق مبــدأ را در پیــش خواهــد داشــت.

فعالیت های اقتصادی

ــدوق  ــادی صن ــای اقتص ــدوق، فعالیت ه ــای صن ــا و خروجی ه ــی ورودی ه ــس از بررس پ
ــی کــه اســتراتژی  ــد توجــه داشــت در صورت ــد. بای ــرار گیرن ــز می بایســتی مــد نظــر ق نی
ــورت  ــد، در ص ــته باش ــود نداش ــدوق وج ــرمایه گذاری در دو صن ــم آوای س ــان و ه یکس
انتقــال، مشــکالت جــدی بــه وجــود می آیــد. درمــورد صنــدوق بازنشســتگی فــوالد بیشــتر 
ــت  ــال ســهام از طــرف دول ــه نتیجــه انتق ــی ک ــه صــورت انتخاب ــه ب ــرمایه گذاری ها ن س
ــوده اســت. مشــکالتی ماننــد زیــان ده بــودن شــرکت ها، قیمت گــذاری  بابــت رد دیــون ب
بــاال و غیرواقعــی بــرای ســهام انتقالــی و بازدهــی پاییــن در شــرکت ها مســائلی اســت کــه 
صنــدوق فــوالد را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرده اســت و در صــورت انتقــال، صنــدوق 
مقصــد را نیــز دچــار مشــکل می کنــد. مــوارد زیــر مثالــی از شــیوه انتقــال ســهام بابــت رد 

دیــون بــه صنــدوق فــوالد اســت.

ارزش هر سهم شرکت ذوب آهن اصفهان در 
زمان واگذاری 3551 بوده که در تاریخ 26 
مرداد 1395 به میزان 26 درصد نسبت به 

زمان واگذاری کاهش داشت و قیمت پایانی 
آن به 2617 ریال رسید.

      
قیمت تمام شده هر سهم شرکت آلومینیوم 

ایران در زمان واگذاری توسط سازمان 
خصوصی به این صندوق 9471 ریال 

محاسبه شده بود که در تاریخ توقف نماد با 
142 درصد کاهش به 2828 ریال رسید.



آسیب شناسی واگذاری صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد به صندوق بازنشستگی کشوری  / 21

بررســی وضعیــت شــرکت های صنــدوق فــوالد نشــان می دهــد کــه بخشــی از آنهــا 
بیــش از آنکــه بتواننــد درآمــدی مســتمری را بــرای تأمیــن تعهــدات صنــدوق ایجــاد کننــد، 
ــا انبوهــی از مطالبــات مواجــه هســتند کــه در نتیجــه نمی تواننــد پاســخگوی نیازهــای  ب
ــوی  ــر پرتف ــم ب ــام حاک ــادل و نظ ــد تع ــئله می توان ــن مس ــند. ای ــوالد باش ــدوق ف صن
ــورت  ــه در ص ــرا ک ــد، چ ــه رو کن ــش روب ــا چال ــز ب ــد را نی ــدوق مقص ــرمایه گذاری صن س
ــد و  ــد کنن ــریعًا تولی ــع را س ــد مناب ــه بتوانن ــرکت هایی ک ــب ش ــای تصاح ــه ج ــال ب انتق
ــته  ــدد را داش ــعه مج ــازی و توس ــکان نوس ــود ام ــت س ــق انباش ــر از طری ــوی دیگ از س
باشــند، صنــدوق مقصــد صاحــب انبوهــی از مطالبــات خواهــد شــد. در جــدول 3 وضعیــت 
شــرکت های مهمــی کــه بخشــی از ســهام آنهــا در اختیــار صنــدوق بازنشســتگی فــوالد 

قــرار دارد و وضعیــت ســوددهی آنهــا گــزارش شــده اســت.
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جدول 3- وضعیت شرکت های انتقالی از سوی دولت به صندوق بازنشستگی فوالد بابت رد دیون )1394(

شرکت
درصد 
واگذاری

ارزش واگذاری

)هزار میلیارد 
ریال(

سود )زیان( 
)میلیارد 

ریال(

سود )زیان( سهم 
صندوق فوالد

)میلیارد ریال(
وضعیت تقسیم سود

شرکت 
زغال سنگ 

کرمان
9522.7)383.7()383.1(

عدم تقسیم سود

زیان و زیان انباشته در 
سال 92، 93 و 94

شرکت دخانیات 
ایران

عدم بازدهی مورد انتظار5527.552.729

شرکت 
سنگ آهن 
مرکزی ایران

67.939.9)911()618.7(

شرکت 
زغال سنگ  
پروده طبس

952192182.3
عدم تقسیم سود سهام

زیان و زیان انباشته در 
سال 92، 93 و 94

شرکت سهامی 
ذوب آهن

174.7)11189()1902(
عدم تقسیم سود سهام

زیان و زیان انباشته در 
سال 92، 93 و 94

شرکت 
اتومبیل سازی 

سایپا
17.57)57787()10112(

عدم تقسیم سود سهام

زیان و زیان انباشته در 
سال 92، 93 و 94

19.541.200آلومینیوم ایران
عدم تقسیم سود سهام

کاهش سود و کاهش 
ارزش

)12805()70027(105.2جمع

منبع: صورت های مالی منتهی به سال 1394 صندوق بازنشستگی فوالد
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بار مالی انتقال

ــر  ــی دیگ ــاد مال ــه نه ــی ب ــاد مال ــک نه ــال ی ــی انتق ــه در بررس ــاخصی ک ــن ش مهم تری
ــاد  ــال ایج ــن انتق ــه ای ــت ک ــی ای اس ــار مال ــرد ب ــرار می گی ــت گذاران ق ــر سیاس مدنظ
ــدوق  ــی صن ــی و آت ــدات فعل ــت تعه ــی الزم اس ــار مال ــن ب ــبه ای ــرای محاس ــد. ب می کن
ــی  ــص بده ــا خال ــود ت ــم ش ــای آن ک ــاری دارایی ه ــده و از ارزش ج ــبه ش ــدأ محاس مب
به دســت آیــد. جــدول شــماره 4 فروضــی را نشــان می دهــد کــه بــر مبنــای آن تعهــدات 
و منابــع آتــی صنــدوق محاســبه شــده اســت. در جــدول 5 نیــز کســری صنــدوق فــوالد 
ــدول  ــام ج ــه از ارق ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــان داده ش ــال 1394 نش ــای س ــه قیمت ه ب
5 مشــخص اســت ایــن انتقــال بــه قیمت هــای ســال 1394 معــادل 24.6 هــزار میلیــارد 

ــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری منتقــل خواهــد کــرد. ــال بدهــی ب ری

جدول 4 -فروض کلی در محاسبه تعهدات آتی صندوق

میزانعنوان

17 درصدنرخ تنزیل سرمایه گذاری

13 درصدنرخ افزایش دستمزد

13 درصدنرخ افزایش حقوق بازنشستگی

15 درصدنرخ افزایش هزینه های درمان

جدول 5- کسری صندوق فوالد سال 1394)میلیارد ریال(

رقمعنوان

317.932ارزش فعلی تعهدات مربوط به حقوق
19.659ارزش فعلی تعهدات مربوط به درمان

35.053بدهی های فعلی
126.339ارزش منصفانه خالص دارایی ها

246.305کسری صندوق
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نیروی انسانی و پایگاه های اطالعاتی

یکــی دیگــر از مــواردی کــه در فراینــد انتقــال بایــد در نظــر گرفتــه شــود تعییــن تکلیــف 
ــاره  ــق درب ــات دقی ــفانه اطالع ــت. متأس ــدأ اس ــدوق مب ــغول در صن ــانی مش ــروی انس نی
ویژگی هــا، میــزان تحصیــالت، رســته شــغلی، پســت ســازمانی و دیگــر مــوارد شــاغالن 
صنــدوق فــوالد در دســترس نیســت، بــا ایــن وجــود اطالعــات موجــود نشــان می دهــد، 
نســبت تعــداد کارکنــان در صنــدوق فــوالد بــه تعــداد مشــترکان در مقایســه بــا صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری بیــش از 8 برابــر اســت کــه ایــن موضــوع هزینــه اداری و پرســنلی 
ــؤال ها  ــن س ــه ای ــد ب ــال بای ــد انتق ــت. در فراین ــش داده اس ــوالد افزای ــدوق ف را در صن
پاســخ داد کــه آیــا صنــدوق مقصــد بــه ایــن میــزان نیــروی انســانی بــا توجــه بــه نظــام 
ــدأ  ــدوق مب ــروی انســانی صن ــه می بایســتی نی ــر؟ چگون ــا خی ــاز دارد ی پرســنلی خــود، نی

ســاماندهی شــوند؟ 

جدول 6- مقایسه تعداد و هزینه کارمندان در دو صندوق فوالد و کشوری

بازنشستگی فوالدبازنشستگی کشوریمؤلفه

0.221.4هزینه اداری و پرسنلی به ازای هر عضو )میلیون ریال(

0.211.8نسبت تعداد پرسنل به هر هزار نفر عضو )نفر(

ــگاه داده  ــد توجــه داشــت کــه پای ــروی انســانی بای ــه نی ــوط ب ــر مــوارد مرب عــالوه ب
ــگاه  ــا پای ــوز ب ــگاه هن فعلــی صنــدوق فــوالد دچــار نقص هــای بســیاری اســت. ایــن پای
داده هــای مرتبطــی ماننــد پایــگاه داده ثبت احــوال ارتبــاط برقــرار نکــرده اســت. همچنیــن 
بــه روز نبــودن کدهــای ملــی مشــترکان از دیگــر مشــکالت پایــگاه داده صنــدوق اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در فراینــد انتقــال بایــد اطالعــات دقیقــی پیرامــون مشــترکان 
ــال  ــرای مث ــراد تحــت تکفــل آنهــا در دســترس باشــد. ب ــران و اف کســورپرداز، حقوق بگی
آنچــه در گذشــته در صنــدوق فــوالد مرســوم بــوده )البتــه تــا حــدی در ســال های اخیــر 
اصــالح شــده( ایــن اســت کــه شــرکت ها چکــی را بــه طــور کلــی تحــت عنــوان ســهم 
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ــزان  ــی از می ــالع دقیق ــد و اط ــه می کردن ــدوق ارائ ــه صن ــا ب ــاغل و کارفرم ــه ش حق بیم
ــه هــر  ــوط ب ــزان حق بیمــه مرب ــی، درآمــد مشــمول کســور حق بیمــه و می حقــوق دریافت
ــد  ــدوق می توان ــال صن ــن موضــوع در صــورت انتق ــد. ای ــرار نمی دادن ــرد در دســترس ق ف

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــی را ب چالش های

 نتیجه گیری
ــن گــزارش به طــور خالصــه بررســی شــد چالش هــای عمــده ای اســت کــه  آنچــه در ای
ــوری،  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــوالد ب ــتگی ف ــدوق بازنشس ــال صن ــورت انتق در ص
ــه نظــر  ــه شــد ب ــر اســاس آنچــه گفت ــود. ب ــد ب ــه رو خواه ــا آن رو ب ــدوق مقصــد ب صن
ــار  ــوالد را دچ ــتگی ف ــدوق بازنشس ــترکان صن ــرف مش ــک ط ــال از ی ــن انتق ــد ای می رس
ــار بدهــی مالــی و مشــکالت اداری ســنگینی  ضــرر و زیــان می کنــد و از طــرف دیگــر ب
بــر دوش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری خواهــد گذاشــت. از ایــن رو الزم اســت پیــش از 
هرگونــه اقــدام شــتابزده در ایــن زمینــه، بــرای پیامدهــای احتمالــی راه حلــی ارائــه شــود. 






