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مقدمه

به جرأت می توان گفت مهم ترین سند مالی در اقتصاد ایران )و ای بسا دیگر کشورها(، سند 
بودجه ساالنه است. زیرا در این سند عالوه بر جریان گردش مالی در حوزه عمومی، می توان 

تصویری از موارد زیر را مشاهده کرد:
بودجه آئینه تمام نمای»شفافیت« نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع است؛ -
بودجه بیان گر »ترجیحات و اولویت های« حاکمیت در حوزه عمومی است؛ -
بودجه بیان گر »میزان قانون مداری« دستگاه اداری کشور است؛ -
بودجه نشان دهنده »سطح مشارکت واقعی« در اداره کشور است؛ -
بودجه ترسیم کننده »افق های مورد انتظار« مدیران عالی است؛ -
بودجه آشکارکننده »محدودیت های« مدیریت حوزه عمومی در جامعه است؛ -
و بودجه ... -

با عنایت به اهمیت و نقش کم نظیر سند بودجه، مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 
در چارچوب مأموریت ها و ادامه فعالیت های خود، در گزارش پیش رو، تالش کرده تا بندها 
و ارقامی که با فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری ارتباط داشته و ضوابط و چارچوب هایی 
برای اداره این صندوق تعیین می کند را شناسایی و خالصه کند. به بیان دیگر در این گزارش 
تالش شده تا با برجسته کردن موارد مرتبط، توجه مدیریت عالی صندوق را به سیاست ها و 
تصمیم هایی جلب کند که در بودجه سال 1399 توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده است. 
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بدیهی است با توجه به تقدیم الیحه به مجلس، امکان تغییر این سیاست ها بسیار اندک بوده 
و می توان مدیریت صندوق را به کسب آمادگی های الزم در خصوص اجرای موارد مرتبط 

توصیه کرد.
ابتدا تبصره هایی که ضوابط و تکالیفی  اسناد بودجه،  رایج  از ساختار  پیروی  با  بنابراین 
برای صندوق بازنشستگی کشوری مقرر کرده اند مرور شده و سپس ارقام لحاظ شده در جداول 

بودجه برای فعالیت صندوق، ارائه می شوند.
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تبصره های مرتبط به صندوق بازنشستگی کشوری

یکی از چند جلد بودجه کل کشور، سندی است با عنوان »ماده واحده و جداول کالن منابع 
این سند خود در دو قسمت اصلی تدوین می شود: تبصره ها و جداول.  و مصارف بودجه«. 
بیان دیگر  به  بودجه هستند.  اجرایی  تعیین کننده ضوابط و چارچوب های  تبصره ها، معموال 
تبصره ها بیانگر قواعد و معیارهایی هستند که در خصوص برخی از ارقام بودجه باید رعایت 

شوند. سند بودجه سال 1399 دارای 21 تبصره است.
تبصره ها مطرح می شوند،  از مهم ترین سیاست های مدنظر دولت در  برخی  آنجا که  از 
صندوق  فعالیت  بر  واسطه  با  یا  و  مستقیم  طور  به  که  کرد  مشاهده  را  مواردی  می توان 
بازنشستگی کشوری تأثیرگذارند. بر این اساس در این بخش، مفادی از تبصره های الیحه 
بودجه 1399 کل کشور مطرح می شوند که شایسته توجه و دقت نظر مدیریت صندوق هستند.

تبصره 2
بند الف: 

»د« . 1 بند   )2( جزع  موضوع  دولتی  بنگاه های  واگذاری  می شود،  داده  اجازه  دولت  به 
سیاست های کلی اصل چهل و چهار )44( قانون اساسی مصوب 1384/03/01 را پس 
از احراز صالحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذ اری انجام دهد و مصارف مربوط را از 

طریق جدول شماره )13( این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند. 
بورس  در  معامله  قابل  درقالب صندوق های سرمایه گذاری  بنگاه های مذکور  واگذاری 
قانون   )44( چهارم  و  چهل  اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  رعایت  با   ،)FTF(

اساسی مصوب 1387/03/25 با اصالحات و الحاقات بعدی، امکان پذیر است.
محل . 2 از  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  تعاونی  و  بخش های خصوصی  به  دولت  بدهی 

واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای 
موارد مصادیق مندرج در اصل هشاد و سوم )83( قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساسی مصوب 1387/03/25 
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با اصالحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره )18( این قانون قابل پرداخت است.

بند ب: 

شرکت های در حال واگذرای در سال 1399 مشمول حکم ماده )4( قانون الحاق برخی 
موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( می باشند.

بند ج: 

وزراء و روسای ذی ربط دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 
زیر مجموعه خود که سهم  ماه فهرست شرکت های  پایان خرداد  تا  کشوری مکلفند 
دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد )50%( است را به همراه میزان سهام تحت تملک 
به  را  مالی حسابرسی شده و صورت جلسه مجمع  دولت در هر شرکت، صورت های 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( با همکاری دستگاه های اجرایی 
فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را در چارچوب 
قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 
130108 جدول شماره )5( این قانون واریز کند. دولت )خزانه داری کل کشور( مکلف 
است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر 

شرکت، در گزارش های عملکرد دولت منعکس و به روزرسانی کند.

از آنها به واسطه و  الزم به توضیح است که تبصره 2 شامل پنج بند است و هر یک 
قرار می دهد.  بازنشستگی کشوری  مدیریت صندوق  روی  پیش  اجرایی  الزامی  غیرمستقیم 
در بند )الف( بر سیاست واگذاری بنگاه های دولتی تأکید شده است. به نظر می رسد اجرای 
این بند دارای آثار اجرایی برای صندوق بوده و می توان پیش بینی کرد که با تصویب الیحه، 
دولت خواستار اجرای این بند توسط صندوق باشد. همچنین ردیف 2 از بند )الف(، پرداخت 
بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها مدنظر قرار 
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داده است. بنابراین شایسته است چنانچه تسویه بدهی دولت به صندوق موضوع مذاکره قرار 
گرفت، ضمن تأکید بر سیاست خروج از بنگاه داری )ردیف 1( از ظرفیت این بند برای پرهیز 

از پذیرش شرکت های جدید بهره برد.
عالوه بر این، توجه به مفاد بند )ج( و الزام اعالم »سهام، صورت های مالی حسابرسی 
شده و صورتجلسه مجمع«، کسب آمادگی حوزه اقتصادی صندوق و فراهم کردن تمهیدات 

الزم برای اجرای این سیاست و تکلیف ضروری به نظر می رسد.

تبصره 2
بند هـ :

وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است با همکاری سازمان برنامه وبودجه کشور 
حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 سامانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی را تکمیل 
نماید. کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در 
پیوست شماره )3( این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و 
شهرهای  شهرداری های  است،  نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  آن ها  به  عمومی  مقررات 
نفر و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی )مصوب  با جمعیت باالی یک میلیون 
طول  در  قانون،  این  ابالغ  از  پس  مکلفند  آن  بعدی  اصالحیه های  و   )1373/04/19
به روزرسانی اطالعات خود  به ثبت و  سال 1399 متناوبًا و هر سه ماه یکبار نسبت 
انسانی  نیروی  پایه، اطالعات  اطاعات  تابعه و وابسته، نظیر  در شرکت ها و موسسات 
و گزارش های  مالی  بودجه و صورت های  مدیران،  و  ایران(  کارمند  )از طریق سامانه 
عمومی  نهادهای  و  دولتی  شرکت های  اطالعات  یکپارچه  سامانه  در  را  عملکردی 
غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و 
دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای 

سازمان برنامه وبودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی 
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ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، و  کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
سامانه های  ارتباط  برقراری  برای  الزم  اقدامات  مکلفند  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
شناسه  سامانه  مهتاب،  کارمندایران،  بودجه،  جامع  سامانه  از  )اعم  مرتبط  الکترونیکی 
ملی اشخاص حقوقی کشور( با سامانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی و نهاد های 

عمومی غیردولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.
مدیرت خدمات کشوری مصوب  قانون   )71( ماده  مقامات موضوع  عضویت همزمان 
1386/07/08 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری و ماده )5( قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در 
کلیه پست های مدیریتی در عضویت هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های 
اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه 

خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.
سازمان ها و شرکت ها دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای 
عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه قانونی  آن ها، اشخاص موضوع 

این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

دولتی«  اطالعات شرکت های  یکپارچه  راه اندازی »سامانه  موضوع   ،2 تبصره  )هـ(  بند 
را مدنظر قرار داده و کلیه دستگاه ها را موظف کرده تا هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و 
به روزرسانی اطالعات خود، شرکت ها و مؤسسات تابعه اقدام کنند. بر این اساس و با عنایت 
به حجم و گستره اطالعات مربوط به این بند، اتخاذ تصمیم های الزم و کسب آمادگی برای 

تدارک و ثبت اطالعات یاد شده نیازمند توجه و تمرکز مدیریت عالی صندوق است.
همچنین  و  مدیران  همزمان  عضویت  ممنوعیت  بر  بند،  این   )2( ردیف  در  همچنین 
کارکنان در پست های مدیریتی شرکت های زیرمجموعه تصریح شده است. با توجه به سابقه 
و پیشینه این موضوع، پایش وضع موجود و دقت در تداوم اجرای این سیاست می تواند مدنظر 

مدیریت صندوق قرار گیرد.
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تبصره 9
بند هـ :

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی 
توسط دستگاه های اجرائی ممنوع است.

از  برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت  بند »ج« ماده )64( قانون  در راستای اجرای 
قانون مدیریت  اجرائی موضوع ماده )5(  تقاضا محور، کلیه دستگاه های  پژوهش های 
خدمات کشوری، با رعایت ماده )117( آن قانون و ماده )5( قانون محاسبات عمومی 
کشور که از اعتبارات برنامه »پژوهش های کاربردی« استفاده می کنند، مکلفند حداقل 
معادل ده درصد )10%( این اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، 
از طریق پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های 

علم و فناوری هزینه کنند.

انجام پژوهش های  بر  بازنشستگی کشوری مبنی  با توجه به سیاست مدیریت صندوق 
مرتبط با فعالیت ها و مأموریت های آن، رعایت دو الزام یاد شده در این بند ضروری به نظر 
می رسد: الف( عدم کاهش اعتبارات پژوهشی و ب( انجام حداقل 10 درصد از پژوهش ها از 

طریق مراکز پژوهشی، پایان نامه ها و پارک های علم و فناوری.

تبصره 9
بند ن:

در سال 1399 صدور مجوز برای تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید برای 
دستگاه های اجرایی ممنوع است. سازمان برنامه وبودجه کشور و اداری و استخدامی 
کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی در خصوص 

سازماندهی )تمدید، ادغام و یا لغو مجوز( آنها اقدام کنند.
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نظر  در  را  پژوهشی »جدید«  مرکز/مؤسسه  تأسیس  نمی رسد صندوق،  نظر  به  اگر چه 
داشته باشد؛ اما قید )الزام( دومی که در ادامه بند باال مطرح شده شایسته توجه است. چرا که 
تصمیم گیری درخصوص ساماندهی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی )تمدید، 
ادغام و یا لغو( به عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و با همکاری 
دو وزارتخانه، گذارده شده است. از آنجا که آیین نامه مربوط به این بند تدارک نشده است، 
معیارها و فرایند تصمیم گیری مشخص نیست. در هر صورت آمادگی صندوق برای مواجهه 

با این سیاست شایسته تأمل و اتخاذ تصمیم  مقتضی است.

تبصره 12
بند الف-1:

افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری 
و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی 
که تفاوت تطبیق موضوع ماده )78( قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، 

بدون تغییر باقی بماند.

بازنشستگی،  صندوق های  مصارف  با  شاغالن  دستمزد  ساختار  وثیق  پیوند  به  توجه  با 
اجرای این سیاست در تعیین دستمزد مشمول کسر حق بیمه مؤثر خواهد بود. بنابراین شایسته 
از  برای اطمینان  بازنشستگی کشوری، رویه ها و فرایندهای الزم  است حوزه فنی صندوق 
اجرای این سیاست توسط دستگاه ها را تمهید کرده تا از تحمیل مصارف ناحق بر صندوق 
بر  مبنی  پیگیری صندوق  برای  فرایندهای الزم  است،  دیگر الزم  بیان  به  جلوگیری شود. 

رعایت این بند توسط دستگاه ها ضروری به نظر می رسد.
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تبصره 12
بند ب:

دولت مکلف است اعتبار ردیف 22-55000 جدول شماره )9( این قانون را برای افزایش 
و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن ها کمتر از سی 
میلیون )30،000،000( ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه 
وبودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران 
می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این 

حکم را از تاریخ 1399/01/01 اعمال و به صورت جداگانه درحکم حقوقی درج کنند.

با توجه به مطالبه مطرح و شایع بازنشستگان مبنی بر اجرای طرح همسان سازی )در این 
تبصره، متناسب سازی(، با وجود همه اختالف دیدگاه ها و با وجود تمام تفسیرهای متفاوتی که از 
این موضوع ارائه شده است، دولت در الیحه بودجه سال 1399، طی تبصره باال، منابع ردیف 22 
جدول شماره 9 به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال را به »متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و 
لشکری« اختصاص داده است. اگر چه اجرای این سیاست منوط به آیین نامه ای است که توسط 
سازمان برنامه و بودجه ابالغ خواهد شد، اما صندوق بازنشستگی کشوری مکلف به اعمال این 

مبلغ از ابتدای سال 1399 و به صورت جداگانه در احکام شده است.

تبصره 12
بند د-1:

پایان خردادماه  تا  قانون ششم توسعه مکلفند  اجرایی موضوع ماده )29(  دستگاه های 
سال 1399، اطالعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی های 
غیر منقول را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی )سادا( تکمیل کنند. تخصیص 
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اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین  آالت  و تجهیزات در سال 1399 منوط به 
ثبت اطالعات موضوع این بند است. استانداری ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطالعات 
استانی موضوع این بند، با همکاری با دستگاه  اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد 
مولدسازی دارایی های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند. شرکت های 
اخذ مجوز  با  را  اختیار  در  دولتی  منقول  اموال غیر  پیشنهاد مولدسازی  دولتی مکلفند 
در سال 1399  سالیانه  به مجمع عمومی  را  به شرکت  متعلق  اموال  و  وزیران  هیات 
ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت های موضوع این بند موظفند تصمیمات الزم را در 

خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند.
برای  نظارتی  دسترسی  ایجاد  به  نسبت  است  مکلف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان 

سال 1399 اقدام نماید.

بر اساس تکلیف تبصره باال، صندوق بازنشستگی کشوری می بایست اطالعات ساختمان ها، 
فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول خود را در سامانه جامع مربوط 

به این بحث ثبت کند. این اقدام می بایست تا پایان خرداد 1399 به انجام برسد.

تبصره 17
بند ج:

در راستای اجرائی نمودن بند »ج« ماده )70( قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکت ها 
و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی  و نیز دستگاه های 
اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان تامین اجتماعی 
نیرهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت  به 
ارسال برخط اطالعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان 
و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای 
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بیمه  سازمان  استحقاق سنجی  سرویس  از  استفاده  با  و  دفترچه  جای  به  الکترونیکی 
سالمت )اعتبارسنجی بیمه های، رفع همپوشانی بیمه ای و کنترل قواعد بیمه ای خدمات 
به صورت الکترونیکی( جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت 

پوشش خود استفاده کنند.

ارسال  به  نسبت  می بایست  کشوری  بازنشستگی  صندوق  تبصره،  این  مفاد  اساس  بر 
آن  به  با عنایت  تأکید است  اقدام کند. شایان  پایگاه مربوط  به  بیمه شدگان خود  اطالعات 
می رسد  نظر  به  است،  سالمت«  بیمه  سازمان  »استحقاق سنجی  تبصره  این  موضوع  که 
آنها  افراد تحت پوشش  بازنشستگان، وظیفه بگیران و  بیمه شدگان صندوق شامل شاغالن، 
دریافت  و  ارسال  با  مرتبط  مراجع  با  هماهنگی  و  مورد  این  در  دقت  اساس،  این  بر  باشد. 

اطالعات ضروری به نظر می رسد.

تبصره 20
بند الف:

ماده  موضوع  اجرائی  دستگاه های  تمامی  عملکرد،  بر  مبتنی  بودجه ریزی  اجرای  در 
مکلفند  دولتی،  شرکت های  و  بانک ها  جمله  از  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )5(
در سال 1399 با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرپرسنلی )مستقیم 
استقرار کامل  به تکمیل و  فعالیت پشتیبانی نسبت  وغیرمستقیم( و هزینه های مراکز 

سامانه )سیستم( حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

با عنایت به مفاد این تبصره، به نظر می رسد صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است تا 
پایان سال 1399، نسبت به استقرار »کامل« سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کند. 
نظر به پیچیدگی موضوع و گستره فنی و اجرایی آن، تجهیز و تمهید گروهی ویژه و متمرکز 
زیر نظر مدیرعامل صندوق به منظور اجرای دقیق و به موقع این سیاست ضروری به نظر 

می رسد.
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تبصره 12
بند ج:

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند »پ« ماده )7( قانون برنامه ششم توسعه:
از طریق . 1 را  )کاال و خدمات(  اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها  دستگاه  

سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد )برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت 
عملکرد(، که اطالعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه  اجرایی 

به دست  می آید، انجام دهد.
دستگاه  مجری مکلف است بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل . 2

حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آن ها و تعیین تعهدات طرفین است، 
اعتبارات واحد مجری را در سامانه )سیستم( حسابداری خود به صورت جداگانه 
به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری 
به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خروج در چهارچوب تفاهم نامه 

منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

در ادامه مفاد بند الف این تبصره، موضوع یاد شده در بند )ج( قابل توجه خواهد بود. در 
این چارچوب شایسته است مفاد این بند و الزامات اجرای آن در گروه ویژه  پیشنهاد شده در 

بند باال، بررسی شده و تقسیم کار الزم صورت پذیرد.

تبصره 20
بند ج-4:

ماده . 3 )الف(  بند  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های   )16( بند  حکم  اجرای  در 
)28( قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان 
خود را )حداکثر تا )10( درصد( نسبت به انجام ماموریت های خود مازاد تشخیص 
دهد، می تواند آن ها را در اختیار دستگاه  اجرایی ذی ربط قرار دهند تا پس از تایید 
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باالترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط )جابه جایی به 
واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرای دیگری در همان شهر 
یا شهرستان و جابه جایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه 
اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری 
و استخدامی کشور( اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات 
مربوط،  در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی 
و در مورد نیروهای قرادادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آن ها اقدام کند.

با توجه به اهمیت و ضرورت اطالع صندوق بازنشستگی کشوری از »سابقه و پیشینه« 
افراد شاغل و مشمول، به نظر می رسد برخورد فعال با این تبصره و رایزنی فعال با سازمان 
امور اداری و استخدامی )و در مرحله بعد از آن( با دستگاه ها، به منظور رعایت قواعد حرفه ای 
در حوزه بازنشستگی و تکمیل به موقع و صحیح بانک های اطالعاتی )پرونده ها(، ضروری 

خواهد بود.

تبصره 20
بند ج-5:

دستگاه های اجرائی مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و 
غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه 

کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردهند.

بر اساس این بند از تبصره 20، صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف به ارائه اطالعات 
زمینه  آن،  تکمیل  و  سیاست  این  اجرای  می رسد  نظر  به  آن،  از  جدای  اما  است.  شده  یاد 
مساعدی برای تکمیل و اصالح پایگاه اطالعاتی صندوق )سیستم شاغالن( باشد. بهره گیری 

از این ظرفیت نیازمند رایزنی و تعامل با سازمان امور اداری و استخدامی خواهد بود.
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تبصره 20
بند ج-6:

دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده 
مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان 
دوره تفاهم نامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد )50%( را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان 
واحد مجری در قالب پرداخت غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصوالت براساس 
دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه 
دارایی های سرمایه ای  تملک  اعتبارات طرح های  افزایش  برای  را  درصد )50%( دیگر 
تخصیص  کمیته  مصوبه  اعتبارات  تخصیص  برسقف  مازاد  و  ذی ربط  دستگاه های 

اعتبارات موضوع ماده )30( قانون برنامه وبودجه کشور، هزینه کند.
اداری  بودجه کشور، سازمان  و  برنامه  پیشنهاد سازمان  به  بند،  این  اجرائی  نامه  آیین 
و استخدامی کشور و زارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات 

وزیران می رسد.

موضوع  پیگیری  برای  مساعدی  انگیزه  بند،  این  در  شده  یاد  سیاست  می رسد  نظر  به 
حسابداری قیمت تمام شده در دستگاه های اجرایی فراهم می کند.

تبصره 21
بند الف:

به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی . 1

استفاده می نمایند، مکلفند اطالعات کارکنان رسمی،  بودجه عمومی  از  انحاء  از 
پیمانی و قرارداد کار معین  )مشخص( و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه 1399 
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در »سامانه کارمند ایران« ثبت یا به روزرسانی نمایند.
از تیرماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی . 2

کارمند  »سامانه  اطالعات  اساس  بر  صرفا  اجرایی،  دستگاه های  شناسه  دارای 
ایران« صورت می گیرد.

با توجه به پیشینه این موضوع و با توجه به تصریح این تبصره، به نظر می رسد صندوق 
بازنشستگی کشوری، می بایست آمادگی الزم برای ارائه اطالعات یاد شده را کسب کرده و 
پیش از موعد قانونی )1399/04/01( این مهم را به انجام رسانده باشد. ضمن آن که این بند 

نیز می تواند زمینه تکمیل داده های شاغالن تحت پوشش )سیستم شاغالن( را فراهم آورد.

تبصره 21
بند ب:

تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی 
از انحاء بودجه کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند، 
در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال 1399 موقوف االجرا خواهد بود. 
هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول، صرفا بر اساس 
مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه وبودجه 
کشور مبتنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکماه پس از 

تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و ابالغ خواهد شد.

با توجه به اهمیت اطالع صندوق بازنشستگی کشوری از رویه ها و سیاست های اشتغال در 
بخش دولت و با تأکید بر پیوند این سیاست ها با منابع صندوق، تأکید صریح دولت مبنی بر متوقف 
شدن استخدام در دستگاه های اجرایی و تأکید بر لزوم مجوز سازمان امور اداری و استخدامی برای 
استخدام، به نظر می رسد می توان صندوق بازنشستگی کشوری را )حداقل طی سال آتی( صندوقی 

کامال بسته تلقی کرد که هیچ جریانی موجب افزایش منابع آن نخواهد شد.
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تبصره 21
بند ج:

دستگاه های اجرایی موضوع ماده )9( قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از 
بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه 
هدف پرداخت می نمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به 
خزانه داری کل کشور اعالم نمایند. این مبلغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه  

اجرایی ذی ربط، توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد.

با توجه به سیاست دولت مبنی بر »تغییر رویه« در پرداخت کمک هزینه به کارکنان، 
کسب آمادگی و تمهید رویه های اجرایی متناسب با مفاد این بند، هم در حوزه امور اداری و 

هم در حوزه امور مالی صندوق، ضروری به نظر می رسد.

تبصره 21
بند د:

به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های 
پیش بینی شده در موارد )3( و )5( قانون برنامه ششم توسعه؛ دستگاه های اجرایی موضوع 
برنامه های  پایان خردادماه 1399  تا  قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند   )5( ماده 
ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد و  عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و 
واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور 
)سازمان ملی بهره وری ایران( ارائه کنند. دستگاه های اجرایی مکلفند در موافقت نامه های 
متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم این موضوع را در برنامه ای با عنوان 
»ارتقای بهره وری« پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال 
گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و 

بودجه کشوری و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
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از آنجا که موضوع این بند از تبصره 21، دارای ماهیتی پیچیده بوده و نیازمند دقت نظر 
نظر  زیر  و  »مشاور«  طریق  از  موضوع  می شود  پیشنهاد  است،  بایسته   و  متناسب  دانش  و 
مدیرعامل )یا هیأت مدیره( صندوق پیگیری شود. شایان تأکید است با توجه به مهلت قانونی 
است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  در تصمیم گیری  تسریع  آغاز سال،  تعطیالت  و  این مهم 
همچنین باید به هزینه اجرای این سیاست )در مرحله مطالعه، اجرا و پایش( نیز توجه داشت 

و منابع الزم را تمهید کرد.
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صندوق بازنشستگی کشوری در ارقام و جداول بودجه 1399)الیحه(

بازنشستگی کشوری  برای صندوق  بودجه سال 1399  در الیحه  که  ارقامی  ارائه  از  پیش 
درنظر گرفته شده است، الزم است به چند نکته توجه شود:

انتظار اولیه آن است که صندوق بازنشستگی کشوری بتواند بدون کمک دولت و با  -
استفاده از الف( کسورات پرداخت شده توسط شاغالن و ب( سود سرمایه گذاری ها، از 
عهده تأمین منابع الزم برای مصارف )حقوق بازنشستگان و بازماندگان وظیفه بگیر( 
برآید. اما به دالیل مختلف که پرداختن به آنها خارج از چارچوب این گزارش است، 
در حال حاضر بخش عمده مصارف صندوق )حقوق بازنشستگان و وراث ایشان( از 

محل بودجه دولت تأمین می شود.
یکی از کانون های اصلی اختالف نظر میان صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان  -

برای  زیرا  است.  صندوق«  اقتصادی  فعالیت  از  حاصل  »نقدینگی  بودجه،  برنامه 
تأمین نقدینگی مورد نیاِز صندوق، سه منبع در دسترس است: 1. کسورات پرداختی 
ناشی  نخست  منبع  سرمایه گذاری ها.  سود   .3 و  دولت  کمک   .2 شاغالن،  توسط 
)و  ایشان  تعداد شاغالن تحت پوشش صندوق و دستمزد مشمول کسر کسور  از 
البته نرخ کسر کسور بازنشستگی؛ 22.5 درصد( است. از این رو، این رقم تا درجه 
نیاز صندوق،  مورد  نقدینگی  باقیمانده  بنابراین  است.  قابل شناسایی  باالیی  بسیار 
فعالیت های  سود  محل  از  یا  و  شود  تأمین  بودجه  قالب  در  دولت  توسط  باید  یا 
اقتصادی صندوق و یا ترکیبی از هر دو. در این چارچوب، در شرایطی که صندوق بر 
محدودیت های متعدد تولید و سرمایه گذاری تأکید داشته و سقفی برای آورده ناشی 
از سرمایه گذاری معرفی می کند، سازمان برنامه و بودجه خواستار افزایش آن است 

تا بدین ترتیب فشار مالی کمتری به بودجه دولت تحمیل شود.
طی سال های گذشته همواره مجموع ارقام تعیین شده ناشی از هر سه منبع، برای پوشش  -

مصارف صندوق کافی نبوده و در سال های گذشته، همواره صندوق شاهد »کسری پس 
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از کمک دولت« بوده است. روشن است که وجود چنین کسری ای نه تنها صندوق، بلکه 
سازمان برنامه و بودجه و حتی کل دولت را با چالشی جدی مواجه کرده و خواهد کرد.

و  کشور  کل   1399 سال  بودجه  الیحه  در  مندرج  ارقام  اساس  بر  توضیحات،  این  با 
همچنین اطالعات موجود در صندوق بازنشستگی کشوری، می توان جدول زیر را تنظیم کرد:

منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری - میلیارد ریال

سال
مصارف 
صندوق

منابع
تفاوت

کل منابع و 
مصارف کمک دولتکسورات

منابع داخلی 
صندوق )سود 

سرمایه گذاری ها(
جمع

1395259.25668.878157.72423.374249.976)9,280(
1396306.92962.023221.11219.566302.701)4,228(
1397373.32868.250271.63821.894361.782)11,546(
1398523,567107.000358.36021,397485.360)36,810(

1399
)الیحه(

594,606سناریو 1
104.254475.79120.000 600,045

5,439

)37,750(637,795سناریو 2

توضیح الزم و مهم:

صندوق  ○ آماری  سالنامه  از   1397 و   1396  ،1395 سال های  به  مربوط  اطالعات 
بازنشستگی کشوری سال 1397 استخراج شده اند. بنابراین آمار مربوط به این سه 

سال، ارقام پس از تحقق بوده و »عملکرد« به شمار می رود.
ارقام مربوط به کسورات در دو سال 1398 و 1399 به ترتیب از قانون و الیحه  ○

بودجه سال مربوط استخراج شده اند.
ارقام مربوط به کمک دولت در دو سال 1398 و 1399 به ترتیب از قانون و الیحه  ○

بودجه سال مربوط استخراج شده اند. ضمن آن که در رقم مربوط به سال 1399، 50 
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درصد بودجۀ در نظر گرفته شده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و 
لشگری )ردیف 22 جدول 9؛ برابر 40 هزار میلیارد ریال( به عنوان کمک دولت به 

صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ شده است.
رقم مربوط به منابع داخلی صندوق )ناشی از سود سرمایه گذاری ها( در سال 1398  ○

از سند بودجه صندوق به دست آمده است. این رقم در سال 1399 براساس برآورد 
کارشناسی تعیین شده است.

رقم مربوط به مصارف صندوق در سال 1398، بر اساس تعمیم عملکرد 8 ماهه به  ○
کل سال به دست آمده است.

رقم مربوط به مصارف صندوق در سال 1399، با فروض زیر محاسبه شده است: ○
افزایش 15 درصدی میانگین حقوق پرداختی توسط صندوق در پایان  ●

تابستان 1398؛ میانگین حقوق پرداختی توسط صندوق در پاییز 1398 
برابر 28,753,135 ریال بوده است.

از  ● در سال 1399،  تعداد حقوق بگیران صندوق  افزایش  برآورد  برای 
بازنشسته شدن  با فرض   1 سناریوی  است.  استفاده شده  سناریو  دو 
ارقام  متوسط  اساس  بر  رقم  این  است1.  شده  محاسبه  نفر  هزار   70
بازنشسته  فرض  با   2 سناریوی  است.  شده  منظور  گذشته  سال های 
شدن کلیه شاغالن واجد شرایط بازنشستگی )زنان با 25 سال سابقه 
اساس  بر  است.  محاسبه شده  کار(،  سابقه  با 30 سال  مردان  و  کار 
کشوری،  بازنشستگی  شاغالِن صندوق  سیستم  در  موجود  اطالعات 

تعداد این گروه، 178,845 نفر خواهد بود.

1. الزم به توضیح است که همه 70 هزار نفر یاد شده در ابتدای سال به تعداد بازنشستگان صندوق اضافه نخواهند شد و 
این عده بر اساس سوابق طی سال به جمع بازنشستگان افزوده می شوند. بنابراین نمی توان ادعا کرد مصارف معادل 12 ماه 

)ناشی از این عده( افزایش خواهند داشت.
برای محاسبه دقیق این مورد، نیاز به اطالعات جزئی از سوابق و سهم آنانی که حکم بازنشستگی دریافت می کنند )برحسب 

ماه های سال( می باشد که این مهم در اختیار مؤسسه نیست.
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ترکیب منابع صندوق بازنشستگی کشوری - درصد/ میلیارد ریال

کمک دولتکسورات
منابع داخلی صندوق

)سود سرمایه گذاری ها(
جمع

139527.663.19.4249.976

139620.573.06.5302.701

139718.975.16.1361.782

139822.073.84.1485.36

139917.479.33.3600.045 )الیحه(

ترکیب منابع صندوق - درصد
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نتیجه گیری

معرفی  به  منوط  پوشش صندوق،  تحت  افراد  شدن  بازنشسته  موجود،  مقررات  به  توجه  با 
ایشان توسط دستگاه متبوع است. از طرف دیگر دستگاه های اجرایی برای بازنشسته کردن 
شاغالن خود نیازمند منابع مالی برای پرداخت سنوات پایان خدمت کارکنان هستند. با عنایت 
به تجربه سال های گذشته درخصوص محدودیت شدید مالی دولت برای تأمین این منابع، 
امکان بازنشسته شدن همه افراد واجد شرایط )178,845 نفر( وجود نداشته و احتمال وقوع 
سناریوی 2 و در نتیجه وقوع کسری صندوق )پس از کمک دولت( به مبلغ 3700 میلیارد 

تومان بسیار کم به نظر می رسد.
از طرف دیگر در صورت اضافه شدن 70 هزار نفر به تعداد بازنشستگان صندوق )ادامه 
روند سال های گذشته( و با فرض تخصیص منابع پیش بینی شده در الیحه بودجه و تأمین 
دو هزار میلیارد تومان توسط حوزه سرمایه گذاری، در سال 1399 صندوق با کسری نقدی 

مواجه نخواهد شد.
اما چنانچه بنا به هر علتی، تعداد بازنشستگان جدید در سال 1399، از 84 هزار نفر فراتر 

رود، صندوق با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد.




