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الف

پیشگفتار 

بزرگاناندیشهگفتهاندجامعهایکهازتاریخدرسنگیرد،ناچار،چرخچاهرادوبارهاختراع
خواهدکرد.ایندرحالیاستکهبهاذعانصاحبنظران،نظامتصمیمگیریکشوردچار
چرخهباطلآزمونوخطاست؛باطلبهایناعتبارکهتجربههاوسیاستهایپیشینکمتر
تکرار هنگفتیصرف منابع نتیجه، در میگیرند. قرار وعصارهگیری نقد،جمعبندی مورد
سیاستهاوتصمیمهاییمیشودکهپیشترتجربهشدهوآثارمثبتومنفیآنآشکارشده
است.روشناستکهراهبرونرفتازاینچرخهمخرب،وفاداریبهموازینسیاستگذاری،

مبتنیبر»فرایند«بسیارکلیدِی»بازخورد«است.
دهساله در بازنشستگیکشوری راهبردیصندوق برنامه نمونهچنانچهسند برای  
گذشتهموردتوجهقرارگیرد،یاچنانچهنسخههایمختلفهمینسنددرسازمانتأمین
اجتماعیمرورشود،روشنخواهدشدکهدوعبارتهموارهتکرارشدهاست.نخست»عدم
آگاهیمتولیانامرازضوابطواصولبیمههایاجتماعی«ودوم»تلفیقبینسیاستهای
حمایتیباسیاستهایبیمهای«.ولیباوجودچنینجمعبندیای،هنوزیکیازانتقادهای

کارشناسان،حضورپررنگایندومشکلدرنظامبازنشستگیکشوراست.
گزارشپیشروبهبازخوانییکتصمیمومروریکسیاستاختصاصدارد.بهبیان
دیگر،درچارچوبتالشبرایتوشهگیریازتجربههایپیشین،سیرشکلگیریتاانحالل
مورد سازندگی« جهاد اعضای وظیفه و ازکارافتادگی و کار از معذوریت تأمین »صندوق



ب  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

مطالعهاینگزارشبودهاست.اهمیتاینمطالعهدرآنجاستکهاینصندوقعمریبسیار
کوتاهداشت)سالهای1390-1368(وحتیواردمرحلهیمیانسالیهمنشد.بهاینترتیب
حتیپیشازپرداختیکمستمری)حقوق(بازنشستگی،درصندوقبازنشستگیکشوری

ادغامشد!
منطق، و رهیافتها کدام بر مبتنی تصمیمسازی نظام پرسید میتوان اساس این بر
ایجادچنینصندوقیرادردستورکارقرارداد؛اساسًاتشکیلچنینصندوقیبراساسکدام
ضرورتهابود؛تاچهاندازهآنضرورتهاتوجیهپذیربود؛تداومومدیریتآنبهچهنحوی
پیشرفت؛ودرنهایت،چهچالشهاوبحرانهاییمنجربهانحاللصندوقکارکنانجهاد
ازبازخوانیتجربهیصندوقبازنشستگیجهادکشاورزی ازاینرو،هدف کشاورزیشد.

تمهیدزمینهبرایارتقایذخیرهداناییکشوردرحوزهسیاستگذاریبازنشستگیاست.
درتهیهاینگزارشازسهمنبعاصلیبهرهبردهشدهاست.منبعاولسخنرانیآقای
شیرمحمدیمدیرکلفنیصندوقبازنشستگیکشوریاست.ایشانیکیازافرادمطلعدر
است. کشوری بازنشستگی صندوق در کشاورزی جهاد بازنشستگی صندوق ادغام فرایند
نیما آقای با جهاد، صندوق درون از مسائلی طرح و مباحث تکمیل منظور به همچنین،
راثیمرزآبادیمصاحبهایانجامشد.ایشاندرزمانادغام،رئیسادارهعمومیوپشتیبانی
صندوقجهادبودند.هرچندضرورتموضوعگفتوگوباتنیچندازدیگرمدیرانرااقتضا
میکرداماتالشهاوپیگیریهایمتعددبرایبهرهبردنازتجاربآقایدکترسیدجوادمیر
)رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملصندوقجهاد؛ازسال1384تازمانادغامدرصندوق
بازنشستگیکشوری(بینتیجهماند.زیرامشغلهکاریفراوانفرصتتمرکزبررخدادهای
سالهایپیشرابهدستنداد.امااینگزارشتوانستبهمنبعیارزندهدستیابدکهاز
فراروی راهکارهای و عنوان»چالشها با کتابی است: نوشتهشده میر آقای توسط قضا،

صندوقهایبازنشستگی:مطالعهموردیصندوقبازنشستگیجهادکشاورزی«.
بنابراین،درابتدابخشهاییمنتخبازکتابیادشده)برایثبتوتأکیددوبارهبرآنها(
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ازآنمتن ارائهشدهوپس تکرارشدهاست.سپسمشروحسخنرانیآقایشیرمحمدی،
مصاحبهباآقایمرزآبادیآمدهاست.پایانبخشاینگزارشنیزتصریحبرنکاتیکلیدی

استکهازبازخوانیاینتجربهمیتوانبرآنهاتأکیدکرد.
بازنشستگی درحوزه وتصمیمگیری کانونهایتصمیمسازی در اینتالش باشدکه

موردتوجهقرارگرفتهوازتکرارخطاهایگذشتهپرهیزشود.





1 

شکل گیری صندوق کارکنان جهاد تا ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری- 1
1-1- تاریخچه1

هیئتوزیرانبااستنادبهماده69»قانونمقرراتمالیواداریواستخدامیجهادسازندگی«
مصوب1367/1/23درجلسه1368/2/13آییننامهتشکیلصندوقیتحتعنوان»صندوق
تصویب به را سازندگی« جهاد اعضای وظیفه و ازکارافتادگی و کار از معذوریت تأمین
و تاریخ1368/2/29صندوقشکلگرفت در آن ابالغ و اینمصوبه باتصویب رساندند.
مالیصندوق و اداری آییننامههای و مصوبه این براساس گردید. آغاز قانونًا آن فعالیت
مذکور،کلیهیپرسنلوزارتجهادسازندگیوشرکتهاوموسساتتابعهآنعماًلازابتدای

ورودشانبهجهادسازندگیبهعضویتاینصندوقدرآمدند.
اگرچهفعالیتصندوقتأمینمعذوریتازکاروازکارافتادگیووظیفهاعضایجهادسازندگیدر
سال1368تحققیافت،اماتعهداتآنبهابتدایتأسیسجهادسازندگیکهخردادماهسال58بود
)بدوندریافتکسوراتمعوقه10سالهکهبعدهابخشیازآنرادولتپرداختکرد(تسرییافت.به
عبارتیدیگر،صندوقیکهبایدمبتنیبروجوهواریزشدهیاهمانحقبیمههااستوارباشد،تعهداتیبر
آنبارمیشودکهمربوطبهزمانیاستکهاساساًصندوقیشکلنگرفتهبود.موجودیتیکهتنهاعنوان

»صندوق«رایدکمیکشیدوهیچگونهسازوکاروروالبیمهایدرآنرعایتنمیشد.

1.برایتدوینبخشاولاینگزارشازکتابآقایدکترسیدجوادمیرتحتعنوان»چالشهاوراهکارهایفراروی
صندوقهایبازنشستگی)مطالعهموردیصندوقبازنشستگیجهادکشاورزی(«نشرموسسهپژوهشهایبرنامهریزی،

اقتصادکشاورزیوتوسعهروستاییاستفادهشدهاست.
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آییننامهسال1368باتنهاتغییرواصالحماده3آندرسال1376بهتصویبهیئت
وزیرانرسید.نهادجهادسازندگیدرسال1362بهوزارتخانهجهادسازندگیتبدیلشد.
بعدها،ادغاموزارتخانههایجهادسازندگیوکشاورزییکیازمباحثیبودکههرازگاهیدر
دستورکاردولتومجلسقرارمیگرفت.تااینکهدرسال1379)درزمانیکهآقایمحمد
سعیدیکیاوزیرجهادسازندگیوآقایعیسیکالنتریوزیرکشاورزیبودند(الیحهادغام
وزارتخانههایجهادسازندگیوکشاورزیدریکدیگروتشکیلوزارت»جهادکشاورزی«

درمجلسشورایاسالمیمطرحشدکهباتصویبآنموافقتشد.
باتشکیلوزارتجهادکشاورزیوتغییروتحوالتسازمانیدروزارتخانههایسابق،
درتاریخ1382/4/15،عنوانصندوقاز»صندوقتأمینمعذوریتازکاروازکارافتادگیو
وظیفهاعضایجهادسازندگی«به»صندوقتأمینمعذوریتازکاروازکارافتادگیووظیفه
اعضایجهادکشاورزی«تغییرنامدادوتغییراتاساسیدیگریدرمواد8،6،5،4،3،2،
16،15،14،13،12،11،10،9آییننامهسالقبلنیزصورتپذیرفت.باعنایتبهاینکه
قانونمقرراتمالی،اداریواستخدامیوزارتجهادکشاورزیموخربرآییننامهاصالحی
فوقالذکرصندوقبودهودرتاریخ1382/12/25درمجلسشورایاسالمیبهتصویبرسید،
ازاینروبهموجباینقانون،نامصندوقبه»صندوقبازنشستگیکارکنانوزارتجهاد

کشاورزی«تغییرنامیافت.
آییننامهسال1382تازمانیکهصندوقبازنشستگیکارکنانوزارتجهادکشاورزی
صندوق ادغام قانون بود. صندوق این مدیریت مبنای شد ادغام بازنشستگی صندوق در
علنی جلسه در تبصره یک و واحده ماده بر مشتمل کشاورزی جهاد وزارت بازنشستگی
1390/10/21بهتصویبمجلسشورایاسالمیودرهمانروزبهتأییدشوراینگهبان
رسید.اینقانونبهصورتطرحدوفوریتیبودهو145رأیموافق،12رأیممتنعو3رأی
مخالفبهتصویبرسید.براساسمادهواحدهاینقانون،ازتاریختصویباینقانون،صندوق
بازنشستگیکارکنانوزارتجهادکشاورزی،باکلیهیاختیارات،وظایف،داراییها،امکانات،
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تجهیزات،تعهداتونیرویانسانیدرصندوقبازنشستگیکشوریادغامشد.
انتقالازمحلسهامقابلواگذاریدولتیدربنگاههایاقتصادیاز بارمالیوهزینه

ناحیهدولتتأمینوپرداختمیشود.
براساستبصرهاینمادهواحده،برقراریحقوقبازنشستگیووظیفهمشمولینصندوق
مزبوربراساسقانونمدیریتخدماتکشوریومقرراتصندوقبازنشستگیکشوریاست.

1-2- قوانین و مقررات حاکم بر بیمه پردازی و بازنشستگی صندوق کارکنان جهاد

صندوق در ادغام زمان تا صندوق تأسیس ابتدای از بازنشستگی کسور درصد و مقدار
بازنشستگیکشوریمتناسبباتغییرقوانینتغییرکردهاست.

جدول شماره 1- تغییرات کسورپردازی بازنشستگی
سهم کارفرماسهم فرد1دوره زمانی

8.5%معاف58/3/27تا672/2/1
8.5%8.5%67/2/1تا74/12/29
12.75%8.5%75/1/1تا79/6/31
13.5%9%79/7/1تازمانادغام

1-3- شرایط احراز بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد

باتوجهبهتغییربرخیازمقرراتدرمقاطعمختلفتاریخیویاادغاموزارتخانههایجهادسازندگیو
کشاورزیدریکدیگروتشکیلوزارتجهادکشاورزی،درشرایطاحرازبازنشستگیصندوقتغییراتی

رخدادکههرمقطعزمانیدرقالبجداولوتوضیحاتمربوطهذیلتشریحمیشود:
شرایطاحرازبازنشستگیبراساسقانوناداری،مالی،استخدامیوتشکیالتیجهاد√

ابتدای از زمانی دوره در اسالمی شورای مجلس 1367 سال مصوب سازندگی
تأسیستا1382/12/25

1.توسطدولتتأمینمیگردید.
2.تاریختأسیسنهادجهادسازندگی
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1 کلیهیمستخدمانباداشتن30سالسابقهخدمتوباهرمیزانسنمیتوانستند.
بازنشستهشوند؛

2 افرادیکهدارایحداقل60سالسنبودند،بهشرطخدمتدرمناطقبدآبو.
هوایااشتغالدرکارهایسختوزیانآورمیتوانستندباحداقل25سالسابقه

خدمتبازنشستهشوند؛
3 بود،. دیپلم از کمتر یا دیپلم آنان تحصیلی مدرک که نیازی بر مازاد کارکنان

میتوانستندباداشتن25سالسابقهکاروبرخورداریازحداکثر5سالسنوات
ارفاقیباارائهدرخواستشخصیبازنشستهشوند.

جدول شماره 2- شرایط احراز بازنشستگی از ابتدای تأسیس صندوق تا 1382/12/25

شرایطسنعنوان و سابقه خدمتردیف
چگونگی دریافت مستمری 

ماهانه

بازنشستگی،30سال1
سابقهخدمت

حداقل60
30روزحقوقبدونهیچشرطیسال

بازنشستگی،25سال2
سابقهخدمت

حداقل60
سال

درکارهایسختوزیانآور
30روزحقوقدرمناطقبدآبوهوا

بازنشستگی،25سال3
سابقهخدمت

بدونشرط
سنی

استفادهازسازوکارتشویقیو
30روزحقوقسنواتارفاقی

ازکارافتادگیغیرناشیاز4
کار1،باهرسابقهخدمت

بدونشرط
سنی

کمتراز15سال،15سال
منظورخواهدشد

حداقل15روزحقوقویابه
اندازهتعدادسالهایخدمت

5
ازکارافتادگیناشیازکارو
بیماریحرفهای)معلول(،
باهرمقدارسابقهخدمت

بدونشرط
براساستأییدکمیسیونسنی

ذیربط
30روزحقوق

فوتناشیازکار،باهر6
مقدارسابقهخدمت

بدونشرط
30روزحقوقبدونهیچپیششرطیسنی

فوتغیرناشیازکار،با7
هرمقدارسابقهخدمت

بدونشرط
سنی

کمتراز15سال،15سال
منظورخواهدشد

حداقل15روزویابهاندازه
3سال

تذکر:درخصوصافرادفوتشدهحقوقفردبهطورمساویبینورثهقانونیتقسیممیگردد.

1.چنانچهازکارافتادگیغیرناشیازکارکارمندبراثرحاادثهایجادشدهباشد3سالسنواتاضافیبهفردحادثهدیدهتعلقمیگیرد.
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جدول شماره 3- شرایط احراز بازنشستگی: مستند به قانون اداری، مالی و استخدامی وزارت 
جهاد کشاورزی مصوب 1382/12/25 مجلس شورای اسالمی از 1382/12/25 تا 1386/7/1 

منطبق بر مفاد فصل مشترک قانون استخدام کشوری

شرایطسنعنوان و سابقه خدمتردیف
چگونگی مستمری 

دریافتی ماهانه

بازنشستگی،باهرسابقه1
خدمت

حداقل60
بهنسبتسالهایبدونهیچشرطیسال

کارکرد

حداقل55بازنشستگی30سال2
سال

درمشاغلغیرتخصصیوبراساس
درخواستکارمندوموافقتکارفرما،با

بیشازبیستسالسنوانخدمتمیتوانند
بازنشستهشوند

بهنسبتسالهای
کارکرد

بازنشستگیحداقل320
سال

حداقل60
بهنسبتسالهایکارفرمامیتواندفردرابازنشستهکندسال

کارکرد

بازنشستگیباهرمیزان4
سابقهخدمت

حداقل65
سال

کارفرمامکلفبهبازنشستگیفردوپرداخت
حداقل15روزحقوقاست

بیشاز15سال
خدمتبهنسبت
سالهایکارکرد

ازکارافتادهغیرناشیازکار5
باهرمقدارسابقهخدمت

بدونشرط
سنی

بهنسبتسالهایعلیلشدهویابهعلتحادثهناقصشود1
کارکرد

فوتغیرناشیازکارباهر6
مقدارسابقهخدمت

بدونشرط
بهنسبتسالهایبدونهیچشرطیسنی

کارکرد

ازکارافتادهناشیازکاربا7
هرمقدارسابقهخدمت

بدونشرط
30روزحقوقبدونهیچشرطیسنی

فوتناشیازکار،باهر8
مقدارسابقهخدمت

بدونشرط
سنی

30روزحقوقبدونهیچشرطی2

بازنشستگیعادی،با930
سالسابقهخدمت

بدونشرط
سنی

جانبازانانقالباسالمی،جنگتحمیلی،
معلولین،شاغالنسختوزیانآورتابع

مقرراتخاصخودهستند3
30روزحقوق

1.ازردیف9تا11بعدازتاریخ1368/12/13)مقطعزمانیشروعفعالیتصندوق(
2.درصورتازکارافتادگیبراثرحادثه،حداکثر3سالسابقهسنواتفرداضافهمیشودوبرآناساسحقوقدریافتمیدارد.

3.ازردیف1تا8تاقبلازتاریخ1368/12/13)باتوجهبهعدمتأسیسوفعالیتصندوق،عماًلموضوعیتاجرایینداشتهاست(
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شرایطسنعنوان و سابقه خدمتردیف
چگونگی مستمری 

دریافتی ماهانه

بازنشستگیعادیبا1025
سالسابقهخدمت

حداقل50
سال

برایمستخدممردومشروطبهدرخواست
30روزحقوقمستخدم

بازنشستگیعادی،با1125
سالسابقهخدمت

حداقل45
سال

برایمستخدمزنومشروطبهدرخواست
30روزمستخدم

جدول شماره 4- شرایط احراز بازنشستگی: مستند به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری 
تا 1386/7/1

ردیف
عنوان و سابقه 

خدمت
شرایطسن

چگونگی مستمری 
دریافتی ماهانه

بازنشستگی130
سال

بدونشرط
سنی

کارفرمامختاربهبازنشستهنمودنفردبرایمشاغل
30روزحقوقغیرتخصصیمیباشد

بازنشستگی235
سال

بدونشرط
سنی

بازنشستگیفرددراختایرکارمندبوده،مشروطبه
30روزحقوق2اینکهکارشناسارشدوباالتریاجانبازباشد1

بازنشستگی3
بهنسبتسالهایمشروطبهحداقل25سالسابقهکار60سالحداقل25سال

کارکرد

بازنشستگی4
ویژهمتصدیانمشاغلسختوزیانآوروجانبازان55سالحداقل25سال

30روزحقوقومعلوالن

بازنشستگی5
حداقل25سال

بدونشرط
بهنسبتسالهایصرفاًبرایزنانسنی

کارکرد

برایمشاغلعادیکارفرمامکلفبهبازنشسته65سال6
نمودنفرداست

بهنسبتسالهای
کارکرد

بازنشستگی7
برایمشاغلتخصصیکارفرمامکلفبهبازنشسته70سالحداقل25سال

نمودنفرداست
بهنسبتسالهای

کارکرد

1.باتوجهبهتعاریفحقوقیازآزادگان،کلیهیآزادگانچوندارایدرصدیجانبازیمیباشند،بهعنوانجانبازمحسوبمیگردند.

2.بهازایهرسالخدمتمازادبر30سال)وحداکثرتا10سال(2.5درصدبهحقوقبازنشستگیفرداضافهمیشود.
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جدول شماره 5- شرایط احراز بازنشستگی با سنوات ارفاقی در مقطع زمانی 1386/6/5 تا 
1394/6/5 مستند به مصوبات مجلس

چگونگی مستمری دریافتی ماهانهشرایطسنعنوان و سابقه خدمتردیف

بازنشستگیباحداقل1
25سالسابقه

بدونشرط
سنی

برایمردبرخورداریاز
30روزحقوقحداکثر5سال

بازنشستگیباحداقل2
20سالسابقه

بدونشرط
سنی

برایزنبرخورداریاز
حداکثر5سالسنواتارفاقی

بهنسبتسالهایکارکردبراساس
احتسابسنواتارفاقی

1-4- ارزیابی صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی
دراینبخشبهعواملپارامتریک1وغیرپارامتریک2مرتبطباعملکرداینصندوقبااستناد
نیزگزارشهایعملکردهیئت بهگزارشهایمالیحسابرسیشدهیسالیانهیصندوقو
مدیرهوصورتجلساتشورایصندوقازابتدایتأسیستاپایانسال1389میپردازیم.
اگرچهتأسیسوآغازکارصندوقدراواسطسال1368بودهاست،اماتعهداتآنازخردادماه
سال1358باتأسیسجهادسازندگیآغازشدکهنوعیتحمیلبودهوهیچگونهنسبتیبا
سازوکاربیمهاینداشت.عالوهبراینکهتعهداتصندوقبه10سالقبلازتأسیسآن
تسریدادهشد،تا10سالپسازتأسیسصندوقهیچمبلغیبرایجبرانتعهداتمذکورو
شروعسرمایهگذاریبهصندوقپرداختنشد.صرفًادراواخردهه70)درسالهای1378و
1379(مبلغیکمتراز10میلیاردتومان)آنهمنهبهشکلنقدیوپول،بلکهدرقالبسهام
شرکتهایوابستهبهجهادسازندگی(کهعمدتًاباوضعیتنامناسباقتصادیمواجهبودند
بهصندوقپرداختشد.بهعبارتیدیگر،اینصندوقتا20سالپسازتأسیس،هیچگونه

منابعمالِیناشیازدریافتکسوربازنشستگیدریافتنکرد.
1.عواملپارامتریکمجموعهعواملیهستندکهبراساسمقرراتصندوقهایبازنشستگیتغییرهریکازآنهامیتواند
سطحدرآمدیاسطحهزینههایصندوقبازنشستگیرامتأثرسازدوتغییردهد.نرخکسوراتبازنشستگی،سنبازنشستگی،
سنواتخدمت،فرمولمحاسبهتعیینحقوقبازنشستگی،تعریفافرادوابستهبهفردبازنشستهبرایبرخورداریازحقوق

ورثه،اقالممشمولکسرکسوربازنشستگیازحقوقومزایایشاغالنازجمهعواملپارامتریکهستند.
2.عواملغیرپارامتریک،مجموعهعواملیکهعمدتاًخارجازحیطهاختیاراتصندوقهایبازنشستگیهستند،مثلقوانینعمومی
کشور،نظامکلیبازنشستگی،رشداقتصادی،بازتوزیعدرآمد،ثباتیاعدمثباتسیاسی،نرخبازدهسرمایهدربخشهایمختلف
اقتصادیکشور،نرخسودواوراققرضهبانکی،سیاستهایحمایتیو...کهاگرچهبرهزینهها،درآمدهایاجهتگیریسرمایهگذاری

صندوقتأثیرگذارند،اماخارجازحیطهکنترلصندوق،وتابعیازمتغیرهایکالنسیاسی،اقتصادیواجتماعیهستند.
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جدول شماره 6- مقایسه درآمد و هزینه مربوط به حقوق پرداختی بازنشستگان و مستمری بگیران 
صندوق از سال 1369 تا پایان سال 1389 )واحد: میلیون ریال(

سال
حقوق پرداختی 
مستمری بگیران

)1(

درآمدهای اقتصادی 
)درآمدهای حاصل از 

سرمایه گذاری ها(
)2(

درآمد حاصل از کسور 
دریافتی شاغالن

)3(

مطلق کسر درآمدهای اقتصادی 
و حقوق پرداختی)جمع جبری 

ستون های 1 و 2(
)4(

69150558,501-
709496819,268-
711,4572,2736,531+
721,6621,8887,277+
732,4039,06312,506+
743,06017,15713,012+
755,18014,12123,877+
767,75024,84734,341+
779,2037,91538,789-
7811,58613,38356,760+
7916,21520,37476,225+
8018,64435,688101,291+
8127,31427,003129,989-
8230,314135,196197,769+
8355,081151,838172,158+
8459,939134,583206,584+
85104,134150,944273,648+
86142,411132,112305,031-
87241,438160,870325,665-
88444,136249,861409,182-
89673,421298,596381,706-

-1,856,4471,588,4482,790,110جمعکل
مأخذ:گزارشهاوصورتهایمالیحسابرسیشدهسالهای1369تا1390صندوقجهاد
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تحلیلوارزیابیآماروارقامجدولفوقحاکیازآناستکه:
1 ازحدود185میلیاردتومانحاصلجمعکلحقوقپرداختیدربیستسالگذشته.

میلیارد 167 حدود بازنشستگان و مستمریبگیران به )1389 تا 1369 سال )از
تومانیعنیحدود90%آنمربوطبه6سالاخیر)1384تا1390(بودهاستو

فقط18میلیاردتومانآن)10%(مربوطبه15سالقبلازسال1384میباشد.
2 طبقجدولباال،قبلازسال1386یعنیدرسالهای1377،1370،1369و1381.

نفتی درآمدهای و ومستمریبگیران بازنشستگان به پرداختی جمعجبریحقوق
ازشاغالن ازکسوردریافتی برداشت ایننکتهگویای بودهاست. اقتصادیمنفی
برایتأمینکسریمنابعپرداختحقوقبهبازنشستگاندرسالهایمورداشارهکه

هزینههایمربوطبهحقوقبازنشستگانبسیارپایینترازسالهایبودهمیباشد.
3 جمعکلدرآمدهایحاصلازسرمایهگذاریازابتدایتأسیستاپایانسال1389،.

159میلیاردتومانبودهاستکهحدود113میلیاردتومان)معادل71%(آنمربوط
محل از دیگر، عبارت به است. بوده 1389 سال پایان تا 1384 ساله شش به
سرمایهگذاری امکان 1384 سال تا صندوق سرمایهگذاری از حاصل درآمدهای
قابلتوجهوجودنداشتهوازسال1384نیزکهبامدیریتبهینهترمنابع،درآمدهای
حاصلازسرمایهگذاریآنافزایشقابلتوجهییافته،بهدلیلافزایشهزینههای
در )و حاصله درآمدهای از اعظمی بخش بازنشستگان، حقوق پرداخت از ناشی
مقاطعیتمامآن(صرفپرداختحقوقبازنشستگانگردیدهوتوسعهسرمایهگذاری

درحددرآمدهایحاصلهمیسرنشدهاست.
4 ازسال1384بهبعدهمهسالهجمعحقوقپرداختیبهبازنشستگانحدود100.

درصدنسبتبهسالقبلآنافزایشداشتهوبهاینخاطرازحدود5.5میلیارد
توماندرسال1383،به67.3میلیاردتوماندرسال1389رسیدودرسال1390

نیزجمعحقوقپرداختیبهبازنشستگاناز120میلیاردتومانفراتررفت.
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جدول شماره 7- درصد افزایش حقوق بازنشستگان طی سال های 1383 تا 1388 )واحد: ریال/درصد(

درصد رشد نسبت به سال قبل حداقل حقوق درصد رشد نسبت به سال قبلمیانگین حقوق سال 

13831,356,5481,060,000

13841,439,60261,187,00012

13852,151,135492,000,00068

13862,898,510352,372,40019

13874,671,263612,609,64010

13885,590,000202,900,00011
مأخذ:گزارشهایمالیوحسابرسیصندوقسالهای83تا89

جدولباالتأثیرگذاریبرآیندعواملپارامتریکوغیرپارامتریکبرهزینههایصندوق
درقالبشاخصپارامترهایمیانگینحقوقوحداقلحقوقبازنشستگانرانشانمیدهد.
بهلحاظمحاسباتبیمهایواکچوئریونیزمنطقاقتصادیومبانیعلمی،مقدارحقوق
پرداختیبهبازنشستگانومستمریبگیرانبایدتابعیازکسوردریافتیازایشاندرزمان
اشتغالباشد.امابهلحاظتأثیرگذاریعواملپارامتریکوغیرپارامتریکازجملهنرختورم
سالیانه،افزایشامیدبهزندگیودرنتیجهافزایشسالهایدریافتحقوقبازنشستگیو...
حداقلومیانگینحقوقبازنشستگانطیسالهای1383تا1388بهطورفاحشیافزایش
یافت،بهطوریکهمیانگینحقوقبازنشستگاندرسال1388نسبتبهسال1383افزایشی
چهاربرابر)400%(وحداقلحقوقبازنشستگاننیزدرهمینفاصلهزمانیافزایشیمعادل
بیشازدوبرابر)حدود210%(رانشانمیدهد.اینامرحتیبراساسنرخهایاعالمشدهی
رسمیتورمدرسالهایمذکوروتحمیلآنتوسطدولتبهصندوقهانیزغیرقابلتوجیه

است.
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جدول شماره 8- سرمایه گذاری سالیانه و سود انباشته پایان سال از سال 1369 تا ابتدای سال 
1389 )واحد: میلیون ریال(

سود انباشته پایان سال سرمایه گذاری انجام شده سال 

13692,2258,406

13702,08717,407

13715,27524,474

13724,73931,950

13738,87450,591

137414,90964,900

137531,75994,610

137620,610138,591

137720,240174,046

137862,684339,597

1379132,112418,369

1380116,884532,408

1381141,776596,608

1382125,967852,710

138390,3561,129,214

1384284,2751,410,554

138569,6011,707,186

1386700,9732,014,549

1387240,4172,277,036

1388194,4172,488,821

2,270,180جمع
مأخذ:گزارشهاوصورتهایمالیحسابرسیشدهسالهای1369تا1389صندوق
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جدولباالسرمایهگذاریهایسالیانهوسودانباشتهیصندوقازسال1369تاابتدای
سال1389رانشانمیدهد.همانگونهکهجدولنشانمیدهد،جمعکلسرمایهگذاریهای
صندوقطیسالهای1369تا1389حدود227میلیاردتومانبودهکهحدود185میلیارد
نیزحدود120میلیارد اینمقدار از تا89است؛ تومانآن)80%(مربوطبهسالهای69
تا 1385 سالهای به مربوط سرمایهگذاریها( کل درصد 60 به نزدیک )یعنی تومان
1389است.اینارقامنشاندهندهیتجمیعدیرهنگامسرمایهدرصندوقاستکهامکان
بازدهیسرمایهگذاریهادربلندمدتراکاهشدادهوگویایآناستکه80درصدحجم

سرمایهگذاریهادردهسالاخیرانجامشدهاست.

نمودار شماره 1- تعداد بازنشستگان طی سال های 1382-89

)واحد:سال،نفر،درصدرشدنسبتبهسالقبل(
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نمودارشماره1کهتعدادودرصدنرخرشدبازنشستگانصندوقرادرهشتسال1382
تاابتدایسال1390نشانمیدهدگویایتأثیرگذارییکیازمهمترینعواملپارامتریکبر
وضعیتاقتصادیصندوقاست.همانگونهکهجدولنشانمیدهدتعدادبازنشستگاندر

ابتدایسال1390نسبتبهسال1382سهبرابرشدهاست.
تعداد افزایش و بازنشستگان حقوق پرداخت از ناشی هزینههای افزایش کنار در
بازنشستگانصندوق،تعداداعضایشاغلکسورپردازصندوقروبهکاهشبودهاست.این
روندبهگونهایبودکهتعداداعضایکسورپردازاز31,586درسال1382بهکمتراز20هزار
درسال1390رسیدوبراساسپیشبینیهایانجامشدهدرزمانقبلازادغامدرصندوق

بازنشستگیکشوری،تعدادکسورپردازانتاسال1400بهکمتراز1300نفرمیرسید.
نکتهقابلتوجهایناستکهدرسال1382نسبتپشتیبانی11.3بودهوایننسبت
صندوق در ادغام از قبل پیشبینیهای براساس و یافت کاهش 1.7 به 1389 سال در

بازنشستگیکشوری)سال1390(تاسال1395بهکمتراز0.2میرسید.
براساسروایتمیر)1391(،بهعنوانآخرینمدیرعاملاینصندوق،هشداراینخطرها
ازسال1385بهطورجدیدرصندوقبازنشستگیکارکنانجهادکشاورزینمایانشده
مفاد نیز و بعد به 1385 سال از صندوق مدیره هیئت گزارشهای به توجه با و است
مصوباتشورایصندوقروشناستکهمدیرعاملوهیئتمدیرهصندوقدردورهیادشده
اقداماتالزمراجهتتدبیرراهحلمناسببرایمقابلهبابحرانبهعملآوردهاند.همچنین،
گزارشهاییبهوزیرجهادکشاورزیومعاوناناووخارجازوزارتخانهتاریاستجمهوری
اقدامعملیجهترفع اماهیچکداممنتجبه وریاستمجلسشورایاسالمیارسالشد

مشکالتمذکورنشد)تاقبلازادغامدرصندوقبازنشستگیکشوری(.
هزینهای و درآمدی منابع به مربوط ارقام و آمار مالی، حسابرسیشده اسناد براساس
صندوقطیسالهای1385تا1390وارزشگذاریرسمیقیمتپایهکلیهیداراییهای

صندوق)برمبنایپایان29اسفندماهسال1388(بهقرارزیراست.
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جدول شماره 9- وضعیت هزینه درآمد و ارزش دارایی های صندوق در دوره زمانی 1385-90 
)واحد: میلیون ریال(

448,1,588جمعدرآمدهایاقتصادیصندوق)درآمدهایحاصلازسرمایهگذاریصندوق(1
2,790,110جمعدرآمدهایحاصلازدریافتکسور2
4,378,558جمعکلدرآمدهایصندوق)جمعردیفهای2+1(3
1,856,447جمعحقوقپرداختیبهبازنشستگان4
122,401جمعکسورانتقالیبهسایرصندوقها5

6
جمعکلهزینههایناشیازپرداختحقوقبازنشستگانوانتقالکسوربهسایر

صندوقها)جمعردیفهای5+4(
1,978,848

7
ماندهارزشداراییهایصندوقبهقیمتدفتریدرابتدایسال90)تفاضل

ردیفهای6-3(
2,399,710

مأخذ:گزارشهاوصورتهایمالیحسابرسیشدهصندوقجهادتاسال1390

رقمبهدستآمدهدرردیف7کهبالغبر239میلیاردو971میلیونتوماناست،ارزش
دفتریکلیهدارییهایصندوقاعمازداراییهایمنقول،غیرمنقول،موجودینقدی،سهام
شرکتهاوامالکومستغالتاستومطالباتوبدهیهایجارینیزدرآنلحاظشده
است.ارزشروزتقریبیداراییهایمذکورکهدر8شهریورسال1389براساسگزارش
داراییهای ویژه ارزش پایه قیمت نهایی گزارش و شده قیمتگذاری رسمی کارشناسان
صندوقکهتوسطحسابدارانرسمیتنظیموارائهشدهاستدقیقًا4,673,609,588,722

ریالبود.
عالوهبرتأثیرگذاریعواملپارامتریکوغیرپارامتریک،درادوارمختلفبرخیازعوامل
سیاسی،اقتصادیومدیریتیبرعملکردصندوقاثرگذاربودهاند.برخیازآنهاعبارتاستاز:

1 شکلگیریوتأسیسصندوقپسازدهسالازشروعتعهداتش؛.
2 عدمدریافتکسوراتمربوطبهسالهای1358تا1367اعضایصندوقتاسال.

1379ودرنتیجهفقدانهرگونهنقدینگیومنابعمالیدرفاصلهزمانی1358تا
1370؛
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3 تحمیلسیاسیهزینهسرمایهگذاریهایبدونتوجیهیاکمبازده)بهعنوانمثال،.
سرمایهگذاریدرکارخانجاتمتروکومصادرهاینساجیمدزوندرزیمبابوهکهاز
ابتدایحضورصندوقتاسال1389هیچگونهبازدهیبرایصندوقنداشتهاست؛

4 عدمپرداختمطالباتصندوقبابتکسوراتمعوقبازنشستگیاعضابهارزشروز؛.
5 تصویبپرداختوامهایقرضالحسنهبهبازنشستگانوشاغالنعضوصندوقاز.

محلمنابعمالیصندوقکهقاعدتًابایدصرفسرمایهگذاریشود؛هیچصندوق
بازنشستگیدرقبالمشترکانشاغلخودمتعهدنیست.

6 تحمیلهزینههایمصوباتهیئتدولتدرخصوصبازنشستگانبهصندوق؛این.
درحالیاستکههزینههایمذکوردرصندوقهایکشوریونیروهایمسلحو

سازمانتأمیناجتماعیتوسطدولتتأمینوپرداختشدهاست؛
7 عدمتصویباخذجریمهدیرکردبابتکسوراتمعوقاعضاتوسطمراجعقانونی.

ذیربط؛
8 دربرخیمواقعانتصابوبهکارگیریمدیرانوافرادغیرحرفهایدرسلسلهمراتب.

مدیریتیصندوقوشرکتهایتابعهآن؛
9 عدمتسلطوتخصصحرفهایوکارشناسیبرخیازاعضایشورایصندوقودر.

نتیجهناتوانیآنهادرهدایتصحیحصندوقواتخاذتصمیماتصحیحوبهموقع؛
10 نامتناسببودنقوانینومقرراتمرتبطباصندوقهایبازنشستگی..

بازنشستگیکارکنانجهاد ازتعهداتدولتدرقبالصندوق بهبرخی باید اینجا، در
توسط بازنشستگان به تعهدات این پرداخت و هزینهکرد علیرغم کرد. اشاره کشاورزی
صندوق،دولتتاپایانسال1390آنهارادراختیارصندوققرارنداد.سابقهایجادچنین

تعهداتیدربرخیمواردمثلردیف1جدولگاهبهبیشازبیستسالمیرسد.
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جدول شماره 10- مطالبات صندوق از دولت

ردیف
شرح حساب ها و منشأ 

ایجاد حساب
مبلغ 

)میلیون ریال(
مستندات ایجاد و توضیحات

مدت هزینه کرد 
و مانده حساب 

1

بدهیاصلوجرائم
دیرکردکسوربازنشستگی
اعضامربوطبهسالهای

1358تا1367

1,755,250
محاسبهصندوقومقرراتموضوعهونظر

شورایصندوق
58-67

2
بدهیحاصلازواگذاری
وشراکتدرموسسه

جهانپیام
4,962

واگذاریشرکتهابهصندوقدرازاء
مطالباتصندوقازدولت

تاتاریخ
1389/12/29

3
بدهیشرکتهفتتپهبه

صندوق
23,031

دستوروزیروقتجهادکشاورزیبهعنوان
رئیسشورایصندوقوبراساسقرارداد

منعقده

تاتاریخ
1389/12/29

4
بابتهزینهفوقالعاده
تعدیلوبیمهدرمانیو
تکمیلیبازنشستگان

22,586

دراجرایبند4و5صورتجلسهشورای
صندوقمورخ1386/8/20موضوع
ماده99قانونبرنامهچهارمتوسعهو

تصویبنامهشماره1008/ت3715همورخ
1386/2/28هیئتوزیران

ازمورخ
1386/1/1تا
1387/7/30

5

بابتافزایشیکباره
حداقلحقوقبازنشستگان
از135هزارتومانبه
200هزارتومان

60,500
دراجرایمصوبه34543همورخه

1385/2/9هیئتوزیران

ازمورخ
1385/1/1تا
1387/6/31

6
بابتکمکهزینهبیمه
درمانبازنشستگان

10,073

دراجرایمفادهماده4آییننامهاجرایی
بندجتبصره15قانونبودجهسال1385
وتصویببودجهسال1385تا1390

صندوقتوسطشورایصندوق

ازمورخ
1385/1/1تا
1390/6/31

7
بابتهزینهمابهالتفاوت

نرختسهیالت
بازنشستگان

10,582
دراجرایتبصرهماده3مصوبه33874

مورخ1384/7/10هیئتوزیرانوتصویب
بودجهصندوقتوسطشورایصندوق

ازمورخ
1385/1/1تا
1388/12/29
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ردیف
شرح حساب ها و منشأ 

ایجاد حساب
مبلغ 

)میلیون ریال(
مستندات ایجاد و توضیحات

مدت هزینه کرد 
و مانده حساب 

8

بابتکمکهزینه
مسافرتداخلکشور
بازنشستگانسال1385

و1387

1,852
دراجرایتبصرهماده5مصوبه33874

مورخ1384/7/10هیئتوزیرانوتصویب
بودجهصندوقتوسطشورایصندوق

ازمورخ
1385/1/1تا
1389/12/29

9

بدهیبابتسهم
کارفرمایبیمهخدمات
درمانیبازنشستگان

سازمانهایوابستهمستقر
درتهران

1,715
مصوبهسال1389و1390دولتدر

خصوصکسوربیمهخدماتدرمانیدولت

ازمورخ
1389/1/1تا
1390/6/31

10

بابتکسریبودجه
صندوقبرایپرداخت
حقوقبازنشستگان

سال1389

بودجهسال1389مصوبشورایصندوق258,007
ازمورخ

1389/1/1تا
1389/12/29

11

بابتکسریبودجه
صندوقبرایپرداخت
حقوقبازنشستگانسال

1390

بودجهسال1390مصوبشورایصندوق539,377
ازمورخ

1390/1/1تا
1390/12/29

2,687,935جمعکل
مأخذ:گزارشهایمالیصندوق
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1-5- بررسی محاسبات بیمه ای صندوق

ابزارهایی بازنشستگی صندوقهای در بیمهای تعهدات محاسبات یا اکچوئری محاسبات
دقیقبرایپیشبینیوضعیتموجودوآتیصندوقهایبازنشستگیاست.دربدوتأسیس
و نشده بیمهای محاسبات به توجهی هیچ کشاورزی جهاد کارکنان بازنشستگی صندوق
حتیدراساسنامهآنانجاماینمحاسباتمسکوتگذاشتهشد.تنهاازسال1380بهبعد
محاسباتبیمهایهرسهسالیکبارتوسطکارشناساناکچوئریخارجازصندوقانجامشد.
گزارشهایشورایصندوق)بهعنوانعالیترینمرجعتصمیمگیریامورصندوق(حکایت
ازآندارندکههیچگونهنشانهایازتوجهاینشورابهنتایجمحاسباتاکچوئریوجودنداشته
نتایجمحاسبات با تا1389اینشوراهیچتصمیمیدررابطه ودرطولسالهای1369
بیمهایاتخاذنکرد.اینامرگویایبیتوجهیتخصصیوحرفهایشورایمذکوربهضرورت

انجاممحاسباتبیمهایاست.
مطالعاتاکچوئریدرمجموعدرسالهای1386،1383،1380وآخرینآندرنیمه
1380 سال در منتشرشده اکچوئری محاسبات براساس پذیرفت. انجام 1389 سال دوم
)نوروزی،1380(،آمدهاستکهتاسال1403تماماعضایشاغلصندوقبازنشستهیافوت

میشوندودریافتیصندوقازمحلکسوربازنشستگیکاماًلقطعخواهدشد.
باتوجهبهساختارداراییها،تعدادشاغالنکسورپردازوبازنشستگانوسایرپارامترهای
موثر،براساساولینمحاسباتاکچوئریصندوقدرسال1380درکلیهیگزینههایمنطقی
موردبررسیبافرضمبتنیبرعدمفروشداراییهایموجودسال1380،پیشبینیشد
با58401میلیونریالکسریودر ازسال1394 کهصندوقدرخوشبینانهترینشرایط

بدبینانهترینشرایطدرسال1393با98179میلیونریالکسریمواجهمیشود.
حتیبافرضفروشکلیهیداراییهاوهزینهکردآنهابرایپرداختحقوقبازنشستگان
وصفرشدنتمامیداراییهاصندوق،پیشبینیشدهکهاینکسریصرفًابهترتیبپنجو
هفتسال)یعنیبرایسالهای1398و1400(وبامبالغیبهترتیب65423میلیونریال
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و37930میلیونریالبهتأخیرمیافتد.درهیچیکازگزینههاوفروضمحاسباتدرچهار
دورهمحاسباتاکچوئریبامفروضبودنعدمفروشدارایی،ایجادکسریمنابعبهبعداز
سال1394موکولنشدهکهاینموضوعباتوجهبهتعهداتصندوقکهبراساسمحاسبات
اکچوئریمذکورحداقلتاسال1460بایدادامهداشتهباشدبهشدتنگرانکنندهوخطرناک
بود.جدولذیلسالوقوعکسریدرمنابعصندوقرابراساسمحاسباتومطالعاتچهار
دورهاکچوئریدردوحالت)بافرضفروشداراییهاوبدونفروشداراییها(نشانمیدهد.

جدول شماره 11- زمان و مقدار ایجاد کسری بر مبنای رشد حقوق 16%، مستمری 14% و نرخ 
بازده سرمایه گذاری 20% )واحد: میلیون ریال(

مطالعات اکچوئری در پایان دوره
سال و مبلغ کسری صندوق با 

فرض عدم فروش دارایی
سال و مبلغ کسری صندوق با 

فرض فروش کل دارایی

براساسموجودیداراییومحاسبات
سال1380

سال1398مقدارکسری65423سال1393مقدارکسری98179

براساسموجودیداراییومحاسبات
سال1381

سال1401مقدارکسری224219سال1394مقدارکسری251607

براساسموجودیداراییومحاسبات
سال1386

سال1396مقدارکسری98009سال1389مقدارکسری71946

براساسموجودیداراییومحاسبات
سال1389

سال1396مقدارکسری458198سال1389مقدارکسری163713

مأخذ:محاسباتاکچوئریسالهای1386،1383،1380و1389ویافتههایمیر،1391.

همانگونهکهجدولباالنشانمیدهد،حتیبافرضفروشکلیهیداراییهاوهزینهکرد
درآمدهایحاصلهازآنبرایپرداختحقوقبازنشستگان،ایجادکسریهایمذکورچندان
بهتأخیرنمیافتادوبهجهتصفرشدنداراییهاوعدمامکانایجاددرآمدجدید،میزان

کسریهاهمهسالهبهطورتصاعدیافزایشمییافتند.
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جدول شماره 12- مقایسه سه پارامتر بررسی های اکچوئری در چهار دوره

شرح
پایان سال 

1379
پایان سال 

1382
پایان سال 

1385
پایان سال 

1388

تعدادافرادشاغلکسورپردازبهازایهریکنفر
بازنشسته)نفر(

14.610.25.92.8

549,799969,3002,121,3605,131,566متوسطحقوقدریافتیماهانهبازنشستگان)ریال(
40372824نسبتداراییفعلیوآتیبهتعهداتآتی)درصد(

مأخذ:محاسباتچهاردورهاکچوئریسالهای1386،1383،1380و1389صندوق

شاخص شده، یاد ساله ده دورهی در میشود، مالحظه باال جدول در که همانگونه
ضریبوابستگیباکاهش500درصدیمواجهبودهواز14.6نفردرسال1379به2.8نفر
درسال1388کاهشیافت.همچنین،متوسطحقوقبازنشستگانگویایافزایشبیشاز9
برابریاستکهچنینافزایشحقوقیدرمفروضاتمحاسباتاکچوئریاساسًافاقدجایگاه
علمیاست،امااینافزایشعماًلاتفاقافتاد.آنگونهکهنسبتداراییهایفعلیوآتیبه
تعهداتآتینشانمیدهد،حتیدرسال79کهاولینسالانجاممحاسباتاکچوئریبودو
صندوقدرآنسالبهلحاظتعهداتجاریخودهیچمشکلینداشتوبافرضمفروضات
منطقیبرایپارامترهایتأثیرگذار،بازهمصندوقدارای60%کسریمنابعوداراییبود.
مقایسهوبررسیچهاردورهمحاسباتاکچوئریصندوق،قبلازادغامدرصندوق

بازنشستگیکشوری،گویایبرخینکاتبود:
1 صندوقدربرنامهریزیبلندمدتخود)بافرضسختگیرانهترینشرایطمنطقیو.

بودجهایمعادل36,985,150میلیونریال باکسری پارامترهایمربوطه( لحاظ
)معادل3700میلیاردتومان(مواجهبود.

2 و. منطقی شرایط خوشبینانهترین فرض با خود بلندمدت برنامهریزی در صندوق
ریال میلیون 3,595,512 معادل بودجهای کسری با مربوطه پارامترهای لحاظ

)تقریبًامعادل360میلیاردتومان(مواجهبود.
3 درسهگزینهدیگربینابینبادوحالتمفروضفوقالذکربراساسشرایطمنطقیو.
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پارامترهایمربوطهصندوقبهترتیبباکسریمنابعوموجودیبالغبر9,593,249
میلیونریال)معادلحدود960میلیاردتومان(؛11,954,611میلیونریال)معادل
1195میلیاردتومان(؛و20,691,798میلیونریال)معادل2069میلیاردتومان(

کسریمواجهخواهدشد.
براساسمحاسباتاکچوئریپایانسال1388،تاسال1417تماماعضایشاغلفعلی
بازنشستگی کسور محل از صندوق دریافتی و میشوند فوت یا بازنشسته صندوق عضو
اعضایفعلیقطعخواهدشد؛وپایانکارصندوقازبابتاعضایفعلی)اعمازشاغلو

مستمریبگیرویاوابستگانتحتتکفل(حدود1463پیشبینیشدهاست.
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نشست گفت وگوی راهبردی- 2

موضوع:بازخوانیتجربهتأسیسوانحاللیاادغامصندوقجهادکشاورزی
زمان:13آبان1398

سخنران:اکبرشیرمحمدی)مدیرکلفنیصندوقبازنشستگیکشوری(

بسماهللالرحمنالرحیم.باسالموعرضادبخدمتهمهعزیزان.تشکرازوقتیکهگذاشتید.
تشکرازآقایدکترعظیمیوهمکارانشاندرموسسهراهبردهایبازنشستگیصبا.موضوع
این اهمیت است. جهاد معذوریت صندوق انحالل و تأسیس تجربه بازخوانی جلسه این
موضوعازاینحیثاستکهقانونگذاریدربارهاینموضوع،مسیریراطیکردهاستکه
باگذشتزمان،مانقصانآنرابهخوبیمیتوانیمببینیم.قانونگذاریدربارهاینموضوعاز
مسیرخودشخارجشد،بایدزودترازاینهابهاینموضوعمیپرداختیم.متأسفانهچنیننشد،
ولیباتأخیرهماگربهاینمسئلهبپردازیمبازجایتشکرازموسسهدارد.چونبایداینواقعه
رامرورکنیموبدانیمچهاتفاقیافتاد.چونامروزهمباصندوقهاییمانندصندوقهماو
صندوقفوالدمواجهیمکهمشابهاینصندوقهستندوگاهوضعیبدترازاینصندوقدارند.
افراد کهمیخواستند هما مثلصندوق تشکیلشدند. نگرش»صنفی« با اینصندوقها
مجموعهخودشانرادرنظربگیرند،ولیمتأسفانهبهعلتبیتجربگیورفتارخالفضوابط
واصولبیمهای،بامشکلروبهروشدندکهمیخواهندآنمشکلرابهگردنسازمانهای

دیگرمثلصندوقبازنشستگیبیندازند.
صندوقمعذوریتجهادبهموجبقانونمقرراتمالی،اداریواستخدامیوزارتجهاد
سازندگیمصوب67/1/23تشکیلشد.درماده69اینقانونگفتهشدهاستکهازتاریخ
تصویباینقانون»صندوقتأمینمعذوریتازکارافتادگیووظیفه«بهصورتصندوقی
مستقلووابستهبهجهاد،تأسیسوجهادمکلفاستهرماه8.5%ازحقوقماهیانهاعضا
راکسرکردهوبابتسهماعضاومعادلهمینمبلغرانیزازبودجهجهاد،بابتسهمخود،
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بهصندوقمزبورواریزکند.
درصورتمذاکراتمجلسخیلیتالشکردیمبفهمیمچهدلیلیداشتکهدرمقررات
مالی،اداریواستخدامیتشکیالتجهادچنینمادهقانونیراگنجاندهاندتاصندوقیایجاد
شود.واقعیتایناستکهدرآنزمانجنگتمامشدهبودوبایدسازوکاریبرایجهادگران
میدیدند.بههمیندلیلبهسمتتشکیلصندوقیرفتندکهآنصندوقبهاعضایخود
توجهویژهکندواعضارادرزمانبازنشستگیوازکارافتادگیموردحمایتبیمهایقراربدهد.
برایاینکهصندوقجایگاهخودشراپیداکندوسازوکارتأسیسخودرابیابد،آییننامه
صندوقمعذوریتطیمصوبههیئتدولتدر1368/2/13تصویبشد.بنابرایناینمصوبه،

مبنایتأسیسصندوقمعذوریتجهادبود.

مجوز تشکیل و تأسیس صندوق معذوریت جهاد کشاورزی
قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیالت جهاد سازندگی )مصوب 1367/01/23( √

ماده69-ازتاریختصویباینقانون)1367/01/23(صندوقتأمینمعذوریتازکاروازکارافتادگی
ووظیفهبهصورتصندوقیمستقلووابستهبهجهادتأسیسوجهادمکلفاستهرماههشتونیم
درصد)8.5%(ازحقوقماهیانهاعضاءکسروبابتسهماعضاءهمینمبلغرانیزازبودجهجهادبابت

سهمخودبهصندوقمزبورواریزنماید.

تبصره1-جهادمجازاستازمحلوجوهواریزیبهصندوقفوقالذکرسرمایهگذاریدرکارهایتولیدی
وخدماتیومشارکتبامؤسساتدولتیوبانکهابنمایدودرآمدحاصلهرابهصندوقمزبورواریزنماید.

تبصره2-درصورتعدمکفایتوجوهصندوقمزبورجهتپرداختحقوقوظیفهوازکارافتادگیو
معذوریتازکاراعضایجهاد،دولتمکلفاستکمبودآنراساالنهدربودجهخودمنظوروتأمیننماید.

تبصره3-آییننامهاینصندوقبهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.
آییننامهصندوقتأمینمعذوریتازکاروازکارافتادگیووظیفهاعضایجهادسازندگی

69361368/02/13ت126
200-1368/02/29
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بحثراازاینجاادامهمیدهیمکهحاالاینصندوقایجادشد،چهدالیلیباعثانحالل
آنشد.قبلازآنمیخواهمبگویمچهمستنداتقانونیوجودداردکهبراساسآنصندوقهای
بازنشستگیمیتواننددرهمادغامبشوندوبرایاینکارچهمسیرهاوقوانینیوجوددارد.دربند
»ط«ماده)9(قانونساختارنظامجامعرفاهآمدهاستکهارائهتعهداتبیمهایصندوقهادر
قبالاعضایتحتپوششبراساسقاعدهعدالتوبهتناسبمیزانمشارکتوباتنظیممیزان

ورودیوخروجیطبقمحاسباتبیمهای،صورتمیگیرد.
ماده13قانون»اصالحبرخیموادقانوناستخدامیوکشوری«متنیداردکهقبلازآن
درقانون1368/12/13اجازهمیدادصندوقهایبازنشستگیدرهمادغامشوند،ولیچون
صندوقهاتمایلبهاینکارنداشتندوبهاینسمتنرفتند،چنینامریمحققنشد.بعدها
برایاینکهاینموضوعرابتوانندبهگونهدیگرازقانونسال68تعریفکنند،ماده13

قانوناصالحبرخیموادقانونبازنشستگی1380/5/24تصویبشد.
ماده13میگوید»درصورتیکههریکازصندوقهایبازنشستگیکارکناندولت،با
کلیهتعهدات،اموالوداراییهادرخواستادغامدرسازمانبازنشستگیکشوریرابنمایند،
سازمانبازنشستگیمکلفاستضمنانجامبررسیهایمالیالزموپسازتعیینتکلیف
صندوق یک اگر یعنی کند«. اقدام درخواست این انجام به نسبت مطالبات، و بدهیها
بازنشستگیبخواهددرصندوقبازنشستگیکشوریادغامشود،بایداینمسیرتعریفشده
قانونمدیریت بعدهاماده113 نکند،ولی پیدا بهموضوع ارتباطی این راطیکند.شاید
خدماتکشوریهمحکمیدراینزمینهداشتکهبراساسآنصندوقهایبازنشستگیزیر
نظرسازمانتأمیناجتماعیایجادشوند.امابهدلیلاجمالوابهاماینبند،ماده113اصالح
شد.اماآنچهکهوجودداردوامروزمعتبراستومیتوانازآنمتنبرایادغاماستفاده

کرد،همانماده13است.
صندوقمعذوریتجهادبرایادغامچهروندیرادرپیشگرفت؟اگرچهمستنداتیقبلاز
سال1390داریمکهبراساسآنمدیرانصندوقجهادتقاضایادغامدارند،امامادراینجا
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مستنداتسال1390بهبعدرابررسیمیکنیم.سال1368صندوقیایجادمیشودکهامسال
1398سیسالازعمرآنمیگذرد.یعنیانتظارآناستکهصندوقجهادازامسالشروعبه
پرداختحقوقبازنشستگیکند.اماقبلازاینکهاینصندوقبهاینمرحلهبرسد،اقداماتی
انجامدادندوامروزبیشاز75درصدافرادیکهعضوآنصندوقبودند،بازنشستهشدهو
رفتهاند.اینصندوقدرمسیریقرارگرفتدرسال1390)سالیکهباصندوقبازنشستگی

کشوریادغامشد(یعنی21سالگی،منحلوازگردونهخارجشد.
قبلازسال1390درگزارشاکچوئریسال1388و1389بهایننتیجهرسیدهبودند
کهتواناجرایتعهداتجاریخودشانراندارندوتعهداتحتمًابایدازمحلبودجهعمومی
به کنند، راضی را وجهادگران کنند راحت را اینکهخیالخودشان برای پرداختشود.
جایاینکهمسیرماده13راطیکنند،مسیردیگریکهبرایشانراحتتربود،طیکردند.
صندوقبازنشستگیکارکنانجهاددرسال1390ازطریقمکاتبهباوزیرتعاونکارورفاه
اجتماعیدرخواستادغامدرصندوقبازنشستگیکشوریرامطرحکرد.حسبدستوروزیر
وقتمبنیبرتشکیلکارگروهدرهردوصندوقبرایبررسیراهکارهایقانونیواعالم
نظربرایچگونگیادغامصندوقمزبور،عالوهبرایجادکارگروهکارشناسیدرهرصندوق
اجراییتشکیلشد و قانونی راهکارهای بررسی برای بهطورجداگانه،کارگروهمشترکی
وظیفه و بازنشستگی مقررات مواد برخی »اصالح قانون 13 قانونی ماده چارچوب در و
قانوناستخدامیکشور«مصوبسال1380وسایرمقرراتمعتبر،صورتجلسهموردتفاهم

کارگروهمشترکقرارگرفت.
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منفقطقسمتپایینآنصورتجلسهرامیخوانم:مجمعصندوقمعذوریتجهادباید
تشکیلگرددودرآنمجمع:الف(موافقتباادغامصندوقمعذوریتباصندوقکشوریتصویب
واعالمگردد.ب(گزارشعملکردمالیصندوقمذکورپسازتأییدحسابرسبهعنوانبخشی
ازاطالعاتموردنیازجهتبررسیوانجاممحاسباتبیمهایتأییدوبهصندوقکشوریارائه
گردد.ج(فهرستکلیهیتعهداتقانونیعملنشدهیاحتمالیصندوقمعذوریتاعمازحقوقو
مسمتریبازنشستگیوسایرمزایایمتعلقهبههمراهسایرتعهداتدرسالهایقبلکهدارایبار
مالیبودند،تهیهشودوبهعنواناطالعاتموردنیازبهصندوقبازنشستگیکشوریارائهگردد.
صندوقمعذوریتمتعهدومکلفبهانجاماقداماتاجراییورایزنیهایالزمجهتاخذموافقت

دولتبهپرداختتعهداتکلیصندوقمذکوربهصندوقبازنشستگیکشوریگردد.
یعنیهمانمسیریکهدرماده13آمدهاستبایدقدمبهقدمجلوبرود.

متعاقبدرخواستادغامصندوقمزبور،صندوقبازنشستگیکشوریمکلفشدتاضمن
انجامبررسیهایمالیومحاسباتاکچوئریوپسازتعیینتکلیفبدهیهاومطالبات،

مراتبتفاهمنامهتامراجهتتصویبوزرایمحترمتعاونوجهادکشاورزیارائهکند.
نیز اجتماعی تأمین سازمان امنای هیئت که است آن مبین دارد، وجود که سندی
به ادغام زمینه در توافقی ماده13 درچارچوب تهیهکردهاندکه زمینه این در مصوبهای
تصویبرساندند.ایناقدامدر1390/8/1انجامشد.حینانجاماینمجموعهتفاهمها،به
یکبارهوبهموجبطرحدوفوریتینمایندگانمجلسشورایاسالمیدرتاریخ1390/10/21
قانونادغامصندوقبازنشستگیکارکنانوزارتجهادکشاورزیدرصندوقکشوریتصویب
واینصندوقدربرابرتکلیفقانونیقرارگرفت.یعنیبهجایاینکهمسیرمنطقیومقرر
درقانونبرایادغامطیشود،مسیرقانونگذاریجدیدطیشدکهمسیراصلیآنکارنبود.
بنابراین،بدونتوجهبهمشکالتوتبعات،چنینقانونیتصویبشد.صندوقبازنشستگیو
هیچکدامازمسئوالنآنزماناینصندوق،هیچاطالعیازاینماجرانداشتند.شایدهمان
روزصبحگفتهبودندکهطرحیدوفوریتیدرمجلسدرحالتصویباستوازرادیوآنرا
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گوشکردند.درحالیکهچونصندوقبازنشستگیکشوریدراینزمینهمسئولیتداشت
بایدحداقلکمیقبلنسبتبهاینموضوعآگاهیکسبمیکرد.

تعدادکلبازنشستگانوموظفینصندوقمعذوریتدرتاریخ1390/10/1و1390/10/21
یعنیدرزمانادغام،11هزارو537نفر،تعدادوظیفهبگیرانوفوتیها2هزارو733نفر
وجمعکلآنهاکهپروندهبازنشستگیداشتند14هزارو270نفربود.درآنزمانتعداد
بازنشسته، مشترکین مجموع ترتیب این به که بودند نفر 865 و هزار 18 هم شاغلین

وظیفهبگیروشاغل33هزارو135نفربودند.
درحالحاضروامروزبراساسآخرینگزارش،تعدادبازنشستگان22هزارو140نفر،
تعدادوظیفهبگیران3هزارو429نفرهستندکه25هزارو569نفراالنازصندوقکشوری

حقوقمیگیرند.
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درزمانرایزنیوبررسیبرایادغام)پیشازمصوبهمجلس(،درجلساتیکهبهدوستان
صندوقجهادداشتیممتوجهشدیمکهاینصندوقازنظردانشبیمهایضعفدارد.یعنی
مدیرانآنصندوقتخصصالزمبرایادارهصندوقبراساساصولبیمهایرانداشتند.عدم
آگاهیمسئوالنوزارتجهادومتولیانصندوقمعذوریتازاصولبیمهایوصندوقهای
این ازجمله براساسمنافعصنفیوگروهی ادارهکردنصندوق بازنشستگیوهمچنین
دالیلبود.آنهافقطبهفکرهمکارانخودیعنیجهادگرانبودند.تالشمیکردندبیشترین
ازاصول بنابراینتصمیماتیگرفتندکهبهکلیخارج امتیازرابرایآنهادرنظربگیرند.

بیمهایاستوباعثتعجببود.
یکیازمواردتعجببرانگیزدراینصندوق،آنبودکهتصمیمگرفتندحقوقوظیفهبه
ازسال نبودند،اختصاصبدهند.یعنیکسانیکهقبل افرادیکهاساسًامشترکصندوق
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1368فوتشدهبودند،مثلکسانیکهحینجابهجاییمحمولههایکمکرسانیبهمناطق
جنگیکشتهشدهبودند.متأسفانهاینافرادفوتشدهبودندوبازمتأسفانهخانوادههایآنها
حمایتینداشتند.صندوقمعذوریتتصمیمگرفتحاالکهصندوقایجادشدهاست،برای
خانوادهاینافرادحقوقدرنظربگیرد.اسامی607موردازاینافراددرسیستمجهادوجود
دارد.حتیخیلیجالببود،یکموردازاینافراددراردیبهشت1358فوتشدهبود،درحالی

کهامامفرمانتأسیسجهادرادرخرداد1358صادرکردند.
درکنارهمهموارد،تفاوتهاییهمدربرداشتازقوانینوجودداشت.ماچونباسازمان
اداریواستخدامیکشورارتباطداشتیم،همانقانون»اداریواستخدامیکشور«رااجرا
اماوقتی بود. برایکارکناندولت تعریفشده قوانین اجراییمامعمواًل قوانین میکردیم.
میخواستیمسابقهایرابپذیریم،واقدامیرااجراکنیم،حتیهمینحاال،ازسازماناداری
واستخدامیکشورکسبتکلیفمیکنیم.برایناساس،پذیرشسنواتغیررسمیخارج
ازصندوقبدونوصولکسورومطابقمحاسباتبیمهایوپذیرشسنواتیکهطبققانوِن
آنزمانقابلپذیرشنبود،مثلخدمتداوطلبانهدرجبههیامثلپرداختآخرینحقوقبه
ایثارگرانوجانبازان،محلاختالفبود.مابههمهایثارگرانآخرینحقوقآنهاراپرداخت
نمیکردیم،ولیآنهابههمهایثارگرانوجانبازانآخرینحقوقشانراپرداختمیکردند.
ماخدمتداوطلبانهدرجبههراتازمانیکهماده27برنامهپنجمنیامدهبود،نمیپذیرفتیم.
بحثپذیرشسنواتدورانتحصیلدانشجویانتعهدخدمتدارراهمپذیرفتهبودند.اما
درقانوناستخدامکشوریکهمااجرامیکنیم،دورانتحصیلاصاًلجزوسابقهبهحساب
نمیآید.امروزباتالشوکسبنظرسازماناداریواستخدامیتوانستیمبهجهادسازندگی
بقبوالنیمکهخدمتتحصیلقابلپذیرشنیستودستوردادهاندسوابقیراکهمیپذیرفتند

حذفکنند.
ازعواملدیگریکهدرانحاللاینصندوقتأثیرگذاربود،اینبودکهدرجهادتالش
کردندمجوزیبگیرندوهمکارانشانرابا5سالارفاقبازنشستهکنند.البتهاینمصوبهدولت
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چونعمومیتداشت،حتیکارکنانیکهمشمولاینصندوقنبودندرانیزدربرگرفت.ولیبه
هرحالپایهگذاراینمسئلهجهادبودوبیشترینتوجهاشهممتوجهصندوقمعذوریتجهاد

بود.اینمسئله،صندوقکوچِکاینچنینیرابهسمتمشکالتزیادیپیشبرد.
اتفاقدیگراینبودکهحقوقبگیرانجهادکههردوبرایمثاللیسانسداشتندودر
یکسالبازنشستهشدهبودند،اختالفحقوقبسیاریداشتند.جهادکشاورزیشرکتهایی
تأسیسکردکهبعدهاشدندموسساتغیردولتی،شرکتهاییمثلجهادنصر،جهادتوسعه،
جهاداستقاللوچندمورددیگر.بسیاریازهمکارانجهاددردوسالآخرخدمتشان،مأمور
بهخدمتدرآنجامیشدند.اختالفحقوقازاینجاناشیمیشد.زیراهمکارانیکهمأمور

شدند،جزوهیئتمدیرهومدیرعاملاینشرکتهامیشدند،حقوقزیادیگرفتند.
اجرا را فوریتی دو طرح و قانون این بخواهیم اگر که کردیم توجه مسئله این به ما
کنیم،حداقلسهموضوعاهمیتدارد.اینمادهواحدهمیگویدازتاریختصویباینقانون،
داراییها، وظایف، اختیارات، کلیه با کشاورزی جهاد وزارت کارکنان بازنشستگی صندوق
امکانات،تجهیزاتوتعهداتونیرویانسانیدرصندوقبازنشستگیکشوریادغاممیشود.
موضوعدومایناستکهبارمالیوهزینهانتقالازمحلسهامواگذاریدولتدربنگاههای
اقتصادیازناحیهدولتتأمینوپرداختمیشود.موضوعسومهمایناستکهبرقراری
حقوقبازنشستگیووظیفهمشموالنصندوقمزبوربراساسقانونمدیریتخدماتکشوری

ومقرراتصندوقبازنشستگیکشوریاست.
اینموارددرقانونمطرحشدهاست.دربحثادغاممابایدبههمهاینهاتوجهمیکردیم
وبارمالیآنرادرنظرمیگرفتیم.ولیسازمانماهیچاطالعیازاینموضوعنداشت.زیرا
برایتصویب،مسیرقانونیعادیطینشد.مامحاسباتاکچوئرینکردیموهزینهایکه
بایدبرآوردمیکردیم،رامحاسبهنکردیم.مانتوانستیممابهازایاینتعهدرامحاسبهکنیم
وهزینههاراپیشبینیکنیم.وقتیقانونتصویبشد،بهجایاینکهبرویمومنابعمان
برایاینکاررابگیریم،اولینکاریکهکردیمتشکیلستادادغامبود!تاحقوقآنهارا
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زودترپرداختکنیم.مامشکالتزیادیبرایادغامداشتیم.میدانستیم90درصدقوانینو
مقرراتمامشترکاست،ولیمسألهبسیارمهِمانتقالآمارواطالعاتازصندوقمعذوریت
بهصندوقبازنشستگیکشوریوجودداشت.اگرقوانینرایکساناجرامیکردیم،بهراحتی
میتوانستیماینکارراانجامدهیم.ولیمامشکالتاجراییزیادیداشتیم.ستادادغامتالش
میکردکاربهراحتیانجامشود.حتیوقتیمامیگفتیماینمشکالتوجوددارد،میگفتند
ازاینمشکالتبایدصرفنظرکردتاکارهاسریعاجراشود.باوجوداینهمهشتاب،تاسال
1394و1395درگیرانتقالاطالعاتازآنصندوقبهصندوقبازنشستگیکشوریبودیم!

درنهایتهمباصرفنظرازخطاهایبسیار،کارانتقالرانهاییاعالمکردیم.
دراینفرایند،بسیاریازمواردبااصولمنطبقنبود.مثاًلبراینمونهفردیباتحصیالت
ابتداییگروه15یا16همداشت.هرچهبررسیمیکردیم،نمیفهمیدیمچرااینمسائل
بارهفتم افتادهاست.گزارشدیگریهمشرکتبهفردادکهدرسال1393برای اتفاق
به اینبودکه بررسیشدهو665موردمشکلاساسیداشتند.کاردیگرمادرآنزمان
همکاراناستانیپیاممیدادیمشماخودتاناطالعاتتانرابررسیکنیدواختیارداریدنسبت
اقدام بازنشستگانصندوقمعذوریتجهاد بهوروداطالعاتوتأییدبرایبرقراریحقوق
کنید.امکانفنیایناختیارراهمدرسیستمایجادکردیم.درتاریخ1391/2/16اینکار
محققشد.یعنیدرفاصلهکمیاینکاردرسیستمصندوقاجراییشدوقابلیتتأییدداشت.
قسمتدومقانونادغامبهتأمینبارمالیوهزینهادغاممربوطبود.واقعیتایناست
کههیچگونهسندیازآنصندوقدراختیاروزارتجهادکشاورزینیست.یعنیوقتیاین
صندوقباتماماموالوداراییهایشبهصندوقبازنشستگیکشوریآمد،ساختمانهایش
آمد،امااسنادومدارکتصمیماتهیئتمدیرهومحاسباتاکچوئری،هیچکدامدراختیار
سازمانماقرارنگرفت.هیچکسیاینسوابقرانگرفتهاست.تادرنهایتسال1394و
توانستیمسوابقمحاسباتاکچوئریسال ما ترفندیکمککردو با آقایسعدی 1395
1389،1388راازآنهابگیریم.آقایسعدیازهمکارانصندوقجهادبودندکهدرصندوق
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ماادغامشدندودرآنمقطعازهمکارانمابودندکهبعداًبازنشستهشدند.ایشانهمکاران
وزارتجهادرامیشناختند.ماخیلیتالشمیکردیمولیهیچسندومدرکینتوانستیمبه
دستبیاوریمتاسوابقتصمیماتهیئتمدیرهوهیئتامنایآنصندوقرامتوجهبشویم.
درگزارشاکچوئریسال1389شرکتهاییذکرنامشدهاستکهمننمیدانمواقعاآن
شرکتهارادراختیارصندوقبازنشستگیقراردادندیانه؟وارزشواقعیآنهاچقدراست؟

اینقسمتیازگزارشاکچوئریآنزماناست.
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بازنشستگیسالهایآتیدوهزارمیلیارد اینگزارشآمدهاستکهارزشکسور در
تومانوارزشفعلیتعهداتآتیصندوق27هزارمیلیاردتومانوباکسرردیفیک25
هزارمیلیاردتوماناست.همکارانیکهبامحاسباتمالیآشناییدارند،بهتراینمحاسبات
رامتوجهمیشوند.بهنظرمنتعهداتآتیصندوق43هزارمیلیاردتومانبرآوردشدهاست،
کهنمیدانمارزشآنشرکتهاییکهواگذارکردهاند،چقدراست؟گفتهمیشودکهاینعدد

فقطوفقط4هزارمیلیاردتوماناست.
خردادماهسالجاریگزارشیتهیهشدکهدرآنحقوقیکهازسال1390بهبازنشستگان
صندوقجهاددادهایم،آمدهاست.مابراساسحکمزمانادغامتعیینبدهیراانجامدادیم.
امامدیرانجهادمیخواستندباحکمدهه60تعیینبدهیکنند.چونافراددرسنواتگذشته
میتواندمشمول کهسوابقی بود این ما پاسخ داشتند. قبلی سابقه و بودند استخدامشده
تبصره2ماده88شودکهمشمولقانوناستخدامکشوریباشدوکارکنانصندوقجهاد
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مشمولقانوناستخدامیکشورینبودند.بههرصورت،باتالشتوانستیم1390/10/21را
جابیندازیم.بهدیوانعدالتشکایتکردند،امادیوانعدالتهمحقرابهماداد.گفتبا
توجهبهمفادقانوناستخدامیکشوری،1390/10/21مبنایمحاسبهتعیینبدهیخدمتی

برایکسانیاستکهاصاًلحقبیمهایپرداختنکردهاند.
به را استخدام از افرادسابقهتحصیلقبل از برایبسیاری اشارهکردم همانطورکه
بامقرراتمانمیخواند. حسابمیآوردندکهتالشکردیمومانعایناقدامشدیم.چون
سازماناداریهمبرآنصحهگذاشت.محاسبهحقوقبازنشستگیراهمبراساسقوانین
دیگر را آنها ماروش ولی پرداختمیکردند، را آخرینحقوق آنها دادیم. انجام جاری

انجامندادیم.
درپایان،بهنظرممیرسدهمکارانموسسهبایدچندموضوعرابازخوانیکنندوعلتالعلل
ایجادبحرانوانحاللصندوقمعذوریتجهادرادریکگزارشبیاوریم.بایدبفهمیمچه
دلیلیداشتصندوقیباحدود21سالعمردچارچنینمشکالتیشدومنحلشد.اینکه
چراهیچمرجعنظارتیبهاینماجراورودنکردوازادارهکنندگاناینصندوقنپرسیدکه
شماچطورصندوقراادارهکردیدکهبهاینروزافتاد؟!چرااینوضعیتراایجادکردیدو
برایبیتالمالوجامعهمشکلایجادکردید؟هیچکساینراپیگیرینکردوازهیچکس
گزارشیگرفتهنشد.آیااطالعداشتیدکهادارهصندوقبایدبراساساصولبیمهایواصول
ریاضیباشد؟کسینپرسیدآیامیدانستیدصندوقداریفقطایننیستکهازهمکارانخود
حمایتکنید؟آیامیدانستیدکهنبایدفقطبهسمتامتیازدادنبروید؟متأسفانههیچمرجع
نظارتیمثلسازمانبازرسیودیوانمحاسباتبهاینماجراورودنکردند.مهمتریناقدام
ایناستکهبراساسماده13بارمالیوهزینهانتقالرابرآوردکنیموببینیمسرمایهایکه

وصولشدوسرمایهایکهبایدوصولمیشد،چقدرباهماختالفدارد.
ازتوجهشماممنونم.
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پرسش و پاسخ

پرسش:سالمخدمتهمهحضاروتشکرازآقایشیرمحمدیوتوضیحاتشان.سوالمن

ایناستکهامروزبرایدانشجویانتربیتمعلمسنواتتحصیلمحاسبهشدهوحقبیمه
پرداختمیشود.آیادرستاستیامواردیکهشمافرمودیدموضوعمتفاوتیاست؟سوال
دوممنایناستکهمنازبحثاکچوئریدرسال1389انجامشدهاست،اینطورفهمیدم
که4هزارو300میلیاردتومانبرآوردتعهداتآتیبودهاست.ولیشماتاسال1396فقط
هزارو100میلیاردتومانحقوقدادهبودید.درستمتوجهشدمیانه؟اگرچنیناست،اصال

اینگزارشاکچوئریراچهکسیتهیهکردهاستکهچنینتضادبزرگیدارد؟
پاسخ:خیلیممنونازتوجهعزیزان.اگرقوانینومقرراتبرایپذیرشسابقهافرادمدنظر

قانونمستخدمینآموزشوپرورش،سوابقتحصیلیرامیپذیریم.آموزشو باشد،مثل
پرورشقانونداردومقرراتآناجازهمیدهدکهدورانتحصیلمدنظرقرارگیرد.ولی
دورههایتحصیلیوآموزشیدرسایرارگانهامجوزیبرایپذیرشندارند،ازجملهکارکنان
جهاد.ولیچونصنفوگروهخودشانبودند،آموزشگاههایجهادراهمخودشانایجادکرده
بودند،خودشانمیتوانستندبهراحتیقبولکنندواینرادرآییننامههایشانهمآوردندو
سوابقتحصیلیآنراپذیرفتند.ولیدرمقرراتمامجوزیبرایاینکارنبود.بنابراینما
فقطدورانتحصیلمستخدمینآموزشوپرورشراحداکثرچهارسالرامیپذیریم.ولی

برایسایرینمجوزنداریم.ازاینبابتشایدآنهاضررکردند.
بهخاطرآنهامامشکالتزیادیداشتیم.آنزمانبازنشستگانجهادمطالباتیداشتند
کهبراساسمحاسبهبازنشستگانقبلازسال1379پیشبینیکردهبودندوبهآنهاپاداش
تعلقمیگرفت.آنپاداشهمسندبورسیواوراقسهامبود.عالوهبراینبرایاجراینظام

هماهنگآنهامطالباتیداشتندکهاینمطالباتبهتأخیرافتادهبود.
پرسش:آنعددیکهدرگزارشاکچوئریآمدهاست،کسریصندوقدرآنزمانبود.

یعنیاگرمیخواستبهصندوقکشوریاضافهشود،آنمقداربایداضافهمیشد،تاازابتدا
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نظرگرفتهشدهاست. ایناسالیدیکسناریوستکهدر تعهدداشتن. به ماشروعکنیم
سناریوهایدیگریهمبامفروضاتدیگروجوددارد.اینرقمنشاندهندهایناستکهاگر
درهمانسال1389،بهصندوقجهاد،4هزارمیلیاردتومانپرداختمیشد،بامفروضاتی
کهمحاسباتبراساسآنانجامشدهبود،صندوقجهادقادرمیبودتعهداتشراانجامبدهد.

ایناعداداینمعناراداردوبااینکهچقدرماحقوقپرداختکردیممتفاوتاست.
پاسخ:خانمجلیلیوخانمباقری،ازهمکارانآشنابهمحاسباتاکچوئریهستندوبرای

تهیهاینگزارشزحماتمتحملشدند.
البتهحملبرجسارتنشود،عزیزانجهادگرتاجسرماهستند.ماارزشخاصیبرای
آنهاقائلهستیم.ولیدربینمشترکینما،آنهاجزومشترکینیهستندکهواقعاصندوق
بازنشستگیراتحتفشارقراردادندوبهگونهایاذیتکردندوماهمچنانباآنهامشکل
داریم.اخیراًگفتهاندکسانیکهدرزمانجنگدرجهادسازندگییاکشاورزیکارمیکردند،
میتوانندتأییدکنندکهاینمدتراخدمتداوطلبانهمیکردهاند.برایکسیکهاالنشاغل
استاینامرتحققپیدامیکندوحقوقاوباالترمیرودنهبرایبازنشسته.متاسفانهجهاد
آمدهاستوبرایبازنشستگانشهماینرادرنظرگرفتهوبرایشانحکمزدهاندوحقوق
آنهارادوگروهباالبردهاند.اینکارمشکالتمارااضافهمیکند.ماباسازماناداریو
استخدامیوستادکلنیروهایمسلحمکاتبهکردیموگفتیموقتیبهآنهامجوزمیدهید،
برایمادردسرایجادمیکند.متاسفانهمابااینافرادکه33هزارنفرهستند،درمقایسهبا

سایربازنشستگان،مشکالتبسیاریرابهوجودآوردهاند.
پرسش:ممنونمازآقایشیرمحمدیکهبهموضوعیپرداختیدکهممکناستهمینامروز

مشکلسایرصندوقهاهمباشد.آنزمانمنمسئولاموراداریبودم.12سالدرصندوق
معذوریتسابقهکاردارم.یکیازمشکالتعمدهواصلیمادرآنزماناینبودکهموقعیکهدر
ابتدایسالبرایافرادافزایشضریبیرااعمالمیکردند،اواًلدولتخودشراموظفمیکردو
میگفتمامطالباتشمارامیدهیمودریکمقطعیهمشرکتهایزیاندهخودشرابهصندوق
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معذوریتداد.یکیازمشکالتاصلیکهپیشآمد،ازاینجابود.جنابشیرمحمدیفرمودند
کهدوستانفکراینرانکردهبودند،اماچنیننبود.آنهافکرمیکردند.کتابیدربارهچالشهای
صندوقمعذوریتجهادوجوددارد.البتهمدتهاستکهاسمصندوقمعذوریتتغییرکردهاستو
صندوقبازنشستگیجهادشدهاست.اینکتابرادکترمیرتهیهکردندوبندههمدرگزارشهای
آنکمکیکردم.درآنکتابمکاتباتماواتفاقاتیکهدرآنزمانافتادوصندوقادغامشد،آمده
است.مندرجلسهایبودمکهبایکیازمسئولینماتماسگرفتندوگفتندکهرادیوراروشنکنید،

دربارهطرحدوفوریتیصندوقصحبتمیکنند.ماهمتاقبلازآننمیدانستیم.
اتفاقیکهافتاداینبودکهمادویاسهماهنتوانستیمحقوقرابهموقعپرداختکنیمومجبور
شدیمشرکتهایمانراواگذارکنیم.حتیشرکتهایمانرابهخودوزارتخانهواگذارمیکردیم.یعنی
بههمانجهادنصروجهاداستقاللواینها.اماهمانموسساتیکهخودوزارتجهادکشاورزی
درستکردهبود،داشتندمارامیخوردند.وقتینتوانستیمحقوقپرداختکنیم،برخیکانونهای
بازنشستگیجمعشدندونزدنمایندهارومیهرفتندوازآنجامسیرطرحدوفوریتیشروعشد.یعنی
خودماهمخبرنداشتیم.اماسیاستمابراینبودکهمیخواستیمباصندوقبازنشستگیکشوری
ادغامشویم.دلیلهماینبودکهماهرسهسالیکبارگزارشاکچوئریتهیهمیکردیم.همان
تیمیکهامروزبرایشمااکچوئریانجاممیدهند.مامیدانستیمکهچهاتفاقیخواهدافتاد،ولی
ناچاربودیم.چونپولیدربساطنبود.قراربودبازنشستههایماهممثلصندوقفوالدتحصنکنند

واتوبوسآتشبزنند!چونمااینرامیدانستیممایلبودیمزودترادغاممحققشود.
جالباستوقتیمادراولینجلسهبامدیرانصندوقبازنشستگیکشوریومدیرعامل
آن،موضوعرااعالمکردیم،تعجبکردیمچرااینقدرخوشحالشدند.درواقعمامیدانستیم
چهضرریبرعهدهصندوقبازنشستگیکشوریخواهدافتادوبهنفعبازنشستگانجهاد
است.ولیمسئوالناینجاواقعانمیدانستند.خیلیهمهمکاریکردند.واقعاهمکاریآنها
بیشازاندازهبود!اگرایناتفاقبرعکسبودوقراربودصندوقبازنشستگیکشوریدرما

ادغامبشود،شایدسرعتعملاینقدرنبود.
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معضلدیگراینبودکهاینصندوقکوچکبود.صندوقیبودبا60نیروو44هزار
میلیاردکسور.بهاینصندوقکوچک،وزارتجهادکشاورزیاعمالنفوذداشت.حقوقهای
مامشابهحقوقهایوزارتجهادکشاورزیبود،مناسبتهاییکهبهآنهاپرداختمیشد،به
ماهممیشد.قوانینمادقیقامشابهآنهابود.ولیعماًلبهمامیگفتندشمامستقلهستید.
ولیمامستقلنبودیم.قوانینماراآنهاوضعمیکردند.اگرشرکتیرابهمامیدادندخود
وزارتجهادآنشرکترابهمامیداد.یکمورداینبودکهشرکتینساجیدرزیمباوهبهما
دادند.زیمباوهایکهیکیازباالتریناعدادتورمرادردنیادارد.علتاینکهاینشرکترابه
مادادندآنبودکهاسرائیلیهاازآنجابیرونآمدهبودند.آنشرکتکالزیاندهبود.گفتند
وزارتامورخارجهدستوردادهکهیکیآنشرکتنساجیرابخرد!تاچندینسالمیلیونها
دالربهآنشرکتپولدادیم.ایناتفاقاتدستمدیرعاملوهیئتمدیرهصندوقنیست.از
باالدیکتهمیشد.ولیچوناینسازمانپولداشتازآناستفادهمیکردندکهاینکارهارا
انجامبدهند.متاسفانهایناتفاقاتافتاد.آنشرکتزیمباوهایهممنحلشدواتفاقاتبعدی

باعثشدمانتوانیمحقوقپرداختکنیم.
پرسش:اگرمنجایصندوقجهادبودم،میگفتماشکالیندارد،سیاستخارجیکشوربهاین

نتیجهرسیدهاستکهیکمجموعهایرانیآنشرکتراادارهکند.ایندرحوزهتشخیصصندوق
بازنشستگیجهادنیست،قبول.ولیدرخانهقاضیاگرچهگردوزیادهست،ولیحسابوکتاب
همدارد.ماهمحسابکتابمیکنیم،زیانشراشمابدهید.گاهیاینگفتوگوهامفیداست.البته
میدانماینمواردپیشنهادهایکارشناسیاستودردنیایواقع،نظاممدیرانسیاسی،بهایننکات
دقتندارند!سوالخودمازآقایشیرمحمدیایناستکهدر1390/10/1صندوقحدود11هزار

نفربازنشستهداشتهاست.اینبازنشستگانبهچهمناسبتایجادشدهبودند؟
پرسش:تشکرمیکنمازموسسهوآقایشیرمحمدیبرایارائهخوبشان.امروزکهطرح

بازنشستگیکشوری گفتهمیشودکهصندوق بازنشستگیکشورمطرحشده، نظام نوین
سایرصندوقهایبازنشستگیدولتیرادرخودادغامکند.انگاریکباردیگرهماناتفاقاتی
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بارشایدعوارضآن افتادهاستقراراستدوبارهتکرارشود.این کهبرایصندوقجهاد
ازدفعههایقبلبیشترباشد.آیااینبارازگذشتهدرسگرفتهایم؟اگردوبارهچنینچیزی
مطرحبشود،آیانهادهایتصمیمگیردرسعبرتگرفتهاندکهبتوانندمحاسباتبیمهایرابه
سرعتبهمجلسودولتارائهدهند؟آیانهادهایحاکمونهادهایتصمیمگیرمتوجهشدهاند

کهآناقداممناسبنبود؟ومتوجهشدهاندکهاقداماتشتابزدهمناسبنیست؟
پاسخ:اتفاقادرجلسهایکهپریروزباهیئترئیسهمجلسبرگزارشد،یکیازمسائلهمین

بود.واقعاصندوقهایکوچکبامشکالتحادیروبهروهستند.بایدبهاینهاتوجهکنند.
بارهاهمگفتهشدهاست.متاسفانهکسیبهآنتوجهنمیکند.اینصندوقهابایددرابتدا
خودرابامقرراتعمومیتطبیقبدهند.تماماینصندوقهابرایخودشانموقعیتویژهای
راتعریفکردهاندکهدردریافتیهاآنچیزیاستکهمیلآنهاست.مثالوقتیبهصندوق
همامیگوییمشماکهمشکلدارید،چراآخرینحقوقرامبنایمحاسبهحقوقبازنشستگی
بایداین ارفاقیبرایتعریفمیکنید؟میگویدمنبرایهمکارانم میگیرید؟چراسنوات

امتیازاترادرنظربگیرم!
پرسش:گفتهمیشودمشترکانصندوقمعذوریت44هزارنفرند،ولیشمامیفرمایید33

هزارنفر.
پاسخ:گزارشمادرسال1390گویای33هزارنفرمجموعبازنشستگانوشاغالناست.

شایدازمیان44هزارنفریکهعضوصندوقجهادبودند،عدهایباعنوانبازخریددرسیستم
ماثبتشدهباشند.بههرحالمابایداینهاراکشفکنیم.مادرسیستمخودمانبرایکسانی
کهدرصندوقمعذوریتجهادهستند،ردیفیراتعریفکردهایمومیتوانیمبررسیدقیقتری

انجامبدهیموآنافرادراشناساییکنیم.
پرسش:عنوانمعذوریتبهچهدلیلبودهاست؟

پاسخ:معذوریتازشغل.
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مصاحبه با نیما راثی مرزآبادی1- 3

هدف از تشکیل صندوق معذوریت جهاد چه بود؟

پاسخ:سال1368تصویبشدکهصندوقمعذوریتجهادتشکیلشود.زیراعدهایدرآن

زماندرجهادسازندگیبودندوازاولجنگکارمیکردندوهیچصندوقینداشتند،بههمین
دلیلمیخواستندکهدرزمانبازنشستگیازاشتغالشاننفعیببرند.وزارتکشاورزیوجهاد
سازندگیباهمادغامشدندولذاعدهایازکارکنانجهادیوعدهایازوزارتکشاورزی
بودند.امامشکلاصلیصندوقبازنشستگیاینبود،افرادیکهازسال1358استخدامبودند
وتاسال1368وبادهسالسابقهکار،هیچگونهکسورپرداختیبهاینصندوقنداشتند،
این10سالبرایمحاسبهیمستمریآنهالحاظشدوبهعنوانمطالباتشانقرارگرفت.
سال1369زمانرسمیفعالیتاینصندوقجهادبودومشکلاصلیکهدراینزمینه
بوجودآمداینبودکه،کلیههزینههایصندوقهمازنظرساختمانیوهمازنظرسازمانی
وهمهزینههایکارمندان،همهبهعهدهصندوقبازنشستگیمعذوریتجهادبودوارتباط
مالیآنبادولتازسال1377قطعشدوهیچگونهمراودهمالیبادولتنداشت.اگرچهتمام
دستورالعملهاوقوانینومقرراتیکهداشته،همهازطرفدولتبود.بهطبع،اینقوانین
این باعثمیشدهکه بودهکه اقتصادکشور بودنکلشاکله براساسسیاسی ومقرارت
اینموضوع به بارهاراجع پیداکند. افزایش بازنشستگی اینصندوق برای مطالباتمدام
هشداردادهشد.اصاًلنوعساختارطوریشدکههمهازاولمیدانستنددچارمشکلخواهد
شد.چراکهتکلیفآن10سالکسوراتمعلومنبودواتفاقاتیافتادکهدرنهایتدرسال

1390ادغامصورتگرفت.

از مشکالتی که باعث شد صندوق وارد بحران شود کمی توضیح دهید؟

پاسخ:اولیننکته،همان10سالیاستکهازبازنشستگیمانده)1358محاسبهشدهدر

سال1368(.دومیننکته،هزینههایتحمیلشدهبهصندوقبود.شرکتهاییبودندکهاز

1.رئیسادارهعمومیوپشتیبانیصندوقجهادکشاورزیدرزمانادغامدرصندوقبازنشستگیکشوری
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لحاظمالیمشکلداشتندوزیاندهبودند.مشابهشرکتهاییکهبهبرخیازصندوقهای
بازنشستگیواگذارشدوزیاندهبودند.یکیدیگرازعواملبحرانیشدناینصندوقاینبود
کهدرپرداختمستمری،مبناراآخرینحقوقیکهشخصدریافتمیکردهلحاظمیکردند.
ازجملهمشکالتموجوددرپرداختکسورات،پرداختنامنظموپراکندهآنبود،چون
مابایدکسوراترادریافتمیکردیمتاسرمایهگذاریانجامبدهیم.امااینکسوراتهمیشه
کسوری آنها و بودند مأمور دیگر جاهای عدهای داشته، خأل جاها خیلی بوده، نامنظم
پراکنده بهصورت تا1380کاًلکسورات ازسال1369 اینرویه پرداختنمیکردند.در
پرداختمیشد.ازسال1380بهبعداینروندکمیانسجامپیداکرد،امابازمطالباتیبوده

کهتاآنزماننمیتوانستیمبگیریم.مطالباتیکهبایدازدستگاههامیگرفتیم.
یکیازتصوراتافراداینبود،صندوقهایبازنشستگیکوچک،زیرمجموعهصندوق
اعمال با ادامه در اما داشت. خواهند بهتری مزایای لذا هستند، وزارتخانه بازنشستگی
قوانینی،مانعازعضوگیریشدند.همچنیندریافتکسوراتتامقداریمشخصوناچیز،
مانعازسرمایهگذاریمیشد.لذاباممانعتازگرفتنورودیودریافتکسورات،صندوقهای

کوچکنیزتضعیفشدند.درواقعرونددریافتیماازتأمیناجتماعیمتفاوتبود.

بازنشستگی کشوری شباهت  قوانین صندوق  با  قوانین صندوق جهاد  این که  به  توجه  با 

زیادی داشت، آن چنان که در سال 1390بر پایه ی همین شباهت ها در صندوق بازنشستگی 

قرار  کشوری  بازنشستگی  صندوق  ذیل  کارکنان  از  دسته  این  چرا  شد،  ادغام  کشوری 

کشوری  بازنشستگی  صندوق  عضو  هم  وزارت خانه ها  رسمی  کارکنان  که  چرا  نگرفتند، 

هستند؟ 

خود زیرمجموعه که بازنشستگی صندوقهای که میکردند فکر آنها باالخره پاسخ:

وزارتخانههستندامتیازهایبهتریبهآنهاخواهدداد.البتهبعدهاقوانینیاعمالشدکه
دیگرمانتوانستیمعضوگیریکنیموازیکمقطعیبهبعدعماًلکسوراتیدریافتنمیکردیم
ودریافتیهابهکلیمتوقفشد.منظورقوانینیبودکهمانعاستخدامدروزاتخانهمیشدو
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براساسآنقوانینیابایدذیلصندوقبازنشستگیکشوریقرارمیگرفتیمیاسایرسازمان
تأمیناجتماعی.گرچهایندریافتکسوراتدراینصندوقکوچکآنقدرناچیزبودکه

نمیشدباآنکسوراتسرمایهگذاریکرد.

چرا تصمیم به ادغام در صندوق بازنشستگی گرفته شد؟

پاسخ:قوانینمابسیارشبیهاست؛ماچونازخدماتکشوریبرایبازنشستگیکارمندان

استفادهمیکردیموخیلیسریعمیشداینقوانینراتبدیلکرد،ظرفیکسالتماماحکام
تبدیلوباقوانینصندوقبازنشستگیکشوریمشابهشد.دراینبینعدهایمتضررشدند
وصندوقبازنشستگیکشوریهممجبورشدکهقبولکند.درواقع،بهشکلعجیبیاین

صندوقرابهصندوقبازنشستگیکشوریدادیم.

اگر در مورد فرآیند ادغام توضیحی دارید بفرمایید؟ 

دولت از اینکههیچگونهحمایتی دلیل به بود، این افتاد برایصندوق که اتفاقی پاسخ:

حقوق بتوانیم تا نماییم واگذار را شرکتها از یکسری شدیم مجبور نمیکردیم، دریافت
بپردازیم.

تومان میلیارد بگیرانچیزیدرحدود130 درسال1390پیشبینیحقوقمستمری
ازسرمایهگذاری(ما25میلیارد اقتصادی)درآمدهایحاصل اعالمشد،درحالیکهدرآمد
تومانودریافتیازشاغلیننیز30میلیاردبود.یعنی،55میلیارددربرابر130میلیارد.حال
باتفاوتموجود،چگونهبایداینکسریجبرانمیشد.همچنیناز185میلیاردتومانجمع
کلحقوقپرداختیسال1369تاابتدایسال1390،حدود167میلیاردمربوطبهپرداختی
6سالآخربودکه،تعدادزیادبازنشستگانراتاآنزماننشانمیدهد.یعنیازسال1355
تاسال1388شاغلوازسال1388نیزشروعبازنشستگیاینافرادبود.اینجابودکهدچار
ما به مربوط مابقی و قبل به15سال مربوط تومان میلیارد 18 درحدود مشکلشدیم؛

میباشد.
باتوجهبهاینکهتعدادیازکارمندانیکهاز1358تا1368کسوراتپرداختنکردند
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درسال1388بازنشستهمیشدند،ماهمورودیدیگریکهکسوراتپرداختکندنداشتیم،
کمکیهمکهازدولتدریافتنمیکردیم؛امانامهنگاریزیادیبامسئوالنمربوطهانجام
دادیم.باتوجهبهشرایطموجودووباتوجهبهافزایشتعدادمستمریبگیراناز3700نفر
به اقدام لذا راپرداختمیکردیم بایدبهنحویحقوق نفردرطی5سال،ما به11300
واگذاریزمینها،شرکتهاوملکهانمودیمتابتوانیممبالغموردنیازراتهیهنماییم.توجه
نماییدکهتعدادپرداختکنندگانکسوریدرسال16000،1390نفربودوسالبهسالاز

اینتعدادکممیشد.
طبقوظیفهمابانامهنگاریبهمعاونبرنامهریزیونظارتراهبردیریاستجمهوری
اعالمکردیمکهصندوقباکسریبودجهحدود20میلیاردریالروبروشدهاستواینروند
طیسالهایآتیادامهداشتهاست.براساستبصره2ماده69قانونمقرراتمالی-اداری
وزارتجهادکشاورزی،دولتمیتوانددربودجهعمومیکشورآنراتأمیناعتبارکند،اما
که بود قانونی این درصورتیکه احمدینژاد(. ریاست و )سال1387 نکردند کاری آنها
خودشانتصویبنمودند.درواقعنمیخواستیمکهزیرمجموعهصندوقبازنشستگیباشیم،
اماافرادیبودندکهمارابهسمتادغامپیشبردندونامهنگاریهاجدیگرفتهنمیشد.
وقتیاعالممیکنند،حقوقفردی30%افزایشیابدخباینمقداربایدتأمیناعتبارشود،اما

عماًلاینکارهمصورتنمیگرفت.
مابهنامهنگاریهاادامهدادیم،چونمیدانستیمبهسمتیپیشمیرویمکهدرآینده
پولینخواهیمداشت،لذامجبورشدیمخودمانرازیرمجموعهنهادیکنیمکهپولداشته
جهاد بازنشستگی کانونهای با ما اینکار برای نماید. اعتبار تأمین را ما بتواند و باشد
کشاورزیدرشهرستانهاهماهنگکردیموقرارشدهرکانونیبانمایندگانخودهماهنگ
کردهتااینموضوعدرمجلسمطرحشودوطبقخواستهخودمانمازیرمجموعهصندوق
بازنشستگیکشوریشویم.قراربراینشدکه،صندوقبازنشستگیجهادباتمامداراییها
وتماممطالباتوامکاناتوتعهداتونیروهایانسانیشدرصندوقبازنشستگیکشوری
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ادغامشود.جلسهایدرصندوقبازنشستگیجهادکشاورزیباحضورخانمعطاریان)مدیر
عاملوقتصندوقبازنشستگیکشوری(بهدستوررئیسجمهوری)شفاهییاکتبیدستور
رامطمئننیستم(برگزارشدوخانمعطاریانهمخیلیمشتاقانهوخوشحالگفتکهما
موظفهستیمکهبهدستورمجلسوشخصرئیسجمهورسریعتراینادغامراانجامدهیم.
صندوقبازنشستگیکشوریخیلیهمخوببامابرخوردکردندوتصورمیکنمنمیدانستند
اینقدر چرا اینها که تعجبمیکردیم وهم مامیدانستیم ولی داردمیافتد اتفاقی چه
خوشحالهستند!بهنظرمیرسیدکهنمیدانستندبحرانمادرچهحداست.نمیدانستند
بایدبهاینصندوقتحمیلشود.شرکتهایوابستهبه بازنشستههستکه که33هزار
صندوقماوضعیتخوبیاصاًلنداشتند،گرچهکلاقتصادآنزمانوضعیتخوبینداشت.
بازنشستگیکشوری(نمیدانندداردچه ازاینبودیمکهاینها)صندوق ماهمخوشحال

اتفاقیمیافتد.

علت عدم ورود مراجع نظارتی به معذوریت جهاد چه بود؟

پاسخ:درواقعماخودماناطالعوگزارشکاملازبحرانپیشرومیدادیممنتها،هیچ

سازمان تا بودجه و برنامه سازمان جهاد، جمهور، رئیس از نداشت. وجود شنوایی گوش
با که محرمانهای نامه طی همچنین نمودیم. وضعیت اعالم همه به کشور، کل بازرسی
رئیسجمهورداشتیماعالمکردیماگراینوضعیتجدیگرفتهنشودامکانبوجودآمدن

بحرانامنیتیوجوددارد.
کارهایصورتگرفتهتوسطمابهشرحزیراست:

1 تهیهوتصویبطرحتحقیقاتیباتأکیدبرموضوعپدافندغیرعاملشرایطصندوق.
باهمکاریمؤسسهپژوهشها؛

2 اطالعرسانیوبرگزاریجلساتمشترکباکانونبازنشستگیجهادگران؛.
3 برگزاریجلساتتوجیهیوپیگیریباکمیسیونهایمجلس؛.
4 ارائهگزارشوهشدارپیشگیرانهدرشورایمعاونینوزارتجهادکشاورزیدرخرداد.
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ماه1389؛
5 و. اجتماعی تأمین و رفاه وزارت مسئوالن با پیگیری و مکرر جلسات برگزاری 

صندوقبازنشستگیکشوری؛
6 موجود. ظرفیتهای و امکانات تمامی از استفاده برای موقت سازوکارهای تدبیر

بازنشستگانونقدشوندگیداراییهایمان؛
7 فروشداراییهایصندوق؛.
8 جلوگیریازسوقیافتنمنابعصندوقبهمنابعنامعتبر)شرکتهایزیانده(مثل.

پتوسازیزیمبابوه،هفتتپهنیشکر؛
9 جلوگیریازتوسعهشرکتهاودرنهایتهیئتمدیرهومدیرعاملگفتندمااستعفا.

میدهیم.
درروندایناتفاق،رؤسایارشدمارفتند،مابهعنوانمدیرهرکدامبهگوشهایپراکنده
شدیم،تنزلرتبهوحقوقداشتیم،کارکنانهمهاسترسوناراحتیداشتند،حکمهرکداماز
ماتایکسالمشخصنشد،احتمااًلآقایشیرمحمدیبسیاریازاتفاقاترانمیدانند،بهاین
دلیلکهتنهابایکنفربهنامآقایسعدیدرارتباطبودند؛درآنزمانآقایسعدیکاًل
یکسالباماهمکاریداشتندودرجریانبسیاریازاتفاقاتپیشآمدهواقداماتانجامگرفته
قرارنداشتند.هدفاینبودکهبهنحویاینمشکلحلشودکهبهترینحالتپولنفتبود.

دست و دلبازی در صندوق بود؟

پاسخ:صندوقزیرمجموعهوزارتخانهاست؛افرادیکهدروزارتخانههستندخببهطبع

بایدبازنشستههمانجاشوند،قوانینرابههمانصورتیوضعمیکنندکهدرآیندهبهنفع
خودشانباشد.اینرابایدقبولکنیمکهصندوقجهادکشاورزیازدلخودوزارتجهاد
کشاورزیدرآمدهوقوانینومقرراتبازنشستگیراکسانیطراحیمیکردندکهبعداًقرار
بودبازنشستهشوند.هیچکدامهمنمیدانستندکهآیندهصندوقبهکجاهاختممیشود.همه
بهنحویامیدواربودندکهبودجهعمومیبهصندوقتعلقبگیرد.البتهاینوضعیتدرخیلی
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ازصندوقهایاختصاصیوجودداردوفقطمربوطبهصندوقجهادکشاورزینبودواالن
همچنیناست.

ببینید،اگردررابطهباموردخاصیصحبتمیکنیمبایددرزمانوشرایطخودشمورد
بررسیونقدقراردهیم.وقتیصحبتازاینباشدکهچراصندوقبازنشستگیدربرابرادغام
مقاومتنکرد،ابتدابایدتوجهکنیمکهکدامیکازمدیراناحمدینژادجرأتمقاومتدر
برابردستوراتویراداشتندکهخانمعطاریانانجامندادهباشد.بایدشرایطسیاسیکشوررا
درنظرداشت.اگرکسیکوچکترینمقاومتیدربرابررئیسجمهورداشتبالفاصلهعزل
آقای بایددرککرد.همچنینشرایط بههمیننحو راهم میشد.شرایطخانمعطاریان
خلیلیانوزیرجهادکشاورزیکهنمیتوانستدربرابرخواسترئیسجمهورمقاومتکندرا

بایدپذیرفت.درواقعبایدهمهاینهارادریکترازوقرارداد.
و امورعمومی اداره رئیس ازسالدوم بودم. اواخرسال1381مندرصندوقجهاد
پشتیبانیشدموچونفناوریاطالعاتهمزیرمجموعهمنبودتمامگزارشاتوآمارهاو

اطالعاتیکهبایدمیگرفتیمهمهرابایدمنبرایمدیرعاملآمادهمیکردم.

صحبت و نکات پایانی خودتان را با محوریت درس آموزی برای صندوق های بازنشستگی 

بفرمائید.

پاسخ:ایناتفاقبرایهرصندوقبازنشستگیخواهدافتاد.صندوقبازنشستگیکارکنان

جهادکشاورزیدرسطحمحدودیازلحاظمشترکانبود،ولیدرصورتبروزبحراندر
صندوقبازنشستگیکشوریممکناستیکوضعیتامنیتیحادبرایکشورپیشبیاید.
اینرابایدهمهمسئوالنونظامسیاسیبدانند.فقطکافیاستیکماهحقوقبازنشستگان
پرداختنشود.صندوقبازنشستگیفوالدرااگردرنظربگیریمباآناتفاقاتبدیکهبرای
آنصندوقافتادکهماهمدرجریانبودیموبچههایفناوریواطالعاتصندوقپیشما
رفتوآمدزیادداشتند؛اتفاقاتیمانندآتشزدناتوبوسوایجادراهبندانوحقهمداشتند
اتفاقاگربرایصندوق این چراکهحقوقشانرامیخواستند.چیزبیشترینمیخواستند.
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بازنشستگیکشوریبیفتندچهاتفاقاتیخواهدافتاد.گسترهیوسیعیداردوکلکشوررا
درگیرخواهدکرد.بایدازاالنبهفکراینمشکالتبود.صندوقمعذوریتخیلیکوچک
بوددربرابرصندوقبازنشستگیکشوری)کاًل60نفرنیروداشتوباالترینآمارمشترکان

60هزارنفر(.
امابایدایننکتهرادرنظرگرفتکهمشکالتومسائلصندوقمعذوریتجهادراباید
درظرفزمانیخودشبررسیکرد.ایندوستانتازهبعداز8سالبهمامیگویندکهشما
بایداینکاررامیکردیدوآنکاررانبایدانجاممیدادیدو...ایناولینباریهستکهازما
میپرسندکهصندوقمعذوریتجهادچهسرنوشتیراازسرگذراند.یکیازناراحتیهایما
ازمسئولینایناستکههیچکسشرایطبحرانیمادرآنزمانرادرکنکرد،بهمکاتبات
انجامشدهتوجهنشدویکبارهپشتمانخالیشدواالنبعدازهشتسالشماپیگیراین

کارهستید.
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جمع بندی

میشوند. بحران وارد پیری و میانسالی مراحل در ذاتًا عمومی بازنشستگی صندوقهای
ایبسابدینسبببودکهدرقانوننظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی)بند»ح«ماده9(
تصریحشدهاستکهتعهداتصندوقهایبیمهایبایدتوسطدولتتضمینشود.بهنظر
بیمههای به قانونگذاری و سیاستگذاری نظام ازسوی رویکردی و نگاه چنین میرسد
اجتماعیونظامبازنشستگیدرروحوبرخیمواد)ماننداصل29(قانوناساسیوجوددارد
واینرویکرددرقانوننظامجامعنیزفرمولهشدهاست.براساساینتلقیونگرش،گویا
صندوقهایبازنشستگیسازوکاریاندکهدولتبخشیازفرایندحمایتی)حمایتبهمعنای
مساعدت(خودراازطریقآنهانسبتبهنیروهایشاغلانجاممیدهد.بهعبارتیدیگر،در
نظامبازنشستگیایرانیارانههاییوجودداردکهمشترکانهرکداموهرگروهیبهتناسب
جایگاهاداریوسازمانیخودازآنهابرخوردارمیشوند،سوایاینکهچهاندازهمشارکت)در
قالبحقبیمهپردازی(داشتهباشند.دربرخیازصندوقهایبازنشستگی،نسبتمشارکت
مشترکانوبرخورداریآنهاازمزایایاینصندوقهاهیچتناسبیباهمندارد.بررسیدقیق
اغلبصندوقهایبازنشستگیدرایرانبرچنینادعاییصحهمیگذارد.صندوقبازنشستگی
به اِشرافنظامسیاستگذاری ازبیتوجهیوعدم بارز نمونهای کارکنانجهادکشاورزی
مالحظاتبیمهایدرایراناست.دالیلمتعددیباعثشدهاستکهاینصندوقواردبحران

شدهودرنهایتدرصندوقبازنشستگیادغامشد:
که- بودند زمانی به مربوط که شد تحمیل کشاورزی جهاد صندوق بر تعهداتی

اردیبهشتسال در بازنشستگیجهاد بود.صندوق نگرفته اساسًاصندوقیشکل
نهادجهادسازندگیدرخردادماه1358.صندوقومدیران 1368تأسیسشدو
آن10سالازبهترینفرصتهایسرمایهگذاریخودراعماًلدراختیارنداشتهو
سرمایهایتجمعنگشته،وهزینههایناشیازحقوقمستمریبگیرانمقطعزمانی
مذکورازبدوتأسیسبهصندوقتحمیلشد،بدونآنکههیچگونهرابطهیبیمهای
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بینکسوردریافتیوحقوقمستمریپرداختیافرادوجودداشتهباشد.
امر- این شد. انجام 1380 سال در بار اولین برای صندوق اکچوئری محاسبات

گویایاینواقعیتاستکههیچگونهبررسیعلمییامطالعهیبیمهایوپیشبینی
از تا12سالپس بلکه تأسیسصندوق، بدو تنهادر نه ومحاسباتاکچوئری،

تأسیسآنانجامنپذیرفتهاست.
زمانی- دورهی برای اعضا بازنشستگی کسور بابت دولت از صندوق مطالبات

نشده، پرداخت 68 سال در صندوق تأسیس ابتدای در تنها نه 1368 تا 1358
یعنی بعد، سال 10 تا یادشده مطالبات تسویهی و تکلیف تعیین موضوع بلکه
این نیزکههیئتوزیراندر تاسال1378مسکوتماندهاست.درسال1379
باید امامبلغتعیینشدهبرخالفصراحتقانونکه خصوصتصمیمگیریکرده،
برمبنایارزشروزمطالباتمحاسبهمیشد،برمبنایارزشدفتریمطالباتوو
بهقیمتمیانگینارزشسالهای1358تا1368برآوردودرقالبواگذاریسهام
شرکتهایوابستهبهجهادسازندگیتسویهشد.بهاینترتیب،صندوقفرصت
سرمایهگذاریدر20سالسالعمرخودرا)کهبهترینزمانبرایسرمایهگذاری

درهمهیصندوقهایبازنشستگیاست(عماًلازدستداد.
اینصندوقازابتداتاسال1382بدونتعیینوتشکیلهیأتمدیرهادارهمیشد.-

چراکهبراساساساسنامهاولیهیصندوقمصوبسال1368،یکنفرمسئولاداره
آنبود.بهاینترتیببرایمدت15سالازابتدایتأسیستااواسطسال1382با
مدیریتتکنفرهومتکیبرتصمیماتفردیادارهشد.حتیپسازتغییرآییننامهو
اساسنامهصندوقدرسال1382مبنیبرساختارسهنفرههیئتمدیرهای،بازهیئت
مدیرهصندوقباترکیبدونفرهادارهمیشد.ایندرحالیاستکهبراساسبند»ب«
وتبصره1ماده17قانوننظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی،هیئتمدیرهصندوقهای
بازنشستگیبایدحداقلپنجنفرباتخصصهایمشخصشدهدرتبصرهمذکورباشد.
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برخیازقوانینومقرراتفرابیمهایدیگرباعثشدهاستکهصندوقجهادواردبحرانو
انحاللشودکهعبارتنداز:

پذیرشسنواتدورانتحصیلدانشجویانتعهدخدمتدار؛-
مبنایپرداختمستمریبراساسآخرینحقوقدریافتیمشترک؛-
درنظرگرفتنحقوقبازماندگانبرایکسانیکهقبلازتأسیسصندوقجهادفوت-

یاکشتهشدهبودند؛حتییکموردوجودداشتکهدراردیبهشت1358فوتشده
بود،درحالیکهامامفرمانتأسیسجهادسازندگیرادرخردادماه1358صادر

کردند؛
پرداختآخرینحقوقبههمهیایثارگرانوجانبازان؛-
پذیرشسنواتغیررسمیخارجازصندوقبدونوصولکسورومحاسباتبیمهای-

مانندخدمتداوطلبانه1؛
برای- سال 5 ارفاق برای جهاد سوی از خود همکاران برای مجوز گرفتن 

بازنشستگی2؛
مأموربهخدمتبسیاریازهمکارانجهاددردوسالآخرخدمتدرشرکتهای-

تأسیسشدهتوسطجهادوپرداختحقوقباالبهآنها،چراکهاغلبعضوهیئت
مدیرهومدیرعاملاینشرکتهامیشدند.

1.تعیینخدمتداوطلبانهدرماده27قانونبرنامهپنجمتوسعهبرایصندوقبازنشستگیکشوریالزامیشد.
2.البتهاینمصوبهدولتعمومیتداشت،حتیکارکنانیکهمشمولاینصندوقنبودندرادربرگرفت.اماصندوقجهاد

پایهگذاراینموضوعبود.
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