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پیشگفتار موسسه
گفته انـد »ملتـی کـه از تاریـخ درس نگیرد، مجبور اسـت چـرخ چـاه را دوباره اختـراع کند«. 
بی تاریخـی و فقـدان نگرش تاریخی، در بسـیاری از فرایندهای پیرامونی مشـاهده می شـود. 
ایـن پدیـده تجربه کردن های مکـرر و البته بی حاصل برای اکنونیـان و آیندگان رنجی ناتمام 
در پـی دارد. بـا ایـن همه باید اشـاره کـرد که »تجربه« زمانی شـکل می گیـرد که فعالیت ها 

و اندیشه ها مورد نقد و بازبینی قرار گیرند و صرف سابقه منجر به تجربه نمی شود. 
بـدون تردیـد مدیـران دسـتگاه ها و ارگان هـای مختلـف )دولتی، خصوصـی و عمومی( 
در جسـتجوی یافتـن راه ها و شـیوه هایی هسـتند تا بتواننـد کارایی و اثربخشـی فعالیت ها 
و رویه هـای خـود را افزایـش دهنـد. اگرچه در این راسـتا مباحث بسـیار متنـوع و متعددی 
از زوایـای گوناگـون ارائه شـده و یافتـن و پیشـنهاد کردن شـیوه های جدید بـرای افزایش 
کارایـی و اثربخشـی در دسـتگاه ها و سـازمان ها در سـطوح گوناگـون )کوچك تـا بزرگ، 
اجرایـی تـا سیاسـت گذاری و...( تکاپویـی مدام و همیشـگی اسـت؛ اما در سـال های اخیر 
صاحب نظـران بـا اتـکا بـر تجـارب گذشـته، مفاهیـم نوینـی در این بـاره مطـرح کرده اند 
کـه در ایـن میان اسـتفاده از ذخیـره دانش )تجربیات( شـکل گرفته در سـازمان ها )فارغ از 
مالکیـت و نـوع فعالیـت آنها(، یکـی از مهم تریـن و اثرگذارترین مباحث اسـت. بدین گونه 
کـه از نظـر ایـن صاحب نظران یکی از راه های بسـیار مؤثـر و عملی در افزایـش کارایی و 
اثربخشـی فعالیت هـا و رویه هـا، بهره گیری از اسـلوبی اسـت که با عنـوان مدیریت دانش 
شـناخته می شـود. بـر این اسـاس مدیـران و تصمیم گیـران می توانند با مدیریـت دانش و 
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بهره گیری از تجارب پیشـین، از اثرات و فواید آن در افزایش کارایی و اثربخشـِی دسـتگاه 
و سازمان متبوع خویش بهره برند. 

اما اسـتفاده از دانش شـکل گرفته در سـازمان ها تنها زمانی امکان پذیر اسـت که دانش 
)تجارب( شـکل گرفته در سـازمان در قالب و چارچوبی مشـخص شناسـایی، اسـتخراج و 
مـورد بهره بـرداری قـرار گیرند. در این راسـتا و با اسـتناد به مباحثی که در حـوزه مدیریت 
دانـش مطـرح می شـوند، یکـی از مهم ترین شـیوه های اسـتفاده از دانش شـکل گرفته در 
دسـتگاه ها و سـازمان ها، »مستندسـازی« تجربیـات و دانـش مذکـور اسـت. بنابرایـن به 
نظـر می رسـد می توان بـا مستندسـازی ضابطه منـِد دانش )تجـارب( شـکل گرفته، زمینه 

افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها و رویه ها را فراهم آورد. 
طـی دهه هـای گذشـته و در چارچـوب مأموریت هـای صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری، 
سیاسـت ها و برنامه هـای مختلفـی در این صنـدوق تدوین شـده و به اجرا در آمده اسـت. یکی 
از مهم تریـن آنهـا »تغییـر )بهبـود( شـیوه پرداخت حقـوق« افراد تحت پوشـش ایـن صندوق 
بـوده اسـت. بـه این ترتیب کـه در ابتدا حقوق بازنشسـتگان این صندوق از طریق ذی حسـاب 
دسـتگاه های اجرایـی و اسـتانی وزارت امـور اقتصادی و دارایی در اسـتان ها و سـپس از سـال 
1377 توسـط ذی حسـابی دسـتگاه های اجرایی و با دریافت علی الحسـاب از صندوق پرداخت 
می شـد. امـا بـه علـت برخـی مشـکالت و ناهماهنگی هـا، پرداخت حقـوق با تأخیـر صورت 
می گرفـت و ایـن امـر به سـهم خود موجـب نارضایتـی گروه هـای مختلفی از بازنشسـتگان 
می شـد. در مواجهه با این شـرایط، مدیریت وقت صندوق در سـال 1394 بر آن شـد تا »طرح 
پرداخـت مسـتقیم حقوق« را در دسـتور قرار دهـد. در قالب این طرح، حقـوق کلیه افراد تحت 

پوشش صندوق به صورت متمرکز و در بازه زمانی بسیار کوتاهی انجام می شود. 
نظـر بـه اهمیـت ایـن تصمیـم و در چارچـوب اشـاره در باال، ثبـت و مستندسـازی این 
تجربـه در دسـتور کار ایـن مؤسسـه قـرار گرفـت تـا از ایـن رهگـذر، امـکان بازخوانـی و 
کسـب »تجربـه مدیریتـی« از ایـن تصمیـم فراهـم آیـد. این مهم پـس از تأیید شـورای 
پژوهشـی مؤسسـه، بـه جناب آقـای مسـعود کسـرائی نژاد محول شـد. گـزارش پیش رو 

نتیجه پژوهش ایشان در این باره است. 



مقدمه
ایـن مقدمـه متنی فراتـر از تقدیر از همـکاران و مرور محتوای کتاب اسـت و می توان آن 
را چکیـده ای از محتـوای پژوهـش و کتاب حاضر دانسـت، ازاین رو مطالعـه این بخش به 

خوانندگان محترم توصیه می شود. 
اولیـن شـیوه پرداخت در صندوق بازنشسـتگی کشـوری به صورت علی الحسـاب بوده 
اسـت، شـیوه دوم را می تـوان پرداخـت نیمه مسـتقیم نامید که چندان طوالنـی هم نبوده 
اسـت. شـیوه بعـدی پرداخت مسـتقیم بـوده که از سـال 1386 با پیاده سـازی رسـمی بر 
آموزش وپرورش تهران آغاز می شـود و در سـال 1395 با اجرا در اسـتان خراسـان رضوی 

به تکامل سراسری می رسد. 
در دوران ابتدایـی، صنـدوق کنترلـی بـر فرآیندهای مالـی دریافت و پرداخت نداشـته و 
نقـش اصلـی آن را می تـوان نظـارت بـر صحت ارقام دانسـت. بـا پایان جنـگ تحمیلی 
و کاهـش فشـارهای مربـوط بـه آن صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری نیز مانند بسـیاری 
از سـازمان های کشـور نفسـی تـازه می کنـد، هم زمـان بـا برجسـته شـدن مسـائل و 
دغدغه هـای جدیـد، کنـدی فرآیندهـا بیشـتر دیـده شـده و نیاز بـه اصالحات احسـاس 
می شـود، بـا ایـن حـال تا حوالـی 1376 اقـدام ویـژه ای در این حـوزه صـورت نمی گیرد. 
هزینـه بـاالی انتقـال پرونـده بازنشسـتگان بـه تهـران، مکاتبـات طوالنـی و زمان بـر و 
وبرگشـت پرونده هـا به اسـتان ها به دلیـل وجود نقـص مـدارک، بایگانی های نمور  رفت 
و بایگان هـای بیمـار، تأخیـر در برقـراری و چندین مـاه عدم دریافت مسـتمری در ابتدای 
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بازنشسـتگی، نابسـامانی و عـدم شـفافیت امـور مالـی، اعتمـاد بـه ذی حسـاب ها و عدم 
امـکان شناسـایی خطاهـای عمدی یـا غیرعمدی آنان که به دلیل دسـتی بودن سـاختار 
و نبـود بانـك اطالعاتی مشـترکین در صنـدوق رخ مـی داد، به همراه طلب های مسـتمر 
صنـدوق از دسـتگاه ها کـه ناشـی از اضافـه پرداختی به آنـان به دلیل کندی اسـتعالم ها 
و عـدم بررسـی به موقـع وضعیت اسـتحقاقی افراد بـود را می توان ویژگی هـای غالب این 

دوران دانست. 
از سـال 1376 سـاختار مدیریتـی و اجرایـی صندوق متحول می شـود و با ایجاد نگاهی 
حرفه ای تـر در سـازمان توجـه بـه لـزوم نظـارت و کنتـرل بـر فرآیندهـای مالـی جلـب 
می شـود. در همیـن دوران ضمـن وجـود اعتراضـات بازنشسـته ها بـه تأخیـر در برقراری 
و پرداخـت مسـتمری، اعتـراض برخـی ذی حسـاب ها بـه انجـام کار اضافه و امـوری که 
وظیفـه صنـدوق می دانند و همچنیـن حضور تأمیـن اجتماعی به عنوان صندوقی مشـابه 
و بـا فرآیندهـای روشـن تر و ایـرادات کمتـر، ایـده پرداخت مسـتقیم حقوق توسـط آقای 
مختـارزاده در جلسـه ای مطرح می شـود که با اسـتقبال رئیـس وقت )آقـای ثابت( مواجه 

شده و به ایشان اختیار تام می دهند. 
ابتـدای امـر، دسـتگاه های زیـر 10 نفـر مـورد هـدف قـرار می گیرنـد و در عرض یك 
مـاه ضمـن اعالم به بازنشسـتگان برای بـاز کردن حسـاب در بانك صـادرات، اطالعات 
موردنیـاز نیـز تهیـه شـده و پرداخـت مسـتقیم انجـام می گیرد. طبیعتـاً بانـك اطالعاتی 
صنـدوق در ایـن زمـان کوتـاه فراهـم نشـده و اولیـن پرداخت هـا بـر مبنـای اطالعـات 
دسـتگاه امـا بـا عاملیـت صنـدوق صـورت می گیـرد و ایـن فرآینـد مدت هـا ادامـه دارد. 
بعـد از آن دسـتگاه های بـا کمتـر از 50 مشـترک هدف گـذاری می شـوند و طی سـه ماه 
اولیـن پرداخـت مسـتقیم باز هم بـر مبنای اطالعات دسـتگاه صورت می گیـرد و چندین 
مـاه پرداخت هـا بـه همین شـیوه ادامـه پیدا می کند تـا ضمن انجـام پرداخت هـا، ایرادات 
سیسـتمی شناسـایی و برطرف شـوند. دوران پرداخت توسـط صندوق بر مبنای اطالعات 
بـه دوران پرداخـت نیمه مسـتقیم معـروف شـده اسـت، در گام بعدی صندوق بـا پذیرش 
ریسـکی بـاال به سـراغ آموزش وپرورش بـا بیش از 72 هزار بازنشسـته می رود، ریسـکی 
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کـه آگاهانـه و بـر مبنـای تـوان داخلـی پذیرفتـه شـده و البتـه منجر بـه موفقیـت نظام 
پرداخت مستقیم می شود. 

در سـال 1384 با ورود شـماره حسـاب بازنشسته ها به سیسـتم، نظام پرداخت مستقیم 
قـوت می گیـرد و در سـال های بعـد بـا اضافـه شـدن سـایر دسـتگاه ها در اسـتان تهران 
ایـن نظـام شـکوفا می شـود. کمـی جلوتـر تحـوالت مدیریتـی، نظـام پرداخت هـا را از 
اولویـت سـازمان خـارج می کند؛ سـال های پایانی دهـه 80 و آغازین دهـه 90 جنبه های 
خدمت رسـانی بـه بازنشسـتگان در صندوق برجسـته تر می شـود و با توجه به نبـود اجبار، 

پیاده سازی نظام پرداخت مستقیم آن طور که باید به استان ها منتقل نمی شود.  
در سـال 1392 اعتـراض ذی حسـاب ها مجـددا اوج می گیـرد، از سـوی دیگـر تجربـه 
پیاده سـازی چندسـاله نظـام پرداخـت مسـتقیم در دسـتگاه های اسـتان تهـران منجر به 
رفـع خطاهـای سیسـتمی و تقویت برنامه مربوطه شـده اسـت. در این سـال بـا پیگیری 
مسـئولین بحث نظام پرداخت ها مجددا در سـازمان برجسـته می شـود؛ ابتدا اسـتان البرز 
کـه در دوران پیشـین به عنـوان کـرج و زیرمجموعه اسـتان تهران بخش مهمـی از امور 
آن بـه انجـام رسـیده بـود به ثمر می نشـیند و پس ازآن اسـتان گلسـتان در این خصوص 
فعال می شـود. به دسـتگاه های اسـتانی اطالع رسـانی شـده و حسـاب ها و اطالعات الزم 
فراهـم می شـوند، دوره هـای آموزشـی ویـژه ای بـرای کارکنان صنـدوق و دسـتگاه ها در 
اسـتان برگزار می شـود و سـرانجام پرداخت ها در اسـتان نیز به صورت مسـتقیم و توسط 
صنـدوق صـورت می گیـرد. فرآینـد پیاده سـازی اسـتان تا سـال 1395 طول می کشـد و 
در ایـن سـال بـا اجرا در اسـتان خراسـان رضوی طرح جامع کشـوری به ثمر می نشـیند.

در دوران مختلـف همـواره ابعـاد گوناگونی از جمله تأخیـر در پرداخت ها، تخلفات مالی 
دسـتگاه ها و شـعب بانـك، کمبـود پرسـنل صندوق، عـدم بررسـی به موقع اسـتحقاقی، 
اسـتعالم های کنـد یـا به کلی انجام نشـده از ثبت احـوال، مقاومـت بدنه صنـدوق در برابر 
تحـوالت، مقاومـت دسـتگاه ها در تحـوالت و همکاری های مـوردی و ... مطـرح بوده اند 

که گاهی کم رنگ و گاهی پررنگ می شدند. 
بـا اجـرای نظـام پرداخت هـا بخـش بزرگـی از تأخیرهـا از بیـن رفـت، تخلفـات مالی 

مقدمه
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به شـدت کاهـش یافـت و کنتـرل حسـاب ها، نظارت بـر فرآیندها و شـفافیت امـور مالی 
تـا حـد زیـادی افزایـش پیدا کـرد. هم زمان در مـواردی نظیر پرداخـت یارانه بـه اقدامات 
ملـی کمك رسـانی شـد و درنهایت اجـرای طـرح منجر به تکریـم بازنشسـتگان گردید.
آنچـه تـا اینجـا مرور شـد چکیـده چهار مـاه مطالعه، مرور اسـناد و سـوابق پیشـین و 
برگـزاری 9 جلسـه گفت وگـو بـا 14 نفـر از صاحب نظـران و نیروهای با تجربـه صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری بـود کـه در کتـاب حاضـر به طـور مفصـل واکاوی شـده اسـت. 
محتـوای کتاب به سـه بخش کلی تقسـیم شـده اسـت. در بخش نخسـت تحـت عنوان 
آنچـه گذشـت، سـیر تاریخی نظـام پرداخت ها، مشـکالت مربوطه و تحوالت ایجادشـده 
در فرآیندهـای آن درگـذر زمـان بررسـی شـد و رویدادهـا و وقایـع به ترتیب زمـان وقوع 

تنظیم و مرور گردید. 
در ایـن رونـد نظـام پرداخت هـا در صندوق بازنشسـتگی کشـوری به پنـج دوره زمانی 
جامع تقسـیم بندی شـد که بـه ترتیب عبـارت از دوران نظارت )پیش از پرداخـت(، دوران 
تغییـر از ناظـر بـه مجری )آغـاز نظـام پرداخت مسـتقیم(، دوران تحـول پرداختـی، دوره 
خـواب زمسـتانی و دوران شـکوفایی نظـام پرداخت مسـتقیم می باشـند؛ اگرچـه با توجه 
بـه پیوسـتگی زمـان در فرآینـد تحـوالت مرزبنـدی دقیـق زمانـی بـرای دوران مختلف 
قابـل پیاده سـازی نیسـت و گاه برخـی وقایـع در هـر دو مقطـع تفکیـك شـده وجـود 
دارنـد. در هـر دوره ویژگی هـا و نـکات درون سـازمانی و همچنیـن واکنش هـا و وقایـع 
تأثیرگذار برون سـازمانی تا حد ممکن شناسـایی و دسـته بندی شـده و تأثیر آنان بر نظام 
پرداخت هـا درگـذر زمـان برجسـته گردید؛ در پایان نیـز ضمن مرور مختصـر و کلی روند 
طـی شـده درگـذر زمان، پیشـنهاد هایی بـرای بهبود فرآیندهـای موجود، بر اسـاس آنچه 
ضعـف امـروز نظـام پرداخـت مسـتقیم شناخته شـده و نیـازی بـرای برنامه ریـزی جهت 

تقویـت در آینـده بـه حسـاب می آید مطـرح گردید.
بخـش دوم بـه ذکـر کامـل و دقیـق متـن گفت وگوهـای انجام شـده اختصاص یافتـه 
اسـت. نخسـتین جلسـه گفت وگو در تاریخ چهاردهـم مردادمـاه 1398 با همـکاران اداره 
کل درآمـد و هزینـه و آخریـن جلسـه گفت وگـو در بیسـتم آبـان مـاه 1398 بـا مدیریت 
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اسـتان اصفهـان برگـزار گردید. متـن همه گفت وگوها پـس از پیاده سـازی در دو نوبت از 
جنبـه گویشـی و فنـی مـورد ویرایش قرارگرفتـه و به صـورت مکتوب برای افراد ارسـال 

شـده تـا پـس از مطالعـه نظر نهایـی و ویرایش هـای احتمالی خـود را اعـالم فرمایند.
درنهایـت سـومین بخش کتاب را پیوسـتی شـامل برخـی قوانین مربوطـه و اطالعات 
مربـوط بـه پژوهـش تشـکیل داده اسـت. پیش از پایان سـخن بـر خـود الزم می دانم از 
جنـاب آقـای دکتـر عظیمی به پـاس راهنمایی هـای گره گشایشـان کمال قدردانـی را به 
عمـل آورم؛ همچنیـن از جنـاب آقـای عابدینـی بابت همکاری ارزشمندشـان در تسـریع 
فرآیندهـای برگـزاری مصاحبه ها و سـرکار خانـم ترانه کسـرائی نژاد بابت زحماتشـان در 
پیاده سـازی و ویرایـش اولیـه متـون گفت وگـو بسـیار ممنونـم. امیـد که ایـن پژوهش و 
تـالش همـه افـراد شـریك در آن منجـر بـه برداشـتن گامـی مثبـت در راسـتای آرمان 

نهایی مـان یعنـی تکریم بازنشسـتگان عزیـز و افزایـش رفاه آنـان گردد.

مسعود کسرائی نژاد

مقدمه





بخش اول:

آیینه تاریخ





دوران نظارت: پیش از پرداخت
)از تأسیس تا اوایل دهه 70(

در زمـان ثبـت عنـوان سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در سـال 1354 و سـال های بعـد 
از آن، پرداخـت مسـتمری بازنشسـتگان و وظیفه بگیـران توسـط خزانـه داری کل کشـور 
انجـام می شـد. در ایـن دوران، سـازمان اطالعات مالی مشـخصی از کسـورات دریافتی و 
مسـتمری پرداختی نداشـته و امور واریز و برداشـت با حسـاب خزانه انجام می شـد؛ جهت 
پرداخت مسـتمری ذی حسـاب دسـتگاه بر اساس محاسبات تعداد بازنشسـته و حقوق آنان 
مبلغـی را بـه صـورت کلی برای بازنشسـتگان وجه می کشـید و از خزانـه دریافت می کرد. 
به نظر می رسـد اصلی ترین نقش سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در این دوران تائید رقم 
اعالم شـده توسـط ذی حسـاب ها بوده کـه با توجه به عـدم وجود اطالعـات دقیق همین 

تائید هم بیشتر بر مبنای اعتماد به ذی حساب صورت می گرفته است. 
اوایـل به ایـن صورت بود که دسـتگاه های دولتی بر اسـاس مبلـغ حقوق و 
تعـداد بازنشسـتگانی که داشـتند رقمی به صـورت یک ماهه، شـش ماهه 
یـا سـاالنه بـه اداره هزینـه درخواسـت می دادنـد، فرم هایی بود کـه بعد از 
تائیـد اداره هزینـه به خزانـه می رفت و خزانه پـول را از محل حسـاب 2 یا 

22 یا 40 برداشت و در وجه ذی حساب دستگاه حواله می کرد.1 

1- گفت وگو با صمد مختارزاده
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از مهم تریـن مشـکالت ایـن دوره طوالنـی بـودن اعمـال تغییـرات در پرونـده فـرد 
بـود؛ اگـر فـردی فـوت می شـد، اسـتان سـکونت بازنشسـته تغییـر می کـرد یـا تغییرات 
این چنینـی رخ مـی داد، در بیشـتر مـوارد چندین ماه طول می کشـید تا امـور مربوطه ثبت 
و تغییـرات اعمـال شـوند. وضعیت نامناسـب بایگانی به خصـوص در اسـتان ها، اتاق های 
بایگانـی نمـور و بایگان هـای بیمـار، الـزام بـه انتقـال همـه پرونـده فـرد به صنـدوق در 
تهـران، پوسـیدگی، پارگـی و ناخوانایـی احکام داخـل پرونده، حجم باالی مـدارک داخل 
پرونـده )کـه به بیشـتر آن ها نیـازی نبوده( و حمل با گونـی، اُتراق بازنشسـته ها در تهران 
بـه جهـت پیگیـری کار و به امید تسـریع امـور برقراری و بسـیاری از سـختی های دیگر 
همه یادآور دوران خاکسـتری و سـخت نظارت نمایشـی برای بازنشسـتگان و کارمندان 

سازمان هستند. 



از ناظر به مجری:
تحول سازمانی و آغاز پرداخت غیرمستقیم

)نیمه دوم دهه هفتاد(

تـا دهـه هفتـاد وضعیـت نه چنـدان مناسـب پرداخت هـا ادامـه داشـته و بازنشسـتگان 
همچنـان در تنگنـا بودنـد. در ایـن سـال ها که با پایـان جنگ تحمیلی فشـارهای خاص 
مربـوط بـه آن کمـی کمرنگ تـر شـده بـود، مدیـران بـا مسـائل و دغدغه هـای جدیدی 
مواجه شـدند؛ برجسـته  شـدن نیازهای جدید در حوزه بازنشسـتگی را می توان مهم ترین 
ویژگـی ایـن دوران دانسـت کـه بـه دنبـال آن برخی قوانیـن نیز بـه روز می شـوند. برای 
مثـال در سـال 1373 تصویـب قانـون تطبیـق حقوق بازنشسـتگی منجر به فشـار کاری 
در صنـدوق شـده و ضمن برجسـته کردن نیاز بـه تجهیزات جدید به خصـوص کامپیوتر، 

عقب ماندگی صندوق را از قافله رشد و تحول به رخ می کشد. 
نیمـه دوم دهـه هفتـاد را می تـوان دوران پیدایش تفکر تحول گرا در سـازمان دانسـت 
کـه در آن مدیـران بـه دنبـال ایده هـای نوین ماننـد مکانیزه سـازی بودنـد. اوج تحوالت 
سـازمانی بـه سـال های بعـد از 1376 و دوران ریاسـت عبدالحسـین ثابـت بازمی گردد. تا 
آن سـال ها امـور درآمـد و هزینـه صنـدوق همچنان در خزانـه متمرکز بوده و مشـکالت 
ناشـی از عـدم شـفافیت ادامـه داشـتند. در سـال 1378 بـا پیگیـری تیـم مدیریتی وقت 
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و به خصـوص شـخص آقـای ثابـت، حسـاب های صنـدوق از خزانـه بـه بانک صـادرات 
منتقـل می شـوند کـه ایـن اتفـاق را می تـوان کاشـت بـذر پرداخت مسـتقیم دانسـت. با 
انتقـال حسـاب ها بـه بانک صـادرات، صنـدوق کنتـرل واریز و برداشـت مربوط بـه آنان 
را در اختیـار گرفتـه و فرآیندهـای ارتباطـات مالی دسـتگاه ها تغییر پیدا می کننـد. در این 
دوران دسـتگاه ها به جـای درخواسـت تائیدیـه از صنـدوق و سـپس درخواسـت وجـه از 

خزانه، مستقیماً درخواست وجه خود را به صندوق ارائه می دهند. 
از سـال 1377 در صندوق تغییر سـاختاری ایجاد شـد، ریاسـت وقت تمام 
ذی حسـاب های دسـتگاه ها را جمع کرد و نظام جدیـدی در پرداخت حقوق 
بازنشسـته ها ایجاد شـد. قبـل از آن حقـوق بازنشسـته ها توسـط دارایی 

پرداخت می شد اما از آن سال به دستگاه ها واگذار شد.1 

شـروع نظارت بر فرآیندهای مالی گام مهمی در تحول سـازمانی محسـوب می شـد اما 
صنـدوق همچنان با مشـکالت زیـادی از جمله عدم وجود بانک اطالعاتی از مشـترکین، 
کنـدی فرآیندهـا، ضعف ارتباطی و عدم به روزرسـانی مسـتمر وضعیت مشـترکین مواجه 
بـود، بنابرایـن در گام اول امـکان کنتـرل همـه فرآیندهـای مالی ممکن نبـوده و با توجه 
بـه شـرایط موجود و همچنین مشـغله باالی مدیران سـازمان به دلیـل پیگیری هم زمان 
امـوری نظیـر بازسـازی سـاختمان صنـدوق در میـدان فاطمـی، تصمیم مدیریتـی بر آن 

می شـود کـه واریزهـای نهایی بـر عهده دسـتگاه ها و مبتنی بـر اطالعات آنان باشـد.
ابتـدا فرآینـد به این صـورت بود که صندوق حقوق شـخص را برقـرار و وجه 
تمـام بازنشسـتگان را به صـورت علی الحسـاب و یکجا به شـماره حسـابی 
که دسـتگاه ها اعـام می کردند واریز می کرد، سـپس ذی حسـابی دسـتگاه 
حقـوق را بـه اضافـه سـایر مـواردی ماننـد کمک هزینـه عائله منـدی، حق 

اوالد، کسر قسط وام و ... به حساب بازنشستگان واریز می کرد.2 

1- گفت وگو با اداره امور مالی
2- گفت وگو با اداره درآمد و هزینه
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علی الحسـاب ها مطابـق بـا اعـالم دسـتگاه ها بـود و اطالعـات حقوقی بازنشسـتگان 
در سیسـتم احـکام نه چنـدان سـاختاریافته وقت، تنها ابـزار نظارتی صنـدوق در آن دوران 
محسـوب می شـد کـه بـر اسـاس آن گزارش هایـی تهیـه شـده و مبلـغ نهایـی بـا مبلغ 

علی الحساب اعالم شده توسط دستگاه مورد مقایسه قرار می گرفت. 
آن سـوی داسـتان در دسـتگاه ها امور بازنشسـتگی به سـه قسـمت تقسـیم شـده بود؛ 
بخـش مالـی، بخـش پرداخـت کسـور شـاغلین و بخش امـور فنـی برقراری حقـوق که 
بسـته بـه تعـداد مشـترکین و حجم کاری دسـتگاه در هر قسـمت از یک تا چنـد کارمند 

مشغول به کار بودند. 
دسـتگاه ها پرداختـی بازنشسـتگان را در فرمـی تحـت عنـوان 1-1 ثبـت و آن را برای 
صنـدوق ارسـال می کردنـد. ایـن فرم هـا کـه سـند علی الحسـاب دسـتگاه محسـوب 
می شـد، در پایـان سـال یـا در برخـی مـوارد بنا به پیگیـری دسـتگاه در بازه هـای زمانی 
سـه یـا شـش ماهه به صـورت تجمیعی بررسـی می شـدند که نتیجـه این بررسـی ها در 
اغلـب مـوارد طلبکار شـدن صنـدوق از دسـتگاه به دلیـل اضافـه پرداختی بود. از سـوی 
دیگـر عـدم وجود سـاختار منسـجم اطالعاتـی در صندوق منجـر به تضعیف نظـارت بر 
دریافـت و پرداخـت شـده بود و تخلفات احتمالـی در فرم ها و حتی اشـتباهات غیرعمدی 

ذی حساب ها به سختی قابل شناسایی بودند. 
ریشـه بسـیاری از مشـکالت به نبود بانک اطالعاتی مشـترکین بازمی گشـت و حتی 
در مـواردی کـه مدیـران تصمیـم بـه اقدامـی می گرفتند، اغلب بـه دلیل عدم دسترسـی 
بـه اطالعـات امـکان تصمیم سـازی صحیـح و اقدامات مؤثـر فراهم نمی شـد. اواخر دهه 
هفتـاد بـا هماهنگـی اداره کل درآمـد و هزینه و شـرکت بهـور، نرم افـزاری تحت عنوان 
پارادوکـس طراحـی و به مـرور اطالعات بازنشسـتگان در آن ذخیره می شـود. پارادوکس 
را می تـوان شـکوفایی بـذر تحـوالت و رویـش اولین ریشـه های مکانیزه سـازی صندوق 
دانسـت. گام بعـدی همسان سـازی احـکام در سـال 1379 اسـت کـه در اقدامـی مهم و 
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تأثیرگـذار، سیسـتم جامـع احـکام به کمک شـرکت بهور تهیه می شـود تا فضـای حاکم 
بر نظام پرداخت ها در دهه 70 این چنین رقم خورد. 

چنـدان دور از انتظـار نیسـت کـه بازنشسـتگان عزیز ایـن دوران و البتـه دوران قبل از 
آن را دوران اضطـراب نام گذاری کنند. بسـیاری از بازنشسـتگان نگـران تأخیر در دریافت 
حقـوق خـود بودنـد و در دفعات متعـدد مواجهه با این نگرانـی در اداره امـور مالی خانواده 
خـود بـا مشـکالت بسـیاری دسـت وپنجه نـرم می کردنـد. امـا مشـکالت این دهـه )در 
حـوزه پرداخت هـا( از نـگاه صنـدوق به عدم شـفافیت مالـی و تأخیـر در پرداختی محدود 
نمی شـود؛ کنـدی به روزرسـانی اطالعـات، ناهماهنگـی اطالعـات صندوق با دسـتگاه ها 
بـه دلیـل بی نظمی و عدم اسـتمرار در اسـتعالم ها و همچنیـن تخلفات برون سـازمانی را 

می توان برجسته ترین ویژگی های این دهه دانست.  

- استعالم ها
مـاده 102 قانـون اسـتخدام کشـوری همه تکالیف مربوط به اسـتعالم های بازنشسـتگی 

را متوجه دستگاه ها ساخته است. 
در قانـون مربوط بـه حقوق وظیفه فرزنـدان اناث مصـوب 1363 آمده که 
دسـتگاه مکلف اسـت حداقل سـالی یک بار وضعیت اسـتحقاق افـراد را 

بررسی کند.1 

 بـا ایـن حـال به دلیـل نبـود دغدغـه سـازمانی نه تنهـا دسـتگاه ها امـور مربوطـه را 
به صـورت مؤثـر پیگیـری نمی کردنـد، بلکه در بسـیاری از مـوارد به کلی اسـتعالم گرفته 

نمی شد، مگر در حالتی که فرد خود برای ثبت تغییرات مراجعه می کرد. 
یـک بـار اطالعـات هویتـی را بـه بهشـت زهرای اسـتان تهـران دادیم و 
مثـاًل اعـالم کردند کـه 2000 نفـر فوت شـده اند، مـا یکجا همـه را قطع 

1- گفت وگو با اداره کل درآمد و هزینه
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می کردیـم و فقط حـدود 10 نفر بـرای اعتـراض آمدند کـه از همان ها هم 
برخـی تشـابه اسـمی پیـش آمده بـود. اگر ایـن جریـان ادامه داشـت، با 

وضعیت امروز قطعاً در صندوق به معضل بزرگی دچار بودیم.1 

بـا توجـه بـه تأمیـن مالـی مسـتمری توسـط صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری، عـدم 
دغدغه منـدی دسـتگاه ها در پیگیـری اسـتعالم و دقـت در امور اسـتحقاقی امری طبیعی 
بـه شـمار آمـده و کـم کاری در ایـن حـوزه چنـدان دور از انتظـار نیسـت. در اینجا ضعف 
قانـون در حـوزه ضمانـت اجرایـی برجسـته شـده و بـه نظـر می رسـد قانون گـذار دقـت 
کافـی در ماهیـت عملکـردی و آثـار قانـون موردنظر نداشـته اسـت، البته نبایـد فراموش 
کـرد وضـع قوانیـن مربوطـه بـه دورانـی بازمی گـردد کـه صنـدوق بیشـتر نقش واسـط 
میـان خزانه و دسـتگاه ها را بر عهده داشـته اسـت؛ سـؤالی کـه در ذهن مطرح می شـود، 
دلیـل عـدم پیگیـری ایـن موضوع توسـط صنـدوق اسـت. در ایـن خصوص بـا توجه به 
مکانیزه نبودن سـاختار ارتباطات نهادهای کشـور در آن دوران کمبود پرسـنل را می توان 
مهم تریـن مانـع پیگیـری اسـتعالم ها توسـط صندوق دانسـت کـه در چنـد گفت وگو نیز 

به آن اشاره شده است. 

- تأخیر در پرداخت ها
تأخیـر در پرداخت ها را می توان میراثی از دوران پیشـین دانسـت، در ایـن دوران از طرفی 
افزایـش دسـتگاه های مخاطـب و تعـداد بازنشسـتگان مشـترک صنـدوق، مشـکالت را 
تشـدید کـرد و از طـرف دیگـر بـا انتقـال حسـاب ها به بانـک صـادرات و آغـاز پرداخت 
غیرمسـتقیم، نقـش صنـدوق نـزد بازنشسـتگان برجسـته شـد و تیرهـای اعتراضـی در 

خصوص تأخیر در دریافتی مستقیما صندوق را نشانه گرفت. 
تأخیـر در پرداخت هـا سرچشـمه های متفاوتـی داشـت؛ اولیـن سرچشـمه در خصوص 

1- گفت وگو با صمد مختارزاده
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تأخیرهـای کوتاه مـدت ریشـه برون سـازمانی آن بـود. تمایـل شـعب بانک به بـاال بودن 
رقـم موجـودی پایان ماه برای کسـب امتیاز الزم و اسـتفاده از مزایای بهـره وری در نظام 
بانکـی نقـش مهمـی در مسـئله پرداخت ها داشـته و در مناطق مختلـف در مقاطع زمانی 
متفـاوت انگیـزه  بزرگـی بـرای تأخیـر به حسـاب می آمد. البتـه جنس این تأخیـر محدود 

به دو الی سه روز بود و اوایل ماه حقوق پرداخت می شد. 
مرتـب شـکایت و اعتراض می شـد کـه بیشـتر هـم در اسـتان ها اتفاق 
می افتـاد. مثـًا آقایـی از جلفـا تمـاس می گرفت و همیشـه گله داشـت 
کـه 15-14 روز از ماه گذشـته امـا حقوقش را دریافت نکرده اسـت. بانک 
هـم گاهـی در پرداخت آخر مـاه تعلل می کـرد تا موجـودی پایان ماهش 

باال باشد اما تأخیرهای بلندمدت تقصیر دستگاه ها بود.1 

دومیـن سرچشـمه تأخیـر را می تـوان در عملکـرد دسـتگاه ها جسـت وجو کـرد کـه از 
چندیـن جنبـه منجـر به تأخیـر در پرداخـت حقوق بازنشسـتگان می شـد. در بسـیاری از 
مـوارد بازنشسـته برای دسـتگاه اولویت نداشـته و دسـتگاه ها شـاغلین و حتـی امور دیگر 
را در اولویـت قـرار می دادنـد، طبیعتـا هزینه کـرد وجـوه بازنشسـتگان در اولویت هـای 
دیگـر منجـر بـه تأخیـر در دریافتـی آنـان می شـد. در دومیـن جنبـه برخی تعـداد باالی 
دسـتگاه های مشـترک صنـدوق در سراسـر کشـور را دلیـل تأخیـر می داننـد و معتقدنـد 
فرآینـد تقسـیم پـول از مرکـزی بـه اسـتان و شهرسـتان ها برای حـدود 4000 دسـتگاه 
آن هم در دورانی که سـاختار مکانیزه و همسـانی در سراسـر کشـور وجود نداشـته، به طور 
طبیعـی تأخیـر را بـه دنبال داشـته اسـت. البتـه انتخـاب بانک صـادرات به عنـوان بانک 
عامل صندوق بازنشسـتگی به دلیل داشـتن بیشـترین شـعبه در سراسر کشـور و با هدف 

پاسخگویی به همین مشکالت و رفاه بیشتر بازنشستگان بوده است. 
سـومین سرچشـمه تأخیـر نیز به حوزه برون سـازمانی بازمی گشـت، حـوادث غیرمترقبه، 

1- گفت وگو با اداره امور مالی
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تعطیـالت رسـمی، برخورد پایان مـاه با آخر هفتـه، مرخصی بودن کارمند مسـئول، قطعی 
اینترنـت یا مواردی ازاین دسـت از جمله مشـکالتی بودند که در ایجـاد تأخیر در پرداختی ها 
تأثیرگـذار بودنـد. بـا این وجـود به نظر می رسـد توجیـه تأخیر با مـوارد این چنینـی، بیش از 

چند روز و آن هم به صورت تصادفی و محدود، در سال منطقی نباشد. 
در گفت وگوهای مختلف چهارمین سرچشـمه تأخیر در پرداخت ها را تعداد کم پرسـنل 
صنـدوق می داننـد و معتقدنـد اگـر از ابتدا صنـدوق از نیروی بیشـتری برخـوردار بود، هم 
ابعـاد نظارتـی بـر دسـتگاه ها و بانـک تقویـت می شـد و هـم امـور داخلـی هماهنگی ها، 

ثبت فرم ها، ارتباط با ذی حسابی ها و... با سرعت بیشتری پیگیری می شدند. 

- طلب هایی که نقد نمی شد
همان طـور کـه اشـاره شـد دقت پاییـن فرآیندها که بخش مهمـی از آن به دسـتی بودن 
سـاختار مالـی و اسـتعالم گیری و همچنین عـدم دغدغه مندی دسـتگاه ها بازمی گشـت، 
سـبب شـده بود تا در پایان سـال هنگام بررسـی علی الحسـاب ها صندوق از دسـتگاه ها 
طلبـکار باشـد. بازگردانـدن ایـن وجـوه از دسـتگاه ها یکی از برجسـته ترین مشـکالت و 
سـخت ترین فرآیندهـای مالـی آن روزهـای صنـدوق به حسـاب می آیـد؛ به طوری که در 

همه گفت وگوهای مرتبط به این مسئله اشاره شده است. 
از ایـن بابـت صنـدوق، منابـع زیـادی به صـورت پراکنـده داشـت که در 
پایـان سـال بـرای گزارش آنـان بایـد اسـناد و مـدارک الزم را جمع آوری 
می کـرد، ایـن کار وقت زیـادی را از همکاران صنـدوق و همچنین همکاران 

دستگاه های اجرایی می گرفت.1 

البتـه در برخـی مـوارد نیـز کسـور بازنشسـته بیـش از مزایای او بـوده و به سـبب این 
مسـئله الزم می شـد مبلغی از حقوق بازنشسـته کسـر شـود. در این موارد دستگاه طلبکار 

1- گفت وگو با بهبود خلیلی
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شده و وجوه مانده را از صندوق دریافت می کرد. 
معمـوالً شـش ماه یا سـالی یک بـار، ذی حسـابی دسـتگاه، اسـناد مالی 
دریافـت وجه از مـا و واریـز وجه به حسـاب بازنشسـتگان را به صندوق 
مـی آورد و باهـم بررسـی می کردیـم؛ اگـر مـا پولی کـم داده بودیـم و از 
اعتبـارات خودشـان پرداخـت کـرده بودنـد، سـندش را به ما مـی داد و 

مابه التفاوت را پرداخت می کردیم.1 

مسـئله طلب هـای صنـدوق تنهـا به دسـتگاه ختم نمی شـود؛ در مـواردی نظیـر جابجایی 
افـراد بیـن اسـتان ها، تأخیر در ارسـال اطالعات توسـط اسـتان مبدأ باعث می شـد فرد مدتی 
از دو محـل حقـوق دریافـت کنـد، البتـه برعکـس ایـن مسـئله نیز وجود داشـته اسـت. این 
موضـوع را می تـوان در کنـار مـوارد اسـتعالمی کـه بـه دلیـل فوتی یـا از بین رفتن شـرایط 
دریافـت وظیفـه باعـث پرداخت مسـتمری اضافـی می شـد، طلب هایی دانسـت که مخاطب 

آن افراد بودند و بازگشت آنان نیز دشواری های خاص خود را به دنبال داشت. 

- تخلفات و برخورد با آنان
حوزه های تخلف

تخلفـات مطـرح در ایـن دوران را می تـوان بـه دو حـوزه پرداختی و غیر پرداختی تقسـیم 
کـرد کـه توسـط دو عامـل دسـتگاهی و بانکـی به صـورت منفرد یـا همراه بـا تعامالت 
دو گانـه رخ مـی داد. منظـور از تخلفات غیـر پرداختی مـواردی نظیر عدم اسـتعالم گیری، 
عـدم حـذف فرد از لیسـت مسـتحقین دریافت مسـتمری با وجـود اطالع از شـرایط وی، 
عـدم اعـالم کم شـدن تعـداد مشـترکین دسـتگاه بـه صنـدوق و دریافت وجـوه اضافی 
و مـواردی ازاین دسـت اسـت کـه البتـه تعـداد رخـداد آن چنـدان زیـاد نبـوده و در برخی 

دستگاه ها نمود داشته است. 
وجـه غالـب تخلفات به حـوزه پرداختـی بازمی گـردد. در بخش دسـتگاهی در مواردی 

1- گفت وگو با اداره درآمد و هزینه
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دسـتگاه ها بـا وجـود دریافت وجـوه مربوط بـه بازنشسـتگان، به جای پرداخت مسـتمری 
آن را در امـور دیگـری بـه کار می گرفتنـد. در مـواردی نیز از محل وجـوه اضافی دریافت 
شـده از صندوق، خدماتی به بازنشسـتگان و البته شـاغلین ارائه شـده اسـت. برای مثال 
در مـوردی آموزش وپـرورش به جـای بازگرداندن وجوه به صندوق بازنشسـتگی کشـوری 
از محـل آن بـه شـاغلین و بازنشسـته های خـود وام داده اسـت؛ اقدامـی کـه به هیچ وجه 

توجیه کننده تخلف نیست. 
در حـوزه بانکـی نیز با توجه به سـاختار نظـام بانکی و پاداش های مربـوط به بهره وری 
شـعب کـه مـالک تعییـن آن مانده موجـودی شـعبه در پایان ماه اسـت، شـعب مختلف 
همـواره انگیـزه الزم جهـت تأخیر چنـدروزه در پرداخت ها را داشـتند که در مـوارد زیادی 

این انگیزه بالقوه عملیاتی نیز می شده است.  
وجـه دیگـر تخلفـات در این دوران را بایـد در رابطه میان دسـتگاه و بانک دید که جنبه 
برجسـته ای داشـته و در مـواردی حتی دسـتگاه ها روی شـعب بانک نفوذ زیادی داشـتند. 
بیشـترین نمونـه تخلف هماهنگ میـان بانک و دسـتگاه به این صورت بوده که دسـتگاه 
بـه بهانه هـای اداری و اجرایـی مختلـف، لیسـت پرداختـی و اطالعـات الزم را بـا تأخیـر 
قابل مالحظـه ای در اختیـار بانـک قـرار  داده و با توجـه به هماهنگی انجام شـده برای این 

موضوع تسهیالت ویژه ای در ازای آن از بانک دریافت کرده است. 

برخورد با تخلفات
همان طـور کـه ذکـر شـد ریشـه بخـش مهمـی از تخلفـات بـه دسـتگاه ها و کارمنـدان 
مشـخصی بازمی گشـت، از سـویی بـا توجـه به سـاختار سـازمانی، صندوق تـوان دخالت 
در امـور دسـتگاه های دیگـر و برخـورد بـا کارمنـدان آنـان را نداشـته و از سـوی دیگـر 
دسـتگاه ها زیـر بـار ایـن تخلـف نرفته و همـواره مشـغول طرح عـذر و بهانه هایـی برای 

موجه نشان دادن وقایع بودند. 
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 اگـر مـورد تخلفی رصد می شـد، انـواع و اقسـام بهانـه را می آوردند که 
امـروز کارمندم نیسـت، فردا عید اسـت، خـورده به تعطیات؛ سیسـتم 
قطـع شـده و...! پیگیـری این ها بسـیار زمان بـر و تقریباً بی نتیجـه بود و 

با نیروی انسانی محدود هم نمی شد.1 

بنابرایـن بـا توجه به سـاختاری بـودن ریشـه مشـکالت، محدودیت نیروی انسـانی و 
عـدم وجـود بانک اطالعاتی و تجهیزات سـخت افزاری مناسـب، امکان پیگیری مسـتمر 
ایجـاد فرآیندهـا و سـاختار نظارتـی بـر پرداختی هـا وجود نداشـته اسـت. با ایـن حال در 
مـواردی کـه بازنشسـته ای طی تمـاس، اعتراضی را مطـرح می کرد این مـورد به صورت 

جدی از سوی صندوق پیگیری می شد تا حقوق فرد سریع تر پرداخت شود. 
از نظـر اداری و قانونـی، صنـدوق توان دخالـت و امرونهـی در امور بانک 
یـا دسـتگاه ها را نـدارد. در خصـوص مواردی که شناسـایی می شـدند ما 
مکاتبـات زیـادی بـا شـعبه های مختلـف بانـک داشـتیم که مثـا آقا یا 
خانـم الف حقـوق را به موقـع پرداخت نکرده و حسـاب صنـدوق با دیگر 
شـعبه ها متفاوت اسـت. طبیعتا چـون کارمند مـا نبودند نمی توانسـتیم 
توبیـخ کنیـم امـا تذکـر می دادیـم و معمـوال پیگیـری هم می شـد. در 
برخـی مـوارد نیـز دسـتگاه ها روی بانک های منطقـه ای نفوذ داشـتند و 
هماهنگی هایـی را انجـام می دادنـد کـه از نظـر ما درسـت نبـود، ما هم 
سـاکت نمی نشسـتیم و بـا ایـن مـوارد مبـارزه می کردیم. یک مشـکل 
اساسـی ایـن بـود کـه کل کارکنـان صنـدوق 600 نفـر بودنـد، اصـاح 
سـاختارهای مخابراتـی جدیـد خیلـی بـه مـا کمک کـرد؛ قبل از سـال 
1393 هرچـه می خواسـتیم بـه ایـن حـوزه ورود کنیم، زیرسـاخت فنی 
ما کشـش جمع آوری داده از کل کشـور را نداشـت و این نقص همیشه در 

سازمان مشهود بود.2 

در خصـوص عـدم اطالع رسـانی به موقـع تغییـرات به صـورت عمـدی که سـبب پرداخت 
1- گفت وگو با بهبود خلیلی

2- گفت وگو با حسین بخشی زاده
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وجـوه اضافه به دسـتگاه ها توسـط صندوق می شـد، قصور ابتـدا بر عهده فـرد و در درجه دوم 
بر عهده دستگاه بود و صندوق با حداکثر توان بازگشت وجوه را پیگیری می کرد. 

اگـر مـوردی پیـش می آمد ابتـدا فـرد را دعـوت می کردیـم و می گفتیم 
چرا اطـاع ندادی و حقوق گرفتـی، معموال عذرهایـی را مطرح می کردند 
و قبـول می کردنـد کـه مبلـغ را بر گردانند امـا بعد فکـر می کردند جدی 
نیسـت و کاری انجـام نمی دادنـد. زمـان کـه می گذشـت به ذی حسـاب 
نامـه می زدیـم، اگـر کم توجهـی می کـرد بـه سـازمان کل بازرسـی نامه 
می زدیـم و تصـرف در امـوال دولتی را اطاع می دادیم و بازرسـی فشـار 

می آورد تا مبلغ را بازگردانند.1 

1- گفت وگو با رضا جعفری





تحول پرداختی:
ایده ای که به دل می نشیند

)1378-84(

- طرح ایده
مسـئله پرداخـت مسـتقیم از سـال 1377 کمابیـش در صنـدوق مطـرح می شـود. تحول 
سـازمانی و رویکـرد نوآورانـه رئیـس وقـت و اشـتیاق بـاالی او در دریافـت نظـرات و 
ایده هـای نویـن، ذهـن کارمنـدان دغدغه منـد را فعـال کرده و با کشـاندن آنهـا پای میز 
جلسـات، صنـدوق را از سـازمان به خانـواده و کارمندان را به اعضای یـک خانواده تبدیل 
می کنـد. منشـأ طـرح ایده پیاده سـازی نظـام پرداخـت مسـتقیم را می تـوان در البه الی 

همین جلسات در تهران پیدا کرد. 
موضـوع از طریق اداره کل اسـتان تهران توسـط آقای مختـارزاده مطرح 
شـد. ایشـان پیگیـر این موضـوع بودنـد، مدیرعامـل وقت سـازمان هم 

استقبال کردند.1 

پیشـنهاد مسـتقیم ایـن ایـده در سـال 1378 در یـک جلسـه توسـط آقای مختـارزاده 
مطرح می شود. 

1- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم  زاده
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سـال 1378 بـود کـه در جلسـه ای خدمـت آقـای ثابـت عـرض کـردم 
می توانیـم حقـوق برخی از دسـتگاه ها را که تعـداد بازنشسـته آنان کم 
هسـت خودمان پرداخت کنیـم و از فرآیند نامطلـوب روش کنونی خارج 

شویم، این پیشنهاد با موافقت و استقبال ایشان مواجه شد.1 

رئیـس بـه مختـارزاده اختیـار تـام می دهـد و فرآیند پیاده سـازی ایده توسـط ایشـان و 
همـکاران آغاز می شـود. بدون شـک مشـکالت پرداخـت غیرمسـتقیم و همچنین وجود 
تأمیـن اجتماعـی به عنـوان صندوقی مشـابه با فرآیندهای پیشـرفته تر و مشـکالت کمتر 

نقش مهمی در شکل گیری ایده نظام پرداخت مستقیم داشته اند. 
در سـمت دسـتگاه ها برخـی از ابتـدا تمایل داشـتند تا امـور این موضـوع را به صندوق 
واگـذار کننـد، معمـوال ذی حسـاب هایی کـه بهره بـرداری غیرقانونـی از فرآینـد پرداخت 
غیرمسـتقیم نداشـتند، همـواره از گذشـته گالیـه و اعتراض هایـی بـرای پرداخت حقوق 
داشـتند، بـا ایـن حال با توجه به مشـکالتی که مرور شـد امـکان تحقق این درخواسـت 
وجود نداشـت؛ ضلع سـوم این ماجرا یعنی بازنشسـتگان نیز از ابتدا با توجه به تأخیرهای 
موجـود به طور طبیعی تمایل داشـتند تا حقوقشـان را به طور مسـتقیم از صنـدوق دریافت 
کننـد، البتـه ایـن واکنـش و تمایل بسـتگی به سـطح آگاهـی بازنشسـتگان از تعامالت 

مالی میان صندوق و دستگاه داشت. 
زمانی که برای حسابرسـی به دسـتگاه ها می رفتیم، ذی حسـاب دسـتگاه ها 
همیشـه اعتراض داشـتند که پرداخت حقوق بازنشسـته ها جـزو وظایف ما 
نیسـت، به مـا تحمیل شـده و کار اضافی انجـام می دهیم. این شـکایت ها 

به مسئولین سازمان منتقل می شد.2 
دسـتگاه ها خیلـی دغدغه نداشـتند و کار روتینشـان را انجـام می دادند، البته 
همیشـه گالیه هایـی بـود کـه کار اضافـی انجـام می دهیـم امـا جـدی نبود. 
آن سـوی داسـتان یعنی بازنشسـته ها ضمن مطالبه این موضوع، مدام تأکید 

1- گفت وگو با صمد مختارزاده
2- گفت وگو با اداره کل درآمد و هزینه
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داشتند که اجرا شود تا حقوقشان را به موقع دریافت کنند.1 

- پرداخت نیمه مستقیم
مدتـی بعـد از موافقت رئیس سـازمان، اداره کل اسـتان تهـران، کار را با دسـتگاه های زیر 
ده نفـر آغـاز می کنـد؛ در گام اول از طریـق امـور مالـی بـه دسـتگاه ها اعالم می شـود که 
بازنشسـته ها در بانـک صـادرات حسـاب باز کنند. هم زمان فهرسـت افراد بر اسـاس حکم 

حقوقشان آماده می شود و طی یک ماه پرداخت مستقیم به انجام می رسد. 
گفته هـا حاکـی از آن اسـت کـه تا سـال 1378، دسـتگاه مبلـغ پرداختی را محاسـبه و 
ضمـن تقاضـای وجـه اعـالم می کرد، اما از آن سـال دومین تحـول در ایـن فرآیند ایجاد 
می شـود، به طوری کـه دسـتگاه تنهـا تقاضـای وجـه داده و درواقع صنـدوق تعیین کننده 
مبلـغ می شـود؛ البتـه بخـش مهمـی از تعییـن مبالـغ همچنـان مبتنـی بـر اطالعـات 
دسـتگاه ها بـوده و مشـکل بانـک اطالعاتـی صنـدوق همچنـان پـا برجـا می مانـد. این 
اتفـاق هم زمان با شـروع پرداخت مسـتقیم دسـتگاه های زیـر ده نفـر رخ داده و به دوران 

پرداخت نیمه مستقیم معروف شده است. 
بهمن مـاه 1380 بـود کـه پرداخـت نیمه مسـتقیم بـا آمـوزش و پرورش 

شروع شد و چهار پنج سال هم ادامه داشت.2 

اصلی تریـن دلیـل آغـاز کار در تهـران را می تـوان طراح ایـده این نظام و مسـئولیت او 
در اسـتان تهـران دانسـت، بـا این حال وجود تعداد بازنشسـته زیاد و دسترسـی آسـان به 
آنـان در تهـران نیـز از موارد حائـز اهمیت در انتخاب این اسـتان به عنـوان آغازگر تحول 

در نظام پرداخت به شمار می آیند. 
اولیـن مؤسسـاتی کـه به پرداخت مسـتقیم پیوسـتند مؤسسـه کشـاورزی، 
سـازمان برنـج کشـور و شـرکت آسـمان بودند که دو سـه مشـترک بیشـتر 

1- گفت وگو با رضا جعفری
2- گفت وگو با اداره کل درآمد و هزینه
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نداشتند و اکثر همکاران آن ها عضو تأمین اجتماعی بودند.1 

بالفاصلـه در گام دوم، عملیـات اجرایـی روی دسـتگاه های زیـر 50 نفـر اجرا می شـود؛ 
پیاده سـازی نظـام پرداخـت مسـتقیم در دسـتگاه ها شـش مـاه زمـان می بـرد و در فرآیند 
اجـرای آن اشـکاالت نرم افـزاری و اجرایـی تـا حـد زیادی شناسـایی و برطرف می شـوند. 
همچنین هم زمانی برخی مسـائل بیرونی نیز اهمیت این مسـئله را در نگاه برون سـازمانی 

تقویت کرده و به حمایت سایر نهادها در رشد و توسعه آن کمک می کند. 
خاطـرم هسـت سـال 1382 می خواسـتند پـاداش پایـان خدمـت را بـه 
بازنشسـتگان و شـاغلین کـه بر اسـاس قانـون می گرفتنـد اما درگذشـته 
تعییـن تکلیـف نشـده بـود، پرداخـت کننـد، قانون بودجـه هم تکلیـف کرد 
کـه بازنشسـتگان سـال های قبل هم پـاداش را به معیار مشـخصی دریافت 
کننـد. رئیس سـازمان مدیریت وقت گفت آخر سـال اسـت و زمـان نداریم، 
از صنـدوق سـؤال کردند کـه آیـا امکانـات الزم را دارد یا خیر امـا اطالعات 
ناقـص بود، آن زمان مسـئولین متوجه اهمیت پرداخت مسـتقیم شـدند و به 
نظـرم آن پـاداش پایـان خدمت بااینکه وظیفـه صندوق نبـود و جزو وظایف 
دسـتگاه ها محسـوب می شـد امـا در جلـب توجهـات بـه نظـام پرداخـت 

مستقیم اهمیت زیادی داشت.2 

- زیرساخت ها
زیرسـاخت های نظـام پرداخـت مسـتقیم را می توان به سـه بخش شـامل منابع انسـانی، 
امـور قانونـی و تجهیـزات تقسـیم کـرد. همچنین عـالوه بر مرکـزی، فرآینـد تجهیزات 

زیرساختی را می توان در حوزه استانی به صورت مجزا دنبال کرد. 

منابع انسانی
در حـوزه منابـع انسـانی نـه نیرویی به صنـدوق اضافه شـده و نه به دلیل مکانیزه شـدن 

1- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده
2- همان
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نظـام پرداخت هـا، نیرویـی از واحـد درآمـد و هزینـه یـا دیگر واحدهـا کم می شـود، تنها 
اتفـاق رخ داده در ایـن فرآینـد انجـام امـور و ثبت فرم ها بـه صورت کامپیوتری اسـت. با 
توجـه بـه اینکـه پرداخت مسـتقیم بخشـی از وظایف کارشـناس بـوده، این اتفاق سـبب 
سـبک شـدن کار کارشـناس این حوزه شـده و او وقت بیشـتری را به سـایر وظایف خود 

اختصاص می دهد. 
تجهیـز در حـوزه منابـع انسـانی را می تـوان بـه آمـوزش کارمنـدان مرتبـط با این حـوزه در 
اداره درآمـد و هزینـه ارجـاع داد. ارتقـای مهـارت و توانایی نیروی انسـانی مهم ترین تحول این 
حـوزه بـه شـمار می آید کـه نقش برجسـته ای در سـایر امـورات صندوق نیز داشـته اسـت. در 
ایـن خصـوص دوره هـای آموزشـی ویژه ای در تهران و سـایر اسـتان ها بـه مرور زمـان برگزار 
می شـود و کارمنـدان ابتدا مبانـی و اصول کار با کامپیوتر را یاد می گیرند و در ادامه و سـال های 

آتی کار با نرم افزار تخصصی طراحی شده توسط شرکت بهور را آموزش می بینند. 

امور قانونی
در مسـیر اجـرای نظـام پرداخـت مسـتقیم هیچ مانعـی به صـورت قانونی نبـوده و نیازی 
بـه تغییـر قوانیـن موجـود یا ایجـاد قانون جدیـد وجود نداشـت. دسـتورالعمل های داخلی 
موردنیـاز نیز توسـط صندوق تهیه می شـوند، همچنین با توجه به اینکـه امور الکترونیک 
در اساسـنامه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری دیـده شـده، در ایـن حوزه نیـز ممنوعیتی 

وجود نداشته است. 
دیگـر امـور قانونـی به ارتباطـات نهادی و باالدسـتی بازمی گـردد؛ زیرمجموعه سـازمان 
مدیریـت بـودن در ایـن حوزه بـه یکی از مزیت های صندوق بازنشسـتگی کشـوری تبدیل 
می شـود و هماهنگـی بـاالی بخش برنامه بودجـه و بخش اداری اسـتخدامی در نحوه اجرا 

و تفصیل قانون که توسط سازمان برنامه تعیین می شد به کمک صندوق می آید. 
از نظـر قانونـی بـه آن صـورت که الزم باشـد مجلـس وضع کنـد نیازی 
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نبـود، چـون آیین نامـه و مصوبـات هیئت وزیـران کـه می آیـد مراجـع 
مقـررات مـا هسـتند اما اجبـاری نیسـتند، مثـًا جایی مجلس بـه وزیر 
اختیـار داده تـا اسـتفاده کنـد و نیاز بـه قانون جدیـد نداشـتیم، با چند 

تغییر و مصوبه کارمان راه افتاد.1 

بـا وجود پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم مطابـق قانون موارد مربوط به اسـتعالم ها 
و بررسـی اسـتحقاقی همچنان بر عهده دسـتگاه بود.2 قانون هنوز ضعف خود را برطرف 
نکـرده بـود و بی انگیزگی دسـتگاه ها سـبب می شـد قانون اجرا نشـود یا باکیفیت بسـیار 
پایینـی بـه اجـرا رسـد. سـرانجام صنـدوق خـود دسـت به کار شـده و امـور اسـتعالمی را 

مستقیماً به صورت آنالین پیگیری می کند. 
در این حوزه خزانه و دارایی نیز تعامل خوبی با صندوق داشته اند.3

امور فنی و تجهیزات
در حـوزه فنـی تجهیز صنـدوق و تهیه زیرسـاخت های الزم جهت اجرای نظـام بر عهده 
واحـد مجـری آن یعنـی شـرکت بهور بوده اسـت. بـا توجه به برقـراری ارتبـاط آنالین با 
اسـتان ها، حجـم مراجعـه به سـایت صنـدوق افزایـش می یابـد و حجم بـاالی بارگذاری 

اطالعات به پهنای باند بیشتری نیاز پیدا می کند. 
پهنـای بانـد را ارتقـا دادیـم، زیرسـاخت های سـخت افزاری مان در بحث 
وب، سـرورها، آنتی ویـروس و مواردی را که ارتباط داشـت سـعی کردیم 
ارتقـا دهیـم تـا دسـتگاه اجرایـی مشـکل نداشـته باشـد، ایـن حجم 
بارگـذاری فایل هـا باعـث افزایـش تعـداد مراجعـه آنایـن بـه سـایت 
 ISP می شـد و الزم بـود امکانات سـخت افزاری وب و ارتباط میان سـتاد و
را تقویـت کنیـم. این هزینه هـا در برابر مزایایـی که طرح ایجـاد می کرد 

1- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده
2- گفت وگو با اداره درآمد و هزینه

3- گفت وگو با اداره درآمد و هزینه کنونی و پیشین
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اصـًا رقمی نبـود، به خصـوص که تولیـد و گسـترش این سیسـتم ها در 
داخـل همیـن شـرکت انجـام می شـد و سـهامدار اصلـی آن هـم خود 
صنـدوق اسـت، نیـروی انسـانی هم همـکاران خودمـان بودنـد و هزینه 

اضافه ای نداشت.1  

اصـالح سـاختارهای مخابراتـی تأثیـر باالیـی در برقراری ارتبـاط صندوق با اسـتان ها 
داشـته اسـت، برخـی از همـکاران معتقدند نبـود زیرسـاخت ها و امکانات نویـن و کندی 
ارتباطـات را می تـوان یکـی از مهم تریـن دالیـل ناکامـی پرداخت مسـتقیم در دهه های 

قبل از 90 دانست. 
بـا ایـن حـال تحـوالت زیرسـاختی در صنـدوق بـه دهـه 70 بازمی گـردد، در این سـال با 
ایجـاد شـرکت بهـور به عنـوان یک واحد تخصصـی نظـرات و تئوری های واحدهای سـتادی 
به عملیاتی شـدن نزدیک تر می شـوند، زیرسـاخت های الزم به صورت اصولی شناسایی شـده 
و برنامه ریـزی منظم تـری در مسـیر تهیـه و اسـتقرار آن هـا در صندوق صورت می گیـرد تا به 

مرور زمان با توجه به محدودیت منابع صندوق، تجهیزات موردنیاز تأمین می شوند. 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه ذات ارتبـاط دو سـویه اسـت و تجهیـز زیرسـاخت ها به تنهایـی 
پاسـخگوی یک ارتباط مؤثر نخواهد بود؛ بنابراین تجهیز واحدهای اسـتانی صندوق و همچنین 
دسـتگاه های اجرایـی در پایتخـت و سـایر اسـتان ها دیگـر بعـد مهـم این داسـتان محسـوب 

می شود. شرکت بهور در خصوص ارتباط مستقیم تحت وب با استان ها می گوید: 
از ابتـدا می خواسـتیم ایـن کار را انجـام دهیم امـا دسـتگاه ها آمادگی آن 
را نداشـتند، سیسـتم آن ها Dos بود و اصالً با کامپیوتر آشـنایی نداشـتند، 
اگـر بسـتر کار فراهـم بـود از ابتـدا همیـن کار را می کردیـم امـا بسـتر 
قدیمـی کـه تحـت وینـدوز بـود باعث شـد تـا ایـن کار بـا یـک فرآیند 

مجزا انجام شود.2 

1- گفت وگو با شرکت بهور
2- همان
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درحال حاضـر نیـز نیازهـای تحـوالت زیرسـاختی در کمیتـه مشـترک شـرکت بهـور، 
درآمد و هزینه و امور مالی بررسی می شود. 

امور مالی
بـه نظـر می رسـد در حـوزه پشـتیبانی مالی از نظـام پرداخت مسـتقیم برنامه مشـخصی 
وجـود نداشـته و اطالعات دقیقی به ثبت نرسـیده اسـت. واحدهای مختلف مسـئولیت و 
اطالعـات ایـن حـوزه را متوجـه اداره امور مالـی می دانند و امـور مالی با توجه بـه قرارداد 

بلندمدت صندوق با شرکت بهور مسئولیت آن را به این شرکت منتقل می کند. 
بـر اسـاس اعـالم شـرکت بهـور، تجهیـزات و تقویـت زیرسـاخت ها هزینـه چندانـی 
نداشـته امـا رقـم دقیقـی برای آن مشـخص نیسـت و برای جزئیات الزم اسـت بـه امور 

مالی صندوق مراجعه شود. 
تجهیـز زیرسـاخت ها بـه مـرور انجـام شـد و چـون بهـور بـا ما قـرارداد 
بلندمـدت دارد در قالـب آن دیـده می شـود و اصـًا تفکیـک نیسـت کـه 
بگوییـم بـرای سـخت افزار یـا نرم افـزار چقـدر هزینـه کردیـم. برگـزاری 
دوره هـای آموزشـی نیـز بـا بهـور بـود و هزینه هـای آن در قالـب همـان 

قرارداد دیده شده بود.1 

بـدون شـک در برخـی از اسـتان ها تجهیـزات تقویت شـده اند امـا آنچه پیداسـت این 
موضـوع بـه پـای نظـام پرداخـت مسـتقیم ثبـت نشـده  و به عنـوان یـک نیـاز کلـی در 
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـه حسـاب آمده اند. البتـه در اسـتان های فعال تـر نظیر 
گلسـتان ظاهـراً زیرسـاخت ها نیـازی بـه تجهیـز و تقویـت نداشـته  و تجهیـزات موجود 

پاسخگوی نیاز نظام پرداخت مستقیم بوده است. 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی و به عبارتی تجهیز نیروی انسـانی دیگر موضوعی اسـت 
کـه هزینه هـای آن ذهـن هر پرسشـگری را به سـمت خود جـذب می کنـد. در این حوزه 

1- گفت وگو با امور مالی
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نیـز بـا توجـه به قـرارداد پشـتیبانی شـرکت بهـور از فرآیندها و سیسـتم ها، آمـوزش امور 
مربوطـه و دسـتمزد مـدرس بـر عهـده شـرکت بهـور بـوده و بـا توجه بـه اینکـه مدرس 
دوره هـا آقـای کیایـی از همـکاران خـود شـرکت بودنـد، هزینه مـازادی به ثبت نرسـیده 
تـا بـه پـای نظـام پرداخـت مسـتقیم نوشـته شـود. بخـش دیگـر هزینـه ایـن دوره ها به 
محـل برگـزاری و مسـافرت های اسـتانی و امـور اجرایـی بـاز می گـردد. ترددهـا در قالب 
مأموریت های سـازمانی پوشـش داده شـده اند؛ در خصوص محل برگزاری نیز در مواردی 
کـه صنـدوق از امکانـات الزم برخوردار بوده، از همان اسـتفاده شـده و در مـواردی که نیاز 
بـه سـالن های مجهـز و بزرگ تر بوده، به نظر می رسـد طـی هماهنگی با بانـک صادرات 
بـدون ایجـاد هزینـه چندانـی، از امکانات آنـان بهره مند شـده اند که این امـر تعاملی مهم 

میان بانک و صندوق در حوزه نظام پرداخت مستقیم محسوب می شود.  





پرداخت مستقیم: آغازی استوار اما ناپایدار1

آخرین روزهای ریاسـت عبدالحسـین ثابت در صندوق بازنشسـتگی کشـوری را می توان 
پایـان مقدمـات و آغاز مرحله نهایی نظام پرداخت مسـتقیم دانسـت. اداره درآمد و هزینه، 
خردادمـاه 1384 را بـه دلیـل پیاده سـازی در آموزش وپـرورش اسـتان تهـران آغـاز نظام 
پرداخـت مسـتقیم می دانـد، بـا ایـن حـال شـرکت بهـور آغـاز نظـام را بـر مبنـای امور 

نرم افـزاری بـه آذرمـاه 1384 بازمی گرداند.
آذرمـاه 1384 بـود که تصمیم گرفتند شـماره حسـاب بازنشسـتگان در 
سیسـتم وارد شـود. برای این کار اسـتان تهران را به صورت آزمایشـی به 

شکل مستقیم انجام دادیم.2 

بـه دلیـل نقـص قدیمـی اطالعـات در صنـدوق، بهـور پلـی ارتباطـی میان صنـدوق و 
دسـتگاه ها ایجـاد می کنـد تـا دسـتگاه ها بتواننـد اطالعات مربـوط به کسـور و مزایـا را به 
صـورت ماهانـه به صنـدوق ارائه دهند. اردیبهشـت ماه 1385 در دوران ریاسـت حسـینعلی 
1- اگرچـه تقسـیم بندی زمانـی ایـن بخـش بـه اواخر دهـه 80 محدود می شـود اما بـا توجه به موضـوع پژوهش 
در ایـن بخـش بـه رونـد اصلی پیاده سـازی نظـام پرداخـت مسـتقیم می پردازیـم و بـرای جلوگیـری از پراکندگی 
مطلـب و آشـفتگی ذهـن خواننـده ابتـدا اشـاره ای به دوران نیمه مسـتقیم داشـته و در انتهـا نیز مباحثـی از دوران 
اجـرای سراسـری طـرح می گـردد، بنابرایـن محتـوای تاریخی این بخـش محدود بـه سـال های 84-1378 نبوده 

و فراتر از آن اسـت.
2- گفت وگو با شرکت بهور
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ضیائـی مرکـز آمـار ایـران و مردادمـاه 1385 وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان جنگل هـا 
و مراتـع و وزارت کار نیـز بـه ایـن نظـام می پیوندنـد. 1386 را می تـوان آغـاز رسـمی و 
کامل نظام پرداخت مسـتقیم در اسـتان تهران دانسـت. فرآیند اجرایی در اسـتان تهران به 
صـورت دسـتگاهی پیـش رفته بود و در نظر گرفتن تشـویقی های ویژه بـرای همکاران نیز 
نقـش مهمـی در انگیـزه و پیگیری آنان داشـت، بعـد از تهران بـا انتقال طرح به اسـتان ها 
همـه دسـتگاه ها ملـزم به پیاده سـازی هم زمان می شـوند که ایـن اتفاق دالیـل مختلفی از 
جملـه؛ آمادگـی اولیه واحد مرکزی بیشـتر دسـتگاه ها در تهـران، تعداد کمتر بازنشسـته در 

استان ها و رفع ایرادات نرم افزاری در مرحله اجرا در تهران داشته است. 

- مطالعات پیش از اجرا و تقسیم کار سازمانی
وقتـی صحبت از زیرسـاخت می شـود اولین مسـئله ای که ذهـن پژوهشـگران را به خود 
جلـب می کنـد، مطالعـات پیـش از اجراسـت. بـر اسـاس نتایـج گفت وگوهـا و مطالعـات 
کتابخانـه ای می تـوان اسـتنباط کـرد کـه در خصـوص اجـرای نظـام پرداخت مسـتقیم، 
مطالعـه سـاختاریافته و آکادمیکـی پیش از اجرا وجود نداشـته و در دوران اجـرا نیز برنامه 
مدونـی به عنوان نقشـه راه تهیه نشـده اسـت؛ بیشـتر فرآیند این طرح بـه صورت تجربی 
و بـا آزمون وخطـا پیـش رفتـه و مهم تریـن عامـل مؤثـر در اجـرا و موفقیـت آن دغدغـه 
و توانمندی هـای فـردی بـوده اسـت، به طوری کـه در مـواردی کـه ایـن دغدغـه وجـود 

نداشته، اجرای طرح بسیار کند شده و به آستانه لغو نیز رسیده است. 
هشـتاد درصـد ایـن جریان بـا آزمون وخطـا پیش رفتـه تا امـروز برنامه 

پخته و جامعی داشته باشیم.1 

بـه دلیل عدم وجود مطالعات پیشـین و نقشـه راه اجرایی، تقسـیم کار سـازمانی دقیقی 
نیـز وجـود نداشـته و پیگیری امور مربـوط به پرداخـت مسـتقیم در دوران مختلف در هر 

1- گفت وگو با اداره کل درآمد و هزینه
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واحـد به فردی محول شـده اسـت، هرچنـد عدم وجود برنامه ریزی و تقسـیم کار روشـن، 
فشـار اجرایـی طـرح را بـه دوش افـراد محـدودی وارد کـرده امـا در برخی مـوارد همین 
عـدم تقسـیم کار بـا توجه بـه دغدغه منـدی و مسـئولیت پذیری همکاران فعـال منجر به 

تسریع اجرای طرح شده است. 
همان طور که اشـاره شـد موضوع پرداخت ها از دهه 70 کمابیش در صندوق برجسـته 
شـده بود؛ در آن زمان جلسـاتی در اداره امور مالی برگزار می شـود و نمایندگانی از درآمد 

و هزینه، امور فنی و تعدادی از کارشناسـان اسـتان تهران در آن  شـرکت می کنند.1
بـه گفتـه بهبـود خلیلی از سـال 1392 یک سـتاد غیررسـمی بـرای پرداخت مسـتقیم 
شـکل می گیـرد و جلسـات منظم تـری بـا حضـور مدیـران بخش هـای مربوطـه جهـت 

پیگیری امور اجرایی تشکیل می شود. 
بـا گـذر زمـان کمیته هـای فنـی حقوقـی و سیسـتم ها مباحـث جدیـد را بررسـی و 
تصویـب می کننـد. اعضـای ایـن کمیته هـا را مدیـرکل درآمـد و هزینـه، مدیـرکل امـور 
فنـی، مدیـرکل امـور مالـی، مدیر اسـتان تهـران، معـاون فنـی و مدیر حقوقی تشـکیل 
می دهنـد. پیشـنهادهای مربـوط به ارتقا و توسـعه فرآیندهـای صندوق در ایـن کمیته ها 

مطرح و در صورت تائید برای عملیاتی شدن به شرکت بهور اعالم می شوند. 

- فرآیند اجرایی
بـا توجـه به پیوسـتگی کامل تحـوالت و فرآینـد پرداخت هـا، تفکیک زمانی آنـان امری 
دشـوار و بـه دلیل تداخل اقدامات پیشـین و پسـین کم اعتبار به حسـاب می آیـد. ازاین رو 
بـرای مـرور فرآینـد اجرایـی پرداخت مسـتقیم، الزم اسـت دوران پرداخت نیمه مسـتقیم 
نیـز در نظـر گرفته شـود. همان طور که در بخش پرداخت نیمه مسـتقیم شـرح داده شـد، 
فرآینـد اجرایـی تحـول پرداختـی در تهـران ابتدا با دسـتگاه های زیـر ده نفـر و در مرحله 

1- همان
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بعـد بـا دسـتگاه های زیـر پنجـاه نفر پیـش رفته کـه مجموعا هفـت ماه زمـان می برد.
در ایـن مرحلـه شـرکت بهـور برنامه ارتقـا یافته ای را بـرای این حوزه تهیـه می کند؛ از 
اسـفندماه 1380 به کمک این برنامه محاسـبات مسـتمری به طور کامل توسـط صندوق 
انجام و بر اسـاس آن مجموع حقوق به حسـاب دسـتگاه واریز می شـود.1 بعد از شناسـایی 
مشـکالت و رفـع آنـان، آموزش وپـرورش به عنـوان گزینه بعـدی برای پیاده سـازی نظام 
پرداخـت مسـتقیم انتخاب می شـود که برخی مخالفـت می کنند. گروهـی معتقدند پرش 
از دسـتگاه هایی بـا 50 نفـر بـه آموزش وپـرورش بـا 72 هزار مشـترک مشـکالت زیادی 
ایجـاد می کنـد و برخی مدعی می شـوند این انتخاب منجر به شکسـت پرداخت مسـتقیم 
خواهـد شـد. بـا این حـال حمایت ریاسـت سـازمان و پافشـاری مختـارزاده بـا همکاری 

شرکت بهور در امور نرم افزاری منجر به برداشتن این گام مهم می شود. 
بـا وجود منطقـی بودن ادامه فرآیند با دسـتگاه های کوچک تر، در خصوص پذیرش ریسـک 
ادامـه کار بـا حجـم بـاالی آموزش وپرورش سـه دلیـل مطرح می شـود: اول اینکه در سیسـتم 
آنالیـن تعـداد افـراد تفـاوت چندانـی در اجـرا ایجـاد نمی کنـد، دوم اینکه همین حجـم باالی 
مشـترکین آموزش وپـرورش در صورت موفقیت، سـایر دسـتگاه ها را ملزم بـه همکاری می کند 
و سـوم اینکه آموزش وپرورش تنها دسـتگاه دارای نرم افزار جامع در سراسـر کشـور بوده اسـت.

آموزش وپـرورش حـدود 60 درصـد مشـترکین را پوشـش می دهـد و 
بعـد از آن دانشـگاه های علـوم پزشـکی حـدودا 15 درصـد می شـوند و 
آن هـا هـم از نرم افـزار آموزش وپـرورش اسـتفاده می کنند، ایـن بود که 
تصمیـم گرفتیـم از ایـن طریق عمـل کنیم و بعـد باقی دسـتگاه ها هم با 
مـا همراه شـوند. برخی دسـتگاه ها سیسـتم Dos داشـتند و برخی اصا 

نرم افزار یکسان داخلی نداشتند.2 

پیـش از شـروع کار بـا آموزش وپـرورش شـرکت بهور با نصب آزمایشـی نرم افـزار آن، 

1- بـه دلیـل نبـود بانـک اطالعاتـی جامـع در صندوق مبنـای محاسـبات نرم افزاری اطالعـات دسـتگاه ها بوده و 
این دوران در واقع همان دوران پرداخت نیمه مستقیم است. 

2- گفت وگو با شرکت بهور
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شـناخت خود را نسـبت به فرآیندهای عملیاتی دسـتگاه افزایش می دهد که بدون شـک 
این اقدام نقش بسیار مهمی در تسهیل کار و همکاری دستگاه داشته است.  

مدتـی نرم افـزار آن هـا را به صـورت آزمایشـی نصـب کردیـم و بعـد از 
بررسـی متوجه شـدیم که به شـکل بسـیار سـاده ای بدون اضافـه کردن 
بـار کاری می شـود ایـن اطالعـات را از سیسـتم اسـتخراج و به صـورت 

ماهانه برای ما ارسال کنند.1 

بعـد از طراحـی نرم افـزار در تهـران کالس های آموزشـی با مقیاس کوچـک اما متعدد 
برگزار می شـود که در آن به کارشناسـان درآمد و هزینه صندوق و همچنین کارشناسـان 
دسـتگاه ها آموزش هـای الزم داده می شـود؛ ایـن کالس هـا نیـز توسـط شـرکت بهـور 

پوشـش داده شـده و هماهنگی هـای اجرایـی آنـان بر عهده اسـتان تهران بوده اسـت.
آن زمـان من در اسـتان تهران بودم، اعـام می کردند که دوره آموزشـی 
الف قرار اسـت برگزار شـود و مدیریت اسـتان اسـامی را اعـام می کرد، 
معمـوال فقط کارشـناس های پرداخت مسـتقیم در سـالن کنفرانس جمع 

می شدیم و آموزش می دیدیم.2 

پرداخـت مشـترکین آموزش وپـرورش طـی ماه هـای آینـده به طـور کامـل بـه صورت 
مسـتقیم انجام می شـود و بعد از آن سـایر دسـتگاه ها فعال می شـوند؛ نکته حائز اهمیت 

این کـه مسـئولیت کسـور و مزایا همچنان بر عهده دسـتگاه اسـت.
زمـان شـروع پیاده سـازی نظـام، اطالعـات بخش هایـی از دریافتی هـا یـا 
کسـورات مربوط به بازنشسـته را که به دسـتگاه مربوط می شـد نداشـتیم، 
بنابرایـن ارتباطـی بین صندوق و دسـتگاه تعریف کردیم که هر ماه قسـمت 
مربـوط بـه دریافتی و کسـورات را به صـورت یک فایـل به ما بدهنـد و مبلغ 
آن را به صـورت تجمیعـی بـه حسـاب صنـدوق واریـز کننـد، مـا آن هـا را با 
اطالعـات حقوق بازنشسـتگان تلفیـق می کردیم و مبلغ نهایی به حسـاب ها 

1- همان
2- گفت وگو با مریم مشرقی )اداره کل امور مالی(
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واریز می شد.1  

اگـر دسـتگاه ها تأخیـری در این حوزه داشـتند، مزایای بازنشسـته به صـورت معوقه به 
مـاه بعـد منتقل و تبعات آن متوجه خود دسـتگاه می شـود.

آن زمـان یـک واحد پاسـخگویی به ارباب رجوع داشـتیم که بازنشسـته ها 
مشکالتشـان را آنجا مطرح می کردند و رسـیدگی می شـد. آمـار داریم که 
از روزی 60-50 مـورد بـه 800 مـورد مراجعه رسـیده بود و آن قدر شـلوغ 
شـده بـود که من خودم هـم در واحد پاسـخگویی جوابگو می شـدم. برای 
مثـال گاهی تلویزیـون خبری مـی داد یـا در پرداخت حقوق وقفـه می افتاد 

و همه سرازیر می شدند.2 

اولین خواسـته شـرکت بهور و صندوق، متمرکز بودن حسـاب های همه بازنشسـتگان در 
بانـک صـادرات اسـت تا نیاز بـه چندین بـار هماهنگی های بـا بانک های مختلـف و توجیه 
آنان نباشـد. بنابراین به همه دسـتگاه ها اطالع رسـانی می شـود تا شـماره حسـاب سـپهری 
بانـک صـادرات مخصوص بازنشسـته های خود را اعالم کنند. در همیـن دوران با هماهنگی 
صنـدوق و بانـک صـادرات حسـاب های مشـترک افـراد نیـز حذف شـده و ازاین پـس تنها 

حساب هایی که به نام شخص بازنشسته است، موردقبول واقع می شوند. 
حتی حساب های قدیمی بانک صادرات هم باید به روز و سپهری می شد.3

از همـان ابتـدا و مخصوصـا بعد از پرداخت مسـتقیم سـازمان به شـدت 
پیگیـر داشـتن حسـاب فـردی مشـترک ها بـود کـه االن عنـوان آن 
سیسـتم شـاغلین اسـت، اواسـط دهـه هشـتاد مقاومت هایی از سـوی 
دسـتگاه ها بود کـه برخی عاقه ای به شـفاف بودن حسـاب ها نداشـتند 
و ایـن مسـئله همچنـان ادامـه دارد، این سیسـتم هنـوز فراگیر نشـده 
اسـت امـا بـه نظـرم فراگیر شـدن آن بـه پرداخت مسـتقیم هـم کمک 

1- گفت وگو با شرکت بهور
2- گفت وگو با صمد مختارزاده

3- گفت وگو با رضا جعفری
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می کنـد، یـک سـری نقل وانتقـال اطاعـات حـذف می شـود و برقراری 
حقوق سرعت پیدا می کند.1 

با هم زمانی پیاده سـازی کامل اسـتان تهران با اتفاقاتی ملی و تحوالتی درون سـازمانی، 
ادامـه رونـد حرکتـی نظـام پرداخت هـا تحـت تأثیـر قرارگرفتـه و از اولویت هـای اجرایی 
سـازمان خـارج می شـود. اما پیش از بررسـی ادامه ایـن روند ویژگی های برجسـته دوران 
ابتدایـی پرداخـت مسـتقیم را می تـوان در سـه گـروه امـور ارتباطـی، تبـادل اطالعات و 

واکنش های مخاطبین بررسی کرد. 

- امور ارتباطی و نرم افزاری
بخـش مهمـی از فرآینـد پیاده سـازی نظـام پرداخت مسـتقیم را باید به نام شـرکت بهور 
به ثبت رسـاند. این شـرکت به واسـطه پشـتیبانی نرم افزاری و برنامه نویسـی، بسـیاری از 
امـور ارتباطـی را نیـز به صورت مسـتقیم پیگیری کرده اسـت کـه می توان آن را در سـه 

بعد ثبت احوال، بانک و دستگاه تقسیم نمود. 
بعـد اول، برقـراری ارتبـاط بـا ثبت احـوال جهـت پیگیـری امـور اسـتعالم و بررسـی 

اسـتحقاقی اسـت؛ در ایـن حوزه ضمـن تعامالت مدیریتـی میان صندوق بازنشسـتگی و 
سـازمان ثبت احـوال در نتیجـه پیگیـری اداره کل درآمـد و هزینه با کمک شـرکت بهور، 

ارتباط آنالین جهت تبادل اطالعات برقرار می شود. 
بعـد دوم ارتباطـات مربوط به نظام پرداخت مسـتقیم هماهنگی با بانک اسـت. در این 

حـوزه کنتـرل شـماره ملی و شـماره حسـاب افـراد و همچنین صحت اطالعات حسـاب 
نظیـر نـام خانوادگی )با دقت در پسـوند و پیشـوند( و... به شـرکت بهور سـپرده می شـود 
کـه بـا طراحـی برنامـه خـاص و هماهنگی با بانـک صـادرات همه اطالعات بـه صورت 

نرم افزاری و با دقت باالیی موردبررسی قرار می گیرند. 

1- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده
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بعـد سـوم، ارتباطات میان صندوق و دسـتگاه ها اسـت. ایـن ارتباط را می تـوان در دو 

حـوزه مالـی و نرم افـزاری بررسـی کرد. حـوزه مالی مباحث خـاص خود را به دنبـال دارد 
و در بخش هـای مختلـف مطـرح اسـت؛ در حـوزه نرم افـزاری نیـز ارتباط با دسـتگاه ها را 

می توان به دو محور برنامه و تبادل اطالعات تقسیم نمود. 
همان طـور کـه ذکر شـد در مقطعـی نرم افـزار آموزش وپرورش روی سیسـتم شـرکت 
بهـور نصـب می شـود تـا با اجـرای آزمایشـی آن برنامه پرداخت مسـتقیم خـود را تقویت 
کننـد. در مثالـی دیگر در اسـتان فـارس تقاضا می شـود نرم افزاری تحت عنـوان پرداخت 
غیرمسـتقیم تهیه شـود تا با اسـتفاده از آن اختالف اشتباهات نظام مستقیم و غیرمستقیم 
بهتـر دیده شـود کـه اجرای همین پیشـنهاد منجـر به رضایـت و تعامل بیشـتر کارکنان 

دستگاه های استان با صندوق می شود.1	
در خصـوص تبـادل اطالعـات نیز اوایل سیسـتم تحت وب وجود نداشـت. دسـتگاه ها 
اطالعـات را بـا CD بـه صنـدوق می آوردنـد و کارشناسـان از طریـق نرم افـزار آن را 
می خواندنـد و اگـر خطایـی داشـت ثبـت می کردنـد، بدین ترتیـب این فرآیند با سیسـتم 

تحت ویندوز طی شده است. 
در گام بعـد نرم افـزار تحـت وب طراحـی می شـود و بـا تقویت زیرسـاخت های صندوق 
تبـادل اطالعات با دسـتگاه ها و سـایر نهادها به صـورت آنالین انجام می گیـرد. برای این 
نرم افـزار سـه بخش در نظر گرفته می شـود؛ نخسـت بخـش اطالعات مزایا و کسـورات و 
دوم بخـش مدیریـت و جمـع آوری اطالعات حقوقی و انجام محاسـبات که دو رکن اصلی 
را تشـکیل می دادنـد، در کنـار ایـن دو بخـش، بخـش سـوم جهـت بارگـذاری اطالعات 
دسـتگاه ها از روی CD در نظـر گرفته می شـود کـه دلیل آن عدم فعالیـت آنالین و وجود 
سـاختار نرم افـزاری در برخـی از دسـتگاه های مشـترک بـوده اسـت. در گام بعـد برقراری 
ارتبـاط آنالیـن بـا ثبت احـوال و همچنین تبـادالت مالی آنالیـن با دسـتگاه ها مورد هدف 

1- مثال استان فارس در دوران شکوفایی نظام پرداخت مستقیم و اجرای سراسری قرار دارد.
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قـرار می گیـرد کـه به صـورت آرام و همراه بـا فرآیندی زمان بـر به مرحله اجرا می نشـیند 
و شکوفایی آن را می توان در دوران عطر بهار دنبال کرد. 

- واکنش ها
واکنش های درون سازمانی

ابتـدای طـرح مسـئله نظـام پرداخـت مسـتقیم مقاومت هایـی درون صنـدوق شـکل 
می گیـرد، بخـش مهمـی از ایـن مقاومت هـا بـه تـرس از تحـول و ایسـتادگی نیروهـا 
در مقابـل پذیـرش فرآیندهـای جدیـد بازمی گـردد. در آن سـال ها بخش مهمـی از بدنه 
صنـدوق، سـابقه کار نسـبتا باالیـی داشـتند و بـه فرآیندهای قدیمـی عادت کـرده بودند 
و باوجوداینکه می دانسـتند تحوالت در راسـتای بهبود شـرایط خودشـان و بازنشسـتگان 

است اما در برابر آن مقاومت می کردند. 
تغییـر نظـام پرداخـت بـا اصطـکاک بدنـه همـراه و نیازمند سـاعت ها 
آمـوزش کارکنـان دسـتگاه های اجرایی بود. بازنشسـتگان هـم تغییرات 
را بسـیار سـخت می پذیرفتند، به طورکلی پیاده سـازی تغییرات همیشه 
بـا مقاومت هایـی همراه اسـت، با ایـن حال دسـتگاه ها اسـتقبال کردند. 
اگـر حمایت آقـای دکتر اسـامیان از این موضـوع نبود انجام کار بسـیار 

سخت تر می شد.1 

بـا وجـود مقاومت هـای مـوردی، فضـای کلـی صنـدوق را می تـوان مثبت دانسـت و 
گفـت بیشـتر کارمنـدان پذیـرای تحـوالت بوده اند.

بدنـه صنـدوق همـکاری خوبـی داشـتند، چـون فرآیند هـا و کنترل هـای 
آن هـا بهتـر بـود، مخصوصـا اداره کل امـور مالـی که با این شـیوه تسـلط 
دقیق تـری روی پرداخت هـا داشـت. چـون مـا بـا بزرگ تریـن دسـتگاه 
شـروع کـرده بودیـم دسـتگاه های اجرایـی هم به تدریـج اضافه شـدند و 

1- گفت وگو با حسین بخشی زاده
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بـا توجه بـه گسـتردگی حجـم کاری و فرآیندهای آموزش وپرورش شـهر 
تهران مقاومت خاصی نشان ندادند.1  

در سـطوح مدیریتـی بـا وجود حمایت کامل مدیران ارشـد سـازمان و همکاری بسـیاری از 
مدیـران میانـی، مقاومت هایی نیز وجود داشـته اسـت. در آن برهه علی رغم اینکـه اداره درآمد 
و هزینـه بایـد بانـی اصلی این فرآیند باشـد اما به دلیـل برخی مخالفت ها از جانـب اداره فوق، 

بیشتر امور ابتدایی و فرآیندهای مربوطه در اداره کل استان تهران پیگیری می شود. 
آن زمـان اداره درآمـد و هزینـه مخالف بـود و کمکی نکـرد، اداره مالی 
هـم اطاعـات را از ما می گرفـت و فقط پرداخـت را انجام مـی داد، آقای 
ثابـت بـه من اختیـار تـام دادنـد و پیگیر هـم بودنـد، خوشـبختانه به 
خاطـر ارتباطـی که با واحدهـای مختلف داشـتیم و عاقـه ای که خودم 

داشتم، موفق شدیم.2 

واکنش بازنشستگان
ابتـدای طـرح از سـوی بازنشسـتگان نیز مقاومت هایـی رخ می دهد؛ بیشـترین مقاومت در 
افتتـاح حسـاب در بانـک صـادرات بـوده اسـت که با توجـه به سـن باالی بازنشسـتگان 
عزیـز چنـدان عجیب به نظر نمی رسـد؛ اما در گام دوم بازنشسـته ها با توجـه به اینکه این 
نظـام منجـر بـه پرداخت به موقـع حقوق شـده و تأخیرهـا را از میان می بـرد از ماهیت آن 
آگاه شـده و بـا اجـرا همکاری می کنند. هر جا تعامل با بازنشسـته ها بیشـتر بـوده و آگاهی 
میـان آنـان وجود داشـته، سـطح همـکاری باالتر بـوده و امور سـریع تر پیش رفته اسـت. 
درنهایـت پرداخـت مسـتقیم منجر به رضایـت بازنشسـتگان و همچنین انتقـال پیام های 

محبت آمیز و تشکر فراوانی به همکاران و مدیران صندوق شده است. 

1- گفت وگو با شرکت بهور
2- گفت وگو با صمد مختارزاده 
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همکاری و مقاومت های دستگاهی
در ابتـدا آموزش وپـرورش بـرای تسـریع فرآینـد، تعـدادی نیـروی کمکـی بـه صنـدوق 
می دهد که در طبقه پایین سـاختمان صندوق بازنشسـتگی کشـوری مسـتقر می شـوند،1 
همچنیـن در مقطعی بخشـی از سـاختمان خود را بـا تمام امکانات جهت اسـتقرار نیروها 
در اختیـار صنـدوق قـرار می دهـد. در اسـتان ها نیز آموزش وپـرورش بیشـترین همکاری 
دسـتگاهی را بـا صنـدوق داشـته کـه البتـه بـا توجـه بـه برخـورداری از بیشـترین تعداد 

مشـترک و اینکـه ذینفـع اصلـی ایـن نظام محسـوب می شـود، امری طبیعی اسـت.
در کنـار ایـن همکاری ها، مقاومت های بسـیاری نیز از سـوی دسـتگاه ها وجود داشـته 
اسـت. بخـش مهمی از ایـن مقاومت  ها مربوط به مـوارد خاصی بوده کـه فرآیند پرداخت 

غیرمسـتقیم منافعی برای آنان به دنبال داشـته اسـت.
بعـدا متوجـه می شـدیم بـرای مثـال پـول 20 هـزار بازنشسـته را از مـا 

می گرفتند اما 18 هزار بازنشسته داشتند.2 

در اسـتان تهـران پیـش از اجرا، بیشـتر ذی حسـاب ها طی برگزاری جلسـات مشـترک 
توجیـه شـده و همـکاری می کردند امـا در برخی مـوارد نیز مخالفت ها و کارشـکنی هایی 
وجـود داشـت، البتـه در اوایـل کار همـه دسـتگاه ها حتی در برابـر باز کردن حسـاب های 
جدیـد هـم مقاومت داشـتند. به طورکلـی می توان گفت گاهی دسـتگاه ها فقـط همکاری 
نمی کردنـد امـا بعضـا مانع تراشـی هایی نیـز بود؛ حتـی در مـواردی که مقامات سـازمانی 
بـا کلیـات طـرح موافقـت کرده بودنـد واحدهـای اجرایی و برخـی اسـتان ها در همکاری 

تعلل می کردند. 

1- گفت وگو با اداره کل درآمد و هزینه
2- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده





پایداری سرو در خواب زمستانی

افزایش شتاب پیشرفت های اجرایی طرح پرداخت مستقیم بعد از سال 1380، سبب شد 
تا در سال 1386 پیاده سازی نظام در تهران به تکامل برسد. با این حال بعد از آن فرآیند 

اجرایی کند شده و به نوعی در اغما فرو می رود.
در اسـتان تهران بعد از پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم در سـازمان 
حالـت تنفس ایجاد شـد، این طـور نبود کـه ابالغی بیاید اما سـرعت کار 

کاهش یافت.1  

اولیـن و مهم تریـن عامـل در کاهـش سـرعت پیاده سـازی نظـام را بایـد تغییـر نـگاه 
مدیریتـی در صنـدوق دانسـت، بدون شـک تغییر اولویت های سـازمان از سـرمایه گذاری 
تـا اقدامـات خدماتـی مبتنـی بـر خط مشـی و دسـتورات مدیریتـی و تحت تأثیـر عوامل 

مختلفی نظیر سرمایه صندوق، شرایط اقتصادی کشور و... قرار دارد. 
نـگاه مدیـر اهمیـت زیـادی دارد و می توانـد باعـث پیشـرفت موضوعی 
اولویـت سـازمان  یک زمـان  دیگـری شـود.  موضـوع  عقب افتادگـی  و 

سرمایه گذاری می شود و یک زمان شفاف سازی.2 
سـرعت رشـدی که داشـت کاهش پیـدا کرد؛ بـه نظر من بخشـی از آن 

1- گفت وگو با شرکت بهور
2- گفت وگو با صمد مختارزاده
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نـگاه مدیریتـی بـود، البته شـاید دوسـتانی کـه بیشـتر درگیـر کار بودند 
نظر متفاوتی داشته باشند.1 

دومیـن دلیـل را می تـوان مشـکل همیشـگی صنـدوق یعنـی نبـود بانـک اطالعاتی 
منسـجم از مشـترکین دانسـت که اگر این مسـئله نبود، با وجود حمایت هـای نرم افزاری 
و سـخت افزاری شـاید از همـان ابتـدا پیاده سـازی نظام به صورت سراسـری چنـدان دور 

از دسترس نمی نمود. 
دلیـل سـوم اجبـاری نبودن اجـرای نظام پرداخت مسـتقیم در کشـور بوده اسـت، این 
موضـوع بیشـتر توسـط مدیرانی که بـه آن عالقه مند بودند پیگیری می شـد که نشـان از 

عدم وجود ساختار منسجم و پررنگ بودن فرد محوری دارد. 
دلیلـش ایـن بود کـه تصمیمی بـرای اجباری بـودن موضوع در اسـتان ها 
نبـود، برخـی از مدیـران اسـتانی وقتـی مطلـع می شـدند کـه در تهران 
چـه کارهـای بیهـوده ای حـذف شـده، اسـتقبال و شـروع به جمـع آوری 
اطالعـات می کردنـد امـا برخی هـم همـکاری نمی کردنـد، تا بـا اجبار با 

آن ها برخورد کردیم.2 

چهارمیـن دلیـل را می تـوان مقاومت های سـازمانی دانسـت. بدنه صندوق بـا توجه به 
بـاال بـودن سـن، با تحـوالت تکنولوژیک چنـدان سـازگار نبودنـد و اولویت آن هـا تکرار 

روالی بود که سال ها به انجام آن عادت داشتند. 
تغییـر به طورکلـی و مخصوصا در ایران بسـیار سـخت اسـت؛ اگر میز یک 
کارمنـد را هـم بخواهیـد جابجـا کنیـد مقاومـت می کنـد، ایـن فرهنگ در 

کشور ما جا افتاده است.3 

دلیـل پنجـم را می تـوان افزایـش وظایـف صنـدوق در نیمـه دوم دهه 80 دانسـت که 
منجر به دوری آن از اهداف اصلی خود شـده بود، صندوق بازنشسـتگی کشـوری در حالی 

1- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده
2- گفت وگو با صمد مختارزاده

3- گفت وگو با بهبود خلیلی
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انجـام اقدامـات خدماتـی نظیـر تشـکیل خانه های امیـد، تورهـای سـیاحتی و... را گردن 
می گیـرد کـه بسـیاری معتقـد بودنـد ایـن اقدامـات در حـوزه وظایف صنـدوق جایگاهی 
ندارنـد، البتـه ایـن دلیـل تـا حـدی بـه قـدرت مدیـر و اولویت هـای اجرایی سـازمان که 

برگرفته از دستورات تیم مدیریتی است بازمی گردد. 
از اواسـط دهـه 80 وظایفـی بـه صنـدوق واگـذار شـد کـه کار مـا نبود، 
ارائـه خدمـات بـه بازنشسـتگان خیلی خـوب بود امـا اینکه ایـن وظایف 
بـه صنـدوق واگـذار شـود آن هـم بـا نیروی کمـی کـه در سـازمان و در 
اسـتان ها داشـتیم باعـث می شـد کارهـای اصلی سـازمان عقـب بیفتد. 
وظیفـه اصلـی صندوق کـه در اساسـنامه آمده اسـت دریافت کسـورات، 
حفظ سـرمایه مشـترکین و ازدیاد آن با سـرمایه گذاری و پرداخت حقوق 
در موعد بازنشسـتگی اسـت و شـامل این مـوارد نمی شـود. حفظ تعادل 

در وظایف سازمان هم بر عهده مدیر ارشد است.1 

دلیل ششـم را می توان دشـواری ایجاد فرهنگ سـازمانی، پذیرش تحوالت و همکاری 
سـایر اسـتان ها دانسـت، برخـی اسـتان ها اهتمـام جدی بـه اجرای ایـن طرح نداشـتند، 
دسـتگاه ها بانک صـادرات را به عنوان عامـل نمی پذیرفتند و زیرسـاخت های الزم در این 
حـوزه فراهـم نبـود. می توان چنین گفت کـه این تأخیرهـا از لحاظ نرم افزاری با مشـکل 
روبـه رو نبوده انـد و بـه محض فراهم شـدن زیرسـاخت ها و اعـالم آمادگی اسـتان، طرح 

به فرآیند اجرا ورود پیدا می کرد. 
در کنـار دالیـل فـوق کاهش ارتباطات اسـتانی و جلسـاتی که می تـوان آن را نوعی از 

اتاق فکر دانست نیز در کاهش سرعت رشد ایفای نقش داشته است. 
قدیم سـاالنه دو یا سـه بار جلسـات اسـتانی داشـتیم که اآلن کمتر شده 
ولـی در جلسـات اسـتانی هـم نظـرات خاصی مطرح نشـد، البتـه برخی 
اسـتان ها فعـال بودند و اسـتقبال می کردند اما عمومیت نداشـت. شـاید 
اگـر مدیرکل اسـتان تهـران آقای مختـارزاده نبـود و فرد دیگـری بودند 

1- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده
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این حرکت کندتر هم انجام می شد.1 

بـا وجـود طـرح دالیـل مختلـف بـرای ایجـاد وقفـه زمانـی در اجـرای نظـام پرداخت 
مسـتقیم، به خوبـی مشـخص اسـت کـه هیچ کـدام از دالیل فـوق توجیه کننـده تأخیرها 

نیستند و تنها روایتی هستند از آنچه در تاریخ رقم خورده است. 
در ایـن دوران ارتباطـات و شـناخت شـخص آقای مختارزاده در سـازمان کمک مهمی 
بـه پیشـرفت امـور نظـام پرداخـت مسـتقیم می کند، انگیـزه و پشـتکار همکاران اسـتان 
تهـران سـبب می شـود فرآینـد پرداخـت مسـتقیم حتـی در دورانـی کـه از اولویت هـای 

سازمانی صندوق خارج شده بود به طور کامل متوقف نشوند. 
خوشـبختانه همـکاران به نتیجـه کار ایمان داشـتند و همراهـی می کردند، 
یکـی از دالیـل موفقیت اسـتان تهران، همـکاران خوبمان بودنـد که بدون 
چشم داشـت تـا دیروقت و پاسـی از شـب می ماندند و تـالش می کردند، 
وقتـی در سـازمانی بدنـه و مدیریـت همراه باشـند قطعـا موفقیت حاصل 

می شود.2 

1- همان
2- گفت وگو با صمد مختارزاده



عطر بهار: شکوفایی نظام پرداخت مستقیم

حوالـی سـال 1385 ذی حسـاب ها در جلسـاتی کـه در دارایـی داشـتند متوجـه حـذف 
فرآیندهـای اضافـی، سـبک شـدن کار ذی حسـاب ها و دیگـر مزایـای اجـرای نظـام 
پرداخـت مسـتقیم در تهـران شـده و ایـن مسـئله منجـر به ایجـاد یک مـوج اعتراضی 
میـان آنان می شـود. درخواسـت ذی حسـاب ها اجرای نظـام پرداخت مسـتقیم در قلمرو 
کاری خودشـان بـوده و بـه دلیـل عـدم توجـه به ایـن درخواسـت در مقطعـی همکاری 
خـود را بـا صنـدوق قطـع می کننـد که منجر به ایجاد مشـکالتی می شـود؛ بـا این حال 
رایزنی هـای صنـدوق و همچنیـن حیاتـی بودن مسـئله مسـتمری برای بازنشسـتگان، 
آنـان را بـه ادامـه همـکاری مجبور می کنـد و این موج اعتراضی با شـدت بسـیار پایین، 

سال ها به طول می انجامد. 
همـه مباحـث نظـام پرداخـت مسـتقیم، پیاده سـازی و مشـکالت آن تـا پیـش از دهه 
90 بـه سـتاد مرکـزی و اسـتان تهـران بازمی گـردد و در دهه هـای 70 و 80 ایـن بحـث 
بـه اسـتان ها منتقل نمی شـود، البتـه بدون تردید مسـئولین اسـتانی کمابیـش در جریان 
تحـوالت و رویدادهـای تهـران هسـتند امـا ظاهـرا هیچ گونه درخواسـت یا دسـتوری در 
خصـوص پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم از سـتاد به اسـتان ها وجود نداشـته اسـت.
از سـال 1392 با واگذاری وظیفه پرداخت عائله مندی و اوالد به صندوق بازنشسـتگی، 
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تخصیـص بودجـه تغییر می کنـد. پیش از آن وجـوه مربوطه به دسـتگاه ها اختصاص داده 
می شـد امـا بعدازایـن سـال وجوه مسـتقیما بـه صنـدوق اختصـاص داده می شـود، البته 
دسـتگاه هایی کـه از ردیـف بودجـه برخـوردار نیسـتند همچنـان موظف به تأمیـن مالی 
مـوارد مذکور می باشـند. شـاید بتوان همیـن موضوع را جرقـه ای برای شـعله وری مجدد 

موج اعتراضی خاموش شده در دهه 80 دانست. 
سـال 1392 ذی حسـاب ها بـه دارایی اعتـراض کردند که چـرا کاری را که 
بـه ما مربوط نیسـت - بازنشسـته ای که از دسـتگاه خارج شـده اسـت - 
مـا انجـام می دهیم، ایـن وظیفه صنـدوق اسـت و دیگر انجـام نمی دهیم. 
جلسـاتی بـا خزانه داری کل کشـور داشـتیم و گفتیم با توجه بـه تعداد کم 
پرسـنلی که داریم، پوشـش این عملیـات برایمان مقدور نیسـت و نیاز به 

همـکاری همه ذی حسـاب های دسـتگاه های کل کشـور داریم.1

درهرحـال دوران رکـود بـه پایـان رسـیده و نظـام پرداخـت مسـتقیم این بار بـا ذخیره 
دانشـی از اجرایـی شـدن در اسـتان تهـران به طـور وسـیع و قاطع تـری بـا هـدف اجرای 

سراسری مطرح می شود. 
بـه صـورت جدی از سـال 1393 شـروع شـد، قبـل از آن مطرح بود امـا اراده 
جدی ای برای پیاده سـازی آن در سـازمان وجود نداشـت. متأسـفانه مشکالت 
بسـیار زیـاد بـود و ما مسـیر سـختی را بـرای اجرایی سـازی طـی کردیم اما 

پایان کار بسیار لذت بخش بود.2 

داسـتان تکـراری فردمحـوری ایـن بـار به کمـک نظام می آیـد و با مسـئولیت گرفتن 
بهبـود خلیلـی به عنـوان مدیـرکل درآمـد و هزینـه بـا توجه بـه عالقه منـدی و پیگیری 
ایشـان، دوبـاره بحـث در سـازمان داغ می شـود. در همیـن سـال ها در راسـتای اسـتقبال 
از ایده هـای نـو نظـام پاداش دهـی ویـژه ای نیـز برقـرار می شـود کـه بدون شـک نقش 

مؤثری در دمیدن جانی دوباره در نظام نوآوری در صندوق داشته است. 

1- گفت وگو با اداره مالی
2- گفت وگو با حسین بخشی زاده
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- پیاده سازی استانی
از اوایـل دهـه 90 ایـده ایـن طـرح طـی تماس هـای تلفنـی و جلسـات حضـوری از مرکز 
بـه اسـتان ها منتقـل می شـود و معیار انتخـاب اسـتان ها برای پیاده سـازی نظـام، داوطلبی 
آن هاسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در دوران پیاده سـازی نظام پرداخـت مسـتقیم در تهران بر 
اسـاس تقسـیمات جغرافیایـی، اسـتان البـرز وجـود نداشـت و کـرج زیرمجموعـه مدیریت 
اسـتان تهران محسـوب می شـد، باید دومین اسـتان فعال را از منظر پیاده سـازی مسـتقل 

در این حوزه استان گلستان دانست. 
بعد از اسـتان تهران و کرج پرداخت مسـتقیم در سـه اسـتان گلسـتان، 
خوزسـتان و کرمـان بـه صـورت آزمایشـی اجرا شـد؛ کـه از میـان این 
سـه، اسـتان گلسـتان اولین اسـتانی بود که توانسـت مأموریـت خود را 

انجام دهد.1 

در گلسـتان ابتدا جلسـاتی با ذی حسـاب ها و نمایندگان دسـتگاه ها برگزار شـده و افراد 
در خصـوص ماهیـت و اهـداف طـرح توجیه می شـوند. در گام بعد از شـرکت بهور جهت 
برگـزاری دوره آمـوزش نرم افـزاری دعـوت می شـود کـه آقای کیایـی به عنـوان نماینده 
شـرکت، جهـت انجـام ایـن مأموریت انتخـاب می شـوند. با آغـاز مرحله اسـتانی مقیاس 
کالس هـا بزرگ تـر شـده و همـه دسـتگاه ها نماینـدگان خـود را معرفـی می کننـد تا بر 
اسـاس برنامه ریزی انجام شـده توسـط مدیریت اسـتان طی سـه روز به صورت جلسـات 
دو و چهار سـاعته کالس های آموزشـی برگزار شـود. در هر کالس چند دسـتگاه به طور 
مشـترک حضـور می یابنـد و کالس بعـدی به دسـتگاه های بعـدی تعلق می گیـرد. نکته 
حائـز اهمیـت ادامه فرآیند آموزشـی اسـت، نمایندگان دسـتگاه ها حین آمـوزش، فرصت 

طرح سؤال و رفع مشکالتشان را داشتند. 
همچنیـن در حـوزه اطالع رسـانی جهـت به روزرسـانی حسـاب ها عالوه بر دسـتگاه ها از 

1- گفت وگو با رضا جعفری
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کانون هـا نیـز کمـک گرفته می شـود. تعامالت قوی مدیریت اسـتان با دسـتگاه ها و سـایر 
نهادهـای مربوطـه را می تـوان یکـی از مهم تریـن عوامـل موفقیـت آن به عنـوان اسـتان 

پیشرو و اولین استان متصل شده به نظام پرداخت مستقیم بعد از پایتخت دانست. 
توضیـح  را  جدیـد  حسـاب های  مزایـای  بازنشسـته ها  بـا  جلسـاتی  در 
می دادیـم، همچنیـن همایشـی بـا مدیـران مالـی، کارگزیـن دسـتگاه ها و 

مسئولین بانک برگزار کردیم تا توجیه باشند.1 

بـدون شـک گلسـتان هـم مانند تهـران و دیگـر اسـتان ها با مشـکالتی مواجـه بوده 
اسـت، ابتـدا مقاومت هایـی برای افتتاح حسـاب در بانک صادرات وجود داشـته اسـت که 
مدیریـت هیچ حسـابی را غیر از حسـاب سـپهری بانک صـادرات نمی پذیـرد. پراکندگی 
حسـاب ها، عـدم وجـود اطالعـات دقیـق از اعضـای صنـدوق معذوریت کـه به تازگی به 

صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شده اند و... از جمله این مشکالت بودند. 
در خصـوص همـکاری دسـتگاهی نیـز ابتـدا برخـی دسـتگاه ها مقاومت داشـتند اما با 
برگـزاری جلسـات، هماهنگـی و اطالع رسـانی، نیروها توجیه شـده و تعامـل خوبی میان 

صندوق و دستگاه ها شکل می گیرد.  
در هـر دسـتگاه دو نیـرو بـه مـا کمـک می  کند؛ یکـی رابط مالـی و یکی 
رابـط امـور اداری کـه کارهـا را پیگیـری می کنـد. مـا اول بـا تشـکیل 
کارگاه، بـا مسـئولین مالـی و اداری هماهنگ بودیـم و از این نظر نهایت 
همـکاری را بـا مـا داشـتند، موانـع را برطـرف می کردند و مجـدد پیش 

ما می آمدند.2 

بـا وجـود هماهنگی های انجام شـده، در برخی مـوارد آدرس و اطالعات مشـترکین در 
دسـترس نبوده و مشـکالتی را به دنبال داشـته اسـت؛ به طوری که در شـب اجرای اولین 
پرداخـت مسـتقیم اسـتانی حـدود 1000 شـماره حسـاب در لیسـت قرمز قـرار می گیرند، 

1- همان
2- همان



63بخش اول: آیینه تاریخ

پیگیـری مدیـر اسـتان حسـاب های مـورددار را بـه 100 عدد می رسـاند و بـرای رفع آن 
نیز یک روز وقت می خواهد. 

شـب قدر مـاه مبـارک سـال 1393 بـود کـه می خواسـتند نظـام را عملیاتی 
کننـد. رفتیـم مسـجد امـا آن قـدر اسـترس داشـتیم و نگـران اجـرای ایـن 
موضـوع بودیـم کـه برگشـتیم و تا صبـح کار  کردیـم. در برخی موارد نشـانی 
دوسـتان را نداشـتیم، آن زمـان دسترسـی بـه افراد سـخت بود و مشـکالت 
این چنینـی داشـتیم؛ ناگهـان اطـالع دادند کـه هزار شـماره حسـاب صحیح 
نیسـت و بیشترشـان سـنتی هسـتند. خیلـی بـرای مـا سـخت بود که شـب 
قـدر بـا ایـن مسـئله مواجـه شـدیم. با امـور اسـتان ها و امـور مالـی مرکزی 
تمـاس گرفتـم و اطالع دادم که این مسـئله درسـت نیسـت. مجـددا با بانک 
تبـادل اطالعات شـد و بیشـتر موارد حل شـدند اما نهایتا حدود 100 حسـاب 
همچنـان مشـکل داشـتند. یـک روز وقـت خواسـتم و بـا مدیرعامـل بانـک 
صـادرات صحبـت کـردم. گفتم 100 اسـم به شـما می دهم برای ما حسـاب 
بازکنیـد. گفتنـد ممنـوع اسـت، اجازه نداریم و نمی شـود، گفتم شـما حسـاب 
بازکنیـد پـول بـه آن واریز شـود تا زمانـی که فـرد مراجعه نکـرده و با تحویل 

مدارکش حساب را رسمی نکرده، پولی به او پرداخت نکنید.1 

مشـکالت حتـی اگـر فـراوان هـم باشـند بـا پیگیـری و تـالش قابل رفـع هسـتند و 
سـرانجام طـرح در اسـتان به سـرعت و بـا موفقـت اجـرا می شـود. 

فاصلـه طـرح ایـده تا اجرا در اسـتان کمتر از یک سـال بود و همـه امور در 
سال 1393 انجام شد.2 

بعد از گلسـتان، سـایر اسـتان ها به نوبت و بر اسـاس اعـالم آمادگی به نظـام پرداخت 
مسـتقیم می پیوندنـد. اجـرای فرآینـد در برخـی اسـتان ها نیـز زمان بـر می شـود، اسـتان 
فـارس بـه شـرکت بهور پیشـنهاد طراحـی نرم افـزاری به عنـوان پرداخت غیرمسـتقیم را 

1- همان
2- همان
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می دهـد. ماه هـای بعـد از آن ضمـن اینکـه نظـام پرداخـت در اسـتان، مشـابه قبل پیش 
مـی رود )صنـدوق مبلـغ را به صـورت یکجا به حسـاب دسـتگاه واریز می کند و دسـتگاه 
امـور پرداخـت را انجام می دهد(، کارشناسـان با اسـتفاده از نرم افزار تهیه شـده، گزارشـی 
بـر مبنـای اطالعـات پرداخت حقوق صندوق تهیـه و با عملکرد واقعی مقایسـه می کنند؛ 
با مشـخص شـدن اختالفات و اضافه پرداختی ها، ایرادات سـاختار حاکم برجسـته شـده 

و بدنه صندوق و دستگاه ها تحوالت پیشنهادی را می پذیرند. 
اسـتان خراسـان رضـوی آخریـن اسـتان فعـال شـده در ایـن موضـوع اسـت کـه بـا 
پیوسـتن آن، اجـرای طـرح بـه ثمـر نشسـته و از ابتـدای مهرمـاه 1395 نظـام پرداخـت 

مستقیم به طور سراسری در کشور اجرا می شود. 
سـال 1395 یک همایش دو روزه در برج سـپهر بانک صادرات در اسـتان 
خراسـان رضـوی به عنـوان آخرین اسـتان فعال شـده در نظـام پرداخت 

مستقیم داشتیم.1 

- تعامالت اطالعاتی
بعـد از برقـراری ارتبـاط آنالیـن بـا دسـتگاه ها، ثبت احـوال و بانـک، اسـتعالم ها کـه یکـی از 
مشـکالت اصلـی دوران پرداخـت غیرمسـتقیم بودنـد نیـز به طـور منظـم از سـوی صنـدوق 
پیگیـری می شـود. درحال حاضـر اطالعـات دو بـار با ثبت احـوال تطبیق داده می شـوند، یک بار 
دهـم الـی دوازدهـم مـاه کـه در ایـن بررسـی ممکـن اسـت گروهـی تائیـد نشـده و از فرآیند 
پرداخـت حـذف شـوند و بار دوم بیسـت وچهارم ماه و قبل از واریز حقـوق. همچنین با تعامالت 
انجـام شـده، ثبت احـوال آمـار فوتی ها را به صـورت ماهانـه در اختیار صندوق قـرار می دهد. در 

حوزه بیمه نیز تعامالتی با شرکت ها وجود دارد که در حال تقویت می باشند. 
ارسـال اطالعات مشـترکین توسط دستگاه در زمان پیاده سـازی نظام پرداخت مستقیم، 

1- گفت وگو با شرکت بهور



65بخش اول: آیینه تاریخ

نقـش مهمـی در پرداخـت حقـوق در فاصلـه 30-25 مـاه داشـته و دارد، بـرای تسـهیل 
ایـن مهـم شـرکت بهور قالب فایل هـای اطالعـات موردنیـاز را طراحی کـرده و در اختیار 
دسـتگاه ها قـرار می دهـد. درحال حاضر بارگـذاری و تائیـد اطالعات در فاصلـه دوازدهم تا 

بیست و دوم ماه انجام می شود. 
معمـوال دهـم هر ماه احکام بسـته می شـود و تا 22 ماه سـایت باز اسـت 
تا دسـتگاه ها اطالعاتشـان را ارسـال کنند، بعد از آن سـایت بسته شده و 

محاسبات و پرداخت ها انجام می شود.1 
اوایـل سـال به خاطـر تغییر احـکام یا ابالغ نشـدن بودجه دولت مسـائلی 
وجـود دارد امـا دوازدهـم تـا چهاردهـم هـر مـاه سـامانه بـاز می شـود و 
دسـتگاه تـا حـدود 22 هر ماه برای ارسـال و تائیـد اطالعات مهلـت دارد. 
بعـد از آن اطالعـات ظـرف یـک روز در سـرور سـتاد مرکزی جمـع آوری 
شـده و پـس از اسـتعالم های ثبت احـوال و بانـک به صـورت سیسـتمی 
لیسـتی آمـاده و بـرای بانک عامل ارسـال می شـود کـه بانک هـم در یک 

فرآیند 4-3 ساعته وجوه را واریز می کند.2  

همچنیـن دسـتگاه ها موظفنـد چـک مزایـا و کسـورات را در ایـن فاصلـه بـه صندوق 
تحویل دهند. 

دسـتگاه ها موظفنـد بیـن بیسـتم تـا بیسـت و پنجـم مـاه چـک مزایـا و 
کسـورات مشـخص شـده را به صندوق بدهنـد، ما به صـورت پیامکی هم 

این موضوع را به دستگاه ها یادآوری می کنیم.3 

البته این حوزه نیز به صورت آنالین فعال شده و فرآیند آن تسهیل یافته است.
در بحـث کسـورات و مزایای دسـتگاه های اجرایی چه در سیسـتم پرداخت 
مسـتقیم و چـه در دیگـر سیسـتم ها آنالیـن هسـتیم، حسـاب ها هر شـب 
به روزرسـانی می شـوند و نیـازی نیسـت دسـتگاه ها فیش کاغـذی بیاورند، 

1- گفت وگو با مریم مشرقی )اداره کل امور مالی(
2- گفت وگو با شرکت بهور

3- گفت وگو با مینا ظهرابی )اداره کل درآمد و هزینه(
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اطالعـات در سـامانه می آیـد و دسـتگاه مبلـغ را همان جا تائیـد می کند. هر 
دسـتگاه یک شناسـه میک دارد که بانک با آن شناسـه اطالعـات را دریافت 
می کنـد و از طریـق همـان واریزی هـا را بـه مـا اطـالع می دهد و مـا هم در 

سیستم خودمان بررسی می کنیم.1 

اگـر دسـتگاهی در ارسـال اطالعـات تأخیـر کند اصل مسـتمری بازنشسـته که وظیفه 
صنـدوق اسـت پرداخـت شـده و مزایای احتمالـی بازنشسـته در صورت وجـود به صورت 
معوقـه بـه مـاه بعـد منتقـل می شـود. با توجـه بـه اهمیت حقـوق بـرای بازنشسـتگان و 
همچنیـن مشـکالتی کـه تأخیـر در پرداخت ها برای دسـتگاه ها بـه دنبـال دارد و به دلیل 
تسـهیل فرآیندها در صندوق بازنشسـتگی کشـوری، دستگاه ها در سـال های اخیر حداکثر 

تالش خود را به کار برده و تنها در مواردی نادر چنین مشکالتی ایجاد شده اند. 
فرآینـد اجرایـی پرداخـت مسـتمری و وظیفه در اسـتان ها به صورت مرکزی و مشـابه 
اسـتان تهران اسـت، دسـتگاه های اسـتانی نیز موظفند در بازه دهم تا بیسـت و دوم ماه 

بـا بارگـذاری اطالعات خـود، وجه الزم را به حسـاب صنـدوق انتقال دهند.

- ویژگی ها، پایش و نظارت
ویژگی ها و مزایا

مهم تریـن نقـص فرآینـد پیاده سـازی نظـام پرداخت مسـتقیم را می تـوان نبـود مطالعات 
پیـش از اجـرا و طـرح جامع پیاده سـازی دانسـت. آسـیب این نقـص از دو حوزه برجسـته 
می شـود؛ نخسـت افزایـش اهمیـت فردمحـوری و عـدم سـاختارگرایی )به طوری کـه بـا 
تغییـر افـراد اجـرای طرح تحت تأثیر قرار می گیرد( و دوم پیشـرفت بخـش بزرگی از طرح 
بـا فرآینـد آزمون وخطـا کـه هزینه های خـود را به دنبال دارد. از سـویی شـاید وجود چنین 
طرحـی مانـع توقف هـای زمانـی و کنـدی اجـرا در سـال های مختلـف می شـد. می توان 

مزایا و ویژگی های مثبت بسیاری را برای نظام پرداخت های مستقیم برشمرد. 
1- گفت وگو با شرکت بهور
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کاهش و حذف تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان  -
کوتاه سازی و تسهیل فرآیند اداری برقراری مستمری بازنشستگی  -

افزایش نظارت و کنترل بر وجوه صندوق  -
کاهش نیاز به نیروی انسـانی در دسـتگاه ها؛ جمع آوری اسـناد کنترل علی الحساب ها   -
و پیگیـری اسـتعالم از مـوارد زمان بـر و نیازمنـد نیـروی انسـانی باالیی بـوده که به 

صورت سیستمی انجام می شود. 
به روزرسـانی مسـتمر اطالعـات و اعمـال لحظـه ای تغییـرات؛ بـرای مثـال، وقتـی   -
پسـری بـه سـن 20 سـالگی برسـد، پرداخت قطع می شـود و بـرای برقـراری مجدد 

باید مدارک مخصوص را تحویل دهد. 
یکپارچگی اطالعات در سراسـر کشـور و پایش مسـتمری؛ این اتفاق سـبب شـده تا   -
بازنشسـته در هـر جای کشـور که اقامت داشـته باشـد و یـا اگر محل اقامـت خود را 
تغییـر دهـد، حقـوق خود را بدون مشـکل دریافـت کند و نیـازی به انتقـال پرونده او 

از استانی به استان دیگر نباشد. 
تسـریع و بهبـود فرآیندهـای خدماتـی از جملـه وام دهـی بـه بازنشسـتگان؛ وجـود   -
اطالعـات مالـی و سیسـتم یکپارچه سـبب شـده تا به محض درخواسـت بازنشسـته 
بررسـی ها انجـام شـده و در صـورت وجود منابـع مالی وام به ایشـان پرداخت شـود، 
البتـه ایـن وام ها که شـامل وام ازدواج فرزندان، وام ضروری و... می باشـند از قبل نیز 
وجود داشـته  و پرداخت مسـتقیم فرآیند آنان را تسـریع بخشـیده اسـت. همچنین در 
نظـام پرداخت مسـتقیم پیامکی با محتـوای پرداخت حقوق بالفاصله بعـد از پرداخت 

برای بازنشسته ارسال می شود. 
فریادرسـی؛ وجـود سـاختاری برای پرداخت مسـتقیم در سـال 1394 بـه داد صندوق   -
رسـیده و سـرعت عمـل در پرداخت هـا سـبب شـده بـا وجود مشـکالت فـراوان در 
آن سـال پیـش از عیـد نـوروز سـاعت یـازده شـب حقوق مشـترکین کل کشـور به 
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صورت متمرکز از تهران پرداخت شـود، همین مشـکل در سـال 89 و پیش از نوروز 
90 نیـز در صنـدوق برجسـته شـده بـود، اما بـا وجـود پرداخت وجوه توسـط صندوق 

بازنشسته ها 6-5 فروردین ماه حقوق خود را دریافت کرده بودند. 
کمک به اقدامات ملی؛ نظیر پرداخت یارانه ها، سیستم های گردشگری و...  -

سرعت و نظم زمانی پرداخت مستمری منجر به رضایت بازنشستگان شده است و جمع بندی 
ویژگی ها و مزایای نظام پرداخت مستقیم را می توان تکریم بازنشستگان دانست.

پایش و نظارت
پایـش و نظـارت بـر عملکـرد از پیش نیازهـای ضـروری پیشـرفت و موفقیـت یک طرح 
بـه حسـاب می آید. بدون شـک نظام پرداخت مسـتقیم نیـز از این قاعده مسـتثنا نبوده و 
جنبه هـای مختلـف آن از امـور حقوقـی تا سـخت افزاری با ایـن بحث در ارتباط اسـت، با 
ایـن حـال بـه دلیل ثبـات در پایه های اصلـی اجرایی این نظام احسـاس نیاز به تشـکیل 

ستادی ویژه جهت پشتیبانی از آن وجود نداشته است. 
بـدون شـک بانی و مسـئول اصلی نظارت بر صحـت فرآیندهای پرداختـی اداره امور مالی 
اسـت و شـاید مهم تریـن رکـن بحـث پایـش و نظـارت نظـام پرداخت مسـتقیم نیـز همین 
اداره باشـد. بـا ایـن حال بـا توجه به مکانیزه بودن سـاختار، نیـاز چندانی به تبیین سـاختاری 
نظارتـی در این حوزه وجود نداشـته اسـت. نظـارت بر امور فنی-کامپیوتری بر عهده شـرکت 
بهـور اسـت و در صورت ایجاد مشـکل در دسـتگاه های اسـتانی نیز ابتـدا نمایندگی صندوق 

در استان پاسخگو بوده و در گام بعد مستقیما به شرکت بهور ارجاع داده می شود. 
بررسـی  مسـتمر  به طـور  سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  زیرسـاخت های 
می شـوند و هر جا احسـاس کنیم ممکن اسـت مشـکلی ایجاد شـود آن را 
در سیسـتم ارتقـا آینده مان قـرار می دهیم تا بـا کمترین هزینـه و در زمان 

موردنظر به آن رسیدگی شود.1 

1- گفت وگو با شرکت بهور
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بـا وجـود کلیـات فوق، بـه دلیل حساسـیت امـور مالی، جهت نظـارت و پیشـگیری از 
مشـکالت احتمالـی در مقاطـع مختلف زمانـی اقداماتی فراتـر از امور فنـی و کامپیوتری 

نیز انجام می شده است. 
زمـان مـا حقـوق افـراد بـاالی 5 میلیون تومـان را یـک بـار جداگانه چک 

می کردیم تا اشتباهی نشده باشد.1 

بـا توجـه بـه اینکه حـق عائله منـدی و اوالد نیز به صندوق بازنشسـتگی واگذار شـده، 
تنها بخشـی از مسـتمری بازنشسـته در حوزه کسـور بیمه و وام بر عهده دسـتگاه مانده 
اسـت. همـکاران شـرکت بهـور معتقدنـد در صـورت همکاری بـا بیمه سـالمت و ایجاد 
امـکان تبـادل اطالعات مسـتقیم، دیگـر نیازی بـه واسـطه گری دسـتگاه ها نخواهد بود 
و بسـیاری از گردش هـای مالـی بیهوده میـان صندوق-دسـتگاه و دسـتگاه-بیمه حذف 
خواهـد شـد. در صـورت اجرایـی شـدن این مـورد طبیعتا فرآیندهـای امـور مالی کاهش 
می یابنـد و ضمـن تسـریع کار بسـیاری از اقدامات مربـوط به نظارت بر اطالعـات و امور 

حسابرسی حذف خواهند شد. 
من فکـر می کنم اگر سیسـتم ها و طرح های دیگر مثل سیسـتم شـاغلین، 
راسـتی آزمایـی اطالعـات و... بـه ایـن سیسـتم متصـل باشـند، پرداخت 
مسـتقیم بسـیار شـکوفاتر می شـود و حتی برقـراری حقـوق و... می تواند 

به صورت لحظه ای اجرا شود.2 
روش پرداخت مسـتقیم درحال حاضر خوب اسـت اما الزم اسـت سیسـتم 
نظـارت و کنتـرل و همچنیـن راسـتی آزمایـی در پرداخت ها تقویت شـود 
تـا در کمترین زمان از شـرایط حقوق مشـترکین بازنشسـته و وظیفه بگیر 

مطلع شویم و بتوانیم سرعت اعمال تغییرات را افزایش دهیم.3 

1- گفت وگو با حسین بخشی زاده
2- گفت وگو با محمدعلی ابراهیم زاده

3- گفت وگو با صمد مختارزاده





جمع بندی و توصیه هایی برای آینده

- آنچه گذشت
رونـد نظـام پرداخت هـا در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـه پنـج دوره زمانـی جامـع 
تقسـیم می شـود کـه بـه ترتیـب؛ دوران نظـارت )پیـش از پرداخـت(، دوران تغییـر از 
ناظـر بـه مجری )آغـاز نظام پرداخـت مسـتقیم(، دوران تحـول پرداختـی، دوران خواب 
زمسـتانی و دوران شـکوفایی نظـام پرداخـت مسـتقیم می باشـند. اگرچـه بـا توجـه بـه 
پیوسـتگی زمـان در فرآیند تحـوالت، مرزبندی دقیـق زمانی بـرای دوران مختلف قابل 
پیاده سـازی نیسـت و بعضـا برخـی وقایـع در هـر دو مقطـع تفکیک شـده وجـود دارند. 
در هـر دوره ویژگی هـا و نـکات درون سـازمانی و همچنیـن واکنش ها و وقایـع تأثیرگذار 
برون سـازمانی تـا حـد ممکـن شناسـایی و دسـته بندی شـده و تأثیـر آنـان بـر نظـام 
پرداخت هـا درگـذر زمـان برجسـته گردیـد؛ در ایـن بخش روند طی شـده درگـذر زمان 
مـرور و ثبـت شـد تـا بتـوان بـه اتـکای آن و سـایر اسـناد مطالعه شـده، پیشـنهاد هایی 
بـرای بهبـود فرآیندهـای موجـود بر اسـاس آنچـه ضعف امـروز نظام پرداخت مسـتقیم 
شـناخته شـده و نیـازی بـرای برنامه ریـزی جهـت تقویـت در آینـده بـه حسـاب می آید 

مطرح کرد.1 
1- جهت مطالعه جمع بندی مفصل تر از محتوای بخش نخست کتاب به بخش پیشگفتار مراجعه گردد.
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- توصیه هایی برای آینده
توسعه ارتباطات

راز موفقیـت نظـام پرداخـت مسـتقیم را می تـوان در گفت وگو و تعامالت دانسـت. انتقال 
دانـش، توجیه و آگاه کردن دسـتگاه ها و بازنشسـتگان از ماهیت و مزایـای نظام پرداخت 
مسـتقیم، نقـش مؤثـری در موفقیـت اسـتان تهـران به عنـوان آغازکننده طرح و اسـتان 
گلسـتان به عنـوان اسـتان پیشـرو بعـد از پایتخت داشـته اسـت و نمی تـوان از کنـار این 
مهـم بی تفـاوت گذشـت؛ بنابرایـن نخسـتین و کلیدی تریـن توصیـه را می توان توسـعه 
ارتباطـات، برگـزاری جلسـات مشـترک و آگاه سـازی ذی نفعـان در حوزه هـای تخصصی 

مرتبط دانست. 

ارتباط با سایر سیستم ها
برقـراری ارتبـاط نظـام پرداخت مسـتقیم با سـایر سیسـتم ها را می توان دومین پیشـنهاد 
کلیـدی بـرای آینـده دانسـت. بـا ایـن اتفاق امـکان حـذف فرآیندهـای اضافی، تسـریع 

برقراری و پرداخت فراهم شده و تغییرات به صورت لحظه ای اعمال می شوند. 
شـاید فرآینـد پرداخت هـا ایـن نکته را گوشـزد کنـد که پیـش از اجرای نظـام پرداخت 
مسـتقیم، تهیـه نظام جامـع احکام و بانـک اطالعاتی مشـترکین صندوق موردنیـاز بوده 
اسـت. البته بدون شـک، نقـد عدم توجه کافی بـه پیش نیازها از اهمیت نظـام پرداخت ها 
و اقـدام بـزرگ صنـدوق در اواخـر دهه هفتـاد نمی کاهـد. در این خصـوص درحال حاضر 
سیسـتم جامـع احکام و سیسـتم شـاغلین به عنوان بانـک اطالعاتی مشـترکین صندوق 
در دسـت اجـرا بـوده و تا حدی پیشـرفت داشـته اند؛ بدون شـک تقویـت و تکمیل هرچه 
سـریع تر ایـن سیسـتم ها و برقـراری ارتبـاط آنـان بـا نظـام پرداخت هـا منجر به تسـریع 

فرآیندها خواهد شد. 
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تقویت تعامالت اطالعاتی
یکـی از مهم تریـن جنبه هـای مطـرح در حوزه نظـام پرداخت هـا به روزرسـانی اطالعات 
مشـترکین اسـت. در این حـوزه ثبت احوال و نهادهـای بیمه ای به عنـوان دو مرجع اصلی 
بـرای انجـام اسـتعالم ها و بانـک به عنوان سـومین مرجـع اطالعاتی صندوق محسـوب 
می شـوند؛ بـه نظر می رسـد تعامل با بانک در سـطح خوبی قـرار دارد، بیشـتر فرآیندهای 
مالـی به طـور کامـل مکانیـزه شـده و اسـتعالم  و پرداخت  و کنتـرل فرآیندها بـه صورت 
آنالیـن و در لحظـه انجـام می گیرنـد؛ بـا ایـن حـال تعامـل بـا ثبت احـوال و به خصوص 
نهادهـای بیمـه نیازمنـد تقویـت هرچـه بیشـتر می باشـند. تمرکز صنـدوق بر توسـعه و 
بهبـود ایـن تعامـالت چه از منظـر حجم اطالعاتـی و چه از منظر سـرعت به روزرسـانی 

اطالعات یکی از مهم ترین نیازهای آینده به حساب می آید. 

تقویت زیرساخت ها
شـاید پاسـخگویی بـه نیازهـای کنونـی اهمیـت تجهیـز بـه زیرسـاخت های پیشـرفته 
را پنهـان کنـد، بـا ایـن حـال نبایـد فرامـوش کـرد زیرسـاخت بـه معنـای تجهیـزات 
سـخت افزاری و نرم افـزاری، منابـع انسـانی و اصـول فرهنگ سـازی پیش نیـاز موفقیـت 
طرح هـا و ایده هـای نویـن اسـت و اگـر تجهیـز آنان بـه زمانی منتقل شـوند کـه برنامه 
جدیـدی در حـال اجراسـت، مشـابه بـا نظام پرداخـت مسـتقیم در مدت زمـان الزم برای 

تجهیز زیرساخت ها پیشرفت برنامه با وقفه مواجه خواهد شد. 
نکتـه حائـز اهمیـت اینکـه زیرسـاخت ها را نبایـد بـه منابع فیزیکـی سـازمان محدود 
دانسـت، تقویـت سـرمایه انسـانی، توجـه هرچـه بیشـتر بـه نظـام آمـوزش کارکنـان و 
حفـظ و ارتقـای مسـتمر مهـارت آنان )در سـتاد و اسـتان ها( بـه همراه تقویـت ارتباطات 
درون سـازمانی با قوت بخشـیدن به مواردی نظیر نظام پیشـنهادات و حمایت از ایده های 
نـو از مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن موارد در ارتقای سـازمان چه در حوزه پرداخت مسـتقیم 
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مستمری و چه در سایر حوزه های نوآور خواهند بود. 

پوشش کامل پرداخت مستمری
بـا توجـه به امکانات موجـود و فراهم بودن زمینـه الزم، حذف کامل دسـتگاه ها از فرآیند 
پرداخـت مسـتمری چنـدان دور از انتظـار و ناممکـن نیسـت؛ بـه نظر می رسـد بـا انجام 
مطالعـات و بهره گیـری از تجربیـات سـایر صندوق هـای داخلـی و خارجـی کـه در ایـن 
جنبـه عملکـرد موفقـی دارنـد، می توان برنامه مناسـبی بـرای تحقق این امـر تنظیم و با 

پیگیری امور قانونی و اطالع رسانی آن را به عرصه عملیاتی رساند. 

تهیه برنامه و تقویت ضمانت اجرایی
یکـی از مشـکالت اساسـی در بسـیاری از نهادهـا عـدم وجـود ضمانـت اجرایـی بـرای 
قوانیـن و برنامه هاسـت. چـه بسـیارند برنامه هـای خـوب و مؤثـری کـه بـه مرحلـه 
اجـرا نرسـیده یـا در صـورت اجرایـی شـدن بـه دلیـل عـدم توجـه به همـه ابعـاد آن با 
شکسـت مواجـه شـده اند. در تغییـرات برنامـه ای و عدم اجـرای برنامه ریزی هـای انجام 
شـده، عوامـل مختلفـی از جملـه بودجه سـازمان، همـکاری ذی نفعان، تعامـالت و البته 
تحـوالت مدیریتـی تأثیرگذارنـد که در این میان بدون شـک تحـوالت مدیریتی و تغییر 
اولویت هـای سـازمانی را می تـوان مهم تریـن عامل دانسـت. نظام پرداخت مسـتقیم نیز 
از این موضوع آسـیب دیده و در مقطعی از زمان پیشـرفت اجرایی آن کند شـده اسـت؛ 
بنابرایـن تهیـه  برنامه هـای نظیـر نقشـه راه، تصویـب سـازمانی یـا تهیـه آیین نامه های 
مرتبـط بـرای الـزام بـه اجـرای آنـان در برنامـه زمانـی مشـخص در آینـده را می تـوان 

به عنوان یک اقدام حائز اهمیت توصیه کرد. 



بخش دوم:

گفت وگوهای تخصصی
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کارشناس معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری؛ 1377-80

معاون مدیریت امور حقوقی؛ 1381-83
کارشناس اداره کل فنی؛ 1383-93

رئیس گروه بررسی نظام بازنشستگی؛ 1393-97

مینا ظهرابی
تاریخ تولد: 1349/10/02

معاون مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری؛ از 1389
سوابق تحصیلی: کارشناسی، حسابداری؛ دانشگاه الزهرا

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی؛ دانشگاه پیام نور تهران
سوابق شغلی: کارشناس مالی و امور بازنشستگی؛ 1367-86

رئیس گروه درآمد و هزینه؛ 1386-89



علیرضا آخوندیان
تاریخ تولد: 1346/12/05

کارشناس مسئول اداره کل درآمد و هزینه؛ از 1385
سوابق تحصیلی: کارشناسی، مدیریت دولتی

سوابق شغلی: کارشناسی و حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی 
کشوری؛ 1371-85

 



از اینکـه وقت خـود را در اختیار ما قـرار دادید ممنونم1؛ لطفاً ابتـدا خود را معرفی 
بفرمایید. 

عباسـی: مهدی عباسـی هسـتم؛ متولد 1347 و دارای مدرک کارشناسـی علوم سیاسـی؛ 

سـال 1373 به اسـتخدام رسـمی صندوق درآمدم و ابتدا در اداره کل بازنشسـتگی وظیفه 
بودم. سـال 1377 مدتی کارشـناس معاونت فنی صندوق شدم و سـال  های 83-1380 را 
در مدیریـت امـور حقوقـی گذراندم که حدود یک سـال و نیم آن را معـاون حقوقی بودم. 
از آبـان مـاه 1383 بـه اداره کل امـور فنی منتقل شـدم و تا خردادمـاه 1397 آنجا بودم؛ از 

خردادمـاه 1397 هم در سـمت مدیـرکل درآمد و هزینـه خدمت می کنم.
ظهرابـی: مینـا ظهرابی هسـتم، متولد 1342؛ کارشناسـی ارشـد در رشـته مدیریت دولتی 

دارم و در حال حاضر به عنوان معاون مدیرکل درآمد و هزینه خدمت می کنم. 
آخوندیـان: علیرضـا آخوندیان هسـتم، متولد 1346 مدرک کارشناسـی مدیریـت دولتی و 

32 سـال سـابقه خدمـت در صنـدوق بازنشسـتگی را دارم، در حال حاضر نیز کارشـناس 
مسئول اداره کل درآمد و هزینه هستم. 

برای شـروع لطفـاً در خصوص ماهیـت و معنای نظام پرداخت مسـتقیم توضیح 
مختصری بفرمایید. 

1- در گفت وگوهــای جمعــی ممکــن اســت برخــی ســؤاالت چنــد جــواب داشــته باشــند یــا در برخــی مــوارد 
بحث به صورت جمعی مطرح شده و نام گوینده ذکر نشود. 
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عباسـی: وقتـی شـخصی بـه شـرایط عمومـی بازنشسـتگی مانند سـن و سـابقه خدمت 

پرداخـت حقـوق  در  تکلیـف صنـدوق  بازنشسـته می کنـد،  را  او  و دسـتگاه  می رسـد 
بازنشسـتگی شـروع می شـود. کارمند با بازنشسته شـدن از بدنه دستگاه اسـتخدامی جدا 
می شـود امـا ایـن یک جدایی کامل نیسـت. صندوق حقوق بازنشسـتگی فـرد را پرداخت 
می کنـد و بـرای برخـی امـور ارتبـاط فـرد با دسـتگاه محـل خدمتـش همچنـان برقرار 
می مانـد. پرداخـت حقـوق بـه ایـن صـورت بـوده که صنـدوق حقـوق شـخص را برقرار 
و وجـه تمـام بازنشسـتگان را به صـورت علی الحسـاب و یکجـا بـه شـماره حسـابی کـه 
دسـتگاه ها اعـالم می کردنـد واریـز می کرده اسـت، بعد ذی حسـابی دسـتگاه، این حقوق 
را بـه اضافـه سـایر مـوارد مانند کمک هزینـه عائله مندی، حق اوالد، کسـر قسـط وام و... 

به حساب بازنشستگان واریز می کرد. 
معمـواًل شـش ماه یا سـالی یک بار، ذی حسـابی دسـتگاه، اسـناد مالی دریافت وجـه از ما 
و واریـز وجـه به حسـاب بازنشسـتگان را به صندوق مـی آورد و باهم بررسـی می کردیم؛ 
اگـر مـا پولـی کـم داده بودیم و از اعتبـارات خودشـان پرداخت کرده بودند، سـندش را به 
مـا مـی داد و مابه التفـاوت را پرداخـت می کردیـم، برعکـس ایـن هم پیـش می آمد؛ مثال 
اگـر وسـط ماه بازنشسـته ای فوت می شـد و ورثه ای نداشـت بایـد حقوق پانـزده روز را به 
مـا پـس می دادنـد، ایـن روالـی بـود کـه از اول انجام می شـد. با گذشـت زمـان تکالیفی 
ماننـد بیمـه تکمیلـی به صنـدوق اضافه شـد، مـواردی بود که بـه فرض بازنشسـته الف 
فـوت می شـد، یـا ورثـه او به سـن قانونـی می رسـید یـا ازدواج می کـرد و... اما دسـتگاه 
بـه مـا دیـر اطـالع مـی داد تـا ایـن مـوارد را با مالـی هماهنـگ کنیم کـه از حقـوق کم 
کنـد، مبالغـی اضافـه بر حـق از طرف ما به دسـتگاه پرداخت می شـد و حتـی در مواردی 
دسـتگاه متوجـه نشـده بود بـه خود فرد مـی داد؛ ایـن مبالغ کـه درمجموع اعـداد بزرگی 
هـم می شـدند یکی از دالیـل مهمی بود که پرداخت مسـتقیم حقـوق در صندوق تبدیل 

به یک خواست عمومی  شد. 
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وظیفـه شناسـایی افـرادی کـه از گردونه خارج می شـدند بر عهده صنـدوق بود 
یا دستگاه اجرایی؟ 

عباسـی: بـا خـود دسـتگاه بـود. ارتباط افـراد با دسـتگاه خدمتشـان کامل قطع نمی شـد؛ 

فرضـا اگـر بازنشسـته ای فـوت می شـد، خانـواده او بـرای دریافـت حقـوق، مسـتقیم به 
صنـدوق مـا مراجعـه نمی کردنـد، بلکـه اسـناد و مـدارک استحقاقی شـان را به دسـتگاه 
محـل خدمـت مرحوم می دادنـد و آن ها بعد از بررسـی مـدارک را برای ما می فرسـتادند، 

صندوق تائید می کرد و ادامه فرآیند پرداخت غیرمستقیم برقرار می شد. 
دستگاه ها در فواصل زمانی مشخصی به صورت دوره ای استعالم می گرفتند؟

عباسـی: بلـه؛ در قانـون مربـوط به حقـوق وظیفـه فرزندان انـاث مصـوب 1363 آمده که 

دسـتگاه مکلف اسـت حداقل سـالی یک بار وضعیت اسـتحقاق افراد را بررسـی کند تا اگر 
تغییری ایجادشده، اعمال کنند، اما متأسفانه برخی دستگاه ها رعایت نمی کردند. 

بعد از پیاده سازی نظام پرداخت مستقیم، استعالم گیری وظیفه صندوق است؟
عباسـی: االن هـم در این زمینه از دسـتگاه کمـک می گیریم. درحال حاضـر اگر از طریق 

مجـاری قانونی متوجه شـویم که شـخصی اسـتحقاق دریافت حقوق وظیفه را نـدارد، در 
گام اول می توانیـم موقتـا راکـدش کنیـم. برای مثال بـا ثبت احوال توافقاتـی داریم و آمار 
فوت شـدگان را به صـورت ماهانـه می گیریـم و مشـکالت مربـوط به فوتی ها حل شـده. 
مـوارد دیگـری هم با سـازمان های بیمه، تأمیـن اجتماعی، نیروهای مسـلح و... همکاری 
داریـم، مثـال اگـر متوجـه شـویم دخترخانمـی حـق بیمـه پرداخـت می کنـد آن را معیار 
اشـتغال وی قـرار داده، حقـوق وظیفـه او را قطع می کنیم. یک مثال دیگر اینکه سیسـتم 
مـا االن به طـور خـودکار به محض اینکه پسـری به سـن بیسـت سـال برسـد حقـوق را 
قطـع می کنـد، مگـر اینکـه مراجعـه کنـد و مدارکی ماننـد ادامـه تحصیل دانشـگاهی یا 
... بیـاورد کـه بعـد از اسـتعالم مجـددا برقرار می کنیـم، یا همین مسـئله در مـورد ازدواج 
ورثـه خانـم رخ می دهـد، برخـی موارد را مـا متوجه نمی شـویم اما اگر بعدا متوجه شـویم 
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حقوق را قطع می کنیم و پیگیر وصول مطالباتمان می شویم. 
بعـد از پیاده سـازی نظام پرداخـت مسـتقیم، پرداختی بازنشسـتگان به صورت 

متمرکز توسط صندوق انجام می شود؟ 
عباسـی: بلـه؛ دسـتگاه ها اطالعـات مربـوط بـه مزایـای پرداختـی و اقسـاط بدهـی 

بازنشسـتگان و موظفیـن را قبـل از محاسـبات حقـوق بـه صنـدوق ارسـال می کننـد و 
سـپس محاسـبات مربوطـه انجـام و حقـوق واریـز می شـود. از سـال 1392 بـر اسـاس 
مصوبـه هیئت وزیـران و پـس ازآن قانـون بودجـه پرداخـت کمک هزینـه عایله منـدی و 
اوالد هـم بـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری واگذار شـد، صنـدوق فقـط پرداخت کننده 
مبلـغ حقـوق بازنشسـتگی اسـت و اگر وجهـی مثل عیـدی پایان سـال به بازنشسـته ها 
تعلـق بگیـرد از محـل اعتبارات دسـتگاه محل خدمتشـان اسـت. در آن سـال بر اسـاس 
اصالحیـه ای کـه در قانـون بودجـه ایجـاد شـد، عاملیـت پرداخـت ایـن وجـوه در مـورد 
دسـتگاه هایی کـه از اعتبـارات بودجـه عمومـی اسـتفاده می کردنـد بـه صندوق سـپرده 
شـد، برای مثال دسـتگاهی 20 نیرو داشـت که سـه نفر بازنشسـته بودند، دسـتگاه وجوه 
همـه را از سـازمان برنامه وبودجـه دریافـت می کـرد و سـه نفـر را بـه صندوق مـی داد اما 
االن سـازمان برنامـه سـه نفر را مسـتقیم بـه صندوق اختصـاص می دهد و دسـتگاه 17 
نفـر دیگـر را دریافـت می کنـد. البته لزوما همه دسـتگاه هایی که مشـترک ما هسـتند از 
اعتبـارات بودجـه عمومـی اسـتفاده نمی کنند، مثـل شـهرداری ها و شـرکت های دولتی؛ 
بنابرایـن در مـورد دسـتگاه های دولتـی که در قانـون بودجه عمومی کشـور ردیف بودجه 
دارنـد، عائله مندی شـان را ما پرداخت می کنیم، سـایر دسـتگاه ها وجـوه را تأمین می کنند 

و ما تنها عامل پرداختیم. 
یعنـی دسـتگاه وجـه را بـه حسـاب صنـدوق واریـز می کنـد و صنـدوق حقوق 

خالص بازنشسته را پرداخت می کند؟ 
عباسـی: بلـه؛ در این فرآیند پیگیری اسـتحقاق برقراری کمک هزینه عائله منـدی و اوالد 
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مـواردی مثـل ازدواج دختـر و... کـه عرض کـردم به صنـدوق محول شـد، آن هم بدون 
اینکه نیروی جدیدی برای آن اختصاص دهند. 

بازخـوردی از رضایـت یا عدم رضایت بازنشسـتگان در خصوص اجرایی شـدن 
نظام پرداخت مستقیم داشته اید؟ 

ظهرابـی: بـه نظـر مـن بهتر شـده اسـت. آن زمـان که پـول را بـه دسـتگاه می دادیم تا 

بـه حسـاب بازنشسـته ها واریـز کنـد چنـد روز فاصلـه ایجـاد می شـد و پول در حسـاب 
دسـتگاه می مانـد امـا االن بالفاصلـه بعـد از اینکه سـازمان تأمیـن اعتبـار می کند، پول 
بـه حسـاب افـراد واریز می شـود، حتـی گاهی پیـش آمده که سـاعت پنج عصـر حقوق 

واریز شود.  
دسـتگاه ها در واریـز مبلـغ مربوط بـه مزایای بازنشسـته ها به حسـاب صندوق 

تأخیر ندارند؟ 
ظهرابی: خیر؛ برای آن زمان مشـخصی داریم؛ دسـتگاه ها موظفند بین بیسـتم تا بیسـت 

و پنجـم مـاه چـک مزایا و کسـورات مشـخص شـده را به صنـدوق بدهند، مـا به صورت 
پیامکی هم این موضوع را به دستگاه ها یادآوری می کنیم. 

اگر تأخیری پیش بیاید، پرداختی بازنشستگان به چه صورت می شود؟
ظهرابی: آن وقت مزایا پرداخت نمی شود و خود دستگاه بعدا به حساب افراد واریز می کند.

قبـل از اجرایـی شـدن پرداخـت مسـتقیم مطالعـات تخصصـی اقتصـادی یا... 
خصوص آن انجام شد؟  در 

عباسـی: بلـه؛ بـا توجـه بـه مشـکالتی کـه بـا دسـتگاه ها داشـتیم مخصوصـا بـه خاطر 

تسویه حسـاب ها، همیشـه ایـن دغدغـه بود که ایـن پرداخت مسـتقیم را خودمـان انجام 
دهیم. عمومیت پیدا کردن سیستم های کامپیوتری هم مؤثر بود. 
نسخه مکتوبی از مطالعات آن زمان در دسترس هست؟

عباسی: خیر.
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ایده پرداخت مستقیم از چه زمانی مطرح شده بود؟
ظهرابی: سـوابق و صورت جلسـه کارگروه هایی که در این خصوص تشـکیل شـده بیانگر 

این است که از سال 1377 بررسی ها شروع شده بود. 
عباسی: بله البته در حد حرف بود و عملی شدن آن زمان برد.

ظهرابـی: از خردادمـاه 1384 با آموزش وپرورش اسـتان تهران شـروع کردیم. اردیبهشـت 

1385 مرکز آمار اضافه شـد؛ از مردادماه 1385 وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان جنگل ها 
و مراتع و وزارت کار به پرداخت مسـتقیم پیوسـتند و از سـال 1386 تقریبا همه دسـتگاه ها 

در تهران به جز تعداد محدودی که آمار دقیقشان را ندارم اضافه شده بودند. 
آخوندیـان: البتـه پایه اطالعاتی خود دسـتگاه بود. دسـتگاه اطالعات را به مـا می داد و ما 

فقط پرداخت می کردیم. 
ظهرابی: بله؛ ولی پرداخت را ما انجام می دادیم که هم تراز با همان روش گذشته بود.

آخوندیـان: بـه اصطـالح پرداخـت نیمـه مسـتقیم معـروف شـده بـود. اطالعـات پایه از 

دسـتگاه بـود و مـا پرداخت می کردیـم. االن اطالعات هم برای سیسـتم خودمان اسـت.
ظهرابـی: آن زمان پرداخت کسـورات و مزایا با خود دسـتگاه بـود و از زمانی که پرداخت ها 

کامال مسـتقیم انجام شـد، اطالعات مزایا و کسـورات و... را با فایل به ما تحویل می دهند. 
درحال حاضر سیسـتم پرداخت مسـتقیم حقوق اطالعات حقوقی بازنشسـتگان و موظفین 
را از سیسـتم احـکام بازنشسـتگان دریافـت و بـا اضافـه کـردن مزایـا و کسـر بدهی های 

اعالم شده توسط دستگاه، خالص آن را به حساب افراد واریز می نماید. 
یعنـی یک بـازه زمانی بیـن پرداخت غیرمسـتقیم و پرداخت مسـتقیم داشـتیم 
کـه بـه پرداخت نیمه مسـتقیم معروف شـده بـود و در این مقطع صنـدوق اصل 
حقـوق را پرداخـت می کـرد و پرداخـت خالص مزایای بازنشسـته توسـط خود 
دسـتگاه انجـام می شـد؟ اگـر درسـت متوجـه شـدم ایـن بـازه چه سـال ها یا 
ماه هایـی بـود؟ و اگر کسـورات بازنشسـته ای بیشـتر از مزایا می شـد و الزم بود 
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از اصل حقوق کسر شود دستگاه چه می کرد؟ 
آخوندیان: بهمن ماه 1380 بود که پرداخت نیمه مستقیم با آموزش وپرورش شروع شد و 

چهار پنج سال هم ادامه داشت. در آن مقطع ما سیستم اطالعات دقیقی نداشتیم، بنابراین 
مبنای اطالعات دستگاه ها بودند و ما پرداخت را انجام می دادیم. تأمین وجوه خالص مزایا 

بر عهده دستگاه بود، آن را با چک به ما می دادند و ما یکجا پرداخت می کردیم. 
در تأخیـری کـه گاهـی بیـن واریـز وجـوه توسـط صندوق به حسـاب دسـتگاه 
تـا دریافت حقوق توسـط بازنشسـته به وجـود می آمد، شـیطنت های فـردی یا 

دستگاهی عمدی هم وجود داشت؟ 
آخوندیـان: برخـی از شـعب در حـد بسـیار انـدک و محـدود؛ بانک گاهی نگه می داشـت، 

اگـر آخـر مـاه موجودی حسابشـان زیاد باشـد، امتیـازی به شـعبه تعلق می گیـرد؛ گاهی 
بانـک می خواسـت پـول را نگـه دارد تـا از امتیاز پایـان ماه برخـوردار شـود و روز اول ماه 

بعـد حقـوق را پرداخـت می کـرد، این مسـئله باعث ناراحتی بازنشسـته ها می شـد.
از سمت صندوق یا دستگاه ها برخوردی با بانک صورت نمی گرفت؟ 

آخوندیـان: فکـر نمی کنـم؛ کاری از دسـت دسـتگاه برنمی آمـد و تعـداد کمی از شـعب از 

این روش استفاده می کردند. 
مواردی هم پیش می آمد که دستگاهی در این مورد با بانک هماهنگ کرده باشد؟

آخوندیان: خیر؛ تا جایی که من می دانم موردی نبوده است.

ایـده نظـام پرداخت مسـتقیم اولین بار توسـط شـخص یا واحـد خاصی مطرح 
شد؟ یا یک خواست عمومی بود؟ 

آخوندیـان: مـن چند سـالی در حسابرسـی صندوق بودم و برای حسابرسـی به دسـتگاه ها 

حقـوق  پرداخـت  کـه  داشـتند  اعتـراض  همیشـه  دسـتگاه ها  ذی حسـاب  می رفتیـم، 
بازنشسـته ها جـزو وظایـف ما نیسـت، به مـا تحمیل شـده و کار اضافی انجـام می دهیم. 
ایـن شـکایت ها به مسـئولین سـازمان منتقـل می شـد. در امور مالـی دسـتگاه ها اداره ای 
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تحت عنوان بازنشستگی درست شده بود و 6-5 کارمند آنجا مشغول بودند. 
عباسـی: امور بازنشسـتگی دسـتگاه ها سـه قسمت شـده بود، قسـمتی مربوط به مالی بود 

که حقوق بازنشسـتگی را بررسـی می کردند، قسـمتی مربوط به پرداخت کسـور شـاغلین 
بود و قسـمتی هم مربوط به امور فنی برقراری حقوق بود. دسـتگاه ها همیشـه خودشـان 
را بـا سـازمان تأمین اجتماعی مقایسـه می کردند؛ یعنـی همان طور که فـرد از کارگاه های 
مشـترک تأمین اجتماعی بازنشسـته شـده و ارتباط او با کارگاه قطع می شـود، صفر تا صد 
بازنشسـتگی کارمند دولت هم باید با صندوق بازنشسـتگی باشـد؛ اما مسـائل و مشکالتی 
قانونـی بـود که باعث می شـد شـخص بعد از بازنشسـتگی به طـور صد درصد از دسـتگاه 
جـدا نشـود. ذی حسـاب ها این طور نظـر می دادند امـا قوانیـن و مقرراتی کـه در آیین نامه، 
مثال ماده 102 قانون اسـتخدام کشـوری آمده همه تکالیف را متوجه دسـتگاه سـاخته بود، 

حاال کاری نداریم که قانون خوبی بود یا نه! 
یکـی از سـؤاالتم دقیقـا زیرسـاخت های قانونـی بـود، بـرای اجـرای پرداخـت 

مستقیم قانون یا آیین نامه جدید مصوب شد؟ 
ظهرابـی: در آیین نامـه 102 ایـن موضـوع جـزو وظایـف دسـتگاه خوانده شـده اسـت، ما 

قانـون را اصـالح نکردیـم و در آیین نامـه همچنـان وظیفـه دسـتگاه اسـت. االن وظیفۀ 
شناسـایی کسـانی کـه بایـد حقـوق بگیرنـد بر عهـده دسـتگاه اسـت، فرضا اگر کسـی 

شرایط دریافت حقوق بازنشستگی را ندارد دستگاه باید اطالع بدهد. 
عباسی: مثال ورثه همچنان به واسطه دستگاه با ما ارتباط دارند و مستقیم در ارتباط نیستیم.

ظهرابـی: وقتـی فـردی بازنشسـته می شـود تشـکیل پرونـده داده و مـدارک و شـماره 

حسـابش را بـه دسـتگاه می دهـد، دسـتگاه اطالعات بـرای ما می فرسـتد؛ در واقـع احراز 
شـرایط بازنشسـتگی توسـط دسـتگاه محل خدمت بررسـی می شـود. همچنین مدارک 
مربوطـه نیـز تهیـه و بـرای تائیـد حکـم بازنشسـتگی بـه صنـدوق ارسـال می شـود؛ در 

پرداخت مستقیم فقط حقوق به شماره حسابی که اعالم شده واریز می گردد. 
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برای این کار به آیین نامه یا قانون جدیدی نیاز نبود؟
ظهرابی: آیین نامه خیر اما دستورالعمل هایی نوشته شد که واحد مالی بهتر در جریان است.

آخوندیان: مقررات اصالح نشد اما اگر آیین نامه داخلی ای باشد برای خود صندوق است. 

فرمودیـد سـال 1377 جلسـاتی در خصوص ایـن موضوع وجود داشـت، کدام 
واحـد صندوق بیشـتر پیگیر بـود؟ و چه اشـخاصی در ایـن مورد فعال تـر بودند؟

آخوندیـان: جلسـات در اداره کل امـور مالـی داخـل خـود صندوق بـود و نماینـده درآمد و 

هزینـه هم حضور داشـت اما بیشـتر کارشناسـان اسـتان تهـران و مالی فعالیت داشـتند. 
آغـاز کار بـا آموزش وپـرورش اسـتان تهـران بـود که آقـای مختـارزاده مدیـرکل بودند و 
خیلـی زحمـت کشـیدند. بـا آزمون وخطا پیـش رفتند و بعد سـایر دسـتگاه ها و اسـتان ها 

هم به این طرح اضافه شدند. 
کارشـناس مسـئول انجام امور پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشسـتگان آموزش وپرورش 
تهـران آقـای احکامـی بودند و آقـای احد امیرمحسـنی هم پرداخت حقوق دسـتگاه هایی 

که زیر 100 بازنشسته داشتند را انجام می دادند. 
ظهرابـی: بعـد از کامـل شـدن دسـتگاه های تهـران، اسـتان البرز اضافه شـد و بعد سـایر 

اسـتان ها، هماهنگـی بیـن اسـتان ها بـر اسـاس اعـالم آمادگی بـرای پرداخت مسـتقیم 
حقـوق بیشـتر بـا اداره کل درآمـد و هزینـه بـود و آن زمان آقـای خلیلی مدیـرکل بودند، 
جلسـات آموزشـی توسـط اداره کل امور مالی برای کارشناسـان اسـتان ها که این امور را 

انجام می دادند برگزار شد. 
زیرساخت های فنی الزم برای پیاده سازی پرداخت مستقیم از قبل فراهم بود؟

ظهرابی: شرکت طراحی مهندسی بهور با محوریت آقای کیایی همه این امور را پیش برد.

عباسی: هشتاد درصد این جریان با آزمون وخطا پیش رفته، البته االن برنامه پخته و جامعی داریم.

این کمیته بحث پایش و نظارت را هم پوشش می دهد؟
عباسی: خیر؛ ربطی به پایش و نظارت ندارد.
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ظهرابـی: هـر سیسـتمی نیاز بـه ارتقا و اصالحـات دارد، ایـن اصالحات به پیشـنهاد این 

اداره یـا هـر واحـد دیگری در کشـور باشـد در کمیته مطرح می شـود و در صـورت تائید 
بـرای عملیاتـی شـدن و اصالحـات سیسـتمی به شـرکت بهور اعـالم می گـردد. برای 
مثـال بـرای حذف کسـر دسـتی، ما بایـد نامه تهیه کنیـم و در کمیته مطرح شـود تا بعد 

از تائید اجرایی گردد. 
آخوندیان: کمیته کارشناسی است و لزوم فعالیت ها را بررسی می کند.

در بحـث انتقـال وجـه از دسـتگاه بـه صنـدوق و پرداخـت مسـتقیم نظارتـی 
صورت می گیرد؟ 

عباسـی: امـور مالی فعال اسـت، اما شـخص خاصی نیسـت کـه بگوییـم کارش پرداخت 

یـا شـخص دیگری کارش نظارت باشـد، سیسـتم ها با هـم ارتباط دارند. مثـال اطالعاتی 
کـه سیسـتم پرداخـت مسـتقیم اجـرا می کنـد از سیسـتم احـکام اسـت، سیسـتم احکام 
خـودش تابـع ضوابـط و مقـررات مربـوط بـه امـور بازنشسـتگی اسـت، حقوق شـخص 
مشـخص اسـت و کم وزیـاد نمی شـود؛ مـوارد خـاص هـم توسـط واحـد فنـی بررسـی 
می شـوند. این طـور نیسـت کـه پرداخت مسـتقیم بررسـی و اعـداد پرداختی را محاسـبه 

کند، بنابراین نظارت اصلی قبل از آن انجام شده است. 
ظهرابـی: هـر پرداخـت و دریافتی طبق قانون اسـت و واحـد فنی با تائید احـکام برقراری 

حقـوق بازنشسـتگی و وظیفـه میزان پرداختـی را تائید می کند؛ در واقع پرداخت مسـتقیم 
یـک خروجـی دارد کـه مبلـغ مشـخصی اسـت و چـک مربـوط بـه برداشـت از حسـاب 
صنـدوق و واریز به حسـاب بازنشسـتگان و موظفیـن با دو امضای معاونـت اداری مالی و 

مدیرعامل صندوق صادر می شود. 
زمـان اجرایـی شـدن از سـمت دسـتگاه ها یا امـور اسـتان های خـود صندوق 

مقاومتی وجود نداشت؟ 
عباسـی: کار کم وزیـاد می شـود، هر تغییـر رویه ای سـختی دارد و همیشـه مخالفت هایی 
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پیـش می آیـد امـا مقاومـت مؤثـری نبـود، چون یک خواسـته قدیمـی در صنـدوق بود و 
دسـتگاه ها هـم کـه از خدایشـان بـود. البتـه پرداخت مسـتقیم لزومـا به معنـای کاهش 
حجـم کار نبـود بلکـه کارها الکترونیک، دقیق و منظم شـد؛ سـرعت پیدا کـرد و نظارت 

بر عملکرد بهتر شد. من مورد خاصی که مخالفت شده باشد نشنیدم. 
آخوندیان: دستگاه ها قبال همیشه شکایت داشتند و از این کار خیلی استقبال کردند.

ظهرابـی: دسـتگاه ها می گفتنـد شـما تعییـن می کنیـد، تائیـد می کنیـد، برقـرار می کنید؛ 

خودتان هم پرداخت کنید و جوابگو باشید. 
دستگاهی داوطلب همکاری و کمک بود؟ مثال نیروی کمکی بدهند یا ...!

عباسـی: بلـه؛ در بعضـی اسـتان ها بـه ما نیـرو دادنـد و موقتا به مـا کمک کردنـد، گاهی 

همکاران ما آموزش می دادند و ارتباطات کتبی، تلفنی و حضوری برقرار بود. 
کدام دستگاه ها بودند؟

عباسـی: آموزش وپـرورش. خاطـرم هسـت اوایـل حتـی تعـدادی از آن هـا طبقـه پاییـن 

مسـتقر بودنـد. در اسـتان ها هـم بودنـد امـا آموزش وپـرورش بیشـترین کمـک را بـه ما 
کرد. بیشترین مشترک ما از آموزش وپرورش است و کمک آن ها طبیعی بود. 

آخوندیـان: آموزش وپـرورش شهرسـتان های اسـتان تهـران، بـرای ایـن کار بـه مـا یک 

ساختمان با همه امکانات داد و 6-5 نفر از نیروهای صندوق آنجا مستقر شدند. 
کجا بود؟

آخوندیـان: آموزش وپرورش شهرسـتان های اسـتان تهـران، ضلع شـرقی ترمینال جنوب 

اسـت. بـاالی پـارک خزانـه می شـود. قبـال نمایندگـی مرکـزی شـهر تهـران آنجـا بود 
کـه بعـد بـه خیابان پاسـتور منتقـل شـد و االن هـم در سـاختمان صندوق اسـت؛ قدیم 

همکاران ما به عنوان نمایندگی آنجا مستقر بودند. 
هماهنگی با بانک به چه صورت انجام گرفت؟

عباسـی: اداره کل امـور مالـی و شـرکت بهـور بهتر در جریان هسـتند؛ با بانـک صادرات 
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شـماره ملـی و شـماره حسـاب افراد چـک شـد، مغایرت هایی بـود و برخی موارد شـماره 
حساب ها اشتباه بود که االن دیگر به آن ها پول پرداخت نمی شود. 

ظهرابـی: اگـر هم پولی واریز شـود و حسـاب فرد مدتـی راکد بماند بانـک اطالع می دهد 

که این شماره حساب ها ایراد دارند. 
مشـترک: از سـال 1381 تفاهم نامـه ای بـا بانـک صـادرات داشـتیم کـه حسـاب حقـوق 

بازنشسـتگی بـا معرفـی صندوق باشـد و هماهنگ کردیم اگر حسـابی بیش از شـش ماه 
راکـد بمانـد، بانـک موقتـا حسـاب را مسـدود و وجوه را بـه مـا برگرداند. اگر فـرد مجددا 
مراجعـه کنـد حقـوق را برقـرار می کنیـم. تطبیـق حسـاب و شـماره ملـی و مشـخصات 
هویتـی افـراد االن آنالیـن بیـن مـا و بانک صـادرات انجـام می شـود. شـماره ملی ها را 
هـم از ثبت احـوال اسـتعالم می گیریـم، یـک زمانی بـا کپی شناسـنامه چک می شـد اما 
االن آنالیـن اسـت. حتـی بانک هـا در لحظه از ثبت احوال اسـتعالم می گیرنـد و اگر مثال 
فـردی یـک کارت ملی المثنی داشـته باشـد اما بـا کارت ملی اصلی به بانک رفته باشـد 

متوجه می شوند. 
ظهرابی: آقای خسروی از کارشناسان اداره کل امور مالی در این حوزه فعال هستند.

به خاطر پرداخت مستقیم نیرویی به صندوق اضافه نشد؟
ظهرابی: خیر؛ همکاران همان ها هستند، فقط پرداخت ها مستقیم شد.

مشـترک: واحدهـای اسـتانی 3-2 کارشـناس دارند. یکی فنـی برای محاسـبات برقراری 

حقـوق بازنشسـته وظیفـه، یکـی کارشـناس درآمـد بـرای امـور کسـورات بازنشسـتگی 
شـاغلین از دسـتگاه ها و یـک کارشـناس هزینـه هـم داریم. قبـال فرم هـای 1-1 و 1-2 
بـرای امـور پرداخـت و تسـویه آخر سـال داشـتیم که بـا پرداخت مسـتقیم منتفی شـده 

است، البته کار همچنان هست و به صورت سیستمی انجام می شود. 
بنابراین نیرویی هم از صندوق کم نشد؟

خیر.
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در حـال حاضـر نظام پرداخت مسـتقیم سیسـتمی اسـت که کامل پیاده شـده و 
صرفا جنبه اجرایی دارد؟ 

عباسی: بله؛ از اول مهرماه 1395 در همه استان ها اجرا می شود.

برنامه خاصی برای آینده آن وجود دارد؟
عباسـی: گاهی مسـائل مختلفی مطرح می گردد و نیاز اسـت تغییراتی در سیسـتم انجام 

پذیـرد و مـواردی بـه آن اضافـه یـا از آن کـم  شـود؛ بنابرایـن رونـد تکاملی ادامـه دارد و 
متولـی نرم افـزاری آن شـرکت بهـور اسـت. کل نرم افزارهـای صنـدوق را شـرکت بهور 

پشتیبانی می کند. 
کلیـه سیسـتم های عملیاتـی بـا توجـه بـه نیازهایـی کـه همـکاران اجرایی یـا خودمان 
احسـاس می کنیـم، به تدریـج ارتقـا پیـدا می کننـد. مثـال بحثی داریـم در مورد برگشـت 
حقـوق، افـرادی هسـتند کـه کسـر دسـتی دارنـد. اضافـه بـر پرداختی ها که در سیسـتم 
احـکام نیسـت؛ مـاه به ماه آمار حقوق افراد از سیسـتم احکام، اسـتخراج و بـرای پرداخت 
بـه سیسـتم پرداخـت مسـتقیم منتقـل می شـود، یعنـی دو بـار چـک می شـود. قبـل از 
اینکـه مـا محاسـبات را انجـام بدهیم، شـرکت بهـور اطالعات افـراد را با شـماره ملی از 
ثبت احـوال چـک می کنـد و در مـواردی کـه الزم باشـد، پرداخـت متوقف می شـود. یک 

بار وسط ماه و یک بار آخر ماه زمان پرداخت پول این کار انجام می شود. 
ظهرابـی: همین طـور که آقای عباسـی فرمودند دو بـار اطالعات را از سـازمان ثبت احوال 

می گیریـم. یـک بـار دهم تـا دوازدهـم که گروهی خـارج می شـوند و پرداختی برایشـان 
تائیـد نمی شـود و یـک بـار هـم بیسـت و چهارم مـاه، زمـان واریـز وجه که در سیسـتم 

پرداخت مستقیم، چک می شود و اگر مشکلی باشد پرداخت نمی شود. 
عباسـی: در جریـان ایـن قضیـه متوجـه شـدیم مـا حقـوق آن مـاه را کسـر می کنیـم 

درحالی کـه آن بنـده خـدا مثاًل بیسـت و پنجم به رحمـت خدا رفته و تا آن روز اسـتحقاق 
دریافتـی را داشـته؛ ایـن مـوارد را دسـتی پرداخت می کنیم یا به حسـاب ورثـه می ریزیم. 
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االن در ایـن فـاز هسـتیم کـه قطـع حقـوق بـه روز شـود؛ یعنـی تـا روزی کـه شـخص 
اسـتحقاقی داشـته حوالـه کنیـم. مشـکالتی هسـت و در حـال کار روی آن هسـتیم تـا 

سیستم ارتقا پیدا کند. 
خیلی ممنونم اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

از زحمات شما ممنونیم.



گفت وگو با بهبود خلیلی
)مدیرکل وقت درآمد و هزینه(

تاریخ گفت وگو: 1398/05/16

بهبود خلیلی

مدیرعامل شرکت پرشین گلف؛ 1396 تاکنون
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی؛ دانشگاه آزاد اسالمی

سوابق شغلی: مدیر بازنشستگی استان آذربایجان غربی؛ 1380-89
مدیرکل درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری؛ 1389-96





با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا ابتدا خود را معرفی بفرمایید.
بنـده بهبـود خلیلی خمـس، کارمند رسـمی صندوق بازنشسـتگی کشـوری، متولـد 1346 
هسـتم و نزدیک به سـی سـال سـابقه کار در صندوق بازنشستگی کشـوری دارم. دوازدهم 
آبـان مـاه 1369 در صندوق اسـتخدام شـدم و در واحدهای مختلف مشـغول خدمت شـده 
و پـس از طـی دوره هـای آموزشـی و کارشناسـی سـال 1380 به عنوان مدیر بازنشسـتگی 
اسـتان آذربایجـان غربـی منصـوب و تـا سـال 1389 در خدمـت بازنشسـتگان و موظفین 
اسـتان آذربایجـان غربـی بـوده ام کـه یکی از بهتریـن دوران خدمـت بنده اسـت. پس ازآن 
تـا اواخـر سـال 1396 به عنوان مدیـرکل درآمد و هزینه در سـتاد صندوق مشـغول خدمت 
شـدم. از نوزدهم اسـفندماه 1396 هم به عنوان مدیرعامل شـرکت خدمات مسافرت هوایی، 
گردشـگری و زیارتی پرشـین گلف در خدمت بازنشسـته های عزیز هستم. تحصیالت بنده 

نیز کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. 
بحث را از ماهیت نظام پرداخت مسـتقیم شـروع کنیم، تفاوت پرداخت مسـتقیم 

با غیرمستقیم در چیست؟ 
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری االن )1398( بیـش از یـک میلیون و چهارصـد هزار نفر 
بازنشسـته دارد. قبـال پرداخت هـا بـه صـورت غیرمسـتقیم انجـام می شـد. قبل از سـال 
1376، درآمـد و هزینـه صندوق به طور متمرکـز در خزانه بود، یعنی واریزی ها )کسـورات 
بازنشسـتگی( به شـماره حسـابی که در خزانه متمرکز بـود واریز می شـد. پرداخت حقوق 
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بازنشسـته ها هـم به صـورت حواله تسـجیل و از طریق ذی حسـابی یـا ادارات امـور مالی 
دسـتگاه های اجرایـی نهایتا به حسـاب بازنشسـتگان و موظفیـن عزیز واریـز می گردید.

در سـال 1376 کـه جنـاب آقـای سـید عبدالحسـین ثابـت، به عنـوان رئیـس سـازمان 
بازنشسـتگی کشـوری منصـوب شـدند، گام هـای بسـیار مهـم و ارزشـمندی در تمـام 
حوزه هـای بازنشسـتگی برداشـته شـد، از جملـه راه انـدازی دوره هـای آموزشـی بـرای 
کارمنـدان و کارشناسـان سـازمان، اجـرای اتوماسـیون و مکانیـزه کردن امور در راسـتای 
ارائـه خدمـات مطلـوب و سـریع بـه ارباب رجـوع و دسـتگاه های اجرایـی بـر اسـاس نیاز 

سـازمان و تمرکـز حسـاب ها در بانـک صـادرات از اقدامـات مهـم ایشـان بـود.
آن زمـان )سـال 1377( کارگروهـی تشـکیل و شـماره حسـاب دسـتگاه های اجرایـی 
جمـع آوری شـد، البتـه آن موقـع سیسـتم احـکام کـه االن در صندوق اسـتفاده می شـود 
را نداشـتیم و سیسـتمی بـه اسـم پارادوکـس با همـکاری واحدهـای صندوق و شـرکت 
آذرخـش طراحـی شـده بود که اطالعات احکام بازنشسـته ها در آن وارد و ذخیره می شـد. 

بـه مـرور زمـان در ایـن سیسـتم تغییراتی ایجاد شـد و پیشـرفت کرد.
ببخشید میان کالمتان، پارادوکس را شخص شما یا به صورت گروهی در صندوق 

برنامه نویسی کردید یا آن را به شرکت یا فرد خاصی سفارش دادید؟
خیـر؛ سیسـتم پارادوکس با همـکاری همه واحدهای صنـدوق طراحی و اجـرا گردید که 
بنـده آن موقـع کارشـناس دفتر برنامه ریزی و توسـعه سیسـتم ها بودم؛ همـراه با تعدادی 

از همـکاران ایـن واحد با سیسـتم پارادوکس همـکاری می کردیم.
صرفـا بـرای ذخیـره اطالعـات و بایگانـی بـود یـا از اطالعـات ذخیره شـده به 

صورت مکانیزه یا دستی استفاده هایی هم می شد؟ 
به صـورت عملیاتـی از اطالعـات آن اسـتفاده می شـد و تحـت سیسـتم یـا نرم افـزار 
Dos کار می کـرد و قبـل از آن هـم سیسـتم بنـام Main داشـتیم که از طریق سـازمان 

بودجه انجام می شد.  برنامه و
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پـس می توانیـم ایـن برنامـه را ریشـه قدیمـی مکانیزه شـدن سیسـتم درآمد 
هزینه و پرداخت ها در صندوق بدانیم؟ 

بله؛ به نوعی همین طور است.
می فرمودید به مرور این برنامه جا افتاد...

بلـه؛ در سـال 1379 قانونی در مجلس شـورای اسـالمی به تصویب رسـید، بـه نام قانون 
اصـالح پـاره ای از مقـررات مربوطـه بـه حقوق بازنشسـتگی، بانـوان شـاغل و خانواده ها 
و سـایر کارکنـان )1379/02/13(؛ بـا کمـک شـرکت بهـور سیسـتم احـکام جامعـی در 
صنـدوق بازنشسـتگی طراحـی و همـه اطالعات به صـورت جامع در آن تعبیه شـده بود. 

بعد از آن دیگر همه کارها به صورت مکانیزه انجام می شد. 
تـا آن زمـان پرداختی که ما برای حقوق بازنشسـته ها داشـتیم، از طریق دسـتگاه اجرایی 
انجـام می شـد؛ یعنـی پول را به حسـاب ذی حسـاب یـا امور مالی دسـتگاه اجرایـی واریز 
می کردیـم و از آن طریـق بـه حسـاب بازنشسـته ها در بانـک صـادرات پرداخت می شـد. 
ایـن فرآینـد هـم زمان بـر بـود و هـم باعـث می شـد بازنشسـته ها حقوقشـان را دیرتـر 
دریافـت کننـد، از طرفـی هم نیازمند تعـداد زیادی کارمنـد برای جمع آوری اسـناد بود. ما 
بـه صورت علی الحسـاب بـه دسـتگاه های اجرایـی پرداخت می کردیـم و اگـر دراین بین 
بازنشسـته ای فـوت می کـرد و یا ورثـه ای قطع ارتباط می کـرد یا اتفاق دیگـری می افتاد، 
وجـوه صنـدوق را آخر سـال تسـویه می کردند. بـا توجه به اینکـه صندوق، منابـع زیادی 
بـه صـورت پراکنـده داشـت کـه بایـد در پایـان سـال گـزارش اسـناد و مـدارک الزم را 
جمـع آوری می کـرد، این کار وقت زیـادی را از همکاران صندوق و کارکنان دسـتگاه های 

اجرایی می گرفت. 
همچنیـن، همان طـور کـه عـرض کـردم تکریـم و احتـرام بازنشسـته بـرای صنـدوق 
بازنشسـتگی کشـوری خیلـی مهـم بـود و تـالش می شـد تـا بازنشسـته ها بتواننـد در 
کمتریـن زمـان بـه حقـوق بازنشسـتگی خود دسترسـی داشـته باشـند، به همیـن خاطر 



پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان کشوری/ مستندسازی یک تجربه 100

همکاران ما در صندوق برای تسریع در فرآیند امور مطالعاتی انجام می دادند. 
شروع نظام پرداخت مستقیم از کجا بود؟

اولیـن بـار در اسـتان تهـران شـکل گرفـت، بـه خاطر تعـداد بازنشسـته هایی که داشـت 
و دسترسـی راحت تـر بـه دسـتگاه های اجرایـی، بـه صـورت آزمایشـی حدود 4-3 سـال 
ایـن طـرح در تهـران انجام شـد. فکر می کنم سـال 1385 کـه آقای مختـارزاده مدیرکل 
اسـتان تهـران بودنـد، انجام شـد. ایشـان شـخصی باتجربه و دارای سـوابق ارزشـمندی 
بودنـد و به خوبـی می توانسـتند امـور را اداره کننـد. حضـور و تالش ایشـان بـه راه اندازی 
سیسـتم بسـیار کمـک کرد. همچنیـن همکاران شـرکت بهـور و اداره کل امـور مالی در 

پیاده سازی این فرآیند نقش اول را داشتند. 
امور فنی بر عهده شرکت بهور بود؟

بلـه؛ امـور فنـی نرم افـزاری و مکانیـزه، پاالیـش اطالعـات، کنترل شـماره حسـاب ها با 
بانـک، کنتـرل کـد ملـی افراد بـا سیسـتم ثبت احـوال و امـور این چنینی با شـرکت بهور 
بـود و کنتـرل اطالعـات توسـط آن ها باعث شـد مـا از صحت اطالعات مطمئن باشـیم؛ 
بـا توجـه بـه حجـم اطالعـات در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری و تعـدد دسـتگاه های 
اجـرای و پـروژه پرداخـت مسـتقیم با کمـک همه واحدهای صنـدوق، درنهایت در سـال 
1392 که سـرکار خانم عطاریان مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشـوری بودند زحمات 
زیـادی بـرای راه اندازی سیسـتم پرداخت مسـتقیم کشـیدند و سیسـتم به مـرور تکمیل 
و گـردش کاری تعریـف شـد کـه همـه اسـتان ها موظـف بـه انجـام پرداخـت مسـتقیم 
شـدند. البته بعد از اسـتان تهران در سـه اسـتان گلسـتان و خوزسـتان و کرمان به صورت 

آزمایشی پیاده سازی و بعد به همه استان ها تسریع پیدا کرد. 
کدام دستگاه ها خط مقدم پیاده سازی نظام بودند؟

فکـر می کنـم در تهـران ابتـدا بـا آموزش وپـرورش شـروع شـد و سـپس دسـتگاه های 
اجرایـی دیگـر هم اضافه شـدند. از سـال 1393 که جنـاب آقای دکتر محمود اسـالمیان 
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مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی بودنـد، با کمک خـدا و تالش همه همـکاران صندوق 
در اداره کل امـور مالـی و شـرکت طراحی و مهندسـی بهور و زحمات معـاون فنی جناب 
آقـای ابراهیـم زاده، فرآینـد به درسـتی پیـش رفت و پرداخت مسـتقیم در همه اسـتان ها 

اجرایی شد. 
مزایای پیاده سازی این نظام چه بود؟

چندیـن مزایـا برای صندوق بازنشسـتگی داشـت. اول اینکـه تمام پرداخت هـا به صورت 
متمرکـز از طریـق بانـک صـادرات از تهران انجام می شـد. خاطرم هسـت که شـب عید 
سـال 1394 سـاعت یازده شـب حقوق بازنشسـته ها را واریز کردیم. سیسـتم این قابلیت 
را دارد بـه محـض اینکـه اطالعـات بـه بانک صادرات ارسـال شـود، نیم سـاعت بعد در 
حسـاب بازنشسـته ها باشـد، یکـی از مزیت های بانـک صادرات تعـداد زیاد شـعب آن در 
کشـور اسـت و بازنشسـتگان بـه راحتـی می تواننـد به آن دسترسـی داشـته باشـند. پس 

مزیت اول این بود وجوه به صورت متمرکز در صندوق اداره می شد. 
مزیـت دوم ایـن بـود که صندوق مدیریت منابع داشـته و می توانسـت منابعـش را کنترل 

کند و در جمع آوری اسناد هزینه هم با مشکل مواجه نشود. 
مزیت سـوم هم صرفه جویی در وقت و زمان نیروی انسـانی هم در صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری و هـم در دسـتگاه های اجرایـی بود. قبـل از این نظام تعـداد زیـادی از همکاران 

صندوق و دستگاه های اجرایی درگیر پرداخت حقوق بازنشسته ها بودند. 
یکـی از سـؤاالت بنـده هـم همیـن بـود، اینکـه زمـان اجـرای نظـام پرداخت 
مسـتقیم، نیرویـی به صندوق اضافه شـد یا بعـد از پیاده سـازی آن نفراتی بودند 

که کاری نداشته باشند و به واحدهای دیگر منتقل شوند؟ 
نیرویـی اضافه نشـد؛ امـا بعد از اجرا طبیعتا وقتـی هر کاری که به صـورت مکانیزه انجام 
می شـود، تعـدادی نیـرو کـه به صـورت دسـتی مشـغول کار بودنـد حـذف می شـوند ؛ در 
صنـدوق افـراد در سـایر امور بـه کار گرفته می شـدند، امـا از دسـتگاه های اجرایی اطالع 
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نـدارم، شـاید آنجـا به خاطر همیـن کار تعدادی نیـرو آزاد و امروز در جـای دیگری به کار 
گرفته شده اند. 

تعداد نیروهای آزاد شده در صندوق را به طور مشخص می دانید؟
کار نیروهـا در صنـدوق خیلـی زیـاد بـود و این طـور نبـود کـه صرفا یـک نفر ایـن کار را 
انجـام دهـد، درواقـع پرداخـت غیرمسـتقیم یکـی از کارهای سـنگین و زمان بر بـود و با 
پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم، کارها دقیق تر و با سـرعت بیشـتری انجام می شـود.

از همـکاران اداره درآمـد و هزینـه آقـای آخوندیـان و خانم ظهرابی و سـایر همکاران هم 
در این فرآیند مشارکت داشتند. 

بله؛ با ایشان نیز جلسه ای در این خصوص داشتم؛ مزایای نظام پرداخت مستقیم را 
برای صندوق فرمودید، برای بازنشسته ها چه مزایا یا معایبی داشت؟ 

در ایـن نظـام حقـوق بازنشسـته ها در سـریع ترین زمـان بـه شـماره حسـاب های آنـان 
واریز می شود. 

بـرای هـر بازنشسـته فیـش حقوقـی صـادر می شـود و همـه بازنشسـته ها می تواننـد 
فیش هـای خـود را از طریق اینترنت و سـایت صنـدوق و یا دسـتگاه های خودپرداز بانک 

صادرات دریافت کنند. 
نکته قابل توجه هم صرفه جویی زمان در رفت وآمد به بانک و دستگاه های اجرایی است.

قبـل از نظـام پرداخـت مسـتقیم یکـی از مشـکالت، تأخیـر در پرداخت هـا بـود. مثال 
اگـر روز چهارشـنبه فرآیند تخصیـص بودجه در سـازمان برنامه وبودجـه و حواله خزانه 
کل کشـور انجـام می شـد و صنـدوق می خواسـت حقـوق بازنشسـته را بـه حسـاب 
دسـتگاه های اجرایـی واریـز کنـد، تـا روز شـنبه طـول می کشـید و تا آن ها رسـیدگی 
کنند و به حسـاب بازنشسـتگان و موظفین عزیز واریز شـود دو یا سـه روز دیگر زمان 
می بـرد و اگـر بـه تعطیلـی یا مناسـبتی هم می خـورد که بدتـر، در این فرآینـد حداقل 
یـک هفتـه زمان هـدر می رفـت. درحال حاضـر اطالعات آمـاده اسـت و بالفاصله بعد 
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از گرفتـن اعتبـار از خزانـه، اطالعـات بـه بانـک داده شـده و پرداخت انجام می شـود. 
پـس یـک مزیـت و نتیجـه مطلـوب پرداخـت مسـتقیم، کوتـاه شـدن زمـان پرداخت 

حقوق بازنشسته ها بود. 
نکتـه دیگـر اینکـه این پرداخت ها در سراسـر کشـور به صـورت متمرکز انجام می شـود؛ 
قبـال اگـر بازنشسـته ای جابجایی اسـتانی یا شـهری داشـت بایـد پرونده خود را به شـهر 
جدید می برد و این مشـکالتی را ایجاد می کرد، اما با پرداخت مسـتقیم محل بازنشسـته 
تفاوتـی نـدارد و حتـی در صـورت تغییر آدرس نیز نیـازی به انتقال پرونده به شـهر جدید 
نیسـت، چـون روی حسـاب ها کنترل وجـود دارد و به صـورت متمرکز از تهـران پرداخت 

می شـود، درواقـع تکریـم بازنشسـته که ما مدنظـر داریم اتفـاق می افتد.
یـک مزیـت دیگر بـرای بازنشسـتگان نیز تسـریع در برقـراری حقوق بازنشستگی شـان 
بود، قبل از این طرح وقتی کسـی بازنشسـته می شـد تا کارهای اداری انجام شـود، 2-3 

ماه تأخیر در دریافت حقوق پیش می آمد. 
مـواردی کـه عـرض کردم مراحـل خاص خودشـان را داشـتند و تیمی از همـکاران اداره 
درآمـد و هزینـه، اداره کل امـور مالی، شـرکت بهـور و بخش فنـاوری اطالعات صندوق 

چندین سال روی فرآیند آن کار می کردند. 
یعنـی سـتاد ویـژه ای بـرای پرداخـت مسـتقیم شـکل گرفـت یـا صرفـا یـک 

تقسیم کار درون سازمانی بود؟ 
بلـه؛ یـک سـتاد پرداخت مسـتقیم در صندوق داشـتیم کـه از اداره کل درآمـد و هزینه و 
اداره کل امـور مالـی صنـدوق و شـرکت بهـور که امـور نرم افـزاری صنـدوق را بر عهده 
داشـت، تشـکیل شـده بود. سـال 1392 این سـتاد شـکل گرفـت، البته این همـکاری از 

قبل هم بود اما از سال 1392 به صورت جدی تر رسمیت پیدا کرد. 
از دسـتگاه های اجرایـی تک تـک اطالعـات می گرفتیـم، حسـاب های افـراد بایـد چـک 
می شـد، چندیـن مرحلـه بـه صورت آزمایشـی بایـد انجام می شـد و امـور مالـی و اداری 
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دسـتگاه اجرایـی و همچنیـن بخـش فنـاوری اطالعـات بانک صـادرات نیـز درگیر این 
فرآیند بودند و به ما کمک می کردند. 

هماهنگی ها با بانک چگونه انجام می شد؟
بر عهده اداره کل امور مالی صندوق بود.

بخشـی از دریافتی بازنشسـته ها توسـط دسـتگاه ها تأمین می شـود و بخشـی 
از آن بـر عهـده صنـدوق اسـت؛ قبـال بـه این صـورت بـوده که صندوق سـهم 
خـود را بـه حسـاب دسـتگاه و دسـتگاه کل دریافتـی را به حسـاب بازنشسـته 
واریـز می کـرده، االن فرآیند برعکس شـده، دسـتگاه ها مزایای خودشـان را به 
حسـاب صنـدوق واریز می کننـد و صنـدوق کل دریافتـی را به صـورت یکجا به 

بازنشسته پرداخت می کند. 
بلـه؛ مبلـغ موردنظر توسـط چک بـه صندوق پرداخت می شـود و صندوق همـه آیتم ها را به 
صـورت متمرکـز به حسـاب بازنشسـته واریز می کنـد. مبلغی هم که تحت عنوان کسـورات 
اسـت، توسـط صندوق کسـر شـده و بعد از پرداخت حقوق بازنشسـتگان به حسـاب دستگاه 

اجرایی بازمی گردد، این کسورات ممکن است وام یا مسائل دیگری باشند. 
اگـر دسـتگاه ها در پرداخت مبلغ سـهم خودشـان تأخیر داشـته باشـند، فرآیند 

به چه صورت می شود؟ احتماال تجربه چنین مواردی را داشته اید. 
سـامانه ای در سـایت صنـدوق تعبیـه شـده کـه از دهـم هرمـاه، بـرای محاسـبه حقوق، 
سیسـتم صندوق بسـته می شـود. به همـه دسـتگاه های اجرایی تا بیسـت چهـارم هرماه 
فرصـت داده می شـود کـه ظرف مـدت 15 روز، اطالعات بازنشسـته ها را در این سیسـتم 
بارگـذاری و بـه صـورت اینترنتـی ارسـال کننـد. اگـر بـه هـر دلیلـی دسـتگاه نمی تواند 
اطالعـات را بیـاورد، آن موقـع دیگر صنـدوق منتظر نمی ماند، حقوق بازنشسـته از طریق 

صندوق پرداخت می شود و مزایا یا سایر موارد در ماه بعد تطبیق داده می شوند. 
بنابرایـن مـواردی کـه در آن تأخیـر پیـش بیاید هم باید مجدد به حسـاب صنـدوق واریز 
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و از طریـق صندوق به بازنشسـته پرداخت شـوند.
تقریبـا دیگـر تأخیـری پیـش نمی آیـد، ایـن مسـئله نهادینـه شـده و همـه دسـتگاه ها 
می داننـد کـه از دهـم تـا بیسـت و چهـارم هـر مـاه بایـد اطالعـات بـه روز شـده را به 

صندوق ارائه دهند. 
البتـه مزایـای دیگـری هـم داشـته، بـرای مثـال بیمه تکمیلـی بازنشسـته ها را قبـال خود 
دسـتگاه کـم می کـرد و االن صنـدوق هم زمـان بـا بیمه سـالمت این مـورد را هـم انجام 
می دهد، یا وام هایی توسـط صندوق بازنشسـتگی کشـوری پرداخت می شـود که بازنشسته 
تنهـا کافی اسـت از طریق سـایت صندوق درخواسـت بدهد، چون همه اطالعـات موردنیاز 
در سیسـتم احـکام هسـت، برای مثـال وام ضـروری پنج میلیون تومانی اسـت که صندوق 

تعداد مشخصی را برای پرداخت در هر ماه با بانک به توافق رسیده است. 
ایـن وام هـا بـه خاطر نظـام پرداخت مسـتقیم به وجـود آمده یـا از قبل بـوده و 

تنها فرآیند آن بهتر شده است؟  
از قبـل بـوده، مبالـغ بـا توافـق بانک عامل تغییـر می کنـد و فرآیند پرداخت بسـیار بهبود 

یافته اسـت.
فرمودیـد قبـل از نظـام پرداخـت مسـتقیم بیـن واریـزی صنـدوق به حسـاب 
دسـتگاه و دریافـت حقوق توسـط بازنشسـتگان فاصلـه ایجاد می شـد، جدا از 
تعطیـالت و...، مـواردی بود کـه از طرف بانک، واحدهای اسـتانی یا دسـتگاه ها، 

شیطنت های فردی برای تأخیر در پرداخت رخ دهد؟ 
بـه صراحـت نمی شـود گفـت کـه ایـن اتفـاق می افتـاد. قبال خـود فرآینـد زمان بـر بود؛ 
دسـتگاه بایـد اطالعـات کل بازنشسـته ها را جمع آوری می کرد، کسـورات بیمـه، بدهی و 
مزایا بررسـی می شـد، ممکن بود آن روز مسـئول مربوطه مرخصی باشـد یا ...، بعد از آن 
 همـه اطالعـات به حسـاب صندوق می آمـد و پس از جمـع آوری موارد، چک به حسـاب 
ذی حسـابی دسـتگاه اجرایی کشـیده می شـد، تازه باید از طریق دسـتگاه متبوع به بانک 
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می رفـت و بـه حسـاب بازنشسـته واریـز می شـد. همان جـا هـم احتمـال اشـتباه وجـود 
داشـت، چـون اطالعـات را به صـورت گلوبـال می آوردند، فـرض کنیـد آموزش وپرورش 
یکـی از اسـتان ها کـه مثـال 30 هـزار نفـر بود و مـا ریز افـراد را نداشـتیم، نمی دانسـتیم 
حقـوق به حسـاب بازنشسـته مـی رود یا خیر؟ یـا اگر تأخیری وجـود دارد بـه خاطر بانک 

است یا شماره حساب غلط یا کد ملی اشتباه و... 
جمـع آوری مسـتمر اطالعـات و بررسـی صحـت آنان بسـیار زمان بر بـود. بـرای دریافت 
سـند حسـابداری هزینه هـا فرم هایی در صنـدوق پر می کردیـم. آنجا ذکر می شـد که فرد 
الـف ایـن مقدار حقوق گرفتـه، این مقدار کاهش هزینه داشـتیم، فوتی بـوده، ازدواج کرده 

و...، االن همه این موارد متمرکز و مکانیزه است و بالفاصله اعمال می شوند. 
در مـورد اسـتان ها هـم عـرض کـردم، گاهـی اتفاق می افتـاد که اسـتان قبلی فـرد را در 
کاهـش حقـوق قـرار مـی داد و بـه او حقـوق نمی داد، اسـتان بعـدی هـم او را در افزایش 
وارد نکـرده بـود و حقـوق نمـی داد، برعکس ایـن حالت هم پیش می آمـد و گاهی متوجه 
می شـدیم بازنشسـته ای چنـد مـاه از دو جـا حقـوق گرفته اسـت. بعضـا وقتی سـراغ فرد 
می رفتیـم، می گفـت مـن حقـوق دوم را نگرفتـم. دوبـاره بـه بانـک مراجعـه می کردیـم 
بانـک هم می گفت حسـاب برای فرد اسـت و شـما اجـازه برداشـت ندارید، از ایـن موارد 

هم پیش می آمد. 
جـدا از ایـن موارد، من شـنیدم کـه چون موجـودی آخر ماه شـعب بانک هـا برای 
بهره وری شـان مؤثـر اسـت، گاهی بعضی شـعب شـیطنت می کردند کـه حقوق را 
دیرتـر پرداخـت کننـد و وجـوه در حسـاب بماند یـا حتی گاهـی با دسـتگاه ها نیز 

هماهنگ بوده اند، شما با چنین مواردی برخورد نداشتید؟ 
نمی شـود بـه صراحـت گفـت، بانک هم سـاختار خاص خـودش را دارد. نمی شـود گفت 
قطعـا عمـدی بـوده امـا به هرحـال هـر شـعبه ای دوسـت دارد موجـودی پایـان ماهش 

بیشتر باشد. 
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اگـر مـوردی پیـش می آمد کـه بانک یا شـاید کارمنـدی در یک اسـتان با بانک 
هماهنـگ کـرده باشـد تـا از مزایای شـخصی برخـوردار شـود، چـه برخوردی 

صورت می گرفت؟ 
مـا منکـر ارتباطات دسـتگاه های اجرایی و صندوق نیسـتیم اما هیچ دسـتگاهی نمی تواند 
در اختیـارات دسـتگاه های دیگـر دخالت کند. ما به عنوان صندوق بازنشسـتگی کشـوری 
پـول را بـه حسـاب ذی حسـابی دسـتگاه واریز می کردیـم، پرداخـت دیگر با ما نبـود، اگر 
هـم از ایـن مـوارد رصـد می شـد پیگیری ها تقریبـا بی نتیجه و بـرای صندوق هم بسـیار 
زمان بـر و سـخت بـود. با نیروی انسـانی محدود نمی شـود پنـج هزار دسـتگاه را پیگیری 
کـرد، مگـر اینکه بازنشسـته ای زنگ مـی زد و اعتراض می کـرد و ما از دسـتگاه پیگیری 
می کردیـم، آن هـا هم کار خودشـان را توجیـه می کردند؛ که مثال یک بازنشسـته فرمش 
را نیـاورده، اطالعـات تکمیـل نبـوده و... واقعیتـش مـن مـوردی سـراغ ندارم که سـراغ 

بانک برویم و پرداخت نکرده باشد. 
امـروز بـا سیسـتم پرداخـت مسـتقیم همه چیز کامال مشـخص، شـفاف و روشـن اسـت، 
حتـی سـاعتی کـه اطالعـات بـه بانـک رفته، سـاعتی کـه در سیسـتم ثبـت شـده و...، 
در سـایت هـم اطالع رسـانی می شـود و هـم قابل پیگیـری اسـت. همچنیـن شـماره 
بازنشسـته ها در سیسـتم پیامـک بانـک تعبیه شـده و بالفاصله برایشـان پیامک ارسـال 

می شود که حقوق پرداخت شده است. 
فرمودیـد دسـتگاه ها اطالعـات را خـوب چـک نمی کردنـد یـا بـه صنـدوق دیـر 
اطالعـات می رسـید که مثال کسـی فوت شـده یـا فرزنـدی ازدواج کـرده و...، این 

موارد دوره مشخصی داشت، مثال سالی یک بار استعالم گرفته می شد؟ 
خیـر؛ ببینیـد االن هـم دسـتگاه اجرایـی بـا صندوق بازنشسـتگی کشـوری ارتبـاط دارد، 
مـواردی کـه عـرض کردم یا دیر اطالع رسـانی می شـد یا اینکـه پیگیری درسـتی انجام 
نمی شـد، اما االن ارتباط سیسـتم احکام با ثبت احوال کشـور برقرار اسـت و اگر تغییراتی 
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ایجاد شده باشد در سیستم احکام صندوق اعمال می گردد. 
یعنـی االن اسـتعالم اطالعـات بـر عهـده صنـدوق اسـت امـا زمـان پرداخت 

غیرمستقیم، دستگاه ها چک می کردند؟ 
بلـه؛ کنتـرل اطالعـات به صـورت مکانیـزه انجـام می شـود و آیتم هـای زیـادی دارد که 

صندوق چک می کند. 
از نظـر مدیریت حسـاب ها هـم این مورد کمـک بزرگی به صندوق اسـت، چون 

در کل کشور موارد مشابه احتماال باید زیاد باشند. 
بلـه؛ سیسـتمی کـه مـا داریم یک سیسـتم کشـوری اسـت و حتی در مـوارد دیگر اگـر نیاز 
باشـد بـه دولـت کمک می کند. مثـال دولت تصمیم می گیرد کمکی به بازنشسـته ها داشـته 
باشـد و به صـورت متمرکـز انجـام بدهـد، قبال باید بین دسـتگاه ها تقسـیم می شـد اما االن 
بـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری واگذار و اعالن می کند به هر بازنشسـته ایـن مقدار پول 
و یـا تسـهیالت ارائـه شـود. همچنین بازنشسـته ها برای گردشـگری هـم می تواننـد از این 
سـامانه اسـتفاده کننـد و به فرض اگر از یک سـفر انصـراف هم بدهند، شماره حسابشـان را 

داریم و پول آن ها را به شماره حساب های موردنظر مسترد می کنیم. 
پیـش از اجرایی شـدن نظام پرداخت مسـتقیم مطالعـه خاصی از نظـر اقتصادی 
روی ابعـاد آن انجـام شـده بـود، مثـال منافـع یـا هزینه هایـی که بـرای صندوق 

ممکن بود داشته باشد، بررسی و به صورت مکتوب ثبت شده بود؟ 
و  فعالیت هـا  اسـت کـه همـه  اجرایـی  از دسـتگاه های  یکـی  بازنشسـتگی  صنـدوق 
سیاسـت هایش بـه پشـتوانه مطالعـات تعییـن می شـوند. از سـال 1376 ایـن مسـئله در 
ذهـن مدیـران ارشـد صنـدوق بود که بـرای تمرکـز وجوه، ابتـدا الزم اسـت اطالعات به 
صـورت متمرکـز در صنـدوق جمـع آوری شـود، این آغـاز کار بـود؛ تا قبل از سـال 1376 
واریـز بـه ایـن شـکل بـود کـه کسـورات بازنشسـتگی که بـرای کارکنـان شـاغل واریز 
می کردنـد بـه حسـاب خزانه می رفـت، هر دسـتگاه اجرایی فرمـی را تهیه و بـه صندوق 
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بازنشسـتگی اعـالن می کـرد که بـرای بازنشسـته ها این مقـدار ریال حقـوق می خواهم. 
همـکاران مـا طـی بررسـی، تائیـد می کردند و بـرای دریافـت وجه بـه خزانـه می رفتند. 
در پایان سـال حسـاب ها بررسـی می شـدند و بسـیاری از وجوه صندوق در دسـتگاه های 
اجرایـی می مانـد، گاهی مطلع می شـدیم که میلیاردها پـول صندوق، به صـورت پراکنده 
در دسـتگاه های اجرایـی اسـت. فرض کنیـد یک میلیارد کـرج مانده بـود، 5 میلیارد یک 

شهر دیگر و جمع آوری این ها بسیار زمان بر بود. 
گزارش یا کتابچه ای از مطالعات آن زمان دارید؟

در اداره کل درآمد و هزینه باید موجود باشد.
زمان متمرکز شـدن حسـاب ها کنترل آن ها توسـط شـرکت بهور انجام می شـد؟ 
آیـا نرم افـزاری چک می شـد یا تعداد زیادی نیروی انسـانی مشـغول شـده بودند 

تا کد ملی و شماره حساب ها را یک به یک تطبیق دهند؟ 
شـرکت بهـور پتانسـیل بسـیار خوبی دارد. همـه امور را از طریـق نرم افزارهایـی که دارند 
انجـام می دادنـد، کـد ملی هـا را بـا ثبت احـوال و شـماره حسـاب ها را بـا بانـک چـک 
می کردنـد. خـود صنـدوق برنامـه خاصـی دارد کـه تعـداد رکوردهایی که ثبت می شـود، 
زمـان ثبـت اطالعـات، زمـان واریز پـول به حسـاب بازنشسـته و اطالعات هویتـی افراد 
هـم بـا ثبت احـوال کنتـرل و ثبـت می شـوند. پیـش آمـده که پسـوند یـا پیشـوند فامیل 
فـرد تغییـر کـرده، برنامـه اخطار تضـاد اطالعات فـرد را می دهـد و ما به دسـتگاه اعالم 

می کنیـم تـا اصـالح کند.
زمـان شـروع با مانـع قانونی مواجـه نبودید؟ آیا قانـون جدید یـا آیین نامه ای به 

خاطر این موضوع تصویب شد؟ 
از قبـل زیرسـاخت ها فراهـم بـود. صنـدوق هـم مطالعاتـی انجـام داده بـود، ایـن موارد 
در برنامه هـای صنـدوق، مصـوب می شـدند. قانـون جدیـدی کـه صرفـا بـرای پرداخت 

مستقیم باشد، خیر نداشتیم. 
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زمان طرح ایده و شروع کار مدیریت های استانی مخالفت نمی کردند؟
همـه توجیـه شـده بودنـد و بـه ایـن نتیجه رسـیده بودند کـه ایـن کار به نفع بازنشسـته 
اسـت. هـر آنچـه کـه در صنـدوق بازنشسـتگی بـه نفـع بازنشسـته باشـد همـه کمـک 
می کننـد تـا زودتـر اتفـاق بیفتـد. حتی خیلـی اسـتان ها داوطلـب بودنـد و می گفتند پس 

چرا اجرا نمی شود؛ ما حاضریم بیایم کمک کنیم. 
قبـال تبـادل اطالعاتمـان آفالیـن بـود امـا االن آنالیـن اسـت و در یـک روز بایـد کل 
اطالعـات تمـام اسـتان ها جمـع آوری شـود تـا در تهـران بـه صـورت متمرکـز پرداخت 
صـورت گیـرد. گاهـی یـک اسـتان مخابراتش مشـکل داشـت یا مشـکل نرم افـزاری و 
سـخت افزاری پیـدا می کـرد کـه نقـش شـرکت بهـور در فراهم کـردن امور زیرسـاختی 
اداری و نرم افـزار و سـخت افزار کامـال مشـهود بـود که توصیه می کنم حتمـا با همکاران 

آن شرکت هم صحبت کنید. 
وقتـی کاری روال می شـود، ایجـاد تغییـرات بـرای افراد سـخت اسـت، در این 

مورد مخالفتی نبود؟ 
تغییـر به طورکلـی و مخصوصـا در ایران بسـیار سـخت اسـت؛ اگر میـز یک کارمنـد را هم 
بخواهیـد جابجـا کنیـد مقاومـت می کند، این فرهنگی اسـت که در کشـور ما جا افتـاده، اما 
در ایـن مـورد چـون می دانسـتند بـه رونـد کار کمـک می کنـد، رفت وآمـد ارباب رجـوع کم 

می شود و بازنشسته ها نیازی به مراجعه حضوری ندارند، همه کمک می کردند. 
دستگاه ها هم که به نفعشان بود و کارشان کمتر می شد.

بله؛ خیلی کمتر می شد و خیلی هم استقبال کردند.
پیشـنهاد فرسـتادن نیروی انسـانی و همکاری داوطلبانه برای پیشـبرد سریع تر 

طرح هم می دادند؟ 
این کار یک مسئله سه جانبه بود؛ صندوق، دستگاه اجرایی و بانک عامل که باید پرداخت 

را انجام می داد. حتی بخش فناوری اطالعات بانک هم در این زمینه کمک کرد. 
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کدام دستگاه ها در کمک داوطلبانه پیشرو بودند؟
آموزش وپـرورش؛ بـه خاطـر تعـداد زیـاد خودشـان بـود و به همیـن دلیل از نظـر ما هم 
اولویـت داشـتند، چـون 60 درصـد تعـداد بازنشسـته ها از آن هـا بـود. تقریبـا ارتباطی که 
صنـدوق بـا وزارت آموزش وپـرورش دارد، یـک رابطـه تنگاتنگ اسـت که بـه فرآیند نیز 

کمک کرد، هم در استان ها و هم در تهران، بیشترین مشترکین ما در آنجاست. 
برنامـه خاصـی برای آینـده این نظام وجـود دارد، یا امـور آن تمام شـده و تنها 

در حال اجراست؟ 
قطعـا هسـت. عرض کردم صندوق بازنشسـتگی کشـوری همیشـه یک دسـتگاه پویـا و رو 
بـه رشـد بـوده، تیم تحقیقاتی ما همیشـه در حال مطالعه اسـت تـا بتونیم در همـه زمینه ها 

مثل بانکی، رفاهی و گردشگری و... خدمات بهتری به بازنشسته ها ارائه دهیم. 
خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

بـه نظـر من کار بسـیار خوبی در صنـدوق اتفاق افتاد. تعـداد بازنشسـته ها، وظیفه بگیرها 
و وراث بـا همـه اطالعات مشـخص اسـت و درواقع شـخصی که در مقام ارشـد صندوق 
اسـت بر اسـاس اطالعـات می توانـد تصمیم گیری کند، این بـرای کشـور و ارائه خدمات 
بسـیار مهـم اسـت، بـه خاطـر دارم زمانـی می خواسـتند پـاداش بازنشسـتگان عزیـز را 
پرداخـت کننـد، بررسـی هایی انجـام شـد و تعـداد افـرادی کـه پرداخت نشـده بـود را از 

طریق همین سیستم پرداخت کردند. 
بسیار ممنون و متشکرم.
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)مدیرکل وقت امور مالی(
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حسین بخشی زاده
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معاون اداری و مالی و رئیس هیئت مدیره شرکت صبا آرمه بتن
سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی، 1370

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسالمی، 1398
سوابق شغلی: معاون مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری؛ 

1381-87
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری؛ 1387-97





خیلـی ممنونـم از این کـه وقت خـود را در اختیـار ما قـرار دادید، لطفـا ابتدا خود 
را معرفی بفرمایید. 

بـه نـام خـدا، حسـین بخشـی زاده هسـتم. متولـد سـال 1345؛ سـال 1370 در رشـته 
حسـابداری مقطـع کارشناسـی از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی فارغ التحصیـل شـدم و 
درحال حاضـر دانشـجوی تـرم آخـر کارشناسـی ارشـد دانشـگاه آزاد در رشـته مدیریـت 

دولتی هستم. 
پیش ازایـن شـش سـال معـاون مدیـرکل امـور مالـی و 10 سـال مدیـرکل امـور مالـی 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری بودم و از سـال 1397 به عنوان عضو هیئت مدیره شـرکت 

صبا آرمه وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می کنم. 
تصویـر مختصری از مفهوم و ماهیت نظام پرداخت مسـتقیم را برایمان ترسـیم 

می فرمایید؟ 
بلـه؛ پرداخـت حقـوق قبـل از نظـام پرداخـت مسـتقیم بـه صـورت اسـتانی و توسـط 
دسـتگاه های اجرایـی انجـام می شـد. صنـدوق بازنشسـتگی وجـه تعیین شـده در بودجه 
را بـه صـورت علی الحسـاب بـه حسـاب دسـتگاه واریـز می کـرد و دسـتگاه ها بـه همراه 
مزایای سـازمانی خودشـان حقوق بازنشسـتگان خود را پرداخت می کردند، سـپس فرمی 
تحـت عنـوان فـرم 1-1 را به عنـوان تائیـد پرداخت بـه صنـدوق برمی گرداندنـد که باید 
توسـط ذی حسـاب امضا می شـد. ایـن فرم مـالک تائیـد پرداخت های علی الحسـاب بود 
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و طبیعتـا مشـکالتی را بـه دنبـال داشـت کـه دو مشـکل اصلـی آن را می تـوان بـه این 
صورت بیان کرد: 

1- اگـر ذی حسـاب اشـتباهی انجـام مـی داد، مـا در صندوق متوجـه نمی شـدیم؛ چراکه 
تنها معیار تائید ما امضای او بود. 

2- گاهـی در دسـتگاه های اجرایـی مشـکالتی به وجـود می آمد، برای مثـال مدیران 
وقـت در دسـتگاه ها بـا بانـک تعامـل می کردنـد، پـول را مدتـی در حسـاب نگه 
می داشـتند و حقوق بازنشسـتگان با تأخیر پرداخت می شـد، همچنین در بسـیاری 
از مـوارد پرداخت هـا بـا ایام تعطیل روبه رو می شـد یا مشـکالت فنی در سیسـتم 
بانـک و... وجـود داشـت کـه منجـر بـه ایجـاد فاصلـه 10 روزه بیـن واریـز وجه 
توسـط صنـدوق بـه حسـاب دسـتگاه ها و دریافـت حقـوق توسـط بازنشسـتگان 

عزیز می شد. 
در سیسـتم پرداخـت پیشـین اگـر می خواسـتیم امتیـازی بـه بازنشسـته بدهیم و سـپس 
از حقـوق او کـم کنیـم مشـکالت زیـادی ایجـاد می شـد، زمانـی کـه تصمیـم گرفتیـم 
نظـام پرداخـت مسـتقیم را اجـرا کنیـم، ابتـدا مثـل یک رویـا بـود، پرداخت حقـوق یک 
میلیـون و سـیصد هـزار بازنشسـته در آن زمـان به هیچ وجـه کار آسـانی نبـود. به هرحال 
کار را پیگیری کردیم و بعد از پیاده سـازی سـاختار، حقوق بازنشسـتگان مسـتقیما توسـط 
صنـدوق بـه حسـاب آن هـا واریز می شـد که این مسـئله تأخیـری را که عرض کـردم از 

بین برد و به حل بسیاری از مشکالت کمک کرد. 
پیاده سازی نظام پرداخت مستقیم چطور آغاز شد؟

ابتـدا اسـتان های کوچـک را انتخـاب و بـه صـورت پایلـوت اجـرا کردیـم، بـا ایـن کار 
مشـکالت را شناسـایی و بـرای رفع آنـان اقدام کردیـم، در ادامه به مـرور زمان یکی بعد 
از دیگری اسـتان ها اضافه شـدند تا اینکه از سـال 1394 همه 31 اسـتان تحت پوشـش 

نظام پرداخت مستقیم قرار گرفتند. 
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ایـده طـرح پرداخت مسـتقیم از چه زمانی مطرح شـد؟ آیا یک خواسـت عمومی 
بـود یا واحد یا شـخص خاصـی را می توانیم طـراح این ایـده بدانیم؟

البتـه ایـن ایـده از سـال های قبـل مثـال شـاید 1380 به بعـد مطرح بـود، اما بسـتر الزم 
فراهم نبود. 

شروع طرح از چه سالی بود؟
بـه صـورت جـدی از سـال 1393 شـروع شـد، قبـل از آن مطرح بـود امـا اراده جدی ای 
برای پیاده سـازی آن در سـازمان وجود نداشـت. متأسـفانه مشـکالت بسـیار زیاد بود و ما 
مسـیر سـختی را بـرای اجرایـی سـازی طی کردیـم اما پایـان کار بسـیار لذت بخش بود. 
مـا 29 هـر مـاه وجـوه را از خزانه دریافـت می کردیم و 4 سـاعت بعد همه بازنشسـتگاِن 
تحت پوشـش صندوق بازنشسـتگی کشـوری، حقوقشـان را دریافت کرده بودند که این 

برایمان بسیار حالوت داشت. 
قبـل از اینکـه وارد دوران اجرایـی نظـام شـویم، فرمودیـد یکی از مشـکالت 
پرداخـت غیرمسـتقیم تأخیر در دریافتی بازنشسـتگان محترم بـود؛ مقصر این 
تأخیـر در بسـیاری از مـوارد صنـدوق نبوده و جـدای از بحث تعطیـالت و... در 
بعضی موارد شـیطنت هایی هم در راسـتای منافع شـخصی افراد وجود داشـته 
کـه فرآینـد را بـه تأخیـر می انداختـه، این مـوارد بیشـتر از سـمت بانک ها بود 

یا دستگاه ها؟ 
سـاختار صنـدوق تأمین اجتماعـی را ببینید، از زمانی که فردی بازنشسـته می شـود دیگر 
با دسـتگاه اجرایی کاری ندارد، اما در سیسـتم ما در هر دسـتگاه یک واحد بازنشسـتگی 
بـود کـه مسـئولیت پرداخـت را بر عهده داشـت. مـالک هم فقـط تائید ذی حسـاب بود، 
چهار هزار دسـتگاه اسـتانی و منطقه ای داشـتیم، فرضا آموزش وپـرورش اصفهان مناطق 
زیـادی داشـت و پخـش وجـوه بسـیار زمان بـر بـود، االن یک فایل تا بیسـتم هـر ماه از 
کلیـه دسـتگاه های اجرایـی بابـت اضافات و کسـورات بازنشسـتگان به صـورت اینترنتی 
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از سیسـتم دریافـت می کنیـم، حقـوق را سـازمان محاسـبه می کنـد، فایـل پرداختـی به 
آن ملحـق شـده و خالـص مانـده به حسـاب بازنشسـته پرداخت می شـود و کسـورات به 
دسـتگاه های اجرایـی برمی گـردد. مـواردی هـم بـود کـه شـیطنت های عمـدی صورت 

می گرفت و مثال های برای هر دو مورد یعنی بانک و دستگاه داشتیم. 
خاطرتـان هسـت ایـن مـوارد )بـرای مثـال( در چـه دسـتگاه هایی بـود و آیا در 
مـواردی کـه شناسـایی می شـدند، توبیـخ یـا جریمه هایـی در نظـر گرفته می شـد؟
در همـه دسـتگاه ها ممکـن بـود پیـش بیایـد، مثـال وزارت کار، آموزش وپـرورش، علـوم 
پزشـکی و... مـا در حـد تـوان سـعی می کردیـم به طـور دقیـق نظـارت و از حقـوق 

بازنشستگان دفاع کنیم. 
ببینیـد از نظـر اداری و قانونـی صنـدوق تـوان دخالـت و امرونهـی در امـور بانـک یـا 
دسـتگاه ها را نـدارد. در خصـوص مـواردی که شناسـایی می شـدند ما مکاتبـات زیادی با 
شـعبه های مختلـف بانـک داشـتیم که مثـال آقا یـا خانم الف حقـوق را به موقـع پرداخت 
نکـرده و حسـاب صندوق با دیگر شـعبه ها متفاوت اسـت. طبیعتا چون کارمنـد ما نبودند 

نمی توانستیم توبیخ کنیم اما تذکر می دادیم و معموال پیگیری هم می شد. 
در برخـی مـوارد دسـتگاه ها روی بانک هـای منطقه ای نفـوذ داشـتند و هماهنگی هایی را 
انجـام می دادنـد کـه از نظـر ما درسـت نبود، ما هم سـاکت نمی نشسـتیم و با ایـن موارد 
مبـارزه می کردیـم. یـک مشـکل اساسـی این بـود کـه کل کارکنـان صنـدوق 600 نفر 
بودنـد، اصـالح سـاختارهای مخابراتی جدید خیلی بـه ما کمک کرد؛ قبل از سـال 1393 
هرچـه می خواسـتیم به این حوزه ورود کنیم، زیرسـاخت فنی ما کشـش جمـع آوری داده 

از کل کشور را نداشت و این نقص همیشه در صندوق مشهود بود. 
یعنـی به خاطر پیاده سـازی نظـام پرداخت مسـتقیم، صندوق به زیرسـاخت های 

پیشرفته تر مجهز شد؟ 
بلـه؛ شـرکت بهـور در این حوزه تـالش مضاعفی کرد. همیشـه همراه بود، تـا صندوق به 
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موفقیـت رسـید. شـرکت بهـور بسـتر کار را فراهم کرد و شـرایطی ایجاد شـد کـه بتوانیم 
اطالعات را از همه کشور دریافت کنیم و این مسئله به تنهایی پروژه بزرگی بود. 

در ابتـدا دسـتگاه ها اطالعـات را در CD بـه مدیریـت اسـتان تحویل می دادنـد و از آنجا 
بـرای صنـدوق ارسـال می شـد، بسـتر کار کـه فراهـم شـد همه ایـن مراحل بـه صورت 

اینترنتی و با سرعت پیش رفت. 
به غیر از فیبر نوری، نیازی به زیرساخت های دیگر هم بود؟

بله؛ دسـتگاه ها تجهیز شـدند، سیسـتم نرم افـزاری ارتقاء پیـدا کرد و برنامـه خاصی برای 
آن نوشـته شـد. بایـد توجـه کنیـم که بـه خاطـر قوانین خاصـی کـه صنـدوق دارد، این 
برنامـه هیـچ جـای دیگـری وجـود نـدارد و همه امـور برنامه نویسـی آن را شـرکت بهور 

تحت عنوان سیستم پرداخت مستقیم انجام داد. 
خاطرتان هست این موارد برای صندوق چقدر هزینه داشتند؟

حضـور ذهـن نـدارم، همه را شـرکت بهور پیگیـری می کـرد و همکاران آنجـا اطالعات 
دقیق تری در اختیارتان قرار می دهند. 

هماهنگی های الزم با بانک یا مخابرات چگونه انجام شد؟
همه این موارد را شرکت بهور انجام داد.

از نظر قانونی چطور؟ زیرساخت های الزم فراهم بود یا مشکالتی وجود داشت؟
قانونـی مشـکل خاصـی نداشـتیم؛ یکـی از مشـکالتی کـه پیـش آمـد این بـود کـه بعد از 
پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم، ذی حسـاب دسـتگاه ها می گفتند حاال که حقوق را شما 
می دهیـد گواهـی کسـر از حقوق و مـوارد الزم برای ضمانـت وام و... را هم شـما باید صادر 
کنیـد. مـا با همـکاری وزارت اقتصاد از خزانه کل کشـور مجوز گرفتیم و تمام دسـتگاه های 

اجرایی را موظف کردیم که در این خصوص رویه پیشین خود را ادامه دهند. 
خزانه و دارایی با شما همراه بودند یا آنجا هم فرآیند دشواری را طی کردید؟

خیر؛ استقبال هم کردند.
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از گذشـته یکـی از موارد مطـرح میان صندوق و بازنشسـتگان، اطـالع یافتن از 
تغییـر وضعیت بازنشسـتگان بوده که منجر بـه مواردی مانند تأخیـر در برقراری 
حقوق بازنشسـتگی یا واریزهای اشـتباه برای بازنشسـته یا وراث می شـد، این 

مـوارد قبـل و بعـد از نظام پرداخت مسـتقیم به چه صـورت بودند؟
اطالعـات به طور پیوسـته در حال تغییر هسـتند؛ ایـن اطالعات نزد دسـتگاه ها موجود 
اسـت و مـا از تغییـرات در یک دسـتگاه در یک اسـتان خبر نداشـتیم، با توجـه به کمبود 
نیـروی انسـانی امـکان رصـد کـردن ایـن مـوارد وجـود نداشـت و راهـی به جـز فراهـم 
کـردن ایـن بسـتر نبود. قبـال دسـتگاه ها اسـتعالم های مربوطـه را می گرفتند و قسـمت 
بازنشسـتگی آنـان اطالعـات را بـا صنـدوق هماهنـگ می کـرد. االن هـم دسـتگاه ها 
اسـتعالم می گیرنـد اما نتیجه را در قالب فهرسـت خـاص برای صندوق آپلـود می کنند و 

پایان هر ماه با انجام محاسبات حقوق پرداخت می شود. 
اجرای نظام با مقاومت نیروی انسانی روبه رو نشد؟

تغییـر نظـام پرداخـت نیازمند سـاعت ها آمـوزش کارکنـان دسـتگاه های اجرایـی بود. 
بازنشسـتگان هم تغییرات را بسـیار سـخت می پذیرفتند، به طورکلی پیاده سـازی تغییرات 
همیشـه بـا مقاومت هایـی همراه اسـت، بـا این حال دسـتگاه ها اسـتقبال کردنـد. همه با 
اصـل قضیـه موافـق بودنـد، اگر هم تک وتـوک مقاومتی بود در سـیلی کـه راه افتاده بود 
حـل می شـد، آقـای دکتر اسـالمیان از ایـن موضوع خیلـی حمایت کردنـد و اگر حمایت 

ایشان نبود انجام کار بسیار سخت تر می شد. 
بـرای اجـرای نظام، نیروی انسـانی جدیـدی به کار گرفته شـد؟ یا بعـد از اجرا 
نیروهایـی بودنـد که با توجه به سیسـتمی شـدن فرآینـد از نظـر کاری آزاد و به 

واحدهای دیگری منتقل شوند؟ 
هیـچ نیرویـی بـه مـا اضافه نشـد، حجـم بسـیاری از کارهـا کم شـدند، برای مثـال خود 

سیستم اسناد فرم الف را صادر می کند. 
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سـاختار بـه ایـن صـورت اسـت که هر چهـار اسـتان یک نیـرو دارد کـه عالوه بر مسـئله 
پرداخـت غیرمسـتقیم کارهـای دیگری هم دارد، با پیاده سـازی این نظام کار نیروها سـبک 
شـد، فرم هـای دیگـری هسـتند و این طور نیسـت کـه یک نیرو به طـور کامل بیکار شـود، 

در واقع نظام پرداخت مستقیم حجم کار را کاهش و دقت عمل را افزایش داد. 
مـا در دریافـت فـرم الـف اشـتباهات ذی حسـاب را متوجه نمی شـدیم اما االن مسـتقیم 

است و ضریب خطا کاهش یافته است. 
مشـکل اساسـی دیگر این بود کـه اگر وجهی را اضافـه پرداخت کرده بودیـم، برگرداندن 

آن از دستگاه بسیار زمان بر بود که این مشکل نیز حل شد. 
پایش و نظارت و برنامه آینده این نظام به چه صورت است؟

درآمـد و هزینـه و امـور مالی نیازمند نظارت اسـت؛ زمان ما حقوق افـراد باالی 5 میلیون 
تومـان یـک بـار جداگانـه چک می شـد تا اشـتباهی رخ نـداده باشـد. بارها پیـش می آمد 
کـه دسـتگاه ها اضافاتی را به حسـاب بازنشسـته می ریختنـد. هماهنگی هایی انجـام داده 
بودیـم کـه در مـوارد اشـتباه، حقـوق درجـا قطـع شـود. همچنین از گذشـته اگر حسـاب 
حقوقـی بـه مـدت شـش مـاه راکـد می ماند، بانـک به صنـدوق اطـالع مـی داد و حقوق 

قطع می شد تا فرد به صندوق مراجعه کند. 
درخصـوص به روزرسـانی و آینـده نیـز حتمـا اقداماتـی منطبـق بـا نیازهـای روز در حال 

انجام است اما من دقیقا از این مسئله اطالعی ندارم. 
خیلی ممنونم؛ اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

بـا عنایـت بـه اینکـه درحال حاضـر سیسـتم های پیشـرفته تری هـر روز بـه بـازار عرضه 
می شـود، بایسـتی از این امکانات برای به روزرسـانی این سیسـتم اسـتفاده شـود تا جامعه 

بازنشستگی بتوانند از این امکانات بهره مند شوند. 
بسیار ممنون و متشکرم.
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از اینکـه وقتتـان را در اختیـار مـا قـرار دادیـد خیلـی ممنونیـم، بـرای شـروع 
لطفـا کمـی از خودتان و گذشـته سـازمان در رابطـه با بحث پرداخت مسـتقیم 

برایمان بفرمایید. 
از کارهـای این چنیـن کـه در سـال های اخیـر در صندوق انجام شـده بسـیار خوشـحالم 
و از شـما هـم ممنونـم کـه در برخـی از ایـن تحقیقـات حضـور داشـتید. بنـده از ابتدای 
ورود بـه سـازمان در بخـش فنـی بـودم اما با توجـه به ارتبـاط تنگاتنگی که بـا اداره کل 
درآمـد و هزینـه داشـتیم، بـا بخش های مالـی و درآمد و هزینه نیز آشـنایی داشـتم. یکی 
از وظایـف اصلـی صنـدوق دریافـت و پرداخـت اسـت و اگـر در ایـن خصوص دوسـتان 
سـؤالی داشـتند در بخش فنی من پاسـخگو بودم، جلسـات مشـترک زیادی با کمیسیون 
اجتماعـی دولـت یا مجلس، سـازمان امور اسـتخدامی و سـازمان برنامه وبودجه داشـتیم. 
بـا توجـه بـه ماهیـت کار بحث هایـی پیش می آمد کـه به بخش مالـی و درآمـد و هزینه 
ارتبـاط داشـت و اگـر مـا به عنـوان نماینـده سـازمان اطالعات کافـی نداشـتیم، صحیح 
نبـود؛ بنابرایـن بااینکـه اطالعـات تخصصی مـان در حد باال نبـود اما در حد پاسـخگویی 

اطالعات داشتیم. 
اواخـر سـال 1366 بـود که وارد سـازمان شـدم، یـک دوره اداری مالی برای ما گذاشـتند 
کـه معـادل کاردانـی بـود، آنجا بحث های مالـی هم داشـتیم و اواخر سـال 1368 بود که 
به طورجـدی و مسـتمر در اداره کل بازنشسـتگی مشـغول شـدم. تا اواسـط دهه شـصت 
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کـه جنـگ بـود و بـه خاطـر وضعیـت خاصـی کـه وجـود داشـت، تغییـرات چندانـی در 
قوانین و مقـررات صـورت نگرفـت؛ بعد از جنـگ بخشـی از قوانین ومقررات دچـار تغییر و 
نگاه هـا متفـاوت شـده بود، بـا توجه بـه بحث افزایـش حقـوق و نقل وانتقال هـا، افزایش 
تعداد بازنشسـته ها و عدم پاسـخگویی سیسـتم سـنتی، نیاز به تغییرات در ذهن همکاران 

ایجاد شده بود. 
قبـل از تشـکیل سـازمان در سـال 1354، پرداخت هـا بـر عهـده خزانـه و ذی حسـابی 
دسـتگاه ها بـود، بعـد از تشـکیل سـازمان نیـز تـا اواسـط دهه 70 بـه همین صـورت بود 
تـا اینکـه مدیـران سـازمان به فکـر ایجاد تغییـرات اساسـی افتادنـد. اطالعات سـازمان 
بایـد بـه روز می شـد و الزم بـود ابتـدا اطالعاتمان را به صـورت مکانیزه ثبـت می کردیم، 
کامپیوتر نداشـتیم و این کار دو سـال طول کشـید، سـال 1373 قانونی تصویب شـد که 
حقـوق بازنشسـته ها و شـاغلین تطبیـق یابند، یک سـال طول کشـید تا عملیاتی شـود و 
نیاز به اطالعات بازنشسـته ها بسـیار بیشـتر شـد و اینجا سیسـتم کامپیوتری خیلی به ما 
کمـک کـرد. به بحـث پرداخـت ورود کردیـم، اطالعات مالی مشـخص نبود، کسـوراتی 
کـه می گرفتیـم بـه حسـاب خزانـه می رفت، ذی حسـاب دسـتگاه ها بـرای بازنشسـته ها 
وجـه می کشـیدند و بـا تائیـد همـکاران مـا در صنـدوق پـول را از خزانـه می گرفتنـد و 
پرداخـت می کردنـد، حـاال اگر فـردی فوت می کـرد یا تغییراتی ایجاد می شـد تـا مدارک 

را بیاورند و اعمال شود، خیلی طول می کشید. 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی هـم کـه فعالیت هایـش مـوازی فعالیت هـای ما بود بـه دنبال 
همیـن موضـوع بودنـد اما سـاختار آن ها با مـا متفاوت بود و مشـکالت کمتری داشـتند، 
چـون بـا خـود فـرد بیمه شـده در ارتبـاط بودند امـا ما بـا دسـتگاه ها ارتباط داشـتیم، این 
باعـث کنـدی در انتقـال اطالعات می شـد و اشـتباهاتی هم پیـش می آمـد. در درجه اول 
بایـد محاسـبات دسـتگاه ها روشـن می شـد که اواسـط دهـه 70 زمان آقـای ثابت بخش 
مهمـی از ایـن کار انجـام و درآمد و منابع سـازمان مشـخص شـد؛ بحـث بعدی مان این 
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بـود کـه پولمان کجاسـت و پرداخت هایمان چقدر مشـکل دارنـد، اواخر دهـه 70 و اوایل 
دهه 80 این بحث جدی شد که پرداخت ها را خودمان انجام دهیم. 

پس در دهه هفتاد هیچ پرداخت مستقیمی در سازمان انجام نشد؟
خیر؛ پله پله جلو می آمدیم و نیازهای جدیدی هم مطرح می شد.

اولین بار ایده پرداخت مستقیم کجا مطرح شد؟
سـال 1378 اداره کل اسـتان تهـران تشـکیل شـد، قبـل از آن کارهـا در اداره کل درآمد 
و هزینـه و اداره کل بازنشسـتگی انجـام می شـد. اداره کل بازنشسـتگی با حـدود 70 نفر 
کارمنـد در تهـران، سراسـر کشـور را پوشـش و همه امور محاسـبات، حکم برقـراری و... 
را انجـام مـی داد. اوایـل دهـه 70 تفکر نیمه متمرکز کردن کارها در سـازمان مطرح شـد، 
حدود 5 سـال طول کشـید و سـال 1378 تقریبا تمام اسـتان های کشـور دارای مدیریت 
اسـتانی شـدند، اسـتان تهـران هـم همان زمـان تشـکیل شـد، بزرگ ترین اسـتان بود و 

بیشترین مسائل را داشت. 
ایـده ایـن موضـوع هم از طریـق اداره کل اسـتان تهران توسـط آقای مختـارزاده مطرح 
شـد. ایشـان پیگیر این موضوع بودند، مدیرعامل وقت سـازمان هم اسـتقبال کردند و از 
دسـتگاه های کوچـک شـروع شـد. ابتدا دسـتگاه هایی بـود که ده بازنشسـته داشـتند که 
قابل کنتـرل باشـند، بعـد از انجـام اقدامات اولیه، دسـتگاه های زیر پنجاه نفـر را معیار قرار 
دادند. نواقص کار رفع شـد و اسـتان تهران به عنوان پیشـرو و پیشـاهنگ اولین اسـتانی 

بود که طرح در آن اجرا شد. 
بـه مـرور مدیران متوجه فواید این طرح شـدند، خاطرم هسـت سـال 1382 می خواسـتند 
پاداش پایان خدمت را به بازنشسـتگانی که قبال بازنشسـته شـده بودند اما تعیین تکلیف 
نشـده بـود پرداخت کننـد؛ قانون بودجه هم تکلیف کرد که بازنشسـتگان سـال های قبل 
هـم پـاداش پایـان خدمتشـان را دریافـت کنند. رئیس سـازمان مدیریت وقـت گفت آخر 
سـال اسـت و زمـان نداریم، از صندوق سـؤال کردند که آیـا امکانـات الزم را دارد یا خیر 
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اما اطالعات ناقص بود، آن زمان مسـئولین متوجه اهمیت پرداخت مسـتقیم شـدند و به 
نظـرم آن پـاداش پایـان خدمـت بااینکه وظیفـه صندوق نبـود و جزو وظایف دسـتگاه ها 
محسـوب می شـد ولـی از طریـق صندوق پرداخـت شـد، در جلب توجه به نظـام پرداخت 

مستقیم اهمیت زیادی داشت. 
پیاده سازی نظام با کدام دستگاه ها آغاز شد؟

مؤسسـه کشـاورزی، شـرکت آسـمان و... کـه دو سـه تـا مشـترک بازنشسـته بیشـتر 
نداشـتند، اکثـر بازنشسـتگان آن هـا عضو تأمیـن اجتماعی بودنـد اما بعضـی کارمندان 
کـه بـه آنجا مأمور شـده بودند، پرداختشـان را ما بایـد انجام می دادیم. آن زمان اسـتان 
تهـران بـه دسـتگاه ها اعالم کـرد و مقاومت هایـی هم بـود، پیش زمینه انجـام این کار 
هـم بانـک عامـل یعنـی صـادرات بـود که چون بیشـترین شـعب را در سراسـر کشـور 

داشت انتخاب شده بود. 
نیمـه دوم دهـه هفتـاد ایـن ایـده جـا افتـاد و یکـی دو موضـوع دیگـر هم باعـث تثبیت 
آن شـد؛ اینکـه نیازهـای جدیـد مطـرح می شـد و زمینـه کار هم قبال مسـاعد شـده بود، 
در اسـتان هایی کـه بـه صـورت آزمایشـی اجرا شـده بود امتحانشـان را خوب پـس دادند 
و ارزش کار بـرای مدیـران ارشـد و رؤسـای دسـتگاه های دیگـر که مشـخص شـد، کار 
سـرعت گرفـت. البتـه بعـد از آن در مقطعـی کار دچار وقفه شـد، اسـتان تهـران و برخی 
اسـتان های دیگـر کار را انجـام می دادند اما از طریق سـازمان خیلی پیگیـری نمی کردند. 
اوایـل دهـه نـود بود کـه به طورجدی مدیـران پیگیـری می کردند و در یـک مقطعی این 

موضوع در 31 استان کشور تکمیل و برای همه اجرا شد. 
بحـث بعـدی، عائله منـدی و اوالد بـود کـه در اعتبارات دسـتگاه قرار داشـت تـا اینکه از 
سـال 1392 بـر عهـده صندوق گذاشـته شـد و اطالعاتی مثل اقسـاط یا ... را دسـتگاه از 
طریـق فالپـی و سـی دی تحویل مـی داد و در زمان پرداخت مشـخص می شـد. معیاری 
هـم بـرای پرداخت حقوق ایجاد کرده بودند که االن هم جاری اسـت، عملیات سیسـتمی 
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صنـدوق را شـرکت بهـور انجام می دهـد؛ با همکاری امـور مالی تاریخی تعیین می شـود 
کـه حسـاب ها به اصطالح بسـته می شـود، اگر تغییراتی مثـل فوت یا تغییر در ورثه باشـد 
اعمـال و پـس ازآن حقـوق پرداخـت می شـود. درواقـع این معیار بـرای توانایی پاسـخگو 

بودن پرداخت مستقیم و حفظ تعادل سیستم با توجه به تغییرات روزانه است. 
پیش می آید که دستگاه ها اطالعات را دیر برسانند؟

بله؛ یکی از مشـکالت ما در صندوق همین موضوع اسـت که بخشـی از آن به دسـتگاه 
مربـوط اسـت و بخشـی هم بـه همکارانمان که ممکن اسـت بـه هر دلیلـی اطالعات را 
به موقـع منتقـل نکنند. اگر دسـتگاهی اطالعـات را دیر بدهد بازهم مشـکالتی مثل قبل 

وجود دارد. 
از همان ابتدا و مخصوصا بعد از پرداخت مسـتقیم سـازمان به شـدت پیگیر داشـتن حسـاب 
فـردی مشـترک ها بـود کـه االن عنـوان آن سیسـتم شـاغلین اسـت، سـازمان مـا از این 
بی بهـره بـود امـا تأمیـن اجتماعـی داشـت و می توانسـت به موقـع پاسـخگو باشـد. بعـد 
از پرداخـت مسـتقیم ایـن بحـث پیگیـری شـد، اواسـط دهـه 80 مقاومت هایـی از سـوی 
دسـتگاه ها بـود کـه برخـی عالقه ای به شـفاف بـودن حسـاب ها نداشـتند؛ به هرحـال اگر 
دسـتگاهی کوتاهـی می کـرد و مشـکلی پیش می آمد صندوق باید پاسـخگو می شـد چون 
صنـدوق آخریـن دسـتگاهی بـود کـه مخاطبان بـا آن ارتباط داشـتند و تقصیـر همه چیز را 
بـر گـردن صندوق می گذاشـتند. این مسـئله همچنـان ادامـه دارد، برخی موانـع نظارتی و 
اجرایـی وجـود دارد ولـی می بایسـت که هرچه سـریع تر به سـمت شفاف سـازی و مکانیزه 
شـدن حرکت ادامه یابد تا دقت و قدرت پاسـخگویی را باال ببرد. این سیسـتم هنوز فراگیر 
نشـده اسـت امـا بـه نظرم فراگیر شـدن آن بـه پرداخت مسـتقیم هم کمـک می کند، یک 

سری نقل وانتقال اطالعات حذف می شود و برقراری حقوق سرعت پیدا می کند. 
اگر اطالعات دیر برسد پرداختی ها انجام می شود؟

بله؛ مگر اینکه شخص فوت شده باشد و ورثه معرفی نشده باشند.



پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان کشوری/ مستندسازی یک تجربه 130

بنابراین بر اساس اطالعات ماه قبل پرداختی انجام می شود؟
بلـه؛ بعـد تغییـر در اطالعـات مشـخص می شـود، مـا سـعی می کنیم بـا انتقـال به موقع 

اطالعات، فاصله ها و وقفه ها را کم و رضایت بیشتری جلب کنیم. 
پـاداش پایـان خدمت سـال 1382 اهمیـت نظام را برجسـته کرده بـود، با این 
حـال فرمودیـد نیمه دوم دهه هشـتاد اجرای طـرح با کندی و توقف مواجه شـد، 

دلیل این مسئله چه بود؟ 
سـرعت رشـدی کـه داشـت کاهـش پیدا کـرد؛ به نظر مـن بخشـی از آن نـگاه مدیریتی 
بود، البته شـاید دوسـتانی که بیشـتر درگیر کار بودند نظر متفاوتی داشـته باشـند. از طرفی 
بـه نظـر مـن در هـر سـازمانی بـرای هـر تغییـری تا بدنـه همراه نشـوند یـا تغییـر ایجاد 
نمی شـود یـا کند پیـش می رود، حتـی اگر منافع زیادی هم داشـته باشـد. متأسـفانه همه 
نظـام اداری کشـور ما با این مشـکل مواجه اسـت، همـکاران صندوق هـم گاهی خیلی با 
تحـوالت همـراه نبودنـد که البتـه در سـال های اول انتظار همراهی چندانی هم نداشـتیم. 
اواخر دهه 60 که در سـازمان به لحاظ نیروی انسـانی پوسـت اندازی داشـتیم، حوزه فنی، 
اداری، مالـی و اقتصـادی همـکاران جدیـدی آمدنـد که تحصیالت دانشـگاهی داشـتند و 
انتظـار می رفـت کـه با ایـن طرح همگام باشـند اما ایـن اتفاق در سـتاد صنـدوق و بعدها 
در واحدهـای اسـتانی مطابـق انتظـار رخ نـداد. البته در سـال های اخیر سیسـتم تشـویقی 
خوبی در سـازمان مسـتقر شـده و همکاران به محض اقدامات مثبت و ارائه پیشـنهادهای 
مناسـب و کاربـردی پـاداش می گیرنـد، امـا نظر خاصـی از سـوی بدنه سـازمان نمی آمد. 
شـاید ضعـف مدیریـت یـا عدم اشـراف کامل بـه موضوع یـا عدم آمـوزش کافی بـود، در 
دهه 80 سـاالنه دو یا سـه بار جلسـات اسـتانی داشتیم که االن کمتر شـده اما در جلسات 
اسـتانی هـم نظـرات خاصـی مطرح نشـد، البتـه برخی اسـتان ها فعـال بودند و اسـتقبال 
می کردنـد اما عمومیت نداشـت. شـاید اگر مدیرکل اسـتان تهـران آقای مختـارزاده نبود و 

فرد دیگری بودند این حرکت کندتر هم انجام می شد. 
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مدیـران سـازمان دل مشـغولی های دیگـری هـم داشـتند و می گفتنـد پرداخت مسـتقیم 
را هـم کم کـم انجـام می دهیـم، از اواسـط دهـه 80 وظایفـی بـه صنـدوق واگـذار شـد 
کـه جـزو وظایـف مصـوب نبـود، ارائـه خدمـات بـه بازنشسـتگان خیلـی خوب بـود اما 
اینکـه ایـن وظایـف بـه صندوق واگـذار شـود آن هم بـا نیروی کمـی که در سـازمان و 
در اسـتان ها داشـتیم، باعـث می شـد کارهـای اصلـی در صنـدوق عقـب بیفتـد. تورهای 
سـیاحتی، تشـکیل خانه های امید، بخش بیمه تکمیلی و مسـائلی که نگاه صندوق را به 
سـمت خودشـان جلب می کـرد؛ درحالی که وظیفه اصلی صنـدوق که در اساسـنامه آمده 
اسـت دریافت کسـورات، حفظ سـرمایه مشترکین و سـودآور کردن آن با سـرمایه گذاری 
و پرداخـت حقـوق در موعـد بازنشسـتگی اسـت. حفظ تعـادل در وظایف سـازمان هم بر 

عهده مدیر ارشد است. 
گاهـی انسـان ها هـم مؤثرنـد. بـرای مثـال یـک نفـر بخشـی را خیلـی فعـال و نفـر دیگر آن 
را کم رنـگ می کنـد، درمجمـوع در ایـن زمینـه خوشـبختانه خـوب عمـل شـده و بنا بـه نیاز، 
اطالعـات به روز اسـت؛ چـون وزیر از مدیرعامل گـزارش می خواهد و این ویتریـن خوبی برای 
ارائـه اسـت، در دسـتگاه ها ویتریـن اهمیت ویژه ای دارد و معموال رئیس دسـتگاه بـه دنبال این 

است که بخشی را فعال کند که به واسطه آن چهره مناسبی از خود نشان دهد. 
اما مجددا این بحث به دغدغه صندوق تبدیل شد؟

بلـه؛ ما همیشـه در سـه مـاه آخر سـال در پرداختی هـا به مشـکل برمی خوریم، سـازمان 
برنامـه بایـد پرداخـت کنـد، آن ها می گویند کمـک دولت اسـت اما ما می گوییـم اگر این 
اقدامـات را به موقـع انجام می دادید االن مشـکلی نداشـتیم، پس وظیفه شماسـت. سـال 
90-1389 ایـن مشـکل پررنگ تـر شـد؛ حقـوق را اسـفندماه پرداخـت می کردیـم اما در 
اسـتان ها 6-5 فروردیـن بـه حسـاب شـخص واریز می شـد. یک بـار هم سـال 1394 به 
مشـکل جـدی برخـورد کردیم که تا 27 اسـفندماه درگیـر بودیم و اتفاق بی سـابقه ای بود 
که با تالش همه همکاران سـازمان ها و وزیر پرداخت انجام شـد. خوشـبختانه آن سـال 
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سیسـتم پرداخـت مسـتقیم فعـال بـود و در عـرض چند سـاعت به حسـاب افـراد منتقل 
و موجـب کسـب رضایـت مشـترکین شـد. اتفاقاتی ازاین دسـت باعث می شـود کسـانی 
کـه در امـور هسـتند بـه آن عالقه منـد شـوند چون بـه نفع خودشـان هم هسـت، به هر 

صورت بعد از تکمیل کار بود که متوجه مزایای آن شدند. 
مثـال دیگـر سـال 1392 قـرار شـد عائله منـدی را هـم بـه صنـدوق واگـذار کننـد کـه 
اطالعـات آن کمـاکان در اختیـار دسـتگاه اسـت، مـن فکـر می کنـم اگـر سیسـتم ها و 
طرح هـای دیگـر مثل سیسـتم شـاغلین، راسـتی آزمایـی اطالعات صـورت پذیـرد و به 
این سیسـتم متصل شـوند، پرداخت مسـتقیم بسـیار شـکوفاتر می شـود و حتی برقراری 

حقوق هم می تواند به صورت لحظه ای اجرا شود. 
زمان پیاده سازی طرح در دستگاه ها هم اصطکاکی وجود داشت یا استقبال کردند؟

سـؤال خوبـی بود؛ متأسـفانه ابتدا دسـتگاه ها اسـتقبال چندانـی نکردند، حداقـل می توانم 
بگویـم بخـش عمـده ای از آنـان بی تفاوت بودند، بخشـی هـم مقاومت می کردنـد. برای 
مثـال پـول 20 هـزار بازنشسـته را از ما می گرفتند اما 18 هزار بازنشسـته داشـتند. گاهی 
کـم کاری دسـتگاه ها در ایـن مـوارد و در مـواردی ماننـد پرداخـت به موقع در ایـن فرآیند 
پنهـان می شـد، بنابرایـن بعضـا مقاومـت می کردند امـا چون در اساسـنامه صنـدوق امور 
الکترونیکـی وجـود دارد و موضـوع کم کـم اجباری شـد، همکاری کردند. حتـی در برنامه 
پنجم و ششـم آمده اسـت که دسـتگاه ها باید در دادن اطالعات به صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری همـکاری کننـد تا بتوانیم سـریع تر سیسـتم را مکانیـزه کنیم؛ فکـر می کنم در 
مـاده 25 اساسـنامه هـم ایـن موضـوع پیش بینـی شـده اسـت. در کل هر جا دسـتگاهی 

همـکاری می کـرد کار بسـیار خوب پیـش می رفت.
واکنش دستگاه ها در حد عدم همکاری بود یا شیطنت هایی هم وجود داشت؟

متفـاوت بود. بـرای مثال آموزش وپرورش در تمام اسـتان های کشـور اداره کل دارد، خود 
وزیـر و مجموعـه سـتاد بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودند کـه همـکاری کنند امـا در بعضی 
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استان ها مقاومت وجود داشت. گاهی سنگ اندازی بود و گاهی صرفا بی تفاوتی. 
در فرمایشـاتتان اشـاره داشـتید که باوجوداینکه صنـدوق پـول را واریز می کرد 
امـا حقـوق دیـر پرداخت می شـد، مثـال واریزی اسـفند بـه 5 فروردیـن منتقل 
می شـد، مـن شـنیدم که جـدای از بحـث تعطیـالت و حـوادث غیرمترقبـه، در 
برخـی مـوارد دسـتگاه ها هماهنگی هایی بـا بانک انجـام می دادنـد و این تأخیر 

عمدی صورت می گرفت، شما با این موارد مواجه شدید؟ 
بلـه؛ امـا عمومیت نداشـت؛ باوجوداینکه شـعارهای زیادی داده شـده اما هنوز سیسـتم در 
ادارات مـا فـرد محور اسـت. کافی اسـت یـک فرد در حوزه مسـئولیت خودش شـیطنت 
کنـد و نظـارت کافی نباشـد. البتـه تعداد این مـوارد زیاد نبـود و کارمندان دسـتگاه ها هم 
می دانسـتند که در سیسـتم تخلفاتی هسـت اما گسـترده نبود. شـاید در برخی موارد حتی 
خـود دسـتگاه  هم از پوِل مانده در حسـاب اسـتفاده نمی کـرد و صرفا به خاطـر تعلل ما و 

آن ها ضررش را بازنشسته ای می دید که حقوقش به تعویق می افتاد. 
در دسـتگاهی مثـل آموزش وپـرورش چـون مشـترکین زیـادی داشـت و اطالعاتشـان 
هـم کامـل نبود، ادامه شـرایط مذکور برایشـان مطلوب بود و کسـی هم بازخواستشـان 
نمی کـرد، نـه نفعـی بـرای ما بـود و نه برای دسـتگاه؛ فقط ضـرر آن متوجه بازنشسـته 
می شـد امـا دسـتگاه های خاصی هم بودند مثل شـهرداری ها که حسـاب آن ها شـفاف 
نبود، البته فقط کارمندان رسـمی  شـهرداری های سراسـر کشـور غیر از تهران مشـترک 
صنـدوق هسـتند. اولویـت شـهرداری پرداخـت حقوق شـاغلین بود و برخی مـوارد مثل 
تعطیلـی و... پیـش می آمد، می گفتند کسـور بازنشسـتگان بماند بعـدا پرداخت می کنیم 
و مـا اولویـت آخـر بودیم. برخی دسـتگاه ها هم در سراسـر کشـور گسـتردگی داشـتند، 
مثـال چنـد بـار همـکاران مـا بـه دنبـال مطالبـات می رفتنـد و در روسـتاهای دورافتاده 
بـا جمعیـت بـاالی 2000 نفر شـهرداری تأسـیس شـده بـود یـا آموزش وپـرورش هم 
در آنجـا نیـرو داشـت. بـه نظر من ایـراد از ما بـود، ما صاحـب درآمدهایمان هسـتیم و 
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بایـد ماننـد عقـاب مراقب آن باشـیم، اینکه دنبـال پولمـان نمی رفتیم تقصیـر خودمان 
بـود؛ وقتـی همـکاران بـرای وصول مطالبـات می رفتنـد، طبـق قوانین و مقـررات باید 

پرداخت می کردند. 
از طرف کارمندان بانک هم شیطنت هایی وجود داشت؟

بـه صـورت  را  ایـن کار  اسـت. فکـر نمی کنـم  مالـی دقیق تـر  اطالعـات همـکاران 
سیسـتماتیک انجـام داده باشـند، کارمنـد دولت بـودن مضراتـی دارد مثل اینکـه نظارت 
چندانـی روی فـرد نیسـت، کار سـرعت نمی گیرد و عملکرد شـفاف نیسـت، بـه نظر من 
بخـش عمـده این مشـکل به دلیـل ناکارآمدی بود، مـوارد عمدی هم بـوده که همکاران 

مالی بهتر در جریان هستند. 
در بحـث پیاده سـازی نظـام پرداخت مسـتقیم تغییراتـی از منظر تعـداد نیروی 

انسانی در صندوق وجود داشت؟ 
خیـر؛ ببینیـد نیـروی انسـانی صنـدوق از ابتـدا هـم کم بـود که دلیـل اصلـی آن هم این 
بـود کـه برخـی مـوارد مثـل همیـن پرداخت هـا را دسـتگاه ها انجـام می دادنـد و خزانه و 
ذی حسـاب ها درگیـر بودنـد، درحالی کـه مثـال در صندوق تأمیـن اجتماعی افـراد تک تک 
مراجعه می کنند و حسـاب ها مشـخص اسـت. در دهه هفتاد هم که تصمیم به تخصصی 
کـردن امور گرفته شـد نیرویی اضافه نشـد و همـان نیروها آموزش داده شـدند. بنیان گذار 
ایـن موضـوع یعنـی آقـای مختارزاده هـم معتقد بودنـد که با همیـن تعداد نیـرو کار قابل 
انجام اسـت؛ واقعا هم همین بود، یعنی می گفتند شـما که درخواسـت وجه می کشـید و... 

به جای این کار، کار جدید را انجام دهید که هم سرعت و هم دقت باال می رود. 
بعـد از راه انـدازی چنـد کارمند که در بخش هزینـه کار می کردند آمـوزش دیدند تا کارها 
را بـه صـورت مکانیـزه انجـام دهنـد و خیلی خـوب از عهـده آن برآمدنـد؛ بنابراین تغییر 
سـاختاری نداشـتیم. اوایل کار اسـتان تهران تشـویقی هایی هم می داد و در کل مدیریت 

استان تهران نقش مهمی در جا افتادن این موضوع داشت. 
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موانع و مشکالت قانونی و زیرساختی هم وجود داشت؟
از نظـر قانونـی ضرورتـی از ایـن جهت که مجلـس قانون وضع کند خیر، چـون آیین نامه 
و مصوبـات هیئت وزیـران کـه تصویـب می شـود بـرای ما مراجـع مقررات هسـتند، مثال 
جایـی مجلـس بـه وزیـر اختیـار داده تا اسـتفاده کند و نیـاز به قانـون جدید نداشـتیم، با 

چند تغییر و مصوبه کارمان را شروع کردیم. 
صنـدوق زیرمجموعـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی بود، حسـنی که داشـت این بود 
کـه بخش برنامه   بودجه و بخش اداری اسـتخدامی در سـازمان مدیریـت بود و عمده کار 
مـا هـم بـا آن بخش بود. قوانین مشـخص اسـت، نحـوه اجـرا و تفصیل را هم سـازمان 
برنامـه تعییـن می کنـد، بـرای مثـال در قانـون مدیریـت کشـوری چنین آمده اسـت که 
پاسـخگویی به سـؤاالت و اصالح قوانین بر عهده سـازمان اداری اسـتخدامی اسـت، ما 

در آن زمان زیرمجموعه همان جا بودیم و مشکل خاصی نداشتیم. 
تغییرات زیرساختی رخ داد؟

بلـه؛ بخـش کامپیوتـری که عرض کـردم، در اوایل دهه 70 صندوق برای مکانیزه شـدن 
سـرمایه گذاری کـرد و تغییـرات عمـده ای هم بـه لحاظ سیسـتمی و هم آموزشـی ایجاد 
شـد. قبـل از آن همـکاران هـم تغییـر کـرده بودنـد، بـا ایـن حال تعـدادی که بـه روش 

سنتی کار می کردند البته مقاومت هایی نشان می دادند. 
تحـوالت زیرسـاختی را امـور مالـی انجـام مـی داد یا به طـور کامل به شـرکت 

بهور سپرده شده بود؟ 
شـرکت بهـور از اواسـط دهـه 70 فعال و اواخـر همان دهـه وارد فاز عملیاتی شـد. نقطه 
نظـرات بخـش سیسـتمی را از واحدهـای سـتادی گرفته و پـردازش می کردند کـه امروز 
هـم بـه همیـن صورت اسـت. اوایـل دهـه 80 به دلیـل نیازی کـه وجود داشـت، کمیته 
عملیاتـی سیسـتم ها متشـکل از واحدهـای ذی ربط، درآمـد و هزینه، فنی و خـود بهور به 
وجـود آمـد، امـروز هم این کمیته فعال اسـت و مشـکالتی که در سیسـتم های سـازمان 
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بـه وجـود بیایـد آنجـا مطـرح و در خصـوص آنـان تصمیم گیری می شـود. سیسـتم های 
عملیاتـی یکـی از کمیته های موفـق صندوق بوده که از سـال 1385 آغازشـده و تا امروز 
هـم بـه خوبـی فعال اسـت، حتـی گاهـی مدیران اسـتانی هـم در کمیتـه حضـور دارند، 

نظرات مدیران استانی در آنجا مطرح می شود. 
مطالعه اقتصادی، فنی یا قانونی در خصوص پرداخت مستقیم وجود دارد؟

بـه صـورت مکتـوب فکـر می کنـم یکـی تاریخ شـفاهی اسـت و یکـی هم سرگذشـت 
صنـدوق1؛ آن ها مهم ترین سـند در این زمینه هسـتند. دسـتورالعمل هایی هم هسـت که 
بیشـتر جنبـه فنی دارنـد و نحوه اجـرای کار را توضیـح داده اند. مجموعـه بخش نامه های 
صنـدوق هم هسـت کـه بخشـی از آنان مرتبط هسـتند، همـکاران مالی به عنـوان نوک 
پیـکان پرداخـت مسـتقیم و اداره کل درآمد هزینه و شـرکت بهور به عنوان پشـتیبان باید 

مستنداتی داشته باشند که در اختیار شما قرار دهند. 
در بحث پرداخت مستقیم پایش و نظارت هم وجود دارد؟

بلـه؛ بایـد باشـد چـون در جـا زدن در هر سیسـتمی بـا توجه بـه نیازهای امـروز منجر به 
توقـف سیسـتم می شـود؛ مثـال جایی خانـه می خرید بـاز هـم تعمیراتـی الزم دارد و باید 
نواقصـش برطرف شـود. این مسـئله به بخش مالی سـپرده شـده و یکـی از وظایف آنان 
اسـت. اگـر مشـکلی پیش بیایـد از واحدهـای دیگر هم کمـک می گیرند، مثـال برقراری 
حقـوق بـر عهده واحد فنی اسـت، سیسـتم احکام باید به روز و نهایی شـود امـا واحدهای 

دیگر هم در اطالع رسانی تغییر مقررات و... کمک می کنند. 
خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

مجـددا تشـکر می کنـم؛ مستندسـازی هـر فعالیتـی باعـث می شـود آینـدگان بدانند چه 
کارهایـی انجـام شـده و ایـن به سـازمان کمک می کند. متأسـفانه عادتی هسـت که هر 

1- به دو کتاب تاریخ شـفاهی مدیران صندوق بازنشسـتگی کشـوری و سرگذشـت یک صندوق )به قلم میکائیل عظیمی( 
اشاره دارد. متن هر دو کتاب در سایت مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در دسترس است. 
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مدیری ممکن اسـت فعالیت افراد قبلی را نفی کند و این باعث پسـرفت سـازمان شـود، 
الزم اسـت همـه بداننـد سـازمان از کجا شـروع کرده، کجا قـرار دارد و چـه فعالیت هایی 
بایـد ادامه داشـته باشـد. اعضای صنـدوق باید بداننـد تعریف کار ما در صندوق چیسـت، 
چـرا قانـون سـاختار رفـاه تصویب شـد و چطـور از سـازمان به صنـدوق تبدیل شـدیم و 
چـه فعالیت هایـی بـرای ما اهمیـت ویـژه ای دارند. االن برخـی پیشـنهاد می دهند و فکر 
می کننـد اگر مجددا سـازمان بشـویم و زیر نظـر سـازمان برنامه وبودجه باشـیم، پرداخت 
حقوق هـا آسـان تر می شـود؛ درحالی کـه اصـال تعریـف صنـدوق این طـور نیسـت و باید 
فعالیـت مالـی انجـام شـود، هیئت امنـا داشـته باشـد و تجربیات ایـن سـال ها در داخل و 

خارج هم همین را نشان می دهد. 
بـرای موفقیـت صندوق الزم اسـت سیسـتم هایی که عـرض کردم گسـترده و مکانیزه تر 
شـده و بـا هـم لینـک باشـند، در مقطعـی اقداماتـی انجام شـده امـا مرتبط کـردن آنان 
کار دشـواری اسـت. شـرط برقـراری این ارتباط مسـتقیم و تسـریع امـور، آمـوزش افراد 
اسـت. یکـی از مسـائل مـا در صندوق این اسـت که همکاران بین 30-20 سـال سـابقه 
حـدود 60 درصـد کل همـکاران هسـتند و این یعنی تا 7-6 سـال آینده نیمی از سـازمان 
بازنشسـته می شـوند، مکانیـزه شـدن بـرای افزایش سـرعت و دقـت اسـت و نیرویی که 
می آیـد بایـد بتوانـد کار را انجـام دهـد، پس آموزش خیلی مهم اسـت و باید بـه آن توجه 

ویژه ای داشته باشیم. 
بحثـی هـم مطرح اسـت که گروهـی معتقدند بهتـر اسـت صندوق ها ادغام شـوند، حتی 
بـرای ایـن مسـئله هـم الزم اسـت سیسـتم مکانیـزه باشـد و ایـن امـر حتـی در مراحل 
ادغـام بـه موفقیت کمک می کند، صندوق بازنشسـتگی کشـوری بعـد از تأمین اجتماعی 
دومیـن صنـدوق بزرگ کشـور اسـت و همیشـه تـالش ما و همـکاران خدمت رسـانی و 

جلب رضایت مشترکینمان بوده، هست و خواهد بود. 
بسیار ممنون و متشکرم.





گفت وگو با همکاران شرکت بهور
تاریخ گفت وگو: 1398/05/20

عبدالصمد وزیری

معاون نرم افزاری شرکت بهور
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، نرم افزار؛ دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا کیایی

مدیر طراحی و پشتیبانی شرکت بهور؛ 1390 تاکنون
 سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، فناوری اطالعات؛

دانشگاه شهید بهشتی؛ 1398





از اینکـه وقتتـان را در اختیـار مـا قـرار دادید تشـکر می کنـم، لطفا ابتـدا خود را 
معرفی بفرمایید. 

وزیری: عبدالصمد وزیری هستم؛ کارشناس ارشد نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف و حدودا 

از سال 1376 با صندوق بازنشستگی کشوری همکاری داشتم و درحال حاضر نیز معاون 
نرم افزاری شرکت بهور هستم. 

ارشد  کارشناسی  و  تهران  دانشگاه  از  نرم افزار  کارشناسی  کیایی هستم؛  علیرضا  کیایی: 

فناوری اطالعات از دانشگاه شهید بهشتی دارم، از سال 1384 در واحد فناوری اطالعات 
در خدمت صندوق بازنشستگی کشوری بودم و درحال حاضر نیز مدیر طراحی و پشتیبانی 

شرکت بهور هستم. 
برای شروع مرور مختصری بر ماهیت نظام پرداخت مستقیم داشته باشیم.

از اسـفندماه سـال 1380 حقوق بازنشسـته ها به صورت غیرمسـتقیم توسـط سیستمی که 
مـا طراحی کرده بودیم پرداخت شـد؛ یعنی حقوق سـرجمع بازنشسـتگان هر دسـتگاهی 
را بـه خـود دسـتگاه می دادیـم؛ در واقـع اعتبـار را به صـورت لیسـت بـه دسـتگاه حوالـه 
می کردیـم و آن هـا مبالـغ را بـا اعمـال کسـور یـا اضافـات خودشـان بـه بازنشسـتگان 

پرداخت می کردند. 
این روش منشـأ مشـکالت زیادی بود، اول بین اطالعات ما و دسـتگاه هماهنگی کامل 
وجـود نداشـت، مثـال بازنشسـته ای فـوت می کـرد، دسـتگاه مطلع بـود اما به مـا اطالع 
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نـداده بـود و حقـوق پرداخـت می شـد، برعکس ایـن را هم بـرای برقراری داشـتیم، مثال 
وراث بـه دسـتگاه مراجعـه می کردنـد و دسـتگاه بـدون اطالع صنـدوق برایشـان حقوق 
برقـرار می کـرد و مـا زمـان حسابرسـی در پایـان سـال مبالـغ باالیـی را بایـد بـرای این 
موضوعـات بـه دسـتگاه پرداخـت می کردیـم. اگـر هم پرداختشـان کمتـر بود بایـد به ما 

برمی گرداندند که در این حوزه هم مشکالت زیادی داشتیم. 
 آذرماه سـال 1384 بود که تصمیم گرفتند شـماره حسـاب بازنشسـتگان را در سیستم وارد 
کنیـم. برای این کار اسـتان تهران را به صورت آزمایشـی به شـکل مسـتقیم انجـام دادیم. 
مسـئله ای کـه وجود داشـت این بود کـه اطالعات بخش هایـی از دریافتی ها یا کسـورات 
مربـوط به بازنشسـته را که به دسـتگاه مربوط می شـد نداشـتیم، بنابراین یـک فرآیند بین 
صنـدوق و دسـتگاه تعریـف کردیـم که هر ماه قسـمت مربوط بـه دریافتی و کسـورات را 
به صـورت یـک فایـل بـه ما بدهنـد و مبلـغ آن را به صـورت تجمیعی به حسـاب صندوق 
واریـز کننـد، مـا آن ها را بـا اطالعات حقوق بازنشسـتگان تلفیق می کردیـم و مبلغ نهایی 
بـه حسـاب ها واریـز می شـد. دو پرداختـی مهم یعنی حـق عائله مندی و حـق اوالد هم بر 
عهـده دسـتگاه بـود که از ابتدای سـال 1392 بـه صندوق واگذار شـد و االن عمـده آن را 
صنـدوق پرداخـت می کنـد. در کل همه سیسـتم هایی که بخش های عملیاتی سـازمان را 

پوشش می دهند توسط همین شرکت طراحی و پیاده سازی شده است.  
بنابراین شروع مرحله اجرایی طرح را می توانیم آذرماه سال 1384 بدانیم؟

بلـه؛ اجـرا در اسـتان ها هـم به صورت تدریجـی بود که مقدمـات آن حدود یک سـال طول 
کشید و البته آخرین هم در سال 1395 در استان خراسان رضوی بود. 

طراحـی و پیاده سـازی سیسـتم ها نیازمند تسـلط بـه مباحث قانونـی و حقوقی 
است، شما مشاور حقوقی هم دارید؟ 

قسـمت قوانیـن جداسـت، قوانیـن و امور مربـوط به احکام و احراز شـرایط بازنشسـتگی، 
برقـراری و افزایـش یـا اصالحیـه حقوق هـا در سیسـتم احـکام تعریف می شـود و بخش 
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پرداخت مستقیم بعد از آن قرار دارد. 
پس برای پیاده سازی پرداخت مستقیم نیازی به تغییر یا ایجاد قوانین نبود؟

قانـون خیـر؛ زمـان آقای احمدی نـژاد هیئت دولـت از طریق معاون ایشـان پیگیـر بود تا 
به همه استان ها منتقل شود. 

ایده طرح اولین بار چطور به وجود آمد؟
مشـکالتی کـه در پرداخت غیرمسـتقیم وجود داشـت، صنـدوق را به این سـمت هدایت 
می کـرد. تأمیـن اجتماعـی هـم یـک نمونه پیـش روی ما بـود کـه در این امـر عملکرد 
خوبـی داشـت. مرحلـه اول ایـن بود کـه بازنشسـتگان حسـابی در بانک صـادرات که به 
دلیل داشـتن بیشـترین شـعبه در سراسـر کشـور به عنـوان بانـک عامل ما انتخاب شـده 

بود، باز کرده و شماره آن را اعالم کنند. 
ابتـدا مـا به صـورت آزمایشـی بـا آموزش وپـرورش تهـران شـروع کردیـم چـون از نظـر 
مشـترکینی کـه بحـث پرداخـت حقـوق را داشـتیم بزرگ تریـن بـود. اوایل که سیسـتم 
راه انـدازی شـد دریافـت اطالعـات از طریـق وب نبـود، از طریـق سیسـتم های تحـت 
وینـدوزی کـه مـا روی کالینت هـا نصـب کـرده بودیـم دسـتگاه ها CD اطالعـات را 
می آوردنـد و کارشناسـان مـا از طریـق نرم افـزار تحـت ویندوزمـان آن را می خواندند، اگر 
خطایـی در فایـل وجـود داشـت روی کالینت اعالم می شـد و دسـتگاه پـس از رفع خطا 

مجددا به نمایندگی مراجعه و فایل را ثبت می کردند. 
بعد از تهران طرح را در کدام استان اجرا کردید؟

اسـتان البـرز بـود کـه البتـه آن زمـان هنـوز از تهـران تفکیـک نشـده بـود، بعـد از آن 
اسـتان های هم جـوار بودنـد کـه االن دقیـق حضـور ذهـن نـدارم. معمـوال چنـد اسـتان 
هم جـوار را انتخـاب می کردیـم و بعـد از اجـرای گروهی به سـراغ گروه بعـدی می رفتیم. 
در اسـتان تهـران دسـتگاهی پیـش رفتیـم امـا بعـد از تهـران در سـایر اسـتان ها همـه 

دستگاه ها به صورت هم زمان انجام می شدند. 
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زمـان پیاده سـازی نظـام و ارائـه شماره حسـاب های جدیـد بانکـی، هماهنگی 
خاصی با بانک صورت گرفت؟ 

بلـه؛ بانک اسـتقبال کـرد، چون بعـد از تأمین اجتماعی یکـی از بزرگ تریـن گردش های 
مالی را صندوق بازنشسـتگی کشـوری دارد و هم کسـور را از دسـتگاه ها دریافت می کند 
و هـم پرداخـت حقـوق بازنشسـته ها را انجـام می دهـد. بانک صـادرات همـکاری خوبی 
بـا مـا داشـت چـون سـود کالنی هـم بـرای آن ها داشـت. ما بـا بانـک در بحـث تبادل 
اطالعـات و چـک کردن حسـاب ها هماهنگ هسـتیم؛ آقـای مهندس کیایـی برنامه ای 
نوشـتند که به صورت آنالین بررسـی شـود تا مطمئن شـویم شـماره حسـاب فرد متعلق 
بـه خود اوسـت، زمانی که شـماره حسـاب فـرد تائید شـود دیگر در سیسـتم امکان تغییر 
وجـود نـدارد و حقـوق بـا اطمینـان صددرصـدی پرداخت می شـود. از طرفی هم لیسـت 
بانـک بـه خاطـر پرداختی هـای دسـتگاه ها یا برگشـتی هایی که دارنـد برای مـا می آید و 

در این خصوص تعامل خوبی با بانک داریم. 
برگشتی ها مربوط به مسدود شدن حساب های راکد است؟

بلـه؛ البتـه این قبل از پرداخت مسـتقیم هم مطـرح بود اما ما هیچ اطالعاتی از مشـترک 
نداشـتیم. مثـال فـوت می شـد و بی خبـر بودیـم. حتی مجبـور می شـدیم از گورسـتان ها 
اطالعـات بگیریـم. مواردی داشـتیم که در شهرسـتان مدیر اسـتان می رفـت و یکی یکی 
قبرهـای جدیـد را چـک می کـرد تـا اگـر فـردی فـوت شـده باخبـر شـویم امـا از زمانی 
کـه سـرویس های سـازمان ثبت احـوال فعـال شـد و در خصـوص تبـادل اطالعـات بـه 
تفاهـم رسـیدند، اسـتعالم کلیـه مشـترکین بـرای پرداخـت حقـوق هرمـاه دو بـار انجام 
می شـود؛ بنابرایـن ایـن قانـون کـه اگـر حسـابی در مدت شـش مـاه هیچ گردشـی غیر 
از پرداختی هـای مـا نداشـته باشـد بـه مـا اطـالع بدهنـد و مـا تقاضـای مراجعه فـرد را 
بدهیـم تـا در صـورت عـدم مراجعه حقـوق او قطع شـود یکـی از روش هایی بـود که در 
زمـان رکـود حسـاب متوجه می شـدیم فردی فـوت کرده یا ایران نیسـت امـا االن خیلی 
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کاربـردی نـدارد، چون بعد از پرداخت مسـتقیم حدود دو سـال اسـت که اسـتعالم آنالین 
ثبت احوال شروع شده است. 

قبـال یک بـار دسـتگاه ها اسـتعالم می گرفتند کـه فرمودیـد با فاصله یک سـاله 
چک می شد و یک بار هم صندوق استعالم می گرفت؟ 

دسـتگاه ها بـا توجـه بـه اینکـه در این زمینـه منتفـع نبودند، خیلـی پیگیـری نمی کردند 
و متأسـفانه از سـال 1354 کـه حقـوق بـر عهده سـازمان بازنشسـتگی گذاشـته شـد اما 
پرداخـت مسـتقیم نبـود، دسـتگاه ها هیـچ مراقبتـی در جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع 
صنـدوق نداشـتند و حتـی بـدون اینکه مالحظات صنـدوق را بکننـد مواردی را به سـود 
فرد مشـترک انجام می دادند که بعدا مشـخص شـد درسـت نبوده اسـت. یکی از دالیلی 
کـه مـا بـه سـمت پرداخت مسـتقیم رفتیم همیـن موارد بـود و می خواسـتیم دسـتگاه را 
از فرآینـد اینکـه بـه چـه کسـی حقـوق بدهیم و بـه چه کسـی ندهیم مجزا کنیـم؛ حتی 
مواردی در بعضی شـهرها داشـتیم که دسـتگاه حقوق سـه سال قبل بازنشسـته را )بدون 

افزایش ساالنه( پرداخت می کرد درحالی که ما حقوق را افزایش داده بودیم. 
حتـی در پرداختـی ماهیانه هـم مواردی بـوده که صندوق وجـوه را واریز کـرده اما 

پرداخت به بازنشستگان توسط بانک یا دستگاه با تأخیر مواجه شده بود. 
بلـه؛ ایـن هم یکـی از عوامـل تأثیرگذار در اجـرای پرداخت مسـتقیم بود، پـول هنگفتی 
بـه حسـاب دسـتگاه واریـز می شـد و دسـتگاه گاهـی یـک مـاه طـول مـی داد تـا آن را 
بیـن مدیریت هـا تقسـیم کند، سـود ایـن تأخیر نصیب دسـتگاه می شـد و ضـررش برای 
بازنشسـته بـود امـا االن به محض اینکـه در بانک تأمین وجوه کنیم به بازنشسـته پیامک 

می رود که حقوق واریز شده است. 
بـا توجـه به منافـع پرداخت غیرمسـتقیم، بدنـه بانکـی در برابر نظـام پرداخت 

مستقیم مقاومت نمی کردند؟ 
این مسائل خیلی به ما منتقل نمی شد.
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از سمت بدنه صندوق یا دستگاه ها مقاومتی در برابر طرح نبود؟
بدنـه صنـدوق همـکاری خوبی داشـتند، چـون فرآیند هـا و کنترل هـای آن ها بهتـر بود، 
مخصوصـا اداره کل امور مالی که با این شـیوه تسـلط دقیق تر و بهتـری روی پرداخت ها 

داشت و نقاط ضعف پرداخت غیرمستقیم را کامل پوشش می داد. 
دسـتگاه های اجرایـی هـم چـون ما با بزرگ ترین دسـتگاه شـروع کـرده بودیـم به تدریج 
اضافـه شـدند و بـا توجه به گسـتردگی حجـم کاری و فرآیندهای آموزش وپرورش شـهر 
تهـران مقاومـت خاصی نشـان ندادنـد. از طرفی هم با توجـه به اهمیت زمـان ارائه فایل 
کسـور و مزایـا کـه در پرداخـت حقـوق از 25 تـا پایـان ماه نقش برجسـته ای داشـت، ما 
قالـب فایل هایـی کـه باید به ما اطالعات بدهند را به شـکل سـاده ای در اختیارشـان قرار 
دادیـم تـا با کمتریـن تبعات از لحاظ سیسـتم های فنـاوری اطالعات و کارشناسـان فنی 

بتوانند فایل را آماده و در اسرع وقت برای ما ارسال کنند. 
بـا دسـتگاه های کوچک تـر به صـورت آزمایشـی کار نکردیـد تـا نقـاط ضعـف 
شناسـایی شـوند! شـروع کار با دسـتگاهی به بزرگی آموزش وپرورش که کمی 

ترسناک است، سخت نبود؟ 
یـک ریسـک منطقـی و معقوالنـه ایـن بـود کـه کار از دسـتگاه های کوچک آغاز شـود 
امـا آموزش وپـرورش اسـتقبال کـرده بـود و هـدف این بـود بخش بزرگـی از بـار فرآیند 
پرداخـت از نیـروی انسـانی بـه سیسـتم منتقل شـود و کارشناسـان هر دو طـرف هم به 

پرداخت مستقیم اطمینان داشته باشند. 
نکتـه بعـدی هـم ایـن بـود کـه تعـداد بازنشسـته ها در سیسـتم خیلی مهـم نبـود، االن 
سیسـتم به راحتـی حـدود 5  . 1 میلیون نفـر را در مـاه مدیریت می کند. در واقع شـروع کار 
بـا آموزش وپـرورش جهـت اطمینـان خاطـری بود که می خواسـتیم به سـایر دسـتگاه ها 

بدهیم تا بدانند مشکلی برایشان پیش نمی آید. 
دلیـل دیگـری هـم کـه داشـت ایـن بـود کـه آموزش وپـرورش تنها سـازمان در سـطح 
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کشـور بـود کـه در تمام سـطوحش یک نرم افزار داشـت. البتـه به صورت جزیـره ای بود و 
بـه هـم متصل نبودند اما همه جا سیسـتم یکسـانی برقـرار بود. مـا مدتی نرم افـزار آن ها 
را به صـورت آزمایشـی نصـب کردیم و بعد از بررسـی متوجه شـدیم که به شـکل بسـیار 
سـاده ای بـدون اضافـه کـردن بار کاری می شـود این اطالعات را از سیسـتم اسـتخراج و 

به صورت ماهانه برای ما ارسال کنند. 
االن آموزش وپـرورش حـدود 60 درصـد مشـترکین را پوشـش می دهـد و بعـد از آن 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی هسـتند کـه حـدودا 15 درصـد می شـوند و آن هـا هـم از 
نرم افـزار آموزش وپـرورش اسـتفاده می کننـد، ایـن بود کـه تصمیم گرفتیـم از این طریق 

عمل کنیم و بعد باقی دستگاه ها هم با ما همراه شوند. 
یعنی بعضی دستگاه ها در داخل خودشان نرم افزارهای متفاوتی داشتند؟!

بلـه؛ البتـه خیلـی از دسـتگاه ها نرم افـزار نداشـتند، مثـال ما یک فایـل الزم داشـتیم، هر 
دسـتگاهی در یـک قالبـی بـا وضعیـت عجیبی ارسـال می کرد که بـرای ما بسـیار کاربر 
و زمان بـر می شـد. ببینیـد در چنین شـرایطی آموزش وپرورش سیسـتم یکسـانی داشـت 
و حتـی سیستمشـان قابلیـت تولیـد گـزارش هـم داشـت، ایـن گزارش ها قابلیـت انتقال 
 Dos داشـتند و بـا فالپـی یا ایمیـل و... برای ما ارسـال می کردند، آن زمان سیستمشـان
بـود و بعدهـا این گـزارش در کامپیوترهای منابع مختلف دسـتگاه قـرار می گرفت و همه 

خروجی یکسانی داشتند. 
روی نرم افزار دستگاه های دیگر هم کار کردید؟

خیـر؛ بـا همیـن روال 75 درصـد مشـترکین را پوشـش دادیـم و دیگـر وقت برای سـایر 
نبود. دسـتگاه ها 

همکاری هـای خاصـی هـم بـا دسـتگاه ها وجـود داشـت؟ مثـال نیـروی کمکی 
بدهند یا ...؟ 

وزیری: بله؛ آقای کیایی چندین دوره آموزشی برای دستگاه های مختلف برگزار کرد.
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کیایـی: در خـود آموزش وپـرورش ایـن اتفاق نیفتاد امـا زمانی که می خواسـتیم طرح را به 

سـطح کشـوری گسـترش دهیم، اول در اسـتان تهران یک دوره آموزشـی برگزار کردیم 
و کارشناسـان آموزش وپرورش، علوم پزشـکی و وزارت خارجه شـرکت کردنـد. بعد از آن 
فکـر می کنم سـال 1392 بود که اسـتان گلسـتان را بـرای نمونه انتخاب کردیـم، دو روز 
سـمینار آموزشـی در گلسـتان برای کلیه دسـتگاه ها داشـتیم، آن زمان هنوز سامانه تحت 
وب جمـع آوری اطالعـات مزایـا و کسـور را طراحـی نکـرده بودیم و تحت وینـدوز روی 
کالینت های اسـتان گلسـتان آمـوزش دادیم و اگر هـم ایرادی بـود راهنمایی می کردیم، 
حتـی گاهـی در سـطوح پایین مثل اکسـل هم سـؤال داشـتند و همان طـور که مهندس 
فرمودنـد برخـی دسـتگاه ها اصـال نرم افزار نداشـتند و برخی نمی دانسـتند چطـور فرمت 
فایـل اکسـل را تغییـر دهنـد و موارد مشـابه آن. سـال 1395 خراسـان رضـوی به عنوان 
بزرگ تریـن اسـتانی کـه بیشـترین مشـترک مـا را بعـد از تهـران داشـت انتخاب شـد و 
یـک همایـش دو روزه هـم آنجا در برج سـپهر بانک صـادرات به صورت عمومـی برگزار 
کردیـم. آن زمـان نرم افـزار تحـت وب هم آماده شـده بود کـه آنجا به صـورت نمونه اجرا 
کردیـم و به طـور کامـل آمـوزش دادیم؛ بنابراین ما در سـه مرحله در سـطح کشـور برای 
دسـتگاه ها آمـوزش داشـتیم. بـرای کارکنـان خودمـان هـم در مقاطع مختلف بسـته به 

استان و... بیشتر در ستاد جلسات کوچک مستمری برای آموزش داشتیم. 
هزینه های برگزاری دوره ها را استان ها تأمین می کردند؟

ستاد صندوق هماهنگ می کرد و ما خیلی در جریان نیستیم.
برای نظام پرداخت مستقیم واحد یا ستاد پشتیبانی مجزایی وجود دارد؟

پشـتیبانی در همیـن شـرکت توسـط همـکاران انجام می شـود؛ البتـه ابتدا بـا مدیریت ها 
صحبت می کنند و اگر مشکل حل نشود ما در خدمتشان هستیم. 

نمایندگی به چه صورت است؟
صندوق در تمامی مراکز استان ها یک مدیریت دارد که امور بازنشستگان آنجا را انجام می دهد.
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یعنی شرکت بهور در تمام مدیریت های استانی نیرو دارد؟
خیـر؛ بهـور فقط همین جا اسـت و کلیه عملیـات پشـتیبانی و تأمین نیازهـای نرم افزاری 

و سخت افزاری و شبکه کل کشور را پوشش می دهد. 
فرمودید سـال 1384 سیسـتم تحـت وب نبود، بـرای برقراری سیسـتم آنالین 

هم خودتان برنامه نویسی کردید؟ 
مـا از ابتـدا می خواسـتیم ایـن کار را انجـام دهیـم امـا دسـتگاه ها آمادگی آن را نداشـتند، 
سیسـتم آن ها Dos بود و اصال با کامپیوتر آشـنایی نداشـتند، اگر بسـتر کار فراهم بود از 
ابتـدا همیـن کار را می کردیـم اما بسـتر قدیمـی که تحت وینـدوز بود، باعث شـد تا این 

کار با یک فرآیند مجزا انجام شود. 
پیاده سـازی تحـت وب از ابتـدا یـک امـر برنامه ریزی شـده بود یا حسـب نیاز 

مجددا مطرح شد؟ 
برنامـه آن را داشـتیم امـا زمان بندی مشـخصی نشـده بـود، منتظـر بودیم تا دسـتگاه ها 
آمادگـی الزم را بـه دسـت بیاورنـد. اواخـر سـال 1394 بـه جمع بنـدی رسـیدیم که این 
بسـتر فراهم شـده اسـت. ایـن نرم افـزار دو بخش دارد یـک بخش جمـع آوری اطالعات 
مزایا و کسـور از دسـتگاه های اجرایی که کامال تحت وب اسـت و بخشـی هم مربوط به 
مدیریـت و جمـع آوری اطالعات حقوقـی، تکمیل و انجام محاسـبات و تهیه گزارش های 
آمـاری کـه تحت ویندوز روی کالینت های کارشناسـان صندوق در سـتاد و در اسـتان ها 

فعال است و از طریق آن سیستم را مدیریت می کنند. 
البتـه در پورتـال تحـت وب قسـمت کوچکـی هم بـرای کارشناسـان صنـدوق داریم که 
بتواننـد بـه شـکل آنالین گـزارش اطالعـات دسـتگاه هایی کـه به صـورت CD تحویل 

می دهند را دریافت کنند. 
بـرای پیاده سـازی ایـن نظام نیاز بـه زیرسـاخت های فنی قوی تر وجود داشـت 

یا امکانات صندوق کافی بود؟ 
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بسـتر سیسـتم تحـت وب بـود و مـا روی سـرور اصلـی خودمـان پیاده سـازی کردیـم تا 
سـایت عملیاتی شـود، دسـتگاه ها هم بایـد به اینترنت متصل باشـند تـا بتوانند اطالعات 
را روی سـایت ما بارگذاری کنند. این سـمت هم ارتباط ما فقط با سـرور خودمان اسـت 
و کارهایمـان را روی ISP خودمـان انجـام می دهیـم، بحـث زیرسـاختی کـه ما داشـتیم 
فقـط ارتبـاط بیـن مـا و ISP ارائه دهنـده سـرویس اینترنتمـان بـود و دسـتگاه ها در این 

حوزه دخالتی نداشتند. 
برای صندوق امکانات جدیدی خریداری شد که هزینه داشته باشد؟

پهنـای بانـد را ارتقـا دادیـم، زیرسـاخت های سـخت افزاری مان در بحـث وب، سـرورها، 
آنتی ویـروس و مـواردی را که ارتباط داشـت سـعی کردیـم ارتقا دهیم تا دسـتگاه اجرایی 
مشـکل نداشـته باشـد، این حجم بارگـذاری فایل ها باعـث افزایش تعـداد مراجعه آنالین 
بـه سـایت می شـد و الزم بـود امکانـات سـخت افزاری وب و ارتباط میان سـتاد و ISP را 
تقویـت کنیـم. این هزینه هـا در برابـر مزایایی که طرح ایجـاد می کرد اصـال رقمی نبود، 
به خصـوص کـه تولید و گسـترش این سیسـتم ها در داخل همین شـرکت انجام می شـد 
کـه سـهامدار اصلـی آن هم خـود صندوق اسـت، نیروی انسـانی هم همـکاران خودمان 

بودند و هزینه اضافه ای نداشت.  
بنابراین در دوران اجرا با مشکالت مالی، کمبود بودجه و... مواجه نبودید؟

خیـر؛ در ایـن زمینه ها مشـکلی با صندوق نداریم، قرارداد مشـخصی هسـت که شـرکت 
بر مبنای آن عمل می کند. 

فرصت بارگذاری اطالعات از طرف دستگاه چه تاریخی است؟
اوایـل سـال بـه خاطـر تغییر احـکام یـا ابالغ نشـدن بودجـه دولت مسـائلی وجـود دارد 
امـا دوازدهـم تـا چهاردهـم هـر مـاه سـامانه بـاز می شـود و تـا حـدود بیسـت و دوم هر 
مـاه دسـتگاه برای ارسـال و تائید اطالعـات مهلـت دارد. بعد از آن اطالعـات ظرف یک 
روز در سـرور سـتاد مرکـزی جمـع آوری شـده و پس از اسـتعالم های ثبت احـوال و بانک 
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به صـورت سیسـتمی لیسـتی آماده و برای بانک عامل ارسـال می شـود کـه بانک هم در 
یک فرآیند 4-3 ساعته وجوه را واریز می کند. 

اگر دستگاه اطالعات را در مهلت تعیین شده ارسال نکند چه اتفاقی می افتد؟
پرداخـت حقوقـی کـه مربـوط بـه بخش ماسـت انجـام می شـود و مزایایی که بـر عهده 
دسـتگاه اسـت بـه شـکل معوقـه بـه مـاه آینـده منتقـل می شـود. یکـی از بخش هـای 
مهم کسـورات، اقسـاط اسـت. اگر دسـتگاه در ارسـال اطالعات تعلل کنـد باعث جریمه 
یک ماهـه بازنشسـته در بانـک می شـود به خاطـر همین دسـتگاه ها در این زمینه بسـیار 

حساس هستند. 
موردی هم بوده که تأخیر پیش آمده باشد؟

بلـه؛ یـک سـال فکر می کنم اسـفندماه بود کـه یکی از دسـتگاه های بزرگمان در ارسـال 
فایـل مقاومـت کـرد و مدیـرکل امـور مالـی وقـت دسـتور دادند که بـدون فایـل مزایا و 
کسـور لیسـت حقوق بسـته شـود، چون ما موظفیم که حقوق اسـفند را به خاطر مراسـم 

نوروز زودتر پرداخت کنیم اما دستگاه توجهی نکرد. 
کدام دستگاه بود؟

فکـر می کنـم یکـی از مراکـز آموزش وپرورش بـود. البته اتفـاق خاصی هـم نیفتاد چون 
تبعاتـش کامـال بـرای خودشـان اسـت. مـا در سـایت، اطالعـات را تکمیـل می کنیـم و 
حقـوق را می بندیـم، یـک سـامانه تحـت وب بـرای فیـش حقـوق یکپارچـه بازنشسـته 
داریـم؛ فیـش حقـوق دو قسـمت دارد یکی اطالعات مـا و یکی اطالعات دسـتگاه، یک 
کار جالبـی کـه در ایـن طـرح انجـام دادیم، ریز کسـورات اقسـاطی بازنشسـتگان را هم 
جمـع آوری می کنیـم؛ یعنـی مشـترکین بـدون نیـاز به مراجعـه بـه دسـتگاه، می توانند از 
ریز کسـورات اقسـاطی دسـتگاه که متعهد به پرداخت آن هسـتند شـامل مبلغ قسـط ماه 
جاری و مانده کسـورات، مطلع بشـوند که برایشـان بسـیار مفید اسـت چون وضعیتشـان 

را کامـال شـفاف پیگیـری می کننـد و اگر مشـکلی باشـد به دسـتگاه مراجعـه می کنند.
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دسـتگاه عـالوه بـر اطالعات، جمع مبالـغ مزایا را هم به حسـاب صنـدوق واریز 
می کند و بعد حقوق ها پرداخت می شود؟ 

بلـه؛ البتـه گاهی مجموع کسـورات بیشـتر اسـت و مـا وجوهـی را به دسـتگاه می دهیم. 
اوایـل مبلـغ را بـه بانـک واریـز می کردنـد و فیـش کاغـذی را بـرای مـا می آوردنـد امـا 
االن بـا تعامـل خوبـی کـه با واحـد فـن آوری اطالعـات بانک صـادرات داریـم در بحث 
کسـورات و مزایـای دسـتگاه های اجرایـی چـه در سیسـتم پرداخـت مسـتقیم و چـه در 
دیگـر سیسـتم ها آنالیـن هسـتیم، حسـاب ها هـر شـب به روزرسـانی می شـوند و نیازی 
نیسـت دسـتگاه ها فیـش کاغـذی بیاورنـد، اطالعـات در سـامانه می آید و دسـتگاه مبلغ 
را همان جـا تائیـد می کنـد. هـر دسـتگاه یک شناسـه یکتـا دارد کـه بانک با آن شناسـه 
اطالعـات را دریافـت می کنـد و واریزی هـا را از طریـق همـان به ما اطـالع می دهد و ما 

هم در سیستم خودمان بررسی می کنیم.  
فرآیند دسترسی به اطالعات و... همه برنامه نویسی خودتان بود؟

بله؛ کامال.
در دوران اجرایی طرح با وقفه های زمانی هم مواجه شد؟

متوقـف نشـد امـا در مقطعـی چنـد اسـتان را کـه اضافـه کردیـم، در سـازمان به صورت 
نانوشـته حالـت تنفـس ایجـاد شـد، این طور نبـود که ابـالغ توقـف بیاید، در اسـتان های 
قبلـی هـم فعـال بود اما کمرنگ شـد. کاهش سـرعت فعال شـدن در اسـتان ها به خاطر 

شناسایی مشکالت موجود در طرح و کامل تر شدن آن بود. 
پیاده سـازی ایـن طـرح فقـط بحـث زیرسـاخت ها و فنـاوری اطالعات نیسـت، قسـمت 
عمـده آن فرهنـگ سـازمانی و جـا افتـادن در ذهن کارشناسـان و مدیریت دسـتگاه های 
اجرائـی و البته در ذهن بازنشسـتگان اسـت. مثال اسـتان هایی داشـتیم که هنوز حسـاب 
بانـک عامـل مـا را قبـول نکـرده بودنـد. چـون بازنشستگانشـان در بانک هـای دیگری 

حساب داشتند. 
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مـا بـه بانـک محدود نبودیـم اما قطعا کنتـرل یک بانک بسـیار راحت تر اسـت، از طرفی 
هـم بعضـی بانک هـا تعامالت خوبی بـا ما نداشـتند. االن می توانم بگویـم همه تعامالت 
مـا و بانـک صادرات سـروری و فنی اسـت و هیـچ کاربری دخیل نیسـت. بعضی بانک ها 
زیرسـاختش را نداشـتند یـا اسـتراتژی متفاوتی داشـتند؛ در کل باید منتظـر می ماندیم تا 
فرهنـگ پرداخـت مسـتقیم جـا بیفتد. مثال در خراسـان رضـوی، آقای کریـم دادی مدیر 
وقـت چنـد مـاه زحمت کشـیدند تا با جلسـات کارشناسـی ایـن فرهنگ جا بیفتـد. بعد از 
آن واحدهـای فنـاوری اطالعـات مطلع می شـدند کـه باید چنیـن کاری انجام شـود و تا 

زیرساخت ها را آماده کنند و گزارش بدهند طبیعتا زمان می برد. 
اوایـل کـه دیدیـم فرآینـد زمان بـر اسـت، بـه پیشـنهاد یکـی از مدیریت هـا کـه فکـر 
می کنم اسـتان فـارس بود؛ نرم افـزار کنترل پرداخت غیرمسـتقیم را پیاده سـازی کردیم. 
آن زمـان مـا لیسـت را بـا یـک مبلـغ کلی یکجـا به دسـتگاه می دادیـم و دسـتگاه بین 
بازنشسـتگان پخـش می کـرد. مـا برای اینکـه کنترل ضمنـی روی این پرداخت داشـته 
باشـیم، نرم افـزاری به عنـوان کنتـرل پرداخت غیرمسـتقیم حقـوق آماده کردیـم. در آن 
نرم افـزار، کارشناسـان اسـتان CD نهایـی بانـک صـادرات یـا هر بانکـی را که بـود، از 
دسـتگاه می گرفتنـد و در نرم افـزار وارد می کردند. سـپس نرم افزار با اطالعـات پرداختی 
حقـوق خـود مـا کـه مبتنـی بر لیسـت اولیـه ای بـود کـه داشـتیم انطبـاق داده و میزان 

هماهنگی را می سنجید. 
ایـن مغایـرت بـه صـورت سیسـتماتیک مشـخص می شـد و کارشـناس می توانسـت 
گزارش هـای مختلفـی مثـل اینکه دسـتگاه چنـد درصد کمتر یا بیشـتر پرداخـت کرده یا 
چنـد درصـد از لیسـت مـا را دسـتگاه پرداخت نکـرده یا مغایرت هـای در خصـوص افراد 
فـوت شـده و... را بگیـرد. آن نرم افـزار کارایـی خوبی داشـت و با برجسـته کـردن گپ ها 
لـزوم پرداخـت مسـتقیم را بیشـتر مطرح کـرد. البته بعد از فعال شـدن پرداخت مسـتقیم 

در آن استان، دیگر با نرم افزار مذکور کاری نداشتیم. 
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بحث پایش و نظارت روی نظام پرداخت مستقیم فعال است؟
بلـه؛ زیرسـاخت های نرم افـزاری و سـخت افزاری بررسـی می شـوند و هـر جـا احسـاس 
کنیـم ممکن اسـت مشـکلی ایجاد شـود آن را در سیسـتم ارتقـا آینده مان قـرار می دهیم 

تا با کمترین هزینه و در زمان مورد نظر به آن رسیدگی شود. 
برنامه مشخصی برای آینده نظام پرداخت مستقیم وجود دارد؟

ارتقـا خاصـی نداریـم، مگر اینکه در قوانیـن تغییراتی صورت بگیـرد. در کل هر جا نیازی 
باشد سیستم ها ارتقا می یابند. 

اگـر بخواهیـم چشـم اندازی از آینده ببینیم، هنوز واقعا سیسـتم ما شـبیه تأمین اجتماعی 
کـه بیمه شـده بـا کارگاه خود کامال مجزاسـت و بعد از بازنشسـتگی دیگـر ارتباطی ندارد 
نیسـت. ما هنوز به دسـتگاه ها وابسـته هسـتیم و اطالعاتمان را با آن ها تطبیق می دهیم. 
یـک ایـده این اسـت که به سـمتی حرکـت کنیم کـه نیازی به تبـادل اطالعات نباشـد، 
مخصوصـا االن کـه عائله منـدی و اوالد هـم اضافـه شـده، حـدود 90 درصـد بودجـه بر 
عهـده صنـدوق اسـت و فقط اقالمی نظیر کسـور بیمـه و وام و... مانده که بـه ما بدهند. 
بیمـه تکمیلـی درمـان هـم بـا ماسـت و تفـاوت مـا و تأمین اجتماعـی در بیمه سـالمت 
اسـت که هیچ وابسـتگی تشـکیالتی ای با آن هـا نداریم اما بیمه درمـان و تکمیلی تأمین 
اجتماعـی هـر دو تحـت پوشـش یـک سـازمان و در ارتبـاط کامـل باهم هسـتند. پیوند 
ارتباطـی بیـن مـا و بیمـه سـالمت به عنوان یک سـازمان مجزا شـکل نگرفته اسـت که 
اگـر شـکل بگیـرد نیازی به واسـطه گری دسـتگاه در تبـادل اطالعات ما و بیمه نیسـت. 
مـا حـق بیمـه را از حقوقشـان کسـر و به بیمه سـالمت پرداخـت می کنیم و بسـیاری از 
گردش هـای مالـی بیهـوده بیـن مـا و دسـتگاه و همچنین بین دسـتگاه و بیمه سـالمت 
حـذف می شـود. بخـش بزرگـی از فرآیندهـای حسابرسـی دسـتگاه ها هـم دیگـر از بین 
می رونـد، همیـن االن نیـز هـم بیمـه و هم دسـتگاه هرچند وقـت یک بار اطالعـات را با 

ما چک می کنند که این فرآیندها واقعا قابل حذف هستند. 
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چشـم انداز آینـده مـا این اسـت کـه ایـن هماهنگی ایجاد شـود و وابسـتگی به دسـتگاه 
کاهـش پیـدا کنـد، از طرفـی هم بتوانیم امور مزایا و کسـور بازنشسـته را خودمـان انجام 

دهیم و ناهماهنگی ها و گردش های بیهوده حذف شوند. 
االن پروژه هایی در رابطه با این اهداف در جریان هستند؟

ایـده را مطـرح کردیـم و در تالشـیم تا دسـتگاه ها را در ایـن رابطه توجیه کنیـم اما هنوز 
پاسخ مثبت و سازنده ای در این خصوص دریافت نکردیم. 

خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
از زحمـات شـما بابـت انجـام ایـن مصاحبـه و اطالع رسـانی در خصوص پـروژه عظیم و 
تأثیرگـذار پرداخـت مسـتقیم حقوق بازنشسـتگان و موظفین کل کشـور سـپاس گزاریم.

بسیار ممنون و متشکرم.





گفت وگو با همکاران اداره کل امور مالی
تاریخ گفت وگو: 1398/05/27

شیوا سلیمی
معاون امور مالی
اعظم روشندل

کارشناس امور مالی
مریم مشرقی

کارشناس امور مالی





از اینکـه فرصتـی را برای گفت وگو اختصـاص دادید ممنونم، لطفـا ابتدا خودتان 
را معرفی بفرمایید. 

اعظم روشـندل هسـتم، کارشـناس امور مالی. شـیوا سـلیمی هسـتم معاون مالی. مریم 
مشرقی هستم کارشناس امور مالی. 

سـاختار پرداختی هـا قبـل از پیاده سـازی نظـام پرداخـت مسـتقیم بـه چـه 
صورت بود؟ 

روشـندل: قبـل از ایـن نظـام در سیسـتم احکام بـرای هر بازنشسـته اطالعـات حقوقی 

وجـود داشـت کـه بـر اسـاس آن هر ماه گزارشـی تهیـه می شـد و طبق آن بـه صورت 
علی الحسـاب مبلغی به دسـتگاه پرداخت می شـد و دسـتگاه با مزایا و کسـور خود مبلغ 
خالـص را بـه حسـاب بازنشسـته واریـز می کـرد. دسـتگاه بـه ازای پرداختـی کـه انجام 
مـی داد یـک صورت حسـاب بـه مـا مـی داد کـه بـه آن فـرم 1-1 گفتـه می شـد. ایـن 
فرم هـا کـه سـند علی الحسـاب ها بـود در پایـان سـال بررسـی و حسـاب های صنـدوق 

تسویه می شد. 
محتویات این فرم تعداد بازنشسته ها و مبلغ پرداختی بود؟

روشـندل: بلـه؛ بـه صـورت موازنـه بود کـه مثال مـاه قبل چـه عملیاتـی بـوده و این ماه 

چقـدر افزایـش و کاهـش داریـم. تفکیـک بازنشسـته ها و موظفیـن را هـم داشـت. اگـر 
بدهـی طبـق احـکام داشـتند در آن سـطوح منظـور می کردنـد، یـا بیمه تکمیلـی درمان 
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لحـاظ می کردنـد. فکـر می کنـم از سـال 1382 بـود کـه از طـرف صنـدوق، وام هـم به 
آن هـا پرداخـت می شـد، وام هـم در فرم می آمد و صنـدوق یک پرداخت خالصی داشـت.
اینکه فرم ها در پایان سال بررسی و جمع بندی می شدند، با توجه به عدم اطالع رسانی 

به موقع در مواردی مانند فوت و... باعث طلبکار شدن صندوق نمی شد؟
روشندل: بله؛ در اغلب موارد معموال همین طور بود. 

دستگاه ها وجوه را سریع برمی گرداندند یا طول می کشید؟
روشـندل: طـول می کشـید؛ هنوز هـم مـوارد این چنینی داریـم، همین ها خیلـی مؤثر بود 

در اینکـه ضـرورت نظـام پرداخت مسـتقیم پررنگ شـود. مواردی داشـتیم کـه فرد فوت 
کـرده بود اما دسـتگاه یک سـال بعـد آن را در سیسـتم احکام خود اعالم می کـرد و واقعا 

الزم بود که این موارد تسریع یابند. 
بنابرایـن شـروع ایده پرداخت مسـتقیم یک خواسـت عمومی در سـازمان بود؟ 

یا واحد خاصی آن را مطرح کرد؟ 
روشـندل: در جلسـاتی که داشـتیم، آقای مختارزاده نقش بسـیار پررنگی داشـتند اما دقیقا 

نمی توانـم بگویـم کـه از چه واحـدی و کجا این ایده مطرح شـد. از سـال 1386 پرداخت 
مستقیم به طور رسمی آغاز شد. 

سـلیمی: چـون وظیفـه صنـدوق پرداخت حقوق بازنشسـتگی بـوده، از ابتدا دسـتگاه های 

اجرایـی بـه دنبـال شـرایطی بودند که تمـام امور بازنشسـتگان را به خود صنـدوق واگذار 
کننـد امـا بـا توجـه بـه محدودیت مـا در تعـداد پرسـنل، بـا وجـود داشـتن نمایندگی در 
سراسـر کشـور حـدود 500 نفـر نیـرو داریـم کـه کافی نبـوده و بـرای همـکاری در این 
حـوزه دسـتگاه های اجرایـی واحـدی به عنـوان بازنشسـتگی داشـتند؛ از سـال 1377 که 
در صنـدوق تغییـر سـاختاری ایجاد شـد، ریاسـت وقت تمام ذی حسـاب های دسـتگاه ها 
را جمـع کـرد و نظـام جدیـدی در پرداخـت حقـوق بازنشسـته ها ایجـاد شـد. قبـل از آن 
حقـوق بازنشسـته ها توسـط دارایـی پرداخـت می شـد امـا از سـال 1377 پرداخـت را بـه 
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خـود دسـتگاه ها واگـذار کردنـد، ایـن موضـوع تا سـال 1392 ادامه داشـت. در این سـال 
ذی حسـاب ها بـه دارایـی اعتـراض کردنـد کـه چـرا کاری کـه بـه مـا مربـوط نیسـت و 
بازنشسـته ای کـه از دسـتگاه خارج شـده را ما انجـام می دهیم، این وظیفه صندوق اسـت 

و ما دیگر انجام نمی دهیم. 
مـا جلسـاتی بـا خزانـه داری کل کشـور آقـای اکرمی داشـتیم و گفتیـم با توجه بـه تعداد 
کـم پرسـنلی که داریم پوشـش ایـن عملیـات برایمان مقدور نیسـت و نیاز بـه همکاری 
همه ذی حسـاب های دسـتگاه های کل کشـور داریم، فکر می کنم حدود 4000 دسـتگاه 
بـا مـا در ارتبـاط هسـتند، البتـه برخـی دسـتگاه ها حقوقشـان به طـور مسـتقیم پرداخت 
می شـد امـا علی الحسـاب ها مشـکالت زیـادی داشـتند. پیگیـری می کردیـم تـا اینکـه 
موفـق می شـدیم در پایـان هر ماه باوجود مشـکالتی که در کسـری داشـتیم، وجوه الزم 
را تأمیـن اعتبـار کنیـم و پـول بـه دسـتگاه ها پرداخت شـود امـا در برخی موارد مشـاهده 
می کردیـم کـه ذی حسـاب ها تـا اواسـط مـاه بعـد حقـوق را پرداخـت نکرده انـد و ایـن 
مسـئله باعـث اعتـراض بازنشسـتگان می شـد، همیـن موضـوع باعث شـد صنـدوق به 
فکر پرداخت مسـتقیم بیفتد و به مرور و اسـتان به اسـتان شـروع کرد و حوالی شـهریور 
1395 بود که موفق شـدیم حقوق بازنشسـته های کل دسـتگاه ها را به صورت مسـتقیم 
پرداخـت کنیـم، ایـن تصمیـم در جهت رفاه بازنشسـته ها بود و بر اسـاس هیچ دسـتور یا 

قانون ویژه ای نبود. 
فرمودیـد برخی دسـتگاه ها را قبل از پیاده سـازی پرداخت مسـتقیم هم صندوق 

مسـتقیم پرداخت می کرد؟
سلیمی: بله؛ فکر می کنم.

یعنی قبل از پرداخت مستقیم، پرداختی بعضی دستگاه ها مستقیم بود؟
سلیمی: چند دستگاه بودند؛ فکر می کنم آقای امیرمحسنی برای آموزش وپرورش بود. 

روشـندل: ببینیـد، شـیوه اول مـا علی الحسـاب بود و فـرم 1-1؛ بعد از مدتـی وضعیتی به 
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صـورت پرداخـت نیمه مسـتقیم داشـتیم، به ایـن صورت که بـه دسـتگاه می گفتیم امور 
خـود را انجـام داده و لیسـت را در اختیـار ما قرار دهد اما پولی را که قرار اسـت به حسـاب 
بازنشسـته ها واریـز شـود، مـا در همـان لحظـه انجـام می دهیـم. اول ما به دسـتگاه پول 
نمی دادیـم و بـه ایـن دوران می گفتیم پرداخت های نیمه مسـتقیم، به تدریج دسـتگاه های 
دیگـر هـم اضافه شـدند و از سـال 1386 بـه صورت رسـمی در آموزش وپـرورش تهران 
پیاده سـازی شـد، آن سـال سـه ماه پرداخت مستقیم را پوشـش دادیم و بعد از آن در سایر 

دستگاه ها و استان ها گسترش یافت. 
نیمه مستقیم در یک مقطع کوتاه بود؟

روشـندل: خیلـی کوتـاه نبـود امـا بـه پرداخت مسـتقیم خیلـی نزدیک بـود، حدود سـال 

1382 برای چند دستگاه شروع شد و ادامه داشت. 
نیمـه مسـتقیم پیشـنهاد واحد مالی بـود یا به عنوان یک مقدمه توسـط شـرکت 

بهور درخواست شده بود؟ 
روشـندل: فکـر می کنـم واحـد مالی بـود، اما بنـده اطالع دقیقی از جلسـاتی کـه مدیران 

داشتند ندارم. 
ایـن جلسـاتی کـه در رابطه با پرداخت مسـتقیم تشـکیل می شـد از چه سـالی 

شروع شدند؟ 
روشـندل: فکـر می کنـم آقـای مختـارزاده کـه از مدیـران قدیمـی هسـتند، اطالعـات 

دقیق تری داشـته باشـند؛ اما بحث نظارت و پرداخت مسـتقیم از سـال 1377 زمان آقای 
ثابت شروع شد. 

اعتـراض ذی حسـاب ها بـه دارایی در سـال 1392 جنبه رسـمی داشـت یا فقط 
گالیه های شفاهی بود؟ 

سـلیمی: در دارایـی مدیریتـی به عنـوان امور ذی حسـابی ها هسـت و همه دسـتگاه ها زیر 

نظـر آن اداره کل کار می کننـد. دوشـنبه ها جلسـات هفتگی برگزار می شـود و ظاهرا آنجا 
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اعتـراض کـرده بودنـد. این باعث شـده بود شـرایط خیلی بـدی پیدا کنیم و دسـتگاه ها با 
مـا همـکاری نمی کردنـد، تا اینکه در جلسـاتی که بـا دارایی و خزانه داری داشـتیم، اعالم 

شد که ذی حساب ها همکاری کنند تا ما به تدریج امور را در دست بگیریم. 
مـا هرسـال درخواسـت می دهیـم و ایـن دسـتور تمدید می شـود تـا اینکـه روزی بتوانیم 
همـه امـور را خودمـان انجام دهیم امـا با توجه به پرسـنل کمی که داریـم بعید می دانیم 

این روز برسد. 
پرداخـت مسـتقیم کـه از سـال 1386 شـروع شـده بـود و روند رو به رشـدی 

داشت، دلیل موج اعتراضی سال 1392 چه بود؟ 
سـلیمی: بـه آن صـورت کـه در سـال های 95-1392 بـود، قبـل از آن فعالیـت چندانـی 

نبـود و چنـد دسـتگاه خـاص بودنـد کـه انجـام می دادنـد، از سـال 1392 که دسـتگاه ها 
همکاری شـان را متوقـف کردنـد و حتـی حقـوق بازنشسـته ها را تـا 15 ماه بعـد پرداخت 
نمی کردنـد ایـن مسـئله شـتاب گرفـت. االن هـم پرداخت مسـتقیم مـا در حـد پرداخت 

خالصی است و کسور و مزایا و احکام همچنان با دستگاه هاست. 
تأمین وجوه با دستگاه است و صندوق فقط پرداخت می کند؟

روشـندل: صنـدوق فقـط حقـوق را پوشـش می دهـد، بیمـه تکمیلـی و وام مخصوص 

صنـدوق بازنشسـته ها را بایـد از حقـوق کـم کنـد امـا بازنشسـته ها یـک سـری مزایـا 
و کسـور دارنـد کـه مهم تریـن آن خدمـات درمانـی و وام هایـی اسـت کـه از دسـتگاه 
خودشـان گرفته انـد؛ دسـتگاه ها می گفتنـد تمام وام هـا و بیمه و اقسـاط و... بازنشسـته 
را شـما بایـد پرداخـت کنیـد امـا بـا توجـه به نیـروی کم مـا و گسـتردگی حجـم کار، 
تـوان آن را نداریـم؛ بنابرایـن ما وظایـف خودمان را انجـام می دهیم و دسـتگاه ها فایل 
اطالعاتـی شـامل کسـور و مزایـا را کـه معمـوال کـم هم هسـت به مـا می دهنـد تا ما 
پرداخت کنیم و بازنشسـته فقط از یک جا دریافتی داشـته باشـد و بتواند مدیریت کند. 
در پایـان هـم مزایـا و کسـور را تهاتـر می کننـد و مابه التفـاوت را یا به حسـاب صندوق 
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می ریزند یا از صندوق می گیرند. 
دستگاه            ها چه زمانی اطالعات را برای صندوق ارسال می کنند؟ 

مشـرقی: متغیـر اسـت؛ معمـوال دهـم هـر مـاه سیسـتم احـکام بسـته می شـود امـا تـا 

بیسـت ودوم ماه سـایت به منظور ورود اطالعات از دسـتگاه ها باز اسـت بعد از آن سـایت 
بسته شده و محاسبات و پرداخت ها انجام می شود. 

وجه را چه زمانی پرداخت می کنند؟
در همـان بـازه 22-10 هـر مـاه، هم زمـان بـا ارسـال اطالعات حوالـه را هم به حسـاب 

صندوق چک می کشند، اگر هم کسوری باشد ما به دستگاه پرداخت می کنیم. 
اگر تأخیری از سوی دستگاه باشد؟

مزایا آن ماه پرداخت نمی شود و به صورت معوقه به ماه آینده پرداخت می شود.
پـس اواسـط مـاه یا شـرایط خـاص نداریـم و امـور مزایا و کسـور به مـاه بعد 

منتقل می شود؟ 
بله.

زمـان پیاده سـازی نظـام الزم بـود کـه همـه بازنشسـته ها در بانـک صـادرات 
حسـاب بـاز کننـد و ممکـن اسـت بـرای برخـی سـخت باشـد، در ایـن حوزه 

مقاومتی وجود نداشت؟ 
روشـندل: چـرا وجـود داشـت، برخـی بانـک ملـی را ترجیـح می دادنـد و بـه حسـاب 

خودشـان هـم عـادت کـرده بودنـد اما تمـام امور مالـی صندوق بـا بانک صـادرات بود و 
به هیچ عنـوان بانـک دیگـری را قبول نمی کـرد چون داشـتن حسـاب از بانک های دیگر 
مثـل زمانـی می شـد کـه سیسـتم علی الحسـاب برقـرار بـود و پرداخـت مسـتقیم دیگر 

معنایی نداشت.  
افتتاح حساب و اعالم شماره حساب ها فرایند زمان بری بود؟

روشندل: خیلی نه.
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هماهنگی با بانک ها و شعب چطور انجام شد؟
روشندل: مسئولین وقت جلساتی داشتند.

حساب های بازنشستگان شرایط ویژه ای هم داشت؟
مشـرقی: بلـه؛ مثـال نباید مشـترک باشـد، هـر ماه از سیسـتم گـزارش گرفته می شـود و 

برای حساب های مشترک پرداختی انجام نمی دهیم. 
شنیدم صندوق اجازه دخالت در حساب های راکد را دارد؟

روشـندل: ایـن موضـوع را اداره کل درآمـد هزینه پیگیری می کرد و اگر حسـابی راکد بود 

با بانک مکاتبه می کرد تا پول را برگردانند. 
مشرقی: اگر حسابی شش ماه تراکنش نداشته باشد، از حسابشان برگشت می خورد.

بعد از اجرای طرح در تهران، هماهنگی با استان ها چگونه انجام شد؟
سـلیمی: کلیـه امـور عملیـات دریافـت و پرداخـت بـه صـورت سـتادی در تهـران انجام 

می شود و پرداخت استانی نداریم. 
روشـندل: بعد از تهران حدود سـال 1390 اسـتان البرز اضافه شـد و سـال 1393 اسـتان 

گلسـتان بـود تـا باقی هـم اضافه شـدند، اداره کل امـور اسـتان ها پیگیر این مسـئله بود 
از قبـل بـه اسـتان ها اعـالم می کردنـد که خودتـان را آماده کنیـد و می خواهیـم پرداخت 

مستقیم را اجرا کنیم. 
امور افتتاح حسـاب و... برای بازنشسـته های اسـتانی توسـط واحدهای استانی 

پیگیری می شد؟ 
روشندل: همه به عهده خود مدیران بود و وقتی آماده می شد به صندوق اعالم می کردند.

دوره های آموزشی ویژه ای هم برای پرداخت مستقیم وجود داشت؟
خانـم مشـایخی: مـن یـک سـال اسـت که مالـی آمـدم، قبـال در اسـتان تهران بـودم و 

خاطرم هسـت که در بازه های شـش ماهه شـرکت بهور جلسـاتی برای کارشناسـان و... 
برگزار می کرد و نحوه کار با سیستم را آموزش می داد. 
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هزینه این دوره ها چطور تأمین می شد؟
سـلیمی: شـرکت بهـور قـرارداد برنامه نویسـی و پشـتیبانی نرم افـزار دارد و آموزش هـای 

مربوط به آن هم همان جا دیده شده و هزینه زیادی برای صندوق نداشت. 
احتمـاال بـه زیرسـاخت های پیشـرفته تری هـم نیـاز بـوده، هزینـه ایـن موارد 
چطـور تأمیـن می شـد؟ چون مـن از همـکاران شـرکت بهـور که سـؤال کردم 

فرمودند امور مالی در جریان است. 
سلیمی: این ها به مرور انجام شد و چون بهور با ما قرارداد بلندمدت دارد در قالب آن دیده 

می شود و اصال تفکیک شده نیست که بگوییم برای سخت افزار یا نرم افزار چقدر هزینه کردیم.
یعنی از نظر مالی هیچ هزینه مازادی برای صندوق نداشته است؟

سـلیمی: بـا توجه به شـرایط مـا، هزینه داشـته اما به این صـورت که پروژه تعریف شـود 

نبوده و در قالب همان قرارداد قبلی بوده است. 
اجرای نظام پرداخت مستقیم منجر به تغییرات در ساختار نیروی انسانی صندوق شد؟

سـلیمی: بلـه؛ انتقـال نیرو داشـتیم، با توجه بـه تغییر وظیفـه نیروهایمان بـه کار دیگری 

مشـغول شـدند امـا این طـور نبـوده که نیرویـی بیکار شـود، حتـی کارمان زیاد هم شـد. 
حتـی نیـاز بـه نیروهـای جدید هم داشـتیم و چون مجوز جـذب نیرو نداشـتیم به صورت 

شرکتی از خدمات تأمین نیروی انسانی از بیرون استفاده کردیم. 
ایـن نیروهـا در چـه زمینـه ای کمـک می کننـد؟ چـون به نظـر می رسـد که یک 
فـرم 1-1 بـه صورت دسـتی بوده که سیسـتمی  شـده و همان نیـرو فقط نحوه 

کارش تغییر کرده باشد. 
سـلیمی: درسـته امـا یکسـری کارهای جدید هـم ایجاد و بـه همکاران وظایـف جدیدی 

هم محول شده است.  
چند نفر اضافه شدند؟

سـلیمی: حـدود 140 نفـر اضافـه شـدند، االن مـا 600 نفر پرسـنل هسـتیم، 400 نفر در 
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سطح کارشناسی و باقی خدماتی هستند. 
همـه این هـا بـه خاطر پرداخت مسـتقیم اضافه شـدند یـا بخشـی از آن مربوط 

به آن بود؟ 
سـلیمی: پرداخـت مسـتقیم بخشـی از کار ماسـت و این طـور نیسـت کـه مـن صرفـا به 

خاطـر پرداخت مسـتقیم باشـم، همـه در فرآیندی که منجـر به پرداخت حقـوق به عنوان 
وظیفه اصلی صندوق می شوند فعال هستند. 

در دستگاه ها چطور، اطالعی از تحوالت نیروی انسانی آن ها دارید؟
روشـندل: آن زمـان چنـد نیرو می خواسـتند که فرآیندهـای مربوط به ایـن کار مثل تهیه 

لیسـت حقـوق و... را انجـام دهنـد اما بعد سیسـتمی  شـده و یکی دو نیرو بـرای آن کافی 
است، احتماال تعدادی از نیروهایشان آزاد شده اند. 

قبـل از پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم مطالعـه مالی یا فنی صـورت گرفته 
بود که اطالعات مکتوبی از آن در دسترس باشد؟ 

روشندل: من اطالع ندارم.

سلیمی: فقط نوع کار تغییر کرده بود و تصمیم مدیریتی بود.

بنابرایـن طـرح مطالعاتی پیـش از اجرا یا نقشـه راهی برای آینـده نظام وجود 
نداشته است؟ 

سلیمی: خیر؛ کار جدیدی نبود و نیازی به چنین مواردی نبود.

بدین ترتیب کار باید با آزمون وخطا پیشرفته باشد؟!
سلیمی: بله.

یـک بحـث مهمـی وجـود دارد در رابطـه بـا اینکـه صندوق پـول را به حسـاب 
دسـتگاه واریـز می کـرده اما دسـتگاه حقـوق بازنشسـتگان را واریـز نمی کرده 

است، شما هم اشاره داشتید. 
سـلیمی: بلـه؛ مرتـب شـکایت و اعتـراض می شـد کـه بیشـتر هـم در اسـتان ها اتفـاق 
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می افتـاد. مثـال آقایـی از جلفا تماس می گرفت و همیشـه گله داشـت کـه 15-14 روز از 
ماه گذشته اما حقوقش را دریافت نکرده است. 

تقصیر دستگاه بود یا بانک؟
سلیمی: دستگاه.

با بانک هماهنگی صورت نمی گرفت؟
سـلیمی: دسـتگاه بایـد فایل حقـوق را تحویل مـی داد تا بانـک پرداخت کند، امـا این کار 

نمی کـرد و آن را یکـی دو هفتـه نگه می داشـت.
روشـندل: البتـه گاهـی هم می شـنیدیم کـه بانک آخر مـاه به خاطر بیشـتر نشـان دادن 

گـردش مالـی خودش مقـداری تعلـل می کرد.
سـلیمی: بلـه؛ بانـک هـم روز آخر گاهی تعلـل می کرد امـا تأخیرهـای دو هفتـه ای ایراد 

از دسـتگاه بود.
بـا مـواردی کـه به عنـوان یـک تأخیـر عمـدی شناسـایی می شـدند، برخـورد 

صورت می گرفت؟ 
سـلیمی: مـا چون مـوارد مختلفی وجـود دارد، نیاز داریم که ذی حسـاب ها بـا ما همکاری 

کننـد؛ بنابرایـن خیلـی دنبـال مقصـر نبودیم و بیشـتر دنبال ایـن بودیم که مشـکل حل 
شـود و ایـن به نظـر من بهتریـن کار بود.

اعتراضات بازنشسته ها را به دستگاه منتقل می کردید؟
سـلیمی: بلـه؛ پیگیـری می شـد امـا بـه خاطـر اتحـادی کـه ذی حسـاب ها باهـم دارند و 

اینکـه مـا نمی خواسـتیم با دسـتگاه ها و ذی حساب هایشـان درگیر شـویم خیلـی دخالت 
نمی کردیـم، فقـط پیگیـری می کردیـم تـا حقـوق بازنشسـته زودتـر پرداخت شـود. یک 
مشـکلی هـم کـه آن زمان شـنیده بـودم این بـود که جابجایـی وجه بین شـعب بانک و 

مرکـزی زمان بـر بـود امـا االن ایـن مشـکل هـم به طـور کامل رفع شـده اسـت.
بیشـتر اعتراضـات هـم شـنیداری بـود و مـدارک یا مسـتنداتی وجـود نداشـت. االن این 
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مشکل واقعا حل شده و دستگاه ها نمی توانند سهم خودشان را دیر به ما بدهند. 
مکاتباتی با بانک نداشتید که مثال در مورد تعلل یک شعبه خاص تذکر بدهید؟

روشـندل: بیشـتر اعتراضات شـنیداری بود و مدرک مسـتند نداشـت اما اگر مورد مکتوبی 

بود، نامه نگاری می شد. 
تغییر محل سکونت بازنشسته هم باعث اشکال در پرداخت حقوقش می شد؟

سـلیمی: بلـه؛ امـکان داشـت. چـون پرونـده بایـد از دسـتگاه یـک اسـتان به اسـتانی 

دیگـر منتقـل می شـد و تا حکم انتقال برسـد و امور اداری آن انجام شـود، مشـکالتی 
پیش می آمد. 

پرداخت مستقیم در حل این مشکل هم کمکی کرد؟
سـلیمی: االن هـم دسـتگاه بایـد پذیرش را انجـام بدهد و صنـدوق دخالـت نمی کند. باز 

هـم ممکن اسـت یـک ماه تأخیر ایجاد شـود یـا خللی پیش بیایـد. البته دیگـر نیازی به 
انتقال پرونده هم نیسـت، حسـاب های ما االن سـپهر سراسـری اسـت و هر جای کشـور 

که باشند تفاوتی ندارد. 
مشـرقی: اطالعات پرداخت را ما از سیسـتم احکام می گیریم. زمانی که حکم بازنشسـته 

صادر نشـده باشـد، حقوق هم محاسـبه و پرداخت نمی شـود. این مشـکل را فقط دستگاه 
می توانـد حـل کنـد؛ بعضی ها هنوز اطـالع ندارند و بـرای انتقـال پرونده اقـدام می کنند، 

اگر موردی به ما ارجاع شود برایشان توضیح می دهیم. 
استعالم ثبت احوال مشترکین به چه صورت است؟

مشرقی: با دستگاه است. ما هر نوع اطالعاتی را که بخواهیم از سیستم احکام می گیریم.

روشندل: با ثبت احوال هماهنگ شدیم و سرعتمان در این موارد بسیار باال رفته است. 

بنابراین به صورت سیستمی قبل از پرداخت صندوق با ثبت احوال چک می کند؟
مشـرقی: بلـه؛ دسـتگاه ها باید به سیسـتم احـکام اعالم کننـد. مثال اطالعـات فرد فوت 

شده و جایگزین را می دهند. 
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در بحث پیاده سازی نظام تقسیم کار سازمانی وجود داشت؟
روشـندل: مثال در امور مالی سـال 1386 که شـروع شـد خانم جوانمرد کارشـناس بودند 

و به ایشان مسئولیت پیگیری دادند. 
مشـرقی: مـن هـم در اسـتان تهـران بـودم، بـه مـن سـپردند کـه اگـر کاری باشـد من 

پیگیری کنم، تغییرات را انجام می دادیم و درنهایت در مالی تائید می شد. 
با  آموزشی هم  اجرایی سمینارهای  امور  پیگیری  به خانم مشرقی(  )خطاب 

شما بود؟ 
مشـرقی: اعـالم می کردنـد کـه دوره آموزشـی الـف قـرار اسـت برگـزار شـود، مدیریـت 

اسـتان بـا توجـه به کارشناسـی که در حـوزه پرداخت مسـتقیم داشـت، اسـامی را اعالم 
می کـرد و شـرکت می کردیـم. معموال فقـط کارشـناس های پرداخت مسـتقیم می آمدند. 

همه در سالن کنفرانس جمع می شدیم و آموزش می دیدیم. 
بسیار ممنون و متشکرم.
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از اینکـه وقتتـان را در اختیـار ما قرار دادید بسـیار ممنونم، لطفا ابتـدا خودتان را 
معرفی بفرمایید. 

صمـد مختـارزاده هسـتم، متولد 1331 در فسـا. سـال 1356 ضمن اینکه مشـغول به کار 
بـودم از دانشـگاه تهـران مـدرک کارشناسـی در رشـته زبـان و ادبیات انگلیسـی گرفتم. 
سـال 1360 بـه سـازمان بازنشسـتگی کشـوری منتقـل شـدم و در سـمت های مختلف 

خدمت کردم. 
صحبتمان را از طرح ایده نظام پرداخت مستقیم آغاز کنیم.

ابتـدا اجـازه دهیـد در خصـوص دوران قبـل از پرداخت مسـتقیم مـواردی را عرض کنم. 
اوایـل بـه ایـن صورت بـود کـه دسـتگاه های دولتی بر اسـاس تعـداد بازنشسـتگانی که 
داشـتند درخواسـت حقوق می کردند که به آن تسـجیل گفته می شـد؛ تعداد بازنشسـته ها 
و مبلـغ حقـوق آنـان در مجمـوع عـددی می شـد کـه به صورت یـک ماهه، شـش ماهه 
یـا سـاالنه بـه اداره هزینه درخواسـت می دادند و تسـجیل می شـد. فرم هایی بـود که بعد 
از تائیـد اداره هزینـه بـه خزانـه می رفـت و خزانـه پول را از محل حسـاب 2 یـا 22 یا 40 
برداشـت و در وجه ذی حسـاب دسـتگاه حواله می کـرد. ما به طورکلی یک عـدد در اختیار 
ذی حسـاب ها قـرار می دادیـم و آن هـا بر اسـاس احـکام بازنشسـته ها حقـوق را پرداخت 
می کردنـد. آن زمـان مـا هیـچ اطالعاتی از جزئیـات نحـوه پرداخت حقوق بازنشسـته ها 

نداشتیم و کم وزیاد آن ها در پایان سال مشخص می شد. 
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همیشـه مـواردی بـود که برخی از بازنشسـتگان یـا وظیفه بگیران شـرایط دریافت حقوق 
را از دسـت داده بودنـد و در بیشـتر مواقـع وجـوه حوالـه شـده در دسـتگاه ها می مانـد که 
تجمیـع آنـان مبالـغ هنگفتـی را تشـکیل مـی داد. سـال ها پرداخت بـه ایـن روش انجام 
می شـد، مبالـغ در دسـتگاه ها سـرگردان می مانـد و کمتـر کسـی پیگیـر برگشـت آنـان 
می شـد تـا اینکـه سـال 1377 آقـای ثابـت به سـازمان تشـریف آوردنـد و زمینـه برخی 
فعالیت های سیسـتمی فراهم شـد. با آماده شـدن سیسـتم مالی و سیسـتم احکام توانایی 

انجام برخی امور را داشتیم. 
سـال 1380 بـود که در جلسـه ای خدمت آقـای ثابت عرض کردم کـه خودمان می توانیم 
حقـوق برخـی از دسـتگاه ها را کـه تعـداد بازنشسـته آنان کم هسـت پرداخت کنیـم و از 
فرآینـد نامطلـوب روش کنونی خارج شـویم، این پیشـنهاد با موافقت و اسـتقبال ایشـان 

مواجه شد.  
برخـی دسـتگاه ها یـک بازنشسـته داشـتند، برخـی دو و... تـا آموزش وپـرورش و راه آهـن 
کـه مشترکینشـان زیـاد بود. دسـتگاه های زیـر ده بازنشسـته را دعوت کردیـم و از طریق 
امـور مالـی بـه آن ها ابالغ شـد تا بازنشسـتگان و موظفینشـان در بانک صادرات حسـاب 
بـاز کننـد؛ شـماره حسـاب ها دریافت و در سیسـتم اعمال شـد امـا هنوز سـاختار پرداخت 
منسـجمی نداشـتیم. به محض دریافت دسـتور فهرسـت افراد را آماده کردیم، حقوقشـان 
بـر اسـاس حکمی که داشـتند مشـخص بـود، محاسـبه کردیم و بـه اداره کل امـور مالی 

اعالم کردیم که واریز کند. اولین پرداخت مستقیم طی یک ماه انجام شد. 
از همین جا پایه تحول در نظام پرداخت گذاشته شد؟

بلـه؛ تـا سـال 1378 دسـتگاه مبلـغ پرداختـی را بـه مـا اعـالم می کـرد امـا از آن سـال 
بـه صـورت درخواسـت وجـه تغییـر کـرد. بعـد از اجرا مشـخص بـود کـه فرآینـد انجام 
کار بـرای دسـتگاهی کـه یـک بازنشسـته یـا آموزش وپـرورش کـه 72 هزار بازنشسـته 
داشـت یکسـان اسـت. از طرفی در دسـتگاه ها حداقل یک نیروی انسـانی درگیر مسـائل 
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پرداخـت بود که اگر سیسـتمی می شـد می توانسـت بـه امور دیگـری بپـردازد و از طرف 
دیگـر مـا می توانسـتیم پرداختی هـا را خودمـان مدیریـت کنیـم. بعـد از یکـی دو مـاه به 
سـراغ دسـتگاه هایی رفتم که زیر 50 بازنشسـته داشـتند. این بار تعداد باالتر رفت، دقت 
بیشـتری داشـتیم، شـماره حسـاب بانک صادرات بازنشسـته ها دریافت شـد و طی حدود 

6 مـاه کار بـا ایـن دسـتگاه ها اجرایـی و اشـکاالت هم شناسـایی و برطرف شـدند.
بعـد از رفـع اشـکاالت مسـتقیم بـه سـراغ آموزش وپـرورش رفتیـم، خیلی هـا می گفتنـد 
اینجـا تعدادشـان زیـاد اسـت و به مشـکل می خوریم اما بـا حمایت سـازمان پیش رفتیم 
کـه انصافـا کار بسـیار سـختی هم بـود. بازنشسـته ها شـماره حسـاب نمی دادنـد، برخی 
دسـتگاه ها مقاومـت می کردنـد؛ بعـد از پیاده سـازی پرداخـت مسـتقیم متوجـه شـدیم 
آموزش وپـرورش تهـران مبالـغ هنگفتـی بـه سـازمان بدهکار اسـت کـه از محـل آن به 
همکارانشـان وام می دادنـد، پیگیری زیادی داشـتیم تـا اینکه فرآیند جا افتـاد و در تهران 

و کرج که آن زمان استان نشده بود پرداخت مستقیم برقرار شد. 
اوایـل ایـن طـرح تعـداد افـرادی کـه در دسـتگاه ها شـرایط نداشـتند اما حقـوق دریافت 
می کردنـد در سـازمان برجسـته شـد، در جریـان ایـن کار مرتـب سیسـتم را پاالیـش 
می کردیـم و از روش های مختلف راسـتی آزمایی انجام می دادیم، بسـیاری از دسـتگاه ها 

اطالعات صحیح نداده بودند و این ها مشکالت ما را زیاد می کرد. 
طـرح کـه اجـرا شـد مزایای آن بهتـر دیده شـد، منافع سـازمانی، تسـریع در پرداخت حقوق 
بازنشسـتگان و موارد دیگر. برای مثال احکام سـاالنه بر اسـاس حکم ابتدای سـال بررسـی 
می شـدند، مـا می توانسـتیم در کمتـر از یـک هفته اطالعـات را فراهم کنیـم و یک چک با 

CD به بانک می دادیم تا پرداخت کند و استان تهران دیگر مشکلی نداشت. 

سـایر اسـتان ها همچنان به روال سـابق و به صورت غیرمسـتقیم بودند. حدود سـال 1381 
بـود کـه آموزش وپـرورش را شـروع کردیـم، طـی 3-2 مـاه پرداختـی آن هـا انجام شـد و 

ظرف مدت چند ماه همه دستگاه های استان تهران به پرداخت مستقیم پیوستند. 
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بعـد از طـرح ایـده آقای ثابـت کار را به شـما سـپردند یـا برای آن جلسـاتی 
شکل گرفت؟ 

خودمان شروع کردیم. هماهنگی میان شرکت بهور و استان تهران بود.
ستاد اجرائی برای آن تشکیل شد؟

خیر.
تقسیم کار درون سازمانی وجود داشت؟

90 درصـد امـور را اسـتان تهـران انجـام مـی داد. آن زمـان اداره کل درآمـد و هزینـه 
مخالـف بـود و کمکـی نکـرد، اداره کل امـور مالـی هـم اطالعـات را از مـا می گرفت و 
فقـط پرداخـت را انجـام مـی داد، آقای ثابت بـه من اختیار تـام دادند و پیگیر هـم بودند، 
خوشـبختانه بـه خاطـر ارتباطی که بـا واحدهای مختلف داشـتیم و عالقـه ای که خودم 

داشتم، موفق شدیم. 
یـک کمیتـه فنی حقوقی داشـتیم و یک کمیته سیسـتم ها کـه هر تغییری که در سـازمان 
اجرایـی می شـد در آن کمیته هـا مطرح، تصمیم گیری و سـپس به اسـتان ها ابالغ می شـد، 
مـن در هـر دو کمیتـه بودم. در اسـتان تهران بـه دلیل اینکه مجری کار بودیم 60 پرسـنل 
داشـتیم کـه بایـد توجیه می شـدند و من حتـی قبـل از کمیته، دوسـتان را در جریـان امور 
قـرار داده و ذهنشـان را آمـاده می کـردم. زمانـی کـه در کمیته تصویب می شـد روش های 
اجرایـی و مسـائل را توضیح می دادم، خوشـبختانه همـکاران به نتیجه کار ایمان داشـتند و 
همراهـی می کردنـد، یکـی از دالیـل موفقیت اسـتان تهران همـکاران خوبمـان بودند که 
بـدون چشم داشـت تـا دیروقـت و پاسـی از شـب می ماندند و تـالش می کردنـد، وقتی در 

سازمانی بدنه و مدیریت همراه باشند قطعا موفقیت حاصل می شود. 
اعضای کمیته چه کسانی بودند؟

مدیـرکل درآمـد و هزینـه، مدیرکل امور فنی، شـرکت بهـور، مدیرکل امور مالی، اسـتان 
تهـران و مدیر حقوقی.
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قبل از اجرا مطالعه فنی یا اقتصادی در این خصوص صورت نگرفت؟
خیر؛ به صورت تجربی بود و فرآیندهایی را که در دستگاه ها رخ می داد بررسی می کردیم.

در حیـن اجـرا چطـور؛ مطالعـه مکتـوب یـا صورت جلسـاتی در ایـن خصوص 
وجود ندارد؟ 

خیر.
فرمودیـد اوایـل اجـرای نظـام، طلـب صنـدوق از دسـتگاه ها در حـوزه پرداخت 
که مبالغ هنگفتی هم بود برجسـته شـد؛ کسـب اطـالع از وضعیت بازنشسـته و 

وظیفه بگیر بر عهده دستگاه بود؟ 
بلـه؛ امـا دغدغـه نداشـتند و اصـال انجـام نمی دادند، مگر اینکه کسـی می آمـد و خودش 
اطالع می داد که بازنشسـته فوت شـده اسـت. دسـتگاه بدون اسـتعالم حقوق می ریخت 

و در بسیاری از موارد کسانی که کارت داشتند وجوه را برداشت می کردند. 
صندوق استعالم نمی گرفت؟

مـا از چنـد روش راسـتی آزمایی می کردیـم، یکی اینکـه اطالعات هویتی را به سـازمان 
بهشـت زهرای تهـران می دادیـم و مثـال اعـالم می کردنـد کـه ایـن 2000 نفـر فـوت 
شـده اند، مـا یکجـا همه را قطـع می کردیـم و مثال 10 نفـر می آمدند کـه از همان ها هم 

برخی تشابه اسمی پیش آمده بود. 
در حال حاضر استعالم ها توسط صندوق انجام می شوند؟

بلـه؛ با کمک سیسـتم خودمان و اطالعات دسـتگاه ها هرمـاه از ثبت احـوال و جاهایی که 
بشـود اشـتغال و فـوت و... را پیگیـری کرد اسـتعالم می گیریـم، مثال اشـتغال را با تأمین 
اجتماعـی چـک می کنیـم و اگر ثابت شـود حقـوق را قطـع می کنیم. آن زمـان ثبت احوال 
خیلـی سـخت بـه مـا اطالعـات مـی داد و می گفتنـد اجـازه ارائه اطالعـات نداریـم، آقای 
وزیـری در شـرکت بهـور خیلی زحمت کشـیدند و االن بـه صورت آنالین اطالعـات را با 

مراجع مربوطه تطبیق می دهند، جا دارد از جناب وزیری هم تشکر کنیم. 
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زمان اجرای طرح، مقاومتی در بدنه صندوق وجود نداشت؟
متأسـفانه وجـود داشـت، برخـی از مسـئولین آن زمـان کـه خوشـبختانه امـروز دیگر در 
سـازمان نیسـتند، اصرار داشـتند که کار انجام نشـود. در هر مکان و سـازمانی که سال ها 
کاری بـه یـک روال انجـام شـود، موقع تغییـر روش همه گالیه می کنند حتـی اگر بدانند 
روششـان غلـط اسـت و تغییـرات جنبـه اصالحـی دارد، البته بدنه اسـتان تهـران که من 

خودم آنجا بودم استقبال کردند و توجیه بودند که این کار چه منافعی دارد. 
برخی مقامات دسـتگاه ها نمی خواسـتند این اختیـارات را از آن ها بگیریم، می خواسـتند ما 
پـول را بـه آن هـا بدهیم و پرداخت حقـوق را برای خودشـان یک امتیاز تلقـی می کردند. 
در بدنـه سـازمان هم یکی دو مسـئول مخالفـت می کردند، درحالی که وظیفـه خود آن ها 
بـود کـه ایـن کار انجـام شـود نـه ما کـه یک واحـد اجرایـی بودیـم. از سـال 1376-77 
زمینـه تغییـرات وجود داشـت و بسـیاری از روش های برقـراری حقوق، پرداخـت و موارد 

دیگر همه متحول شدند. 
جنس مانع تراشـی دسـتگاه ها صرفـا مخالفت بود یا با روابطشـان مشـکالتی 

هم ایجاد می کردند؟ 
مـا اجـازه نمی دادیـم فرآینـد را متوقـف کنند چـون می دانسـتیم نتیجه کار چیسـت، کار 
بسـیار شـفاف بـود و کسـی بـه خـودش اجـازه نمـی داد در ایـن زمینـه تهدید کنـد یا به 
توقـف فکـر کنـد. ما همـه بدوبیراه ها را به جـان خریدیم و کار را به سـرانجام رسـاندیم.
در برخـی گفت وگوهایـی کـه داشـتم عنـوان می شـد کـه ذی حسـاب ها گالیه 
داشـتند کـه پرداخـت وظیفه ما نیسـت و انجـام نمی دهیـم، در برخی جلسـات 
همـکاری  مسـتقیم  پرداخـت  در  ذی حسـاب ها  کـه  می شـد  مطـرح  دیگـر 

نمی کردند، به نظر شما کدام مورد پررنگ تر بود؟ 
ببینیـد مـا با ذی حسـاب ها ارتباط مسـتقیم داشـتیم و می توانـم بگویم بـا تک تک آن ها 
شـخصا صحبـت می کـردم و مزایـای این طرح را روشـن می کـردم، می گفتـم خودتان 
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مشـترک صنـدوق هسـتید و باید دلسـوزی کنیـد، ضمنا ایـن کار به نفع آینـده خودتان 
هـم هسـت و از طـرف دیگـر می توانید نیـروی انسـانی و انرژی تان را در جـای دیگری 
صـرف کنیـد. آن هایـی کـه منطقی بودنـد می پذیرفتند اما دو سـه دسـتگاه بودنـد که از 
وجـوه بهـره می بردنـد و در ایـن حـوزه کارشـکنی می کردند، دلسـوزی نداشـتند و وجوه 

زیادی حیف ومیل می شد. 
بـا پیگیری هایـی که کردیم توانسـتیم وجوه بازنشسـته هایی را که در بانک ملی انباشـت 
شـده بـود برگردانیـم امـا در برگرداندن بسـیاری از وجوه سـرگردان در دسـتگاه ها موفق 
نشـدیم. بانـک هـم اوایـل مقاومت می کـرد و می گفت اجازه برداشـت از حسـاب افراد را 
نـدارد امـا باالخـره موفـق شـدیم؛ االن دیگـر این طور نیسـت که کسـی فوت کنـد و ما 

سال ها بی خبر باشیم. 
اوایـل برای دسـتگاه ها سـخت بـود و مقاومت می کردند امـا در مجمـوع می گویم اقلیت 
ذی حسـاب ها مخالـف پرداخت مسـتقیم بودند و می خواسـتند وجـوه را دریافـت کنند اما 

اکثریت آن ها موافق بودند. 
بـا  اسـتان ها  ذی حسـاب های  مقطعـی  در   1385 سـال  حوالـی  شـنیدم 
صنـدوق قطع همـکاری کردنـد و اطالعـات نمی دادند، شـما از این مسـئله 

اطالعی دارید؟ 
ذی حسـاب ها جلسـات سـاالنه ای دارنـد و چـون متوجه شـده بودنـد که تهـران پرداخت 
مسـتقیم اسـت و دسـتگاه ها کاری ندارنـد، فشـار می آوردند که در اسـتان آن هـا هم این 
موضـوع اجـر شـود امـا اجباری کـه از طـرف مدیریت سـازمان باید بـه مدیـران اجرایی 

وارد می شـد کافـی نبود.
فرآینـد اجرایـی نظـام پرداخـت مسـتقیم در چه سـال هایی دچار وقفه شـد و 

دلیل آن چه بود؟ 
به هرحـال در اجـرا سـرعت تغییـر می کنـد امـا همیشـه رونـد رو به پیشـرفت بـود. یکی 
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از مشـکالت نداشـتن اطالعات بازنشسـتگان بود؛ اگر روز اول شـماره حسـاب همه را از 
بانـک در اختیار داشـتیم، بدون اینکه با دسـتگاه کاری داشـته باشـیم پرداخت می کردیم 
امـا نمی توانسـتیم مسـتقیم بـا بازنشسـته ارتبـاط داشـته باشـیم و اطالعـات و بانک هـا 

متفاوت بود که فرآیند زمان بری داشت. 
اینکـه سـال 1380 طـرح در تهـران اجـرا می شـود امـا 16-15 سـال طـول 

می کشد تا به کل کشور برسد خیلی کند به نظر می آید! 
دلیلـش ایـن بود کـه تصمیمی بـرای اجباری بـودن موضوع در اسـتان ها نبـود، برخی از 
مدیـران اسـتانی وقتی مطلع می شـدند کـه در تهران چـه کارهای بیهوده ای حذف شـده 
اسـتقبال و شـروع به جمـع آوری اطالعات می کردنـد اما برخی هم همـکاری نمی کردند 

تا با اجبار با آن ها برخورد شد. 
کدام استان ها موافق و کدام مخالف بودند؟

اجازه دهید نام نبرم تا سوءتفاهم نشود اما استان هایی که عالقه داشتند سریع تر انجام شد.
بعد از تهران کدام استان انجام شد؟

دقیـق بـه یـاد ندارم؛ فکر می کنم گلسـتان، کرمان و خوزسـتان؛ سـایرین ماندند تا سـال 
1393 که طرح اجباری شد. 

استان ها هم بر اساس تعداد بازنشسته انتخاب می شدند؟
خیر؛ بر اساس اعالم آمادگی خودشان در اولویت قرار می گرفتند.

کمـی برایـم ناملمـوس اسـت کـه چـرا این طـرح با ایـن مزایـا بعـد از اجرای 
موفـق در 5-4 اسـتان تـا سـال 1393 متوقف می شـود! نـگاه مدیریتـی بود یا 

زیرساخت ها فراهم نبودند؟ 
فکـر می کنـم تغییـر در مدیریـت سـازمان در ایـن کار وقفـه انداخـت. نـگاه مدیـر 
اهمیـت زیـادی دارد و می توانـد باعـث پیشـرفت موضوعـی و عقب افتادگـی موضوع 
دیگـر شـود. یـک زمـان اولویـت سـازمان سـرمایه گذاری می شـود و یـک زمـان 
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شفاف سـازی. زمانـی کـه آقای ثابت تشـریف آوردند از نوآوری بسـیار اسـتقبال شـد، 
می توانـم بگویـم 70-60 درصـد تحـوالت سـازمان بـه همـان دوران بازمی گـردد. 
مـا حتـی سیسـتم مالـی منسـجم و ترازنامه هـم نداشـتیم، اختیـار حسـاب دو خزانه 
دسـت مـا نبـود و دولـت از آن محـل برای مخـارج خودش برداشـت می کـرد. بعد از 
آقـای ثابـت، آقـای ضیایـی و طوبایـی هم تـا حـدودی پیگیر بودنـد اما بعـد افرادی 
آمدنـد کـه می خواسـتند سـازمان را بـه 50 سـال قبـل برگردانند کـه خوشـبختانه با 

سیستم هایی که نهادینه شده بود نتوانستند. 
سـال 1393 چـه اتفاقـی باعـث شـد کـه طـرح دوبـاره برجسـته و در سـایر 

استان ها اجرا شود؟ 
در معاونـت فنـی صحبـت شـد و آقای خلیلی کـه مدیرکل درآمـد و هزینه بودنـد به این 
موضوع عالقه داشـتند، خودشـان قبال مدیر اسـتانی بودند و با نحوه کار اجرایی آشـنایی 
داشـتند، چـون پرداخت مسـتقیم بـه درآمد و هزینه محول شـده بود ایشـان پیگیر شـد، 

خیلی زحمت کشیدند و باالخره سراسری شد. 
در جلسـه ای کـه بـا همـکاران اداره مالـی داشـتیم، فرمودنـد قبـل از نظـام 
پرداخـت  بـه صـورت مسـتقیم  برخـی دسـتگاه ها  پرداخـت مسـتقیم هـم 
می شـدند! منظورشـان مقطعـی بوده کـه فرمودید دسـتگاه های زیـر ده نفر را 

اجرا کردید؟ 
احتمـاال همین طـور بـوده، چـون قاطعانـه عـرض می کنـم پیـش از آن هیچ نـوع پرداخت 

مستقیمی در سازمان وجود نداشت و شروعش از همان مقطع بود که عرض کردم. 
در آن مقطع داده هایی که به ما می دادند مشـکالتی داشـت، برای مثال شـماره حسـاب 
اشـتباه بود که این موارد به مرور رفع شـد و حقوق در اسـرع وقت به حسـاب بازنشسـته 
واریز می شـد. بعد از آن به مرور سـایر اسـتان ها به نظام اضافه شـدند، تا دو سـال پیش 

که همه کشور پوشش داده شد. 
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بحثـی هم شـنیدم کـه در مقطعـی پرداخت هـا به نیمه مسـتقیم معروف شـده 
بودنـد، ایـن مربوط به همان سـال 79-1378 اسـت که سیسـتم از واریز وجوه 

به درخواست وجه تغییر کرد؟ 
در واقـع همـان اسـت، تسـجیل کـه انجـام می شـد اطالعـات دقیق نداشـتیم، دسـتگاه 
مبلغـی اعـالم می کـرد و پـس از تائیـد سـازمان از خزانه دریافـت می کردند امـا وقتی که 
بـه درخواسـت وجـه تغییـر کـرد ما تعییـن می کردیم کـه چند نفر هسـتند و مبلـغ چقدر 

اسـت، این ابتـدای پرداخـت نیمه مسـتقیم بود.
اما همچنان کسور و مزایا بر عهده دستگاه بود؟

برخـی وجـوه از طریـق دسـتگاه بـه بازنشسـته پرداخـت می شـد کـه بسـته به دسـتگاه 
متفـاوت بـوده، برخـی مـوارد کسـورات بـود که بـا توجه بـه تعداد بـاال ما نمی توانسـتیم 
تمـام این هـا را بررسـی کنیـم، گفتیم در یـک فالپی اطالعـات مربوط بـه عائله مندی و 
کسـورات و وام و... را بدهیـد و مـا از محـل پرداخـت حقـوق در وجه ذی حسـاب به آن ها 

چک می دادیم و خودشان پرداخت می کردند. 
در پرداخت مزایا تأخیر نداشتند؟

تأخیر برایشـان مشـکالت اجرایـی ایجاد می کرد و حقـوق عقب می افتـاد، البته در برخی 
مقاطـع بـرای مثـال وجـوه عیـدی را خزانـه به حسـاب دسـتگاه ها واریـز می کـرد و باید 
بـه مـا می دادنـد تـا پرداخـت کنیـم، گاهـی تأخیرهایـی یکـی دو روزه پیش می آمـد اما 
نمی شـد حقـوق همـه بازنشسـته ها را بـه خاطـر یـک دسـتگاه بـه تعویـق انداخـت. ما 
حقـوق را پرداخـت می کردیـم و می گفتیـم مثـال عیـدی را خودتان به حسابشـان بریزید 

که این برایشان مشکالت اجرایی داشت. 
دهـم هـر مـاه از سیسـتم احـکام گـزارش می گرفتیـم و بازنشسـته های جدیـد اعمـال 

می شدند، اگر موردی بعد از آن بود به ماه بعد منتقل می شد. 
قبـل از نظـام پرداخت مسـتقیم، مواردی کـه در پرداخت حقوق بازنشسـته 
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موجـب ایجـاد تعلـل می شـد، صنـدوق تذکـر یـا اخطـاری بـه بانـک یـا 
دستگاه می داد؟ 

فکـر نمی کنـم، چـون آن زمان مـا پول را بـه ذی حسـاب می دادیم و بازنشسـته ها کمتر 
سـراغ مـا می آمدنـد امـا بعـد از پرداخت مسـتقیم بازنشسـته ها از ذی حسـابی به سـمت 
سـازمان آمدنـد، آن زمان یک واحد پاسـخگویی به ارباب رجوع داشـتیم که بازنشسـته ها 
مشکالتشـان را آنجـا مطرح می کردند و رسـیدگی می شـد. آمـار داریم کـه از روزی 60-

50 مـورد بـه 800 مـورد مراجعه رسـیده بـود. برای مثـال گاهی تلویزیون خبـری می داد 
یـا در پرداخـت حقـوق وقفـه می افتـاد و همه سـرازیر می شـدند، بعـد از این جریـان بود 

که در تهران نمایندگی ایجاد کردیم. 
اولیـن نمایندگـی در خیابـان تهران نـو واحـد شـرق بـود، بعـدی یکـی در شـمال و یکی 
هـم داخـل اداره کل آموزش وپـرورش تهـران زدیم تا بازنشسـته ها امورشـان را همان جا 
پیگیـری کننـد و نیازی نباشـد بـه مرکزی بیایند، یکی هم در سـاختمان شهرسـتان های 
اسـتان تهـران در ترمینـال خزانـه و یکـی هـم در کـرج زدیـم. این هـا از مراجعـه متعدد 
بازنشسـته ها بـه مرکـزی جلوگیـری کـرد امـا متأسـفانه سـال گذشـته نمایندگی هـا را 

تعطیل کردند و دوباره بازنشسته ها باید به اداره کل استان تهران بیایند. 
برای آینده نظام پرداخت مستقیم چه پیشنهادی دارید؟

بایـد بـه دنبـال اصـالح و پیشـرفت کار بـود. اگـر فکر کنیم روشـی کامل اسـت اشـتباه 
کردیـم و منجـر بـه شکسـت خواهـد شـد، روش پرداخـت مسـتقیم درحال حاضر خوب 
اسـت امـا در عمل باید سیسـتم های کنترلی ایجاد شـود کـه در کمترین زمان از شـرایط 
حقوق مشـترکین بازنشسـته و وظیفه بگیر مطلع باشـیم و بتوانیم سـرعت اعمال تغییرات 
را افزایـش دهیـم. برای مثال بازنشسـته ممکن اسـت چند ورثه داشـته باشـد و اگر یکی 
حذف شـود، حقوق باید بین سـایرین تقسـیم شـود؛ البته بیشـترین تنش ما با تک ورثه 
اناث )فرزندان دختر بازنشسـتگان فوت شـده( اسـت که تعداد آن ها هم زیاد شـده اسـت. 
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زمانـی حقـوق پایین بـود و تعداد ورثه باال امـا االن تعداد ورثه کم شـده و حقوق افزایش 
یافتـه، دسـتمزد شـاغلین هـم آن قـدر پاییـن هسـت که گاهـی ورثـه ترجیـح می دهند 
کارشـان را رهـا کننـد و حقـوق وظیفـه را دریافـت کنند، الزم اسـت سیسـتم نظـارت و 

کنترل و همچنین راستی آزمایی در پرداخت ها تقویت شود. 
خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

موردی نیست، از شما ممنونم.
بسیار ممنون و متشکرم.
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ضمـن تشـکر از وقتی کـه در اختیـار مـا قـرار دادیـد، لطفـا ابتـدا خودتـان را 
معرفی بفرمایید. 

عـرض سـالم و ادب و احتـرام دارم، بنـده رضا جعفری هسـتم مدیرکل امور اسـتان های 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری، کارشناسـی مدیریت از دانشـگاه گلسـتان دارم و پیش از 

این مدیر استان گلستان بودم. 
گلستان جزو اولین استان هایی بود که پرداخت مستقیم در آن برقرار شد؟

بلـه؛ بعـد از اسـتان تهـران و کرج پرداخت مسـتقیم در سـه اسـتان گلسـتان، خوزسـتان 
و کرمـان بـه صـورت آزمایشـی اجـرا شـد؛ کـه از میان این سـه، اسـتان گلسـتان اولین 
اسـتانی بـود کـه توانسـت مأموریـت خـود را انجـام دهـد و بـدون شـک در ایـن فرآیند 
کمک هـا و حمایت هـای جنـاب آقـای خلیلـی مدیـرکل وقت درآمـد و هزینه و شـرکت 

بهور نقش بسیار پررنگی داشتند. 
ایده این طرح در استان چطور مطرح شد؟

از طریـق سـتاد و معـاون وقـت امور مالی با ما تمـاس گرفتند و موضـوع را مطرح کردند، 
ما بسـیار اسـتقبال کردیم. قشـر بازنشسـته به لحاظ شـرایط اقتصادی و اجتماعی بسـیار 
آسـیب پذیر هسـتند و اگـر مـا به این قشـر کمک نکنیم ممکن اسـت، آسـیب های آن ها 
بیشـتر شـود و آزار ببینـد. بـاور ما بـر این بود کـه این طرح بـه رفاه بازنشسـتگان کمک 

بسیاری می کند و از آن استقبال کردیم. 
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این کمک از حوزه نظم در پرداختی ها بود یا مزایای دیگری هم داشت؟
صنـدوق ماهانـه مبالـغ را به حسـاب دسـتگاه ها واریـز می کرد و این مسـئله تـا 22-23 
مـاه طـول می کشـید، بعد از آن هـم موارد زیـادی پیش می آمد که ذی حسـاب دسـتگاه 
یـا رئیـس آن نبودنـد و پرداخـت حقوق بازنشسـتگان به موقـع انجام نمی شـد. این باعث 
شـده بـود کـه بازنشسـته ها همیشـه نگـران باشـند و اسـترس عـدم دریافـت حقـوق را 
تحمـل کننـد، ایـن موضـوع تنش هـای زیـادی داشـت و مـا از طـرح پرداخت مسـتقیم 

بسیار استقبال کردیم. 
فرآیند پیاده سازی طرح در استان به چه صورت بود؟

پیاده سـازی نظـام پرداخـت مسـتقیم کار بسـیار دشـواری بـود. همـه حسـاب ها بایـد 
بـه حسـاب سـپهری تغییـر می کـرد و مـا خیلـی اضطـراب داشـتیم. در اسـتان اول بـا 
ذی حسـاب ها و نماینده دسـتگاه جلسـه گذاشـتیم و آن ها را توجیه کردیم، در مرحله بعد 
از شـرکت بهـور دعـوت کردیم؛ آقای کیایـی آمدند و کارگاه های آموزشـی مخصوصی با 
نماینـدگان دسـتگاه ها تشـکیل دادیـم، صرفـا این طور نبـود که نرم افـزاری پیاده شـود و 

یک توضیحات راهنمای راه دوری هم برای آن نوشته باشند. 
همه دستگاه ها در کارگاه شرکت کردند؟

بله؛ طی 72 سـاعت زمان بندی و چند دسـتگاه را در سـاعت های مشـخصی تقسیم بندی 
کردیـم تـا آمـوزش ببیننـد. جلسـه سـاعت بعدی نوبـت چند دسـتگاه دیگر می شـد و به 

همین ترتیب طی 72 ساعت به همه دستگاه ها آموزش دادیم. 
نیروهای صندوق هم در این کارگاه ها حضور داشتند؟

بله.
چند دوره کارگاه برگزار شد؟

یـک دوره امـا بـه تفکیک سـاعت بـود، مثال هـر ده دسـتگاه در دو یا چهار سـاعت آموزش 
می دیدنـد و سـپس نوبـت گـروه بعـدی بود. بعـد از آن دسـتگاه ها بـا توجه بـه فرصتی که 
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داشتند می رفتند بازآموزی می کردند و اگر مشکلی داشتند برمی گشتند تا حل شود. 
یـک بحـث مطرح همیـن پشـتیبانی از نظـام پرداخـت بـود، در اسـتان نیروی 

مخصوصی برای این کار بود یا مرکزی پوشش داده می شد؟ 
دسـتگاه ها ابتـدا با واحد اسـتان تمـاس می گرفتند، اگر همکاران ما می توانسـتند مشـکل 
آن هـا را حـل می کردنـد امـا اگر مـوردی بود که حل نمی شـد، همـکاران ما بـا واحدهای 

ستادی در مرکز و شرکت بهور تماس گرفته و موضوع را پیگیری می کردند. 
هزینه های برگزاری دوره ها چطور تأمین می شد؟

هزینـه ای برایمان نداشـت، فقـط هزینه آمدن آقای کیایی به گلسـتان بـود که مأموریت 
از سـمت خودشـان بـود. برای برنامه نویسـی و امور دیگـر هم ما بهره بردار بودیم و سـتاد 

موارد را پیگیری می کرد. 
مـن این مورد را از سـتاد سـؤال کـردم گفتند بهور، از بهور سـؤال کـردم گفتند 
سـتاد؛ این یکی از سـؤاالتی اسـت که به نوعـی بی جواب مانده، مثـال می خواهم 
بدانـم اگـر بـرای پرداخت مسـتقیم سیسـتمی خریـداری شـده یا پهنـای باند 
تقویـت شـده یا اجاره سـالن بـرای دوره آموزشـی بـوده و... به مقـدار الف ریال 

هزینه مالی داشته است! 
ببینیـد مـا یـک خـط ایـم پلـس در اسـتان ها داریـم کـه اطالعـات مـا بـا تهـران روی 
آن تبـادل می شـود، ایـن خـط توسـط مخابـرات پشـتیبانی می شـود و هـر دو مـاه 400 
هـزار تومـان هزینـه برای صنـدوق دارد؛ قبـل از پرداخت مسـتقیم بوده و بعـد از آن هم 
پاسـخگوی نیـاز مـا بود. سـالن بـرای خودمان بـود و تجهیـزات کامپیوتـری خاصی هم 
خریـداری نکردیـم، بنابرایـن می توانیـم بگوییـم کـه اجرای طـرح هزینه خاصـی از نظر 

مالی برای صندوق نداشت. 
چه سالی نظام پرداخت مستقیم در استان گلستان پیاده سازی شد؟

فکـر می کنم شـب قدر ماه مبارک سـال 1393 بود که می خواسـتند این نظـام را عملیاتی 
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کننـد. آن زمـان تبـادل اطالعات صنـدوق با بانک به صـورت روزانه نبـود و هماهنگی ها 
ماهانـه انجـام می شـد. شـب قدر مـاه مبـارک، می خواسـتیم زودتـر برویم تا بـه مناجات 
برسـیم، شـخصا رفتـم مسـجد اما آن قدر اسـترس داشـتیم و نگـران اجرای ایـن موضوع 

بودیم که برگشتیم و تا صبح کار  کردیم. 
بیشـتر مشـکل مـا بازنشسـتگان و موظفیـن صنـدوق معذوریـت بـود کـه در صنـدوق 
بازنشسـتگی کشـوری ادغام شـده بودند و اطالعات کاملی از آن ها نداشـتیم، حساب های 
آن هـا بـه صـورت پراکنـده میـان بانـک کشـاورزی و بانـک ملـی بود امـا ما در اسـتان 
گلسـتان هیـچ حسـابی غیـر از بانـک صـادرات را قبـول نکردیـم. عامل اجـرای ما فقط 

بانک صادرات بود و این در تسریع کار خیلی به ما کمک کرد. 
در برخـی مـوارد نشـانی دوسـتان را نداشـتیم، آن زمان دسترسـی به افراد سـخت بود 
و مشـکالت این چنینـی داشـتیم؛ بـه ما گفتنـد که فردا زمـان پرداخت حقوق اسـت و 
بـرای اولیـن بـار می خواهیـم پرداخـت مسـتقیم را در گلسـتان اجـرا کنیم امـا ناگهان 
اطـالع دادنـد کـه هزار شـماره حسـاب صحیح نیسـت و بیشترشـان سـنتی هسـتند. 
خیلـی بـرای مـا سـخت بود که شـب قدر بـا این مسـئله مواجه شـدیم. عـرض کردم 
برگشـتم بـه صنـدوق و بـا امور اسـتان ها و امور مالـی مرکزی تماس گرفتـم و اطالع 
دادم کـه ایـن مسـئله درسـت نیسـت. مجـددا با بانـک تبادل اطالعات شـد و بیشـتر 
مـوارد حـل شـدند اما نهایتا حدود 100 حسـاب همچنان مشـکل داشـتند و به صورت 
سـنتی بـود. یـک روز وقـت خواسـتم و بـا مدیرعامـل بانک صـادرات صحبـت کردم 
و گفتـم 100 اسـم بـه شـما می دهـم برای مـا حسـاب بازکنیـد. گفتند ممنوع اسـت، 
اجـازه نداریـم و نمی شـود، گفتم شـما حسـاب بازکنید پول بـه آن واریز شـود تا زمانی 
کـه فـرد مراجعـه نکـرده و بـا تحویـل مدارکش حسـاب را رسـمی نکرده، پـول به او 

پرداخت نکنید. 
خالصـه هماهنگی هایـی را انجـام دادند و این حسـاب ها افتتاح شـدند و شـکر خدا بدون 
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ایجاد مشکل این کار انجام شد. 
این هماهنگی در استان انجام شد یا به تهران آمدید؟

در سطح استان عمل کردم.
منظورتان از حسـاب های سـنتی این اسـت که حسـاب ها در بانک هایـی غیر از 

صادرات بودند؟ 
خیـر؛ ببینیـد قبال سیسـتم شـبا و امـور الکترونیـک و عابر بانک وجود نداشـت. سیسـتم 
بـه صـورت دفترچـه ای بـود. برخـی از بازنشسـته ها گالیـه داشـتند کـه مـا نمی بینیـم، 
کارت را بچـه برمـی دارد، من حسـابم سـر کوچه مان اسـت و نمی توانـم راه دورتر بروم و 

مشکالتی از این دست. 
اول  شـوند.  سـپهری  بـود  الزم  و  بـود  قدیمـی  امـا  بـود  حسـاب ها صـادرات  همـه 
مقاومت هایـی انجـام می  دادنـد امـا مـا بـا بانـک صحبـت کردیـم که عـالوه بـر کارت 
دفترچـه هـم صـادر کننـد. با بازنشسـته ها جلسـاتی می گذاشـتیم و مزایای حسـاب های 
جدیـد را توضیـح می دادیـم، مثال می گفتیم شـما سـفر مشـهد می روید با ایـن کارت هر 
جـا هـر بانکـی می توانید پول برداشـت کنیـد یا خریـد انجام دهیـد و... کم کـم از طریق 
کانون هـا و دسـتگاه ها اطالع رسـانی کردیم و سـمیناری بـا مدیران امور مالـی و معاونان 
اداره مالـی و کارگزین هـای دسـتگاه های اجرایـی بـه همـراه مسـئوالن بانـک صادرات 
داشـتیم و همایشـی برگزار کردیم که دوسـتانمان توجیه شـوند، از دسـتگاه ها خواسـتیم 

اطالع رسانی کنند و همه این موارد به تسهیل موضوع کمک کرد. 
کانون ها در این حوزه نقش پررنگی داشتند؟

خیـر؛ امـا مـا به سـوی همـه دسـت کمـک و یـاری دراز کـرده بودیـم و از همـه کمـک 
اداره  بودیـم، توجیـه خـود دسـتگاه ها، مخصوصـا ذی حسـاب ها و معاونیـن  خواسـته 
مالـی نقـش مهمـی داشـت. ما بـا رئیس سـازمان دارایـی و رئیـس خزانه اسـتان و کلیه 

ذی حساب ها هم جلساتی داشتیم و آن ها را توجیه کرده بودیم. 
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ایـن جلسـات مربوط به فرآیندهـای قبل از پیاده سـازی نظام پرداخت مسـتقیم 
و زمان طرح ایده هستند؟ 

بلـه؛ بـا کمـک آن هـا بسترسـازی کردیـم و این امر اجرا شـد. حمایـت سـتاد از ما خیلی 
مهـم بـود و آقـای خلیلی زحمت زیادی کشـیدند که الزم اسـت از ایشـان تشـکر کنیم، 
همچنیـن آقـای مهنـدس کیایی و معـاون مالـی اداری وقت کـه آقای افشـار بودند. این 

کمک ها برای ما دلگرمی بود. 
فاصله طرح ایده تا اجرا در استان کمتر از یک سال بوده است؟

بله؛ همه در سال 1393 و کمتر از یک سال انجام شد.
دستگاه ها مخالفتی با اجرایی شدن نظام نداشتند؟

خیر؛ توجیهشان کردیم و پذیرفتند.
مقاومتی نبود؟

به هرحـال همیشـه هـر تغییـری مقاومت خـاص خـودش را دارد اما آن طور کـه قابل ذکر 
باشـد، نبـود. مـا بـه گفت وگو معتقدیـم و بـاور داریم اگـر جامعه هـدف آگاه باشـد کارها 

آسان تر پیش می روند. 
در فرآینـد پرداخـت غیرمسـتقیم همان طـور کـه فرمودیـد گاهی صندوق پـول را 
به حسـاب دسـتگاه واریز می کـرده اما حقـوق بازنشسـته پرداخت نمی شـده، در 
گفت وگوهـا شـنیدیم برخـی از این مـوارد به صـورت عمدی و به خاطر شـیطنت 

بانک یا دستگاه بوده که بیشتر هم در استان ها رخ می داده است. 
بلـه؛ ما از بازنشسـته ها می شـنیدیم کـه در برخی اسـتان ها این اتفاق می افتـد، می گفتند 
بانـک نگـه مـی دارد و دیـر پرداخت می کند امـا ما اصال اجـازه چنین چیزی را در اسـتان 
ندادیـم. بنـده چـون در دل کار بـودم، کامـال در جریانـم و اصـال اجـازه ندادیـم کـه این 
فرصـت پیـش بیایـد؛ با همـه دسـتگاه های اجرایـی هماهنگ بودیـم، ممکن بـود برای 
مثـال مدیـر گمـرک مـا خارج از کشـور باشـد یـا مدیر دسـتگاهی سـفر خارجی باشـد و 
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تأخیر پیش می آمد اما اینکه به عمد موردی باشد در استان ما نبود. 
در خود دستگاه ها هم مواردی نبود که پول را نگه دارند؟

خیـر؛ به هیچ عنـوان. فقـط بحـث ناهماهنگی بود. در اسـتان مـا هر ذی حسـاب امور چند 
دسـتگاه را پیگیـری می کـرد و گاهـی ناهماهنگی هایی ایجاد می شـد که بیشـتر به دلیل 

عدم حضور فیزیکی بود و خدای ناکرده بحث سوءاستفاده اقتصادی نبود. 
برای اجرای طرح نیاز به زیرساخت های جدید در استان بود؟

بـه مـا قـول دادنـد که هـم نرم افـزاری و هم نیروی انسـانی کمکمـان کننـد. نرم افزاری 
انجـام شـد امـا نیروی انسـانی به مـا ندادند و بـا همان نیروهـا کار را پیـش بردیم. خیلی 
سـخت بـود کـه با آن نیروی کم ایـن کار بزرگ را انجام دهیم. به سـتاد درخواسـت داده 
بودیـم کـه یـک نیـرو که امـور بازنشسـتگی را انجـام داده و به مباحث مسـلط اسـت به 

کمک ما بفرستند، قول دادند اما متأسفانه انجام نشد. 
از نظر نیروی انسانی، دستگاه ها همکاری داشتند؟

ببینیـد، صنـدوق کمتریـن نیـروی انسـانی را در کل کشـور دارد. در هر دسـتگاه دو نیرو به ما 
کمـک می  کنـد؛ یکـی رابـط مالی و یکی رابـط امـور اداری که کارهـا را پیگیـری می کند. ما 
اول کارگاه تشـکیل داده بودیـم و بـا مسـئولین مالـی و اداری هماهنـگ بودیـم و از این نظر 

نهایت همکاری را با ما داشتند، موانع را برطرف می کردند و مجدد پیش ما می آمدند. 
بعد از اجرا با سیستمی  شدن امور نیرویی از شما آزاد شد؟

خیـر؛ مـا کمبود نیرو داشـتیم. مشـکل پرداخت مسـتقیم تبـادالت مالی و فـرم 1-1 بود، 
ایـن مسـئله سیسـتمی شـد و ضمن حـل مشـکل بازنشسـتگان، کار نیروهـای ما کمی 
سـبک تر شـد چـون از ایـن بـه بعـد به جـای مـا دسـتگاه بایـد درخواسـت می کـرد؛ امـا 

همچنان مشکل نیروی انسانی داشتیم. 
همه دستگاه ها به طور هم زمان در استان به مرحله اجرایی رسیدند؟

بله؛ همه به طور هم زمان همان شب قدر بود که عرض کردم.
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چون شما پیشتاز بودید احتماال استان های بعدی از شما زیاد راهنمایی می گرفتند؟
بلـه؛ مـا در حد تـوان اطالعـات می دادیـم و راهنمایـی می کردیم. معمـوال ارتباط ها 
بـه صـورت تلفنـی بـود و مشـاوره می دادیم، اگـر کمکی هم از دسـتمان بـر می آمد 

انجام می دادیم. 
بازخـورد بازنشسـته ها مخصوصـا آن هـا کـه اوایـل مقاومـت می کردنـد، بعد از 

پیاده سازی نظام به چه صورت بود؟ 
به طـور عجیبـی مثبـت بـود و خیلـی تشـکر و پیام هـای محبت آمیـز دریافـت کردیم. 
یکـی از افتخـارات بازنشسـته ها ایـن بـود کـه اسـتان گلسـتان اولین اسـتان پرداخت 
مسـتقیم بـود و االن هـم هنـوز همه جـا ایـن را بـا افتخـار می گوینـد. چون اسـترس 
و نگرانـی را از بازنشسـته ها برداشـت و تجربـه تلـخ دیـر دریافـت کـردن حقـوق را 

فراموش کردند. 
آن 100 حسابی که فرمودید بانک با اطالعات شما باز کرد، از موارد مقاومتی بود؟

خیر؛ این ها مواردی بود که در شهرسـتان های دور بودند و اطالعاتی از مشـترک نداشـتیم 
یـا وراث مراجعـه نکـرده بودنـد و موارد مشـابه؛ عرض کردم بیشـترین مشـکل ما صندوق 
معذوریـت بـود کـه در صنـدوق بازنشسـتگی ادغام شـده بود. شـکر خـدا بعد از ایـن بدون 
دغدغـه حقـوق پرداخـت شـد. گاهـی فـردی می آمـد می گفـت حقوق مـن واریز نشـده و 

می گفتیم به شعبه مرکزی استان برود و مدارکش را بدهد تا احراز هویت شود. 
قبل از اجراشدن نظام، دستگاه ها درخواست اجراشدن داشتند یا اعتراض کنند که 

پرداخت حقوق وظیفه ما نیست؟
دسـتگاه ها خیلـی دغدغـه نداشـتند و کار روتینشـان را انجـام می دادنـد، البتـه همیشـه 
گالیه هایـی بـود کـه کار اضافـی انجام می دهیـم اما جدی نبود. آن سـوی داسـتان یعنی 
بازنشسـته ها مطالبـه ایـن موضـوع را داشـتند و مـدام تأکیـد داشـتند کـه اجـرا شـود تا 

حقوقشان را به موقع دریافت کنند. 
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یعنـی بازنشسـته ها آگاه بودنـد کـه مقصـر تأخیـر در حقـوق صندوق نیسـت و 
دستگاه تعلل دارد؟ 

بله.
چون گاهی دسـتگاه ها تقصیـر را به گردن صنـدوق می اندازند که کم کاریشـان 

دیده نشود. 
فرافکنـی اینجـا جـواب نـداد؛ ما در اسـتان گلسـتان در کنار دوسـتان بازنشسـته بودیم و 
طـوری تعامـل داشـتیم که بازنشسـته آگاه بـود و مشـکالت را از نزدیک حـس می کرد. 
اگـر کوتاهـی از طـرف ما بود خیلـی راحت از همـه عذرخواهی می کردیـم و روند اجرایی 

قوانین را به خوبی اطالع رسانی می کردیم. 
بعد از اجرای نظام، پرداخت حقوق سیستمی و توسط صندوق انجام می شود؟

بلـه؛ دهـم هـر ماه حسـاب بسـته می شـود و بر اسـاس احـکام حقـوق محاسـبه و واریز 
می شـود، اگـر مـوردی باشـد که دسـتگاه حکمی را نزده باشـد یا مشـکل دیگـری وجود 

داشته باشد، آن مورد به صورت معوقه به ماه بعد منتقل می  شود. 
استعالم های ثبت احوال و بانکی به چه صورت بود؟

ایـن بحـث جداگانـه ای اسـت. تـک ورثه هـا بایـد احـراز هویـت شـوند. ممکـن اسـت 
بیمه پـرداز باشـند یـا ازدواج کرده باشـند یا ... ما بـا بیمه ایرانیان و تأمیـن اجتماعی لینک 
هسـتیم و ایـن  مـوارد را چـک می کنیم. اگر فـردی بیمه پرداخـت کرده باشـد او را ارجاع 
می دهیـم کـه توضیـح دهـد چـرا حقوقـش را قطـع نکـرده، در مـواردی با کمیتـه امداد 
مشـکل داشـتیم کـه االن بـرای فـرد بیمـه واریـز می کنند و مثـل حقوق بگیر می شـوند 

که مشکل را حل کرده است. 
لینـک بـا ثبت احـوال هم به همیـن صورت بـا پیگیری آقـای انتظاری و سـایر همکاران 
آنالیـن و بسـیار خـوب شـده اسـت. هر فـردی که فـوت کنـد، ده روز فرصـت دارند که 
شناسـنامه او را باطـل کنند و اگـر نکنند پیگرد قانونی دارد. به محض اینکه فوت ایشـان 
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ثبـت شـود، سیسـتم بـه صـورت اتومـات حقـوق را قطـع می کنـد و وراث بایـد مدارک 
مربوطه را بیاورند. 

قبـال کـه اسـتعالم ها را دسـتگاه ها می گرفتنـد بـا توجـه بـه اینکـه دغدغـه 
نداشـتند، خیلی از موارد شناسـایی نمی شـد و در پایان سـال معموال صندوق از 

دستگاه ها طلبکار بود، این مبالغ را پس می گرفتید؟ 
خیلـی سـخت بود. به سـختی بسـیار زیـادی بایـد مبالـغ را از دسـتگاه پـس می گرفتیم. 
دلیـل ایـن موضوع نارسـایی سیسـتم بود نه اینکـه کارمنـدی بخواهد سوءاسـتفاده کند. 
دسـتگاه ها دغدغه نداشـتند حقوقی اضافه پرداخت شـود، همیشـه با این موضوع مشکل 

داشـتیم و شـکر خـدا پرداخت مسـتقیم بسـیار به ما کمـک کرد.
موردی داشتیم که دستگاه بداند فردی فوت شده اما به عمد اطالع ندهد؟

بیت المـال می شـود و  به هرحـال تصـرف در  به نـدرت پیـش می آمـد.  عمـدی خیـر؛ 
دسـتگاه ها هـم مسـئولیت دارنـد. ممکـن بـود شـخصی ایـن کار را بکند امـا به محض 

اینکه ذی حساب متوجه می شد برخورد می کرد. 
اگر موردی پیش می آمد واکنشتان چه بود؟

ابتـدا فـرد را دعـوت می کردیـم و می گفتیم چـرا اطالع نـدادی و حقوق گرفتـی، معموال 
عذرهایـی را مطـرح می کردنـد و قبـول می کردنـد کـه مبلـغ را برمی گرداند امـا بعد فکر 
می کردنـد جـدی نیسـت و کاری انجـام نمی دادنـد. زمان که می گذشـت به ذی حسـاب 
نامـه می زدیـم، اگـر کم توجهـی می کـرد بـا سـازمان کل بازرسـی مکاتبـه می کردیـم 
و تصـرف در امـوال دولتـی را اطـالع می دادیـم و بازرسـی فشـار مـی آورد تـا مبلـغ را 

بازگردانند. 
بازرسی به دستگاه فشار می آورد؟

هـم بـه دسـتگاه و هـم به شـخص. مـا می گفتیم بدهـی فـرد را از حقوق او کـم کنند و 
به ما برگردانند. 



197بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

در خصوص تخلفات احتمالی بانک ها چطور؟
بانک با ما در استان کمال همکاری را داشت و هیچ وقت مشکلی نداشتیم.

قانـون اینکـه اگر شـش ماه حسـابی راکد باشـد بانک حسـاب را می بنـدد و به 
صندوق اطالع می دهد؛ در استان ها هم فعال است؟ 

مـن ندیـدم؛ احتمـاال این مـوارد در سـتاد پیگیری می شـوند. ما اگـر خودمان مـوردی را 
شناسـایی می کردیـم اطـالع می دادیم تـا حسـاب را ببندند.

پایش و نظارت بر نظام پرداخت مستقیم به چه صورت است؟
نیازی ندارد؛ یک فرآیند سیستمی کامال شفاف است که به خوبی اجرا می شود.

به نظرتان برنامه و تحولی برای آینده این نظام الزم است؟
سـایر حوزه هـا نیاز بـه تکمیل دارند که می توانند با این سیسـتم ارتباط داشـته باشـند اما 
خـود سیسـتم هیچ نیـازی به تحول نـدارد و بدون هیچ مشـکلی به طور کامل در کشـور 

فعال و مورد حمایت کامل سـتاد اسـت.
قبـل از دهـه 90 هم این بحث در سـتاد مطرح بوده اسـت، آن زمـان موضوع به 

استان ها منتقل نشده بود؟ 
خیـر، بـه مـا در همـان دهـه 90 منتقـل شـد کـه آقـای کاظمـی معـاون فنـی بودنـد و 
خودمـان هـم داوطلـب بودیـم. گاهی الزم اسـت که فرد خـودش را درگیر کنـد تا کاری 
انجـام شـود. فعـل خواسـتن را باید مدیـر صرف کند و اراده پررنگی پشـت آن باشـد، بعد 

از آن همه اعضا، استان ها و... فعال باشند و همکاری کنند تا اجرا شود. 
خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

بابت زحماتتان از شما خیلی تشکر می کنم.
سالمت باشید. بسیار ممنون و متشکرم.
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ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا ابتدا خود را معرفی بفرمایید.
شهروز عبادی هستم، متولد 1344 و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دارم.

چه سالی به صندوق آمدید؟
مهرمـاه 1368 اسـتخدام شـدم. ابتـدا در اسـتان تهـران قسـمت امور فنـی بـودم. بعد از 
4 سـال معـاون چنـد قسـمت فنـی شـده و بعـد از تهـران بـه اسـتان آذربایجـان غربی 
منتقـل شـدم. زمـان ایجاد مدیریت هـا، داوطلبانه بـه آذربایجان غربی رفتم. بعـد از آن به 

کرمانشاه و بعد مجددا به تهران برگشته و در نهایت به اصفهان آمدم. 
چه سالی به آذربایجان غربی رفتید؟

سـال 1377، دو سـال آنجـا بـودم و بعد به کرمانشـاه رفتـم. اواخر سـال 1380 به تهران 
برگشتم و اواخر 1381 نیز به اصفهان آمدم. 

تجربـه شـما در چنـد اسـتان برای موضـوع ما بسـیار جـذاب اسـت. در دوران 
گذشته نظام پرداخت ها در صندوق به چه صورت بود؟ 

پرداخت هـا غیرمتمرکـز بـود. مـا حقـوق را به صـورت علی الحسـاب به دسـتگاه اجرایی 
می دادیـم و دسـتگاه ها پـس از اعمـال کسـورات پرداخـت می کردنـد. سـه مـاه بعـد از 
گذشـت از پایـان هـر مـاه می آمدنـد و بـا مـا تسـجیل می کردنـد. زمانی که بـه صورت 
علی الحسـاب بـود هزینه های بیهوده بسـیار زیادی داشـتیم. مبالغ بسـیار زیـادی چندین 
سـال نـزد دسـتگاه ها مانـده بـود و از زمانـی کـه نظـام پرداخت مسـتقیم اجرا شـد برای 



پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان کشوری/ مستندسازی یک تجربه 202

شناسـایی و برگشـت آنـان اقـدام شـد. بـرای مثـال فرزنـدان فـرد ازدواج کـرده بودنـد، 
صنـدوق خبـر نداشـت و مبالغـی را اضافـی پرداخت کرده بـود که نزد دسـتگاه می ماند و 

دستگاه ها از این وجوه استفاده می کردند. 
تـا سـال 1379 که سیسـتم صدور احکام عملیاتی نشـده بود، سیسـتم اطالعـات دقیقی 
بـه واحـد فنـی مـا نمـی داد، فرآیند به ایـن صورت بـود که دسـتگاه ها اطالعـات را رصد 
می کردنـد و متوجـه می شـدیم فـردی چنـد مـاه تـا چندیـن سـال اسـت کـه حقـوق 
نمی گیـرد امـا صنـدوق علی الحسـاب او را پرداخـت کـرده، گاهـی هم پیـش می آمد که 
خـود دسـتگاه هـم اطالع نداشـت و وجوه در حسـاب فـرد مانده بـود. از سـال 1392 بود 

که نظام پرداخت مستقیم عملیاتی شد. 
مبلغـی کـه بـه صـورت علی الحسـاب بـه دسـتگاه پرداخـت می شـد چطـور 

تعیین می شد؟ 
بـر اسـاس احکامـی کـه صادر کـرده بودیـم؛ حکم برقـراری را پـس از صـدور و امضا از 
طریـق امـور فنـی برای واحد درآمـد و هزینه ارسـال می کردیم و قبل از اینکه حسـاب ها 
تفکیـک شـوند کلیـه واریزهـا و هزینه هـا از طریـق خزانـه انجام می شـد، در واقـع واحد 

درآمد و هزینه از خزانه برداشت و به حساب دستگاه واریز می کرد. 
زمـان مدیریـت آقـای عبدالحسـین ثابـت کـه الزم اسـت از مدیریـت قـوی ایشـان یاد 
کنیـم، حسـاب ها تفکیک شـد. بدین ترتیـب ضمن شفاف سـازی، درآمدهـا و هزینه های 
مـا دقیقـا مشـخص شـدند و بعـد از آن علی الحسـاب را با توجه بـه احکام صادرشـده به 

حساب دستگاه واریز می کردیم. 
مبلغ را صندوق محاسبه می کرد یا توسط دستگاه ها اعالم می شد؟

خودمـان محاسـبه می کردیـم، دسـتگاه ها مـدارک بازنشسـته را می فرسـتادند، بررسـی 
می کردیـم و منجـر بـه صـدور حکـم بازنشسـتگی فـرد می شـد. در ایـن حکـم حقـوق 
فـرد مشـخص می شـد؛ البتـه این فرآینـد تائید احـکام گاهـی 6-5 ماه طول می کشـید، 
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مخصوصـا قبـل از تأسـیس نمایندگی هـا وضعیـت خیلـی بد بـود. خاطرم هسـت زمانی 
کـه تهـران بودیـم با کامیـون و وانـت مدارک را ارسـال می کردنـد. مدتی بعـد همکاران 
مـا بـرای بررسـی به صـورت مأموریت هـای یک یـا دوهفته ای بـه اسـتان ها می رفتند و 

همان جا امور تسجیل انجام می شد. 
شـنیدم دسـتگاه ها مبلـغ را از صنـدوق می گرفتنـد امـا بـا تأخیـر بـه حسـاب 
بازنشسـته واریـز می شـد، شـما در اسـتان هایی که بودیـد با چنیـن موضوعی 

مواجه شدید؟ 
اگـر حقـوق پرداخـت نمی شـد حتی خـود من هم بـه صورت شـخصی پیگیـری می کردم 
تـا انجـام شـود. البتـه تأخیـر وجـود داشـت، به هرحـال یـک کشـور بـود و یـک صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری کـه همه امور در تهران متمرکز شـده بـود. ارسـال پرونده ها زمان بر 
بـود و امـور پیچیدگی هـای خـودش را داشـت. آن زمـان آقای شـاه چراغی مدیـر اداره کل 

بازنشستگی بودند. 
ایـن موضـوع در حـوزه وراث بیشـتر بـود، گاهـی همسـر فـوت کـرده بـود امـا حقـوق 
پرداخـت می شـد. مـا بـا ثبت احوال لینـک نبودیـم و زمانی که دسـتگاه تغییـرات را به ما 
اطـالع مـی داد مطلـع می شـدیم، گاهـی هم خودمـان متوجه می شـدیم اما به مـا اطالع 
نمی دادنـد و کسـی پیگیـر نبـود. درنهایـت همـه این شـرایط منجر بـه کنترل امور شـد.

موضـوع دیگـری هـم کـه مطـرح بـود فاصلـه پرداخـت بیـن اسـتان ها بـود و برخی 
بازنشسـته ها اعتـراض داشـتند کـه چرا اسـتان آن هـا دیـر پرداخت می کنـد، همه این 
مـوارد پرداخت هـای مسـتقیم و هم زمـان را تبدیـل بـه دغدغـه کـرد. دهـه 90 چنـد 
اسـتان بـه صورت آزمایشـی پرداخت شـد و بعد از شناسـایی و رفع ایـرادات به ترتیب 
بـا اعـالم آمادگی اسـتان ها سـایرین هـم به این نظـام پیوسـتند، در خردادمـاه 1395 
اسـتان اصفهـان نیـز به نظـام پرداخت های مسـتقیم پیوسـت و تا امروز بازنشسـتگان 

راضی هستند. 
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رقم مبالغ مربوط ناشی از این تأخیرها بزرگ بود؟
بلـه؛ زیـاد می شـد. اختـالف زمانـی هـم زیـاد می شـد؛ مثـال یـک اسـتان 28 مـاه قبل 

پرداخت می کرد اما یک استان دهم ماه بعد و این بسیار تأثیرگذار بود. 
تأخیرها صرفا به خاطر کندی سیستم بود یا به صورت عمدی هم اتفاق می افتاد؟

نمی شـود بگوییـم عمـدی بـود. معموال چک هایـی که عاملین ذی حسـابی در دسـتگاه ها 
صـادر می کردنـد نیازمنـد امضای رئیس دسـتگاه، مدیرکل، رئیس سـازمان یـا مدیرعامل 
شـرکت بـود، گاهـی اشـخاص یکـی دو هفتـه مرخصـی بودنـد و چـون اکثـر چک های 

دستگاه دو امضایی بود می ماند تا فرد برگردد. به نظرم خیلی عمدی نبود. 
از سـمت بانـک چطور، بـا توجه به مزایای موجـودی پایان ماه، عمـدی در تأخیر 

پرداخت ها نبود؟ 
دقیقـا همیـن مـورد را می خواسـتم عـرض کنـم؛ می شـنیدیم اگـر آخـر مـاه موجـودی 
باالیـی داشـته باشـند برایشـان مزایـا دارد و معموال دو سـه روز نگه می داشـتند. مثال ما 
26-25 وجـوه را واریـز می کردیـم امـا حقـوق را اول یـا دوم ماه پرداخـت می کردند؛ این 

مسئله هم در ایجاد تفکر نظام پرداخت مستقیم تأثیرگذار بود. 
به تأخیر در پرداخت اعتراض می کردید؟

ببینیـد مـا بـه حسـاب دسـتگاه واریز می کردیـم و مرحلـه بعد به عهده دسـتگاه بـود. در 
هـر سـه اسـتان تجربه داشـتم زمانی که غیرمسـتقیم بـود بازنشسـته برای اعتـراض به 
عـدم پرداخـت حقوقـش می آمـد. مـا ضمـن اعـالم به دسـتگاه، خودمـان هـم پیگیری 

می کردیم تا سریع تر پرداخت شود؛ اما زیاد نبود. 
ایده پرداخت مستقیم چه سالی به استان ها منتقل شد؟

دهه 90 بود.
قبل از آن اصال در استان ها بحثی مطرح نبود؟

خیـر؛ صنـدوق بازنشسـتگی در اسـتان ها سـاختار ثابتـی نـدارد. حتـی امروز هم سـازمان 



205بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

اداری اسـتخدامی سـاختار نمایندگی هـای اسـتانی صنـدوق را قبـول نـدارد و می گوینـد 
صنـدوق بایـد متمرکـز باشـد کـه البتـه ایـن موضـوع برخـالف نظـر دسـتگاه ها و خـود 

بازنشستگان است، به هرحال ما در مراکز استان به بازنشسته ها نزدیک تر هستیم. 
چندیـن نوبـت گفتیم اسـتان ها کمبـود نیروی انسـانی دارند و درخواسـت نیـرو دادیم اما 
سـتاد اعـالم کـرد که سـازمان اداری اسـتخدامی اجازه جـذب نیرو نمی دهـد و می گویند 
بایـد بـا اصـالح سـاختار، نمایندگی ها را حـذف کنید. ظاهـرا دهه 70 کـه نمایندگی ها در 
کرمـان و خراسـان رضـوی ایجـاد شـد، مجوزهـای الزم گرفته نشـده و سـاختار دقیق و 

کاملی به ثبت نرسیده و سقف هر استان 6-5 نیرو است. 
زمانـی که پرداخت ها به صورت غیرمسـتقیم بود، تعامالت دسـتگاه های اسـتانی 

به چه صورت بود؟ 
زمانـی کـه نمایندگـی نبـود درخواستشـان را بـه تهـران و بعـد از ایجـاد نمایندگی هـا 
بـه نمایندگـی اسـتان اعـالم می کردنـد، قسـمتی از کار هـم دسـت خودمـان بـود. مثال 
می دانسـتیم آموزش وپـرورش مهرمـاه 3000 بازنشسـته دارد؛ چـه زمانـی که دسـتی بود 
و چـه زمانـی که سیسـتمی  شـده بود بـر اسـاس احکامی که صـادر کرده بودیـم، حقوق 

افراد را محاسبه و یک یا دو ماه بعد به حساب دستگاه واریز می کردیم. 
استعالم از شرایط اشتغال، ازدواج و... وظیفه دستگاه بود یا صندوق؟

کلیـه اسـتعالم ها بـر اسـاس آیین نامـه اجرایـی مـاده 102 قانـون اسـتخدام کشـوری از 
وظایـف دسـتگاه اجرایـی بـود و بایـد ایـن مـوارد را کنترل می کردنـد اما چـون حقوق را 
صنـدوق پرداخـت می کـرد و خودشـان مبلغی هزینـه نمی کردند، حساسـیتی نداشـتند و 
اگـر خـود شـخص اعـالم نمی کرد کـه مثـال فارغ التحصیل شـده یـا ... دسـتگاه ها قطع 
نمی کردنـد. اگـر هـم مـوارد را می گفتند، گاهـی هم حقوق فـرد را قطع می کردنـد اما به 

صندوق اطالع نمی دادند. 
حتـی امـروز هـم با این مسـئله مواجهیم، ما در سـتاد چندین جلسـه با دوسـتان داشـتیم 
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و گفتیـم وجـوه زیـادی از مـا در بانـک یا نزد دسـتگاه اجرایـی مانده و حقـوق بالتکلیف 
باید حسابرسی شوند اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی واحدها انجام نشده است. 

بررسی مبالغ اضافی و مهلت برگرداندن آن ها زمان بندی مشخصی داشت؟
خیـر؛ بـر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان دسـتگاه ها ملـزم بـه تسویه حسـاب در پایان هر 
سـال بودنـد. البتـه بـه ایـن صورت نبـود کـه منجر به حسابرسـی بشـود، فقط دسـتگاه 
اعـالم می کـرد کـه مثال یـک میلیون تومـان به من پـول داده ایـد و نهصد هـزار تومان 
هزینـه داشـتیم، صـد هزار تومـان هم برمی گردانیـم، این را سـند می زدیـم و می رفت تا 
برگرداننـد. هیـچ نظارتـی هـم بر واقعی بودن و درسـت هزینه شـدن نهصد هـزار تومان 
نبـود. بایـد بازرسـان ما می رفتند و عملکـرد دسـتگاه های اجرایی را کنتـرل می کردند اما 

متأسفانه نبود. 
مبالغ به صندوق هم برمی گشت؟

بلـه؛ اگـر شناسـایی می شـدند باالخـره برمی گشـت امـا بسـیاری از مبالـغ شناسـایی 
نمی شـدند. هنوز هم هسـت؛ ما گزارشـی بـه اداره درآمد و هزینه و معاونـت فنی دادیم و 
اعـالم کردیـم مثـال 600 میلیارد پول نزد اشـخاص و دسـتگاه های اجرایـی داریم که در 
سـی اسـتان چند هـزار میلیـارد می شـود. واقعا نیاز بـود که حسـابرس های داخلـی اقدام 
کننـد یـا هزینه شـود تا حسابرسـانی از خـارج سـازمان اقدام بـه برگرداندن ایـن وجوه از 

دستگاه ها کنند. 
زمانی که حساب ها به بانک صادرات آمد دستگاه ها مقاومت نداشتند؟

خیلـی جبهـه گرفتنـد؛ حتـی بسـیاری از مدیـران ارشـد سـتاد ما هـم همین طـور بودند. 
می گفتند تأسـیس نمایندگی درسـت نیسـت و باور نداشـتند که قابل عملی شـدن است. 
آن زمـان هـم می گفتنـد حسـاب ها در خزانه بمانـد. خزانه هم دریایی اسـت کـه نظارت 
روی آن بسـیار دشـوار اسـت. شفاف سـازی همیشـه خـوب اسـت، مخصوصـا در بخش 
مالـی کـه درآمـد، هزینه و حسـاب ها روشـن می شـوند اما همیشـه در برابـر آن مقاومت 
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وجود دارد و این امری طبیعی است. 
مقاومت دستگاه ها صرفا عدم همکاری بود یا سنگ اندازی هم می کردند؟

بـود. حتـی دسـتگاهی کـه  نـزد دسـتگاه ها  زیـادی  مبالـغ  سـنگ اندازی می کردنـد، 
همکارانـش بـه حـالل و حـرام معتقـد بودنـد و کارشـان هم درسـت بـود، پـول ما یک 
سـال پیششـان می ماند، طی سـال به همکارانشـان وام قرض الحسـنه می دادنـد و پایان 

سال تسویه می کردند. 
االن شـنیده ایم بانـک مبالغـی کـه مدتـی در حسـاب افـراد راکـد می مانـد را به حسـاب 
بسـتانکاری خـود می بـرد و از محل آن بـه کارمندانـش وام قرض الحسـنه می دهد؛ پول 

برای ماست اما راکد مانده و بانک استفاده می کند. 
زمانی که بحث انتقال حساب ها به بانک صادرات مطرح بود شما تهران بودید؟

در حال انتقال به آذربایجان بودم.
برای پیاده سازی نظام پرداخت مستقیم، چه زیرساخت هایی الزم بود؟ آموزش، 

سخت افزار، نرم افزار و ... 
در بحـث نرم افـزار پرداخت هـای مسـتقیم همـکاران کارشـناس هزینـه مـا از اسـتان ها 
آمدنـد و در تهـران آمـوزش دیدنـد. االن هـم همـه اسـتان ها یـک کارشـناس پرداخت 
مسـتقیم دارند چون باید اطالعاتی که به عنوان کسـورات بازنشسـتگی اسـت با دسـتگاه 

لینک و کنترل شوند. مواردی مانند حق اوالد قسط بانک و... 
سخت افزار چطور تأمین شد؟

به صورت متمرکز از تهران.
تهران خریداری می کردند و برای استان ها ارسال می کردند؟

بله؛ همکاران ما در بهور امور را پیگیری می کردند.
البتـه سیسـتم ایراداتـی هم دارد. بـرای مثال شـهریورماه 1392 بود کـه گفتند خانم های 
مجـرد نمی تواننـد عائله منـدی بگیرنـد. سیسـتم های مـا هوشـمند نبـود یـا اطالعات ما 
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ناقـص بـود، نمی توانسـتیم افـراد را شناسـایی کنیـم و یک سـال عائله مندی آن هـا را به 
دسـتگاه های اجرایـی پرداخـت کردیـم. همیـن مبالـغ را برای اسـتان محاسـبه کردیم و 
مشـخص شـد حدود 300-250 میلیارد ریال پول در حسـاب دسـتگاه های اجرایی است. 

اعـالم کردیـم کـه عائله منـدی را دسـتگاه از مـا گرفته و به شـخص هم نداده اسـت.
در استان ها مشاور نرم افزاری نداشتید؟

خیـر؛ همـه امـور را به صورت متمرکز شـرکت بهور مدیریت کرد، مگر اینکه کارشناسـی 
در استان به امور نرم افزاری مسلط بود. 

در استان دوره آموزشی برگزار شد؟
خیر؛ همکاران چند نوبت برای یک یا دو روز به تهران آمدند.

برای کارکنان دستگاه ها هم دوره آموزشی برگزار کردید؟
بله.

کارکنان دستگاه ها در برابر نظام جدید مقاومت نمی کردند؟
تغییـر همیشـه بـا مقاومت همراه اسـت، فرد می داند کـه تغییرات در جهت بهبـود اوضاع 
اسـت و کار خـودش هـم راحت تـر می شـود امـا نمی پذیـرد و از تغییـر می ترسـد. مـا 
تک تـک از همـه عوامـل مرتبـط همه دسـتگاه ها مثل ذی حسـاب و کارشناسـان دعوت 
کردیـم و آمـوزش دادیـم. برخـی مـوارد هم همـکاران ما به دسـتگاه ها رفتنـد و مدتی با 

کارمندان آنجا کارکردند تا آموزش ببینند. 
بدنه خود صندوق هم در برابر تغییرات مقاومت داشتند؟

بلـه؛ نـه فقـط کارمندان به خاطر سـن و شـرایط دیگر، حتـی مدیران ما هم در بسـیاری 
از موارد مخالفت می کردند. 

بـا نهادهـای اسـتانی هـم جلسـاتی در خصـوص پیاده سـازی نظـام پرداخـت 
مستقیم داشتید؟ 

بلـه؛ چندیـن جلسـه بـا روسـای خزانـه و ذی  حسـاب ها داشـتیم، توضیحاتی ارائـه دادیم 
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و آن هـا را آمـاده کردیـم. آن هایـی کـه عاقبت خـوب کار را می دانسـتند موافـق بودند و 
همکاری کردند اما همیشه مخالفت هایی هم وجود داشت. 

پایش و نظارت روی این نظام به چه صورت است؟
بیـش از 90-80 درصد امور سیسـتمی اسـت، بـا ثبت احوال لینک هسـتیم و اطالعات را 
می گیریـم، همچنیـن سیسـتم احـکام مـوارد را کنتـرل می کند و بـه ما اطـالع می دهد. 
جـا دارد از آقـای وزیری و همکارانشـان بابت سیسـتم احکام هوشمندشـان تشـکر کنیم 
کـه مـوارد را اتومـات شناسـایی و اعمـال می کنـد. االن اطالعـات مـا از دسـتگاه ها هم 
قوی تـر اسـت یعنـی مثـال مـواردی را می دانیم کـه همکار الـف در چه روزی فوت شـده 

و دستگاه اطالعاتش را با ما کنترل می کند. 
ارتباط آنالین برقرار است؟

بـا دسـتگاه ها خیـر امـا بـا ثبت احـوال و... بلـه. حتـی مـواردی کـه مسـافرت خـارج از 
کشـور دارند هم توسـط سیسـتم کنترل می شـود و اگر شـش ماه خارج از کشـور باشـند 

حقوقشان قطع می شود. 
باید مجددا درخواست بدهند؟

بلـه؛ اعـالم می کننـد، مدارکـی از آن ها می گیریـم و بـه وزارت امور خارجه می فرسـتیم، 
بـا کنسـولگری مکاتبـه می کنیم کـه آیا ایشـان آنجـا ازدواج کرده اند یا اشـتغال دارند و... 

پاسخ که بیاید اگر موردی نباشد حقوق را مجددا برقرار می کنیم. 
مقطعی هم که قطع شده بوده مجددا پرداخت می شود؟

بله.
بـه نظرتـان نقـاط ضعـف نظـام پرداخت هـا چیسـت و چه نیـازی بـرای آینده 

وجود دارد؟ 
وضعیت نظام امروز خوب اسـت و شـرایط کلی بسـیار بهتر شـده اسـت. مواردی داشـتیم 
کـه مثـال مـادر فرد حقوق بگیـر بوده و فوت می شـود، به صورت محلی در روسـتا ایشـان 
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را دفـن می کننـد و ثبـت نمی شـود، طبیعتـا مـا متوجـه نمی شـویم و چندین سـال حقوق 
پرداخـت می شـود یـا مثـال برخـی اناث طـالق سـوری می گیرند، حقـوق می گیرنـد و به 
حالـت عقـد موقت زندگی مشترکشـان را ادامـه می دهند. گاهی خانواده خودشـان می آیند 

و اطالع می دهند که مثال خواهر من مجددا ازدواج کرده و شما خبر ندارید. 
بـه نظـر مـن این مـوارد نقض قانون اسـت امـا به هرحال هر چیـزی طول عمـری دارد، 
قانـون هـم از ایـن موضوع مسـتثنا نیسـت و برخـی قوانین نیاز بـه بازبینی دارنـد. گاهی 
افـراد می گوینـد حقـوق باالیـی که شـما می دهید باعـث طالق اسـت، مثال فـرد درآمد 

کمـی دارد، طـالق می گیـرد و از مـا حقوق بازنشسـتگی مـادرش را می گیرد.
سیسـتم مـا بیمـه ای اسـت و می خواهیـم از افـراد حمایـت کنیم اما شـاید الزم باشـد 
ماننـد تأمیـن اجتماعـی برخـی مبالـغ را کاهش دهیـم، مثال دختـری که پـدر و مادرش 
فـوت کرده انـد 7-6 میلیـون تومـان دریافتـی دارد. حتـی مـواردی داشـتیم کـه دختری 
تحصیـل کـرده بـود و شـغل داشـته امـا انصـراف داده چـون بی دردسـر از حقـوق پدر و 

مادرش استفاده می کند. این قوانین حتما نیاز به بازنگری دارند. 
االن همـه دسـتگاه های اسـتان بـه نظـام پرداخـت مسـتقیم متصل هسـتند و 

پرداختی ها آنالین انجام می شود؟ 
بله.

خیلی ممنون، من سؤالی ندارم؛ اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
از زحمات شما ممنونم.

بسیار ممنون و متشکرم.
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فهرست افراد
در جدول زیر فهرسـت اشـخاصی که با آنان جلسـات گفت وگو داشـتیم به همراه سـمت 
آنـان ارائـه می شـود. ایـن فهرسـت بـه ترتیـب حـروف الفبا و بـر مبنـای نـام خانوادگی 

تنظیم شـده است.

جدول 2- اسامی مخاطبان گفت وگو

سمت مربوطهنام و نام خانوادگیردیف

کارشناس	اداره	درآمد	و	هزینهعلیرضا	آخوندیان1

مدیرکل	امور	فنی	وقتمحمدعلی	ابراهیم	زاده2

مدیرکل	امور	مالی	وقتحسین	بخشی	زاده3

مدیر	استان	گلستانرضا	جعفری4

مدیرکل	درآمد	و	هزینه	وقتبهبود	خلیلی5

کارشناس	اداره	مالیاعظم	روشندل6

معاون	مدیرکل	اداره	امور	مالیشیوا	سلیمی7

معاون	مدیرکل	درآمد	و	هزینه	کنونیمینا	ظهرابی8
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سمت مربوطهنام و نام خانوادگیردیف

مدیر	استان	اصفهانشهروز	عبادی9

مدیرکل	درآمد	و	هزینه	کنونیمهدی	عباسی10

مدیر	طرح	و	پشتیبانی	شرکت	بهورعلیرضا	کیایی11

مدیرکل	امور	استان	های	وقتصمد	مختارزاده12

کارشناس	اداره	امور	مالیمریم	مشرقی13

عضو	هیئت	مدیره	شرکت	بهورعبدالصمد	وزیری14
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نمونه برخی از مستندات قانونی مرتبط

 دستورالعمل اجرایی
تبصره 68 قانون بودجه سال 61 راجع به نحوه پرداخت های حقوق 

وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه ور اث و مستمری و شهریه
1361/06/21-43284-1361/06/26 - 557

 استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور
	هیئت	وزیـران	در	جلسـه	مـورخ	1361/6/21	بنـا	به	پیشـنهاد	شـماره	22.6304	
مـورخ	1361/5/25	سـازمان	امـور	اداری	و	اسـتخدامی	کشـور	و	موافقـت	وزارت	
امـور	اقتصـادی	و	دارایـی	سـازمان	برنامه	وبودجـه	بـه	شـماره	1381-39	مـورخ	
1361/5/23	و	بـه	اسـتناد	تبصـره	68	قانـون	بودجـه	سـال	1361	دسـتورالعمل	
اجرایـی	تبصـره	مزبور	راجع	بـه	نحوه	پرداخت	هـای	حقوق	وظیفـه	ازکارافتادگی،	
حقوق	وظیفه	وراث	و	مسـتمری	و	شـهریه	که	به	موجب	مجوزهای	قانونی	مربوط	
تمـام	و	یـا	قسـمتی	از	آن	از	محـل	اعتبـار	بودجـه	وزارتخانه	و	یا	موسسـه	دولتی	
مربـوط	و	بقیـه	از	محل	اعتبار	صندوق	بازنشسـتگی	کشـوری	پرداخـت	می	گردد	

را	به	شرح	زیر	تصویب	نمودند.	
وزارتخانه	هـا	و	مؤسسـات	دولتـی	مشـمول	تبصـره	68	قانـون	فوق	الذکـر	 	-1
موظفنـد	فهرسـت	مسـتمری	بگیران	وزارتخانه	ها	و	مؤسسـات	دولتی	حاوی	
مسـتندات	قانونـی	برقـراری	حقـوق	وظیفه	و	مسـتمری	و	سـایر	اطالعات	و	
مدارک	موردنیاز	سـازمان	بازنشسـتگی	کشوری	حسـب	اعالم	سازمان	مزبور	
و	ظرف	مدتی	که	این	سـازمان	تعیین	خواهد	نمود	به	سـازمان	بازنشسـتگی	

کشوری	ارسـال	دارند.
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به	منظـور	اجتنـاب	از	هرگونـه	تأخیـر	در	پرداخـت	حقـوق	ماهانـه	مربوط	به	 	-2
مشـمولیت	تبصـره	فوق	الذکر	سـازمان	بازنشسـتگی	کشـوری	از	اول	مهرماه	
1361	بـا	توجـه	بـه	لیسـت	حقـوق	آخریـن	مـاه	فصل	ماقبـل	کـه	از	جانب	
دسـتگاه	های	اجرایی	ذی	ربط	اعم	از	مرکز	و	شهرسـتان	ها	با	تائید	ذی	حسـاب	
مربوط	به	سـازمان	بازنشسـتگی	کشوری	ارسـال	خواهد	شد،	نسبت	به	صدور	
حوالـه	پرداخت	حقوق	مسـتمری،	شـهریه	و	وظیفه	به	صورت	علی	الحسـاب	
اقـدام	و	پـس	از	دریافت	اطالعـات	و	مدارک	موردنیاز	علی	الحسـاب	پرداختی	

را	حداکثر	تا	پایان	سال	جاری	واریز	خواهد	نمود.	
مشـمولین	این	تبصره	در	شـمول	ماده	88	قانون	اسـتخدام	کشـوری	مصوب	 	-3

1345/3/31	خواهند	بود.	
مشـمولیت	مقررات	اسـتخدامی	نیروهای	مسـلح	جمهوری	اسـالمی	ایران	و	 	-4

مشمولین	قانون	کار	مشمول	این	دستورالعمل	نمی	باشند.	

 میرحسین موسوی

نخست وزیر
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بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
در مورد اجرای تبصره 68 قانون بودجه 1361 کل کشور

1361/07/01

در	اجـرای	بنـد	یـک	دسـتورالعمل	اجـرای	تبصـره	68	قانـون	بودجـه	سـال	1361	
کل	کشـور	مصـوب	1361/06/21	هیئت	وزیـران	خواهشـمند	اسـت	دسـتور	فرمائیـد	
به	منظور	رسـیدگی	و	صدور	گواهی	پرداخت	حقوق	وظیفه	بگیران	و	مسـتمری	بگیران	
و	شـهریه	بگیـران	مشـمول	تبصـره	مزبور	مـدارک	مشـروحه	زیـر	را	همراه	بـا	پرونده	

استخدامی	مربوطه	در	اسرع	وقت	به	این	سازمان	ارسال	دارند:	

مجوز	اشتغال	به	کار	اولیه	)درصورتی	که	کارمند	دولت	بوده	است( 	-1
فـرم	تکمیـل	شـده	محاسـبه	مـدت	خدمـت:	فـرم	ع-38	)7-53(	منضـم	به	 	-2
دسـتورالعمل	شـماره	29	سـازمان	امـور	اداری	و	اسـتخدامی	کشـور	در	دو	نسـخه
اعالم	نامـه	تکمیل	شـده	برقـراری	حقوق	وظیفه:	فـرم	ع-41	)7-53(	منضم	به	 	-3
دسـتورالعمل	شـماره	29	سـازمان	امور	اداری	و	اسـتخدامی	کشـور	در	دو	نسخه
فتوکپـی	مجوز	قانونـی	برقراری	حقوق	وظیفـه	ازکارافتادگـی،	وظیفه	وراث،	 	-4

مستمری	یا	شهریه	
فتوکپـی	اولین	حکـم	برقراری	حقـوق	وظیفـه	ازکارافتادگی،	وظیفـه	وراث،	 	-5

مستمری	یا	شهریه	
فتوکپـی	حکـم	تبصـره	85	قانـون	بودجه	سـال	1356	کل	کشـور	یا	الیحه	 	-6
قانونـی	مشـمول	حکـم	تبصـره	85	قانـون	بودجـه	سـال	1356	کل	کشـور	
و	آئین	نامـه	اجرائـی	آن	در	مـورد	کارکنـان	مسـتمری،	کارکنـان	متوفـی	

وزارتخانه	ها	و	مؤسسات	دولتی	بر	حسب	مورد	
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فتوکپـی	مصـدق	از	تمـام	صفحـات	شناسـنامه	وراث	کـه	در	حـال	حاضـر	 	-7
حقـوق	وظیفـه	یـا	مسـتمری	یـا	شـهریه	دریافـت	می	دارنـد

تصویر	احکام	مرخصی	بدون	حقوق	در	صورت	استفاده	از	مرخصی	بدون	حقوق 	-8
فهرسـت	ریز	کسـور	بازنشسـتگی	تائید	شـده	توسـط	مدیریت	امور	مالی	یا	 	-9

ذی	حساب	دستگاه	و	در	شهرداری	ها	توسط	شهردار	
مدارک	واریز	بدهی	اجرا	تا	صدور	حکم	تبدیل	وضع	استخدامی 	-10

موافقت	نامـه	صنـدوق	جدیـد	در	خصوص	پذیرش	سـنوات	خدمـت	و	اعالم	 	-11
شماره	حساب	

گواهی	ذی	حساب	در	خصوص	عدم	دریافت	کسور	بازنشستگی 	-12
فـرم	تائید	شـده	منضم	بـه	بخشـنامه	شـماره	10/47	مـورخ	1368/01/22	 	-13
سـازمان	بازنشسـتگی	کشـوری	در	مـورد	انتقـال	حق	بیمه	کارکنـان	تبدیل	

وضع	یافته	
مدارک	مربوط	به	احتساب	سنوات	خدمت	غیررسمی	و	سربازی؛ 	-14

الف(	فرم	محاسـبه	بدهی	کسـور	بازنشسـتگی	خدمات	غیررسمی	و	سربازی	
به	همراه	مدارک	واریزی	

ب(	مـدارک	انتقـال	حـق	بیمـه	یـا	کسـور	بازنشسـتگی	به	حسـاب	صندوق	
بازنشستگی	کشوری	

ج(	تصویـر	تأییدیـه	مدیریت	های	سـازمان	در	خصوص	دریافـت	مابه	التفاوت	
کسور	ناشی	از	انتقال	حق	بیمه	

ضمنـا	جهـت	تائیـد	فـرم	محاسـبه	بدهـی	موضـوع	ردیـف	)الـف(	ایـن	بند	
ارسـال	کارت	پایان	خدمت	و	در	خصوص	بدهی	خدمت	غیررسـمی،	گواهی	
دسـتگاه	مبنـی	بـر	تائیـد	دولتـی	و	تمام	وقـت	بـودن	خدمـت	غیررسـمی	

ضروری	است.	
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ممهـور	نمـودن	کلیـه	تصاویـر	احـکام	و	سـایر	مـدارک	به	مهـر	امـور	اداری	 	-15
ضروری	می	باشد.	

سـایر	مـدارک	موردنیـاز	جهـت	اسـترداد	و	انتقـال	کسـور	بازنشسـتگی	کـه	الزام	
آن	ها	وابسته	به	موارد	زیر	است:	

تصویـر	احـکام	کارگزینی	برخورداری	سـنوات	خدمت	ارفاقـی	صرفا	در	مورد	 	-1
کارکنـان	آموزش	وپـرورش	اسـتثنایی	همـراه	با	مـدارک	واریز	بدهی	کسـور	

بازنشستگی	سنوات	مذکور	
تائیـد	واریـز	کسـور	بازنشسـتگی	ایـام	اسـارت	آزادگان	جنگ	تحمیلـی	و	یا	 	-2

ایام	دوران	حبس	و	محکومیت	محکومان	سیاسی.	
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بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی
که دارای مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشند

1363/12/14

حقـوق	 پرداخـت	 اصلـی	 هدف	هـای	 از	 یکـی	 دارنـد	 اطـالع	 کـه	 همان	طـور	
بازنشسـتگان،	وظیفه	بگیـران	از	طریـق	بانـک	تسـریع	و	تسـهیل	امـور	پرداخـت	
حقـوق	و	ایجـاد	رفـاه	بـرای	آن	هـا	بـوده	اسـت،	تـا	بدیـن	ترتیـب	بتواننـد	حقوق	
بازنشسـتگی	یـا	وظیفه	خـود	را	از	نزدیک	ترین	شـعبه	بانک	دریافـت	نمایند.	لکن	
به	طوری	کـه	اطـالع	حاصـل	گردیـده	ایـن	موضـوع	و	بعضـی	از	مؤسسـات	رعایت	
نشـده	و	لـذا	خواهشـمند	اسـت	دسـتور	فرماییـد	بـه	کلیـه	واحدهـای	پرداخـت	

کننده	حقوق	بازنشستگی	و	وظیفه	و	مؤسسات	تابعه	ابالغ	شود.	
ضمـن	اعمـال	نظارت	الزم	حقـوق	بازنشسـتگان	و	وظیفه	بگیـران	را	حتی	االمکان	
از	طریـق	افتتـاح	حسـاب	پس	انـداز	در	نزدیک	تریـن	شـعبه	بانک	محل	سـکونت	

آن	ها	پرداخت	نمایند.	

سید حسین کربالیی تفتی

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری
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موضوع برقراری حقوق وظیفه
1382/02/06

نظـر	بـه	اینکه	مالحظه	می	شـود	بـه	دلیل	عدم	ارسـال	به	موقـع	مـدارک	الزم	جهت	
برقـراری	حقـوق	وظیفه	از	سـوی	دسـتگاه	های	ذی	ربط	حقوق	وظیفـه	وراث	با	تأخیر	
برقـرار	می	شـود	و	این	امر	عالوه	بر	تأثرات	عاطفی،	مشـکالت	عدیـده	ای	را	برای	وراث	
فراهـم	مـی	آورد	لذا	شایسـته	اسـت	با	مراجعـه	وراث	جهت	برقراری	حقـوق	وظیفه	با	
کنترل	هـای	الزم	حداقـل	مـدارک	ذیل	را	که	توسـط	آن	دسـتگاه	برابـر	اصل	گردیده	

جهت	برقراری	حقوق	وظیفه	به	مدیریت	های	استانی	سازمان	ارسال	نمایند.	
فتوکپی	برگ	خالصه	فوت	متوفی	یا	تصویر	کامل	شناسنامه	متوفی 	-1

تصویر	کامل	شناسنامه	وراث	حقوق	وظیفه	بگیر 	-2
فرم	تعهدنامه	مبنی	بر	عدم	ازدواج	و	اشتغال	به	کار	جهت	فرزندان	و	ندادگان	اناث؛ 	-3

3-1-	گواهی	اشتغال	به	تحصیالت	عالیه	در	مورد	فرزندان	ذکور	متوفی
3-2-	گواهی	پزشکی	قانونی	ملحق	به	عکس	ورثه	علیل	یا	ناقص	العضو	متوفی

تصویر	عقدنامه	همسر	متوفی	یا	رونوشت	عقدنامه 	-4
تصویر	دفترچه	بیمه	خدمات	درمانی	والدین	متوفی 	-5

مدیریت	هـای	این	سـازمان	در	اسـتان	ها	بـا	دریافت	مـدارک	فوق	الذکر	با	بررسـی	
الزم	تأییدیـه	برقـراری	حقـوق	وظیفـه	را	حداکثر	ظرف	مدت	24	سـاعت	صادر	و	

جهت	پرداخت	به	دستگاه	متبوع	متوفی	ارسال	خواهند	نمود.	
توجه	خواهند	داشـت	که	برقراری	حقوق	وظیفه	در	مورد	شـاغلین	فوتی،	کماکان	
منوط	به	ارسـال	پرونده	اسـتخدامی	و	فرم	های	1	و	2	منضم	به	بخشـنامه	شـماره	

1/45817	مورخ	1380/07/21	خواهد	بود.	
سید عبدالحسین ثابت- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس سازمان
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دستورالعمل اجرایی وصول اضافه پرداختی من غیر حق
به بازنشستگان و موظفین

شناسـایی	مـواردی	کـه	مـن	غیـر	حـق	از	صنـدوق	بازنشسـتگی	کشـوری	 	-1
وجه	برداشـت	شـده	باشـد	از	سـوی	واحدهای	اجرایی	یا	سـتادی	سـازمان	و	

دستگاه	مشترک	صندوق	بازنشستگی	کشوری	امکان	پذیر	می	باشد.	
واحد	اسـتانی	سـازمان	موظف	اسـت	بـه	محض	اطالع	از	موضـوع	و	با	عنایت	 	-2
بـه	مـدارک	موجـود	نسـبت	بـه	محاسـبه	کل	مبلغ	مـورد	مطالبـه	صندوق	

بازنشستگی	کشوری	از	تاریخ	عدم	استحقاق	اقدام	نماید.	
	تبصـره 1.	واحـد	اسـتانی	مراتـب	را	جهـت	ضبـط	اطالعـات	رایانه	ای	بـه	اداره	کل	

امـور	مالـی	اعالم	بـدارد.
تبصـره 2. در	محاسـبه	مبلـغ	مـورد	مطالبـه	صرفـا	حقوق	بازنشسـتگی	یـا	وظیفه	

منظـور	خواهـد	شـد	و	بدهـی	شـخص	بابـت	اضافـه	دریافتـی	کمک	هزینه	
عائله	مندی	و	اوالد	و	پاداش	پایان	سال	)عیدی(	منظور	نخواهد	شد.	

واحـد	اسـتانی	طـی	مکاتبـه	ای	و	بـا	ذکـر	مسـتند	قانونـی	مراتـب	عـدم	 	-3
اسـتحقاق	فـرد	را	بـه	دریافت	حقوق	بازنشسـتگی	یـا	وظیفه	اعـالم	و	از	وی	
جهـت	مذاکره	بـرای	تعیین	چگونگی	اسـترداد	مبلغ	مـورد	مطالبه	و	تنظیم	
فـرم	تعهـد	پیوسـت	با	اعـالم	تاریخ	و	سـاعت	و	محل	مدیریت	یـا	نمایندگی	
دعـوت	بـه	عمل	مـی	آورد.		در	ذیـل	مکاتبه	تصریح	می	شـود	کـه	در	صورت	

عدم	حضور	فرد	موضوع	از	طریق	مراجع	قضایی	پیگیری	خواهد	شد.	
تبصـره 3.	چنانچـه	محـل	سـکونت	شـخص	بدهـکار	در	اسـتانی	بـه	غیـر	از	واحد	

اسـتانی	مربوطـه	باشـد	پـس	از	تکمیل	مـدارک	پرونده	بازنشسـتگی	و	کلیه	
سـوابق	بـه	مدیریت	یا	نمایندگی	سـازمان	در	محل	سـکونت	فـرد	مورد	نظر	
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ارسال	خواهد	شد.	
مدیـر	یـا	رئیـس	نمایندگی	سـازمان	در	اسـتان	شـخصا	عهـده	دار	مذاکره	با	 	-4
شـخص	بدهـکار	می	باشـد	و	بایـد	در	مـورد	تعییـن	شـده	در	واحد	اسـتانی	

حضور	داشته	باشد.	
مدیـر	یـا	رئیـس	نمایندگی	سـازمان	در	اسـتان	بایـد	در	وهله	اول	سـعی	بر	 	-5
دریافـت	یکجـا	و	دفعـی	کل	مبلـغ	مورد	مطالبـه	را	بنماید،	چنانچه	حسـب	
اظهـارات	فـرد	بدهـکار	و	بـا	تشـخیص	مدیـر	یـا	رئیـس	نمایندگـی	بدهکار	
	مبلغ	به	طـور	نقدی	دریافت	 ناتـوان	از	بازپرداخـت	یکجای	کل	مبلغ	باشـد	
و	مابقـی	بـا	توافـق	طرفیـن	طـی	اقسـاط	6	ماهـه	بـر	اسـاس	فرم	پیوسـت	

وصول	خواهد	شد.	
	حقوق	 تبصـره 4.	در	مـورد	فـرد	بازنشسـته	یـا	موظـف	مبلغ	اقسـاط	هر	مـاه	از	

بازنشستگی	یا	وظیفه	کمتر	نخواهد	بود.	
در	صـورت	اسـتنکاف	فـرد	بدهـکار	از	بازپرداخـت	بدهـی	ظـرف	مـدت	15	 	-6
روز	از	تاریـخ	مذاکـره	کلیـه	مـدارک	جهـت	پیگیری	های	بعدی	بـه	مدیریت	

حقوقی	در	تهران	ارسال	می	گردد.	
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فرم تعهد پرداخت اضافه دریافتی تقسیط شده

مالحظات:1-	نام	دستگاه

4-	شهرستان3-	استان2-	کد	شناسایی

7-	نام	و	نام	خانوادگی	6-	شماره	دفتر	کل5-	بازنشسته	موظف
)مربوط	به	شماره	دفتر	کل(

8-	مشخصات	بدهکار	یا	بدهکاران

11-	نام	پدر10-	نام	خانوادگی9-	نام

14-	محل	تولد13-	تاریخ	تولد12-	شماره	شناسنامه

17-	علت	بدهکاری16-	نسبت15-	شماره	کد	ملی

18-	شغل
19-	آدرس	محل	کار

20-	شماره	تلفن	محل	کار
21-	آدرس	منزل

22-	شماره	تلفن	منزل

25-	تعداد	اقساط24-	تاریخ	فیش	نقدی23-	مبلغ	پیش	پرداخت

28-	شروع	اقساط27-	مبلغ	سایر	اقساط26-	مبلغ	اولین	قسط

29-	پایان	اقساط
30-	مبلغ	اقساط	بدهی	به	شرح	فوق	مورد	تائید	می	باشد.	لطفا	در	سررسید	مقرر	از	حقوق	این	جانب	کسر	و	در	

وجه	صندوق	بازنشستگی	کشوری	پرداخت	فرمایید.	محل	امضا	بدهکار

31-	اضافه	دریافتی	تقسیط	شده	نامبرده	به	شرح	جدول	باال	تا	تاریخ	استهالک	از	حقوق	ایشان	کسر	و	
مدارک	مربوط	طی	فرم	شماره	ارسال	خواهد	شد.

نام	و	نام	خانوادگی	ذی	حساب	یا	مدیر	امور	مالی	امضا

نسخهشماره	تاریخ	صدور

32-	تائید	سازمان	بازنشستگی	کشوری
مدیریت	یا	نمایندگی	استان

نام	و	نام	خانوادگی	عنوان	پست	سازمانی	امضا
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