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پیشگفتار موسسه

گفته اند »ملتی که از تاریخ درس نگیرد، مجبور است چرخ چاه را دوباره اختراع کند«.
در دنیـای جدیـد و بـا شـکل گیری نهادهـا و سـازمان های نویـن، »فهـم و شـناخت« 
چگونگـی تغییـر و تحول سـازمان ها و »یافتـن« عوامل کلیدِی اثرگذار بـر عملکرد آن ها 
از مهم تریـن کانون هـای نظری-پژوهشـی در دهه های گذشـته بـوده اسـت. ازاین روی، 
نتیجـه تـالش صاحب نظـران، منجـر به شـکل گیری ادبیـات و ذخیـره دانـش دراین باره 

شده و امروزه می توان فهرستی طوالنی از این مهم ارائه کرد. 
در میـان عواملـی کـه به عنـوان »عوامـل تعیین کننده عملکرد« سـازمان ها شناسـایی 
شـده اسـت، موضـوع چگونگـی بهره گیـری از ذخیـره دانایی و یـا دانش سـازمانی، یکی 
از جوان تریـن مفاهیـم بـه شـمار مـی رود. چنانچـه، مطالعـات مختلف به روشـنی نشـان 
داده انـد کـه یکـی از مهم تریـن و اثرگذارترین عوامل بـر کارایی و اثربخشـی فعالیت ها و 
رویه هـا، بهره گیـری از اسـلوبی اسـت که بـا عنوان »مدیریت دانش« شـناخته می شـود. 
امـا اسـتفاده از دانش شـکل گرفته در سـازمان ها تنها زمانـی امکان پذیر اسـت که دانش 
)تجارب( شـکل گرفته در سـازمان، در قالب و چارچوبی مشـخص شناسـایی، اسـتخراج و 
مـورد بهره بـرداری قـرار گیرنـد. به بیان دیگـر بـه نظر می رسـد می تـوان با مستندسـازی 
ضابطه منـِد دانـش )تجـارب( شـکل گرفته، زمینه افزایـش کارایی و اثربخشـی فعالیت ها 

و رویه ها را فراهم کرد. 
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از منظـری عمیق تـر و در چارچـوب مکتب نهادگرایی جدیـد، داگالس نورث که یکی از 
صاحب نظران شناخته شـده توسـعه و یکی از اندیشـه ورزان مکتب نهادگرایی جدید اسـت، 
در کتـاب »فهـم فراینـد تحول اقتصادی« می نویسـد: تحـول اقتصادی فراینـدی آگاهانه 
و هدفمنـد اسـت کـه از طریق ادراکات کنشـگران درباره پیامدهای کنش هایشـان شـکل 
می گیـرد. جـان کالم و عصـاره اسـتدالل نورث آنجاسـت کـه تحول و تغییـر اقتصادی را 
بـه مفهـوم بسـیار کلیدِی »یادگیـری جمعی« گـره می زند و »سـازه های ذهنـی برگرفته 
از تجـارب« را به عنـوان سـتون اصلـی بـرای تبیین خـود از فرایند تحـول اقتصادی پیش 
می گـذارد. بـا این مقدمات نورث سـه عامـل تحـول را به این ترتیب برمی شـمارد: 1. تغییر 
تغییـر در چارچـوب  در کمیـت و کیفیـت جوامـع بشـری؛ 2. تغییـر در ذخیـره دانـش و 3. 
نهـادی. بنابرایـن از دیـدگاه یکـی از قله هـای بلنـد دانـش نهادگرایـی، تحـول اقتصادی 
)بخوانیـد توسـعه( بـه »ذخیـره دانـش« منـوط اسـت. به این ترتیـب می تـوان ادامـه داد 
جوامعی شـانس توسـعه خواهند داشـت که از ذخیره دانش بیشـتری بهره مند هسـتند. در 
ایـن میـان و بر اسـاس آنچه نـورث به ما آموخته اسـت، ذخیره دانش تنهـا از داالن فرایند 

»یادگیری جمعی« امکان پذیر است. 
بـا همـه نـکات ریزودرشـتی کـه در این موضـوع وجـود دارد، با تکیـه  بر ادبیـات نظری 
یادشـده و به منظور فراهم کردن »زمینه های اولیه«، مؤسسـه راهبردهای بازنشسـتگی صبا 
)به عنوان نهاد پژوهشـی صندوق بازنشسـتگی کشـوری( مستندسازی چند تجربه مدیریتی 
در ایـن صنـدوق را در دسـتور کار قرار داد که اثر حاضر، نتیجه همکاری پژوهشـگر کوشـا، 

جناب آقای کسرایی نژاد، و این مؤسسه است. 
در ایـن اثـر، بـا تمرکـز بر تصمیم و سیاسـت مدیریـت عالی صندوق مبنی بر تسـهیل 
صـدور حکـم بازنشسـتگی، تالش شـده تا فـراز و فرود این تصمیم، مستندسـازی شـده 
تـا از خـالل آن توصیه هایـی کاربـردی برای موارد مشـابه به دسـت آید. شـایان توضیح 
اسـت »صـدور حکـم بازنشسـتگی« در صندوق بازنشسـتگی کشـوری را می تـوان نماد 
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و شـاخصی مهـم در زنجیـره اصلـی فعالیـت صندوق قلمـداد کـرد و ازایـن رو، کیفیت و 
سـرعت صدور این حکم را در قامت شـاخصی برجسـته از چگونگی فعالیت کل صندوق 
بـه شـمار آورد. زیـرا همان گونـه کـه در ایـن اثر پژوهشـی به روشـنی آمده اسـت، صدور 
حکـم اگرچـه تنهـا یـك برگ کاغذ اسـت، امـا نتیجـه نظام هـا و فرایندهـای مختلف و 
متعـدد در درون صنـدوق و حتی بیرون از آن اسـت. درنتیجه، توفیق در تسـهیل فرایند و 
افزایـش دقت در صدور حکم بازنشسـتگی، نمـادی از مفاهیم کلیدی ای چون هماهنگی، 

صحت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی و دیگر مفاهیم مشابه است. 
مؤسسـه راهبردهـای بازنشسـتگی صبـا امیـدوار اسـت بتوانـد تدویـن تجارب مشـابه 
دیگـری را در دسـتور قـرار داده تـا بـا کنار هم گـذاردن و تلفیق مجموعـه یافته ها، زمینه 

تحلیل های مبتنی بر واقعیت، فراهم شود. 

پیشگفتار موسسه





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. 
حکـم بازنشسـتگی در واقع برگه ای ا سـت که به پاس چندین سـال خدمات سـازمانی 
فـرد بـه او تقدیـم می شـود. شـاید این طـور به نظـر رسـد این حکـم تنها برگـه کاغذی 
اسـت کـه اطالعاتـی نظیـر کـد ملـی و نـام فـرد را بـا خـود دارد امـا از نـگاه شـخص 
بازنشسـته، حـرف بـه حرف ایـن حکم یادآور هـزاران خاطـره تلخ و شـیرین از یك عمر 
کار و تـالش اسـت. نگاهـی کـه با لبخنـدی تلخ یا شـیرین همراه اسـت و گاهی ممکن 

است به افسوس سال های دوری که دیگر باز نمی گردند آهی از دل بر آورد. 
صـدور حکـم بازنشسـتگی، برقراری و تأمیـن حقوق بازنشسـته را بایـد از مهم ترین و 
اساسـی ترین وظایـف صندوق بازنشسـتگی دانسـت. تاریخ نظام صدور احـکام و برقراری 
در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری را می توان به چهار دوره تقسـیم کرد. نخسـت دوران 
پیـش از سـازمان کـه انجام امور در اداره کل بازنشسـتگی یا اداره تقاعد پیگیری می شـد، 
در این دوران پرونده اشـتغال و بازنشسـتگی افراد هر دو در یك سـازمان بوده و در زمان 
بازنشسـتگی پس از ارسـال درخواسـت از سـوی دسـتگاه، پرونده از اداره ای به اداره دیگر 
)تقاعـد( منتقل می شـود؛ نوپایی مبحث بازنشسـتگی، عـدم اسـتقالل اداره در امور مالی، 



تسهیل صدور حکم بازنشستگی/ مستندسازی یک تجربه 14

عـدم وجـود فرآیندهـای نظارتـی دقیق، حاکمیت سیسـتم مبتنی بـر اعتمـاد و تعداد کم 
بازنشسـتگان را می تـوان از ویژگی هـای مهـم  آن زمان دانسـت، ویژگی هایـی که منجر 
بـه فشـار کاری پاییـن در برقراری شـده و دغدغه ها را به سـمت دیگر مسـائل سـازمانی 

هدایت می کردند. 
 دوران دوم عصـر تشـکیل سـازمان بازنشسـتگی کشـوری اسـت، با تبدیـل اداره کل 
بـه سـازمان و اسـتقالل دسـتگاهی آن فرآیندهـا متحول و سـاختار منسـجم تری ایجاد 
می شـود. صـدور حکـم به طور رسـمی به عنـوان یکـی از وظایف سـازمان تعریف شـده 
و بـا توجـه بـه اینکـه حکـم مبنـای پرداخـت حقـوق اسـت اهمیت تأمیـن منابـع مالی 
برجسـته می شـود. به دنبال افزایش توجهات به تأمین مالی، مسـئولین سـازمان نسـبت 
بـه شـفافیت در کسـور دریافتی حسـاس شـده و نظـارت بر این حـوزه افزایـش می یابد. 
صـدور احـکام در ایـن دوران فرآینـدی دسـتی دارد، دسـتگاه هنـگام بازنشسـتگی طـی 
نامـه ای بازنشسـتگی فـرد را بـه سـازمان ابـالغ می کند و همـراه بـا آن پرونده اشـتغال 
فـرد بـا کلیه مدارک )ریز و درشـت( شـامل مسـتندات هویتی، سـوابق تحصیلـی، احکام 
سـاالنه، مرخصی هـا، ترک خدمت و... به وسـیله پسـت برای سـازمان ارسـال می شـود. 
پرونده هـای فرسـوده و آلـوده، بایگانی هـای نمـور زیرزمینـی و بایگان هـای بیمـار، 
مشـکالت اطالع رسـانی به دسـتگاه ها )خصوصـاً واحدهـای زیرمجموعه در شـهرهای 
دور(، زمان بـر بـودن ارسـال پرونـده و بررسـی مسـتندات و صـدور حکم، هزینـه باالی 
ارسـال پرونـده بـه تهـران، رفت و برگشـت های متعـدد پرونده میان سـازمان و دسـتگاه 
بـه دلیـل نقـص مـدارک از مهم تریـن مشـکالت ایـن دوران بـه شـمار می آینـد. قالب 
حکم بازنشسـتگی توسـط سـازمان اداری و اسـتخدامی تهیه و فرم آن توسط دستگاه ها 
تکمیـل می شـوند، کارشناسـان سـازمان پـس از انجام محاسـبات و بررسـی مسـتندات 
ارسـالی در صـورت تائید حکم را امضا و به مقام باالدسـتی )برای امضـای نهایی( ارجاع 
می دهنـد. برقـراری در ایـن دوران چنـد مـاه و در برخی مـوارد بیش از یك سـال طول 



15

می کشـد، عـالوه بر مشـکالت ارتباطـی، سـاختار اجرایی نیـز کامال مبتنی بـر عملکرد 
فـرد بـوده و بعضـا بـه خاطـر کم دقتی کارشناسـان پرونـده چندین بـار میان دسـتگاه و 
صنـدوق جابه جـا می شـود، حـال اگـر فـردی در دوران اشـتغال خـود بـا چنـد دسـتگاه 

همکاری داشته باشد... . 
دوران سـوم را بایـد عصـر تحـوالت نامیـد. مقطعی که می تـوان مهم تریـن تحول آن 
را انتقـال حسـاب ها از خزانـه بـه سـازمان برشـمرد، اقدامی که بـا ایجاد اسـتقالل اداری 
در امـور مالـی و امـکان کنتـرل دریافـت و پرداخت هـا تأثیر شـگرفی بر شـفافیت مالی، 
محاسـبات حقـوق بازنشسـتگی و کوتـاه شـدن مدت برقـراری داشـت؛ اما تغییـرات این 
عصـر محـدود بـه ایـن تحول نمی شـود و ریشـه آن را می توان در سـاختار فکـری نوین 
مدیریـت ارشـد سـازمان پیـدا کرد، تفکـری که بـا دغدغه سـازمانی و بـه دور از هرگونه 
سیاسـی کاری بـه نیروهـای زیرمجموعـه اعتمـاد کـرده و از شـنیدن هـر ایـده ای که به 

پویایی سازمان بیانجامد استقبال می کند. 
بـه دنبـال همیـن ایده پذیـری مـرور خالصه پرونـده )پوشـه پرونده( مطـرح و مصوب 
می شـود کـه دسـتگاه ها بـه جـای ارسـال کل پرونـده، تنهـا مدارک ضـروری را ارسـال 
کننـد )اینجـا تقویت تعامل با دسـتگاه ها و اطالع رسـانی نقش ویژه ای دارد(، کارشناسـان 
اجـازه می گیرنـد تـا در صـورت اشـتباه بودن رقم حقوق محاسـبه شـده توسـط دسـتگاه 
)تـا حـد معینی( به جـای برگرداندن پرونـده، رقم را اصـالح کنند؛ در ادامـه برای کاهش 
فشـارکاری نمایندگانـی از سـازمان بـه دسـتگاه ها مأمـور می شـوند تـا بـه جای ارسـال 
صدهـا پرونـده بـه تهـران بررسـی ها در محـل انجـام شـوند، بـه مـرور نمایندگی هـای 
اسـتانی شـکل می گیرنـد و ضمن کاهـش ارتباطات اضافـی و پرهزینه میان اسـتان ها با 
تهـران، متوسـط مـدت زمان برقـراری به زیـر یك هفته می رسـد تـا دوران طالیی خود 

را به ثبت برساند. 
سـازمان  بـا  همـکاری  می گیـرد،  شـکل  تحـوالت  ادامـه  در  امـا  چهـارم  عصـر 

مقدمه
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برنامه وبودجـه در ثبـت اطالعـات روی نوارهـای مغناطیسـی بـزرگ آن زمـان و ورود 
سیسـتم بـه بدنـه سـازمان )هم زمان بـا تشـکیل اولیـن نمایندگی هـا(، تغییـر کاربری و 
ایجـاد شـرکت تخصصـی برای پشـتیبانی امـور کامپیوتـری و نرم افـزاری، تهیـه برنامه 
پارادوکـس به عنـوان بایـگان اطالعـات و بهبـود اطالع رسـانی بـه دسـتگاه ها از دیگـر 
ویژگی هـای ایـن دوران اسـت. پارادوکـس پایـه اطالعاتـی نظـام جامـع صـدور احـکام 
کنونـی را ایجـاد می کنـد، یك طبقه از سـاختمان صنـدوق به ثبت اطالعـات اختصاص 
می یابد و کارشناسـان تحت نظارت سـرگروه برای ثبت سیسـتمی مشـغول می شـوند، از 
خـارج سـازمان نیـز نیـروی کمکی بـه کار گرفته می شـود و حتی دسـتگاه ها بـرای ثبت 

اطالعات مراجعه می کنند. 
بـا  ارتبـاط  نرم افـزاری  و  زیرسـاخت های سـخت افزاری  تقویـت  بـا  دوران  ایـن  در 
اسـتان ها بـر مبنـای وینـدوز و بعدها وب شـکل می گیرد، کمـی بعدتر با ایجـاد و تقویت 
نظـام جامـع صـدور احـکام، فرآینـد صـدور حکـم سیسـتمی شـده، دوره های آموزشـی 
بـرای کارشناسـان صنـدوق و دسـتگاه ها برگـزار می شـود و دسـتگاه ها بـا دریافـت نـام 
کاربـری امـکان ثبت مسـتقیم اطالعـات را پیدا می کنند. ویژگی دیگر سیسـتمی شـدِن 
صـدور احـکام در ایـن دوران کنتـرل خطاهـای سیسـتمی اسـت؛ تیمـی از کارشناسـان 
مشـغول تبدیـل قوانین ومقـررات بـه کدهای سیسـتمی می شـوند تـا نظام جامـع احکام 
هوشـمند خطاهـای انسـانی را تـا حـد ممکـن کاهش دهـد. اگرچـه برخـی معتقدند این 
هوشمندسـازی منجر به طوالنی شـدن مدت برقراری شـده و در برخی موارد الزم اسـت 
انعطاف پذیـری سیسـتم تقویت شـود اما مبنـای قانونی و اتـکای به شـفافیت را می توان 

مهم ترین اصل این نظام دانست. 
در حـوزه برقـراری نیـز اگرچـه هوشمندسـازی و توسـعه تکنولـوژی منجـر بـه بهبود 
کلـی فرآیندهـا و نتایـج شـده اسـت اما هنـوز فردمحـوری ادامـه دارد، برخی دسـتگاه ها 
و اسـتان ها نیازمنـد تقویـت مـواردی از جملـه نیـروی انسـانی خـود می باشـند. عصـر 
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سیسـتماتیك یـا دوران کنونی، دورانی اسـت که می توانسـت عناوینی چـون عصر مدرن 
و عصـر نویـن را بـر سـینه خـود سـنجاق کنـد امـا هنـوز با ایـن عناویـن فاصلـه دارد و 
شـاید بهتـر باشـد آن را عصـر پسـاتحول نام گـذاری کنیـم، دورانـی کـه از ظرفیت هـا و 
فرصت هـای آن بـه طـور کامل اسـتفاده نشـد تا برای دسـتیابی بـه عصر مـدرن نیازمند 
تحوالتـی دیگـر از جمله تکمیل سیسـتم شـاغلین و بهبـود تبادل اطالعات بـا نهادهای 

قانونی و سایر صندوق های مرتبط باشیم. 
آنچـه تـا اینجـا مـرور شـد چکیـده ماه هـا مطالعـه، مـرور اسـناد و سـوابق پیشـین و 
برگـزاری جلسـات گفت وگو با چندین نفـر از صاحب نظران و نیروهـای با تجربه صندوق 

بازنشسـتگی کشـوری بـود کـه در کتـاب حاضر بـه طور مفصل واکاوی شـده اسـت.
محتـوای کتـاب بـه سـه بخـش کلـی تقسـیم شـده اسـت. در بخش نخسـت تحت 
عنـوان آیینـه تاریخ، سـاختار صـدور احکام بازنشسـتگی و برقـراری در گذر زمـان مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه و رویدادهـا و وقایـع تأثیرگذار در آن مرور شـده اسـت. در بررسـی 
ویژگی هـا و وقایـع تأثیرگـذار درون سـازمانی و برون سـازمانی از ایـن نکتـه نبایـد غافل 
شـد کـه بسـیاری از وقایـع و سـرخط های مطـرح شـده در یـك دوره خـاص در همـه 
دوران نقـش داشـته اند و تنهـا تفـاوت در کم رنـگ یـا پررنـگ شـدن ایـن نقش اسـت، 
سـرخط هایی ماننـد تعامـل با دسـتگاه ها، آموزش و تبـادل اطالعات کـه متعلق به همه 

زمان ها هستند. 
بخـش دوم بـه ذکـر کامـل و دقیـق متن گفت وگوهـای انجام شـده اختصـاص یافته 
اسـت. متـن تمامـی گفت وگوهـا پـس از پیاده سـازی در دو نوبت از جنبه گویشـی و فنی 
مـورد ویرایـش قـرار گرفته و به صورت مکتوب برای افراد ارسـال شـد تا پـس از مطالعه 

نظر نهایی خود را اعالم فرمایند. 
در نهایت سـومین بخش کتاب را پیوسـتی شـامل برخی مسـتندات تاریخی و قوانین 
مربوطه تشـکیل داده که از جذابیت خاصی برخوردار اسـت. پیش از پایان سـخن بر خود 

مقدمه
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الزم می دانـم از جنـاب آقـای دکتر عظیمی به پـاس راهنمایی های گره گشایشـان کمال 
قدردانـی را بـه عمـل آورم؛ همچنین از جناب آقای عابدینی بابت همکاری ارزشمندشـان 
در تسـریع فرآیندهـای برگـزاری مصاحبه ها، همکاران اداره کل امـور فنی بابت همکاری 
در تهیـه احـکام و مسـتندات قدیمـی و همچنیـن سـرکار خانم ترانـه کسـرائی نژاد بابت 
زحمات شـان در پیاده سـازی و ویرایـش اولیه متون بسـیار ممنونم. امید کـه این پژوهش 
و تـالش همـه افـراد شـریك در آن منجـر به برداشـتن گامی مثبـت در راسـتای آرمان 

نهایی مان یعنی تکریم بازنشستگان عزیز و افزایش رفاه آنان گردد. 

مسعود کسرائی نژاد



بخش اول:

آیینه تاریخ





حکـم بازنشسـتگی در واقـع برگـه ای ا سـت کـه بـه پـاس چندین سـال خدمت فـرد به 
سـازمان تقدیـم او می شـود. شـاید این طـور بـه نظر رسـد این حکـم تنها برگـه کاغذی 
اسـت کـه اطالعاتـی نظیـر کـد ملـی و نـام فـرد را بـا خـود دارد امـا از نـگاه شـخص 
بازنشسـته، حـرف بـه حرف ایـن حکم یادآور هـزاران خاطـره تلخ و شـیرین از یک عمر 
کار و تـالش اسـت. نگاهـی کـه با لبخنـدی تلخ یا شـیرین همراه اسـت و گاهی ممکن 

است به افسوس سال های دوری که دیگر باز نمی گردند آهی از دل بر آورد. 
خالصه فرآیند مالی مختوم به حکم بازنشستگی چنین است: 

از دریافتـی ماهانـه هر شـاغلی در دوران خدمت مبلغی کسـر و به حسـاب 
صنـدوق بازنشسـتگی واریز می شـود، دولت هـم مبلغی را به عنوان سـهم 
کارفرمـا پرداخـت می کنـد، ایـن مبالـغ بایـد در صنـدوق سـرمایه گذاری 
شـوند. زمانـی کـه شـخص از لحـاظ سـن و سـابقه کاری بـه شـرایط 
بازنشسـتگی می رسـد با همکاری دسـتگاه خود درخواسـت صـدور حکم 

بازنشستگی می کند.1 

صـدور حکـم بازنشسـتگی را می تـوان یکـی از مهم تریـن وظایـف و به عبارتـی ابزار 
تعیین کننـده ارتباطـات مالـی فـرد بـا سـازمان در دوران بازنشسـتگی به عنـوان یکـی از 
بنیان هـای فلسـفی شـکل گیری صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری دانسـت. بـا پذیـرش 
صـدور حکـم به عنـوان یکـی از مهم تریـن وظایف صنـدوق بـدون تردید اولین پرسـش 

1-  گفت وگو با بهروز انتظاری
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مطـرح در خصـوص آن نحـوه انجـام وظیفـه خواهـد بود.
معیـار سـنجش عملکـرد صنـدوق در ایـن حوزه مـدت زمان صـدور حکـم و برقراری 
حقوق بازنشسـتگی اسـت. هرچه فرآیند صدور حکم سـاده تر باشـد و با سـرعت بیشتری 
انجـام پذیـرد آرامـش بیشـتری بـرای بازنشسـته بـه دنبـال داشـته و منجر بـه رضایت 
او خواهـد شـد، از سـوی دیگـر هرگونـه تأخیـر در صـدور حکـم عـالوه بـر نارضایتـی 

بازنشستگان، از صندوق و دستگاه نیز چهره ای ناشایست به تصویر می کشد. 



1- عصر سنتی صدور احکام و برقراری

عصـر سـنتی نظـام صـدور احکام و برقـراری را می تـوان بـه دو دوره پیش از تشـکیل 
سـازمان بازنشسـتگی کشـوری و پس از آن تقسـیم کـرد. در این دوران کلیـه فرآیندها 
بـه صـورت دسـتی و تبـادالت اطالعـات و اسـنادی میـان دسـتگاه ها و صنـدوق 
بازنشسـتگی بـا فرآینـدی زمان بـر و هزینه بـر بـه وسـیله پسـت و مراجعـات متعـدد 
حضـوری انجـام  شـده اسـت. مهم تریـن ویژگـی ایـن دوران را می تـوان فـرد محوری 
فرآیندهـا دانسـت، فرآینـد صدور حکـم و برقراری حقوق بازنشسـتگی در عصر سـنتی 
بـه شـدت بـه شـخص کارگزیـن دسـتگاه و البتـه کارشناسـی از صندوق که مسـئول 
بررسـی آن پرونـده می شـد وابسـته بـود، بـه طوری کـه اگر هر دو سـمت ماجـرا افراد 
دلسـوز و دغدغه منـد قـرار داشـتند نهایتا با یک بار ارسـال مـدارک و پرونـده حکم فرد 
صـادر و حقـوق بازنشسـتگی او برقـرار می شـد امـا در غیـر این صـورت پرونـده بارها 
دچـار رفت وبرگشـت های ناشـی از نقـص مدارک می شـد و عـالوه بر هزینه هـای باال 
بـا تأخیـر در صـدور حکـم و برقراری، زندگـی افـراد را در ابتدای دوران بازنشسـتگی با 

چالشی بزرگ مواجه می ساخت. 
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1-1- پیش از تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری
پیـش از تشـکیل سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در سـال 1354، امـور مربـوط بـه 
بازنشسـتگان در اداره کل بازنشسـتگی )اداره تقاعـد( به عنـوان زیرمجموعـه ای از وزارت 
دارایـی انجـام می شـد. در آن دوران زمانـی کـه فـرد حائز شـرایط بازنشسـتگی می شـد، 
ابالغیه بازنشسـتگی او توسـط دسـتگاه صـادر و همراه با مـدارک مورد نیاز بـه اداره کل 
بازنشسـتگی در دارایی ارسـال می شـد. به نظر می رسـد بررسی صحت مسـتندات در آن 
زمـان محـدود بـه کامل بـودن مدارک ارسـالی بـوده و نظـارت چندانی بر صحـت ارقام 
اعالمـی یـا شـرایط بازنشسـتگی فرد وجود نداشـته اسـت؛ پـس از بررسـی های هویتی 
نامه تسـجیل ابالغیه ارسـالی صادر شـده و به دسـتگاه اعالم می شـد که حکم برقراری 
حقـوق بـا ایـن مبلغ مورد تائید اسـت، همچنین رونوشـتی از این نامه بـرای واحد اجرایی 

و پرداخت امور مالی اداره کل بازنشستگی ارسال می شد. 
صنـدوق ابتـدا بـه صـورت یـک اداره کل زیرمجموعـه سـازمان اداری 
اسـتخدامی بود و امور بازنشسـتگی در آن قسـمت انجام می شـد. در واقع 
هـم در زمـان اشـتغال و هـم در زمان بازنشسـتگی فـرد زیرمجموعه یک 
سـازمان بـود و فقـط امـور او از یک اداره کل بـه اداره کل دیگـری منتقل و 

حکم او صادر می شد.1 

بـا توجـه بـه این که در ایـن دوران محلی بـرای ثبـت و ابزاری برای سـنجش صحت 
احـکام وجـود نداشـته، دسـتگاه ها در صدور حکم بازنشسـتگی نقش پررنگ تری نسـبت 
بـه اداره بازنشسـتگی دارنـد؛ اتفاقی که از منظر سـاختاری با توجه به جایـگاه ذی نفعان و 
ماهیـت وجـودی اداره تقاعـد یـک خطای راهبردی بـوده و زمینه افزایش فسـاد احتمالی 
را ایجـاد می کنـد؛ کمـی بعـد با تشـکیل سـازمان بازنشسـتگی و افزایش نسـبی نظارت 
بـر کسـور دوران اشـتغال و صحـت مـدارک در زمـان بازنشسـتگی تا حدی بـه حکومت 

1-  گفت وگو با کارشناسان
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دستگاهی خاتمه داده می شود. 
زمانـی کـه اداره کل بـود امور به صـورت دسـتی انجام می شـد. همکاران 
پرونـده را ورق می زدنـد و صفحـه بـه صفحـه بررسـی می کردنـد تـا اگر 
مـواردی نقـص داشـت شناسـایی شـوند. بـه مـا کارهـای سـبک تر را 
می دادنـد و گاهـی هـم امـور موظفیـن طبـق مـاده 81 و 82 به مـا واگذار 
می شـد. فرم هایـی بود کـه به عنوان کارشناسـی اولیـه انجـام می دادیم و 

سپس بازبین داشتیم که موارد را بررسی می کرد.1 

در ایـن دوران حکـم بازنشسـته توسـط اداره تقاعـد امضـا می شـود. در واقـع دسـتگاه 
ابالغیـه بازنشسـتگی را صـادر )دسـتگاه مسـتلزم ایـن امـر اسـت( و صنـدوق پـس از 
بررسـی های الزم )کـه بـه نظر سـطحی و مقدماتی اسـت( در صورت صحـت مدارک و 

محاسبات، تائیدیه آن را صادر می کند. 
بـا توجـه به دسـتی بـودن امور در سـاختار سـنتی، فرآیند صـدور حکم بـه این صورت 
اسـت کـه فرم هـای مخصـوص و مـورد تائیـد سـازمان اداری اسـتخدامی در اختیـار 
دسـتگاه ها قـرار می گیـرد، دسـتگاه در زمـان ارسـال پرونده فـرم را نیز تکمیـل می کند، 
کارشناسـان اداره پـس از دریافـت پرونـده ارقام و مسـتندات را کنترل کـرده و در صورت 
تائیـد محتـوای تکمیـل شـده، فـرم را امضا و به مقـام باالدسـتی می دهند، امضـا کننده 
نهایـی فـرم بـر اسـاس رتبـه تعییـن می شـود و در نهایـت فـرم تکمیل شـده همـراه با 
امضـای کارشـناس و افـراد دارای حـق امضا به عنوان حکم بازنشسـتگی بـرای تقدیم به 

بازنشسته به دستگاه برگردانده می شود. 
روی حکـم بازنشسـتگی هـم امضای مسـئول امـور اداری دسـتگاه و هم 

همکاران اجرائی ما بود.2 

در خصوص برقراری در این دوران اطالعات چندانی در دسـترس نیسـت، تعداد اندک 

1-  گفت وگو با احمد قربانی
2-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی
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بازنشسـتگان در آن مقطـع و طـرح مسـئله بازنشسـتگی و حقوق بازنشسـتگی به عنوان 
مبحثـی نـو در سـاختار اداری آن زمـان منجـر به عدم وجـود تقاضای باال و فشـار کاری 
شـده و بـا توجـه بـه این کـه پرونده اشـتغال و بازنشسـتگی هـر دو در یک سـازمان قرار 
داشـته، احتمـااًل امـور اداری صـدور حکم و برقراری با سـرعت انجام می شـده اسـت؛ به 
مـرور بـا گـذر زمـان و افزایـش تعـداد بازنشسـتگان دسـتگاه ها حجـم کاری اداره تقاعد 
افزایـش می یابـد و هم زمان با افزایش توجهات، اهمیت سـالمندی و دوران بازنشسـتگی 
نیـاز بـه وجود دسـتگاهی مسـتقل در ایـن حوزه برجسـته می گردد تا سـرانجام در سـال 
1354 بـه موجـب قانـون یـک سـازمان مسـتقل به نام سـازمان بازنشسـتگی کشـوری 

ایجاد می شود. 

1-2- پس از تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری 
1-2-1- فرآیند صدور حکم

با تشـکیل سـازمان بازنشستگی کشـوری فرآیندهای بررسـی پرونده بازنشستگی، صدور 
حکـم و برقـراری بـر عهـده سـازمان قـرار می گیـرد. در ایـن دوران نیـز محتـوای حکم 
بازنشسـتگی در دسـتگاه ها تهیـه می شـود و فـرم موجـود تکمیل شـده بـا ابالغیه حکم 
بـه امضـای باالتریـن مقـام دسـتگاه صـادر و همـراه بـا پرونـده بازنشسـتگی فـرد حائز 
شـرایط بازنشسـتگی به محل سـازمان در تهران ارسـال می شـود. کارشناسـان سـازمان 
پرونده هـای ارسـالی را بررسـی کـرده و در صـورت موافقـت بـا صحـت مسـتندات و 
محاسـبات تائیدیـه برقـراری توسـط واحد اجرایـی صندوق بـا امضای مدیران اسـتانی و 
مدیـرکل اداره کل اسـتان تهـران )در تهران( صادر می شـود، اگر هم در بررسـی پرونده با 
مـوارد خطـا یـا نقص هـای احتمالی مواجه می شـدند فرآیندهـای خاص خـود را به دنبال 
داشـت کـه عمومـاً منجـر به ارسـال چند باره پرونده میان دسـتگاه و سـازمان می شـد تا 

ضمن رفع نواقص، طرفین در خصوص صحت محتوا به توافق برسند.  
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بعـد از 1354 انجـام فرآینـد برقـراری بـر عهـده صندوق بازنشسـتگی 
قـرار گرفـت، فرم هـای چنـد نسـخه ای بـرای تائیـد ارسـال می شـد که 
شـامل نسخه دسـتگاه، نسـخه مسـتخدم، نسـخه صندوق بازنشستگی 
و نسـخه امـور مالـی بـود و به ترتیـب هرکـدام وظیفـه خودشـان را بعد 
از تائیـد برقـراری انجـام می دادند. مـوارد مربوط به مزایای بازنشسـتگی 
شـامل عائله منـدی، اوالد و بیمـه را دسـتگاه اقدام می کـرد و صندوق فقط 
پرداخـت حقوق را بر عهده داشـت. تا پیـش از 1379 که امور دسـتی بود 
دسـتگاه فرم هـای آیین نامـه اجرایـی مـاده 102 را در چنـد نسـخه امضا 
می کـرد، قسـمت پاییـن حکم هم بخشـی دیده شـده بـود که همـکاران 
صندوق بازنشسـتگی تائیـد می کردند، نسـخه های امضا شـده برای ثبت 
بـه دبیرخانـه صنـدوق می رفـت و از آنجا هم به دسـتگاه ارسـال می شـد. 
بعـد از آن سـال دسـتگاه ها فرم ها را ارسـال می کنند و فقـط حکم تائیدیه 
برقـراری حقـوق بازنشسـتگی با امضـای همکاران ما به دسـتگاه ارسـال 

می شود و می توانند به عنوان حکم بازنشستگی رؤیت کنند.1 

حکم بازنشسـتگی از فرم های سـازمان بازنشسـتگی بود که توسـط سـازمان اداری و 
اسـتخدامی تهیـه شـد. ایـن فـرم در اختیار دسـتگاه ها قـرار داشـت و زمان بازنشسـتگی 
فـرد آن را تکمیـل و بـه صندوق ارسـال می کردنـد، همین فرم به صورت دسـتی امضا و 
بایگانـی می شـد، یک نسـخه برای تسـجیل به واحـد درآمدوهزینـه می رفت تـا در وجه 

ذی حساب پرداخت شود و یک نسخه هم برای فرد به دستگاه ارسال می شد. 
آن زمـان اداره امور اسـتخدامی فرم هـای مخصوصی را طراحـی کرده بود 
کـه دسـتگاه ها تکمیـل می کردند، همـکاران صندوق چک لیسـت داشـتند 
و فرم هـا را کنتـرل می کردنـد. اگـر مـوارد کامـل بـود پاییـن آن را امضـا 
می کردنـد و پرونـده بـه بازبیـن ارسـال می شـد؛ بعـد از بررسـی مجـدد 
پرونـده بـه رئیس قسـمت، معـاوِن مدیـرکل و مدیرکل ارسـال می شـد. 
امضـای نهایـی فرم هـا بـر اسـاس رتبه صـورت می گرفـت، بـرای مثال 

1-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی
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دکتـری گـروه 16 بـود و توسـط مدیرکل امضا می شـد، گروه زیـر 7 را نیز 
رئیـس قسـمت انجـام مـی داد. اما از سـال 1370 همـکاران صنـدوق به 
اسـتان ها می رفتنـد و فرم هـا را تکمیـل و به صنـدوق می فرسـتادند. یکی 

از این فرم ها همان حکم بازنشستگی فرد بود.1 
زمانـی که حکمی توسـط همکاران در اداره کل بازنشسـتگی و وظیفه تائید 
می شـد، همـکاران اداره درآمدوهزینه یک نسـخه را برای تسـجیل تائید و 

به خزانه ارسال می کردند تا اعتبارش را دریافت کنند.2  

با تشـکیل سـازمان بازنشستگی کشـوری نظارت بر صحت مسـتندات و ارقام اعالمی 
تقویت شـد. در این مقطع، موارد مشـخصی توسـط کارشناسـان سـازمان هنگام دریافت 
پرونـده مـورد بررسـی قرار می گیـرد تا پیـش از ارجاع به مقام بعـدی، بـرای ادامه فرآیند 
از صحت محتوای آن اطمینان نسـبی حاصل شـود. موارد الزم برای بازنشسـتگی شـامل 
حکـم اسـتخدام اولیـه، احکام دو سـال آخر، احـکام غیبت، معوقـه، مرخصـی و... بود که 

به همراه درخواست بازنشستگی ارسال می کردند. 
وضعیـت صـدور حکـم بـه این صـورت بود کـه پرونـده افراد درخواسـت 
می شـد و از ابتـدا مـورد بررسـی قـرار می گرفـت؛ فاصله خدمتی، شـامل 
مرخصـی بـدون حقـوق، انفصـال از خدمـت و غیبـت غیرموجـه از جمـع 
سـنوات خدمت کسـر می شـد. اگر دسـتگاه ایـن مـوارد را رعایـت کرده 
بود و سـی سـال تکمیل شـده بود، صندوق احـکام را صـادر می کرد. یکی 
از شـرایط هـم این بـود که زمان ارسـال پرونده توسـط دسـتگاه از لحاظ 

کسور رسمی بدهی به صندوق بازنشستگی نداشته باشند.3 

ادارات کل سـازمان جهـت بررسـی صحـت مـدارک اسـتعالم می گرفتنـد، بـرای مثـال 
یکـی از مـوارد حائـز اهمیـت این بـوده که فرد فاصلـه خدمتی نداشـته باشـد.4 مبلغ حقوق 

1-  گفت وگو با احمد قربانی
2-  گفت وگو با شهروز عبادی

3-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
4-  با توجه به این که احکام ارسالی به دو یا سه سال آخر محدود می شدند انجام استعالم در این خصوص حائز اهمیت بود.



29بخش اول: آیینه تاریخ

بازنشسـتگی بازنشسـتگان نیز بر اساس قوانین و احکام سـال های پایانی خدمت فرد تعیین 
می شـد، در آن دوران با توجه به ضعف نظارتی، ذی حسـابان رکن معتمد در انجام محاسـبات 
و کنتـرل کسـور و پرداختی هـا بودند، به نظر می رسـد با توجه به این که ذی حسـاب نماینده 

دولت بوده، همه امور بر مبنای اعتماد به او انجام می شده است. 
قبـل از قانـون مدیریت خدمات کشـوری و از زمـان اجرای مـاده 17 قانون 
اسـتخدام کشـوری، زمانـی کـه کارمنـدان دولت اسـتخدام می شـدند و از 
قـرارداد آزمایشـی بـه قطعـی تغییر وضعیـت می دادنـد، مشـترک صندوق 
بازنشسـتگی کشوری می شـدند و دسـتگاه های اجرایی موظف بودند کسور 
مربوطـه را -کـه تا سـال 79 شـامل 5 . 8 درصد سـهم مسـتخدم و 12.75 
درصـد سـهم کارفرما بود- به حسـاب صنـدوق واریز کنند، از سـال 79 نیز 

9 درصد سهم مستخدم و 5 . 13 درصد سهم کارفرما بود.1 

تـا سـال 77-1376 سیسـتم سـنتی برقرار بـوده و تولد نظـام جامع احـکام را می توان 
سال 1379 دانست. 

1-2-2- بایگانی
کارشناسـان صنـدوق ضمـن بررسـی و تائیـد پرونـده، خالصـه پرونـده ای نیـز تهیـه 
می کردنـد تـا در بایگانـی صنـدوق حفـظ شـود. بعد از تهیـه خالصـه پرونـده و بایگانی 
آن2 اصـل پرونـده به دسـتگاه ها برگردانده می شـد. موقعیت فیزیکـی بایگانی ها )معمواًل 
در زیرزمین هـا و فضاهایـی بـدون امکانـات تهویـه هـوا( و ارتبـاط مسـتمر بایگان هـا با 
پرونده هـای نمـور و سرشـار از آلودگـی منجـر بـه شـیوع بیماری هـای بسـیاری میـان 

کارکنان می شد. 

1-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
2-  روبـه روی دانشـگاه تهـران، سـاختمانی متعلـق به صنـدوق که یک طبقـه آن مخصوص بایگانـی پرونده های 

بازنشستگی بوده است. 
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هـر روز سـهمیه شـیر گـرم داشـتیم و تـاش می کردنـد تـا به سـامت 
همکاران رسیدگی شود.1 

در اسـتان ها نیـز بایگانـی به همین روال برقـرار بود، برای مثـال در اصفهان یک واحد 
140 متـری بـه طـور کامـل بـرای بایگانی طبقه بنـدی شـده و پرونده ها در آنجـا ثبت و 

ضبط می شدند.  
مـدارک به صورت دسـتی و بر اسـاس تاریخ ثبت می شـد و دسترسـی به 
سـوابق خیلی سـخت بـود. قدیم یـک سیسـتم دبیرخانه داشـتیم که فقط 
صـادره و وارده را بـا توضیحاتـی کـه اپراتور سیسـتم وارد می کرد داشـت. 
امـکان پیوسـت کردن مسـتندات نبود، یک شـماره صـادره به ما مـی داد و 
یـک شـماره وارده کـه از دسـتگاه می آمـد؛ آن هـا را ثبت می کردیـم و بقیه 
امـور دسـتی انجام می شـد. بـرای دسترسـی به بایگانـی نامه ها هـم باید 
در سیسـتم دبیرخانـه فیزیکـی می رفتیـم و آن را خـارج می کردیـم. امروز 
سیسـتمی اسـت و خیلی راحت هم اطاعات را ثبت می کنیـم و هم با توجه 

به دسترسی به اسکن مدارک سوابق را مشاهده می کنیم.2 

1-2-3- رفت وبرگشت های ملی
حوالـی دهه هـای 70-50 ارسـال پرونده هـا و پیگیری امور از شـرایط مناسـبی برخوردار 
نبـود، در بسـیاری از مـوارد پرونده هـا بـا گونـی به تهـران ارسـال می شـد و پیگیری آن 
بسـیار هزینه بـر و زمان بـر بود، برای مثال شـیوه نسـبتاً رایـج برای پیگیری امـور این بود 
کـه نماینـدگان دسـتگاه ها تعـدادی پرونده را از اسـتان بـا خود بیاورنـد یا پرونده هـا را با 
پسـت بفرسـتند و سـپس نماینده ای از دسـتگاه برای پیگیری حضوری امور مراجعه کند.

در سـاختار سـنتی اگـر پرونـده ای ایـراد داشـت3 طـی مکاتباتـی به دسـتگاه برگشـت 
1-  گفت وگو با شهروز عبادی

2-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
3-  برای مثال یکی از مشـکالت آن دوران شناسـایی مواردی بود که کسـور فرد واریز نشـده بود و بسـیار پیش 

می آمـد کـه فـرد اعالم می کرد دسـتگاه از حسـاب او کسـر کرده اما به حسـاب صنـدوق واریز نکرده اسـت.
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می خـورد و پـس از رفـع ایـراد مجـدد بـرای صندوق ارسـال می شـد؛ تـا اینجـای تعامل 
شـرایط چنـدان بحرانـی بـه نظر نمی رسـد اما در برخـی موارد کارشـناس متوجـه تمامی 
ایرادات پرونده نمی شـد یا کارگزین دسـتگاه قبل از ارسـال مجدد همه ایرادات را برطرف 
نمی کـرد و ایـن مسـئله سـبب می شـد تا یـک پرونـده چندین بار رفت وبرگشـت داشـته 
باشـد، بدون شـک رفت وبرگشـت متعـدد پرونده های قدیمـی که بخش عمده آنـان دچار 

پوسیدگی بودند آسیب های فیزیکی زیادی نیز به محتوای پرونده وارد می کرد. 
پرونـده می آمـد همـکار مـا می دیـد کپـی شناسـنامه نیسـت، یادداشـت 
می کـرد و توسـط معـاون قسـمت امضـا می شـد، تا بـرود یک مـاه طول 
می کشـید و دوبـاره می آمـد این بـار می دیدنـد مثـا فـرم یـک نیسـت و 
فرآینـد تکرار می شـد. همـکاران آموزِش درسـتی ندیده بودنـد و این طور 
نبـود کـه یک بـار صفر تـا صد پرونـده چـک شـود. آن زمان بروکراسـی 
خیلـی بـد بود. در کارگزینی دسـتگاه ها هـم همین شـرایط و خطاها برقرار 
بـود، شـاید هیچ وقت یـک کتابچـه راهنما به آن هـا ندادیم که همـه نیازها 
را گفته باشـد تا چک کنند و بعد برای ما بفرسـتند، بیشـتر موارد به صورت 
شـفاهی منتقل می شـد یا اگر سـازمان نامـه ای به آموزش وپـرورش می زد 
نامـه دسـت یـک قسـمت می مانـد و در کل کشـور صدهـا واحـد وجـود 

داشت که بی خبر بودند.1  

بـر اسـاس گفتگ وگوهـا بـه نظـر می رسـد فرآینـد رفت وبرگشـت پرونده هـا بـرای 
دسـتگاه های اسـتان ها حداقـل 6 مـاه و بـرای دسـتگاه های تهـران نیز حدود 3 تـا 4 ماه 
زمان می برده اسـت. برای رفع بخشـی از این مشـکالت، به دسـتگاه ها اعالم شـده بود 

یک ماه پیش از بازنشستگی مدارک فرد را ارسال کنند. 
بُعـد دیگـر ایـن ماجـرا هزینـه بـاالی رفت وبرگشـت  پرونده هـا بـود کـه بدون شـک 
یکـی از مشـکالت مهـم بـه حسـاب می آمد. هزینـه ارسـال پرونده از اسـتان بـه تهران 

1-  گفت وگو با بهروز انتظاری
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را دسـتگاه ها پرداخـت می کردنـد و در صـورت نیـاز به برگشـت، بـر عهده سـازمان بود. 
بـا گـذر زمان، پیشـرفت تکنولـوژی و بهبـود راه های ارتباطـی طبیعتاً ارتباطـات صندوق 
بـا دسـتگاه ها و اسـتان ها نیـز بهبـود یافـت و بـا تقویـت اطالع رسـانی ها بخشـی از این 

مشکالت برطرف شد. 

1-2-4- پیگیری دستگاه ها و بازنشستگان
رفت و برگشـت های متعـدد منجـر بـه طوالنی شـدن زمـان برقراری شـده و مشـکالت 
مالـی زیـادی را بـرای بازنشسـتگان بـه دنبـال داشـت، ایـن مسـئله منجر بـه اعتراض 
بازنشسـتگان شـده و پیگیـری وضعیـت پرونـده و پیشـرفت آن در فرآیند برقـراری را به 
امـری ضـروری تبدیـل کـرده بـود، ایـن پیگیری ها بیشـتر از سـوی دسـتگاه ها صورت 
می گرفـت و بـا توجـه به بعد مسـافت و هزینـه معمواًل خود بازنشسـته ها بـرای اعتراض 
بـه تهـران مراجعـه نمی کردنـد، البتـه اگـر هـم بازنشسـته ای بـه تهـران می آمد پاسـخ 

کارشناسان سازمان این بود که حکم صادر نشده و نمی توان اقدامی انجام داد. 
در سـمت دیگـر اما بازنشسـتگان در شـهرهای خـود به اسـتانداری و دستگاه شـان به 
دفعـات متعـددی مراجعـه می کردنـد و حتـی گاهی به دلیل عدم دریافت پاسـخ مناسـب 
و بـا توجـه به فشـار هزینه هـای زندگـی برخی افراد بـه تهـران می آمدند؛ ایـن هزینه ها 
عـالوه بـر فـرد متوجه سـازمان و دسـتگاه هـم می شـد و از طرفـی مخاطرات سـفر نیز 

وجود داشت. 

1-2-5- تأخیرهای دردسرساز و اقدامات جبرانی
از ویژگی هـای آن دوران تعـداد کـم نیـروی سـازمان بـود، بـه طـوری کـه بسـیاری از 
کارشناسـان عامـل اصلی تأخیرهـای موجود در صـدور حکم و برقـراری را کمبود نیروی 

انسـانی صنـدوق و حجـم کاری بـاالی آن می داننـد.



33بخش اول: آیینه تاریخ

50-40 نیرو در اداره کل بازنشسـتگی بودیم و همه دسـتگاه های کشور را پوشش 
می دادیم، حجم کار بسـیار بیشـتر از امروز و تعداد ما هم بسـیار کم بود.1

در برخی موارد در پاسـخ به پیگیری و اعتراض به حق بازنشسـتگان اقداماتی از سـوی 
دسـتگاه ها صـورت می گرفـت، بـرای مثـال برخـی از دسـتگاه ها زمانی که بازنشسـته با 
مراجعـه حضـوری اعالم نیـاز می کـرد، او را راهنمایی می کردند تا جهت دریافت بخشـی 
از مطالبـات خـود به صورت علی الحسـاب درخواسـتی مکتوب ارائه دهد، سـپس از محل 
وجوهـی کـه از صندوق نزدشـان مانـده بود، حداکثر تـا 50 درصد حقوق بازنشسـته را به 

صورت علی الحساب به او پرداخت می کردند.  
در ایـن خصـوص توجـه بـه دو نکته ضـروری اسـت، اول این کـه این حمایت شـامل 
تمام بازنشسـتگان آن دسـتگاه نمی شـد و صرفـاً به مواردی که مراجعـات مکرر حضوری 
داشـتند تعلـق می گرفـت و دوم این کـه همیـن حمایـت حداقلـی نیـز تنهـا در برخـی از 

دستگاه ها اتفاق می افتاد و به نوعی به میزان دلسوزی مسئولین وابسته بود. 
در میان دسـتگاه ها بیشـتر آموزش وپرورش و علوم پزشـکی این حمایت ها 

را انجام می دادند.2 

زمانـی کـه حقـوق بازنشسـتگی فرد برقرار می شـد، ذی حسـاب دسـتگاه که مسـئول 
پرداخـت علی الحسـاب ها بـود اعتبار وجـوه پرداخت نشـده را به صورت یک جـا از خزانه 
دریافـت می کـرد، از همیـن محـل علی الحسـاب های پرداختی به فرد کسـر و باقی وجوه 

به حساب او واریز می شد. 

1-2-6- مطالبات سازمان
از دیگـر ویژگی هـای برجسـته  در این دوران مطالبات سـازمان از دولت و دستگاه هاسـت. 

1-  گفت وگو با شهروز عبادی
2-  گفت وگو با احمد قربانی
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اگرچـه ایـن مسـئله ارتبـاط مسـتقیمی با فرآینـد صدور حکـم و برقـراری نداشـته اما از 
کانال هایـی چـون اقدامـات جبرانـی دسـتگاه بـرای بازنشسـته یـا جـذب تمرکـز و توان 
مدیریـت ارشـد سـازمان بـه خود که مانـع از تمرکـز مدیریت بر مسـئله صـدور احکام و 
پرداخت هـا می شـد، نقـش پررنگـی در فرآیندهـا صـدور حکم و برقراری داشـته اسـت.

زمانـی کـه پرداخت هـا بـر عهـده ذی حسـاب بود مـوارد زیـادی پیش می آمـد که فرد 
فـوت شـده بود، ذی حسـاب پـول را از صنـدوق می گرفت اما به حسـاب بازنشسـته واریز 
نمی کـرد و پـس گرفتـن ایـن وجـوه از دسـتگاه ها بسـیار زمان بر و فرسایشـی بـود، این 
مسـئله سـبب شـده بـود گاهـی وجـوه یـک تا چنـد سـال نـزد دسـتگاه ها بماننـد. البته 
برخـی دسـتگاه ها از محـل این وجـوه اقدامات مفیـدی نظیر پرداخت های علی الحسـاب 
بـه بازنشسـتگان انجام می دادنـد یا بعضاً با سوءاسـتفاده از این وجوه به کارمندان شـاغل 
در دسـتگاه وام داده می شـد و... کـه بـدون شـک هیچ کـدام از این اقدامـات توجیه کننده 

عدم تسویه مطالبات به حق سازمان نیستند. 
از سـوی دیگـر ذی حسـاب ها معمـواًل دغدغه چندانـی در پرداخت نداشـتند و در موارد 
بسـیاری پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی و وظیفـه بـا تأخیر همراه بـود، تأخیرهایـی که از 

سوی دستگاه یا بانک سر می زد و نظارتی روی آنان وجود نداشت. 
بـا گـذر زمـان پرداخـت مسـتقیم تبدیل بـه دغدغه سـازمانی شـد و طـی فرآیندهای 
اجرایـی خـاص خـود پـس از تجمیع حسـاب ها در بانـک صـادرات، گـردآوری اطالعات 
بازنشسـتگان و افتتـاح حسابشـان در بانـک صـادرات از دهـه 90 حقـوق بازنشسـتگی 

مستقیماً به حساب بازنشستگان واریز گردید. 



2- عصر تحول

سـال 1378 واحـد برنامه ریـزی بـر اسـاس تشـکیالت جدیـد ایجاد می شـود، ایـن واحد 
اطالعـات را از آقـای وزیـری دریافـت و چند نسـخه در خصـوص زمان برقـراری با یک 

فرمول محاسبه و به صورت گزارش کتابچه ای منتشر می کند. 

2-1- برنامه ریزی و نقشه راه
اولیـن عامـل مطـرح در تحوالت شناسـایی اهـداف و برنامه ریزی برای دسـتیابی به آنان 
اسـت، فقـدان توجـه به این مهم مسـیر پیـش رو را بـا آزمون وخطا مواجه کـرده و منجر 

به اتالف منابع و کاهش کارایی خواهد شد. 
در مسـیر تحـوالت مکانیـزه شـدن و ایجـاد نظـام صـدور احـکام اگرچـه از قبـل بـه 
مزایایـی همچـون کاهش سـفرهای درون اسـتانی توجه شـده بـود و برخـی موضوعات 
بـه صـورت مـوردی بررسـی و برای آنـان برنامه ریزی صـورت می گرفت اما نقشـه راه یا 

برنامه راهبردی مشخصی وجود نداشت. 
زمـان شـروع سیسـتم احـکام گروهـی از همـکاران صنـدوق بـه همراه 
همکاران شـرکت بهور اطاعات را صورت جلسـه می کردند و در سیسـتم 
به عنـوان اطاعات پایـه تعریف می شـد. قوانین ومقررات هـم که تصویب 
شـد اداره کل امـور فنـی متولی اصلی اعام آن به شـرکت بهور بـود. یادم 
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اسـت که همـکاران از واحدهـای مختلف فعـال بودند، اطاعات مـورد نیاز 
در اداره درآمدوهزینـه بود، مسـائل حقوقی و برخی مـوارد مانند وام مربوط 
بـه حمایت هـای بعـد از بازنشسـتگی مطرح بـود، سیسـتم های جانبی به 
سیسـتم احـکام متصـل شـد و همـکاران امـور مالـی و دیگـر واحدها به 
صـورت کار تیمـی اطاعـات را منتقـل می کردنـد و بهـور هم کـه مجری 
انجـام کار بـود داده ها را در سیسـتم تعریف می کرد. اوایل جلسـاتی برای 
هماهنگـی برگـزار می شـد امـا برخی از مـوارد هـم از طریـق آزمون وخطا 

مشخص می شدند.1  

در خصـوص راهنمـای عملکـرد نیـز از قدیـم و دهـه هفتـاد در سـاختمان صنـدوق 
تابلوهایـی بـا عنـوان راهنمای ارباب رجـوع روی دیوارها نصب شـده بود تـا به مراجعین 
کمـک کنـد تا فرآیند درسـت تهیه مـدارک و ارسـال آنان را یـاد بگیرند تا امور سـریع تر 
انجـام شـود. بـا ایـن حال ایـن مـوارد را نمی توان به عنـوان نقشـه راه با مطالعـه دقیق و 

پیش بینی نیازها و آینده مکانیزه شدن سیستم صدور احکام تلقی کرد. 
در تشـکیل نمایندگی هـای اسـتانی که نقش پررنگـی در تحوالت نظام صـدور احکام 

دارند، توجه زیادی به برنامه ریزی مسیر پیش رو وجود داشته است. 
بـدون نقشـه راه کـه نمی شـود! راه انـدازی اسـتان فرآیند خـاص خودش 
را دارد، زمانـی کـه بـه مـا ابـاغ می شـود نمایندگـی اسـتان را راه اندازی 
کنیـم، قطعـاً نیازسـنجی انجام شـده. ابتدا جـذب نیرو داریـم و بعد بحث 
آمـوزش اسـت، کاس هـای آموزشـی بـرای نیروهـا برگـزار و بافاصلـه 
شـروع بـه بررسـی پرونده ها کردیـم. مثـًا قبـل از این که به ما سیسـتم 
بدهند چندین جلسـه توجیهی داشـتیم، کار کردن با سیسـتم، نحوه صدور 
احـکام و بررسـی آنان برای مدیران و کارشناسـان اسـتان ها آموزش داده 
می شـد و بعد سیسـتم ها می رسـیدند که یک فرآیند شـش ماهه داشـت 

تا در استان شروع به حکم گرفتن کنیم.2  

1-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی
2-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
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2-2- اصاح ارقام
یکـی از پرتکرارتریـن دالیـل برگشـت پرونده هـا اشـتباه محاسـباتی دسـتگاه ها در رقم 
برقـراری بـوده اسـت. در مقطعـی از ناحیـه کارشناسـان صنـدوق بـه مدیریت پیشـنهاد 
می شـود تـا مبلغـی را تعییـن کننـد و اگـر رقـم اعالم شـده تـا آن میزان اشـتباه داشـت 
اجـازه اصـالح داشـته باشـند. این پیشـنهاد بـا توجه به هزینه باالی پسـت و مشـکالت 
ناشـی از ارسـال پرونده مورد اسـتقبال مدیریت قرار گرفته و کارشناسـان تا مبلغ 4 ریال 

حق اصالح می گیرند. 
آن زمـان تصمیـم گرفتنـد کـه اگـر حقـوق پرداختـی بـه فرد که توسـط 
دسـتگاه محاسـبه و در فرم یادداشـت می شـد با محاسـبات کارشناسان 
صنـدوق تـا مقدار معینـی تفـاوت داشـت پرونـده برگردانده نشـود بلکه 
فـرم را الک گرفتـه و اصـاح کننـد. برای مثـال مبلغ حقوق بازنشسـتگی 
فـرد 10 ریـال کمتـر از عدد محاسـبه شـده توسـط دسـتگاه بـود، چون 
هزینـه رفت وبرگشـت پرونده بسـیار بیشـتر از این مـوارد بود ایـن رقم با 

اجازه مدیرکل توسط کارشناسان اصاح می شد.1 

سـقف رقـم اصالحـی در دوران مختلـف تـا حـدودی تغییـر داشـته اسـت؛ در انجـام 
تغییـرات دسـتی بـه نظـر مرجـع معتبـری بـرای ثبـت و جلوگیـری از سوءاسـتفاده های 
احتمالـی وجـود نداشـته و بـا وجـود این کـه یک نسـخه از فرم هـا در سـازمان نگهداری 
می شـد، پاییـن بـودن سـطح اعتماد مدیـران دلیـل اصلی مخالفت بـا این موضـوع بوده 
اسـت، تـا این کـه در مقطعی بـرای جلوگیـری از سـوء اسـتفاده ها فرم ها پـس از اصالح 

تایپ می شوند. 

2-3- تعیین بدهی ها
یکـی از امـور بسـیار زمان بـر در گذشـته تعییـن بدهی هـا بـوده اسـت، در زمـان 

1-  گفت وگو با احمد قربانی
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ریاسـت عـزت اهلل دهقـان بـه دسـتگاه ها تفویـض می شـود فیـش بعـد از تعییـن 
بدهـی ارسـال گـردد تـا در صـورت صحـت مبلـغ در نهایـت کارشناسـان صندوق 

اعالم وصول کنند. 
حجـم کار زیـاد بـود و مـا نمی رسـیدیم انجـام دهیـم؛ آن زمـان تعییـن 
بدهی هـا را خـود صنـدوق انجـام مـی داد. تعیین بدهـی این بـود که یک 
سـری از کارمنـدان قبـل از اسـتخدام به صورت غیر رسـمی، قـراردادی، 
روزمـزدی و یـا نظام وظیفـه خدمـت داشـتند. مـا فرم هایی طراحـی کرده 
بودیـم به عنـوان تعییـن بدهـی که امـروز هـم اسـتفاده می شـوند. آن ها 
ایـن فرم هـا را تهیـه می کردنـد و بـه تهـران می فرسـتادند. حجـم ایـن 
کار به حـدی زیـاد بـود که یک قسـمت تعیین بدهـی تشـکیل داده بودند. 
سـاختمانی در یکـی از خیابان هـای دانشـگاه داشـتیم کـه شـرکت های 
سـرمایه گذاری آنجـا بودند، یک واحد آنجـا را به ایـن کار اختصاص دادند 
و 15-10 نفـر از همـکاران آنجـا سـاکن شـدند تا بـه این امور رسـیدگی 
کننـد امـا دیدنـد بـاز هم پاسـخگو نیسـت و گفتند تعییـن بدهی هـا را به 

دستگاه های اجرایی تفویض کنید.1 

بـا تفویـض اختیار تعییـن بدهی ها در واقع بخشـی از فرآیند صدور حکم به دسـتگاه ها 
واگـذار می شـود، ایـن اتفـاق عالوه بـر کاهش فشـار کاری صنـدوق زمینه سـاز پذیرش 

دستگاه ها برای انجام برخی از مراحل بازنشستگی بوده است. 

2-4- اعزام نمایندگان به استان ها
از گذشـته برخـی از دسـتگاه ها نظیـر آموزش وپـرورش بـه دلیـل برخـورداری از حجـم 
باالی متقاضی بازنشسـتگی در بازه زمانی مشـخص )پایان شـهریورماه(، از کارشناسـان 
بازنشسـتگی درخواسـت داشـته اند تـا بـا مراجعـه بـه محـل دسـتگاه اقـدام بـه بررسـی 

پرونده های افراد کنند. 
1-  گفت وگو با شهروز عبادی
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حوالـی دهه 70 این مسـئله تا حدی رایج شـده و با توجه به حجـم باالی کار، مدیریت 
سـازمان بازنشسـتگی تصمیـم بـه بررسـی پرونده هـا در محل دسـتگاه ها می گیـرد و در 
همیـن راسـتا با دسـتگاه های اجرایـی به توافق می رسـد با حفـظ پرونده ها در اسـتان ها، 
کارشناسـان سـازمان بـرای بررسـی آنان بـه اسـتان ها مأمور شـوند؛ البته ایـن مأموریت 
مشـروط بـه برخـورداری دسـتگاه از شـرایطی خـاص نظیـر تعـداد بازنشسـته بـاال بود، 
بـرای مثـال در اسـتان اردبیـل تنهـا پرونده های مربـوط بـه آموزش وپرورش بـه صورت 
حضوری بررسـی می شـد و سـایر دسـتگاه ها بـا توجه به تعداد بازنشسـته کـم و متفاوت 
بـودن زمـان بازنشسـتگی آن ها، هر زمان که فرد بازنشسـته می شـد پرونـده را به تهران 

ارسال می کردند. 
در ایـن فرآینـد ابتـدا گروهـی از کارشناسـان فنی بـه مرکز اسـتان مأمور شـده و امور 
مربوطـه را انجـام می دادند؛ با اتمام کار، کارشناسـان درآمدوهزینه برای تسـجیل احکامی 
کـه توسـط تیـم فنـی تائید شـده بـود به مرکز اسـتان اعزام شـده و سـپس احـکام را به 

خزانه می بردند تا وجوه مربوطه را دریافت کنند. 
قبـا اداره کل بازنشسـتگی وظیفـه داشـتیم و بخش هـای مختلـف فنـی، 
درآمدوهزینـه و... بـه روسـای قسـمت ها تفویـض اختیار شـده بـود. مثا 
زمانـی که بنده کارشـناس بودم بررسـی اولیـه را انجام مـی دادم و پرونده  
بـه معـاون قسـمت منتقـل می شـد و ایشـان اجـازه امضا تـا گـروه ده را 
داشـت، گـروه ده تـا چهارده کـه زمان نظـام هماهنگ قدیم بـود بر عهده 
رئیـس قسـمت بـود و چهـارده تـا شـانزده بـه مدیـرکل ارجاع می شـد. 
سـال 1374 بـا تصویـب قانـون نظـام هماهنگ حجـم کار به شـدت باال 
رفـت؛ برخـی از کارشناسـان اداره کل بازنشسـتگی را آمـوزش و به آن ها 
حـق امضـا دادنـد کـه یکـی هـم مـن بـودم، بـرای بررسـی پرونده ها به 
اسـتان ها می رفتیـم و اگـر مطابق با مقـررات نظام هماهنگ بازنشسـتگی 
صادر شـده بـود احکام را امضـا می کردیـم. قانون نظـام هماهنگی حقوق 
بازنشسـتگی وظیفـه را می شـود اولیـن قانـون همسان سـازی حقـوق 
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بازنشستگان دانست که در تاریخ 1374/1/1 اجرا شد.1 

کمـی بعدتـر گروه هـای 5 نفـره اعـزام می شـدند؛ یک نفـر سـرگروه و دارای حـق امضا 
)تـا در لحظـه مـوارد مـورد نیـاز را تائیـد کنـد(، یک نفـر از دبیرخانـه )جهت انجـام ثبت 
و صـدور و تشـکیل پرونـده در محـل( و سـه کارشـناس، پس از بررسـی ها و انجـام امور 
کارشناسـان پرونده هـا را بـا خود بـه تهـران می آوردنـد. در زمان هایی که حجـم کار باال 
می رفـت حتـی دو یـا چنـد گـروه هم زمان به یک اسـتان مأمـور می شـدند و حتی گاهی 
فشـار کاری چنـان بـاال بود که کارشناسـان به محض برگشـت از یک اسـتان، مأموریت 
اسـتان بعـدی را دریافـت کرده و اعزام می شـدند. یک نفر در صندوق مسـئول هماهنگی 
ایـن رفت وآمدهـا بـود. ایـن مأموریت هـا تـا حوالـی 1380 کـه نمایندگی ها فعال شـدند، 

کمابیش ادامه داشت. 

2-5- تشکیل نمایندگی ها
اگـر اعـزام کارشناسـان صنـدوق بـه اسـتان ها را نخسـتین تحـول بـزرگ در فرآینـد 
صـدور احـکام بخوانیم، تشـکیل نمایندگی ها را می تـوان دومین تحول تأثیرگـذار در این 
فرآینـد دانسـت. راه اندازی نمایندگی های اسـتانی بـه اوایل دهه 70 باز می گـردد و رونق 
عملکـرد آنـان نقـش پررنگـی در کاهش رفت وبرگشـت های مکـرر پرونده ها بـه تهران، 
کاهـش هزینه هـای مالـی و تلفات فیزیکی و همچنیـن افزایش کیفیت و سـرعت انجام 

کار داشته است. 
سـال 1371 نمایندگی اسـتان کرمان افتتاح و تعدادی از نیروها در آن مستقر می شوند، 
به مرور نمایندگی یزد و سـایر اسـتان ها نیز فعال می شـوند. در دوران عبدالحسـین ثابت 
تعدیـل نیرویـی بـزرگ در صنـدوق رخ می دهد، در ایـن فرآیند بخشـی از نیروهای بومی 
در صـورت نیـاز اسـتان بـه نمایندگی هـای اسـتانی منتقل می شـوند یا بـه عبارتی دیگر 

1-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
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نمایندگی های استانی را تشکیل می دهند. 
در مثالـی دیگـر تـا قبل از سـال 1373 امور مربوط بـه اردبیل به نمایندگـی آذربایجان 
شـرقی ارجاع داده می شـد، از سـال 1373 با تبدیل اردبیل به اسـتان فعالیت آن مسـتقل 
شـده و نمایندگی آن نیز در سـال 1377 با دو نیرو تأسـیس می شـود. نمایندگی البرز نیز 
از سـال 1383 بـا نـام نمایندگـی کرج و به عنـوان زیرمجموعه اسـتان تهران فعـال بوده 

که در سال 1390 با ایجاد استان البرز مستقل می شود. 

2-6- انتقال پرونده ها و انحال بایگانی در آینده
روبـروی پـارک اللـه سـاختمانی متعلـق بـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـود کـه 
پرونده هـای بـاالی 20 سـال را بـه آنجـا ارسـال می کردنـد، بـه ایـن نـوع بایگانی ها در 
اصطـالح بایگانـی راکـد گفتـه می شـود. زمـان تشـکیل نمایندگی های اسـتانی تصمیم 
گرفته می شـود پرونده ها به تفکیکی اسـتانی و دسـتگاهی به نمایندگی ها ارسـال شـوند 

و به این ترتیب این بایگانی خالی می شود. 
انتقـال پرونـده و سبک سـازی حجـم بایگانی هـا در ایـن مقطـع را می تـوان زیربنـای 
پیشـنهاد انحالل بایگانی ها در دوران پساسیسـتمی دانسـت، چراکه بعدها با آغاز فعالیت 
سیسـتم احـکام و ثبـت کامپیوتـری اطالعـات بایگانی هـای قدیـم و حجیم بـه یکی از 
موضوعات هدف تبدیل می شـوند؛ به پیشـنهاد اسـتان اصفهان و با اسـتقبال مدیریت در 
دوران عبدالحسـین ثابت به پشـتوانه ثبت سیسـتمی اطالعات فرآیند انحالل بایگانی ها 

کلید می خورد. 
نامـه زدیـم به دسـتگاه ها کـه پرونده های بازنشسـتگی شـما اینجـا آماده 
هسـتند، بیاییـد و ببریـد. خیلی از دسـتگاه ها آمدنـد اما برخی هـم مراجعه 
نکردنـد و گفتنـد مـا کمبود فضـا داریـم و پرونده ها بـرای خودتان اسـت.1

1-  گفت وگو با شهروز عبادی
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2-7- تحوالت قانونی
قانـون  بازنشسـتگی  فرآینـد صـدور حکـم  در  تأثیرگـذار  قانونـی  تحـوالت  از  یکـی 
همسان سـازی حقـوق بازنشسـتگان مربـوط بـه سـال 1374 بوده کـه با افزایش شـدید 
حجـم کاری صنـدوق منجـر به طـرح ایـده و پیاده سـازی اعـزام نمایندگان صنـدوق به 

استان ها و در نهایت تشکیل نمایندگی ها می شود. 
دومیـن تحـول امـا بـه سـال 1379 بـاز می گـردد کـه با تغییـر قانـون، مبنـای تعیین 
حقـوق بازنشسـتگی از احکام سـه سـال پایانی خدمت به احـکام دو سـال پایانی خدمت 
تغییـر می کنـد. سـیزدهم اردیبهشـت ماه این سـال بـا ابـالغ این قانـون نیاز بـه بازبینی 
همـه پرونده هـا ایجاد می شـود، البتـه تحـوالت قانونی این سـال تنها محدود بـه احکام 

نبوده و شرایط استحقاق دریافت وظیفه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.  
قبـل از 1379 قانـون بـه ایـن صورت بـود که اگـر خانمی بعـد از فوت 
همسـرش یا دختری بعـد از فوت پـدرش ازدواج می کرد دیگر مشـمول 
وظیفـه نمی شـد. بحـث دیگـر هم اشـتغال بـود. آن زمـان تمکـن افراد 
بررسـی می شـد، مثـا می گفتنـد شـما از محـل آرایشـگری ده برابـر 
حقـوق بازنشسـتگی درآمـد داریـد یـا پنـج طبقه خانـه دارید کـه چهار 
طبقـه را اجـاره دادیـد و وظیفه به شـما تعلـق نمی گیرد. یک کمیته سـه 
نفـره بـود کـه مـوارد را بررسـی می کـرد و تصمیـم می گرفتند. از سـال 
1379 کـه قانـون جدید آمـد بحث تمکن را برداشـتند و گفتند اشـتغال 
و درآمـد و... فقـط زمانـی اعمال شـود کـه در تأمین اجتماعی بـرای فرد 

بیمه رد شده باشد.1 

ایـن قانـون بـار مالی سـنگینی را بـرای صندوق بـه دنبـال دارد اما در نهایـت با وجود 
اعتراض هایی که صورت گرفت به اجرا در می آید. 

قانـون 1379/2/13 کـه آمـد همه پرونده ها بازبینی شـد. بهمن ماه سـال 

1-  گفت وگو با احمد قربانی
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1380 بـود کـه سیسـتمی کردیـم و با توجـه به دو سـال راه اندازی شـد. 
سیسـتم قبلـی از سـال 1369 به بعد و بر مبنای سـه سـال بود. آن سـال 
همـه پرونده هـای بازنشسـتگی را در فرم های بزرگی که بود و مشـخصات 
الزم را داشـت خاصـه می کردند، اطاعاتـی مانند دریافتی فـرد، موظفین 
او و...، همـان سـال اطاعات به سیسـتمی که داشـتند منتقل شـدند. تیم 
آقـای انتظـاری روی این موضوع کار می کردند و شـرکت خدمات ماشـینی 
بـود. مسئولشـان آقـای آهویـی بـود و سیسـتم را کنتـرل می کردنـد. قبل 
از این کـه وینـدوز بیایـد اطاعـات را تحـت Dos وارد می کردنـد. کم کـم 

سیستم های جدید آمد و امور به پرسنل واگذار شد.1 

2-8- طرح ایده
خطـای انسـانی بـاال و هزینـه بـاالی آن بـرای صنـدوق، زمان بر بـودن فرآیند سـاختار 
سـنتی بـرای امضاهـای دسـتی و مراجعه به اسـتان ها و افـت کیفیت در زمـان افزایش 
کمیـت از جملـه عواملـی بـود کـه منجر به احسـاس نیاز به سیسـتم صدور احکام شـد.
اواخـر دهه هفتاد هم زمان با تشـکیل نمایندگی های اسـتانی، زمزمه سیسـتمی شـدن 
در صنـدوق می پیچـد. طـرح مسـئله را می تـوان بـه دوران ریاسـت محمـود اردکانیـان 
بازگردانـد امـا فرآیندهـای تحـول و پیاده سـازی بـه دوران ریاسـت عبدالحسـین ثابـت 
بازمی گـردد، چـرا کـه مکانیزه شـدن در این دوران تبدیل به خواسـت مدیریـت و دغدغه 

سازمانی می شود. 
طـرح ایـده مکانیـزه شـدن فرآیند صدور احـکام را نمی تـوان به نام یک نفـر ثبت کرد 
و بایـد آن را حاصـل تفکـر جمعـی برگرفتـه از شـرایط حاکم دانسـت. با این حـال وجود 
خواسـت مدیریـت و حمایت هـای باالدسـتی عامـل مهمی در پیشـرفت پیاده سـازی این 

ایده بوده است. 

1-  همان
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تحـوالت آن سـال حـول دو محـور اصلـی یکـی تهیـه صورت هـای مالی 
و یکـی هـم مکانیـزه کـردن سیسـتم صـدور احـکام بـود. از قدیمی ترها 
شـنیدم کـه زمان زیـادی صرف شـده تـا اطاعات چندیـن اتـاق پرونده  
فیزیکـی وارد سیسـتم شـوند، در واقع چـون مدیرعامل سـازمان خواهان 
انجـام ایـن کار بـود و تیم منسـجمی هـم با خود داشـت که همـه موافق 
ایـن اتفـاق بودند کار بـه خوبی پیش رفت، وگرنه شـاید اگر این خواسـته 
از سـطوح پایین تـر بـود بـه نتیجه نمی رسـید. البتـه هم زمان امـوری مثل 

بازسازی ساختمان هم در جریان بوده است.1 

در خصـوص محـل آغـاز طـرح فرآینـد پیاده سـازی بـه نحوی نبـوده که بتـوان گفت 
نظـام جامـع احـکام در تهـران یـا... آغاز شـد، درواقـع از سـال 1378 با حضـور مهندس 
وزیـری دریافـت اطالعـات آغـاز می شـود و سـال 1381 صنـدوق از یـک منـوی اولیـه 

برخوردار بوده که پارادوکس را به سیستمی جدید تبدیل می کند.2 

1-  گفت وگو با طیبه جلیلی
2-  در بخش عصر مکانیزه سازی به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.



3- طلوع سیستماتیک صدور احکام

زمان بـر بودن مکاتبات دسـتی، ایرادات در مدارک ارسـالی و رفت وبرگشـت های طوالنی 
و پرهزینـه پرونده هـا، افزایش تعداد بازنشسـتگان، اعتراض های بازنشسـتگان و توجه به 
مکانیزه سـازی در برنامه هـای توسـعه و قوانیـن ملـی همـه عواملـی بودنـد کـه نیـاز به 

سیستمی شدن را در سازمان برجسته و آن را تبدیل به خواست مدیریتی کرد. 

3-1- ورود سیستم و ثبت اطاعات
ورود سیسـتم بـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری به سـال 1368 باز می گـردد1 و به مرور 
ثبـت و ضبط هـا دقیق تـر می شـوند. در نـگاه جزئی ورود سیسـتم به صنـدوق را می توان 
تحولـی مهـم حتـی پیـش از اعـزام نماینـدگان صنـدوق بـه اسـتان ها و... دانسـت اما با 
توجـه بـه نقـش کم رنـگ آن در روزگاری که برای پررنگ شـدن نیازمند گذر سـال های 
زیـادی بـوده، ورود در آن مقطـع را تلنگری برای تحوالت آینـده می خوانیم. در کنار همه 
تحـوالت اشـاره شـده تـا اینجا یکـی از عوامل مؤثر در تسـریع پیاده سـازی نظـام صدور 
احـکام مکانیزه، طرح موضوع سیسـتمی شـدن امور در برنامه های توسـعه ملـی بوده که 

غفلت از آن تصویر ذهنی قاب تاریخ نظام را منحرف خواهد کرد. 

1-  گفت وگو با بهروز انتظاری
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ورود سیسـتم در زمان ریاسـت حسـین کربایی رخ می دهد امـا افتتاح آن 
بـه دوران دهقـان منتقل می شـود، بـا این حـال تثبیت تفکر سیسـتمی را 

باید در دوران عبدالحسین ثابت به ثبت رساند.1 

در سـال 1368 پرونده خوانـی انجـام و اطالعـات بـه صفـر و یـک تبدیل می شـوند تا 
بـه صـورت کـد وارد سیسـتم کوبول شـوند. هم زمان طـی هماهنگی های انجام شـده با 
سـازمان برنامه اطالعـات روی نوارهای مخصـوص ذخیره می شـوند. بازخوانی پرونده ها 

در این مقطع حدود دو تا سه سال طول می کشد. 
با اسـتفاده از خطوط مخابراتی با سـازمان برنامه وبودجـه هماهنگ کردیم 
و اطاعـات روی چنـد سـرور آنجا کـه در واقع نوارهای بزرگ مغناطیسـی 
بـود ذخیره می شـد؛ مـا اینجـا اطاعات شـغلی، هویتی، تحصیلـی، حقوق 
دوران اشـتغال و... را بـه روز می کردیم. سـال 68 تمـام پرونده ها بازخوانی 
و بـرای اولیـن بار وارد سیسـتم شـد. قبل از آن سیسـتم به صـورت دفاتر 
بـود و اشـتباهات زیادی داشـت، آن سـال اولیـن بار بود که متوجه شـدیم 
چـه تعـداد شـاغل داریم، چـه تعداد فـوت شـده اند و چـه خانواده هایی از 

ما حقوق می گیرند.2 

در ایـن سـال هنـوز شـرکت بهـور بـه صـورت تخصصـی وجـود نداشـته و بـرای 
انجـام فرآیندهـای نرم افـزاری از شـرکت های بیرونـی بـه صورت مشـاور کمک گرفته 
می شـود. حـدود یـک دهـه بعـد در زمـان اوج گیـری مـوج مکانیزه سـازی سـازمان و 
صـدور احـکام دسـتگاه ها کل پرونـده را ارسـال می کردنـد، پرونده خوانـی در صنـدوق 
انجـام و اطالعـات ثبـت سیسـتمی می شـدند. ابتـدای سیسـتمی شـدن دسـتگاه ها 
اطالعـات را آمـاده و حتـی گاهـی خودشـان بـرای ثبـت اطالعـات به محـل صندوق 

بازنشستگی مراجعه می کردند. 
بـا توجـه به ایجاد شـرکت بهور متولـی ثبت اطالعات شـرکت بهور بـوده و همکاران 

1-  گفت وگو با بهروز انتظاری
2-  همان
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صنـدوق و دسـتگاه ها در ورود اطالعـات کمـک می کردنـد. در خصـوص تقسـیم کار 
صـورت گرفتـه می تـوان گفـت که کارشناسـان صنـدوق قواعـد را تعریف و بهـور آن را 
زبـان برنامـه و نرم افـزار ترجمه می کرد. به مرور اطالعات بازنشسـتگان سـنوات گذشـته 

که در فرم های ویژه گردآوری شده بودند در سیستم ثبت می شوند. 
یـادم هسـت 80-1378 طبقـه نهـم سـاختمان صنـدوق که امـروز اتاق 
کنفرانس اسـت، با شـرکتی قرارداد بسـته بودند و 50-40 نفر از همکاران 
می رفتنـد تمام اطاعاتی که از دسـتگاه ها بر اسـاس فرم های تهیه شـده 
توسـط خودمـان گرفتـه بودیـم را وارد سیسـتم می کردنـد. فکـر می کنم 
دو سـالی زمـان بـرد. سـال 80 هم که مـن به تهران برگشـتم سـرگروه 
همـان ورود اطاعـات بـودم، همـکاران مـا از همـه اسـتان ها می آمدنـد و 
اطاعاتشـان را وارد می کردنـد ضمـن این کـه بـه صـورت روزمـزدی هم 

نیرو گرفته بودیم که به انجام کارها کمک می کردند.1 

از سـال 1379 بـه سـمت مکانیزه کردن سیسـتم پیش رفتیـم و به مرور 
اطاعات هویتی، سـنوات خدمت افراد، قواعد مربـوط به برقراری حقوق و 
شرایط بازنشسـتگی در سـامانه احکام صندوق بازنشستگی تعریف شد. 
مسـئله ای کـه وجـود دارد این اسـت که سیسـتم شـاغلین یعنـی مقدمه 

ورود افراد و مشخصات مربوط به مدارک واریز را نداریم.2 

در همـان سـال ها یعنـی اواخـر دهه هفتاد به مرور سیسـتم به اسـتان ها نیـز ورود پیدا 
می کنـد، سیسـتم ها در سـتاد صنـدوق تهیه شـده و بعد از نصـب برنامه پشـتیبانی برای 

نمایندگی های استانی ارسال می شوند. 
مکانیـزه شـدن و امـور سیسـتمی حوالـی 1378 بود. اسـتان کردسـتان 

1377 افتتاح شده و 1379 سیستم دریافت نمود.3 

1-  گفت وگو با شهروز عبادی
2-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی

3-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
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بـه  کاغـذی  پرینـت  و  می کردیـم  ثبـت  را  فرم هـا  اوایـل  اردبیـل  در 
تهـران ارسـال می شـد، در تهـران احـکام صـادر شـده و بـه اسـتان 
برگردانـده می شـدند و توسـط نمایندگی اسـتان میـان دسـتگاه ها توزیع 

می شدند.1 

3-2- توسعه شرکت بهور و امور سیستم ها
هم زمـان بـا ورود سیسـتم در حـوزه منابع انسـانی نیـز تحوالتی صورت می گیـرد، برخی 
نیروهـا به سـازمان های دیگر منتقل شـده و برخی آموزش می بیننـد، همچنین نیروهای 

متخصصی نیز به بدنه سازمان می پیوندند. 
تشـکیل شـرکت بهور را می تـوان در زمره تحوالت زیرسـاختی صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری در مسـیر مکانیزه شـدن دانسـت. به دسـتور مدیریت واحد توسـعه سیسـتم ها 

نیز با وظیفه تعریف و طراحی سیستم احکام راه اندازی می شود. 
در افق دور شـرکت بهور در واقع شـرکت یخچال سـازی و از شـرکت های واگذار شـده 
بـه سـازمان بازنشسـتگی بـود، کمـی بعدتر این شـرکت بـا تغییـر کاربری بـه مجموعه 
خدمـات ماشـینی سـازمان تبدیل شـده و امـور ثبت و ضبـط و پانچ را انجـام می دهد. در 
واقـع فعالیـت ایـن مجموعـه در سـال 1369 در راسـتای ترویـج بحث صـدور احکام به 

صورت مکانیزه رخ می دهد. 
بـا توجـه به نگاه مدیریت و در راسـتای پاسـخگویی بـه نیازهای روز صندوق شـرکت 
مجـدداً تغییـر ماهیـت داده و با فعال شـدن در حوزه امـور کامپیوتری و برنامه نویسـی به 
نوعـی شـرکتی جدیـد را به نمایش می گـذارد. پشـتیبانی نرم افزاری و امور برنامه نویسـی 
مربـوط بـه نظـام جامـع صـدور احـکام را می توان به پای شـرکت بهـور نوشـت و به نام 
عبدالصمـد وزیـری بـه ثبـت رسـاند کـه با کمـک همـکاران شـرکت کلیـه فرآیندهای 

مربوطه را پیاده سازی کردند. 
1-  گفت وگو با قاسمعلی جعفری
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از سـال 1369 صنـدوق اقدام به ورود اطالعات به سیسـتم های کامپیوتـری کرده بود. 
در حوزه توسـعه امور سیسـتمی نیز موضوع اتوماسـیون اداری از گذشـته کمابیش مطرح 
بـود امـا موفقیتـی در زمینـه اجـرا بـه همـراه نداشـت. فرآیندهـا در سـال 1379 تکمیل 
می شـود و بـا گـذر زمـان برنامه بازنشسـتگی خاصـی برای صندوق نوشـته می شـود که 
از ارزش افـزوده باالیـی برخـوردار بوده و نسـخه دیگری از آن در سـایر سـازمان ها وجود 

ندارد؛ از سال 1387 نیز صندوق به اتوماسیون اداری مجهز می شود. 

3-3- مقاومت های پرسنلی
3-3-1- مقاومت های درون سازمانی

یـک جملـه تکراری و معـروف: در برابر هر تغییـری مقاومت وجود دارد! شـاید این جمله 
را بتـوان یکـی از پرتکرارتریـن جمالت مطرح در حوزه برنامه ریزی و تحوالت سـاختاری 
در سـازمان ها دانسـت. در دوران پوسـت اندازی صندوق بازنشسـتگی کشـوری و حرکت 
بـه سـمت تشـکیل سـازمانی نویـن و مبتنی بـر فرآیندهـای مکانیـزه نیـز مقاومت های 
پرسـنلی بسـیاری وجـود داشـت. عـده ای از کارشناسـان از تـرس بیکار شـدن بـه خاطر 
ناتوانـی در کار بـا سیسـتم و این کـه احتمـال می دادنـد بـا ورود سیسـتم نیـاز بـه نیروی 
انسـانی کاهـش یابد در برابر سـاختار جدید مقاومـت می کردند. البته کمـی دور از انصاف 
اسـت اگر یادگیری را برای نیروهایی که بیشترشـان سـابقه باالیی داشـتند و فرآیندهای 
سـنتی عـادت کـرده بودند آسـان بدانیم. آن هـم آموزش کار بـا پدیده ای پیچیـده که در 

ایران آن روز مانند امروز آسان و در دسترس همگان نبود یعنی کامپیوتر! 
وجـه دیگـر مقاومت های نیروی انسـانی صندوق بـه عدم اعتماد آنان به سیسـتم های 
کامپیوتـری بـاز می گـردد؛ بسـیاری از نیروهای قدیمی از سـویی محاسـبات کامپیوتری 
را قابـل پذیـرش نمی دانسـتند و از سـوی دیگـر کارمندان جدیـد را متهم به کم سـوادی 
بـه دلیـل عـدم آشـنایی کافـی بـا روابـط محاسـباتی و نحوه محاسـبه ارقـام مـورد نیاز 
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می دانسـتند، ایـن کارمنـدان معتقـد بودنـد نیـروی انسـانی درکـی از مفهوم کار نـدارد و 
همیـن موضـوع نیـز بـه ابـزاری بـرای مقاومـت در برابـر هم رنـگ شـدن بـا تحـوالت 

ماشینی روز تبدیل شد. 
هنـوز هـم کارکنان قدیمـی را که می بینم می گویند محاسـبات شـما خوب 
نیسـت و کار ما درسـت بـود، یک نوسـتالوژی دارند که پشـت برگه ارقام 
را بنویسـند و جمـع بزننـد. اشـکالی کـه االن وجـود دارد این اسـت که با 
سیسـتمی شـدن امور کارمندان با مفهوم کار و معادالت آن آشـنایی کمی 
دارنـد و صرفـاً بـا نرم افـزار کار می کنند؛ بـه همین دلیل کارمنـدان قدیمی 
کارمنـدان جدیـد را متهـم به بی سـوادی می کننـد. مخصوصاً که سیسـتم 
خطاهای بسـیاری دارد و کارمند مطمئن اسـت اگر خطایی باشـد سیسـتم 

شناسایی می کند.1 

3-3-2- مقاومت های برون سازمانی
در سـمت دیگـر ماجـرا هنـگام تفویـض برخـی از اقدامـات نظیر تهیـه پوشـه پرونده به 
دسـتگاه ها بـا توجـه بـه افزایـش حجـم کار، کارکنـان دسـتگاه ها مقاومت می کننـد اما 
بـا پافشـاری صنـدوق سـرانجام کار بـه نتیجـه می رسـد. یکـی از مهم تریـن نتایـج این 
اتفـاق کاهـش هزینه هـای دسـتگاه و صندوق به دلیـل عدم ارسـال مکرر پرونـده بوده، 
نتیجـه ای کـه بسـیاری از کارشناسـان بـه آن توجهی نداشـتند و پس از آگاه شـدن از آن 

همکاری می کردند. 
جایـی کـه مقاومـت می کردند تمـاس می گرفتیـم و توضیـح می دادیم که 
ایـن کار هـم بـرای خودتان خوب اسـت هـم بـرای بازنشسـته و مزایای 

زیادی دارد، زمانی که توجیه می شدند همکاری می کردند.2 

1-  گفت وگو با کارشناسان
2-  گفت وگو با شهروز عبادی
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3-4- تهیه پوشه پرونده ها
تهیـه پوشـه پرونده یـا همان خالصـه پرونده ها به اواخـر دهه 70 و در حوالی سیسـتمی 
شـدن سـاختار صنـدوق بـاز می گـردد. در ایـن دوران کارشناسـان صنـدوق بـر اسـاس 
قوانین ومقـررات فرم هایـی را طراحـی می کننـد تـا دسـتگاه ها بـر اسـاس آن اطالعـات 
را تکمیـل و بـرای صنـدوق ارسـال کننـد. اطالعـات همیـن فرم هـا در واقـع داده هـای 

پارادوکس را تأمین می کرد. 
قبـل از سـال 79 همـه پرونده فرد ارسـال می شـد امـا بعـد از آن برای 
تسـریع فرآینـد برقراری نسـبت به حذف ارسـال پرونده اقـدام کردیم، 
سـازمان بخشـنامه ای برای دسـتگاه های اجرایی ارسـال کـرد و مدارک 
خـارج از پرونـده را درخواسـت کردیـم. فرم هایـی تنظیم شـد کـه باید 
تکمیـل و بـرای صنـدوق ارسـال می کردنـد، همـکاران مـا اطاعـات را 
در سـامانه صنـدوق وارد می کننـد، یک راسـتی آزمایی توسـط سیسـتم 
بـرای انطبـاق بـا مقـررات انجام می شـد و اطاعـات فرد مورد بررسـی 

قرار می گرفت.1 
در دوران حسـینعلی ضیائـی طـی نامـه ای بـه دسـتگاه ها ابـالغ می شـود تـا بـه جای 
ارسـال پرونده، پوشـه پرونده را تهیه و ارسـال نمایند. از سـال 1381 دسـتگاه ها خالصه 
پرونـده را تهیـه کـرده و بـه صنـدوق می آورنـد. سیسـتم بر مبنـای اعتماد بـود و تنها در 
مـواردی که الزم می شـد کارشناسـان صنـدوق تقاضای ارسـال کل پرونـده را می دادند. 
اوایـل کارمنـدان دسـتگاه ها گالیه هایـی داشـتند امـا از نظـر مالـی ایـن مسـئله کامـاًل 

توجیه پذیر بود. 
ابتـدا یـک دوره آموزشـی بـرای دسـتگاه ها برگـزار شـد تـا بـا مـدارک 
آشـنا شـوند. بعـد از آمـاده شـدن طرح هـا و زمینه هـا چک لیسـت حقوق 
بازنشسـتگی فراهـم شـد و طـی دو بخشـنامه از سـوی اداره کل فنـی به 

1-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی
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معاونت فنی دستگاه ها اباغ شد تا مدارک را ارسال کنند.1 

بـه طـور کلـی در آموزش هـا مباحث فنـی را اداره فنی و مباحث سیسـتمی را شـرکت 
بهور پوشش می داد. 

یـک بسـته آموزشـی مجمـوع قوانین ومقـررات و سیسـتم ها بـود کـه 
بـرای کارکنـان صنـدوق در اسـتان ها ارائـه می شـد و یـک بسـته فقـط 

قوانین ومقررات بود که به دستگاه ها آموزش داده می شد.2 

سـال 78 کـه به صنـدوق )اردبیل( آمـدم پرونده هـا را بررسـی و فرم های 
نهایـی را بـه تهـران ارسـال می کردیـم؛ صـدور حکـم نیـز در واحـد 
برنامه ریزی و توسـعه سیسـتم ها انجام می شـد. از یـک فروردین 1381 
تفویـض اختیار شـد، فرم برقراری در اسـتان صادر شـد و دیگـر نیازی به 

ارسال به تهران نبود.3 

3-5- پارادوکس
در بخـش انحـالل بایگانـی در خصـوص پرونده هـای بایگانـی و محـل بایگانـی راکـد 
توضیحاتـی ارائـه شـد. بـه طـور کلـی مراجعـه بـه پرونده هـای راکـد بـه نـدرت اتفـاق 
می افتـد امـا ممکـن اسـت بعـد از برای مثـال 30 سـال به خاطـر درخواسـت فرزند یک 
بازنشسـته یـا مـوارد مشـابه کارشناسـان صندوق بـه اطالعات یـک پرونـده قدیمی نیاز 
داشـته باشـند. بـا طراحـی نرم افـزار ورود و ذخیـره اطالعـات بـا عنـوان »پارادوکـس«، 

اطالعات قدیمی در سیستم ثبت شدند. 
در واقـع پارادوکـس بـه جـای سیسـتم کوبـول وارد صنـدوق می شـود و کار اصلی آن 

ورود اطالعات و پردازش حقوق بر اساس اطالعات ثبت شده است. 

1-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
2-  گفت وگو با خانم ها لطیفی و جلیلی

3-  گفت وگو با قاسمعلی جعفری
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پارادوکـس مربـوط بـه کسـانی بـود کـه اطاعاتشـان قبـل از راه اندازی 
سیستم احکام راکد شده بود.1 

بنابرایـن پارادوکـس یـک سیسـتم ورود و پـردازش اطالعـات بـا سـطح داده محدود 
ماننـد نـام و... اسـت، ایـراد وارد بـر پارادوکـس عـدم برخـورداری از امنیـت کافـی برای 
حفـظ اطالعـات بـود و بـه همیـن دلیل بـه مرور کنـار رفته و سیسـتم احـکام جایگزین 
آن می شـود بنابرایـن می تـوان پارادوکـس را بنیـان نظـام صـدور احکام دانسـت چرا که 
در فرآینـد پیاده سـازی ایـن نظـام اطالعـات پایه از پارادوکس گرفته شـده و ادامه مسـیر 

همراه با آزمون وخطا پیش می رود. 
در زمـان فعال سـازی سیسـتم نیز اطالعـات از اداره کل فنی دریافت می شـود، در حال 
حاضـر نیـز همیـن دفتـر تأمین کننـده خـوراک اطالعاتـی دفتـر برنامه ریزی و شـرکت 
بهـور اسـت، در واقـع اداره فنی قوانین را بررسـی کـرده و اگر موردی نیاز به تغییر داشـته 

باشد به بهور اعالم می نماید. 

1-  گفت وگو با خانم ها لطیفی و جلیلی





4- دوران کنونی

4-1- صدور حکم
ماهیـت فرآینـدی امـروز صـدور حکـم تحولـی نداشـته و ماننـد گذشـته حکـم توسـط 
صنـدوق و بـر اسـاس ابالغیـه دسـتگاه ها صادر می شـود. با ایـن حال روش هـای تبادل 
اطالعـات، نظـارت و صـدور حکـم متحـول شـده اند. ارسـال پرونده ها به صـورت کامل 
حـذف شـده و تبـادل اطالعات دسـتگاه ها بـا نمایندگی های اسـتانی و ارتباطـات الزم با 

تهران به صورت کامپیوتری و حتی بخشی از آن مبتنی بر وب انجام می شود. 
تـا حوالی 1385 هنوز سیسـتم تبادل پرونـده وجود داشـته و به طور کامل 

حذف نشده بود.1 

از سـال 1386 پرونده هـا جمع و امور سیسـتمی شـد. بایگانی هم بیشـتر 
الکترونیـک شـده، پرونده های قدیمی بـه بایگانی راکد منتقل شـده و تنها 

در موارد خاص به آنان رجوع می شود.2 

از سـال 1390 نیـز با طراحی وب سـایت ویژه دسـتگاه ها با دریافت نـام کاربری و رمز 
عبـور امـکان ثبـت اطالعـات آنالین را بـه دسـت می آورنـد. در فرآیند جدید دسـتگاه ها 

1-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
2-  گفت وگو با احمد قربانی
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بعـد از ثبـت اطالعـات، پوشـه پرونـده را برای صنـدوق ارسـال می نمایند و کارشناسـان 
صنـدوق بـا اسـتفاده از کـد ملی اطالعـات ثبت شـده را کنتـرل می کنند کـه در صورت 

صحت بعد از 72 ساعت این اطالعات به سیستم احکام منتقل می شود. 
طبیعتـاً بـا وجـود پیشـرفت های تکنولـوژی و ترویـج اسـتفاده از رایانه و ابـزار مربوطه 
صـدور حکـم نیـز از سـاختار قدیمـی خود خارج شـده و تـا آخریـن مرحله را بـه صورت 

الکترونیک طی می کند. 
احـکام بـه صـورت الکترونیک توسـط مدیریت اسـتان صادر و بـا CD به 
دسـتگاه ها تحویل داده می شـوند. دسـتگاه ها حکـم را پرینـت گرفته و در 

اختیار بازنشستگان قرار می دهند.1 

یکـی از نقـاط ضعـف قدیم عـدم اطالع رسـانی کافی یا عـدم امکان اطالع رسـانی به 
همه مشـترکین صندوق در سرتاسـر کشـور در خصوص قوانین ومقررات بود. بسـیاری از 
نقـص مدرک هایـی کـه منجر به برگشـت پرونده از تهران می شـد به دلیل عـدم آگاهی 
مسـئولین دسـتگاه ها از مسـتندات مـورد نیـاز بـود، ایـن نقطه ضعـف در شـرایط کنونی 
مـورد توجـه قـرار گرفته و عالوه بر سیسـتمی شـدن تبـادل اطالعات، اطالع رسـانی در 
ایـن حـوزه نیز تقویت شـده اسـت، به طوری کـه در تصاویـری معروف بـه تابلو خدمات 
مراحـل و فرآینـد صـدور حکـم به همـراه مدارک مـورد نیاز بـه صورت کامل شـرح داده 

شده و به عنوان راهنمای مراجعین در سایت صندوق قرار گرفته است. 
پیش نیازهـای صـدور حکـم بـر اسـاس قانـون و دسـتورالعمل هایی کـه 
دسـتورالعمل ها  ایـن  می شـوند،  تعییـن  تهیـه شـده  توسـط صنـدوق 

مشخص کرده اند که دقیقاً چه مدارکی باید ارسال شود. 

خاصـه مـدارک را اگـر بخواهیـم بگوییـم، یـک سـری اطاعـات هویتی 
 و یـک سـری اطاعـات مربـوط بـه شـغل افـراد شـامل گـروه و طبقه و 

1-  گفت وگو با قاسمعلی جعفری
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پسـت سـازمانی و تاریـخ بازنشسـتگی و... اسـت. حقوق بازنشسـتگی 
بـر اسـاس دو سـال آخـر محاسـبه می شـود، بنابرایـن احکام دو سـال 
قبـل از بازنشسـتگی نیـاز اسـت و در برخـی مـوارد اگر کارشناسـان ما 
الزم بداننـد ممکـن اسـت احـکام سـال های قبـل یـا حتـی کل پرونده 
اسـتخدامی فـرد را درخواسـت کنند. فرمی هـم داریم که در آن سـوابق 
مدیریتـی و حضـور در جبهـه و جنـگ و خاصـه ای از سـوابق خدمـت 
رسـمی و غیررسـمی فـرد این کـه جـای دیگـری در دولت کار کـرده یا 
خیـر، خدمـت سـربازی داشـته یـا خیـر و... نیـاز اسـت. اگر هم کسـی 
سـابقه خدمـت غیـر دولتـی داشـته باشـد و بخواهـد لحـاظ کنـد فرم 

جداگانه ای دارد.1 

از مهم تریـن تغییرات شـرایط کنونی صدور احکام نسـبت به گذشـته نقـش صندوق در 
فرآینـد صـدور حکم اسـت، بر اسـاس اقدامات انجام شـده طی دهه اخیر حرکت سـازمان 
بـه سـویی بـوده که نقش عملیاتی خـود را کم رنگ کرده و با واسـپاری اقدامـات و مراحل 

صدور حکم به دستگاه ها نقش نظارتی خود در این فرآیند را برجسته کرده است. 
از سـال 1385 تصمیـم گرفتنـد امـور صـدور احـکام را دسـتگاه ها انجام 
دهنـد. آن سـال بخشـنامه ای آمـد، امـور را بـه دسـتگاه ها واگـذار کـرد و 

نقش نظارتی صندوق برجسته تر شد.2 
االن بـرای صـدور حکـم فقط فرم مخصـوص را نگـه می داریـم و باقی را 

به دستگاه برمی گردانیم، در واقع نقش صندوق نظارتی است.3 

4-2- برقراری
4-2-1- فرآیند برقراری

فرآینـد برقـراری حقـوق را نمی تـوان بـه صـورت مجـزا از صـدور حکـم در نظـر گرفت، 
1-  گفت وگو با خانم ها لطیفی و جلیلی

2-  همان
3-  گفت وگو با قاسمعلی جعفری
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در واقـع برقـراری همـان مرحلـه بعـد از صـدور حکم اسـت و برای مـرور فرآینـد آن باید 
مجـدداً بـه نقطه ای بازگردیم که فرد حائز شـرایط بازنشسـتگی شـده اسـت. در این نقطه 
دسـتگاه ها فرم هـای معیـن شـده در قوانیـن را تکمیـل کـرده و به همـراه مـواردی نظیر 
فرم هـای برقـراری حقوق بازنشسـتگی، برقراری ورثـه، اعالم نامه برقـراری ورثه به همراه 
مـدارک مـور نیاز شـامل احکام دو سـال آخر خدمـت، ابالغ یا حکم بازنشسـتگی، مدارک 
اسـتخدام اولیـه، مـدارک واریز کسـور به صنـدوق و پرونـده کامل خدمتی بـرای صندوق 
بازنشسـتگی ارسـال می کننـد، کارشناسـان صندوق پس از بررسـی فرم هـا و تطبیق آنان 
بـا قوانیـن بـرای فرد پرونده بازنشسـتگی تشـکیل داده و به هر بازنشسـته یـک دفتر کل 

اختصاص می دهند تا وارد فرآیندهای مالی و پرداخت حقوق ماهیانه شود. 
مـا تائیدکننـده احـکام و تسـجیل کننده شـرایط بازنشسـتگی کارکنـان 
هسـتیم. ابـاغ بازنشسـتگی در قوانین ومقـررات تعریف شـده و توسـط 
دسـتگاه صادر می شـود، ایـن اباغیه بـه همراه تشـریفات تعریف شـده 
در قانـون کـه از جملـه آن مـاده 102 آیین نامـه اجرایی قانون اسـتخدام 
کشـوری اسـت با مـدارک الزم بـه واحد اجرایی ما ارسـال می شـود و بعد 
از بررسـی مـدارک و سـوابق خدمتی فرد، محاسـبات حقوق بازنشسـتگی 

به طور کامل رسیدگی شده و احکام برقراری تائید می شوند.1 

فرآینـد برقـراری نیـز مشـابه سـایر امور صنـدوق تـا حوالـی 1379 به صورت دسـتی 
دنبـال شـده و پـس از آن همراه با موج مکانیزه شـدن سـازمان، این موضـوع نیز متحول 
می شـود. مهم تریـن وجـه برقـراری را می تـوان زمـان آن دانسـت، همان طور که اشـاره 
شـد تأخیرهـای طوالنی در صـدور حکم و برقراری در گذشـته کـه در حالت خوش بینانه 
بـه طـور متوسـط حداقل دو تا سـه مـاه طول می کشـید، منجر بـه اعتراض هـای زیادی 

از سوی بازنشستگان و تخریب چهره صندوق و دستگاه ها شده بود. 
در حـال حاضـر بـرای برقـراری شناسـنامه خدمـت طراحـی شـده و مسـتندات مـورد 

1-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی
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نیـاز و فرآیندهـا را تبییـن می کنـد؛ فرآیندها به سـه بخش شـامل اطالع رسـانی خدمت، 
درخواسـت خدمـت و تولیـد خدمـت تقسـیم شـده و بخش هـای الکترونیـک و غیـر 

الکترونیک هرکدام نیز مشخص شده است.1 

4-2-2- محاسبات برقراری
منظـور از زمـان برقـراری مـدت زمانی اسـت که طول می کشـد تا حقـوق فـرد در دوران 
بازنشسـتگی برقرار شـود. در سـاختار کنونی صدور حکم صندوق بازنشسـتگی تاریخ های 
مختلفـی از جملـه تاریخ بازنشسـته شـدن فـرد، تاریـخ صدور حکـم بازنشسـتگی، تاریخ 
اجـرا یـا برقـراری حقوق و تاریـخ ثبت اطالعات مطرح اسـت. معیار تعیین زمـان برقراری 
فاصلـه میان بازنشسـته شـدن فرد تا صدور حکم اسـت. مسـئله مهم در تعییـن این معیار 
نـگاه بازنشسـته اسـت، اگـر معیـار ثبـت اطالعـات در نظـر گرفته شـود ممکن اسـت به 
دلیـل این که دسـتگاه ها دو مـاه زودتر اطالعـات را وارد می کنند ارقـام از حقیقت منحرف 
شـوند، البتـه بـا در نظر گرفتـن معیار کنونی نیـز زمانی که دسـتگاه ها اطالعـات را بعد از 

بازنشستگی و با تأخیر وارد می کنند نتیجه طوالنی شدن زمان برقراری است. 
از حوالی 83-1382 محاسـبات برقراری به شـکل غیررسـمی صورت گرفته، اما اولین 
گزارش رسـمی در سـال 1388 منتشـر شـده اسـت. تا قبل از تشـکیل دفتر برنامه ریزی 
محاسـبات توسـط عبدالصمـد وزیـری و بر مبنـای اطالعـات دریافتی از سیسـتم احکام 

انجام می شد. 
سـال 83-1382 کـه آن را دوران طایـی برقراری می نامنـد میانگین زمان به 
3 روز می رسـد کـه ایـن زمان فاصله میـان ورود به سیسـتم تا صـدور حکم 
بوده اسـت و با جداول سیسـتمی کـه آقای وزیری طراحی کرده بود محاسـبه 

می شد؛ در حال حاضر نیز میانگین برقراری 7-6 روز است.2 

1-  جزئیات کامل فرآیند برقراری را در گفت وگو با احمد قربانی در صفحه 161 مطالعه فرمایید.
2-  گفت وگو با بهروز انتظاری
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از جملـه دالیلـی کـه محاسـبه برقـراری را تبدیـل بـه دغدغه کـرد عملکـرد متفاوت 
اسـتان ها و خواسـته مدیـران برای مقایسـه آنـان با میانگین کشـوری به عنـوان معیاری 

برای سنجش عملکرد بود. 
محاسـبات برقـراری هـر شـش ماه یـک بـار و در پایان سـال نیز یک محاسـبه 
بـرای ارائـه گـزارش سـاالنه انجـام می شـود تـا تفاوت هـای مربـوط به شـش ماه 
اول و دوم نیـز برطـرف شـوند، از سـال 1393 ایـن محاسـبات بـه صـورت منظـم 

انجام شده اند. 
البتـه بـر اسـاس شـنیده ها طـی ماه هـای اخیـر مطالعاتـی بـا هـدف اصـالح روش 
محاسـبات بـه منظور افزایـش کارایی آنان در حال انجام اسـت و احتمااًل تا زمان انتشـار 

کتاب نحوه محاسبات دستخوش تغییراتی شده باشد. 
میانگیـن نهایـی سـاالنه بـه صـورت وزنـی محاسـبه می شـود، وزن هر 
اسـتان کـه مبنـای آن تعداد برقـراری اسـت و دو تاریخ که شـامل اباغ 
دسـتگاه و صـدور حکم توسـط صندوق اسـت. تاریخ حائـز اهمیت دیگر 
نیـز زمـان ورود اطاعـات بـه سیسـتم اسـت که بـا تلفیـق این مـوارد 

محاسبات انجام می شوند.1 

4-2-3- مدت برقراری
مـدت برقـراری در اسـتان ها متفـاوت اسـت، اسـتان های کوچک تـر مشـترکین کمتری 
داشـته و با توجه به فشـار کار کمتر کارشناسـان صندوق فرصت بیشـتری برای بررسـی 
پرونـده آنـان در اختیـار دارند. از سـوی دیگر در خود اسـتان عملکرد دسـتگاه ها منجر به 

تفاوت هایی در مدت برقراری می شود. 
کمتریـن مدت برقـراری در اسـتان اردبیـل 3-2 روز در سـال 1392-93 
بـود کـه ارتبـاط سیسـتمی برقـرار شـد و فرآیند تسـریع یافـت، در این 

1-  گفت وگو با کارشناسان
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دوران اگـر خطایی بود سیسـتم شناسـایی می کرد و سـریع آن را برطرف 
می کردیـم. آموزش وپـرورش بـه دلیـل برخـورداری از برنامـه مرکـزی و 
همچنیـن بازنشسـته زیـاد در اول مهرمـاه برنامه ریزی دقیق تری داشـت 

اما سایر دستگاه ها 6-5 ماه طول می کشید.1 
بـدون شـک برخی از عوامل تعیین کننـده مدت برقراری نیز از درون صندوق هسـتند 

که مهم ترین آنان را می توان تعداد نیروی صندوق دانست. 
مـدت زمـان برقـراری در اصفهـان یک تا دو ماه اسـت که دلیـل اصلی آن 

را می توان کمبود نیرو دانست.2 

در هـر حـال دوران طالیی برقراری در صندوق حوالی سـال 1382 اسـت که متوسـط 
کشـوری به سـه روز می رسـید، سـؤالی کـه ذهن را مشـغول می کنـد این اسـت که چرا 
مجـدداً مـدت برقـراری افزایـش یافتـه و بعضاً تا چنـد ماه نیز باال رفته اسـت. در پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال موارد متعـددی را می توان ذکر کـرد. تغییر مدیریت و به دنبـال آن تحول 
اولویت هـای سـازمانی، تغییـر مسـتمر قوانیـن و نیـاز بـه تغییـرات مکـرر در برنامه های 
مربـوط بـه صـدور احـکام، کمبـود نیروی انسـانی صنـدوق و عـدم همکاری مناسـب از 
سـوی دسـتگاه ها و عـدم آگاهـی کارکنـان دسـتگاه ها از فرآیندهـا برخـی از ایـن موارد 
بـه حسـاب می آینـد؛ البتـه برخی نیز منتقـد به خطاهای سیسـتمی حاکم هسـتند که در 

بخش آینده به آن پرداخته خواهد شد. 
بـا رفتـن آقای ثابت، نـگاه مدیریتی تغییر یافـت و این نگاه قطعـاً به بدنه 
سـازمان منتقـل می شـود چـون اولویت هـا و دغدغه های سـازمانی عوض 
می شـوند. شـاید یکـی از دالیل مهم طوالنی شـدن مجدد زمـان برقراری 

همین مسئله بود.3 

1-  گفت وگو با قاسمعلی جعفری
2-  گفت وگو با شهروز عبادی
3-  گفت وگو با بهروز انتظاری
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4-2-4- عوامل مؤثر
در سـال های دور بـا توجـه بـه تعامـالت دسـتی میانگیـن زمـان برقـراری عـالوه بـر 
فردمحـور بـودن )کـه در بخش های قبل به آن اشـاره شـد( به شـدت به مسـئله جغرافیا 
و فاصله از سـازمان مرکزی وابسـته بوده اسـت. برای مثال ارسـال پرونده از بلوچسـتان 
زمـان و هزینـه بسـیار بیشـتری نسـبت بـه اسـتان های هم جـوار پایتخـت نیاز داشـته و 
همچنین فرسـایش فیزیکی و آسـیب های ناشـی از حمل پرونده نیز در این مسـیر قطعًا 
بیشـتر بوده اسـت. بعد از رسـیدن پرونده از اسـتان ها فرآیند درون سـازمانی شـامل ثبت 
در دبیرخانـه، ارجـاع بـه کارشـناس، بررسـی و ارجاع به رئیـس و... ادامـه می یابد که خود 

زمان قابل توجهی به دنبال دارد. 
از جمله مسـائل مؤثر در مدت برقراری وابسـتگی آن به نحوه عملکرد دستگاه هاسـت. 
بـه طـور کلـی از جمله مشـکالتی کـه مدیران صنـدوق همـواره از آن گالیـه دارند عدم 
همـکاری بهینـه برخـی از دستگاه هاسـت، بـا این حـال با توجه بـه ماهیت سـاختاری و 
عـدم فرمان پذیـری دسـتگاه ها از صنـدوق بازنشسـتگی، امـکان امـر و نهی به دسـتگاه 
وجـود نـدارد و تعامـل بـا دسـتگاه ها در این حوزه با مشـکالتی همراه اسـت. بـرای مثال 
مدیـر وقـت اسـتان البـرز معتقد اسـت اگر مکاتبات به درسـتی انجام شـوند برقـراری در 

البرز به چند ساعت می رسد. 
پرونـده کـه می آیـد مـا همـان روز بررسـی می کنیـم و جـواب می دهیم و 
اگـر درسـت باشـد همـان لحظه حکـم را هـم صـادر می کنیم. یـک مورد 
جانبـازی بـرای اعتـراض آمـده بـود، مـدارک و مسـتندات را به او نشـان 
دادیـم و متوجه شـد کـه کوتاهی از دسـتگاه خودش بـوده و مـا کارمان را 

به موقع انجام داده بودیم.1 

از دیگـر عوامـل مؤثـر در برقـراری می تـوان بـه بروکراسـی اداری طوالنـی و زننـده 

1-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
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سـاختار اداری ایـران اشـاره داشـت، در ایـن خصـوص در مـوارد متعددی شـاهد چندین 
مرحلـه نامه نـگاری داخلـی بـرای یـک تبـادل اطالعـات با سـایر دسـتگاه ها هسـتیم.

مثـًا آمـوزش و پـرورش سیسـتمی دارد کـه از وزارتخانـه و توسـط یـک 
شـرکت پشـتیبانی می شـود. اگر به سـابقه خدمت یک فرد ایـراد بگیریم 
کـه مثـًا ده روز کم اسـت، دسترسـی ندارنـد، باید بـا وزارتخانـه مکاتبه 
کننـد، مـدارک بفرسـتند، وزارت بـه شـرکت پشـتیبان ارجاع دهـد و آنجا 
اجـازه دسترسـی بـه واحـد بدهنـد، خیلـی از تأخیرهـا بـه خاطر مسـائل 

این چنینی است و عمدی در کار نیست.1 

4-3- خطاهای سیستمی
خطاهـای سیسـتمی یکـی از وجـوه برجسـته سـاختار مکانیـزه فعلـی صـدور احـکام و 
برقـراری هسـتند. ایـن خطاهـا بر اسـاس قوانین ومقـررات تعریـف شـده اند و در صورتی 
که اطالعات وارد شـده توسـط کارشناسـان با قوانین مغایرت داشـته باشـد، سیسـتم به 
صـورت خـودکار خطا می دهد؛ عالوه بر کارشناسـان صندوق کارشناسـان دسـتگاه ها نیز 
در جریـان خطاهـای سیسـتمی بوده و با آن آشـنایی دارند، البته دسترسـی دسـتگاه ها به 

خطاها در نرم افزار موجود محدود به مشاهده است. 
بـرای تعریـف خطاهـا ابتـدا در سـال 1379 در شـرکت بهـور چنـد نفر با کارشناسـان 
صنـدوق مصاحبـه و قوانیـن را به کد تبدیل می کننـد. بعد از آن به مرور سیسـتم تکمیل 

شده و با قوانین تطبیق می یابد. 
خطاهای سیسـتمی از قبل بر اسـاس قانون تعیین شـده اند. ابتـدا تعدادی 
خطـا معیـن و بعـد به مـرور قوانیـن بررسـی و سیسـتم تکمیل می شـود، 
یـا برخـی قوانیـن تغییـر می کننـد. االن اگـر کسـی بخواهـد اطاعاتی را 
خـاف قوانیـن ثبت کننـد سیسـتم خطا می دهـد. بـرای تغییر هـم کمیته 

1-  همان
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مخصوصـی وجـود دارد کـه مـوارد ابتـدا آنجـا مطـرح می شـوند آقـای 
شیرمحمدی، وزیری و... عضو آن هستند.1 

در حـال حاضـر کمیتـه ای بـا عنـوان سیسـتم های عملیاتی فعال اسـت کـه خطاهای 
سیسـتمی را تعییـن و جهـت اجرا به شـرکت بهـور اعالم می نمایـد. نرم افـزار انحصاری 
صـدور احـکام صنـدوق از 126 عنـوان خطـای سیسـتمی برخـوردار اسـت کـه قابـل 
دسـته بندی بـه حوزه  هـای مختلف نیـز می باشـند؛ این خطاها طیف وسـیعی از مـوارد را 
)شـامل این کـه فـرد، بیمه پرداز صندوق دیگری باشـد یا دسـتگاه حقوقی باالتـر از قانون 

پرداخت کرده باشد( در بر می گیرند. 
برنامـه نرم افـزاری صنـدوق مـوارد غیر قانونـی را به صـورت خطا تعریف 

کرده و اشتباهات به حداقل رسیده اند.2 

اگرچه در نگاه اول هوشمندسازی سیستم باید منجر به بهبود فرآیندها و تسریع اقدامات 
گـردد امـا بسـیاری از دسـتگاه ها به دلیل سـخت شـدن کار نسـبت بـه آن گالیـه دارند و 

معتقدند توسـعه خطاهای سیسـتمی یکی از دالیل طوالنی شـدن مدت برقراری اسـت.
قانـون رعایت نشـود، ایـن طور می شـود، مثـًا می خواهید ایـن خیابان را 
رد کنیـد، باید حسـاب کنیـد که دو چـراغ قرمـز دارد و شـش دقیقه زمان 
می بـرد، نمی شـود پنـج دقیقـه برنامه ریـزی کنیـد و بگوییـد چـرا چـراغ 
قرمـز دارد. مثاً سـختی کار قانـون خاصی دارد، شـما می دانید کـه دو ماه 
دیگـر این تعداد بازنشسـته داریـد، مـوارد قانونی را چک کنیـد و ضرایب 

را مشخص کنید تا تأخیر پیش نیاید.3 

طبیعتـاً ماهیـت انسـانی فرآیندهـا منجـر بـه تنـوع در رویدادهـا می شـود، تعریـف 
سیسـتماتیک خطـا چارچوبی خشـک با خـط قرمزهای معین اسـت که البته بـا توجه به 

1-  گفت وگو با احمد قربانی
2-  گفت وگو با بهروز انتظاری

3-  گفت وگو با احمد قربانی
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پشـتوانه قانونـی تعییـن خـط قرمزها ایـرادی به آنـان وارد نیسـت. با این حـال می توان 
گفـت برخـی خطاهـا آثـار منفی بیشـتری نسـبت به نتایـج مثبت خـود دارنـد، در برخی 
مـوارد خطاهـای سیسـتمی موقتاً منجر بـه راکد شـدن پرونده و توقف فرآیندها می شـود 

کـه در خصـوص آن الزم اسـت سیسـتم انعطاف پذیر باشـد.
در سیسـتم احـکام اطاعـات متفاوتـی داریـم، مثـًا یک صفحه سـوابق 
مدیریتـی اسـت و یـک صفحه محاسـبه حقـوق مدیریتی؛ خطایـی داریم 
کـه اطاعات ایـن دو صفحه بایـد باهم بخواننـد. مثاً اگر سـال های 80-

1378 فـرد جایـی مدیـر بـوده باید بـه موجب همان سـال حـق مدیریت 
دریافـت کـرده باشـد و اگر نخوانـد خطا می دهـد. این خطا برای سـنوات 
قبـل اعمـال شـد و ناگهـان حجـم زیـادی از پرونده هـای ما راکد شـدند، 
اطاعـات بـا هـم نمی خواندنـد و عموماً اشـکال از دسـتگاه بود چـون در 
سـال های گذشـته احکامـی را بـه صنـدوق فرسـتاده بـود کـه مطابقـت 
نداشـت و مـا هیـچ کاری نمی توانسـتیم انجـام دهیـم؛ بنابرایـن برطرف 

کردن برخی خطاها برای واحدهای اجرایی ما ممکن نبود.1 

بـا وجـود تمام مـوارد فوق نکتـه حائز اهمیـت در توسـعه خطاهای سیسـتمی کاهش 
خطـای انسـانی و شناسـایی بسـیاری از موارد ناقص یا اشـتباه اسـت که امـکان دارد هر 

کارشناسی به دالیل مختلف متوجه آنان نگردد. 

4-4- سرخط های مؤثر
4-4-1- تعامل با دستگاه ها

- مشاوره به دستگاه ها
تعامـل بـا دسـتگاه ها جـزء جدایی ناپذیـر نظـام صدور احکام اسـت کـه ابعاد گسـترده ای 
از ارسـال مـدارک، تعامـالت مالـی و قانونـی را در برمی گیـرد. نحـوه ارتبـاط صنـدوق با 

1-  گفت وگو با خانم ها لطیفی و جلیلی
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دسـتگاه ها در حـوزه صـدور احـکام متناسـب بـا تحـوالت نظـام در گـذر زمـان متحول 
شـده اسـت که در بخش های پیشـین نیز به آن اشـاره شـد. بیشـترین ارتباط صندوق و 
دسـتگاه میـان کارشناسـان صندوق و کارگزین دسـتگاه صـورت می گیرد. بـه طور کلی 
بـا توجـه به تخصـص کارشناسـان صنـدوق در حـوزه قوانیـن، کارگزینی دسـتگاه ها در 

بسیاری از موارد برای رفع مشکالت به صندوق رجوع می کنند. 
پاسـخ به امـور اداری و کارگزینی دسـتگاه ها در خصوص سـنوات و... جزو 
وظایـف ما نیسـت امـا می دانیم همین هـا در زمـان بازنشسـتگی برایمان 
تبدیـل به مشـکل خواهند شـد، بنابرایـن دسـتگاه ها را راهنمایی می کنیم 

و به جای رفع مشکل از ایجاد آن جلوگیری می کنیم.1 

- تبادل اطاعات
حـوزه اصلـی ارتبـاط صندوق با دسـتگاه ها بـه موضوع ارسـال مدارک و ثبـت اطالعات 
در سیسـتم بـاز می گـردد، از زمـان آغـاز تحـوالت در سـاختار سـنتی پیوند پسـتی میان 
صنـدوق و دسـتگاه بـه مـرور متحـول شـده و در شـرایط کنونی بـا تکیه بر سیسـتم ها و 
نرم افزارهـای تحـت وب دسـتگاه ها مسـتقیماً اطالعـات مـورد نظـر را ثبـت می کننـد. 
بـرای ایـن امـر الزم اسـت دسـتگاه ها کـد کاربـری مخصوصـی از صنـدوق دریافـت 
کننـد تـا بـه صـورت آنالین بـه سـامانه ورود اطالعـات دسترسـی داشـته باشـند، البته 
الزم اسـت درخواسـت نـام کاربـری از سـوی دسـتگاه اعالم شـود. طبق اعـالم صندوق 
همـه دسـتگاه ها می تواننـد بـا دریافـت نـام کاربـری به سیسـتم متصـل باشـند و حتی 
بـرای دسـتگاه هایی کـه بـه سیسـتم صدور احـکام متصـل نیسـتند، روی سـایت درگاه 
مخصوصـی تعریـف شـده که بـا ورود بـه آن می توانند اطالعـات فرم های تکمیل شـده 
را بارگـذاری کننـد. بـه طـور عمومـی دلیل فعال نشـدن دسـتگاه ها تعداد کم بازنشسـته 
آن هاسـت. برخـی دسـتگاه ها نیـز در برابـر ایـن موضـوع بـا دالیلی نظیـر کمبـود نیرو، 

1-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
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پایین بودن سرعت اینترنت یا... مقاومت می کنند. 
از سـال 86 ارتبـاط اردبیـل با تهـران به صـورت اینترنتی بـا فیبر نوری 
برقـرار شـده اسـت. در اردبیل دسـتگاه هایی مثـل آموزش وپـرورش که 
مشـترک بیشـتری دارنـد اطاعـات را ثبـت می کننـد اما دسـتگاه هایی 
که مشـترک کمتـری دارنـد پرونده هـا را می آورند و در صنـدوق با کمک 
همـکاران اطاعاتشـان ثبـت می شـود. در البـرز نیـز فعـًا دو دسـتگاه 
آموزش وپـرورش و قـوه قضاییـه خودشـان دفتـر کل می زننـد و مدارک 
را ارسـال می کننـد کـه بـه محـض ارسـال کارشناسـان صنـدوق موارد 
را بررسـی می کننـد. اصفهـان نیـز از شـرایطی مشـابه و حتـی بهتـر 

برخوردار است.1 

بعـد دیگـر تبـادل اطالعات اشـتراک سـامانه های اطالعاتی بـا نهادها و سـازمان های 
مشـابه اسـت؛ بـرای مثـال طـی سـال های اخیـر ارتبـاط برخـط صنـدوق بـا ثبت احوال 
برقـرار شـده و بـرای مـوارد الزم اسـتعالمات به صـورت آنالیـن گرفته می شـوند، یا در 
حـوزه مالـی بسـیاری از ارتباطـات مالـی و کنتـرل واریز هـا بـه صـورت آنالین بـا بانک 
هماهنـگ شـده اسـت؛ در خصوص تبـادل اطالعات هویتـی نیز ارتباطاتی شـکل گرفته 

که البته نیازمند تقویت است. 
سیسـتم احـکام بـه تنهایـی هوشـمند نبـود و بایـد یکـی یکی بررسـی 
می شـد اما امروز به ثبت احوال، سیسـتم شـاغلین و... متصل شـده اسـت 
و بـه محـض تغییر در سـایر سیسـتم ها همان شـب در این سیسـتم نیز 

تغییرات اعمال می شوند.2 

یکـی از اتصـاالت اشـتراک اطالعاتی با سـامانه بانک اطالعـات ایرانیان بـود. در این 
سـامانه کنتـرل می شـد که فرد در صنـدوق دیگری بیمه پرداز هسـت یـا خیر، همچنین 
مـواردی نظیـر اشـتغال مجـدد، ازدواج و... شناسـایی می شـدند. راهـکار سـامانه توسـط 

1-  گفت وگو با مدیران استانی
2-  گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
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وزارت رفاه داده شـده و صندوق نیز در آن فعال بود. بر اسـاس مشـاهدات با فعال شـدن 
کنترل هـای سیسـتم و تبـادل اطالعـات 50 درصـد از برقراری های مجدد رد می شـوند، 
ایـن در حالی اسـت که در گذشـته بـه صرف یک تعهـد محضری حقوق برقرار می شـد.

بانـک اطاعـات ایرانیـان را وزارت رفاه تهیه کرد و اطاعات بسـیار خوبی 
داشـت امـا ناقـص بود. مـا از سـال 92 بـه بعد وقتـی می خواهیـم حقوق 
بازنشسـتگی و به خصـوص وظیفه را برقرار کنیم باید از شـرایط اشـتغال، 
ازدواج و... فرد آگاه باشـیم، این مسـئله هنوز هم به صورت دسـتی اسـت 
و ورثـه بایـد بـه صندوق های مختلـف مراجعه کننـد که مهر بزنند ایشـان 
از اینجـا حقوق دریافـت نمی کند. سـامانه اطاعات ایرانیان یک اشـتراک 
اطاعاتـی بیـن صندوق ها بود که اطاعات بسـیار قدیمی از زمان تشـکیل 

تأمین اجتماعی تا سال 94-1393 را داشت.1 

- ارسال زودتر مدارک
در بحـث محاسـبات برقـراری و بخش هـای پیشـین اشـاره شـد کـه دسـتگاه ها یک تا 
دو مـاه زودتـر از موعـد بازنشسـتگی پرونـده فـرد را بـرای صنـدوق ارسـال می کننـد تا 
صـدور حکـم و برقراری با تأخیر مواجه نشـود؛ این مسـئله از گذشـته یکـی از مهم ترین 

حوزه های تعامل میان صندوق و دستگاه بوده است. 
14 مهرمـاه 1372 بود که سـازمان بخشـنامه ای به عنـوان روش برقراری 
بـر  کشـوری  بازنشسـتگی  صنـدوق  مشـترکین  بازنشسـتگی  حقـوق 
اسـاس مصوبـه چهل و ششـمین جلسـه شـورای عالـی اداری کشـور به 
دسـتگاه های اجرایـی صـادر کـرد. در بند الف این بخشـنامه اعـام کردند 
که دسـتگاه های اجرایـی، یک ماه قبـل از موعد برقراری حقـوق، می توانند 
مـدارک را بـرای بررسـی و تائیدیـه را بـه صنـدوق ارسـال کننـد. در متن 
اباغیـه آمـده اسـت که دسـتگاه ها موظف بـه ارسـال اطاعاتند امـا به هر 

1-  گفت وگو با خانم ها لطیفی و جلیلی
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حال صندوق باالدست دستگاه ها نیست و نمی تواند زور بگوید.1 

بـه اعتقـاد مدیران و کارشناسـان صندوق ارسـال اطالعـات و پرونده فرد حـدود 20 تا 
30 روز زودتر برای دستگاه ها تبدیل به روال کاری شده است. 

4-4-2- آموزش
آمـوزش بـه کارکنـان صندوق و دسـتگاه ها همـواره کمابیش در مقاطـع مختلف تاریخی 
مـورد توجـه مدیریت سـازمان بوده اسـت. در موارد متعـددی مانند ارسـال مدارک جهت 
صـدور حکـم بازنشسـتگی، هماهنگـی دسـتگاه ها بـا نظـام پرداخـت مسـتقیم، ثبـت 

اطالعات برخط و... نیاز به آموزش بیش از پیش احساس شده است. 
اجـرای دوره هـای آموزشـی به طـور کلی توسـط نمایندگی اسـتان ها مدیریت شـده و از 
طریـق سـتاد و واحـد آمـوزش صندوق پشـتیبانی می شـود. در خصوص نظـام جامع صدور 
احـکام نیز کارشناسـان دسـتگاه های اجرایی با حضـور در صندوق در اسـتان ها آموزش های 
الزم را می بیننـد یـا در برخی موارد مدرسـان به محل دسـتگاه ها مراجعـه می کنند. در برخی 
اسـتان ها نظیر البرز پس از برگزاری دوره ها به کارشناسـان گواهی حضور در دوره ارائه شـده 
اسـت. همچنیـن در اسـتان اصفهـان پـس از دریافت کد کاربـری توسـط آموزش وپرورش، 
علوم پزشـکی و دانشـگاه اصفهان، کارشناسـان دسـتگاه ها به صندوق دعوت شـدند و روش 
کار بـا سـاختار جدیـد بـه آن هـا آمـوزش داده شـد. در صورتی که دسـتگاهی در ایـن حوزه 
بـا مشـکل مواجه شـود نیـز مدیریت اسـتان پاسـخگو خواهد بـود. ایـن فرآینـد را می توان 

چارچوب پیاده سازی نظام نوین در همه استان های کشور دانست. 
در خصـوص آموزش هـای داخلـی نیـز هم بـرای کارمنـدان و هم مدیـران صندوق در 
اسـتان ها چندین دوره به صورت اجباری برگزار شـده اسـت، در برخی موارد نظیر اسـتان 
البرز با شـرکتی قرارداد بسـته شـد تـا دوره مهارت هـای هفتگانه را به کارمنـدان آموزش 

1-  گفت وگو با اکبر شیرمحمدی
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دهند و در پایان نیز کارمندان گواهی دریافت کنند. 
مشـکل موجـود در حـوزه آمـوزش به دسـتگاه ها تغییر مکـرر کارمندان واحـد مربوطه 
در دسـتگاه ها اسـت، ایـن جابه جایـی سـبب می شـود کارمنـد جدیـد بـا فرآیندهـا و 

دستورالعمل ها آشنایی نداشته باشد و مجدداً نیاز به آموزش احساس شود. 
سـال 66-1364 بـه کارگزینی هـا آمـوزش مسـتمر می دادیـم امـا ادامه 

پیدا نکرد چون نگاه مدیریت به کارگزینی نبود.1 

4-4-3- پایش و نظارت
رهـا کـردن یک سیسـتم، عدم توجـه به نقاط ضعف و قـدرت و عدم نظـارت بر عملکرد 
آن در هیـچ سـاختاری از علـم مدیریـت مـورد پذیرش نیسـت. در صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری نیـز کمیتـه ای با عنوان نظام پیشـنهاد ها متشـکل از مسـئوالن سـتاد صندوق 
و در ارتبـاط بـا مدیران اسـتانی بیش از 15 سـال سـابقه فعالیت داشـته اسـت کـه در آن 
تحـوالت و نیازهـای روز مطـرح و ابعـاد آنان سـنجیده می شـود؛ ایده نظام صـدور احکام 

نیز یکی از خروجی های همین کمیته است. 
نظـارت بـر عملکـرد سیسـتم نیـز در چنـد روش جریـان دارد. نخسـت نظارت هـای 
گروهـی بـر عملکرد اسـتان ها که در یک مقطع توسـط کارگروهی متشـکل از واحدهای 

مختلف صندوق انجام شده است. 
ایـن کارگـروه بـرای نظـارت بـر صـدور احـکام و برقـراری به اسـتان ها 
مراجعـه می کردنـد و مـواردی ماننـد سـنجش صحـت احکام یـا اجرایی 
شـدن بخشـنامه های اعام شـده در طول سـال را مورد ارزیابی و نظارت 
قـرار می دادنـد، البتـه در حـال حاضـر این موضوع حذف شـده کـه به نظر 

می رسد دلیل آن تغییر مدیریت و اولویت های سازمانی است.2 

1-  گفت وگو با بهروز انتظاری
2-  گفت وگو با کارشناسان
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عـالوه بـر نظارت هـای کارگروهـی، دفتـر برنامه ریـزی در طـول سـال گزارش هـای 
عملکـردی بـه تفکیـک اسـتان فراهـم می کنـد کـه می تـوان آن را نوعـی نظـارت بـر 
عملکـرد دانسـت. نـوع دیگـری از نظـارت فعـال را نیـز می تـوان کنتـرل بـه واسـطه 
خطاهـای سیسـتمی معرفی شـده دانسـت کـه در حال حاضـر از مهم تریـن و قوی ترین 

نظارت های فعال است. 
مسـئله ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه بـه نظـر می رسـد ایـن نظارت هـا تنهـا در 
سـطح مطالعاتـی انجـام شـده و بـا ابزارهای تنبیهـی و تشـویقی اجرایی نمی شـوند. این 
کنـدی در تبدیـل نتایـج نظارت هـای کاغـذی به اقدامـات عملیاتـی را می تـوان از نقاط 
ضعـف صنـدوق دانسـت، در صورتـی کـه نظارت ها نمود عملیاتی نداشـته باشـند چندان 
دور از انتظـار نیسـت بعـد از مدتـی کارمنـدان و واحدهـا آنـان را کاغذبازی هایی از جنس 

سرگرمی بدانند و اهمیتی برایشان قائل نباشند. 

4-4-3- فردمحوری دنباله دار
بـا وجـود انجـام مطالعـات و مقاطـع مختلف زمانـی و درک مدیـران در سـطوح مختلف 
سـازمانی از آسـیب های ناشـی از فـرد محـوری در واحدهـای مختلـف، هنـوز هـم ایـن 
مسـئله در صنـدوق بـه صـورت برجسـته بـه خصـوص در واحدهـای اسـتانی مالحظـه 
می شـود. اگرچـه فـرد محوری از یک سـو ضعف و از سـوی دیگر قـوت در عملکرد را به 
دنبال دارد اما بدون شـک تقویت سـاختارهای قوی و صحیح در مسـیر توسـعه سـازمان 

حتی از فردمحوری مثبت نیز مفیدتر خواهد بود. 
در حـوزه اسـتانی بسـیار فـرد محـور هسـتیم، برخـی مدیران بـا توجه 
بـه روابط عمومـی خوبشـان بـا اسـتانداری و... ارتباط برقـرار می کنند 
و یـک اسـتان نمونـه می شـوند برخـی هـم اهمیتـی بـه ایـن مسـائل 
نمی دهنـد. بـرای مثـال در یـک اسـتان کنـار خانـه مهـر سـالنی برای 
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مراسـم عقـد و ازدواج فرزندان بازنشسـته ها و سـایر مراسـم سـاختند 
و همدلـی بزرگی در اسـتان ایجاد شـد. اسـتانی هم داشـتیم کـه رفتیم 
خانـه مهـرش را بازدیـد کنیم اصـًا نگهبانانـش نبودند و مدیر اسـتان 

نمی دانست کجا هستند.1 

1-  گفت وگو با بهروز انتظاری



5- جمع بندی و توصیه های سیاستی

5-1- آنچه گذشت
آلبـوم تاریـخ نظـام صدور احـکام و برقـراری در صنـدوق بازنشسـتگی را می توان به 
چهار دوره تقسـیم کرد. نخسـت دوران پیش از تشکیل سـازمان بازنشستگی کشوری 
کـه تعـداد بازنشسـته دسـتگاه ها بسـیار محـدود بـوده و اداره کل بازنشسـتگی مرجع 
پیگیـری امـور اسـت، دوران دوم را می توان به دوران تشـکیل سـازمان بازنشسـتگی 
کشـوری اختصـاص داد، در ایـن مقطـع سـازمان از جایـگاه اداری اسـتقالل می یابـد 
امـا وابسـتگی باالیـی بـه خزانه داشـته و فرآیندها مبتنی بر سـاختار سـنتی و دسـتی 
اسـت. دوره سـوم را عصـر تحـول می نامیـم، ورود سیسـتم به سـازمان و طـرح ایده 
مکانیزه شـدن کـه شـامل صدور احـکام نیز می شـود و ابعاد مختلـف از ثبت اطالعات 
تـا نحـوه ارتبـاط بـا دسـتگاه ها متحـول می شـوند. چهارمیـن دوره نیز عصـر کنونی 
اسـت،  در حوزه هایـی نظیـر ثبـت اطالعـات و برقـراری ارتبـاط آنالین بـا نهادهای 
مرتبـط اقدامـات مفیـدی انجام شـده، همچنین از طریـق ارتقا برنامه های سیسـتمی 
وضعیـت نظـارت و عملکـرد بهبـود یافته امـا هنوز انجـام امور به مقصـود نهایی خود 

نرسیده است. 
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5-2- توصیه هایی برای آینده
5-2-1- ایجاد ساختار واحد ملی

یکی از مشـکالت موجود در سـاختار اداری کشـور، وجود برنامه اداری جزیره ای و متفاوت 
در دسـتگاه ها اسـت کـه حتی گاهـی در واحدهای مختلف یک دسـتگاه نیز بـا این پدیده 
مواجـه هسـتیم. صندوق بازنشسـتگی کشـوری نیـز از این قاعـده چندان مسـتثنی نبوده 
و واحدهـای مختلـف آن برنامـه ویـژه خـود را در اختیـار دارند، یکپارچه سـازی سیسـتم و 
اتصـال برنامه هـای واحدهـای سـازمانی بدون شـک منجر به تسـریع تبـادل اطالعات و 
افزایـش کارایـی در سـازمان خواهـد شـد. در نـگاه کالن ایجاد برنامه جامعی که پوشـش 
دهنـده حوزه هـای مالـی، درآمدوهزینـه و صدور احکام باشـد، به پشـتوانه سـازمان اداری 
و اسـتخدامی و از طریـق دولـت الکترونیـک با ایجـاد امکان برقـراری ارتبـاط میان همه 
دسـتگاه ها کارایـی ارتباطـات را افزایـش داده و عـالوه بـر بهبـود سـرعت ارائـه خدمات، 

هرگونه ارسال مدارک و تبادل کاغذی میان دستگاه ها را حذف خواهد کرد.1 

5-2-2- تشکیل پرونده الکترونیک شاغان
تشـکیل پرنـده الکترونیـک شـاغالن بـه منظـور تبـادل مسـتقیم اطالعـات اشـتغال و 
بازنشسـتگی فـرد مطـرح می شـود، در ایـن خصوص باید توجه شـود که هنوز بخشـی از 
فرآینـد صـدور احـکام مبتنی بر روش های سـنتی و ارسـال پرونده اسـت، بنابراین در گام 
نخسـت تمرکـز بر تکمیل سیسـتم شـاغلین کـه با ایجاد امکان دسترسـی سیسـتمی به 
همـه اطالعـات مـورد نیاز فـرد با کد ملی او سـرعت و کیفیت انجـام کار را بهبود خواهد 

بخشید، امری ضروری است. 
پیشـنهاد دیگـر در ایـن حـوزه، طراحـی نرم افـزاری مبتنـی بر وب بـرای ثبـت اطالعات 
شـاغلین دسـتگاه ها اسـت تا با انتقـال این اطالعات به سیسـتم از ارسـال کاغـذی پرونده و 

1-  برگرفته از گفت وگو با احمد قربانی
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حتـی مدارکـی ماننـد تعییـن بدهی جلوگیـری شـود. در گام بعد می توان مشـابه ژاپـن برای 
شـاغلین یـک پرونـده الکترونیک تشـکیل داد تا همه اطالعات او را در بر داشـته باشـد. این 
اقـدام شـفافیت را بـاال بـرده و عالوه بر بهبود ارائـه خدمات از هرگونه اقدامـات غیرقانونی در 
ارتقـا شـغلی و... جلوگیـری می کنـد.1 همچنین تقویت ایـن حوزه و تکمیل بانـک اطالعاتی 

شاغلین در مباحث بودجه ریزی سازمان از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. 

5-2-3- تقویت تئوریک نیروها
از تذکـر صحیـح نیروهـای قدیمی صندوق نسـبت به کاهش سـطح آگاهی کارشناسـان 
بـه واسـطه اتکای کامل بر سیسـتمی شـدن امـور و تقویـت بخش خطاهای سیسـتمی 
نمی تـوان گذشـت. بـه نظـر می رسـد در ایـن حـوزه اقداماتـی نظیـر تقویـت دوره هـای 
آموزشـی تئوریـک حیـن خدمت و تشـویق کارشناسـان بـه فهـم روابط علمی پشـتوانه 

سیسـتم ضـروری و البته بـرای سـازمان مفید خواهـد بود.

5-2-4- ایجاد نظام تشویق و تنبیه
بـا توجـه بـه اتکای سـازمان به سیسـتمی بـودن امـور، طی سـال های اخیر بعـد نظارت 
بـر عملکـرد بـه نظر کمرنگ شـده اسـت، در گام اول نیاز بـه تقویت نظـارت بر عملکرد 
و در گام دوم پیاده سـازی فرآیندهایـی کـه نتایـج نظارت ها را به تشـویق و تنبیه عملیاتی 

تبدیل کند اقدامی ضروری به نظر می رسد. 
جنبـه دیگـر نظام تشـویق و تنبیه به اسـتقبال از ایده هـای نو و حمایـت از افراد خالق 
بـاز می گـردد، بر اسـاس شـنیده ها در شـرایط فعلی این نظـام در سـاختار داخلی صندوق 
وجـود دارد و ضمـن بررسـی ایده هـای مطـرح شـده توسـط کارشناسـان و مدیـران در 
صـورت تائیـد آنـان از افـراد طـراح ایـده حمایت های مـادی و معنـوی به عمـل می آید، 

1-  برگرفته از گفت وگو با شهروز عبادی
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بـا پذیـرش این موضـوع اطالع رسـانی هرچه بیشـتر این مسـئله تا سـطح کوچک ترین 
واحدهـای اسـتانی و همچنین اطالع رسـانی در خصوص تشـویقات صـورت گرفته منجر 
بـه افزایـش انگیـزه و بهبود کارایی کارکنان خواهد شـد. در سـومین جنبه نظام تشـویق 
و تنبیـه می تـوان یـک گام فراتـر گذاشـت و فرآیندهایی را بـرای کارکنان دسـتگاه های 

اجرایی مرتبط با صندوق نیز در نظر گرفت. 
مسـئله دیگـری کـه در نظـام تشـویقات بایـد بـه آن توجـه شـود، نیروهای شـرکتی 
سـازمان هسـتند، بـه گفتـه مدیـران در مقاطـع زمانـی مختلف صنـدوق نیز مانند سـایر 
دسـتگاه ها بـرای جبـران کمبـود نیـروی انسـانی خـود اقـدام بـه جذب نیـرو با قـرارداد 
شـرکتی کـرده اسـت، ایـن نیروهـا با توجـه به فراهـم نبودن زمینه رشـد و پیشـرفت در 
سـازمان از انگیـزه بسـیار پایینـی برخوردارند، با تقویت نظام تشـویقات می توان بخشـی 

از این بی انگیزگی را جبران کرد. 

5-2-5- تقویت تعامل با مدیریت و کارشناسان دستگاه ها
از بزرگ تریـن گالیه هـای مدیـران و کارشناسـان صنـدوق از دیربـاز، تغییر مکرر پرسـنل 
کارگزینـی دسـتگاه های اجرایـی بـوده که به دلیـل کم تجربگی و عدم آشـنایی فرد جدید 
بـا فرآیندهـا و قوانیـن، منجر به رفت وبرگشـت های فرسایشـی پرونده شـده و هزینه های 
بسـیاری را بـه دنبال داشـته اسـت. اگرچه جایـگاه و روابـط اداری و حاکمیتی اجـازه امر و 
نهـی بـر دسـتگاه ها را به صنـدوق نمی دهد امـا تقویت ارتباطات دوسـتانه و طرح مسـئله 
در جلسـات مختلـف بـا تأکیـد بـر ایجاد ثبـات در واحدهـای مذکـور می تواند آثـار مثبتی 
داشـته باشـد. از نـگاه دیگـر نیـز بـا بهره گیـری از نظام تشـویق می تـوان بـرای کارکنان 
واحدهـای مربوطـه در دسـتگاه ها مزایـا و انگیزه هایـی ایجاد کرد تا هم مایـل به انتقال به 
واحـد دیگر نباشـند و هم نیـروی تازه وارد با انگیزه باال، سـرعت قابل قبولـی در یادگیری 

قوانین و فرآیندها داشته باشد. 
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5-2-6- فرهنگ سازی و توجه به ابعاد حقوقی
یکـی از ابعـاد مهـم صـدور احـکام و برقـراری مسـئله اعتراضـات افـراد و احـکام دیوان 
عدالـت اداری در اختـالف نظـر میـان صندوق و بازنشسـته اسـت که مشـابه با مسـائلی 
نظیـر عـدم اسـتعالم در گذشـته و... بـار مالـی سـنگینی بـرای صندوق بـه دنبـال دارد. 
در ایـن خصـوص صنـدوق می توانـد بـا حضـور فعال تـر از آرای صـادره علیـه صنـدوق 
جلوگیـری کنـد؛ از سـوی دیگـر بـا توجه بـه این که نـگاه کلی مسـئولین، مـردم و حتی 
برخـی از کارکنـان بـه صندوق مشـابه نگاه بـه خیریه بوده و در مواردی از سـر دلسـوزی 
آرایـی به نفع مشـترکین صادر می شـود، الزم اسـت برنامه ریـزی و اقداماتی در خصوص 

فرهنگ سازی و اصالح فضای موجود صورت گیرد. 

5-2-7- اصاح محتوای محاسباتی در حوزه برقراری
بررسـی خـام اعـداد در محاسـبات برقـراری بـه صرف فاصلـه دو تاریـخ شـروع و پایان 
خدمـت فـرد، ابزار مناسـبی برای سـنجش عملکـرد در این حـوزه نیسـت؛ چراکه صدور 
حکـم و برقـراری به مسـائل بسـیاری از جمله تکمیل بـودن مدارک فرد، سـابقه خدمتی 
او در سـازمان های مختلف، زمان ارسـال مدارک و عملکرد دسـتگاه وابسـته اسـت، وجود 
نگاهـی جامع تـر بـه ایـن حـوزه و اعمـال تأثیـر حوزه هـای مختلـف در زمـان برقـراری 
بـرای محاسـبه یـک امتیـاز وزنی به عنوان عملکـرد واحد، منجـر به تقویـت ابزارها برای 
نمایـش واقعیـت خواهـد شـد. البتـه همان طـور که پیش تر اشـاره شـد، حین انجـام این 

پژوهش اقداماتی در این خصوص نیز در جریان بوده است. 

5-2-8- تمرکز بر وظایف اصلی
تاریـخ صندوق بازنشسـتگی نشـان داده اسـت که هر زمـان سـازمان از چارچوب وظایف 
اصلی و ذکر شـده در اساسـنامه دور شـده و به دنبال ارائه خدماتی خارج از حوزه وظایف 
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سـازمانی بـوده، یا نـگاه مدیران و کارکنـان از انجام وظایف اصلی به سـمت گرایش های 
سیاسـی یـا... تمایـل پیـدا کـرده، کیفیـت و کمیـت ارائـه خدمـات اصلی صنـدوق دچار 
افت شـده اسـت. تقویت سـاختاری صندوق و تبیین چارچوب های سـازمانی در راسـتای 
محدود کردن عملکرد مدیران و کارشناسـان در چارچوب اساسـنامه و دوری از انجام هر 
نـوع اقـدام خـارج از آن )فـارغ از خوب یـا بد بـودن آن( منجر به بهبود عملکرد سـازمان 

در همـه حوزه هـای وظایـف خـود، از جمله صدور احـکام و برقراری خواهد شـد.

5-2-9- برقراری
یکـی از دغدغه هـای برقرار، طوالنی شـدن مجدد مدت آن بعـد از دوران معروف طالیی 
اسـت. گروهی این مسـئله را ناشی از توسـعه خطاهای سیستمی و ایرادات مکرر هوشمند 
می داننـد، امـا واقعیـت امر این اسـت که هوشمندسـازی با کاهـش زمان مـورد نیاز برای 
بررسـی مـدارک و جزئیات و صحت سـنجی آنان سـرعت برقـراری را افزایـش داده و به 
نظـر می رسـد کاهش سـرعت ناشـی از هوشمندسـازی بـه این دلیل باشـد که قبـاًل در 
خصـوص صحت سـنجی حداقـل دقـت الزم رعایت نشـده اسـت. بـه طور کلـی دالیل 
طوالنـی شـدن برقـراری را می تـوان در پنج محـور مطرح کـرد. تغییر نـگاه مدیریتی در 
گـذر زمـان، عـدم ثبـات در مدیریت ارشـد صندوق و تغییـر مکرر سیاسـت های عملیاتی 
و راهبـردی سـازمان، کمبـود نیـروی سـازمان و عدم وجـود انگیزه کافی بـرای نیروهای 
شـرکتی، افزایـش وظایـف نامربـوط به صندوق که مانـع از تمرکز بر وظایف اصلی شـده 
و در نهایـت همـکاری ضعیـف برخـی دسـتگاه ها. توجه بـه محورهای یاد شـده، هنگام 

تبیین خط مشـی های بلندمدت سـازمان از اهمیت برجسـته ای برخوردار اسـت.



بخش دوم:

گفت وگوهای تخصصی





مقدمه
در ایـن بخـش متـن 7 جلسـه گفت وگوهای انجام شـده با ادارات و اشـخاص مختلف 
بـه صـورت مکتـوب و به ترتیب زمان برگزاری جلسـه ارائه می شـود. فهرسـت جلسـه ها 

و زمـان برگـزاری آنان به شـرح جدول زیر اسـت.

جدول 1: عنوان و تاریخ جلسه های برگزار شده

ف
تاریخاعضاعنوان جلسهردی

1398/06/25جناب آقای انتظاریدفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها1

1398/06/27جناب آقای جعفریمدیریت استان اردبیل2

1398/07/09جناب آقای شیرمحمدیاداره کل امور فنی3

1398/07/11جناب آقای محمدبیگیمدیریت استان البرز4

1398/07/13سرکار خانم ها لطیفی و جلیلیدفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها5

1398/08/14جناب آقای قربانیاداره کل امور فنی6

1398/08/21جناب آقای عبادیمدیریت استان اصفهان7





گفت وگو با بهروز انتظاری
)مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها(

تاریخ گفت وگو: 1398/06/25

بهروز انتظاری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها -  صندوق بازنشستگی کشوری
 سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطالعات

دانشگاه تهران، 1385
کارشناسی، مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1370

سوابق شغلی: کارشناس مسئول صندوق بازنشستگی کشوری





بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنونم، لطفاً ابتدا خود را معرفی فرمایید.
بهـروز انتظـاری هسـتم، متولد 1345 و بیش از سـی سـال اسـت که در صنـدوق کار 
می کنـم. سـال 1370 در رشـته مدیریـت مقطـع کارشناسـی از مرکـز آمـوزش مدیریت 
دولتـی فارغ التحصیـل شـدم و 1385 نیـز تحصیالتـم را در کارشناسـی ارشـد مدیریـت 
فنـاوری ادامـه دادم. درحال حاضر مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسـعه سیسـتم ها هسـتم؛ 
در ایـن دفتـر سـه بخـش برنامه ریزی، آمـار و فنـاوری اطالعـات را سیاسـت گذاری و تا 

حدودی اجرا می کنیم. 
بحثمان را با مفهوم و فرآیند صدور حکم بازنشستگی شروع کنیم.

مهم تریـن رکـن صنـدوق، صدور احکام بازنشسـتگی اسـت. در حقیقـت وظیفه اصلی 
کـه در اساسـنامه صنـدوق آمـده، دریافـت کسـور از شـاغلین و صـدور احـکام پرداخـت 

حقوق بازنشستگی برای افراد واجد شرایط است. 
از دریافتـی ماهانـه هـر شـاغل در دوران خدمـت مبلغـی کسـر و بـه حسـاب صندوق 
بازنشسـتگی واریـز می شـود، دولـت هـم مبلغـی را به عنـوان سـهم کارفرمـا پرداخـت 
می کنـد، ایـن مبالـغ باید در صنـدوق سـرمایه گذاری شـوند. زمانی که شـخص از لحاظ 
سـن و سـابقه کاری به شـرایط بازنشستگی می رسد، با همکاری دسـتگاه خود درخواست 
صـدور حکم بازنشسـتگی می کند. مسـئله ای که برای ما بسـیار اهمیـت دارد مدت زمان 

انجام این فرآیند است. 
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ایـن مرحلـه ماننـد یک گلوگاه اسـت کـه منجر به رضایـت یا عدم رضایت بازنشسـته 
می شـود، طبیعتـا فـرد انتظـار دارد انتهـای ماه حقـوق بازنشسـتگی خـود را دریافت کند. 
متأسـفانه گاهـی فرآیندهـای نادرسـتی وجـود دارد که باعث چنـد ماه تأخیـر در برقراری 
حقـوق بازنشسـته می شـود کـه البتـه این مسـئله عمومی نیسـت. ایـن تأخیر هـم برای 
مـا بـد اسـت و هم بـرای دسـتگاه ها و پیگیر این هسـتیم که بتوانیـم این زمـان را برای 

همه و در یک میانگین کلی به عدد قابل قبولی تبدیل کنیم. 
زمان تأسیس صندوق حکم بازنشستگی توسط دستگاه ها صادر می شد؟

قبل از تأسـیس سـازمان بازنشسـتگی احکام بازنشستگان توسط دسـتگاه های اجرایی 
صادر و به اداره تقاعد در وزارت دارایی ارسـال می شـد، این روش مناسـبی نبود و نیاز به 
محلـی بـرای ثبت و کنترل صحت مدارک وجود داشـت؛ درنتیجه سـازمان بازنشسـتگی 
تأسـیس شـد، دسـتگاه ها پیشـنهاد بازنشسـتگی کارکنان خود را ارائه می دادند و سازمان 
آن را بـا قوانیـن تطبیـق مـی داد، بـا توجه بـه این که حقوق فرد بر اسـاس قوانین شـکل 

می گیرد این مسئله اهمیت ویژه ای دارد. 
معیار کنترل چه بود؟

در واقـع اوایـل کنترلـی وجود نداشـت، از سـال 1354 کـه صندوق هویت خـود را پیدا 
کـرد شـروع بـه کنترل کردند که فـرد در دوران اشـتغال حقوقش قانونی بوده، کسـورش 

را به دولت پرداخت کرده و سوابق او مورد تائید باشد. 
آن زمان حساب ها در خزانه بود و صندوق دخالتی نداشت، چطور استعام می گرفتند؟

مبالـغ هـر مـاه بر اسـاس تائیـد ذی حسـاب دسـتگاه از حقوق فرد کسـر و به حسـاب 
خزانه واریز می شد. 

کنترل صندوق صرفا بر مبنای اعتماد به ذی حساب بود؟
دقیقا، چون ذی حساب نماینده دولت و مورد اعتماد بود.

پـس اگـر ذی حسـاب شـیطنتی می کـرد مشـخص نمی شـد، چـه سـالی ایـن 
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فرآیند تغییر کرد؟ 
چـون ذی حسـاب نماینـده دولـت بـود کمتـر اتفـاق می افتـاد کـه شـیطنتی کنـد اما 
نمی گویـم نبـوده؛ سـال 1368 کـه مـن اسـتخدام شـدم، اولیـن دوره ورود کامپیوتـر به 

صندوق بازنشستگی بود و ثبت و ضبط ها دقیق و منظم تر شد. 
هرچـه پیـش رفتیم هم صنـدوق از کارشناسـان خبره تری برخوردار شـد و هم به  مرور 
با اسـتقرار سیسـتم حسـابداری از فرآیندهای منظم و پایه داری اسـتفاده کرد. در صندوق 
کارشناسـان اجرایـی نیز به شـدت به قوانین مسـلط هسـتند، خبرگـی در قوانین ومقررات 
تخصـص همـکاران ماسـت چراکـه کارشـان تطبیـق قوانین ومقـررات و در صـورت نیاز 

بعضا تفسیر آن با مستندات ارسالی می باشد. 
بحث پرونده خوانی و تهیه خاصه فرم ها چه سالی بود؟

سـال 1368؛ پرونده خوانـی در حقیقـت تبدیـل اطالعـات بـه صفـر و یک بـرای ورود 
بـه سیسـتم بـود و تمـام اطالعـات افـراد بـه کـد تبدیـل و وارد سیسـتم کوبـول که آن 
زمـان اسـتفاده می کردیم شـد. بـا اسـتفاده از خطوط مخابراتـی با سـازمان برنامه وبودجه 
هماهنـگ کردیـم و اطالعـات روی چنـد سـرور آنجـا کـه در واقـع نوارهـای بـزرگ 
مغناطیسـی بـود ذخیـره می شـد؛ ما اینجـا اطالعات شـغلی، هویتـی، تحصیلـی، حقوق 
دوران اشـتغال و... را بـه روز می کردیـم. سـال 1368 تمـام پرونده هـا بازخوانـی و بـرای 
اولیـن بـار وارد سیسـتم شـد. قبل از آن سیسـتم به صـورت دفاتر بود و اشـتباهات زیادی 
داشـت، آن زمـان بـرای اولیـن بار متوجه شـدیم چه تعداد شـاغل داریم، چـه تعداد فوت 

شده اند و چه خانواده هایی از ما حقوق می گیرند. 
در مقطعی پرونده ها با گونی به تهران ارسال می شد و کامپیوتر هم نبود!

بلـه؛ سـاختمان اصلی صندوق در میدان انقـالب روبه روی درب اصلی دانشـگاه تهران 
بـود، پرونده همه بازنشسـتگان از سراسـر کشـور بـرای تائید به آنجا می آمـد؛ اما به تدریج 
کارشناسـان صنـدوق ایـن امکان را یافتند که به منظور سـهولت و سـرعت دهی در انجام 
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امـور بـه دسـتگاه های اجرایـی در سراسـر کشـور اعـزام شـوند و در محـل پرونده هـا را 
مـورد بررسـی قـرار دهند و دیگـر نیازی نبود کِل پرونده ای که سـی سـال خـاک خورده 
بـه تهـران ارسـال شـود، تا این کـه حدود سـال 1371 اولیـن مدیریت صندوق در اسـتان 
کرمان افتتاح و یک نفر از همکاران آنجا مسـتقر شـد؛ ایشـان بسـیار زحمت کشـیدند تا 
بـه  مـرور مدیریت اسـتان شـکل گرفت. دومیـن مدیریت در اسـتان یزد افتتاح شـد و در 
مراحـل بعـد صنـدوق تعدادی نیرو اسـتخدام کـرد و آموزش هـای الزم را نیز بـه آنان داد 
کـه این خود سـبب شـد با کمک همین همـکاران و برخی دیگر از کارشناسـان صندوق، 

در استان های سراسر کشور مدیریت های صندوق به تدریج افتتاح شوند. 
زمانـی کـه صدور حکـم از دسـتگاه به صنـدوق منتقل می شـد، فرآیند صـدور و 

برقراری چقدر طول می کشید؟ 
اگـر صادقانـه عـرض کنم در گذشـته به این دلیـل که چیزی ثبت نمی شـد نمی توانیم 
عـدد دقیقـی داشـته باشـیم، شـاید یک ماه یـا کمتر و بیشـتر، به فـرض پرونـده می آمد 
و همـکار مـا می دید کپی شناسـنامه نیسـت، مـورد را می نوشـت و معاون قسـمت امضا 
می کـرد، تایـپ می شـد و تـا برود یک مـاه طول می کشـید، پرونـده دوبـاره می آمد مثال 
می دیدنـد فـرم یـک نیسـت و فرآینـد تکرار می شـد. همـکاران، آمـوزش درسـتی ندیده 
بودنـد و این طـور نبـود کـه یـک بـار صفـر تا صـد آن چـک شـود. آن زمان بروکراسـی 

خیلی بد بود. 
در سـمت مقابـل در کارگزینـی دسـتگاه ها هـم همیـن شـرایط و خطاهـا برقـرار بود، 
شـاید هیچ وقـت یـک کتابچـه راهنمـا به آن هـا ندادیم کـه همه نیازهـا را گفته باشـد تا 
پـس از چـک کـردن برای ما بفرسـتند، بیشـتر مـوارد به صورت شـفاهی منتقل می شـد 
یـا اگـر سـازمان نامه ای بـه آموزش وپـرورش مـی زد نامه دسـت یک قسـمت می ماند و 
در کشـور و اسـتان ها صدهـا واحـد وجـود داشـت کـه بی خبـر بودنـد. هرچه جلـو رفتیم 
صنـدوق در جهـت کاهـش بوروکراسـی اداری پیـش رفـت و تالش شـد عملکردمان به 
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گونه ای باشد که رضایت مخاطب خود را فراهم آوریم. 
زمانـی که همکاران برای بررسـی پرونده به اسـتان ها مأمور شـدند سـرعت کار 

افزایش یافت؟ 
بله؛ خیلی بهتر شد.

پرونده های نهایی را با خودشان به تهران می آوردند؟
پرونـده بـا مهـر و امضا آمـاده و دسـتگاه آن را می فرسـتاد، در تهـران در دبیرخانه ثبت 
می شـد و خالصه ای از پرونده در بایگانی می ماند تا حقوق بازنشسـتگی فرد برقرار شـود.

بعد از سیستمی شدن این فرایند چطور بود؟
دسـتگاه پرونده را می فرسـتاد و اطالعات وارد سیسـتم می شـد که االن هم به همان 

صورت است. 
بنابرایـن ابتـدا همـکاران بـا مراجعـه بـه اسـتان ها خاصـه پرونده هـا را تهیـه 
می کردنـد و زمانـی که به تهران ارسـال می شـد ضمـن بایگانی در سیسـتم هم 

ثبت می شد؟ 
بلـه؛ بازخوانـی پرونده هـا یـک سـال و نیـم طـول کشـید؛ جلوتـر کـه رفتیـم کم کـم 
شـروع کردیـم بـه این کـه احـکام سـالیانه را در سیسـتم ثبت کنیـم، به طور مثـال دولت 
اعـالم می کنـد امسـال ده درصـد بـه حقوق اضافـه کنید؛ قبل از این که سیسـتمی شـود 
دسـتگاه ها اعـالم می کردنـد که حقـوق آقای الف دو هـزار تومان اسـت، ده درصد اضافه 
کنیـد پرونـده می فرسـتادند و مـا تائیـد می کردیم، بعد از آن گفتیم شـما ارسـال نکنید ما 

خودمان اطالعات را داریم، درصد را اضافه و احکام را صادر می کنیم. 
این روند از سـال 70 به بعد به تدریج شـکل گرفت و سـال 79 تغییر ماهیت سیسـتمی 
کامـل شـد. شـروع به نوشـتن برنامه خاص بازنشسـتگی بـرای خود صنـدوق کردیم که 
تـا امـروز هم هسـت و برنامـه ای با ارزش افزوده بسـیار بـاال داریم که به صـورت خودکار 
خطاگیـری می کنـد و خطـای انسـانی از هشـتاد درصـد به حداقل رسـیده اسـت. فرض 
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کنیـد شـکالتی از یـک ریـل رد می شـود، قالـب می گیـرد، بسـته بندی می شـود، داخـل 
کارتـن می رود و... االن پرونده بازنشسـتگی به همان صورت اسـت، همـکاران اطالعات 

را وارد سیستم می کنند و مرحله به مرحله پیش می رود. 
جـدا از این کـه همـکاران مـا در این حوزه تخصص دارند اما سیسـتمی شـدن باعث به 
حداقل رسـیدن خطا شـده اسـت و سـرعت دو سـه ماهه ای که قبال داشـتیم روزبه روز به 
کمتریـن حد ممکن رسـیده اسـت. بخواهیـم خوش بینانه فکر کنیم اگر فردی بازنشسـته 
 شـود، مشـکلی نداشـته باشـد و مدارک درسـت ارسـال شـوند از یک روز تا نهایت یک 

هفته تمام امور انجام می شوند. 
تا چه سالی همکاران برای تهیه خاصه پرونده به استان ها مأمور می شدند؟

اگـر اشـتباه نکنـم تا 1375 حتـی 1380 چون نمایندگی در کل کشـور نداشـتیم، بعد از 
ایجاد نمایندگی ها خودشـان اطالعات را می فرسـتادند؛ کار نمایندگی ها در زمان تأسـیس 
صـدور احـکام بازنشسـتگی بـود و سیسـتم نداشـتند، آن هـا بـرای مـا می فرسـتادند و ما 
سیسـتمی می کردیـم تـا کم کم اسـتان ها هم سیسـتمی شـدند و پرونده به تهـران نیامد.
حوالـی سـال 70 کـه قانـون تطبیـق احـکام مطرح شـد همـه پرونده هـا مورد 

بازبینی قرار گرفت؟ 
خیـر؛ گفتیـم بـا قبـل کاری نداریـم، امـکان بازبینـی نبـود، قانـون هـم این اجـازه را 
نمـی داد ،تنهـا کاری کـه می توانسـتیم انجـام دهیـم ایـن بـود که از امـروز بـه بعد خطا 
نکنیـم. رقـم باالیـی نبـود و خطاهایـی ماننـد کسـور واریـز نشـده بـود. در وضعیتی که 
حقـوق بازنشسـتگی فـرد برقـرار شـده بـود نمی توانسـتیم سـراغ فـرد برویـم کـه چـرا 
کسـورات پرداخت نشـده، او می گفت از من کسـر شـده و دسـتگاه به حسـاب شـما واریز 
نکـرده؛ یـا فـردی بـه جـای دو هـزار تومـان، دو هـزار و پنجاه تومـان گرفته بـود، دیگر 
نمی توانسـتیم وجـوه را پـس بگیریـم، گفتیـم از ایـن بـه بعد سـعی می کنیم بـا کمترین 

خطا کار کنیم. 
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حقوق بازنشستگی بر چه اساسی افزایش یافت؟
بر اساس قوانین مصوب مراجع ذیصالح.

ورود سیستم به صندوق زمان آقای اردکانی بود؟
آقـای کربالیـی بودند، ایشـان تالششـان را کردنـد اما افتتاح سیسـتم با رفتن ایشـان 
و ورود آقـای دهقـان هم زمـان شـد. از سـال 76 هم بـا ورود آقای ثابت سیسـتم متحول 

شد و تفکر آن زمان هنوز هم در سازمان وجود دارد. 
شرکت بهور زمان آقای ثابت فعال شد؟

بلـه. بـا ورود آقـای ثابـت و بـا اعتقاد درسـتی که ایشـان به سیسـتم داشـت، شـرکت 
فوق با تغییر ماهیت در زمینه طراحی و تولید نرم افزار فعال شد. 

امور برنامه ریزی و اجرای سیستم مکانیزه را بهور انجام داد؟
بله؛ البته از سـال 68 این موضوع شـروع شـده بود اما شـرکت نداشـتیم و از بیرون برای 

کمک می آمدند، با تشکیل بهور همه امور به صورت متمرکز و داخلی پشتیبانی شد. 
فرمودیـد همـکاران صنـدوق در تسـلط بـه قوانیـن تخصـص دارنـد، بـه نظـر 

می رسد این موضوع در برنامه نویسی اهمیت بیشتری داشته باشد. 
جناب آقای مهندس وزیری در شـرکت بهور هسـتند که به علت تخصص خاصشـان 
در نرم افـزار دو تـا سـه سـال مباحـث و قوانین را بـه زبان کامپیوتـر تبدیل کردنـد. از 79 
تـا امـروز هم سیسـتم روزبـه روز تکمیل و اصالح می شـود و امروز مدعی هسـتیم تطابق 

دقیقی با قوانین دارد. 
ایده صدور احکام توسط شخص خاصی مطرح شد یا نگاه مدیریتی بود؟ 

ایده از سـال 68 مطرح بود، ما احکام سیسـتم اطالعات بازنشسـتگان را وارد سیسـتم 
کردیـم و تا سـال 76 احکام روی سیسـتم صادر می شـد امـا خطاهای زیادی داشـتیم. از 
سـال 76 که آقای ثابت و شـرکت بهور وارد عمل شـدند، آقای وزیری در شـرکت بهور 

این برنامه را نوشتند. به نوعی برنامه حاصل تفکرات و زحمات همکاران است. 
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زمانی که بهور سیستم احکام را نوشت پایگاه داده همان پرونده های دستی بودند؟
بله؛ تا زمانی که مدیریت های استانی هم جذب کامپیوتر شدند.

از چه سالی استان ها دارای سیستم نرم افزاری شدند؟
دقیقا خاطرم نیست، جناب آقای مهندس وزیری اطالع کامل دارند.

دوران اوج سیستم صدور احکام را چه زمانی می دانید؟
االن اوج آن اسـت. خیلـی از دسـتگاه ها آمدنـد کـه این نرم افـزار را به آن هـا بدهیم اما 
صنـدوق مخالفـت کـرد چون بومـی صندوق اسـت و نمونه بیرونـی ندارد. به دسـتگاه ها 
کمـک می کنیـم امـا نرم افـزار را هرگز به کسـی ندادیم. اگر اشـتباه نکنم سیسـتم بیش 
از 100 نـوع خطاگیـری دارد. 100 عـدد بزرگـی اسـت یعنـی امـکان نـدارد کوچک ترین 
خطایـی از آن رد شـود، امـروز بـه جایـی رسـیدیم که دیگـر دسـتگاه ها برای مـا پرونده 
نمی فرسـتند، بلکـه نـام کاربری و رمـز به آن ها اختصـاص دادیم و در زمان بازنشسـتگِی 
هـر فـرد اطالعـات او را روی سیسـتم ثبـت می کننـد. مـا حتـی بـه اطالعـات ارسـالی 
دسـتگاه اکتفـا نمی کنیم بلکه بـا ثبت احوال هماهنگ هسـتیم و اسـتعالم می گیریم، هر 
اسـمی را کـه دسـتگاه خطا بزند قبـول نمی کنیم. کد اصلـی ما کد ملی اسـت، اطالعات 
روی سیسـتم مـا می آیـد و به دسـتگاه اجرایی می گوییـم دو برگه فرم تائیـد را بیاورد که 

به عنوان تطابق سند با اطالعات سیستم کنترل کنیم. 
امـروز سیسـتمی هم به اسـم سیسـتم شـاغلین ایجـاد کردیـم و می توانیـم ادعا کنیم 
اطالعـات تمـام افراد بازنشسـته، تحت تکفل و شـاغلینی که کسـورات پرداخت می کنند 
را داریـم. البتـه خطاهـای مربوط به کسـورات زمان اشـتغال افـراد را نداریـم و در تالش 
هسـتیم تـا دیگـر اطالعات را از دسـتگاه نگیریم و هر شـخص شـاغلی کـه اطالعاتش 
موجود اسـت کسـوراتش کسـر شـود. در تالش هسـتیم سیسـتم شـاغلین را به سیستم 
بازنشسـتگان وصـل کنیـم، بنابراین نیازی نداریم کسـی بگوید این پرونده بـرای آن فرد 
اسـت کـه می خواهد بازنشسـته شـود؛ اطالعـات دوران اشـتغال اتوماتیک وار به سیسـتم 
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بازنشسـتگی می آید. البته 5-4 سـال اسـت روی این کار می کنیم و تا االن دسـتگاه های 
دولتـی همـکاری کافـی نداشـتند امـا می توانـم بگویم بـه زودی حتـی یک برگـه هم از 

دستگاه ها دریافت نخواهیم کرد. 
ایده سیستم شاغلین را چه کسی مطرح کرد؟

تفکری جمعی بوده و بیش از ده سال است که در صندوق شکل گرفته است.
از چه سالی دستگاه ها برای ورود اطاعات نام کاربری و رمز دریافت کردند؟

فکر می کنم چهار سال است.
مـدت برقراری هـم دوران اوج و حضیض داشـته، کوتاه ترین زمـان برقراری چه 

دورانی بود؟ 
سال 1383 میانگین برقراری به 3 روز رسیده بود که ما به آن دوران طالیی می گوییم، 

بعد از آن مجدد افزایش یافت. امروز میانگین مان  حدود 7-6 روز است. 
چرا؟

عـدد اسـتان ها متفـاوت اسـت، مثال در اسـتان کوچک مثل قـم با 10 هزار بازنشسـته 
یـا ایـالم وقتی احکام می آیـد همکاران من فرصت بیشـتری برای بررسـی و تائید دارند، 
حـاال در نظر داشـته باشـید تهران حـدود 400 هـزار بازنشسـته دارد و عدد شـاغلین مان 
هـم عـدد بزرگی اسـت. بـه اعتقـاد من بحـث سـرعت، ارتباط مسـتقیمی بـا کارگزینی 
دسـتگاه دارد، یعنـی اگر کارگزین دسـتگاه ها مانند همکاران ما به قوانین مسـلط باشـند، 
سـعی می کننـد پرونـده ای کـه می فرسـتند مطابق بـا قوانین باشـد و این باعث می شـود 
سـرعت بررسـی پرونـده و درنتیجـه برقراری بـاال برود اما متأسـفانه برخی از دسـتگاه ها 
بـرای کارگزینـِی امـور بازنشسـتگان از افـراد فاقـد تجربـه و آگاهـی اسـتفاده می کنند و 
پرونـده ای کـه به دسـت ما می رسـد پر از اشـکال اسـت، درنتیجه پلی تشـکیل می شـود 

و پرونده مدام رفت وبرگشت دارد که بسیار زمان بر است.  
از نظـر مالـی هـم موضـوع مهمی اسـت و عدم آگاهـی کارگزینی هـا از قوانیـن به ما 
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هـم آسـیب جـدی می زنـد، حتـی در مقطعـی شـروع بـه آمـوزش کارگزینی دسـتگاه ها 
کردیم اما متأسفانه این کار ادامه پیدا نکرد. 

چه سالی آموزش می دادید؟
در سال های مختلف بوده، مثال سال 82 و 83 و یا 93 و 95.

چرا قطع شد؟
متأسـفانه بـه دلیـل عـدم همـکاری برخـی از دسـتگاه ها. نکته بسـیار مهم این اسـت 
کـه برخـی از دسـتگاه ها افـرادی را به کارگزینی امور بازنشسـتگان می فرسـتند که بعضا 
کارایـی الزم را در سـایر قسـمت ها نداشـته اند و ایـن موضـوع تأثیـر بسـیار زیـادی در 
پرونده هـای ارسـالی بـه صندوق دارد. چـرا که این قبیـل پرونده ها می تواند پر از اشـکال 
و عـدم رعایـت قوانین ومقـررات باشـد کـه مـا ناگزیـر بـه برگشـت آن هـا بـرای اصالح 

خواهیم شد. 
دستگاه ها با اصل صدور احکام مخالفتی نداشتند؟

خیر.
برای سیستم شاغلین چه همکاری ای باید انجام بدهند که کوتاهی می شود؟

سیسـتم شـاغلین کنترل هـای متعـددی روی احـکام شـاغلین دسـتگاه دارد، این کـه 
کسـورات از پارامترهـای حقـوق پرداختی کسـر شـده یا خیر، سـهم کارفرمایـی پرداخت 
شـده یـا خیـر، حقـوق پرداختـی بر اسـاس قوانین هسـت یـا خیـر. این ها نـکات مهمی 
هسـتند. بهترین همکاری دسـتگاه ها می توانـد بارگذاری صحیح اطالعات شـاغلین خود 

به صورت ماهیانه بر روی سیستم شاغلین باشد. 
پس طبیعی اسـت کـه همکاری نکنند )با خنده(، همیشـه در مقابل شفاف سـازی 

مقاومت هست. 
آفریـن، دقیقـا. یکـی از کنترل هـای ایـن سیسـتم ایـن اسـت که چـه تعداد شـاغل و 
بازنشسـته در کشـور داریـم و در چـه سـال هایی چـه تعـداد بازنشسـته اضافه می شـوند، 
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صنـدوق بایـد وضعیـت برنامه وبودجـه خـودش را متناسـب بـا کسـانی که در سـال های 
نزدیک بازنشسته می شوند تنظیم کند و ما به این مسئله مهم کمک می کنیم. 

پس فرمودید سال 83 به دوران طایی معروف است.
بلـه؛ تـا سـه روز هم پیـش رفتیـم، دوران آقای ثابت کـه مدیرعامـل و رئیس صندوق 
بودنـد و تیـم بسـیار قـوی و کاری داشـتند. یـک نکتـه مهـم که وجود داشـت ایـن بود 
کـه آقای ثابت همیشـه حامی سیسـتمی شـدن امـور صنـدوق بودند و این مسـئله تأثیر 
بسـیار زیادی در بهتر شـدن فرآیندهای کاری داشـت. ایشـان سیاسـت گذاری می کردند 
و شـخصا هـم در کار شـرکت داشـتند. بـه نظر مـن مهم ترین نکتـه این بود که ایشـان 

ایجاد همدلی کردند، زمانی که همدلی باشد کار با موفقیت پیش می رود.  
بلـه؛ خیلی ها معتقدند سـازمان در دوران آقـای ثابت تبدیل به خانواده شـد، پس 
افزایـش مجدد مـدت برقراری صرفـا به دلیل تغییر نـگاه مدیریتـی و اولویت ها 

بود یا عوامل دیگری هم وجود داشت؟ 
عوامل دیگری هم بود. مثال قوانین ومقررات متعدد و بعضا متناقض.

طوالنی ترین میانگین برقراری چه مدت زمانی طول کشید؟
در اسـتان های مختلـف ممکـن اسـت از یک تا پانزده روز طول بکشـد. جـدا از بخش 
مدیریتـی، نیـروی انسـانی هـم مطـرح اسـت، بـه دلیـل محدودیـت قوانیـن نمی توانیم 
اسـتخدام کنیـم و تصـور کنیـد در بخشـی از اسـتان ها بـا سـه یـا چهـار نفر نیـرو تعداد 
بازنشسـته ها 15000 نفـر اسـت و عـالوه بـر آن بایـد بـه شـاغلین هـم خدماتـی ارائـه 
شـود. همین طـور مأموریت هایـی هم به صندوق اضافه شـده اسـت. زمانـی کار صندوق 
دریافـت کسـور و پرداخـت حقوق بازنشسـتگی بـود اما اکنون کسـور دریافـت می کنیم، 
بیمـه تکمیلی هسـت، به شـاغلین خدمـات می دهیم، مسـافرت و تورهای بازنشسـتگی 
و... بـا ایـن حال موفق نشـدیم هم زمان با افزایـش مأموریت ها تعداد کارشناسـان خود را 
افزایـش دهیـم. متأسـفانه انقدر سـازمان امـور اداری قوانین ومقررات ایجاد کـرده که این 
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یک معضل بزرگ برای صندوق و سایر دستگاه های اجرایی شده است. 
چـون خـود مـن متولی این کار هسـتم می گویم ما مدعی هسـتیم. در سـال 78 چارت 
سـازمانی مـا 711 نفـر و تعـداد بازنشسـته ها 350 هـزار نفـر بـود. امـروز یـک میلیون و 
پانصـد هـزار بازنشسـته داریـم و صدهـا مأموریت بـه ما اضافه شـده، در حالی کـه تعداد 
نیـروی مـا در چـارت رسـمی 411 نفـر اسـت، البتـه انـکار نمی کنـم کـه ضعفمـان را از 
طریـق نیروهایـی کـه شـرکتی می گیریـم جبـران می کنیـم امـا یـک جایی ایـن ضعف 
خـودش را نشـان می دهـد، وقتی نیروی شـرکتی می گیریم، این نیرو همیشـه کارمند آن 
شـرکت اسـت و ارتقا نخواهد داشـت، در سیسـتم دولتی می گوییم امروز تو کارشناسـی، 
چهار سـال یا شـش سـال بعد اگر شـرایط داشـته باشـی می شـوی کارشـناس ارشـد و 
شـاید ده سـال بعـد مدیر یک قسـمت باشـی امـا در سیسـتم شـرکت ارتقـا و انگیزه ای 

وجود ندارد و خودش را در کار نشان می دهد. 
در هـر حال مجموعـه ای از عوامل مثل حجم مأموریت ها، نداشـتن نیروی متخصص، 
عدم اسـتخدام نیروی الزم، نگاه سیاسـی مدیران و... تأثیرگذارند، شـاید کسـی فکر کند 
رئیـس دسـتگاه مثـال کار سیاسـی می کنـد چه ارتباطـی به حقـوق بازنشسـتگی دارد اما 
بـه اعتقـاد من مثـل یک پازل اسـت و خروجی آن پرونـده، برقراری حقوق بازنشسـتگی 
خواهـد بـود. این کـه از زمـان ورود تا خـروج چقدر طول خواهد کشـید حتـی به عملکرد 
تک تـک مـا کـه در سـتاد هسـتیم و ارتباط مسـتقیمی نداریم وابسـته اسـت؛ همـه باید 

برای آن کار کنیم. 
جمع بنـدی کنـم، مشـکالتی کـه منجر بـه طوالنی شـدن فرآیند شـدند شـامل نگاه 
مدیریتـی، کارکنـان انـدک صندوق، افزایـش حجم وظایـف و مأموریت هـای صندوق و 

عدم همکاری برخی از دستگاه ها در نگاه به بازنشسته می شود. 
در طول تاریخ و مقاطعی که صدور حکم از دستگاه به صندوق آمده یا سیستم مکانیزه 

شده و... نیازی به تغییر قوانین یا تصویب آیین نامه جدید وجود نداشت؟
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در بحـث ورود اطالعاتمـان خیـر امـا در بحـث سیسـتم شـاغلین بلـه. بایـد تغییراتی 
اعمـال  شـود کـه کار تخصصی من نیسـت و آقـای جناب آقـای ابراهیـم زاده و همکاران 

محترمشان در این بخش کمک خواهند کرد. 
پس صدور حکم از ابتدا به صورت قانونی بر عهده صندوق بود؟

بله.
نقشـه راه یـا تقسـیم کار سـازمانی مکتوبی بـرای تحـوالت صدور احـکام وجود 

داشت یا به صورت تجربی و آزمون وخطا پیش می رفت؟ 
بلـه؛ سـال 83 یـادم اسـت که نقشـه راهـی گذاشـتیم و تابلـوی راهنمایی بـه دیوار 
زدیـم و در آن مـوارد یـک تا ده را نشـان دادیم که به نماینده دسـتگاه یـا ارباب رجوعی 
کـه می آیـد بگوییـم ایـن مسـیر را بایـد طـی کنـی تـا بـه خروجی مـورد نظر برسـی، 
االن هـم موجـود اسـت امـا کمتـر عمـل می شـود. امـروز مرتـب بخشـنامه می آیـد 
کـه شفاف سـازی کنیـد، نگاهتـان بـه مـردم درسـت باشـد، سـالمت اداری را در نظـر 
داشـته باشـید و... امـا اعتقـاد مـن بـا سـی سـال تجربه این اسـت کـه اگر پشـت امور 
اعتقـاد نباشـد تابلـوی تبلیغاتـی بی فایـده اسـت، البتـه در بخـش برنامه ریـزی دفتر ما 
همکاران مـان شـروع بـه بازنگـری فرآینـد برقـراری حقـوق بازنشسـتگی کردنـد و بـا 
همـکاری سـایر ادارات ایـن فرآینـد در حال بازنگری اسـت. همکاران گـروه IT هم در 
کنـار ایـن بخـش پیش می رونـد تا بتوانیـم آن را مکانیزه کنیم و سـرعت ببخشـیم. ما 
اعتقـاد داریـم اگـر کارمـان را درسـت انجـام دهیـم ارباب رجوع نیـازی نـدارد در محل 
صنـدوق حضـور داشـته باشـد. اگـر عمـل و رفتارمـان درسـت باشـد دیگـر فـرد برای 
مراجعـه دلیلـی ندارد، ما به دنبال کاهش سـفرهای درون شـهری هسـتیم و راه آن هم 

انجام درست وظیفه امان است. 
گزارش مکتوبی از نقشه راه زمان آقای ثابت یا... وجود دارد؟
همکاران مان را معرفی می کنم اگر داشته باشیم تقدیم تان کنند.
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ممنونـم، فرمودید دفترتان سـه بخـش دارد، مختصرا وظایف بخش هـا و تفاوت 
آن را با شرکت بهور می فرمایید؟ 

تفـاوت مـا در بخـش IT با شـرکت بهـور این اسـت که ما معمـوال سیاسـت گذاریم و 
کمتـر اجـرا می کنیـم؛ البته مدیریـت سیسـتم اتوماسـیون اداری و راهبری سـامانه دفاتر 
پیشـخوان دولـت و مکانیزه کردن فرآیندهـا و برخی موارد IT را متمرکـز انجام می دهیم. 
مرکـز سـامانه پاسـخگویی تلفنـی در صنـدوق داریـم کـه از تمـام کشـور جهـت ارتباط 
بـا کارشناسـان بـه منظـور دریافت مشـاوره در خصـوص مـوارد بازنشسـتگی و اطالع از 
قوانین ومقـررات بـا آن تمـاس می گیرنـد و راهبری آن بـا همکاران IT این دفتر اسـت و 

همچنین عقد قراردادها در حوزه فناوری اطالعات. 
یـک گـروه آمـار داریم کـه به عنوان تنها مرجع رسـمی ارائـه آمار و اطالعـات با هدف 
فرهنگ سـازی و ارتقـاء دانـش آمـاری، انسـجام وحـدت رویـه در تولیـد، ارائه، انتشـار و 
بهره بـرداری صحیـح از آمـار، گسـترش آمارهای ثبتی بر اسـاس اسـتانداردها، شناسـایی 
و پاسـخ گویی بـه نیازهـای آمـاری درونـی و بیرونـی صنـدوق، اطالع رسـانی و انتشـار 

آمارهای مرتبط با جامعه تحت پوشش صندوق است. 
همـکاران گـروه برنامه ریـزی نیز وظایف متعددی دارند از جمله سـاختار و تشـکیالت، 
بهبـود فرآیندهـا، برنامه ریـزی، مدیریـت عملکـرد، ارتقاء سـالمت اداری، راهبـری نظام 

پیشنهاد ها و تهیه گزارش های عملکردی و سایر موارد ابالغی به این دفتر. 
خیلی ممنون، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

خیر؛ ممنونم. هر زمانی بخواهید من در خدمتتان هستم تا اطالعات را کامل تر کنیم.
از لطفتان بسیار ممنونم.



گفت وگو با قاسمعلی جعفری
)مدیر استان اردبیل(

تاریخ گفت وگو: 1398/06/27

قاسمعلی جعفری

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان اردبیل
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی

سوابق شغلی: کارشناس مسئول صندوق بازنشستگی کشوری





از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید ممنونم، لطفا ابتدا خود را معرفی فرمایید.
قاسـمعلی جعفری هسـتم، متولد 1353؛ کارشناسـی ارشـد از دانشـگاه آزاد دارم و 21 
سـال اسـت کـه در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری خدمـت می کنـم. قبـال کارشـناس 
مسـئول بازنشسـتگی بودم و در حوزه های درآمدوهزینه، امور ذی حسـابی، بیمه، سیسـتم 

شاغلین و فنی نیز کار کردم. 
نمایندگی صندوق در اردبیل در چه سالی تأسیس شد؟

1377 بـا دو نیـرو تأسـیس شـده بـود که یک سـال بعد بنـده و یک نفر دیگـر اضافه 
شدیم و در حال حاضر نیز در مجموع هفت نفر هستیم. 

پیش از تشـکیل مدیریت اسـتان بازنشسـته ها بـرای صدور حکم بازنشسـتگی 
چه می کردند؟ 

قبـل از سـال 1373 امـور مربوطـه به اسـتان آذربایجان شـرقی ارجاع داده می شـد؛ از 
1373 اردبیـل مرکـز اسـتان شـد، بـا توجـه به این که بیشـتر بازنشسـتگان مـا مربوط به 
آموزش وپـرورش بـود برای بررسـی پرونده ها طـی مکاتباتی از کارشناسـان فنی صندوق 

دعوت می کردند و آن ها برای بررسی پرونده به اردبیل می آمدند. 
امـا در خصـوص سـایر دسـتگاه ها بـا توجه به تعداد بازنشسـته کـم آن هـا پرونده ها به 
تهـران ارسـال می شـد و اگـر مشـکلی در یک پرونـده بود رفت وبرگشـت ها مـدت زمان 

زیادی طول می کشید. 
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آن زمان برقراری حقوق بازنشستگی برای شخص چقدر طول می کشید؟
آموزش وپـرورش سـرعت بیشـتری داشـت اما دسـتگاه های دیگر چهار الی شـش ماه 

و حتی در مواردی تا یک سال طول می کشید. 
مزیت آموزش وپرورش چه بود؟

تعـداد بازنشسـتگان بیشـتر بـود و برنامه ریـزی دقیق تـری داشـتند؛ برنامـه آن هـا بـه 
صـورت متمرکـز از تهـران هدایـت می شـد و االن هـم بـه همین صورت اسـت. بیشـتر 
نیروهـای ایـن سـازمان اول مهرماه بازنشسـته می شـدند و بـرای این که پرونده هـا را به 
تهـران منتقـل نکننـد، از کارشناسـان صنـدوق دعـوت می کردنـد حضور داشـته باشـند، 
پرونده هـا همین جـا بررسـی می شـد و در نهایـت تنهـا فرم هـا را بـه تهـران می بردنـد تا 

مراحل صدور حکم ادامه یابد. 
نماینـدگان صنـدوق فقط بـرای آموزش وپـرورش می آمدند و باقی دسـتگاه ها در 

خود اسـتان بررسـی نمی شد؟
بله؛ باقی دسـتگاه ها بازنشسـته کمتری داشـتند، برای مثال در کل سـال علوم پزشـکی 
15-10 بازنشسـته، یـا منابع طبیعی 2 بازنشسـته داشـت و پرونـده آن ها زمانی کـه دوران 
خدمت شـان به پایان می رسـید به تهران ارسـال می شـد. با توجه به تعداد کم بازنشسـته ها 

برای سازمان مقرون به صرفه نبود که یک نیرو برای بررسی به استان بفرستد. 
صدور احکام در گذشته در اردبیل به چه صورت انجام می شد؟ 

دو کارشـناس فنـی بـه نـام خانـم هنگامـی و آقـای قاضـی داشـتیم، امور را بررسـی 
می کردنـد و فرم هـا را بـه مدیـر مربوطـه می دادنـد، بعد از بررسـی مجدد توسـط مدیر و 

تائید ایشان صدور حکم به اجرا در می آمد. 
اولین تحول در سیستم صدور احکام استان در چه سالی رخ داد؟

از حوالـی 1382 فرآینـد بهتر شـد. سـال 1378 که مـن وارد صندوق شـدم پرونده ها را 
بررسـی و فرم هـای نهایـی را بـه تهران ارسـال می کردیم؛ امـور صدور حکم نیـز در واحد 



103بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

برنامه ریـزی و توسـعه سیسـتم ها انجـام می شـد. از یک فروردیـن 1381 تفویـض اختیار 
کردند، فرم برقراری در استان ها صادر شد و دیگر نیازی به ارسال به تهران نبود. 

بنابراین از سال 1381 خاصه پرونده در استان تهیه می شد؟
بله؛ در آن سـال مدیرعامل وقت سـازمان طی بخشـنامه ای تهیه خالصه پرونده را به 
امـور اداری و امـور مالی دسـتگاه ها واگذار کردند، دسـتگاه ها خالصه پرونـده را تهیه و با 
مهـر و امضـا بـرای مـا می آوردند. ضمن بررسـی کلیـات و با اعتمـاد به آنها امور سـریع 
پیـش می رفـت، اگـر هـم مـوردی نیاز بـه بررسـی دقیـق داشـت درخواسـت می کردیم 
پرونـده فـرد را می آوردنـد و جزئیـات را کامل بررسـی می کردیم. در حـال حاضر نیز فقط 
فـرم یـک و دو را نگهـداری می کنیـم و باقـی پرونـده فـرد را بعد از بررسـی به دسـتگاه 

برمی گردانیم. 
پس به نوعی نقش امروز صندوق نظارتی است؟

بلـه؛ امـور بررسـی بـه دسـتگاه ها تفویض اختیـار شـده و ما بر صحـت اقدامـات آنان 
نظارت می کنیم. 

سال 1381 کامپیوتر وارد شده بود یا فرآیند به صورت دستی انجام می شد؟
قبـل از آن کامپیوتـر داشـتیم، فرم ها را جمع آوری می کردیم و به تهران می فرسـتادیم، 
بعـد از صـدور احـکام چاپـی را می فرسـتادند و مـا توزیـع می کردیـم امـا امـروز خودمان 
احـکام را صـادر می کنیـم و بـه روی CD به دسـتگاه ها می دهیم، آن ها هـم ضمن چاپ 

با فرآیند خودشان به بازنشسته تقدیم می کنند. 
یعنی سـال 1378 که شـما تشـریف آوردید، سیسـتم مکانیزه بود و فرم ها را در 

کامپیوتر ثبـت می کردید؟
خیر؛ آن موقع نمی توانستیم وارد سیستم کنیم. 

از چه سالی فرم ها را وارد کامپیوتر می کردید؟
.1381
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بنابرایـن آغـاز فعالیت کامپیوتر در اردبیـل را 1381 می نویسـیم، آن زمان ارتباط 
اینترنتی با تهران داشتید یا اطاعات روی فاپی و CD منتقل می شد؟ 

خیر؛ CD و فالپی هم نبود و همه ارسال و دریافتمان به صورت کاغذی انجام می شد.
یعنـی محاسـبات و ثبـت فرم هـا را بـا کامپیوتـر انجـام می دادید و بعـد پرینت 

کاغذی را به تهران می فرستادید؟ 
بلـه؛ البتـه تبـادل اطالعـات به صـورت هفتگـی بـود، backup بـر روی سـرور اصلـی 

گرفته می شد و علت ارسال پرینت صرفا کنترل مجدد اطالعات بود. 
از چه سالی ارتباط اینترنتی با تهران برقرار شد؟

حـدود 1386؛ بعـد از آن بـا اسـتفاده از فیبـر نـوری تبادل اطالعـات داشـتیم و ارتباط 
لحظه ای با تهران برقرار شد. 

ارتباطتان با دستگاه ها آناین است؟
دسـتگاه هایی که تعداد مشـترک بیشـتری دارند ماننـد آموزش وپرورش، علوم پزشـکی 
و دادگسـتری اطالعاتشـان را بـه صـورت اینترنتـی وارد می کنند، بعد از بررسـی خالصه 
پرونـده توسـط کارشناسـان مـا حکم صادر و برای دسـتگاه ها ارسـال می شـود. اما سـایر 
دسـتگاه ها بـا توجـه بـه این که تعـداد بازنشسـته کمـی دارنـد کارگزینـی آن هـا در امور 
بازنشسـتگی خیلـی فعال نیسـتند، اطالعـات را می آورند و بعد از بررسـی بـا همکاران ما 
خودشـان زحمت می کشـند و وارد سیسـتم می کنند، در مرحله بعد حکمشـان را صادر و 

تقدیم می کنیم. 
دورانـی کـه فرمودیـد صـدور حکـم و برقـراری چندیـن مـاه طـول می کشـید، 

اعتراضی از سوی بازنشسته ها نبود؟ 
ببینیـد آن زمـان سیسـتم پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی بـه دسـتگاه ها بـه صـورت 
علی الحسـاب بـود و ناهماهنگی هـای زیـادی داشـت، بـرای مثـال بازنشسـته ای فـوت 
می کـرد، چندیـن مـاه اطـالع نداشـتیم و صنـدوق بـه خاطـر پرداخـت وجـه از دسـتگاه 
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طلبـکار بـود. بـا توجه بـه این کـه در آن زمان نظارت خیلـی دقیق نبود دسـتگاه ها گاهی 
از محـل ایـن وجـوه بـه بازنشسـته حقوقی می دادنـد تا حکم او صـادر و حقوقـش برقرار 
شـود. البتـه امروز شـکر خـدا ارتباط مـا با ثبت احـوال و بیمه آنالین شـده و هـر تغییری 

بالفاصله در سیستم اعمال می شود. 
پـس بازنشسـته ها در فاصلـه قطـع حقـوق کارمنـدی و برقـرار نشـدن حقوق 

بازنشستگی هم دریافتی داشتند. 
بلـه؛ ذی حسـاب ها از محـل وجوهی کـه از علی الحسـاب صندوق پیششـان مانده بود 
مبلغـی حـدود 70-80 تومـان به صورت علی الحسـاب به بازنشسـته پرداخـت می کردند.

این کار از سمت دستگا ه بود و صندوق هیچ دخالتی در آن نداشت؟
بله؛ کامال.

زمانـی کـه حکـم بازنشسـتگی صـادر می شـد، بازنشسـته ها ایـن مبالـغ را به 
صورت اقساطی برمی گرداندند؟ 

بلـه؛ خـود ذی حسـابی از حقوق بازنشسـته کسـر می کـرد البته اقسـاطی نبـود و همه 
مبلغ را یکجا در ابتدا کم می کردند. 

 همه دسـتگاه ها این کار را انجام می دادند یا مواردی هم داشـتیم که بازنشسـته 
چندین ماه پولی دریافت نکند؟ 

خیـر؛ منظم تـر از همـه آموزش وپـرورش و علوم پزشـکی بودنـد. باقـی دسـتگاه ها 
بازنشسـته را بـه امـان خـدا رهـا می کردنـد و بنـدگان خدا واقعـا کالفه می شـدند. برخی 
هیـچ اهمیتـی بـه پیگیـری کار بازنشسـته و صـدور حکـم او نمی دادنـد، می گفتنـد حاال 

دیگر بازنشسته ای و تمام شد! 
این بازنشسته ها اعتراض نمی کردند؟

معمـوال به دسـتگاه می رفتند و گله و شـکایت را به اسـتانداری و فرمانـداری می بردند 
که در حد توان کمک کنند تا مشکلشان حل شود. 
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بنابراین ارتباط مستقیمی با صندوق نداشتند و شما خیلی با اعتراضات مواجه نبودید؟
خیـر؛ حکمشـان صادر نشـده بـود، اگـر می آمدنـد همـکاران می گفتند شـما حکمتان 
صـادر نشـده و هنـوز مشـترک ما نیسـتید پـس نمی توانیـم کاری کنیم و قانع می شـدند 

که ایراد کار از دستگاه خودشان است. 
کمتریـن بازه زمانی بـرای صدور حکـم و برقراری حقوق بازنشسـتگی در اردبیل 

بود؟ چقدر 
به طور متوسط به دو الی سه روز هم رسید.

در چه سالی؟
از سـال 93-1392 بـه بعـد بـا توجـه به ارتبـاط آنالین سیسـتمی با صنـدوق مرکزی 
فرآینـد بسـیار راحت تـر شـد و اگر هـم ایرادی پیش می آمـد به صورت سیسـتمی خطا را 

برطرف می کردیم. 
چـه تحوالتـی باعث شـد تـا در فاصلـه سـال های 81 تا 92 زمـان برقـراری از 

چندین ماه به دو روز برسد؟ 
آن زمـان حـدود دو الـی سـه مـاه بود، به خاطـر دارم حوالـی سـال 84 می گفتند ابهت 
سـازمان در ایـن اسـت کـه روی پرونـده ایـراد بگیرد؛ بـا همین دیـدگاه گاهـی بی دلیل 
ایـراد می گرفتنـد و اصـال بـه فکـر این نبودند که بازنشسـته بـه این حقوق بازنشسـتگی 

برای گذراندن زندگی نیاز دارد؛ اما از سال 1385 اوضاع بهتر شد. 
در حال حاضر نیز همچنان دو الی سه روز است؟

بلـه؛ اگـر مـوردی ایـراد داشـته باشـد نهایتـا یـک هفتـه طول می کشـد مگـر این که 
خیلـی خـاص باشـد کـه آن هـم کمتـر از یک مـاه مشـکل را برطـرف می کنیم تـا فرد 
حقوقـش را دریافـت کنـد. مـا به دسـتگاه ها نیز ابـالغ کردیم کـه پرونده فـرد را یک ماه 
پیـش از بازنشسـتگی بیاورنـد تا بررسـی های الزم را انجـام دهیم و زمانی که بازنشسـته 

می شود حکمش آماده باشد و بالفاصله حقوقش را دریافت کند. 
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دستگاه ها در این حوزه همکاری دارند؟
بله؛ تعامل بسیار خوبی داریم.

شنیدم در گذشته های دورتر پرونده افراد با گونی به تهران ارسال می شده...
بلـه؛ ایـن دوران قبـل از آمـدن بنده بـوده، در برخی مـوارد حتی بازنشسـته ها چند روز 

به تهران می رفتند و مجبور بودند بمانند که خیلی اذیت می شدند. 
به نظرتان مشکل آن دوران چه بود؟

ارتباطات ضعیف بود و اطالع رسانی نمی شد، تعامل با دستگاه ها هم بسیار کم بود.
ساختار امروز به نظرتان نیازی به اصاح یا تکامل دارد؟

به نظرم سیستم جامع، خوب و کاملی برقرار است.
اگر بخواهیم اشـخاص برجسـته و تأثیرگذار در تسـریع صدور حکـم و برقراری 

را در اردبیل نام ببریم چه کسانی را به یاد دارید؟ 
آقـای اشـجعی در ایـن حـوزه بسـیار تـالش کردنـد و مؤثر بودنـد. عملکرد درخشـان 
ایشـان به طورکلـی رضایـت دسـتگاه  ها و بازنشسـته ها را بـه دنبال داشـت، حتـی روحیه 

کارکنان بسیار خوب شد. 
خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

بـه نظـرم اگر مقدور باشـد مدیریت های اسـتانی قدرت تصمیم گیری بیشـتری داشـته 
باشـند و صرفـا نقـش رابـط نداشـته باشـند، شـرایط در حوزه هـای مختلـف بسـیار بهتر 
خواهـد شـد. بـرای مثال تابسـتان همین سـال بازنشسـته ای از سـمنان به شـهر ما آمده 
بـود، یـک روز پیـش مـا آمـد که پول کـم آوردم اگـر امکانش اسـت به من پولـی بدهید 
و ابتـدای مـاه از حقوقـم کم کنید. شـعار مـا حفظ عزت و منزلت بازنشسـته اسـت اما ما 
واقعـا اختیـار انجـام چنیـن کاری را نداشـتیم. حتـی اگر مبلغـی به صورت علی الحسـاب 
بـرای مثـال 10 میلیـون تومـان بـه صـورت سـاالنه در اختیـار اسـتان ها قرار داده شـود 
بسـیاری از مشـکالت موقت بازنشسـته ها را می توانیـم حل کنیم. برای مـا واقعا دردناک 
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اسـت کـه بـه بازنشسـته بگوییم امکان پذیر نیسـت. همچنیـن یک مشـکل دیگری هم 
که صندوق دارد کمبود پرسنل است. 

بسیار ممنون و متشکرم.

.
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از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنونم، لطفا ابتدا خود را معرفی بفرمایید.
با سـالم، اکبر شـیرمحمدی هسـتم متولد 1346 لیسـانس حقوق قضایی از دانشـگاه 
آزاد دارم و از سـال 1368 در صندوق انجام وظیفه می کنم. بیشـترین سـابقه خدمت بنده 
در اداره کل بازنشسـتگی و وظیفه سـابق تحت عنوان کارشـناس بازنشسـتگی وظیفه و 

رئیس گروه است که امروز به اداره کل فنی تغییر کرده است. 
بحثمان را با سیستم جامع احکام و ماهیت صدور حکم شروع کنیم.

وظیفـه ذاتی صندوق بازنشسـتگی پرداخت حقوق بازنشسـتگی و وظیفه اسـت، زمانی 
کـه فـرد شـرایط بازنشسـتگی را داشـته باشـد، دسـتگاه درخواسـت می دهـد و صندوق 
شـرایط را بررسـی و تائیدیـه برقراری حقـوق را صادر می کند که این امر در سیسـتم های 

امروز به صورت مکانیزه است. 
فرآینـد برقـراری بـه ایـن صـورت اسـت که مـا تائیدکننـده احـکام و تسـجیل کننده 
شـرایط بازنشسـتگی کارکنـان هسـتیم. ابـالغ بازنشسـتگی در قوانین ومقـررات تعریف 
شـده و توسـط دسـتگاه صـادر می شـود، این ابالغیـه به همراه تشـریفات تعریف شـده 
در قانـون کـه از جملـه آن مـاده 102 آیین نامه اجرایی قانون اسـتخدام کشـوری اسـت 
بـا مـدارک الزم بـه واحـد اجرایی ما ارسـال می شـود و بعد از بررسـی مدارک و سـوابق 
خدمتـی فـرد، محاسـبات حقـوق بازنشسـتگی بـه طـور کامل رسـیدگی شـده و احکام 

برقراری تائید می شود. 
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تـا پیـش از 1379 برقـراری حقـوق دسـتی انجـام می شـد، دسـتگاه ها فرم هـای تائید 
شـده ای را کـه در همـان آیین نامـه اجرایی ماده 102 اشـاره شـده بود تکمیـل می کردند. 
مـواردی کـه ارسـال می شـد شـامل فرم هـای برقـراری حقـوق بازنشسـتگی، برقـراری 
ورثـه، اعالم نامـه برقـراری ورثـه بـه همراه مـدارک مـورد نیاز شـامل احکام 3-2 سـال 
آخـر خدمـت، ابالغ یـا حکم بازنشسـتگی، مدارک اسـتخدام اولیـه، مدارک واریز کسـور 
بـه صنـدوق و پرونـده کامـل خدمتی بـرای صندوق بازنشسـتگی بود. همـکاران ما تمام 
مـدارک را بررسـی می کردنـد و فرم ها را با قوانیـن تطبیق می دادند، پرونده بازنشسـتگی 
شـکل می گرفـت و به هر بازنشسـته دفتر کل اختصـاص پیدا می کـرد و وارد فرآیندهای 

مالی می شد تا حقوق ماهیانه پرداخت شود.  
سـال 54 کـه پرداختی ها توسـط ذی حسـابی و صنـدوق ناظر بود هـم فرآیند به 

همین صورت بود؟ 
قبـل از 1354 بعـد از صـدور ابالغ بازنشسـتگی مدارک برای اداره کل بازنشسـتگی در 
دارایـی ارسـال و با نامه تسـجیل می شـد و بـه دسـتگاه می گفتند حکم برقـراری حقوق 
بـا ایـن مبلـغ تائید شـد، رونوشـت نامه را هـم برای واحـد اجرایـی و پرداخت امـور مالی 

اداره کل بازنشستگی دارایی آن زمان ارسال می کردند. 
بعـد از 1354 انجـام فرآینـد برقـراری بـر عهـده صنـدوق بازنشسـتگی قـرار گرفـت، 
فرم هـای چند نسـخه ای برای تائید ارسـال می شـد که شـامل نسـخه دسـتگاه، نسـخه 
مسـتخدم، نسـخه صنـدوق بازنشسـتگی و نسـخه امـور مالـی می شـد کـه بـه ترتیـب 
هرکـدام وظیفـه خـود را بعـد از تائیـد برقراری انجـام می دادند. مـوارد مربوط بـه مزایای 
بازنشسـتگی شـامل عائله منـدی، اوالد و بیمـه از اقدامـات دسـتگاه بود و صنـدوق فقط 

حقوق را پرداخت می کرد.  
از سـال 1379 بـه سـمت مکانیـزه کردن سیسـتم پیـش رفتیـم و به مـرور اطالعات 
هویتی، سـنوات خدمت افراد، قواعد مربوط به برقراری حقوق و شـرایط بازنشسـتگی در 
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سـامانه احکام صندوق بازنشسـتگی تعریف شـد. مسـئله ای که وجود دارد این اسـت که 
سیسـتم شـاغلین یعنی مقدمه ورود افراد و مشـخصات مربوط به مدارک واریز را نداریم.
قبل از سـال 1379 کلیۀ پرونده فرد ارسـال می شـد اما بعد از آن برای تسـریع فرآیند 
برقراری، اقدام به حذف ارسـال پرونده کردیم، سـازمان بخشـنامه ای برای دسـتگاه های 
اجرایـی ارسـال کرد و مـدارک خارج از پرونده را درخواسـت کردیم. فرم هایی تنظیم شـد 
کـه بایـد تکمیـل و برای صنـدوق ارسـال می کردند، اطالعات به وسـیله همـکاران ما در 
سـامانه صندوق وارد و یک راسـتی آزمایی توسـط سیسـتم برای انطباق با مقررات انجام 

می شد و اطالعات فرد مورد بررسی قرار می گرفت. 
چـون سیسـتم شـاغلین نداریـم نیـاز اسـت که حتمـا احـکام و مـدارک پرونـده برای 
رؤیـت همـکاران ما ارسـال شـوند. چـون احکام دو سـال آخـر خدمت حتما باید بررسـی 
و بـا محاسـباتی کـه روی فرم ها در نظر گرفتیم مطابقت داده شـوند و کارشـناس تطبیق 
آن را صـادر کنـد، در سیسـتم صـدور احـکام تطبیـق وضعیت فـرد با قوانین ومقـررات به 

صورت خودکار تعریف شده است.  
االن در صندوق بانک اطاعات شاغلین نداریم؟ 

خیر؛ قبل از سـال 1392 برای ایجاد سیسـتم شـاغلین تالش کردیم اما دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتقبال نکردنـد و موانعـی وجود داشـت؛ از سـال 1392 تـالش مضاعفی برای 
تکمیـل اطالعـات شـکل گرفـت و در حـال حاضـر اطالعات مـا از نظر تعداد مشـترک 
تکمیل شـده اسـت اما سـوابقی که باید از سـنوات گذشته تکمیل می شـد و فرآیندی که 
اطالعـات کامـل حقوق، مزایا و مشـخصات افراد را در سیسـتم داشـته باشـیم را نداریم، 
امیـدوارم در آینـده ایـن سیسـتم مبنـای اطالعـات هویتی و سـنوات خدمـت و حقوق و 

مزایای افراد برای صدور احکام قرار گیرد. 
چرا سال 1379 مکانیزه شدن به یک دغدغه تبدیل شد؟

بـه نظـرم تحـوالت مدیریتـی و آمـدن آقـای ثابـت نقـش مهمـی داشـت. اصـالح 
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سـاختاری در سـازمان شـکل گرفت و تـالش زیادی بـرای بهبود روش ها داشـتیم، البته 
بـا توجـه به افزایش حجم بازنشسـته ها ضرورت اجرایی هم داشـتیم. حجـم کار زیاد بود، 
بایـد از روش سـنتی خـارج می شـدیم و به سـمت مکانیزه کـردن امـور می رفتیم. همین 
اتفـاق هـم افتـاد و با تالش بسـیار زیاد همکاران، سیسـتم احکام ایجاد شـد. اطالعات و 
قواعـدی در ایـن سیسـتم تعریف شـد و به مـا کمک کرد تـا بتوانیم فرآینـد صدور حکم 

را تسریع ببخشیم. 
ضـرورت اجرایی این موضوع چطور حس شـد؟ اعتراض از سـوی بازنشسـته ها، 

عدم همکاری دستگاه ها یا...؟! 
همـه ایـن مـوارد بـود، زمانـی کـه کارها بـه صـورت دسـتی انجـام می شـد مکاتبه با 
دسـتگاه ها بسـیار زمان بـر بود. بیشـتر مـواردی که برای بررسـی شـرایط بازنشسـتگی و 
محاسـبه حقـوق ارسـال می کردند یا کامـل نبود یا ایراد داشـت و رفت وبرگشـت پرونده ها 
خیلـی طـول می کشـید. از طرفی هم تعداد بازنشسـته ها رو به افزایش بود و روش سـنتی 
دیگـر پاسـخگوی ایـن حجـم کار بـه وجـود آمـده نبود. از سـوی دیگـر قوانین هـم ما را 
مکلـف بـه این امر کـرده بودنـد، در واقع شـورای عالی اداری کشـور دسـتگاه های دولتی 

را مکلف کرده بود تا امورشان را به سمت مکانیزه شدن هدایت کنند. 
یعنی در آن سال قانونی در این خصوص تصویب شده بود که از قبل وجود نداشت؟

بلـه؛ در قوانیـن هـم توجـه به مکانیزه کردن امور وجود داشـت و شـورای عالـی اداری 
کشور بخشنامه هایی صادر کرده بود که آن ها را داریم. 

با این اوصاف صدور حکم چقدر زمان می برد؟
زمـان برقـراری به نظـرم طوالنی تر از زمان فعلی بـود اما اطالعات دقیقـی در این حوزه 

نـدارم و همکاران برنامه ریزی و توسـعه سیسـتم ها می توانند در ایـن حوزه کمک کنند. 
چرا در مقاطعی این میانگین کاهش و مجددا افزایش پیدا کرده است؟

بایـد توجـه کنیـم کـه اساسـا تسـریع در برقـراری، کیفیـت را کاهـش می دهـد اما با 
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توجـه بـه این کـه روند برقـراری حقوق نیازمند اجـرای صحیح مقـررات و تکمیل مدارک 
توسـط دسـتگاه مربوط کارمند اسـت چنانچه دسـتگاه مدارک کامل و محاسبات صحیح 
را برای همکاران ما ارسـال کند طبیعتا در اسـرع وقت نسـبت به برقراری حقوق توسـط 

واحدهای اجرایی اقدام می شود. 
14 مهرمـاه 1372 بـود کـه سـازمان بخشـنامه ای بـه دسـتگاه های اجرایی بر اسـاس 
مصوبـه چهـل و ششـمین جلسـه شـورای عالـی اداری کشـور صـادر کـرد کـه روش 
برقراری حقوق بازنشسـتگی مشـترکین صندوق بازنشسـتگی کشـوری بـود. در بند الف 
ایـن بخشـنامه اعـالم کردنـد که دسـتگاه های اجرایـی، یک ماه قبـل از موعـد برقراری 

حقوق، می توانند مدارک را برای بررسی و تائیدیه به صندوق ارسال کنند. 
دستگاه ها ملزم شدند یا اختیاری بود؟

نمی شـود الـزام اداری باشـد امـا در متـن آمـده اسـت کـه دسـتگاه های مربـوط بـه 
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری »موظفند«؛ یعنی بایـد اقداماتی انجام دهنـد که یک ماه 
قبـل مـدارک بـرای صندوق ارسـال شـود؛ بعد از آن هم بیشـتر دسـتگاه ها ایـن موضوع 
را رعایـت کردنـد. مـا هـم در سـامانه صنـدوق بازنشسـتگی سیسـتم احـکام را تعریـف 
کردیـم کـه زودتـر از موعـد برقراری حقـوق هم امـکان صـدور تائیدیه برقـراری حقوق 

بازنشستگی فراهم است. 
بنابرایـن دسـتگاه ها یـک مـاه زودتر مـدارک را می فرسـتند و همـکاران ما بررسـی و 
تائیـد می کننـد تـا فـرد در اولین ماه از زمان بازنشسـتگی خـود حقوقـش را دریافت کند. 
مصوبـه شـورای عالـی اداری کشـور کمـک بزرگـی بـه تسـریع برقـراری کرد. از سـال 
1379 نیـز بـا مکانیزه شـدن فرآیندها صدور احکام سـرعت بیشـتر پیدا کـرد، البته برای 
مـا کیفیـت کار از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. بخشـنامه هایی به دسـتگاه ها ارائه 
می کنیـم و از آن هـا می خواهیـم نسـبت بـه اجـرای صحیح مقررات و تسـریع در ارسـال 
مـدارک اقـدام کننـد. بخشـنامه های دیگری هـم برای تسـریع در برقراری حقـوق صادر 
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شـده کـه توسـط مدیـران عامـل وقـت صنـدوق بـه دسـتگاه ها ابالغ شـده اند و بیشـتر 
بحث حقوق وظیفه ورثه بود که موجود است و در اختیار شما قرار می دهم. 

ممنونم، ایده مکانیزه شدن اولین بار چطور مطرح شد؟
قبـل از آقای ثابت سیسـتم احکام در دسـتگاه های اجرایی تعریف شـده بـود و ما برای 
ورود اطالعات در حافظه ماشـینی سیسـتم ها اقدام کردیم. قبل از سـال 1379 که تاریخ 
دقیـق آن را نمی دانـم مقدمـات کار در سـازمان بازنشسـتگی تحـت عنـوان اتوماسـیون 
اداری فراهـم شـده بـود امـا موفقیـت الزم را نداشـت. از سـال 1379 بـه بعد سـامانه ای 
ایجـاد شـد کـه االن هـم به عنـوان سیسـتم احـکام از آن اسـتفاده می کنیـم و اطالعات 

تمام بازنشستگان را در خود دارد.  
فرایند مکانیزه شدن چطور پیش رفت؟ امور اداری، برنامه نویسی و نرم افزاری!

صنـدوقْ شـرکت بهـور را ایجـاد کـرد و متولـی این کار شـرکت بهـور بـود. همکاران 
صنـدوق هـم کمـک می کردنـد، همـکاران قواعـد را تعریـف می کردنـد و بهـور آن را 
نرم افـزاری می کـرد کـه بـه مـرور زمـان تکمیـل شـد. بـه مـرور اطالعـات مربـوط بـه 
بازنشسـتگان سـنوات گذشـته روی فرم هایـی کـه تعریف شـده بـود وارد و اطالعات در 
سیسـتم تعریف شـدند. درحال حاضر نیز شـرکت بهور به عنوان شـرکت پشتیبان خدمات 

نرم افزاری است اما ورود اطالعات توسط کارمندان صندوق انجام می شود. 
تسلط به قوانین و مباحث حقوقی در این فرآیند اهمیت ویژه ای دارد؟

بلـه؛ کارشناسـان زبـده ای داریـم کـه در صـورت نیاز حتی تشـکیل جلسـه می دادند و 
اطالعات قوانین ومقررات مربوط را در سامانه تعریف می کردند. 

بـرای مکانیـزه شـدن سـتاد اجرایـی رسـمی یـا غیررسـمی شـکل گرفـت تا 
تقسیم کار شود؟ 

بلـه؛ زمـان شـروع کار گروهی از همـکاران صندوق بـه همراه همکاران شـرکت بهور 
اطالعـات را صورت جلسـه می کردنـد و در سیسـتم به عنـوان اطالعـات پایـه تعریـف 
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می شـد. قوانین ومقـررات هـم کـه تصویب شـد، متولی اصلـی اعالم آن به شـرکت بهور 
اداره کل امور فنی بود و هنوز هم هست. 

یـک تقسـیم کار خط کشـی شـده وجـود داشـت تـا بـه هـر بخـش یا هـر فرد 
وظیفه مشخصی را واگذار کند؟ 

زمـان شـروع کار را دقیـق بـه خاطـر نـدارم اما یادم اسـت کـه همـکاران از واحدهای 
مختلـف فعـال بودنـد، اطالعـات مـورد نیـاز در اداره درآمدوهزینـه موجـود بود، مسـائل 
حقوقـی مطـرح بـود، همچنیـن برخـی مـوارد ماننـد وام مربـوط بـه حمایت هـای بعد از 
بازنشسـتگی وجود داشـت، سیسـتم های جانبی به سیستم احکام متصل شـد و همکاران 
امـوری مالـی و دیگـر واحدهـا به صورت کار تیمـی اطالعات را منتقـل می کردند و بهور 

هم که مجری کار بود داده ها را در سیستم تعریف می کرد. 
جلسات منظمی برگزار می شد؟

بله؛ اوایل بود، برخی موارد هم از طریق آزمون وخطا مشخص می شد. 
قبـل از شـروع فرآینـد مطالعـه ای انجـام شـده بـود کـه در خصـوص هزینه یا 

زمان بنـدی اقدامـات برنامه ریـزی کـرده باشـد؟
اگـر باشـد شـرکت بهور متولـی آن بـود، حتمـا کارشناسـان آن ها جنبه هـای مختلف 

فنی، ورود اطالعات، فضای سیستمی و... را بررسی کرده بودند. 
در دوران قدیم محتوای حکم بازنشستگی توسط دستگاه ها تهیه می شد؟

بله.
از یک مقطع به بعد این محتوا توسط صندوق تهیه می شود؟

مهـم شـرایط بازنشسـتگی و حقـوق اسـت، باید شـرایط را دسـتگاه با قوانیـن تطبیق 
دهـد و محاسـبه حقـوق هم به اقالم مشـمول برداشـت کسـور بازنشسـتگی و معدل دو 
سـال آخـر بـاز می گـردد که تمـام آن بر عهده دسـتگاه اسـت و ما فقـط آن را بـا قوانین 
تطبیـق می دهیـم و تائید می کنیم، اگر هم اشـتباهی داشـته باشـد همکاران ما برگشـت 
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می زنند تا اصالح شود چون اصالح جزو وظایف ما نیست.  
یعنی هنوز هم محتوا توسط دستگاه تعیین می شود و صندوق نقش نظارتی دارد؟

بله؛ همیشه همین بوده و تغییری نکرده است.
حکم را چه کسی امضا می کند؟

ابالغ حکم بازنشسـتگی توسـط باالترین مقام دسـتگاه انجام می شـود اما صدور تائیدیه 
برقـراری توسـط واحدهـای اجرائی صندوق اسـت. در 31 اسـتان، به امضای مدیر اسـتان 

و در تهران به امضای مدیرکل اداره کل استان تهران احکام صادر می شوند. 
حکم نهایی به صورت پرینت شده برای دستگاه ها ارسال می شود؟

قبـل از 1379 کـه امـور دسـتی بـود دسـتگاه فرم هـای آیین نامـه اجرایـی مـاده 102 
را در چنـد نسـخه امضـا می کـرد، قسـمت پاییـن حکـم هم بخشـی دیده شـده بـود که 
همـکاران صنـدوق بازنشسـتگی تائیـد می کردند، نسـخه های امضا شـده بـرای ثبت به 
دبیرخانـه صنـدوق می رفـت و از آنجـا هـم بـه دسـتگاه ارسـال می شـد. بعد از آن سـال 
دسـتگاه ها فرم هـا را ارسـال می کنند و فقـط حکم تائیدیـه برقراری حقوق بازنشسـتگی 
بـا امضـای همکاران ما به دسـتگاه ارسـال می شـود و به عنـوان حکم بازنشسـتگی قابل 

رؤیت است. 
در فاصلـه تائیـد تـا پرینت کـه به فرد تحویـل داده می شـد تخلف و دسـتکاری 

پیش نمی آمد؟ 
امـکان آن کـم اسـت چـون اطالعات سیسـتم تغییر نمی کننـد مگر مواردی باشـد که 
بعـد از تائیـد حکـم دسـتگاه بخواهـد حقـوق و مزایـا را اصالح کنـد که با فاصلـه زمانی 

اعالم می کنند و احکام جدید برایشان ارسال می شود. 
قدیـم آن نسـخه حکمـی که به بازنشسـته داده می شـد هـم امضـای همکاران 

صندوق را داشت؟ 
بله؛ هم امضای مسئول امور اداری دستگاه و هم همکاران اجرائی ما روی آن بود.
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دورانـی که فرایند برقـراری طوالنی بود بازنشسـته ها برای اعتـراض به صندوق 
می آمدند؟

در گذشـته واحدهـای اسـتانی نداشـتیم و پرداخـت حقـوق غیرمسـتقیم بـود، یعنی به 
دسـتگاه پرداخـت می کردیـم، دسـتگاه لیسـت حقـوق را بـه بانـک اعـالم و بانـک بـه 
حسـاب ها واریـز می کـرد. از سـال 1395 بـه بعـد کـه پرداخت مسـتقیم صـورت گرفت 

پرداخت حقوق بازنشسته ها در سراسر کشور هم زمان شد. 
قدیـم اگـر حقـوق بـا تأخیر روبـه رو می شـد ابتدا فرد بـا مراجعه به دسـتگاه خـود ایراد 
یـا نقـص مـدرِک احتمالـی را برطـرف می کرد، این هـا را دسـتگاه انجام مـی داد و بعد به 
مـا انتقـال داده می شـد. اگر اختالف نسـبت به موضوعی بین دسـتگاه و سـازمان صورت 
می گرفـت موضـوع از مرجعی مثل سـازمان امور اسـتخدامی اسـتعالم گرفته می شـد. اما 

االن هم به صندوق مراجعه می کنند و هم به سازمانشان. 
اتفـاق افتـاده کـه مـوج اعتراضـی شـکل بگیـرد یـا جلـوی صنـدوق تجمـع یا 

اعتصاب کنند؟ 
موردی به یاد ندارم و بعید اسـت این اتفاق افتاده باشـد. بیشـترین حجم کار همکاران 
مـا در مهرمـاه بـه خاطـر حجم بـاالی بازنشسـتگان آموزش وپرورش اسـت کـه آن هم 
تـالش می شـود پرونـده زودتـر بیاید و امـور انجام شـوند تا تأخیـر پیش نیایـد. اعتراض 

فردی بوده اما به صورت جمعی نداشتیم. 
مکانیزه شدن سیستم در تهران با کدام دستگاه آغاز شد؟

خاطرم نیسـت که دسـتگاه یا اسـتانی به صورت پایلوت اجرا شـده باشـد، شـرکت بهور 
اطالعـات بهتـری در این خصـوص دارد. در خاطرم اسـت که هم زمان با سیسـتمی کردن 

اطالعات برای ورود به سیستم احکام، اطالعات بازنشستگان گذشته هم وارد شد. 
فرآیند انتقال از تهران به استان ها به چه صورت بود؟

سیسـتم ابتدا در مرکز تعریف شـد و آن زمان چند واحد اسـتانی بیشـتر نداشـتیم، بعدتر 
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واحدهای استانی شکل گرفتند و ارتباط سیستمی با استان ها نیز برقرار شد. 
دسـتگاه ها بـه جـای این کـه کل پرونـده را یکجـا بـه تهـران بفرسـتند حـاال 
بایـد می نشسـتند و فرم هـای خاصـی را تهیـه می کردنـد، در برابر ایـن فرآیند 

مقاومتی نمی شد؟ 
خیـر؛ اسـتقبال هـم کردنـد چـون بـه خودشـان هـم کمـک بـود، هزینـه پسـتی کم 

می شد و حجم ارسال مدارک کاهش پیدا می کرد. 
به نظرتان نقاط ضعف امروز سیستم صدور احکام چیست؟

بـه نظـرم اگـر در پرونده هـا و مدارک بررسـی بهتری توسـط دسـتگاه صـورت بگیرد 
و مـدارک را زودتـر از موعـد ارسـال کننـد زمـان برقـراری کاهـش می یابد و ایـن برای 

بازنشسته بسیار بهتر است. 
خیلی ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

فرآینـد برقـراری حقـوق درحال حاضر در سـازمان به صورت 50-50 دسـتی و مکانیزه 
انجام می شـود، در تالشـیم تا سیسـتم شـاغلین را تکمیل کنیم و با اتصال آن به سیستم 
بازنشسـتگی ضمن حذف ارسـال دسـتی مـدارک فرآیند بـه صورت کامل مکانیزه شـود، 

دسـتگاه ها به ثبت اطالعات دسترسـی داشـته باشـند و سـرعت کار افزایش یابد.
عـالوه بـر مکانیـزه شـدن سیسـتم احـکام اطالعـات هـم تحـت وب بـرای صندوق 
بازنشسـتگی ارسـال می شـود و ایـن یکـی از اقدامـات شـرکت بهـور بـود. دسـتگاه ها با 
دریافـت نـام کاربـری می توانند اطالعـات را تحت وب برای ما ارسـال کننـد و همکاران 

مـا آنـان را بـا فرم هـا تطبیـق می دهند کـه از سـرعت بیشـتری برخوردار اسـت.
از حکم های قدیمی که صندوق امضا می کرد، نمونه ای دارید؟

بله؛ در پرونده های قدیمی باید باشد، از همکاران می خواهم برای شما تهیه کنند.
بسیار ممنون و متشکرم.



گفت وگو با مهرداد محمدبیگی
)مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان البرز(

تاریخ گفت وگو: 1398/07/11

مهرداد  محمدبیگی

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان البرز
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، 1374

سوابق شغلی: مدیر استان کردستان، سال 1377-82





از این که وقتتان را در اختیار ما قراردادید ممنونم، لطفاً ابتدا خود را معرفی بفرمایید.
مهـرداد محمدبیگـی هسـتم؛ متولـد 1349 و 29 سـال سـابقه خدمـت دارم. مـدرک 
تحصیلـی بنـده معـادل فوق لیسـانس در رشـته مدیریت دولتی اسـت که در سـال 1374 
بـا جمعـی از همـکاران در سـازمان دروس و آزمون هـای مربوطه را گذراندیـم. حدود 20 
سـال سـابقه مدیریـت در حوزه هـای مختلـف از جمله کردسـتان را دارم، البتـه زمانی که 
کردسـتان بودم به امور کرمانشـاه و ایالم هم رسـیدگی می کردم. سـال 1383 نمایندگی 
شهرسـتان کـرج، به عنـوان زیرمجموعه اسـتان تهران راه اندازی شـد و از سـال 1390 با 

مستقل شدن استان البرز در این سمت در خدمت بازنشسته ها هستم. 
از ابتدای ایجاد نمایندگی در کرج اینجا بودید؟

بلـه؛ امـور راه انـدازی نمایندگی را من شـروع کـردم، آن زمان آقای مسـافری مدیرکل 
امـور اداری صنـدوق بودنـد و چـون تجربه راه انـدازی مدیریت کردسـتان را داشـتم، این 
کار را بـه مـن پیشـنهاد دادند. اسـفندماه 1383 کار شـروع شـد و حدود دو سـه ماه طول 
کشـید تا دسـتگاه های اجرائی شهرسـتان شناسایی شـدند، سرورها مستقل شـد و شروع 

به کار کردیم. مقدمات مدیریت استان هم سال 1389 انجام شد. 
قبل از البرز چه سمت هایی داشتید؟

سـال های 82-1377 مدیر اسـتان کردسـتان بودم بعد از آن حدود یک سـال در واحد 
امور استان های صندوق کار کردم و از 1383 هم در کرج مشغول شدم. 
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خیلی ممنون، به بررسی مفهوم صدور حکم و برقراری بپردازیم.
قبـل از قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و از زمان اجرای مـاده 17 قانون اسـتخدام 
کشـوری، زمانـی کـه کارمنـدان دولـت اسـتخدام می شـدند و از آزمایشـی بـه قطعـی 
تغییـر وضعیـت می دادنـد، الزامـا مشـترک صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری می شـدند و 
دسـتگاه های اجرایـی موظـف بودنـد کسـور مربوطه کـه تا سـال 79 شـامل 5 . 8 درصد 
سـهم مسـتخدم و 75 . 12 درصد سـهم کارفرما بود را به حسـاب صندوق واریز کنند، از 

سال 79 نیز 9 درصد سهم مستخدم و 5 . 13 درصد سهم کارفرما بود. 
دسـتگاه ملزم بود برای مسـتخدمینی که با احتسـاب سـنوات خدمت دولتی 30 سـال 
خدمتشـان تکمیـل می شـد ابـالغ بازنشسـتگی صـادر کنـد، بعـد از آن صندوق سـوابق 
خدمتـی را بررسـی می کـرد و اگـر تمام وقـت دولتـی بودند و منـع قانونی وجود نداشـت 

حکم صادر می شد. 
وضعیـت صـدور حکـم نیـز بـه این صـورت بود کـه پرونـده افراد درخواسـت می شـد 
و از ابتـدا مـورد بررسـی قـرار می گرفت؛ فاصلـه خدمتی، شـامل مرخصی بـدون حقوق، 
انفصـال از خدمـت و غیبت غیرموجه از جمع سـنوات خدمت کسـر می شـد، اگر دسـتگاه 
ایـن مـوارد را رعایت کرده و 30 سـال تکمیل شـده بود، صندوق احـکام را صادر می کرد. 
یکـی از شـرایط هـم ایـن بـود که زمـان ارسـال پرونده توسـط دسـتگاه از لحاظ کسـور 

رسمی بدهی به صندوق بازنشستگی نداشته باشند. 
قبـل از قانـون خدمات مدیریت کشـوری، قانون اصالح مقررات بازنشسـتگی و وظیفه 
بـود کـه مـاده 2 آن دو تـا تبصـره داشـت: آقایـان بـا 25 سـال خدمت و 50 سـال سـن 
و خانم هـا بـا 25 سـال خدمـت بـدون شـرط سـنی می توانسـتند بازنشسـته شـوند اما با 
تصویـب قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری، مـاده 2 عمـال حـذف و مـاده 103 قانـون 
مدیریـت اجرایـی شـد؛ البته برای مواردی مثل قضات و کارکنان شـهرداری که مشـمول 
قانـون مدیریـت نیسـتند یا شـرایط اسـتخدامی خـود را دارنـد و نظام هماهنگ هسـتند 
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کماکان ماده 2 قانون اصالح مقررات اجرا می شود. 
چون شـما مدیر کردسـتان هـم بودید به نوعی امروز دو اسـتان را مـرور می کنیم. 
زمانـی که فرد بازنشسـته می شـد دسـتگاه بافاصله امـور را انجام مـی داد و به 

صندوق اباغ می کرد یا زمان بر بود؟ 
آن زمـان کارهـا دسـتی انجـام می شـد؛ تا دسـتگاه ابالغ بزند، پرونده بررسـی شـود و 
حکـم صـادر شـود زمـان می بـرد. بـرای همیـن هـم اعالم شـده بود کـه یک مـاه قبل 
از بازنشسـتگی، پرونـده و مـدارک را ارسـال کننـد تا احـکام در موعد بازنشسـتگی صادر 
شـوند. گاهـی دسـتگاه ها بعـد از بازنشسـتگی مـدارک را ارسـال می کردند اما الـزام این 
بـود کـه حداکثر تاریخ تقـدم و تأخر ابالغ بازنشسـتگی یک هفته بعد از زمان بازنشسـته 
شـدن فرد باشـد، اگر بیشـتر می شـد نمی پذیرفتیم و دسـتگاه ها ملزم بودند سـریع اقدام 

کنند چون اگر دیر می شد واقعا شخص در تنگنای مالی قرار می گرفت. 
از زمانـی کـه فرآیندهـا بـه صـورت سیسـتمی شـد و سیسـتم احـکام روی کار آمـد، 
انجـام کار سـرعت گرفـت، امروز دسـتگاه ها کـد می گیرنـد و اطالعـات را وارد می کنند. 
البتـه در البـرز فعـال دو دسـتگاه آموزش وپـرورش و قـوه قضاییـه خودشـان دفتـر کل 
می زننـد و مـدارک را ارسـال می کننـد. بـه محـض ارسـال مـدارک مـا بررسـی و احکام 
را صـادر می کنیم و فرآیند بسـیار کوتاه شـده اسـت. امسـال حـدود 1400 بازنشسـته در 
آموزش وپـرورش داشـتیم و برنامه ریـزی کردیـم کـه تـا پایان مهـر همه احـکام را صادر 

کرده باشیم. 
فرصت یک ماهه ارسال اطاعات از چه سالی اجرا شد؟

از ابتدا بود اما آن زمان سیسـتمی نبود، مدیریت اسـتانی نداشـتیم و پرونده از دورترین 
نقـاط ایـران بایـد به صندوق بازنشسـتگی تهران می آمد تا بررسـی شـود؛ مشـکالتی در 
پسـت و مسـیر بـود کـه باعث تأخیـر می شـد. یک مـاه فرصت هم بـرای همیـن موارد 
بـود امـا امـروز بـرای دسـتگاه ها جـا افتـاده و 30-20 روز قبـل از این که فرد به شـرایط 
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بازنشستگی برسد پرونده و مدارک الزم را برای صدور حکم ارسال می کنند. 
درحال حاضـر سیسـتم شـاغلین را داریـم کـه اطالعات کسـور از طریق دسـتگاه های 
اجرائـی در آن ثبـت می شـود، بـا سیسـتم احـکام لینک اسـت و همـه جزئیـات پرداخت 

کسور و... فرد در سی سال خدمتش دقیقا مشخص می شوند. 
در گذشته سیستم بایگانی به چه صورت بود؟

مـدارک بـه صـورت دسـتی و بـر اسـاس تاریـخ ثبت می شـد و دسترسـی به سـوابق 
خیلـی سـخت بـود. قدیـم یک سیسـتم دبیرخانه داشـتیم کـه فقـط صـادره و وارده را با 
توضیحاتـی کـه اپراتـور سیسـتم وارد می کرد داشـت و امکان پیوسـت کردن مسـتندات 
نبـود، یـک شـماره صـادره به مـا مـی داد و یـک شـماره وارده کـه از دسـتگاه می آمد را 
ثبـت می کردیـم و بقیـه امـور دسـتی انجام می شـد. برای دسترسـی بـه بایگانـی نامه ها 
هـم بایـد می رفتیم در سیسـتم دبیرخانه فیزیکـی آن را خارج می کردیم. امروز سیسـتمی 
اسـت و خیلـی راحـت هـم اطالعـات را ثبـت می کنیـم و هـم با توجـه به دسترسـی به 

اسکن مدارک، سوابق را مشاهده می کنیم. 
تا چه سالی سیستم سنتی ارسال پرونده به تهران برقرار بود؟

فکـر می کنـم تـا سـال 76 یـا 77 هنـوز روش سـنتی بـود، پرونـده می آمـد اگـر ایراد 
داشـت مکاتبـه می شـد، در این رفت وبرگشـت ها گاهی یک سـری مدارک کم می شـد و 
دوبـاره مکاتبـه انجام می شـد، یعنی یـک پرونده ممکن بـود چندین بار جابه جا شـود که 
زمان بـر بـود و هزینـه باالیـی هـم داشـت؛ امروز پرونـده حذف شـده و فقط فـرم یک و 
دو بازنشسـتگی، احکام دو سـال آخر خدمت، حکم اسـتخدام آزمایشـی و رسمی، مدارک 
شناسـایی و سـوابق بیمـه ای تأمیـن اجتماعـی یـا صندوق های دیگر که داشـتند ارسـال 
می شـود و چـون سـوابق را در سیسـتم شـاغلین داریـم، اگـر حقـوق و مزایـا و اطالعات 

هویتی درست باشد عموما کار سریع انجام می شود. 
دورانی که فرآیند دستی بود حدودا چقدر طول می کشید تا برقراری انجام شود؟



127بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

بسـتگی داشـت؛ مثال یک پرونده از سیسـتان و بلوچسـتان با پسـت معمولی می آمد، 
تـا در دبیرخانـه ثبـت و بـه کارشـناس ارجـاع شـود یـک هفتـه طـول می کشـید، تـازه 
کارشـناس بررسـی و بـه رئیس قسـمت ارجاع مـی داد کـه ده روزی زمان می بـرد، برای 
برخـی دسـتگاه ها زمان بیشـتری هـم نیاز بـود؛ گاهی بیـش از یک ماه طول می کشـید 
و بازنشسـته از طرفـی ارتباطـش با دسـتگاه قطع شـده بـود و از طرف دیگر مشـترک ما 
نشـده بـود و حقـوق نداشـت؛ روش سـنتی هـم زمان بـر و هـم هزینه بـر بـود و ضریب 

خطای باالیی هم داشت. 
بازنشسته ها اعتراض نمی کردند؟

بـه دلیل بُعد مسـافتی معموال مقـدور نبود به تهـران بیایند چون هزینه باالیی داشـت 
و ممکـن بـود همیـن مراجعه با یـک ماه حقوق برابر بشـود، علی رغم مشـکالتی که بود 
صنـدوق همیشـه سـعی داشـت تا این فرآیند تسـریع شـود و افـراد بدون حقـوق نمانند، 
در اسـتاندارد ها هـم کـه سـه روز اعالم می شـود ما اعتقاد داریـم باید کمتر از آن باشـد و 

البته با کیفیت باال.  
از چه سالی پرونده ها حذف شد و فرم های خاصه مطرح شدند؟

دقیق حضور ذهن ندارم، فکر می کنم حدود ده سال است.
ایده این موضوع چطور مطرح شد؟

کمیتـه نظام پیشـنهاد ها داشـتیم، بیشـتر تحـوالت آنجا مطرح و جوانب شـان بررسـی 
می شـدند. پرونده فرآیندی داشـت که باید خدمت سـی سـاله فرد را بررسـی می کردیم، 
اول یـک دوره آموزشـی بـرای دسـتگاه ها برگـزار می شـد تـا بـا مـدارک مورد نیاز آشـنا 
شـوند، بعد از ایجاد زمینه سـازی و طراحی فرم ها، چک لیسـتی برای حقوق بازنشسـتگی 
و وظیفـه تهیـه شـد و طـی دو بخشـنامه کـه اداره کل فنـی مـا تهیـه کـرد بـه معاونت 
فنـی دسـتگاه های اجرایـی ابـالغ شـد تـا ایـن مـدارک را ارسـال کننـد، مـدارک باید با 
اسـتعالم هایی کـه از ادارات کل در سـتاد می گرفتیم مطابقت داشـتند. آن زمـان الزم بود 
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مطمئن شـویم فرد فاصله خدمتی نداشـته اسـت، چون احکام فقط دو سـال آخر خدمت 
بـود، االن همه اطالعات در سیسـتم شـاغلین ثبت شـده و خطاهایی کـه در نظر گرفتند 

مشخص می شود. 
این کمیته چه سالی ایجاد شد و اعضای آن؟

حـدود 15 سـال اسـت که در سیسـتم فعال اسـت. اسـتان ها معموال رفت وآمـد زیادی 
به سـتاد ندارند و درگیر امور خودشـان هسـتند، آقای انتظاری مدیـرکل دفتر برنامه ریزی 
توسـعه سیسـتم های ما یکـی از پایه های کمیته نظام پیشـنهاد ها هسـتند کـه می توانند 

در این زمینه به شما کمک کنند. 
مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه ها با واحد بود؟

اجـرا در اسـتان بـا مـا بود و آمـوزش از طریق سـتاد و واحد آموزش صندوق پشـتیبانی 
می شـد، مـدرس هـم آقای فرید عظیمی بـود که از لحـاظ انتقال مطلـب، روابط عمومی 
و اطالعـات توانایـی باالیـی دارند. برای کِل دسـتگاه های اجرایی دوره گذاشـتیم، طی 2 

روز تمامی کارشناس ها آمدند و آموزش های الزم را دیدند. 
همه دستگاه ها از قبل هماهنگ شده بودند؟ 

بله؛ در دو روز برای کل دسـتگاه های اجرائی دوره آموزشـی برگزار شـد، البته در پایان 
دوره بـه شـرکت کنندگان از طریـق واحـد آموزش صنـدوق گواهینامه دوره بازنشسـتگی 

تقدیم شد و بابت این دوره ها امتیاز گرفتند. 
در گذشـته حکـم بازنشسـتگی را دسـتگاه ها تهیـه می کردنـد و صنـدوق تائید 

می کرد یا صندوق تهیه می کرد؟ 
حکـم بازنشسـتگی از فرم هـای صندوق بود کـه در اختیار دسـتگاه ها قـرار می گرفت، 
دسـتگاه تکمیـل می کـرد و بـه همراه پرونده می فرسـتاد؛ بررسـی می شـد و اگر درسـت 
بـود همـان به صورت دسـتی امضـاء و بایگانی می شـد. آن زمان برای پرداخـت به واحد 
درآمدوهزینـه می رفت و تسـجیل می شـد تا در وجه ذی حسـاب دسـتگاه پرداخت شـود. 



129بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

در ایـن مرحلـه مـواردی پیـش می آمـد مثال بازنشسـته فوت شـده بـود، ما حقـوق را به 
ذی حسـاب می دادیـم امـا او بـه حسـاب بازنشسـته واریـز نمی کـرد یـا بانـک بـه دلیـل 
مسـدود بـودن حسـاب برگشـت مـی زد، گاهی تا یک سـال وجوه نـزد دسـتگاه می ماند.

بعدها بحث پرداخت مسـتقیم مطرح شـد و سـال 1392 البرز اولین اسـتانی بود که به 
صـورت پایلـوت اجرا کرد. حسـاب بازنشسـتگان در بانک صادرات تجمیع شـد و به جای 
این کـه پـول را بـه ذی حسـاب بدهند، مسـتقیم از صنـدوق به حسـاب بازنشسـته حواله 
می شـد. البتـه ایـن فرآینـد هـم ایرادهایـی داشـت کـه به مـرور زمـان برطرف شـد و با 
بانـک و ثبت احـوال ارتبـاط برقـرار کردیـم. مقاومت هایی هم بـود، دسـتگاه ها می گفتند 
بـه مشـترکین دسترسـی نداریم یا بازنشسـته نمی تواند بـه بانک مراجعه و حسـاب جدید 

باز کند و... اما هر طور بود همه حساب ها به بانک صادرات آمد و اجرا شد. 
بازنشسته ها برای افتتاح حساب یا... مقاومت نمی کردند؟

بانک صادرات شـعب زیادی دارد و حتی در بیشـتر روسـتاها نیز فعال اسـت، بر اسـاس 
همیـن هـم صندوق تصمیم گرفت حسـاب ها را بـه آنجا منتقل کند. بانک هم اسـتقبال 
و همـکاری کـرد. اطالع رسـانی از سـه حوزه بانک، دسـتگاه اجرائی و صندوق انجام شـد 

و فکر می کنم نهایتا ظرف سه ماه حساب ها افتتاح و اطالعات فراهم شد. 
قبـل از پرداخـت مسـتقیم تخلفاتی هم از سـوی بانک یـا دسـتگاه ها رخ می داد 

که صندوق تذکر دهد؟ 
ما در حوزه نظارتی نیستیم که بخواهیم برخوردی داشته باشیم، ولی چون وجوه متعلق به 

صندوق بود از ابتدا از بانک صادرات تعهداتی اخذ شد که پرداخت حقوق به موقع باشد. 
زمان آقای بخشی زاده شنیدم برخی موارد را تذکر می دادند.

تعامالتـی هـم میـان امور مالـی صندوق و بانک بـود، در هرصورت ایـن حجم گردش 
مالـی بـرای بانـک امتیـاز بزرگـی بـود و در قبـال آن نیز صنـدوق ضمانت هـا و تعهداتی 
می خواسـت. آقـای بخشـی زاده مدیـر مالـی صندوق بودنـد و اگـر در اسـتان بانک تعلل 
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می کـرد مـا به مالی صنـدوق اطـالع می دادیم و به صـورت تعاملی )نه قهـری( به بانک 
نامـه می زدنـد و مشـکالت در کمتریـن زمـان حـل می شـد. االن هم گاهی مشـکالت 

پیش می آید و پیگیری می کنیم. 
بـه بحـث صدور احـکام بازگردیـم، دالیل ایجـاد احسـاس نیاز به تغییـر فرایند 

صدور حکم چه بود؟ 
سیسـتم سـنتی خطـای انسـانی زیـادی دارد و خطاهای انسـانی باعث ضرر رسـاندن 
بـه صنـدوق می شـوند، فرآینـد آن نیـز زمان بر اسـت، بـه فرض بـرای امضـا الزم بود به 
همـه شهرسـتان های اسـتان مراجعه شـود تـا ابالغیه ها امضا و به تهران ارسـال شـوند، 
همچنیـن بـا افزایـش کمیت، کیفیـت دچار افت می شـود. امروز سـرعت پاسـخگویی و 
دقت کار بسـیار باال رفته، االن اگر بخواهم حکمی را امضا کنیم دو سیسـتم شـاغلین و 
درآمدوهزینـه موجـود اسـت که خطاها را نیز مشـخص می کنند، اگر سیسـتم دسـتی بود 
ممکن بود خیلی از خطاها را متوجه نشـویم. در سیسـتم دسـتی بسـیاری از مدارک فقط 
بـه صـورت فیزیکـی دیده می شـوند اما امـروز همه اطالعات در سـامانه هوشـمند وجود 
دارنـد. مثـال فـردی را بـا حقـوق 5 میلیـون معرفی می کنند اما سیسـتم شـاغلین نشـان 
می دهـد کـه بر اسـاس حقـوق 3 میلیونی کسـور پرداخـت کرده، بسـیاری از ایـن موارد 

اگر سیستم هوشمند نباشد شناسایی نمی شوند.  
سیسـتم سـنتی نیـروی زیـادی هم الزم داشـت، آقـای ثابت کـه مدیرعامل شـدند با 
قـدرت ایـن کار را پیگیـری کردنـد، همـکاران می ترسـیدند با سیسـتم کار کنند ایشـان 
می گفتنـد نترسـید، آن قـدر کارکنید تـا یاد بگیریـد، نگران خرابـی کامپیوتر هم نباشـید، 
ارزش باالیـی بـرای نیـروی انسـانی قائـل بودنـد و از آن زمـان هـم همیـن فرهنگ در 

سازمان جا افتاد. 
درحال حاضر حکم بازنشستگی توسط مدیریت صندوق امضا می شود؟

بله؛ با امضای مدیر همان اسـتان اسـت. در گذشـته هم دسـتگاه ها اجازه صدور حکم 
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بازنشستگی نداشتند، ابالغ می زدند و حکم با صندوق بود. 
قالـب آن را صنـدوق تهیه کرده بود و دسـتگاه اطاعـات را وارد می کـرد، امضا با 

مدیرعامل صندوق بود؟ 
آن زمان اداره کل بازنشسـتگی وظیفه داشـتیم و بخش های مختلف فنی، درآمدوهزینه 
و... بـه روسـای قسـمت ها تفویض اختیار شـده بود. مثـال زمانی که بنده کارشـناس بودم 
بعـد بررسـی اولیـه پرونده توسـط بنده به معاون قسـمت می رفت و ایشـان تا گـروه ده را 
اجـازه امضـا داشـت، امضـای گـروه ده تا چهـارده که زمان نظـام هماهنگ قدیـم بود بر 
عهـده رئیس قسـمت بـود و چهارده تا شـانزده به مدیرکل ارجاع می شـد. سـال 1374 با 
تصویـب قانـون نظـام هماهنگ حجم کار به شـدت باال رفـت و برخی از کارشناسـان را 
در اداره کل بازنشسـتگی آمـوزش دادنـد کـه یکـی هم من بـودم، به ما حق امضـا دادند، 
بـه اسـتان ها می رفتیـم پرونده هـا را بررسـی می کردیـم و اگـر مطابـق با مقـررات نظام 
هماهنـگ بازنشسـتگی صادر شـده بود، احـکام را امضا می کردیم و بـرای اصالح حقوق 
بازنشسـته می آمـد. قانـون نظام هماهنگـی حقوق بازنشسـتگی وظیفه را می شـود اولین 

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان دانست که از 1374/1/1 اجرا شد. 
ابتـدا پرونـده میان اسـتان ها و تهـران جابه جا می شـد، حوالـی 1374 به برخی 
کارمنـدان حق امضا داده می شـود و دیگر کل پرونده به تهران ارسـال نمی شـود، 

پرونده خوانی و خاصه فرم ها قبل از این موضوع بود یا بعدش؟ 
تـا جایـی کـه اطـالع دارم تـا سـال 86-1385 هـم در اسـتان پرونـده دریافـت 
می کردیـم. بعـد از آن بـود کـه کمیته نظام پیشـنهاد ها بررسـی کرد و بحـث پرونده از 

مدارک حذف شد. 
تحـوالت مکانیزه شـدن و ورود سیسـتم بـه صندوق توسـط آقای ثابـت قبل از 

خاصه فرم ها بود؟ 
بله؛ حدود 79-1378 بود که کامپیوتر در اختیار قرار گرفت و سیستم احکام برای ما تعریف شد.
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سیستمی شدن از چه سالی به استان ها منتقل شد؟
سـال 1377 کردسـتان را راه انـدازی کردیـم، فکـر می کنـم سـال 1379 بود کـه به ما 

سیستم دادند. 
از ستاد تهران اباغ شد یا پیشنهاد استان ها بود؟

تصمیـم مدیرعامـل وقـت سـازمان بود؛ واحد توسـعه سیسـتم ها را راه انـدازی کردند و 
وظیفه اشـان ایـن بـود که با همکاری شـرکت بهور برنامـه ای برای صـدور احکام تعریف 
کننـد کـه همـان اسـاس سیسـتم احکام فعلی اسـت. سیسـتم بسـیار سـاده ای بـود که 
اطالعـات دسـتی وارد و بررسـی می شـد و سیسـتم فقط یـک دفتر کل و حکـم می داد، 
همـه امـور با کارشـناس بود و ممکـن بود اطالعات را اشـتباه وارد سیسـتم کنـد و...، در 

کردستان شخصا قبل از صدور حکم، مجددا بررسی می کردم. 
تـا زمانـی کـه سیسـتم شـاغلین و درآمدوهزینـه لینـک نبودنـد، سیسـتم احـکام 
به تنهایـی هوشـمند نبـود و بایـد یکی یکـی بررسـی می شـد؛ امـا امـروز اطالعـات بـا 
ثبت احـوال لینـک اسـت و بـه محض تغییـرات همان شـب اطالعـات به روز می شـود، 
از طرفـی اگـر اطالعـات اسـتخدامی فـردی مشـکل داشـته باشـد مشـخص می شـود، 
مثـال اسـتخدام کسـی بـا شناسـنامه بـرادرش بـوده و االن بـا شناسـنامه خـودش ثبت 
شـده اسـت، سیسـتم نمی پذیـرد و مغایـرت می دهـد، یا اگر شـماره حسـاب به نـام فرد 

دیگری باشد مشخص می شود. 
در رابطه با ازدواج یا اشتغال فرزندان هماهنگی دارید؟

یکـی از اتفاقـات خوبـی که افتاد سـامانه بانک اطالعـات ایرانیان بود. در این سـامانه 
از طریـق کـد ملـی فـرد اعـالم می شـود کـه ایشـان بیمـه پـرداز تأمیـن اجتماعـی یـا 
صندوق هـای فعال در سـامانه هسـت یـا خیر، برای مثال در بسـیاری از مـوارد می بینیم 
فـردی خـودش بازنشسـته اسـت و حقوق همسـرش در تأمیـن اجتماعی را نیـز دریافت 
می کنـد یـا قبـال بیمـه بـوده و االن دیگر نیسـت. دو کمکی که این سـامانه بـه ما کرد 
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یکـی جلوگیـری از پرداخـت حقـوق بـه غیر حـق و دیگری بحـث هم پوشـانی بیمه ای 
بود. دولت بسیار مصر است که این هم پوشانی ها شناسایی و حذف شوند. 

بانی این سامانه صندوق بود؟
وزارتخانـه راهـکار داد، در جریـان جزئیـات نیسـتم ولـی صنـدوق هم پیگیر بـود. فکر 
می کنـم در مرحلـه اول حـدود 15 هـزار نفـر ورثه ای که شـرایط دریافت حقوق نداشـتند 
شناسـایی شـدند کـه رقـم بزرگی بـه صندوق کمک شـد. االن هـم کامل فعال اسـت و 
حـدود پنـج درصـد از برقراری هایـی که می آینـد رد می شـوند. قبال به صـرف یک تعهد 

محضری حقوق می دادیم و همان تعهد هم هیچ گونه پشتوانه اجرائی نداشت. 
کارمندان قدیمی که به مکانیزه شدن صندوق مقاومت نشان نمی دادند؟

در برابـر هـر تغییـری همیشـه مقاومـت وجـود دارد. برخـی افـراد اطالعاتشـان به روز 
نیسـت یـا توانایی همگام شـدن با تغییرات را ندارنـد، در هر صورت تغییر ضروری اسـت 
و ممکـن اسـت در واحـد کوچکـی تحوالت به مـذاق برخی خوش نیاید، امـا هدًف انجام 

کار ارباب رجوع با کمترین هزینه و باالترین کیفیت است. 
زمانی که کردستان بودید سیستم ها را از تهران فرستادند یا خودتان خریدید؟

صندوق تهیه کرد، برنامه ها توسـط شـرکت پشـتیبانی و روی سیسـتم نصب می شـد 
و بعد به استان ها می فرستادند. 

دوره های آموزشی کار با کامپیوتر برای کارمندان داشتید؟
بلـه؛ هـم بـرای کارمنـدان و هـم مدیـران صنـدوق در اسـتان ها چندین جلسـه برای 
آشـنایی بـا سیسـتم الزامی شـد. با شـرکت های آموزشـی اسـتان قـرارداد می بسـتیم، در 
البـرز هـم بـا شـرکتی قـرارداد بسـتیم، همـکاران آنجـا دوره هـای ICDL را گذراندنـد و 

گواهینامه دوره گرفتند. 
تعامل شما با دستگاه ها در تبادل اطاعات به چه صورت است؟

چـون در سـال 1392 البرز اسـتاِن نوپایی بـود، خیلی از دسـتگاه ها اطالعات کارگزینی 
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نداشـتند و مدیریـت البـرز به منبعی برای پاسـخ به اطالعـات کارگزینی یـا حقوقی افراد 
تبدیـل شـده بـود. به دنبـال همین مسـئله امـروز هـم دسـتگاه های اجرائی اسـتان، هر 
مشـکلی در امـور اداری و کارگزینـی دارنـد علی رغـم این که خودشـان واحدهای حقوقی 
و امـور اداری دارنـد، بـاز هـم از مـا اسـتعالم می گیرنـد. مـا حـدود 64 دسـتگاه بـرای 
پرداخـت داریـم کـه درواقـع امـور کارگزینـی و اداری شـان را هـم انجـام می دهیم. مثال 
فـرد هنوز شـرایط بازنشسـتگی پیـدا نکرده امـا در زمینه ای مثـل روند طبقـات، گروه ها، 
سـنوات خدمـت، غیبـت و... مشـکل پیش آمده اسـت، معمـوال اولین جایی کـه به ذهن 
دسـتگاه می رسـد صنـدوق بازنشسـتگی اسـتان اسـت. ایـن اصـال وظیفه ما نیسـت اما 
چـون می دانیـم ممکن اسـت بابت همین اسـتعالم ها در بازنشسـتگی فرد مشـکل ایجاد 

شود پاسخ می دهیم.  
می توانیـم بگوییم دسـتگاه های اجرایی در اسـتان البرز با فقـر نیروی متخصص 

مواجه هستند؟ 
می شـود این طـور گفـت االن شـش سـال از اسـتان شـدن البـرز گذشـته و خیلـی از 
افـرادی کـه آمدنـد تخصـص الزم را نداشـتند و صرفـا به خاطر اجـرای قانـون انتقال از 
کالن شـهرها بـود. ایـن ضربـه ای بود کـه به سیسـتم وارد شـد. آن زمان دولت بـه افراد 
وعـده وام و زمیـن مـی داد و خیلی هـا انتقالـی گرفتنـد کـه باعـث انباشـت نیـروی غیـر 
متخصـص در اسـتان شـد که اکثـر دوره هـای الزم را نگذرانـده بودند و سازمانشـان هم 

عالقه داشت این افراد را به جای دیگری بفرستد. 
تعاملـی بـا دسـتگاه ها نداشـتید که مسـتقیم یا غیرمسـتقیم ضعـف تخصص را 
گوشـزد کنیـد کـه نیـروی حرفه ای تـری بـه کار بگیرنـد یـا دوره های آموزشـی 

خاصی تنظیم کنند؟ 
در بحـث آمـوزش هر دسـتگاهی درخواسـت داد خودمـان اقدام کردیم، مثال دانشـگاه 
علوم پزشـکی یـک دوره را خـود مـن و همکارمان تهرانـی برای امور مالی و ذی حسـابی 
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رفتیـم، یـا یک دوره آموزشـی برای آموزش وپرورش در طالقان داشـتیم که از کل اسـتان 
حضـور داشـتند. بـا این حال بیشـتر افرادی که به قسـمت بازنشسـتگی می آیند سنشـان 
باالسـت و سـریع بازنشسـته می شـوند یـا اگـر نیروی جـوان بیاید از سـختی کار بیشـتر 
از شـش مـاه دوام نمـی آورد و مـی رود، ایـن جابه جایـی یـک ضعـف همیشـگی در امور 
بازنشسـتگی اسـت و مـا هیچ وقـت وضعیت ثابتـی نداریم، تـا نیرو می آید چک لیسـت و 

موارد را به او آموزش می دهیم می رود و تداوم نداریم. 
از دستگاه ها نخواستید نیروهای ماندگارتری برای این بخش در نظر بگیرند؟

نمی شـود بگوییم چون دخالت در حوزه وظایف دسـتگاه اسـت و اصـال ورود نمی کنیم، 
هـر نیـروی جدیدی بیاید دوباره آموزش می دهیم. البته در جلسـات شـورای اداری اسـتان 
که عضو هسـتیم مثال با مدیـرکل آموزش وپرورش مطرح می کنیم که واحد بازنشسـتگی 

خیلی تغییرات دارد و کمی باثباتش کنید و... اما دوباره همان تکرار می شود. 
چند دستگاه در استان داریم؟

حـدود 140 دسـتگاه داریـم کـه حقـوق 64 از آن را مـا پرداخـت می کنیم. بازنشسـته 
سـایر دسـتگاه ها در تهران هسـتند و تفویض اختیار نشـده، مثال سـازمان بازرسـی استان 

یا واحدهای دستگاه های نظارتی استان. 
فرمودید آموزش وپرورش و قوه قضائیه به صورت سیستمی فعال هستند؟

بلـه؛ خودشـان اطالعـات را تحـت وب وارد می کننـد. بقیـه دسـتگاه ها پرونـده را 
می فرسـتند، همـکاران ما اطالعـات را وارد می کننـد و دفتر کل می زنند. سـعی می کنیم 
دسـتگاه های اجرائـی را قانـع کنیـم کـه به مـا درخواسـت بدهند تـا کـد ورود اطالعات 

تحت وب به آن ها اختصاص دهیم. 
مگـر بررسـی پرونـده و تهیه فرم هـا به دسـتگاه ها اباغ نشـده بود تـا نتایج را 

با CD یا... به صندوق بفرستند؟ 
خیـر؛ واقعیـت این اسـت که در صندوق بازنشسـتگی، هنوز به بررسـی خودشـان 
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اطمینان دارند. 
منظورم پرونده خوانی و خاصه سازی است.

خیـر؛ خالصه سـازی این نبـود که آن ها بررسـی کنند؛ از تهـران اطالعی نـدارم اما در 
البرز دو دسـتگاه خودشـان اطالعات دو سـال احکام را وارد می کنند، دفتر کل می گیرند، 
اطالعـات از طریـق وب به سیسـتم احکام می آیـد و ما آن را با مدارک بررسـی می کنیم. 
قـرار بـر این شـد که دسـتگاه ها بررسـی کنند خالصـه مدارک و فـرم یـک و دو را برای 
مـا بفرسـتند. بحـث CD اصـال نداریـم و هنـوز هـم فرم هـا به صـورت دسـتی می آید و 

بررسی می شوند. 
چرا فقط دو دستگاه تحت وب شدند؟

باقـی کمـی مقاومـت کردنـد، بهانه هایـی مثـل پایین بـودن سـرعت اینترنت یـا نبود 
نیـرو، در واقـع خودشـان را راحـت می کردنـد، مـدارک را می فرسـتادند ما بررسـی کنیم؛ 
البتـه همـان دو دسـتگاه هم بـا توجه به حجم باالیشـان حـدود 70-60 درصد حجم کار 
را کم کردند و دسـتگاه های دیگر خیلی مهم نیسـت. برخی مثل دانشـگاه علوم پزشـکی 
در طـول هفتـه شـاید یک یـا دو پرونده داشـته باشـد امـا آموزش وپرورش ممکن اسـت 

به 50 پرونده در روز برسد. 
به نظرتان علت واقعی مقاومتشان چیست؟ 

واقعـا نمی دانـم، مـا پیشـنهاد دادیـم درخواسـت کـد بدهنـد و اطالعـات را تحت وب 
ارسـال کننـد امـا اقدام نکردنـد، من هم به ایـن موضوع ورود نکـردم، بر ایـن باوریم که 
اگـر دسـتگاه امکاناتـش را داشـته باشـد، حتما اقـدام می کند. مثـال قوه قضائیـه خودش 

اقدام کرد یا آموزش وپرورش از ابتدا این طور بود. 
فکر کردم شـاید حساسیت شـان امنیتی باشـد اما برعکس اسـت و قوه قضائیه 

که حساس تر است فعال شده! 
قـوه قضائیـه اطالعات شـاغلینش را کد دار می فرسـتد و اصال قابل دسترسـی نیسـت، 
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امـا اطالعـات احکام را خودشـان وارد می کنند. شـاید هـم به این دلیل باشـد که بخواهند 
اپراتـور مـا نبینـد. بـه هر صورت سـایر دسـتگاه ها مشـترک کمـی دارند مثال بهزیسـتی 
شـاید ماهـی 2 بازنشسـته باشـد امـا آموزش وپـرورش حـدود 80 درصـد مشـترکین ما را 

تشکیل می دهد، یعنی حدود 20 هزار مشترک از 33 هزار بازنشسته اصلی استان. 
درحال حاضر متوسط زمان برقراری در استان البرز چقدر است؟

بهتـر اسـت بگویم چند سـاعت! اگـر مکاتبات در زمان درسـت انجام شـود، پرونده که 
می آیـد یـک روزه بررسـی می کنیـم و جـواب می دهیم. حتی ممکن اسـت خطا نداشـته 
باشـد و همـان لحظـه حکـم را صـادر کنیم امـا معمـوال پرونـده ای را که امـروز مکاتبه 
می کنیـم بـرای دسـتگاه اجرائـی می فرسـتیم، یـک مـاه طـول می کشـد تا به مـا جواب 

بدهد و در آن ناحیه تأخیر داریم. 
چه نیازهایی برای تکمیل سیستم احکام وجود دارد؟ نقاط ضعف آن چیست؟

نیازسـنجی ها در صنـدوق انجـام شـده، محدودیت هایـی هسـت امـا بیشـتر آن هـا 
برطـرف شـده اند. برخـی مـواد قانونـی هسـتند که وظایـف را مشـخص می کننـد اما بر 
اسـاس روالـی امـور بـه صندوق محـول شـده اند، مثال بحث بیمـه تکمیلی درمـان، ماده 
85 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری بیمه را وظیفه دسـتگاه اجرایـی می داند امـا از ده 
سـال قبـل روال اشـتباهی گذاشـته شـد و بیمه تکمیلی بـه صندوق آمد، پاسـخگویی در 
ایـن زمینـه بسـیار زمان بـر و فرسایشـی اسـت. دسـتگاه های اجرایی االن بیمـه تکمیلی 
خوبـی بـرای شاغلین شـان در نظـر می  گیرنـد، آن هـا محدودیت های مـا را ندارنـد و اگر 

بازنشستگان شان را هم پوشش دهند سطح رضایت بسیار باال می رود. 
بـه آقـای انتظاری پیشـنهاد دادم کـه برای گزارش هـای مربوط به زمان سـنجی انجام 
کار سیسـتم چارگون و احکام را باهم بررسـی کنند. نظارت روی کار بسـیار عالی اسـت، 
مـا معتقدیـم اگـر نظـارت باشـد کار خوب هـم دیده می شـود. اگر پیشـنهاد بنـده را اجرا 
کننـد متوجـه می شـوند که بـه فـرض پرونـده ای را ما فرسـتاده ایم اما دسـتگاه سـه ماه 
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اسـت بـه آن پاسـخی نمی دهـد و با ما تعامـل نمی کند. اینجا ضعف دسـتگاه مشـخص 
می شود و اگر برطرف شود کار به طور روتین در یک ساعت انجام می شود. 

مواردی هم داریم که تأخیر دستگاه در انجام کار منجر به تأخیر در برقراری شود؟
بلـه؛ زیـاد. چنـد روز پیـش یک جانبـاز 70 درصد بـود که ناراحـت بود و گلـه می کرد، 
زمانـی کـه مـن سـوابق را بـه ایشـان نشـان دادم متوجه شـد کـه دسـتگاهش کوتاهی 
کـرده، همـان موقـع به نماینده دسـتگاه زنـگ زدیم کـه ارباب رجوع اینجا منتظر اسـت، 
جـواب نامـه ما راه تهیه کرد و آورد، ایشـان برج 5 بازنشسـته شـده بـود و ما مکاتبه کرده 
بودیـم امـا تـا یـک هفته پیـش به مـا جـواب نـداده بودنـد، متأسـفانه از این مـوارد زیاد 
داریـم، شـاید هـم واحدهـای اجرائی آن قـدر گرفتـاری دارند کـه بازنشسـته ها را اولویت 

آخر می دانند. 
کدام دستگاه ها عملکردشان کند است؟

نمی شـود گفـت کدام هسـت و کدام نیسـت، ممکن اسـت پرونـده ای در واحد حقوقی 
مشـکل داشـته باشـد و کمـی زمـان ببـرد یا ایـرادی کـه به حکـم می گیریم مربـوط به 
کارگزینـی باشـد. بـرای مثال آمـوزش و پرورش سیسـتم خاصـی دارد کـه از وزارتخانه و 
توسـط یک شـرکت پشـتیبانی می شـود. اگر به سـابقه خدمت یک فرد ایراد بگیریم که 
مثـال ده روز کـم اسـت آنها دسترسـی ندارند، باید بـا وزارتخانه مکاتبه کننـد و مدارک را 
بفرسـتند، وزارت به شـرکت پشـتیبان ارجاع دهد و آنجا اجازه دسترسـی به واحد بدهند، 

خیلی از تأخیرها به خاطر مسائل این چنینی است و عمدی در کار نیست.  
زمانـی کـه در کردسـتان بودیـد یا همین اسـتان البـرز، قبـل از مکانیزه شـدن، 
مطالعـات یـا برنامه ریـزی مشـخصی بـه صـورت نقشـه راه وجـود داشـت؟ یا 

تقسیم کار دقیقی برای واحدها وجود داشت؟ 
بـدون نقشـه راه کـه نمی شـود. راه اندازی اسـتان فرآیند خـاص خـودش را دارد، زمانی 
کـه بـه ما ابـالغ می کنند که نمایندگی اسـتان را راه انـدازی کنیم قطعا نیازسـنجی انجام 
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شـده، ابتـدا جـذب نیـرو داریـم و بعد بحـث آموزش اسـت، مـا دوره های آموزشـی برای 
نیروهـا برگـزار و بالفاصلـه شـروع بـه بررسـی پرونده هـا کردیـم. برنامه ریزی داشـتیم، 
مثـال قبـل از این کـه سیسـتم به ما بدهنـد چندین جلسـه توجیهـی داشـتیم، کار کردن 
بـا سیسـتم، نحـوه صـدور احکام و بررسـی آنـان بـرای مدیران و کارشناسـان اسـتان ها 
آمـوزش داده می شـد و بعـد سیسـتم ها می آمـد کـه یـک فرآینـد 6 ماهـه داشـت تـا در 

استان شروع به گرفتن حکم کنیم. 
مستندات مکتوبی از برنامه ها دارید؟

کتـاب تاریخ شـفاهی صنـدوق1 به خصوص بخـش مربوط به آقای ثابـت خیلی خوب 
اسـت. مـن کردسـتان بودم یادم هسـت که هفته ای دو بار از اسـتان به تهـران می آمدیم 
و بچه ها واقعا خسـته شـده بودند؛ مدیریت های اسـتانی به شـدت تحت فشـار بودند که 
بایـد ایـن کار انجـام شـود و خـوب یـا بد جلـو برویم. آقـای ثابـت آن زمان دیـد خوب و 

تیم قوی ای داشت و امروز را می دید.  
خیلی ممنونم اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

از شـما و موسسـه راهبردهـای بازنشسـتگی صبا ممنونـم؛ این تحقیقـات اتفاق خوبی 
هسـتند و اگـر منجـر بـه رویـه واحـدی بشـود همـه اسـتان ها آن را دنبـال می کننـد. 

همچنیـن پیشـنهاد می کنـم اسـتان اصفهـان را هـم در مطالعه تـان بررسـی بفرماییـد.
بلـه؛ در فهرسـتمان هسـت امـا هنـوز موفـق بـه دریافت زمـان بـرای گفت وگو 

نشدیم؛ از لطفتان بسیار ممنونم. 

1-  اشـاره بـه کتـاب تاریخ شـفاهی مدیران صندوق بازنشسـتگی کشـوری )به قلـم میکائیل عظیمـی( دارد. متن 
کتاب در سایت مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در دسترس است. 
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اسـالمی )واحـد علوم و تحقیقـات(، 1381
سوابق شغلی: صندوق بازنشستگی کشوری؛ کارشناس مسئول طرح و 

بررسی، کارشناس برنامه ریزی

طیبه جلیلی

مسئول واحد اکچوئری صندوق بازنشستگی کشوری
دانشـگاه  بیمـه؛  مدیریـت  ارشـد،  کارشناسـی  تحصیلـی:  سـوابق 

عالمه طباطبایی؛ 1388 
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه تهران

سـوابق شغلی: صندوق بازنشستگی کشـوری: سرپرست واحد مطالعات 
بیمه ای، کارشـناس مالی، کارشـناس فنی، کارشناس حقوقی

وزارت نیرو: کارشناس بیمه ای





لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
شـهره لطیفـی هسـتم؛ رئیـس گـروه برنامه ریزی صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری، از 
سـال 1381 در بحـث برنامه ریـزی صندوق مشـغول هسـتم و یکی از مـواردی که گروه 
ما بررسـی می کند، فرآیندهای صندوق اسـت. فوق لیسـانس مدیریت آموزشـی هسـتم و 

سال 1381 فارغ التحصیل شدم. 
طیبه جلیلی هسـتم؛ دانشـجوی دکتـری مدیریت راهبردی، مسـئول واحـد اکچوئری 

در صندوق هستم و فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه عالمه طباطبایی دارم. 
مروری بر تحوالت صدور احکام در گذر زمان داشته باشیم؟

خانـم لطیفی: زمان تشـکیل صندوق روش انجام کار به صورت دسـتی بـود و پرونده ها 

بـه صـورت کاغـذی از کارگزینی به سـازمان ارسـال می شـد، مـوارد مربوط بـه حقوق را 
طبق قوانین بررسی و بر اساس آن حکم بازنشستگی صادر می کردند. 

تا چه سالی فرآیند به این صورت بود؟
در سـال 1376 مدیرعامـل جدیـد که آمدند ذهنیت شـان بر اسـاس فنـاوری اطالعات 
بـود، ایشـان با توجه به شـرایطی که بـود مجموعه ای به نام شـرکت بهور ایجـاد کردند. 
قبـال مجموعـه خدمـات ماشـینی بود و مـواردی که ثبت و ضبـط و پانچ داشـت را انجام 

می دادند، اما از آن سال به بعد بهور ایجاد شد. 
سال 1354 حکم را صندوق صادر می کرد؟
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بلـه؛ بـا توجه به اسـتقالل سـازمان در این سـال کل پرونده اسـتخدامی شـخص وارد 
سیستم بازنشستگی می شد. 

در صندوق محتوای ثابتی برای حکم ها وجود داشت؟
پرونـده پرسـنلی تمـام مـوارد مربـوط بـه شـخصی که بازنشسـته شـده بـود از جمله 
احـکام کارگزینـی را شـامل می شـد. این  موارد در صندوق بررسـی و سـپس به دسـتگاه 

اجرایی ذی ربط عودت داده می شد. 
تحوالت سال 1376 در بحث صدور احکام چطور نمایان شد؟ 

خانـم جلیلـی: بـه نظـر مـن، تحـوالت آن سـال حـول دو محـور اصلـی یکـی تهیـه 

صورت هـای مالـی و یکـی هم مکانیزه کردن سیسـتم صـدور احکام بـود. از قدیمی ترها 
شـنیده ایم کـه زمـان زیـادی صرف شـده تا اطالعـات پرونده هـای فیزیکی کـه چندین 
اتـاق را اشـغال می کـرد وارد سیسـتم شـوند، درواقـع چـون مدیرعامل سـازمان خواهان 
انجـام ایـن امـر بـود و تیـم منسـجمی هم بـا خود داشـت کـه همگـی موافق ایـن امر 
بودنـد کار بـه خوبـی پیـش رفـت وگرنه شـاید اگر ایـن تغییر از سـطوح پایین تر نشـئت 
می گرفـت بـه نتیجه نمی رسـید. ایـن امر چنان برای تیم مدیریت ارشـد سـازمان اهمیت 

داشـته کـه هم زمـان بـا کارهایی مثل بازسـازی سـاختمان متوقف نشـده اسـت.
به بحث برقراری برگردیم، در گذشته مدت زمان برقراری چقدر بود؟

لطیفـی: تـا جایـی کـه اطـالع دارم بـه طور معمـول دو تا سـه مـاه طول می کشـید تا 

پرونـده بیایـد و نقـص آن اعـالم شـود و برای رفـع آن رفت وبرگشـت ها صـورت بگیرد 
چنـد مـاه زمـان می برد امـا بعد از تحـوالت اگر پرونـده فرد کامـل بود، بالفاصلـه بعد از 

ورود اطالعـات می توانسـتند تائیدیه احـکام را بگیرند.
دورانـی کـه به جـای کل پرونده، خاصـه آن تهیه و به صندوق ارسـال می شـد، 

مربوط به قبل از مکانیزه شدن بود یا بعد از آن؟ 
جلیلـی: از سـال 1385 کـه تصمیم گرفتند امـور صدور احکام را دسـتگاه ها انجام دهند 
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این فرآیند ایجاد شـد. در آن سـال، سـازمان ضمن صدور بخشـنامه ای به دسـتگاه های 
اجرایـی ضـرورت ارسـال پرونـده پرسـنلی جهـت تائیـد برقـراری حقـوق را حـذف کرد. 
درواقـع مقـرر شـد دسـتگاه ها صرفـا فرم هـای یـک، دو و سـه را تکمیـل و بـا مـدارک 

مربوط به مدیریت های استانی ارسال کنند. 
درحال حاضـر بـرای صـدور حکـم اطاعـات بـه صـورت سیسـتمی توسـط 

دستگاه ها ارسال می شود؟ 
بلـه. در کلیـه اسـتان ها ایـن امـکان وجود دارد که بسـتگی بـه تمایـل و آمادگی واحد 

اجرایی صنـدوق و دسـتگاه اجرایی دارد.
از چه سالی این فرآیند فعال شد؟

از اوایل دهه 80 این فرایند آغاز و به مرور تکمیل شد.
همه دستگاه ها سیستم تحت وب دارند؟

لطیفـی: بلـه؛ همه دسـتگاه ها قابلیت تحـت وب را دارنـد، البته برخی اسـتان ها با توجه 

بـه تعـداد کـم بازنشسـته ای که دارنـد ترجیـح می دهند اطالعـات را خودشـان وارد کنند 
و امـور برقـراری را انجـام دهند اما سراسـر کشـور می تواننـد اطالعات را تحـت وب وارد 
کنند و سیسـتم در حالت یادداشـت قرار گرفته، در سـازمان کارشناسـان مدارک را بررسی 

و حکم را تائید می کند. 
زمان مکانیزه شدن، سیستم تحت ویندوز بود؟

خیـر، در سـال 1369 نخسـتین بـار پرونده هـا بـه مـرور کدینگ شـدند. این سیسـتم 
کوبول بود که بعدها پایه ای برای سیستم پارادوکس شد. 

پارادوکس به چه صورت بود؟
جلیلـی: ظاهرا چند سـال پـس از راه اندازی سیسـتم کوبول با توجه بـه محدودیت های 

ایـن نرم افـزار، اطالعـات به سیسـتم پارادوکـس منتقل می شـود. راه اندازی این سیسـتم 
موجب شـد که در سـال های 74-1373 برای نخسـتین بار، احکام بازنشسـتگی در خوِد 
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صنـدوق صـادر شـود در حالی که قبال و در سیسـتم کوبول به دلیـل محدودیت چاپ گر، 
احکام در سازمان برنامه وبودجه به چاپ می رسید. 

بنابرایـن یک سیسـتم بایگانی قدیمی اسـت که اطاعـات الزم را ثبت و اسـناد 
کاغذی را منحل کرده است. 

بله.
پارادوکس در دوران اولیه مکانیزه شدن بود؟

خیـر؛ همان طـور کـه گفتـه شـد قبـل از آن سیسـتم کوبـول را داشـتیم کـه کدینگ 
پرونده ها در آن انجام شد. 

بنابراین می توانم بگویم پایه اولیه سیستم جامع احکام پارادوکس است؟
بله.

با پیشـرفت سیسـتم ها، در اوایـل مکانیزه شـدن اطاعات توسـط صندوق ثبت 
کامپیوتری می شد؟ 

لطیفـی: بلـه؛ یـک خالصـه پرونده تهیـه می شـد و در اختیـار خدمات ماشـینی جهت 

ورود بـه نرم افـزار قـرار می گرفـت. بعـد از این کـه سیسـتم های مکانیـزه )پارادوکـس و 
احـکام( توسـعه یافـت هـم دسـتگاه ها کل پرونده کاغـذی را به سـازمان می فرسـتادند؛ 
خاطرم هسـت اسـتان تهران سـه قسـمت بود. امـور عمومـی، درآمدوهزینه و فنـی. امور 
عمومـی درواقـع پرونده هـا را بین دو واحد دیگر تقسـیم می کـرد، پرونده هـا اینجا ثبت و 

برای بررسی به کارشناس ارجاع می  شد. 
پرونده خوانی در صندوق انجام و اطاعات در سیستم ثبت می شد؟

بله.
از چه سالی پرونده خوانی به دستگاه ها منتقل شد؟

سـال 1385 بـرای کمک به دسـتگاه های اجرایی بود، برای مثال حتـی ما نماینده ای در 
آموزش وپـرورش تعیین می کردیم، در دسـتگاه مسـتقر می شـدند و کار را انجـام می دادند، 
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اسـتان ها هـم بـه همین صورت بـود. االن از طریـق وب دو برگ را وارد می کنند و بسـیار 
سـریع تر انجام می شـود، به شـرطی که بارگـذاری به موقع انجام شـود.

برای صدور حکم چه مواردی الزم است؟ 
لطیفـی: یک سـری تابلـو خدمات داریـم که دقیقا مشـخص کرده فرآینـد صدور حکم 

چـه مراحلـی دارد و چـه مدارکـی نیـاز اسـت، ریـز همـه مـدارک الزم برقـراری را برای 
راهنمایـی مراجعیـن تهیه کردیم و در سـایت وجـود دارد.

جلیلـی: اگـر بخواهیـم خالصـه بگوییم اطالعـات دو فـرم )2و1( مورد نیاز اسـت. فرم 

شـماره یـک مشـتمل بـر اطالعـات هویتـی، اطالعـات شـغلی شـامل گـروه و طبقه و 
پسـت سـازمانی مربـوط بـه دوران اشـتغال افـراد، تاریخ بازنشسـتگی، تغییـرات حقوق و 
مزایای مشـمول برداشـت کسـور در دو سـال آخر خدمت اسـت؛ بنابراین احکام دو سـال 
پایانـی قبـل از بازنشسـتگی نیز مـورد نیاز اسـت و البته در برخـی موارد اگر کارشناسـان 
مـا الزم بداننـد ممکن اسـت احـکام سـال های قبل یا حتـی کل پرونده اسـتخدامی فرد 
را درخواسـت کننـد. فرم شـماره 2 هم مشـتمل بر سـوابق خدمتـی فرد اعم از رسـمی و 
غیررسـمی و فواصـل خدمتی مثـل مرخصی بدون حقوق و... می باشـد. همچنین چنانچه 
فـرد دارای سـوابق مدیریتـی و حضور در جبهه یا سـابقه خدمت غیردولتی داشـته باشـد 

بر اساس فرم دیگر قابل ارائه است. 
پیش نیازهـا در واحـد خاصـی در صندوق تهیه شـده یا بر اسـاس قوانین مصوب 

خاصی است؟  
جلیلـی: ما به موجب قانون، حقوق بازنشسـتگی را بر اسـاس متوسـط حقـوق و مزایای 

مشـمول برداشـت کسـور در دو سـال آخر محاسـبه می کنیم و به اطالعات ریز افراد در 
دو سـال پایانـی نیـاز داریم، بنابرایـن باید بگوییم اصل موضوع بر اسـاس قانون اسـت و 
هم راسـتا بـا ایـن قوانین دسـتورالعمل هایی توسـط صندوق تهیه و به دسـتگاه ها ارسـال 

شـده اسـت تا اطالعات را در قالب مشـخصی ارسـال کنند.
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مـا بـرای برقـراری حقوق یـک شناسـنامه خدمت داریم کـه دقیقا هر مسـتندی که 
الزم اسـت بـه همـراه قوانین ومقـررات و... بـه همـراه فرآیندهـای مربوط بـه آن ذکر 

شده است. 
ما فرآیند را به سـه قسـمت تقسـیم کردیم؛ اطالع رسـانی خدمت، درخواسـت خدمت و 
تولید خدمت. همه بررسـی شـده اند که کدام بخش شان الکترونیکی و کدام غیرالکترونیکی 

است. در سایت بخش راهنمای خدمات این موارد به شما کمک می کنند. 
فرمودیـد اگـر اطاعـات در زمان تعیین شـده وارد شـود! زمان مشـخصی برای 

ورود اطاعات داریم؟ 
در سیسـتم احـکام یـک تاریخ صـدور حکم بازنشسـتگی و یک تاریخ اجرا یـا برقراری 
حقوق بازنشسـتگی داریم. تاریخ بازنشسـتگی زمانی اسـت که به لحاظ قانونی شـخص 
شـرایط بازنشسـتگی را دارد. صـدور حکم زمانی اسـت کـه اطالعات فرد به ما رسـیده و 

بر مبنای آن حکم را صادر می کنیم. 
بـرای آموزش وپـرورش که سـهم بیشـتری از مشـترکین ما را پوشـش می دهـد از دو 
مـاه قبـل اجازه ارسـال اطالعـات در نظر گرفته شـده اسـت. درواقع این زمـان را در نظر 
گرفتیم تا در مرداد و شـهریورماه نواقص احتمالی برطرف شـوند و برای مهرماه شـخص 

بدون مشکل و سروقت حکمش صادر شده باشد. 
این بازه زمانی الزام است یا پیشنهاد؟

فکـر می کنـم در دهـه 80 زمـان آقـای ثابت بخشـنامه ای به دسـتگاه ها صادر شـد و 
دسـتگاه ها ملزم شـدند تا اطالعات را در زمان تعیین شـده ارسـال کنند. آموزش وپرورش 
70-60 درصـد از مشـترکین مـا را پوشـش می دهـد و مهرمـاه حجم باالیـی از پرونده ها 

به صندوق ارسال می شود. 
تعامل و همکاری دستگاه ها به چه صورتی است؟

جلیلـی: امـکان نـدارد همـکاری نکننـد، فـردی کـه بازنشسـته می شـود، چـون ورود 
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اطالعـات را بایـد دسـتگاه انجـام دهـد و ابـالغ بازنشسـتگی را صـادر کنـد مجبورنـد 
همکاری کنند. 

زمانی که پرونده خوانی به دستگاه ها واگذار شد، مقاومتی پیش نیامد؟
حتمـا مقاومـت بـوده کـه ما مجبور شـدیم برخـی نیروها را به دسـتگاه ها بفرسـتیم تا 
پرونده خوانـی را انجـام دهنـد، ابتـدا نیروهایـی از صنـدوق بـه دسـتگاه ها می رفتنـد و به 
مـرور زمـان دسـتگاه ها تمایـل پیـدا کردند تا فـردی را مسـئول امـور بازنشسـتگی قرار 

دهند که این امور را انجام دهد. 
محاسبه زمان برقراری از چه سالی به صورت رسمی انجام شده است؟

لطیفـی: فکـر می کنـم از حوالـی 83-1382 این محاسـبات غیررسـمی انجام می شـد، 

اولیـن گـزارش رسـمی کـه دیـدم فکـر می کنم سـال 1388 بـود. تا قبـل از این کـه دفتر 
برنامه ریزی تشـکیل شـود، آقای وزیری اطالعاتی را از سیسـتم احکام می گرفتند و حتی 
اعـالم کردنـد کـه زمـان برقراری از چند ماه به سـه روز رسـیده اسـت. سـال 1382 بود و 
فکـر می کنـم آقـای وزیـری گزارش های آن را هم داشـته باشـند. ایـن سـه روز از زمانی 
بـود کـه اطالعات وارد سیسـتم می شـد تا زمانـی که حکم صادر می شـد. درواقـع از آقای 

وزیری درخواست می کردند و یک جدول به صورت سیستمی تهیه می کردند. 
سـال 1378 واحـد برنامه ریـزی بـر اسـاس تشـکیالت جدید ایجاد شـده بـود که یک 
بخـش از آن هـم آمـار و اطالعـات ارائـه می کـرد؛ چنـد نسـخه بـا یـک فرمـول انجام 
می دادنـد و یـک گـزارش کتابچـه ای تهیـه می کردند کـه اسـتان ها را هم مورد بررسـی 
قـرار مـی داد، البتـه اطالعـات الزم را از بهـور می گرفتنـد. بـا توجـه به وب در چند سـال 
اخیـر مقـداری عـدد مـا باالتـر رفتـه اسـت اما مجبـور شـدیم فرمـول محاسـبه را مورد 

تجدیدنظر قرار دهیم و در حال بررسی است. 
چـرا محاسـبه زمـان برقـراری تبدیـل بـه دغدغـه شـد و بـرای آن خواسـتار 

گزارش های رسمی شدند؟ 
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بـرای بررسـی عملکـرد اسـتان ها بـود. زمانـی که عـدد اسـتاندارد مـا بـرای میانگین 
برقـراری بـه سـه روز رسـیده بـود ایجـاد دغدغـه شـد که چـرا در برخـی اسـتان ها این 
زمـان طوالنی تـر هسـت و بـه درخواسـت مدیـران گزارش هایی تهیه شـد تا مشـکالت 

شناسایی و برای رفع آنان برنامه ریزی شود. 
زمان شروع محاسبات هر شش ماه یک بار محاسبه انجام می شد؟

بلـه؛ هر شـش ماه بـود و یک محاسـبه هم در پایان سـال انجام می دادیـم چون باید 
گـزارش آن را بـه وزارتخانـه ارسـال می کردیـم. فکـر می کنـم همچنـان هر شـش ماه 
یـک بـار اطالعات اسـتان ها تحلیل می شـوند و از سـال 1393 هر سـال این بررسـی را 

انجام دادیم. 
شش ماه اول و دوم در بعضی دستگاه ها مثل آموزش وپرورش تفاوت زیادی دارد؟

خیر؛ ما چون میانگین زمان را می گیریم، در پایان سال این تفاوت ها مشخص می شوند.
در محاسبه ساالنه یک میانگین حسابی ساده می گیریم؟

وزنی است.
وزن بر چه اساسی تعیین می شود؟

االن بـر مبنـای تعـداد برقـراری کـه اتفـاق می افتـد و بـه تفکیـک اسـتان ها بـه مـا 
گزارش می دهند. 

فرمول محاسبه به چه صورت است؟
میانگین وزنی مدت زمان برقراری که از ابتدا تا انتهای یک سال انجام شده است.

زمانی که محاسبه می شود چطور تعیین می شود؟
دو تـا زمـان داریـم؛ یکی ابالغ بازنشسـتگی که در اختیار دارند و صـدور حکم ما، یکی 
هـم تاریـخ ورود اطالعات به سیسـتم اسـت و با تلفیقـی از این موارد محاسـبات را انجام 

می دهیم که البته فرمول آن در حال بازبینی است. 
االن تعییـن زمان برقراری بر اسـاس فاصله روزی که دسـتگاه اطاعـات را وارد 
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کرده تا روزی که صندوق حکم را صادر کرده محاسبه می شود؟ 
بلـه؛ مـا تاریخـی داریم که دسـتگاه اطالعـات را وارد می کند، این تاریخ ممکن اسـت 
دو مـاه زودتـر از موعـد بازنشسـتگی باشـد و اگـر بخواهیـم فاصله ایـن تاریخ تـا صدور 
حکـم را بگیریـم گاهـی نتایـج بزرگ می شـوند امـا مالک تاریخ بازنشسـتگی شـخص 
اسـت. تاریـخ بازنشسـتگی و تاریخ صدور مسـئله مهم برای بازنشسـته اسـت، یعنی فرد 
دوسـت دارد بـه محـض دریافت ابالغ بازنشسـتگی، حکم خود را هم دریافت کند و سـر 
مـاه حقـوق بگیـرد. دیگـری هم وب اسـت کـه اگـر وب سـریع تر عملیاتی شـود صدور 
حکـم بسـیار تسـریع می شـوند. برخـی از اسـتان ها به دلیـل مشـکالتی که دارنـد، ورود 

اطالعاتشان بعد از تاریخ بازنشستگی انجام می شود و فرآیند را طوالنی می کند. 
بنابرایـن معیار، فاصله ثبت بازنشسـتگی و صدور حکم اسـت و اگـر اطاعات به 

طور کامل و از پیش ثبت شده باشند زمان می تواند به دقیقه هم برسد؟ 
ارباب رجـوع بـا ثبـت تاریخ بازنشسـتگی می خواهد بالفاصلـه حکمش را هـم دریافت 
کنـد و حالـت ایـده آل هـم آن اسـت. اطالعاتـی کـه وارد می شـود اگـر بعـد از تاریـخ 

بازنشستگی یا نزدیک به آن باشد خروجی فرمول ما را افزایش می دهد. 
اینجـا بحـث پایـش و نظـارت مطـرح می شـود، نظامـی در این خصـوص روی 

بحث صدور احکام فعال است؟ 
جلیلی: چند سـال قبـل کارگروهی از واحدهای مختلف صندوق شـامل ادارات کل فنی، 

درآمدوهزینـه، دفتـر برنامه ریزی و شـرکت بهور تشـکیل شـده بـود که بـه مدیریت های 
اسـتانی مـا مراجعـه می کردند و هرکـدام به فراخور تخصصی که داشـت بر اجرای صحیح 
فرایندهـا نظـارت می کردنـد. یکـی از نظارت هایـی که بخش فنی داشـت همین سـرعت 
صـدور احـکام و همچنین سـنجش صحت صدور احکام بـود و این که آیا بخشـنامه هایی 

که در طول سـال از سـوی سـتاد صادر شـدند اجرایی شـده اند یا خیر.
عـالوه بـر ایـن قبیـل نظارت هـا، گزارش هایـی هم دفتـر برنامه ریـزی می گیـرد و در 
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طـی سـال گزارش هـای عملکردی بـه تفکیک اسـتان ها تهیه می شـود. نظارت هسـت 
امـا این کـه چقـدر این نظـارت منجر بـه اقدامـات عملـی می شـود و بازخـورد الزم داده 
می شـود یـا تشـویق و تنبیهـی وجـود دارد و... بـه نظر من مقـداری در این حـوزه ضعف 
داریـم. به هرحـال ایـن گـروه درحال حاضـر فعـال نیسـت و نظـارت بـه این شـکل فعال 

متوقف شده است. 
لطیفـی: چنـد سـال قبل در بررسـی ای که انجام شـد متوجه شـدند یکی از مشـکالت 

تأخیـر در برقـراری از سـوی دسـتگاه ها و بـه دلیل عدم آگاهی فرد مسـئول در دسـتگاه 
اسـت کـه بـا ایجاد اشـکال، سـیر صـدور حکم را بـه تأخیـر می انـدازد، بنابرایـن یکی از 
اقداماتـی کـه انجـام دادیـم آمـوزش کارکنان دسـتگاه های اجرایـی بود که تـا حدی هم 

نتیجه داد اما االن دیگر ادامه ندارد. 
دغدغه یا طرحی وجود دارد که در آینده این نظارت ضمانت اجرایی داشته باشد؟

لطیفـی: االن مدیـران ارشـد صنـدوق با طرح اصـالح فرآیندی که داریم نظرشـان این 

اسـت کـه یـک دگرگونی انجام شـود تا بـه حداقل زمان ممکن برسـیم، حـدود یک ماه 
و نیـم اسـت کـه روی ایـن فرآینـد کار می کنیم و از خبـرگان هم نظرخواهـی کردیم که 

اقدامات مفید را شناسایی کنیم. 
جلیلـی: راهـکار دیگـری هـم کـه بـرای کنتـرل و نظـارت در صنـدوق جاری اسـت، 

کنترل هـای سیسـتمی اسـت؛ یعنی یـک کنتـرل از راه دور بر عملکرد واحدهـای اجرایی 
وجـود دارد، بـه ایـن صـورت که اگر کاربر از شـروطی که سیسـتم قـرار داده تخطی کند 

منجر به بروز خطا می شود.  
کاربر منظور واحدهای استانی است یا دستگاه ها؟

کننـد.  صـادر  را  حکـم  و  تائیـد  را  اطالعـات  می خواهنـد  کـه  اسـتانی  واحدهـای 
دسـتورالعمل ها، قوانیـن و... در سیسـتم کدنویسـی شـده اند و اگـر رعایت نشـوند خطادار 
می شـوند، خطاهـای زیادی گذاشـته اند؛ تعبیه این خطاها امکان اشـتباه کـردن را حداقل 
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می کننـد، هرچنـد ایـن خطاها باعـث می شـود در برخی مـوارد واحدهای اجرایی شـاکی 
شـوند کـه سیسـتم اختیـار را از کاربـر می گیـرد و بـرای رفع خطاهـای مربوط بـه موارد 
اسـتثناء ناگزیـر باید با مدیر سیسـتم تمـاس بگیرند. به نظـرم، درحال حاضـر بزرگ ترین 
سیسـتم نظارتـی کـه روی سیسـتم صـدور احکام وجـود دارد همیـن خطاهاسـت. آقای 

مهندس وزیری و آقای قربانی اطالعات بیشتری در این زمینه دارند. 
جنس این خطاها چیست؟ مثا اطاعات هویتی را ایراد می گیرد؟!

بلـه؛ این هـا هـم هسـتند لیکـن محـدود بـه اطالعـات هویتـی نمی شـوند. مـواردی 
مثـل نـام خانوادگـی، نام، شـماره کـد ملی، شـماره شناسـنامه و... اگر مغایر بـا اطالعات 
ثبت احـوال باشـد خطـا می دهـد. نوع دیگـر خطاها در صـدور احکام بازنشسـتگی هنگام 
محاسـبه حقـوق بـروز می کنـد. سیسـتم، قواعد و مقـررات پرداخـت حقوق ودسـتمزد در 
دسـتگاه های مختلـف اعـم از مشـمول قانـون مدیریت خدمات کشـوری و غیرمشـمول 
مانند دانشـگاه ها را در خود دارد و اگر دسـتگاهی در محاسـبه حقوق بازنشسـتگی خارج 
از قاعـده عمـل کـرده باشـد، هنـگام ورود اطالعـات توسـط کاربـر مـا، سیسـتم احکام 
خطـا می دهـد کـه بـا سیسـتم نمی خوانـد کـه در ایـن صـورت یـا بایـد مجـددا توسـط 
دسـتگاه اصـالح شـود یا اگر موارد اسـتثنائی وجـود دارد جهت رفع خطا با مدیر سیسـتم 

هماهنگ شود. 
یـک مـورد کنترلی دیگر که در یکی دو سـال گذشـته مد نظر قرار گرفته، هم پوشـانی 
اطالعـات با سـایر نهادهای بیمـه ای از جمله صندوق تأمین اجتماعی و نیروهای مسـلح 
اسـت، بـه ایـن صورت که ممکن اسـت فـردی در چند صنـدوق بیمه ای هم زمـان فعال 
باشـد، مثـال دخترخانمی در سـازمان تأمین اجتماعـی به عنوان بیمه پرداز ثبت شـده و در 
صنـدوق مـا حقـوق بازماندگی پـدرش را دریافـت می کند. بـرای رفع این هم پوشـانی ها 
لینـک اطالعاتـی میـان صندوق ها برقـرار و وجـود این هم پوشـانی ها چک  شـد )و البته 
هنـوز هـم برقرار اسـت(. چنانچه فـرد در سیسـتم تأمین اجتماعی یا... سـابقه ای داشـته 
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باشـد کـه دال بـر اشـتغال وی یـا دریافـت حقـوق من غیـر حق باشـد )دریافتی داشـته 
باشـد کـه مغایـر قانون اسـت(، در ایـن صورت سیسـتم خطا می دهـد یا حسـاب را راکد 
می کنـد، در نتیجـه فـرد موقتـا حقوق نمی گیـرد تا این کـه یا بـا ارائه اطالعـات ذی حق 

بودن خود را ثابت کند یا این که از دریافت حقوق محروم می شود. 
همه امور را شرکت بهور پشتیبانی می کند؟

کمیتـه ای داریـم بـه نام کمیته سیسـتم های عملیاتی متشـکل از شـرکت بهـور، اداره 
کل فنـی، اداره کل درآمدوهزینـه و معاونـت فنـی که بـا همکاری هـم در چنین مواردی 
تصمیـم می گیرنـد، قواعـد را تعریف و خطاها را اعمـال می کنند. برای اطـالع از جزئیات 

مربوط به این کمیته می توانید به اعضای آن مراجعه کنید. 
یک نماینده از امور حقوقی نیاز نیست؟

تـا جایـی کـه مـن طـالع دارم نماینـده نـدارد، قبـال کمیتـه ای بـه نـام شـورای فنی 
حقوقـی داشـتیم که مباحث کارشناسـی مربوط بـه قوانین ومقـررات، ایجاد وحـدت رویه 
در اقدامـات، رفـع ابهامـات موجـود و ایجـاد هماهنگـی در چگونگی اجرای آن هـا در آن 

مطرح می شد که درحال حاضر فعال نیست. 
چرا؟

فکـر می کنم بیشـتر بـه خاطر جابه جا شـدن افـراد بـود. گروهی که عضـو این کمیته 
بودند به دالیل مختلف اعم از بازنشستگی و انتقال و... پراکنده شدند. 

تبادل اطاعات بین صندوق ها که فرمودید به صورت دو طرفه است؟
در سـال های گذشـته یـک بانـک اطالعاتی بود کـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی با 
عنـوان سـامانه اسـتعالم وضعیـت بیمه ای تهیـه کـرد و در اختیـار صندوق ها قـرار داد که هر 
چنـد اطالعات بسـیار خوبی داشـت اما ناقـص بود و اطالعات سـال 1392 به بعد را نداشـت. 
بـه خصـوص وقتـی می خواهیـم حقـوق وظیفـه را برقـرار کنیـم بایـد بدانیـم که فـرد جای 
دیگـری دارای شـغل و درآمد هسـت یا خیر، همین طـور در مورد ورثه اناث مطمئن شـویم آیا 
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ازدواج کـرده یـا خیـر. انجام این مسـئله به صورت دسـتی اسـت و ورثه باید بـه صندوق های 
مختلـف مراجعـه کننـد تا تائید شـود ایشـان از جای دیگر حقـوق دریافت نمی کنـد. این رویه 
هـم دارای خطـا و هم وقت گیر اسـت و ارباب رجوع را به دردسـر می اندازد. سـامانه وزارت رفاه 
در رفـع ایـن نواقـص کمک زیـادی به ما می کـرد اما همان طور کـه عرض کردم بـه روز نبود 
و اطالعـات کافـی در اختیـار مـا قـرار نمـی داد؛ بنابراین بـرای حل این مشـکالت با پیگیری 
صندوق هـا و حمایـت وزارتخانـه، یـک تبـادل اطالعاتـی بین صندوق هـا ایجاد شـد که این 

کنترل نیز به صورت سیستمی در سیستم احکام تعبیه شده است. 
از چه سالی این مسئله اجرا شد؟

فکر می کنم 1396 بود که اطالعات به اشـتراک گذاشـته شـد، آقای وزیری اطالعات 
دقیق تـری دارنـد. سـامانه اسـتعالم وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی هـم فکر می کنم 

سال 94-1393 بود که اطالعاتش در اختیار صندوق قرار گرفت. 
اطاعات سامانه از چه سالی بود؟

دقیـق نمی دانم. شـاید بتـوان گفت اطالعـات از زمانی که در سیسـتم تأمین اجتماعی 
وجود داشت اینجا هم در دسترس بود. 

فرمودیـد بـرای صـدور حکـم دوره هـای آموزشـی بـرای دسـتگاه های اجرایـی 
داشتید، برای کارکنان صندوق در استان ها هم بود؟ 

لطیفی: بله

فرآیند آن به چه صورت بود؟
مباحـث فنـی را اداره فنـی و مباحـث سیسـتمی را بهـور پوشـش مـی داد، یک بسـته 
داشـتند کـه مجموعـه قوانین ومقـررات و سیسـتم ها بـود که بـرای کارکنان صنـدوق در 

استان ها اجرا می شد. برای دستگاه ها هم فقط قوانین بود. 
تولد نظام جامع احکام را چه سالی بدانیم.

شاید 1379.
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بدنه صندوق در مقابل آن مقاومت نداشتند؟
جلیلـی: مسـلما مقاومـت وجـود داشـته اسـت، کارکنـان در گذشـته اعتقـاد زیـادی به 

سیسـتم ها و مکانیزاسـیون نداشـتند. هنـوز هـم برخـی کارکنـان قدیمـی معتقدنـد کـه 
سیسـتمی شـدن فرایندهـا منجـر بـه ضعیـف شـدن نیـروی کار شـده اسـت )چـون در 
گذشـته محاسـبات را کارشناسـان بـه صورت دسـتی انجـام می دادنـد و االن ایـن کار را 

کامپیوتر انجام می دهد(. 
این کـه فرمودیـد تعداد خطاهـا زیاد اسـت، باعث افزایـش دقت کار می شـود و 

خوب است، گایه ها برای چیست؟ 
بله؛ در کل هر چه تعداد خطاها بیشـتر باشـد امکان اشـتباه کمتر می شـود اما گالیه ها 
شـاید مربـوط به موارد اسـتثنائی باشـد. سیسـتم، قواعد را بـه همه مـوارد تعمیم می دهد 
در حالی کـه ممکن اسـت پرونده ای، موارد خاصی داشـته باشـد که خـارج از رویه معمول 
بـوده و در سیسـتم تعریف نشـده اسـت. در این قبیل مـوارد هم راهکار این اسـت که آن 
مـورِد بـه خصوص با مدیر سیسـتم احکام در میان گذاشـته شـده و با هماهنگی سـتاد از 

خطا صرف نظر شود. 
یک مثال می توانید برایمان بگویید؟

در سیسـتم احـکام بخش هـای اطالعاتـی متفاوتـی داریـم، مثال یک صفحـه مربوط 
بـه سـوابق مدیریتـی اسـت و یک صفحه مربـوط به اطالعـات حکم و محاسـبه حقوق. 
خطایـی گذاشـتند که اطالعـات این دو صفحه باید با هم همخوانی داشـته باشـند، مثال 
اگـر در صفحـه سـوابق مدیریتی درج شـده که فـرد در دو سـال پایانی خدمـت در جایی 
مدیـر بـوده اسـت باید بـه موجب همان سـال حـق مدیریت دریافـت کرده باشـد که در 
صفحـه اطالعـات حکـم درج شـده اسـت. اگر اطالعـات ایـن دو صفحه با هـم نخوانند 
خطـا می دهـد. زمانـی کـه ایـن خطـا را گذاشـتند ناگهـان حجـم زیـادی از پرونده های 
سـال های دور خطـادار شـد، چون اطالعاتشـان قدیمی بـود و برطرف کـردن این خطاها 
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برای واحدهای اجرایی ما بسیار وقت گیر و پرهزینه بود. 
بـا مدیـران اسـتان ها که صحبت می کنیـم بخش بزرگـی از مشـکات موجود را 
که سـبب تأخیـر در فرآیند صـدور حکم می شـود از ناحیـه دسـتگاه ها می دانند، 
از سـتاد مرکزی آیا فشـاری بر اسـتان ها یـا دسـتگاه ها در این حوزه وجـود دارد 

تا امور اصاح و تسریع شوند؟ 
معمـوال سـتاد جهـت هماهنگـی یـا رفـع ابهامـات بخشـنامه هایی را در طـول سـال 
بـه واحدهـای اجرایـی ارسـال می کنـد و واحدهـا هم بسـته بـه موقعیت بخشـنامه را به 
دسـتگاه ها می فرسـتند تـا از جانب آن ها رعایت شـود. بـرای مثال، در همیـن اواخر بحث 
اصـالح احکام بازنشسـتگی کارکنان دانشـگاه علوم پزشـکی بود که برخی دانشـگاه های 
بـا  هیئت علمـی  غیـر  کارکنـان  احـکام  اصـالح  در  را  الزم  همـکاری  علوم پزشـکی 

مدیریت های استانی ما نداشتند و به همین دلیل کار به تأخیر افتاد. 
االن نظام تشویق و تنبیه برای استان ها داریم؟ 

بـه نظـر نمی رسـد چنین نظامی وجود داشـته باشـد. به جز جشـنواره شـهید رجایی که 
خـب شـاخص ها و معیارهـای خـودش را دارد؛ امـا در درون صنـدوق نظـام به خصوصی 

برای تشویق و تنبیه وجود ندارد. 
به نظرتان نیازی به این موضوع نیست؟

آقای انتظاری: قبال مواردی بود.

چه سالی وجود داشت؟
انتظـاری: در زمـان آقای ثابـت بود، در برخـی دوران نقش پررنگ تری داشـته و گاهی 

کم رنگ تر بوده است. 
جلیلـی: تیمـی که عـرض کردم بـرای نظـارت می رفتند وقتـی می آمدند بایـد گزارش 

می نوشـتند، گاهـی واقعا خطاها و اشـکاالتی کـه بود خیلی بارز و مشـهود بود یا بالعکس 
عملکـرد یـک اسـتان بسـیار مطلـوب بود امـا تا جایی کـه من یـادم اسـت هیچ وقت نه 
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تنبیهـی در قبـال اسـتان های خاطـی انجـام شـد و نـه هیـچ اسـتانی به خاطـر عملکرد 
خوبش تشویق شد.  

شروع نظام جامع احکام در تهران بود؟
انتظـاری: سـال 1378 کـه آقـای مهنـدس وزیری آمدند، شـروع به دریافـت اطالعات 

از همـکاران بـه صورت مسـتمر کردند، ایسـتگاه به ایسـتگاه جلو رفتند و برنامه نوشـتند. 
فکـر می کنـم سـال 1381 منـوی اولیه را داشـتیم امـا درصد پیشـرفت آن خیلـی پایین 
بـود، بیشـتر به ایـن دلیل که می بایسـت اطالعـات جدیدی وارد این سیسـتم می شـد و 
دوسـتان درواقـع پارادوکـس را به سیسـتم جدید تبدیل کردند، سیسـتم جدید هم بیشـتر 

ورودی های جدید را می پذیرفت، کم کم پیش رفت. 
اولین دستگاهی که اطاعاتش جمع آوری شد کدام بود؟

انتظاری: سـال 1378 گفتیم از همین امروز هر پرونده ای که آمد به صورت سیسـتمی 

ثبـت می کنیم، اما مخاطب ما بیشـتر آموزش وپرورش بود. تفکیک دسـتگاهی و اسـتانی 
نبود. آن زمان ما در اسـتان ها سیسـتم نداشـتیم و حتی واحدهای اسـتانی وجود نداشـتند، 

همه این ها به مرور زمان ایجاد و تکمیل شدند. 
جلیلی: در بحث مقاومت ها یادم آمد که یک تعدیل نیروی سـنگین هم داشـتیم، کسـانی 

که نمی توانستند با امور سیستم خودشان را وفق دهند از سیستم منفک شدند.  
انتظـاری: بلـه؛ سـال 1378 از 711 نفـر بـه 400 نفـر رسـیدیم، آن سـال بـر اسـاس 

تحصیـالت و توانایی هـا بررسـی هایی انجام شـد. دورانی بود که صندوق از یک سـازمان 
سـنتی بـه یـک سـازمان کامال مدرن تبدیل شـد. برخـی ترسـیدند و رفتند امـا آن ها که 

ماندند خودشان را وقف کردند. 
اگر بخواهیم دسته بندی کنیم استان های پیش رو و عقب مانده کدام هستند؟

ایـن حـوزه بسـیار فـرد محـور هسـتیم، برخـی مدیـران اسـتان ها بـا توجه بـه روابط 
عمومـی خوبشـان بـا اسـتانداری و... ارتبـاط برقـرار کرده و تبدیـل به یک اسـتان نمونه 
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می شـدند، برخـی هـم اهمیتـی بـه این مسـائل نمی دادنـد. همکاری داشـتیم در اسـتان 
کرمـان، آقـای رشـیدی؛ ایشـان بـا اسـتانداری ها ارتبـاط برقرار کردنـد و کنـار خانه مهر 
سـالنی سـاختند که برای مراسـم عقد و ازدواج فرزندان بازنشسـته ها اسـتفاده می شـد و 
اگـر هم مراسـمی بود ایشـان در همـان سـالن برنامه را برگـزار می کرد، همدلـی بزرگی 

در استان ایجاد شده بود که بی نظیر بود.  
اسـتانی هـم داشـتیم کـه رفتیـم خانـه مهـرش را بازدیـد کنیم کـه حتـی نگهبانانش 
نبودنـد و مدیـر اسـتان نمی دانسـت کجـا رفته انـد امـا می گفت خـودم هفتـه ای یک بار 

سر می زنم. 
خیلی ممنون، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

از زحمات شما ممنونیم.
بسیار ممنون و متشکرم.





گفت وگو با احمد قربانی
)همکار اداره کل امور فنی(

تاریخ گفت وگو: 1398/08/14

احمد قربانی

کارشناس اداره کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1377

سوابق شغلی: همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1366





از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید ممنونم، لطفاً ابتدا خود را معرفی بفرمایید.
احمد قربانی هسـتم، کارشـناس اداره کل بازنشسـتگی و وظیفه؛ 1346 به دنیا آمدم و 
از سـال 1366 در صندوق مشـغول هسـتم. کارشناسـی علوم اجتماعی دارم و سال 77 از 

دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. 
ابتدای ورود به صندوق در کدام واحد مشغول شدید؟

ابتـدا در دبیرخانـه مشـغول بـودم، بعد از 3-2 سـال به واحـد حقوقی رفتم، یک سـال 
بعـد از واحـد حقوقـی بـه اداره کل بازنشسـتگی و وظیفـه سـابق آمدم و چند سـالی آنجا 
بـه نحـوه محاسـبه فرم های خدمات غیررسـمی مشـغول بـودم؛ آن ها را تهیـه و بایگانی 

می کردیم تا زمانی که فرد بازنشسته می شود مورد استفاده قرار گیرد. 
چه سالی به این اداره آمدید؟

فکـر می کنـم 1373 بـود کـه در اداره کل بازنشسـتگی به امور بازنشسـتگی مشـغول 
شدم. آن سال دانشگاه قبول شدم و ادامه تحصیل دادم. 

کار اداره بازنشستگی آن زمان چه بود؟
امـور بازنشسـتگی را انجـام می دادنـد، البته فرآیند سیسـتمی نبود و به صورت دسـتی 
انجـام می شـد. همـکاران پرونـده را ورق می زدنـد و صفحه بـه صفحه آن مورد بررسـی 
قـرار می گرفـت تـا نواقصـی داشـت شناسـایی شـوند. کارهـای سـبک تر بـه مـا محول 
می شـد و گاهـی هـم امـور موظفیـن طبق مـاده 81 )شـاغل متوفـی( و 82 )بازنشسـته 
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متوفـی( را بـه مـا واگـذار می کردنـد، فرم هایـی بـود کـه مـا به عنـوان کارشناسـی اولیه 
انجام می دادیم و سپس بازبین داشتیم که موارد را بررسی می کرد. 

شما جزئیات پرونده فرد را بررسی و فرم ها را تکمیل می کردید؟
خیـر؛ فرم هـا را واحدهای بازنشسـتگی دسـتگاه ها تهیـه می کردند. این فرم هـا را قبال 
اداره امـور اسـتخدامی تعریف کرده بود و اطالعات هویتی بازنشسـته را داشـت، قسـمت 
پاییـن آن هـم مربـوط بـه موظفیـن بود. مـا پرونده را بررسـی و مـوارد پرشـده در فرم را 
چـک می کردیـم، اگـر درسـت بـود عالمـت می زدیم که درسـت ثبـت شـده و پایین آن 
را امضـا می کردیـم، بازبیـن پرونـده را از مـا می گرفـت و بررسـی می کـرد و در نهایت به 

رئیس قسمت، معاون مدیرکل و مدیرکل ارجاع داده می شد. 
امضـای نهایـی بر اسـاس رتبه بـود، برخی حکم ها را رئیس قسـمت تائیـد می کرد اما 
برخـی پرونده هـا بایـد در اختیـار مقام باالتـر قرار می گرفت، مثال کسـی مـدرک دکتری 
داشـت و گـروه 16 بـود این موارد را مدیرکل انجام می داد. تقسـیم بندی مشـخصی برای 
ایـن موضـوع وجود داشـت، بـرای مثال گـروه زیـر 7 را رئیس قسـمت انجام مـی داد، 7 
تـا 10 را معـاون مدیـرکل و مسـئولیت بـاالی 10 با مدیرکل بـود. تقریبا از سـال 1370 
همـکاران بـه اسـتان ها می رفتنـد و پرونده هـا را در دسـتگاه ها بررسـی می کردنـد، آن 

زمان نمایندگی نداشتیم. 
تا اینجا دستگاه ها فرم ها را تکمیل می کردند و به صندوق می فرستادند؟

بله.
فرمـی کـه توصیـف فرمودیـد درواقـع همـان حکـم بازنشسـتگی اسـت که به 

بازنشسته تحویل داده می شد؟ 
بلـه؛ حوالـی سـال 1371 پرونده هـا هنـوز بـا وانـت بـه تهـران می آمـد و اگـر ایرادی 

داشتند با هزینه باال به استان برگردانده می شد. 
ایده این که کارشناسان به استان ها بروند چطور مطرح شد؟
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بـه دلیـل حجم باالی کار بـود. آن زمان تصمیـم گرفته بودند که اگـر حقوق پرداختی 
به فرد که توسـط دسـتگاه محاسـبه و در فرم یادداشـت می شد با محاسـبات کارشناسان 
صنـدوق تفـاوت داشـت تا مقـدار معینـی کارشناسـان پرونـده را بازنمی گرداندنـد، فرم را 
الک گرفتـه و اصـالح می کردنـد. بـرای مثـال مبلغ حقـوق بازنشسـتگی فـرد 10 ریال 
کمتر از عدد محاسـبه شـده توسط دسـتگاه بود، چون هزینه رفت وبرگشـت پرونده بسیار 
بیشـتر از ایـن مـوارد بـود این رقـم با اجازه مدیرکل توسـط کارشناسـان اصالح می شـد. 

االن هم مشابه این هست، مثال می گویند برگه ها حذف و امور سیستمی شوند. 
سقف رقمی که کارشناسان اجازه اصاح داشتند چقدر بود؟

سـقفی نبـود، در مقاطـع مختلف متفاوت بـود. اوایـل می گفتند به هیچ موردی دسـت 
نزنیـد، ممکـن بود دسـتگاه ها معترض شـوند که مدارِک مـا را خط خطـی کردید یا الک 
گرفتگـی توسـط ما باعث شـود که کسـی مجدد الک بگیـرد و ارقام را دسـت کاری کند 
چـون مرجعـی بـرای راسـتی آزمایی وجود نداشـت، البته یک نسـخه از فرم هـا نگهداری 
می شـد و سیسـتم بایگانـی پرونده هـای بازنشسـتگی داشـتیم، به صورت سیسـتمی که 
شـد پرونده هـا را از حوالـی سـال 1386 جمع کردنـد و به اسـتان ها برگرداندنـد، مقداری 

از آن ها هم در بایگانی شادآباد هستند. 
مثـال فـردی 60 سـال پیش حقوق بگیـر بوده، حـاال موظفیـن او پیر شـده اند، می آیند 
کـه حقـوق پدرشـان را بگیرنـد، می گوییـم بـه دستگاهشـان مراجعـه کننـد اما دسـتگاه 
اطالعاتـی نـدارد، در بایگانـی خودمـان جسـتجو می کنیم و اگر مدارک را داشـته باشـیم 
پـس از بررسـی موظفـی را برقـرار می کنیـم. در هـر حـال هرچـه ارزش پـول پایین تـر 
می آیـد ایـن رقـم بـاال مـی رود، مقطعـی گفتنـد ده تومان اشـکال نـدارد، یـک مقطع به 

هزار و دو هزار تومان هم رسید. 
مواردی داشتیم که واقعا سوء استفاده کنند؟

اگـر هـم اتفاق افتاده باشـد، کسـی بررسـی نکرد. امروز سیسـتمی اسـت، مثال همین 
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امـروز یـک اختـالف حـدود 16 هـزار تومانـی پیـدا کردیم. قبـال حقوق بازنشسـتگی بر 
اسـاس سـه سـال تنظیـم می شـد از اول فروردیـن 1379 گفتند میانگین دو سـال باشـد 
و افـراد بـا میانگیـن سـه را بـه دو بیاوریـد، آن معدل گیـری ارقـام را کمـی کـم و زیـاد 
کـرد. مـاده 6 قانـون 1379/02/13 قانـون اصـالح پـاره ای از مقـررات مربـوط به حقوق 

بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان بود. 
همه پرونده ها را از ابتدا بررسی کردید؟

بلـه؛ قانـون 1379/2/13 کـه آمـد همـه پرونده ها بازبینی شـد. بهمن ماه سـال 1380 
بـود کـه سیسـتمی کردیـم و بـا توجه به دو سـال راه اندازی شـد. سیسـتم قبلی از سـال 
1369 بـه بعـد و بر مبنای سـه سـال بود. آن سـال همـه پرونده های بازنشسـتگی را که 
در فرم هـای بزرگـی بود و مشـخصات الزم را داشـت خالصه می کردنـد، اطالعاتی مانند 

دریافتی فرد، موظفین او و... آن سال به سیستمی که داشتند منتقل شدند. 
تیـم آقـای انتظـاری روی این موضـوع کار می کردند و شـرکت خدمات ماشـینی بود. 
مسئولشـان آقـای آهویی بود و سیسـتم را کنترل می کردنـد. قبل از این کـه ویندوز بیاید 
تحـت Dos بـود و اطالعـات را وارد می کردنـد.1 کم کم سیسـتم های جدید آمـد و امور به 
پرسـنل واگذار شـد. االن هم سیسـتم تحت وب شـده و ورود اطالعات را به دسـتگاه ها 
سـپرده اند، کارشناسـان مـا هـم بررسـی می کننـد. امـروز دیگـر اکثـر دسـتگاه ها پرونده 
نمی فرسـتند، مگـر این کـه کارشـناس به مشـکلی برخـورد کند که بـا فرم های ارسـالی 

قابل رفع نباشد و درخواست همه پرونده را بدهد. 
چـه سـالی به دسـتگاه ها اباغ شـد که به جـای پرونـده فرم ها را بـرای صندوق 

ارسال کنند؟ 
زمان آقای ضیایی بود، سال 1385 طی نامه ابالغیه به شماره 250/129567. 2

1-  نمونه فرم های اطالعات در پیوست موجود است.
2-  ابالغیه در پیوست موجود است.
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شـما در این بحث ارتباط مسـتقیمی با دسـتگاه ها داشـتید، کارکنان دسـتگاه ها 
به تهیه فرم های خاصه اعتراض نداشتند؟ 

از لحـاظ مالـی و امـور دیگـر کامـال بـه نفـع دسـتگاه بـود. بیشـترین مشـترک مـا 
آموزش وپـرورش اسـت، اگر االن سیسـتمی نبود با وجـود 50-40 هزار بازنشسـته ای که 
امسـال داشـت هر منطقه تهران هزاران پرونده و پوشـه داشـت که حجم بسـیار باالیی 
می شـد. آن هـا قسـمت بازنشسـتگی و وظیفـه دارند که مرکز آن در پارک شـهر اسـت و 

امور ورود اطالعات سیستمی را انجام می دهند. 
سیسـتمی شـدن امـور سـرعت کار را بـاال می بـرد و فسـاد کاهـش پیدا می کنـد البته 
فسـاد االن هـم هسـت امـا به صورتی بسـیار محـدود، چون بـا چندین سیسـتم از جمله 
ثبت احـوال کنتـرل می شـود کـه سـبب قطـع بسـیاری از مـوارد می شـود. در ایـن میان 
برخـی هم مـدارک دیگری آوردند و مجددا حقوق بازنشستگی شـان برقرار شـد اما خیلی 
بـه نفـع صنـدوق بود. مواردی هم داشـتیم که مـدارک جعلـی آورده بودند کـه لو رفت و 

گیر افتادند. 
گاهـی همـه صادق هسـتند و اعتمـاد وجود دارد امـا گاهی در برخی دسـتگاه ها تخلف 
هسـت، بـرای مثـال وقتـی پرونده هـای قـوه قضاییـه می آمـد همـکاران می دانسـتند 
معمـوال کار دقیق اسـت، اعتماد داشـتند و خیلی سـخت نمی گرفتند. البتـه بازهم کنترل 

باالدستی وجود دارد، به نظر من تمامی موارد باید سیستمی باشند. 
اگـر االن کارشناسـی اطاعـات غیرواقعـی را وارد کنـد در چـه فرآینـدی 

شناسایی می شود؟ 
ببینیـد ذی حسـاب نماینـده وزارت دارایـی و مـورد اعتمـاد دولت اسـت، باید پاسـخگو 
باشـد کـه چـرا می گویـد به ایـن دسـتگاه هـزار تومـان بابـت بازنشسـته ها بدهیـد، اگر 
هـم بخواهـد دویسـت تومـان اضافه کند بایـد اسـناد ارائه دهد، از سـوی دیگر سیسـتم 
بـه سیسـتم های دیگـری متصـل اسـت و اطالعـات کنتـرل می شـوند. البته بازهـم اگر 



تسهیل صدور حکم بازنشستگی/ مستندسازی یک تجربه 168

بگردیـم احتمـاال تخلفاتـی شناسـایی شـوند. مثـال مـدارک جعلـی باشـند کـه این ها را 
نمی توانیـم بـه ثبت احـوال یـا... معترض شـویم که چـرا اطالعات اشـتباه ثبـت کرده اید.

یـک مـورد داشـتیم کـه فـردی سـال 1365 فـوت کـرده بـود و سـال 1395 خانمـی 
مـدارک آورده بـود کـه پـدرم سـال 1393 فوت کـرده اسـت. در شناسـنامه های قدیمی 
مهـر کوپـن و انتخابـات می زدنـد، انتخابـات هنوز هم هسـت امـا کوپن تا یـک دوره ای 
بـود. زمـان بررسـی مـدارک متوجـه شـدند مهـر کوپن هـا از یـک سـالی بـه بعـد وجود 
نـدارد گفتیـم شـاید اسـتفاده نکـرده، از طرف دیگـر اگر فرد تـا االن زنده بود 136 سـاله 
می شـد، ببینید مگر می شـود رسـانه ها از فردی 136 سـاله در یک روسـتا هیچ گزارشـی 
نگیرنـد! بـه حراسـت اعالم کردیـم و بـرای تحقیقات رفتند، در روسـتا متوجه شـدند که 
فـرد سـال ها پیـش فـوت کرده و حتـی قبـر او را هم مشـاهده کردند. اگر ایـن تحقیقات 

نبود فرد پولش را می گرفت. 
یعنی از سال 65 تا االن به او حقوق بازنشستگی پرداخت می شد؟

خیر؛ می خواست بگوید االن فوت کرده.
وقتی فوت فرد ثبت نشده، شامل دریافت حقوق بازنشستگی نمی شد؟

اقـدام نکردنـد؛ مثـال می گوینـد خـارج از کشـور بوده یـا به هر دلیلـی اقدام نکـرده اما 
االن می خواهیـم دریافـت کنیـم و طلـب ایـن سـال ها بـه ورثـه قانونـی پرداخت شـود. 
مـدارک آوردنـد کـه 1393 فوت کرده و بایـد فاصله 1365 تـا 1393 را پرداخت کنیم که 

عدد بزرگی می شود. 
اگـر اعـام می کـرد که سـال 1365 فـوت کرده امـا نگرفتـه وظیفه بـه او تعلق 

نمی گرفـت؟
خیـر؛ قبـل از 1379 قانـون بـه این صـورت بود که اگـر خانمی بعد از فوت همسـرش 
یـا دختـری بعـد از فـوت پـدرش ازدواج می کـرد دیگـر مشـمول وظیفه نمی شـد. بحث 
دیگـر هـم اشـتغال بـود. آن زمـان تمکن افراد بررسـی می شـد، مثـال می گفتند شـما از 



169بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

محـل آرایشـگری ده برابـر حقـوق بازنشسـتگی درآمـد داریـد یا پنـج طبقه خانـه دارید 
کـه چهـار طبقـه را اجـاره دادیـد و وظیفـه بـه شـما تعلـق نمی گیـرد. یـک کمیته سـه 
نفـره بـود که مـوارد را بررسـی می کـرد و تصمیـم می گرفتند )مطابـق مـاده 8 آئین نامه 
اجرایـی قانـون اصالح تبصـره دو ماده واحده قانـون اجازه پرداخت وظیفـه 1338/09/28 
فرزنـدان و نـوادگان انـاث(. از سـال 1379 که قانـون جدید آمد بحث تمکن را برداشـتند 
و گفتنـد اشـتغال و درآمـد و... فقـط زمانی اعمال شـود کـه برای فـرد در تأمین اجتماعی 

بیمه رد شده باشد. 
این قانون بار مالی سنگینی برای صندوق ها داشته است!

بلـه؛ همـان سـال خیلی اعتـراض شـد. قانون گفته بـود حتی کسـی کـه ازدواج کرده 
می توانـد وظیفـه همسـر قبلی را بگیـرد. اعتـراض کردند که ایـن حتی با قوانین اسـالم 
هـم مغایـر اسـت؛ آخـر هـم تصویـب نشـد، فکـر می کنـم بـه دلیل مسـائل شـرعی به 

شورای نگهبان هم نرفت اما مستقیما از مجلس ابالغ شد که اجرا کنید. 
اجرا شد؟!

بلـه؛ االن هـم اجـرا می شـود. مثـال مـوردی داریـم کـه فـرد بالفاصلـه بعـد از عقـد، 
همسـرش فـوت کـرده و مجدد هـم ازدواج کرده بوده، حاال متوجه شـده که می توانسـته 
بـرای همسـر قبلی اش وظیفـه بگیرد، اقدام کـرده و ماهم مجبوریم مبلـغ کالنی را برای 

سال های گذشته به او پرداخت کنیم. 
عجیب است! اقدامی برای حذف این قانون انجام نشد؟

انجـام شـد امـا قانون گـذار بایـد آن را حـذف کنـد. برخـی قوانیـن و اقدامـات جنبـه 
تبلیغاتـی دارنـد و متأسـفانه پشـتوانه علمـی ندارنـد. طرح هـا بایـد کارشناسـی شـوند و 
هزینـه و منافعشـان بـرآورد شـوند وقتـی قانونی تصویـب می شـود باید منابـع آن را هم 
در نظـر بگیرنـد امـا متأسـفانه گاهـی رعایـت نمی شـود. بسـیاری از قوانیـن بـه همیـن 
صـورت هسـتند، اصـال بـه فکر این نیسـتند که ایـن قانون بـه صندوق آسـیب می زند و 
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می گویند پولش را دولت می دهد، متأسفانه برخی دغدغه ندارند. 
بحث ذی حسـاب که فرمودید قبل از ورود اطاعات اسـت و بعد از آن کارشـناس 

اطاعات را وارد می کند... 
ذی حسـاب بحـث مالـی اسـت؛ مدرکـی می دهنـد کـه مثـال دسـتگاه ما امسـال پنج 
بازنشسـته دارد. مشـخصاتش را می دهنـد تـا بـرآورد مالـی انجام شـود و وجـوه مربوطه 

مانند پاداش و... را از دولت بگیرند. 
دسـتگاه بعد از این که ارقام تائید شـد اطاعات را وارد سـامانه صندوق می کند، 

برای این که این اطاعات اشتباه نباشند چه مواردی را کنترل می کنید؟ 
اطالعـات کـه ثبت شـد مـدارک را با پوشـه بـرای مـا ارسـال می کنند. اینجـا مرحله 
یادداشـت اسـت و اطالعـات هنـوز ثبت نشـده اند. تـا زمانی که دسـتگاه اطـالع ندهد ما 
خبر نداریم شـاید فرد دارای 40 سـال سـابقه بشـود، اینجا اگر کسـی بخواهد مدعی شود 

سازمان اداری استخدامی است که به دستگاه بگوید چرا قانون را رعایت نکردید. 
پرونـده کـه می آیـد دسـتگاه اعـالم می کنـد تعـدادی بازنشسـته دارد و مـا بررسـی 
می کنیـم. پرونـده بـه کارشـناس ها ارجـاع داده می شـود یا به یـک نفر یا بیـن همکاران 
تقسـیم می شـود. اول شـرایط بازنشسـتگی بـا قانون کنترل می شـود. 30 سـال سـابقه، 
شـرط سـنی، پرداخـت کسـورات، کپی شناسـنامه، احـکام کارگزینـی و...، سیسـتم های 
جدیـدی کـه ایـن چند سـال فعال شـده اند هـم کنتـرل می شـوند و بعد تیـک می خورد 

که کامل است. 
بعـد کارشـناس بایـد مـوارد را یکی یکـی در سیسـتم کنتـرل کنـد، حـاال ممکن اسـت 
کارشناسـی فقـط کنتـرل کنـد کـه سیسـتم خطـا داده یـا خیـر. اتفاق دیگـری کـه افتاده 
هماهنگـی بـا ثبت احـوال اسـت، کـد ملی فـرد را کـه می زنیـم اطالعات در سیسـتم قفل 
می شـوند و دیگـر قابـل تغییر نیسـت؛ مثال رنـگ زرد به معنی این اسـت کـه اطالعات با 
سیسـتم ثبت احوال یکسـان اسـت. بعـد از آن بقیه اطالعـات مانند هویتی، سـمت، مدرک 
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تحصیلـی و... کنتـرل می شـوند. صفحـه بعد اطالعـات دو سـال آخر خدمت اسـت که در 
فرم شـماره 2 آمده اند. کارشـناس مبلغ را بررسـی و محاسـبه کرده و حاال مبلغ سیستم را با 

محاسبات خودش کنترل می کند و وقتی که یکسان باشد به صفحه بعد می رود. 
مرحلـه بعـد سـوابق بدهی اسـت و مـواردی مانند سـربازی، خدمت، پیمانی و رسـمی 
و غیررسـمی کنتـرل می شـوند. بدهی هـا بـه سیسـتم درآمدوهزینـه وصـل اسـت و اگر 
آنجـا تائیـد نکنـد خطـا می دهـد، پس کارشـناس بایـد بـه سـامانه درآمدوهزینه بـرود و 
بـا آنجـا کنتـرل کنـد. همه مـوارد که چک شـد به مرحلـه آماده صـدور مـی رود. خطاها 
و هشـدارهای سیسـتم را کنتـرل می کننـد و وقتـی کـه مشـکلی نداشـت پیش نویـس 

برقراری آماده صدور است. 
گاهـی بـه کارشـناس اختیـار داده انـد و صـدور را می زنـد، سیسـتم سـؤال می کند که 
بیمـه می خواهـد یـا خیر، بعـد از آن حکم صـادر می شـود و در صفحه چهارم می نشـیند. 
حکـم از تاریخـی کـه به سیسـتم دادیم صادر می شـود، همـراه با ابالغ بازنشسـتگی که 

مقام باالتر دستگاه صادر کرده است. 
برگ آخر که به عنوان حکم بازنشستگی است را مدیران صندوق امضا می کنند؟

بلـه؛ تهـران را مدیـرکل تهـران و اسـتان ها را مدیران اسـتانی امضا می کننـد. دو برگ 
اسـت کـه یکـی بـه مسـتخدم تحویـل می دهنـد و یـک نسـخه هـم در پرونده فـرد در 
بایگانـی دسـتگاه می مانـد. مـا خودمـان چنـد وقـت اسـت کـه بایگانـی نداریـم و حتی 

پرونده فرد را هم به دستگاه برمی گردانیم. 
صندوق بایگانی سیستمی و بک آپ دارد؟

بلـه؛ فکـر می کنـم شـرکت بهور بـه صـورت لحظـه ای ایـن کار را انجـام می دهند تا 
مشکلی پیش نیاید. 

به بحث سیستم احکام بپردازیم، ایده سیستمی شدن چطور و چه سالی مطرح شد؟
ابتـدای کار را در جریـان نیسـتم چـون در اداره کل بازنشسـتگی و وظیفـه بـودم و این 
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امـور را همـکاران در خدمات ماشـینی پیگیـری می کردند اما فکر می کنـم در برنامه های 
توسـعه ذکر شـده بود که دسـتگاه ها باید به سـمت سیسـتمی شـدن پیش بروند. سـال 
1369 بـا تشـکیل خدمـات ماشـینی، بحـث سیسـتم احـکام هم آغاز شـد. تا قبـل از آن 
پرونـده و امـور دسـتی بـود امـا بعـد از آن حکم هایی که سـال به سـال صادر می شـد به 
صـورت سیسـتمی بود و درصدهایی را که سـاالنه به حقوق بازنشسـتگی اضافه می شـد 

سیستم محاسبه می کرد. 
امور برنامه نویسی توسط شرکت بهور پشتیبانی شد؟

خاطرم نیست که آن زمان بهور بود یا هنوز نام دیگری داشت.
زمان فعال سازی سیستم صدور احکام تیمی برای این کار تشکیل شد؟

اطالعـات را از اداره کل فنـی یا اداره کل بازنشسـتگی و وظیفـه آن زمان گرفتند. االن 
هـم بهـور و دفتـر برنامه ریـزی اطالعـات را از اداره کل فنـی می خواهنـد. مـا بـا قوانین 

کنترل می کنیم و اگر موردی نیاز به تغییر داشته باشد اعالم می کنیم. 
ابتـدای سیسـتم صدور احکام اطاعـات تایپ و برای بایگانی در سیسـتم ذخیره 

شدند، شما در این فرآیند همکاری داشتید؟ 
خیر؛ ما نبودیم.

یکـی از ویژگی های برجسـته سیسـتم صدور احکام خطاهای سیسـتمی اسـت، 
این موارد چطور تعریف شدند؟ 

خطاهـا بـا توجـه بـه قوانین ومقـررات از قبل تعریف شـده اند. بـرای مثال تعیین شـده 
کـه قانـون خدمات کشـوری جـذب نـدارد، اگر کسـی بخواهد ایـن را وارد کند سیسـتم 
خطـا می دهـد، حـاال اگـر بر اسـاس قانون یـا رأی دادگاهی باشـد کـه دسـتگاه بخواهد 
جذب داشـته باشـد، کارشناسـان مـا صحت آن را بررسـی می کننـد و اگر مطابـق قانون 
باشـد، اداره کل فنـی نامـه می زنـد کـه این قسـمت را به دسـتگاه اجـازه دهیـد وارد کند 

اگرنه تبدیل به خطا می شود. 
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االن خطاها را شما شناسایی می کنید و به بهور نامه می زنید که برنامه نویسی کند؟
مـواردی را کـه قانونـی باشـد می خواهیـم تعریـف کنـد، بـرای خطاهـا هـم علـت را 
بررسـی کنیـم. مثـال مواردی که فـرد از قاضـی رأی گرفته و جهـت اجرا ابـالغ آورده یا 
مـن دسترسـی دارم و ایـن را حـل می کنـم یـا نـدارم و نامـه می زنیـم بـه بهور کـه این 

مورد را صرف نظر از خطا بزند و سیستمی نکند. 
کمیتـه ای هسـت که مـواردی که بخواهـد تغییر کنـد در آنجا مطرح می شـود، در این 
کمیتـه مدیر سیسـتم که آقای شـیرمحمدی هسـتند و آقـای انتظاری و آقـای وزیری و 

تعدادی از همکاران حضور دارند. 
زمانـی کـه کنتـرل اطاعـات بـرای اعام خطا سیسـتمی شـد احتماال بـا تعداد 

کمی خطا بوده و االن زیاد شده اند! 
بله؛ االن فکر می کنم 239 خطا داریم.1

با چه فرآیندی از 10 خطا به 239 مورد رسیده ایم؟
به مرور زمان بوده، مثال قانون گذار گفته جذب را از تاریخ الف به بعد بدهید.

یعنـی ابتـدای کار، تیمـی تشـکیل شـده که قوانیـن را بررسـی کـرده و مثا 10 
مـورد را به عنـوان خطا به شـرکت بهـور اعام کرده تا سیسـتمی شـود و بعد از 
آن بـه مـرور حسـب قوانین ومقـررات و تغییـرات پیش آمـده مواردی بـه خطاها 

اضافه یا از آن ها کم شده اند؟ 
بله.

پیشنهادها فقط از اداره فنی مطرح می شود؟
مسـئول سیسـتم احکام اداره کل فنی اسـت و باید در جریان تغییرات باشـد. واحدهای 
دیگـر پیشنهادشـان را بـه مـا اعالم می کننـد و اگر الزم باشـد نامه می زنیم تـا در کمیته 
مدیریـت سیسـتم های عملیاتـی سـازمان مطرح شـود، اگـر آنجا تائید شـود تغییـرات در 

1-  کد و شرح خطاها در پیوست موجود است.



تسهیل صدور حکم بازنشستگی/ مستندسازی یک تجربه 174

سیسـتم اعمـال می شـوند. برخـی مـوارد ممکـن اسـت در سیسـتم اعمال نشـود و مثال 
بگوینـد ایـن مـورد الزم اسـت در سیسـتم درآمدوهزینه اصالح شـود. بـرای هر خطا هم 

کد مشخصی وجود دارد. 
دسـته بندی مشـخصی هم بـرای خطاها وجـود دارد که مثـًا به حوزه هـای مالی، 

هویتی و... تقسـیم شوند؟
بله؛ علت هر خطا مشخص است و در حوزه های مختلف دسته بندی می شوند، این موارد 

را دقیق تر به شما می گویم و اگر مشکلی نباشد فهرست خطاها را هم می دهم.
شـنیدم که این خطاها سـبب گایه برخی دسـتگاه ها شـده اسـت و حتی برخی 

معتقدند باعث افزایش مدت زمان برقراری هم می شود؟ 
قانـون رعایـت نشـود، ایـن طور می شـود؛ بـرای مثـال می خواهید ایـن خیابـان را رد 
کنیـد، بایـد حسـاب کنید که دو چـراغ قرمز دارد و شـش دقیقـه زمان می برد، نمی شـود 

پنج دقیقه برنامه ریزی کنید و بگویید چرا چراغ قرمز دارد! 
یـا سـختِی کار کـه خـود قانون خاصی دارد، شـما می دانید کـه دو ماه دیگـر این تعداد 
بازنشسـته داریـد، مـوارد قانونـی را چک کنید و ضرایب را مشـخص کنید تـا تأخیر پیش 
نیایـد. مـوردی داریـم کـه نیازمند مـدارک مـاده 9 اسـت، هفته به هفته مـی رود و می آید 
کـه مـدارک را مـی آورم امـا نمـی آورد، کار روی میز من مانـده و ارباب رجوع هم شـاکی 

است که کار من را انجام نمی دهند. دیگر نمی گویند که کجای کار ایراد دارد! 
به دسـتگاه اعام شـده که این 100 مورد اگر انطباق نداشـته باشـند، سیسـتم 

خطا می دهد؟ 
بله؛ خودشان زمان ورود اطالعات خطاها را می بینند، البته نمی توانند تغییری ایجاد کنند.

با کارشناسان دستگاه ها در این حوزه ارتباط دارید؟ دوره آموزشی یا...!
آموزش هـا را امـور اسـتان ها برگـزار می کنند، سـال 1394 هم یـک دوره جامع در کل 
کشـور برگزار شـد و قوانین ومقررات را آموزش دادند. مشـکلی که هسـت این اسـت که 
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فـرد آمـوزش دیـده بـه فاصلـه کوتاهی عـوض می شـود، مـا نمی توانیم به طور مسـتمر 
آمـوزش بدهیم. معموال دسـتگاه ها نیرویی را به بازنشسـتگی می فرسـتند کـه از او راضی 
نیسـتند، برخـی تلفنـی سـؤال می پرسـند. البته برخی اسـتان های مـا هم کارشناسـان و 
مدیران ضعیفی دارند و نمی توانند پاسـخگوی سـؤاالت دسـتگاه باشـند و این مشکالتی 

به دنبال دارد. 
به نظر شما نقاط ضعف سیستم حاضر چه هستند؟

سیسـتم بایـد بـه طـور مسـتمر در حال ارتقا باشـد. مشـکل اصلـی ما تغییـرات مکرر 
قوانین ومقـررات و بی ثباتـی اسـت، البتـه شـرایط کشـور هـم تأثیرگذار اسـت کـه گاهی 
الزم می شـود برخـی مـوارد را در نظـر بگیرند و... با شـرایطی که حاکم اسـت نمی شـود 

شرایط ثابتی را برای سیستم داشته باشیم. 
بـه نظـرم می شـود سیسـتم را بر اسـاس دسـتگاه ها متغیر کنیم. مثـال ما فـرم 2 را به 
صـورت کلـی طراحـی کرده ایـم امـا یک دسـتگاه فقط چهـار مـورد را دارد و بسـیاری از 
مـوارد جـای خالـی هسـتند. اگـر هر دسـتگاه فرم مشـخص خود را داشـته باشـد فرآیند 
تسـریع می یابـد، مثـال دسـتگاه »الـف« پنـج مورد داشـته باشـد و ششـمی فقـط زمانی 
اضافـه شـود کـه قوانیـن اجـازه دهنـد، ایـن کار باعث می شـود کـه خطاها و اشـتباهات 

کارشناسان دستگاه ها کاهش پیدا کند. 
بـه اعتقـاد بنـده بـه ازای یـک ریـال وارد یا خارج شـدن از صنـدوق ما باید پاسـخگو 
باشـیم اما برخی معتقدند ورودی را آزاد بگذاریم و خروجی را سـخت بگیریم، این اشـتباه 
اسـت و ممکـن اسـت چنـد سـال دیگـر شـکایتی بیاورنـد کـه باید به مـن هـزار تومان 

می دادند اما پانصد تومان دادند، این نگاه باید اصالح شود. 
روش کار تعریف شـده در سیسـتم احکام باعث می شـود کارشناسـان اشتباهاتی داشته 
باشـد، نیرویـی کـه آگاه باشـد سـؤال می کند امـا خیلی ها دغدغـه ندارند و کارشـناس یا 
مدیـر اسـتانی می گویـد ایـن مـورد را هـم بزنیـد چون مهـم نیسـت؛ یک اسـتان دقیق 



است و نمی زند و این باعث ایجاد اختالف بین بازنشسته ها می شود. 
در حـوزه شـکایت ها هـم شـاید با تقویت بخـش حقوقی بتوانیـم دیوان عدالـت اداری 
را قانـع کنیـم کـه بـه راحتی علیـه صندوق رأی ندهند و سـخت گیری بیشـتری داشـته 
باشـند، البتـه برخـی از این مـوارد هم مورد توجه بوده  اند. فقط تشـکیل کالس و سـمینار 
کافی نیسـت، کارشناسـان باید دغدغه داشـته باشـند که کارشـان را درسـت انجام دهند 
نـه این کـه بگوینـد برویم ایـن کار را همین طوری انجـام دهیم و بگـذرد و پولمان را هم 
می گیریـم. البتـه گاهـی هـم مدیـران مـواردی را می بیننـد که مـا نمی بینیم مثال شـاید 

برای اقدامی بودجه ای الزم است که ندارند. 
در خصـوص خطاهـا بـه نظـر مـن تعداد کـه افزایـش پیدا کنـد بهتر هم هسـت البته 
به شـرطی که ثبات داشـته باشـد. نگاه کارشناسـان به صنـدوق هم نیاز به اصـالح دارد؛ 
مـواردی دیـدم کـه از سـر دلسـوزی برای بازنشسـته رقمـی می زنند، این اشـتباه اسـت، 
صنـدوق کمیتـه نیسـت و کار بایـد روی اصـول باشـد. دلسـوزی را باید به کمیتـه امداد 
معرفـی کـرد امـا صندوق خیریه نیسـت که الکـی ارقام را بـاال ببریم، این هـا به صندوق 

آسیب می زند. 
ممنونم، اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

خیـر؛ ممنـون از شـما، سـال 1378 کـه مـا اینجـا آمدیـم امـور سیسـتمی را انجـام 
نمی دادیـم، از سـال 1380 بـه بعـد دیگـر سیسـتمی شـد، آن زمـان چـون مـا کار فنـی 
می کردیـم آقـای آهویـی بودند که سیسـتم را با همـکاران واحدشـان در اختیار داشـتند، 
فکـر می کنـم ایشـان کـه بازنشسـته شـد مدیریـت سیسـتم را به مدیـرکل فنـی واگذار 
کردنـد، البتـه امـور سـخت افزار و نرم افـزار را شـرکت بهـور انجـام می دهـد به نظـرم با 

آن ها هم گفت وگو داشته باشید. 
بسیار ممنون و متشکرم.
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مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان اصفهان
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، 1374

سوابق شغلی: مدیر استان کرمانشاه، 1377-79





از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید ممنونم، لطفاً 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 اسـتان تهـران و در قسـمت امور فنی بـودم. بعد 
از تهـران بـه اسـتان آذربایجان غربی منتقل شـدم؛ زمـان ایجاد مدیریت هـا داوطلبانه به 
آذربایجـان غربـی رفتـم. بعـد از آن بـه کرمانشـاه و مجـددا به تهـران برگشـتم و بعد به 

اصفهان آمدم. 
بحثمـان را بـا فرآیند صـدور احکام در گذشـته آغـاز کنیم. فردی که بازنشسـته 

می شد چه فرآیندی را طی می کرد؟ 
فرآینـد قبلـی مـا قبل از صـدور احکام به این صـورت بود که پرونده های بازنشسـتگی 
از دسـتگاه های اجرایـی بـه صـورت متمرکـز بـه تهـران ارسـال می شـد و همـکاران ما 
در اداره کل بازنشسـتگی و وظیفـه پرونده هـا را بررسـی می کردنـد، اگر مشـکلی داشـت 
بـا دسـتگاه های اجرایـی مکاتبـه می کردیـم و اگـر هـم مشـکلی نبـود بررسـی ها انجام 

می شد و بعد از برقراری برای تسجیل می رفت. 
زمانـی کـه حکمی توسـط همـکاران در اداره کل بازنشسـتگی و وظیفه تائید می شـد، 
یـک نسـخه را همـکاران اداره درآمدوهزینـه بـرای تسـجیل تائیـد و بـه خزانـه ارسـال 

می کردند تا اعتبارش را دریافت کنند. 
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چه مدارکی الزم بود؟
پرونده بازنشسـتگی و یک سـری احکامی که امروز هم هسـت، مثل احکام دو سـال 
آخـر. آن زمان ما پرونده بازنشسـتگی تشـکیل می دادیـم، روبه روی دانشـگاه تهران یک 
طبقـه فقـط مخصوص بایگانی پرونده های بازنشسـتگی بـود و وقتی این اتفـاق می افتاد 
کلیـه مدارکـی کـه نیاز داشـتیم ماننـد حکم اسـتخدام اولیه، احکام دو سـال آخـر، احکام 
قرارداد شـاغلین، احکام غیبت یا معوقه اگر داشـتند، درخواسـت بازنشسـتگی مسـتخدم و 
چنـد برگـه به عنـوان حکم برقـراری بازنشسـتگی؛ تمامی این هـا را می فرسـتادند و تائید 
کـه می شـد مـا خالصـه پرونده را بـه بایگانـی می فرسـتادیم و آنجا پرونده بازنشسـتگی 

فرد تشکیل می شد. 
طبقه ای که فرمودید مخصوص خاصه پرونده بازنشسته ها بود؟

بله خالصه پرونده داشتیم که در طبقه سوم قسمت بایگانی بود.
آن زمان همه پرونده بازنشسته به تهران ارسال می شد؟

بله عرض کردم با وانت می آوردند و تعداد پرونده ها خیلی زیاد بود.
بعد از تهیه خاصه بقیه پرونده را به دستگاه بر می گرداندید؟

بله؛ اعاده می دادیم به دستگاه، پرونده پرسنلی شاغلین و بازنشسته ها در دستگاه ها بود.
هزینه ارسال و برگرداندن پرونده بر عهده صندوق بود یا دستگاه ها؟

دسـتگاه هزینـه ارسـال را مـی داد و هنگام برگشـت مـا پرداخت می کردیـم. خاطرم 
هسـت از مراکز اسـتان ها نماینده هایشـان می آمدنـد و پرونده هـا را می آوردند و تحویل 
می دادنـد، یـا بـا پسـت می فرسـتادند و بعـد نماینده بـرای پیگیـری می آمـد. بعضی از 
مواقـع هـم اربـاب رجـوع خودش بـرای پیگیـری می آمد یا خـودش پرونـده را می آورد 
تـا کارش انجـام شـود. االن کـه فکـرش را می کنم دوران بسـیار سـختی بـود و انجام 
کار بازنشسـتگی بسـیار دشـوار بـود. زمـان می بـرد و گاهـی شـش مـاه تـا یک سـال 

طول می کشید. 
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مـواردی کـه شـخص مراجعه می کـرد، بـرای زودتر انجـام شـدن کارش بود یا 
برخی دستگاه ها به افراد می گفتند خودشان بروند؟ 

ببینیـد، یـک حقوق اشـتغال داریم که رقمی به نسـبت تحصیالت اسـت، یک کارمند 
چنـد مـاه بدون حقـوق می توانـد زندگی کند، اگر پشـتوانه نداشـته باشـد نهایتا سـه الی 
چهـار مـاه دوام بیاورد، بعد از آن شـخص مجبور بود بیاید تا مشـکل پرونـده اش را دنبال 
کنـد. ایـن کار بـرای خود شـخص هزینه ای داشـت، همچنین هزینه هایی برای دسـتگاه 
و صنـدوق بازنشسـتگی بـه دنبـال داشـت، در ایـن میـان که با ماشـین تـردد می کردند 

ممکن بود هر اتفاقی بیفتد و خطرات خاص خودش را داشت. 
در دورانی که حقوق بازنشسـتگی برقرار نشـده بود، از سـوی دسـتگاه یا صندوق 

حمایتی از افراد می شد؟ 
بعضی از دستگاه ها از محل وجوهی که ما نزدشان داشتیم بخشی از حقوقشان، نهایتا 50 

درصد را به صورت علی الحساب به آن ها پرداخت می کردند اما نه همه دستگاه ها.
این پرداختی به صورت ماهانه بود یا یک بار انجام می شد؟

ایـن طـور نبود کـه به محـض این که شـخص بازنشسـته شـود حقوق علی الحسـاب 
برای او برقرار شـود؛ بسـته به این بود که شـخص مشـکلی داشـته باشـد و بیاید و تقاضا 
بدهـد کـه بـه او علی الحسـاب پرداخـت کننـد، هـر دو سـه مـاه یک بـار مبلغی بـه فرد 

می دادند که مثال 50 درصد حقوقش بود. 
زمانی که حقوق بازنشستگی برقرار می شد مبلغ را قسطی از فرد می گرفتند؟

خیـر؛ زمانـی کـه برقـرار می شـد دسـتگاه از خزانـه مبلـغ حقـوق معوقه را بـه صورت 
علی الحسـاب دریافـت می کـرد، پرداختی هـا را از آن کسـر و باقی را به حسـاب فرد واریز 

می کردند. 
موردی بود که مبلغ پرداختی علی الحساب به فرد بیشتر از حقوق معوقه شود؟

خیر؛ بیشتر نمی شد، 50 درصد حقوق را به فرد می دادند.
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فرآینـد ارسـال پرونده توسـط دسـتگاه، بررسـی توسـط کارشناسـان و رفت و 
برگشت های آن چقدر زمان می برد؟ 

حداقل شش ماه زمان می برد.
پرونده های مربوط به تهران چطور؟

آن هـا هـم زمان بـر بـود. چهـار تـا پنـج مـاه. مـا 50-40 نیـرو در اداره کل بازنشسـتگی 
بودیـم و همـه دسـتگاه های کشـور را پوشـش می دادیـم، حجـم کار بسـیار بیشـتر از امروز 
و تعـداد مـا هـم بسـیار کم بـود. دهه 70 بـه بعـد اداره کل بازنشسـتگی و وظیفه بـا توافق 
وزارتخانه هـا تصمیـم گرفتنـد کـه به جـای این کـه از اسـتان ها و دسـتگاه ها پرونـده بیاید، 
پرونده هـا در دسـتگاه ها بماننـد و نماینـدگان صنـدوق بـرای بررسـی بـه دسـتگاه ها بروند. 
همـکاران مـا از تهـران مأمور می شـدند، یکـی دو هفته به مراکـز اسـتان ها می رفتیم، آنجا 
می ماندیـم و ضمـن بررسـی پرونده هـا امور مربوطـه را انجـام می دادیم. بعد از مـا همکاران 
واحـد درآمدوهزینـه برای تسـجیل احکامی که ما تائید کـرده بودیم مراجعـه می کردند و در 

نهایت به خزانه می بردند تا وجوه مربوطه را دریافت کنند. 
اواخـر دهـه 70 کم کـم زمزمه سیسـتمی کردن اطالعـات در صندوق مطرح شـد. زمان 
آقـای اردکانیـان بود که شـروع شـده بـود؛ اما اصـل آن بـه دوران مدیریت آقـای ثابت باز 
می گـردد. آقـای وزیـری هـم آن زمان جـزو کارشناسـان بود بسـیاری از همـکاران ما هم 
تخصص هایـی داشـتند امـا چون مدیریت ارشـد سـازمان اعتقاد چندانی به امور سیسـتمی 

نداشت نیروها کار خاصی نداشتند. تا این که به دوران مدیریت آقای ثابت رسیدیم. 
بنابرایـن اولیـن تحول در فرآینـد این بود که صنـدوق تصمیم گرفـت که نیروها 

را به استان ها اعزام کند. 
بله؛ نیرو می فرستادند و همین کار را مقداری تسهیل می کرد. 

ایده این موضوع از کجا مطرح شد؟
چـون حجـم کار زیـاد بـود مـا نمی رسـیدیم انجـام دهیـم؛ یـادم هسـت آن زمـان 



183بخش دوم: گفت وگوهای تخصصی

تائیـد بدهی هـا را خـود صنـدوق انجـام مـی داد. تائیـد بدهـی ایـن بـود که یک سـری 
از کارمنـدان قبـل از اسـتخدام بـه صـورت غیـر رسـمی یـا قـراردادی یـا روزمـزدی یا 
نظام وظیفـه، خدمـت داشـتند. مـا فرم هایـی به عنوان تعییـن بدهی طراحی کـرده بودیم 
کـه امـروز هـم اسـتفاده می شـوند. آن هـا ایـن فرم هـا را تهیـه می کردنـد و بـه تهران 
می فرسـتادند. انقـدر حجـم کار ایـن تعییـن بدهی هـا زیـاد بـود کـه یک قسـمت برای 
تعیین بدهی تشـکیل داده بودند. یادم اسـت سـاختمانی در یکی از خیابان های دانشـگاه 
داشـتیم کـه شـرکت های سـرمایه گذاری آنجـا بودنـد. یـک واحـد آنجـا را به ایـن کار 
اختصـاص دادنـد و 15-10 نفـر از همکاران آنجا سـاکن شـدند تا به این امور رسـیدگی 
کننـد. دیدنـد بـاز هم پاسـخگو نیسـت و گفتند کـه تعیین بدهی هـا را به دسـتگاه های 

اجرایی تفویض کنید.  
زمـان آقـای دهقان بود که تفویض شـد و دسـتگاه های اجرایی تعییـن بدهی می کردند 

و فیش را می فرستادند و اگر مبلغ درست بود در نهایت ما اعالم وصول می کردیم. 
زمانی که برای بررسی پرونده به استان ها می رفتید حدود اختیارات تان چه بود؟

مـن آن زمـان سـال 73-1372 معـاون قسـمت بـودم. کسـانی کـه معاون یـا رئیس 
قسـمت بودنـد در اداره کل بازنشسـتگی و وظیفـه اختیار امضا داشـتند، هر گـروه 5 نفره 

که می رفتیم یک سرگروه داشت که حق امضا داشت و همان جا تائید می کرد. 
مراجعه به استان ها همیشه به صورت گروهی بود؟

بلـه؛ حتـی گاهـی حجـم کار زیـاد بود و دو یا سـه گـروه هم زمـان مأمور می شـدند تا 
امور را بررسی کنند و بعد از مرحله تائید برمی گشتیم. 

بـرای مثـال خاطرم هسـت گاهـی از اصفهـان که به تهـران می آمدیـم بالفاصله باید 
بـه مازنـدران می رفتیـم. یـادش بخیر همکار خوبـی به نام آقـای ملکی داشـتیم که امور 
را هماهنـگ می کـرد، تمـاس می گرفـت و می گفـت آمدیـد تهـران دیگـر بـه سـازمان 

نیایید فقط بلیت را که برایتان گرفتیم بگیرید و به استان بعدی بروید. 
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این رفت وآمدها چه سال هایی بود؟
دقیقا دهه 70 بود.

بعـد از بررسـی پرونده هـا در اسـتان خاصـه پرونـده را تهیـه می کردیـد و بـا 
خودتان به تهران می آوردید؟ 

بلـه؛ گروه هـا یـک سـرگروه و سـه الـی چهـار کارشـناس داشـت، یـک نفـر هـم از 
دبیرخانـه می آمـد و همان جـا ثبـت و صدور را انجـام و پرونده ها را تشـکیل می دادند و ما 

با خودمان پرونده ها را تهران می آوردیم. 
تحول بعدی در این فرآیند تشکیل نمایندگی ها می شود؟

بلـه؛ ایجـاد نمایندگی هـا بـود کـه اول خراسـان رضـوی، کرمـان، یـزد و بعـد باقـی 
استان ها بودند، چون مشاهده شد اعزام مأمور هم کافی نیست. 

زمان تشکیل نمایندگی ها از خود استان برای آن ها نیرو جذب شد؟
بلـه؛ خیلـی از همـکاران ما بودند، فکـر می کنم آن زمان مـا دو هزار نفر نیرو داشـتیم. 
زمانـی کـه آقـای ثابت سـکان دار صندوق شـدند گفتنـد اینجا نیـروی مـازاد داریم. یک 
سـری از همکاران درخواسـت دادند و جابه جا شـدند، یک سـری بازخرید شـدند و برخی 
هـم منتقـل شـدند بـه دسـتگاه های دیگـر. خیلـی از نمایندگی هـا از نیروهایی تشـکیل 
شـدند کـه بومـی اسـتان بودنـد و در سـتاد تهران مشـغول شـده بودنـد. مثال سـه چهار 
نفـری کـه ارومیه رفتیـم همگی اهل ارومیـه بودیم و کار را شـروع کردیم، مـواردی هم 

که نیرو کم بود از استان نیرو گرفتند. 
مقطعـی کـه صنـدوق بـه سـمت سیسـتمی کـردن امـور پیش مـی رود قبـل از 

نمایندگی ها بوده یا بعد از آن؟ 
هم زمـان بود. یادم هسـت 80-1378 طبقه نهم سـاختمان صنـدوق که اتاق کنفرانس 
اسـت، با شـرکتی قرارداد بسـته بودند و چهل پنجاه نفر از همکاران تمام اطالعات را که 
بـر اسـاس فرم هایـی کـه آماده کـرده و از دسـتگاه ها گرفته بودیـم وارد سیسـتم کردیم. 
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فکـر می کنـم دو سـالی زمان بـرد. سـال 1380 هم که من به تهران برگشـتم سـرگروه 
همـان ورود اطالعـات بـودم و همـکاران ما از همه اسـتان ها می آمدند و اطالعاتشـان را 
وارد می کردنـد، ضمـن این کـه بـه صورت روزمـزدی نیرو هـم گرفته بودیـم و می آمدند 

و کارها را انجام می دادند. 
شـنیدم در مقطعـی خاصـه پرونـده ای که شـما فرمودیـد تهیه می کردیـد را به 

دستگاه ها واگذار کردند، این موضوع چه زمانی بود؟ 
هم زمـان با سیسـتمی شـدن بـود. فرم هایی را تهیه کـرده بودیم و اطالعاتـی که االن 
در سیسـتم پارادوکس هسـت توسـط همان فرمت ها تهیه شـده اند. دسـتگاه ها بر اساس 
ایـن فرمت هـا اطالعـات را تهیه کـرده و برای مـا می فرسـتادند و بعد همـکاران ما آنان 

را وارد سیستم می کردند. 
فرم هـا طراحـی خود شـما در صنـدوق بود یا قالب مشـخصی در سـازمان اداری 

استخدامی داشت؟ 
طراحی خودمان بود و بر اساس قوانین ومقررات آماده کرده بودیم.

آموزشی هم برای کارکنان دستگاه ها برگزار شد؟
محتـوای خاصـی نبـود، فرمـت سـاده ای بـود و هرکـس پرونـده پرسـنلی را داشـت 
می توانسـت آن را کامـل کنـد، مواردی ماننـد اطالعات شناسـنامه ای، اطالعات حقوق و 

مزایا و احکام آن ها بود. 
کارمندان دستگاه ها مقاومت نداشتند؟

کارشـان اضافه می شـد اما صندوق پافشـاری داشـت که این امر محقق شـود، به هر 
حال مقاومت همیشه هست. 

هزینه دستگاه ها در کل کاهش پیدا می کرد؟
بلـه؛ جایـی کـه مقاومـت می کردند ما تمـاس می گرفتیـم و توضیح می دادیـم که این 
کار هـم بـرای خودتـان و هـم برای بازنشسـته خوب اسـت و مزایای زیـادی دارد، زمانی 
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که توجیه می شدند همکاری می کردند. 
زمانـی کـه پرونده هـا را با وانـت به تهـران ارسـال می کردند، کارشناسـان همه 
پرونـده را بررسـی می کردند و با فهرسـتی از نواقص به دسـتگاه برمی گرداندند 

یا به محض مشاهده اولین نقص پرونده را برگشت می زدند؟ 
گاهـی پیـش می آمـد کـه همـه نواقـص را متوجه نشـوند و منجـر به این می شـد که 
مکاتبـات سـه چهـار بـار انجام شـود اما در بیشـتر مـوارد سـعی می کردند همه مـوارد را 

پیدا کنند و اطالع دهند. ما تا چهار ریال بیشتر حق اصالح نداشتیم! 
احکام برقراری را می فرمایید؟

بلـه؛ آن زمـان حقـوق زیـاد نبـود، با این حال اگر چهار ریال دسـتگاه اشـتباه محاسـبه 
کـرده بـود مـا پرونـده را برمی گرداندیـم. خاطـرم هسـت یک بـار گفتم این کـه به خاطر 
چهـار ریال برمی گردانیم هزینه نیروی انسـانی و پسـت بسـیار باالیـی دارد، این موضوع 
آنقـدر تکـرار شـد تـا مدیران پذیرفتنـد و گفتند تا چهار ریـال را اصالح کنید اما بیشـتر از 

آن را مجاز نبودیم. 
بنابراین اصاح رقم پیشنهاد کارشناسان بود؟

بله؛ همکاران خیلی اذیت می شدند و بسیار زمان بر بود.
این کـه در حکـم الک گرفتگـی ایجـاد می شـد، زمینـه سـوء اسـتفاده را بـرای 

دیگران فراهم نمی کرد؟ 
بـه خاطـر همین موضـوع مدیران مخالفت می کردند. می گفتند سـوء اسـتفاده می شـود، 
بـه هـر حـال آن ها عواملی را می دانند که کارشناسـان آگاه نیسـتند. برای جلوگیـری از این 
مسـئله مبلـغ اصالحـی را می نوشـتیم و می دادیـم بـه همکاران تایپیسـتمان کـه در طبقه 
مشـخصی مسـتقر شـده بودند، آن ها ارقام را تایپ می کردند که قابل دسـت کاری نباشـند.

شما در بایگانی خودتان یا استان نمونه ای از احکام قدیمی دارید؟
خیـر؛ زمانـی کـه نمایندگی ها تشـکیل شـد در تهـران یک بایگانـی روبـه روی پارک 
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اللـه داشـتیم، یک سـاختمان قدیمی در خیابـان کارگر بود کـه پرونده هـای قدیمی تر از 
بیسـت سـال را بـه آنجا می فرسـتادند و بـه آن بایگانی راکـد می گفتنـد. نمایندگی ها که 
تشـکیل شـد گفتنـد کلیـه پرونده هـا را اسـتان به اسـتان و دسـتگاه به دسـتگاه تفکیک 

کنید و به نمایندگی ها ارسال کنید. 
پرونده هـا ارسـال شـد و مثـال مـا در اصفهان یـک واحـد 140 متری را قفسـه زدیم و 
بایگانـی ایجـاد کردیـم، انـواع آلودگی ها در پرونده ها بود و دردسـر زیادی داشـتیم. زمانی 
کـه سیسـتم احـکام آمـد مـا از اسـتان اصفهـان پیشـنهاد دادیـم کـه بایگانـی را منحل 
کنیـم. گفتنـد مگـر می شـود، چـه کار بایـد کنیم! گفتیـم همـه اطالعـات الزم را داریم، 
پرونده هـای قدیمـی را بـه تفکیک دسـتگاه به خودشـان برمی گردانیم. آن زمـان از آقای 
ثابـت مجـوز گرفتیـم. ایشـان واقعا مدیـر اجرایی بسـیار قـوی ای بودند، ان شـاهلل هر جا 
هسـتند خدا حفظشـان کنـد، در آِن واحـد تصمیم گرفتند، گفتند کار بسـیار خوبی اسـت 
و برگردانیـد. مـا نامـه زدیم به دسـتگاه ها که پرونده های بازنشسـتگی شـما اینجـا آماده 
هسـتند، بیاییـد و ببرید. خیلی از دسـتگاه ها آمدنـد اما برخی هم مراجعـه نکردند و گفتند 

ما کمبود فضا داریم و این ها برای خودتان است. 
احتماال بایگان ها هم همیشه دچار بیماری های خاصی بودند!

بلـه؛ همـه همـکاران همین طـور بودنـد. یـادم هسـت مـا هـر روز سـهمیه شـیر گرم 
داشتیم و تالش می کردند تا به سالمت همکاران رسیدگی شود. 

زمانی که فرآیند سیستمی شد، استان یا دستگاه خاصی شروع کننده بود؟
خیـر سراسـر کشـور بود. مدیرعامـل وقت آقای ضیایی نامـه ای زدند کـه از این به بعد 
پرونـده ارسـال نکنیـد، بعـد پرونده هـا تبدیـل به پوشـه پرونده شـد که خدمتتـان عرض 

کردم، هنوز هم همین پوشه پرونده ها ارسال می شوند. 
ابتدای سیستمی شدن، فرآیند به چه صورت بود؟

دسـتگاه ها اطالعـات را آمـاده می کردنـد و می فرسـتادند، گاهی می آمدند و خودشـان 
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وارد می کردنـد و فرآینـدی کـه خدمتتـان عـرض کـردم، بعد از چند سـال فکـر می کنم 
سـال 1390 بـود که وب سـایتی را طراحـی کردند، البتـه برای همه دسـتگاه ها نبود بلکه 
آموزش وپرورش، علوم پزشـکی و دسـتگاه های بزرگ را پوشـش می داد، برای دسـتگاه ها 
نـام کاربـری تعریـف شـد و به جـای این که اطالعـات را ارسـال کنند تا همـکاران ما در 
صنـدوق آنـان را وارد سیسـتم کنند خودشـان وارد می کنند و ارسـال می شـود. بعـد از آن 
پوشـه پرونـده را بـرای مـا ارسـال می کننـد و همکارانمـان کـه کـد ملـی را می زنند کل 

اطالعات بعد از 72 ساعت از وب سایت به سیستم احکام منتقل می شود. 
همـه فرآیندهـای نرم افـزاری و سـخت افزاری سیسـتم صـدور احـکام توسـط 

شرکت بهور پشتیبانی شد؟ 
بله؛ سیستم احکام محصول زحمات جناب آقای وزیری است.

شنیدم نرم افزار آن هم به صورت انحصاری در اختیار صندوق است؟
بلـه؛ یکـی از مشـکالتی که ما در کشـورمان داریم این اسـت که هر دسـتگاهی برای 
خـود سیسـتم نرم افـزاری انحصـاری درسـت کرده اسـت. اگر من یـک کارشـناس اداره 
امـور اسـتخدامی کشـور بـودم یـک برنامـه جامع بـرای کل کشـور می نوشـتم که همه 
امـور مالـی، درآمدوهزینـه و احـکام کارگزینـی را در بـر بگیـرد و اعالم می کـردم تمامی 
دسـتگاه ها بایـد یـک نرم افزار داشـته باشـند. اگر ایـن اتفـاق می افتاد همه می توانسـتند 
توسـط دولـت الکترونیـک که سیسـتم آن نصفه نیمه اجرا می شـود به هم متصل شـوند. 

حتی اگر آن اتفاق می افتاد دیگر نیازی به همان پوشه پرونده هم نبود. 
االن سیستم صدور احکام به بیمه ها و ثبت احوال متصل است؟

خیـر؛ این هـا اطالعاتـی جـدای از سیسـتم احـکام مبادلـه می کننـد. سیسـتم صـدور 
احـکام انحصـاری و خاص اسـت. البته مشـابه ایـن را دانشـگاه علوم پزشـکی دارد، چون 
شـرکتی کـه قبل از بهـور این کار را برای صنـدوق انجام می داد بعد از صنـدوق با وزارت 
بهداشـت قرارداد بسـت و سیسـتم احکام مشـابهی را بـرای آن ها طراحی کـرد، اما آن ها 
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کامال جدا هستند و ارتباطی با ما ندارند. 
زمـان سیسـتمی شـدن و تعریف نـام کاربری بـرای دسـتگاه ها دوره آموزشـی 

برای کارمندان برگزار شد؟ 
بلـه؛ اول آموزش وپـرورش، بعـد علوم پزشـکی و سـپس دانشـگاه اصفهـان را هـم نام 

کاربری گرفتیم، کارشناسانشان را به صندوق دعوت کردیم و آموزش دادیم. 
آموزش ها در استان بود؟

بله.
نماینده از بهور آمد؟

خیر؛ خود ما آموزش دادیم.
اگر مشکلی پیش بیاید شما پاسخگو هستید یا به بهور ارجاع داده می شود؟

خودمان پاسخگو هستیم.
دستگاه ها مشکلی با ثبت سیستمی اطاعات نداشتند؟

خیـر؛ اتفاقـا اسـتقبال هـم کردنـد و خودشـان درخواسـت می دهنـد. گاهـی حجم کار 
مثـال در مهرمـاه بـه خاطـر بازنشسـته های آموزش وپـرورش زیـاد می شـد؛ بنابراین کار 
پرونده هـا سـه چهـار مـاه طـول می کشـید، بـرای این که فرآیند تسـریع شـود خودشـان 
نیـروی کمکـی می فرسـتادند و بـا تایپیسـت بـه صنـدوق می آمدنـد تـا به همـکاران ما 
کمک کنند و امور تسـریع شـود، بعد دیدند این روش هم پاسـخگو نیسـت. درخواسـت 

دادند که به آن ها اجازه ورود اطالعات از طریق وب سایت داده شود. 
در اصفهان همه دستگاه ها برای ورود اطاعات به سیستم متصل هستند؟

البتـه  خیـر؛ آموزش وپـرورش و علوم پزشـکی و دانشـگاه اصفهـان فعـال هسـتند. 
دسـتگاه ها به سیسـتم احکام متصل نیسـتند. درگاهی در سـایت برای آن ها تعریف شـده 
تـا وارد شـوند و اطالعـات فرم هـای 2و1 را ثبـت کننـد، ایـن طور نیسـت که بـه صدور 

احکام متصل باشند. 
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چرا سایر دستگاه ها فعال نشدند؟
تعداد بازنشسته آن ها کم و نهایتا 20 مورد در سال است.

صندوق درخواستی برای فعال شدن اینترنتی به آن ها نداده است؟
خیـر؛ درخواسـت از سـمت آن هـا مطرح می شـود و چـون تعـداد بازنشسـته آن ها کم 
اسـت پرونده هـا را دسـتی می آورنـد و همـکاران ثبـت می کننـد، هـر دسـتگاهی کـه 

درخواست داده بالفاصله برایش نام کاربری تعریف کرده ایم. 
قبل از شـروع فرآیند سیسـتمی شـدن برنامه راهبردی تنظیم شـده بـود یا امور 

با آزمون وخطا پیش رفت؟ 
بـه هـر حـال هـر برنامـه ای بـا آزمون وخطـا همـراه اسـت. بـرای مثـال مـا سیسـتم 
پارادوکـس را از قبل داشـتیم و بخشـی از اطالعات از آن گرفته شـد، یـا برخی اطالعات 
را همـکاران جدیـد وارد کردنـد، برخـی مـوارد هـم به مـرور زمـان حل شـدند، االن هم 
گاهـی مشـکالتی پیـش می آیـد کـه برطرف می کنیـم و هر چند سـال یک بار سیسـتم 

مورد بازبینی قرار می گیرد. 
مدت زمان برقراری در اصفهان چقدر است؟

با توجه به نیروی کمی که داریم بین یک تا دو ماه طول می کشد.
پرونده ها را پیش از بازنشستگی نمی فرستند تا فرآیند تسریع شود؟

مـا هـر سـال دو نوبـت در خصـوص این موضـوع نامه می زنیـم و اعـالم می کنیم که 
سیسـتم احـکام مـا اجـازه دارد اطالعـات را زودتـر ثبـت کنـد، همـکاری کـه می خواهد 
بازنشسـته شـود اطالعاتش را زودتر بفرسـتید، حتی در دوره های آموزشـی مسـتمری که 
بـا دسـتگاه ها داریـم مـدام تأکیـد می کنیم کـه مثال شـش ماه قبل از بازنشسـته شـدن 
فـرد پرونـده او را بررسـی کننـد تـا اگـر نواقصی نظیر بیمـه احـکام و... دارد شناسـایی و 
زودتـر برطـرف شـوند. برخـی دسـتگاه ها که فعال تر هسـتند ایـن کار را انجـام می دهند 
امـا متأسـفانه مشـکلی کـه مـا داریم این اسـت کـه کارشناسـانی کـه یکی دو سـال به 
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صـورت حضـوری، تلفنی و... آمـوزش می بینند به محـض این که به مرحله ای می رسـند 
کـه کار را بـدون نقـص بـرای ما ارسـال کننـد جابه جا می شـوند و فرد جدید کـه می آید 

باید مجددا مورد آموزش قرار گیرد. 
با مدیران دستگاه ها تعامات دوستانه ای در این حوزه ندارید؟

ارتباطاتی داریم اما نمی توانیم در حوزه جابه جایی نیرو در درون دستگاه ورود کنیم.
اوج دوران برقراری چقدر بوده است؟

اصفهـان بعـد از تهـران و خراسـان رضوی بیشـترین مـورد را دارد و حـدود 105 هزار 
بازنشسـته اطالعاتشـان در سیسـتم احکام اسـت. ما دو سـال پیش 3-2 نیرو داشتیم که 
سـابقه باالیـی هـم داشـتند، بازنشسـته شـدند و االن دو سـال اسـت کـه ما بـا یک نفر 
کار می کنیـم امـا سـعی کردیـم کـه بیشـتر از دو مـاه نشـود. برقراری های وظیفـه را که 
هرزمـان بیاورنـد سـریع انجـام می دهیـم، اگـر دسـتی و کامل باشـد حتی در عـرض دو 

ساعت انجام می شود اما پرونده بازنشستگی سنگین تر است و زمان می برد. 
به جای نیروهای بازنشسته شده، نیرو نگرفتید؟

خیر؛ متأسفانه اجازه ندادند.
بـه نظرتـان نقـاط ضعف و قوت سیسـتم احکام چیسـت و چه پیشـنهادی برای 

بهبود سیستم دارید؟ 
در جلسـاتی کـه داشـتیم گفتیـم اصـال به ما سیسـتم ندهیـد امـا سیسـتم ها را به روز 
کنیـد. مثـال سیسـتم شـاغلین، اگر بتوانیـم آن را بـه مرحله نهایـی برسـانیم و همکاران 
سـتاد مـا اقدامـی جـدی روی آن انجـام دهند تا سیسـتم شـاغلین راه اندازی شـود نظام 
متحـول می شـود. بایـد یـک مدیر مثـل آقای ثابـت بیاید تا امـروز هم مثل دهـه 70 که 
کارهـای بزرگـی انجـام دادیـم ایـن کار بـه طور جـدی پیگیری شـود و به ثمر بنشـیند.

اگر سیستم شاغلین فعال شود، ما با یک کد ملی همه احکام و موارد الزم را در سیستم 
کنترل می کنیم و بدون هیچ نیازی به مدارک کاغذی با سرعت بسیار باال کار انجام می شود.
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بحـث دیگـر این اسـت کـه ما بـه دسـتگاه ها می گوییم سیستم شـان جزیره ای اسـت 
امـا خودمـان در صندوق به همین صورت هسـتیم، مثال درآمدوهزینه سیسـتم وین فورز، 
مالـی سیسـتم پرداخت مسـتقیم و فنی سیسـتم احـکام دارد و... همه هـم دیوار محکمی 

دور سیستم شان کشیده اند و می گویند کاری نکنید که سیستم خراب می شود. 
سیسـتم بایـد انعطاف پذیـر باشـد، همیـن سیسـتم هایی که داریـم اگر به هـم متصل 
شـوند پیشـرفت بسـیار زیادی در کار خواهیم داشت. چندین سال اسـت که ما درخواست 
می دهیـم و بـا بسـیار از همـکاران در زمـان مدیریت هـای مختلـف صحبـت کردیـم. 

درخواست دادیم برای شاغلین یک پرونده الکترونیکی تشکیل دهند مثل ژاپن. 
محتوای پرونده چه باشد؟

تمـام اطالعـات شـخص از تاریـخ تولد تـا تاریخ فـوت در یـک پرونده ثبت می شـود. 
از مدرسـه و دانشـگاه تـا اشـتغال و... درخواسـت دادیـم و بـه مـا قـول هـم دادنـد امـا 
اقدامـی صـورت نگرفـت. حتـی ایـن پرونـده در مـواردی جلـوی فسـاد را هـم می گیرد، 
مثـال می بینیـم فـردی بـدون تحصیـالت دانشـگاهی ناگهان بـا مدرک دکتری سـمت 

می گیرد، اگر پرونده شفاف باشد این موارد حل می شوند. 
خیل ممنون؛ اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

امیـدوارم بتوانیـم سیسـتم شـاغلین را تکمیل کنیـم. نرم افـزاری روی سـایت طراحی 
کنیـم و بگوییـم همـه دسـتگاه های اجرایـی اطالعات شاغلین شـان را آنجا ثبـت کنند و 

بعد آن را به سیستم خودمان منتقل کنیم. 
حتـی بـرای تعییـن بدهی ها درخواسـت دادیم سیسـتمی طراحی شـود که دسـتگاه به  
صـورت اینترنتـی فرم هـای تعییـن بدهـی را تکمیـل و وجـه را واریز کند و ما سیسـتمی 
اعـالم وصـول کنیـم و دیگر به مراجعـه حضوری نیازی نباشـد یا مـا بخواهیم اطالعات 

را برای دستگاه پست کنیم. 
از لطف شما و وقتی که به ما اختصاص دادید بسیار ممنونم.



بخش سوم:

پیوست ها





فهرست افراد
در جـدول زیـر فهرسـت اشـخاصی کـه بـا آنان جلسـات گفت وگو داشـتیم بـه همراه 
سـمت آنـان مالحظـه می شـود. ایـن فهرسـت به ترتیـب حـروف الفبـا و بر مبنـای نام 

خانوادگی تنظیم شده است. 

جدول 2: اسامی مخاطبان گفت وگو

سمت مربوطهنام و نام خانوادگیردیف

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم هابهروز انتظاری1

مدیر استان اردبیلقاسمعلی جعفری2

مدیرکل فنیاکبر شیرمحمدی3

مدیر استان البرزمهرداد محمدبیگی4

رئیس گروه برنامه ریزیشهره لطیفی5

همکار دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم هاطیبه جلیلی6

همکار اداره کل فنیاحمد قربانی7

مدیر استان اصفهانشهروز عبادی8
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نمونه برخی از مستندات
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