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اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح ادغام مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي
كاركنان شركت فوالد در صندوق بازنشستگي كشوري»

چکیده
مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان شركت فوالد در سال  135۴تأسیس شد و پس از چند
سال فعالیت در زمینه امور بازنشستگي كاركنان شركت فوالد در سال  137۶با ماهیت يك مؤسسه
غیردولتي و از نظر اداري و مالي مستقل ،به ثبت رسید و پس از آن در سال  1391با تصويب بند
« »59قانون بودجه كل كشور ،از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي منتقل شد .صندوق فوالد هماكنون  ۸5هزار نفر بازنشسته و  12هزار نفر بیمهپرداز دارد كه
براي تأمین حقوق اين افراد و نیز امور رفاهي و درماني بیمهشدگان و بازنشستگان خود با مشکالت
مالي جدي روبهرو است .اين مسئله بدين معناست كه صندوق به بودجه عمومي وابسته است و از نظر
درآمدي قادر به ايفاي تعهدات خود بدون كمك گرفتن از منابع عمومي نیست .در طي سالهاي
گذشته اقدامات مختلفي ازجمله تصويب بند «ر» تبصره « »7قانون بودجه سال  13۸9كه درپي ادغام
صندوق فوالد در سازمان تأمین اجتماعي بوده است ،جهت سروسامان بخشیدن به مشکالت اين
صندوق صورت گرفته كه هیچکدام اثربخش نبوده است .يکي ديگر از اقدامات در اين زمینه ،تصويب
موادي جهت واگذاري شركتها به صندوق فوالد بوده است كه اين اقدام هم به سبب زيانده بودن و يا
كمبازده بودن شركتها ،نتوانسته مفید واقع شود .در نهايت آخرين اقدام در اين زمینه تصويب بند
«پ» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه است كه براساس آن صندوق فوالد با حفظ هويت مستقل به
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي انتقال مييابد و حداكثر طي مدت سه سال ،كلیه تعهدات حال و
آتي صندوق از طريق سازمان خصوصيسازي و خزانهداري كل كشور پرداخت خواهد شد و میزان
واگذاريها هرساله در بودجههاي ساالنه پادار خواهد گرديد ،كه تاكنون اجرايي نشده است .شايد با
توجه به همین سوابق و تاريخچه است كه طرحي جديد توسط نمايندگان مجلس در دست بررسي
است .اين طرح با هدف رفع مشکل عدم پرداخت بهموقع مطالبات صندوق ازسوي نمايندگان مجلس
ارائه گرديده است كه اگرچه هدف مهمي را مورد توجه قرار داده ،اما خود نیازمند بررسي زيادي است.
طرح يادشده عالوهبر اينکه نص ماده ( )12قانون برنامه ششم را كه بر هويت مستقل صندوق و
پرداخت تعهدات صندوق توسط دولت تأكید ميكند ،ناديده ميگیرد ،با چالشهايي جدي نیز روبهرو
است .ازجمله اين چالشها ،تفاوت نرخ كسر حق بیمه ،تفاوت در شرايط احراز بازنشستگي ،تفاوت
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درآمد مشموالن كسر حق بیمه ،تفاوت میزان حقوق ازكارافتادگي و وظیفه ،چالش هزينههاي درمان،
چالش فعالیتهاي اقتصادي و چالش بار مالي ناشي از انتقال و غیره است كه يقیناً ميتواند به
نارضايتي مشموالن در هر دو صندوق بینجامد .از طرفي ديگر به نظر ميرسد طرح به اين دلیل كه
ميتواند به ايجاد تعهدات و زيانهاي جديد براي صندوق كشوري منجر شود ،ميتواند با اصل
هفتادوپنجم قانون اساسي نیز مغاير باشد .با توجه به جمیع اين موارد ميتوان نتیجه گرفت كه طرح
اين ادغام چندان منطقي بهنظر نميرسد .بنابراين پیشنهاد ميشود شرايطي براي مشموالن جديد
فراهم گردد تا در يکي از صندوقهاي بازنشستگي و يا يك صندوق ديگر اقدام به بیمهپردازي نمايند.
مقدمه
صندوق بازنشستگي فوالد در سال  135۴براي رسیدگي به امور بازنشستگي كاركنان شركت فوالد
ايران تأسیس شد و در سال  1375با ماهیتي مجزا و مستقل به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان
فوالد تغییر نام يافت .اين صندوق درحال حاضر در حدود  ۸5هزار نفر بازنشسته مستمريبگیر و 12
هزار نفر بیمهپرداز شامل كاركنان واحدهاي معدني و صنعتي ،فوالدي و ستادي دارد .بررسيها
درخصوص شاخصهاي بیمهاي صندوق نشان ميدهد كه نرخ پشتیباني در اين صندوق  0/1۴درصد
است كه نسبتي بسیار پايین به حساب ميآيد ،اين نرخ نشانگر بحران در تراز منابع و مصارف سازمان
است .با توجه به اين مطلب و نیز وابستگي مالي كامل صندوق به بودجه عمومي ،روشن است كه
صندوق دچار بحران است .در اين جهت و براي رفع اين مشکل ،طي سالهاي گذشته پیشنهادهاي
مختلفي ارائه شده است ،ازجمله پیشنهادهاي مکرر در اين زمینه ادغام صندوق فوالد در صندوق
بازنشستگي ديگري است كه البته تاكنون عملي نشده است .شايان ذكر است در كنار پیشنهادهاي
يادشده ،قوانین بودجه سنواتي جهت تأمین منابع مالي و اجرايي شدن تعهدات صندوق مصوب
ميگردد .مضاف بر آن قوانین ديگري نیز درخصوص نحوه اداره ،ادغام ،تأمین منابع و رد ديون صندوق
در طي سالهاي  13۸9تاكنون بهشرح جدول  1پیوست مصوب گرديد كه هیچكدام نتوانسته است
مشکالت اين صندوق را يكبار براي همیشه حل نمايد .طرح ادغام مؤسسه صندوق حمايت و
بازنشستگي كاركنان شركت فوالد در صندوق بازنشستگي كشوري 1در همین جهت و با هدف رفع
 .1ماده واحده ـ دولت مکلف است تا پایان سال  1۳۹۶مؤسسه صندوق حمایت و یا بازنشستگی کارکنان شرکت فوالد را
با کلیه اختیارات ،وظایف ،داراییها ،سهام ،امتیازات ،موجودی ،اسناد ،اوراق بهادار ،امکانات ،تجهیزات ،نیروی انسانی،
تعهدات ،بدهیها ،تعهدات آییننامهای مرتبط با مشارکین و مطالبات ناشی از اجرای آکچوئری ،موضوع بند «پ» ماده ()1۲
قانون برنامه ششم توسعه را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام نماید.
تبصره «»۱ـ بار مالی و هزینه انتقال از حمل سهام قابل واگذاری دولتی در بنگاههای اقتصادی از طرف دولت تأمین و
پرداخت میشود.
تبصره «»۲ـ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولین صندوق مزبور براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و
مقررات صندوق بازنشستگی کشوری است و معادلسازی حقوق به نحوی که میزان دریافتی آنها کمتر از قبل نباشد ،انجام شود.
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مشکالت مزبور ،ازسوي نمايندگان مجلس ارائه شده است .در اين گزارش موضوع از جهات مختلف
مورد بررسي قرار ميگیرد.
بررسي چالشهاي انتقال صندوق بازنشستگي فوالد به تفکیك عوامل مختلف
 .1چالش نرخ كسر حق بیمه
مهمترين بحث در مورد وروديهاي صندوقهاي بازنشستگي نرخ حق بیمه يا كسور بازنشستگي است.
نرخ كسور بازنشستگي در صندوق بازنشستگي كشوري درحال حاضر 1برابر  22/5درصد بوده كه 9
درصد از آن توسط كاركنان و  13/5درصد مابقي مربوط به كارفرما يعني دولت است .اين نرخها در
صندوق بازنشستگي فوالد معادل  10درصد سهم كارمند و  20درصد كارفرماست .بايد دانست تفاوت
در اين نرخها باعث ايجاد تفاوت در میزان حق بیمههاي پرداختي ازسوي مشتركین ميگردد .به هر
صورت اين تفاوت خواه از نوع افزايش باشد ،خواه از نوع كاهش ،ميتواند با مقاومتها و اعتراضاتي
روبهرو شود .علت اين اعتراض در تفاوت میزان حق بیمه پرداختي با دريافت میزان حقوق واحد در بین
دو گروه پیش از ادغام و پس از ادغام خواهد بود.
 .2چالش شرايط احراز بازنشستگي
بررسي آيیننامههاي دو صندوق نشان ميدهد كه بسیاري از شرايط مورد نیاز بهمنظور احراز
بازنشستگي افراد در دو صندوق يکسان نبوده و موارد تفاوت میان اين دو صندوق وجود دارد كه تسري
قوانین بازنشستگي كشوري به فوالد و يا بالعکس ميتواند مشکالت و پیامدهاي بسیاري را براي
مشموالن دو صندوق بهوجود آورد .برخي از اهم شرايط بهشرح جدول زير ارائه شده است:

 .1بهموجب ماده ( )1۲قانون اصالح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب  1۳7۹و مصوبه شماره
/55880ت ۲۳۳58هـ مورخ  1۳7۹/1۲/07هیئت وزيران از تاريخ  1۳7۹/07/01برابر  ۲۲/5درصد مصوب گرديده است.
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جدول  .1شرايط احراز بازنشستگي در صندوقهاي بازنشستگي فوالد و كشوري

شرايط

صندوق بازنشستگي كشوري

صندوق بازنشستگي فوالد

براساس ماده ( )103قانون مديريت خدمات كشوري:
الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصي و
سيوپنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصیالت دانشگاهي
كارشناسي ارشد و باالتر با درخواست كارمند براي سنوات باالتر از
سي سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیستوپنج سال سابقه خدمت
با بیستوپنج روز حقوق.

حداقل سن براي احراز بازنشستگي شصت
سال تمام براي مستخدمین مرد و
پنجاهوپنج سال تمام براي مستخدمین زن
ميباشد.
حداقل سابقه خدمت مورد نیاز براي احراز
شرايط بازنشستگي مشتركین زن و مرد
برابر با سي سال است.
استفاده از شرايط بازنشستگي پیش از
موعد بهشرط پرداخت بار مالي تحمیلي به
مؤسسه صندوق ،مجاز ميباشد و بهاستناد
قانون بازنشستگي پیش از موعد كاركنان
دولت مورد عمل در سالهاي  1393و
 139۴حداقل سابقه خدمت معتبر براي
خانمها بیست سال و براي آقايان
بیستوپنج سال است.

بازنشستگي

تبصره « -»1سابقه مذكور در بند «الف» و همچنین شرط سني
مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيانآور و
جانبازان و معلوالن تا پنج سال كمتر ميباشد و شرط سني براي
زنان منظور نميگردد.
تبصره « -»2دستگاههاي اجرايي مکلفند كارمنداني كه داراي سي
سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصي و شصت سال سن و
همچنین كارمنداني كه داراي سيوپنج سال سابقه خدمت براي
مشاغل تخصصي و شصتوپنج سال سن ميباشند را رأساً و بدون
تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره « -»3دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي

ازكارافتادگي

شصتوپنج سال سن و حداقل بیستوپنج سال سابقه خدمت
ميباشند را بازنشسته كنند .سقف سني براي متصديان مشاغل
تخصصي هفتاد سال است .كارمندان تخصصي فوقالذكر كه سابقه
خدمت آنها كمتر از بیستوپنج سال است ،در صورتيكه بیش از
بیست سال سابقه خدمت داشته باشند ميتوانند تا رسیدن به
بیستوپنج سال سابقه ،ادامه خدمت دهند و در غیر اين صورت
بازخريد ميشوند.
هرگاه مستخدم رسمي (ناشي از كار يا غیركار) علیل و ياا باهعلات
حادثه ناقص شود به نحاوي كاه از كاار كاردن بااز بماناد ،وظیفاه
ازكارافتادگي دريافت خواهد داشت .ضمناً موارد باياد حساب مفااد
ماده ( )۸۴قانون استخدام كشوري به تصويب شاوراي اماور اداري و
استخدامي برسد.

در صورتيكه ازكارافتادگي كامل فرد
ازسوي كمیسیون پزشکي صندوق تأيید
شود ،فرد مجاز به دريافت مستمري
ازكارافتادگي خواهد بود.

در همین خصوص ذكر چند نکته ديگر ضروري است:
ا بهموجب قوانین موجود ،صرفاً سوابق خدمت در بخش دولتي بهعنوان سنوات قابل قبول براي
احراز شرايط بازنشستگي در صندوق بازنشستگي لحاظ خواهند شد و سوابق بخش غیردولتي
مشتركین تنها بعد از احراز شرايط بازنشستگي و بعد از انتقال حق بیمه و پرداخت مابهالتفاوت آن قابل
پذيرش است .لذا به فرض انجام ادغام ،درصورتي كه افراد بخواهند سوابق خدمت خود در بخش
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غیردولتي را به صندوق كشوري منتقل كنند ،با توجه به ماهیت استخدامي افراد و شرايط صندوق
فوالد ،انتقال و احراز شرايط بازنشستگي بهشدت مشکلزا بوده و نیازمند محاسبات دقیق و تغییراتي در
قوانین اين حوزه است.
ا تعريف كارهاي سخت و زيانآور در دو صندوق فوالد و كشوري متفاوت است ،از طرفي ديگر
نهتنها مرجع تصويب اين مشاغل در اين صندوقها متفاوت است ،بلکه با توجه به تفاوت در ماهیت
مستخدمین مشموالن دو صندوق ،برخي شرايط از حیث سخت و زيانآور بودن در دو صندوق متفاوت
بوده كه اين مسئله ميتواند مشکالت بيشماري را در احراز بازنشستگي افراد بهخصوص در صندوق
بازنشستگي فوالد بهوجود آورد.
 .3چالش درآمد مشمول كسر حق بیمه
تفاوت در حقوق بازنشستگي يکي از مهمترين مواردي است كه ميتواند فرايند انتقال صندوقها را با
مشکل و چالش مواجه كند .لذا درصورتي كه به سبب انتقال ،سطوح اين حقوق دچار تغییرات منفي
شود ،بیشترين مقاومت و اعتراض را در پي خواهد داشت .اين تفاوت از دو موضوع ناشي ميشود:
الف) تفاوت در فرمول محاسبه مستمري است .بررسي قوانین نشان ميدهد كه اين فرمول
محاسبه در هر دو صندوق واحد بوده و لذا تفاوتي در محاسبه میزان حقوق بازنشستگي و معدل حقوق
و مزايا وجود ندارد.
ب) تفاوت در درآمدهاي مشمول كسور حق بیمه در دو صندوق است .از آنجايي كه نظام پرداخت
كاركنان مشتركین تحت پوشش صندوق كشوري از دو قانون «نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و
«قانون مديريت خدمات كشوري» تبعیت ميكند ،و صندوق فوالد از «نظام پرداخت كاركنان براساس طرح
طبقهبندي مشاغل» ميباشد ،لذا رديفهاي درآمدي كه مشمول كسر حق بیمه ميشوند در دو صندوق
متفاوت است ،و از آنجايي كه مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي ،حقوق مشمول كسور حق بیمه است ،بر
اين اساس در شرايط واحد ،افراد در يك صندوق ميتوانند حقوق بازنشستگي متفاوتي دريافت كنند.
 .4چالش میزان حقوق ازكارافتادگي و وظیفه
يکي ديگر از مواردي كه ميتواند نشاندهنده تفاوت يا تشابه در ويژگيهاي صندوق باشد ،میزان وظیفه
ازكارافتادگي و فوت در دو صندوق است .در اين خصوص بايد اشاره كرد كه ضوابط محاسبه وظیفه وراث
قانوني مشتركین كسورپرداز و حقوقبگیران در دو صندوق به يکديگر شباهت دارد ،اما در عین حال موارد
افتراق نیز وجود دارد ،ازجمله اين تفاوتها يکي محاسبه دو گروه باالتر براي مشموالن صندوق كشوري ،در
حین محاسبه وظیفه و دوم در نظر گرفتن حداقل سوابق خدمتي  15سال براي آنان است .اين درحالي
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است كه در صندوق فوالد حداقل سوابق خدمتي  20سال در نظر گرفته ميشود و مضافاْ اينکه ،تفاوتها در
نظام پرداخت دو صندوق باعث ايجاد اختالف در میزان حقوق مستمري بازنشستگي و به تبع آن وظیفه و
ازكارافتادگي است .اين افتراق سبب بروز تفاوتهايي خواهد شد كه در صورت انتقال صندوق فوالد ،با توجه
به شرايط فعلي مشکالت متعددي ايجاد خواهد كرد.
 .5چالش هزينههاي درمان
صندوق بازنشستگي فوالد براي صاحبان دفترچه درمان ،پوشش تقريباً كامل درمان را در نظر گرفته است.
بدين معنا كه تمامي مخارج درماني و دارويي افراد با فرانشیز اندك يا بدون فرانشیز پوشش داده ميشود.
وجود شرايط سخت كاري مشتركین صندوق بازنشستگي فوالد الزام به وجود پوشش بیمه درمان كامل را
اجتنابناپذير مينمايد .در صندوق بازنشستگي كشوري پوشش ارائه شده در قالب بیمه تکمیلي درمان
است كه با پوشش فوالد هم از نوع نحوه ارائه و هم از نوع بسته خدمات تفاوت بسیار دارد .لذا برقراري اين
ادغام ميتواند مقاومت بسیاري را ازسوي صندوق بازنشستگي فوالد ايجاد كند.
 .6چالش فعالیتهاي اقتصادي
تركیب سرمايهگذاريها و سود حاصل از آن ،عالوهبر اينکه میزان ريسك سرمايهگذاري و رويکرد
صندوقها به مديريت آن ريسكها را نشان ميدهد ،سودآوري آنها را بهعنوان يکي از مهمترين منابع
ايفاي تعهدات نیز بیان ميكند .وجود شاخصهايي از قبیل تركیب پرتفوي سرمايهگذاري ،سهم هر يك
از صنايع از سرمايهگذاري بورسي يا غیربورسي ،میزان سوددهي و ...ميتواند فقدان استراتژي و
سرمايهگذاري يکسان در دو صندوق فوالد و كشوري را بازگو كند .مضاف بر آن وجود شركتهاي
واگذارشده ازسوي دولت بابت رد ديون به صندوق بازنشستگي فوالد مسئله مهمي است كه در صورت
انتقال ميتواند صدماتي را بر پرتفوي صندوق بازنشستگي كشوري وارد نمايد.
جدول  .2درآمد فعالیتهاي اقتصادي در صندوق فوالد
شرح

(میلیون ريال)

1394

سرمايهگذاري در سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس

1.۶۴0.25۶

سرمايهگذاري در سهام شركتهاي خارج از بورس

2.131.39۶

درآمد حاصل از فروش سهام

519.900

درآمد حاصل از فروش امالك

۴1۶

سود سپرده بانکي

۴5.۸۸5

درآمد اجاره و شارژ ساختمان

2.573
0

ساير
جمع
مأخذ :آمارنامه و صورتهاي مالي مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان شركت فوالد سال .139۴

4.340.426
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جدول  .3درآمد فعالیتهاي اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري (میلیون ريال)

شرح

1394

سود سهام شركتهاي سرمايهگذاري صندوق

7.552.000

سود سهام شركتهاي فرعي و وابسته

7.۸70.000

سود سهام ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس

۶.502.000
270.000

سود حاصل از فروش سهام

1.220.000

سود سپرده بانکي و اوراق مشاركت
سود حاصل از تسهیالت وجوه اداره شده

3۶۸.000

ساير درآمدها

۶1.000
جمع

23.843.000

مأخذ :سالنامه آماري صندوق بازنشستگي كشوري در سال .139۴

 .7چالش بار مالي ناشي از انتقال
وجود برخي مشکالت ،تصمیمات و مطالب پیشگفته بر اين نکته تأكید دارد كه در حال حاضر صندوق
بازنشستگي فوالد با كسري قابل توجهي روبهرو بوده كه اين مسئله منجر به عدم توانايي اين صندوق در برآورده
ساختن تعهدات خود شده است .طرح مسئله ادغام اين صندوق در صندوق بازنشستگي كشوري نیز ارائه راهحلي
مبنيبر رفع اين مشکل بوده است .اما نکته اينجاست كه انتقال اين صندوق با كسري موجود نهتنها مشکلي را
برطرف نميكند ،بلکه صندوق بازنشستگي كشوري را كه خود داراي مسائل بسیار پیچیده از قبیل كمبود بودجه
و مديريت سرمايهگذاري است را دچار بحران نموده و اين صندوق را هر چه بیشتر به بودجه عمومي وابسته
مينمايد .اين مسائل در نهايت نتیجهاي جز افزايش بار مالي و تعهدات بر دوش دولت نخواهد داشت.
بررسي نقاط قوت و ضعف طرح
الف) نقاط قوت طرح
نقطه قوت اصلي اين طرح افزايش سرمايه در نتیجه ادغام داراييهاي مالي و انساني صندوقهاست.
افزايش سرمايهها ميتواند صندوق را قادر سازد تا در پروژههاي بزرگ سرمايهگذاري نموده و سود
بیشتري را جهت اجراي تعهدات صندوق ايجاد نمايد.
ب) نقاط ضعف طرح
 .1ايجاد تعهدات جديد براي صندوق :در ادغام صندوقها اين نکته بايد در نظر گرفته شود كه در
محاسبات فني و تعهدات آتي و كسورات صندوق فوالد ،نميبايست مطالبي خالف قراردادهاي
بیمهشدگان و بازنشستگان با صندوق بازنشستگي كشوري گنجانده و يا مطالبي از قرارداد آنها حذف
گردد ،بهگونهاي كه حقوق و مستمري بازنشستگان كاهش محسوس يابد .رعايت اين موضوع ميتواند
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باعث ايجاد نوعي تعهد جديد براي صندوق كشوري گردد .ضمن اينکه بايد اين نکته را درنظر داشت
كه هرگونه تغییر ساختاري بايد با رعايت حقوق مالکانه اعضاي آن باشد تا مورد تعرض قرار نگیرد.
درحالي كه ادغام اين دو صندوق كه هر دو از حیث مشکالت مالي داراي چالشهاي اساسي ميباشند،
ميتواند مغاير با اصول بیستم و چهلوششم قانون اساسي باشد.
 .2ايجاد هزينههاي مازاد براي صندوق :بايد توجه داشت كه در نتیجه انتقال صندوق فوالد به صندوق
كشوري ممکن است تعدادي از شركتهايي كه دولت جهت تأديه بدهيهاي خود به صندوق فوالد واگذار
مينمايد زيانده باشند ،بنابراين عالوهبر اينکه براي صندوق سودي در بر نخواهد داشت ،بلکه منجر به
افزايش هزينههاي مازاد براي صندوق خواهد شد و همین امر توانايي صندوق را در پرداخت تعهدات به
بیمهشدگان با مشکل مواجه ميسازد ،و باعث تحمیل هزينههاي اضافي بر صندوق خواهد شد.
 .3مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي :از آنجايي كه براساس مواد مطروحه در قوانین
برنامه و بودجههاي سنواتي از سال  1390تاكنون ،دولت مکلف به پرداخت ديون صندوق بازنشستگي
فوالد به مشموالن بوده است ،و از طرف ديگر صندوق بازنشستگي كشوري با در نظر داشتن رديف در
بودجههاي سنواتي ازسوي دولت بهعنوان كمك ،توانايي پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان را
مييابد ،لذا اين ادغام صرفاً ايجاد بار مالي دوچندان بر دوش دولت محسوب شده و اين مسئله مغاير با
اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است .بهعالوه اطالق محل تأمین بار مالي اين طرح كه در تبصره ماده
واحده قید شده است ،مغاير با جزء « »2بند «د» سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون
اساسي در خصوص مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري است ،زيرا محل مصرف اين درآمدها مشخص
است و محلهاي هزينهكرد موضوع اين طرح در قالب آن محلها قرار ندارد.
 .4مغايرت با بند «پ» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه :با توجه به بند مذكور در قانون برنامه
ششم توسعه (جدول  2پیوست) كه مقرر ميدارد :مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد با
كلیه وظايف ،اختیارات ،تعهدات و داراييها ا ازجمله اموال منقول و غیرمنقول ،سهام ،امتیازات ،موجودي،
اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي انتقال مييابد .اما طرح حاضر
خواستار ادغام اين صندوق با تمام اختیارات ،وظايف ،داراييها ،سهام ،امتیازات ... ،تعهدات آيیننامه مرتبط
با مشاركین و مطالبات ناشي از  ...با صندوق بازنشستگي كشوري ميباشد ،كه اين موضوع خالف قانون
برنامه ششم بوده است .مضاف بر اينکه نظر به حکم مذكور در قانون برنامه ،اين طرح در مقام اصالح آن
حکم ميباشد .بهطوري كه براساس ماده ( )131و بند « »3ماده ( )135قانون آيیننامه داخلي مجلس
شوراي اسالمي ،بايد طرحها و لوايح قانوني كه از طرف نمايندگان يا دولت به مجلس پیشنهاد ميشوند،
داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح يا اليحه باشند .از نظر قواعد تنقیحي بايد اين طرح در
قالب عنوان «طرح اصالح بند «پ» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه» تقديم مجلس ميگرديد.
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نتیجهگیري و پیشنهاد
با توجه به يافتههاي اين گزارش به نظر ميرسد انتقال صندوق بازنشستگي فوالد به صندوق بازنشستگي
كشوري بیش از آنکه كمككننده و مفید باشد ،ميتواند مشکالتي را از قبیل نارضايتي و مقاومت
مشاركتكنندگان و نیز زيانهاي مالي ناشي از ناسازگار بودن قوانین و مقررات اين دو صندوق و نیز شرايط
غیرهماهنگ مشموالن صندوقها ايجاد نمايد .بايد به اين نکته هم اشاره كرد كه با توجه به اينکه هر دو
صندوق بودجه خود را از دولت ميگیرند ،و هر دو نیز تحت نظارت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي قرار
داشته ،لزومي براي ادغام آنها وجود ندارد .بنابراين كلیات طرح مذكور مورد قبول نميباشد .اما به جهت رفع
مشکالت فعلي و آتي صندوق فوالد پیشنهاد ميشود .شرايطي براي مشموالن جديد فراهم گردد تا با شروع
بیمهپردازي خود در صندوقي جديد و پايدار با مشکالتي از قبیل مسائل يادشده مواجه نشوند .توضیح اينکه ،با
توجه به مشکالت فعلي صندوق بازنشستگي كشوري و پیگیري مجلس شوراي اسالمي جهت بررسي
كارشناسي مسائل اين صندوق و ارائه راهکارهاي بلندمدت و میانمدت در اين خصوص ،يکي از راهکارهايي
كه تقريباً اجماع كارشناسي بااليي بر روي آن وجود دارد ،تفکیك وضعیت بیمهپردازان فعال زير  20سال
سنوات (صندوق كشوري جوان) از بیمهپردازان باالي  20سال سنوات پرداخت و بازنشستگان (صندوق
كشوري پیر) است .بدين معنا كه مشموالن صندوق جوان در صندوقي جديد به بیمهپردازي ادامه دهند .نکته
حائز اهمیت اين است كه در اداره صندوق جديد تمامي اصول علمي بیمهاي براي پرهیز از ورشکستگي و
برهم خوردن تراز مالي صندوق اعمال گردد تا به سرنوشت صندوق كشوري فعلي مبتال نشود .دسته دوم ذكر
شده (صندوق پیر) در صندوقي با ماهیت حمايتي كه سالیانه دولت بودجهاي را براي آن اختصاص ميدهد
قرار گیرند (اختصاص اين مبلغ هرساله در بودجه سنواتي لحاظ ميشود ،لذا هیچگونه بار مالي براي دولت
نخواهد داشت) .در نتیجه ميتوان اين پیشنهاد را نیز مطرح نمود كه بیمهپردازان فعلي صندوق فوالد (حدود
 12000نفر) به صندوق جوان يا صندوق تأمین اجتماعي منتقل شده و بازنشستگان اين صندوق نیز به
صندوق پیر منتقل گردند .ذكر اين نکته ضروري است كه اين پیشنهاد ميتواند نقاط قوت و ضعفي داشته
باشد كه ميتوان در گزارشي مجزا به آن پرداخت.
با توجه به اينکه پیشنهاد تفکیك مشموالن صندوق بازنشستگي كشوري به دو صندوق بیمهشدگان
باالي  20سال سنوات بیمهپردازي و كمتر از  20سال سنوات بیمهپردازي برمبناي فرضیهاي استوار است
كه هنوز از ثبات اجرايي برخوردار نیست ،بنابراين پیشنهاد مشخص اين است كه جهت رفع مشکالت فعلي
صندوق بازنشستگي فوالد ،وضعیت بازنشستگان اين صندوق از بیمهپردازان فعلي مجزا گردد .بدين ترتیب
كه بیمهپردازان صندوق در قالب صندوقي مستقل يا در يکي از صندوقهاي بازنشستگي فعال ادغام شده و
بازنشستگان اين صندوق نیز از بودجه حمايتي سالیانه دولت بهرهمند شوند.
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پیوست

جدول  .1قوانین بودجههاي سنواتي حدفاصل سالهاي  1389تا  1396درخصوص صندوق فوالد
قانون بودجه
سنواتي

مفاد ماده قانوني

توضیحات

قانون بودجه
سال 13۸9

تبصره «-»7بند «ر»ـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمايت و
موضوع ادغام در
بازنشستگي كاركنان فوالد را با سازمان تأمین اجتماعي ادغام نمايد و كسري
بند مذكور اجرايي
صندوق مزبور را از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف
نگرديد.
 310501منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي) تأديه نمايد.

قانون بودجه
سال 1390

بند «»33ـ به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد
( )۸0.000.000.000.000ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و
شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را بهطور
مستقیم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظیر صندوق
بازنشستگي فوالد ،شركتهاي سازنده ،مشاور و پیمانکار مجري طرحهاي دولتي
و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان تولید و كاهش تلفات برق
با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد .اموال و سهام فوقالذكر براساس صورت
وضعیت مورد تأيید باالترين مقام و ذيحساب دستگاه اجرايي و دستورالعملي كه
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئیسجمهور ظرف سهماه ابالغ ميگردد ،منتقل ميشود.

قانون بودجه
سال 1391

بند «»59ا دولت مکلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد را با
كلیه وظايف ،اموال ،داراييها ،سهام ،امتیازات ،موجودي ،اسناد ،اوراق ،تعهدات
(شامل كلیه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير حقوق و
مستخدمین خود به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد.
به میزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و شركتها و مؤسسات وابسته و تابعه (بهصورت كلي يا سهام) آنها با تأيید وزير
مربوط و وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به صندوق فوالد منتقل ميشود.
تبصره « -»15بند «»27ا دولت مکلف است صندوق بازنشستگي كاركنان

قانون بودجه
سال 1392

صنعت فوالد را با كلیه وظايف ،اموال ،داراييها ،سهام ،امتیازات ،موجودي ،اسناد،
اوراق ،تعهدات (شامل كلیه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير
حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد.
به میزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و شركتها و مؤسسات وابسته و تابعه (بهصورت كلي يا سهام) آنها با تأيید
وزير مربوط و وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به صندوق فوالد منتقل ميشود.
تبصره « -»10بند «ب»ا در اجراي قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل

قانون بودجه
سال 1393

چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانیات
مصوب  1307/12/29وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است نسبت به
وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانیات ايران بابت تمامنگاشت
(هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصوالت دخاني پس از تاريخ «مصوبه

انتقال صندوق
مذكور صورت
گرفت.
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قانون بودجه
سنواتي

مفاد ماده قانوني
واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت
فوالد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي
نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديف  130۴21جدول شماره ( )5اين قانون
واريز نمايد .معادل چهل درصد ( )۴0%از وجوه واريزي از محل رديف -113
 530000جدول شماره ( )9اين قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص مييابد تا
پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئیسجمهور
صرف ساماندهي و ايفاي وظايف حاكمیتي در امور دخاني و نیز تقويت منابع
صندوقهاي توسعهاي بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفافسازي وظايف حاكمیتي و حقوق دولتي در حوزه محصوالت
دخاني در تطبیق با قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون
اساسي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور
مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و تولید محصوالت دخاني را
طي سال  1393به رديف درآمدي فوق واريز نمايد.
تبصره « -»3بند «ف»ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان
خصوصيسازي) اجازه داده ميشود معادل سهام ،سهمالشركه ،اموال ،شركتها و
حقوق بهرهبرداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فوالد به وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،كه براساس قوانین بودجه سالهاي  13۸9تا 1392
مورد توافق وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
قرار گرفته ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال  139۴به آن
صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد .به دولت اجازه داده ميشود نسبت به
اختصاص ده هزار میلیارد ( )10.000.000.000.000ريال از محل جدول شماره
( )1۸اين قانون بهعنوان تنخواه به صندوق مذكور براي جبران عدم تحقق منابع
اين تبصره استفاده كند ،به نحوي كه حداكثر تا پايان سال  139۴تسويه شود.

قانون بودجه
سال 139۴

تبصره « -»10بند «ج»ـ در اجراي قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم
( )۴۴قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانیات مصوب
 1307/12/29وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص
هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانیات ايران بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق
انحصار محصوالت دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد
ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد» براساس گزارش حسابرس اقدام و
وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديف
 130۴21جدول شماره ( )5اين قانون واريز كند .معادل چهل درصد ( )%۴0از وجوه
واريزي از محل رديف  530000-101جدول شماره ( )9اين قانون به تأمین مستمري
بازنشستگان صنعت فوالد كشور اختصاص يافته و در اختیار وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي قرار گیرد .همچنین تا شفافسازي وظايف حاكمیتي و حقوق دولتي در حوزه
محصوالت دخاني در تطبیق با قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم ()۴۴
قانون اساسي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور
مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و تولید محصوالت دخاني را طي
سال  139۴به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.

توضیحات
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قانون بودجه
سنواتي

مفاد ماده قانوني
تبصره « - »7بند «الف»ـ كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي استخراجكننده

قانون بودجه
سال 1395

سنگ آهن كه پروانه بهرهبرداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و
صنايع معدني ايران (ايمیدرو) و شركتهاي تابعه است ،ولي فاقد قرارداد با
سازمان مذكور و شركتهاي تابعه ميباشند ،موظفند بابت حق انتفاع پروانه
بهرهبرداري از معادن فوق در سال  1395بیست درصد ( )%20مبلغ فروش
محصوالت خود را به حساب درآمد عمومي رديف  130۴19جدول شماره ()5
اين قانون نزد خزانهداري كل كشور پرداخت كنند .در صورت سرمايهگذاري براي
تکمیل زنجیره تولید ،حق انتفاع بهصورت پلکاني نزولي در طول زنجیره فرآوري،
توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال  1395وصول خواهد شد .موارد
فوق صرفاً به شركتهايي تعلق ميگیرد كه زنجیره ارزش فرآوري را در داخل
مجموعه همان شركت انجام دهند .درصورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با
رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايهگذاري در معادن و صنايع
معدني پايیندستي كنند به میزان ده درصد ( )%10سرمايهگذاري صورتگرفته از
محل سود بهعنوان حق انتفاع بهرهبرداري محاسبه ميشود .پنجاه درصد ()%50
درآمد موضوع رديف  130۴23از محل اعتبارات رديف 157ا 530000از طريق
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در اختیار صندوق بازنشستگي فوالد و مبلغ
چهار هزار و سیصد میلیارد ( )۴.300.000.000.000ريال از مبالغ واريزي
موضوع رديف  130۴19اين تبصره با میزان دريافتي بهصورت تخصیصيافته
توسط خزانهداري كل كشور از طريق رديفهاي ۸2ا 530000و 120ا530000
(هشتاد درصد ( )۸0%سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بیست
درصد ( )%20سازمان زمینشناسي و اكتشافات معدني كشور در اختیار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت قرار ميگیرد تا جهت طرحهاي اكتشافي ،طرحهاي
پژوهشي ،كاربردي ،زيستمحیطي و ايجاد زيرساختهاي معدني و ايمني معدني
هزينه شود .مبلغ سیصد میلیارد ( )300.000.000.000ريال از درآمد اين جزء
از طريق طرح  130۴01100۶صرف زيرساختهاي معدني ميشود .مالیات بر
درآمد سال  1395هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معین
استان محل استقرار معدن واريز ميشود.
تبصره « -»7بند «ج»ـ در اجراي قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل
چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانیات
مصوب  1307/12/29و اصالحات بعدي آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانیات ايران
بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصوالت دخاني پس از تاريخ
الزماالجرا شدن «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق
بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور
را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديف 130۴21
جدول شماره ( )5اين قانون واريز كند .همچنین تا شفافسازي وظايف حاكمیتي
و حقوق دولتي در حوزه محصوالت دخاني در تطبیق با قانون اجراي سیاستهاي

توضیحات
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قانون بودجه
سنواتي

مفاد ماده قانوني
كلي اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف
است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت
واردات و تولید محصوالت دخاني را طي سال  1395به رديف درآمدي مذكور
واريز كند.
تبصره « -»7بند «هـ» ـ بهمنظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق
بازنشستگي فوالد ،دولت مکلف است نسبت به تأديه هجده هزار میلیارد
( )1۸.000.000.000.000ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1395
اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود .رقم مزبور در
حسابهاي فيمابین دولت و صندوق يادشده منظور ميگردد.
تبصره « -»7بند «هـ»ـ بهمنظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فوالد،

قانون بودجه
سال 139۶

دولت مکلف است در سال  139۶نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل
اعتبارات پیشبیني شده در رديف ( )19جدول شماره ( )1۸و همچنین
رديفهاي  530000-151و  530000-9۸جدول شماره ( )9اين قانون بابت
پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نمايد .درصورت عدم تکافو و يا
عدم تحقق منابع اعتبارات پیشبیني شده در رديفهاي فوقالذكر دولت ميتواند
از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي رديف 530000-۶
جدول شماره ( )9اين قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نمايد .رقم
مزبور در حسابهاي فيمابین دولت و صندوق يادشده منظور ميگردد.

توضیحات
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جدول  .2قوانین برنامههاي توسعه پنجم و ششم درخصوص مؤسسه صندوق حمايت
و بازنشستگي كاركنان فوالد
مفاد ماده قانوني

قانون
ماده ()26

قانون برنامه
پنجم

به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد ثبات ،پايداري و تعادل بین منابع و
مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصالح ساختار اين صندوقها براساس
اصول زير اقدام قانوني را بهعمل آورد.
الف ا  .1كاهاش وابستگي اين صندوقها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به
استثناء ساهم قانوني دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف ازجمله
تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهاي،
كاهش حمايتهاي غیربیمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي ،تقويت
سازوكارهاي وصول به موقع حق بیمهها و تقويت فعالیتهاي اقتصادي و
سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه ،به نحوي كه
سود سرمايهگذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانکي نباشد.
 .2انجام هرگونه فعالیت بنگاهداري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و
موارد قبلي و موجود و نیز سهام مديريتي كه در ازاي مطالبات به صندوقها واگذار
ميشود بايد طي برنامه زمانبنديشدهاي كه به تصويب هیئت وزيران ميرسد تا
پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
 .3همچنین ايجاد هرگونه تعهد بیمهاي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول
قوانین بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است .تعهدات تکلیفشده فقط در
حدود ارقام مذكور قابل اجراست.
ب) استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق
مختلف ازجمله تجديدنظر در ساختار بیمههاي اجتماعي ،سازمان تأمین اجتماعي و
صندوقهاي تابعه بهويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصالح ساختار و تجهیز
ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي براساس اساسنامه دولت به نحوي
كه بر كاهش هزينههاي سرباري نیروي انساني از منابع بیمه و كاهش تصديگري
تأكید نمايد.
تبصره ا دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز ،زمان بهرهمندي ،نظام
امتیازبندي بازنشستگي (مشاغل غیرتخصصي) تعیین مشاغل سخت و زيانآور،
میزان و تركیب نرخ حق بیمه ،افزايش سنواتي و چگونگي اصالح ساختار صندوقها
اقدام قانوني الزم را انجام دهد.
ماده ()12

قانون برنامه
ششم

الف) دولت مکلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت
به تأديه بدهي حسابرسيشده خود به سازمان تأمین اجتماعي از محل سهام قابل
واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سیاستهاي كلي اصل چهلوچهارم ()۴۴
قانون اساسي و اصالحات بعدي آن ،امالك مازاد بر نیاز دستگاههاي اجرايي ،تأديه
نقدي در بودجه سنواتي ،اوراق بهادار قانوني و امتیازات مورد توافق اقدام كند .اين
بند شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائیه و
نهادهاي عمومي غیردولتي نميشود.

توضیحات
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مفاد ماده قانوني

قانون

توضیحات

تبصره -در اجراي حکم اين بند بايد سالیانه حداقل ده درصد ( )10%بدهي دولت
به سازمان تأمین اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمین
اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پیشبیني و تأمین شود.
ب) سازمان تأمین اجتماعي موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجراي
قانون برنامه ،حقوق بازنشستگان و مستمريبگیران را متناسبسازي نمايد.
بند «ب» ماده ( )12در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداكثر
حقوق بازنشستگي و وظیفه كاركنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعي
مصوب  13۶1/3/30و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظیفه مصوب
1373/0۶/23حاكم است.
پ) مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد با كلیه وظايف،
اختیارات ،تعهدات و داراييها -ازجمله اموال منقول و غیرمنقول ،سهام،
امتیازات ،موجودي ،اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي انتقال مييابد.
حداكثر طي مدت سه سال ،كلیه تعهدات حال و آتي صندوق -به میزاني كه
براساس مطالعات محاسبه بیمهاي براي تعیین ارزش فعلي تعهدات آتي (اكچوئري)
كه حداكثر ظرف مدت سه ماه به تأيید سازمان حسابرسي كشور ميرسد و مورد
تأيید سازمان قرار ميگیرد -با منابع حاصل از واگذاري سهام ،سهمالشركه ،اموال
شركتها ،امتیازات ،حقوق بهرهبرداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع
حسب مورد از طريق سازمان خصوصيسازي و خزانهداري كل كشور پرداخت
خواهد شد .میزان واگذاريها هرساله در بودجههاي سالیانه پادار خواهد گرديد.
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آمارنامه و صورتهاي مالي مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان شركت فوالد سال .139۴
گزارش آسیبشناسي واگذاري صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان شركت فوالد به صندوق كشوري،
مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا.
سالنامه آماري صندوق بازنشستگي كشوري در سال .139۴
قانون بودجه سال  13۸9كل كشور.
قانون بودجه سال  1390كل كشور.
قانون بودجه سال  1391كل كشور.
قانون بودجه سال  1392كل كشور.
قانون بودجه سال  1393كل كشور.
قانون بودجه سال  139۴كل كشور.
قانون بودجه سال  1395كل كشور.
قانون بودجه سال  139۶كل كشور.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( 139۴ا .)1390
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (.)1۴00-139۶

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16055 :

عنوان گزارش :اظهارنظر كارشناسي درباره« :طرح ادغام مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان
شركت فوالد در صندوق بازنشستگي كشوري»

نام دفتر :مطالعات اجتماعي (گروه .رفاه و تأمین اجتماعي)
تهیه و تدوينكنندگان :علي خلیلي ،سمیه صديقي ،منوچهر نامغ ،سیدمحمد موسوي خطاط ،ياسر باقري
ناظران علمي :ايروان مسعودياصل ،محمدرضا مالکي
متقاضي :كمیسیون اجتماعي
همکار :محمد برزگر خسروي (دفتر مطالعات حقوقي)
همکار خارج از مركز :رضا میرزا ابراهیمي
ويراستار تخصصي :ااا
ويراستار ادبي :ااا

واژههاي كلیدي:
 .1صندوق بازنشستگي كشوري
 .2بازنشستگي فوالد
 .3ادغام

تاريخ شروع مطالعه1397/3/17 :
تاريخ خاتمه مطالعه1397/6/14 :

تاريخ انتشار1397/6/18 :

