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سهماهه آخر و عيدي سال  1396بازنشستگان فوالد به نحوي عمل كند كه حداقل مبلغ هشتصد ميليارد تومان
از مطالبات صندوق ياد شده تأديه شود و جهت ايفاي تعهدات قانوني به مستمريبگيران هزينه شود.
در مقدمه توجيهي اين طرح به بند «پ» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده كه براساس آن
دولت مكلف شده است نسبت به پرداخت مطالبات مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد
براساس محاسبات بيمه گري (اكچوئري) با تأييد سازمان حسابرسي و سازمان برنامه و بودجه ظرف سهسال از
محل منابع حاصل از واگذاري سهام ،سهمالشركه ،امتيازات حقوق و بهرهبرداري از معادن و حقوق مالي دولت
اقدام كند.
اظهارنظر كارشناسي درخصوص طرح
در بند «هـ» تبصره « »7قانون بودجه سال  1396كل كشور ،سازوكار تسويه ديون دولت به صندوق بازنشستگي
فوالد پيشبيني شده است .براساس اين بند دولت موظف شده است نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل
اعتبارات پيشبيني شده در رديف ( )19جدول ( )18قانون مزبور (با عنوان «ديون صندوق بازنشستگي فوالد» با
اعتباري حدود  4.550ميليارد ريال) اقدام كند .بنابراين طبق قانون بودجه سال  ،1396مقرر شده ديون صندوق
بازنشستگي فوالد از طريق منابع عمومي دولت ،به ميزان ياد شده تأمين شود.
همچنين در ادامه بند مذكور ،رديف  530000-93قسمت اعتبارات متمركز درآمد – هزينه جدول ( )9قانون
بودجه سال  ،1396با اعتباري معادل  1000ميليارد ريال به «تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فوالد» و رديف
 530000-146همين قسمت نيز با اعتباري معادل  6000ميليارد ريال با عنوان «وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي -صندوق بازنشستگي فوالد -موضوع  43درصد درآمد حاصل از رديف درآمدي  1304231و »1304192

 .1درآمد حاصل از واگذاري ،استخراج و فروش معادن.
 .2درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداري از معادن.
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به صندوق بازنشستگي فوالد اختصاص يافته است .بنابراين مجموع اعتبارات مربوط به تأمين ديون صندوق بازنشستگي فوالد
 10.550ميليارد ريال (جمع رديف  19جدول ( )18و رديف  530000-146جدول ( ))9و مستمري بازنشستگان به مبلغ
 1.000ميليارد ريال در سال  1396بوده است .همچنين در ادامه تبصره مذكور آمده است كه در صورت عدم تكافو و يا عدم
تحقق منابع اعتبارات پيشبيني شده در رديفهاي ذكر شده ،دولت ميتواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي رديف  530000-6جدول ( ، )9نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام كند .در رديف  530000-6با عنوان «اعتبار
موضوع بازپرداخت ف روش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولتي» 3.000 ،ميليارد ريال براي اعتبارات هزينهاي و حدود
 6.000ميليارد ريال براي تملك داراييهاي سرمايهاي درج شده است.
از آنجا كه ارقام ذكر شده ،تكافوي ايفاي تعهدات قانوني مستمريبگيران صندوق مذكور را تا پايان سال جاري فراهم ننموده
و بنا به توضيحات ارائه شده ازسوي مسئولين صندوق مزبور در جلسه مورخ  1396/10/17كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي،
مبلغ  8.000ميليارد ريال ديگر نيز بابت پرداخت حقوق سهماهه آخر و عيدي سال  1396بازنشستگان فوالد مورد نياز ميباشد،
لذا طرح حاضر براي انجام اين امر پيشنهاد شده است.
موضوع تأمين حقوق بازنشستگان فوالد از اهميت بسزايي برخوردار است و بايد مورد توجه قرار گيرد ،اما طرح اصالح بند «هـ»
تبصره « »7قانون بودجه سال  1396هم بهلحاظ محتوايي و هم بهلحاظ نگارشي اشكاالتي دارد كه در ادامه به آنها پرداخته شده است:
 آنچه كه بايد در ابتدا درخصوص اين طرح مورد توجه قرار گيرد اين است كه هرگونه پرداختي به صندوق بازنشستگي
فوالد بايد براساس سازوكار پيشبيني شده در بند «پ» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه صورت گيرد .حسب اين بند،
پرداخت ديون دولت به صندوق بازنشستگي فوالد به شرط تأييد سازمان حسابرسي و سازمان برنامه و بودجه كل كشور است.
يعني مطالبات صندوق از دولت كه براساس محاسبات بيمه گري (اكچوئري) تعيين شده باشند ،بايد به تأييد دو سازمان مذكور
برسد ،درحالي كه طرح مورد نظر فاقد تأييد اين دو سازمان است .اساساً ارائه هر پيشنهادي در راستاي بند «پ» ماده ()12
قانون برنامه ششم توسعه ،منوط به تأييد سازمانهاي حسابرسي و برنامه و بودجه كل كشور است.
 رقم  8.000ميليارد ريال عنوان شده در طرح كه مقرر است از طريق واگذاري سهام و سهمالشركه باقيمانده سهام دولت در
شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي و فروش اموال و داراييهاي مازاد تأمين
شود ،سقف بودجه سال  1396را به ميزان رقم ياد شده افزايش ميدهد كه نياز به ارائه متمم بودجه به مجلس شوراي اسالمي دارد.
 براساس اظهارات نمايندگان سازمان خصوصي سازي و سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مذكور با توجه به عملكرد
واگذاري ها در سال جاري ،امكان تحقق مازاد مورد نظر از طريق واگذاريها فراهم نميباشد و حتي در صورت ارائه متمم بودجه
براي تأمين  8.000ميليارد ريال مورد نظر ،طرح پيشنهادي قابليت اجرايي ندارد.
 همانطور كه گفته شد ،در بند «هـ» تبصره « »7قانون بودجه سال  ،1396مبلغ  4.550ميليارد ريال از اعتبارات جدول
( )18براي پرداخت ديون دولت به صندوق بازنشستگي فوالد در نظر گرفته شده است .موضوع جدول ( )18قانون مذكور ،توزيع
اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهمالشركه دولت است .بر اين اساس بايد اين موضوع در طرح پيشنهادي مورد توجه قرار
گرفته و تصريح شود كه تأمين حداقل  8.000ميليارد ريال از محل واگذاري سهام و سهمالشركه دولت ،عالوهبر مبلغ 4.550
ميليارد ريال موضوع جدول ( )18است.
 در طرح مذكور ،فروش اموال و داراييهاي مازاد مد نظر قرار گرفته است ،ولي معلوم نيست اموال و داراييهاي كدام
2

وزارتخانه مدنظر بوده است .اگر اموال و داراييهاي مازاد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مد نظر باشد ،اين سؤال قابل طرح
است كه آيا وزارتخانه مذكور اموال و دارايي مازادي دارد كه با فروش آنها ،منبعي براي تأمين مبلغ مورد نظر در طرح ايجاد
شود؟ عليالخصوص اينكه در بند «هـ» تبصره « »7قانون بودجه سال  1396نيز فروش اموال مازاد وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي موضوع رديف  530000-6جدول ( )9مورد توجه قرار گرفته است ،ولي بهنظر ميرسد تأمين منابع از اين محل يا
امكانپذير نبوده يا اينكه منبع ايجاد شده صرف مواد ديگري شده است.
 الزم است عبارت «سازمان خصوصيسازي» از پرانتز سطر اول حذف شود ،زيرا بدهي دولت به صندوق بازنشستگي فوالد
مد نظر است و سازمان خصوصي سازي تعهدي در قبال اين صندوق ندارد .اگر تكليف سازمان خصوصيسازي از حيث واگذاري
سهام مورد توجه قرار گرفته است ،نيازي به بيان آن نيست چراكه مطابق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون
اساسي ،سازمان خصوصيسازي متولي واگذاري سهام شركتهاي دولتي است.
 عبارت «شركتهاي مشمول اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي» كه در طرح آمده است ،صحيح نيست و بايد
بهعبارت «شركتهاي مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي» تغيير پيدا كند.
 توضيح آنكه با توجه به ايراد شوراي نگهبان به تبصره « »2قانون بودجه سال  1396كه بايد مصارف واگذاري مطابق جزء « »2بند
«د» سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي مبتنيبر ماده ( )29قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي
باشد و در نتيجه منابع مربوط به جدول ( )18از درآمدهاي ياد شده جدا شده است ،تأمين هزينههاي طرح حاضر از محل منابع حاصل از
واگذاري شركتهاي مشمول موضوع جزء « »2بند «د» سياستهاي مذكور ،خالف نظريه مزبور است.
جمعبندي و پيشنهادها
موضوع تأمين حقوق بازنشستگان فوالد از اهميت بسزايي برخوردار است ،ولي حل آن معطوف به رابطه مالي دولت با صندوق
مذكور است كه الزم است از طريق دولت حلوفصل شود .در بند «پ» ماده ( )12قانون برنامه ششم توسعه نيز دولت مكلف به
پرداخت مطالبات مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد (اين مطالبات بايد براساس محاسبات بيمهگري
(اكچوئري) با تأييد سازمان حسابرسي و سازمان برنامه و بودجه تعيين شوند) شده است .با توجه به آنكه برنامه ششم توسعه از
سال  1396شروع شده ،ضرورت دارد با توجه به بند «پ» ماده ( )12قانون مذكور ،عليالحساب بودن هرگونه مبلغ پرداختي
دولت به صندوق فوالد بايد در طرح ،مورد تصريح واقع شده و پس از قطعي شدن مطالبات صندوق با تأييد سازمان حسابرسي و
سازمان برنامه و بودجه ،بهحساب فيمابين دولت و صندوق منظور شود.
براساس توضيحات فوق ،چنان چه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي اصرار بر ارائه طرح در اين خصوص داشته باشند
يا بايد متمم بودجه ارائه شود (ضمن مشخص كردن منبع مشخص و پايدار) يا تغيير اعتبارات بين رديفهاي جدول  18قانون
بودجه سال  1396مد نظر قرار گيرد كه سرجمع اين جدول تغيير نكند؛ يعني ساير رديفهاي جدول ( )18به ميزان 8.000
ميليارد ريال كاهش يافته و اين مبلغ به رديف  19همان جدول يعني ديون صندوق بازنشستگي فوالد اضافه شود .گفتني است
كه مجموع اعتبارات  24رديف جدول ( )18در قانون بودجه سال  22.000 ،1396ميليارد ريال است كه با كسر  4.550ميليارد
ريال رديف  19جدول كه متعلق به صندوق بازنشستگي فوالد است ،اعتبارات  23رديف ديگر  17.450ميليارد ريال ميباشد كه
 8.000ميليارد ريال مندرج در طرح ،بايد از  23رديف ديگر كسر شده و به رديف  19جدول ( )18اضافه شود.
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