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رئیس جوان صندوق بازنشستگی برکنار شد

برخورد شفاف با شفافیت!

اجتماعی ،دومین صندوق بزرگ کشـــور اســـت .در این صندوق

تعداد شرکتهای صندوق بازنشستگی کشور در سال 1398

طـــی ماههای اخیـــر تحوالت جالبتوجهـــی رخ داده که آخرین

مهدی عبداللهی

آنها ،برکناری مدیر جوانی است که طی چهارماه فعالیت بهعنوان

یکی از مهمترین تعهدات حکمرانی شایسته ،تضمین حقوق بشر و

شفافسازی حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره

حکمرانی شایسته است که میتواند بهعنوان سازوکار موثر حامی

مدیران و شفافسازی صورتهای مالی هلدینگها و شرکتهای

روزنامه نگار

شهروندی است و در این راستا «شفافیت» یکی از خصایص روشن

حقوق سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهروندان ،قدرت

را به نقطه تراز مورد انتظار برســـاند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با

پدیدههای شـــومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که
از مهمترین چالشهای حقوقی و سیاسی هر جامعهای میتواند
باشـــد .اعالم صریح مواضع حکومت ،هشـــدار و آگاهیبخشی

بـــه کارگزاران ،تبیین تکالیف و حقـــوق متقابل کارگزاران و مردم،
لزوم دسترســـی آســـان به کارگزاران ،بهکارگیری سطح باالیی از
استانداردهای درستکاری و اخالق برای کارکنان ،گزارشدهی به

مردموتبییندالیلتنبیهکارگزاران،همگیشاخصهایرفتارییک
دولت شفاف است .همچنین بهرهگیری از شاخصهای ساختاری

چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل ،بهخوبی در نیل

تقریبا راهحل برخورد با هرگونه ناکامی و فساد در سیستم سیاسـی

و اقتصـادی در شفافسازی برای عموم نهفته است.

اینکه چرا با وجود ممنوعیت فعالیت بازنشستگان ،یک بازنشسته

جای یک مدیر جوان خالق و پرکار را گرفت ،سوال مهمی است اما
مساله مهمتر در موضوع تحوالت مدیریتی صندوق بازنشستگی

بازنشستگی کشـــوری اســـت که پس از صندوق سازمان تامین

جمع

به این ســـوال باید به سراغ سه اقدام مهم مدیرعامل جوان رفت؛
اولین اقدام وی شفافسازی حقوق و دستمزد مدیران عامل بود

هلدینگ

که نشـــان میدهد حقوق دریافتی برخی مدیران طی یکسال
حتی به  600میلیون تومان میرســـد (ماهانه حدود  50میلیون
تومان) ،دومین اقدام وی شفافسازی مدارک تحصیلی مدیران

هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه بود که نشان میداد برخی

سیدعلیرضا میرنیا

عضو هیاتمدیره

و ...بودند .سومین شفافسازی صورتهای مالی هلدینگها و

علیرضا بیگدلیآذری (غیرموظف)

عضو هیاتمدیره

۱/۲

15

-

برخی شـــرکتها را با مدیریت خودمانی عمال به ورشکســـتگی

محمدرضا رستمی (موظف)

23

277

-

حجتهللا اسماعیلی (موظف)

عضو هیاتمدیره

18

222

-

محمدمهدی نوابمطلق (غیرموظف)

رئیس هیاتمدیره

9

114
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و زیاندهی کشـــاندهاند .لذا برکناری ایـــن مدیر جوان بیش از
آنکه امری فنی و تخصصی باشـــد ،نشان میدهد صندوقهای
بازنشســـتگی که با سرمایه مادی و معنوی هزاران بازنشسته تهیه

شـــده شده ،عمال حیاطخلوت مدیران دولتی و مدیران سفارشی
است و هیچ شفافیتی را برنمیتابد.

شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد

کشـــوری است که  24شـــرکت ( 10شـــرکت بورسی) و 14

شـــرکت کنترلی (دارای حداکثر کرســـی هیاتمدیره) و 14

این هلدینگ در نیمه اول ســـال  97حدود  701میلیارد تومان

گسترشتجارت پارس ســـبا ،شرکت لولهسازی اهواز ،شرکت
پلیپروپیلن جم ،شـــرکت خدماتگســـتر صباانرژی ،شرکت
ارزشآفرینان تجارت صبا ،شـــرکت فوالداکسین خوزستان و

پتروشیمی اصفهان ازجمله شرکتهای بزرگ این گروه است.
براساس صورت مالی هلدینگ در پایان سال مالی  ،97دارایی

شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری  6/6هزار
میلیارد تومان بوده است.

 -2هلدینگ مالی

هلدینگ میتوان به شـــرکتهای عمارت هشتم شرق ،شرکت

بوده است.

 -5هلدینگ صنایع و معادن و گردشکری

شـــرکت ســـرمایهگذاری آتیهصبا هلدینگ صنایـــع و معادن
و گردشـــکری صندوق بازنشستگی کشـــوری است که طبق
اطالعات وبســـایت شـــرکت و اطالعات ســـامانه کدال ،در
حال حاضر  59شـــرکت (شامل  9شرکت بورسی و  50شرکت

غیربورســـی) در زیرمجموعه خود دارد .در حوزه جهانگردی و
گردشگری ازجمله شرکتهای مدیریتی هلدینگ میتوان به

شـــرکتهای ســـرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی ،شرکت
خدمات مســـافرت هوایی و جهانگردی پرشـــینگلف ،شرکت

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه هلدینگ بخش مالی صندوق
و هفت شرکت غیربورســـی) در زیرمجموعه خود دارد .شرکت

شرکت آپاداناســـرام ،هلدینگ تجارت الکترونیک پیشگامان

نوآوران مدیریت ســـبا ،موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا،

واسپاری آتیه صبا ،شرکت بیمه ملت ،خدمات پشتیبان صندوق
بازنشستگی کشوری ،شـــرکت تامین سرمایه امین ،کارگزاری
صباجهاد ،موسســـه حسابرسی صندوق بازنشستگی و شرکت

ســـرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق  9شـــرکت زیر هم

شرکتهای تابعه این هلدینگ بوده و همچنین بیمه ملت ،بیمه
البرز ،بیمه دانا ،گروه صنایع بهشهر ایران و تامین سرمایه امین،

پنج شرکت مدیرتی این هلدینگ هستند .در پایان سال مالی96
دارایی این هلدینگ حدود هزار و  105میلیارد تومان بوده است.

 -3هلدینگ غذایی و دارویی

کرد .در حوزه صنعت و معدن ،شرکتهای این هلدینگ شامل
آتیه صبا ،شـــرکت بازرگانی نوینکاســـپین آتیه صبا ،شرکت

سرمایهگذاری و توسعه صنایع الستیک (مجتمع نختایر صبا)،

شرکت مجتمع معادن مس تکنار ،شرکت صدر معادن ایرانیان،
صنایع کاغذسازی قائمشهر ،شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی،
کارخانه ســـیمان یاسوج و شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی

ملی است.

همچنین شـــرکت بینالمللی بازرگانی صنعتپاک آتیه صبا،
شـــرکت آزادراه امیرکبیر ،شـــرکت آزادراه تبریز-ارومیه ،آزادراه

شرق سپاهان ،شرکت گلفاجنسی ایران ،شرکت ملی نفتکش
ایران ،شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و شرکت

ســـرمایهگذاری صبا جهاد هلدینگ غذایی و دارویی صندوق

هواپیمایی آســـمان ازجلمه شرکتهای مهم بخش حملونقل

و  13شـــرکت غیربورســـی) در زیرمجموعه خود دارد .شرکت

هلدینگ نیز شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،سیمان

صبا ،شـــرکت حملونقل جادهای داخلی فجر جهاد ،شرکت

ایران و ســـیمان ساوه نیز از شرکتهای مهم هلدینگ هستند.

بازنشستگی کشوری است که  14شرکت (یک شرکت بورسی
صنایع شـــیر ایران (پگاه) ،شرکت پیچک ،شرکت جبل دماوند

فرآوردههای شـــیالتی بندرعباس ،شـــرکت آتیه پگاه ،شرکت
صنایع لبنی اراک (صال) ،شرکت مجتمع طیور فارس ،شرکت

مدیر عامل و عضو
هیاتمدیره

این هلدینگ هســـتند .در بخش شرکتهای غیرمدیریتی این

اردستان،گروهصنعتیرنا،کاشیوسرامیکسعدی،پشمشیشه
در این گروه نیز دارایی هلدینگ در نیمه اول ســـال  97بیش از

 1/7هزار میلیارد تومان بوده است.

به پاداش سال 96

منصور حقیقتپور (غیرموظف)

نایبرئیس هیاتمدیره

9

104
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احمد صیفیکاران قم (عضو غیرموظف)

عضو هیاتمدیره

9

104
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علی رومی (موظف)

مدیرعامل (سابق)

21

253

-

مسعود حسینزادهوجدانی (موظف)

رئیس هیاتمدیره

22

263

-

حمزه رستمپورکاکرودی (غیرموظف)

عضو هیاتمدیره

1.1

14

-

مهرنوش امجدیگلپایگانی (غیرموظف)

عضو هیاتمدیره

1.1

14

-

علی حاجآقاپور (غیرموظف)

عضو هیاتمدیره

1.4

16

-

19

232

-

محمود طهماسبیکهیانی (موظف)

مهدی اکبرپور

مدیرعامل و عضو
هیاتمدیره

مدیرعامل و نایبرئیس

29

هیاتمدیره

347

-

سیدمسعود نصرآزادانی

عضو هیاتمدیره

19

233

-

علیرضا فرتاش

رئیس هیاتمدیره

1.4

17

-

حسنعلی اسدی

عضو هیاتمدیره

1.4

17

-

امین مرعشی

عضو هیاتمدیره

1.4

17

-

3,676

-

مجموع دریافتی  21عضو هیاتمدیره هلدینگهای صندوق بازنشستگی

تهران و شرکت بازرگانی ترازان پیریز اشاره کرد .مجموع دارایی

توســـعه دهکده آبدرمانی محالت و شرکت آرینپارسه اشاره

بازنشســـتگی کشوری است که  9شـــرکت (دو شرکت بورسی

ارزش سرمایه

صندوق بازنشستگی کشوری است که در زیرمجموعه خود هفت

شرکت گروه مدیریت

شرکتعمرانوساختمانترازپیریزهلدینگعمرانوساختمان

تراز پیریز

 -4هلدینگ عمران و ساختمان

شرکت عمران و ساختمان

شـــرکت زیرمجموعه این هلدینگ است که شرکت صنایع شیر

فنآوران تراز پیریز ،شرکت سازه پیریز ،شرکت محراب عمران

شرکت پتروشیمی جم ،شرکت صبافوالد خلیجفارس ،شرکت

 166میلیون تومان از دریافتی مربوط

19

شـــرکت ســـرمایهگذاری صندوق بازنشســـتگی کشـــوری

شرکت نیز مدیریتی (دارای اقلیت کرسی هیاتمدیره) است.

هیاتمدیره

224

شرکت غیربورســـی دارد .ازجمله شرکتهای زیرمجموعه این

شـــرکت غیربورســـی دارد .از مجموع  24شرکت مذکور10 ،

54

648
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-

مدیران این مجموعه حساس با وجود اینکه باید در حوزههای مالی

و مدیریتـــی در زیرمجموعه خود دارد که در قالب پنج هلدینگ

(صباانـــرژی) هلدینگ بخش انرژی صندوق بازنشســـتگی

مدیرعامل و نایبرئیس

علیمحمد علیخانزاده

ایران (پگاه) خود  ۲۹زیرمجموعه تولیدی دارد.

 -1هلدینگ بخش انرژی

ولی آذروش

سمت

توضیحات

رئیس هیاتمدیره

طبق اطالعاتی که در وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری

و هلدینگ صنایع ،معادن و گردشکری فعالیت میکنند.

نام

متوسط خالص
دریافتی ماهانه
(میلیون تومان)

میزان دریافتی
ساالنه
(میلیون تومان)

45

آبزی فرآیند بوشـــهر و شـــرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا 11

بخش انرژی ،بخش مالی ،غذایی و دارویی ،عمران و ساختمان

3

19

22

56

35

91

113

535

از  113شرکت صندوق بازنشستگی چه میدانید؟

منتشرشـــده ،این صندوق در حال حاضر  113شرکت کنترلی

2

7

9

26

24

50

59

مجموع حقوق و دستمزد دریافتی ماهانه و ساالنه  21عضو هیاتمدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1397

بازنشستگی کشوری

میشـــود .ازجمله صندوقهای بازنشستگی مهم کشور ،صندوق

هلدينگ شرکت سرمايهگذاری آتيه صبا

شرکت سرمایهگذاری صندوق

آنها در پرداخت مســـتمری بازنشســـتگان هر روز بیش از گذشته

صنایع و معادن و
گردشکری

پاسخ به این سوال هم سخت است و هم سهل .برای پاسخگویی

رخ داده ،بـــا این حال بازهم هنوز ما راه زیادی برای حرکت در ریل

بار مالی ناشـــی از تحوالت جمعیتی و بلوغ صندوقها ،مشکالت

عمران و ساختمان

هلدينگ شرکت عمران و ساختمان تراز پیريز

0

0

0

7

0

7

7

داده بـــود که همه انرژی خود را برای برکناری وی بهکار گرفتند؟

شرکتهای تابعه بود که نشـــان میداد مدیران این هلدینگها

است ،عملکرد صندوقهای بازنشستگی است که حاال با افزایش

غذایی و دارویی

هلدينگ سرمايهگذاری صبا جهاد

0

1

1

8

5

13

14

که شفافســـازی مدیر جوان منافع چه کســـانی را در خطر قرار

در همین زمینه در کشورمان نیز گرچه طی سالهای اخیر تحوالت

شـــفافیت داریم .یکی از حوزههایی که عمیقا نیازمند شـــفافیت

مالی

هلدينگ شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه

0

2

2

5

2

7

9

کشـــوری که نگرانی افکارعمومی را هم دربر داشـــته ،این است

تخصص داشته باشند ،کارشناسی ادبیات ،فلسفه ،جغرافیا ،تاریخ

بسیارمثبتیدرشفافسازیحوزههایمختلفاقتصادیوسیاسی

انرژی

هلدينگ شرکت سرمايهگذاري صندوق
بازنشستگی کشوری (صبا انرژی)

1

9

10

10

4

14

24

آتیه صبا

خواهان شفافسازی بیشتر امورند؛ زیـرا آنان بهخوبی میدانند که

کنترلی

مدیریتی

جمع

کنترلی
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بورسی و غیربورسی

صنـــدوق و هلدینگهای تابعه ،شفافســـازی مدارک تحصیلی
تابعه را رقم زد.

تعداد شرکتهای غیربورسی

عنوان هلدینگ

شرکت سرمایهگذاری

به شفافیت میتواند راهگشا باشد .بر این اساس امروزه شهروندان

مدیرعامل صندوق بازنشســـتگی کشوری ،ســـه تحول در حوزه

حوزه فعالیت

تعداد شرکتهای بورسی

جمع شرکتهای

اعداد رند شده است

آژیر خطر کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی

یکیازشاخصهاییکهوضعیتجمعیتیصندوقهایبیمهایرابهخوبیترسیممیکند،شاخص

نســـبت پشتیبانی است .براساس تعاریف بینالمللی ،شاخص نسبت پشتیبانی عبارت است از
تقسیم تعداد بیمهشدگان اصلی بر تعداد مستمریبگیران بر حسب پرونده .طبق پژوهشهای
انجامشده ،اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6/37نفر تقلیل پیدا کند ،صندوقهای بازنشستگی

قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل

کنند و اگر این شاخص به کمتر از  5/35نفر برسد ،پرداخت تمامی تعهدات بهویژه بدهیهای

دولت نیز کفاف مصارف صندوقهای بازنشستگی را نخواهد داد .در این زمینه بررسیها نشان

میدهد صندوق بازنشســـتگی کشوری پس از صندوق تامین اجتماعی ،دومین صندوق بزرگ

مرور اطالعات افشاشده نشان میدهد در حالی که طی سال  98میانگین حقوق بازنشستگان

صندوق بازنشســـتگی کشوری در ماه به حدود دومیلیون تومان (براساس اظهارنظر مدیرعامل
صندوق) هم نمیرسد ،با این حال بررسی جزئیات حقوق دریافتی مدیران پنج هلدینگ صندوق

نشان میدهد خالص دریافتی (پس از کسر مالیات و حق بیمه ،تعهدات و 21)...عضو هیاتمدیره

هلدینگها درمجموع بیش از  3/6هزار میلیارد تومان بوده اســـت .برای تصور درشتی این رقم
کافی است بدانیم با لحاظ حقوق یکمیلیون و  517هزار تومانی وزارت کاری در سال  ،98این

میزان پرداختی به  21مدیر برابر حقوق و دستمزد  2400کارگر است.

در بیـــن دریافتکنندگان حقوقهـــای نجومی ،دریافتی خالص ولـــی آذروش ،مدیرعامل و

نایبرئیس هیاتمدیره هلدینگ ســـرمایهگذاری آتیه صبا حـــدود  648میلیون تومان بوده

بازنشســـتگی ایران است که در سال  97تعداد بیمهشده اصلی این صندوق یکمیلیون و 376

اســـت .پس از آذروش ،دریافتی علیمحمد علیخـــانزاده رئیس هیاتمدیره همین هلدینگ

شاخص نسبت پشتیبانی در این صندوق به عدد یک نفر رسیده است که نشان میدهد صندوق

تومان در رتبه ســـوم ،محمدرضا رستمی با دریافت  276میلیون تومان در رتبه چهارم ،مسعود

هزار نفر و تعداد مستمریبگیران این صندوق یکمیلیون و  277هزار نفر بوده است .بر این اساس
بههیچوجه نمیتواند برای پرداخت مستمری بازنشستگان فقط به منابع ورودی بیمه اکتفا کند.
قابل ذکر است با بلوغ صندوقهای بازنشستگی اغلب صندوقها با افزایش تعداد مستمریبگیران

به سمت این وضعیت حرکت میکنند ،لذا کاهش نسبت پشتیبانی امری گریزناپذیر است .در
این زمینه مدیران و مسئوالن صندوقها از ابتدای شروع کار صندوقها اقدام به سرمایهگذاری

ذخایر صندوق در حوزههای ســـودده میکنند .با این حال مســـاله قابلتامل درمورد صندوق

بازنشستگی کشوری که البته در مورد اغلب  18صندوق بازنشستگی صنفی و غیرصنفی کشور

هم صدق میکند ،این اســـت که این صندوقها عمـــا تبدیل به حیاطخلوت مدیران دولتی و

سفارشی شده و بهجز برخی شرکتهای حوزه انرژی و معادن ،اغلب شرکتهای این صندوقها

شـــرکتهایی زیاندهی هستند که در قالب رد دیون دولتی به صندوق واگذار شدهاند .بر این
اســـاس ،در شـــرایط فعلی که صندوق به بلوغ رسیده و نسبت پشتیبانی بهشدت کاهش یافته،
ســـرمایهگذاریهای اقتصادی صندوق بهجای آنکه نقدینگی الزم را برای پرداخت مستمری به

بازنشســـتگان را فراهم کند ،عمال حیاطخلوتی برای پرداخت حقوقهای نجومی برای مدیران

سفارشـــی شده و کمترین عایدی برای بازنشستگان یعنی مالکان واقعی این سرمایههای مادی
و معنوی را ندارد.

 21نفر بهاندازه  2400نفر حقوق میگرفتند

یکی از اقدامات قابل تقدیر سیدمیعاد صالحی ،مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی ،افشای
اطالعات حقوق و دستمزد دریافتی اعضای هیاتمدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشستگی است.

در پایـــان ســـال  97بیش از  535میلیـــون تومان ،مهدی اکبرپور بـــا دریافت  346میلیون

حســـینزادهوجدانی با دریافت  263میلیون تومان در رتبه پنجم ،علی رومی با دریافت 253
میلون تومان در رتبه ششـــم ،سیدمســـعود نصرآزادانی با دریافت  232میلیون تومان در رتبه
هفتم ،محمود طهماســـبیکهیانی با دریافت  231میلیون تومان در رتبه هشتم ،سیدعلیرضا

میرنیا با دریافت  223میلیون تومان در رتبه نهم و حجتالله اســـماعیلی با دریافت نزدیک به
 222میلیون تومان در رتبه دهم قرار داشـــتهاند .همچنین براساس این اطالعات ،درمجموع
دریافتی  13نفر از اعضای هیاتمدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشســـتگی کشـــوری بیش از

 100میلیون تومان در یکسال بوده است.

 68میلیارد تومان حقوق ساالنه مدیران صندوق!

همانطور که گفته شـــد ،صندوق بازنشستگی کشوری  113شرکت در زیرمجموعه خود دارد،

حال با احتســـاب پنج عضو هیاتمدیره (موظف و غیرموظف) برای هر شـــرکت ،تعداد اعضای
هیاتمدیره کل شرکتها  565نفر خواهد بود .بر این اساس ،اگر میانگین حقوق ماهانه هر عضو
هیاتمدیره (موظف و غیرموظف) را بهطور میانگین معادل  10میلیون تومان در نظر بگیریم ،این

صندوق ســـاالنهفقط به مدیران خود نزدیک به  68میلیارد تومان حقوق و دستمزد خواهد داد

که با حقوق پایه سال  ،98برابر با دریافتی  44هزار کارگر است .در نگاه اول این ضرب و تقسیم

شاید سادهاندیشی باشد ،اما با توجه به اینکه برخی شرکتهای صندوق بازنشستگی که اتفاقا
به شـــیوه رد دیون دولتی هم به این صندوق واگذار شـــده و در حال حاضر زیانده هستند ،عدم
واگذاری این شرکتها دریافت حقوقهای نجومی را توجیه میکند.

