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راهبردهایسرمایهگذاریپیشراندرصندوقها

 عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بهتر صندوق بازنشستگی
 علی نمکی

مدیر کل دفتر امور ذخایر و سرمایه گذار امین اجتماعی 
   

صندوق های بازنشستگی از مهم ترین ارکان 
هستند.  درحال توسعه  و  توسعه یافته  جوامع 
این صندوق ها با مدل ها و مفروضات مختلف 
ارکان  اداره  به  عالی  اهداف  به  رسیدن  برای 
خود می پردازند. حضور و فعالیت در صنعت 
بازارهای مختلف ازجمله بازار پول و بازار سرمایه 
ازجمله راهکارهای ادامه حیات و ایجاد پایداری 
مالی این صندوق هاست. عموماً این صندوق ها با 
رویکرد سرمایه گذاری در حوزه های سودآور و 
پربازده و با لحاظ ریسک معقول در صنایع خاص 
هدف فعالیت می کنند.حوزه سرمایه گذاری های 
صندوق های بازنشستگی در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز با توجه به این مسائل و نیز 
توجه به سه راهبرد کالن بهینه سازی پرتفوی 
تحت پوشش، ایجاد و تقویت زمینه های هم افزایی 
و نیز توانمندسازی مفاهیم و ابزارهای حاکمیت 
شرکتی به فعالیت خود ادامه می دهد. در شرایط 
فعلی، مفهوم بهینه سازی پرتفوی به شکل اساسی 
وابسته به دو عنصر محیطی ذیل است که در 

ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
پرتفوی صندوق ها  مورد  در  مهم  نکته   -1
در سال های گذشته، اضافه شدن دارایی ها در 
قالب رد دیون دولت ها بوده است. با توجه به 
این موضوع که بیش از ٧٠ درصد دارایی های 
حدود 25٠ هزار میلیارد تومانی این صندوق ها 
بر مبنای مطالبات و آن هم به دلیل تعهدات قانونی 
تحلیل علل  از  فارغ  و  است،  بناشده  دولت ها 
و مسائل ایجاد این بدهی ها، نحوه بازپرداخت 
مسائل  از  صندوق ها  موردنیاز  منابع  تأمین  و 
 مهم پیش روی آن ها در چند سال آتی است.
شاید یکی از مهم ترین برنامه های آتی صندوق های 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  ازجمله  بازنشستگی 
به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور، 
در سال های آینده نحوه تعامل با نهادهای مؤثر 

در امر قانون گذاری در کشور جهت بازپرداخت 
بدهی های نهاد دولت به ایشان باشد چه از حیث 
اصل موضوع بازپرداخت و چه از حیث نحوه 
با  که  است  امیدواری  بسی  جای  آن.  قالب  و 
درایت مدیران مجموعه وزارتخانه و سازمان تأمین 
اجتماعی و نیز تعامل با دولت و مجلس محترم، 
در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شد در پایان 
سال های برنامه بدهی های نهاد دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی تسویه شود. در گام بعدی و در 
کمیسیون  در  و  کل کشور  بودجه سال 139٦ 
تلفیق مجلس شورای اسالمی، دولت محترم اجازه 
یافت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را تا 
سقف 5٠ هزار میلیارد ریال بپردازد. البته ناگفته 
نماند که از محل اوراق تسویه خزانه، به عنوان 
یکی از راهکارهای تهاتری دولت، نیز در بودجه 
سال 1395 کل کشور تابه حال بیش از حدود 5٠ 
هزار میلیارد ریال مورد تهاتر قرارگرفته و یا در 
شرف تسویه است که احتمال افزایش این میزان 
تا حدود 8٠ هزار میلیارد ریال نیز وجود دارد. 
همچنین استفاده از سایر ظرفیت ها در بودجه سال 
9٦ وجود دارد. بنابراین اضافه شدن این دارایی ها 

به سبد صندوق ها باید با تعامل سازنده با دولت 
و مجلس محترم صورت پذیرد.

این  اثرپذیری  دیگر  مهم  موضوع   -2
صندوق ها، همانند سایر فعاالن اقتصادی کشور، 
از موضوعات محیط پیرامونی ازجمله فشارهای 
ناشی از تحریم های ناعادالنه علیه کشور است 
که بسیاری از صنایع را در سال های اخیر با 
مشکالت جدی مواجه ساخته است. هلدینگها 
صندوق های  زیرمجموعه  شرکت های  و 
نبوده اند  مستثنی  امر  این  از  نیز  بازنشستگی 
که البته با درایت و هدایت مقام معظم رهبری، 
دولت تدبیر و امید توانست با اجرای برجام 
گام های مؤثری در جهت رفع مشکالت این 
هرروز  آن  اثرات  است  امید  و  بردارد  حوزه 
صندوق های  نیز  و  جامعه  بر  بیش ازپیش 
پیشران  و  مهم  بخش  به عنوان  بازنشستگی 
آشکار  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه 
به  توجه  با  بازنشستگی  صندوق های  شود. 
دارا بودن توان تخصصی در تجمیع منابع در 
اختیار، از طریق هلدینگهای زیرمجموعه خود، 
بزرگ مقیاس  بعضًا  و  متفاوت  پروژه های  در 

فعال هستند. یکی از حوزه های مهم و متأثر 
پروژه های صندوق های  از فضای پسابرجام، 
بازنشستگی است که با استفاده از ظرفیت های 
موجود در حوزه های تأمین مالی خارجی، انتقال 
فنّاوری و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها 
می تواند نقش مؤثری در توسعه فعالیت های این 
صندوق ها و در راستای ایجاد پایداری مالی آن ها 
داشته باشد. در رابطه با بحث زنجیره ارزش 
و هم افزایی شاید بتوان از فرصت پیش آمده 
تحت  صندوق های  میان  تعامالت  سطح  در 
اجتماعی  رفاه  کار و  تعاون،  نظارت وزارت 
جهت مدیریت بهینه و تخصیص بهتر منابع در 
سطح هلدینگهای تحت پوشش آن ها به شکل 
جمعی و انفرادی بهره برد. مدیریت بهینه منابع 
تحت اختیار چه در سطح تک تک صندوق ها 
به شکل انفرادی و چه در نگاه تعاملی میان 
خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شرکتی  حاکمیت  اصول  بر  تمرکز  با  آن هم 
مهم ترین  از  هم افزایی،  زنجیره  به  توجه  و 
مسائل پیش روی بخش اقتصادی این وزارتخانه 

خواهد بود.

آمار تخلفات تعرفه ه ای در بیمارستان های دولتی 
نزدیک به صفر است

ایسنا: مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت وضعیت تخلفات 
تعرفه ای پزشکی در کشور و همچنین تهران را تشریح کرد.

محمدحسین میردهقان درباره وضعیت تخلفات تعرفه ای بعد از اجرای کتاب جدید تعرفه ها 
و همچنین برنامه های نظارتی وزارت بهداشت که در  قالب طرح تحول نظام سالمت اجرا 
شد، گفت: »باید توجه کرد که بر اساس شیوه نامه نظارت بر درمان، اخذ هرگونه اضافه  وجه 
دریافتی، خارج از صورت حساب  تخلف اعالم شده است و رسیدگی به این تخلفات هم در 
چارچوب این شیوه نامه نظارتی انجام می شود.« وی با بیان اینکه برخورد با تمام تخلفات تعرفه ای 
چه در بیمارستان های خصوصی و چه در بیمارستان های دولتی مشمول این شیوه نامه است، 
ادامه داد: »بنابراین اگر در بیمارستان ها وجهی خارج از مصوبه هیئت وزیران و صورت حساب 
بیمارستان، از بیماران دریافت شود،  مشمول این شیوه نامه شده و به سرعت در ستادی که 

برای این موضوع تعیین شده، مورد رسیدگی قرار می گیرد.«
میردهقان درباره آمار میزان تخلفات تعرفه ای، گفت: »در حال حاضر بر اساس گزارشاتی که 
داشته ایم، وضعیت تخلفات تعرفه ای هم در بیمارستان ها و هم در میان پزشکان رو به بهبود و 
کاهش است. خوشبختانه در بخش دولتی آمار شکایت تعرفه ای تقریبا به صفر رسیده است.« 
مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان افزود: »این روند رو به بهبود در حالی است 
که در گذشته و پیش از آغاز طرح تحول نظام سالمت، دریافت وجه خارج از صورت حساب 
و گرفتن تعرفه خارج از مصوبه هیئت وزیران در جامعه به کاری روتین تبدیل شده بود، اما 
امروز این تخلفات مانند رد شدن فردی از چراغ قرمز است. یعنی ممکن است همه ما از چراغ  
قرمز رد شویم، اما باید یادمان باشد که اگر رد شدیم، هم ممکن است پلیس و سیستم های 
نظارتی ما را ببینند و هم ممکن است تخلف مان ثبت شود و در صورت چنین اتفاقی قطعا 
جریمه می شویم.«  میردهقان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تخلفات تعرفه ای در تهران 
که پیش از این وزیر بهداشت از بیشتر بودن این تخلفات در پایتخت گالیه داشت نیز گفت: 
»در تهران هم  میزان تخلفات بسیار کم شده است. امیدواریم با برنامه ها و اقدامات مناسبی 
که در حال انجام است، این تخلفات به صفر برسد.« وی افزود: »در یک مقطع زمانی در آغاز 
طرح تحول شاید در این حوزه وضعیت خوبی با توجه به پراکندگی دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران نداشتیم، اما در حال حاضر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، دادستان انتظامی 
سازمان نظام پزشکی و معاونین درمان سه دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر می کنم. چرا 
که آنها جلسات هفتگی معینی در این زمینه دارند و به طور ویژه مسوولین دانشگاه ها و حتی 
مسئول دادگاه هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی در این جلسات حضور دارند و پرونده ها 
را با دقت بررسی و در همان جا رای صادر می کنند.« میردهقان با بیان اینکه در این جلسات 
پرونده های تخلفات تعرفه ای به دقت مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرند، افزود: »بر همین 
اساس شاهد کاهش بسیار زیاد تخلفات تعرفه ای در تهران هستیم. در عین حال اگر تخلفی 

به این ستاد برسد، قطعا رسیدگی و با آن برخورد می شود.«
به گفته مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، رسیدگی های 
ستاد برخورد با تخلفات تعرفه ای سه جنبه انتظامی و قضایی دارد. بر این اساس هر سه جنبه 
به فراخور تخلفی که رخ داده،  طی می شود. به عنوان مثال اگر فرد متخلف، عضو هیئت علمی 
دانشگاه باشد، عالوه بر برخورد انتظامی، برخورد انضباطی نیز با او انجام می شود. کما اینکه 

چند نمونه به این صورت داشته ایم که چنین برخوردهایی با آنها شده است. 

خبر


