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چکيده
صندوقهای بازنشستگی نهادهای مالی با پوشش بلندمدت و بین نسللی هسلتند کل قـلللدقب بل ل دآوری،
تجمللیع و س مای ذقری وجوه ناشی قز پ دقخت حق بیمل بل منظلور رل قهن نملودم زمینل پ دقخلت مسلتم ی
بازنشستگی ب قعضا خود نموده و قز قین ط یق باعث تأمین رراه ب قی آمها میشلوند ،قملا مقولل بازنشسلتگی در
دنیای قم وز وقرد م حل قی شده ک حاکمیتها ب دنبلا مقابلل بلا آ لار و پیاملدهای قحتملالی آم در نلاقمنیهلای
قجتماعی ،قـتصادی و ...هستند؛ بناب قین محققین پس قز تعیین عوقمل محیطی مؤ ب صندوقها ،ب قی دسلتیابی بل
وضعیت مطلوب درصدد تدوین رقهب دهای مناسب و رقهکارهای قج قیی ب قی دستیابی ب قین رقهب دهلا ب آمدنلد.
پژوهش قز لحاظ روش تحقیق ب رویک د آمیخت متکلی بلوده و هلدص قصللی آم قرقال رقهب دهلا و رقهکارهلای
پیشگی ی قز بح قمهای ناشی قز وضعیت صندوقهای بازنشستگی قست .محققین ضلمن قنتخلاب جامعل آملاری
 200نف ی و تماب شماری آم ،در نهایت  146پ سشنام جمعآوریک ده و در قدقم نیز قز جامع آماری  30نفل ه ،بلا
 23نف مصاحب نیم ساختاریارت ب عمل آمد .با به ه ی ی قز منابع مختلف علمی و نیز تحلیل محتوی مصاحب هلا
و به ه ب دم قز خ وجی پ سشنام ها ،عوقمل محیطی مؤ ب صندوقها شناسایی و با قستفاده قز ملد  ،Swotپلنج
رقهب د و بیست رقهکار ب قی پیشگی ی قز بح قمهای ناشی قز وضعیت صندوقهای بازنشستگی قرقا شلده قسلت.
رقهب دها شامل  .1ب ـ قری حکم قنی مطلوب در صندوقها .2 ،شکل ی ی قرقده ملی بل قی قنجلاب قصلححات.3 ،
قیلی و بل زینلی .4 ،بهبلود ملدی یت ذخلای
بات مدی یت ح ر قی صلندوقهلا ،شایسلت سلارری ،تخصل
مستم یها و  .5تقویت و پایدقرسازی منابع مالی بیم های پای قست.
کليدواژهها:

بحران ،پیشگیری ،صندوق بازنشستگي ،مستمری

 . 1دقنشجوی دکت ی مطالعات قمنیت ملی دقنشگاه عالی دراع ملی و نویسنده مسئو msgholami110@gmail.com

 .2قستادیار دقنشکده قـتصاد دقنشگاه ته قم.
 .3دقنشیار پژوهشکده قـتصادی دقنشگاه ت بیت مدرس.
 .4دقنشیار

وه مدی یت دقنشگاه صنعتی مالک قشت .
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مقدمه و بيان مسئله
صندوقهای بازنشستگی نهادهای مالی با پوشش بلندمدت و بلین نسللی هسلتند کل قز
ط یق منابع مالی و درآمدی خلود و قنجلاب سل مای لذقریهلا ،زمینل پ دقخلت مسلتم ی
بازنشستگی بیم پ دقزقم رق بعد قز پایام ملدت ـلانونی رعالیتشلام ،رل قهن ملیآورنلد .قیلن
صندوق ها ب قی قستم قر بقای خود بایستی ب نحلوی ملدی یت و ب نامل ریلزی نماینلد کل
بتوقنند جوقبگوی تعهدقت آتی خود باشند .ه ون غفلت در مدی یت قین صندوقها و عدب
س مای ذقریها رزب ب قی قیفای تعهلدقت ،بقلا و حیلات آمهلا رق بلا خطل جلدی موقجل
میسازد و ب ست ساز قیجاد و توسع ناقمنی و بح قم در کشور قست .سازمام تأمین قجتملاعی
بزرگت ین صندوق بازنشستگی در کشور قست .ب قساس آمار رسمی م کلز آملار سلازمام
تأمین قجتماعی ،قم وز حدود  45میلیوم نف قز جمعیت کشور ( 55درصد جمعیلت تحلت
پوشش بیم قی در دو شکل بیم پ دقز و حقوق بگی قین صندوق ـ قر دقرند .قز قیلن تعلدقد
در سا جاری1جمعاً حدود هشتونین میلیوم نف بازنشست و مستم یبگی قصللی و تبعلی
دقرین ک حدود  11درصد کل جمعیت قی قم قز  82میلیوم نف رق شامل میشود .مهن قینجلا
قست ک با رشد متوسط سالیان  7.5درصدی ،تعدقد قیلن جمعیلت مسلتم یبگیل در حلا
قرزقیش قست و ق

همین رشد رق ب قی ده آینده ابت! ر ض کنین جمعیت مستم یبگیل

جامع قی قم در قرق سا  1407ب حدود  15میلیوم نف میرسد .نکت ـابل تأمل دیگ قینک
رشد متوسط سالیان تعدقد بیم پ دقزقم قصلی و تبعی ک ب قساس آمارها حدود  96درصلد
منابع سازمام رق تأمین میکند 1.8 ،درصد قست ک بلا توجل بل نل
سالیان جمعیت کشور و قرزقیش ن

 1.2درصلدی رشلد

بیکاری قحتما قینکل قیلن رشلد در سلا هلای آتلی

کاهش یارت و ب حدود یک درصد نیلز ب سلد ،وجلود دقرد .در صلندوق تلأمین قجتملاعی
هللنقکنللوم نسللبت پشللتیبانی حلدود  5/5بل  1قسللت کل بللا رشللد هفللت درصللدی آمللار
مستم ی بگی قم در سا جاری و یک درصدی بیم پ دقزقم و سای عوقمل مانند نل

.1399 .1

پلایین
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قشتغا در کشور و ن

رشد پایین جمعیت نسبت پنج ب یک سا جاری در سا های آتلی

ب س ب یک یا دو ب یک خوقهد رسید و قین زنگ خط ی قست ب قی نظاب ج.ق.قی قم.
ه عاملی ک منج ب کاهش درآمد صندوق ها شود در صورت عدب مدی یت صحیح
می توقند قیجادکننده بح قم باشد .کاهش رشد جمعیت کشور ،رشد نامطلوب قـتصلادی
کشور و قتکا عمده ب قـتصاد نفتی ،کاهش تولید و قرزقیش ن

بیکاری در جامع  ،عدب

پ دقخت ب موـع تعهدقت دولت ب صندوق ها ،ضعف سیستن مدی یتی صندوق ها ،تعدد
ـوقنین ،تح ین نظاب قـتصادی کشور و عدب تم کز کحم مدی یتی قزجمل عوقملل کیفلی
(ناپارقمت یک مؤ در نابسامانی صندوق ها قست .سن بازنشستگی ،تعدقد قرل قد تحلت
پوشش بیم شده قصلی ،ر مو محاسب مستم ی بازنشسلتگی ،تعلدقد سلا هلای بیمل
پ دقزی نیز قزجمل عوقمل کمی (پارقمت یک می باشند .پ دقختن بل ه کلدقب قز عوقملل
روق خود بحث مفصلی رق می طلبد ،قما همام طور ک وقضح قست در هن تنید ی عمیقی
بین عوقمل روق با همدیگ وجود دقرد ک کن یا زیاد شدم یک عامل تلأ ی مسلتقین یلا
غی مستقین در عامل دیگ دقشت و نتیج نهایی آم تلأ ی مببلت یلا منفلی بل عملکل د
صندوق ها قست.
با توج ب شل قیط بیلام شلده و کلاهش شلدید منلابع درآملدی در سلازمام تلأمین
قجتماعی ،سؤق قینجا قست آیلا دوللت ملی توقنلد در صلورت نلاتوقنی سلازمام تلأمین
قجتماعی در عدب قیفای تعهدقت خود ،قز محل م نابع دولتی ،قعتباری ب قی سازمام تأمین
قجتماعی ر قهن آورد؟! مب هن قست در صورت وـوع ه ون نابسامانی در صندوق هلا،
بیش قز نیمی قز جمعیت کشور (حدود  52درصد در ی قین مسئل خوقهند بود .پلس
مسئل قصللی در قیلن پلژوهش پل دقختن بل تلدوین رقهب دهلایی بل قی پیشلگی ی قز
بح قم های ناشی قز وضعیت صلندوق هلای بازنشسلتگی بلا تأکیلد بل سلازمام تلأمین
قجتماعی قست .محققین با قین دغدغ ب سمت پژوهش هدقیت شدند و بل قی رسلیدم
ب مسئل پژوهش هدص زی رق بنا ذقشتند:
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هدف پژوهش
قرقا رقهب دها و رقهکارهایی مناسب ب قی پیشگی ی قز بحل قمهلای ناشلی قز وضلعیت
صندوقهای بازنشستگی با تأکید ب سازمام تأمین قجتماعی.
سؤال پژوهش
سؤق قصلی پژوهش نیز قین قست ک رقهب دها و رقهکارهای پیشلگی ی قز بحل قمهلای
ناشی قز وضعیت صندوقهای بازنشستگی با تأکید ب سازمام تأمین قجتماعی کدقبقند؟
 .1مباني نظری
 .1-1پیشینه
آـای محمدعلی یوسفی ـلع رودخانی ( 1396در مقال قی بلا عنلوقم «ب رسلی چلالشهلای
صندوق بازنشستگی و قرقا رقهکارهای عملی» مقال ب ب رسی چالشهای موجلود در صلندوق
بازنشستگی پ دقخت و با قرقا نتایج ،نشام میدهد ک عوقمل سامانمند و پارقمت یلک متعلددی بل
عملک د صندوقهای بازنشستگی تأ ی ذقرند ،بناب قین قین صندوقها با توج ب تعهلدقت آتلی،
در وضعیت مطلوب و مناسبی ـ قر ندقرند و با چلالشهلای متعلددی موقجل هسلتند .در پایلام
رقهحلها و پیشنهادهایی ب قی ررع قین چالشها و مشکحت قرقا نموده قست.
آـایام حسن چهارمحالی ،قحمدرضا طالبیام و هادی قسد بیگلی ( 1396در مقالل قی بلا
عنوقم «شناسایی عوقمل ب وز بح قم و چالشهای موجلود در نظلاب بازنشسلتگی قیل قم» بل
ب رسی عوقمل ب وز بح قم در صندوقهای بازنشسلتگی پ دقختل قنلد .هلدص قز قنجلاب قیلن
پژوهش در م حل قو مع ری سیستن بازنشستگی در قی قم بلوده و سل س شناسلایی نقلا
ضعف ،چالش ها و عوقمل ب وز بح قم در صندوقهای بازنشستگی قسلت کل درنهایلت بلا
مقایس تطبیقی وضعیت سیستن بازنشستگی قی قم با کشورهای توسلع یارتل در قیلن زمینل
عوقمل درونی و بی ونی ک زمین ساز ب وز بح قم در قین صلندوقهلا ملیشلوند ،شناسلایی
دیده قست.
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آـای بیژم یاور ( 1395مقال قی با عنوقم «صندوقهلای بازنشسلتگی ،یلک پلارقدوکس!
مدی یت بح قم؟ یا مدی یت ریسلک (خط پلذی ی ؟» تلألیف نملوده قسلت .در قیلن مقالل
نویسنده ب آم قست تا با قستفاده قز مستندقت موجود تع یف جدید و کارب دی قز ملدی یت
بح قم قزنقط نظ صندوقهای بازنشستگی رق قرقا نموده و وضعیت بح قنی حا حاض قین
صندوقها رق ب طور تفضیلی و علمی تشل یح نملوده و بیلام نمایلد .در قدقمل رقهحللهلای
خ وج قز چنین ش قیطی رق مط ح نماید .قین مقال تم کز و تأکیدی ب مدی یت خط دقشلت
و قین نوع مدی یت رق دقرقی قهمیت ویژهت ی نسبت ب مدی یت بح قم (با رویک د مقابلل
در نظ می یل د .در قنتهلا نویسلنده رقهحلل هلایی رق بل قی خل وج قز شل قیط بح قنلی در
صندوقها ب عنوقم آموزههای ر ق رت شده در کشور رق قرقا مینماید ک ـابلیت قستفاده در
سای نقا مشاب در جهام رق دقرق قست.
آـای حسین رقغف و خانن س یده قکب بیگی( 1394در مقال قی با عنوقم «تلأ ی تغییل قت
ن

جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین قجتماعی ب موجودی س مای  ،ع ضل نیل وی

کار و پسقندقز» ب ب رسی متغی مهن ن

جایگزینی در تأمین قجتماعی پ دقخت قند .در قیلن

مقال قز دقدههای آماری سا  1380تا  1390در سازمام تأمین قجتماعی به ه

رتل و ملد

قستفادهشده ،مد تعاد عمومی نسلهای هم وش شش دورهقی قست .یارت های قین مطالع
نشام می دهد ک پس قز کاهش ن

جایگزینی در صلندوق بازنشسلتگی تلأمین قجتملاعی،

ع ض نی وی کلار شلاغحم بلا توجل بل آینلدهنگل ی قرل قد و جبل قم کلاهش مسلتم ی،
قرزقیشیارت و ب تبع آم پسقندقز ر دی نیز قرزقیش مییابلد .قز طل ص دیگل طبلق رل وض
مد  ،موجودی س مای کل ،ب قب مجموع پسقندقز قر قد جامع  ،نیز قرزقیش مییابد .قرلزقیش
موجودی س مای کل موجب رونق تولید می شود و قین قمل بل قرلزقیش تعلدقد شلاغحم و
ورودیهای صندوق تأمین قجتماعی میقنجامد و مجددقً تعاد مالی صندوق کل بلا کلاهش
ورودی ها در ق سالمندی جمعیت و بیکاری ،ب نفع کف هزین ها ب هن خورده بود ،ب ـل قر
میشود.
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آـایام قستفام دومونکوس1و م ک ناژیک 2015(2در مقال قی با عنلوقم «بحل قم ملالی و
تغیی قت در خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی در قروپای ش ـی» توضیح میدهند ک
قین تغیی قت (خصوصیسازی در صندوق های بازنشستگی و بلازبینی در باز شلت مجلدد
صندوقهای خصوصی و تغیی قت در نتایج آم چیست؟ ط رلدقرقم خصوصلیسلازی نظلاب
بازنشستگی قستدر ک دهقند ک قین کار رونق بازقر س مای دقخلی و قرزقیش رشد قـتصلادی
رق ب دنبا خوقهد دقشت .با تش یح قینک چگون خصوصیسازی بازنشسلتگی بل قرلزقیش
بدهیهای دولتی کمک ک د و بخش وسیعی قز دقرقیلیهلای صلندوقهلای بازنشسلتگی در
قورقق ـ ضلل دولتللی سلل مای للذقری شللد ،ولللی بحلل قم ،موـعیللت مخالفللام دقخلللی
خصوصی سازی بازنشسلتگی قجبلاری رق تقویلت کل د؛ قملا

ریلت و تصلمین یل ی قیلن

بازیگ قم (مخالفام دقخلی ب می دد ب عدب قستقح صندوقهای بازنشستگی و وقبسلتگی
ب بودج عمومی کشور و سبد سهاب آمها .ب طور تج بی ،قین قستدر با مطالعات ملوردی
قز قصححات در صندوقهای بازنشستگی مجارستام ،لهستانی و قسلوقکی تأیید میشود.
آـای عباس خندقم ( 1394در مقال قی با عنوقم «تأمین ملالی مسلتم ی بازنشسلتگی در
قی قم :چالشها و رقهکارهای قصححی» توضیح می دهد ک کاهش ن

زقدووللد و قرلزقیش

قمید ب زند ی تأمین مالی ط حهای مستم ی عمومی در بسیاری قز کشورها رق با مشلکحت
جدی روب و ک ده قست .پایدقری سیستن تأمین قجتماعی قی قم نیز ب دلیل قرزقیش بلیرویل
تعهدقت سازمام و همچنین عدبقصحح مناسب و ب موـع و قز آم بدت عدب توجل ویلژه بل
حفظ ذخای ب خط قرتاده قست؛ قما در چند سا

ذشت بسیاری قز صندوقهای کشورهای

مختلف ک با مشکحت مالی روب و بودند قصححات ست دهقی در نظاب تلأمین ملالی خلود
صورت دقده قند .در کشور ما متأسفان ب دریل قـتصادی و سیاسی و همچنلین علدب توجل
مسئولین روند بهسازی و قصححات ب تعویق قرتاده قست .در قین مقال ب وضعیت موجلود
تأمین مالی صندوق تأمین قجتماعی پ دقخت و چالشهای پیش رو رق ت سین میکنلد .نتیجل

1. Stefan Domonkos.
2. Marek Naczyk.
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کلی ب ط قحی یک قصححات ست ده و رلوری تأکیلد دقرد کل تعویلق آم تنهلا وضلعیت
موجود رق بدت و بهسازی عملک د سازمام رق مشکلت مینماید.
 .1-2تعاريف عملیاتي مفاهیم و متغیرها
 .1-2-1صندوق بازنشستگي

صندوقهای بازنشستگی نهادهای مالی با پوشش بلندمدت و بلین نسللی هسلتند کل قز
ط یق منابع مالی و درآمدی خلود و قنجلاب سل مای لذقریهلا ،زمینل پ دقخلت مسلتم ی
بازنشستگی بیم پ دقزقم رق بعد قز پایام مدت ـانونی رعالیتشام ،ر قهن آورده تا قز قین ط یق
ضمن تلأمین ررلاه بل قی قرل قد ،نلاقمنی قـتصلادی و قجتملاعی و علدب قطمینلام قز درآملد
بازنشستگام رق کاهش دهند.
 .1-2-2پيشگيری

مفهومی قست ک وـوع قم ی در جامع رق ب قساس مشاهدقت و ب رسی روندها محتمل
دقنست و ب همین قساس قـدقماتی رق بست ب ش قیط و عوقمل دخیل ،با رویک د پیشدسلتان
و ب قی جلو ی ی قز غارلگی ی باید ب عمل آورد.
 .1-2-3بحران

صاحبنظ قم ه علمی قز وقژه «بح قم» ب قی توصیف پدیده ملورد نظل خلود قسلتفاده
میکنند؛ بناب قین تع یف وقحدی قز بح قم وجود نلدقرد .بحل قم دقری ویژ لیهلای قسلت.
مهنت ین و مشت کت ین ویژ ی قین قست ک بح قم وقـعیتی بلین تبلاهی و سلحمتی قسلت.
قستیوم رینک1تع یفی ک قز بح قم قرقا میدهد عبارت قست قز« :بحل قم» دورهقی پل تحطن
قست ک قنجاب تغیی قت خطی رق

یزناپذی میسازد و با دو قحتما هم قه قست ک معملورً

شانس وـوع ه دو ب قب قست؛ قما میتوقم قین شانس رق تغیی دقد -1 .قحتمالی ناخوقست بلا
نتیج قی منفی - 2 ،قحتمالی ناخوقست با نتیج قی کامحً مببلت .تق یبلاً همل صلاحبنظل قم
1. Steven Fink.
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حوزه بح قم ب س ویژ ی عمومی غارلگی ی ،عدب پاسخ مناسب و زمام کوتلاه قتفلاقنظل
دقرند

(جزوه درسی مدی یت بح

قم دقعا. 1395:

 .4-2-1راهبرد

آنچ قز رقهب د در قین پژوهش مدنظ قست ،عبلارت قسلت قز مفهلومی کل ضلمن تحلیلل
ش قیط یک سازمام و عوقمل محیطی آم در یلک بلازه زملانی معلین ،بلا رویکل د آرملام قیلی
وقـعبینان  ،بتوقند ش قیط همام سلازمام رق در زملام مشخصلی در آینلده و در محلیط جدیلد بلا
تغیی قت سازمانی جدید بیام نماید و آم سازمام رق ب قهدقص و ش قیط مطلوب مدنظ ب ساند.
 .1-3تبیین ابعاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي
رقهب دهای نظاب جامع رراه و تأمین قجتماعی در س

وه تع یف شلده قسلت .لل وه قو ،

رقهب دهلای بیم قی قسلت ک مبتنی ب قشلتغا قر قد جامعل بوده و شامل بیمل هلای قجتماعللی
صندوقهای قحتیا و مسلئولیت کارر ما قست .قیللن نظللاب بل مشللارکت مالللی بیمل شلده،
کارر ملللا و کمللک دولللت قسلللتوقر بلللوده و نیل وی شلللاغل جامعل رق تحللت پوشلللش دقرد.
صندوقهای بیم قی و سلازمام تأمین قجتماعلی ب لحلاظ رقهب دی در قیلن وه ـل قر دقرند.

شکل  .1نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي؛ منبع :پژوهشگران
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ل وه دوب ،رقهب دهلای حمایتی قسلت ک مبتنللی بل تابعیلت یلا قـاملت شلله وندقم
ب صورت همگانی قسلت و شلامل مسلاعدت قجتماعی و خدمات قجتماعی میشلود .قیللن
نظلاب عمدتاً ب قعتبلارقت دولتی (بودج عمومی وقبسلت بوده و دقی ه وسلعت آم شللامل
قـشلار آسیب پذی جامع (ب دلیلل نلاتوقنی در کسللب درآملد  ،معللولین و قزکارقرتاد لام
جسلمی و ذهنی ،کودکام بی س پ ست ،خانوقده زندقنیام و  ...قسلت .سللازمام بهزیسللتی،
کمیت قمدقد قماب خمینلی (ره و خی یل هلا در قیلن سللطح رعالیلت دقرنلد .لل وه سللوب،
رقهب دهلای قملدقدی قسلت ک شلامل کملکهلای دولتللی ،م دملی و لاه بلینقلملللی در
قرتبلا بلا حلوقدث و بحیای طبیعلی و ـه ی مانند سلیل ،زلزل  ،آتشسوزیهای وسلیع و
همچنیلن جنگ ب صورت مقطعلی می دد

(موسس عالی پژوهش تأمین قجتماعی. 1395،

 .1-4نظام تأمین اجتماعي و بازنشستگي در بیان مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالي)

رهب معظن قنقحب قسحمی در ر مایشات خود ،در مناسبتهای مختلف ضمن تأکید ب
رعایت عدقلت قجتماعی در قرقا خدمات قجتماعی ب عنوقم یک ر یض دینی و قنسانی و ،ب
توسع کمی و کیفی نظاب تأمین قجتماعی در کشور تأکید دقشت قند .معظنلل درقیلنبلاره در
ر قزی میر مایند« :نظاب جمهوری قسحمی ،نظامی قست ک قساساً با تأمین قجتماعی بل قیلن
صورتی ک قم وز در دنیا رقیج قست ،موقرق قست؛ در شمار آم نظابهایی نیست ک ب شکل
رلسفی و زی بنایی ،با کارهای تأمینی در جامع مخالفقند .ما معتقدین ک مسئورم کشلور و
دولت جمهوری قسحمی ،باید ب شکل ویژهقی ،طبقاتی رق ک نیازمند کمک هستند ،مشلمو
کمک رسانی کنند ک قین ،در سازمام تلأمین قجتملاعی ،بل صلورت بیمل هلای قجتملاعی و
کارهای تأمینی ونا وم قنجاب می ی د؛ بناب قین ،قین کار با قسلاس و رلسلف نظلاب قسلحمی
منطبق قست و ه چ تحش شود ،قبتکار عمل ب خ ج دقده شود ،پوشش ب شکل صحیحی
ست ش یابد و نوع کمکرسانیها طوری باشد ک خانوقدهها رق ب تحش متناسب وقدقر کند
و در جامع رکود ب وجود نیاورد ،بلک ح کت قیجاد نماید ،قین با قهدقص نظلاب جمهلوری
قسحمی منطبق ت خوقهد بود .دولت هن باید قمشاءقهلل کمک کند تا ـش هایی ک در پوشلش
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تأمین قجتماعی هستند -مبل بازنشستگام -ه کدقب ب نحوی مورد قعتنا و توج ویلژه ـل قر
ی ند .بازنشستگام ،نی وی رعا ِ کشور در قندکی پیش قز قین هستند کل تلحش کل دهقنلد،
زحمت کشیدهقند ،بسیاری قز آم ها شب و روز و عم و جوقنی خود رق ص ص کار ک دهقنلد
و باید کشور ب قین تحش و ب قین زحمتکشىِ مستم ّ دورقم عم پاسخ وید .قیلن رق هلن
بدقنید ک وضع رعلی بازنشستگام ،دروقـع همیش بل صلورت یلک قلگلو در مقابلل چشلن
کارکنام رعلی دولت ـ قر خوقهد

رت .ه چ وضلع بازنشسلتگام در کشلور بهتل باشلد،

کارکنام رعلی دولت با دلگ می بیشت ی کار خوقهند ک د؛ چوم می دقنند ر دق ک ب آم وضع
رسیدند ،قوضاعشام خلوب خوقهلد ذشلت .ق ل خلدقینلاک ده نسلبت بل بازنشسلتگام
بیقعتنایی ،بیقحت قمی و بیتوجهی شود و آم هلا دچلار مشلکل شلوند ،قیلن آیینل رل دقی
کارکنام قم وز خوقهد بود؛ یعنی نگاه میکنند ،میبینند ک ر دقیشام قین قست؛ قز کار د زده
خوقهند شد و ب کارهای نامتناسب با شغل خود روی خوقهنلد آورد .لذقسلت کل دسلتگاه
دولتی باید ب صورت قساسی ب مسئل بازنشسلتگام -بل خصلو

کسلانی کل در پوشلش

سازمام تأمین قجتماعی و سازمامهای دولتی ،بیم و تأمین هستند  -توج و ب صورت ویژه
ب آمها رسید ی کند»

(بیانات در دیدقر جمعی قز ر ماندهام نی

وی قنتظامی. 1376/04/25،

 .5-1انواع صندوقهای بازنشستگي
صندوق های بازنشستگی ب مبنای قعما محدودیت در پذی ش قعضا جدیلد بل شل ح
زی تقسینبندی میشوند:
 .1-1-5صندوقهای بازنشستگي باز :صندوقهایی ک حدقـل یکلی قز طل حهلای قرقال شلده
توسط آمها ،محدودیتی در عضویت قر قد جدید ندقشت باشند .در صندوق باز ،قمکام ورود
و خ وج مدقوب قر قد میس قست

(می نظامی و همکارقم1397،

سازمام تأمین قجتماعی نمون قی قز

قین صندوقها قست.
 .2-1-5صندوقهای بازنشستگي بسته :صندوقهایی هستند ک رقلط طل حهلای بازنشسلتگی
دقرقی محدودیت ورود قر قد جدید رق در قختیار و تحت حمایت ـ قر دقده و تنهلا کارکنلام
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معین و محدودی رق تحت پوشش ـ قر میدهند .در صندوقهای بست ب علت حوزه تحلت
پوشش ورود و خ وج قر قد ب ندرت و ب قساس ـوقنین خا

صلورت ملی یل د (هملام

صندوق بازنشستگی کشوری در قین دست ـ قر می ی د.
 .1-6نظامهای تأمین مالي صندوقهای بازنشستگي
نظابهای تأمین ماللی روشهایی هسلتند کل ب موجب آم ط حهای بازنشسلتگی منابلع
درآمدی خلود رق دریارلت و جهلت پ دقخت تعهلدقت و هزین های قج قیی ب کار میب ند.
سیستنهای تأمین مالی ب طور کلی ب س نظاب عمده تقسلین میشوند کل عبارتقند قز:
 .1روش تللوقزم درآمللد و هزینلل  .2 ،روش قندوختلل للذقری کامللل و  .3روش
قندوخت ذقری جزای.
1

 .1-1-6روش توازن درآمد و هزینه

در روش تلوقزم درآملد و هزینل  2هزینل سارن تعهلدقت و هزین های قج قیلی قز محللل
حق بیم همام سلا تأمین میشود .در قیلن روش نل

حلق بیمل در سلا هلای قبتدقیللی

پاییلن قسلت و ب تدریج قرزقیلش پیدق میکند تلا ب م حل بللوغ ب سلد .قیجاد تعلاد در قیلن
نظاب ب دو نسلبت تعدقد بازنشسلت ب شلاغل و پ دقخلت مسللتم ی بلل دسللتمزد جللاری
بسلتگی دقرد و باز توزیع در آم بیلن نسللی قست .بدین مفهلوب کل کسللورقت شللاغلین در
یک نسلل ص ص حقوق بازنشسلتگی نسلل ـبل می دد .نل

حق بیمل و پایللدقری قیللن

سیستنها بل متغی های جمعیتی کشلورها بسلیار وقبسلت قسلت .در سا های قبتدقیی صلندوق
چوم تعدقد مستم یبگی قم ب تعدقد بیم شد ام قندک قسلت و بناب قین مصلارص سللازمام در
حدقـلل خلود ـل قر دقرد ،نل
زملام و قرزقیش مصارص ن

حق بیم نیلز در حدقـلل خلود ـل قر دقرد ،قملا بلا ذشللت
حق بیم تا سلطح قشلباع قرزقیش مییابد .سلطح قشلباع نلل

حق بیم قی قسلت کل در آم مصلارص و درآمدهای سازمام ب قب ند.
1. Pay-As -You – Go.
2
. PAYG.
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سیستم پرداخت مزايای معین
منارلع نظلاب تأمین قجتماعلی

1

PAYG

معمورً ب صورت مزقیلای معیلن قست کلل در آم

مسلتم ی پ دقختلی نل بل قسلاس کسلور دریارتلی قز بیم  ،بلکلل بلل سللابق رلل د در
صنلدوق یلا بل دسلتمزد رل د در دورقم کاری وقبسلت قسلت .روش

DB

رقیجتل ین روش

پ دقخلت مسلتم ی قسلت .در قین سیسلتن قر قد ب قسلاس سلابق و درآمدشلام قمتیاز بل
دست می آورند و در زمام بازنشسلتگی قین قمتیلازقت قرزش ذقری و در ـاللب مسللتم ی
پ دقخت میشوند

(صالحی شه

قبی. 1396،

 .2-1-6روش اندوختهگذاری کامل

وقبسلتگی شلدید بل متغی های جمعیتلی و ناپایلدقری سیسلتن تلوقزم درآملد و هزینل
بسلیاری قز کشلورها رق وقدقشلت تا ب نظلابهلای قندوختل لذقری کامللل2روی بیاورنللد.
روش قندوخت ذقری کاملل3پلس قز بل وز بح قمهای جمعیتللی و شلوکهلای وقرده بلل
ط حهای مسلتم ی سارن ب عنوقم رقیجت ین روش ب قی پسقندقز قجبلاری خصوصی و در
ـالب نظاب های تأمین قجتماعی چندری مط ح شده قسلت ک در قین روش تملاب منابع مالی
ب قی قیفای تعهلدقت آینلده ذخیل ه و سل مای لذقری ملیشلود ،کسللورقت بازنشسللتگی
پ دقختی قر قد در حساب شخصلی آمهلا بلت و روی کسللور جملعآوریشلده توسللط
مدی یت صندوق ،س مای ذقری صللورت ملی یل د و مزقیللای بازنشسللتگی بلل میلزقم
مشلارکت ر د و متناسلب با کسلور پ دقخلت میشود کل قین قم باعلث قیجلاد قنگیلزه در
مشلارکت بیشلت و کاملل نمودم دورقم خدمت می دد .پیادهسازی قین روش نیازمند یک
سیسلتن قـتصلاد مللی با بات و در حا رشلد دقان قست؛ زی ق نوسلانات قـتصادی منج بل
بی باتی س مای ذقری و سلود سل مای خوقهد شلد کل بللات در پ دقخلت مسللتم ی رق
بل همل قه خوقهد دقشلت.

1
. DB.
2
. Fully-Funded.
3
. FF.
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سیستم پرداخت حق بیمه معین

1

در قیلن روش تعهدقت آتی مانند مسلتم ی بدوم پشلتوقن نیسلتند ،بلکل پسقندقزها یا
کسلورقت در حسابهای قنف قدی ذخی ه میشوند .پ دقخلت در قیلن نظابها ب صورت حق
بیم معیلن قسلت کل در آم مسلتم ی ب قسلاس حلق بیمل دریلارتی و سللود حاصلل قز
س مای ذقری پ دقخت میشود .سیستنهای قندوخت

ذقری کاملل بلا حللق بیملل معیللن

2بل موجودی حسابهای شلخصی در زمام بازنشسلتگی بستگی دقرد

(صالحی شه

قبی. 1396 ،

 .6-1-3روش اندوختهگذاری جزئي

در قین نظاب بخشلی قز درآمدهلا بل پ دقخلت هزین های جلاری و بخشللی دیگلل بل
س مای ذقری قختصلا

دقده میشود .میزقم س مای لذقری بل روش ـبللی تلأمین ملالی،

میزقم بللوغ (قشلباع طل ح و توقنایلی کللی قـتصاد و شلاغلین در بلازده س مای لذقری و
میلزقم پ دقخلت حق بیم بسلتگی دقرد و بل قی یلک دوره  15-20سلال نل

حق بیمل

تعادلی محاسلب می شود ک تابعلی قز درآمدهای حلق بیمل و درآملدهای سل مای لذقری
قست.
سیستم پرداخت حق بیمه معین صووری 3:علدب پوشللش و قنتقلا ریسللک بلازقر بل
مسلتم ی قر قد موجب شلد تا ب خی کشورها ماننلد قیتالیلا ،سلواد و لهسلتام بل قی ررللع
قین ضعلف قز روش مبتنی بل حق بیمل معیللن صللوری4قسللتفاده کننلد .در قیللن روش
هماننلد

DC

حق بیم پ دقختی قرل قد در حسابهای قنف قدی قنباشلت و با شلاخصی مانند

رشلد دسلتمزد تعدیل می دند ،قملا قیلن حسابها صلوری قسلت و دروقـلع قندوختل قی
وجود نلدقرد و مسلتم ی پ دقختی مصوم قز نوسللانات بلازقر قسللت .نکتل قینکل عموملاً
مدقرعام سیستن های قندوخت کامل و حق بیمل معلین ،نگلاهی بازقر قیانل دقشلت و ـلوقب
نظاب های بازنشسلتگی رق در ل و عملکل د بلازقری آم و خصوصلیسلازی صلندوقهلای
1
. DC.
2
. FF-DC.
3
. ND.
4
. NDC.
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بازنشستگی مبتنی ب حسلابهلای قنفل قدی جسلتجو ملیکننلد .در نقطل مقابلل مخالفلام
خصوصیسازی صندوقهای بازنشستگی ک ب ط حهای توقزم درآمد هزین و سیستنهلای
با مزقیای معین تأکید دقرند معتقدند ک قندوخت لذقری کسللورقت بازنشسللتگی و قیجللاد
حساب های قنفل قدی منجل بل تضلعیف تأمین قجتماعی خوقهد شد و مزقیا و حمایتهای
نسل آینده رق با ریسک موقج خوقهد ک د (مدرسی عالن و دقودی. 1390 ،
 .7-1درآمد و هزينه صندوقها و عوامل مؤثر بر آنها
صنلدوق بازنشسلتگی قز دو مؤلف مهن متأ ل میشود :جمعیلت ،منابلع و مصللارص آم
صنلدوق .در م حلل جلوقنی هل صلندوق ،تعلدقد کسللانی کل سللهن خللود رق بلل آم
میپ دقزند زیاد قسلت و تعدقد کسلانی کل قز آم سلهمی دریارلت میکنند ،کلن قسللت .در
قین م حلل صندوق پایلدقر قسلت ،قما ب م ور ک تعدقد بازنشسلتگام زیاد میشلود ،منابللع
و مصارص تغییل میکند

(صالحی شه قبی1396 ،

و زملانی کل دو منبلع قو پاسلخگوی تلأمین

هزین ها نباشند ،دریارت بودج دولتی موضوعیت مییابد

(م

وی. 1397 ،

 .1-1-7درآمدها

 .1حق بیم یا کسور بازنشستگی حق بیم ها ک بلا توجلل بلل سیسللتن تلأمین ملالی
تعیین شدهقند و ممکن قسلت ابلت یلا نسلبتی قز حقوق و دستمزد باشند ،قصلیت ین منبلع
درآمدی ب شمار میروند.
 .2س مای ذقری در ط حهای بلندمدت معمورً زملانی رل قخوقهلد رسید ک درآمدهای
حاصل قز وصو حلق بیم کفلاص هزینلل قجلل قی طلل ح رق نملیدهلد .در قیلن م حلل
سودهای س مای ذقری قنجابشده نقش قساسی در تأمین هزین ها رق قیفا مینماید.
 .3یارقن های دولت :دولت کمکهای خلود رق ممکلن قسلت ب صورت بخشلی قز حلق
بیم ها قرقال یلا مبلالغی رق در بودج سالیان خود ب قین منظور تخصی

دهد.

 .4سای درآمدها :کمکها ،هللدقیا و ج یم های ناشللی قز عدب پ دقخت ب موـلع حلق
بیم ها در زمل ه قین ون درآمدها قست

(قش

ری قحمدآباد. 1397،
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 .2-1-7هزینهها

 .1هزينههای پرداخت مزايا (حقوق و مستمری)

 مزقیای کوتاهمدت :قین هزین ها شامل هزین های م بو ب م قـبتهای بهدقشلللتی ودرمللانی و مبالغ پ دقختی بابت دستمزد قیاب بیماری ،باردقری بیکاری همچنین هزینل هلایی
قز ـبیل کمکهزین قزدوقج و غ قمت نق

عضلو و هزینل کفنودرن میشود.

 مزقیای بلندمدت :مزقیللای بلندمدت عمومللاً بلل ط حهای بازنشسلللتگی ،رلوت وقزکارقرتاد ی قطحق می دد ک معمورً ه چل قز عمل قجل قی آم بگذرد تعلللدقد قرللل قد
بیشللت ی وقجللد ش قیط قستفاده قز مزقیای مورد نظ خوقهنلد شلد.
 .2هزينههای اداری (قش ری قحمدآباد1397،

 .8-1ارتباط بین امنیت در ابعاد مختلف و صندوقهای بازنشستگي
یکی قز قصلیت ین مؤلف های پایلدقری یلک نظلاب خصوصل ًا قز منظل قمنیلت قجتملاعی
سیاسی قـتصادی پایدقری صندوقهای بیم قی قست .قین قدعا ک وجود صندوقهای بیم قی
با بات باعث بات نظاب سیاسی میشود بنا ب دریل زی قست:
 .1بخش عمدهقی قز جمعیت کشور ب صورت مستقین تحلت پوشلش قیلن صلندوقهلا
هستند.
 .2قز منظ قـتصادی بخش زیادی قز قـتصاد کشور در قختیار قین صندوقها قست؛ بل قی
مبا  33درصد صنعت دقرویی کشور 33 ،درصد صنعت سیمام کشور 10 ،درصلد صلنعت
پت وشیمی و  30درصد تابلوی بورس در قختیار شستا قست.
 .3سازمام تأمین قجتماعی ب تنهایی بزرگت ین تولیدکننده و قرقا دهنده خدمات درملانی
بعد قز وزقرت بهدقشت درمام و آمورش قست با بیش قز  340بیمارستام ،کلینیک ،درمانگلاه
و ...
میانگین وزنی دقرقیی صندوقهای بازنشستگی در قنتهای سا  1392در قی قم حلدود 20
درصد  GDPقست؛ بناب قین میتوقم فت بات و پایدقری قین صندوقهلا دروقـلع بلات و
پایدقری کشور قست (نهاوندیام. 1394،
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 .9-1بحران و صندوقهای بازنشستگي
صندوقهای بازنشستگی ب دلیل عدب پاسخگویی صندوقهای بازنشستگی بل تعهلدقت
خود در ـبا ذینفعام و ب ویژه مستم ی بگی قم ،شل قیط نلامطلوب ررلاهی رق بل قی آمهلا
قیجاد می کند .ب دلیل قینک قین قر قد جمعیت زیادی قز کشور رق تشکیل میدهنلد؛ بنلاب قین
توقم و پتانسیل قیجاد قغتشاش ،آشوب و در قدقم بح قم رق دقشت و ممکن قسلت وضلعیتی
قیجاد شود ک جامع رق با چالش قساسی موقج نماید .پس در تع یف بح قم صلندوقهلای
بازنشستگی عمومی قی قم باید قین موضوع مدنظ ـ قر ی د ک با توج بل تضلمین دوللت
مبنی ب جب قم کس ی قین صندوقها در رقستای قنجاب تعهدقت آتی ،بح قم در صندوقهلای
بازنشستگی عمومی کشور ب معنلای ورشکسلتگی آمهلا نبلوده ،بلکل بل معنلای قرلزقیش
وقبستگی آمها ب بودج دولتی قست؛ زی ق با آغاز بح قم در قین صندوقها ،ملدی یت آمهلا
در وهل نخست ب قستق قض قز نظاب بانکی ب قی پ دقخت مستم یها یا رل وش دقرقیلیهلا
قـدقب ک ده و در صورتی ک نتوقنند قز قین دو ط یق قـدقب ب تأمین مالی کنند ،باید دست بل
دقمن دولت شده تا قز ط یق بودج دولتی کس ی منابع خود رق جب قم

کنند(نوربخش1396،

ک

ـطعاً با توج ب قین ش قیط پیشرونده چالشها در صندوقهلای بازنشسلتگی ملدی یت آم
ب آسانی میس نخوقهد بود؛ بناب قین با قین قوصاص صندوقهای بازنشستگی عملومی کشلور
یکی قز مهنت ین بازیگ قم نظاب تأمین قجتماعی کشورند ک آ ار حلااز قهمیلت چند انل قی
دقرند .قز همین رو بح قم در قین نهادها و ندقشتن رقهب دهای مناسب در قرتبلا بلا مسلاال
قین حوزه ،بات حوزه های قـتصادی ،قجتماعی و سیاسی کشور رق با مخاط قت بسیار جدی
روب رو خوقهد ک د .قین وضعیت بی بات بح قم آر ین کل در صلورت قسلتم قر بازنلد ام
زیادی هن در سطح جامع و هن در ریل هلای نظلاب حکم قنلی خوقهلد دقشلت ،محصلو
مجموع قی قز سیاستها و تحورت جمعیتی در چند ده

ذشت بوده قست

(

جیپور. 1398،

منشأ قصلی بح قم بازنشستگی ،ررتار ذینفعلام ب قساس عقحنیت ر دی و ت جیح منلارع
شخصی کوتاه مدت ب منارع بلندمدت جامعل قسللت .قیللن ررتللار رعللی بلازیگ قم نظلاب
بازنشستگی ،باعث شکل ی ی یک تعاد معیوب یا سطح پایین در نظاب بازنشستگی کشلور
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شده ک پیامد آم ،کس ی بیشلت صلندوقهلای بازنشسلتگی و بل تبلع آم بلار ررلتن سلهن
کمکهای دولت بل آمهلا قز محلل منلابع بودجل عملومی قسلت (رححتلی و همکلارقم. 1396،
مطالعات قز قبعاد چالشها و مخاط قت بسیار جدی حکایت میکنلد کل نظلاب بازنشسلتگی
قی قم رق تهدید مینماید .پیامدهای قین مخاط قت در صورتی ک قهتماب جدی ب قی مقابل بلا
آمها قز هنقکنوم ب کار
منج خوقهد شد

رت نشود ب خط های بسیار مهن قجتماعی ،قـتصلادی و سیاسلی

(جلیلی و مسلمی1392،

سادهقنگارقن قست ک تصور کنین «جنگ و سحح» تنها

تهدید جوقمع و دولتها هستند .نگاهی ب یونام و آرژقنتین و شیلی ب خوبی نشام ملیدهلد
ک دولت مستق ب ق شورش و ـیاب بازنشستگام سقو ک د (قسفندیار. 98 ،
بحلل قم در صندوقهای بازنشسللتگی یعنی قینکلل در صلندوقهلای بسلللت وـتلللی
قرزش رعلللللی تعهللللدقت آتللللی قز قرزش روز دقرقیللیهللا بیشتلللل باشللللد ،وضعیللللت
صنللدوق بح قنللی قسللت (حسنزقده . 1396،حا ق

بخوقهین عوقمل قیجلاد قیلن بحل قم رق

مع ری کنین میتوقنین آمها رق در چند دست کلی مشتمل ب عوقمل ـانونی ،عوقمل مل تبط بلا
حوزه س مای ذقری صندوقها ،عوقمل محیط قـتصادی ،عوقمل ناشی قز مدی یت و رقهبل ی
صندوقها و نهایتاً عوقمل ناشی قز کاسلتیهلای سلاختار حکم قنلی در آمهلا تقسلینبنلدی
کنین(معاونت قـتصادی وزقرت تعاوم کار و رراه. 1396 ،
 .1-10انواع اصالحات بازنشستگي
محققین دقخللی و خلارجی در حلوزه مطالعلات صلندوق بازنشسلتگی و نظلاب تلأمین
قجتماعی قصححاتی رق مط ح می کنند .طبعاً ه قصحح و پیشنهادی قز منظ پژوهشلگ و بلا
توج ب ش قیط بومی ه کشوری قرقا میشود ،قما در مجملوع ب آینلد قیلن قصلححات در
صندوقهای بازنشستگی شامل چهار قصحح ب ش ح زی قست:
 .1قصححات پارقمت یک :شاملل قرزقیش سلن بازنشستلگی ،قصحح ش قیط بازنشستگی،
تغیی ن

حق بیم  ،قرزقیش تعدقد سا های مبنا جهت محاسب مستم یها ،تغیی ن

مستم ی و ...؛

تعللق
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 .2قصححات سیستمی :تبدیل نظابهای توقزم هزینل و درآملد1ب نظلابهلای پلسقنلدقز
قنف قدی مبتنی ب ذخی هسازی کامل یا جزای؛
 .3قصححات ساختاری :مانند ری بندی نظاب بیم هلای قجتملاعی و تشلکیل نهلاد نلا
بیم های قجتماعی؛
 .4قصححات قج قیی-قدقری و مدی یتی :شامل قصححات مدی یتی و نظلاب قدقری ،ماننلد
تشکیل پایگاه قطحعات جامع و یک ارچلل و تسهیل جابجللایی کارکنلام بلین صلندوقهلا
و(...قش

ری قحمدآباد. 1397،

 .11-1محیط و تأثیر آن بر صندوقها
عوقملل محیطی مؤ بل صندوقهای بازنشسلتگی رق میتوقم بل سلل دسللت تقسللین
کل د .قو قز هم عوقملل مؤ بل ورودی های صنللدوق هسللتند .قز مهلنتل ین عوقمللل
می توقم بل تعلدقد شلاغلین و نل

حق بیم قشلاره کل د و مهنت ین عاملل ق للذقر بلل

قیجلاد قشلتغا  ،رشلد قـتصادی قسلت.
دسلت دوب ،عوقملل ق ذقر بل بازدهی س مای ذقری منابلع وقردشده بلل صلندوقهلا
هسلتند .ب دریل مختلفلی صلندوق هلای بازنشسللتگی خللود وقرد بنگلاهدقری شلدهقنلد؛
بناب قیلن نمیتوقم بازدهی س مای لذقریهلای صلندوقهلای بازنشسللتگی رق در محیطلی
جدقی قز رضلای حاکلن بل قـتصلاد کحم تحلیل ک د.
دسلت سلوب ،عوقملل مؤ ب خ وجی های صندوق هسلتند .در بخش سللوب عوقملللی
همچلوم شاخ
نل

بندی مسلتم ی بازنشسلتگام هملگاب با تورب کلل در صللورت قرلزقیش

تورب خ وجلی صندوقها قرزقیلش می یابد و تع یلف دقمنل تعهلدقت صنلدوق نقش

قیفلا میکنند؛ بناب قیلن میتوقم قدعلا کل د تماملی عوقمللل ملؤ بلل قـتصللاد کلحم بلل
عملکل د صندوق های بازنشسلتگی تأ ی خوقهنللد ذقشللت

( لزقرش معاونلت قـتصلادی وزقرت

تعاوم کار و رراه قجتماعی . 1396،کاهللش ر صتهای درآملد و قشلتغا  ،قرزقیلش نل

بیلکاری
1
. PAYG.
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و کاهلش نل

مشللارکت نیلل وی کلار و سللت ش بخللش غی رسللمی قـتصللاد ،مانللع قز

قرزقیلش ورودی صندوقهای بازنشسلتگی شلده قسلت (هادی زنور . 236 :1397،بخشی هن م بلو
ب ـوقنین ،بخشی م بو ب بدعمل ک دم دستگاهها و عدب نظارت دستگاههلایی مبلل سلازمام
ملللدی یت و دیلللوقم محاسلللبات و درصلللدی هل لن سلللوء ملللدی یت در سلللازمام بلللوده
قست(قب قهینزقده. 1395،
با توج ب تعدد عوقمل قز نظ اه های مختللف ،بل منظلور تجزیل وتحلیلل عوقملل و
پارقمت های مؤ بل نظلابهلای بازنشسلتگی بایلد ب نامل ریلزی و تعهلدقت آتلی آمهلا
موردب رسی و مطالع ـ قر ی د .ر قیند ب نام ریزی مستلزب تجزی وتحلیلل ر صلتهلا و
تهدیدقت محیطی قین نظابها و همچنین نقا ـوت و ضعف دروم آمها قسلت (هملام ؛
بناب قین ب قی تبیین قم ب ب رسی عوقمل محیطی درونی و بی ونی مؤ بل صلندوق هلای
بازنشستگی میپ دقزین.
جدول شماره  -1عوامل محیطي مؤثر بر صندوقها؛ منبع :اقتباس از منابع علمي مختلف و مصاحبههای
انجامشده
عوامل محيطي دروني
ن

حق
بیم

قرزقیش غی متعارص

کاهش نسبت

کسور بازنشستگی

پوشش حمایت

کارکنام شاغل

(نسبت پشتیبانی

مستم ی

شیوه قعما مالیات

بازماند ام

ب منابع صندوقها

عوامل محيطي بيروني
رقدقم محاسبات

جمعیت

آکچوا ی

قستقح
صندوقهای

رقدقم رـابت

قمید ب زند ی

به ه دی ک د
آمها

تغیی ت کیب
سن

وقبستگی صندوقها

وضعیت نامطلوب

بیم شد ام قز

بازنشستگی

ب بودج دولتی

س مای ذقری

بیم قی ب

بازنشستگی

حکم قنی دقخلی

پیش قز

صندوقهای

موعد

بازنشستگی

عوقمل
ن

باروری

قرزقیلش
تعهلدقت
کوتاهمدت

ر هنگی
قجتماعی

حمایتی

ماللی

کشور
بدهی دولت و

بازنشستگی

ناپایلدقری تعلاد

نظاب مالیاتی

قـتصاد کحم

وضعیت بازقر

کشور

کار
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عوامل محيطي بيروني

عوامل محيطي دروني

تحو بازقرهای
سا مبنا در
محاسب
مستم ی

پاسخگویی و

ر وش دقرقییها و

شفاریت

قستق قض قز بانک

نابسامانی

مالی و پیامدهای

قنباشت س مای

آم ب

و ذخای

صندوقهای

مهاج ت

بازنشستگی
میزقم
محاسب
مستم ی

مساال
چندپار ی و موقزی

بنگاهدقری

عدبکفایت

وضعیت مالی

زیستمحیطی

کاری

صندوقها

مستم ی

دولت

و بحیای
طبیعی

تعدد م قجع
تصمین ی در
خصو

سخاوتمندی
در پ دقخت

عدب حضور رعا

رق نی وی

بازنشستگی

مستم ی

نهادها و تشکلهای

کارشناسی در

قزجمل

بازماند ام و

صنفی-مدنی

ساختار صندوقها

هیئتقمنای

قزکارقرتاد ام

مدقخحت
ـوقنین و مق رقت

سیاسی و
حاکمیتی

دقنشگاهها و
م قکز آموزش
عالی

سا های
پ دقخت
حق بیم

تبعیض و

ندقشتن پوشش
کامل جمعیتی و
مستم ی
بازنشستگی

ضعف تنظین ی

ناب قب ی در

قصححات نظاب

حقوق و

بوروک قسی

مستم ی قعضای

کشور

سالمندی

صندوقها

 .1-12مدل مفهومي
با توج ب آنچ ک تا ب قآلم فت شد ،میتوقم مد مفهومی پژوهش رق بل شل ح زیل
قرقا دقد:
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 .2روششناسي تحقيق
پژوهش حاض قز نوع کارب دی و قز لحاظ روش تحقیق آمیخت (کمی و کیفلی قسلت.
نگاه و تم کز قین پژوهش ب متوم حدقکب ده سا قخی و ب دقدههای آماری س سا قخیل
بوده و قرق آم نیز تلا ده سلا آینلده (سلا  1399تلا  1409رق ملدنظ دقرد .بلا توجل بل
ساختارهای قدقری -قج قیی م تبط با قین پژوهش و نیلز م قکلز علملی و دقنشلگاهی و نیلز
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کانومهای عالی کار ی و بازنشسلتگی تم کلز مکلانی آم در شله تهل قم بلوده و ـلمل و
موضوعی قین پژوهش در مقول های قـتصادی و قجتماعی و قمنیتی قست .جامعل آملاری رق
س

وه مدی قم قج قیی و سیاست ذقرقم ،دقنشلگاهیام و پژوهشلگ قم و بیمل پل دقزقم و

مستم ی بگی قم رق شامل میشود .دلیل قنتخاب قین س

وه قین قست ک بازیگ قم قصلی و

ذینفع در حوزه صندوقهای بازنشستگی آمها هستند و بل دلیلل تضلاد منارعشلام بلا هلن،
قمکام قج قی ه تصمیمی با چالش موقج میشود .ب قساس ویژ یهای تعیینشلده حجلن
جامع آماری ما ب قساس ب رسی ب عملآمده حدود  200نف بوده ک همل آمهلا بل عنلوقم
نمون قنتخاب و درنهایت  146پ سشنام جملعآوری شلد .قز مجملوع  146نفل  124 ،نفل
معاد  85درصد م د و  22نف معاد  15درصد زم و تعدقد  51نف قستاد و پژوهشگ 52 ،
نف مدی قج قیی و سیاست ذقر و  43نف نیز قز نخبگام و رعلالین کلار ی بودنلد .قز بلین
 200نف جامع آماری ب قساس شناخت محقق و سابق قر قد و قنطباق با چلکلیسلت تهیل
شده 30 ،نف ب قی مصاحب قنتخاب ک درنهایت مصاحب با  23نف قنجاب شد .تجزی وتحلیل
دقدهها در دو بخش توصیفی و ملد  SWOtدیویلد قنجلاب

رلت .بعلد قز مصلاحب نیمل

ساختاریارت و با به ه ب دم قز مد « SWOTتعیین وضعیت محیطی در محلیطهلای دقخللی
(نقا ـوت و ضعف و خارجی (ر صت ها و تهدیدها ؛ تعیین ضل یب قهمیلت ،شلدت و
حاصل ض ب موزوم باهدص محاسب  IFEو EFE؛ تشکیل مات یسهای چهار خانل قی و نُل
خان قی؛ تعیلین جهلت یل ی تلدوین رقهبل د بلا نگ شلی بل موـعیلت بل دسلتآملده در
مات یسهای چهار خان قی و نُ خان قی؛ تدوین رقهب دها» رقهب دهلا و رقهکارهلای قج قیلی
مشخ

شدند .ب قین صورت ک قز خب ام خوقست شد ب قی ه وضعیت تعیینشده ب قی

محیط صندوقهای بازنشستگی (ـوت ،ضعف ،تهدید ،ر صت بل دو سلؤق پاسلخ دهنلد:
قلف تحلیل وضعیت :آیا وضعیت تعیینشده درست قست یا خی ؟ ب قرتبا وضلعیت بلا
محیط :آیا وضعیت بیامشده با محیط صندوقها (درونی یا بی ونلی قرتبلا دقرد یلا خیل ؟
پاسخهای جمعآوری شده قز نظ قت ده نفل خبل ه در ـاللب بلل و خیل بل قی هل سلؤق
جمع بندی و ض یب روش ب قی ه وضعیت محاسب شد .پس قز آم میانگین ض یب روش
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ب قی ه وضعیت ب دست آمد و ب قساس آم روقیی پ سشنام تعیلین و قصلححات ملورد
نظ خب ام نیز قعما شد .میانگین ض یب روش محاسب شلده بل تفکیلک وضلعیتهلای
محیطی ب ش ح جدو شماره ( 2قست:
جدول شماره  .2ضريب الوشه برای پرسشنامه تعیین وضعیت (داخلي و خارجي) محیطي صندوقهای
بازنشستگي
ميانگين ضریب الوشه
شماره

محيط

تحليل وضعيت

ارتباط وضعيت با محيط

1

درونی

0.97

0.74

2

بی ونی

0.94

0.63

با توج ب قینک ض یب روش در ه بعد بارت قز  0.6قست ،روقیی پ سشنام ب تأییلد
رسید و نقا ـوت ،ضعف ،ر صتها و تهدیدها ب قب جدو شماره ( 3ملورد تأییلد ـل قر
رت.
جدول شماره  .3نمونه پرسشنامه برای تعیین ضريب اهمیت و ضريب شدت در هر وضعیت
ردیف

گـــــویــــــه

1
2

 32وی

1

وضعيت

ضریب
اهميت

ضریب شدت

ـوت

 4یا 3

ضعف

 2یا 1
جمع 1:

1
2

 16وی

2

موزون

IFE :1.53

ر صت

 4یا 3

تهدید

 2یا 1
جمع 1:

حاصلضرب

EFE :1.72

 . 2 . 1ب دلیل زیاد بودم تعدقد وی ها قز ذک آمها در قین جدو خوددقری شده ،قما وی ها ب صورت کلی در جلدو
شماره  1آمده قست.
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پس قز تأیید وضعیتهای قحصاشده بل قی ت سلین ملات یس  Swotو پلس قز محاسلبات
ب عملآمده IFE ،و  EFEب دست آمد و با تطبیق آم با مات یسهای چهار خان و نُ خانل قی
جهت ی ی رقهب دها ب ش ح جدو ( 4تعیین شد:
جدول شماره  .4جهتگیری نوع راهبرد
شماره

1

محيط
درونی و بی ونی
صندوقها

IFE
(محور

موقعيت در

موقعيت در

EFE
(محور

ماتریس

ماتریس

افقي)

عمودی)

 4خانهای

نه خانهای

1.53

1.72

WT

تدقرعی

7

جهتگيری
راهبرد
ب دقشت/وق ذقری
 /قنحح /کاهش

 .3یافتهها
ب قساس جهت ی ی ب دستآمده رقهب دهلای مختلفلی تلدوین و بل خب لام قرقال و
قصححات مورد نظ قعما شد و درنهایت رقهب دهلا و رقهکارهلایی بل ت تیلب قهمیلت و
قولویت ب ش ح زی ب دست آمد:
 .1-3راهبردها و راهکارهای آنها
( )1برقراری حکمراني مطلوب در صندوقها
( 1-1قیجاد نهاد مستقل غی سیاسی متخص

و ر ق ـوهقی تنظلین یل (ر ورتلور بلا

قختیارقت کامل ب قی تصمین ی ی درباره صندوقها.
( 2-1تدوین ،تصویب و تنقیح ـوقنین ،سیاستها و ب نام های مدوم ،همگلن و ـابلل
قج ق ب قی نظاب بیم های قجتماعی.
( 3-1قصحح قساسنام صندوق هلا در رقسلتای علدب مدقخلل

سلت ده دوللت و

سیاسللت زد للی و مشللارکت سللت ده کارر مایللام و کللار قم در تصللمین سللازی و
تصمین ی ی ها.
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( 4-1قعما س جانب

قیی و قیجاد سازوکار پاسلخگویی بل تشلکلهلا ،سلندیکاهای

م دمی و ش کای قجتماعی و ر قهن نمودم بست نظارت مؤ قز سوی آمها.

( )2شکلگیری اراده ملي برای انجام اصالحات
( 1-2ساخت فتمام قجتملاعی ـلوی و فلتو لوی همگلانی و مللی حلو محلور
شکل ی ی قرقده ملی ب قی قصححات در یک بازه زمانی چندسال .
( 2-2قیجاد همگ قیی مبنایی در منارع ذینفعام و قعتماد زقیی در بین آمها.
( 3-2شکل ی ی قعتماد قجتماعی بین م دب و حاکمیت با هدص قیجاد پذی ش عملومی
در بللین مل دب در للاب قو بللا قنجللاب قصللححات مللدی یتی -قج قیللی و سل س قصللححات
پارقمت یک و ب صورت تدریجی.
( 4-2شفاریت ،زقرش دهلی ،تبیلین ،روشلنگ ی و دقدم آ لاهی و قطلحع بل جامعل
تصمین ی و سیاست ذقر و ذینفع در خصو

صندوقها و آینده آمها.

( )3ثبات مديريت حرفهای صندوقها ،شايستهساالری ،تخصصگرايي و بهگزيني
( 1-3بات و قرزقیش طو عم مدی قم ح رل قی ،کارآملد و توقنمنلد باهلدص کلاهش
تعهدقت و هزین بیشت ب قی سازمام.
( 2-3تخص

قیی ،تج ب محوری ،شایست سارری و ب زینلی در قنتصلاب ملدی قم

قرشد و میانی صندوقها.
( 3-3تحقق قصو حاکمیت ش کتی.
( 4-3ضابط مندی و تعیین ویژ یهای عینی و ملموس ب قی قنتخاب مدی قم بلا توجل
ب سطح حوزه مدی یتی.
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( )4بهبود مديريت ذخاير مستمریها
( 1-4قنجاب و توسع س مای ذقریهای هدرمند و سودآور ب قساس تحلیلهای دـیلق
قکچوا ی و هدقیت منابع ب جایی ک باعث رشد کل قـتصاد کشور شود.
( 2-4مبتنی نمودم مدی یت تماب س مای ذقریهای صندوق بل  Risk Baseو ب ـل قری
تناسب بین قنتظار قز سود س مای ذقریها  -پوشش تعهدقت و خط پذی ی.
( 3-4قصححات کحم قـتصادی در نظاب پولی و مالی کشور.
( 4-4ورود ب س مای ذقری در حوزه زی ساختها ب دلیل سود بارت و خط کمت .
( )5تقويت و پايدارسازی منابع مالي بیمههای پايه
( 1-5کاهش تعهدقت حمایتی و یارقن قی توسط صندوقهای بازنشستگی.
( 2-5قستق قر سیستن نظابمند بازپ دقخت بدهی دولت ب صندوقهای بازنشسلتگی بلا
رقهکارهای نوین بازپ دقخت بدهی.
( 3-5قصحح ـوقنین و مق رقت متعلارض بلا پایلدقری صلندوقهلا بلا هلدص قرلزقیش
درآمدها و کاهش هزین ها.
( 45قصحح ر قیندهایی ک منج ب پیشگی ی و کنت

رساد و تقلب در حق بیمل هلا و

مزقیا قست.
 .4نتيجهگيری و پيشنهاد
هدص قصلی قین پژوهش قرقا رقهب دها و رقهکارهایی بل قی پیشلگی ی قز بحل قمهلای
ناشی قز وضعیت صندوقهای بازنشستگی با تأکید ب سلازمام تلأمین قجتملاعی بیلام شلده
قست .م قحل قین تحقیق نیز ب قی دسلتیابی بل قیلن هلدص پایل لذقری و در قبتلدقی قمل
محیط شناسی ب قستناد منابع مختلف و مصاحب ها صورت
ش ح زی قحصا شد:
 .1ب ـ قری حکم قنی مطلوب در صندوقها.

رت و درنهایت رقهب دهایی ب

لللللللللللللللللللللللللللل مقال پژوهشی :رقهب دهای پیشگی ی قز بح قمهای ناشی قز وضعیت صندوقهای بازنشستگی 413 /

 .2شکل ی ی قرقده ملی ب قی قنجاب قصححات.
 .3بات مدی یت ح ر قی صندوقها ،شایست سارری ،تخص

قیی و ب زینی.

 .4بهبود مدی یت ذخای مستم یها.
 .5تقویت و پایدقرسازی منابع مالی بیم های پای .
آنچ ب عنوقم دستاورد متفاوت قین پژوهش میتوقم ب آم قشاره ک د قولویت قصلححات
مدی یتی و قج قیی ب سای قصححات مط ح شده قست .یعنی در اب قو بایستی کارآملدی
رق قرتقا و به ه وری در سلازمام تلأمین قجتملاعی رق بلار بل د و بعلد بل دنبلا قصلححات
ساختاری و سیستمی بود و تا مادقمی قین چنین نشود ه چقدر هن هزین و مصارص سازمام
رق قز ط یق قصححات پارقمت یلک کلاهش بلدهین بلاز بل دلیلل سلوءمدی یت ،نتلایج قیلن
قصححات نمیتوقند در بلندمدت چالش قصلی سازمام رق حل کند ،قما نهادین سازی و پیلاده
ک دم قصو حکم قنی ش کتی و قج قی رقهب دها و رقهکارهای قشارهشده ب ت تیب قولویت
در بار تا حدودی میتوقند در کاهش روند صعودی مشکحت سلازمام تلأمین قجتملاعی در
حوزه منابع و مصارص مؤ باشد.
در قین رقستا پیشنهاد میشود:
قلف .قصلیت ین و قولویتدقرتل ین قـلدقب بل قی پیشلگی ی قز بحل قم در صلندوقهلای
بازنشستگی ب مبنای دقدههای حاصل قز قین پژوهش ،قصححات مدی یتی -قج قیلی بلوده و
مهن ت ین مسئل ب قی قج قی رقهب دها ،دقشتن ملدی قم شلجاع ،توقنمنلد ،بلا دقنلش و دقرقی
تفک رقهب دی قست .مشکل قم وز قین قست ک در نظاب مدی یتی شایست سارری و ب زینی
رعایت نمی شود و مدی شجاع و قهل

رتن تصمین بزرگ کن یا بل عبلارتی نلدقرین .رزب

قست حکم قنی مدی یتی قصحح شود.
ب .صللندوقهللای بازنشسللتگی تللأ ی مسللتقین و تنگللاتنگی قز بللازقر کللار مللیپذی نللد.
ـ قردقدهای کار موـت و عدب ضمانت قج قیی پایلدقری قشلتغا کلار

و نیلز تعیلین ملزد

ب صورت کشوری بدوم توج ب قـتضااات منطق قی قز دریل تأ ی ذقری مستقین ب کاهش
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منابع ورودی صندوقها قست .سیاسلت هلای بلازقر کلار نیازمنلد بلازنگ ی قساسلی قسلت.
همچنین توسع رناوریهای نوین و رشد مشاغل آی تی محلور و قصلطححاً قسلتارت آپلی
روند قشتغا رق ب سمتوسوی قـتصاد دیجیتالی سوق میدهد .رزب قست ب قی تطبیق با قین
ش قیط ـوقنین ب روزآوری و تنقیح شوند.
فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


قماب خامن قی (مد لل قلعلالی  ،مجموعل بیانلات ـابلل دست سلی در سلایت،Khamanei.ir :



leader.ir
قب قهینزقده ،مهدی ( ، 1395صندوقهای بازنشستگی ،ر صت یلا تهدیلد ،تعهلدقت قکچلوا ی،
مشکحت و چلالشهلای پلیش رو؛ رقهکارهلای پیشلنهادی ،بیسلتوششلمین هملایش سلارن



سیاستهای پولی و قرزی ،خ دقد .1395
قسفندیار ،مهدی ( ، 1398/04/25چالش های صندوق های بازنشستگی ،روزنام هملدلی ،شلماره
.1200




قش ری قحمدآباد ،علی ضا ( ، 1397قـتصاد سیاسی قصححات بازنشستگی در قی قم؛

وه بیم های

قجتماعی و محاسبات موسس عالی پژوهش تأمین قجتماعی.1397،
جلیلی ،طیب و مسلمی ،رضا ( ، 1392شناسایی و قولویتبندی عوقمل ملؤ بل تسلهیل قجل قی
سیستن بازنشستگی چندری  ،پژوهشنامۀ بیم  ،ص

 ،183-209تابستام  ،1393سا بیستونهن،

شماره .2


چهارمحالی ،حسن؛ طالبیام ،قحمدرضا و قسدبیگی ،هادی ( ، 1396شناسایی عوقمل ب وز بح قم و
چالشهای موجود در نظاب بازنشستگی قی قم ،همایش بینقلمللی ملدی یت و حسلابدقری قیل قم،
بابل ،م کز همایشهای کوشا ست .



حسن زقده ،قمین (مدی

وه محاسبات بیم قی موسس عالی پلژوهش تلأمین قجتملاعی و عضلو

هیئتعلملی دقنشلگاه شلهید بهشلتی  ، 1395/08/12( ،قهمیلت «قکچلوا ی» بل قی بل ومررلت
صندوقهای بازنشستگی ،روزنام دنیای قـتصاد ،شماره .3901


خندقم،عباس ( ، 1394تلأمین ملالی مسلتم ی بازنشسلتگی در قیل قم :چلالشهلا و رقهکارهلای
قصححی ،رصلنام تأمین قجتماعی ،بهار  ،1394شماره .46
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دقنشگاه عالی دراع ملی ( ، 1395جزوه درسی مدی یت بح قم دقعا ،نیمسلا قو سلا تحصلیلی
.1395-1396
رقغف  ،حسین و قکب بیگی ،س یده ( ، 1394تأ ی تغیی قت ن

جایگزینی در صندوق بازنشستگی

تأمین قجتماعی ب موجودی س مای  ،ع ضل نیل وی کلار و پلسقنلدقز ،رصللنام پلژوهشهلا و
سیاستهای قـتصادی ،سا بیستوسوب.


صالحی شه قبی ،مه قم ( ، 1396زقرش پژوهشی ب رسی سلاختار تلأمین قجتملاعی کشلورهای
جهام (با تأکید ب کشورهای منتخب ،

وه مدی یت حکم قنی و رناوری موسس عالی پلژوهش

تأمین قجتماعی.


رححتی ،علی؛ د قنگیزقم ،سه قب و قنصاری ،محمدعلی ( ، 1396مد سازی و تحلیل رقهبل دی
بح قم بازنشستگی در قی قم با رویک د نظ ی بازیِ ،رصلنام بهبود مدی یت ،سا یازدهن ،شلماره
 ،1پیاپی .35



جیپور ،قسماعیل ( ، 1398/04/30قصحح ساختار صندوقها روریت قنکارناپذی  ،هفت نام آتی
نو ،شماره .210




مدرسی عالن ،زه ه و دقودی ،آزقده ( ، 1390نگاهی ب روشهلای قصلحح نظلاب بازنشسلتگی و
چارچوب کلی قصحح آم در کشور ،معاونت قمور قـتصادی وزقرت قمور قـتصادی و دقرقای.
م وی ،علی( ،مدی

وه قـتصاد قندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست ذقری دقنشلگاه صلنعتی

ش یف  ، 1397/02/22( ،تخصی


بی م ؛ ب رسی تأ ی درآمد نفت ب حل بح قم صندوقهلای

بازنشستگی ،قندیشکده حکم قنی ش یف.
معاونت قـتصادی ( ، 1396صندوق های بازنشستگی پیش قم توسع ملی ،معاونت قمور قـتصلادی
وزقرت تعاوم کار و رراه قجتماعی.



موسس عالی پژوهش تأمین قجتماعی ( ، 1395نظلاب ررلاه و تلأمین قجتملاعی در قیل قم ،ب خلی
چالشها و رقهکارهای ب ومررت قز آمها،



وه بیم های قجتماعی موسس عالی پژوهش تلأمین

قجتماعی.95/10/01،
می نظامی ،سید رضا؛ م وی ،علی و همکارقم ، 1397( ،پیش بینی وضعیت صلندوق بازنشسلتگی
کشوری در  20سا آینده و قرقا قلگوی مناسب ب قی قصحح نظلاب بازنشسلتگی ،معاونلت ررلاه



قجتماعی وزقرت تعاوم کار و رراه قجتماعی.
نوربخش ،محمدتقی ( ، 1396صندوقهای بازنشستگی ،تنگناها و رقهکارها؛ مجموع سخن قنیها
و مقارت ،چاپ قو  ،ته قم ،موسس عالی پژوهش تأمین قجتماعی.
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نهاوندیام ،محمد ( ، 1394/11بح قم صندوقهای بیم قی و بازنشستگی و رقههای ب ومررلت قز
آم ،ـابل دست سی درhttp://www.mcls.gov.ir:
هادی زنور ،به وز ( ، 1397صندوق های بازنشستگی قی قم در ذر زمام با تأکید ب سازمام تأمین
قجتماعی و صندوق بازنشستگی کشلوری،چلاپ قو  ،تهل قم ،بل سلفارش موسسل رقهب دهلای
بازنشستگی صبا ،ط ح نقد.



یاور ،بیژم ( ، 1395صندوق های بازنشستگی ،یلک پلارقدوکس! ملدی یت بحل قم؟ یلا ملدی یت
ریسک (خط پذی ی ؟ هشتمین کنف قنس بینقلمللی مدی یت جامع بح قم ،ته قم ،دبی خان دقامی
کنف قنس بینقلمللی مدی یت جامع بح قم.



یوسفی ـلع رودخلانی ،محملدعلی ( ، 1396ب رسلی چلالش هلای صلندوق بازنشسلتگی و قرقال
رقهکارهای عملی ،رصلنام رویک دهای پژوهشی نوین در مدی یت و حسابدقری ،دوره  ،1شماره .1
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