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 طرح مسئله

 مراد .ستا محوراجتماع و اقتصادمحور رویکرد دو بر تمرکز با ایران بازنشستگی حوزه در گذاریسیاست بر حاکم هایگرایش مطالعه ،پژوهش این هدف

 کارگیریبه رمحواجتماع رویکرد از مقصود و بازنشستگی گذاریسیاست فرایند در ابزاری عقلانیت کارگیریبهپژوهش  این در راقتصادمحو رویکرد از

 کنترل در کارایی دنرسان حداکثر به و هدف به یابیدست برای راه ترینبهینه جستجوی بر ابزاری عقلانیت. است فرایند این درو ارزشی  ارتباطی عقلانیت

 بازنشستگی لهمقو به نسبت اقتصادمحور رویکرد در. است اجماع و وفاق تجدید و حفظ حصول، به معطوف ارتباطی عقلانیت و دارد دلالت عینی فرایندهای

 انسانی و ماعیاجت هایجنبه بر بیشتری تأکید محوراجتماع رویکردهای در مقابل در و گیرندمی قرار توجه مورد حوزه این فنی و تکنیکال هایجنبه تنها

 . گیردمی صورت آن

الان این نظران و فعهای بازنشستگی ارائه دهد. صاحبشناختی مسائل صندوقکوشد چارچوبی مقدماتی برای فهم و تحلیل جامعهمطالعه حاضر می

 (.2(1۱۳۱راغفر و اکبربیگی ) ؛1(۷۸1۱)زاده، روغنی اند )نگاه کنید بهکرده تأکیددر ایران های بازنشستگی کرات بر وضعیت بحرانی صندوقحوزه، به

ها رفت از آنبندی دقیق مسائل و مشکلات از یک سو و ارائه راهکارهای مناسب برای برونرویارویی با این وضعیت بحرانی مستلزم شناسایی و صورت

ادی، ها در وجوه اقتصامدهای بحران آنهای بازنشستگی و گستردگی علل و پیاز سوی دیگر است. با توجه به فراگیری و چندگانگی ابعاد صندوق

نگر است؛ رویکردی که امکان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، جستجو برای یافتن راهکارهای خروج از بحران مستلزم رویکردی جامع و کلان

انگارانه، به طرح راهکارهایی بعدی و سادهای تکهعلل و پیامدهای بحران را در همه این وجوه و ابعاد فراهم کند و با اجتناب از نگرش زمانهمشناسایی 

 های تازه اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشوند.بینجامد که خود به عامل بروز بحران

محور ماعتنی بر دو رویکرد کلیِ اجتتواند دست کم مبهای بازنشستگی در کشور، میاز منظر این پژوهش، تلاش برای حل مسائل مربوط به صندوق

بزاری قلانیت ابر ع لانیت متمایز است. رویکرد اقتصادمحورشناسی متمایز و نیز دو گونه عقر باشد. تمایز این دو رویکرد حاصل دو هستیمحوو اقتصاد

د. از انزمان اقتصادی و اجتماعیهای بازنشستگی نهادهایی همبر عقلانیت ارتباطی و ارزشی. روشن است که صندوق محورتکیه دارد و رویکرد اجتماع

یش گرفتن رویکرد ترتیب در پاینها توأمان اقتصادی و اجتماعی است. بهرفت از آنها و هم راهکارهای مقتضی برای بروناین رو هم ماهیت بحران

برای  شستگی و همهای بازنمنفی گسترده و متنوعی، هم برای صندوق تواند عواقبها میاجهه با بحرانبرای مو محوریا اجتماع بعدیِ اقتصادمحورتک

ه با هکلیت جامعه، در پی داشته باشد. پس اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر، به نحوی که دست کم دو بعد اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد، در مواج

مدیران و  ،رانگذاسیاستشناسایی کیفیت مواجهه جمعی از »های بازنشستگی ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، بر این اساس، بحران صندوق

کوشیم است. در این مطالعه می« رمحوشستگی از حیث دو رویکرد اقتصادمحور و اجتماعهای بازنحوزه رفاه اجتماعی ایران در قبال صندوق نظرانصاحب

 با تحلیل محتوای نظرات به پرسش ذیل پاسخ دهیم:

تحلیل  بندی وها، صورتهای صندوقی در ایران نسبت به شناسایی چالشنظران حوزه رفاه اجتماع، مدیران و صاحبگذارانسیاست کیفیت مواجهه

 ر چگونه است؟محوها از حیث دو رویکرد اقتصادمحور و اجتماعوقهای جاری صندرفت از بحرانارائه راهکار برای برون و شانمسائل

های حاصل از متن هفت ، دادهرحومر و اجتماعحواقتصادم کردیدو رو یمفهوم زیتما قیتدق یبرادر ادامه، پس از تشریح و بسط مبانی نظری 

 گیرد. مورد تحلیل قرار می« های بازنشستگی، تنگناها و راهکارهاصندوق»نظران در همایش ، مدیران و صاحبگذارانسیاستسخنرانیِ 

                                                 
 سال نهم. 2۳ شماره .نامه تامین اجتماعیفصل .نظام بازنشستگی ایران یهاالش(. چ1۱۷۸ی )زاده، مصطفروغنی .1

های ها و سیاستپژوهشنامه . فصلاندازتاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس(. 1۱۳۱) اکبر بیگی، سپیده ؛راغفر، حسین  .2
 ۸۱تا  ۱۷. صفخه ۸۷. شماره اقتصادی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/6059/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%81%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/6059/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%81%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/301350/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%a8%db%8c%da%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/301350/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%a8%db%8c%da%af%db%8c
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 ملاحظات نظری  مفهومی

شستگی اجتماعی در خصوص بازن گذاریسیاستبه مقوله  محورو نگرش اجتماع تمایزی مفهومی میان نگرش اقتصادمحور این مطالعه بر پایه قایل شدن

یت صوری یا لانقدر ایران بنا شده است. این دو نگرش در مطالعه حاضر مبتنی بر تمایز نظری میان دو مفهوم عقلانیت ارتباطی و ارزشی از یک سو و ع

مدرن و بنیاد بسیاری از نهادهای اجتماعی جدید از جمله دولت و دیوانسالاری مدرن  ابزاری از سوی دیگر است. عقلانیت یکی از مفاهیم مرکزی جهان

ه تنها به رابطه انیتی است کعقل»اندیشمند آلمانی بین عقلانیت صوری و عقلانیت ذاتی تمایز قائل بود. عقلانیت صوری یا ابزاری،   وبراست. ماکس 

« خرد ابزاری»های غائی انسانی، مانند صلح و عدالت، است. دنیای جدید، با تکیه بر تی قائل به ارزش؛ در حالی که عقلانیت ذا3«اندیشدوسیله می-هدف 

  .4وسیله را تبدیل به هدف کرده است

 یل نیل بهااما این هدایتگری نه بر پایه محاسبه محض وس، ندکبه سوی الگو هدایت می مستقیماًکنش را  آن نوع عقلانیتی است کهعقلانیت ذاتی 

ه ب بر محاسبه کارآمدترین وسایل برای دستیابی به هدفی ابزاری دلالت دارد. عقلانیت صوری. گیردصورت می« اصلی ارزشی»هدف، بلکه در ارتباط با 

مرتبط  ه(سلط سالارانهعلم و ساختار سلطه )بخصوص شکل دیوان ،های اقتصاد، حقوقعرصه اجتماعی به ویژه زندگی خاصی از هایبا عرصه طور کلی

 .5است

انتقادی به پیروی از ماکس وبر، نقش دو نوع عقلانیت صوری که همان تفکر تکنوکراتیک است و عقلانیت ذاتی که آن را خرد  پردازانیهنظر

ساختن  ند رهاگر است و در باجتماعی برجسته ساختند. از نظر آنان هدف عقلانیت صوری خدمت به نیروهای سلطه هاییدهپدرا در تحلیل  انگارندیم

های نظام موجود است. اما عقلانیت ذاتی یا خرد مستلزم ارزیابی مردم از قید تسلط نیست و بیشتر به دنبال کارآمدترین وسایل برای رسیدن به هدف

برای نظام  ی دارد وهای انسانی، عدالت، صلح و شادمانی است. عقلانیت ذاتی برخلاف عقلانیت صوری خصلتی انتقادوسایل بر حسب والاترین ارزش

 . 6نفسه قایل نیستموجود مشروعیت فی

مود یافته مختلف جامعه ن یهاخرده نظامبه نحو دیگری در نظریه سیستمی تالکوت پارسونز و در قالب منطق عملکردی  یتتمایز این دو نوع عقلان

 خرده نظامسیاسی و  خرده نظاماجتماعی،  خرده نظاماقتصادی،  نظامخرده است:  خرده نظامای دربرگیرنده چهار . از نظر پارسونز هر نظام جامعهاست

های متفاوت، اختلال کارکردی در کل از منطق درونی خاص خود برخوردارند و نارسایی در تحقق این منطق هاخرده نظامفرهنگی. هر یک از این 

اوت ها نیز متفپذیری و تغییرپذیری آندارد و افزون بر این میزان نظمسیستم را به دنبال خواهد داشت. هر نظام منطق و قانون درونی خاص خود را 

اقتصادی که مبتنی بر همان عقلانیت ابزاری  خرده نظاماقتصادی بر کل نظام چیره شود، قانون درونی  خرده نظامچه منطق است. در این نظریه چنان

جزای ا های کارکردی همه. بهترین حالت برای ایفای نقشا به خطر خواهد انداختآن ر است بر کل جامعه مسلط خواهد شد و وضعیت کارکردی و بهینه

 .7ها به طور کامل بر دیگری چیره نشودیک از آناقتصادی و اجتماعی است، به نحوی که منطق درونی هیچ هایخرده نظامای نفوذ متقابل نظام جامعه

 عقلانیت ایندفر .در موضوع عقلانیت مشارکت کرده است« عقلانیت ابزاری»در برابر « عقلانیت ارتباطی»یورگن هابرماس نیز از طریق طرح مفهوم  

 مبتنی که است اجماعی به معطوف واقع در و است اجماع و وفاق تجدید و حفظ حصول، به معطوف»که  است ارتباطی عمل بردارنده یک در ارتباطی

                                                 
 ۱۱. ص (. تهران: نشر مرکزستمیرب )قرن بدر غ یاسیس شهیاند خی(. تار1۱۷۱کمال ) ،یپولاد .۱
 111ص  .تهران: ققنوس .پرست یاز مسمهنرجمه شت .مارکس و وبر .تهی( مدرن1۱۷۷کارل ) ت،یلو .۱
 ۷1شماره  .مجله معرفت .یدستگرد یترجمه: مهد .ماکس وبر دگاهیاز د تیانواع عقلان .(1۱۷۱کالبرگ، اشتفان ) .۷
 261ص  .ینشر علم تهران: .یترجمه محسن ثلاث .در دوران معاصر یشناسجامعه هینظر .(1۱۸۱جرج )، تزریر .6
 ۱۳-۱۷ص  .یتهران: نشر ن .اجتماعی نظم نظری لحلیت و حتشری: نظم شناسیجامعه .(1۱۸۷مسعود ) ،یچلب .۸
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کنش ابزاری دارای موقعیتی . 9شده منفعت شخصی اشاره داردعقلانیت ابزاری به تعقیب حساب. 8«باشد اعتبار نقدپذیر هایداعیه الاذهانیبین پذیرش بر

انیت ابزاری ی، عقلفردابزاری در سطح بین کنش غیر اجتماعی است و در چارچوب آن، تکامل نوع انسان را باید به مفهوم رشد نیروهای تولید تقلیل داد.

های های افراد درگیر، نه از طریق حسابگری؛ درحالی که در کنش ارتباطی کنشآورد، یعنی جستجوی سود و به پیش بردن منافع شخصیرا به همراه می

ن به موفقیت باشد، اگر کنش ابزاری، کنشی در جهت رسید .10شودآمیز هماهنگ میهای تفاهمخودخواهانه در جهت موفقیت، بلکه از طریق کنش

 گیرد. ارتباطی بر اساس گفتگوی آزاد در حوزه عمومی شکل می کنش کنش ارتباطی، کنشی در جستجوی رسیدن به تفاهم است.

اجتماعی در حوزه بازنشستگی در ایران است. بر اساس  گذاریسیاستمسئله نظری حایز اهمیت در این مطالعه، کاربرد مباحث فوق در چارچوب 

و نگرش  حورمبازنشستگی نام برد: نگرش اقتصاد گذاریسیاستتوان از وجود دو رویکرد یا نگرش به مقوله ادبیات نظری تشریح شده، به طور کلی می

ر چه یا ابزاری است. هدف غایی در این نوع نگرش بالابردن هبازنشستگی مبتنی بر عقلانیت صوری  گذاریسیاستبه  محور. نگرش اقتصادمحوراجتماع

 گذارییاستسبه  محورگیرند. نگرش اجتماعنظر قرار می های بازنشستگی است و در آن مباحث تکنیکال این حوزه بیشتر مدبیشتر کارایی صندوق

ع نگرش، اهداف ارزشی هستند که از رویکردی هنجاری یا اخلاقی اجتماعی در حوزه بازنشستگی مبتنی بر عقلانیت ذاتی است. اهداف غایی در این نو

عی، اند از عدالت اجتماترین اهداف ارزشی مورد نظر در این حوزه عبارتگیرند. مهمبازنشستگی نشأت می گذاریسیاستنسبت به هدف و چیستی 

نفوذ »ت یدر حوزه بازنشستگی در وضع گذاریسیاستترین حالت بر اساس مبانی نظری شرح داده شده، بهینه اعی.همبستگی اجتماعی و حمایت اجتم

بر  رمحوو اجتماع های اقتصادمحوردرونی هر یک از نگرش به عبارت دیگر غلبه منطقشود. حاصل می محوردو نگرش اقتصادمحور و اجتماع« متقابل

 و پیامدهای منفی متعددی در پی دارد. شود در این حوزه، موجب اختلال در کل سیستم بازنشستگی می گذاریسیاستامر 

 روش تحقیق

های سطح کلان نظام بازنشستگی، مجموعه گفتارهای گذاریدر این پژوهش با توجه به محدودیت منابع و مستندات مکتوب در حوزه سیاست

روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی  با 11«های بازنشستگی، تنگناها و راهکارهاصندوق»و مدیران حوزه بازنشستگی در همایش  گذارانسیاست

، مندبندی نظامطبقه ندهایایفر قیاز طر یهای متنداده ییمحتوا یذهن ریبرای تفس یقیتحق توان روشیرا م یفیمحتوای ک لیتحلقرار گرفته است. 

تحلیل محتوا واحد مشاهده در این پژوهش متن سخنرانی و واحد تحلیل مضمون است. . دانست 12الگوهای شناخته شده سازی یا طراحیکدبندی و تم

 بر روی متون سخنرانی افراد ذیل به انجام رسیده است:

 

  اجتماعی تأمینشهرام غفاری، رییس موسسه عالی پژوهش 

 دکتر محمد نهاوندیان، رییس دفتر ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری ایران 

 حمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامدکتر علی آقام 

 ،و رفاه اجتماعی کار دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون 

                                                 
۷. Habermas, Jürgen (1984). The Theory of Communicative Action, Boston: Beacon Press, pp 17 &75 

 211: 1۱۸۱ریتزر، . ۳

 ۸۷، ص 1۱ ش– راهبرد فصلنامه – ی(. هابرماس و علوم اجتماع1۱۸6) ینفرد خواه،یعل. 11
 اجتماعی تهران: موسسه عالی پژوهش تامین«. های بازنشستگی، تنگناها و راهکارهاصندوق»ها و مقالات همایش همایش (. مجموعه سخنرانی1۱۳6موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ) .11

12. Hsiu- Fang Hsieh & Sara E. Shanon (2005), "Three Approaches to Content Analysis", Qualitative Health Research, Vol.15, No.9 
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  اجتماعی تأمیندکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان 

 های بازنشستگیدکتر صابر شیبانی، متخصص طراحی نظام 

  اجتماعی تأمیندکتر حسام نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش 

 
 :شوندبندی میدسته به شرح ذیل طبقه دوها در اول متن سخنرانی رسد؛ در مرحلهها در این مطالعه در دو مرحله به انجام میمضمونکدگذاری 

 هاآن و عوامل ایجادکننده هاموجود و پیش روی صندوق هایو چالش شناسایی مسئله: مشکلات 

 ا در تا کنون انجام شده و ییا اقدامات مثبتی که و عدیل مسائل صندوق مطرح شده ارائه راهکار: اقداماتی که به عنوان راهکار کنترل و ت

 .دستور کار است

ن بخش، ایگیرند. در مورد تحلیل قرار می محوردر هر طبقه از حیث رویکرد اقتصادمحور یا اجتماعبندی فوق، های حاصل از طبقهدوم یافته در مرحله

ه معطوف ها کها هستند؛ و آن دسته از مضمونبیشتر صندوقو کارایی وری هاست که معطوف به بهرهآن دسته از مضمون مقصود از رویکرد اقتصادمحور

 گیرند.قرار می محورهای اجتماعمضمون اند، در دستههای عدالت، همبستگی و حمایت اجتماعیبه ارزش
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 های پژوهشیافته

ترین مسائل و راهکارهای اند. در ادامه مهمبندی شدهطبقه« راهکارها»و « مسائل» دو دسته ردم اول ددر این پژوهش محتواهای مورد بررسی، در ق

 شوند.مورد نظر گویندگان در متون مورد مطالعه شرح داده می

 

 هامسائل و چالش .1

یل ذ اند، در طبقاتمعطوف بودهستگی های بازنشها به نحوی به شناسایی مسائل اصلی صندوقهایی که در متن سخنرانیمضمون مجموعه

 بندی شده است:دسته

 هامسائل و چالش

 هادار شدن استقلال آنها به کمک مالی دولت و خدشهوابستگی صندوق 

 بگیری، افزایش مشاغل غیر رسمی و کاهش ورودی(کاهش نسبت پشتیبانی )طولانی بودن دوره مستمری 

 منابع و مصارف افزایش تعهدات و مصارف و در هم ریختن تعادل 

 ناتوانی دولت در تضمین و نظارت 

 هاداری غیر ارادی و غیر اصولی صندوقبنگاه 

 های آینده مخاطرات پیش روی نسل 

 مخاطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 بگیرانپایین بودن مستمری و مشکلات معیشتی مستمری 

 هافقدان دغدغه و حساسیت عمومی نسبت به مسائل صندوق 

  ای و اکچوئری )پایین بودن سن بازنشستگی و بالابودن امید به زندگی(مفروضات اساسی محاسبات بیمهآشفتگی 

 هاسوء مدیریت در اداره صندوق 

 گذاریسیاستطلبی سیاسی در نگری و عافیتعدم آینده 

 مشارکتی گذاریسیاستگیری و فقدان تصمیم 

 های غیر قانونی فساد و فعالیت 

 ایفرار بیمه 

 شود.ترین نکات مورد اشاره در هر طبقه ارایه میها و مهمهر یک از این دسته ادامه شرحی مختصر از محتواهای مطرح شده دربارهر د

 هادار شدن استقلال آنو خدشهها به کمک مالی دولت وابستگی صندوق 

دم ها به دولت، و به طور کلی عمدیران و سیاستمدارانی که گفتارهای آنان در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، وابستگی صندوق

 گوید:در این خصوص می نیکوپوراند. های بازنشستگی دانستهمسائل و مشکلات پیش روی صندوق ینترمهمها را یکی از استقلال آن

ه دولت ها بنهاوندیان فرایند وابستگی صندوق«. دار شدن استشان در معرض خدشهاند و استقلالودجه دولتی وصل شدهبه بها[ ]صندوق»

 کرده پیدا زایشاف دولت بودجه به هاصندوق تکیه مرتباً گذشته هایتوجهیکم دلیل به متأسفانه»فزاینده دانسته و گفته است:  یرا فرایند

 رسیده که ۳۷درصد در سال  ۷۷به  ۷۸درصد در سال  ۱6صندوق بازنشستگی و نیروهای مسلح از  اتکا.. .دادند من به که آماری در. است
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 در دولت رفاهی و عمومی بودجه از مهمی بخشغفاری نیز به همین منوال یکی از مشکلات موجود را صرف شدن «. نیست سالمی روند

 های بازنشستگی دانسته است.در صندوق گذشته سنوات

 بگیری، افزایش مشاغل غیر رسمی و کاهش ورودی(کاهش نسبت پشتیبانی )طولانی بودن دوره مستمری 

زنشستگی های باصندوق بگیری، افزایش مشاغل غیر رسمی و کاهش ورودیطولانی بودن دوره مستمریکاهش نسبت پشتیبانی به معنای 

 هب شدگانبیمه تعدادها را کمتر شدن نسبت ترین چالش در صندوقمیکی دیگر از مسائل مورد نظر مدیران بوده است. آقامحمدی مه

 در بتنس این. است کاهش درحال هاصندوق در پشتیبانی نسبت»دانسته و غفاری در این خصوص گفته است:  ۷.2الی  ۷از  بگیرانمستمری

 کم بازنشستگی سن. اندشده رد هم 1به  1از وضعیت  بعضاً هاصندوق بقیه .رسیده است 6به  2۷است، از  بهترین که اجتماعی تأمین سازمان

 ولی حالیم،خوش عمر طول افزایش از ما. دارد دنبال به مالی بار هاصندوق برای خود نوبه به فاصله این که یافته افزایش زندگی به امید و شده

 است، سال 6۱ نشابازنشستگی سن که کشورهایی. شویممی بازنشسته موعد از پیش و کشیممی کار از دست زود که باشیم خوشحال نباید

 هایورودی. نیست میمونی اتفاق اصلاً این و است کاهش درحال بازنشستگی سن ما کشور در اما برسانند سال 6۸-۷به  را آن دارند سعی

 .«است یافته افزایش غیررسمی مشاغل و شده کم هاصندوق

 هم ریختن تعادل منابع و مصارف بهو  افزایش تعهدات و مصارف 

اند، که هر یک به نحوی های بازنشستگی ذکر کردهمورد نظر محتواهای بسیاری را به عنوان مسائل پیش روی صندوق گذارانسیاست

 ناپایداری»، «کاهش منابع»شود. مسائلی همچون محسوب می« هم ریختن تعادل منابع و مصارف بهو  افزایش تعهدات و مصارف»مصداق 

ده ها اشاره شاز جمله مواردی است که در متون مورد مطالعه به آن« بیمهحقپایین بودن دستمزد و »و « بحران نقدینگی»، «هامالی صندوق

ها هستند، یکی از مشکلات اساسی دانسته شده است. ها متعهد به پرداخت آندوقی که صندرمان هزینه و مستمریاست. حجم بالای حقوق، 

حدود  ۳۱ در سال کشور سلامت بیمه و بازنشستگی یهاصندوق پرداختی درمان هزینه و مستمری حقوق،»گوید: نهاوندیان در این  زمینه می

 این .میلیارد دلار بود 2۸کشور  نفت فروش از حاصل درآمد کل کهدرحالیمیلیارد دلار بود  ۱1هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به  121

عدم تعادل میان تعهدات و منابع اشاره کرده و گفته است  نوربخش به مسئله .«گوییممی سخن آن درباره که است بخشی بزرگی دهندهنشان

 .مستمری که در قانون هم به طور مجزا مورد توجه قرار گرفته، حدود دوسوم منابع این صندوق را به خود تخصیص داده است هایبخش... »

میلیون نفر جای گرفته  12ن سفره آ سرو بر  کنندنمیبیمه پرداخت شدگانی که حقشدگان تکلیفی هستند؛ بیمهمیلیون نفر هم بیمه 2حدود 

بریزد، تعادل بین منابع و مزایا یا منابع و مصارف  هم ]اکچوئری[ بههر جا که الزامات  ...شوندمیمیلیون نفر  ۱۸دود هایشان حو با خانواده

 «.ای همین موضوع استهای بیمهبرهم خواهد خورد که بحران اصلی صندوق

لایل منابع لازم هستند. مثلاً ربیعی در اشاره به د مورد توجه گویندگان فزونی گرفتن تعهدانی بوده است که فاقد پشتوانه نکاتاز جمله 

وربخش به ن .«شوندمی مواجه مشکل با هاصندوق است معلوم مالی، بار بینیپیش بدون»کند که می تأکیدها مشکلات پیش روی صندوق

 11زسازی و نوسازی صنایع کشور، ماده بیمه دوران سربازی، قانون حمایت از باحق»ها اشاره کرده است: صندوق فهرستی از تعهدات فزاینده

، کارگزاران مخابرات روستایی، قانون حمایت از آزادگان، سنوات ارفاقی، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان 1۱قانون نوسازی صنایع

                                                 
ی اسلامی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور سوم لیدی مجازند تا پایان برنامهکارفرمایان واحدهای صنعتی و تو: «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور» قانون 11ماه  .1۱

التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان ( مابه۷1۵پرداخت پنجاه درصد ) جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با ایران به ازاء هر نفر اشتغال
 .گرددبینی و پرداخت میهای سالانه کل کشور پیشتوسط دولت در بودجه التفاوت کسورات( دیگر مابه۷1۵) زنشسته نمایند، پنجاه درصدقانونی، پیش از موعد بابازنشستگی



 ۸   «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری» موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

 

ر شده اصلی بر سنفر بیمه دو میلیون نشستن –ای های خاص بیمه، قانون تسهیلات جانبازان و گروه۱۳و  112مواد  ۷دولت، قانون برنامه 

بافان قل، قالیونهای تولیدی، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حملمعافیت کارگاه -گونه منبعیشده اجباری بدون هیچمیلیون بیمه 11سفره 

 ۷قی در این صلی چه اتفااگر بخواهم به تفکیک بگویم غیر آن روند ا»و افزوده است « دستی، قوانین بودجه سنواتی باربران و غیرهو صنایع

 تأمیناست که خارج از قانون  ایبیمه الزامات و قوانین از خارج مواد از هرکدام –هزار نفر مشاغل آزاد  1۷1: است شرحسال افتاده، به این 

ع وارد شده و منب اجتماعی تعهدات و تکالیفی است که یا به دلیل مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و یا به دلیل مصوبات دولت، بدون

هزار نفر را خارج از روند اصلی به این صندوق اضافه کرده است، یعنی خارج از قوانینی  ۷11تک تک این الزامات را ایجاد کرده و جمعاً حدود 

یک میلیون  ۷۱بگیران یک میلیون و صد هزار و در سال تعداد مستمری ۷1سال ... اجتماعی بنیان گذارده شد تأمینکه بر اساس آن سازمان 

شیب ... هبگیر و بازماندمیلیون و هفتصد هزار نفر مستمری آور دوهای پیش از موعد مشاغل سخت و زیانو سیصد هزار نفر و با بازنشستگی

تصد تاکنون دو میلیون و هف ۷۱میلیون و دویست هزار نفر و از سال یک ۷۱تا  ۷۱و روند غیرمنطقی و نامتناسب افزایش تعهدات )طی سال 

 «.هزار نفر(

گوید: اند. برای مثال ربیعی میها دانستهها را از جمله مسایل موجود آنگذاشتن وظایف حمایتی بر دوش صندوق گذارانسیاستبرخی از 

 حمایتی ظامن به تبدیل را هاصندوق کنیم، تقویت را اجتماعی تأمین چندلایه نظام که این جایبه که است این ما دیگر اشکالات از یکی»

 اما کنیممی حمایتشان خودمان و آوریممی را نفر میلیون 11 گذاریم،می درمان بیمه ما»شیبانی نیز در این خصوص گفته است  .«ایمکرده

 و بپردازد را اشبیمهحق راحتیبه که بیاوریم صحنه روی را شخصی توانستیممی که حمایتی یعنی. ملانصرالدینی حمایت حمایتی؟ نوع چه

 فعالیت از دامم ولی شودمی سایه فعالیت سبب مرتبه دو که حمایتی ولی کنیممی حمایت ناچاربه را او حقیقت در بلکه نه، دهد انجام را کارش

 هر»گوید: ربیعی نیز در این خصوص می .«است فعالیت این مؤید ما اقدام کهدرصورتی دارد سایه وجود فعالیت چرا گوییممی. نالیممی سایه

 .«دادند افزایش را هاحقوق ضریب دفعه یک ۷۷سال  نشاند. روز را به این هاصندوق دادیم انجام ما که حمایتی سیاست

  در تضمین و نظارت دولتناتوانی 

های بازنشستگی نیز، یکی از نکات مورد توجه گویندگان بوده است. برای مثال آقامحمدی در ضعف دولت در تضمین و نظارت بر صندوق

 هزینه. ندارد را خودش اداره توان الآن دولت. است ربطیبی حرف است دولت هاصندوق ضامن که هم موضوع این»گوید این زمینه می

ت بر نیکوپور هم بر ناتوانی دولت در نظار .«نیست منطقی حرفی این .کند تأمینما را  هایهزینه بعداًچگونه . کند تأمین تواندنمی را خودش

 هاندوقصدر نتیجه شفافیتی در ارائه اطلاعات این  .وجود ندارد ها[]صندوقاحد ناظر متمرکز مهمی هم بر و»کرده و گفته است  تأکیدصندوق 

 «.نیست

 هاصندوق و غیر اصولی داری غیر ارادیبنگاه 

های بازنشستگی از سوی دیگر، نیز ندوقها از سوی صنامطلوب آن ها از یک سو، و ادارههای اقتصادی به صندوقواگذاری نامطلوب بنگاه

 شده رستید فکر هادر گذشته اگر»گوید قرار گرفته است. نهاوندیان در این خصوص می گذارانسیاستیکی از مسائلی بوده که مورد توجه 

 رس بر را دهزیان و دهسود ،ریزودرشت هایبنگاه گذشته در دولت هایبدهی عنوانبه کهآن جایبه. شدمی اندیشیده بهتری راه شاید بود

ای بازنشستگی هربیعی نیز این مسئله را چالشی پیش روی صندوق .«است دیگری چیز شانمسئولیت که بریزیم اجتماعی تأمین مؤسسات

 گفتند کجا دراند. مگر روز اول آمدند و داری غیرارادی شدههگذاری و بنگامایهسرها دچار نوعی من معتقدم صندوق»دانسته و گفته است 

ید و پول ی معادنی که باید بروسر د همچنین اتفاقی افتاد؟ یکلان در صندوق فوالار است و شما انتخاب کردید؟! مگر همین تاقتصاد ایران به
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خواهید را می هازده تهیه شده بود، اینهای بحرانلیستی از بخش ۳1متأسفانه در سال  .دهندیمبه آن تزریق کنید از آن حقوق جای دیگری را 

 قضاوت و شناسندمی گذاریسرمایه شرکت یک با را ما مجموعه امروز که متأسفم من... میلیارد تومان حقوق دهید 161بیاورید و تازه ماهی 

 «.کنندمی قضاوت و شناسندمی گذاریسرمایه شرکت با را رفاهی نظام حتی. کنندمی

 های آیندهمخاطرات پیش روی نسل  

کلاتی است که اند، مشهای بازنشستگی دانستهمختلف در گفتارهایشان آن را چالشی مهم در برابر صندوق گذارانسیاستیکی از مسائلی که 

 هشدار جوان نسل به باید»گوید های آینده رخ خواهد داد. آقا محمدی در این باره میخدمات به نسل های جاری در ارایهبحران در نتیجه

 ولی. افتدمی راه کارشان و روندمی و گیرندمی چیزی هاصندوق از طریقی به و دارند سال وقت ۱1- 21هستند  الآن که هاییاین احال. دهیم

 نادیده را آن جوان و جدید نسل و ملت یک آینده که کرد فکر طوری شودمین. است خطر معرض در هاآن آینده. کنند فکر و تدبیر باید جوانان

 : »...چنین توصیف کرده استنوربخش نیز وضعیت بحرانیِ آینده را این .«هستند آینده کنندهتضمین حقیقت در هاصندوق این. گرفت

تند که به این دلیل بین نسلی هس. شودمی تأمیندرواقع منابع آن توسط کارگر، کارفرما و دولت . ین نسلی هستندب DBم در سیست هاصندوق

ای شدههدیگر بیم. کند، در نسل بعد دریافت خواهد کردبیمه پرداخت میای که در این نسل حقشدهچون بیمه. ضامن کل صندوق دولت است

دهیم به بنابراین اگر ما هشدار می. بنابراین ضامن کل صندوق دولت است. ما صندوقمان، صندوق بین نسلی است. از نسل قبل وجود ندارد

جدی و این سونامی ایجاد شود دیگر نه بنده مسئول صندوق خواهم بود، نه شاید این دولت وجود این دلیل است که در زمانی این بحران 

 «.داشته باشد

 اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مخاطرات 

گوید: اند. شیبانی در این زمینه میها دانستههای اجتماعی در میان مردم را چالش مهم پیش روی صندوقنارضایتی گذارانسیاستبرخی از 

 برای وحانیر آقای دولت پایانی سال در که کند ایجاد نارضایتی از موجی تواندمی نشود مدیریت و طراحی خوب اگر[ بازنشستگی اصلاحات]»

 «.داشت نخواهد مطلوبیت دولت

 بگیرانپایین بودن مستمری و مشکلات معیشتی مستمری 

رفته است. برای قرار گ گذارانسیاستبگیران نیاز به عنوان یک مسئله مورد توجه برخی از پایین بودن مستمری و مشکلات معیشتی مستمری

اقتصادی کشور ارتباط مستقیمی با معیشت و زندگی  -بحران پیش روی نظام اجتماعی»مثال نوربخش به این نکته اشاره کرده است که 

ه غفاری و شیبانی نیز مستمری پایین بازنشستگی را ب«. زنشستگان، سرمایه و اندوخته نیروهای مولد و کار جامعه داردبگیران، بامستمری

 اند.همین ترتیب مورد توجه قرار داده

 هافقدان دغدغه و حساسیت عمومی نسبت به مسائل صندوق 

برخی به عنوان یکی از مسائل موجود شناسایی شده است.   های بازنشستگی نیز از سویهای پیش روی صندوقمندی بحرانعدم دغدغه

 اما نداند کشور اجتماعی و سیاسی اقتصادی، حیات در را اجتماعی تأمین اهمیت که نیست کسی جمع این در»گوید: ربیعی در این باره می

 ارشناسانک با شما وقتی است عمیقی فاصله. دارد فراوان کار به نیاز هنوز جامعه هایگذاریسیاست و عمومی فرهنگ در اهمیت این بر تأکید

 جتماعیا تأمین به مربوط مسائل بودن جدی مورد در هاآن هایدغدغه و حساسیت از و کنیدمی صحبت اجتماعی تأمین اقتصاد و بیمه اقتصاد
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 بینیدمی ،شویدمی کلامهم فرهنگی و اقتصادی مسائل اهل و قلماهل یا گذارانسیاست عامه مدیران، با هنگامی و شنویدمی ایران اقتصاد در

 .«باشد باید که است آن از کمتر حوزه این به نسبت عمومی توجه میزان

 ای و اکچوئری )پایین بودن سن بازنشستگی و بالابودن امید به زندگی(آشفتگی مفروضات اساسی محاسبات بیمه 

. برای بوده است ها با شرایط متغیرو عدم تطابق آن ایهای موجود در محاسبات بیمهضعف و نقصان گذارانسیاستیکی از دلایل مورد توجه 

ته این بینی در این مفروضات یا تغییر خودساخها تغییرات غیرقابل پیشیل ایجاد بحران در این صندوقایکی از دل»گوید: مثال، نوربخش می

 تأمینان ای سازمها که محاسبات بیمهدر ابتدای تشکیل صندوق... و امید به زندگی استن بازنشستگی ها، سمفروضات است. یکی از آن

برای دومین بار صورت  1۱۷۸برای اولین بار انجام شد و قبل از انقلاب در سال  1۱۷۱اجتماعی هم بر اساس همین محاسبات بود، در سال 

ای هشده که هر سه سال یک بار محاسبات بیمبینیاجتماعی پیش تأمینن ل تغییر هستند در قانوابه این دلیل که مفروضات در ح گرفت.

امید به زندگی  ...بار این تغییرات بازنگری شده است سال اخیر فقط یک ۱1خدمت شما بزرگواران عارضم که طی  مورد بازنگری قرار گیرد.

که خوشبختانه با عنایت به پیشرفت علمی و نظام سلامت کشور، سال بود  ۷۷یعنی در ابتدای سال شروع به کار سازمان حدود  1۱۷۷در سال 

ولی سن بازنشستگی که طبیعتاً باید با افزایش امید به  سال است. ۸۷سال و برای بانوان حدود  ۸6امید به زندگی الآن برای آقایان حدود 

اهم این دو منحنی که باید ب ه صورت پارادوکس.ش پیدا کرده است، یعنی درست بهسال به سال کا زندگی افزایش پیدا کند در کشور ما

سیاسی  های اجتماعی واند که البته با هزینهدر دنیا برای این موضوع بسیار مهم تدابیر مختلفی اندیشیده روند.حرکت کنند عکس هم می

 .«ها باهم حرکت کنندآمد باید اینگو کارای محاسباتی پاسخهمراه بوده است اما بالاخره برای پایداری صندوق و استقرار نظام بیمه

 هاصندوق در اداره سوء مدیریت  

ها یکی از نکاتی بوده است که از سوی گویندگان مختلف به عنوان یکی از عوامل مشکلات پیش آمده در مدیریت نامطلوب صندوق

 زمان کل رد ما جمعی عمل محصول تردیدبی فعلی وضع»گوید: ربیعی در این باره میهای بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته است. صندوق

 کشور مومیع بازنشستگی هایصندوق فعلی وضعیت طلبانهفرصت یا مسئولانه ناآگاهانه، یا آگاهانه ما اخیر سال ۷1در (. اخیر قرننیم در) بوده

نیز  غفاری«. بوده است سیاسی فشارهای از ناشی بخشی و بوده اقتصادی نوسانات مقرراتی هایشک از ناشی آن از بخشی. زدیم رقم را

ای اندیشید. ها چارهکه لازم است تا دیر نشده برای آن« گذشته هایدهه طی تصمیمات و رفتارها اقدامات، یک سری» بحران را نتیجه

 هب هم باریک»دانسته و گفته است  گذارانسیاستآقامحمدی هم به نحوی دیگر مشکلات موجود ر ا حاصل اقدامات ناصحیح مدیران و 

 هب موظف هایسازمان آیااست...  زامشکل خود یا است مشکل رفع راستای در کنیممی عمل آنچه آیا. کنیم فکر خودمان اقدام هایشیوه

 یا است آتی منافع راستای در هااین آیا و نه یا رسانندمی مصرف به درست جای در کنندمی جمع منابع از که را آنچه جامعه، برای آتیه تأمین

 «. خیر

 گذاریسیاستطلبی سیاسی در نگری و عافیتعدم آینده 

زای جلوگیری از تبعات سیاسی منفی این اصلاحات هم از جمله عوامل بحرانفقدان نگرش بلندمدت و پرهیز از انجام اصلاحات لازم به دلیل 

گیری متأسفانه ما در تجربه تدبیر و تصمیم»گوید قرار گرفته است. برای مثال شیبانی میصندوق بوده که مورد اشاره برخی از گویندگان 

 در بعد به ۷2سال  از کشور در عمومی بازنشستگی هایصندوق نشده تأمین تعهدات... ایممدت را دیدهدر کشور همواره افق کوتاه کلان

 ایجاد اسیتحس این چرا: است این پرسش اند؛نکرده ایجاد تدبیر نظام در چندانی حساسیت اما اند،شده شناسایی اکچوئری مختلف هایگزارش
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 مدیریت و ترلکن برای نبود مایل گذارسیاست و بود نرسیده فرا هنوز تعهدات این سررسید چون است؟ نبوده اقدام برای تحریک حد در یا نشده

 سیاسی بیطلعافیت. دهد قرار کار دستور در سیاسی احتمالی هایهزینه و اجتماعی نارضایتی بهای به را بازنشستگی اصلاحات تعهدات این

 نتقلم بعدی هایدولت به ترپیچیده روندی و تربزرگ ابعادی با مشکل این درهرحال،. است بوده غالب دوراندیشی و نگریآینده بر همواره

 با مدتکوتاه در امروز که هاییآسیب.. .است اصلاحات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، تبعات و آثار از نگرانی اصلاحات مانع ترینمهم.. . شده

 ایآینده در هک امنیتی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، سنگین بسیار هایهزینه با مقایسه در شودمی وارد ذینفعان به کشور در اصلاحات اجرای

 «.است پوشیچشم قابل اغلب و جزئی بسیار شودمی کشور گیردامن دور چنداننه

 مشارکتی گذاریسیاستگیری و فقدان تصمیم 

بانی اند. برای مثال شیمشارکتی دانسته گذاریسیاستبرخی از گویندگان یکی از دلایل بروز مشکلات جاری را فقدان اتخاذ خط مشی و 

 بدون و مستقل طوربه کلان هایمشیخط از بسیاری در( حاکمیت) دولت تقریباًکه  دهدمی نشان ایران در معاصر گذاریسیاستتجربه »گوید می

 هایتشکل و قوی مدنی نهادهای فقدان در هم جامعه. است درآورده اجرا به را خود تصمیم و گرفته تصمیم اجتماعی شرکای نظر جلب

 هر،م مسکن ها،یارانه هدفمندسازی طرح مانند کلان هایسیاست از بسیاری. است نبوده هاسیاست برای اجرای جدی مانع هرگز اجتماعی

 ذینفعان نظر جلب بدون( است سازمسئله موضوع طرح حتی برخی مورد در که)... و انرژی و آب حوزه هایطرح زودبازده، هایبنگاه طرح

 فعال ورحض شرایط در که موانعی آن... است درآمده اجرا به کشور در ویرانگر منفی تبعات و آثار با و فنی و علمی پشتوانه بدون و اجتماعی

. شوندنمی محسوب مهمی چندان موانع یا ندارد وجود یا ما کشور در دارد وجود بازنشستگی اصلاحات پیشبرد برای اجتماعی و مدنی نهادهای

 ردمیم نهادهای و هاسازمان باید سیاسی هاینظام و است کشور برای بزرگی خسران اجتماعی هایپتانسیل از محرومیت معتقدم، من البته

 .«دهند مشارکت توسعه و کلان تصمیمات فرایند در ممکن و مطلوب نحو به را

 های غیر قانونی فساد و فعالیت 

دی اند. به عنوان مثال آقامحمبه آن اشاره کرده گذارانسیاستهای غیر قانونی و عدم رعایت مقررات از دیگر مسائلی است که فساد، فعالیت

 یعنی است غیرقانونی هافعالیت درصد ۱ است. نشده که ثبت گیردمی صورت کاری یعنی نیستند ثبتی ما هایدرصد فعالیت ۷. ۷»گفته است: 

 دارند وجود اندشده ثبت. کنندمی فرار مقررات از یعنی داریم سایه هایفعالیت درصد 6. 21. گیردمی انجام قوانین از و خارج خلاف کارهای

 «.  نشوند یردرگ نظارتی و رسمی تشکیلات با و نخورد دارایی بیمه به مسیرشان که طوری کنند حرکت زیرزمینی که کنندمی سعی ولی

 ایفرار بیمه 

محاسبات »وید: گاند. نیکوپور در این خصوص میههای بازنشستگی دانستای مردم را جزء مسایل صندوقنیز فرار بیمه گذارانسیاستبرخی از 

شان روی حداقل دستمزد است ایشدگان پایه کسور بیمهدرصد بیمه ۱1همین که  ای در کشور زیاد است.دهد فرار بیمهمختلف نشان می

 .«کنندبیمه اعلام نمیدهد که دستمزد واقعی را برای حقنشان می
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 راهکارها .2

رفت نتواند به بروها میهای بازنشستگی، به برخی از راهکارهایی که از نظر آنهای پیش روی صندوقاشاره به مشکلات و چالش سخنرانان، علاوه بر

 بندی کرد:توان در قالب جدول ذیل طبقهاند. این راهکارها را میاز وضعیت نامطلوب موجود کمک کند نیز اشاره کرده

 
 هاراهکار

 هاصندوق یداریحفظ پا یبرا یامهیو اعمال محاسبات ب یاکچوئر قیمطالعات معتبر و دق 

 کیپارامتر اصلاحات  

 یو استفاده از خرد جمع یسازگفتگو، و اجماع نهیزم جادیا  

 ینسل نیو ب یمختلف و عدالت درون نسل یهاگروه یبرابر ،یاجتماع یارتقاء همبستگ یدر راستا حرکت 

 یحوزه بازنشستگ نیقواعد و قوان نیو تقن نیدوبه تناسب تعهدات و منابع در ت توجه 

 ها صندوق یاقتصاد یگذارهیسرما یدهسامان 

 دولت یهایمطالبات و بده افتیدر 

 یاجتماع تأمین هینظام چندلا جادیو ا یهابه صندوق یتیحما یهااستیس لیتحم عدم  

 هااستقلال صندوق حفظ 

 هااز فساد در صندوق یریو جلوگ تیشفاف 

 هاانتصابات در صندوق ندیفرا اصلاح 

 یخارج یهاو کمک اتیاز تجرب استفاده 

 مخاطرات آن رشیانجام اصلاحات و پذ یبرا یاسیس اراده 

 کشور  یاسیو س یاجتماع ،یمتناسب با بستر اقتصاد گذاریسیاست 

 میمستق ریغ یهانهیهز کاهش 

 نفعیذ یهاگروه یبرا یآثار اجتماع لیمنافع و تحل ییشناسا 

 ها در اقتصاد کل جامعه به نقش صندوق توجه 

 افراد یزندگ تیفیها و ارتقاء کصندوق یاجتماع تعهد 

 

 شود.ها و محتواهای مورد نظر در هر طبقه به تفکیک شرح داده میدر ادامه مضمون

 هاای برای حفظ پایداری صندوقمطالعات معتبر و دقیق اکچوئری و اعمال محاسبات بیمه 

 یداریحفظ پا یبرا یامهیو اعمال محاسبات ب یو نهاد یتیریو مد ینظام مال یدر طراح را یاکچوئر قدقی و معتبر طالعاتمگویندگان 

 کچوئریا ایدوره هایارزیابی و گیرندنمی شکل شبه یک هابحران»گوید اند. از جمله شیبانی در این خصوص میضروری دانسته هاصندوق

 برای خصیمش پیشنهادهای هاگزارش این در اکچوئرها. کند تبیین را بحران گیریشکل روند و سرعت تواندمی بازنشستگی هایصندوق در

 بازنشستگی، هاینظام جمعیتی و مالی پارامترهای در سیاستی تغییرات اعمال با. کنندمی آگاه را گذارسیاست و کرده ارائه هاصندوق مالی کفایت

 آتی و اریج مالی وضعیت از اعتمادیقابل و دقیق ارزیابی ]برای اقدام به اصلاحات[ باید... شوندمی مدیریت و شناسایی وقوع از ها قبلبحران

 وضع ادامه صورت در آن تبعات و آن ابعاد بحران، ماهیت با را ما مطالعه این خروجی. آید دست به اکچوئری مطالعات انجام با هاصندوق
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 و نیف اجتماعی، هایظرفیت و بودجه تحمل توان با بودن اثربخش ضمن که روندی با پارامتری اصلاحات ساختار و نوع. کندمی آشنا موجود

 «.شود تبیین موجود وضع ادامه با مقایسه در و بحران کنترل در اصلاحات این آثار و تعیین باشد سازگار... و مدیریتی

  اصلاحات پارامتریک 

پردازان بیمه، افزایش پوشش، تسهیل مشارکت مهاجران، اصلاح ترکیب بیمهها، بالا بردن حقبیمهاصلاح حقاین اصلاحات شامل تعدیل و 

 ای، تعدیل و اصلاح مزایا شامل تغییر شاخص تعدیل مزایا )استفاده ازاستفاده و فرار بیمه)پرداخت بیمه بیشتر و ریسک کمتر(، کنترل سوء

مثل شاخص سالمندی(، تغییر فرمول محاسبه مستمری، کم کردن بازنشستگی پیش از موعد و  های تعدیل جایگزین شاخص تورمشاخص

ام این لزوم انج شود. آقامحمدی دربارههای ازکارافتادگی، اصلاح سن( میگیری در شرایط احراز مستمریمدت و سختتشویق اشتغال طولانی

 صندوقی .کند حفظ بگیران[ راشدگان به مستمریبیمه 2/۷الی  ۷]از  سبتن این که است این صندوق هر حرکت اساس»اصلاحات گفته است 

 سامان را ارک این بتواند تا کند تنظیم را هایشورودی که است این مهم او برای کندنمی صحبت بگیرانشمستمری به راجع دارد سابقه که

  .«کند مرتب قواعد سایر و بازنشستگی سن تنظیم با را هایشخروجی تواندمی آینده در و دهد

های مشابه برای اینکه ارتباط بین مزایا و منابع دقیقاً لحاظ شود، در صندوق»بر اهمیت این محاسبات گفته است  تأکیدنوربخش نیز با 

صارف مربوط و م ارتباط بین منابع... ای باشدکچوئری و بیمهاها بر اساس محاسبات منابع در این صندوق تأمینهای به ما باید تمام مکانیسم

شود که بر مبنای یکسری مفروضات مختلف مانند مفروضات تعریف می اکچوئریتوسط محاسبات بیمه  DB به آن مزایا تعریف شده در سیستم

هم و یکی اش بسیار مشده کاراییوکار یا بازار کار است. همچنین جمعیت کشور و جمعیت بیمهجمعیتی، مفروضات اقتصادی و فضای کسب

شدگان، توزیع پرداخت ومیر، توزیع سن و جنس بیمهای است. نرخ باروری، نرخ مهاجرت، نرخ مرگهای بیمهترین مفروضات صندوقمهماز 

شدگان و مفروضات اقتصادی مثل نرخ بیکاری، نرخ سود، تورم، میزان افزایش دستمزد حقوق و مستمری که در بیمه بر اساس سن بیمهحق

اکتورها که گذاری مورد انتظار و سایر فبینی نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود سرمایهبینی شده است. پیشهای آن پیشانیسمخود قانون دقیقاً مک

فروضات شود و این مبیمه و نرخ افزایش سالانه مستمری تعیین میکنند. درواقع نرخ حقمی تأمینبیمه را آیند، نرخ حقبر این مبانی می

 «.ای استهای بیمهدر صندوق هاکچوئریاکننده تعیین

 ترکیب، در فاوتت رغمبه اند،کرده ارائه کشور بازنشستگی نظام در اصلاحات برای المللیبین و داخلی کارشناسان که راهکارهایی یبانیش

را  داند. او این اصلاحاتیکسان می پارامتری اصلاحات اعمال ضرورت در ایران، برای بازنشستگی نظام مطلوب ساختار جزئیات و تنظیمات

 پیش هاییبازنشستگ برای کاهنده ضرایب و هامحدودیت اعمال جایگزینی، هاینرخ تغییر بازنشستگی، سن تدریجی افزایش» مانند مواردی

 ذکر کرده است.« بازنشستگی برای خدمت سنوات حداقل افزایش موعد، از

بیمه، افزایش هاست، مثل بالا بردن حقبیمهاصلاحات پارامتریک شامل تعدیل و اصلاح حق»گوید بر همین مسئله می تأکیدنیکوپور نیز با 

ردازان که پاصلاح ترکیب بیمه اجتماعی در خصوص اتباع مشغول کار و بررسی است. تأمینپوشش، تسهیل مشارکت مهاجران که سازمان 

ای دهد فرار بیمهای که محاسبات مختلف نشان میاستفاده و فرار بیمهنترل سوءک تری دارند.پردازند و ریسک کمچه کسانی بیشتر بیمه می

دهد که دستمزد واقعی را شان روی حداقل دستمزد است نشان میایشدگان پایه کسور بیمهدرصد بیمه ۱1همین که  در کشور زیاد است.

کنیم اما همیشه با شاخص تورم تعدیل می شاخص تعدیل مزایا است.تعدیل و اصلاح مزایا که شامل تغییر  کنند.بیمه اعلام نمیبرای حق

های همچنین یکی از شاخص گیرد.های حوزه بهداشت را در نظر میهای دیگری هم وجود دارد مانند شاخص سالمندی که هزینهشاخص

هاست ست که شامل دو تا پنج سال یا میانگین بهترین سالاهکنند، تغییر فرمول مستمریها استفاده میترکیبی که کشورهای مختلف از آن
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ازکارافتادگی  هایروند را تشویق کنیم یا شرایط احراز مستمریهایی که تا دیرهنگام میو دیگر این که بازنشستگی پیش از موعد را کم و آن

 .«را کم و همچنین اصلاح سن را در دستور کار قرار دهیم

 سازی و استفاده از خرد جمعی ایجاد زمینه گفتگو، و اجماع 

اند. سازی و استفاده از خرد جمعی را عامل پشت سر گذاشتن مسائل و مشکلات موجود دانستهبرخی از سخنرانان ایجاد زمینه گفتگو، اجماع

گسترده با  در سطح یاسیو س یاجتماع یسازتیاز توان ظرف یریگو با بهره ریبرنامه فراگ کیدولت در »... در این باره گفته است: شیبانی 

ادامه  ننفعایذ نیبه اقناع و اجماع حداقل در ب دنیگفتمان اصلاحات را تا رس یتیحاکم یها و نهادهاکارشناسان، صندوق ریمشارکت فراگ

مهم  یو آثار و دستاوردها تیتا مردم را از ماه ردیدر کشور صورت پذ یفیگسترده و ک یاو رسانه یگکار فرهن دیاصلاحات با ندیدر فرا... دهد

عمومی را از  های مختلف موجود در حوزهها در معرض دیدگاهربیعی نیز قرار دادن مسائل صندوق«. اصلاحات مطلع کند یو آت یجار

 د جمعیخر از استفاده و سازی اجماع گفتگو زمینه ایجاد ...هدفمان»نظام رفاهی دولتی دانسته و گفته است: دستاوردهای مدیریت کنونی 

 کارهایی رینتمهم از یکی کنممی فکر من ...است یرانا یندهآ و ایران امروز مسائل تریناصلی از یکی ما اعتقاد به که بوده مسائلی حل برای

 میان در اصلاحات مورد در ما اجماع بحث ...کشاندیم عمومی عرصه به را هاصندوق مسئله بود این دادیم انجام امید و تدبیر دولت در که

 زندگی که باشد حوین به نباید اصلاح این. ببریم کار به را گرفته صورت که کارشناسی این خروجی بتوانیم شاالله ان ما. است صندوق ذینفعان

 هاصندوق به خواهندمی که بعدی هاینسل به معطوف. است آینده به معطوف اصلاحات. کند ناامنی یا ایجاد بیندازد مخاطره به را افراد

 حرکت هاصندوق در پارامتریک اصلاحات سمت به باید ما هرحالبه ولی نیست موجود شاغلان به مربوط شود گرفته که . تصمیمی..بیایند

 . «کنیم

 های مختلف و عدالت درون نسلی و بین نسلیارتقاء همبستگی اجتماعی، برابری گروه راستایدر  حرکت 

ی ها با هدف ارتقاء همبستگصندوق ها و اصول ادارهاند که برای حل مشکلات جاری لازم است چارچوببه این نکته اشاره کرده گذارانسیاست

نسلی تدوین شوند. برای مثال نیکوپور با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به  های مختلف و عدالت درون نسلی و بیناجتماعی، برابری گروه

کنند روند همبستگی اجتماعی را کم میمی DCهای ها که به سمت سیستماین موضوع ثابت شده است که آن»گوید انسجام اجتماعی می

 در کشورهای گیرد.های مختلف صورت نمیبرابر با گروهبرخورد  ...کنندمشارکت اجتماعی را هم کم میچون ریسک را به فرد منتقل و 

شتر کردند و یا به دولت بیهای نظامی کار میسازی شده را پیگیری کردند، کسانی که در حوزههای خصوصیآمریکای جنوبی که سیستم

ای یمهشش بها از پوشد و خانمسیتی هم کم مسلماً برابری جن توانستند در اختیار گیرند.گذاری بهتری را میوابسته بودند سبدهای سرمایه

تگی و تواند همبسکدام اصلاح می پس اگر قرار است اصلاحی انجام شود باید بتوانیم به این سؤالات پاسخ دهیم.تری برخوردار شدند... کم

تماعی کش است اما مشارکت اجخطاین یک  تر شود مهم نیست.پوشش را بیشتر کند؟ فقط این که میزان تعهدات محاسبات اکچوئری ما کم

ین به هم شود.شود؟ به تمامی این ابعاد برای انجام اصلاحات توجه نمیشود؟ میزان نظارت دولت چه میچه خواهد شد؟ برابری برخورد چه می

ی ضوع بازنشستگ. اصلاً مو..سازی و اصلاحات مجدد مطرح شدوصیهای بازنشستگی ادبیات برگشت از خصدر صندوق 2112خاطر از سال 

 GDPدرصد  ۸الی  6گوییم دهیم؟ چرا در حوزه سلامت میچند درصد از تولید ملی را به افراد غیرفعال می توزیع درآمد بین دو نسل است.

 یخواهیم برای توزیع درآمد نسل غیرفعال و برااستانداردی که ما می باید صرف این حوزه شود؟ یک استاندارد به این شکل وجود دارد.

مانی ز شان را حفظ کنیم؟خواهیم سطح رفاهبازنشستگان بگذاریم چند درصد است؟ اصلاً ما چقدر توجه داریم به نسل سالمند؟ چقدر می

قرار است برسد  GDPیعنی اول چارچوب کلان را مشخص کنید که چند درصد  دهد که شما از سؤال بالا برسید به پایین.اصلاحات جواب می
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این عدم انسجامی که در اصلاحات وجود دارد به خاطر مسیر اشتباهی است که ما از  سری مقررات را معین کنید.د روش و یکها و بعبه نسل

. کرد هبانینگ باید امروز گیرد بهره هاصندوق این از خواهدمی که ایآینده نسل از»گوید ربیعی نیز در این باره می«. رویمپایین به بالا می

؛ «اریمد مسئولیت امروز آینده، نسل مقابل در پس است؛ آینده برای ایمنی ایجاد صندوق مفهوم. است زندگی ریسک اهشک صندوق مفهوم

 که تاس این در ما آینده عزت. است جمعی رشد در ما رشد»نهاوندیان نیز به این ابعاد جمعی و معطوف به همبستگی اشاراتی داشته است: 

 عاداب همه اقتصاد، در باید همه. اندگرفته هدف را ما انسجام ملت، و ملک بدخواهان. دهیم ترجیح شخصی منافع بر را افزاییهم و گراییهم

 این ما»آقامحمدی نیز هدف نهایی را گسترش عدالت دانسته و گفته است  .«بکوشیم افزاییهم و همبستگی گرایی،هم اجتماعی، حیات

 تأمین تا کنیم کم ار طبقات فاصله تا کنیم مستقر را عدالت تا بیاوریم را رفاه تا باشد جلویمان باید مدلی یعنی. کنیم طراحی باید را واقعیت

 .«کند مشکلات این رفع به معطوف ما اقتصادی حرکت که است مدلی یک حقیقت در. دهیم گسترش را اجتماعی

  بازنشستگیتوجه به تناسب تعهدات و منابع در تدوین و تقنین قواعد و قوانین حوزه 

 های بازنشستگیرفت از مشکلات موجود رعایت تناسب میان تعهدات و منابع صندوقهای بروناز نظر سخنرانان مورد مطالعه یکی از راه

 بخش نای به ما عمومی توجه مستمر طوربه بایدمی کلان گذاریسیاست سطح در»است. برای مثال نیکوپور در این خصوص گفته است: 

 أمینت منبع که کرد توجه باید کنیممی اضافی هزینه که هاییزمان آن محترم دولت در هم و محترم مجلس در. شود جلب اجتماعی تأمین

 ها،جتماعیا تأمین بحث در بازنشستگی، بحث در ما که قوانینی و قواعد با دارد رابطه ما، جمعیتی هرم با دارد رابطه این و شود فراهم کجا از آن

 .«کنیممی تقنین و تدوین مدیران

 ها گذاری اقتصادی صندوقدهی سرمایهسامان 

تغال هایی که به افزایش اشگذاریتر بوده است. سرمایههای مؤثرتر و بلندمدتگذاریانجام سرمایه گذارانسیاستیکی از راهکارهای مورد نظر 

اند. تهکنونی سخن گف داری به شیوهها از بنگاهز از ضرورت خروج صندوقها نیشدگان بینجامند. برخی از آنو در نتیجه افزایش تعداد بیمه

 اآی شود؟می کار هاصندوق در هاییرشته چه در هاسرمایه بیشترین حاضر درحال است، این من سؤال»گوید: آقامحمدی در این زمینه می

 اشتغال مترینک که هاییرشته در درست یا کرد قلمداد شدهبیمه توانمی اشتغال براثر را شخص و کندمی ایجاد را شغل بیشترین که آنجایی

 تندهس ذینفع موضوع این در هاصندوق و است فکر به نیاز که دارد دهیسازمان قابلیت ما اقتصاد درصد از فرصت 2۸.1... کند؟می ایجاد را

 و شودمی ایران اقتصاد در رشد سبب که بخشی دو ...گیرندمی قرار هاآن پوشش زیر هم افرادشان کنند پیدا سامان هاآن اگر اینکه برای

 صنعت؟ کدام ولی است کرده تأمین را ما شغل میلیون ۱.۷صنعت  الآن. است خدمات دیگری و صنعت یکی کنند توجه به باید هاصندوق

این شغل  نفر. 11 تا یک صنایع یعنی است( کوچک نه) خرد صنایع به مربوط درصد 61میلیون نفر یعنی حدود  ۱.۷میلیون از  2بیش از 

 «!بیاورند؟ سرکار را افراد بیشترین تواندمی که خردی صنایع از کند حمایت که شده گذاریهدف آیا دارد؟ توجه هااین به بیمه ماست.

 هایلشغ ایجاد در هاصندوق حضور. است ما هایاستراتژی از یکی عمومی اشتغال در هاصندوق آمدن»گوید ربیعی نیز در این زمینه می

 آقای با هک تدبیری با بیکاری، بیمه مورد در حتی ما. بود خواهد ما هایاستراتژی از یکی خصوصی بخش گسترش و بیمهحق گرفتن و جدید

 اربیک افراد که ببریم اشتغال کمک به را بیکاری بیمه پول تومان میلیارد 2211 حدوداً سالانه رسیدیم که نتیجه این به اندیشیدیم نوربخش

 او در جای«. جدید سری دوباره و شویم خارج چرخه از بعد ببریم هابنگاه کمک به را این ما. شوند کار به مشغول جدید هایبنگاه در شده

.. .است بنگاهداری از خروج استراتژی. کنم اعلام استراتژی عنوانبه خواهممی من که چیزی»کرده است که  تأکیددیگری از سخنانش 

. نیست سود قطف ما بحث. کنیم پیدا گسترش خواهیممی کجا که کرده تنظیم را انقباضی و انبساطی هایسیاست که است این ماناستراتژی
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 آن از را مان یمهبحق و شود ایجاد شغل که بایستیم و برویم جایی. کنیم دنبال باید هم را هاصندوق در زاییاشتغال سیاست کنیممی فکر ما

 اشتغال وتورم یک عنوانبه باید هم هاصندوق در ما... بیاییم بیرون خودمان و خصوصی بخش یا تعاونی دست در بگذاریم بعد بگیریم شاغل

 .«است هاصندوق در ما اقتصادی هایسیاست این. کنیم حرکت

 های دولتدریافت مطالبات و بدهی 

آقامحمدی هر گونه های بازنشستگی دارد. دانند که دولت به صندوقها را مستلزم وصول دیونی میبرخی از گویندگان خروج از بحران

حجم »های بازنشستگی دانسته و نوربخش در این زمینه گفته است های دولت به صندوقریزی برای آینده را در گرو پرداخت بدهیبرنامه

تواند نقداً این مبلغ را پرداخت کند. امکانش وجود ندارد و به طرق دولت نمی د...جویی شوباید برای آن چاره های شده کهاندازبدهی دولت به

های فرآورده أمینتخوراک و  تأمینشده یا به صورت بینیای که در قانون کمیسیون تلفیق تصویب شد پیشدر ماده ...مختلف باید پرداخت کند

کند و همچنین اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی به صور مختلف، اسناد خزانه و اوراق هم خود سازمان تولید می بخشی از آننفتی که درواقع 

درصد کل  11که در هرسال کمتر از نحویساله برنامه ششم تسویه کند به ۷هایش را ظرف مدت مشارکت، به دولت اجازه داده شد که بدهی

 «.شود کمتر نباشدنی میبیاین مبلغ، رقمی که پیش

 اجتماعی  تأمینهای و ایجاد نظام چندلایه های حمایتی به صندوقعدم تحمیل سیاست 

ی امهیپوشش ب یریمکمل و فراگ یهامهیب ی،اجتماع تأمین هینظام چندلا جادیموجود و ا یهابه صندوق یتیحما یهااستیس لیعدم تحم

 این از دبای»ربیعی بوده است. او در این خصوص گفته است  تأکیددیگر راهکارهای مطرح شده بوده است. این موضوع به ویژه مورد  از جمله

 اختارهایس و متناسب حکمرانی و اجتماعی تأمین فراگیر نظام کنیم، تحمیل را مانحمایتی هایها سیاستصندوق به اینکه جایبه پس

 که فراگیر یاجتماع بیمه نظام شاالله ان من ...برویم باید فراگیری اجتماع نظام و چندلایه نظام دنبال به ما. کنیم ادایج را بزرگ گیر تنظیم

 بسیار کردیم داپی که مشترکی فهم و گرفت صورت زمینه این در اجتماعی گفتگوی خوشبختانه ...کنممی دنبال را است شده ایجاد گفتمانش

 حتت را همه اینکه سمت به برویم و کنیم پیشگیری خودمان موجود هایصندوق به حمایتی هایتحمیل این از ما که شده کمک سبب

ظام او در توضیح این ن«. دیگران جای کردن خراب قیمت به نه ولی کنیم آباد کنیم، خراب را دیگری جای اینکه بدون دربیاوریم پوشش

. شودآغاز می ندرما با اجتماعی تأمین ...هابیمه و اجتماعی تأمین اجتماعی، بیمه و درمان بیمه نشینیهم»گوید اجتماعی نیز می تأمین چندلایه

 خواهیممی چطور .است اجتماعی تأمین کارکرد اولین این. کند تضمین درمان از ناشی فقر ریسک مقابل در را افراد اینکه یعنی اجتماعی تأمین

 نظام ...وندشمی ناامنی دچار شانآینده زندگی مقابل در افراد. است آینده ریسک اجتماعی تأمین کارکرد دومین. بگیریم آن از را کارکرد این

 نظام بعد کی این. کنید را کم شانآینده زندگی تهدید ریسک ...بایستد سازایمن و ریسک از جلوگیری نظام عنوانبه باید اجتماعی تأمین

 هستند رادیاف رفاهی نظام دیگر بعد است، زندگی آینده از ناامنی تهدید بعد یک است، درمان و فقر تهدید رفاهی نظام دیگر بعد است، رفاهی

 هااین به. ردبگی را هااین دست باید رفاهی نظام خب اند،معلول دارند، نابرابر اجتماعی فرصت اند،وامانده اند،درمانده کنند، کاری توانندنمی که

 درمان، نظام این. داریم رفاهی نظام یک امروز ما.. .نیست عدالت این ...کن حرکت آزادانه هم تو آزادند همه مسیر یک در گفت تواننمی

 یک اهاین ...گیرددربرمی را هااین همه جامعه در برابر هایفرصت با مناسب حرکت در ناتوانی آینده، امنیت و آینده از ترس ازکارافتادگی،

 .«گیرددربرمی را هااین همه حرکت برای توان و مناسب حرکت عدم ازکارافتادگی، آینده، درمان، از هستند یکپارچه نظام
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 هاحفظ استقلال صندوق 

ها دانسته شده است. ربیعی در این باره گفته است های بازنشستگی نیز حفظ استقلال آنیکی از راهکارهای مشکلات پیش روی صندوق

 ...است ازنشستگیب هایصندوق استقلال به احترام بگیریم نظر در بازنشستگی نظام حوزه در باید ما که یمحور تریناصلی شاید و نخستین»

 . «است هاصندوق در ما مهم مسائل از یکی این. کند حفظ همواره را هاصندوق استقلال که بسازیم باید نهادی

 هاجلوگیری از فساد در صندوقو  شفافیت 

 سازی منابع و مصارف وها، شفافرفت از مشکلات موجود تا حدی منوط به اصلاح ساختارهای داخلی صندوقبرون گذارانسیاستاز نظر این 

 که هاییصندوق سایر و اجتماعی تأمین سازمان»هاست. برای مثال آقامحمدی پیشنهاد کرده است که جلوگیری از گسترش فساد در آن

عالیت ف هایرشته در که وریرا، بهره شانایجادشده اشتغال میزان را، شانپرداختی مالیات یزانم سال ابتدای کنند،می گذاریسرمایه امروز

 .گیرند قرار جریانش در باید مردم و است مردم حق چون کنند به ملت اعلام رسماً را دادند انجام که ایتوسعه و سودآوری دادند، انجام خود

 شود زینشجایگ کسی و رود کنار و کرده عذرخواهی باید نکرد مدیریت خوب کسی اگر و باشد آهسته و دربسته اتاق در که نیست چیزی این

 مورد باید که ستا اصولی ابتکار یک نظرم به پیشنهاد این. کرد برگزار تعارف با شودنمی را مردم آینده چون. کند مدیریت خوبیبه بتواند که

 مسئله اولین تشفافی»ربیعی نیز در این خصوص گفته است «. گیرند قرار جریانش در و کنند ملاحظه را مطالب این که ملت تا گیرد قرار توجه

 ...است خریده یکس چه و فروختیم قیمتی چه به ببینند باید همه فروشیممی ما ملکی هر ...ببینیم را هایمانمزایده و مناقصه باید همه. ماست

 دارد نیاز دیرانیم به باثبات رقابتی اقتصاد»گوید بر اهمیت این مسئله می تأکیدنهاوندیان هم ضمن «. کنیم منتشر را هایمانحساب باید ما

 مهه به شفاف طوربه را خود هایحساب و گذارد قدم دیگران از جلوتر که مدیری. باشند کرده آماده شفافیت مسابقه برای را خودشان که

 نباید شفافیت بحث در. زندمی شفافیت را آخر و اول حرف ایران فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، فضای در امروز. دهد نشان ذینفعان

 ما پس. عمومی ارافک و ذینفعان مردم، به پاسخ برای باشد ترآماده باید خودش کندمی شفافیت طلب دیگران از کسی اگر. شویم قائل تبعیض

 «.باشد ابتیرق فضای یک در گرفتن نمره آماده باید یعنی باشد، کارآمد باید بنگاه. باشیم داشته دوگانه رفتار نباید شفافیت بحث در

 هااصلاح فرایند انتصابات در صندوق 

ها مستلزم اصلاح فرایند انتصاب مدیران است. برای مثال ربیعی صندوق اند که مدیریت بهینهبرخی از سخنرانان به این نکته اشاره کرده

 از فارغ ز افراداستفاده ا ...است شده منصوب تحصیلی مدرک چه با کسی چه که بدانند مردم. کنیم اعلام باید را انتصاباتمان تمام ما»گوید می

 چه و ذاریمگمی را کسی چه شود معلوم. کنیم اعلام را انتصاب هایشاخص. کنیم اعلام را انتصاباتمان باید ما ...سیاسی هایگروه گیریجهت

 ایجاد ام دیگر کار ...کنیم قوی و عمیق را نهادها باید ما ...کنیممی نهادسازی را هااین ما. است بوده چقدر فرد هر اندازه و داریمبرمی را کسی

 هادانشگاه از را اهشاگرداول نخبگان، بنیاد از را نخبگان برویم و ببندیم را هااستخدام نظام باید ما ...است هایمانصندوق برای گیری نخبه نظام

 «. بیاوریم

 های خارجیو کمک استفاده از تجربیات 

 یبرا یالمللنیب یاز کمک نهادها یمندکشورها و بهره ریاصلاحات در سا یمثبت و منف اتتجربی از تعدادی از سخنرانان بر لزوم استفاده

اصلاحات  یاسیو س یموانع و تعارضات اجتماع نیه با کمترک ییدو گروه کشورها»گوید: اند. شیبانی در این خصوص میکرده تأکید اصلاح امور

دارند، حل مسائل  افتهیرشد  یو اجتماع یاسیس یکه نهادها ...همچون سوئد، دانمارک، فنلاند و ییکشورها -1اند: برده شیرا پ یبازنشستگ
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 یریگیطرح و پ یمختلف برا ینهادها یخیتار یهانیبالنده و تمر یستیز/ هم نفعانیهمه ذ نیبا تعامل و گفتمان مؤثر ب یمختلف اجتماع

و  تیعها به مشرودولت اتی)ح یو اجتماع یاسیس ،یگذشته اقتصاد یدستاوردها تیو تقو یبا ملاحظات منافع مل یو اجتماع یمنافع گروه

وضوح و ابعاد مسئله را به تیماه یاجتماع تأمین یراهبرد ماتیتصم ژهیوها و بهاصلاحات در حوزه یدارد و برا یوابستگ یاجتماع تیمقبول

. شوندیوارد مذاکره م یررسمیو غ یرسم ربطیذ ینهادها ریو سا یکارگر یهاهیو اتحاد کاهایشامل سند یاجتماع یو با شرکا نییتب

عملکرد اصلاحات نشان  یهاو گزارش هاطرحو  شودیم یاتیموانع ممکن عمل نیبا کمتر دیآیم رونیمذاکرات ب نیکه از دل ا ییراهکارها

سنگاپور  ن،یچ ،یهمچون کره جنوب ییکشورها -2(. شوندیمحقق م شدهینیبشیانحراف از اهداف پ نیترها با کمها و برنامهکه طرح دهدیم

عنوان هب مدتانیمدت و مدوره کوتاه درحداقل  کیدموکرات ریغ تیرغم ماهدارند که به یمنضبط و فرهمند یمتمرکز ول یاسیکه نظام س ...و

در  یاجتماع هیسرما نیجامعه شده و از ا یموفق به جلب اعتماد حداکثر یو با بهبود سطح رفاه اجتماع توسعه عمل کرده رانشیراهبر و پ

 یبا مذاکرات»ت که ر اشاره کرده اسنوربخش نیز در تأیید این راهکا«. برندیبهره م یبازنشستگ ریاصلاحات فراگ ریاصلاحات گسترده نظ شبردیپ

Iکه با  LO یاجتماع تیو دپارتمان حما I LO  بار توسط  نیدوم یمحاسبات برا نیماه ا نیدر هم دوارمیانجام شد ام شیسال پ کیاز

Iکارشناسان  LO  ا ب یعلم ینقطه عطف و مستندساز قتاًیحق نیانجام شود. ا یاجتماع تأمینو همکاران خودمان تحت نظر آنان در سازمان

ربیعی هم «. ودخواهد ب دهیفا دیمف اریبس یاجتماع تأمینکشور و خود سازمان  گذاریسیاستنظام  یاست که برا یالمللنیک نهاد بیپشتوانه 

 الگوی عنوانبه توانیممی ما که هستند کشوری دو فرانسه و یونان»به استفاده از تجربیات مثبت و منفی خارجی اشاره کرده و گفته است: 

 اعتقاد به. است داده قرار تأثیر تحت هاصندوق مسئله امروز را اروپا اتحادیه کل. کنیم نگاه ترواضح طوربه یونان در حداقل و اقتصاد تخریب

 «. کنیم توجه آن به باید امروز ما که است آینده مشکلات از شده دیده الگوهای هااین من

 انجام اصلاحات و پذیرش مخاطرات آن اراده سیاسی برای 

ست که ممکن ای اسیاسی و نهراسیدن از تبعات سیاسی اند که حل مسائل موجود نیازمند ارادهبه این نکته اشاره کرده گذارانسیاستبرخی از 

 حامی و مرکزمت سیاسی نظام که کشورهایی در»ها به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال شیبانی گفته است است اجرای اصلاحات در صندوق

 هاحوزه سایر به را ردفراگ همین پوپولیستی هایسیاست. افتدمی تعویق به ترسنگین تبعات قبول با اغلب بازنشستگی اصلاحات دارند، پرور

ر ر و جامعه را در مسیشود و کشوهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تکرار میشکست و ناکامی در همه ساحتاز  ایچرخه و کنندمی تحمیل

 ورشکستگی لمعض قبول با حاکمیت و دولت باید ابتدا: شود طی زیر مراحل باید نیز ملی بزرگ معضل این حل در ...کندهدایت می فلاکتفقر و 

 . «کند یجادا را( جراحی ضرورت) اصلاحات انجام برای کافی و لازم سیاسی انگیزه و اراده ملی بزرگ مشکل عنوانبه های بازنشستگیصندوق

 متناسب با بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور  گذاریسیاست 

کوپور نی های بازنشستگی است.برای صندوق گذاریسیاستایرانی در  های خاص جامعهیکی از راهکارهای مطرح شده نیز توجه به ویژگی

 ردد،گیبرنم شانیاقتصاد یبه فضا لیهمه دلا شود؟ینوع اصلاحات مشخص انجام نم کیچرا در همه کشورها »گوید در این خصوص می

کشور اصلاحات  2۱جهان  یقبل از بحران مال 211۷تا سال  1۳۷1از سال  ...گرددیبرم شانیریگمیو تصم ینهاد یبلکه به فضا

کشور  2۱ نیرفتند. از ا یانفراد یهارا قطع کردند و به سمت حساب شانیعموم ستمیس یعنیرا انجام دادند.  یاجتماع تأمین یسازیخصوص

و  سمیکمون ایبودند  سمیفاش ستمیس یدارا ایکشور  2۱ نیقرار داشتند. تمام ا یشرق یکشور در اروپا 11و  یجنوب یکایکشور در آمر 1۱

جام داده باشد. را ان هیپا یبازنشستگ یسازیخصوص ستمیکه س میدر جهان ندار یکشور دموکراس چیه... نبودند یدر حالت دموکراس کدامچیه

 شیب یبه صورت همگان یبرنامه انتقال عموم ای یاجتماع تیبرنامه حما کیشدن  یاست امکان وقوع و عمل یکه انتخاب یدر نظام دموکراس
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لاً احتمال وقوعش معمو د،یافراد داشته باش یبر رأ یمبتن یاسنظام دموکر کیشما  یوقت ریفراگ ستمیس کیدر  یعنیاست.  یاز نظام استبداد

 یهاحفظ خود به گروه یچون دولت خودکامه برا ردیگیهدفمند صورت م یهادر حالت استبداد معمولاً بر اساس انتقال یاست. ول شتریب

اتخاذ  یدر نظام دموکراساست.  شتریب شانکه احتمال اعتراض دهندیخدمات م ییهاکشورها به گروه نی. در ادهدیخاص خدمات خاص م

های از جمله زمینه«. است شتریب دیداشته باش ریفراگ ستمیس کیکه  نیاحتمال ا شودیم شتریدرآمد ب یکه نابرابر یوقت یبرنامه همگان کی

ی دانسته های بازنشستگریزی در خصوص صندوقمتناسب نیز تشکیل نهادهای فرادست و متمرکز برای برنامه هایگذارییاستسلازم برای 

ام نظران و طراحان برجسته نظمتشکل از صاحب یاصلاحات بازنشستگ یراهبر یعال یشورا»شده است. شیبانی در این باره گفته است 

گفتمان و اجماع شکل  لیو تحل ینیشیمطالعات پ یو بر مبنا لیتشک یالمللنیب یاسکارشن یهاتیاز ظرف یریگبا بهره یداخل یبازنشستگ

و  یپوشش همه ملاحظات قانون یبرا یاز کالبد و عناصر لازم و کاف یممفهو سیاصلاحات مدل ماتر یو اجرا یطراح یگرفته و اصول و مبان

 یا ارائه و بر مبنار یبازنشستگ نیدر نظام نو ...و ینسل - نیو ب ینسل -عدالت درون  ،یداریپا ،یریفراگ ت،یکفا ت،یمانند جامع یو عمل یعلم

و  حهیلا بیتا تصو یو فن یعلم ،یتخصص تیبا ماه یراهبر یعال یکند. شورا نیکشور را تدو یجامع نظام بازنشستگ حهیآن لا یمحتوا

 ییاجرا ،یتیریمد یو ساختارها داریپا یمال ماتیکه از تنظ دیجد یهاصندوق سیتأس نیو همچن ...و هاستمیاساسنامه، س ها،نامهنییآ میتنظ

ورا خود را به ش فیمنحل وظا ...ها وها و سامانهاصلاحات را انجام، اما پس از استقرار صندوق یطور فعال راهبربرخوردارند به شرفتهیپ یو فن

از منافع  انتیو ص نیقوان یخود که مسئول حسن اجرا یبر ارکان تخصص یمتکو  یتیریمد ،یاسیس تی)رگولاتور( با ماه گرمینهاد تنظ ای

 «. کندیهاست واگذار مبلندمدت صندوق یمال یداریو پا نفعانیذ

 های غیر مستقیمکاهش هزینه 

گوید آقامحمدی در این زمینه میها از نظر برخی از سخنرانان یکی از راهکارهای مقابله با مشکلات دانسته شده است. برای مثال کاهش هزینه

 رطانس که نسبتی. است وحشتناک ایران در وغریبعجیب هایبیماری درصد کنید نگاه. است درمان هاصندوق بزرگ موضوعات از یکی»

 هک است افرادی منافع راستای در و خصوص این در موارد ترینکلیدی از یکی سالم تغذیه. شودمی دیده کشوری ترکم در دارد ایران در

 یک یک،ارگان غذای. است کلیدی اصلاحات این و کند اصلاح را موارد این باید دارد مسئولیت بلندمدت کسی اگر. دهیممی قرار زیرپوشش

 .«بود نخواهد مختلف هایبیماری جز اشنتیجه دهیم مردم به شیمیایی مواد اگر و نیست تشریفاتی و تعارفی غذای

  نفعهای ذیتحلیل آثار اجتماعی برای گروهشناسایی منافع و 

. اندکرده أکیدتهای بازنشستگی صندوق ها در فرایند اصلاح و ادارههای ذینفع و منافع هر یک از آنبرخی از سخنرانان بر اهمیت شناسایی گروه

ها ش صندوقشدگان تحت پوشاند: )بیمهدههای بازنشستگی شناسایی شنفع در اصلاحات نظامچهار گروه ذی»گوید شیبانی در این خصوص می

عنوان متولیان برقراری امنیت مزایای های بازنشستگی بههای آتی؛ صندوقهای حاضر و نسلشدگان فعال و غیرفعال در نسلاعم از بیمه

شدگان ای بیمهعنوان شرکصی بههای کارفرمایی اعم از حقیقی و حقوقی و یا دولتی و خصوشدگان؛ سازمانبازنشستگی و صیانت از حقوق بیمه

حقوق  عنوان حافظ منافع عمومی وهای بازنشستگی؛ دولت )حاکمیت( بهعنوان نهاد اثرگذار و اثرپذیر در سیستمای و بهمنابع بیمه تأمیندر 

)واقعیت  (های بازنشستگیوقعنوان ضامن نهایی تعهدات صندشهروندان در برخورداری از نظام بازنشستگی سالم، امین و کارآمد و همچنین به

های و تجهیز منابع برای پرداخت تأمینهای اجتماعی به هر دلیل با مشکلی در های بازنشستگی فعال در بیمهاین است که اگر صندوق

س از د(( پها خواهد شهای بیشتر مجبور به جبران کسری تراز پرداختای مواجه شوند دولت برای جلوگیری از تبعات منفی و خسارتبیمه

منافع اصلاحات را به تفکیک برای  impact analysisیا همان « تحلیل اثر»نفع باید با انجام مطالعات شناسایی این چهار گروه ذی
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جاه های دهه پنهمچنین در طراحی اصلاحات باید مراقبت شود که گروه مدت و بلندمدت شناسایی کرد.مدت، میاننفع در کوتاههای ذیگروه

د آسیب شوند از اجرای جدیپذیر در اصلاحات رادیکال شناسایی میهای آسیبعنوان گروهکه اغلب در آستانه بازنشستگی هستند و بهسنی 

شدگان تنظیم شود و آگاهی عمومی از آثار اجرای اگر ملاحظات فنی و روند اجرای طرح متناسب با نیازها و مطلوبیت بلندمدت بیمه نبینند.

حات از پذیرد بلکه پشتوانه اجتماعی برای عبور اصلاشدگان صورت نمیتنها مقاومتی از طرف بیمهگمان نهدگان ارتقاء یابد بیشطرح بر بیمه

 «.رسدیاسی و غیره نیز به حداقل میهای سها و مصلحتسایر موانع نیز پدید آمده و احتمال انحراف طرح تحت تأثیر مداخله

 اد کل جامعه ها در اقتصتوجه به نقش صندوق 

 از»وید گاند. نهاوندیان میها سخن گفتهها در اقتصاد کل جامعه و لزوم رقابت سالم آنبرخی از سخنرانان از ضرورت توجه به نقش صندوق

 در یجد چالاکی و آمادگی یک حوزه، این به وابسته هایبنگاه مدیریت خرد منظر از هم و اجتماعی بیمه حوزه در گذاریسیاست کلان منظر

 و دنش رقابتی یکی دارد، یژگیو دو ایران اقتصاد جدید فضای ...است ضروری فضا ]شرایط جدید اقتصاد ایران[ این از استفاده و حضور

بالای  هانآ سهم بینیممی کشورها از بسیاری سرمایه بازار در ما ...است بزرگ اقتصادها در اجتماعی تأمین هایصندوق نقش ...ثبات دیگری

 هایصندوق الذ. است امنیت و سوددهی به نگاه بخش این مدیریت ویژگی. کنندکار می بازار سرمایه درصد و گاهی بیشتر است اما در ۱1و  21

 هاپروژه این مورد در و کنندمی توجه هاصندوق ویژگی این به هم سرمایه بازار و گذارانسرمایه. کنندتر عمل میمحتاط معمولاً اجتماعی بیمه

 و آرامش ینا حفظ که کنیم توجه ایران اقتصاد بلندمدت و مدتمیان مدیریت در کلان گذاریسیاست سطح در باید هم ...نمایندمی گفتگو

 و ثبات یک از اقتصاد در اجتماعی تأمین سهم و اجتماعی تأمین بخش اینکه به دارد تکیه همآن بخش یک اقتصاد، کلان سطح در امنیت

... است همیم بسیار دوسویه رابطه یک اقتصاد کل در رشد پایداری با اجتماعی بیمه هایصندوق پایداری بین یعنی. باشد برخوردار پایداری

 باید اما تندنیس دولتی. دارند مضاعفی مسئولیت اقتصاد هایسیاست اجرای در طبیعتاً دارند اقتصاد سهم کل در هاصندوق اینکه دلیل به

 در مسابقه رایب کنم آمادگی اعلام من که است این معنای به رقابتی فضای. ..باشند پیشتاز مقاومتی اقتصاد تحقق در دولت یاوران عنوانبه

 مدیران. دباشن دارزمان و هدفمند منصف، ما حمایتی هایسیاست همه که است این توانمندی لازمه. المللیبین و ملی ای،منطقه محلی، سطح

 تنگ خصوصی بخش برای را عرصه که دارند را وظیفه این اما کنند سودآور باید را خود بنگاه که حالدرعین ما غیردولتی عمومی هایبنگاه

 هم توانا تماعیاج تأمین آن تبعبه که داریم توانایی اقتصاد باشیم، داشته توانایی خصوصی بخش اگر ما. است مهمی نکته این که نکنند

. نزند لطمه راندیگ به ایغیرمنصفانه طوربه کارش ببیند که دارد نیز را مضاعف وظیفه این غیردولتی عمومی بنگاه یک مدیر ...داشت خواهیم

در  یک سازمان بیمه اجتماعی نقشش»هم در این باره گفته است  نوربخش .«کند ناتوان را دیگران که بطلبم خود برای را حمایتی من نکند

با توانیم وکار و از اقتصاد کشور و هم میجدی است. هم ما تأثیرپذیریم از فضای کسب اشو تأثیرگذاریاقتصاد کشور و هم تأثیرپذیری 

 «. کارکرد صحیح تأثیرگذار باشیم

 و ارتقاء کیفیت زندگی افراد هاتعهد اجتماعی صندوق 

رار دهند. های خود قدگی افراد  را سرلوحه فعالیتباید تعهد اجتماعی به ارتقای کیفیت زن هاصندوقاند که برخی از سخنرانان عقیده داشته

 کمتر هاصندوق اجتماعی خصلت. هستند نیز اجتماعی نهاد هستند اقتصادی نهاد که اندازه همان به هاصندوق»گوید ربیعی در این باره می

 از یکی ...کنند آفرینینقش مردم اجتماعی زندگی کنار در باید اجتماعی تأمین هایصندوق و بازنشستگی هایصندوق ...است شده دیده

 و رپردازکا عنوانبه نه است بازنشسته اجتماعی زندگی برای محلی هاصندوق» شعار به ما. است هاصندوق اجتماعی بحث بزرگ کارکردهای

 روعش مدت همین در را مناسبی ولی اندک هاینهادسازی که خوشحالم ...است بوده ما استراتژی این. داریم اعتقاد «بازنشسته پرداز حقوق
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 پول تدس یک از که کارپردازی صندوق یک نه باشند شرکایشان اجتماعی زندگی برای محلی هاصندوق آن در که هایینهادسازی. کردیم

 اجتماعی تأمین صندوق چه و کشوری صندوق چه ها،صندوق سراغ مدت همین در ما... کند واریز حساب به را پول دیگر دست از و بگیرد

 یزندگ هایناامنی بحث در. دهیم پوشش را ماناجتماعی شرکای فراغت اوقات از بخشی خواهیممی و رفتیم ما بودند بزرگ صندوق دو که

خواهیم قضاوت کنیم باید ببینیم چند بیکار در ها میاگر امروز در مورد صندوق ..شده. انجام مناسب نهادسازی شاالله ان مسکن، فقدان مثل

. دها حداقل اشتغال موجود را حفظ کردناند. صندوقها نسبت به واگذاری که به بیرون انجام شده قابل دفاعها ایجاد شده است. صندوقصندوق

و نوربخش  نهاوندیان«. ریمگفتیم به قیمت فقدان سود سطح اشتغال را حفظ کنند چون آن یک مسئله اجتماعی است و ما رسالت اجتماعی دا

  اند.های بازنشستگی سخن گفتهداری مدیران صندوقلزوم تعهد به ارتقای امنیت اجتماعی و ضرورت امانتنیز از 
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 گیرینتیجهبندی و جمع 

تگی های بازنشسصندوق در حوزه گذارانسیاستحاکم بر نگرش مدیران و  محوریا اجتماع پژوهش شناسایی رویکردهای اقتصادمحور هدف اصلی این

بندی مسائل و راهکارهای به دست آمده، ذیل دو ها به طبقههای مطرح شده در سخنرانیدوم کدگذاری مضمون نیل به این هدف، مرحلهبود. برای 

 رویکرد اقتصادی و اجتماعی اختصاص دارد.  دسته

 یرو شیمخاطرات پ، هانسبت به مسائل صندوق یعموم تحساسی و دغدغه فقدانکه در جدول ذیل آمده است، به جز چهار دسته مسائل چنان

های سائل و چالش، سایر میمشارکت گذاریسیاستو  یریگمیفقدان تصمو  رانیبگیمستمر یشتیو مشکلات مع یبودن مستمر نییا، پندهیآ یهانسل

 اند. بوده« اقتصادی»ها و مسائلی چالش گذارانسیاستمورد نظر 

 

 هامسائل و چالش

 اجتماعی اقتصادی

 ل دار شدن استقلاها به کمک مالی دولت و خدشهوابستگی صندوق
 هاآن

 ی، افزایش بگیرکاهش نسبت پشتیبانی )طولانی بودن دوره مستمری
 مشاغل غیر رسمی و کاهش ورودی(

 افزایش تعهدات و مصارف و در هم ریختن تعادل منابع و مصارف 

 هاداری غیر ارادی و غیر اصولی صندوقبنگاه 

 مخاطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 ای و اکچوئری )پایینآشفتگی مفروضات اساسی محاسبات بیمه 
 بودن سن بازنشستگی و بالابودن امید به زندگی(

 هاسوء مدیریت در اداره صندوق 

 گذاریسیاستطلبی سیاسی در نگری و عافیتعدم آینده 

 های غیر قانونیفساد و فعالیت 

 ایفرار بیمه 

 هافقدان دغدغه و حساسیت عمومی نسبت به مسائل صندوق 

 های آیندهمخاطرات پیش روی نسل 

 بگیرانپایین بودن مستمری و مشکلات معیشتی مستمری 

 مشارکتی گذاریسیاستگیری و فقدان تصمیم 

 

خرد  و استفاده از یسازگفتگو، و اجماع نهیزم جادیاها منطقی اجتماعی دارند. این راهکارها شامل در خصوص راهکارها نیز باید گفت که برخی از آن

بر ابعاد  یتقدم عدالت و رفاه اجتماع، ینسل نیو ب یمختلف و عدالت درون نسل یهاگروه یبرابر ،یاجتماع یارتقاء همبستگ یحرکت در راستا، یجمع

است. سایر  فعنیذ یهاگروه یبرا یآثار اجتماع لیمنافع و تحل ییشناساو  افراد یزندگ تیفیها و ارتقاء کصندوق یتعهد اجتماع، در اصلاحات یاقتصاد

تگی، هایی همچون همبس، نه ارزشاندوری مطرح شدهراهکارهای ارایه شده، منطقی اقتصادی دارند؛ به این معنا که اساساً به منظور افزایش کارایی و بهره

 عدالت و مشارکت. 
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 راهکارها

 اجتماعی اقتصادی

  یبرا یامهیو اعمال محاسبات ب یاکچوئر قیمعتبر و دقمطالعات 
 هاصندوق یداریحفظ پا

 اصلاحات پارامتریک 

  توجه به تناسب تعهدات و منابع در تدوین و تقنین قواعد و قوانین
 حوزه بازنشستگی

 ها گذاری اقتصادی صندوقدهی سرمایهسامان 

 های دولتدریافت مطالبات و بدهی 

 اقتصادی توجه به نفع بلندمدت 

 هیانظام چندل جادیها و ابه صندوق یتیحما یهااستیس لیتحم عدم 
 یاجتماع تأمین

 هاحفظ استقلال صندوق 

 هااز فساد در صندوق یریو جلوگ تیشفاف 

 هااصلاح فرایند انتصابات در صندوق 

 های خارجیاستفاده از تجربیات و کمک 

 مخاطرات آن رشیانجام اصلاحات و پذ یبرا یاسیس اراده 

 های غیر مستقیمکاهش هزینه 

 کشور  یسایو س یاجتماع ،یمتناسب با بستر اقتصاد گذاریسیاست 

 ها در اقتصاد کل جامعه به نقش صندوق توجه 

 سازی و استفاده از خرد جمعیایجاد زمینه گفتگو، و اجماع 

 یهاگروه یبرابر ،یاجتماع یارتقاء همبستگ یدر راستا حرکت 
 ینسل نیو ب یمختلف و عدالت درون نسل

 تقدم عدالت و رفاه اجتماعی بر ابعاد اقتصادی در اصلاحات 

 ها و ارتقاء کیفیت زندگی افرادتعهد اجتماعی صندوق 

 نفعهای ذیشناسایی منافع و تحلیل آثار اجتماعی برای گروه 

 

 

نتایج د. های بازنشستگی باشانداز پیش روی صندوقران به مشکلات و چشماگذنشانگر نوع نگرش مدیران و سیاست یتا حدتواند این مطالعه می

 شناسایی مسائل پیش شود، حاکی از عدم توازن میان رویکرد اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در زمینهکه در جداول فوق مشاهده میاین مطالعه، چنان

ا توجه ببا غلبه رویکرد اقتصادی بر رویکرد اجتماعی مواجهیم.  ،و هم ارایه راهکارهاشناسایی مسائل  های بازنشستگی است. هم در زمینهروی صندوق

رفت از نگرش اقتصادی در شناسایی مسائل و راهکارهای مقتضی برای برون های بازنشستگی، غلبهاقتصادی و اجتماعی صندوق زمانهمبه ماهیت 

ملکرد مندی از دستاوردهای مثبت عپیامدهایی منفی برای کل جامعه در پی داشته باشد. بهره تواند منجر به بروز وضعیتی غیرکارکردی شود وها میآن

و  هایی همچون عدالت، همبستگیوری و کارایی بیشتر از یک سو و ارزشهای بهرهآلهای بازنشستگی مستلزم رعایت توازن در توجه به ایدهصندوق

 هاست.آن و اداره ذاریگسیاستریزی، مشارکت از سوی دیگر در برنامه




