
 عنوان پژوهش

 های عمرانی و توسعه پیش و پس از انقالب بازنشستگی در برنامه

 

 بیان و تشریح مسئله

اخیر به دالیل  یکی از موضوعاتی است که در یک قرنهای اجتماعی  به عنوان مهمترین فصل بیمه بازنشستگیمقوله 

در توسعه اقتصادی کشورها، بازتوزیع ثروت، احیاء و ارتقا سالمت و تأمین معیشت جامعه،  بازنشستگیبسیاری از جمله نقش 

گیران کشور  گذاران و تصمیم کشور ما نیز از این مهم مستثنی نبوده و سیاستبیشترین توجه را به خود معطوف ساخته است. 

های مختلف جامعه در کشور  ازنشستگی برای گروههای تأمین اجتماعی و ب همگام با تحوالت جهانی نسبت به استقرار نظام

 .شته استای دا ی نیز بدان تأکید ویژهسقانون اسا 92که بعد از انقالب، اصل  طوری به اند ای به عمل آورده  اهتمام ویژه

هجری شمسی  7921سابقه پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه کارمندان دولت به مجلس اول در صدر مشروطیت و سال 

بود که نظام مدون بازنشستگی  7037اما با تصویب قانون استخدامی در سال ؛ گردد که قانون وظایف به تصویب رسید برمی

عد در وزارت مالیه وقت مأمور تمشیت امور آن شد. دایره مذکور در کارمندان دولت ایجاد و واحد سازمانی به نام دایره تقا

با تصویب قانون  به موجب قانون تأسیس دانشگاه به اداره و بعدها به عنوان اداره کل بازنشستگی ارتقا یافت. 7070سال 

ز وزارت دارایی منتزع و به ها و تعهدات و اموال ا اداره کل بازنشستگی با تمام دارایی 07/0/7031تخدام کشوری در سال سا

به صورت سازمانی مستقل وابسته  7013های نخستین دهه  سازمان امور دارای و استخدامی کشور وابسته گردید و از سال

ن به عنوا های مختلف، صندوق عمومی بازنشستگی مربوط به ارگان 71در ایران  نهم اکنو به سازمان مذکور درآمد.

اندازهای خرد افراد تحت عنوان حق  آوری پس از طریق جمع که لنسلی مشغول به فعالیت هستندا نهادهای مالی مستقل بین

ت آن، امکان تأمین دوران بازنشستگی افراد در یری این منابع در قالب سبد دارایی و مدیرگذا و سرمایه بیمه بازنشستگی

 آورند. فراهم میرا  دوران کهولت سن و از کارافتادگی

، گرفتهو نظم اداری جدید نشات ساختار بروکراتیک  یککه از الزامات  بازنشستگی به عنوان مفهومی مدرنبررسی جایگاه 

گذاران و  تر از ذهنیت سیاست تواند نمایی روشن میهای عمرانی و توسعۀ قبل و بعد از انقالب،  برنامه در مجموعۀ

شده در فراز و فرودهای تاریخی در قالب قوانین و  ثبتاز تجارب  مندی همچنین بهرهریزان با این مفهوم ارائه کند.  برنامه

تواند به نوعی بیانگر نحوۀ  اند می های کالن )عمرانی و توسعه( بازنمایی شده مقررات مرتبط با بازنشستگی که در برنامه

 مواجهۀ مجموعۀ نظام بروکراتیک کشور با پدیدۀ بازنشستگی باشد.

 

 ضرورت انجام پژوهش
فرد  ساختار جمعیتی منحصربه ازجملهبر موضوع بازنشستگی،  یرگذارتأثهای  که شرایط کنونی کشور به لحاظ شاخص هرچند

آن نحوۀ بازنمایی این  تبع بهو های کالن کشور  مفهوم بازنشستگی، جایگاه آن در برنامهتاریخی  سوابقآگاهی از است، اما 



گذارانِ پیشین با  بخشی نسبت به نوع برخورد سیاست ب، عالوه بر آگاهیهای مصو نامه و آیینمقررات  مفهوم در قوانین،

نشان دهد و در اصلی تصویب بسیاری از قوانینی که تاکنون ساری و جاری هستند را  (لت )علتواند عل موضوع مذکور، می

 جاری بازنشستگی باشد. ریزان در تصویب قوانین جدید و یا تنقیح قوانین گذاران و برنامه سیاستراهگشای  برخی موارد

 

 شرح خدمات 

ها و علل تصویب قوانین مرتبط  زمینه پیش حال یندرعجایگاه نظام و مفهوم بازنشستگی و بایست به بررسی دقیق  مجری می

 های عمرانی و توسعۀ قبل و پس از انقالب بپردازد. با این موضوع در برنامه

 


