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مقدمه
مقولــه بازنشســتگی یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در یــک قــرن اخیر بــه دالیل بســیاری 
ــاء و  ــروت، احی ــع ث ــورها، بازتوزی ــادی کش ــعه اقتص ــتگی در توس ــش بازنشس ــه نق از جمل
ارتقــاء ســالمت و تأمیــن معیشــت جامعــه، بیشــترین توجــه را بــه خــود معطــوف ســاخته 
ــران  ــوده و سیاســت گذاران و تصمیم گی ــم مســتثنی نب ــن مه ــز از ای ــا نی اســت. کشــور م
ــی  ــن اجتماع ــای تأمی ــتقرار نظام ه ــه اس ــی نســبت ب ــا تحــوالت جهان ــگام ب کشــور هم
ــل  ــه عم ــژه ب ــام وی ــور اهتم ــه در کش ــف جامع ــای مختل ــرای گروه ه ــتگی ب و بازنشس

ــد. آورده ان
امــروزه وضعیــت صندوق هــای بازنشســتگی بحرانــی اســت. اغلــب آنهــا در مــرز 
ورشکســتی قــرار دارنــد و بــرای پرداخــت مســتمری بازنشســتگان بــه کمــک مالــی دولــت 
ــه  ــته و ب ــی داش ــه تاریخ ــا ریش ــن صندوق ه ــکالت ای ــی از مش ــده اند. برخ ــته ش وابس
ــتگی  ــام بازنشس ــورد نظ ــوب در م ــت های مص ــن و سیاس ــور و قوانی ــت کالن کش مدیری
ــر نظــام  ــه اهمیــت و تأثیــر قوانیــن برنامه هــای توســعه قبلــی ب ــا توجــه ب بازمی گــردد. ب
بازنشســتگی، ایــن گــزارش بــه بررســی آثــار قوانیــن مصــوب در برنامــه ششــم توســعه بــر 
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ــم دو  ــه شش ــت های برنام ــن و سیاس ــردازد. قوانی ــوری می پ ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
ــط  ــن مرتب ــه از قوانی ــرات مســتقیم ک ــد. اث ــته باش ــد داش ــدوق می توان ــر صن ــر ب ــوع اث ن
ــا ایجــاد تحــوالت در ســایر  ــرات غیرمســتقیم کــه ب ــا ایــن حــوزه ناشــی می شــود و اث ب
ــازد. ــر می س ــدوق را متاث ــتقیم صن ــور غیرمس ــه ط ــی ب ــادی و اجتماع ــای اقتص حوزه ه



اثرات محتمل مستقیم و غیرمستقیم قوانین مصوب برنامه ششم توسعه بر صندوق بازنشستگی کشوری  / 3

1- اثرات محتمل مستقیم
در ایــن قســمت از گــزارش مــواد قانونــی از برنامــه ششــم در بخش هــای مختلــف برنامــه 
ــورد بررســی  ــتند م ــر هس ــدوق بازنشســتگی مؤث ــر صن ــتقیم ب ــور مس ــااًل به ط ــه احتم ک
قــرار گرفتــه و زیــر هــر مــاده قانونــی، بندهــا و تبصره هــای آن آثــار احتمالــی بــر صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری ذکــر شــده اســت.
دســتورالعمل ها،  ◄ و  بخشــنامه ها  تصویب نامه هــا،  کلیــه  ث:  بنــد   7 مــاده 

ــاغل  ــدی مش ــی و طبقه بن ــداول حقوق ــب، ج ــر ضرای ــکیالت، تغیی ــرات تش تغیی
ــری  ــوع اســتخدام و به کارگی ــی، اعطــای مجــوز هــر ن ــای حقوق ــش مبن و افزای
ــد، در  ــی باش ــن بارمال ــه متضم ــا ک ــای امن ــات هیأت ه ــن مصوب ــرو و همچنی نی
صورتــی قابــل طــرح و تصویــب و اجــراء اســت کــه بــار مالــی ناشــی از آن قبــاًل 
ــتگاه  ــدام دس ــد. اق ــده باش ــن ش ــور تأمی ــه کل کش ــون بودج ــبه و در قان محاس

ــود. ــار محســوب می ش ــر اعتب ــد ب ــد زائ ــم، تعه ــن حک ــی برخــالف ای اجرائ
ــون  ــرای قان ــر اج ــال آخ ــان س ــا پای ــه ت ــد ک ــزی نمای ــه ای برنامه ری ــه گون ــت ب دول
ــل  ــده و از مح ــی مستقل ش ــر اجتماع ــای بیمه گ ــازمان ها و صندوق ه ــه س ــه، بودج برنام

بودجــه عمومــی اعتبــاری بــه آنهــا پرداخــت نگــردد.
ــد هــم اثــر مثبــت و هــم  ● ــی از چنــد جنبــه مختلــف می توان ایــن مــاده قانون

اثــر منفــی بــر وضعیــت مالــی صنــدوق بازنشســتگی داشــته باشــد. هرگونــه 

ــزوده و  ــورپردازان اف ــداد کس ــر تع ــد ب ــتخدام می توان ــش اس ــوز افزای مج

نســبت پشــتیبانی صنــدوق را بهبــود بخشــد و اثــر مثبــت بــر شــرایط مالــی 

ــب  ــا ضرای ــوق و ی ــش در حق ــه افزای ــا هرگون ــد. ام ــته باش ــدوق داش صن

ــد  ــی آن می توان ــع مال ــن مناب ــی و تأمی ــار مال ــه ب ــه ب ــدون توج ــی ب حقوق

در تعییــن مســتمری بازنشســتگان صنــدوق، اثــر منفــی بــر وضعیــت مالــی 

ــد. صنــدوق ایجــاد کن
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مــاده 8: دولــت موظــف اســت به منظــور تحقــق اهــداف بنــد )12( سیاســت های  ◄
کلــی ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر تحــول اساســی در ســاختاها و اصــالح 
ــت  ــن مدیری ــت و همچنی ــباتی دول ــی و محاس ــت مال ــام مدیری ــای نظ و ارتق

ــق قوانیــن مربوطــه انجــام دهــد:  ــر را مطاب بدهی هــا اقدامــات زی
ــی  ــی خصوص ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــت ب ــی دول ــه بده ــمت 4: تأدی ــد ت قس بن
ــی و  ــام بانک ــه نظ ــت ب ــی دول ــه بده ــدت و تأدی ــای کوتاه م ــق بازاره ــی از طری و تعاون
ــدت.  ــدت و بلندم ــی میان م ــای بده ــق ابزاره ــی از طری ــی و غیردولت ــای عموم نهاده

بدهــی دولــت بــه صندوق هــای بازنشســتگی بخشــی از دارایی هــای صنــدوق  ●

ــدات  ــه تعه ــه ب ــا توج ــتگی ب ــای بازنشس ــا صندوق ه ــود. ام ــوب می ش محس

ــد ت از  ــد. بن ــاال دارن ــوندگی ب ــدرت نقدش ــا ق ــی ب ــه دارایی های ــاز ب ــود نی خ

مــاده 8 قانــون برنامــه ششــم تأدیه بدهــی دولــت را از طریــق ابزارهــای بدهی 

میان مــدت و بلندمــدت بیــان مــی دارد کــه باعــث ایجــاد ریســک های بــاال در 

ســبد دارایی هــای صنــدوق می شــود و در ضمــن قــدرت نقدشــوندگی باالیــی 

نیــز ندارنــد. ایــن روش تأدیــه بدهــی دولــت بــرای صنــدوق مناســب نیســت و 

منابــع قابــل اســتفاده ای را بــرای آن ایجــاد نمی کنــد.

مــاده 10: دولــت مجــاز اســت به منظــور گســترش و تعمیــق نظــام جامــع تأمیــن  ◄
مالــی و ابزارهــای آن )بــازار پــول، بــازار ســرمایه و بیمه هــا(:

بنــد الــف- معــادل کل بدهی هــای خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تــا پایــان 
ــنهاد  ــه پیش ــه ب ــی ک ــب اولویت های ــه ترتی ــود را ب ــا می ش ــده ی ــی ش ــال 1395 قطع س
ــار اوراق  ــق انتش ــه از طری ــون برنام ــرای قان ــان اج ــا پای ــود، ت ــخص می ش ــازمان مش س
بهــادار بــا کســب رضایــت طلبــکاران تســویه نمایــد. اوراق مذکــور بــا رعایــت قانــون اوراق 
بهــادار جمهــوری اســالمی ایــران تــا ســقف منــدرج در قوانیــن بودجــه ســنواتی و مصــون 
از تــورم، طبــق آیین نامــه ای کــه بــه پیشــنهاد ســازمان و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
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ــد. ــار می یاب ــد، انتش ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ب
ــت به صــورت  ● ــه شــد پرداخــت بدهــی دول ــل گفت ــاده قب ــه در م همانطــور ک

نقــد بــه نفــع صندوق هــای بازنشســتگی اســت چــون منابــع نقــد صنــدوق 

را افزایــش می دهــد. امــا بنــد الــف از مــاده 10 قانــون برنامــه ششــم ایــن 

ــذاری اوراق  ــق واگ ــود را از طری ــی خ ــه بده ــد ک ــت می ده ــه دول ــازه را ب اج

ــد،  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــد آنچ ــه همانن ــد ک ــه کن ــا تأدی ــه صندوق ه ــادار ب به

ــورت  ــه ص ــی ب ــرا دارای ــت. زی ــتگی اس ــای بازنشس ــرر صندوق ه ــه ض ب

ــم  ــی دارد و ه ــوندگی پایین تری ــم نقدش ــا ه ــرای صندوق ه ــادار ب اوراق به

ــد. ــاد می کن ــا ایج ــرای صندوق ه ــک ب ــا ریس ــراه ب ــای هم دارایی ه

در  ◄ »صرفه جویــی  موضــوع  اداری،  نظــام  اصــالح  راســتای  28- در  مــاده 
هزینه هــای عمومــی کشــور بــا تأکیــد بــر تحــول اساســی در ســاختارها، 
منطقی ســازی انــدازه دولــت و حــذف دســتگاه های مــوازی و  غیرضــرور و 
ــدازه و  ــم، ان ــش حج ــود: کاه ــام می ش ــر انج ــات زی ــد، اقدام ــای زای هزینه ه
ــول  ــی در ط ــدارس دولت ــتثنای م ــی به اس ــتگاه های اجرائ ــوع دس ــاختار مجم س
ــه  ــبت ب ــد )15%( نس ــزده درص ــزان پان ــه می ــل ب ــه، حداق ــون برنام ــرای قان اج
وضــع موجــود )حداقــل پنــج درصــد )5%( در پایــان ســال دوم( از طریــق واگذاری 
واحدهــای عملیاتــی، خریــد خدمــات و مشــارکت بــا بخــش غیردولتــی بــا اولویت 
ــش  ــت، کاه ــطوح مدیری ــش س ــرور، کاه ــای غیرض ــذف واحده ــا، ح تعاونی ه
ــذاری  ــات و واگ ــازمان ها و مؤسس ــام س ــالل و ادغ ــازمانی، انح ــت های س پس
ــاد  ــه شــهرداری ها و دهیاری هــا و بنی ــی ب ــف دســتگاه های اجرائ برخــی از وظای

ــورای عالی اداری. ــب ش ــا تصوی ــالمی ب ــالب اس ــکن انق مس
ایــن مــاده قانونــی می توانــد اثــری مســتقیم بــر صنــدوق بازنشســتگی کشــور  ●

داشــته باشــد. صنــدوق بازنشســتگی کشــوری صنــدوق متعلــق بــه کارکنــان 
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دولــت اســت، بــا کوچــک کــردن دولــت تعــداد شــاغلین دســتگاه های دولتــی 

و در نتیجــه تعــداد کســورپردازان کاهــش می یابــد، ایــن امــر در نهایــت ســبب 

ــه مســتمری بگیران( و  کاهــش بیشــتر نســبت پشــتیبانی )نســبت شــاغالن ب

منابــع صنــدوق بازنشســتگی کشــوری خواهــد شــد. 

ــبت  ــورم نس ــرخ ت ــا ن ــب ب ــاالنه و متناس ــه ای س ــارات هزین ــدود اعتب ــت در ح پ- دول
ــون  ــت اعــم از مشــموالن و غیرمشــموالن قان ــان دول ــن ضریــب حقــوق کارکن ــه تعیی ب
مدیریــت خدمــات کشــوری در لوایــح بودجــه ســنواتی اقــدام کنــد. ایــن حکــم درطــول 

ــود.  ــد ب ــات کشــوری خواه ــت خدم ــون مدیری ــاده )125( قان ــر م ــم ب ــه حاک برنام
افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت براســاس تــورم موجــب افزایــش حــق بیمــه  ●

پرداختــی آنــان می شــود زیــرا کــه حــق بیمــه پرداختــی درصــد مشــخصی از 

درآمــد کارکنــان دولــت اســت. برایــن اســاس منابــع در اختیــار صنــدوق نیــز 

افزایــش می یابــد. امــا از طرفــی بــا افزایــش تــورم مســتمری پرداختــی بــه 

بازنشســتگان صنــدوق نیــز بایــد افزایــش یابــد کــه باعــث افزایــش مصــارف 

صنــدوق می شــود. در نتیجــه میــزان تأثیــر ایــن بنــد از مــاده 28 بــر صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری به طــور دقیــق مشــخص نیســت و بســتگی بــه انــدازۀ 

منابــع ناشــی از افزایــش حــق بیمه هــا و مصــارف ناشــی از افزایــش مســتمری 

بازنشســتگان دارد. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص نســبت پشــتیبانی در 

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری کمتــر از یــک اســت، می تــوان حــدس زد کــه 

ســرجمع مصــارف ناشــی از ایــن مــاده قانونــی بیــش از منابــع حاصــل از آن 

خواهــد بــود. 

ــول  ــل قب ــت قاب ــنوات خدم ــوان س ــی را به عن ــنوات ارفاق ــت س ــف اس ــت مکل ت- دول
تلقــی و مطابــق تبصــره )2( قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد کارکنــان دولــت مصــوب 
ــتگان  ــتمری بازنشس ــراری مس ــه برق ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــط س 1386/6/5 توس
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مشــمول و براســاس میانگیــن دو ســال آخــر پرداخــت حــق بیمــه ســنوات ارفاقــی از تاریــخ 
ــی  ــای عموم ــات و نهاده ــی و مؤسس ــرکت های دولت ــد. ش ــدام کن ــان اق ــتگی آن بازنشس
ــا اســتفاده از منابــع خــود مشــمول  غیردولتــی موضــوع تبصــره )3( قانــون مذکــور نیــز ب

ــند. ــم می باش ــن حک ای
تبصــره 1- ســهم صندوق هــای بازنشســتگی بابــت پرداخــت حقــوق بازنشســتگی و نیــز 

کســور بازنشســتگی و یــا حــق بیمــه ســهم مســتخدم و کارفرمــا نســبت بــه ســنوات ارفاقی 
ــای  ــه صندوق ه ــن و ب ــمول تأمی ــی مش ــتگاه های اجرائ ــاالنه دس ــارات س ــل اعتب از مح

ــور پرداخــت می شــود. مذک
از آنجایــی کــه تعهــدات و بار مالــی ناشــی از این قانــون بر دوش دســتگاه های  ●

اجرائــی دولتــی قــرار داده شــده، در عمــل نبایــد بــرای صندوق هــا بــار مالــی 

اضافــی و جدیــد داشــته باشــد. ایــن امــر زمانــی محقــق می شــود کــه تعهدات 

بیــان شــده دســتگاه اجرائــی تبدیــل بــه بدهــی دولــت بــه صندوق هــا نشــود. 

در غیــر ایــن صــورت اگــر تعهــدات بــه موقــع بــه صنــدوق پرداخــت نشــود 

بــار مالــی جدیــدی بــرای صنــدوق هــای بازنشســتگی ایجــاد شــده اســت.

ــت در  ◄ ــراری عدال ــت برق ــی های الزم جه ــت بررس ــف اس ــت مکل ــاده30: دول م
ــورداری از  ــا و برخ ــازی دریافت ه ــض و متناسب س ــع تبعی ــت، رف ــام پرداخ نظ
امکانــات شــاغلین، بازنشســتگان و مســتمری بگیران کشــوری و لشــکری 

ــد.  ــام ده ــف را انج ــنوات مختل س
بــا توجــه به پاییــن بــودن نــرخ پشــتیبانی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،  ●

متناسب ســازی بــرای صنــدوق بــار مالــی اضافــی ایجــاد می کنــد. مگــر اینکــه 

دولــت تدابیــر مناســبی بــرای ایــن متناسب ســازی فراهــم آورد.

ــعه را  ◄ ــوکاری اش ــانی و پرت ــاغل آتش نش ــت مش ــف اس ــت موظ ــاده 84 : دول م
جــزء مشــاغل ســخت و زیــان آور محســوب کنــد. در طــول اجــرای قانــون برنامــه 
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ــر تلقــی می گــردد. ــر اشــعه مصــوب 1368/1/20 معتب ــون حفاظــت در براب قان
ــه  ● ــاغل را ب ــی از مش ــته و برخ ــود داش ــز وج ــته نی ــه در گذش ــون ک ــن قان ای

ــخت و  ــاغل س ــتخدمین مش ــد. مس ــی  می کن ــخت معرف ــاغل س ــوان مش عن

زیــان آور امــکان اســتفاده از بازنشســتگی پیــش از موعــد را دارنــد. ایــن امــر 

ــور  ــری کس ــال های کمت ــاغل س ــن مش ــتخدمین ای ــه مس ــت ک ــن معناس بدی

ــه  ــوند، ب ــته می ش ــری بازنشس ــنین پایین ت ــون در س ــرده و چ ــت ک پرداخ

احتمــال بســیار بــاال ســال های طوالنی تــری از مســتمری بازنشســتگی 

اســتفاده می کننــد. ایــن مــوارد بــار مالــی ســنگینی بــر صنــدوق بازنشســتگی 

ــد. ــل می کن تحمی

ــه  ◄ ــح و ب ــرای صحی ــرای اج ــات الزم ب ــت اقدام ــف اس ــت موظ ــاده 87 : دول م
ــار  ــل آورد و اعتب ــه عم ــران را ب ــه ایثارگ ــانی ب ــع خدمات رس ــون جام ــع قان موق
ــی  ــای اجرائ ــه آیین نامه ه ــد و کلی ــی نمای ــنواتی پیش بین ــه س ــی را در بودج کاف
آن را حداکثــر تــا شــش ماهــه ســال اول اجــرای قانــون برنامــه تصویــب و ابــالغ 

نمایــد.
ــا  ــد ی ــش از موع ــه صــورت پی ــون ب ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــه قب ــی ک ــد چ- جانبازان بن
ــر از  ــنی کمت ــرط س ــت ش ــا رعای ــده اند ب ــی بازنشســته ش ــنوات ارفاق ــدون س ــادی و ب ع
ــج  ــت ســی و پن ــل خدم ــا تکمی ــاده و ب ــت اع ــه خدم ــد ب ــال می توانن ــج س شــصت و پن

ــد. ــل آین ــه بازنشســتگی نائ ــی ب ــت شــرایط عموم ــا رعای ســاله خــود و ب
آثــار ایــن بنــد از مــاده 87 بــر صنــدوق بازنشســتگی به طــور دقیــق مشــخص  ●

نیســت. از طرفــی بازگشــت بــه کار افــرادی کــه از طریــق بازنشســتگی پیــش 

ــت و  ــردن دوران خدم ــل ک ــای تکمی ــه معن ــده اند، ب ــته ش ــد بازنشس از موع

پرداخــت حــق بیمــه کامــل توســط ایــن افــراد اســت کــه بــه نوعــی باعــث 

ــه  ــدوق و متناســب شــدن ســال های پرداخــت حــق بیم ــع صن ــش مناب افزای
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ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــود. ام ــتگی می ش ــتمری بازنشس ــت مس ــال های دریاف و س

ایــن افــراد بــا بازگشــت بــه کار بــا توجــه بــه درآمــدی کــه در ســال های پــس 

ــت  ــود دریاف ــتگی خ ــرای بازنشس ــدی ب ــم جدی ــته اند، حک ــت داش از بازگش

کــرده و مســتمری بازنشســتگی باالتــری نســبت بــه گذشــته خواهنــد داشــت 

ــود. در  ــد ب ــتگی خواه ــدوق بازنشس ــارف صن ــش مص ــان دهنده افزای ــه نش ک

ــه واســطه آن  صورتــی کــه ایــن افــراد ســی و پنــج ســال خدمــت کننــد و ب

ــز  ــا نی ــتگی آن ه ــتمری بازنشس ــد مس ــت کنن ــوق دریاف ــج روز حق ــی و پن س

ــن تعهــدات فشــار  ــرای پرداخــت ای ــار ب ــن اعتب بیشــتر خواهــد شــد و تأمی

مالــی بیشــتری بــر صنــدوق خواهــد داشــت. مثبــت بــودن و یــا منفــی بــودن 

اثــرآن بــه بزرگتــر بــودن منابــع و مصــارف ایجــاد شــده توســط ایــن بنــد از 

مــاده 87 وابســته اســت.

بنــد خ- کلیــه فرزنــدان و همســران شــهدای شــاغل در دســتگاه های موضــوع مــاده )2( 
قانــون جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران می تواننــد بــا حداکثــر هشــت ســال ســنوات 

ارفاقــی و بــا دریافــت حقــوق و مزایــای کامــل بازنشســته شــوند.
ــه معنــای عــدم پرداخــت حــق بیمــه توســط کســورپرداز  ● ســنوات ارفاقــی ب

اســت. بــه همیــن دلیــل بــه انــدازه هشــت ســال منابــع صنــدوق در اختیــار 

آن قــرار نمی گیــرد. در نتیجــه پرداخــت مســتمری کامــل بازنشســتگی بــدون 

دریافــت کامــل حــق بیمــه بــه معنــای کــم شــدن منابــع صنــدوق و افزایــش 

ــد. ــش می ده ــدوق را افزای ــی صن ــار مال ــوده و فش ــارف آن ب مص

ــا  ــدگان ب ــازان و آزادگان و رزمن ــدان شــهدا و جانب ــن، همســران و فرزن ــره 2- والدی تبص

حداقــل شــش ماه ســابقه حضــور در جبهــه، شــاغل در کلیــه دســتگاه های مشــمول مــاده 
ــا و شــرکت های  ــه آنه ــران و مؤسســات تابع ــه ایثارگ ــانی ب ــع خدمات رس ــون جام )2( قان
ــدم  ــه ع ــروط ب ــر، مش ــازمانی باالت ــت س ــزل از پس ــورت تن ــی، در ص ــی و دولت عموم
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ــه  ــت، از کلی ــزل پس ــه تن ــا اداری ب ــی ی ــع قضائ ــاس آراء مراج ــر اس ــا ب ــت آنه محکومی
ــوردار  ــی برخ ــراز شــغل و پســت قبل ــا همت ــازمانی ی ــان پســت س ــای هم ــوق و مزای حق

می شــوند. 
ایــن تبصــره از مــاده 87 باعــث می شــود کــه افــرادی کــه در مراتــب شــغلی  ●

ــن  ــند و در تعیی ــته باش ــری داش ــی باالت ــز دریافت ــد نی ــرار دارن ــری ق پایین ت

ــه  ــی خدمــت، نســبت ب ــه دو ســال پایان ــا توجــه ب مســتمری بازنشســتگی ب

مراتــب شــغلی، مســتمری باالتــری دریافــت کننــد.

ر- ایثارگرانــی کــه بــه موجــب قوانیــن و مقــررات مربــوط از امتیــاز یــک مقطــع تحصیلــی 
ــاده  ــف( م ــد )ال ــدرک کارشناســی، مشــمول بن ــتن م ــا داش ــند ب ــد می باش ــر بهره من باالت
)103( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــوده و می تواننــد تــا ســی و پنــج ســال خدمــت 

 . کنند
ــع  ● ــر مناب ــی ب ــر منف ــم اث ــت و ه ــر مثب ــم دارای اث ــد ه ــره می توان ــن تبص ای

ــای  ــه معن ــی، ســال های بیشــتر خدمــت ب ــدوق باشــد. از طرف و مصــارف صن

ــدوق بازنشســتگی  ــرای صن ــع ب پرداخــت حــق بیمــه بیشــتر و افزایــش مناب

اســت. امــا از طــرف دیگــر روی مســتمری بازنشســتگی فــرد نیــز مؤثر اســت. 

ــی  ــال پایان ــن دو س ــاس میانگی ــتگی براس ــتمری بازنشس ــون مس ــق قان طب

خدمــت تعییــن می شــود. پنــج ســال خدمــت اضافه تــر باعــث می شــود کــه 

بــا توجــه بــه تــورم و افزایــش درآمدهــا متناســب بــا تــورم، درآمــد دو ســال 

ــیار  ــد بس ــت می کنن ــال خدم ــی س ــه س ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــرد نس ــی ف پایان

باالتــر باشــد. بــا توجــه بــه باالتــر بــودن مســتمری دریافتــی آنــان مصــارف 

ــه  ــاده 87 ب ــد از م ــن بن ــی ای ــر نهای ــد. تأثی ــش می یاب ــز افزای ــدوق نی صن

بزرگتــر بــودن اثــر افزایــش منابــع و یــا بزرگتــر بــودن اثــر افزایــش مصــارف 

ــتگی دارد.  بس
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ز- آزادگانــی کــه بــه دلیــل اســتفاده از دو برابــر شــدن ســابقه اســارت زودتــر از خدمــت 
ســی ســال بازنشســته شــده اند، می تواننــد بــرای یــک بــار و بــا رعایــت شــرط ســنی زیــر 
شــصت و پنــج ســال بــا بازگشــت بــه خدمــت، حســب مــورد ســی یــا ســی و پنــج ســال 
خدمــت خــود را تکمیــل کننــد و ســپس بــا لحــاظ عیــن ســوابق اســارت بــه بازنشســتگی 

نائــل آینــد.
آثــار ایــن بنــد بســیار شــبیه بــه آثــار بنــد چ و تبصــره مربــوط بــه آن اســت.  ●

بازگشــت مجــدد بــه خدمــت از طریــق پرداخــت حــق بیمــه ســال های خدمــت 

ــا توجــه  ــدوق می شــود. از طــرف دیگــر ب ــع صن مجــدد باعــث افزایــش مناب

ــن مســتمری  ــورم و تعیی ــه ت ــت نســبت ب ــان دول ــد کارکن ــه افزایــش درآم ب

ــارف  ــت مص ــی خدم ــال های پایان ــد س ــن درآم ــق میانگی ــتگی از طری بازنشس

ــت  ــه خدم ــدد ب ــت مج ــردی در بازگش ــر ف ــد. اگ ــش می یاب ــدوق افزای صن

ــی و  ــادل س ــتمزدی مع ــا دس ــد ب ــد، می توان ــت کن ــال خدم ــج س ــی و پن س

پنــج روز بازنشســته شــود کــه در نتیجــه هــم منابــع و هــم مصــارف صنــدوق 

ــن  ــد ر همی ــد بن ــد )مانن ــش می ده ــتر افزای ــراد بیش ــایر اف ــه س ــبت ب را نس

مــاده قانونــی(. تأثیــر نهایــی ایــن بنــد بــه بزرگتــر بــودن افزایــش منابــع و یا 

مصــارف بســتگی دارد.
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2- اثرات محتمل غیرمستقیم
در بخــش دوم گــزارش بــه مــواد قانونــی مصــوب در برنامــه ششــم کــه احتمــااًل به طــور 

غیرمســتقیم بــر صنــدوق بازنشســتگی مؤثــر اســت، پرداختــه شــده اســت.

مــاده 3- بــه منظــور دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی متوســط ســاالنه هشــت درصد  ◄
ــی کالن و  ــه، اهــداف کّم ــی برنام ــی )0/34( در ســال پایان ــب جین )8%( و ضری

ــن می شــود: ــه تفکیــک جــداول )1(، )2( و )3( تعیی بخش هــای اقتصــادی ب

جدول شماره )1(: تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم

واحد اندازه گیرینام شاخصردیف
متوسط در برنامه سال پایه 

ششم )درصد( 139513961400

هزار میلیارد ریال به تولید ناخالص داخلی1
)متوسط رشد 209522563078قیمت ثابت 1383

ساالنه( 8

میلیون ریال به ازای هر تولید سرانه2
)متوسط رشد 26.127.836.1نفر به قیمت ثابت 1383

ساالنه( 6.7

)متوسط رشد 100102115شاخص )100=1395(بهره وری کل عوامل تولید3
ساالنه( 2.8

هزار میلیارد ریال به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص4
)متوسط رشد 4404951160قیمت ثابت 1383

ساالنه( 21.4

هزار میلیارد ریال به هزینه های مصرفی کل5
)متوسط رشد 119712631524قیمت ثابت 1383

ساالنه( 5

صادرات غیر نفتی کاال و 6
)متوسط رشد 4215047583112739میلیون دالرخدمات )بدون میعانات گازی(

ساالنه( 21.7

)متوسط رشد 6996786557152497میلیون دالرواردات کل7
ساالنه( 16.9

)متوسط رشد 130031560428508هزار میلیارد ریالنقدینگی8
ساالنه( 17

)متوسط برنامه( 7.98.37.9درصدنرخ تورم9
8.8

)متوسط برنامه( 12.6128.6درصدنرخ بیکاری10
10.2
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ــد  ● ــرده شــده در ایــن مــاده می توانن ــام ب برخــی متغیرهــای کالن اقتصــادی ن

ــند؛  ــر باش ــتگی مؤث ــای بازنشس ــت صندوق ه ــتقیم در وضعی ــور غیرمس به ط

ــق  ــا رون ــی. ب ــص داخل ــد ناخال ــدی تولی ــط 8 درص ــد متوس ــه رش از جمل

ــرکت ها  ــرمایه گذاری ش ــد س ــای جدی ــاد فرصت ه ــاد و ایج ــن اقتص گرفت

ــتفادۀ  ــا اس ــد ب ــتگی می توانن ــدوق بازنشس ــی صن ــای تخصص و هلدینگ ه

مناســب از ایــن فرصــت، ســرمایه گذاری های خــود را گســترش داده و 

ــد  ــرکت ها می توان ــر ش ــود باالت ــند. س ــر باش ــود باالت ــب س ــال کس به دنب

ــد. ــت کن ــدوق را تقوی ــی صن ــع مال ــان ورودی مناب جری

ــرمایه گذاری  ● ــهولت در س ــت، س ــص ثاب ــرمایه ناخال ــکیل س ــش تش ــا افزای ب

ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــق پی ــور رون ــدی کش ــش تولی ــده و بخ ــاد ش ــد ایج مول

ــرکت ها و  ــتقیم ش ــرمایه گذاری مس ــش س ــه افزای ــد ب ــق می توان ــن رون ای

ــه  ــق یافت ــای رون ــوری در بخش ه ــتگی کش ــدوق بازنشس ــای صن هلدینگ ه

اقتصــاد منجــر شــود.

 صــادرات غیــر نفتــی نیــز از مــواردی اســت در کنــار افزایــش تولیــد ناخالــص  ●

ــادرات  ــرای ص ــی ب ــد داخل ــت در تولی ــاد رقاب ــث ایج ــد باع ــی می توان داخل

بیشــتر و رونــق در ایــن بخــش شــود. هماننــد آنچــه در بــاال گفتــه شــد ایــن 

ــد  ــش تولی ــتقیم در بخ ــرمایه گذاری مس ــق س ــم از طری ــد ه ــق می توان رون

ــرمایه گذاری در  ــد س ــای جدی ــادی و فرصت ه ــق اقتص ــاد رون ــا ایج ــم ب و ه

ــع صنــدوق را از طریــق هلدینگ هــا و  ــا مناب ســایر بخش هــای اقتصــاد، نهایت

شــرکت های ســرمایه گذاری آن افزایــش دهــد. از طرفــی رونــق اقتصــادی بــه 

افزایــش بازدهــی ســرمایه گذاری های موجــود هلدینگ هــا و شــرکت های 

ــد. ــدوق می اجام ــرمایه گذاری صن س

ــتقیم روی  ● ــدول غیرمس ــن ج ــده در ای ــی ش ــکاری پیش بین ــرخ بی ــش ن کاه
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صندوق هــای بازنشســتگی مؤثــر اســت. چنانچــه بخشــی از افزایــش اشــتغال 

ــرخ  ــود ن ــبب بهب ــد، س ــراه باش ــی هم ــای دولت ــتخدام در بخش ه ــا اس ب

ــدوق  ــتگان( در صن ــداد بازنشس ــه تع ــاغالن ب ــداد ش ــبت تع ــتیبانی )نس پش

خواهــد شــد. کاهــش بیــکاری بــرای صنــدوق تأمیــن اجتماعــی نفــع بیشــتری 

ــرا اســتخدام در  ــد داشــت. زی ــدوق بازنشســتگی کشــوری خواه نســبت صن

بخــش دولتــی محــدود اســت و بخــش زیــادی از مســتخدمین در ایــن مــاده، 

در بخــش خصوصــی و تعاونــی مشــغول فعالیــت خواهنــد شــد که کســورپرداز 

ــوند. ــی می ش ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــن،  ◄ ــالح قوانی ــت اص ــی در جه ــدام قانون ــا اق ــت ب ــف اس ــت مکل ــاده 22: دول م
ــهل  ــالم، س ــن، س ــه ای ام ــه گون ــب وکار را ب ــط کس ــا، محی ــررات و رویه ه مق
و شــفاف ســازد تــا در پایــان ســال چهــارم اجــرای قانــون برنامــه، رتبــه ایــران 
در دو شــاخص رقابت پذیــری بین المللــی و شــاخص های بین المللــی حقــوق 
ــاء  ــه ســوم ارتق ــه رتب ــه ســند چشــم انداز ب ــان کشــورهای منطق ــد در می مالکیت
یابــد و هــر ســال بیســت درصــد )20%( از ایــن هــدف محقــق شــود. در شــاخص 
ــان  ــاد در پای ــر از هفت ــه کمت ــه و ب ــاء یافت ــه ارتق کســب و کار هــر ســال ده رتب
اجــرای قانــون برنامــه برســد. وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی مکلــف اســت در 
ــد را  ــن بن ــزان تحقــق ای ــاه هــر ســال، گــزارش می ــان شــهریور و اســفند م پای

ــه نمایــد. ــه مجلــس شــورای اســالمی ارائ همــراه مســتندات ب
ــد و  ● ــاد می کن ــور ایج ــی در کش ــرایط رقابت ــب و کار ش ــای کس ــود فض بهب

ــد.  ــر باش ــتگی مؤث ــای بازنشس ــر صندوق ه ــتقیم ب ــور غیرمس ــد به ط می توان

ــد  ــش تولی ــق در بخ ــه رون ــر ب ــد منج ــز می توان ــاد نی ــری در اقتص رقابت پذی

شــود. بازدهــی ســرمایه گذاری های موجــود شــرکت های ســرمایه گذار و 

ــد،  ــش می یاب ــوری افزای ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــای تخصص هلدینگ ه
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ــده در  ــاد ش ــب ایج ــرایط مناس ــد از ش ــرکت ها می توانن ــن ش ــن ای همچنی

ــرمایه گذاری  ــد س ــای جدی ــرده و فرصت ه ــتفاده ک ــب و کار اس ــای کس فض

ــرای دریافــت بازدهــی بیشــتر و افزایــش منابــع صنــدوق ایجــاد نماینــد. ب

مــاده 77- جمعیــت هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران بــه منظــور افزایــش  ◄
ــی از  ــرات ناش ــش خط ــگیری و کاه ــه، پیش ــاب آوری جامع ــی و ت ــب ایمن ضری
حــوادث و ســوانح، ارائــه خدمــات بشردوســتانه در  قالــب قوانیــن بودجــه ســنواتی 

اقدامــات ذیــل را انجــام دهــد:
الــف- کمــک بــه حفــظ و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیت هــای 

مردمــی و افزایــش مشــارکت های اجتماعــی مــردم
ــات پیشــگیرانه و  ــدف اقدام ــا ه ــداد و نجــات کشــور ب ــبکه ام ــت ش ــعه و تقوی ب- توس

ــه حــوادث و ســوانح کشــور ــع ب ــه موق ــرای پاســخگویی ســریع و ب ــی ب آمادگ
ــش  ــت کاه ــی جه ــای همگان ــژه آموزش ه ــه وی ــی ب ــای عموم ــش آگاهی ه پ- افزای

ــوانح ــوادث و س ــل ح ــه در مقاب ــاب آوری جامع ــش ت ــری و افزای خطرپذی
بــا حــوادث و ســوانح،  پایــدار در زمینــه مقابلــه  تأمیــن منابــع  ت- در راســتای 
نیم درصــد)0/5%( منــدرج در مــاده)163( قانــون امــور گمرکــی بــه یک درصــد)%1( 
افزایــش پیــدا نمــوده و منابــع حاصلــه پــس از واریــز بــه خزانــه در قالــب بودجــه ســنواتی 

در اختیــار جمعیــت هالل احمــر قــرار می گیــرد. 
ــه از  ● ــه کاهــش حــوادث کــه منجــر ب ــی، کمــک ب براســاس ایــن مــاده قانون

کارافتادگــی و یــا فــوت ناشــی از حادثــه می شــود و بــار مالــی اضافــه ای بــه 

ــد. ــش می ده ــد را کاه ــاد می کن ــدوق ایج صن
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نتیجه گیری
موضــوع مهــم و نگران کننــده در حــوزه تأمیــن اجتماعــی وضعیــت بحرانــی صندوق هــای 
ــه  ــا ب ــن صندوق ه ــت در ای ــداری، انســجام و کفای ــاخص های پای بازنشســتگی اســت. ش
ــد.  ــور کرده ان ــرز عب ــن م ــا از ای ــی از صندوق ه ــی برخ ــیده اند و حت ــدار رس ــرز هش م
ــه  ــا فرصت طلبان ــئوالنه و ی ــه و مس ــا ناآگاهان ــه و ی ــا، آگاهان ــت در صندوق ه ــن وضعی ای
محصــول عمــل جمعــی در طــول زمــان اســت. وضعیــت کالن کشــور ماننــد فشــارهای 
سیاســی و نوســانات اقتصــادی بــر ایــن وضعیــت بحرانــی صندوق هــا مؤثــر هســتند، امــا  
ــادی  ــرات زی ــز اث ــی نی ــان شــد، شــوک های مقررات ــزارش بی ــن گ ــه در ای ــه ک همان گون
ــد. از ایــن رو پیــش از وضــع و ابــالغ  بــر صندوق هــای بازنشســتگی و بحــران آنهــا دارن

ــه نظــر می رســد. ــار اجتماعــی و اقتصــادی آنهــا ضــروری ب قوانیــن، بررســی آث




