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الف

خالصه یافته ها

به نظر می رسد اجماعی در زمینه بحرانی شدن نظام بازنشستگی در ایران شکل گرفته باشد. 
تحلیل ها پیرامون چرایی و چگونگی این بحران ها یکسان نبوده و از تنوع زیادی برخوردارند. 
به همین نسبت، زمانی که نوبت به چاره اندیشی این بحران ها می رسد دیدگاه ها متنوع تر هم 
می شود. اما چاره ها هرچه باشند، ظاهراً با موانع جدی و اساسی روبرو هستند. برخی از موانع 

در این راه عبارتند از:
درهم ریختگی نظری و ابهام در رویکرد نسبت به راه حل ها و راهکارهای اصالح  -

نظام بازنشستگی یکی از موانع مهمی است که قانون گذاری و سیاست گذاری را در 
این باره به حالت تعلیق درآورده است. به نظر می رسد تا زمان رسیدن به اجماعی 
نسبی پیرامون رویکرد به اعمال تغییرات در نظام بازنشستگی این وضعیت تداوم 
انفعال قرار داده و تقریبًا تبدیل به  داشته و قانون گذار و سیاست گذار را در حالت 

نظاره گر ِصرِف اُفت و خیز تحوالت نظام و صندوق های بازنشستگی شده است.
به صندوق های  - وابسته  اقناع گروه های هدف  برای  فقدان مشروعیت الزِم دولت 

یا  بازنگری ها  انجام  برای  را  دولت  چانه زنی  قدرت  که  است  عاملی  بازنشستگی 
اصالحات پایین آورده است. براساس دیدگاه کارشناسان در این گزارش، مهم ترین 
عامل مقاومت در برابر بازنگری برای اصالحات بازنشستگی در ایران همین عامل 
است. فقدان اعتماد الزم از سوی گروه ها و جمعیت های هدف به دولت برای اجرای 
برخی تغییرات در نظام بازنشستگی ضرورتًا بدین معنا نیست که قصورها و مداخله ها 
حتمًا در صندوق های بازنشستگی بوده است، بلکه ناکارآمدی ها در سایر عرصه ها 

قدرت چانه زنی دولت ها را برای برخی تغییرات کاهش می دهد.
یکی از دالیلی که اعمال بازنگری ها را در نظام بازنشستگی ایران با موانعی روبرو  -

از  بوروکراسِی فراتر  به ساختار و  بازنشستگی  نبود استقالل صندوق های  می سازد 
قدرت  و  نفوذ  اعمال  به  بسته  قانون گذاری  و  اجرایی  صندوق هاست. دستگاه های 



ب  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

از مزایای  بازنشستگی و شیوه برخورداری  چانه زنی خود هم در قوانین و مقررات 
بازنشستگی و هم در مدیریت صندوق ها به سبب در اختیار داشتن منابع مالی باال 

دخالت می کنند.  
و  - در سطح عرصه عمومی  بازنشستگی  نظام  برساخته شدن چالش های   علی رغم 

بعضًا محافل دانشگاهی، اما هنوز مسائل و گرفتاری های نظام بازنشستگی از سوی 
مسئوالن و دست اندرکاران مربوطه و فراتر از آن درک نشده است. بخشی از مشکل 

به عدم آگاهی و فقدان دانش الزم در زمینه تخصصی مربوطه برمی گردد. 
مرحله  - به  بازنشستگی  صندوق های  که  شد  موجب  بلندمدتی  زمانی  بازه  اگرچه 

کوتاه مدت نگری  معمواًل  طوالنی  زمانی  بازه  این  در  واقع،  در  اما  برسند،  بحرانی 
کوتاه مدت نگری  نوعی  به  که  است  است. مجلس جزو مجموعه هایی  بوده  حاکم 
دوره  مجلس  نماینده  که  است  این  هم  دلیلش  است.  کرده  نهادینه  کشور  در  را 
نمایندگی خودش را می بیند و در سوءتفاهمی شکل گرفته که نماینده مجلس باید 
کاری برای موکلینش انجام دهد آن هم در دوره نمایندگی خودش. حاصل آن شده 
و  قوم گرایی  محلی گرایی،  به  عماًل  درازمدت نگری  و  قانون گذاری  شأن  که  است 

کوتاه مدت نگری تبدیل شده است.
مرتفع سازی  - خود،  اصلی  رسالت  از  رفته رفته  ایران  در  بازنشستگی  صندوق های 

که  بوده  عواملی  از  یکی  بنگاه داری  و  شده  دور  بازنشستگان،  به  خود  تعهدات 
نقش  فرایند  این  در  گرچه صندوق ها  است.  کرده  حواس پرتی  دچار  را  صندوق ها 
چندانی نداشته و عمومًا از سوی دولت به آن ها تحمیل شده است. با این حال، این 
فرایند صندوق ها را به طور جدی درگیر کرده و تا جایی که حتی استیضاح وزیر از 
سوی مجلس به کشمکش بین دو مجموعه )مجلس و وزارت خانه( بر سر عزل و 
نصب در هلدینگ ها و شرکت ها تفسیر می شد. از این رو، درگیر شدن صندوق های 
بازنشستگی در بنگاه داری از موانعی است که اساسًا دلمشغولی ای برای رفع و رجوع 
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مشکالت نظام بازنشستگی ایجاد نمی کند.
از موانع اساسِی  - ایران یکی  بازنشستگی  نهاد تنظیم گر )رگوالتور( در نظام  فقدان 

نهادی وجود  باید  است.  بازنشستگی  بر صندوق های  تعدیل شرایِط حاکم  و  جرح 
تنظیم  برای  و  باشد  نداشته  بازنشستگی  صندوق های  در  سهمی  که  باشد  داشته 
تا  باشد  بازنشستگی دارای استقالل کافی  مقررات و قواعد حاکم بر صندوق های 
از این رهگذر خط مشی ها و سیاست های آن برای صندوق ها فصل الخطاب باشد.  





1 

مقدمه

همان گونه کنکاش پیرامون چرایی اِعمال بازنگری ها و/یا اصالحات در نظام تأمین اجتماعی 
یا  بازنگری ها  این  برابر  در  موانع  یا  مقاومت  می گنجد،  سیاسی  اقتصاد  مطالعات  حیطه  در 
اصالحات نیز در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل بررسی است. به عبارتی، در چارچوب اقتصاد 
بازنگری هاِی نظام تأمین اجتماعی و هم  سیاسی، می توان هم شرایط و عوامل تسهیل گر 
موانع در برابر این بازنگری ها را مورد تأمل و تتبع قرار داد. بررسی هر کدام از این دو جنبه 
مستلزم آن است که بسترها و پیشران های سیاسی و اقتصادی و تالزم این دو با هم مورد 
بررسی قرار گیرند. اقتصاد سیاسی با شناسایی و تحلیل نهادهای موجود، شرایط محیطی و 
از  واقعی تر  تا تصویری  دارد  بررسی قدرت چانه زنی نسبی آن ها سعی  و  گروه های ذی نفع 
بر  مبتنی  ارائه دهد.  اجرای یک سیاست مشخص  موانع  یا  موفقیت  احتمال  و  اجرا  امکان 
این رویکرد، از دستور کار خارج کردن یک سیاست )policy( و به کناری نهادن آن در اثر 
مقاومت ها و موانعی که در برابر بازنگری ها وجود دارد، خود، موضوعی در بستر اقتصاد سیاسی 
است. جایگاه صندوق های بازنشستگی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی-رفاهی 
نشان می دهد که می توانند نقش اثرگذار و در برخی مواقع تعیین کننده ای در قلمرو سیاسی 
ایران داشته باشند. قلمرو سیاست از دو طریق می تواند چنین نقشی ایفا کند. از یک سو، به 
دلیل عمومی بودن این صندوق ها، مقررات و قوانین مربوط به آن ها از طریق قوای قانون گذار 
نیز  نفوذ  قانون گذاری و سیاست گذاری صاحب  فرایند  در  نیاز  و تصمیم گیر، که در صورت 
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از سوی دیگر، به دلیل دارا بودن منابع مالی قابل توجه و جذابیت  هستند، اعمال می شود. 
آن ها، امکان مداخله از سوی دولت ها در آن ها باالست. از این رو، هرگونه تحلیل و تبیین 
چالش ها و مشکالت و به تبع آن موانع بازنگری های نظام بازنشستگی در اثر این چالش ها 

در قالب اقتصاد سیاسی ایران قابل بحث است. 
می آید،  میان  به  بازنشستگی  نظام  در  اصالحات  یا  بازنگری ها  از  صحبت  که  زمانی 
اصواًل راهکارها ناظر بر کاهش یا »تعدیل« مزایا و تا حد زیادی »هدفمندسازی« مزایاست. 
همچنین، اجماع پیرامون بازنگری ها در نظام بازنشستگی بدین معناست که »سخاوتمندی«، 
»دست و دل بازی« نظام و غیرهدفمندبودن مزایای آن صندوق های بازنشستگی را به مرز 
و  مقاومت ها  با  عرصه  این  در  تحولی  و  تغییر  هرگونه  که  است  بدیهی  رسانده اند.  بحران 
جانب  از  می تواند  زمینه  این  در  مقاومت ها  از  بخشی  بود.  خواهد  همراه  سخت جانی هایی 
گروه ها و افراد ذی نفوذ به دلیل برخورداری آن ها از مزایا صورت گیرد، که ظاهراً تاکنون نیز 
چنین بوده است. با این حال، بخش دیگِر فرایند مقاومت )یا دست کم، ظرفیت مقاومت( را 
باید در عرصه ای ُجست که به طور مستقیم به نظام بازنشستگی مربوط نیست. این عرصه 
شامل تمامیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی است که دامنه وسیعی از جمعیت کشور را تحت 
پوشش دارد؛ عرصه ای که تحت تأثیر شرایط نامساعِد نظام اقتصادی، مبتالبِه مشکالت و 
از لوازم، منطق و سازوکارهای نظام بیمه ای و بازنشستگی  مسائلی شده است که بسیاری 
اجتماعی  رفاه  امور  بودجه  به  بازنشستگی  را بی خاصیت کرده است. وابستگی صندوق های 
در سال های اخیر حکایت از این بی خاصیت شدگی منطق و سازوکار نظام بیمه ای دارد که 
مستمری های  کفایت  نامناسب  وضعیت  صندوق هاست.  اراده  از  خارج  حتی  زیادی  حد  تا 
بازنشستگی در سال های اخیر نشان می دهد که باید بخش مهمی از راهکارها برای اصالح 
نظام بیمه ای و بازنشستگی را در کانون های دیگری جست وجو کرد که ناظر بر کلیت نظام 
رفاه و تأمین اجتماعی و حتی، در سطحی وسیع تر، در کلیت نظام اقتصادی است. به عبارتی 
دیگر، مقاومت ها در برابر بازنگری هاِی نظام بازنشستگی در میدان ها و کانون هایی قرار دارد 
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که مشکالت شان بر نظام بازنشستگی بار شده است. لذا، هرگونه بازنگری یا اِعمال تغییرات 
باید  اجتماعی  سیاست گذاری  نظام  سوی  از  بازنشستگی  و  اجتماعی  بیمه های  سازوکار  در 
و  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  نظام  کلیت  شامل  )که  عرصه هاِی  مالحظه  و  شناخت  بر  مبتنی 
نظام اقتصادی( مکمل و تقویت کننده نظام بازنشستگی باشد. چرا که نظام بازنشستگی خود 
بخشی از نظام رفاهی است و هرگونه اِعمال تغییرات )به اصطالح رایج، »اصالحات«( در 
نظام بازنشستگی، چه در راستای کاهش یا افزایش یا هدفمندکردن مزایا باشد، باید مبتنی 
بر مختصات نظام رفاهی و فراتر از آن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. به ویژه که 
تجربیات متعدد و متنوعی در این زمینه در کشورهای دیگر، در طی دو سه دهه اخیر، می تواند 

در اعمال تغییرات در نظام بازنشستگی در ایران سودمند باشند.  
شکل نگرفتن  برای  متعددی  و  متنوع  دالیل  مصاحبه ها  در  شرکت کننده  کارشناسان 
بازنگری ها در نظام بازنشستگی عنوان کرده اند که الزامًا این دالیل با هم هم پوشانی نداشتند 
و هر کدام از آن ها بر عوامل یا عاملی تأکید داشته اند. از این رو، سعی بر آن شد که همه 
عوامل برشمرده و توضیح داده شوند، ولو این که تنها یکی از متخصصان در این زمینه بر آن 
تأکید داشته باشند. چرا که معیار، لزومًا اجماع و توافق این کارشناسان بر عاملی خاص نیست 

و هر کدام از عوامل می تواند در تشریح و تبیین موضوع مفید واقع شوند.
موضوع اصلی گزارش حاضر موانع بازنگری ها در نظام بازنشستگی ایران است. این که 
بازنگری ها برای  پیرامون چالش ها و مشکالت، موانع اجرای اعمال  علی رغم اجماع نسبی 
به سراغ صاحب نظران و  به مسئله،  پاسخ  برای  بازنشستگی کدامند.  نظام  از بحران  خروج 
کارشناسان این حوزه رفته و دیدگاه آن ها را در این باره جوای شدیم. اسامی افرادی که با 

آن ها مصاحبه به عمل آمده است از این قرار است:
محمدعلی ابراهیم زاده )معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری و رئیس هیئت مدیره 

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا(
علی حیدری )نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی(
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و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  عامل صندوق  )مدیر  مهدوی  واعظ  محمدرضا 
عشایر و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد(

اسماعیل گرجی پور )مدیر کل سابق بیمه های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی(
حسام نیکوپور )معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی(

فرشید یزدانی )معاون امور استانها، سازمان تأمین اجتماعی(
    یاسر باقری )مدیر گروه پژوهشی رفاه و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی(.
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درهم ریختگی نظری و نامشخص بودن رویکرد حاکم بر حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعی

چنین به نظر می رسد که یکی از عواملی که، در ساَحت رویکردی و رهیافتی، نظام رفاه و 
تأمین اجتماعی در ایران را در حالت سرگردانی و تعلیق قرار می دهد، درهم ریختگی نظری و 
چشم اندازی است. این در پیش نگرفتن رویکرد و نوع نگاه به حوزه های رفاهی منجر به این 
شده است که نظام قانون گذاری و سیاست گذاری اغلب به صورت منفعالنه عمل کرده و بر 
سر چندراهی ها در میدان سیاست گذاری قرار گیرد. اُبراین و پنا )1397: 13(1 بر اهمیت نظریه 
در تحقیقات مربوط به رفاه تأکید دارند. براساس استدالل آن ها، چیزی تحت عنوان تحقیق 
و همه سیاست های  ندارد  تجربه خالص وجود  بر  مبتنی  و هیچ سیاست گذاری  ضدنظری2 
اجتماعی و اقتصادی و همه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی در سطحی خاص بر نظریه استوار 
هستند. به تعبیر آن ها، نظریه صرفًا بازی با کلماتی نیست که در یک نظام زبانی پیچیده اجرا 

شود، بلکه یک بُعد عملی است که به اعمال ما جهت و معنا می دهد. 
 درهم ریختگی نظری یا ابهام در رویکرد به نظام بازنشستگی ضمن این که یکی از موانع 
بوده  نیز  بازنشستگی  از عوامل چالشی شدن نظام  این نظام است، خود  بازنگری در  جدی 
است. نظام بازنشستگی و بیمه های اجتماعی یکی از حوزه های مهم نظام های رفاهی است 
که چه بسا بیشترین تعارض ها را در رابطه با اقدام یا عدِم اقدام در خصوص بازنگری ها در 
خود دارد. اگر وضعیت خاص نظام بازنشستگی ایران و چالش های آن را مد نظر قرار دهیم، 

این تعارض ها، از جهت شّدت و گستره، خود را به صورت جدی تری نشان می دهند. 
سیاست گذاری[  ]نظام  نیست.  مشخص  نظام  کلیت  در  اجتماعی  تأمین  حوزه  اهداف 
همه اهداف حوزه رفاهی را با هم آرزو دارد. در حالی که این جا عالم نسبیت است، عالم 
زمینی است و بحث هزینه-فایده وجود دارد و این که بخواییم همه اهداف را همزمان با 

فرهاد  و  ترجمه رضا صفری شالی  و جامعه مدرن(،  )روشنگری  رفاه  نظریه پردازی   )1397( و سوپنا  ابراین  مارتین   .1
بزرافکن، انتشارات دانشگاه خوارزمی. 

2.  Atheoretical research 
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هم دنبال کنیم، به دلیل محدودیت منابع یا امکانات، چنین بازنگری هایی ممکن است 
امکان پذیر نباشند. لذا، ما باید دنبال یک نقطه بهینه باشیم و عنوان کنیم که مثاًل فالن 

اصل از بین اهداف مبنا قرار گیرد که همان خط قرمز سیاست گذاری است.1  
این درهم ریختگی و اغتشاش رویکردی خود را نیز در اسناد و قوانین باالدستی نشان 

می دهد. مثاًل، در حوزه بازنشستگی،
   یک جا از باال بودن نرخ جایگزینی گالیه وجود دارد و جای دیگر از همسان سازی 
حقوق بازنشستگان صحبت می شود و قانون تصویب می شود. در سطحی باالتر، همین 
نگاه در برنامه های توسعه هم وجود دارد و همین باعث شده است که حداکثر تا سقف 
30 درصد این برنامه ها اجرایی شوند و سازمان ها آن چیزی را که به نفع خود است 

اجرایی می کند و بخش هاِی مغایر با منافع خود را نادیده می گیرند.2
 اگرچه زمانی که بحث از چالش ها و مسائل مربوط به نظام بازنشستگی به میان می آید 
ندارد،  از راهکارها می شود اجماعی وجود  اما زمانی که صحبت  اجماعی نسبی وجود دارد، 
چرا که همه رویکردها هم در بدنه سیاست گذاری اعمال نفوذ می کنند و هم این که همه این 
رویکردهاِی اغلب متفاوت و متعارض، رد پای خود را در قوانین بر جای می گذارند. از قضا، 
زمانی که بحث راهکارها مطرح می شود، هر کدام از این رویکردها برای اجرایی کردن اهداف 

خود به قوانین و اسناد باالدستی استناد می کنند.
و  سیاست گذاری  نظام کالن  در سطح  اجتماعی  بیمه های  حوزه  نیفتادن  جا  همچنین، 
همین طور در نظام دانشگاه موجب می شود که اساسًا جنبه و ساَحت بیمه ای در صندوق های 
بیمه اجتماعی جدی گرفته نشود و حساسیتی نسبت به آن به نظام تصمیم گیری منتقل نشود. 

به ویژه  اجتماعی  بیمه های  مالیاتی داریم، ولی حوزه  امور  یا  امور گمرکی  مثاًل رشته 
در  که  کسانی  به  مثال،  برای  نمی شود.  تدریس  دانشگاه ها  در  بازنشستگی  بیمه های 
رشته های مرتبط مانند مدیریت، جامعه شناسی و اقتصاد و ... تحصیل می کنند، مباحث 

1. گرجی پور
2. همان
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بیمه های اجتماعی به آن ها آموزش داده نمی شود. یک مهندس حقوق تجارت می خونه، 
موارد  بسیاری  در  و  نمی خونه  اجتماعی  تأمین  حقوق  ولی  می خونه  قرارداد  حقوق 

بیمه های اجتماعی با بیمه های تجاری اشتباه گرفته می شود1. 
 از این رو، در باالترین سطح تحلیل، می توان یکی از موانع جدی اجرای بازنگری ها در 
نظام بازنشستگی ایران را ناشی از فقدان گفتمان سیاست گذاری اجتماعی مشخص دانست 
که قانون گذار و سیاست گذار را در حالت انفعال قرار داده و تقریبًا تبدیل به نظاره گر ِصرِف 

افت و خیز تحوالت نظام و صندوق های بازنشستگی شده است.2

فقدان اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای مربوطه یا فقدان مشروعیت دولت

فقدان مشروعیت الزم دولت )یا حاکمیت( برای انجام بازنگری ها در نظام بازنشستگی عاملی 
است که کارشناسان یا متخصصان در این پژوهش بیشترین اجماع را پیرامون آن داشته اند. 
صندوق های بازنشستگی در ایران هم با جمعیت وسیعی سروکار دارند )اصلی و تبعی( و هم 
دوره طوالنی از زندگی این جمعیت وسیع با آن گره خورده است. لذا، هرگونه اقدام برای 
تعدیل )که اغلب به صورت کاهش مزایا اعمال می شود( شاخص ها در این صندوق ها می تواند 
وارد بحران  به ویژه در شرایط کنونی، صندوق هایی  باشد.  ناآرامی  با چالش و حتی  همراه 
شده اند که مشترکان آن ها کارکنان دولت و نیروهای مسلح هستند3، که حساسیت موضوع 

را چند برابر می کند.
 مطالبات بازنشستگان یکی از عواملی است که دولت ها از کنار اصالحات بازنشستگی 
را  مطالبات شان  که  روبرو شده اند  جمعیتی  با  شدند  کار  وارد  دولت ها  تا  می شوند.  رد 
پیگیری  را  موضوع  مجلس  و  دولت  که  است  شده  باعث  نهایت  در  که  می خواهند 

1. حیدری
2. البته این ابهام رویکردی را می توان در سایر حوزه های نظام رفاهی دید. 

3. روندها حکایت از آن نیز دارند که صندوق تأمین اجتماعی در آینده ای نه چندان دور وارد چنین بحرانی خواهند شد 
که دالیل متعددی برای خود دارد؛ در کنار عوامل عدیده، بدهکاری دولت به این صندوق یکی از عوامل اصلی چالشی 

شدن آن است. 



8  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نکنند«.1  کارشناس دیگری معتقد است: »که بزرگ ترین مشکل اصالحات بازنشستگی 
در ایران مشکل مشروعیت دولت است، چرا که دولت نتوانسته اعتماد جامعه را برای 
انجام برخی بازنگری ها جلب کند، و بدین سبب در هر بخش دست ببرد صدای مردم 

را درمی آورد2.
باید اشاره کرد که فقدان اعتماد الزم از سوی گروه ها و جمعیت های هدف به دولت برای 
اجرای برخی تغییرات در نظام بازنشستگی ضرورتًا بدین معنا نیست که قصورها و مداخله ها 
قدرت  عرصه ها  سایر  در  ناکارآمدی ها  بلکه  است،  بوده  بازنشستگی  صندوق های  در  حتمًا 

چانه زنی دولت ها را برای برخی تغییرات کاهش می دهد. برای مثال،
وقتی می خواهیم تغییراتی در پرداخت ها انجام بدهیم، خب طبیعتًا این نیاز به اعتماد 
مردم دارد. حاال اگر اعتماد اجتماعی در جامعه وجود نداشته باشد، مردم می گویند چرا 
مثاًل می خواهید سن من را در بازنشستگی باال ببرید، یا چرا نرخ جایگزینی را کم کنید، 

خب از اختالس ها کم کنید4.3
 کارشناس دیگری در همین رابطه می گوید:

 »بی اعتمادی در مقوله اعمال بازنگری در نظام بازنشستگی وجود دارد. مردم می گویند 
که دولت در عوض این کار، برای ما چه کار خواهد کرد. ما مطمئن نیستیم که در نهایت 
این گونه تغییرات به نفع ما تمام شود. لذا، این بی اعتمادی است که مردم را دائم نگران 

کرده و دولت را هراسان«5. 
سایر  در  بحران سازی  و  بازنشستگی  صندوق های  مدیریت  در  دولت  ناتوانی  بنابراین، 

حوزه ها قدرت چانه زنی دولت ها را در موارد ضروری کاهش می دهد،
کاهش  جای  به  باید  دولت  می گویند  مردم  و  کرده  خراب کاری  دولت  که  بخاطری   

1. ابراهیم زاده
2. باقری

3. حیدری
4. معمواًل شعارهایی با همین مضمون ها در اعتراض های بازنشستگان دیده می شود. 

5. باقری
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مزایای ما خراب کاری های خودش را درست کند. »شستایی« درست شده که در 4 تا 5 
سال گذشته، 8 تا9 مدیر عوض کرده است. مردم می گویند دولت سال ها از ما حق بیمه 
دریافت کرده که سرمایه گذاری کند تا سوددهی داشته باشد ولی عماًل چنین چیزی 

محقق نشده است، چرا ما باید سن بازنشستگی از 60 به 65 سال افزایش یابد1.
 از این رو، باید فضای گفت وگوی اجتماعی مناسبی فراهم شود که دولت بتواند دغدغه ها 
و گرفتاری ها را تشریح کند و هم گروه های هدِف نظام بازنشستگی پذیرای این توضیحات 

باشند. 
حوزه های  در  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  نظام  ناکارآمدی هاِی  وجود  صورت  در  همچنین، 
فرابیمه ای بسیاری از مشکالت این حوزه ها بر صندوق های بازنشستگی بار می شوند. فرایندی 
که به نظر می رسد در ایران دارای چنین روندی است. برخی کشورها براساس سازوکارهای 
دیگری از جمله نظام مالیاتی قوی یا استفاده از انفال یک حداقلی را، براساس آزمون های 
باشد  داشته  وجود  معیشتی  حداقل های  وقتی  و  می کنند  تضمین  جامعه  آحاد  برای  ُوسع، 

مقاومت ها در برابر اصالحات هم به حداقل می رسد و اعتراضات اجتماعی شکل نمی گیرد.
 بنابراین، وقتی نظام بازنشستگی متکفِل پرداخِت بیشتر هزینه های نظام رفاهی از محمل 
صندوق های بازنشستگی باشد، هرگونه اِعمال تغییرات و بازنگری ها در این حوزه با مقاومت ها 

و موانع اساسی روبروست. 

مستقل نبودن صندوق های بازنشستگی

یکی از دالیلی که اعمال بازنگری ها را در نظام بازنشستگی ایران با موانعی روبرو می سازد 
نبود استقالل صندوق های بازنشستگی به ساختار و بوروکراسِی فراتر از صندوق هاست. اساسًا 
عزل و نصب در بدنه دولت ها تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد، اما صندوق ها 
باید براساس منطق بیمه ای و تخصص مربوطه مدیریت شوند. اعمال نفوذ سیاسی  ماهیتًا 
در بدنه صندوق ها، به ویژه پس از ثروتمند شدن صندوق ها به واسطه دارا شدن دارایی ها و 

1. یزدانی 
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شرکت ها، ساحت بیمه ای آن ها را زیر سوال برده است. 
بازنگری ها به سوی اصالح  انجام  از جمله موانع  دخالت دستگاه ها در کار صندوق ها 
مقررات  در  قضات  و  دانشگاه ها  مانند  دستگاه ها  برخی  مثاًل  است.  بازنشستگی  نظام 
زمان  هر  کرده اند.  تعریف  سابقه  و  سن  خودشان  برای  و  کردند  دخالت  بازنشستگی 
صحبت از اصالحات نظام بازنشستگی می شود، نماینده آن ها می آید و می گوید قوانین 

ما جداست، در حالی که منابع عمومی و متعلق به همه مردم است.1
به  نظام سیاست گذاری  و  و مجلس  دولت  ورود  اصلی عدم  دلیل  کارشناسان  از  برخی 
موضوع بازنگری نظام بازنشستگی را مربوط به رسا بودن صدای کارکنان دولت می دانند که 
دائم سعی دارند ضمن این که مانع انجام هرگونه بازنگری می شوند بلکه سعی دارند گستره 

مزایای خود را افزایش دهند.
نمود داشته است. علتش هم  بازنشستگی کشوری  به ویژه در صندوق  این موضوع   
این است که اکثر مشترکین این صندوق اهل قلم و کارمندان قدیمی بودند، تحلیل و 
تفحص می کنند و سعی می کنند فشار آورند تا صندوق ها حقوق ها را باال ببرد و امکانات 
بیشتری ارائه دهد. در حالی که منابع صندوق متعلق به نسل آینده بوده و نسل فعلی 

نمی تواند همه منابع را برای خود هزینه کند.2 
بازنشستگی کشوری وجود دارد. چرا  البته این موضوع بیشتر درباره مشترکان صندوق 
که مشترکین این صندوق از مسئولین کشور هستند. اگرچه صندوق های اختصاصی-صنفی 
درصد قابل توجهی از مشترکین نظام بازنشستگی را شامل نمی شوند، اما نسبت به تعداد آن ها، 
منابع زیادی در اختیار دارند و قدرت چانه زنی باالیی برای سوق دادن قوانین به نفع خود دارند. 
براساس خوانشی دیگر، به دلیلی که نگاه سیاسی به صندوق ها وجود دارد حتی در صورت 

مستقل بودن باز استقالل صندوق ها خدشه دار می شود. 
یک وقت ما ]صندوق ها[ از دولت استقالل پیدا می کنیم، ولی وقتی دولت و مجلس به 

1. ابراهیم زاده 
2. واعظ مهدوی 
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این حوزه نگاه سیاسی دارند، می آیند قوانینی تصویب می کنند که استقالل صندوق ها را 
بهم می زنند و به شّدت بر عملکرد آن ها تدثیر می گذارند و هیچ گونه اصالحات اساسی 
نمی توان انجام داد. مثاًل گفته می شود این ماده را بدهیم در مجلس اصالح شود، اما 
معلوم نیست اگر این ماده به مجلس برود چه چیزی از آب دربیاید، چرا که مجلسی ها نه 
چنین دغدغه هایی دارند و نه اساسًا حساسیتی به موضوع دارند و خیلی وقت ها براساس 

منافع شخصی عمل می کنند1. 
برای مثال، تغییراتی که در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در سال 1389 داده شد، 
استقالل آن را به کلی زیر سوال برد. در اساسنامه قبل از سال 1389 یک شورای عالی تأمین 
اجتماعی تعریف شده بود: 6 نفر از دولت و 6 عضو غیردولتی؛ سه نفر کارفرما، سه نفر کارگر. 
اعضای دولتی هم شخصیت های حقوقی بودند. اساسنامه سال 1389، به 9 نفر تغییر یافت. 6 

نفر از دولت و 3 نفر از خارج دولت. عماًل تمام اختیار در اختیار وزیر قرار دارد.
 قباًل این گونه نبود، وزیر بهداشت رئیس شورا بود که او هم تعیین کننده اصلی اعضای 
شورا نبود. االن نیروهای خارج از دولت هیچ تأثیری ندارند، بود و نبودشان هیچ تفاوتی 
ندارد. حداکثر کار آن ها انجام یک مصاحبه باشد. دولت هم استبداد و اقتدار را دوست 

دارد2.        

فقدان آگاهی از مسائل نظام بازنشستگی و دانش درباره آن

فقدان آگاهی و عدم اِشراف و فهم مسئولین مربوطه و کالن بر مبانی نظام بازنشستگی یکی 
از عواملی است که تداوم و عمیق تر شدن مشکالت صندوق های بازنشستگی و به تبع آن 
نرفتن به سوی اجرای بازنگری ها در صندوق های بازنشستگی را موجب شده است. واعظ 

مهدوی بر این عقیده است که: 
این مسائل ]مسائل صندوق های بازنشستگی[ برای مسئولین کالن ما روشن نیست، و 

1. یزدانی
2. همان
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اساسًا در این زمینه دانش کافی وجود ندارد و از این رو، اهمیت موضوع برایشان درک 
نمی شود. متأسفانه حوزه رفاه اجتماعی که طبق قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی قرار 
بود هدایت کننده این مجموعه باشد، پس از اندکی حرکت رو به جلو،]متعاقب شکل گیری 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی[ به به وزارت خانه شستا و بنگاه های بازنشستگی و تأمین 
اجتماعی تبدیل شد که در این بنگاه ها رانت وجود داشت و نگرشی برای شکل دهی 

نظام تأمین اجتماعی ایجاد نشد«.
 در این زمینه، یکی از نگرانی های متخصصان و صاحب نظران رفاه اجتماعی این است 
که نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری به جای این که نظام بیمه ای و بازنشستگی به اولویت 
آن تبدیل شود، در طی سال های اخیر به ویژه پس از »هدفمندسازی« یارانه ها عمدتًا توجه 

خود را معطوف به بحث یارانه ها قرار داده است. 
حتی در دولت جدید که توجه به مسائل رفاه اجتماعی در دستور کار دولت قرار گرفت، 
بخش حمایتی بر بخش بیمه ای غلبه داشته، در حالی که طبق قانون نظام جامع اولویت 

باید با نظام بیمه ای باشد.1 
 از این رو، گذشته از این که بدنه اجرایی و مسئوالن باالتر دانش و آگاهی راستینی از 
معضالت و گرفتاری های نظام بازنشستگی ندارند چرا که اغلب تخصص الزم و مربوطه را 
در این زمینه ندارند، معضالت و مشکالت نظام بازنشستگی تبدیل به دغدغه اصلی آن ها 

نشده است. 

کوتاه مدت نگری در قانون گذاری ها و اجرا

بحران هایی2 که صندوق های بازنشستگی در ایران با آن ها مواجه هستند در طی فرایند و 
مدت های طوالنی شکل گرفت. عوامل متعددی توسط اهل فن در این حوزه برای بحرانی 

1. واعظ مهدوی 
2. عمدتًا زمانی از »بحران« در صندوق های بازنشستگی صحبت به میان می آید که پایداری مالی و تضمین تعهدات آن ها 
با مشکل مواجه شود. به عبارتی، زمانی که جریان خروجی و ورودی منابع به صندوق ها نامتعادل شود. این رویکردی 
است که صندوق ها را بیشتر نهادهای مالی تلقی می کند و هر زمان که تعادل مالی آن ها بهم بریزد، وضعیت به صورت 

بحرانی توضیح داده می شود. 
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شدن صندوق های بازنشستگی در ایران احصا شده است که موضوع اصلی گزارش حاضر 
صندوق های  در  بحران ها  این  برای  راهکاری  و  راه حل  هرگونه  که  است  طبیعی  نیست. 
بازنشستگی هم باید در یک بازه زمانی طوالنی ترتیب داده شود. گذشته از آن، صندوق های 
بازنشستگی در ایران بنا به ماهیت بین النسلی آن ها و توزیع مزایا برای همه نسل ها، ضرورت 
دارد که ریسک ها و برخی »تعدیل ها« یا کاهش مزایا به همان نسبت خاصیت بازتوزیعی پیدا 
کند تا منافع و مضار این نظام بازنشستگی برای گروه ها یا نسل و نسل هایی به نسبت به 
صورت یکسان توزیع شود. چنین سطحی از توزیع مزایا و ریسک ها در این نظام بازنشستگی 

نیازمند بلندمدت نگری است که قانون گذار و سیاست گذار ما به آن بی توجه است. 
نظام  در  اصالحات  بحث  می شود  باعث  که  است  عواملی  از  یکی  کوتاه مدت نگری 
نوعی  به  که  است  مجموعه هایی  جزو  مجلس  نشود.  گرفته  جدی  بازنشستگی 
نماینده  که  است  این  هم  دلیلش  است.  کرده  نهادینه  کشور  در  را  کوتاه مدت نگری 
نماینده  و در سوءتفاهمی شکل گرفته که  را می بیند  نمایندگی خودش  مجلس دوره 
مجلس باید کاری برای موکلینش انجام دهد آن هم در دوره نمایندگی خودش. حاصل 
آن شده است که شأن قانون گذاری و درازمدت نگری عماًل به محلی گرایی، قوم گرایی 

و کوتاه مدت نگری تبدیل شده است.1 
   به دلیلی که اثرات تصمیمات پیرامون نظام بازنشستگی در کوتاه مدت خود را نشان 
پارامتر  نمی دهند، معمواًل قانون گذار و سیاست گذار وارد فرایند آن نمی شوند. مثاًل، چندین 
در دستور کار بازنگری قرار می گیرد ولی چون اثرات این بازنگری ها در دولِت مستقر معلوم 
نیست، آن را کنار می گذارند. در مجلس هم چنین وضعیت برقرار است. حیدری یکی از دالیل 

همین کوتاه مدت نگری را به تقویم انتخاباتی کشور مربوط می داند.
 »در ایران یک تقویم انتخاباتی داریم که روی هم نیست که همه انتخابات ها با هم 
برگزار شوند. ما به طور متوسط هر دو سال یک انتخابات داریم و همیشه یک سری 
حساس  برهه  »یک  همیشه  سیاسی،  رایج  ادبیات  تعبیر  به  دارد.  وجود  »مالحظات« 

1. واعظ مهدوی
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کنونی« وجود دارد که باید از آن گذر کنیم. همه می دانند که اصالحاتی باید صورت 
گیرد ولی می گویند باید از این »پیچ تاریخی» عبور کنیم.1

 برای نمونه، از یک سال قبل انتخابات مباحثی درباره اصالحات نظام بازنشستگی مطرح 
مرکز  گزارش های  می شود.  عمل  آن  برعکس  اتفاقًا  می شود  مجلس  وارد  وقتی  می شود، 
پژوهش های مجلس بعد از کلی تحقیق و تفحص به این نتیجه می رسد که باید اصالحاتی 
صورت بگیرد، نتایج تحقیقات هم در صحن علنی مجلس قرائت می شود ولی نمایندگان زیر 
بار قضیه نمی روند. باید این مسئله را نیز اضافه کرد که بسیاری از نمایندگان فعلی به مجلس 
بعدی راه پیدا نمی کنند و اغلب آن ها با چنین مباحثی آشنایی ندارند و تازه باید با مباحث 
انتخابات ریاست  نمایندگان مجلس آشنا می شوند که  را آشنا کرد.  بازنشستگی آن ها  نظام 
جمهوری از راه می رسد. باز دولت همین استدالل را دارد که در صورت انجام بازنگری در 
نظام بازنشستگی، رأی نمی آورد. یعنی نظام تصمیم گیری در یک لوپی )loop( افتاده که هیچ 

وقت اجازه انجام بازنگری ها را در نظام بازنشستگی نمی دهد.  

غلبه نگاه بنگاه داری در صندوق ها 

گذشته از این که رفته رفته این جنبه های حمایتی بوده که بر جنبه های بیمه ای غلبه داشته 
است، بنگاه داری نسبت به مقررات و محاسبات بیمه ای در صندوق های بازنشستگی جایگاه 
ویژه ای پیدا کرده است. از زمانی که دولت در اثر عدم پرداخت دیون خود به صندوق های 
بازنشستگی به صندوق ها بدهکار شد، دولت سعی داشته که بخشی از بدهی خود را از طریق 
واگذاری شرکت ها و دارایی ها تصفیه کند. پربی راه نیست اگر گفته شود که دولت عامل اصلی 
بنگاه داری صندوق ها بوده است. جایگاه و نقش بسیاری از این دارایی ها و شرکت ها در برای 
رفع و رجوع تعهدات صندوق ها جای بحث دارد که محل بحث گزارش حاضر نیست. یکی از 

مدیران و متخصصان در این زمینه می گوید:
 نگرش به بحث بنگاه داری و جاذبه منصوب کردن اشخاص برای بنگاه ها و شرکت ها از 

1. حیدری 
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عواملی است که مدیریت ارشد و کالن نظام رفاه و تأمین اجتماعی را درگیر خود کرده 
است، درگیر مدیر عامل ها و هیئت مدیره های شرکت ها، و عماًل فرصت پرداختن به 
موضوعات نظام بازنشستگی باقی نمی ماند. هیچ کس هم نپرسید که آینده بازنشستگان 

چه خواهد شد1.
 برخی تحلیل گران مربوطه استیضاح آقای ربیعی، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی را در 

رابطه با شرکت های سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی تفسیر می کنند.  

فقدان نهاد تنظیم گر در حوزه بیمه های اجتماعی

ایران  بازنشستگی در  بازنگری در نظام  یکی از خألها و کاستی ها که مانع رفتن به سوی 
مقررات  و  قواعد  تنظیم گری  نقش  که  است  حرفه ای  تخصصِی  نهاد  یک  فقدان  می شود، 
بیمه های اجتماعی را بر عهده بگیرد. نهادی که در هیچ کدام از صندوق های بازنشستگی 
ذی نفع نباشد. اصرار بر تأسیس چنین نهادی از سوی دکتر علی حیدری در سال های گذشته 

مطرح بوده و بر این نظر است که:
آن  حرف  که  شود  تأسیس  بازنشستگی  صندوق های  امور  تنظیم  برای  نهادی  باید   
، در حوزه بانکی، بانک مرکزی  حّجیت الزم را برای همه صندوق ها داشته باشد. مثاًلَ
وجود دارد که در هیچ کدام از بانک ها ذی نفع نیست و صاحب سهام هم نیست. بانک 
مرکزی می گوید براساس این شاخص ها نظام بانکی ما اشکال دارد و باید اصالح شود. 
بانک های عامل پیشنهادات بانک مرکزی را پذیرا هستند. همین وضعیت در بیمه های 
تجاری از طریق سازمان بیمه مرکزی ایران یا در بورس از طریق سازمان بورس برقرار 
است. اما این وضعیت در نظام بازنشستگی وجود ندارد. و حتی آن بخش هایی که ادعای 

نقش تنظیم گری )رگوالتوری( را دارند خودشان در نابسامانی ها نقش اصلی را دارند.
این  داشت،  قرار  بهداشت  وزارت  ذیل  اجتماعی  تأمین  سازمان  که  زمانی  مثال،  برای   
باز  که  زمانی  از  کند.  سازمان حل  از طریق  را  که مشکالت خود  وزات خانه سعی می کرد 

1. واعظ مهدوی
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سازمان تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، وزارت خانه 
سعی دارد بسیاری از مسائل مربوط به کار و اشتغال، دعوای کارگر و کارفرما و تنظیم روابط 
کار را از طریق منابع سازمان تأمین اجتماعی رفع و رجوع کند. ایشان بر این نظرند که در 
حال حاضر هم غیر از بحث شرکت ها و هلدینگ های وابسته به صندوق های بازنشستگی، 

مقوالت بیمه ای جزو اولویت های دهم وزارت خانه هم محسوب نمی شود. 

نتیجه گیری

بازنگری های  برابر  بر مهم ترین موانع و کانون های مقاومت در  این گزارش تالش شد  در 
نظام بازنشستگی برای برون رفت از بحران نظام بازنشستگی تمرکز شود. برای رسیدن به 
تبیین هایی علمی و مبتنی بر تجربه، به سراغ چندین نفر از افراد آشنا و متخصص در زمینه 

نظام بازنشستگی ایران رفتیم. شیوه گردآوری داده ها از طریق مصاحبه انجام شده است. 
نتایج این گزارش نشان می دهد که اگرچه صندوق های بازنشستگی در ایران با معضالت 
این زمینه تقریبًا اجماعی بین متخصصان و حتی  و چالش های اساسی روبرو هستند و در 
دست اندرکاران اجرایی و تقنینی وجود دارد، با این حال، راه های برون رفت از مشکل و غلبه بر 
مقاومت ها در برابر بازنگری ها به سوی بهبود و کارایی نظام بازنشستگی گسترده و همچنان 
رویکرِد سیاست گذاری برای مواجه با مشکالت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. مهم ترین 
موانعی که، از گذشته تا امروز و یقینًا در آینده، نظام بازنشستگی در ایران برای بهبود و کارا 

بودن نظام بازنشستگی با آن ها روبروست از این قرار است:
-درهم ریختگی نظری و ابهام در رویکرد نسبت به راه حل ها و راهکارهای اصالح --

نظام بازنشستگی یکی از موانع مهمی است که قانون گذاری و سیاست گذاری را در 
این باره به حالت تعلیق درآورده است. به نظر می رسد تا زمان رسیدن به اجماعی 
نسبی پیرامون رویکرد به اعمال تغییرات در نظام بازنشستگی این وضعیت تداوم 
انفعال قرار داده و تقریبًا تبدیل به  داشته و قانون گذار و سیاست گذار را در حالت 

نظاره گر ِصرِف افت و خیز تحوالت نظام و صندوق های بازنشستگی شده است.
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به صندوق های  - وابسته  اقناع گروه های هدف  برای  فقدان مشروعیت الزِم دولت 
یا  بازنگری ها  انجام  برای  را  دولت  چانه زنی  قدرت  که  است  عاملی  بازنشستگی 
اصالحات پایین آورده است. براساس دیدگاه کارشناسان در این گزارش، مهم ترین 
عامل مقاومت در برابر بازنگری برای اصالحات بازنشستگی در ایران همین عامل 
است. فقدان اعتماد الزم از سوی گروه ها و جمعیت های هدف به دولت برای اجرای 
برخی تغییرات در نظام بازنشستگی ضرورتًا بدین معنا نیست که قصورها و مداخله ها 
حتمًا در صندوق های بازنشستگی بوده است، بلکه ناکارآمدی ها در سایر عرصه ها 

قدرت چانه زنی دولت ها را برای برخی تغییرات کاهش می دهد.
یکی از دالیلی که اعمال بازنگری ها را در نظام بازنشستگی ایران با موانعی روبرو  -

از  فراتر  بوروکراسِی  به ساختار و  بازنشستگی  استقالل صندوق های  نبود  می سازد 
قدرت  و  نفوذ  اعمال  به  بسته  قانون گذاری  و  اجرایی  دستگاه های  صندوق هاست. 
از مزایای  بازنشستگی و شیوه برخورداری  چانه زنی خود هم در قوانین و مقررات 
بازنشستگی و هم در مدیریت صندوق ها به سبب در اختیار داشتن منابع مالی باال 

دخالت می کنند.  
و  - در سطح عرصه عمومی  بازنشستگی  نظام  برساخته شدن چالش های   علی رغم 

بعضًا محافل دانشگاهی، اما هنوز مسائل و گرفتاری های نظام بازنشستگی از سوی 
مسئوالن و دست اندرکاران مربوطه و فراتر از آن درک نشده است. بخشی از مشکل 

به عدم آگاهی و فقدان دانش الزم در زمینه تخصصی مربوطه برمی گردد. 
مرحله  - به  بازنشستگی  صندوق های  که  شد  موجب  بلندمدتی  زمانی  بازه  اگرچه 

کوتاه مدت نگری  معمواًل  طوالنی  زمانی  بازه  این  در  واقع،  در  اما  برسند،  بحرانی 
کوتاه مدت نگری  نوعی  به  که  است  است. مجلس جزو مجموعه هایی  بوده  حاکم 
دوره  مجلس  نماینده  که  است  این  هم  دلیلش  است.  کرده  نهادینه  کشور  در  را 
نمایندگی خودش را می بیند و در سوءتفاهمی شکل گرفته که نماینده مجلس باید 
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کاری برای موکلینش انجام دهد آن هم در دوره نمایندگی خودش. حاصل آن شده 
و  قوم گرایی  محلی گرایی،  به  عماًل  درازمدت نگری  و  قانون گذاری  شأن  که  است 

کوتاه مدت نگری تبدیل شده است.
مرتفع سازی  - خود،  اصلی  رسالت  از  رفته رفته  ایران  در  بازنشستگی  صندوق های 

که  بوده  عواملی  از  یکی  بنگاه داری  و  شده  دور  بازنشستگان،  به  خود  تعهدات 
نقش  فرایند  این  در  گرچه صندوق ها  است.  کرده  حواس پرتی  دچار  را  صندوق ها 
چندانی نداشته و عمومًا از سوی دولت به آن ها تحمیل شده است. با این حال، این 
فرایند صندوق ها را به طور جدی درگیر کرده و تا جایی که حتی استیضاح وزیر از 
سوی مجلس به کشمکش بین دو مجموعه )مجلس و وزارت خانه( بر سر عزل و 
نصب در هلدینگ ها و شرکت ها تفسیر می شد. از این رو، درگیر شدن صندوق های 
بازنشستگی در بنگاه داری از موانعی است که اساسًا دلمشغولی ای برای رفع و رجوع 

مشکالت نظام بازنشستگی ایجاد نمی کند.
از موانع اساسِی  - ایران یکی  بازنشستگی  نهاد تنظیم گر )رگوالتور( در نظام  فقدان 

نهادی وجود  باید  است.  بازنشستگی  بر صندوق های  تعدیل شرایِط حاکم  و  جرح 
تنظیم  برای  و  باشد  نداشته  بازنشستگی  صندوق های  در  سهمی  که  باشد  داشته 
تا  باشد  بازنشستگی دارای استقالل کافی  مقررات و قواعد حاکم بر صندوق های 

از این رهگذر خط مشی ها و سیاست های آن برای صندوق ها فصل الخطاب باشد.




