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Abstract 
From the perspective of the [Iranian] Constitution, social justice cannot be achieved 

through near reliance on pension funds, since such funds are based on principles of 

profitability, stability, and providing services to the insured. This is so while the 

purpose of the constitutional legislator in paragraph 12 of Article 3 of the 

Constitution is to promote welfare and fight poverty in order to achieve social 

justice for everyone. Therefore, the subject of this paper is about the extent of 

government intervention in pension funds in order to achieve social justice. The 

present study aims to examine the principles governing a successful social security 

plan along with government intervention in pension funds. In this regard, the 

[Iranian] Social Security Pension Fund has a special place on which the study is 

focused using documentary-library data with emphasis on the content analysis of the 

[Iranian] Constitution. The hypothesis of the research is that exercising executive-

branch authority in order to implement paragraph 12 of Article 3 and Article 29 of 

the Constitution should be regarded as undue interference in the way pension funds, 

and in particular the [Iranian] Social Security Fund invest their capital. 
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 با هدف یهای بازنشستگتأثیر مداخالت دولت در صندوق
 یتحقق عدالت اجتماع

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 4بابک درویشی، 3حسینی محمد سید، *2، محمدجواد جاوید1راحله سادات حسینی

 چکیده
های بازنشستگی، اعماا  عادا ا امتمااعی بارای     به صندوقاز منظر قانون اساسی با اتکا صرف 

گاذایی ری ایان   پذیر نیسا. این یک مفروض مهم تحقیق اسا، زیرا اصو  سرمایههمگان تحقق
شادگان اساا،   ها مبتنی بر اصا ا سور و پایادایی صاندوق و ایا اد اادما  باه بیماه      صندوق
ایجار یفاا    اسی ممهویی اسالمی ایران،قانون اس 3اصل  21که منظوی قانونگذای ری بند ریحا ی

منظوی برقرایی عدا ا امتماعی برای عموم شاهروندان اساا. پرساص اصایی ایان      و یفع فقر به
تحقاق عادا ا    ری یاستای یهای بازنشستگمدااال  رو ا ری صندوقمقا ه ری اصوص حدور 

ی موفق یا ری کنای نوعی اصو  یک طرح تأمین امتماعاسا. بنابراین پژوهص حاضر به یامتماع
کناد. ری ایان اصاوص صاندوق     هاای بازنشساتگی بریسای مای    ها ری صاندوق مدااال  رو ا

-هاای اساناری  ای رایر که تحقیاق باا اساتفار  از رار    بازنشستگی تأمین امتماعی مایگا  ویژ 
 ای و با تأکید بر تحییل محتوای اصو  قانون اساسی ممهویی اسالمی ایران به بریسای کتابخانه
منظوی امرای بناد  اسا که نحوة اعما  حاکمیا قوة مجریه به پررازر. فرضید تحقیق آنآن می

و  های بازنشساتگی گذایی صندوققانون اساسی، مداایه ری نحوة سرمایه 12و اصل  3اصل  21
 ااص صندوق تأمین امتماعی اسا که ری فرایند بحث تا نتیجه اثبا  شد  اسا. طویبه
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 مقدمه
ممهویی اسالمی ایران سه یکن عادا ا امتمااعی،    2484انداز ها و اهداف سند چشمری آیمان

 یو ری ایاران و یفا  و امنیاا امتمااعی منظاوی شاد  اساا. ازایان       حفظ کراما و حقوق انسان
هاا  سبب نوع تعهدا  و حمایاهای امتماعی بهاصوص سنوا  اایر بنا به نقص پرینگ بیمهبه

 2291مصاو    کاای  ا مییای باین  سازمان 281 شمایة نامدمقاو ه نیز ری ای شد  اسا.تومه ویژ 
 اقتصااری  و امتماعی هایپریشانی قبا  ری مامعه که اسا «حمایتی» منز دبه امتماعی تأمین
 از ناشای  بیماایی  و حاوار  ، بایرایی، بیمایی عیابه افرار ریآمد شدید کاهص یا قطع از ناشی
 و ریماان  هاای هزیناه  افازایص  از ناشای  همچنین و فو ، سا مندی، ازکایافتارگی، بیکایی، کای

قاانون اساسای    3اصال   21رهد. ری ایران نیز وفق بند می ایا ه اور اعضای به اانوار  نگهدایی
ییزی اقتصاار صاحیو و عارهناه طباق     ی، رو ا ممهویی اسالمی موظف به پیممهویی اسالم

شد  اسا. حق براویرایی از تأمین امتمااعی  « ایجار یفا  و یفع فقر»منظوی ضوابط اسالمی به
هاا  ذکر شد  اسا و ری حا  حاضر میییاون « حقی همگانی»عنوان قانون اساسی به 12ری اصل 

اصوص بازنشستگی، به موماب قاانون یاا    ایای تأمین امتماعی بهمنظوی براویرایی از مزنفر به
اند و هر ماهاه مباا  ی یا باباا حاق بیماه پرراااا       پرراز سازمان تأمین امتماعیقرایرار بیمه

کنناد، بااه امیاد اینکاه ری شاارایط ساخا از ممیاه بیمااایی، پیاری و ازکایافتاارگی، ایاان        مای 
ییزی مند شوند. مدیریا و برنامهاز مزایای آن بهر  گذایی رستگیر ایشان باشد و ری واقعسرمایه

عنااوان ساارماید صااندوق بازنشسااتگی بااا هااای پررااتاای بااهمناسااب ری اصااوص حااق بیمااه
نوعی که ایزش واقعی این ومو  حفاظ شاور تاا    صحیو آنها ری ایتباط اسا، به« گذاییسرمایه»

ماد  و بیندماد  صاندوق یا    تاا  هم بتوانند ری مقابل تویم روام راشته باشد و هم تعهادا  کو 
قانون ساااتای نظاام ماامع     7مارة  22مانند ازکایافتارگی، بازنشستگی و... تأمین کنند. ری بند 

هاای بازنشساتگی،   از موایر پایدایی مناابع ماا ی صاندوق    2323یفا  و تأمین امتماعی مصو  
و  2394متماعی مصاو   قانون تأمین ا 2گذایی اسا. همچنین ری مارة ریآمد ناشی از سرمایه

آماد  اساا: صاندوق مکیاف اساا تاا باا         2322اساسانامد ساازمان تاأمین امتمااعی      1مارة 
گذایی از محل ومو  ری ااتیای، ریصدر افزایص توان ما ی اور برآید. اگرچه هر رو اصل سرمایه

فقار و   منظوی یفاع های امتماعی بهایجار یفا  و حمایا قانون اساسی رو ا یا مکیف بر 12و  3
ساری مشاکال  و مخااطرا     یک با یویایویی برای افرار به کمک یاستای ری ایبیمه هایحمایا

 توزیاع  ری ایجارشد  هاینابرابری اصالح یا غیر ، کاهص و سا مندی ازکایافتارگی، بیکایی، مانند

تیابی ترین چا ص نظری و امرایی، نحوة امرای این اصاو  و رسا  ریآمد رانسته، و ی بزیگ او ید
به اهداف مویرنظر قانونگذای اسا. ضروی  تحییل این موضوع از این منظر شایان تومه اسا که 

هاای بازنشساتگی   توسط صندوق تکا یف رو ا )قوة مجریه( ری یفع فقر مصرح ری قانون اساسی
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منظاوی ایجاار یفاا     که سااتایی عمومی و غیررو تی راشته و استقال  حقوقی و ما ی رایند، به
پذیر نیسا. ری این زمینه یک فرض راا اا رو اا ری   ومی و تأمین امتماعی همگانی امکانعم

های بازنشستگی با ومور استقال  آنهاا، از ناوع راا اا رو اا ری باازای و انحصاای       اموی صندوق
های بازنشساتگی  گذایی صندوقکاهی عمومی اسا و فرض ریگر تکییف رو ا ری نحوة سرمایه

واقاع ساااتای   کاه باه  ین امتماعی( از نوع اعما  حاکمیاا اساا، ریحاا ی   طوی مشخص تأم)به
شادگان تأسای    های بازنشستگی با ومور این رو فرض، بر ایا د ادما  صرفاً باه بیماه  صندوق

های امتماعی برای عموم شهروندان ندایند. شایان تأکید اسا ری شد  و تکییفی بر ایا د حمایا
منز اد تماامی قاوا.    باه « رو اا »عنوان قوة مجریه اسا و نه به« رو ا»این پژوهص اطالق  فظ 

 یری یاستا یهای بازنشستگحدور مدااال  رو ا ری صندوقسؤا  اصیی این مقا ه ری اصوص 
هاای فرعای   پاسخ به این پرسص مستیزم پاساخگویی باه پرساص    اسا. یتحقق عدا ا امتماع

گاذایی ری  تگی، چیساتی سارمایه  های بازنشسا گذایی صندوقهمچون چیستی سااتای سرمایه
صااندوق بازنشسااتگی تااأمین امتماااعی و چگااونگی اعمااا  حاکمیااا یااا راا ااا رو ااا ری   

گاذایی، انتصاا    سیاستگذایی منابع ما ی صندوق تأمین امتماعی )شامل قانونگذایی و مقریا 
 مدیران ایشد( اسا. 

ها ری تحقق عادا ا   اهای بازنشستگی و تکا یف روتاکنون مقاه  زیاری ری حوزة صندوق
های متنوعی با یویکرر قانون تأمین امتماعی و قانون کای انجام امتماعی نگاشته شد  و پژوهص
 :تأمین امتماعی به رو ا بدهی»توان به مقاه  زیر اشای  کرر: گرفته اسا که از ممید آنها می

تد عباا  انادان   نوشا « 2488افاق   ری بینای و پایص  تأثیرگاذای  عوامال  بریسای  قاانونی،  منشأ
 یبریسا  باه  مطا عاه  نیا ا، 2324فصینامد تأمین امتماعی ری تابساتان   1منتشرشد  ری شمایة 

 پررااتاه  یامتمااع  تاأمین صندوق  یما  یداییآن بر پا تأثیرا و  رو ا هایبدهی یقانون منشأ
 های توسعد هازای  باا تأکیاد بار    وضعیا نظام آمایی کشوی ری زمیند تهید شااص»مقا د  .اسا

ا ساارا  میاری ری   نوشتد طاه ناویا یهی و اعظام   « کنی فقر و گرسنگی شدید(آیمان او  )ییشه
کشاوی ری   ینظام آماای  ایوضع یابیایز یپ ری فصینامد تأمین امتماعی، مقا د مذکوی 12شمایة 
 یفقار و گرسانگ   کنای ییشاه  یعنیبر آیمان او   دیهزای  با تأک دتوسع هایشااص دیتو  زمیند

ها، محتوا و اصو  کیی حاکم حق براویرایی از تأمین امتماعی: ویژگی»مقا د . اسا بور  دیشد
مقا ه باه   نیا ریفصینامد تأمین امتماعی،  38نیا ری شمایة نوشتد رکتر مرتضی شهبازی« بر آن
نظاام  »مقا اد   پررااته شد  اساا.  یامتماع تأمیناز  یبراویرای حقاصو  حاکم بر  ترینمهم

فصینامد عیمی پژوهشای   21نوشتد رکتر بهرام پناهی ری شمایة « و اقتصار بازای تأمین امتماعی
 ماویر  رو ا مدااال  زانیم و پررااته مهان ری یامتماع تأمین ری بازای نقص بهیفا  امتماعی 

 اساالمی  ممهویی اساسی قانون ری نابرابری و فقر با مقابیه مایگا ». مقا د اسا گرفته قرای بحث

 ،2321 زمساتان آویر سیاسی پااییز و  فصینامد ی  98ری شمایة  مهدویانتد عییرضا نوش«  ایران
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ااور یا   یاقتصاار  یهاا اساا یس دیا رو اا با  یمقابیه با فقر و نابرابر یمعتقد اسا برا سند ینو
نوشتد طیبه میییی  ،تجای  و ا زاما ، بازنشستگی یهاصندوق یگذایهیسرما کتا  اصالح کند.

 هاای نظاام بازنشساتگی و   هاای طارح  گاذایی این کتاا  باه اناواع سارمایه    ؛ ری 2322ری سا  
هایی های بازنشستگی )یهیافا. کتا  مدیریا اقتصاری صندوقپررااته شد  اسا یبازنشستگ

کشاویی ری   بازنشستگی صندوق پژوهیسیاسا شد  توسط مؤسسداز تجای  مهانی( گررآویی
هً به یکی از تکا یف قوة مجریه مصرح ری قانون . نوآویی این پژوهص، آن اسا که او2329سا  

اساسی ممهویی اسالمی ری قا ب ایجار یفا  و یفع فقر برای عموم شهروندان پررااته و ثانیاً به 
های بازنشستگی و انحصاای )کااهی عماومی(    نقص مدااید رو ا ری سیاستگذایی ما ی صندوق
کایبرری و با استفار  از تحییل محتوای اسنار اشای  شد  اسا.. این مقا ه رایای یوش تحیییی و 

و قوانین مومور اسا. ری این زمینه با هدف پاساخگویی باه پرساص اصایی ری مبحاث او  باه       
هاا  های بازنشستگی با یویکرر ایجار انحصای توسط صندوقگذایی صندوقتحییل سااتای سرمایه

ق و مداایاد رو اا ری مادیریا    )تأمین کاهی عمومی( از با  سورآویی، پایدایی ماا ی صاندو  
های بازنشستگی و سپ  ری مبحث روم باه  منظوی تحقق عدا ا امتماعی، انواع نظامصندوق به

مقو د یفا  عمومی و تأمین امتماعی همگانی مبتنی بار اصاو  قاانون اساسای باا ذکار مایگاا         
تاأمین   گاذایی ری صاندوق  هاا و نحاوة سارمایه   گذایی صاندوق حقوقی، نقص رو ا ری سرمایه
 امتماعی پررااته شد  اسا. 

 

   یبازنشستگ هایصندوق ساختار براصول حاکم 
گیری، امرا و نظای  هر سازمان یا نهاری رایای سااتایهای مناسب امرایی مانند شئون تصمیم

نامه یا هر نوع مقاری  ری  اسا. بنابراین تعریف و مایگذایی سطوح سازمانی متکی بر قانون، آیین
ا زامی اسا و سپ  استقال  یکن امرایی هر سازمان یعنی راشتن ااتیایا  کافی این اصوص 

ا مییی کاای  و عدم اعما  مداایه یا نفوذ سیاسی حا ز اهمیا اسا. بر همین اسا  سازمان بین
مانبد نمایندگان کایگران، کایفرمایان و رو اا یا ری هیاأ  مادیرة هار طارح تاأمین       حضوی سه

ابازایی محاافظ ری برابار مادااال  سیاسای و تضامین آن طارح تاأمین         عناوان  امتماعی یا به
منظوی حفظ ثبا  سیاسای و ماا ی مامعاه و ری    ها هموای  بهامتماعی شنااته اسا، زیرا رو ا

هاا  انحصای راشتن بازای و تأمین کاهی عمومی تمایل به مداایه ری اموی ما ی و سیاسی صاندوق 
هار   2222ا مییی کای یش کمیسیون کایشناسان سازمان بینری گزا(Gertler,1999: 25). رایند 

هاای او یاد   یکای از شاکل   .(ILO, 1989)نوع راا ا رو ا ری منابع صندوق ممنوع شد  اسا 
ها ری بازای تومه آنها به همین مسئید آثای اایمی اسا، اوا  این راا ا از طریق راا ا رو ا

(. کاهی عماومی  288:  2321سییتر و تونکی ، وضع ما یا  باشد اوا  تأمین کاهی عمومی )ا
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هاای  مثابد یک کل یاا باین براای گارو     کاهیی اسا که استفار  از منافع آن بین همد مررم به
طاوی معماو  توساط نهارهاایی کاه ری ما کیاا       مامعه تقسیم شد  اساا. کااهی عماومی باه    

 (.  12: 2324شوند )شم ، اند، تأمین میعمومی
 

 گذاری سرمایهسودآور بودن  .1
هاای بازنشساتگی حاا ز اهمیاا     گذایی صاندوق بینی اهداف مشخص و اثرگذای ری سرمایهپیص

هاا و ایا اد   ترین هدف هر طرح تاأمین امتمااعی اساتمرای حمایاا    اسا، زیرا رستیابی به اصیی
ادما  تعهدشد  از طریاق مادیریا کایاماد، توماه باه اطرهاای ماا ی و اقتصااری ناشای از          

عباایتی ویور و اارو    تومه به ت ییرا  ممعیتی، تومه به پایدایی ما ی طرح یا باه تصمیما ، 
گذایی با تومه به مت یرهای اقتصاری، سیاسای و ممعیتای، گساترة    ما ی طرح، ییسک سرمایه

 Pay As تا توازن بین ریآمد و هزیند   Fully Fundedگذایی کاملهای ما ی از اندواتهسیستم

You Go گاذایی  بینی هدف ری سرمایها مییی ری زمیند پیصن زمینه رو سند بیناسا. ری همی
های بازنشستگی ومور رایر: یکی رساتویا عمل مادیریا رایایای صاندوق بازنشساتگی      صندوق
ا مییای آماد    سازمان همکایی و توسعد اقتصاری که ری قسمتی از این سند باین  1881مصو  

ساتگی بایاد براساا  هادف اصایی یاک صاندوق        اسا: مقریا  مدیریا رایایی صندوق بازنش
وضوح، اهداف ما ی آن صندوق بازنشساتگی یا  گذایی باید بهبازنشستگی باشد و سیاسا سرمایه

هاای  گاذایی صاندوق  (. همچنین رستویا عمل سارمایه OECD, 2006: 10ری نظر راشته باشد )
 ,ISSA)عی یسید  اساا  ا مییی تأمین امتماکه به تصویب اتحارید بین 1823تأمین امتماعی 

هاای تاأمین امتمااعی مصاو      گذایی صاندوق که ری رستویا عمل سرمایهطویی، به(53 :2013
های بازنشساتگی یا،  ا مییی تأمین امتماعی عیا تعیین اهداف برای صندوقاتحارید بین 1823

تی بیندمد  ها، ماهیگذایی رانسته اسا، زیرا تخصیص هدفمند رایاییاثر آن بر سااتای سرمایه
بناابراین   .(ISSA, 2013: 53)گاذایی متناساب باشاد    رایر و باید با اهداف صاندوق ری سارمایه  

 اند.نفعان طرح مسئو گذای ری مقابل ذیمدیران طرح تأمین امتماعی و سازمان سرمایه
 

 پایداری مالی صندوق  .2
ه و با ری نظر راشاتن مواعاد   گذای ری هر طرح باید امکان ایفای تعهدا  آن طرح یا راشتسرمایه

ایفای تعهدا ، حفظ نقدینگی مها پایدایی طرح یا مدنظر راشته باشد. ضمن اینکه نوع تأمین 
گاذای  ماد  و بیندماد  آن کااماًل هماهناگ باشاد؛ یعنای سارمایه       ما ی طرح با اهاداف کوتاا   

اکنادگی تعهادا ،   نفعان، ناوع و پر ها و تعهدا ، میانگین سنی ذیبایستی به مواعد پررااامی
های ممعیتی، محاسبا  اکچو ری و نوسانا  نرخ ایز توماه راشاته   سن امید به زندگی، شااص
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یو نظاای   (. ازایان 2: 2329طا قاانی،   پذیری باهیی راشته باشاد )ناویوز  عبایتی ییسکباشد، به
ا ی هاای ما  مستمر بر عمیکرر طرح و ایا د گزایش توسط حسابرسان، نیازمناد انطبااق سیاساا   

هاا  سازی برای این طرحطرح با اقتصار میی اسا و این انطباق نباید ری مفهوم مداایه یا تصمیم
های گذایی طرح(. ابزایهای سرمایه12: 2322توسط رو ا یا ریگر امزای رو تی باشد )میییی، 

ای ها اند از اویاق قرضه )اویاق بهارای رو تای و اویاق منتشرشاد  توساط مؤسساه    ای عبای بیمه
گاذایی ری باازای ساهام    های بانکی رایای ساور، سارمایه  ها، سپرر اعتبایی(، اویاق قرضد شرکا

طوی ااتصاص منابعی برای سااا مساکن،  های ثابا( و همینعاری و ممتاز، مست ال  )رایایی
 زیاایانی،  گاذایی ااایمی )فاالح   ایجار واحدهای تو یدی یا تجایی متعیق به صندوق و سرمایه

گذایی اایمی ضمن ری نظر راشتن ییسک ت ییر نرخ ایز اصوهً باه اویاق  (. سرمایه212: 2323
شوند. این ابزای زمانی مفید اواهد بور کاه از  بهارای که برای تأمین امتماعی مفیدند، محدور می

هاا و...( بسایای محتاطاناه    نظر کنتر  و مصونیا ری برابر اطرها )کاهص ایزش نرخ ایز، تحاریم 
هاا براساا  افازایص نارخ ایز،     (. ری واقع ایزش رایایی212: 2323 زیایانی، یرر )فالحصوی  پذ

 یابد.  طوی نامنظم افزایص مینوسانا  بازای و میزان تقاضا به
آن « سورآویی»هر طرح با « پایدایی ما ی»بنابر شرح موایری که گفته شد، رو موضوع      

طیبد، ضمن اینکاه  طوی همزمان، ییسک باهیی یا میری تقابل اسا؛ یعنی امکان این رو مهم به
پذیری آن یا باه اواهد برر. به همین ر یل مدیریا هر طارح  سن و شرایط آن طرح نیز ییسک

همرا  سور آن ری اصو  تأمین امتماعی حا ز اهمیا اسا، زیرا تضمین بازگشا اصل سرمایه به
ی رو مقو اد مهام مطارح اساا: نخساا      طوی کیی ری اصوص ایمنگذایی مهم اسا. بهسرمایه

ایمنی قانونی یعنی برگشا ایزش اسمی اصل ذاایر و روم ایمنای اقتصااری یاا ایمنای واقعای      
شد  متناسب با نوسانا  اقتصاری مانند تویم. باه هماین   گذایییعنی حفظ ایزش ذاایر سرمایه

صاوی  اویاق  و تای باه  هاای ر گذایی ری بخصرنبا  سرمایههای امتماعی بهمنظوی تقریباً طرح
شد  از طرف رو ا هستند )ااوان بهبهانی و مسعوری اصل، قرضد رو تی یا اویاق قرضد تضمین

(. شایان ذکر اسا منصرف از سورآویی و پایدایی ما ی هر پروژة تأمین امتمااعی،  228: 2321
بازایهاایی   گذایی منطبق بر اصو  محیط زیسا و اموی بشرروستانه و پرهیز از حضوی ریسرمایه

گاذایی ری هار طارح    ترین اصو  مرباوط باه سارمایه   چون فروش اسیحه و موار مخدی از بدیهی
 .تأمین امتماعی اسا

 

 های بازنشستگی مدیریت صندوق . تأثیر نوع حاکمیت در3

 ایجار گذاییسرمایه اموی مطا عد منظویبه کایگروهی(ISSA) امتماعی  تأمین ا میییبین انجمن

 مادیریا  یهنمورهای شد. منجر بازنشستگی ومو  برای مدیریا یهنمورهایی تدوین به که کرر



 1123...   یهای بازنشستگتأثیر مداخالت دولت در صندوق

تمرکز رایر.  هاگذاییعمییا  سرمایه بر حاکم هایشرطپیص و کای سازمان سااتای ومو  ایسا بر
رو  1884ا مییی تاأمین امتمااعی ری ساا     براسا  یهنمورهای کایگرو  مطا عاتی انجمن بین

. مادیریا مساتقیم ساازمان    2های تأمین امتماعی مفاروض اساا:   ری طرحگذایی نوع سرمایه
. واگاذایی  1های تأمین امتمااعی؛  گذایی صندوقمجری طرح تأمین امتماعی ری حوزة سرمایه

هاای تاأمین امتمااعی باه اشاخاص تجاایی اصوصای        گذایی صندوقمدیریا فعا یا سرمایه
گیرند  های تصمیمصراً رو تی باشد، هیأ (. چنانچه صندوق بازنشستگی منح4: 2322)میییی، 

گیاری  گاذایی تصامیم  ها و کایفرمایان ری اصوص یوش سرمایهیعنی نمایندگان رو ا، اتحاریه
گاذایی  گیاری مهاا سارمایه   های قانونی، ری تصمیمسبب محدوریاها بهکنند. این صندوقمی

اعی مانناد تساهیال  یفااهی،    هاای امتما  گاذایی اغیب محدور به اعطای وام به رو ا یا سرمایه
ای اقادام  اویاق قرضد ارید مسکن یا اویاق قرضد ارید سهام شرکا صنعتی باا اهاداف توساعه   

ها نیازهاا و ا زاماا  آن رو اا یا مشاخص     گذایی ری این طرحکنند. ری واقع عمیکرر سرمایهمی
ضه فاقد نقادینگی یاا   گذایی رو تی، بازایهای سهام و اویاق قرکند. ری چنین سااتای سرمایهمی

نوعی کمبور ذاایر ما ی رو ا یا ری غیرحقیقی اسا و ری واقع پشتواند پو ی محکمی ندایر و به
کناد. عاوامیی مانناد عادم پاساخگویی و مسائو یا       قا ب اویاق قرضه بدون پشتوانه تأمین مای 

نابساامانی  مدیران، سااتای سنی اعضای صندوق، رهیل تاییخی و ترمیحا  صندوق نیز ری این 
سبب ا زام مدیران بار پاساخگویی ری   های اصوصی بهمؤثر اسا. این ری حا ی اسا که صندوق

گاذایی  نفعان ری زمیند تصمیما ، نحوة امرا و نظای  محدوریا بیشتری ری سارمایه مقابل ذی
هاا نیاز   ها با استفار  از اعماا  حاکمیاا ری تصامیما  ایان صاندوق     رایند، اگرچه اغیب رو ا

گذایی، ییشه ری تحوه  (. یویکررهای نوین سرمایه212: 2323 زیایانی، کنند )فالحایه میمدا
های تاأمین امتمااعی راشاته اساا. ایان یویکررهاا       آمد  ری سیستماقتصاری و ت ییرا  پیص

ماای اویاق قرضاه؛  ( گارایص باه     گذایی ری ساهام باه  اسا از: ا ف( گرایص به سرمایه عبای 
هاا ری ااای  از کشاوی    ا مییی و نگهدایی بخشی از سبد رایایی ایان صاندوق  نگذایی بیسرمایه

(Philip & Davis, 2002: 2)سااهیی بازیگ، اغیاب فساار     های با بویوکراسی و ریاوان . صندوق
بناابر نظار باناک     شور.تری حاصل میارایی بیشتری اواهند راشا و ری نتیجه بازرهی ضعیف

ی مومور ری پنج زمینه مشکل رایناد: عادم تطبیاق باا شارایط      های تأمین امتماعمهانی، نظام
محیط اقتصاری مدید، ایا د ادما  غیرموثر، تأثیرا  اقتصاری نامطیو ، فقدان پایادایی ماا ی   

حل چندمانبه شاامل  بانک مهانی بر این باوی اسا که یک یا  و سطو باهی مخاطرا  سیاسی.
هاای حاضار و   یبا  مدیریتی بهترین ماوا  باه چاا ص   ترکیبی از مزایا، تأمین منابع ما ی و ترت

ترین عوامل هزم ری تادوین ساااتای   مهم . (Holzmann, 1999: 20)آیند  تأمین امتماعی اسا
هاا باا شارایط ماررم و     های تأمین امتماعی سازگایی این طرحمدیریتی کایامد ری نظام و طرح

ع ریپیماسای حاکمیاا از ریگار    کشاوی و ناو   عرف آن کشوی اسا. همچنین توسعد سیاسای ری 
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شور. مسئو یا نهایی تأمین یفاا  امتمااعی   عوامل مؤثر ری تدوین سااتایهای صندوق تیقی می
و اقتصاری مررم با رو ا مرکزی اسا که وظیفد تنظیم مقریا  و تخصیص ومو  ری چاایچو   

مهاان از ممیاه    عهد  رایر. ری بیشتر کشویهای پیشرفتد صنعتیهای اقتصاری میی یا بهبرنامه
ای حاوزة تاأمین امتمااعی باه مؤسساا       هاای بیماه  کشویهای عضو مامعد ایوپا، ارایة سازمان

عمومی غیررو تی واگذای شد  و رو ا اغیب نقص ناظر بر امرای قوانین مصو  یا بر عهاد  رایر  
 های ناشی از راا ا رو اا کاه  ترین ییسکمهم .(23: 2321)ااوان بهبهانی و مسعوری اصل، 

اساا از: شکساا رو اا ری عمال باه       گذایر عباای  نفعان صندوق بازنشستگی تأثیر میبر ذی
شدگان توسط رو ا بارای  های بازنشستگی، استفار  یا سوءاستفار  از ومو  متعیق به بیمهوعد 

سابب اساتفار  از وماو  متعیاق باه      رستیابی به اهداف امتماعی، عمیکرر ضاعیف صاندوق باه   
عنوان منبع ذایرة ماا ی بارای رو اا، از رساا     های مستقیم یا بهعطای وامشدگان برای ابیمه

(. بارای  28: 2329ر یل فسار یا ضعف مادیریا )موساا م و پاهسایو ،    یفتن ومو  صندوق به
گذایی )نسبا ذاایر باه تعهادا ( ساه یوش وماور رایر: او  از طریاق      افزایص نسبا اندواته

روم از طریق افزایص منابعی که بارای ذااایر کناای گذاشاته     کاهص تعهدا  )مثالً قطع مزایا( و 
هاا( و ساوم از طریاق بهباور باازرهی      طوی معمو  باا افازایص ما یاا  بار پرراااا     شور )بهمی

تارین یویکارر، افازایص باازرهی     های مومور صندوق که از نظر سیاسای عماومی  گذاییسرمایه
(. شاید بتاوان گفاا یکای از    28: 2329)موسا م و پاهسیو ،  های صندوق اساگذاییسرمایه

های رو تی، شفاف نبورن مدیران آنان باشد که ری واقع باا  ترین رهیل عدم موفقیا صندوقمهم
کنناد،  های وقا یا رنبا  و تأمین مای ومور ا زاما  قانونی و وظایف اور، اهداف سیاسی رو ا

هاای بازنشساتگی   میکرر صندوقعبای  بهتر سطو مداایه یا نوع حاکمیا ری یک کشوی بر عبه
 رهد.کشوی مؤثر اسا و ری واقع مدیریا رو تی، بازرهی یا کاهص می

 عباای   2224ای بانک مهانی با عنوان گریز از بحران کهنسا ی ری سا  یویکرر چندهیه    
با بازنشستگی نرخ ثابا برای تمامی شهروندان که امبایی  بویریجاسا از  هید نخسا که از نوع 

شور. هید روم که از نوع مشابه نوع بیسمایک اسا کاه  اسا و توسط بخص عمومی مدیریا می
آویر و آن هام امباایی اساا، و ای     بازنشستگی مرتبط با سابقد کای یا برای کایگران فراهم مای 

های بازنشساتگی یا بار مبناای    شور و هید سوم که پرراااتوسط بخص اصوصی مدیریا می
(. همچناین نظاام تاأمین امتمااعی     18: 2321ناد )باوینبرگ و همکاایان،    کااتیایی مهیا می

اساا از هیاد او : تاوی ایمنای      عباای   (ILO)ا مییای کاای   چندهیه براسا  مد  سازمان باین 
شور و حداقل ریآمد امتماعی ری قا ب یک طرح ضدفقر که مزایای آن از طریق رو ا تدایک می

ن هیه مزایایی با نرخ ثابا یا همرا  با اادما  ریماانی پایاه    کند. اییا برای نیازمندان تأمین می
شور و ممکن اسا مبتنی بر بریسی کند و از طریق نظام ما یاتی سا یانه تأمین ما ی میایا ه می

وضع ریآمد باشد؛ هید روم، طرح مستمری رو تی بدون اندواته و مبتنی بر مزایاای معاین یاا    
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ی که از طریق تأمین امتماعی رو تی برای شاغالن تادایک  طرح مبتنی بر حق بیمد معین صوی
کند. این هیه ری بیشتر ماوایر از طریاق حاق    صوی  توازن هزینه با ریآمد عمل میشور و بهمی

شور؛ هید سوم، طرح مستمری انفراری رایای اندواته کاه از  های پررااتی تأمین ما ی میبیمه
تواند امباایی یاا ااتیاایی    و بسته به شرایط می شورطریق رو ا یا بخص اصوصی تدایک می

عناوان طارح رایای اندواتاد    باشد. این هیه همچنین ممکن اسا با هید روم ترکیب شور و باه 
که به بحاران اقتصااری و بادهی     1882و  1882های مز ی عمل کند. بحران ما ی مهانی سا 

هاای بازنشساتگی یا باه      و نظامرنبا  آویربخص عمومی تبدیل شد  اسا، چا ص ریگری یا به
های بازنشستگی تاوازن ریآماد و   توان طرحمیزان متفاوتی تحا تأثیر قرای رار  اسا. ریگر نمی

تر شدن وضعیا ما ی رو ا، فشای عنوان بهشا امن  حاظ کرر، چراکه وایمیا به (page)هزینه 
(. 18: 2321و همکاایان،  های بازنشستگی هید نخسا یا شد  بخشید  اسا )بوینبرگ بر طرح

ری رنیای امروز هیچ چا شی به قطعیا سا مندی مهانی ممعیا نیسا و رایای چنین اثر بزیگ 
های رو ا و بر یشد آتی سطو زندگی و نیاز بار   مدتی بر حجم و شکل بورمهو مداوم و طوهنی

 (.49: 2321مهانی و حتی نظم مهانی نخواهد بور )بوینبرگ و همکایان،  ثبا  اقتصار
 

 هایگذاری صندوقمقرراتدر  تدخالت دول یو اقتصاد یابعاد حقوق
 ی در ایران  بازنشستگ

های حقوقی مختیف، متفاو  اسا. سر های سیاسی و نظاممفهوم تأمین امتماعی ری اید و وژی
بیاانگر تاأمین ریآمادی اساا کاه باه       « تأمین امتماعی»ویییام بوییج معتقد اسا که اصطالح 

شور و همچنین تأمین ریآمد ریآمد به عییی مانند بیکایی یا حارثه مایگزین آن میهنگام قطع 
سبب مارگ، شاخص ریگاری از    اند و نیز آنها که بهعیا پیری بازنشسته شد برای کسانی که به

هاایی یا کاه باه مناسابا تو اد،      اند و تأمین مخای  استثنایی مانند هزیناه حمایا محروم ماند 
(. ادماتی که 37: 2312آید، اصوهً تأمین حداقل ریآمد گویند )طا ب، یص میازروا  یا مرگ پ

منظوی مساعد  به مستخدمان هنگام پیری، بیماایی، ازکایافتاارگی،   سازمان تأمین امتماعی به
هایی اسا ، کمک«های امتماعیحمایا(. »47: 2373آویر )شکری، عمل میبیکایی و غیر  به
ای اااص یاا تماام طبقاا      تماعی یا تأمین امتماعی نسبا باه طبقاه  های امکه از طریق بیمه

ها یکی از طرق توزیاع مجادر ریآمادها و تاأمین عادا ا      گیرر و این حمایاامتماع صوی  می
(. تعریف بانک مهانی از حمایا امتمااعی متفااو    29: 2371امتماعی اسا )مجتبوی نا ینی، 

منظوی تاأمین رو هادف:   و ا و حوزة عمومی بهاسا از مدااید ر اسا؛ حمایا امتماعی عبای 
ها و موامع همبسته برای مدیریا هرچه بهتار اطرهاا؛ روم حمایاا    او  یایی به افرار، اانوار 

 (.  73: 2322اند )ینجبران و فرهمند صابر، مستقیم از کسانی که با فقر شدید رسا به گریبان
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 های بازنشستگی اعمال حاکمیت دولت در صندوق .1
قانون اساسی ممهویی اسالمی برااویرایی از تاأمین امتمااعی یا حقای همگاانی       12اصل  ری

بر ایجار یفا  و یفع فقر تأکید رایر. سازمان تاأمین امتمااعی     3اصل  21رانسته اسا و ری بند 
، 2394قاانون تاأمین امتمااعی مصاو       12مؤسسد عمومی غیررو تی اسا که به استنار مارة 

ها، ومو  و ذاایر و اماوا  ساازمان، وماو     شور: حق بیمهمحل ذیل تأمین می منابع ما ی آن از
هاا و هادایا. مشاموهن قاانون     های نقدی مقری ری این قانون، کماک حاصل از اسای  و مریمه

عناوان ری مقابال    . افاراری کاه باه هار    2اناد از:  ق. .ا عبای  4تأمین امتماعی به استنار مارة 
ماارة  «  ». صاحبان حرف و مشاغل آزار )به موماب بناد   1کنند؛ میرییافا مزر یا حقوق کای 

های کنندگان مستمری. رییافا3قانون برنامد پنجم توسعد اقتصاری، امتماعی و فرهنگی(؛  12
بازنشستگی، ازکایافتارگی و فو . سازمان تأمین امتماعی به مومب قانون برناماد ساوم توساعد    

عهد  رایر. این بخص از برناماد  به مد بیمد همگانی کشوی یانهاری اسا که مسئو یا امرای برنا
شور و مز ی از اعما  حاکمیا رو ا ترتیب زیر نظر مستقیم رو ا ارای  مییفا  امتماعی بدین

های وابساته  های عمومی نیز مزء سازمان)قوة مجریه( اسا. ری نظام حقوق ارایی ایران مؤسسه
هاای عماومی اصاطالح    شوند و ری تعریف نهارها و مؤسساه به رو ا ری مفهوم اعم آن تیقی می

مسامحه ری تعبیر اسا و منظوی قانونگذای این باور  اساا کاه ایان مؤسساا  باه       « غیررو تی»
اصطالح غیررو تی، مشمو  مقریا  قانون محاسبا  عمومی ناظر بر ارایة ما ی مؤسسه نیستند، 

ی ری نظای  ما ی بار مؤسساا  عماومی    قانون اساسی، ریوان محاسبا  کشو 99بیکه وفق اصل 
غیررو تی محدور به یسیدگی و حسابرسی به اعتبایا  مذکوی ری بورمد کشوی اسا )کدادایی 

های تأمین امتماعی ری ما کیا عمومی اسا، و ی رو اا ساهامدای   (. صندوق27،2 ،و همکایان
مین یفا  مررم از اعما  آن نیسا و حق برراشا از عایدا  صندوق یا ندایر. اگرچه یفع فقر و تأ

عنوان نخستین تکییاف حاکمیاا   حاکمیا اسا و رو ا مکیف اسا امکانا  یفاهی مررم یا به
سیاسی فراهم سازر، مررم نیز از حق مطا بد قانونی مزایای تأمین امتمااعی براویرایناد و ایان    

بنابراین تاأمین  های صالحیتدای اسا. حق رایای ضمانا امرای مؤثر از طریق مرامعه به رارگا 
امتماعی از نهارهای حاکمیا میی اسا که با مشایکا قانونی افرار مامعه تأسای  شاد  و ری   

کند؛ پ  اوهً تأمین امتمااعی  حدور قانون، افرار مامعه یا ری قبا  اطرهای امتماعی بیمه می
ا رو اا  های حقوق عمومی اسا؛ ثانیاً وظایف نهار تأمین امتمااعی از اعماا  حاکمیا   از شااه

فقاط شاامل نظام    اسا نه از اعما  تصدی. رامند اعما  حاکمیا رو ا بسیای وسیع بور  و ناه 
عمومی راایی و اایمی اسا، بیکه ارایة اموی یفاهی و عمومی مامعه یا نیز ری بررایر )نصیری، 

 یکشاوی رایا  یامتمااع  تاأمین قانون سااتای نظاام ماامع یفاا  و     گر،یر یسو از (.222: 2328
و  میقانون، مفااه  نی. ری اسازرمی زیمشابه متما نیقوان گریاسا که آن یا از ر یمهم هایگیویژ
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مختیاف آن، حادور    یو قیمروهاا  یامتماع تأمینمفهوم  یعنی ،یقانون اساس 12اصل  نیمضام
مشاایکا بخاص    دحادور راا اا رو اا و رامنا     ناه، یزم نیا رو اا ری ا  فیو تکی یحق همگان

قاانون،   نیا ا نیشد  اسا. همچنا  نییو تب فیتعر یامتماع هایحمایا و هابیمهری  یررو تیغ
یا یوشان   یو ادما  امادار  یامتماع هایحمایا ،یامتماع هایبیمه ةسه حوز یاصو  و مبان

 نیاریا و بن هیا پا میمفااه یا نسبا به هم مشخص کارر  اساا.    هاحوز  نیسااته و حد و مرز ا
ارغاام   رقابلیبورن منابع آنها، غ ینسینیآنها، مشاع و ب بورن یررو تیمانند غ یامتماع هایبیمه

 تاأمین )مگر با  هابیمه نیا هایهزینهتعهدا  و  صیافزا ایآنها، ممنوع هایرایاییبورن منابع و 
 نیا ری ا ،یامتمااع  هاای بیماه   تداوم ادما یو ضمانا رو ا برا ایمعار ( و مسئو  یبای ما 

 (.2: 2321)کریمی،  شد  اسا انیب یوشنیبهبای  نینخست یقانون برا
 

  رانیدر ا یهای بازنشستگگذاری صندوقمشکالت سرمایه .2

اساا   های بازنشستگی ری ایران عبای گذایی صندوقترین مشکال  سرمایهری حا  حاضر مهم
 رایی.های رو ا و بنگا بازر ، محدوریا بازای سرمایه ری ایران، مداایههای کمگذاییاز سرمایه

 کناای  ری آن از پا   ساا   چناد  حتی تأسی ، زمان ری ناصحیو هایبه شیو  گذاییسرمایه

 کنونی ما ی بحران پیدایص هایزمینه از یکی تویم، نرخ از کمتر سور بسیای با هایگذاییسرمایه

 عناوان نظاام   باا  1883مهاانی ری ساا     بانک گزایش ری که این موضوع .اسا بور  هاصندوق

 گررربازمی متعدری عوامل به شد  اسا، به آن اشای  هافرصا و هاچا ص ایران، ری بازنشستگی

 کایگشاایان  و وکاال  حمایاا  صاندوق  هاا مانناد  صاندوق  برای .2اند از: عبای  آنها از برای که

. 1بورند؛  شد  منع گذاییسرمایه و اقتصاری فعا یا از هر گونه مربوط قوانین طبق)رارگستری 
 ری زیارا  اساا،  نباور   توماه  ماویر  آنها از اقتصاری ها، تصوییصندوق برای تأسی  ابتدای ری

 کاای  رارن انجاام  باه  ضارویتی  شاد مای  تصاوی  اند،ای نداشتهبازنشسته هاصندوق که امر ابتدای

 اسا؛ بور  محدور هابانک نزر گذاییسپرر  به هاگذاییکه سرمایهطوییبه ندایر، ومور اقتصاری
 بسیایی (. ری284: 2321نژار، حبیب رویان بازسازی پ  از آن )یستمی و . منگ تحمییی و3 

 هاای صاندوق  نیساتند،  برااویرای  غنی و مناسب سرماید بازای از که حا  توسعه کشویهای ری از

 بازایهای ری حاضر ا میییبین هایشرکا سهام ری اایمی گذاییسرمایه به بازنشستگی، مباری 

این امر  .(OECD, 2016: 18)کنند می انگیستان و آمریکا متحدة اه ای نظیر معتبر مهان بوی 
 .شاور نمای  مشااهد   ایران از ممیه صاندوق تاأمین امتمااعی    بازنشستگی هایصندوق میان ری

 کشویهای بیشتر ری طوی معمو به که نخسا گررر: عیابازمی عامل به چند موضوع این چرایی

 مرزهای از اای  ری گذاییسرمایه که اسا آن شور،می  مشاهد گذایی اایمیسرمایه با مخا ف

 ایان،  بار افازون  رایر. رنباا  باه  یا آن باورن  پرهزینه و ایز تبدیل به اطرهای مربوط کشوی، یک
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 موافق چندان کشوی از سرمایه ارو  با معمو  طویتوسعه، به حا  کشویهای ری ویژ به کشویها

 ,World Bank Group)شور می آنان راایی سرماید بازایمومب عدم یونق  امر این زیرا نیستند،

 محدوریا با اای  ری ایرانی اقتصاری هایبنگا  گذاییسرمایه که این اسا ریگر (. عیا3 :2000

 مؤسسا  نکررن همکایی سرمایه، انتقا  و نقل و ا میییبین هایبانک بانکی ری حسا  بازگشایی

 کشاویها  برای ری ایران هایرایایی کررن مسدور ایرانی، انگذایبا سرمایه حسابرسی ا میییبین

: 2329 کشاویی،  بازنشساتگی  صاندوق  پژوهای سیاساا  اسا )مؤسسد موامه سیاسی، رهیل به
هاای  صاندوق  مادیران  انتصاا   ری راا اا  رو اا،  راا اا  هاای منباه  ریگر (. همچنین از99

 غیرمساتقیم  یا مستقیم طویبه بازنشستگی هایصندوق مدیران برای اسا. امروز ، بازنشستگی

 ری یا ااور  ر یال،  همین به و شوندمی رو ا )وزای  تعاون، کای و یفا  امتماعی( انتخا  توسط

 (.2: 2329صاندوق )شاا  شارقی،     پوشاص  تحاا  تاا بدناد   رانندمی رو ا رایوام موایر، بیشتر

و  امتمااعی  اقتصااری،  سعدتو پنجم برنامد قانون 11مارة « ا ف»ری بند  که هاصندوق راییبنگا 
 هادف  باا  منع شد ، مومب شد  اسا بخص زیاری از سرماید صاندوق  2322فرهنگی مصو  

 زیرمجموعاه  هاای مدیریا شارکا  بر نیز صندوق و یابد ااتصاص هاشرکا سهام به سور کسب

 ابا  شادگان بیمه برابر ری صندوق تعهدا  کامل ایفای عدم موایر، برای ری امر این شور. متمرکز
 راشاته  ری پای  تأمین امتماعی )اصو  کفایا مزایا و مامعیاا مزایاا( یا   بر حاکم اصو  یعایا

 راشته تومه امتماعی اور اهداف به هموای  باید هاگذاییسرمایه ری هاصندوق کهریحا ی اسا،

 .(Word Bank Group, 2003: 54)باشند 
 

 قانون اساسی  3ل اصل گذاری نوین در تأمین اجتماعی در جهت اعماسرمایه .3
گذایی تنها کساب ساور نیساا، بیکاه صاندوق بایاد       های بازنشساتگی از سرمایههدف صندوق

گذایی کند کاه بتواناد از عهادة تعهدا  اویص ری آیند  برآید، اعتبای اور یا ای سرمایهگونهبه
اراماه رهاد   ری بین مشاتریان و ساهامدایان حفاظ کااند و باه فعا یاا ااور ری باازای یقاابتی          

قاانون تاأمین امتمااعی مأموییاا اصایی       2طباق ماارة    .(189: 2321)ایزربخص و همکایان، 
های امتماعی و تمرکز ومو  و ریآمد سازمان تأمین امتماعی امرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه

بررایی از محل وماو  ذااایر اساا. مطاابق ماارة ماذکوی حاوزة        گذایی و بهر حاصل و سرمایه
شور و وظیفاد حفاظ و ایتقاای ذااایر     های سازمان محسو  میمجموعه گذایی یکی ازسرمایه

هاای متناوعی   های سازمان تأمین امتماعی شامل فعا یاگذاییعهد  رایر. سرمایهسازمان یا به
گاذایی، اویاق مشاایکا، اعطاای تساهیال ، اماالک و مسات ال ، بانکادایی،        ری زمیند ساپرر  

ذاایر سازمان تأمین امتمااعی عمادتاً    2319اسا. تا پیص از سا   وساز و شرکا راییسااا
گاذایی ری باناک و اویاق مشاایکا انجاام     های بدون ییسک از ممیاه ساپرر   گذاییری سرمایه
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وساز و بانک یفاا  کاایگران متمرکاز    گرفا، ا بته بخشی هم ری امالک و مست ال  و سااامی
 رایی افزایص یافتاه اساا.  ایی سازمان ری امر شرکاگذبور، اما پ  از این مقطع حجم سرمایه

هاای مختیاف، زیار نظار مساتقیم ساازمان       شرکا و مؤسسد فعا  ری زمینه 27ری حا  حاضر 
گااذایی تااأمین امتماااعی )شسااتا(، شاارکا شاارکا ساارمایه انااد از:تااأمین امتماااعی عبااای 

مست ال  تأمین امتماعی،  سازی ایران، بانک یفا  کایگران، مؤسسد امالک وگذایی اانهسرمایه
گستر تأمین امتماعی، گرو  پزشکی حکما، شارکا انتشاایا  عمیای و فرهنگای،     شرکا یفا 

ا مییی تأمین امتماعی، مؤسسد ادما  ریمانی میالر تهران، شرکا مشاوی شرکا بازیگانی بین
 ا مییای اادما   شارکا باین   ،مدیریا و ادما  ماشینی، مؤسسد حسابرسی تأمین امتمااعی 

مسافرتی و مهانگرری، شرکا یفا  و گررشگری تأمین، شرکا کای و تاأمین، مؤسساد اادما     
 29 ریمانی ا برز کر ، مؤسسد عا ی پژوهص، مؤسسد فرهنگای، هناری آهناگ آتیاه. بایص از     

گاذایی تاأمین امتمااعی )شساتا( انجاام      های سازمان ری شرکا سرمایهگذاییریصد از سرمایه
اناد  های مختیف سازماندهی شاد  ا پوشص شستا ری قا ب هیدینگهای تحگرفته اسا. شرکا

ها، شستا ها و همچنین ارغام برای هیدینگها از شستا به هیدینگکه با واگذایی برای شرکا
گاذایی رایویای   شارکا سارمایه   اناد از: عهد  رایر که عباای  عمالً یاهبری هشا هیدینگ یا به

گاذایی صادی تاأمین، شارکا     ن، شارکا سارمایه  گاذایی سایمان تاأمی   تأمین، شرکا سرمایه
پتروشایمی تاأمین، شارکا     گااز و  گاذایی نفاا و  گذایی صبا تاأمین، شارکا سارمایه   سرمایه
ونقل تاأمین، شارکا   حمل گذایی عمران وگذایی صنایع عمومی تأمین، شرکا سرمایهسرمایه
ا هستند که از شرک 317های تحا پوشص رایای گذایی نوین تأمین، شستا و هیدینگسرمایه

یسد باازنگری بار   نظر مییو بهاند، ازاینشرکا غیربویسی 232شرکا بویسی و  222این تعدار 
محاسبا  اکچو ری با تومه به نرخ یشد امید به زندگی )اصالحا  پایامتریک(، رییافاا تماامی   

ن مطا با  ساازمان از رو اا، افازایص سان بازنشساتگی )اصاالحا  پایامتریاک(، ایجاار تاأمی         
های تخصصی، عدم امتماعی چندهیه )اصالحا  سیستمی(، انتصا  مدیران متخصص ری حوز 

ر ، حسابرسای از  هاای زیاان  ها، واگذایی و فاروش شارکا  گذایی ری ارید سهام شرکاسرمایه
ها، تعامل با کایفرمایان، اتاق اصاناف و بازیگاانی،   ها و افشای گزایشهای تابعه و هیدینگشرکا
عناوان یاک   گاذایی تاأمین امتمااعی باه    ای کایگری، تفکیک میان ااساتگا  سارمایه  هاتحاریه

هاای بازنشساتگی از مزایاای معاین باه ساهم معاین        صندوق با یک نهار حمایتی، تبدیل طرح
)اصالحا  سیستمی(، ایجار سیستم انتخا  ادما  و پررااا حاق بیماه باه میازان اادما       

الحا  پایامتریاک( شارایط نامناساب صاندوق تاأمین      مویر نیاز، اصالح قوانین و مقاریا  )اصا  
از اینکاه مفااهیم تاأمین     نظار صارف ری نظام تأمین امتماعی ایاران  امتماعی یا بهبور بخشید. 

، رو اا بارای   شاوند میمای همدیگر استفار  اشتبا  به طویبهامتماعی  هایحمایاامتماعی و 
 ةنشاد  اساا و ایان مهام بار عهاد      مساتقیم وایر ایان حاوز      طاوی باه تحقق تأمین امتماعی، 
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ری شارایطی کاه رو اا باا     اساا.  ممیه ساازمان تاأمین امتمااعی     بازنشستگی از هایصندوق
ری  ایبیماه  هاای معافیار یل تصویب قوانین حمایتی و محدوریا منابع شدید موامه اسا، به

ا  افازایص  تصاعدی ری حا  طویبهرو ا به سازمان تأمین امتماعی  داایر، بدهی معوق هایسا 
 برساد « وصاو   غیرقابال »آیناد  باه ساطحی     هایسا که طی  شورمی بینیپیصبور  اسا و 

مگر آنکه ری او ین فرصا قوانین تعهدآوی اصالح و میوی یشاد  (، 2: 2327)یحمانی و هاشمی، 
 .گرفته شور هابدهیاین 

 

 گیری  نتیجه
ایران سه یکن عادا ا امتمااعی،   ممهویی اسالمی  2484انداز ها و اهداف سند چشمری آیمان

یو ری ایاران  و یفا  و امنیاا امتمااعی منظاوی شاد  اساا. ازایان       حفظ کراما و حقوق انسان
ها های امتماعی به مها نوع تعهدا  و حمایااصوص سنوا  اایر بنا به نقص پرینگ بیمهبه

و مصاوبا    ای شد  اسا. حجم باهی قوانین مطروحاه ری مجیا  شاویای اساالمی    تومه ویژ 
گاذایی ری  ها رایر. از سوی ریگر و از آنجا که سارمایه هیأ  وزیران نشان بر اهمیا این صندوق

ا مییی کای، انجمان  کند و بر پاید اصو  سازمان بینها از اصو  ااصی ری رنیا تبعیا میصندوق
... باور ،  توساعه و  و اقتصااری  هاای همکاایی  ا مییی تأمین امتماعی، بانک مهانی، ساازمان بین

ری واقاع   یو انطباق قوانین و مقریا  هر طرح تأمین امتماعی با این اصاو ، ا زامای اساا.   ازاین
گذایی صحیو از اصو  ارایة یک طرح تأمین امتماعی ری رستیابی باه اهاداف آن طارح    سرمایه

دوق عبایتی عمیکرر بازای نقص بسزایی ری نوع مادیریا و ارایة صان  اسا. وضعیا اقتصاری یا به
سبب ایجار انحصای و کاهی عمومی و رستکایی تأمین امتماعی رایر و مدااید رو ا ری بازای به

گاذایی ری  ییازر، سارمایه  هام مای  بر اینکه تعار  مومور ری باازای یا باه  ری مناسبا  بازای، افزون
 نامکاا  عادم  حاضار  حاا   ا شعاع قرای اواهاد رار. ری شک تحاهای تأمین امتماعی یا بیطرح

 مطا باا   و تعهادا   ایفاای  عادم ، ایاران  ری ایبیمه هایصندوق برای ا میییبین گذاییسرمایه
، باازر   بادون  یاا  باازر  کم هایشرکا سهام ارید یوی تمرکز و راییبنگا ، هاصندوق به رو ا

 از ناشای  هاا صاندوق  معضاال   ترینمهم از هاصندوق ایشد مدیران انتصا  ری رو ا مدااال 
 اسا. رو ا  مدااال

 ساو  یاک  از، ایاران  ری بازنشساتگی  هاای صاندوق  از یکی عنوانبه امتماعی تأمین سازمان
 مکیف امتماعی تأمین ا میییبین انجمن ری عضویا و ا میییبین هایمقاو ه به پیوستن سبببه
 ری رو اا  مداایاد  سابب باه  ریگار  ساوی  از و اساا  ا مییای باین  نهار این هایامرای فرمان به
 هایفرمان به عمل به مجبوی راییبنگا  و گذاییسرمایه، نظای ، امرا، گذاییمقریا  یندهایفرا

 ری واقاع  ساازی. اصوصای  و اساسی قانون 44 اصل امرای همچون هاییفرمان اسا؛ حاکمیتی
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و از  اساا  شاد   صندوق ری گذاییسرمایه نحوة و طرح انتخا  ری پایاروک  سبب همگی اینها
منظوی شمو  ادما  باه عماوم ماررم ناه     های بازنشستگی بهرو ا از صندوق سوی ریگر توقع

صاندوق   شد  ریهای برشمرر یفا از چا صیاهکای برون شدگان یا مومب شد  اسا.صرفاً ًبیمه
سوی رو ا با توماه باه باازای سارمایه و      بازنشستگی تأمین امتماعی نیازمند مقریا  گذایی از

ها بدون تومه به طرح گذاییاسا. چنانکه حضوی ری برای سرمایه اقتصار و تعیین مامعد هدف
گاذایی و ریگار عوامال،    های مارتبط باا سارمایه   بینی آیندة بازای، ییسکتومیه اقتصاری، پیص

تاوان از  های بازنشستگی یا فراهم سااته اسا. همچنین میمومبا  ناپایدایی ما ی ری صندوق
)اصاالحا    یباه زنادگ   دیا باا توماه باه نارخ یشاد ام      یبر محاسابا  اکچاو ر   یبازنگرطریق 
)اصاالحا    یسان بازنشساتگ   صیمطا با  ساازمان از رو اا، افازا    تمامی افایری ،(کیپایامتر
متخصص ری  رانی(، انتصا  مدیستمی)اصالحا  س هیچنده یامتماع تأمین جاریا ،(کیپایامتر
 هاای شرکاو فروش  یواگذای، هاشرکاسهام  دیگذایی ری ارعدم سرمایه ،یتخصص هایحوز 

، انیا تعامال باا کایفرما   ،هاا گزایش یافشا و هانگیتابعه و هید هایشرکااز  یر ، حسابرسانیز
 تاأمین گاذایی  اواساتگا  سارمایه   انیا م کیا تفک ،یکایگر هایاتحاریه، یاتاق اصناف و بازیگان

 یایا از مزا یساتگ بازنش هاای طارح  لیتباد  ،یتیحماا  نهار کی با صندوق کی عنوانبه یامتماع
 ماه یانتخا  ادما  و پررااا حق ب ستمیس جاری(، ایستمی)اصالحا  س نیبه سهم مع نیمع
نامناساب   طی( شارا کیا )اصاالحا  پایامتر  و مقریا  نی، اصالح قوانازین مویر ادما  زانیم به

ساااتای   تا رستیابی باه اهاداف قانونگاذای اساسای ری     دییا بهبور بخش یامتماع تأمینصندوق 
حد امکان و بارای مامعاد    یجار یفا  عمومی و تأمین امتماعی مبتنی بر اصو  قانون اساسی تاا

همچنان با چا ص عدم امکان بیمد همگاانی بارای عماوم     هدف فراهم آید. رو ا ری حا  حاضر
یوسا و نهارهایی مانند کمیتد امدار امام امینی، بنیار پانزر  ااررار یاا حتای    شهروندان یوبه

اند. ری واقع  فظ حمایاا امتمااعی مصارح ری    هزیستی نیز ری این زمینه یاهگشا نبور سازمان ب
هاای بازنشساتگی اعام از صاندوق     قانون اساسی متفاو  از مجموع ادما  و تکاا یف صاندوق  

قانون اساسای   12بازنشستگی کشویی و سازمان تأمین امتماعی اسا و ری واقع ااستگا  اصل 
ای بازنشستگی مومور که مبتنای بار پرراااا حاق بیماه توساط       هتوان توسط صندوقیا نمی
 شور، تأمین کرر.  پررازان ارای  میبیمه
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