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 »هیآت نیتام»ساختار  دیضرورت تجد

 یزیعبده تبر نیحس دکتر

 

 تیواقع نیا زیو ن یمستمر زیناچ یها  یافتیو همه روزه بازنشستگان در سراسر کشور نسبت به در ریفراگ اعتراضات

 یبازنشستگ یها صندوق یکسر میدولت صرف ترم یاعتبارات مصرف سوم کیحدود  ۱۴۰۱بودجه حهیکه طبق ال

 یساختار است. دولت دیتجد ازمندیو ن کند  ینم رکا یدرست  شهروندان به  هیآت نینشانه آن است که نظام تام شود،  یم

 دیخود را صرف پرداخت به بازنشستگان کند، طبعا با  درصد از اعتبارات بودجه ۵۰ناچار خواهد شد یزود  که به

 .ابدیها ب صندوق نیمشکل ا یبرا یحل بلندمدت  مند باشد که راه  عالقه

 دیام یها سال شیو افزا تیجمع راتییاست که تغ یهیمنابع خود، بد تیریها در مد از عملکرد نامناسب صندوق جدا

 جادیگذشته ا یها است. در سال یبازنشستگ یها صندوق یاز مشکالت اساس یکیجامعه  رشدنیو پ یبه زندگ

 یماریباال برود و ب انینما یا  گونه به ها صندوقدر  دیشاغالن جد یگذار  هینبوده که سبب شود سرما یزانیاشتغال به م

 .ابدی امیها حداقل به شکل موقت الت صندوق یکسر

متعهد  ینیمردم تا سقف مع یآت یمستمر نیها آن است که دولت در قبال تام اصالح ساختار صندوق ریمس کی

 یکند. برا جادیکامل ا یا  مهیپوشش ب یکه فقط تا سطوح حقوق مشخص ردیرا بپذ تیمسوول نیدولت ا یعنی باشد؛

که در برنامه ششم توسعه انجام  یکرد؛ کار میتقسدوم  هیاول و ال هیرا به دو ال هیآت نیصندوق تام توان  یکار م نیا

( تا سقف یاجتماع نی)مثل سازمان تام یدولت  شبه یاول، دولت و نهادها هی. در الامدیشده بود، اما به مرحله اجرا درن

 نیدستمزدها، صندوق تام یخواهند بود. با سطح امروز یاز حقوق و دستمزد مسوول پرداخت مستمر ینیمع

ت که آن اس یپوشش برا نیدهد. ا  تومان در ماه را پوشش  ونیلیم۱۰تا حقوق مثال  تواند  یاول م هیالدر  یاجتماع

سالمندان  یزندگ نیشود و تام نیمردم تام یزندگ یها  خط فقر نباشد و حداقل ریز یفرد چیه ،یپس از بازنشستگ

دوم و  هیرا در ال هیآت نیتام دیتومان با ونیلیم۱۰ زحقوق باالتر ا یمثال، برا نیرو نشود. در ا روبه یبا مشکل ندهیدر آ

دوم،  هیدر ال یاجتماع نیباالتر از سقف پوشش تام یدستمزدها یوجو کرد. برا با دخالت کمتر دولت جست

 یبازنشستگ یدار پوشش مستمر  عهده یدولت  ریغ یبازنشستگ یها و صندوق یشرکت یبازنشستگ یها صندوق

 .کارکنان خواهند شد
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اداره  یطور که برا ها همان شرکت نی. ادهند  یم لیبزرگ تشک یها را شرکت یشرکت یبازنشستگ یها صندوق

 هیآت نیتام یها صندوق یتوان آن را دارند که برا شوند،  یمند م  بهره یا  حرفه رانیوکار خود از خدمات مد  کسب

 یاجتماع نیمکمل صندوق تام یشرکت یها صندوق ب،یترت نیانتخاب کنند. به ا یکارآمد رانیمد زیکارکنان خود ن

در بورس  زین یردولتیغ یبازنشستگ یها شکل خواهد گرفت. صندوق هیآت نیاز پوشش تام یدوم هیخواهند بود و ال

 یها در حوزه یبازنشستگ یها معامالت صندوق نامه  نییطبق آ یگذار  هیو مثل هر صندوق سرما شوند  یم لیتشک

 لیدوم را تشک   هیپوشش ال ،یشرکت یها صندوق هیشب زیها ن صندوق نیخواهند کرد. ا یگذار  هیمختلف سرما

و  کنند  یم تیشدت تقو  را به هیبازار سرما یِمال نیحال توان تام نیها در ع صندوق نی. منابع بلندمدت ادهند  یم

 یادیکه تعداد ز یا  هیسرما رشد. در بازا سرخواهدیمحل م نیاز ا یمال نیبلندمدت با تام یها پروژه یاجرا

بلندمدت حضور  یگذار  هیبا افق سرما گذار  هیسرما یادیز ی  دارد، حاال عده ریگ  مدت و نوسان  کوتاه گذارِ  هیسرما

 .خواهند داشت

ها که اغلب در  صندوق نیکامال از منابع شرکت جدا باشد. در کنارا دیبا یشرکت یبازنشستگ یها منابع صندوق البته،

 تیفعال دیها با صندوق نیبا ا یمتناسب و مواز زین یزندگ یها مهیب رند،یگ  یشکل م هیبازار سرما میچارچوب مفاه

طرح مکمل  یو نوع اند  هیآت نیدوم پوشش تام هیال زین یگزند یها مهیب نیخود را گسترش دهند. روشن است که ا

 یبازنشستگ یها و صندوق یشرکت یبازنشستگ یها . اگر تا امروز صندوقشوند  یم یتلق یاجتماع نیتام یبازنشستگ

بورس هنوز  یعلت است که سازمان بورس و اوراق بهادار و شورا نیشکل نگرفته، به ا هیدر بازار سرما یردولتیغ

 یمنع نهیزم نیکه در ا یزندگ یها مهیچرا در صنعت ب دیپرس دیاند. حال با  نکرده میرا تنظ نهیزم نیالزم در ا راتمقر

است تا آنجا که کل    افتهین یا  گسترش قابل مالحظه یاجتماع نیتام یها دوم صندوق هیال خیتار نیاند، تا ا  نداشته

 یمیپتروش ایکارخانه بزرگ فوالد  کیمعادل ارزش  یزندگ مهیب یها ( شرکتگذاران  مهیب هی)سرما یاضیر ریذخا

 .ستین
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 یخدمات درماندوم  هیال ها مهیب نیدارند؛ ا یلیتکم یدرمان یها مهیها و افراد ب از شرکت یا  مالحظه  تعداد قابل امروزه

دولت )سازمان   دولت و شبه یِکه در کنار سطح اول خدمات درمان یچرا در کشور دیپرس دی. حال باشوند  یم یتلق

 یلیتکم هیال کنند، یارائه م یلیتکم یدرمان مهیب یها به شکل گسترده طرح یاریبس مهیب یها ( شرکتیاجتماع نیتام

در  یبازنشستگ یکه مستمر میریشکل نگرفته است. اگر بپذ یزندگ یها مهیدر قالب ب یبازنشستگ یها صندوق

 هیکه ال یزندگ یها مهیدرمان در کشور ما شکل گرفته است، چرا ب   مهیب هیخدمات درمان است و ال افتیامتداد در

 است، شکل نگرفته است؟ یدولت یبازنشستگ یها در کنار صندوق هیآت نیتام یها دوم طرح

 زین ندهیو در آ ستین یکاف کنند  یم افتیدر یبازنشستگ یها از صندوق رانیبگ  یر حال حاضر مستمرآنچه د میدان  یم

 یمناسب تیدوم موقع هیصورت ال اند به  عمر نتوانسته یها مهینباشد؛ پس چرا ب یکاف ها  یافتیدر نیا شود  یم ینیب  شیپ

 نی. اگردد  یبرم رانیدر ا یزندگ یها مهینادرست ب یسوال به طراح نیاکنند؟ پاسخ به  دایپ رانیا یدر بازار مال

بوده و نرخ متوسط  یسال است تورم دو رقم۴۰از  شیاست که در کشور ما ب تیواقع نیبه ا توجه  یب یطراح

 زشچراکه ار کند؛  ینم دایچندان معنا پ یقرارداد بلندمدت چیه ،یتورم طیشرا نیاست. در چن انیدرصد در جر۲۳

 نیبه صفر خواهد بود. به هم کینزد یدرصد، رقم۲۰باالتر از  لیسال، با نرخ تنز۷دورتر از  ینقد یها  انیجر یفعل

سال ۵ ای ۴از  تر  مدت  یطوالن یاند اوراق بده  نتوانسته یتا امروز نه دولت و نه بخش خصوص رانیاست که در ا لیدل

بازار  یعنیبازار رهن،  اق،یدر کشور ماست. به همان س یماندن بازار بده   کوچک لیاز دال یکیخود  نیبفروشند. ا

 یخط اعتبار افتیاز بانک مسکن که با در رینکرده است. غ دایپ یادیمسکن، عمق ز دیبلندمدت خر یها  وام

و  ستندین البازار مهم فع نیها در ا  بانک ریساله اعطا کند، سا۱۲مناسب  یها  توانسته وام یاز بانک مرکز متیق  ارزان

 تیبازار رهن چگونه صاحب خانه شوند. عدم موفق بتیدر غ دانند  ینم ها  یخانه اول ژهیو  جوان مسکن و به دارانیخر

مشکل دارد.  نیبلندمدت است، نشان از هم یقراردادها یها از حوزه گرید یکیکه  زین یبازنشستگ یها صندوق

را پرداخت کند تا بعد از  یمبالغ یسال آت ۲۰در  مییبگو گذار  مهیاز اقتصاد کالن، اگر ما به ب ییفضا نیدر چن نیبنابرا

خواهد کرد، نخواهد  افتیاز آنچه در یوجه برآورد درست چیدهد، به ه یماهانه مستمر یبه و مهیآن، شرکت ب

 یها مهیب دیداشته باشند که مردم را به خر یاند عملکرد  مدت نتوانسته  بلند یزندگ یها مهیاست که ب نیداشت. چن

 .کنند قیتشو هیآت نیتام یبرا یزندگ
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شود.  لیمردم تبد   هیآت نیدوم تام  هینتوانسته به ابزار ال یعنیمحدود مانده؛  اریبس یزندگ یها مهیاست که بازار ب نیا 

اعملکرد بتواند بعداز آن مدت، متناسب ب گذار  مهیشود، و ب یسال طراح ۵تا  یانداز  پس یها مهیحل آن است که ب  راه

 تواند  یدرست م یباشد. پس طراح ریگرمخید     مهیمراجعه به شرکت ب ای دخو نامه  مهیب دیتمد نیب مه،یشرکت ب

 یها  ثابت تا صد برابر رقم یها  متیبا ق یصادرشده در کشور ما حت یزندگ یها مهیکند که حجم ب جادیا یطیشرا

از  دیبا یزندگ یزاندا  پس یها مهیب زیو ن یردولتیو غ یشرکت یبازنشستگ یها صندوق شک،  ی. بابدی شیافزا ،یفعل

 یردولتیغ یها  که در بانک یخود( برخوردار شوند تا مشکالت گر  می)مقام تنظ تیحاکم یمستمر و جد یها  نظارت

 رانیبگ  یمستمر هیآت نیو تام ندهیو ممات مردم است و آ اتیح گرید نیا ابد؛یعرصه امکان بروز ن نیآمد، در ا دیپد

 .آورد  یو بودجه کشور فشار م یاجتماع نیبر مخارج نظام تام مایمستق د،یآ شیپ یو اگر مشکل ردیگ  یرا دربرم

با  یها از نوع طرح دیبا کنند،  یم نیاول را تام هیکه ال ی( بازنشستگیاجتماع نی)تام یدولت  و شبه یدولت یها صندوق

 ینیمبالغ مع دیصندوق، با یگذار  هیفارغ از عملکرد سرما یعنیاشند، ب (DB) نیو کمک مع شده  فیتعر یایمزا

 یها صندوق یعنیدوم،  هیشود.  در ال نیمردم تام یزندگ یها  ها پرداخت شود تا حداقل صندوق نیتوسط ا

و مشارکت  نیمع ی  مهیطرح با حق ب ینوع هیآت نیطرح تام ،یزندگ یها مهیب زیو ن یردولتیو غ یشرکت یبازنشستگ

حاصل از مشارکت در  یو سودها ریبگ  یمستمر یها  متناسب با پرداخت یعنیاست؛  (DC) شده  فیتعر

 دیبا گر  میمقام تنظ نکهیمورد ضمن ا نی. در اشود  یانجام م ریبگ  یپرداخت به مستمر وق،صند یها  یگذار هیسرما

صندوق ضمانت و اخذ  لیبا تشک تواند  یم زینظارت کند، دولت ن هیآت نیتام یها طرح نیطور مداوم بر عملکرد ا به

 یردولتیو غ یشرکت یها ندوقپرداخت ص  و عدم یشاغالن، از وقوع هر نوع ورشکستگ یاز مبلغ پرداخت یدرصد

 .کند یریجلوگ

اداره  یکارآمد تیریبا مد یا  مهیگرفته با منابع ب  شکل یها مراقبت کامل کند که صندوق دیبا گر  میمقام تنظ هرچند

 تیریبدانند که مد دیبا یزندگ یانداز  پس یها مهیو ب یردولتیو غ یشرکت یها صندوق رانیحال مد نیشوند، در ع

 یها در حوزه یگذار  هیمنابع، سرما نیهمراه باشد و با ا ارانهک  محافظه یاستیبا س دیوجوه بازنشستگان همواره با

مهم  اریبس یامر زیمنابع ن نیا یگذار  هیعملکرد سرما یده  مساله گزارش ن،ی.  عالوه بر اردیصورت نگ سکیپرر

 بود  یناچار م رانیدر ا یاجتماع نیسال گذشته، صندوق تام ۴۰ یکه اگر در ط میمورد تامل کن نیدرا یا  است. لحظه

ف بر عملکرد و نحوه شگر یریاقدام تاث نیا ایخود را گزارش کند، آ یها  ییدر هر ماه از سال ارزش روز دارا
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  داشت؟  یها نم صندوق نیا رانیصندوق و نحوه برخورد دولت و مجلس با منابع و مد نیا یها ییدارا تیریمد

. شود  یروزانه گزارش م یبازنشستگ یها صندوق یها  ییکه در آنها ارزش روز دارا میشناس  یرا م ییکشورها

 ژهیو  به همراه خواهد داشت. پس به یعملکرد بهتر یدولت  و شبه یبخش دولت یشفاف برا یده ضرورت گزارش

خود را حداقل ماهانه اعالم کنند تا از  یها  ییآن باشد که ارزش دارا دیالزام با ه،یآت نیدوم تام هیال یدرباره نهادها

خود را  یها  کوتاه حساب یدر فواصل زمان دیبا زین یزندگ یها مهیکاسته شود. ب رانیبگ  یمستمر یاننگر

 را گزارش کنند. گذاران  مهیب یاضیر ریذخا زیخود و ن یها  ییدارا تیکنند و وضع یساز  شفاف


