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Abstract 

The social security system of countries is the field of activity of numerous 

institutions, each with a specific purpose in this system. In this system, retirement 

funds should be given special attention because any disturbance in their performance 

may undermine the right to social security in its special meaning (i.e., social 

insurance). However, despite the importance of international documents on the role 

of retirement funds in achieving social security, these institutions are struggling with 

many problems in the social security system of Iran, so that over the past two 

decades in Iran, the financial crisis and bankruptcy of the retirement funds are 

discussed and the reasons for it are expressed. This article has been formed from 

three separate sections that are trying to review and specify the most important 

structural problems related to retirement age and the supervision of retirement funds 

and the independence of these large financial institutions. Finally, legislative 

solutions are the best way to come over the problems in this field. 
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 بازنشستگی یهاصندوقمشکالت ساختاری 

 اجتماعی ایران نیتأمدر نظام 
 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
 

 *اکبر معصومیعلی

 چکیده
اجتماعی کشورها، عرصۀ  عااییۀن ندااهۀات متاۀاات اهۀن کۀ  هرهۀف  ۀا هۀا            نیتأمنظام 

مورا توج  خاص ت  ازنشستگی  اها هاصناوقمشخصی ار اهن نظام حضور اارنا. ار اهن نظام، 
 نیتۀأم هر گون  اختالل ار عملکرا آندا، ممکن اهن موجب خاش     حق  ر  چراک قرار گیرنا؛ 

ت اجتماعی( شوا.  ا اهن حال  ا وجوا اهمیتی کۀ  اهۀناا   هام ی اجتماعی ار مانات خاص آن )
اهۀن  ، انۀا شۀا   قائۀ  اجتمۀاعی   نیتۀأم ت  ازنشستگی ار تحقق هاصناوقایمللی  رات نقش  ین

ار او اهۀ  اخیۀر ار    ک تطور  ؛ کننایمنرم  وپنج اهنندااها ار اهران  ا مشکالت متااات 
ت  ازنشستگی هۀخن  ۀ  میۀان آمۀا  و ار     هاصناوقاهران، از  حران مایی و ورشکستگی  رخی 

( نیز    اهن موضوع توج  شۀا   6931قانون  رنام  ششم توها  اقتصاات، اجتماعی و عرهنگی )
، اهن مقای  ار قایۀب هۀ    گراای ازمهاختارت  مسائ ز آنجا ک   رخی از اهن مشکالت    اهن. ا

مشکالت هاختارت ار زمین  ماهرهن، نظارت  نهترمدمترتیب     ررهی و تبیین  خش مجزا   
ت اهن مقایۀ  الیۀن  ۀر آن اارا کۀ      هااعت ت  ازنشستگی پرااخت  اهن. ههاصناوقو اهتقالل 

ت  ازنشستگی، توج  همزمان    اصالح قوانین و هاصناوقاز مشکالت هاختارت  نرع رون رات 
 ت لزم  رات اجرات قوانین و مقررات موجوا، ضرورت اارا.هازوکارهای نی شیپمقررات و 

 

 کلیدواژگان
 اهتقالل، شفاعین، ماهرهن، نظام ااارت، نظارت.

                                                           
واحۀا   ،یاهۀ یحقۀوق و علۀوم ه   ۀایمل ، اانشۀکا نیو   یوق عمومگرو  حق  اکترت حقوق عمومی، آموختاانش *

 Email: researchmagazine2018@gmail.com .رانهتدران، ا ،ی، اانشگا  آزاا اهالمقاتیعلوم و تحق

 69/60/6931تارهخ پذهرش:  - 61/66/6931تارهخ ارهاعن: 

mailto:researchmagazine2018@gmail.com


 5011بهار ، 5، شمارۀ 15فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    051

 

 مقدمه
انۀا کۀ  ار میۀان    اجتمۀاعی  نیتأمتحقق حق  ر  اار عداامروز  ار  یشتر کشورها، ندااهات متااات 

ت هانیشخصت  ازنشستگی، هاصناوقت اارنا. اژ هوت  ازنشستگی، اهمین و جاهگا  هاصناوقآندا، 
توهۀ    شۀا  نیتۀأم ت وجو   ازنشستگی گذار ههرمای اههازمانتسدی  و  منظور  نا ک  اتایحقوق

از ااراهی مشترک اانسن ک   اتمجموع  توانیم. اهن ندااها را شونایمکارکنان و کارعرماهان تشکی  
ی هۀا  ازکاراعتۀااگ هن و پس از  ازنشستگی، هاهیااراها  آندا، اهجاا رشا پاهاار و  لنامات ار ارزش 

ت هۀا تمسۀتمر عوت کارکنان، طبق روه  مشخص حسب مۀورا  ۀ  آنۀان هۀا اعۀراا تحۀن تکفلشۀان،        
 (.3: 6930)اهکنارت،  ناکنیمازماناگان، پرااخن ی ها  ازکاراعتااگ ازنشستگی، 
 انۀا عبارتت  ازنشستگی مختلفی عاایین اارنا ک  هاصناوقاجتماعی اهران،  نیتأمار نظام 

. 9. صناوق  یمۀ  اجتمۀاعی کشۀاورزان، روهۀتاهیان و عشۀاهر؛      2اجتماعی؛  نیتأم. هازمان 6از: 
صۀۀناوق . 5ی نیروهۀۀات مسۀۀل ؛ اجتمۀۀاع نیتۀۀأم. هۀۀازمان 0صۀۀناوق  ازنشسۀۀتگی کشۀۀورت؛ 

. 7. صناوق  ازنشسۀتگی  انۀف مرکۀزت؛    1؛ هاکارکنان  انف یوظیف  و ازکاراعتااگ  ازنشستگی،
صۀناوق  ازنشسۀتگی،     هسۀ ؤم .1و رعا  کارکنۀان صۀنان نفۀن؛     اناازپس ازنشستگی صناوق 

شۀرکن  . صۀناوق  ازنشسۀتگی   66. صناوق  ازنشسۀتگی عۀولا اهۀران؛    3؛ «هما»ذخیر  و رعا  
. صۀناوق  62؛ ملۀی صۀناهم مۀس اهۀران    صۀناوق  ازنشسۀتگی شۀرکن      هسۀ ؤم. 66مخا رات؛ 

. 60. صناوق  ازنشستگی کارکنان  یم  اهۀران؛  69 ازنشستگی مستخامین  یم  مرکزت اهران؛ 
  صۀناوق  ازنشسۀتگی و وظیفۀ   . 65ت جمدورت اهالمی اهۀران؛  مایصااوهصناوق  ازنشستگی 

صۀناوق  . 67 ؛شدراارت تدۀران  . هازمان  ازنشستگی61؛ هازمان  ناار و کشتیرانی ینمستخام
. 63. صۀناوق حماهۀن وکۀال و کارگشۀاهان اااگسۀترت؛      61؛ هۀاز نۀا  هحماهن و  ازنشستگی آ

. صۀۀناوق 26صۀۀناوق  یمۀۀ  و  ازنشسۀۀتگی کۀۀانون هۀۀراعتران و اعترهۀۀاران اهۀۀناا رهۀۀمی و  
  خامات  ۀ   ازنشسۀتگان ندااهۀات    ارائ منظور  ک   هاصناوقمستخامان وزارت اطالعات. اهن 

، جماین تحن سیتأه، از نظر قوانین و مقررات حاکم، مرجم اناشا یتی، اهجاا اویتی و غیراو
ت متفاوتی قرار اارنۀا  هانیوضاپوشش، حق  یم  ارهاعتی، جاماین، عراگیرت و منا م مایی ار 

: 6931جۀامم و مۀانم  اشۀا، اشۀوار اهۀن )همتۀی،        ک تطور  ت اقیق از آندا  نااهت   ارائو 
 ۀا   6911قۀانون مۀاهرهن خۀامات کشۀورت )مصۀو        9و  2راهۀا  مۀواا   (.  ا اهن حال  201

عمۀومی   مؤهسۀات  و  رخی قۀوانین اهگۀر همنۀون قۀانون عدرهۀن ندااهۀا و      6اصالحات  اات(

                                                           
شا  ها  اویتی: واحا هازمانی مشخصی اهن ک     موجب قانون اهجاا  هسؤم: »اارایماهن قانون،  یان  2 ۀماا. 6

گان  و هاهر هکی از قوات ه  ۀااشتن اهتقالل حقوقی،  خشی از وظاهف و امورت را ک   ر عدا و  ا شوایم
ار حکم  ،هی نام  را  شا  اهنک  ار قانون اها هیهاهازمان  کلی ا.اه اشا انجام میمراجم قانونی می

مؤهس  ها نداا عمومی : »اارایماهن قانون مقرر  9 ۀهمننین ماا .«شوااویتی شناخت  می  مؤهس

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOj-3NyrLPAhWIDxoKHdP-Co8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fsbsm.ir%2F&usg=AFQjCNG0xgxGqwDjuTrq8GI7WztDYxHOZQ
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طور کلۀی همۀ  آندۀا را از نظۀر ماهیۀن         توانیم ا ایحاقات  اات(،  6979غیراویتی )مصو  
 مؤهس  خصوصی تقسیم کرا.حقوقی    مؤهس  عمومی غیراویتی، مؤهس  اویتی و 

ت  ازنشستگی  ا هر ماهین حقوقی، همنون هۀاهر ندااهۀات مۀایی، هۀف نظۀام و      هاصناوق
منفی  ر جۀات   ریتأثهر گون  اخالل ار هاختار اهن ندااها  ر عملکرا آن،  شفی هاختار اارنا. 

، نشۀان  اجتمۀاعی اهۀران   نیتۀأم ت  ازنشستگی موجوا ار نظام هاصناوقخواها گذاشن. تجر   
و نۀاتوانی آندۀا ار اهفۀات تادۀاات ار  را ۀر       هۀا صۀناوق  خشی از  حران مۀایی کنۀونی    اهایم
متاۀاا   هۀا صۀناوق هاختارت مرتب   ۀا   مسائ ، رهش  ار مشکالت هاختارت اارا. شاگانم ی 

ت  ازنشسۀتگی  هۀا صۀناوق شام  ماهرهن، نظارت و اهتقالل  توانیمآندا را  نهترمدماهن ک  
ت  ازنشستگی ار  رخی آثار علمۀی مۀورا توجۀ  قۀرار گرعتۀ       هاصناوقا آنک  موضوع اانسن.  

طۀور   ۀ   هۀا صۀناوق اهۀا، مشۀکالت هۀاختارت    نشان می آما عم   وجوهات اهن، اما جسن
مستق  ار هیچ اثر علمی مستقلی مطایا  و  ررهی نشا  اهن.  ا توج     اهۀن موضۀوع، مقایۀ     

لی ار قایب ه   خش     ررهۀی و تحلیۀ  مشۀکالت هۀاختارت     کنونی  ا روش توصیفی و تحلی
آندا ار کارکرا اهۀن ندااهۀات مۀایی خواهۀا پرااخۀن. ار اهۀن        ریتأثت  ازنشستگی و هاصناوق

زمین  ار  خش نخسن، ناکارامات نظام ماهرهن و پۀس از آن ار  خۀش اوم، ناکارامۀات نظۀام     
هۀات  ازنشسۀتگی   اف اهتقالل صۀناوق شوا و ار نداهن ار  خش هوم نیز ضنظارت  ررهی می

 آهیبی اهگر توضی  ااا  خواها شا. عنوان  
 

 ناکارامدی نظام مدیریت
ت  ازنشسۀتگی ناشۀی از   هۀا صۀناوق اجتماعی اهران،  خۀش زهۀاات از مشۀکالت     نیتأمار نظام 
مشکالت ماهرهتی  نهترمدمماهرهتی اهن.    همین هبب ار اهن  خش    ه  نمون  از  مسائ 

تأثیرگذار اهن، شۀام  ضۀاف نظۀام     هاصناوقاجتماعی  ر عملکرا  نیتأماز نظر متخصصان ک  
 .شوایمت، پرااخت  ارحرع یغااارت، ماهرهن اویتی و انتصا  ماهران 

 

 ضعف نظام اداری. 1
نظام ااارت هر کشورت از عناصر متااات همنون منا م انسانی )شام  مۀاهران و غیرمۀاهران(،   

ت اویتۀی ار  هۀا اهۀتگا   ۀر  کۀ  عۀالو    شوایمتشکی   هاروشت، عراهناها و هاختار و تشکیال
عمومی غیراویتی نیز وجوا اارا. ار حال حاضر، نظام ااارت اهران از جدات مختلفۀی   مؤهسات

                                                                                                                                        
غیراویتی: واحا هازمانی مشخصی اهن ک  اارات اهتقالل حقوقی اهن و  ا تصوهب مجلس شورات اهالمی 

 اارعدا آن از مح  منا م غیراویتی تأمین گراا و   هالن  و  یش از پنجا  ارصا  واج شوایماهجاا شا  ها 
 .«عمومی اارا  وظاهف و خاماتی اهن ک  جنب
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اچار ضاف و ناکارامات اهۀن؛ وجۀوا ندااهۀات اویتۀی  ۀا وظۀاهف مشۀا   و مۀوازت، اعۀزاهش          
ی، اهوانسالرت و  روکراهی حجیم و پینیا ، کمبوا انگیز  ااارت و هطوح ماهرهت مراتبهلسل 

مشۀکالت نظۀام    نهتۀر مدۀم نبوان اطالعات عنی و تخصصی کارکنان،  روز  ار نیروت انسانی و 
 (.611: 6936ااارت کشورنا )موذن، 

ت  ۀر مۀاهرهن   ریتۀأث شاها اهۀن پرهۀش مطۀرح شۀوا کۀ  ضۀاف نظۀام ااارت کشۀور چۀ           
ا؟ ار پاهخ  اها گفۀن چناننۀ  نظۀام ااارت هۀر کشۀور را هکۀی از       ت  ازنشستگی اارهاصناوق

شف، کارامۀات هۀا ضۀاف اهۀن  سۀتر،  ۀر کیفیۀن عملکۀرا          سترهات اعمال ماهرهن  اانیم  ی
خواها  وا، زهرا ماهران ار ارون نظام ااارت و  راها  قواعا حاکم  ر آن  ۀ    رگذاریتأثماهران، 

ت  ازنشسۀتگی عاۀال ار اهۀران از نظۀر ماهیۀن جۀزو       هۀا صۀناوق .  یشۀتر  پراازنایمااارۀ امور 
نظام ااارت حاکم  ر کشۀور قۀرار    ریتأثانا و تحن اویتی ها ندااهات عمومی غیراویتی مؤهسات

ت ااارت کشۀورنا  هۀالر وانهۀ ات  ازنشسۀتگی جزئۀی از   هۀا صناوقاارنا؛ ار نتیج  از آنجا ک  
و  سیارت از قواعۀا جۀارت    رناهپذیم ریتأث (، از ضاف و ناکارامات آن26: 6912ت، زهتبرعبا )

اجتمۀاعی،   نیتأم سیارت از متخصصان  زعم  رات مثال  ار نظام ااارت  ر آندا نیز حاکم اهن. 
نیۀاز اهۀن و    پرتحۀرک اجتماعی    ا زارهات هاا ، شفا ، توانا و  نیتأم   دتر خامات ارائ رات 

  خۀامات  ارائۀ نیروها و طولنی شۀان زمۀان     روکراهی ااارت    هنگینی هازمان، اتال  و هرز
ت ااارت هۀا نظۀام (. پیشۀین  اهۀن روهکۀرا  ۀ  قواعۀا      99: 6912، منجر خواها شا )هۀاروخانی 

ت ماهرهن اویتی نوهن رهش  اارا. مثال قا   ذکر اهگر ار اهن مۀورا،  هاش هاناو ار  گراای ازم
ااارت اهران اهۀن.  ۀا    نظاما   ار ت مشهانیصالحوجوا ندااهات اویتی متااا اارات وظاهف و 

ت اهن ندااها شا  اهن، از مشکالت اهاهۀی نظۀام   کارتموازتوج     اهنک  اهن موضوع، موجب 
ت هۀا صۀناوق ت اهۀران نیۀز   امۀ  ی . مشا    ا اهن وضاین ار نظام شوایمااارت کشور محسو  

گان ندااهۀات اویتۀی و     خامات  ۀ   ازنشسۀت  ارائ منظور   ازنشستگی متااات وجوا اارنا ک  
ت موازت، هانیعاای.  سیارت از نوهسناگان، اهن تااا را    الهلی چون اناشا غیراویتی، اهجاا 

و نیۀز اهجۀاا امنیۀن     هۀا صۀناوق ی منا م مۀایی و انسۀانی   اثر خشنامطلو  اانست  و ار راهتات 
آندۀا را پیشۀنداا    منۀا نظۀام ، ااغۀام  ارازمۀات عکرت،  اجتماعی و اقتصاات اعضات صۀناوق ار  

 (.201: 6931انا )همتی، کرا 
ار کشۀورهاهی کۀ   ۀا ضۀاف و ناکارامۀات نظۀام ااارت مواجدنۀا، واگۀذارت          رهایمنظر   

 هۀا  خۀش هات  ازنشستگی     خش خصوصی ها غیراویتی،  ا توج     آنک  اهن ماهرهن صناوق
از  هۀا صۀناوق موجب اور مانان  واناتیمت کمترت اارنا، رهرپذیتأثت نظام ااارت، هاهینارهااز 

ت نظام ااارت کشور و عملکرا  دتر آندا شوا.    همین هبب  رخی نوهسناگان، هکی از هاضاف
هۀا   هۀا صۀناوق ت هۀاز یخصوصۀ ت  ازنشسۀتگی را  هۀا صۀناوق راهکارهات ارتقۀات نظۀام مۀایی    

حال اهۀن شۀیو  کۀ     .  ا اهن انااانست قانون اهاهی  00ت تا ا  آندا ار چارچو  اص  هاشرکن
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    دبۀوا وضۀاین    توانایمهات  ازنشستگی را ار پی اارا، ار صورتی اصالح هاختارت صناوق
ت و محاهبات عنی اقیق همرا   اشۀا، زهۀرا   ام ی کمف کنا ک   ا رعاهن اصول  هاصناوقمایی 
شمسۀی، نشۀان ااا  اهۀن     6916ت صۀناوق  ازنشسۀتگی عۀولا ار اهۀ      هازیخصوصتجر   
ت اویۀن کمۀف نکۀرا،  لکۀ      گرتتصاو  هان ههز   کاهش  تندان ت اهن صناوق، هازیخصوص

 (.97: 6931از پیش هاخن )هحیوت،  تری حرانوضاین مایی آن را 
 

 ی بازنشستگیهاصندوق. مدیریت دولتی 2
، شوایم نیتأم، هاصناوقتوه  اعضات  هاصناوقار اهران، اگرچ  قسمن زهاات از منا م مایی 

ناارنا و حتی نسبن    شیوۀ ااارۀ اهن ندااهۀات مۀایی و    هاصناوقهدمی ار ااارۀ  مامولًضا اع
  یشۀتر  مۀاهران (. ار مقا ۀ ،  691: 6911، پۀور تعرهۀاا انۀا ) اطالعی هات تا ا  آندا نیز شرکن
هی کۀ  از  هۀا صۀناوق ت  ازنشستگی اویتی )ماننا صناوق  ازنشستگی کشورت( و نیز هاصناوق
صۀورت مسۀتقیم هۀا غیرمسۀتقیم      ۀ  انۀا،  عمومی غیراویتی مؤهساتین حقوقی، جزو نظر ماه

 و نوعی ماهرهن اویتی  ر اهن ندااهات مایی، حۀاکم شۀا  اهۀن.    شوناانتخا  می ،توه  اوین
 ۀر  ، عۀالو  هۀا صناوقحات  وا  اهن ک  ار حال حاضر ماهرهن اویتی اعراط ار اهن موضوع   

ت کۀ  اویۀن ار انتخۀا     اگونۀ   ۀ   ا  آن نیز تسرت هاعت  اهۀن؛  ت تاهاشرکنخوا صناوق    
 رخۀی کارشناهۀان   ت اارا.  ۀ  عقیۀاۀ   مۀؤثر نیز هموار  نقۀش   رمجموع هزت هاشرکنماهران 
 هۀا اهۀن شۀرکن   سۀیارت از   تگۀذار  ههرما، چنین انتخا ی، از عوام   ازاهی نامناهب اقتصاات

ت مۀاهران  گۀذار  ههۀرما از تصۀمیمات   متأثرت شات،   گذار ههرماموعقین  چراک شا  اهن، 
 (.Dobra, & H. Lubich, 2013: 84) هنصناوق ا

ت  ازنشستگی ها    تابیۀر  هاصناوقاجتماعی، ماهرهن اویتی  نیتأم سیارت از متخصصان 
هف آهیب مطۀرح   عنوان  هات  ازنشستگی توه  ماهران منصو  اوین را اهگر، ااارۀ صناوق

ی ک  ار اهنجا ممکن اهن مطرح شۀوا آن اهۀن   هؤای(. 297: 6931و هیار،  )هلیمانی اناا کر
 شوا؟هف آهیب محسو  می  هاصناوقچرا ماهرهن اویتی 

 یان کرا؛ نخسن آنک ، تجر ۀ  نشۀان ااا  اهۀن     توانیمار پاهخ    اهن پرهش چنا علن 
ار خۀوا را   ران،اهن ماه شوایمی از هوت اوین، موجب  ازنشستگت هاصناوقانتخا  ماهران 

( و ار راهتات منوهات آن حرکۀن کننۀا.   1: 6935ی، شرقشا  ااننا )اار اوین وامموارا،  یشتر 
اجتماعی کۀ  مؤهسۀ  عمۀومی غیراویتۀی محسۀو        نیتأماهن موضوع، حتی ار مورا هازمان 

اوین . ار اهن هازمان، انتخا  هیأت ماهر  و ماهرعام  هازمان  ا خورایمنیز    چشم  شوایم
اجتماعی از آن اوین اهن. حال آنک ، ها  از  نیتأمت عایی ار شورات عایی رأ وا  و همننان 

تشکی  ندااهات عمومی غیراویتی آن اهن ک  انجام  رخۀی از وظۀاهف حاکمیۀن  ۀا اهۀتقالل      
 (.205: 6910 یشتر، کیفین  دتر و ار عین حال نظارت خاص مرامی صورت پذهرا )کاوهانی، 
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اجتمۀاعی از هۀوت اویۀن     نیتأماگان ار مقام اعاع از انتخا  ماهران هازمان  رخی نوهسن
اجتماعی ار  رخی موارا، ا زار اعمال حاکمین اویۀن  ۀوا  و  ۀ      نیتأم: هازمان اناااشت  یان 

نحۀوت تحۀن    اها    رونهازا؛ اهنت عمومی    مانات حاکمیتی هااهتگا موجب قوانین، جزو 
انتخا  ماهران اهن صۀناوق از طۀر  اویۀن را،     توانینمشا؛ ار نتیج  نظارت و پاهش اوین  ا

ار زمینۀ  ااارت و مۀایی اهۀن     صۀرعاً  هۀا صناوقموازهن حقوقی اانسن،  لک  اهتقالل   رخال 
 (.663: 6930)نایمی و پرتو، 

ت حۀاکمیتی اهۀن تۀا حۀا     امقویۀ  اجتمۀاعی،   نیتۀأم اهن موضوع ک   اگرچ  رهایمنظر   
اجماع اهن و از اهن نظر، نظارت اوین  ر نداات ک   خشۀی از وظۀاهف حۀاکمیتی     زهاات، مورا

، اما واقاین آن اهن ک  نظارت  ر هر ندۀاات،  رهایمنظر خوا را    آن واگذار کرا ، منطقی   
ت  ا انتصا  ماهران آن نااشت   اشا.  ر اهۀن اهۀا ، ار را عقیۀاۀ مۀذکور  اهۀا گفۀن       امالزم 

اجتماعی از هوت مقامات عایی اویتی  ا اهن توجی  ک  اویۀن  ۀر    نیتأمزمان انتصا  ماهران ها
اهن هازمان نظارت اارا، ار نتیج  لزم اهن ماهران آن را نیز خوا منصو  کنا، چناان موج  

(، انۀا ااشۀت   ر اهن، اهن انتصۀا  ) ۀرخال  آننۀ  اهۀن نوهسۀناگان  یۀان       . عالو رهاینمنظر   
، زهۀرا مۀاهرهن   کنۀا یمۀ  اارخاشۀ  حۀات اهۀتقالل مۀایی هۀازمان را نیۀز      اهتقالل ااارت و تا 

 اون اخاین ار امور ااارت و مایی، ممکن نبوا  و ار  یشتر موارا قانون و اهاهۀنام    هاصناوق
از صناوقی کۀ  مۀاهران    توانینم؛ ار نتیج  6چنین اختیارت را    ماهران ااا  اهن هاصناوق

 ، انتظار اهتقالل ااارت و مایی ااشن.اشونیمآن توه  اوین تایین 
)ار مانۀات خۀاص( ار    اویۀن موجب شا  اهۀن، تیییۀر    هاصناوقاوم آنک ، ماهرهن اویتی 

عبارت اهگۀر، تیییۀرات مکۀرر مۀاهران را ار پۀی       یشتر موارا، انتصا  ماهران جاها صناوق ها   
شۀا    هۀا صناوقت  سیارت از هانیعاایو  هااهنیهی ار ثباتی ااشت   اشا ک  ار نتیج ، موجب 

ت ندۀم و اهۀم، هشۀن مۀاهر     هۀا اوینت هاهالاجتماعی طی  نیتأمرات مثال، ار هازمان  اهن. 
عام  تیییر کرا  اهن. ها آنک  ار صناوق  ازنشستگی کشورت  ا توجی  ناهماهنگی ماهران قبلۀی  

، مۀات  شۀف ی ۀ ن. ت اوین جاها، ار خصوص تیییر ماهران، اقاام شۀا  اهۀ  هااهنیه ا اجرات 
(، انۀا نااشۀت  را  هۀا صۀناوق  رات ماهرانی ک  پیش از آن، تجر   اشتیال ار  ژ هو  کوتا  ماهرهن )

ات و ت  یمۀ  هۀا حۀوز  )شۀام    صۀناوق ت هۀا نهۀ مأمورت وهۀیم  هۀا حوز مانم از اشرا  کاعی  ر 
   اهن.(، ار نتیج ، ار  یشتر موارا، ناموعق  وا0: 6939ت( شا  )نور خش، گذار ههرما

انبال اارا، امۀروز ، ار  ت  ازنشستگی   هاصناوقهی ک  ماهرهن اویتی هابیآه ا توج     
 عااییۀن  نۀاظر  ، تنداشوا و اوینها توه  مایکان خواشان ااار  میصناوق سیارت از کشورها، 

ت هۀا صناوق(. ار  رخی کشورها ماننا کانااا نیز اگرچ  297: 6931)هلیمانی و هیار،  آنداهن

                                                           
 . ا اصالحات  اات( 6951اجتماعی )مصو   نیتأمهازمان   اهاهنام 60 ۀر.ک: ماا .6
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 ۀا آن اارنۀا،    مۀؤثر و ارتبۀاط   کننۀا یمۀ  خشی از  ۀازوت حکومۀن عمۀ      عنوان   ازنشستگی 
ت ماهرهتی مسۀتق  از  هامیتو  هاتیأهتصمیمات راهبرات و تصمیمات عملیاتی روزمر  توه  

 (.Lim J. & Quach, 2017: 13) شوایماوین، اتخاذ 
 

 یارحرفهیغ. مدیریت مدیران 3
اجتمۀاعی ار مقیۀا   ۀزر  و     نیتۀأم ت هاطرحمامول مجرت  طور   ت  ازنشستگیهاصناوق
هی از هف هو، موجۀب تحمیۀ    هاطرحااا  اهن ماهرهن ضایف چنین  نشانانا. تجر   پینیا 

( و از اهگۀر  Issa, 2018: 20اعتاان کسب هوا خواها شۀا )  ریتأخهزهن  اضاع   ر صناوق ها    
، مستمرت  ا رعاهن اصول انصا  و کفاهن رانی گترمستمصناوق نتوانا     شوایمهو، موجب 

(.    همین هبب قرار گرعتن ماهرهن اهن ندااهۀات  Varadkar T. & Others, 2018: 6 پراازا )
 اعت هتوها ت ضرورت اارا. اهن ضرورت امروز  ار  یشتر کشورهات احرع مایی ار اهن ماهران 

ت  ازنشسۀتگی،  هۀا صۀناوق ر کانۀااا ار مۀورا   رات مثۀال ار کشۀو   مورا توج  قرار گرعت  اهن. 
ی ک  هازمانارونت احرع هر او توه  اشخاص  هاتگذار ههرماو ماهرهن  هاتمستمرماهرهن 

 :Lim J. & Quach, 2017) اگیۀر یم، انجام آورنایماهن  ا شراه  رقا تی پسن ماهرهن را   

هۀات  ازنشسۀتگی، ار قۀوانین و    ت صۀناوق احرعۀ   رات مۀاهرهن   شا نییتا(. شراه  ازپیش3
اجتماعی اهران نیز ار قوانین و مقررات مر وط  نیتأممقررات  یشتر کشورها وجوا اارا. ار نظام 

 6ی شا  اهن.نی شیپشراهطی  هاصناوقت  ازنشستگی،  رات انتصا  ماهران هاصناوق   
(، هیۀأت مۀاهر  و   6919اجتماعی )مصو   نیتأم   موجب قانون هاختار نظام جامم رعا  و 

ت  اها اارات شراه  مقۀرر  ام ی ت هاصناوقارکان  عنوان  هات  ازنشستگی ماهر عام  صناوق
هیأت مۀاهر  و نیۀز انتخۀا     شرط عضوهن ار : »اارایمک  مقرر  2اهن قانون  اشنا 6ار تبصرۀ 

کۀار     قااشتن حااق  مارک کارشناهی ارشا  ۀا پۀنس هۀال هۀا     منوط    ،ماهر عام  عنوان  
ماهرهن، حسا اارت،  یم ، مایی، اقتصۀاا، انفورماتیۀف و گۀرو  پزشۀکی      تهارشت تخصصی ار 

احراز شراه  هۀمن از هۀوت هۀازمان مۀاهرهن و      اهیتأخواها  وا و انتصا  اعراا مز ور پس از 
 .«اهنکشور ناعذ  تزهر رنام 

شراه  اهگرت نیۀز  اشۀا،    حائز ر شراه  مذکور،  اها  ازنشستگی، عالو  صناوقماهر عام  
ت احرعۀ  زهرا ار نظام حقوقی اهران، پسن ماهرهن عاملی صناوق  ازنشستگی، پسۀن مۀاهرهن   

                                                           
ی و و ندااهات اویت هاصناوقهطوح ارکان   قانون هاختار، شرط عضوهن ار کلی 67 ۀماا 6 ۀ   موجب تبصر .6

و حماهتی و امااات، ااشتن حااق  مارک کارشناهی ارشا  ا پنس هال  تام ی  تقلمروهاعمومی عاال ار 
ماهرهن، حسا اارت،  یم ، مایی، اقتصاا، انفورماتیف، گرو  پزشکی اهن ک  پس   کار تخصصی ار رشت  ها ق
 ناعذ خواها  وا. کشور، تزهر رنام هیا احراز شراه  همن از هوت هازمان ماهرهن و أاز ت

 .اجتماعی نیتأمقانون هاختار نظام جامم رعا  و  67 ۀماا« ج»ر.ک:  نا  .2
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 ۀا   6911قۀانون مۀاهرهن خۀامات کشۀورت )مصۀو        50مۀااۀ  « ایف» نا  6.شوایممحسو  
ت ار انتخۀا  و انتصۀا  اعۀراا  ۀ      احرعۀ  ار خصۀوص مۀاهران    اارایماصالحات  اات(،  یان 

ت لزم اهن شراه  تخصصی لزم تایین شوا تا اعراا از مسیر ارتقۀات  احرع ت ماهرهن هاپسن
 التر ارتقا ها نا و ار موارات ک  از اهن طرهۀق امکۀان انتخۀا  وجۀوا نااشۀت        مراتب   شیلی 

 اشا،  ا  رگزارت امتحانات تخصصی لزم، انتخا  صورت پۀذهرا. اهۀن موضۀوع حتۀی ار مۀورا      
عمۀومی   مؤهسۀات ت  ازنشستگی عاال ار اهۀران کۀ  از نظۀر ماهیۀن، جۀزو      هاقصناوماهرهن 
گفن از آنجا  توانینماجتماعی نیز صااق اهن.  ر اهن اها   نیتأمانا، ماننا هازمان غیراویتی

قانون ماهرهن خامات کشۀورت، مشۀمول    667عمومی غیراویتی  ا توج     مااۀ  مؤهساتک  
ت ار احرعۀ  شونا، ار نتیج   رخوراارت از شراه  ماهرهن یقانون ماهرهن خامات کشورت نم

مورا آندا لزم نیسن.  لک  همراهتا  ا  رخی نوهسناگان  اها گفۀن پسۀن مۀاهر کلۀی هۀازمان      
اهاهۀنام  صۀناوق    1روا و  راهۀا  مۀااۀ   شمار میت   احرع اجتماعی، همن ماهرهن  نیتأم
قۀانون مۀاهرهن خۀامات     70وت تۀا م مۀااۀ   (، حقوق و مزاهۀات  6913اجتماعی )مصو   نیتأم

کشورت اهن؛ ار نتیج   اها ار اهن زمینۀ  وت را مشۀمول قۀانون مۀاهرهن خۀامات کشۀورت       
 ۀر آن  ۀوا کۀ  وت نیۀز  اهۀا از شۀراه  لزم  ۀرات         قائ ( و 631: 6939اانسن )وهژ  و کتا ی، 

 ت  رخوراار  اشا.احرع ماهرهن 
اهران ار عمۀ ، ار  یشۀتر مۀوارا ار انتصۀا  مۀاهران       اجتماعی نیتأم ا وجوا اهن ار نظام 

رات مثال، ار هۀازمان   ت  ازنشستگی، شراه  مقرر ار قانون رعاهن نشا  اهن. هاصناوقعام  
ت قب ، عاقا شرط هاهالار  صناوق رات اهن  شا انتخا اجتماعی،  رخی ماهران عام   نیتأم

ت  وا  و احرع اجتماعی و نیز شراه  ماهرهن  نیتأممنارج ار قانون هاختار نظام جامم رعا  و 
(. 612-262: 6939)وهۀژ  و کتۀا ی،    انۀا نااشۀت  از اهن حیث صالحین تصات چنین همتی را 

                                                           
 تهااهتگا ماهرهتی  تهاهمن: شام  تمامی عناوهن تاحرع ماهران شورات عایی ااارت،      موجب مصو  .6

 76 ۀضوع مااماهرهن هیاهی، مو تهاهمن تاجراهی مشمول قانون ماهرهن خامات کشورت،    اهتثنا
ماهران ارشا: آن اهت  از . 6: اناقانون مذکور و همترازان آنان اهن ک     چدار گرو     شرح زهر تقسیم شا 

کالن، هااهن و نظارت عایی   ر  تزهر رنام ، تگذاریمشخ گذارت، هیاهن  ک  وظیف  اشنایمماهرانی 
ماهران میانی:    آن اهت  از ماهرانی اطالق . 2ا؛ عملکرا اهتگا  را ار واحاهات هتاات    عدا  اارن

هماهنگی، اهجاا ارتباط  ین هطوح عایی )مقامات( و ها ماهران ارشا را ار واحاهات   ک  وظیف شوایم
اویتی و مراکز مستق  و  مؤهسات، هاهازمانن ان آنان، مااوناماننا ماهران ک  و مااون، عدا  اارنااات   ته

اجرات   ک  وظیف شوایمماهران پاه :    آن اهت  از ماهرانی اطالق . 9؛ سط  آنداماهرهتی هم تهاهمن
هات ااارات، ؤماننا ر ؛هازمانی را ار واحاهات هتاات  ر عدا  اارنا تها رنام   و هایمشخ ، هااهنیه
از واحاهات ماهران عملیاتی: شام  ماهران آن اهت  . 0ا؛ ماهرهتی همسط  آند تهاهمنو  هاگرو هات ؤر

و  تاحرع ، مراکز عنی و هاموز ، هاورزشگا ، هامارهتانی اجراهی نظیر ماار ،  تهااهتگا عملیاتی ها اجراهی 
ک: .)ر عدا  اارنااهتگا  را    خامات اصلی و نداهی  ارائو  نیتأمن هستنا ک  توییا، مراکز نگداارت مالول

 شورات عایی ااارت(. 6/0/6935، مصو  تاحرع ماهران انتخا  و انتصا   ۀاهتورایام  اجراهی نحو
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ت  ازنشستگی اهران، اعضات هیأت مۀاهر   هاصناوقار  رخی  اهایمنشان  های ررههمننین، 
 ۀر نااشۀتن   و  یشتر آنۀان عۀالو    اناوا  ه  اویتی و  ا چناهن شی   لناپامامول از اعراا  طور  

کۀ  اهۀن امۀر     انۀا  وا ت ام ی  مسائ عرصن کاعی  رات ااارۀ امور صناوق، عاقا آگاهی لزم ار 
شۀا  اهۀن )میۀر و     هۀا صۀناوق ت و غیرتخصصۀی  ۀ  نحۀوۀ ااارۀ    ارحرع یغموجب نگا  اویتی 

زم،  ۀ  عقیۀاۀ  رخۀی    (. ااارۀ صۀناوق توهۀ  مۀاهران عاقۀا تخصۀص ل     692: 6939همکاران، 
توجدی    وضاین صناوق ار آهنا  )ها  ۀ  تابیۀر اهگۀر، عۀام     متخصصان، پیاماهاهی چون  ی

ت هۀا صۀناوق ت لزم( را ار پی ااشت  اهن ک     تشۀاها وضۀاین  حرانۀی    هاتنگرنا هآانجام 
هۀۀات (.  ۀۀا توجۀۀ   ۀۀ  آنکۀۀ  صۀۀناوق666: 6910زاا ،  ازنشسۀۀتگی، اامۀۀن زا  اهۀۀن )روغنۀۀی

هۀا امۀروز  ار  یشۀتر    و اهۀن نظۀام   2کننۀا یمتباین 6«مزاهات ماین»نشستگی اهران از نظام  از
ایی  اعزاهش امیا    زناگی، نوهان  ازار و کاهش انتظارات  رات  ازگشن هۀرماه  ار  کشورها   

هۀات مسۀتمر مواجدنۀا،    مۀایی  ۀا چۀایش    نیتأم( از نظر Varadkar T. et al., 2018: 29آهنا  )
 .شوایمت  ازنشستگی اهران  یشتر آشکار هاصناوقات وج     ماهرهن حرع ضرورت ت

 

 ناکارامدی نظام نظارت
   تضمین اهتقالل و خوامختۀارت   توانایماجتماعی  نیتأماهجاا چارچو  نظارتی  رات هف نداا 

ا از هر تیییرات هیاهی ار هۀط  ملۀی هۀ    نظرصر ت، گذار ههرمات ماهرهن هاجنب آن ار تمام 
ت هۀا صۀناوق  ۀر   9(.    همین هۀبب، امۀروز ، نظۀارت   Issa, 2018: 56ت کنا )مؤثرمحلی، کمف 

ی شا  و  ا توج     اهۀاا  اجتمۀاعی   نی شیپاجتماعی  یشتر کشورها  نیتأم ازنشستگی ار نظام 
ت نظارت  ر آندا تا حات  ا نظارت  ر هۀاهر ندااهۀات مۀایی    هازوکارهاک  اهن ندااهات مایی اارنا، 

(.  ا اهن حال،  ا وجۀوا اهمیۀن نظۀارت    Kortleve et al., 2011: 15متفاوت اهن ) ها انفمنون ه
 رات تحقق اهاا  اقتصاات و اجتماعی آندا، از نظر  رخۀی نوهسۀناگان، هۀاختارهات     هاصناوق ر 

 ررهۀی اهۀن موضۀوع ار اهۀن  خۀش،       منظۀور   . سنینار اهران چناان مناهب  هاصناوقنظارتی 
اله  عام تناهب نظام نظۀارت  رشۀمرا، شۀام  عقۀاان      عنوان   توانیمموارات را ک   نهترمدم

 ت قانونی و عقاان شفاعین، توضی  ااا  خواها شا.هاهینارهانداا ناظر عایی، 

                                                           
1. Defined Benefit (DB) 

.    شوایمشاغالن نس  جارت، صر  پرااخن مستمرت  ازنشستگان کنونی   مزاهات ماین، حق  یم نظامار  .2

ا، گا  واجا شراه   ازنشستگی شان ک  هر شوایمنیز از طر  اوین اطمینان ااا   پراازم ی شاغالن 

، پرااخن خواها شا. ار واقم، نس  اناپرااخت ک   تام ی و حق  تپراازم ی  ۀمستمرت متناهب  ا طول اور

و اهن زنجیر      کنایم ازنشستگی نس  گذشت  را تقب    جارت شاغالن از طرهق پرااخن حق  یم ، هزهن

 (.52: 6930راغفر، ) ا اهیم اات ااام   تهانس همین ترتیب تا 

3. Supervision 
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 . فقدان نهاد ناظر عالی1
ندۀاا   ترتیب،  انف مرکزت و  یم  مرکزت، نقشت ک  ار آندا   ام ی ت  انکی و هانظام رخال  

ت از جاماۀ  را پوشۀش   تۀر میوهت اجتماعی  ا آنک   خش هام ی ناظر  رتر را  ر عدا  اارنا، ار 
 هاصناوق  لناماتایی  تاداات وجوا ناارا. حال آنک ،    هاصناوق، نداا ناظر  رتر از اهایم

، هۀا صۀناوق ، وجۀوا ندۀاا نۀاظر  رتۀر کۀ  نظۀارت  ۀر مۀاهرهن         شۀاگان مۀ  ی و جماین زهۀاا  
و ذخۀاهر آندۀا را ار کنۀار نظۀارت  ۀر تایۀین مفروضۀات محاهۀبات          هۀا هیاارا، هاتگذار هرماه

 اشۀا، ضۀرورت    اارعدۀا  اجتماعی  نیتأماکنوئرت و نیز نظارت  ر وضم قوانین و مقررات حوزۀ 
(.  ا اهن حال، اهن موضوع نیۀز  اهۀا مۀورا توجۀ      3: 6935)امیات و خورشیات،  رهایمنظر   

ت هۀا صۀناوق ت  اشۀا کۀ  اهۀتقالل    اگونۀ    ت نظارت نداا عایی نباها هازوکارهاک   قرار گیرا
  ازنشستگی را تضایف کنا.

ار نظام حقوقی اهران، تندا قانونی ک   ا توجۀ   ۀ  اهۀن ضۀرورت، وجۀوا هۀف ندۀاا نۀاظر و         
اعی اجتمۀ  نیتۀأم ی کرا ، قانون هاختار نظام جامم رعۀا  و  نی شیپرا  هاصناوقۀ کنناهماهنگ

هۀا،  هۀا، هۀازمان  تمۀام اهۀتگا   »اهۀن قۀانون مقۀرر شۀا  اهۀن:       7(  وا  اهن. ار مااۀ 6919)
حا اهۀتفاا    ، حماهتی و امااات، ارتام ی  قلمروهات عاال ار تهامؤهسات، ندااها و صناوق

نظۀارت اویۀن ار چۀارچو  اهۀن قۀانون قۀرار        اجتماعی تحۀن  نیاز منا م و تسدیالت نظام تأم
ممکن هاختن پاهخگوهی وزهر رعۀا  ار  را ۀر    منظور  ار اهن زمین ، ار اهن قانون )«. گیرنامی

اجتماعی واگذار  نیتأمی نظام نظارت و ارزشیا ی    وزارت رعا  و اههازمان نیمسئویمجلس(، 
قرار گرعن و  نا  ر اهن شۀا   ایتأکمورا  هااهتگا شا و نظارت  ر عملکرا، منا م مایی و مصار  

ت اویتی و غیراویتی متناهب  ا میزان اهتفاا  از اعتبارات عمومی و ها حوزۀ عااییۀن  اهصناوق
 (.922: 6912ارزها ی شونا )مانی، 

تا حات نقش نداا ناظر  رتر و عایی را ار  دبۀوا وضۀاین    توانسنیم ا آنک  اجرات اهن قانون 
ار عم  تحقۀق   تندان هن موضوع ی نماهان هازا، اما اخو   ت  ازنشستگی عاال ار اهران هاصناوق

 ی قرار گیرا.توجدکمشا  ار اهن قانون نیز مورا ینی شیپت هانظارتنیاعن،  لک  موجب شا هاهر 
 

 ی قانونی و اجراییهایینارسا. 2
ت  ازنشستگی ار قۀوانین  هاصناوقار  یشتر کشورهات جدان، قواعا نظارت ارونی و  یرونی  ر 

 نیتۀأم اجتماعی اهران نیز قانون هاختار نظام جامم رعۀا  و   نیتأمظام ی شا  اهن. ار ننی شیپ
توج  نشان ااا  اهن. اهمین نظۀارت ار اهۀن قۀانون     هاصناوقاجتماعی،    موضوع نظارت  ر 

، نظۀارت  اجتمۀاعی  مینتۀأ مایی نظام جۀامم   تهااهنیه اصول وحات  وا  اهن ک  هکی از   
ت ام ی ت هاصناوقا  اهن. ار اهن قانون، نظارت  ر عملکرا اانست  ش هاصناوقمایی  ر منا م 

، جۀزو اهۀاا  و   اتها  راها  علم محاهبات  یم نظارت  ر تااال منا م و مصار  صناوق و نیز
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اهن قانون، هکی از اصول و  1 ر اهن، مااۀ (. عالو 9ت اانست  شا  اهن )مااۀ ام ی وظاهف حوزۀ 
اجتماعی را نظارت  ر هر او  خش اویتی و غیراویتۀی   نیتأمم ت هاختارت نظام جامهااهنیه

 ا اهن حال، هۀازوکارهات نظۀارت   «(. ح»اانست  اهن ) نا  هاصناوق راها  قانون و اهاهنام  
ت  ازنشستگی، وظاهف و اختیارات نظارتی ار اهن قانون هۀا قۀوانین   هاصناوق یرونی و ارونی  ر 

  اهن و مالوم نیسن ار صورت کشف تخلۀف مۀاهران،   اقیق مشخص نشا طور  مرتب  اهگر 
ضمانن اجراهات قانونی لزم ار هر مورا چیسن. ایبت  مشکالت مر وط    نظۀارت، محۀاوا  ۀ     

. اهن نظۀر زمۀانی   گراای ازمنارهاهی قوانین نیسن،  لک  تا حا زهاات    عام اجرات قوانین نیز 
ت  ازنشستگی عاۀال ار اهۀران از   هاصناوقر ک     اهن موضوع توج  کنیم  یشت شوایمتقوهن 

انا و نظۀارت  ۀر اهۀن اهۀت  از ندااهۀا همۀوار        یراویتیغعمومی  مؤهساتحیث ماهین از نوع 
عمومی غیراویتۀی کۀ  از  واجۀ      مؤهساتآن اهت  از  مامولً چراک  وا  اهن،  زی رانگچایش

آندۀا نظۀارت پسۀینی  ۀر  رنامۀ        ،  راها  اهاهنام  ها قانون موجاکنناینمک  کشور اهتفاا  
مایی آندا ار  یشتر موارا توه  ندااهات ارونی )ماننا مجمم عمومی و هیۀأت امنۀا هۀا  ۀازر      

؛  اون آنک  ندااهات  یرونی همنون اهۀوان محاهۀبات کشۀور ار اهۀن     رایگیمقانونی(، صورت 
ی خۀوا )ار مقا ۀ    خصوص نقشی ااشت   اشنا. ار واقم، اهن ندااها  ا توه   ۀ  اهۀتقالل مۀای   

 ت اارنا.  رهناپذنظارتندااهات نظارتی  یرونی(، گراهش    
عمومی غیراویتی ار گرو  مؤهساتار نقا اهن روهکرا  اها گفن اگرچ  حسن انجام وظاهف 

ت  اشا، زهرا تجر ۀ  جوامۀم   رهناپذنظارتۀ کننا یتوجا توانینماهتقالل آنداهن، اهن اهتقالل، 
ان نظارت ار ندااهات مایی، موجب  روز عساا شا  اهن؛  نا راهن نظۀارت   شرت نشان ااا ، عقا

 مؤهسۀات ت ک  هم اهتقالل اهن اگون   ت مستق  حسا رهی هاهازمانتوه   مؤهسات ر اهن 
، پۀور ینیحسۀ نشوا )رهتمی و  مؤهسات گون نهای مایی ار انضباطی از  ین نروا و هم موجب 

ر واقم،  اها توازن میان اهۀتقالل عمۀ  و نظۀارت  ۀر اهۀن      (، ضرورت اارا. ا261-267: 6911
نحوت کۀ  از هۀف هۀو، نظۀارت مۀانم از ااارۀ مبتکرانۀ  امۀور عمۀومی         ، حفظ شوا،   مؤهسات

موجب نشوا  مؤهساتنگراا و از طر  اهگر، نظارت ضایف  ر اهن  مؤهساتشا     اهن محول
کاناتی ک  ار اختیار اارنا،  ا اهجۀاا وضۀایتی     خامات عمومی و اهتفاا  از امارائک  آندا    نام 

و امور مایی خوا، نظارت  ر امور مایی خوا را مبدم هۀازنا   هانیعااینامشخص ار خصوص نحوۀ 
 (.637-631: 6911، پورینیحس)رهتمی و 

 

 . فقدان شفافیت 3
اهۀن. ار اهۀن    صۀناوق ت  ازنشستگی، تضمین حقۀوق اعضۀات   هاصناوقها  کلیات نظارت  ر 

 اها اطمینان حاص  کننا ک  مناعاشان از طرهق تصمیمات ناموج  متوییان  صناوقزمین  اعضات 
صناوق  ازنشستگی آهیب نخواها اها. اهن اطمینان  اهۀا از زمۀان نخسۀتین مشۀارکن اعضۀا ار      
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(. Kortleve et al., 2011: 15صناوق  ازنشستگی تا ارهاعن آخرهن مزاها از آن، ااام  ااشت   اشا )
ت هۀا صۀناوق هات صناوق  ازنشستگی اهن. شفاعین نین اطمینانی ار گرو شفا   وان عاایینچ

 کۀ  تطور  ؛ شوایمی  ا نظارت اارا و ار واقم از اجزات آن محسو  تنگاتنگ ازنشستگی، ارتباط 
ت  ازنشسۀتگی عاۀال   هاصناوقعواملی ک  مانم از نظارت اقیق  ر  نهترمدمهکی از  گفن، توانیم

 چراکۀ  ت  ازنشستگی  وا  اهن، هاصناوقاهران شا ، عقاان شفاعین ار تصمیمات و اقاامات ار 
 انۀف   و  رایمهر ت  ازنشستگی عاال ار اهران، ار ا دام   هاصناوقار حال حاضر، وضاین مایی 

  رمجموعۀ هزهات و هدام تحن مایکین شرکن هاق یوثهات صناوق اعم از امالک، اطالعات ااراهی
ار  عۀام شۀفاعین   سیارت از متخصصان، ا دۀام و   زعم  (. 0: 6935، تبرهزتعبا دا وجوا ناارا )آن

 منۀا م مۀایی   اراهن، نظارت  ر آندا اشۀوار شۀوا و ار نتیجۀ  آن     موجب شا  هاصناوقعملکرا 
 ت وا ست ، تخلفاتی رخ اها.هاشرکنهات  ازنشستگی و صناوق
ت هۀۀاصۀۀناوق (،6910 ۀۀازار اوراق  دۀۀااار جمدۀۀورت اهۀۀالمی اهۀۀران )  قۀۀانون آنکۀۀ  ار ۀۀا 

ی وضاین مایی خوا    هازمان  ور  اهگزارشت، مکلف    هازشفا  ازنشستگی، ار راهتات 
منتشۀر نشۀا     هۀا صۀناوق از  فهچیه، اما تاکنون چنین گزارشی از هوت اناشا و اوراق  دااار 

اهنا و اطالعات مر ۀوط  ۀ    ان خوا هیچ گزارشی نمینفاهات  ازنشستگی    ذتصناوق اهن.
ات  ررهۀی و ارزهۀا ی   شۀوا و توهۀ  متوییۀانی حرعۀ     عمومی منتشۀر نمۀی   طور  عملکرا آندا 

از  فهۀ چیهۀ ملۀزم  ۀ  رعاهۀن     خۀوا را  هامقام ناظر، صناوق نبوا ا توج      ار واقم، .شوانمی
 (.26: 6935ت، زهبرتعبا ) اانناینماهی مایارهات شفاعین ار گزارش

 ژ هۀ و ۀ  ت  ازنشسۀتگی ) هۀا صۀناوق اهن ار حایی اهۀن کۀ  امۀروز  ار  سۀیارت از کشۀورها      
ت مستق  ک  وظیف  امانتاارت ار  را ۀر اعضۀات   هاتیأهت  ازنشستگی عمومی(، توه  هاصناوق

 & .Lim J) شۀونا یمۀ طرح را  ر عدا  اارنا، ار چارچو  پاهخگوهی و شفاعین مسۀتحکم، ااار   

Quach, 2017: 2-3 ت  ازنشسۀتگی، ار  هۀا صۀناوق ت اقۀاامات  هازشفا ار راهتات  ک تطور  (؛
ار زمینۀ    ژ هۀ و ۀ  ماهیان ، گزارش عملکرا و اقاامات خوا  صورت   هاصناوق سیارت از کشورها، 

، (Mennis, 2016: 2-7) اهنۀا یمۀ کننا ها ار مارض اها عموم قرار را منتشر می هاتگذار ههرما
از هۀف هۀو، موجۀب اعۀزاهش اعتمۀاا        ا اهجاا نظۀارت عمۀومی،   توانایمشفاعین اطالعات  چراک 

 از هوت اهگۀر،  و آن را عراهم هازا  دبوا کاراهی عملکرا تهان یزم    صناوق شوا و شاگانم ی 
 .ا اش هاصناوقهیاهی از منا م  تهاگرو ماهران صناوق و احتمایی  تهاهوءاهتفاا ات مانای  ر

 

 ی بازنشستگیهاصندوقضعف استقالل 

 نیتۀأم ت  ازنشستگی  رات حسن انجام وظاهف خۀوا  اهۀا مسۀتق   اشۀنا. ار نظۀام      هاصناوق
ت هۀۀاصۀناوق ت  ازنشسۀتگی ار اهاهۀنام   سۀۀیارت از   هۀۀاصۀناوق اجتمۀاعی اهۀران، اهۀۀتقالل   
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ل ار عم ، همۀوار    ا اهن حا 6 ازنشستگی و  رخی قوانین موجوا، مورا تصره  قرار گرعت  اهن.
ت  ازنشستگی، ضاف اهتقالل آنۀان  یۀان شۀا  اهۀن.  ۀا      هاصناوقهکی از مشکالت هاختارت 

ۀ اهۀتقالل  کننۀا فیتضۀا توج     اهن موضۀوع ار اهۀن  خۀش  ۀ   ررهۀی و تحلیۀ  او عامۀ         
 ۀ  اویۀن و اخایۀن اویۀن ار امۀور       هۀا صۀناوق ت  ازنشسۀتگی، شۀام  وا سۀتگی    هۀا صناوق
 .شوایمتگی پرااخت  ت  ازنشسهاصناوق

 

 به دولت هاصندوق. وابستگی 1
مستقیم ها غیرمسۀتقیم  ۀا    طور   مامولًت  ازنشستگی هاصناوقاجتماعی،  نیتأمت هانظامار 

ت  اشا کۀ  وا سۀتگی صۀناوق  ۀ      اانااز انا.  ا اهن حال چنانن  اهن ارتباط    اوین ار ارتباط
خواها شا. چنۀین وضۀایتی ار    هاصناوقف اهتقالل اوین را ار پی ااشت   اشا، موجب تضای

ار حۀال حاضۀر،    کۀ  تطور  اجتماعی اهران مشاها  شا  اهن؛  نیتأمچنا اه  اخیر ار نظام 
انا و اگر اوین حماهن خۀوا را از آندۀا  ۀراارا،    شات     واج  اوین وا ست    هاصناوق رخی 

(. آمارهۀا نشۀان   26: 6912ت، زهۀ تبروا )عبا  قاار    اهفات تاداات خوا نخواهنا   وج چیه  
ت قب  شۀا  اهۀن،   هاهال    واج  اوین هر هال  یشتر از  هاصناوقاها وا ستگی  رخی می
ت هۀا صۀناوق ت اخیر،  خش شاهان توجدی از  واجۀ  عمۀومی اویۀن  ۀ      هاهالار  ک تطور  

اجتماعی،  نیتأمرعا  و  ، ار عص 6939 ازنشستگی اختصاص هاعت  اهن. ار قانون  واج  هال 
ارصا    حوزۀ  60ت  ازنشستگی، و تندا هاصناوقارصا(     16 یشتر منا م اهن عص  )حاوا 

 16(. همننۀین حۀاوا   62: 6930، پۀور یگرجۀ حماهتی و توانمناهازت تخصیص هاعتۀ  اهۀن )  
و ت  ازنشستگی کشورت هاصناوق    6930اجتماعی ار هال  نیتأمارصا  واج  عص  رعا  و 

ارصۀا   06کمتۀر از   6911یشکرت اختصاص ااا  شا  اهن. اهن ار حایی اهۀن کۀ  ار هۀال    
اجتماعی    اهن موضوع اختصاص ااشت  اهن )امیات و خورشۀیات،   نیتأم واج  عص  رعا  و 

 ا عۀام   هاصناوق رات تضمین اهتقالل  توانایماهن اهن ک  آها اوین  هؤال(. حال، 7: 6935
 را از وا ستگی    خوا  رهانا؟مایی، آندا  نیتأم

ممکن اهن موجب رهاهی آندۀا   هاصناوقار پاهخ  اها گفن اگرچ  عام کمف مایی اوین    
اجتماعی، شۀاها تباۀات زهانبۀار خواهۀا      نیتأماز وا ستگی شوا،  ا اهن حال  ا چنین اقاامی، نظام 

ت، ورشکسۀت   امۀ  ی اصۀول    ا توج      حران شۀاها اقتصۀاات، از نظۀر    هاصناوق وا، زهرا  رخی 
ار اهن شراه  آندۀا را رهۀا کنۀا؛ نخسۀن آنکۀ ،       تواناینمو    چنا ایی  اوین  شونایممحسو  

موضوع اقتصاات اهن، اعالم ورشکستگی و رها کران آندۀا، تباۀات    هاصناوقاگرچ  ورشکستگی 
مۀاعی و آشۀو    اجتماعی متااات ار پی اارا، زهرا ممکن اهن موجب  روز اعتراضات وهۀیم اجت 

                                                           
 . ا اصالحات  اات( 6950اجتماعی ) نیتأمقانون  6 ۀمثال، ر.ک: ماا رات  .6
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ت اخیر نمون  عملی اهن موضوع اهۀن؛  هاهالشوا. اعتراضات پیاپی  ازنشستگان صناوق عولا ار 
اجتمۀاعی اارنۀا، ضۀامن     نیتۀأم ار راهتات تکلیفی ک  ار حماهۀن از حۀق  ۀر     هااویناوم آنک ، 
 واجۀ    ۀار ناشۀی از اهۀن کسۀرت  واجۀ  را از محۀ         انامکلفت اجتماعی  وا  و هام ی تاداات 
 (.13-76: 6935ت مجلس شورات اهالمی، هاپژوهشکننا )مرکز  نیتأمعمومی 

 

 ی بازنشستگیهاصندوق. مداخلۀ دولت در 2
ت اجتمۀاعی،  هۀا مۀ  ی ار  مامۀولً اجتمۀاعی اشۀخاص    نیتأممنظور حماهن از حقوق    هااوین

 ۀ  وضۀم قۀوانین و     ها  اهۀا محۀاوا  .  ا اهن حال از نظر متخصصان، اهن اخاینکننایماخاین 
اجتماعی  اشا و از آن عراتر نروا، زهرا اخایۀن هیاهۀی و مۀایی نۀاروا      نیتأمنظارت  ر ندااهات 

(. 676-679: 6931ت  ازنشستگی خاش  وارا کنا )رهاضۀی،  هاصناوقممکن اهن    اهتقالل 
ت هۀا صۀناوق ت هیاهۀی و مۀایی ار امۀور    هۀا اخایۀن  ر اهن اهۀا  ار اهۀن قسۀمن وضۀاین     

 .شوایمشستگی ار اهران  ررهی  ازن
 

 . دخالت سیاسی1. 2
ت  ازنشستگی ار  یشتر موارا    او صورت اهن؛ نخسۀن، تۀالش   هاصناوقاخاین هیاهی ار 

ت هۀا صۀناوق مقامات عایی هیاهی  رات وضم قوانین خاص ها نسۀخ  رخۀی قۀوانین مۀرتب   ۀا      
ت  ازنشسۀتگی، پۀس از   هۀا اوقصنت انتخا اتی    اعضات هاوعا  ازنشستگی ار راهتات تحقق 

مۀاهرۀ   تیۀأ هپیروزت ار انتخا ات؛ اوم، حضور مقامات عۀایی هیاهۀی هۀا نماهنۀاگان آندۀا ار      
ت  ازنشستگی  ۀ  اهۀن او شۀیو  هۀا هۀر      هاصناوقت  ازنشستگی. مااخل  هیاهی ار هاصناوق

 سیارت از ، ار نظام حقوقی شوایم هاصناوقۀ اهگرت، از آنجا ک  موجب تضایف اهتقالل ویش
رات مثۀال، اخایۀن ااان نظرهۀات هیاهۀی ار عملکۀرا       ۀ کشورها محاوا ها ممنوع شا  اهن. 

هۀف   عنۀوان  ۀ  میالات توه  کشورهات آمرهکات لتۀین   36ت  ازنشستگی، ار اه  هاصناوق
ت  ازنشسۀتگی از نظرهۀات   هۀا نظام   همن جاا کران  ک تطور  آهیب شناهاهی شا  اهن، 

 (.66: 6930، پوریگرج) انا رآما  هیاهی اویتمراان
ت هۀا صۀناوق  ا اهن حال  ا وجوا تباات نامطلو  اهن موضوع، ار اهران، عملکۀرا  رخۀی از   

از نظرهات هیاهی مقامات اویتی اهۀن و همۀوار     متأثر شات   ازنشستگی از گذشت  تاکنون، 
نکۀ  مؤهسۀ  عمۀومی    اجتمۀاعی  ۀا آ   نیتۀأم مااخالت هیاهی قرار اارنۀا. هۀازمان    ریتأثتحن 

عمومی غیراویتی ار راهۀتات   مؤهسات. حال آنک  اهنغیراویتی اهن، نمون   ارز اهن موضوع 
انجام وظاهف اجراهی و عمومی تخصصی ک  نیازمنا اهۀتقالل و اور  ۀوان    منظور  هی تمرکززاا

 (.639: 6911، پورینیحس)رهتمی و  اناشا هیاهی اهن، اهجاا  مسائ از 
 عنۀوان  ۀ  ت عشار و اهتفاا  از آن هاگرو اجتماعی ار حوزۀ  نیتأمهن، قرار گرعتن  ر اعالو 
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 نیتۀأم ی زاگۀ اهنیهت انتخا اتی( ک  از آن    هاانهجرار  ژ هو  ا زار کسب ها تحکیم قارت )
اجتماعی تابیر شا  اهن، ار  سیارت از کشورهات جدان تۀاکنون  ارهۀا اتفۀاق اعتۀاا  اهۀن و      

ت هۀا صۀناوق ا  نیۀز اتفۀاق خواهۀا اعتۀاا. تجر ۀ  نشۀان ااا  اهۀن  سۀیارت از         ار آهن شفی 
 ار حماهتی نیز  ۀ  اوش کشۀنا هۀا  ۀ       اناشا  ازنشستگی ار گراون  تمدیاات هیاهی، ناچار 

را میبون  گذارانم ی ت اهگر اقتصاا وارا میاان شونا و ار نتیج  آحاا ها خشجبران ناکاراهی 
 (.96-96: 6912هازنا )هاروخانی، 

 

 دخالت مالی .2. 2
ت  ازنشستگی، ار  یشتر کشورهات ار حال توهۀا ، قا ۀ    هاصناوقمااخل  مایی اوین ار امور 

ت اجتمۀاعی ار ترکیۀ  نیۀز  ۀا چنۀین      هۀا م ی مشاها  اهن.  رات مثال، ار او اه  اخیر نظام 
ک     آندا اجۀاز    هاختارت مستق  نااشتنا هاصناوقمشکلی مواج  شا  اهن. ار اهن کشور، 

ت ملی اغلب ار کۀار آندۀا اخایۀن    هااوینت کننا. گذار ههرمااها تا  رات اعزاهش منا م خوا، 
ت هۀا اهۀن یهایی  .    رانایمت اهگر، هوا هاپروژ و از منا م آندا  رات پشتیبانی از  کرانایم

ت را  ۀر اوش  ازحاشی  پوپوییستی متناو ی ک  ار او اه  اخیر ار اهن کشور اجرا شا،  ارهات
آندۀا را اچۀار کسۀرت  واجۀ  کۀرا       کۀ  تطۀور  ۀ  ت  ازنشستگی اهن کشور گذاشن، هاصناوق

رات مثۀال   ۀ ت ها ق  اارا. ا هرواجتماعی اهران نیز چنین  نیتأم(. ار نظام 56: 6930)هیمتن، 
شسۀتگی  عمومی غیراویتی ک   رات خوا صناوق  ازن مؤهساتار  سیارت از ندااهات اویتی ها 

ت آورجمۀم اختصاصی اهجاا کرا   وانا،    مانات واقای، صناوق )محلی ک  تمام وجۀو  ار آن  
شوا و ار آهنا     مصر   رها(، وجوا نااشت ،  لک  حسا ی    نام  ازنشستگی موجوا  وا  می

صۀورت حسۀا    ار  رخۀی مۀوارا  ۀ     هاحسا اهن. اهن  شا یمک  کسور شاغالن ار آن وارهز 
و ار عمۀ   ۀا هۀاهر     انۀا ااشۀت   حسا ت اویتی نگاهی خوات    اهن هااهتگا  وا  ک  جارت 
اناوختۀ  آن ار اصۀ  متالۀق  ۀ       ک یارصورتت اهتگا ، تفاوت چناان نااشت  اهن. هاحسا 

اهتگا  نبوا  و    مشترکان صناوق تالق ااشت  اهن. نتیج  آنک ،    محض  رخورا  ا هر نوع 
قاهنگی ار هر زمین  ار اهتگا  مر وط     اهن حسا  رجوع و از آن  رااشن کمبوا ها نیاز    ن

 (.http://www.tamin.irاهن ) شا یم اا مبلغ    حسا  وارهز  هاماتو  شا یم
ت هاصناوقاز عوام  اصلی تضایف اهتقالل  هااوینامروز  چنین مااخالتی از هوت  یشتر 

هی  رات کاهش هازوکارهات حقوقی، هانظامار  یشتر  ک تطور  ، شوایم ازنشستگی محسو  
ی شا  اهن. ار نظام حقوقی اهران،  رات محاوا کۀران هۀا منۀم    نی شیپها رعم اهن مااخالت، 

قۀانون ار اهۀن    نهتۀر مدۀم ی شا  اهۀن.  نی شیپت قانونی مختلفی هازوکارهاچنین مااخالتی، 
. اهۀن  شوایم(، محسو  6919اعی )مصو  اجتم نیتأمزمین ، قانون هاختار نظام جامم رعا  و 

ت هاختارت نظام هااهنیههکی از اصول و  عنوان  ت  ازنشستگی را هاصناوققانون، اهتقالل 
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هۀا، مؤهسۀات و   هۀازمان  ینۀی کۀرا  اهۀن کۀ   ۀ  موجۀب آن،       اجتمۀاعی، پۀیش   نیتأمجامم 
ی و ااارت  وا  و طبق شخصین حقوقی و اهتقالل مایت ات، ااراعاال ار قلمرو  یم  تهاصناوق

(. 1مۀااۀ  « ل») نۀا   ننۀا کچارچو  اهن نظام عاایین مۀی  ار ضوا   و مقررات مورا عم  خوا،
 نیگونۀ  اهۀتفاا  از منۀا م نظۀام تۀأم      هر: »اارایماهن قانون،  یان  66 ۀماا 6همننین تبصرۀ 

امۀااات  ۀرات   ات، حمۀاهتی و   یمۀ   تهۀا هۀا ار حۀوز   هارانۀ   اجتماعی اعم از منۀا م عمۀومی و  
ها و ندااهات غیراویتی، خارج از قلمۀرو اهۀن نظۀام    عمومی، صناوق اجراهی اویتی، تهااهتگا 

هر منظور ممنوع اهن و اهتفاا  از اهن منا م مستلزم پذهرش نظۀارت و   تحن هر عنوان و  رات
صۀو   قانون اهتخاام کشۀورت )م  666مااۀ «. وزارت رعا  و تأمین اجتماعی اهن راهبرت کالن

وجو  صناوق  ازنشستگی منحصراً  ۀرات پرااخۀن   : »اارایم( نیز ار اهن خصوص، مقرر 6905
   مصۀر    اهنبا عنوان چیه   حقوق  ازنشستگی و وظیف  و اهترااا کسور  ازنشستگی اهن و 

 ا وجوا اهن، حتی «. اهگر  رها. متخلفین ار حکم مختلسین اموال اویتی محسو  خواهنا شا
ت  ازنشسۀتگی را  رطۀر    هاصناوققوانین نیز نتوانست  مشک  مااخالت اوین ار  تصوهب اهن

اجتماعی اهۀران ار عمۀ  شۀاها اخۀ  و تصۀر  اویۀن ار وجۀو          نیتأمنظام  ک تطور  کنا، 
ت  ازنشستگی  وا  اهن. ار خصوص علن عۀام موعقیۀن اهۀن قۀوانین ار     هاصناوق سیارت از 

ت  ازنشستگی، اله  مختلفی از هۀوت  هاصناوقهتقالل جلوگیرت از مااخالت اوین و حفظ ا
حقوقاانان مطرح شا  اهن.  رخی حقوقاانان، نخستین علن اهن موضوع را ا دام و تاارض  رخی 

اجتماعی،  نیتأمقانون هاختار نظام جامم رعا  و  1. از نظر آنان از هف هو، مااۀ انااانست قوانین 
؛ اانۀا یمرا اارات شخصین حقوقی و اهتقالل مایی و ااارت ت ام ی ت عاال ار قلمرو هاصناوق

 مسۀتقالً  ااشۀا  ت ههۀا صۀناوق و  هۀا هۀازمان ک  اگر  شوایماز طر  اهگر، اهن پرهش مطرح 
طر  حق و تکلیف قرار گیرنا و طبق ضوا   خوا عم  کننا، پس نقش وزارت رعا  و  تواننایم

اهتقالل آندا    چ  ماناهن؟ قانون هاختار ار  ا توج      هاصناوقاجتماعی ار خصوص تأمین 
ی نقش و جاهگا  وزارت رعۀا  را ار مصۀا   ۀا    خو   اهن زمین  ا دام جات اارا و نتوانست  اهن 

 ر اهن ار مواا مختلف، قۀانون هۀاختار  ۀر    ی تبیین کنا. عالو خو    هاصناوقاهتقالل حقوقی 
اهن قانون ک     وزارت رعا   67کرا ، اما مااۀ  ایکتأت ام ی ت هاصناوقاهتقالل مایی و ااارت 

و ندااهات اویتی و عمۀومی   هاصناوقت کلی  هااهاهنام اجاز  ااا  اهن تا     ررهی و اصالح 
 هۀا صۀناوق ت، حماهتی و امااات اقاام کنا، اصۀ  اهۀتقالل مۀایی و ااارت    ام ی عاال ار قلمرو 

 (.13: 6917خنثی کرا  اهن ) ااهنی، 
ت هۀا صۀناوق ی نوهسناگان نیز علن اصلی اهۀن موضۀوع را روهکۀرا و نگۀا  اویۀن  ۀ         رخ

 از آنجا ک کننا گمان می ت ه  اه  اخیرهااوین: ار اهران اناااشت و  یان  اانست  ازنشستگی 
پراازنا، حق هات  ازنشستگی میصناوق  رخی از مبایغ هنگفتی را    ،ار مقام کارعرماهی  زر 

کننا شاگان را منا م خوا تلقی اهن وجو  اخ  و تصر  کرا  و منا م  یم  ۀااار ۀواارنا ار نح
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ت  ازنشستگی ار مایکین عمومی اهن و هاصناوق(. حال آنک ، منا م 26: 6935ت، زهتبرعبا )
 نیتۀأم اوین هداماار آن نیسن و حۀق  رااشۀن از عاهۀاات صۀناوق را نۀاارا. اگرچۀ  اهجۀاا        

ن اهن و اوین مکلف اهن  ا توج     امکانات کشۀور و نیازهۀات مۀرام    اجتماعی از وظاهف اوی
کنۀا، موجۀوات    نیتۀأم و از طرهق وضم قوانین مختلف، منۀا م مۀایی آن را    سیتأهاهن نداا را 

تصرعات مایی اویۀن،   اصولً. شواینماجتماعی جزء وجو  خزان  اوین تلقی  نیتأمهات صناوق
ی نۀ ی شیپۀ ن محاهبات عمومی اهن و چون ار اهۀن قۀوانین،   تا م مقررات قوانین  واج  و قانو

 تۀوان یمۀ اجتماعی نشا  اهۀن،   نیتأمخاصی ار خصوص امکان تصر  اوین ار وجو  صناوق 
 رونهۀ ازاچنین تلقی کرا ک  اهن قبی  تصرعات ار هر مورا مستلزم کسب مجوز قۀانونی اهۀن،   

 (.053: 6916ار اهن وجو  اخ  و تصر  کنا )نصیرت،  تواناینماوین 
 

 یریگجهینت
و مشکالت عراوانی همرا   وا  اهن کۀ    هاچایشاجتماعی اهران ار او اه  اخیر  ا  نیتأمنظام 

. مشۀک  اصۀلی   گراای ازمت  ازنشستگی عاال ار اهران هاصناوققسمن عماۀ آن    مشکالت 
تاۀاات  ت کنونی، از جنس مشۀکالت مۀایی اهۀن کۀ  خۀوا  ۀ  عوامۀ  م       هاصناوق سیارت از 

. هکی از اهن عوام  را  اها مشکالت هاختارت از جملۀ  مشۀکالت مر ۀوط مۀاهرهن،     گراای ازم
اانسن. مقایۀ  کنۀونی کۀ   ۀا هۀا   ررهۀی مشۀکالت هۀاختارت          هاصناوقنظارت و اهتقالل 

 مسۀائ  ت  ازنشستگی عاال ار اهران    رشت  تحرهر ارآما ، ار ه   خۀش مجۀزا  ۀ     هاصناوق
ار اهۀن اثۀر ار خصۀوص مۀاهرهن      آمۀا  عمۀ   ۀ  ت هۀا ی ررهۀ ان ااا  اهۀن.  مذکور، توج  نش

ناکارامۀۀات نظۀۀام ااارت اهۀۀران، مۀۀاهرهن اویتۀۀی  اهۀۀایمۀۀت  ازنشسۀۀتگی، نشۀۀان هۀۀاصۀۀناوق
انا. مشۀک   مشکالت ماهرهتی نهترمدمت، ارحرع یغت  ازنشستگی و انتصا  ماهران هاصناوق

ت هۀا صۀناوق ، مشکالت مر ۀوط  ۀ  نظۀارت  ۀر     هاختارت اهگرت ک  ار اهن مقای   ررهی شا 
اجتمۀاعی اهۀران از نۀوعی پراکنۀاگی و      نیتۀأم  ازنشستگی  وا  اهۀن. ار حۀال حاضۀر، نظۀام     

ت عاال ار اهران اغلب  ۀ  ندۀاا   هاصناوق را. ت  ازنشستگی رنس میهاصناوقناهماهنگی میان 
کننۀا؛  از هکۀاهگر عمۀ  مۀی   ت مستق  اگون   خاصی وا ست  اهن،  اون هماهنگی  ا هکاهگر، 

نظۀارت   هۀا صۀناوق ار نبوا هف نداا  رتر ک  ار ضمن هماهنگی میان آندا  ۀر اهۀن    ک تطور  
کنا،    آندا آزاات عم  عراوانی ار نحوۀ مصر  منا م صناوق ااا  اهن. ایبت  نظارت اناکی  ر 

اهۀن و توهۀ    ت  ازنشستگی وجۀوا اارا کۀ   یشۀتر از نۀوع نظۀارت مۀایی       هاصناوقعملکرا 
، موجۀب  هۀا صناوق. عقاان نداا ناظر  یرونی و  رتر از رایگیمت ااخلی صناوق صورت ها خش

ت هۀا صۀناوق تجمیۀم   رهۀا یمۀ نظۀر  شا  اهن.    هاصناوقاقاامات خواهران  ماهران  رخی 
کۀ  ار قۀانون هۀاختار نظۀام     گون همان ازنشستگی زهر نظر وزارت تااون، رعا  و امور اجتماعی )

ت  ۀرات رعۀم اهۀن مشۀک      مۀؤثر توانا راهکار ی شا  اهن(، مینی شیپاجتماعی  نیتأمجامم و 
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را  هاصناوق اشا. ار کنار اهن ماض ، ا دامات قانونی و عقاان شفاعین ار اقاامات و تصمیمات 
نیز  اها اعزوا ک  امر نظارت را  ا اشوارت مواج  کرا  اهۀن. ار راهۀتات رعۀم اهۀن مشۀکالت،      

ی اهۀ گۀزارش  ۀرات   منۀا نظۀام قوانین و مقررات کنونی ار راهۀتات اهجۀاا هۀازوکارهات    اصالح 
هات  ازنشستگی را تا مشکالت مر وط    نظارت  ر صناوق توانایمت  ازنشستگی نیز هاصناوق

حا زهاات  رطر  کنا. ار نداهن ار خصوص مشک  هۀاختارت اهگۀر، هانۀی ضۀاف اهۀتقالل      
ت  ازنشستگی اهران، وا ستگی مایی هاصناوقک  گفن تا زمانی نتوایمت  ازنشستگی هاصناوق

   اهتقالل آنان از یحاظ مایی و غیرمۀایی، چنۀاان امیۀاوار  ۀوا، زهۀرا       توانینم   اوین اارنا، 
 قائۀ  موجب شا  اهن اوین  رات خوا، هدمی ار ااارۀ اهۀن ندااهۀا    هاصناوقکمف اوین    

ت هۀا صۀناوق ارجۀ  نخسۀن ار گۀرو حۀ  مشۀکالت مۀایی       از اهن ماضۀ ، ار   رعن رون اشا. 
ت هۀۀاصۀناوق  ازنشسۀتگی و پۀس از آن، اهجۀاا هۀۀازوکارهات قۀانونی  ۀرات تضۀۀمین اهۀتقالل       

 نیتأماهتمام    اجرات صحی  قانون هاختار نظام جامم رعا  و  رهایمنظر .   اهن ازنشستگی 
 کنا.  رطر اجتماعی تا حا زهاات  توانا اهن مشک  را 
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