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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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چکیده
نظام تأمین اجتماعی کشورها ،عرصۀ عااییۀن ندااهۀات متاۀاات اهۀن کۀ هرهۀف ۀا هۀا
مشخصی ار اهن نظام حضور اارنا .ار اهن نظام ،صناوقهات ازنشستگی اها مورا توج خاص
قرار گیرنا؛ چراک هر گون اختالل ار عملکرا آندا ،ممکن اهن موجب خاش حق ر تۀأمین
اجتماعی ار مانات خاص آن ( یم هات اجتماعی) شوا .ا اهن حال ا وجوا اهمیتی کۀ اهۀناا
ینایمللی رات نقش صناوقهات ازنشستگی ار تحقق تۀأمین اجتمۀاعی قائۀ شۀا انۀا ،اهۀن
ندااها ار اهران ا مشکالت متااات اهنوپنج نرم میکننا؛ طورتک ار او اهۀ اخیۀر ار
اهران ،از حران مایی و ورشکستگی رخی صناوقهات ازنشستگی هۀخن ۀ میۀان آمۀا و ار
قانون رنام ششم توها اقتصاات ،اجتماعی و عرهنگی ( )6931نیز اهن موضوع توج شۀا
اهن .از آنجا ک رخی از اهن مشکالت مسائ هاختارت ازمیگراا ،اهن مقای ار قایۀب هۀ
خش مجزا ترتیب ررهی و تبیین مدمترهن مشکالت هاختارت ار زمین ماهرهن ،نظارت
و اهتقالل صناوقهات ازنشستگی پرااخت اهن .هاعت هات اهن مقایۀ الیۀن ۀر آن اارا کۀ
رات رونرعن از مشکالت هاختارت صناوقهات ازنشستگی ،توج همزمان اصالح قوانین و
مقررات و پیش ینی هازوکارها ت لزم رات اجرات قوانین و مقررات موجوا ،ضرورت اارا.
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مقدمه
امروز ار یشتر کشورها ،ندااهات متااات عدا اار تحقق حق ر تأمین اجتمۀاعیانۀا کۀ ار میۀان
آندا ،صناوقهات ازنشستگی ،اهمین و جاهگا وهژ ات اارنا .صناوقهات ازنشستگی ،شخصینهات
حقوقیاتانا ک منظور تسدی و هازماناهی هرماه گذارت وجو ازنشستگی تۀأمینشۀا توهۀ
کارکنان و کارعرماهان تشکی میشونا .اهن ندااها را میتوان مجموع ات از ااراهی مشترک اانسن ک
ها آندا ،اهجاا رشا پاهاار و لنامات ار ارزش ااراهیهاهن و پس از ازنشستگی ،ازکاراعتۀااگی هۀا
عوت کارکنان ،طبق روه مشخص حسب مۀورا ۀ آنۀان هۀا اعۀراا تحۀن تکفلشۀان ،مسۀتمرتهۀات
ازنشستگی ،ازکاراعتااگی ها ازماناگان ،پرااخن میکننا (اهکنارت.)3 :6930 ،
ار نظام تأمین اجتماعی اهران ،صناوقهات ازنشستگی مختلفی عاایین اارنا ک عبارتانۀا
از .6 :هازمان تأمین اجتماعی؛  .2صناوق یمۀ اجتمۀاعی کشۀاورزان ،روهۀتاهیان و عشۀاهر؛ .9
صۀۀناوق ازنشسۀۀتگی کشۀۀورت؛  .0هۀۀازمان تۀۀأمین اجتمۀۀاعی نیروهۀۀات مسۀۀل ؛  .5صۀۀناوق
ازنشستگی ،وظیف و ازکاراعتااگی کارکنان انفها؛  .1صناوق ازنشسۀتگی انۀف مرکۀزت؛ .7
صناوق ازنشستگی پسانااز و رعا کارکنۀان صۀنان نفۀن؛  .1مؤهسۀ صۀناوق ازنشسۀتگی،
ذخیر و رعا «هما»؛  .3صناوق ازنشسۀتگی عۀولا اهۀران؛  .66صۀناوق ازنشسۀتگی شۀرکن
مخا رات؛  .66مؤهسۀ صۀناوق ازنشسۀتگی شۀرکن ملۀی صۀناهم مۀس اهۀران؛  .62صۀناوق
ازنشستگی مستخامین یم مرکزت اهران؛  .69صناوق ازنشستگی کارکنان یم اهۀران؛ .60
صناوق ازنشستگی صااوهیمات جمدورت اهالمی اهۀران؛  .65صۀناوق ازنشسۀتگی و وظیفۀ
مستخامین هازمان ناار و کشتیرانی؛  .61هازمان ازنشستگی شدراارت تدۀران؛  .67صۀناوق
حماهن و ازنشستگی آهنۀا هۀاز؛  .61صۀناوق حماهۀن وکۀال و کارگشۀاهان اااگسۀترت؛ .63
صۀۀناوق یم ۀ و ازنشسۀۀتگی کۀۀانون هۀۀراعتران و اعترهۀۀاران اهۀۀناا رهۀۀمی و  .26صۀۀناوق
مستخامان وزارت اطالعات .اهن صناوقها ک منظور ارائ خامات ۀ ازنشسۀتگان ندااهۀات
اویتی و غیراویتی ،اهجاا شا انا ،از نظر قوانین و مقررات حاکم ،مرجم تأهیس ،جماین تحن
پوشش ،حق یم ارهاعتی ،جاماین ،عراگیرت و منا م مایی ار وضاینهات متفاوتی قرار اارنۀا
و ارائ اهت نات اقیق از آندا طورتک جۀامم و مۀانم اشۀا ،اشۀوار اهۀن (همتۀی:6931 ،
 .)201ا اهن حال راهۀا مۀواا  2و  9قۀانون مۀاهرهن خۀامات کشۀورت (مصۀو  6911ۀا
اصالحات اات)6و رخی قۀوانین اهگۀر همنۀون قۀانون عدرهۀن ندااهۀا و مؤهسۀات عمۀومی
 .6مااۀ  2اهن قانون ،یان میاارا« :مؤهس اویتی :واحا هازمانی مشخصی اهن ک موجب قانون اهجاا شا ها
میشوا و ا ااشتن اهتقالل حقوقی ،خشی از وظاهف و امورت را ک ر عداۀ هکی از قوات ه گان و هاهر
مراجم قانونی می اشا انجام میاها .کلی هازمانهاهی ک ار قانون اهاهی نام را شا اهن ،ار حکم
مؤهس اویتی شناخت میشوا» .همننین مااۀ  9اهن قانون مقرر میاارا« :مؤهس ها نداا عمومی
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غیراویتی (مصو  6979ا ایحاقات اات) ،میتوان طور کلۀی همۀ آندۀا را از نظۀر ماهیۀن
حقوقی مؤهس عمومی غیراویتی ،مؤهس اویتی و مؤهس خصوصی تقسیم کرا.
صناوقها ت ازنشستگی ا هر ماهین حقوقی ،همنون هۀاهر ندااهۀات مۀایی ،هۀف نظۀام و
هاختار اارنا .یشف هر گون اخالل ار هاختار اهن ندااها ر عملکرا آن ،تأثیر منفی ر جۀات
خواها گذاشن .تجر صناوقهات ازنشستگی موجوا ار نظام تۀأمین اجتمۀاعی اهۀران ،نشۀان
میاها خشی از حران مۀایی کنۀونی صۀناوقهۀا و نۀاتوانی آندۀا ار اهفۀات تادۀاات ار را ۀر
یم شاگان ،رهش ار مشکالت هاختارت اارا .مسائ هاختارت مرتب ۀا صۀناوقهۀا متاۀاا
اهن ک مدمترهن آندا را میتوان شام ماهرهن ،نظارت و اهتقالل صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی
اانسن .ا آنک موضوع صناوقهات ازنشستگی ار رخی آثار علمۀی مۀورا توجۀ قۀرار گرعتۀ
اهن ،اما جسنوجوهات عم آما نشان میاهۀا ،مشۀکالت هۀاختارت صۀناوقهۀا ۀ طۀور
مستق ار هیچ اثر علمی مستقلی مطایا و ررهی نشا اهن .ا توج اهۀن موضۀوع ،مقایۀ
کنونی ا روش توصیفی و تحلیلی ار قایب ه خش ررهۀی و تحلیۀ مشۀکالت هۀاختارت
صناوقهات ازنشستگی و تأثیر آندا ار کارکرا اهۀن ندااهۀات مۀایی خواهۀا پرااخۀن .ار اهۀن
زمین ار خش نخسن ،ناکارامات نظام ماهرهن و پۀس از آن ار خۀش اوم ،ناکارامۀات نظۀام
نظارت ررهی میشوا و ار نداهن ار خش هوم نیز ضاف اهتقالل صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی
عنوان آهیبی اهگر توضی ااا خواها شا.

ناکارامدی نظام مدیریت
ار نظام تأمین اجتماعی اهران ،خۀش زهۀاات از مشۀکالت صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی ناشۀی از
مسائ ماهرهتی اهن .همین هبب ار اهن خش ه نمون از مدمترهن مشکالت ماهرهتی
ک از نظر متخصصان تأمین اجتماعی ر عملکرا صناوقها تأثیرگذار اهن ،شۀام ضۀاف نظۀام
ااارت ،ماهرهن اویتی و انتصا ماهران غیرحرع ات ،پرااخت میشوا.

 .1ضعف نظام اداری
نظام ااارت هر کشورت از عناصر متااات همنون منا م انسانی (شام مۀاهران و غیرمۀاهران)،
هاختار و تشکیالت ،عراهناها و روشها تشکی میشوا کۀ عۀالو ۀر اهۀتگا هۀات اویتۀی ار
مؤهسات عمومی غیراویتی نیز وجوا اارا .ار حال حاضر ،نظام ااارت اهران از جدات مختلفۀی
غیراویتی :واحا هازمانی مشخصی اهن ک اارات اهتقالل حقوقی اهن و ا تصوهب مجلس شورات اهالمی
اهجاا شا ها میشوا و یش از پنجا ارصا واج هالن آن از مح منا م غیراویتی تأمین گراا و عدا اار
وظاهف و خاماتی اهن ک جنب عمومی اارا».
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اچار ضاف و ناکارامات اهۀن؛ وجۀوا ندااهۀات اویتۀی ۀا وظۀاهف مشۀا و مۀوازت ،اعۀزاهش
هلسل مراتب ااارت و هطوح ماهرهتی ،اهوانسالرت و روکراهی حجیم و پینیا  ،کمبوا انگیز
ار نیروت انسانی و روز نبوان اطالعات عنی و تخصصی کارکنان ،مدۀمتۀرهن مشۀکالت نظۀام
ااارت کشورنا (موذن.)611 :6936 ،
شاها اهۀن پرهۀش مطۀرح شۀوا کۀ ضۀاف نظۀام ااارت کشۀور چۀ تۀأثیرت ۀر مۀاهرهن
صناوقهات ازنشستگی اارا؟ ار پاهخ اها گفۀن چناننۀ نظۀام ااارت هۀر کشۀور را هکۀی از
سترهات اعمال ماهرهن اانیم ی شف ،کارامۀات هۀا ضۀاف اهۀن سۀتر ،ۀر کیفیۀن عملکۀرا
ماهران ،تأثیرگذار خواها وا ،زهرا ماهران ار ارون نظام ااارت و راها قواعا حاکم ر آن ۀ
ااارۀ امور میپراازنا .یشۀتر صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی عاۀال ار اهۀران از نظۀر ماهیۀن جۀزو
مؤهسات اویتی ها ندااهات عمومی غیراویتیانا و تحن تأثیر نظام ااارت حاکم ر کشۀور قۀرار
اارنا؛ ار نتیج از آنجا ک صناوقهۀات ازنشسۀتگی جزئۀی از اهۀوانهۀالرت ااارت کشۀورنا
(عبا تبرهزت ،)26 :6912 ،از ضاف و ناکارامات آن تأثیر میپذهرنا و سیارت از قواعۀا جۀارت
ار نظام ااارت ر آندا نیز حاکم اهن .رات مثال زعم سیارت از متخصصان تأمین اجتمۀاعی،
رات ارائ دتر خامات تأمین اجتماعی ا زارهات هاا  ،شفا  ،توانا و پرتحۀرک نیۀاز اهۀن و
روکراهی ااارت هنگینی هازمان ،اتال و هرز نیروها و طولنی شۀان زمۀان ارائۀ خۀامات
منجر خواها شا (هۀاروخانی .)99 :6912 ،پیشۀین اهۀن روهکۀرا ۀ قواعۀا نظۀامهۀات ااارت
ازمیگراا و ار اناهش هات ماهرهن اویتی نوهن رهش اارا .مثال قا ذکر اهگر ار اهن مۀورا،
وجوا ندااهات اویتی متااا اارات وظاهف و صالحینهات مشا ار نظام ااارت اهران اهۀن .ۀا
توج اهنک اهن موضوع ،موجب موازتکارت اهن ندااها شا اهن ،از مشکالت اهاهۀی نظۀام
ااارت کشور محسو میشوا .مشا ا اهن وضاین ار نظام یمۀ ات اهۀران نیۀز صۀناوقهۀات
ازنشستگی متااات وجوا اارنا ک منظور ارائ خامات ۀ ازنشسۀتگان ندااهۀات اویتۀی و
غیراویتی ،اهجاا شا انا .سیارت از نوهسناگان ،اهن تااا را الهلی چون عاایینهات موازت،
نامطلو اانست و ار راهتات اثر خشی منا م مۀایی و انسۀانی صۀناوقهۀا و نیۀز اهجۀاا امنیۀن
عکرت ،اجتماعی و اقتصاات اعضات صۀناوق ار ارازمۀات ،ااغۀام نظۀاممنۀا آندۀا را پیشۀنداا
کرا انا (همتی.)201 :6931 ،
نظر میرها ار کشۀورهاهی کۀ ۀا ضۀاف و ناکارامۀات نظۀام ااارت مواجدنۀا ،واگۀذارت
ماهرهن صناوقهات ازنشستگی خش خصوصی ها غیراویتی ،ا توج آنک اهن خۀشهۀا
از نارهاهیهات نظام ااارت ،تأثیرپذهرت کمترت اارنا ،میتوانا موجب اور مانان صۀناوقهۀا از
ضافها ت نظام ااارت کشور و عملکرا دتر آندا شوا .همین هبب رخی نوهسناگان ،هکی از
راهکارهات ارتقۀات نظۀام مۀایی صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی را خصوصۀیهۀازت صۀناوقهۀا هۀا
شرکنهات تا ا آندا ار چارچو اص  00قانون اهاهی اانست انا .ا اهن حال اهۀن شۀیو کۀ
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اصالح هاختارت صناوق هات ازنشستگی را ار پی اارا ،ار صورتی میتوانا دبۀوا وضۀاین
مایی صناوقها کمف کنا ک ا رعاهن اصول یم ات و محاهبات عنی اقیق همرا اشۀا ،زهۀرا
تجر خصوصیهازت صۀناوق ازنشسۀتگی عۀولا ار اهۀ  6916شمسۀی ،نشۀان ااا اهۀن
خصوصیهازت اهن صناوق ،ن تندا کاهش هزهن ها و تصاتگرت اویۀن کمۀف نکۀرا ،لکۀ
وضاین مایی آن را حرانیتر از پیش هاخن (هحیوت.)97 :6931 ،

 .2مدیریت دولتی صندوقهای بازنشستگی
ار اهران ،اگرچ قسمن زهاات از منا م مایی صناوقها توه اعضات صناوقها ،تأمین میشوا،
اعضا مامولً هدمی ار ااارۀ صناوقها ناارنا و حتی نسبن شیوۀ ااارۀ اهن ندااهۀات مۀایی و
شرکن هات تا ا آندا نیز یاطالعانۀا (عرهۀااتپۀور .)691 :6911 ،ار مقا ۀ  ،مۀاهران یشۀتر
صناوقهات ازنشستگی اویتی (ماننا صناوق ازنشستگی کشورت) و نیز صۀناوقهۀاهی کۀ از
نظر ماهین حقوقی ،جزو مؤهسات عمومی غیراویتیانۀا ،ۀ صۀورت مسۀتقیم هۀا غیرمسۀتقیم
توه اوین ،انتخا میشونا و نوعی ماهرهن اویتی ر اهن ندااهات مایی ،حۀاکم شۀا اهۀن.
اعراط ار اهن موضوع حات وا اهن ک ار حال حاضر ماهرهن اویتی صناوقهۀا ،عۀالو ۀر
خوا صناوق شرکنهات تا ا آن نیز تسرت هاعت اهۀن؛ ۀ گونۀ ات کۀ اویۀن ار انتخۀا
ماهران شرکنهات زهرمجموع نیز هموار نقۀش مۀؤثرت اارا .ۀ عقیۀاۀ رخۀی کارشناهۀان
اقتصاات ،چنین انتخا ی ،از عوام ازاهی نامناهب هرماه گۀذارت سۀیارت از اهۀن شۀرکنهۀا
شا اهن ،چراک موعقین هرماه گذارت ،شات متأثر از تصۀمیمات هۀرماه گۀذارت مۀاهران
صناوق اهن (.)Dobra, & H. Lubich, 2013: 84
سیارت از متخصصان تأمین اجتماعی ،ماهرهن اویتی صناوقهات ازنشستگی ها تابیۀر
اهگر ،ااارۀ صناوق هات ازنشستگی توه ماهران منصو اوین را عنوان هف آهیب مطۀرح
کرا انا (هلیمانی و هیار .)297 :6931 ،هؤایی ک ار اهنجا ممکن اهن مطرح شۀوا آن اهۀن
چرا ماهرهن اویتی صناوقها هف آهیب محسو میشوا؟
ار پاهخ اهن پرهش چنا علن میتوان یان کرا؛ نخسن آنک  ،تجر ۀ نشۀان ااا اهۀن
انتخا ماهران صناوقهات ازنشستگی از هوت اوین ،موجب میشوا اهن ماهران ،خۀوا را ار
یشتر موارا ،واماار اوین ااننا (شا شرقی )1 :6935 ،و ار راهتات منوهات آن حرکۀن کننۀا.
اهن موضوع ،حتی ار مورا هازمان تأمین اجتماعی کۀ مؤهسۀ عمۀومی غیراویتۀی محسۀو
میشوا نیز چشم میخورا .ار اهن هازمان ،انتخا هیأت ماهر و ماهرعام هازمان ا اوین
وا و همننان رأت عایی ار شورات عایی تأمین اجتماعی از آن اوین اهن .حال آنک  ،ها از
تشکی ندااهات عمومی غیراویتی آن اهن ک انجام رخۀی از وظۀاهف حاکمیۀن ۀا اهۀتقالل
یشتر ،کیفین دتر و ار عین حال نظارت خاص مرامی صورت پذهرا (کاوهانی.)205 :6910 ،
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رخی نوهسناگان ار مقام اعاع از انتخا ماهران هازمان تأمین اجتمۀاعی از هۀوت اویۀن
یان ااشت انا :هازمان تأمین اجتماعی ار رخی موارا ،ا زار اعمال حاکمین اویۀن ۀوا و ۀ
موجب قوانین ،جزو اهتگا هات عمومی مانات حاکمیتی اهن؛ ازاهنرو اها نحۀوت تحۀن
نظارت و پاهش اوین اشا؛ ار نتیج نمیتوان انتخا ماهران اهن صۀناوق از طۀر اویۀن را،
رخال موازهن حقوقی اانسن ،لک اهتقالل صناوقهۀا صۀرعاً ار زمینۀ ااارت و مۀایی اهۀن
(نایمی و پرتو.)663 :6930 ،
نظر میرها اگرچ اهن موضوع ک تۀأمین اجتمۀاعی ،مقویۀ ات حۀاکمیتی اهۀن تۀا حۀا
زهاات ،مورا اجماع اهن و از اهن نظر ،نظارت اوین ر نداات ک خشۀی از وظۀاهف حۀاکمیتی
خوا را آن واگذار کرا  ،منطقی نظر میرها ،اما واقاین آن اهن ک نظارت ر هر ندۀاات،
مالزم ا ت ا انتصا ماهران آن نااشت اشا .ر اهۀن اهۀا  ،ار را عقیۀاۀ مۀذکور اهۀا گفۀن
انتصا ماهران هازمان تأمین اجتماعی از هوت مقامات عایی اویتی ا اهن توجی ک اویۀن ۀر
اهن هازمان نظارت اارا ،ار نتیج لزم اهن ماهران آن را نیز خوا منصو کنا ،چناان موج
نظر نمیرها .عالو ر اهن ،اهن انتصۀا ( ۀرخال آننۀ اهۀن نوهسۀناگان یۀان ااشۀت انۀا)،
اهتقالل ااارت و تا حۀات اهۀتقالل مۀایی هۀازمان را نیۀز خاشۀ اار مۀیکنۀا ،زهۀرا مۀاهرهن
صناوقها اون اخاین ار امور ااارت و مایی ،ممکن نبوا و ار یشتر موارا قانون و اهاهۀنام
صناوقها چنین اختیارت را ماهران ااا اهن6؛ ار نتیج نمیتوان از صناوقی کۀ مۀاهران
آن توه اوین تایین میشونا ،انتظار اهتقالل ااارت و مایی ااشن.
اوم آنک  ،ماهرهن اویتی صناوقها موجب شا اهۀن ،تیییۀر اویۀن (ار مانۀات خۀاص) ار
یشتر موارا ،انتصا ماهران جاها صناوق ها عبارت اهگۀر ،تیییۀرات مکۀرر مۀاهران را ار پۀی
ااشت اشا ک ار نتیج  ،موجب یثباتی ار هیاهنها و عاایینهات سیارت از صناوقهۀا شۀا
اهن .رات مثال ،ار هازمان تأمین اجتماعی طی هالهات اوینهۀات ندۀم و اهۀم ،هشۀن مۀاهر
عام تیییر کرا اهن .ها آنک ار صناوق ازنشستگی کشورت ا توجی ناهماهنگی ماهران قبلۀی
ا اجرات هیاهنهات اوین جاها ،ار خصوص تیییر ماهران ،اقاام شۀا اهۀن .ۀیشۀف ،مۀات
کوتا ماهرهن ( وهژ رات ماهرانی ک پیش از آن ،تجر اشتیال ار صۀناوقهۀا را نااشۀت انۀا)،
مانم از اشرا کاعی ر حوز هۀات وهۀیم مأمورهۀنهۀات صۀناوق (شۀام حۀوز هۀات یمۀ ات و
هرماه گذارت) شا (نور خش ،)0 :6939 ،ار نتیج  ،ار یشتر موارا ،ناموعق وا اهن.
ا توج آهیبهاهی ک ماهرهن اویتی صناوقهات ازنشستگی انبال اارا ،امۀروز  ،ار
سیارت از کشورها ،صناوقها توه مایکان خواشان ااار میشوا و اوین ،تندا نۀاظر عااییۀن
آنداهن (هلیمانی و هیار .)297 :6931 ،ار رخی کشورها ماننا کانااا نیز اگرچ صناوقهۀات
 .6ر.ک :مااۀ  60اهاهنام هازمان تأمین اجتماعی (مصو  6951ا اصالحات اات).
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ازنشستگی عنوان خشی از ۀازوت حکومۀن عمۀ مۀیکننۀا و ارتبۀاط مۀؤثر ۀا آن اارنۀا،
تصمیمات راهبرات و تصمیمات عملیاتی روزمر توه هیأتها و تیمهات ماهرهتی مسۀتق از
اوین ،اتخاذ میشوا (.)Lim J. & Quach, 2017: 13

 .3مدیریت مدیران غیرحرفهای
و

صناوقهات ازنشستگی طور مامول مجرت طرحهات تۀأمین اجتمۀاعی ار مقیۀا ۀزر
پینیا انا .تجر نشان ااا اهن ماهرهن ضایف چنین طرحهاهی از هف هو ،موجۀب تحمیۀ
هزهن اضاع ر صناوق ها تأخیر اعتاان کسب هوا خواها شۀا ( )Issa, 2018: 20و از اهگۀر
هو ،موجب میشوا صناوق نتوانا مستمرت گیران ،مستمرت ا رعاهن اصول انصا و کفاهن
پراازا ( .)Varadkar T. & Others, 2018: 6همین هبب قرار گرعتن ماهرهن اهن ندااهۀات
مایی ار اهن ماهران حرع ات ضرورت اارا .اهن ضرورت امروز ار یشتر کشورهات توها هاعت
مورا توج قرار گرعت اهن .رات مثۀال ار کشۀور کانۀااا ار مۀورا صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی،
ماهرهن مستمرتها و ماهرهن هرماه گذارتها هر او توه اشخاص حرع ات ارونهازمانی ک
ا شراه رقا تی پسن ماهرهن را اهن میآورنا ،انجام میگیۀرا ( Lim J. & Quach, 2017:
 .)3شراه ازپیشتایین شا رات مۀاهرهن حرعۀ ات صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی ،ار قۀوانین و
مقررات یشتر کشورها وجوا اارا .ار نظام تأمین اجتماعی اهران نیز ار قوانین و مقررات مر وط
صناوقهات ازنشستگی ،رات انتصا ماهران صناوقها شراهطی پیش ینی شا اهن6.
موجب قانون هاختار نظام جامم رعا و تأمین اجتماعی (مصو  ،)6919هیۀأت مۀاهر و
ماهر عام صناوقهات ازنشستگی عنوان ارکان صناوقهات یم ات اها اارات شراه مقۀرر
ار تبصرۀ  6اهن قانون اشنا 2ک مقرر میاارا« :شرط عضوهن ار هیأت مۀاهر و نیۀز انتخۀا
عنوان ماهر عام  ،منوط ااشتن حااق مارک کارشناهی ارشا ۀا پۀنس هۀال هۀا ق کۀار
تخصصی ار رشت هات ماهرهن ،حسا اارت ،یم  ،مایی ،اقتصۀاا ،انفورماتیۀف و گۀرو پزشۀکی
خواها وا و انتصا اعراا مز ور پس از تأهیا احراز شراه هۀمن از هۀوت هۀازمان مۀاهرهن و
رنام رهزت کشور ناعذ اهن».
ماهر عام صناوق ازنشستگی ،عالو ر شراه مذکور ،اها حائز شراه اهگرت نیۀز اشۀا،
زهرا ار نظام حقوقی اهران ،پسن ماهرهن عاملی صناوق ازنشستگی ،پسۀن مۀاهرهن حرعۀ ات
 .6موجب تبصرۀ  6مااۀ  67قانون هاختار ،شرط عضوهن ار کلی هطوح ارکان صناوقها و ندااهات اویتی و
عمومی عاال ار قلمروهات یم ات و حماهتی و امااات ،ااشتن حااق مارک کارشناهی ارشا ا پنس هال
ها ق کار تخصصی ار رشت ماهرهن ،حسا اارت ،یم  ،مایی ،اقتصاا ،انفورماتیف ،گرو پزشکی اهن ک پس
از تأهیا احراز شراه همن از هوت هازمان ماهرهن و رنام رهزت کشور ،ناعذ خواها وا.
 .2ر.ک :نا «ج» مااۀ  67قانون هاختار نظام جامم رعا و تأمین اجتماعی.
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محسو میشوا 6.نا «ایف» مۀااۀ  50قۀانون مۀاهرهن خۀامات کشۀورت (مصۀو  6911ۀا
اصالحات اات) ،یان میاارا ار خصۀوص مۀاهران حرعۀ ات ار انتخۀا و انتصۀا اعۀراا ۀ
پسنهات ماهرهن حرع ات لزم اهن شراه تخصصی لزم تایین شوا تا اعراا از مسیر ارتقۀات
شیلی مراتب التر ارتقا ها نا و ار موارات ک از اهن طرهۀق امکۀان انتخۀا وجۀوا نااشۀت
اشا ،ا رگزارت امتحانات تخصصی لزم ،انتخا صورت پۀذهرا .اهۀن موضۀوع حتۀی ار مۀورا
ماهرهن صناوقهات ازنشستگی عاال ار اهۀران کۀ از نظۀر ماهیۀن ،جۀزو مؤهسۀات عمۀومی
غیراویتیانا ،ماننا هازمان تأمین اجتماعی نیز صااق اهن .ر اهن اها نمیتوان گفن از آنجا
ک مؤهسات عمومی غیراویتی ا توج مااۀ  667قانون ماهرهن خامات کشۀورت ،مشۀمول
قانون ماهرهن خامات کشورت نمی شونا ،ار نتیج رخوراارت از شراه ماهرهن حرعۀ ات ار
مورا آندا لزم نیسن .لک همراهتا ا رخی نوهسناگان اها گفۀن پسۀن مۀاهر کلۀی هۀازمان
تأمین اجتماعی ،همن ماهرهن حرع ات شمار میروا و راهۀا مۀااۀ  1اهاهۀنام صۀناوق
تأمین اجتماعی (مصو  ،)6913حقوق و مزاهۀات وت تۀا م مۀااۀ  70قۀانون مۀاهرهن خۀامات
کشورت اهن؛ ار نتیج اها ار اهن زمینۀ وت را مشۀمول قۀانون مۀاهرهن خۀامات کشۀورت
اانسن (وهژ و کتا ی )631 :6939 ،و قائ ۀر آن ۀوا کۀ وت نیۀز اهۀا از شۀراه لزم ۀرات
ماهرهن حرع ات رخوراار اشا.
ا وجوا اهن ار نظام تأمین اجتماعی اهران ار عمۀ  ،ار یشۀتر مۀوارا ار انتصۀا مۀاهران
عام صناوقهات ازنشستگی ،شراه مقرر ار قانون رعاهن نشا اهن .رات مثال ،ار هۀازمان
تأمین اجتماعی ،رخی ماهران عام انتخا شا رات اهن صناوق ار هالهات قب  ،عاقا شرط
منارج ار قانون هاختار نظام جامم رعا و تأمین اجتماعی و نیز شراه ماهرهن حرع ات وا و
از اهن حیث صالحین تصات چنین همتی را نااشۀت انۀا (وهۀژ و کتۀا ی.)612-262 :6939 ،
 .6موجب مصو شورات عایی ااارت ،ماهران حرع ات  :شام تمامی عناوهن همنهات ماهرهتی اهتگا هات
اجراهی مشمول قانون ماهرهن خامات کشورت ،اهتثنات همنهات ماهرهن هیاهی ،موضوع مااۀ 76
چدار گرو شرح زهر تقسیم شا انا .6 :ماهران ارشا :آن اهت از
قانون مذکور و همترازان آنان اهن ک
ماهرانی می اشنا ک وظیف هیاهنگذارت ،خ مشیگذارت ،رنام رهزت کالن ،هااهن و نظارت عایی ر
عملکرا اهتگا را ار واحاهات هتاات عدا اارنا؛  .2ماهران میانی :آن اهت از ماهرانی اطالق
میشوا ک وظیف هماهنگی ،اهجاا ارتباط ین هطوح عایی (مقامات) و ها ماهران ارشا را ار واحاهات
هتاات عدا اارنا ،ماننا ماهران ک و مااونان آنان ،مااونان هازمانها ،مؤهسات اویتی و مراکز مستق و
همنهات ماهرهتی همسط آندا؛  .9ماهران پاه  :آن اهت از ماهرانی اطالق میشوا ک وظیف اجرات
هیاهنها ،خ مشیها و رنام هات هازمانی را ار واحاهات هتاات ر عدا اارنا؛ ماننا رؤهات ااارات،
رؤهات گرو ها و همنهات ماهرهتی همسط آندا؛  .0ماهران عملیاتی :شام ماهران آن اهت از واحاهات
عملیاتی ها اجراهی اهتگا هات اجراهی نظیر ماار  ،یمارهتانها ،ورزشگا ها ،موز ها ،مراکز عنی و حرع ات و
مراکز نگداارت مالولن هستنا ک توییا ،تأمین و ارائ خامات اصلی و نداهی اهتگا را عدا اارنا (ر.ک:
اهتورایام اجراهی نحوۀ انتخا و انتصا ماهران حرع ات ،مصو  6935/0/6شورات عایی ااارت).
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همننین ،ررهیها نشان میاها ار رخی صناوقهات ازنشستگی اهران ،اعضات هیأت مۀاهر
طور مامول از اعراا لناپاه اویتی و ا چناهن شی وا انا و یشتر آنۀان عۀالو ۀر نااشۀتن
عرصن کاعی رات ااارۀ امور صناوق ،عاقا آگاهی لزم ار مسائ یم ات وا انۀا کۀ اهۀن امۀر
موجب نگا اویتی غیرحرع ات و غیرتخصصۀی ۀ نحۀوۀ ااارۀ صۀناوقهۀا شۀا اهۀن (میۀر و
همکاران .)692 :6939 ،ااارۀ صۀناوق توهۀ مۀاهران عاقۀا تخصۀص لزم ،ۀ عقیۀاۀ رخۀی
متخصصان ،پیاماهاهی چون ی توجدی وضاین صناوق ار آهنا (ها ۀ تابیۀر اهگۀر ،عۀام
انجام آهنا نگرتهات لزم) را ار پی ااشت اهن ک تشۀاها وضۀاین حرانۀی صۀناوقهۀات
ازنشسۀۀتگی ،اامۀۀن زا اهۀۀن (روغنۀۀیزاا  .)666 :6910 ،ۀۀا توج ۀ ۀ آنک ۀ صۀۀناوقهۀۀات
ازنشستگی اهران از نظام «مزاهات ماین»6تباین میکننۀا 2و اهۀن نظۀامهۀا امۀروز ار یشۀتر
کشورها ایی اعزاهش امیا زناگی ،نوهان ازار و کاهش انتظارات رات ازگشن هۀرماه ار
آهنا ( )Varadkar T. et al., 2018: 29از نظر تأمین مۀایی ۀا چۀایشهۀات مسۀتمر مواجدنۀا،
ضرورت توج ماهرهن حرع ات صناوقهات ازنشستگی اهران یشتر آشکار میشوا.

ناکارامدی نظام نظارت
اهجاا چارچو نظارتی رات هف نداا تأمین اجتماعی میتوانا تضمین اهتقالل و خوامختۀارت
آن ار تمام جنب هات ماهرهن هرماه گذارت ،صر نظر از هر تیییرات هیاهی ار هۀط ملۀی هۀا
محلی ،کمف مؤثرت کنا ( .)Issa, 2018: 56همین هۀبب ،امۀروز  ،نظۀارت 9ۀر صۀناوقهۀات
ازنشستگی ار نظام تأمین اجتماعی یشتر کشورها پیش ینی شا و ا توج اهۀاا اجتمۀاعی
ک اهن ندااهات مایی اارنا ،هازوکارهات نظارت ر آندا تا حات ا نظارت ر هۀاهر ندااهۀات مۀایی
همنون انفها متفاوت اهن ( .)Kortleve et al., 2011: 15ا اهن حال ،ا وجۀوا اهمیۀن نظۀارت
ر صناوقها رات تحقق اهاا اقتصاات و اجتماعی آندا ،از نظر رخۀی نوهسۀناگان ،هۀاختارهات
نظارتی صناوقها ار اهران چناان مناهب نیسن .منظۀور ررهۀی اهۀن موضۀوع ار اهۀن خۀش،
مدمترهن موارات را ک میتوان عنوان اله عام تناهب نظام نظۀارت رشۀمرا ،شۀام عقۀاان
نداا ناظر عایی ،نارهاهیهات قانونی و عقاان شفاعین ،توضی ااا خواها شا.
)1. Defined Benefit (DB

 .2ار نظام مزاهات ماین ،حق یم شاغالن نس جارت ،صر پرااخن مستمرت ازنشستگان کنونی میشوا.
شاغالن یم پرااز نیز از طر اوین اطمینان ااا میشوا ک هر گا واجا شراه ازنشستگی شانا،
مستمرت متناهب ا طول اورۀ یم پراازت و حق یم ات ک پرااخت انا ،پرااخن خواها شا .ار واقم ،نس
جارت شاغالن از طرهق پرااخن حق یم  ،هزهن ازنشستگی نس گذشت را تقب میکنا و اهن زنجیر
همین ترتیب تا نس هات اات ااام میها ا (راغفر.)52 :6930 ،
3. Supervision

 054فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،5بهار 5011

 .1فقدان نهاد ناظر عالی
رخال نظامهات انکی و یم ات ک ار آندا ترتیب ،انف مرکزت و یم مرکزت ،نقش ندۀاا
ناظر رتر را ر عدا اارنا ،ار یم هات اجتماعی ا آنک خش وهیمتۀرت از جاماۀ را پوشۀش
میاها ،نداا ناظر رتر از صناوقها وجوا ناارا .حال آنک  ،ایی تاداات لنامات صناوقها
و جماین زهۀاا یمۀ شۀاگان  ،وجۀوا ندۀاا نۀاظر رتۀر کۀ نظۀارت ۀر مۀاهرهن صۀناوقهۀا،
هرماه گذارتها ،ااراهیهۀا و ذخۀاهر آندۀا را ار کنۀار نظۀارت ۀر تایۀین مفروضۀات محاهۀبات
اکنوئرت و نیز نظارت ر وضم قوانین و مقررات حوزۀ تأمین اجتماعی عدۀا اار اشۀا ،ضۀرورت
نظر میرها (امیات و خورشیات .)3 :6935 ،ا اهن حال ،اهن موضوع نیۀز اهۀا مۀورا توجۀ
قرار گیرا ک هازوکارهات نظارت نداا عایی نباها گونۀ ات اشۀا کۀ اهۀتقالل صۀناوقهۀات
ازنشستگی را تضایف کنا.
ار نظام حقوقی اهران ،تندا قانونی ک ا توجۀ ۀ اهۀن ضۀرورت ،وجۀوا هۀف ندۀاا نۀاظر و
هماهنگکنناۀ صناوقها را پیش ینی کرا  ،قانون هاختار نظام جامم رعۀا و تۀأمین اجتمۀاعی
( )6919وا اهن .ار مااۀ  7اهۀن قۀانون مقۀرر شۀا اهۀن« :تمۀام اهۀتگا هۀا ،هۀازمانهۀا،
مؤهسات ،ندااها و صناوقهات عاال ار قلمروهات یم ات ،حماهتی و امااات ،ار حا اهۀتفاا
از منا م و تسدیالت نظام تأمین اجتماعی تحۀن نظۀارت اویۀن ار چۀارچو اهۀن قۀانون قۀرار
میگیرنا» .ار اهن زمین  ،ار اهن قانون ( منظور ممکن هاختن پاهخگوهی وزهر رعۀا ار را ۀر
مجلس) ،مسئویین هازماناهی نظام نظارت و ارزشیا ی وزارت رعا و تأمین اجتماعی واگذار
شا و نظارت ر عملکرا ،منا م مایی و مصار اهتگا ها مورا تأکیا قرار گرعن و نا ر اهن شۀا
صناوقها ت اویتی و غیراویتی متناهب ا میزان اهتفاا از اعتبارات عمومی و ها حوزۀ عااییۀن
ارزها ی شونا (مانی.)922 :6912 ،
ا آنک اجرات اهن قانون میتوانسن تا حات نقش نداا ناظر رتر و عایی را ار دبۀوا وضۀاین
صناوقهات ازنشستگی عاال ار اهران خو ی نماهان هازا ،اما اهن موضوع ن تندا ار عم تحقۀق
نیاعن ،لک موجب شا هاهر نظارتهات پیش ینیشا ار اهن قانون نیز مورا کمتوجدی قرار گیرا.

 .2نارساییهای قانونی و اجرایی
ار یشتر کشورهات جدان ،قواعا نظارت ارونی و یرونی ر صناوقهات ازنشستگی ار قۀوانین
پیش ینی شا اهن .ار نظام تأمین اجتماعی اهران نیز قانون هاختار نظام جامم رعۀا و تۀأمین
اجتماعی ،موضوع نظارت ر صناوقها توج نشان ااا اهن .اهمین نظۀارت ار اهۀن قۀانون
حات وا اهن ک هکی از اصول و هیاهنهات مایی نظام جۀامم تۀأمین اجتمۀاعی ،نظۀارت
مایی ر منا م صناوقها اانست شا اهن .ار اهن قانون ،نظارت ر عملکرا صناوقهات یم ات
و نیز نظارت ر تااال منا م و مصار صناوقها راها علم محاهبات یم ات ،جۀزو اهۀاا و
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وظاهف حوزۀ یم ات اانست شا اهن (مااۀ  .)9عالو ر اهن ،مااۀ  1اهن قانون ،هکی از اصول و
هیاهنهات هاختارت نظام جامم تأمین اجتماعی را نظارت ر هر او خش اویتی و غیراویتۀی
راها قانون و اهاهنام صناوقها اانست اهن ( نا «ح») .ا اهن حال ،هۀازوکارهات نظۀارت
یرونی و ارونی ر صناوقهات ازنشستگی ،وظاهف و اختیارات نظارتی ار اهن قانون هۀا قۀوانین
مرتب اهگر طور اقیق مشخص نشا اهن و مالوم نیسن ار صورت کشف تخلۀف مۀاهران،
ضمانن اجراهات قانونی لزم ار هر مورا چیسن .ایبت مشکالت مر وط نظۀارت ،محۀاوا ۀ
نارهاهی قوانین نیسن ،لک تا حا زهاات عام اجرات قوانین نیز ازمیگراا .اهن نظۀر زمۀانی
اهن موضوع توج کنیم یشتر صناوقهات ازنشستگی عاۀال ار اهۀران از
تقوهن میشوا ک
حیث ماهین از نوع مؤهسات عمومی غیراویتیانا و نظۀارت ۀر اهۀن اهۀت از ندااهۀا همۀوار
چایش رانگیز وا اهن ،چراک مامولً آن اهت از مؤهسات عمومی غیراویتۀی کۀ از واجۀ
ک کشور اهتفاا نمیکننا ،راها اهاهنام ها قانون موجا آندۀا نظۀارت پسۀینی ۀر رنامۀ
مایی آندا ار یشتر موارا توه ندااهات ارونی (ماننا مجمم عمومی و هیۀأت امنۀا هۀا ۀازر
قانونی) ،صورت میگیرا؛ اون آنک ندااهات یرونی همنون اهۀوان محاهۀبات کشۀور ار اهۀن
خصوص نقشی ااشت اشنا .ار واقم ،اهن ندااها ا توه ۀ اهۀتقالل مۀایی خۀوا (ار مقا ۀ
ندااهات نظارتی یرونی) ،گراهش نظارتناپذهرت اارنا.
ار نقا اهن روهکرا اها گفن اگرچ حسن انجام وظاهف مؤهسات عمومی غیراویتی ار گرو
اهتقالل آنداهن ،اهن اهتقالل ،نمیتوانا توجی کنناۀ نظارتناپذهرت اشا ،زهرا تجر ۀ جوامۀم
شرت نشان ااا  ،عقاان نظارت ار ندااهات مایی ،موجب روز عساا شا اهن؛ نا راهن نظۀارت
ر اهن مؤهسات توه هازمانهات مستق حسا رهی گون ات ک هم اهتقالل اهن مؤهسۀات
از ین نروا و هم موجب یانضباطی مایی ار اهنگون مؤهسات نشوا (رهتمی و حسۀینیپۀور،
 ،)267-261 :6911ضرورت اارا .ار واقم ،اها توازن میان اهۀتقالل عمۀ و نظۀارت ۀر اهۀن
مؤهسات ،حفظ شوا ،نحوت کۀ از هۀف هۀو ،نظۀارت مۀانم از ااارۀ مبتکرانۀ امۀور عمۀومی
محولشا اهن مؤهسات نگراا و از طر اهگر ،نظارت ضایف ر اهن مؤهسات موجب نشوا
ک آندا نام ارائ خامات عمومی و اهتفاا از امکاناتی ک ار اختیار اارنا ،ا اهجۀاا وضۀایتی
نامشخص ار خصوص نحوۀ عاایینها و امور مایی خوا ،نظارت ر امور مایی خوا را مبدم هۀازنا
(رهتمی و حسینیپور.)637-631 :6911 ،

 .3فقدان شفافیت
ها کلیات نظارت ر صناوقهات ازنشستگی ،تضمین حقۀوق اعضۀات صۀناوق اهۀن .ار اهۀن
زمین اعضات صناوق اها اطمینان حاص کننا ک مناعاشان از طرهق تصمیمات ناموج متوییان
صناوق ازنشستگی آهیب نخواها اها .اهن اطمینان اهۀا از زمۀان نخسۀتین مشۀارکن اعضۀا ار
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صناوق ازنشستگی تا ارهاعن آخرهن مزاها از آن ،ااام ااشت اشا (.)Kortleve et al., 2011: 15
چنین اطمینانی ار گرو شفا وان عاایینهات صناوق ازنشستگی اهن .شفاعین صۀناوقهۀات
ازنشستگی ،ارتباط تنگاتنگی ا نظارت اارا و ار واقم از اجزات آن محسو میشوا؛ طورتکۀ
میتوان گفن ،هکی از مدمترهن عواملی ک مانم از نظارت اقیق ر صناوقهات ازنشسۀتگی عاۀال
ار اهران شا  ،عقاان شفاعین ار تصمیمات و اقاامات صناوقهات ازنشستگی وا اهن ،چراکۀ
ار حال حاضر ،وضاین مایی صناوقهات ازنشستگی عاال ار اهران ،ار ا دام هر می را و انۀف
اطالعات ااراهیهات صناوق اعم از امالک ،وثیق ها و هدام تحن مایکین شرکنهات زهرمجموعۀ
آندا وجوا ناارا (عبا تبرهزت .)0 :6935 ،زعم سیارت از متخصصان ،ا دۀام و عۀام شۀفاعین ار
عملکرا صناوقها موجب شا اهن ،نظارت ر آندا اشۀوار شۀوا و ار نتیجۀ آن ار منۀا م مۀایی
صناوقهات ازنشستگی و شرکنهات وا ست  ،تخلفاتی رخ اها.
ۀۀا آنک ۀ ار قۀۀانون ۀۀازار اوراق دۀۀااار جمدۀۀورت اهۀۀالمی اهۀۀران ( ،)6910صۀۀناوقهۀۀات
ازنشستگی ،ار راهتات شفا هازت ،مکلف گزارشاهی وضاین مایی خوا هازمان ور
و اوراق دااار شا انا ،اما تاکنون چنین گزارشی از هوت هیچهف از صۀناوقهۀا منتشۀر نشۀا
اهن .صناوقهات ازنشستگی ذتنفاان خوا هیچ گزارشی نمیاهنا و اطالعات مر ۀوط ۀ
عملکرا آندا طور عمومی منتشۀر نمۀیشۀوا و توهۀ متوییۀانی حرعۀ ات ررهۀی و ارزهۀا ی
نبوا مقام ناظر ،صناوقها خۀوا را ملۀزم ۀ رعاهۀن هۀیچهۀف از
نمیشوا .ار واقم ،ا توج
مایارهات شفاعین ار گزارشاهی نمیااننا (عبا تبرهزت.)26 :6935 ،
اهن ار حایی اهۀن کۀ امۀروز ار سۀیارت از کشۀورها صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی ( ۀ وهۀژ
صناوقهات ازنشستگی عمومی) ،توه هیأتهات مستق ک وظیف امانتاارت ار را ۀر اعضۀات
طرح را ر عدا اارنا ،ار چارچو پاهخگوهی و شفاعین مسۀتحکم ،ااار مۀیشۀونا ( & Lim J.
)Quach, 2017: 2-3؛ طورتک ار راهتات شفا هازت اقۀاامات صۀناوقهۀات ازنشسۀتگی ،ار
سیارت از کشورها ،صناوقها صورت ماهیان  ،گزارش عملکرا و اقاامات خوا ۀ وهۀژ ار زمینۀ
هرماه گذارتها را منتشر میکننا ها ار مارض اها عموم قرار مۀیاهنۀا (،)Mennis, 2016: 2-7
چراک شفاعین اطالعات میتوانا ا اهجاا نظۀارت عمۀومی ،از هۀف هۀو ،موجۀب اعۀزاهش اعتمۀاا
یم شاگان صناوق شوا و زمین هات دبوا کاراهی عملکرا آن را عراهم هازا و از هوت اهگۀر،
مانای رات هوءاهتفاا هات احتمایی ماهران صناوق و گرو هات هیاهی از منا م صناوقها اشا.

ضعف استقالل صندوقهای بازنشستگی
صناوقها ت ازنشستگی رات حسن انجام وظاهف خۀوا اهۀا مسۀتق اشۀنا .ار نظۀام تۀأمین
اجتمۀاعی اهۀران ،اهۀۀتقالل صۀناوقهۀۀات ازنشسۀتگی ار اهاهۀنام سۀۀیارت از صۀناوقهۀۀات
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ازنشستگی و رخی قوانین موجوا ،مورا تصره قرار گرعت اهن 6.ا اهن حال ار عم  ،همۀوار
هکی از مشکالت هاختارت صناوقهات ازنشستگی ،ضاف اهتقالل آنۀان یۀان شۀا اهۀن .ۀا
توج اهن موضۀوع ار اهۀن خۀش ۀ ررهۀی و تحلیۀ او عامۀ تضۀایفکننۀاۀ اهۀتقالل
صناوقهۀات ازنشسۀتگی ،شۀام وا سۀتگی صۀناوقهۀا ۀ اویۀن و اخایۀن اویۀن ار امۀور
صناوقهات ازنشستگی پرااخت میشوا.

 .1وابستگی صندوقها به دولت
ار نظامهات تأمین اجتماعی ،صناوقهات ازنشستگی مامولً طور مستقیم ها غیرمسۀتقیم ۀا
اوین ار ارتباطانا .ا اهن حال چنانن اهن ارتباط انااز ات اشا کۀ وا سۀتگی صۀناوق ۀ
اوین را ار پی ااشت اشا ،موجب تضایف اهتقالل صناوقها خواها شا .چنۀین وضۀایتی ار
چنا اه اخیر ار نظام تأمین اجتماعی اهران مشاها شا اهن؛ طورتکۀ ار حۀال حاضۀر،
رخی صناوقها شات واج اوین وا ست انا و اگر اوین حماهن خۀوا را از آندۀا ۀراارا،
هیچوج قاار اهفات تاداات خوا نخواهنا وا (عبا تبرهۀزت .)26 :6912 ،آمارهۀا نشۀان
میاها وا ستگی رخی صناوقها واج اوین هر هال یشتر از هالهات قب شۀا اهۀن،
طورتک ار هالهات اخیر ،خش شاهان توجدی از واجۀ عمۀومی اویۀن ۀ صۀناوقهۀات
ازنشستگی اختصاص هاعت اهن .ار قانون واج هال  ،6939ار عص رعا و تأمین اجتماعی،
یشتر منا م اهن عص (حاوا  16ارصا) صناوقهات ازنشستگی ،و تندا  60ارصا حوزۀ
حماهتی و توانمناهازت تخصیص هاعتۀ اهۀن (گرجۀیپۀور .)62 :6930 ،همننۀین حۀاوا 16
ارصا واج عص رعا و تأمین اجتماعی ار هال  6930صناوقهات ازنشستگی کشورت و
یشکرت اختصاص ااا شا اهن .اهن ار حایی اهۀن کۀ ار هۀال  6911کمتۀر از  06ارصۀا
واج عص رعا و تأمین اجتماعی اهن موضوع اختصاص ااشت اهن (امیات و خورشۀیات،
 .)7 :6935حال ،هؤال اهن اهن ک آها اوین میتوانا رات تضمین اهتقالل صناوقها ا عۀام
تأمین مایی ،آندا را از وا ستگی خوا رهانا؟
ار پاهخ اها گفن اگرچ عام کمف مایی اوین صناوقها ممکن اهن موجب رهاهی آندۀا
از وا ستگی شوا ،ا اهن حال ا چنین اقاامی ،نظام تأمین اجتماعی ،شۀاها تباۀات زهانبۀار خواهۀا
حران شۀاها اقتصۀاات ،از نظۀر اصۀول یمۀ ات ،ورشکسۀت
وا ،زهرا رخی صناوقها ا توج
محسو میشونا و چنا ایی اوین نمیتوانا ار اهن شراه آندۀا را رهۀا کنۀا؛ نخسۀن آنکۀ ،
اگرچ ورشکستگی صناوقها موضوع اقتصاات اهن ،اعالم ورشکستگی و رها کران آندۀا ،تباۀات
اجتماعی متااات ار پی اارا ،زهرا ممکن اهن موجب روز اعتراضات وهۀیم اجتمۀاعی و آشۀو
 .6رات مثال ،ر.ک :مااۀ  6قانون تأمین اجتماعی ( 6950ا اصالحات اات).
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شوا .اعتراضات پیاپی ازنشستگان صناوق عولا ار هالهات اخیر نمون عملی اهن موضوع اهۀن؛
اوم آنک  ،اوینها ار راهتات تکلیفی ک ار حماهۀن از حۀق ۀر تۀأمین اجتمۀاعی اارنۀا ،ضۀامن
تاداات یم هات اجتماعی وا و مکلفانا ۀار ناشۀی از اهۀن کسۀرت واجۀ را از محۀ واجۀ
عمومی تأمین کننا (مرکز پژوهشهات مجلس شورات اهالمی.)13-76 :6935 ،

 .2مداخلۀ دولت در صندوقهای بازنشستگی
اوینها منظور حماهن از حقوق تأمین اجتمۀاعی اشۀخاص مامۀولً ار یمۀ هۀات اجتمۀاعی،
اخاین میکننا .ا اهن حال از نظر متخصصان ،اهن اخاینها اهۀا محۀاوا ۀ وضۀم قۀوانین و
نظارت ر ندااهات تأمین اجتماعی اشا و از آن عراتر نروا ،زهرا اخایۀن هیاهۀی و مۀایی نۀاروا
ممکن اهن اهتقالل صناوقهات ازنشستگی خاش وارا کنا (رهاضۀی.)676-679 :6931 ،
ر اهن اهۀا ار اهۀن قسۀمن وضۀاین اخایۀنهۀات هیاهۀی و مۀایی ار امۀور صۀناوقهۀات
ازنشستگی ار اهران ررهی میشوا.

 .1 .2دخالت سیاسی
اخاین هیاهی ار صناوقها ت ازنشستگی ار یشتر موارا او صورت اهن؛ نخسۀن ،تۀالش
مقامات عایی هیاهی رات وضم قوانین خاص ها نسۀخ رخۀی قۀوانین مۀرتب ۀا صۀناوقهۀات
ازنشستگی ار راهتات تحقق وعا هات انتخا اتی اعضات صناوقهۀات ازنشسۀتگی ،پۀس از
پیروزت ار انتخا ات؛ اوم ،حضور مقامات عۀایی هیاهۀی هۀا نماهنۀاگان آندۀا ار هیۀأت مۀاهرۀ
صناوقهات ازنشستگی .مااخل هیاهی ار صناوقهات ازنشستگی ۀ اهۀن او شۀیو هۀا هۀر
شیوۀ اهگرت ،از آنجا ک موجب تضایف اهتقالل صناوقها میشوا ،ار نظام حقوقی سیارت از
کشورها محاوا ها ممنوع شا اهن .ۀرات مثۀال ،اخایۀن ااان نظرهۀات هیاهۀی ار عملکۀرا
صناوقهات ازنشستگی ،ار اه  36میالات توه کشورهات آمرهکات لتۀین ۀ عنۀوان هۀف
همن جاا کران نظامهۀات ازنشسۀتگی از نظرهۀات
آهیب شناهاهی شا اهن ،طورتک
هیاهی اویتمراان رآما انا (گرجیپور.)66 :6930 ،
ا اهن حال ا وجوا تباات نامطلو اهن موضوع ،ار اهران ،عملکۀرا رخۀی از صۀناوقهۀات
ازنشستگی از گذشت تاکنون ،شات متأثر از نظرهات هیاهی مقامات اویتی اهۀن و همۀوار
تحن تأثیر مااخالت هیاهی قرار اارنۀا .هۀازمان تۀأمین اجتمۀاعی ۀا آنکۀ مؤهسۀ عمۀومی
غیراویتی اهن ،نمون ارز اهن موضوع اهن .حال آنک مؤهسات عمومی غیراویتی ار راهۀتات
تمرکززااهی منظور انجام وظاهف اجراهی و عمومی تخصصی ک نیازمنا اهۀتقالل و اور ۀوان
از مسائ هیاهی اهن ،اهجاا شا انا (رهتمی و حسینیپور.)639 :6911 ،
عالو ر اهن ،قرار گرعتن تأمین اجتماعی ار حوزۀ گرو هات عشار و اهتفاا از آن ۀ عنۀوان
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ا زار کسب ها تحکیم قارت ( وهژ ار جرهانهات انتخا اتی) ک از آن هیاهنزاگۀی تۀأمین
اجتماعی تابیر شا اهن ،ار سیارت از کشورهات جدان تۀاکنون ارهۀا اتفۀاق اعتۀاا اهۀن و
یشف ار آهن ا نیۀز اتفۀاق خواهۀا اعتۀاا .تجر ۀ نشۀان ااا اهۀن سۀیارت از صۀناوقهۀات
ازنشستگی ار گراون تمدیاات هیاهی ،ناچار شا انا ار حماهتی نیز ۀ اوش کشۀنا هۀا ۀ
جبران ناکاراهی خشهات اهگر اقتصاا وارا میاان شونا و ار نتیج آحاا یم گذاران را میبون
هازنا (هاروخانی.)96-96 :6912 ،

 .2 .2دخالت مالی
مااخل مایی اوین ار امور صناوقهات ازنشستگی ،ار یشتر کشورهات ار حال توهۀا  ،قا ۀ
مشاها اهن .رات مثال ،ار او اه اخیر نظام یم هۀات اجتمۀاعی ار ترکیۀ نیۀز ۀا چنۀین
آندا اجۀاز
مشکلی مواج شا اهن .ار اهن کشور ،صناوقها هاختارت مستق نااشتنا ک
اها تا رات اعزاهش منا م خوا ،هرماه گذارت کننا .اوینهات ملی اغلب ار کۀار آندۀا اخایۀن
میکرانا و از منا م آندا رات پشتیبانی از پروژ هات اهگر ،هوا می رانا .ایی هیاهۀنهۀات
پوپوییستی متناو ی ک ار او اه اخیر ار اهن کشور اجرا شا ،ارهات یشازحات را ۀر اوش
صناوقهات ازنشستگی اهن کشور گذاشن ،ۀ طۀورتکۀ آندۀا را اچۀار کسۀرت واجۀ کۀرا
(هیمتن .)56 :6930 ،ار نظام تأمین اجتماعی اهران نیز چنین روه ات ها ق اارا .ۀرات مثۀال
ار سیارت از ندااهات اویتی ها مؤهسات عمومی غیراویتی ک رات خوا صناوق ازنشسۀتگی
اختصاصی اهجاا کرا وانا ،مانات واقای ،صناوق (محلی ک تمام وجۀو ار آن جمۀمآورت
می شوا و ار آهنا مصر رها) ،وجوا نااشت  ،لک حسا ی نام ازنشستگی موجوا وا
ک کسور شاغالن ار آن وارهز میشا اهن .اهن حسا ها ار رخۀی مۀوارا ۀ صۀورت حسۀا
جارت وا ک اهتگا هات اویتی نگاهی خوات اهن حسا ااشۀت انۀا و ار عمۀ ۀا هۀاهر
حسا هات اهتگا  ،تفاوت چناان نااشت اهن .ارصورتیک اناوختۀ آن ار اصۀ متالۀق ۀ
اهتگا نبوا و مشترکان صناوق تالق ااشت اهن .نتیج آنک  ،محض رخورا ا هر نوع
کمبوا ها نیاز ن قاهنگی ار هر زمین ار اهتگا مر وط اهن حسا رجوع و از آن رااشن
میشا و ماتها اا مبلغ حسا وارهز میشا اهن (.)http://www.tamin.ir
امروز چنین مااخالتی از هوت یشتر اوینها از عوام اصلی تضایف اهتقالل صناوقهات
ازنشستگی محسو میشوا ،طورتک ار یشتر نظامهات حقوقی ،هازوکارهاهی رات کاهش
ها رعم اهن مااخالت ،پیش ینی شا اهن .ار نظام حقوقی اهران ،رات محاوا کۀران هۀا منۀم
چنین مااخالتی ،هازوکارهات قانونی مختلفی پیش ینی شا اهۀن .مدۀمتۀرهن قۀانون ار اهۀن
زمین  ،قانون هاختار نظام جامم رعا و تأمین اجتماعی (مصو  ،)6919محسو میشوا .اهۀن
قانون ،اهتقالل صناوقهات ازنشستگی را عنوان هکی از اصول و هیاهنهات هاختارت نظام

 090فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،5بهار 5011

جامم تأمین اجتمۀاعی ،پۀیش ینۀی کۀرا اهۀن کۀ ۀ موجۀب آن ،هۀازمانهۀا ،مؤهسۀات و
صناوقهات عاال ار قلمرو یم ات ،اارات شخصین حقوقی و اهتقالل مایی و ااارت وا و طبق
ضوا و مقررات مورا عم خوا ،ار چارچو اهن نظام عاایین مۀیکننۀا ( نۀا «ل» مۀااۀ .)1
همننین تبصرۀ  6مااۀ  66اهن قانون ،یان میاارا« :هر گونۀ اهۀتفاا از منۀا م نظۀام تۀأمین
اجتماعی اعم از منۀا م عمۀومی و هارانۀ هۀا ار حۀوز هۀات یمۀ ات ،حمۀاهتی و امۀااات ۀرات
اهتگا هات اجراهی اویتی ،عمومی ،صناوق ها و ندااهات غیراویتی ،خارج از قلمۀرو اهۀن نظۀام
تحن هر عنوان و رات هر منظور ممنوع اهن و اهتفاا از اهن منا م مستلزم پذهرش نظۀارت و
راهبرت کالن وزارت رعا و تأمین اجتماعی اهن» .مااۀ  666قانون اهتخاام کشۀورت (مصۀو
 )6905نیز ار اهن خصوص ،مقرر میاارا« :وجو صناوق ازنشستگی منحصراً ۀرات پرااخۀن
حقوق ازنشستگی و وظیف و اهترااا کسور ازنشستگی اهن و هیچ عنوان نباها مصۀر
اهگر رها .متخلفین ار حکم مختلسین اموال اویتی محسو خواهنا شا» .ا وجوا اهن ،حتی
تصوهب اهن قوانین نیز نتوانست مشک مااخالت اوین ار صناوقهات ازنشسۀتگی را رطۀر
کنا ،طورتک نظام تأمین اجتماعی اهۀران ار عمۀ شۀاها اخۀ و تصۀر اویۀن ار وجۀو
سیارت از صناوقهات ازنشستگی وا اهن .ار خصوص علن عۀام موعقیۀن اهۀن قۀوانین ار
جلوگیرت از مااخالت اوین و حفظ اهتقالل صناوقهات ازنشستگی ،اله مختلفی از هۀوت
حقوقاانان مطرح شا اهن .رخی حقوقاانان ،نخستین علن اهن موضوع را ا دام و تاارض رخی
قوانین اانست انا .از نظر آنان از هف هو ،مااۀ  1قانون هاختار نظام جامم رعا و تأمین اجتماعی،
صناوقهات عاال ار قلمرو یم ات را اارات شخصین حقوقی و اهتقالل مایی و ااارت میاانۀا؛
از طر اهگر ،اهن پرهش مطرح میشوا ک اگر هۀازمانهۀا و صۀناوقهۀات هااشۀا مسۀتقالً
میتواننا طر حق و تکلیف قرار گیرنا و طبق ضوا خوا عم کننا ،پس نقش وزارت رعا و
تأمین اجتماعی ار خصوص صناوقها ا توج اهتقالل آندا چ ماناهن؟ قانون هاختار ار
اهن زمین ا دام جات اارا و نتوانست اهن خو ی نقش و جاهگا وزارت رعۀا را ار مصۀا ۀا
اهتقالل حقوقی صناوقها خو ی تبیین کنا .عالو ر اهن ار مواا مختلف ،قۀانون هۀاختار ۀر
اهتقالل مایی و ااارت صناوقهات یم ات تأکیا کرا  ،اما مااۀ  67اهن قانون ک وزارت رعا
اجاز ااا اهن تا ررهی و اصالح اهاهنام هات کلی صناوقها و ندااهات اویتی و عمۀومی
عاال ار قلمرو یم ات ،حماهتی و امااات اقاام کنا ،اصۀ اهۀتقالل مۀایی و ااارت صۀناوقهۀا
خنثی کرا اهن ( ااهنی.)13 :6917 ،
رخی نوهسناگان نیز علن اصلی اهۀن موضۀوع را روهکۀرا و نگۀا اویۀن ۀ صۀناوقهۀات
ازنشستگی اانست و یان ااشت انا :ار اهران اوینهات ه اه اخیر گمان میکننا از آنجا ک
ار مقام کارعرماهی زر  ،مبایغ هنگفتی را رخی از صناوقهات ازنشستگی میپراازنا ،حق
اارنا ار نحوۀ ااارۀ اهن وجو اخ و تصر کرا و منا م یم شاگان را منا م خوا تلقی کننا
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(عبا تبرهزت .)26 :6935 ،حال آنک  ،منا م صناوقهات ازنشستگی ار مایکین عمومی اهن و
اوین هداماار آن نیسن و حۀق رااشۀن از عاهۀاات صۀناوق را نۀاارا .اگرچۀ اهجۀاا تۀأمین
اجتماعی از وظاهف اوین اهن و اوین مکلف اهن ا توج امکانات کشۀور و نیازهۀات مۀرام
اهن نداا را تأهیس و از طرهق وضم قوانین مختلف ،منۀا م مۀایی آن را تۀأمین کنۀا ،موجۀوات
صناوقهات تأمین اجتماعی جزء وجو خزان اوین تلقی نمیشوا .اصولً تصرعات مایی اویۀن،
تا م مقررات قوانین واج و قانون محاهبات عمومی اهن و چون ار اهۀن قۀوانین ،پۀیش ینۀی
خاصی ار خصوص امکان تصر اوین ار وجو صناوق تأمین اجتماعی نشا اهۀن ،مۀیتۀوان
چنین تلقی کرا ک اهن قبی تصرعات ار هر مورا مستلزم کسب مجوز قۀانونی اهۀن ،ازاهۀنرو
اوین نمیتوانا ار اهن وجو اخ و تصر کنا (نصیرت.)053 :6916 ،

نتیجهگیری
نظام تأمین اجتماعی اهران ار او اه اخیر ا چایشها و مشکالت عراوانی همرا وا اهن کۀ
قسمن عماۀ آن مشکالت صناوقهات ازنشستگی عاال ار اهران ازمیگراا .مشۀک اصۀلی
سیارت از صناوقها ت کنونی ،از جنس مشۀکالت مۀایی اهۀن کۀ خۀوا ۀ عوامۀ متاۀاات
ازمیگراا  .هکی از اهن عوام را اها مشکالت هاختارت از جملۀ مشۀکالت مر ۀوط مۀاهرهن،
نظارت و اهتقالل صناوقها اانسن .مقایۀ کنۀونی کۀ ۀا هۀا ررهۀی مشۀکالت هۀاختارت
صناوقها ت ازنشستگی عاال ار اهران رشت تحرهر ارآما  ،ار ه خۀش مجۀزا ۀ مسۀائ
مذکور ،توج نشان ااا اهۀن .ررهۀیهۀات ۀ عمۀ آمۀا ار اهۀن اثۀر ار خصۀوص مۀاهرهن
صۀۀناوقهۀۀات ازنشسۀۀتگی ،نشۀۀان م ۀیاهۀۀا ناکارامۀۀات نظۀۀام ااارت اهۀۀران ،مۀۀاهرهن اویتۀۀی
صناوقهات ازنشستگی و انتصا ماهران غیرحرع ات ،مدمترهن مشکالت ماهرهتیانا .مشۀک
هاختارت اهگرت ک ار اهن مقای ررهی شا  ،مشکالت مر ۀوط ۀ نظۀارت ۀر صۀناوقهۀات
ازنشستگی وا اهۀن .ار حۀال حاضۀر ،نظۀام تۀأمین اجتمۀاعی اهۀران از نۀوعی پراکنۀاگی و
ناهماهنگی میان صناوقهات ازنشستگی رنس می را .صناوقهات عاال ار اهران اغلب ۀ ندۀاا
خاصی وا ست اهن ،اون هماهنگی ا هکاهگر ،گون ات مستق از هکۀاهگر عمۀ مۀیکننۀا؛
طورتک ار نبوا هف نداا رتر ک ار ضمن هماهنگی میان آندا ۀر اهۀن صۀناوقهۀا نظۀارت
کنا ،آندا آزاات عم عراوانی ار نحوۀ مصر منا م صناوق ااا اهن .ایبت نظارت اناکی ر
عملکرا صناوقهات ازنشستگی وجۀوا اارا کۀ یشۀتر از نۀوع نظۀارت مۀایی اهۀن و توهۀ
خشهات ااخلی صناوق صورت میگیرا .عقاان نداا ناظر یرونی و رتر از صناوقهۀا ،موجۀب
اقاامات خواهران ماهران رخی صناوقها شا اهن .نظۀر مۀیرهۀا تجمیۀم صۀناوقهۀات
ازنشستگی زهر نظر وزارت تااون ،رعا و امور اجتماعی (همانگون کۀ ار قۀانون هۀاختار نظۀام
جامم و تأمین اجتماعی پیش ینی شا اهن) ،میتوانا راهکار مۀؤثرت ۀرات رعۀم اهۀن مشۀک
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اشا .ار کنار اهن ماض  ،ا دامات قانونی و عقاان شفاعین ار اقاامات و تصمیمات صناوقها را
نیز اها اعزوا ک امر نظارت را ا اشوارت مواج کرا اهۀن .ار راهۀتات رعۀم اهۀن مشۀکالت،
اصالح قوانین و مقررات کنونی ار راهۀتات اهجۀاا هۀازوکارهات نظۀاممنۀا ۀرات گۀزارشاهۀی
صناوقهات ازنشستگی نیز میتوانا مشکالت مر وط نظارت ر صناوقهات ازنشستگی را تا
حا زهاات رطر کنا .ار نداهن ار خصوص مشک هۀاختارت اهگۀر ،هانۀی ضۀاف اهۀتقالل
صناوقهات ازنشستگی میتوان گفن تا زمانیک صناوقهات ازنشستگی اهران ،وا ستگی مایی
اوین اارنا ،نمیتوان اهتقالل آنان از یحاظ مایی و غیرمۀایی ،چنۀاان امیۀاوار ۀوا ،زهۀرا
کمف اوین صناوقها موجب شا اهن اوین رات خوا ،هدمی ار ااارۀ اهۀن ندااهۀا قائۀ
اشا .رونرعن از اهن ماضۀ  ،ار ارجۀ نخسۀن ار گۀرو حۀ مشۀکالت مۀایی صۀناوقهۀات
ازنشسۀتگی و پۀس از آن ،اهجۀاا هۀۀازوکارهات قۀانونی ۀرات تضۀۀمین اهۀتقالل صۀناوقهۀۀات
ازنشستگی اهن .نظر میرها اهتمام اجرات صحی قانون هاختار نظام جامم رعا و تأمین
اجتماعی تا حا زهاات توانا اهن مشک را رطر کنا.
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