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 كارشناسي درباره: اظهارنظر

 «های بازنشستگیصندوق مديريت طرح کارآمدسازی و ارتقای»

 

 

 

 

 

 

 چکیده

 ورتضر یک عنوانبه بازنشستگی هایصندوق ازسوی آن اجرای و اجتماعی تأمین مسئله

 و ورودی در متعادل و هدفمند ساختاری وجود آید.می شماربه هادولت وظایف در

 تحت جمعیت برای اجتماعی تأمین کالن هدف به را آنها دستیابی هاقصندو هایخروجی

 شاغلین نسبت و اقتصادی مشارکت نرخ کاهش امروزه اما ساخت، خواهد میسر پوشش

 دولت عمومی بودجه به بازنشستگی هایصندوق وابستگی و سویک از بازنشستگان به

 لحاظهب چیز هر از بیش را بازنشستگی هایصندوق ساختار اصالح ضرورت دیگر، ازسویی

 اساس این بر است. ساخته مبدل مهم مسئله به مردم مختلف هایگروه آتیه تأمین اهمیت

 کالتمش رفع بر تأکید با بازنشستگی، هایصندوق مدیریت ارتقای و کارآمدسازی طرح

 و داده قرار مبنا هاصندوق این در را کارآمدسازی آینده، سالیان طی هاصندوق رویپیش

 مذکور طرح ماده هفت بررسی د.کن اصالح را آن مطروحه مواد ائهار با که است درصدد

 هتریب و بیشتر نظارت راگ که است آن گویای طرح این بر حاکم اندیشه که دهدمی نشان

 تبدیل طریق از آنها گذاریسرمایه (،(1) ماده) شود اعمال هاصندوق این عمل هنحو بر

 به دولت هایبدهی (،(3) ماده) یابد بهبود مالی هایدارایی به فعلی هایدارایی

 هاصندوق مدیریت هایهزینه (،(3) هماد) شود تأدیه یکباره به بازنشستگی هایصندوق
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 افراد از حمایت در هاصندوق این مالی بار و ((4) ماده) یابد کاهش آنها ادغام طریق از

 هاصندوق این مشکالت آنگاه (،(6) و (2) مواد) شود منتقل تکمیلی هایبیمه به برخوردار

 هاصندوق جاری سازوکارهای به طراحان که گفت توانمی اساس این بر شد. خواهد مرتفع

 رد را وریبهره طرح، این با تا اندکرده سعی و نداشته اطمینان هاسرمایه مدیریت برای

 سهم موضوعات به طرح در مندرج مواد در همچنین ند.کن تضمین فرآیند این

 ها،صندوق ازسوی شده ارائه مزایای کفایت دریافتی، هایبیمه حق میزان از ذاریگسرمایه

 سازیپیاده برای الزم اقتصادی هایزمینه آن از مهمتر و هاصندوق در ریسک مدیریت

 پرداخت توان تدول الف( که: داشت نظر در باید ،عالوهبه اند.نکرده ورود ...و طرح این

 جاییک تأدیه انتظار لذا نداشته، اجتماعی تأمین صندوق یک به را خود جاری تعهدات

 جذب در ایران مالی بازارهای توانایی ب( نیست؛ حصول قابل هاصندوق کلیه به بدهی

 سمت به داریبنگاه از هاصندوق رویه تغییر به پیشنهاد در ها،صندوق این هایسرمایه

 حق از گذاریسرمایه قابل سهم میزان ج( و است؛ نشده گرفته نظر در مالی هایدارایی

 است. نشده دیده طرح این در مالی بازارهای به هابیمه

 رخیب باالدستی، اسناد و موجود قوانین براساس که کرد خاطرنشان باید آن بر مضاف

 در نیز موارد برخی در و داشته مغایرت موجود قوانین با مذکور طرح در مندرج مفاد از

 قانون کشوری، خدمات مدیریت قانون (113) ماده ازجمله است: موجود فعلی قوانین

 ساختار قانون ((14) و(11) ،(1)) وادم کشوری، خدمات مدیریت ونقان (113) ماده اصالح

 ششم برنامه کلی هایسیاست («43» و «41») هایبند اجتماعی، تأمین و رفاه جامع نظام

 ایران. اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه قانون (11) ماده توسعه،
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 سحسا موضوعات به اگرچه هادیپیشن طرح شده گفته مطالب به توجه با پایان در

 پایدارسازی لکن کرده، اشاره بازنشستگی هایصندوق هایفعالیت زمره در مهمی و

 رودو از و کرده مطرح هاصندوق وریبهره ارتقای قالب در صرفاً را بازنشستگی هایصندوق

 است. ورزیده غفلت هستند حاضر وضعیت ایجاد مسبب که ایزمینه مباحث به

 

 مقدمه

 شود،می محسوب توسعه هایمقوم جزء حوزه این خدمات اجتماعی، تأمین ادبیات مطابق

 رانای کشور در توسعه رویپیش هایچالش از یکی به بازنشستگی هایصندوق امروز اما

 هایدستگاه ازسوی متعددی کارشناسی هایارشگز راستا، این در است. شده تبدیل

 صالخصوعلی اجتماعی، تأمین هحوز در مسائل و مشکالت تشریح به و شده ارائه ذیربط

 هایپژوهش مرکز این از پیش راستا، این در است. پرداخته بازنشستگی هایصندوق

 هایگزارش خالل در یا و مستقل هایگزارش قالب در را هادغدغه این واکاوی نیز، مجلس

 است. کرده منتشر مرتبط

 مشخص گزارش این طول در که همچنان بازنشستگی هایصندوق کارآمدسازی طرح

 ،عمده راهکار پنج و داندمی موجود وضعیت حلراه را هاصندوق کارآیی ارتقای شود،می

 یهاسرمایه مدیریت اصالح نظارت؛ هیئت تشکیل طریق از هاصندوق بر نظارت اصالح

 ؛اجتماعی هایبیمه به دولت هایبدهی فوری تأدیه پیشنهاد بازنشستگی؛ هایصندوق

 تأسیس پیشنهاد و آنها ادغام لزوم صورت در و هاصندوق ساختار تجدید و اصالح

 خصوص این در را بهادار، اوراق و بورس سازمان ازسوی مکمل بازنشستگی هایصندوق
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 .سازد عملی را کارآیی ارتقای مطروحه مواد ارائه با که است درصدد و است داده پیشنهاد

 سپس و پرداخته هاصندوق مشکالت حل برای رویکرد بررسی به ابتدا گزارش این در

 خواهیم است، صندوق کارآمدی ارتقای همان که طرح هدف به نیل برای هاحلراه توانایی

 حطر نقد سپس داد خواهیم دستبه طرح محتوای از ساده تبیین یک ابتدا، در پرداخت.

 باالدستی اسناد با آن هماهنگی و شده انجام اساسی، قانون اصول ای،بیمه اصول منظر از

 نقد مورد تفکیک به طراحان، نظر مورد هگانپنج هایحلراه نهایت، در شد. خواهد انجام

 گرفت. خواهد قرار بررسی و

 

 طرح تبیین

 ایران معیتج اند:آورده طرح همقدم و توجیهی دالیل در طراحان که ایمقدمه مطابق

 تجمعی نسبت اقتصادی، پایین مشارکت نرخ سبب به شاید و است شدن پیر درحال

 رایطش آن تحت برسد. یک به دو نسبت به انتظار مورد موعد از زودتر بازنشسته به شاغل

 هک است ندیشیاچاره نیازمند بازنشستگی هایصندوق هبودج کسری و سالمت ههزین

 یافته توسعه (Defined Contribution) مشارکت برمبتنی هایطرح سویبه حرکت

 طرح مقاومتی، اقتصاد راستای در و هاصندوق این مشکالت حل برای روایناز است.

 است. شده ارائه بازنشستگی هایصندوق ارتقای و کارآمدسازی

 یبازنشستگ هایصندوق فعلی وضعیت اوالً طراحان که دهدمی نشان طرح این همقدم

 جاری هبودج از نیمی حدود آینده سال چند تا که معتقدند و دانندمی کنندهنگران را

 ییرغت ثانیاً شود؛ تزریق هاصندوق این به بازنشستگان مزایای پوشش برای باید کشور
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 راستای در را (DC) معین مشارکت به (Defined Benefit) معین مزایای از سیستم

 هایصندوق هآیند و امروز مشکالت حالل و دانسته مقاومتی اقتصاد اهداف به نیل

 المیاس ایشور مجلس به ماده هفت در طرحی دیدگاه، این با دانند.می کشور بازنشستگی

 است. شده ارائه

 نظارت، افزایش با که اندداشته سعی طراحان که دهدمی نشان طرح مواد بررسی

 ایجاد و هاصندوق به دولت هایبدهی هتأدی ها،صندوق ادغام ها،گذاریسرمایه بهبود

 رد وریبهره ارتقای بر فرادیان هایحساب طریق از تکمیلی بازنشستگی هایصندوق

 اگر هک گویدمی طرح این بر حاکم هاندیش دیگر، عبارتیبه کنند. تضمین را هاصندوق

 گذاریسرمایه و ((4) ماده) یابد کاهش آنها ادغام طریق از هاصندوق مدیریت هایهزینه

 هایبدهی و ((3) ماده) یابد بهبود مالی هایدارایی به لیفع هایدارایی تبدیل طریق از آنها

 بهتری و بیشتر نظارت و ((3) ماده) شود تأدیه یکباره به بازنشستگی هایصندوق به دولت

 از حمایت در هاصندوق این مالی بار (،(1) ماده) شود اعمال هاصندوق این عمل هنحو بر

 این مشکالت آنگاه (،(6) و (2) مواد) شود منتقل تکمیلی هایبیمه به برخوردار افراد

 شد. خواهد مرتفع هاصندوق

 رستیدبه مسئله آیا که است این آیدمی پیش گزاره این مقابل در که الیسؤ اولین

 نهاست؟آ پایین وریبهره یتگسبازنش هایصندوق در ما اصلی لشچا آیا است؟ شده تبیین

 یوربهره ارتقای این تواندمی طرح این در مطروحه راهکارهای آیا است، چنین واقعبه اگر و

 گفت. خواهیم پاسخ موارد این به گزارش هادام در د؟نک تضمین را
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 ايران در بازنشستگی شناسیمسئله

 ازسوی که متعددی هایسخنرانی و کارشناسی متعدد هاینشست به توجه با مروزا

 ایران، رد بازنشستگی موضوع گیرد،می صورت بازنشستگی هحوز فعاالن و سیاستگذاران

 هب ناظر آنکه از بیش چالش این البته که است شده مطرح بزرگ چالش یک عنوانبه

 عوض حفظ به ناظر باشد، بازنشستگان از حمایت در اجتماعی تأمین نظام هایکاستی

 عدم بر ناظر حوزه، این در نظراتنقطه هچکید .آنهاست کردن پایدار و هاصندوق موجود

 الوهعبه است؛ انشپوشش تحت جامعه قبال در تعهداتشان ایفای برای هاصندوق توانایی

 تهنداش را آینده در هاصندوق این هفزایند هایکاستی پوشش توان دیگر هم دولت کهاین

 تگیبازنشس هایصندوق به کمک برای را کشور جاری هبودج از بیشتری سهم تواندنمی و

 دهد. اختصاص

 میثاق عنوانبه اساسی قانون اجرایی دیدگاه از که موضوعی مهمترین میان این در

 و پوشش فاقد جمعیت به خدمات پوشش گسترش است، مانده مغفول ملت و دولت بین

 وطمرب مباحث در کدامهیچ موضوع دو این است. شده ارائه مزایای کفایت افزایش همچنین

 درخصوص که اخیری هایطرح گیرد.نمی قرار توجه مورد بازنشستگی هایصندوق به

 باشند، هداشت تأکید مورد دو این بر آنکه از بیش است، شده ارائه بازنشستگی هایصندوق

 صرفاً شده ارائه راهکارهای اما ،اندداده قرار مدنظر را هاصندوق فعلی وضعیت پایدارسازی

 ساززمینه که عواملی اصالح برای راهکاری و شده دیده هاصندوق مدیریت چارچوب در

 است. نشده ارائه هاستصندوق در وضعیت این بروز



 

 _____________________________________________________  

 

 

1 

 هاییمهب گسترش بر آنکه از بیش که است شده مصوب قوانینی گذشته، هده دو طی

 جمعیت نبی در بازنشستگی گسترش بر باشد، متمرکز پوشش بدون جمعیت به اجتماعی

 شمولینم بین در بازنشستگی گسترش این ایهزینه آثار .اندداشته تمرکز پوشش تحت

 و هاگذاریسرمایه هحوز در مشخص قوانین و سیاست نبود کنار در ایبیمه هایطرح

 امروز که شده باعث شده، دریافت منابع با شده ارائه مزایای تناسب عدم همچنین

 رچهاگ هاصندوق پایداری اصالح برای بنابراین گیرند. قرار ناپایدار شرایط در هاصندوق

 یتنهایبه اما دارد، حیاتی اهمیتی مدیریت این بر نظارت و منابع مدیریت هنحو اصالح

 الشچ همچنان اینکه ضمن باشد؛ داشته برعهده را هاصندوق کردن پایدار هوظیف تواندنمی

 و پوشش بدون جمعیت به اجتماعی هایبیمه گسترش درخصوص حاکمیت، اصلی

 ایبرج گیرندگانخدمت بین خدمات توزیع هنحو اصالح و مزایا کفایت افزایش همچنین

  ند.مامی باقی خود

 مخاطرات مقابل در سالمند افراد از حمایت با مرتبط چالش مهمترین اول نگاه در

 هنتیج در منابع این درواقع اما است، معتبر و دسترس در منابع وجود اقتصادی،

 امروز ایران در است. اختالل دچار جدی طوربه امروز که آید وجودبه باید سازوکارهایی

 هر از عبارتیبه شود.می محسوب اقتصادی فعال اشتغال، سن در جمعیت از کمی درصد

 که درحالی دارد؛ کردن کار به تمایل نفر( 1/3) نفر 4 از کمتر اشتغال سن در ایرانی 11

 برای کم تمایل است. نفر 1/1 اسلواکی یبرا و نفر 6/6 کانادا مانند کشوری در رقم این

 یرانا اقتصاد رشد روی پیش جدی هایچالش از یکی اقتصادی فعالیت و کار بازار به ورود

 و ستا بازنشستگی ایام مزایای کفایت ارتقای برای دسترس در منابع رشد آن تبع به و
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 مداخالت نیازمند باشد، اجتماعی هایبیمه هحوز در مداخالت نیازمند آنکه از بیش

 است. فرابخشی

 به ورود و اشتغال از خروج برای ایرانی شاغلین زیاد بسیار تمایل دیگر، موضوع

 یالتتسه ایجاد برای مختلف صنوف و کارگری جوامع مکرر تقاضاهای است. بازنشستگی

 یبازنشستگ متوسط سن امروز است. موضوع این بر گواهی زودهنگام بازنشستگی جهت

 تنها و است کمتر سالمندی برای معیار سن از سال 14 سن، این است. سال 21 حدود در

 31 ینهمچن است؛ بیشتر سال( 31 )حدود کار بازار به ورود سن میانگین از سال 33

 ل،اشتغا به مایل ایرانی هر عبارتیبه است. کمتر مردان زندگی به امید متوسط از سال

 و خود سال 31 حدود و کندمی کار سال 33 خود زندگی طول در متوسط طوربه

 است، سازمسئله ههم از پیش که آنچه بنابراین کنند.می دریافت مستمری بازماندگانش

 ارک هسای در اقتصادی رشد زیرا است. وکارکسب و اشتغال فضای در هاایرانی کاریکم

 مزایای تواندمی و یافته افزایش نیز دولت درآمد رهگذر این از و یابد افزایش تواندمی کردن

 گذارد. اجرا همرحل به را بیشتری

 نتأمی و رفاه هحوز در مشکالت و مسائل هریش که گفت توانمی بندیجمع عنوانبه

 اصالحات و اشتغال و کار فرهنگ در اخص طوربه بازنشستگی و عمومی طوربه اجتماعی

 .دکر اصالح هامینهز این از مجرد طوربه را آنها تواننمی و دارد ریشه اقتصادی نظام کل

 



 

 _____________________________________________________  

 

 

9 

 طرح در شده ارائه راهکارهای چارچوب بررسی

 و کامل هتأدی با که معتقدند طراحان شد، اشاره این از پیش طرح تبیین در کههمچنان

 ،نظارت )هیئت چندوجهی نظارت و بازنشستگی هایصندوق به دولت هایبدهی هباریک

 اجرایی هایهزینه کاهش همچنین و بازار( سازوکارهای و بورس سازمان رفاه، وزارت

 د.کر تضمین را هاصندوق کارآمدی توانمی ساختار تجدید طریق از هاصندوق

 طراحان اطمینان عدم را نظر این بنایسنگ که گفت توانمی ایده، این بررسی در

 عبارتیبه دهد.می تشکیل هایشانسرمایه مدیریت برای هاصندوق جاری وکارهایساز به

 گذاریسرمایه مدیریت بهبود چارچوب در توانمی را شده ارائه راهکارهای تمامی

 حق میزان از گذاریسرمایه سهم به طراحان که است درحالی این کرد. تحلیل هاصندوق

 وقصند در ریسک مدیریت صندوق، ازسوی شده ارائه مزایای کفایت دریافتی، هاییمهب

 ورود کالً است، مطرح اجتماعی هبیم هایصندوق هحوز در که دیگری متنوع مسائل و

 نآ ارزش خلق بررسی سرمایه بازار هایظرفیت و اقتصادی هایزمینه همچنین اند.نکرده

 قرار توجه مورد دشومی کشور مالی چرخه وارد طرح این موجببه که مالی منابع از بخش

 به را خود جاری تعهدات پرداخت توان حتی دولت حاضر، درحال، زیرا است نگرفته

 کل هب هابدهی جاییک هتأدی تحقق انتظار رونایاز ندارد، اجتماعی تأمین نظیر صندوقی

 نیست. حصول قابل هاصندوق

 هاییدارای سمت به داریبنگاه از هاصندوق هروی تغییر به پیشنهاد علیرغم طورهمین

 قرار توجه مورد هاصندوق این هایسرمایه جذب در ایران مالی بازارهای توانایی مالی،

 یسهم چه که نیست مشخص شد، اشاره این از پیش که طورهمان عالوهبه است. نگرفته
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 موارد این و شود تزریق بازارها این به گذاریسرمایه قالب در که است قرار هابیمه حق از

  است. نگرفته قرار توجه مورد مواد از یکهیچ در نیز

 

 موجود قوانین منظر از طرح بررسی

 میان این از که دارد وجود کشور در اجتماعی بیمه صندوق 31 کشور در حاضر درحال

 آنان اجرایی تشکیالت از بخشی و اجرایی هایدستگاه به وابسته کامل طوربه صندوق 11

 ت.اس صندوق آن مجمع رئیس دستگاه، مقام ترینعالی یا وزیر که ایگونهبه باشندمی

 تماعیاج بیمه وقصند ،اجتماعی تأمین صندوق از: عبارتند که صندوق سه تنها بنابراین

 اجرایی دستگاه به وابسته کشوری؛ بازنشستگی صندوق عشایر، و یانروستای کشاورزان،

 توسط و کنندمی فعالیت اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت نظر تتح و نبوده خاصی

 اداره کشوری خدمات مدیریت قانون (113) ماده اصالح قانون در مقرر امنای تئهی

 شوند.می

 اننش «بازنشستگی هایصندوق مديريت ارتقای و کارآمدسازی» طرح بررسی

 درحال زیرا ،ندارد جدید قانون تصویب به نیاز مطروحه موارد عمده ایاجر که دهدمی

 قوانین ادامه در است؛ نرسیده اجرا عرصه به اما داشته وجود کشور در زیر قوانین حاضر

 گردند:می ارائه مرتبط
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  ((1) ده)ما اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون (الف

 بندهای همچنین و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون نهموبیست اصل اجرای در ـ1 ماده

 انسجام ایجاد جهت در و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون یکموبیست اصل «4» و «3»

 در کشور افراد همه از حمایت و اجتماعی عدالت توسعه منظوربه که رفاهی هایسیاست کالن

 رعایت با اجتماعی تأمین نظام آن، پیامدهای و طبیعی اقتصادی، اجتماعی، رویدادهای برابر

 ازکارافتادگی بازنشستگی، (الف :گرددمی برقرار ذیل امور برای ازجمله و قانون این مفاد و شرایط

 ثحواد (ه ،اجتماعی هایآسیب و سرپرستیبی ماندگی،راهدر (د ،پیری (ج ،بیکاری (ب ،فوت و

 هایمراقبت و درمانی بهداشتی، خدمات بیمه (ز ،روانی و ذهنی جسمی، هایناتوانی (و ،سوانح و

 از حمایت (ط ،فرزند حضانت و بارداری دوران در خصوصبه مادران از حمایت (ح ،پزشکی

 (ک ،خودسرپرست و سالخورده زنان بیوگان، خاص بیمه ایجاد (ی ،سرپرستبی زنان و کودکان

 .فقر و نابرابری کاهش

 یهابیمه ایجاد اساسی فلسفه و هدف د،شومی برداشت فوق قانون از که طورهمان

 «3» بندهای همچنین و اساسی قانون نهموبیست اصل نمودن اجرایی کشور، در اجتماعی

 ذیل در که است اجتماعی عدالت برقراری جهت اساسی قانون ویکمبیست اصل «4» و

 یکاریب بازنشستگی، یلقب از اجتماعی هایبیمه نظام قالب در انجام قابل امور اهم ،قانون

  است. گردیده مشخص …و
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 ((11) )ماده اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون (ب

 نای تصویب تاریخ از سالیک مدت ظرف حداکثر است مکلف اجتماعی تأمین و رفاه وزارت

 ادهاینه و هاصندوق اجرایی، هایدستگاه کلیه یهااساسنامه اصالح و بررسی به نسبت قانون

 امداد جامع طرح چارچوب در) امدادی و حمایتی ای،بیمه قلمروهای در فعال عمومی و دولتی

 اقدام ،است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که ییهادستگاه سایر و نظام کشور( نجات و

 وزیران هیئت تصویب به اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تأیید از پس را مراتب و

 مجاز جدید مصوب نهادهای و هاصندوق ها،دستگاه برای عمومی اعتبارات از استفاده برساند،

 باشد،می الذکرفوق هادهاین ارکان به مربوط که هااساسنامه از بخش آن اصالح بود. خواهد

 مجمع یا شورا (الف :باشد زیر صورتبه آنها ارکان کلی ترکیب که پذیرد صورت ترتیبیبه باید

 اعیاجتم تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد با اعضا یک عالوهبه نصف .1 :زیر شرایط با امنا هیئت یا و

 .3 ،شد خواهند انتخاب وزیران هیئت تصویب و اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای یدتأی و

 ازمانس و متشکل گیرندگانخدمت» توسط پوشش تحت افراد تعداد تناسب به اعضا مابقی

 در و دش خواهند تعیین رسد،می وزیران هیئت تصویب به که اینامهینیآ براساس آنها «یافته

 هادپیشن به مزبور اعضای آنها، گیریشکل زمان تا و موصوف رسمی هایتشکل نبود صورت

 زیرانو هیئت تصویب و اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تأیید و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر

 … و دش خواهند انتخاب

 در …و هاصندوق کلیه اساسنامه اصالح است، شده اشاره قانون این در که طورهمان

 و اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تصویب نیازمند امدادی، و حمایتی و ایبیمه قلمرو

 عالی شورای ترکیب ساختار، قانون (14) ماده براساس که باشد؛می وزیران هیئت سپس

 سپس و فرد اولین عنوانبه جمهوررئیس شخص آن در و مشخص اجتماعی تأمین و رفاه



 

 ____________________________________________________  

 

 

13 

 مشخص شورا اعضای عنوانبه حمایتی و امدادی ای،بیمه هایحوزه به مرتبط یوزرا

 برخی اتنه نه نظارت عالی تهیئ مذکور، طرح پیشنهادی ترکیب در که درحالی اندگردیده

 است گردیده مشخص قانون در ترپیش که جمهوررئیس شخص بلکه نداشته حضور وزرا از

 است. شده گرفته نادیده طرح این در

 

 ((111) )ماده کشوری خدمات مديريت قانون (ج

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون پایان تا است مکلف دولت

 از اعم بازنشستگی هایصندوق کلیه تجمیع درخصوص ایران اسالمی جمهوری

 .آورد عملبه را الزم قانونی اقدامات اجتماعی تأمین سازمان در اجتماعی تأمین و کشوری

 به کشوری خدمات مدیریت قانون (113) ماده در شودمی مشاهده که طورهمان

 ارائه ادامه در که قانون این هاصالحی در و شده اشاره ایبیمه نظام در هاصندوق تجمیع

 به قانون این لکن ،است گرفته قرار توجه مورد نیز هاصندوق ارکان اصالح شد، خواهد

 نینقوا در ترپیش که درحالی جدید قوانین تصویب ذال است. نشده گذاشته اجرا مرحله

 شود.نمی توصیه و بوده تناقض در است رسیده تصویب به کشور در دائمی

 

 تعیین چگونگی و کشوری خدمات مديريت قانون (111) ماده اصالح قانون (د

 درمانی هایبیمه و بازنشستگی هایصندوق و اجتماعی تأمین سازمان مديريت

 سازمان به مربوط مقررات و قوانین از برخی و کشوری خدمات مدیریت قانون (113) ماده

 (الف :گرددمی تکلیف تعیین و اصالح زیر شرحبه مذکور ماده موضوع اجتماعی تأمین
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 مذکور ماده انتهای به زیر عبارت الحاق با ریکشو خدمات مدیریت قانون (113) ماده

 وزیر و است اجتماعی تأمین و رفاه وزارت زیرمجموعه مذکور سازمان: »گرددمی اصالح

 أمینت سازمان یامنا هیئت ترکیب (ب «.باشدمی پاسخگو ذیربط قانونی مراجع برابر در

 و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد با نفر 6 .1 :شودمی تعیین زیر شرحبه اجتماعی

 بند «3» جزء مطابق باقیمانده، نفر سه .3 اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تصویب

 نمایندگان از اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون (11) ماده «الف»

 تأمین هایصندوق کلیه یامنا هیئت حکم در مذکور، امنا هیئت .گیرندگانخدمات

 عشایر و روستاییان بیمه صندوق و درمانی خدمات هایبیمه بازنشستگی، و اجتماعی

 و هاصندوق کلیه و اجتماعی تأمین سازمان مدیرعامل عزل و نصب (ج .بود خواهد

 حکم و تأیید و سازمان یامنا هیئت پیشنهاد با قانون این «ب» بند ذیل موضوع هایبیمه

 ضرورت صورت در اجتماعی تأمین و رفاه وزیر .پذیردمی انجام اجتماعی تأمین و رفاه وزیر

 هاصندوق ها،سازمان عامل مدیران وظایف انجام منظوربه ماه 6 مدت برای حداکثر تواندمی

 تأمین سازمان مقررات سایر (د .نماید منصوب سرپرست بند این موضوع هایبیمه و

 امنظ ساختار قانون و ایبیمه و بازنشستگی هایسازمان و هاصندوق همچنین و اجتماعی

 اجتماعی تأمین و رفاه وزارت (ه .است باقی ودخ قوت به اجتماعی تأمین و رفاه جامع

 برای رویه وحدت ایجاد برای را الزم قانونی اقدامات پنجم، برنامه طول در است مکلف

 بالغ،ا تاریخ از قانون این (و .آورد عملبه درمانی هایبیمه و بازنشستگی هایصندوق کلیه

 .باشدمی االجراالزم

 و اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون (14) و (11) وادم در کههمچنان

 سلسله یک شودمی مشاهده کشوری خدمات مدیریت قانون در آن اصالحات و (113) ماده
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 نظارت هیئت و مدیرههیئت ،امنا هیئت اجتماعی، تأمین و رفاه عالی شورای از مراتب

 عنوان تحت پیشنهادی جدید رکن وظایف و ارتباط است. شده تصویر هاصندوق برای

 الذکرفوق ارکان با است شده بینیپیش طرح (1) ماده در که «نظارت عالی تهیئ»

   باشند.می وظایف و اعضا ترکیب در همپوشانی دارای موارد برخی در و است نامشخص

 

 :ششم برنامه کلی هایسیاست (هـ

  ور.کش اجتماعی تأمین الیهچند و کارآمد شفاف، یکپارچه، جامع، نظام استقرارـ  «04» بند

 مهبی )شامل پایه اجتماعی تأمین هایبیمه ساختار اصالح و کیفیت یارتقا ـ «04» بند

 . مردم آحاد برای و...( ازکارافتادگی بازنشستگی، مان،در

 

 ((11) )ماده توسعه ششم برنامه قانون (و

 تدوین به نسبت ششم، برنامه کلی هایسیاست «41» بند اجرای در است مکلف دولت»

 ملمشت الیهچند اجتماعی ینتأم و رفاه جامع نظام روزآمدسازی و استقرار برقراری، برنامه،

 خدمات بندیسطح رعایت با سالمت جزب اجتماعی هایبیمه و حمایتی امدادی، حوزه بر

 نیازمندیابی و وسع آزمون و اجتماعی غربالگری براساس مکمل و مازاد پایه، سطوح در

 نیقانو مراحل طی از پس و اقدام خانواده و افراد مددرآ یا و دستمزد سطح برمبتنی و فعال

 به مربوط مصارف و منابع ساماندهی منظوربه و درآورد اجرا به سنواتی بودجه مطابق

 از نظام این اجرای خدمات، به عادالنه دسترسی ها،پوشانیهم رفع اجتماعی، هاییارانه

 و اجتماعی تأمین و رفاه خدمات واحد پنجره و سامانه اطالعات، پایگاه دایجا طریق

 وندهپر از تبعیت با اجتماعی تأمین و رفاه الکترونیک پرونده گیریشکل برمبتنی
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 تصور جامعه آحاد تمامی برای قانون این (14) ماده موضوع ایرانیان سالمت الکترونیک

 و رفاه حوزه در فعال ییاجرا هایدستگاه و نهادها ها،صندوق ها،سازمان کلیه و پذیردمی

 از ای و کنندمی استفاده عمومی و دولتی بودجه از انحا از نحوی هر به که اجتماعی تأمین

 بعیتت نظام این از قانونی طضواب طبق مکلفند نمایندمی دریافت فعالیت مجوز دولت

 .کنند

 عجام نظام روزآمدسازی و استقرار برقراری به مربوط ییاجرا هاینامهآیین -تبصره

 شورک اجتماعی و اقتصادی شرایط با متناسب سالمت جزب الیهچند اجتماعی تأمین و رفاه

 وزارت مشترک پیشنهاد با مربوطه قوانین ارچوبچ در ششم برنامه قانون با همراستا و

 «.رسدمی وزیران هیئت تصویب به سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 أمینت نظام استقرار مسئله به آن کلی هایسیاست و توسعهششم  برنامه قانون در

 نظام کیفیت یارتقا در را امر این شدن اجرایی و است شده اشاره چندالیه اجتماعی

 منابع گذاریسپرده اصول به (3) ماده ذیل در فوق طرح در اما است، دانسته موثر ایبیمه

 ششم برنامه مواد با مغایرت در موضوع این که شده اشاره …و هابانک نزد صندوق نقدی

 ه،الی سه این از ایطبقه در اجتماعی تأمین چندالیه نظام در که حیث آن از است. توسعه

 صورتبه دولت و نداشته را بیمه حق پرداخت توانایی که گرفت خواهند قرار افرادی

 اهداف با مسئله، ینا نبودن راستاهم لذا نمود. خواهد پرداخت را وجوهی افراد به مساعده

 مشهود اجتماعی هایبیمه کیفیویکمّ افزایش جهت در توسعه هایبرنامه اساسی

 باشد.می
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  ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون ز(

 .ضرورغیر تشکیالت حذف و صحیح اداری نظام ايجاد -سوم اصل  «14» بند

 عزل و نصب در نظارت هیئت مداخله جهت به (1) ماده «الف» بند رسدمی نظربه

  باشد. صحیح اداری نظام با مغایرت در نظارت، معاون

 وزیر پیشنهادی نظارت مقررات تصویب لزوم حیث از (1) ماده «ج» بند همچنین

 مخدوش وزیر ایوزارتخانه مسئولیت و صحیح اداری نظام جهت از نظارت هیئت توسط

 زا متفاوت کامالً شودمی تصویب نظارت هیئت توسط که آنچه است ممکن زیرا است؛

 سوم اصل «11» بند با مغایرت حیث از بند این نتیجه در باشد. مسئول وزیر پیشنهاد

 .است ملأت محل اساسی قانون

 اساسی قانون پنجموهشتاد و هفتموچهل ،دوموبیست ،بیستم ،نوزدهم اصول

 مستقل جدید حقوقی شخص یک ماده این منظور اگر است. ابهام واجد (4) ماده حکم

 تجویز ای و قانونی حکم نیازمند و داشته تقنینی ماهیت شخصیتی چنین ایجاد که است

 رسدمی نظر به آن، (1) ماده خصوصبه طرح این اهرظو به توجه با است. وزیران هیئت به

 اصل با مغایر امر این که باشد نظارت عالی هیئت به قانون اجازه دادن مقام در (4) ماده

 تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون (11) ماده است. اساسی قانون پنجموهشتاد

 برای را شرایطی ماده این عالوهبه است. ایراد این صحت بر دیگری ایقرینه اجتماعی

 هماد حکم اطالق که است کرده مشخص جدید هایصندوق اساسنامه ارکان کلی ترکیب

 هایصندوق ادغام همچنین شود. تلقی مقنن حکم آن ناسخ اجرا در تواندمی طرح (4)

 یا و ادغام اگر االو باشد هاصندوق اعضای حقوق حفظ بر قانون تصریح با ایدب موجود
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 خصیش مالکیت اصل با مغایر شود، اعضا مالکانه حقوق تضییع موجب آنها ساختار تجدید

  است. اساسی قانون هفتموچهلو  دوموبیست ،بیستم ،نوزدهم اصول موضوع

 درخصوص طرح (3) هماد اجرای فوق، موارد تمامی برعالوه کهاین توجه قابل نکته

 انونق پنجموهفتاد اصل با تعارض در بازنشستگی هایصندوق به دولت هایبدهی پرداخت

  است. اساسی

 

 هاچالش برای طرح در شده ارائه راهکارهای تفکیکی بررسی

 در که دارد تالش ،طراحان هگفت مطابق گیبازنشست هایصندوق کارآمدسازی طرح

 د.کن اعمال بازنشستگی هایصندوق در را اصالحاتی مقاومتی اقتصاد اصول رعایت راستای

 است: داده پیشنهاد زیر اصلی راهکار پنج قالب در را اصالحاتی طرح این

 ((1) )ماده نظارت؛ هیئت یلتشک طریق از هاصندوق بر نظارت اصالح .1

 ((3) )ماده بازنشستگی؛ هایصندوق هایسرمایه مدیریت اصالح .3

 ((3) )ماده اجتماعی؛ هایبیمه به دولت هایبدهی تأدیه پیشنهاد .3

 ((4) )ماده ها؛آن ادغام لزوم درصورت و هاصندوق ساختار تجدید و اصالح .4

 و رسبو سازمان ازسوی مکمل بازنشستگی هایدوقصن تشکیل امکان پیشنهاد .2

 .((2) )ماده بهادار اوراق

 است: گرفته قرار بررسی و نقد مورد پیشنهادی راهکاری ادامه در
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 هاصندوق بر نظارت اصالح .1

 هایدغدغه از یکی حاضر وضعیت بروز و آنها عملکرد به توجه با هاصندوق بر نظارت

 طراحان اهداف که رسدمی نظربه لکن ،است مجلس محترم نمایندگان و سیاستگذاران

 )مصوب کشور یاجتماع تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون در ترجامع طورهب طرح

 نظارت عالی هیئت که دهدمی نشان شده یاد قانون بررسی ؛است آمده (1313 سال

 دهش دیده ترضعیف آمده مذکور قانون در که یبیترک از مراتببه طرح این یشنهادیپ

 تأمین و رفاه یعالیشورا اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار قانون در ، زیرااست

 طرح، این در اما ،باشدمی ،است جمهوررئیس آن رئیس که کالن نظارت دارعهده یاجتماع

 .است جمهوررئیس اول معاون هبرعهد مزبور هیئت ریاست

 رفاه و کار تعاون، وزارت هبرعهد نظارت طرح این (1) ماده «ج» بند در همچنین

 اجتماعی تأمین و فاهر جامع نظام ساختار قانون در نیز مورد این که شده گذارده اجتماعی

 رفاه وزارت فیوظا به که مذکور قانون (16) ماده «ح» ندب در است. بوده سابقهبهمسبوق

 :است آمده صراحتاً پردازدیم (یاجتماع رفاه و کار تعاون، )وزارت یاجتماع تأمین و

 :یاجتماع تأمین جامع نظام با مرتبط یولتدریغ و یدولت بخش دو هر بر نظارتـ  ح»

 و قراردادها آنها، اساسنامه در مندرج یهااریمع قانون، نیا مفاد براساس نظارت نیا

 .«ردیگیم صورت شده مبادله یهاتوافقنامه

 رفاه و کار ، تعاون وزارت فیوظا شرح قانون حهیال بیتصو به توجه با اینکه عالوهبه

 دستور در اکنونهم که اسالمی شورای مجلس به آن تقدیم و 1391 سال در یاجتماع

 بخش سازیغنی و اصالحی نظرات نقطه اعمال امکان عمالً ،دارد قرار مجلس یدگیرس کار

 است. انجام قابل یبازنشستگ یهاصندوق بر نظارت
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 بازنشستگی هایصندوق هایسرمايه مديريت حاصال .4

 ات است تریدقیق مقررات و قوانین نیازمند بازنشستگی هایصندوق گذاریسرمایه اگرچه

 وجهت با هاصندوق این هایسرمایه مدیریت موضوع اما شود، مرتفع خصوص این در فعلی ابهامات

 است. شده دیده طرح این (3) ماده قالب در که است آن از تروسیع بسیار منابع، باالی حجم به

 مچنینه و هابانک وضعیت و کشور اقتصادی کالن اوضاع به توجه بدون پیشنهادی، اصالحات در

 هتوج با اما است، دفاع بلقا کاغذ روی اگرچه که شده پیشنهاد راهکارهایی سرمایه، بازار عمق

 که اخیری گزارش در مورد این نیست. حصول قابل حاضر درحال کشور، اقتصادی اوضاع به

  است. شده اعالم گرفته صورت نیز پول المللیبین صندوق کارشناسان ازسوی

 و کشور روز شرایط به جهتو با طرح در اشاره مورد هشیو به اصالحات بنابراین

 نیست. دفاع قابل نزدیک، هآیند بینیپیش

 

 یاجتماع یهامهیب به دولت یهایبده هيتأد شنهادیپ .1

 مابینفی هایحساب بالفاصله کارشناسی گروه تعیین با دولت که شده اعالم پیشنهادی، طرح (3) هماد در

 پرداخت نای که کند اقدام آنها مطالبات پرداخت به نسبت و کرده روشن را بازنشستگی یهاصندوق و خود

  باشد. بازنشستگی هایصندوق به خود بدهی چندجانبه تهاتر با خود هایدارایی محل از تواندمی

 ونقان که باشدمی اجتماعی تأمین سازمان به دولت بدهی عمده که است حالیدر این

 کرده سازمان این به بدهی تأدیه به مکلف را دولت (13) ماده ذیل در توسعه ششم برنامه

 ذکر شایان است. نموده مشخص را سازمان این به بدهی پرداخت شیوه و طرق و است

 ادهم تصویب صورت در قطعاً است مواجه منابع سریک با که فعلی شرایط در دولت است

 شد. خواهد مواجه جدی مشکالت با طرح (3)
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 هاآن ادغام لزوم صورت در و هاصندوق ساختار ديتجد و اصالح .0

 یعاجتما تأمین نظام قالب در دارد، وجود فعلی قوانین هپیشین در که ساختاری تجدید

 هایحوزه کارشناسان تالش با و گذشته سال چهار طی نظام این است. شده دیده چندالیه

 این زا اثری هیچ پیشنهادی ماده در اما کند، پیدا دست خوبی ادبیات به توانسته مرتبط

 در قطف است، فنی و پیچیده بسیار موضوعی که ساختار تجدید و شودنمی دیده ادبیات

 یبرا شده تعبیه سازوکار تنها است. شده ارائه مشخص سازوکار بدون هم آن ،ادغام قالب

 هک بوده مجرب و کاردان متخصصان تخصص بر تکیه ساختار تجدید این صحیح انجام

 نماید.می مبهم بسیار

 اندی و 11 طی که قیمتیذی تجربیات و مالحظات تمامی به توجه با باید ساختار تجدید

 باید شده ایجاد هایتنوع پذیرد. صورت گرفته شکل کشور در ایبیمه خدمات هارائ سال

 با دجدی ساختار در شغلی نیازهای و مشاغل از ناشی هایپیچیدگی و شود شناخته رسمیت به

 هاصندوق ظرایف گرفتن نظر در از دور به و کلی احکام هارائ شود. پیگیری بیشتری ظرافت و دقت

 ای و جانبهدو) شرکا نوع (،یدولتریغ و یدولت ) تیمالک نوع نظیر آنها مشترکین شرایط و

 بازگرداند. پیش سال 11 به را کشور تواندمی ... و یامهیب یایمزا و خدمات بسته (،جانبهسه

 هایصندوق» عبارت که داشت توجه باید طرح این مشموالن خصوصدر اینکه ضمن

 نام رذک یا و تصریح مستلزم آنها بر قانون شمول که هاییصندوق شامل «بازنشستگی

 شدن مشمول لکن است؛ شمردهبر را استثنائات طرح (1) ماده چند )هر شود؛نمی است،

 و اشخاص بازنشستگی هایصندوق لذا ،است( تصریح مستلزم مزبور هایصندوق

 رکتش قبیل از است، نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هاییدستگاه

  شود.نمی مرکزی بانک و ایران صنایع نوسازی و ترشگس سازمان ایران، نفت ملی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

22 

 

 ورسب سازمان ازسوی مکمل یبازنشستگ یهاصندوق تشکیل امکان شنهادیپ .5

 بهادار اوراق و

 هایهبیم با اجتماعی هایبیمه خلط افتد،می اتفاق مکرراً روزها این که اشکالی متأسفانه

 در باشد، تجاری هبیم با مشابه هم روش در اجتماعی هبیم یک اگر حتی است. تجاری

 نشان (2) هماد بر حاکم رویکرد کنند.می دنبال را متفاوتی اهداف و است متفاوت اصول

 ریتجا هبیم یک تکمیلی، هالی در اجتماعی، هایبیمه از طرح طراحان برداشت که دهدمی

 امکان و نشده اعمال آن بر نیز تجاری هایبیمه بر حاکم قوانین هم باز البته که است

 ازمانس قالب در که مرکزی هبیم چارچوب در نه را مکمل بازنشستگی هایصندوق تشکیل

  است. دیده بهادار اوراق بورس

 دائمی احکام قانون 3(2) و 1(3) وادم نظیر موضوعه وانینق این، از پیش عالوهبه

 ینیبپیش را مکمل بازنشستگی هایصندوق ایجاد برای الزم سازوکار توسعه هایبرنامه

 .است داده قرار اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت هبرعهد را آن و کرده

 

                                                 
شرا منظور فراهم نموبه -(1) ماده» .1 ستگ    هاییمهب یکارآمد یشو افزا یرقابت یطدن  ش ونه  هرگ یجاداز ا یریو جلوگ یبازن

  یهاصــندوق شــودیاجازه داده م یدولت یا یتعاون ی،اعم از خصــوصــ یبازنشــســتگ یهاصــندوق یبرا یژهو یازامت یاانحصــار 

وزارت تعاون،   شنهادیکه به پ اینامهینیشدگان بازنشسته براساس آ    مهیب یپوشش تعهدات آت  ینبا تضم  یردولتیغ یبازنشستگ  

 گردد. یجادا رسد،یم یرانهیئت وز یبو سازمان برنامه و بودجه کشور به تصو یکار و رفاه اجتماع

 «.است یهالچند یمکمل و در قالب نظام تأمین اجتماع هاییمهب یهها در الصندوق گونهینا یتفعال -تبصره

ستگ    یلیتکم هیمب یمنظور برقراربه -(5) ماده» .3 ش سبت به افتت  یاجتماع یمهب یهاصندوق  ی،بازن اح  مجازند ن

 .«ینداقدام نما شده یمهبا مشارکت فرد ب شدگانیمهجهت ب یشخص یانفراد یهاحساب
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 گیرینتیجه و بندیجمع

 نهادهای ازسوی شده ارائه هایگزارش و آمارها و بازنشستگی هایصندوق وضعیت بررسی

 و ورکش عمومی بودجه به بازنشستگی یهاصندوق فزوناروز وابستگی از نشان ذیربط

 ظیرن ییهاصندوق مورد در وضعیت این حتی .دارد آتی هایسال طی وابستگی این تشدید

 سازمان گزارش خورد. خواهد رقم نیز یندخودکفا حاضر درحال که اجتماعی مینأت سازمان

 که دهدمی نشان هاپژوهش مرکز مطالعات و 1394 سال در کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 سال 6 یط نشستگیباز یهاصندوق کلیه بگیرانمستمری و بازنشستگان حقوق پرداخت

 اعتبارات از بیشتری سهم به قطعاً اجتماعی( تأمین و کشوری لشگری، از )اعم آینده

 رارق کشور رویپیش را خوبی اندازچشم وضعیتی چنین .داشت خواهد نیاز کشور عمومی

 رتبطم قواعد و بازنشستگی هایوقصند مدیریت با رابطه در است الزم بنابراین دهد.نمی

 با کشور ،این استمرار صورت در زیرا پذیرد، صورت جدی گیریتصمیم ها،آن بر مترتب و

 مالی مدیریت در الزم اصالحات شد. خواهد مواجه اجتماعی و اقتصادی هایبحران

 التمشک با مقابله برای اختصاصاً که قرراتیم و قواعد وضع و بازنشستگی یهاصندوق

  گیرد. قرار جدی توجه مورد باید که است امری اندشده طراحی هاصندوق

 نآ عنوان از که گونههمان نیز یبازنشستگ یهاصندوق یارتقا و یکارآمدساز طرح

 گرفته قرار اسالمی شورای مجلس کار ستورد در مذکور اهداف مینأت هدف با آیدیبرم

 هانظارت یشافزا ها،یبده هیتأد شامل یاچندجانبه یراهکارها خصوص ینا در و است

 ییاجرا هایینههز کاهش و بازار( سازوکار بورس، سازمان رفاه، وزارت نظارت، یئت)ه

 نکهای اما ،کندیم یشنهادپ را (یکدیگر با آنها ادغام و ساختار یدتجد یقطر )از هاصندوق
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 کارآمدسازی و وریبهره ارتقای به طرح این در شده ارائه راهکارهای و هاشیوه میزان چه تا

 یتوضع سازینهزم عوامل زیرا ،است نامشخص دشومی منجر بازنشستگی هایصندوق

 راهکارهای همچنین است. شده واقع یتوجهکم مورد یبازنشستگ یهاصندوق در حاضر

 در اینکه برعالوه و دارد قرار موجود ینقوان با همپوشانی در مواردی در شده ارائه ییاجرا

 هاییتمحدود سبب به نیز موارد برخی در ،یستن مجدد یگذارقانون به یازن موارد برخی

 رااج و وضع قابل ،اساسی قانون مپنجوهفتاد اصل ایراد شائبه ازجمله یقانون و ییاجرا

 ارائه راهکارهای اما کندمی دنبال را خوبی اهداف حاضر طرح اگرچه لذا ،یستندن

 الفع مشارکت و بررسی مطالعه، نیازمند امر اين و نیست مقصود به وافی شده

 حاضر طرح که است الزم بنابراين .است نظر مورد راهکارهای اتخاذ در ذينفعان

 اسالمی، شورای مجلس محترم نمايندگان از متشکل کارگروهی قالب در

 دورم هاپژوهش مرکز کارشناسان و مجريه قوه در ذيربط هایدستگاه نمايندگان

 تجربی، و علمی هایيافته و مطالعات از گیریبهره با و گیرد قرار بررسی

 بازنشستگی هایصندوق کارآمدسازی و مديريت ارتقای برای الزم راهکارهای

 .شود اتخاذ کشور



 

 ____________________________________________________  
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