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Introduction: A study of the situation of Iranian pension funds shows that these funds have faced significant 
financial challenges in the last two decades and have reached a state of instability in the pension system. This 
raises serious questions about the ability of funds to meet their obligations for the benefit of beneficiaries. 
One of the tools for measuring the balance of resources and expenditures and the stability of pension funds 
is the support ratio. The purpose of this study is to examine this ratio in pension funds with an emphasis on 
social security and its developments over the past 50 years.
Methods: The present study is a descriptive-analytical research through secondary analysis of organizational 
registration data. The data used were obtained from statistical and information sources of pension funds and 
the Statistics and Information Office of the Ministry of Labor Cooperation and Social Welfare.
Results: State Pension Funds, Steel, Central Bank, Radio and Television, National Copper and Ports and 
Shipping have a support ratio below one. By classifying this ratio with the following group of 2 employees 
retired, to this list can be added banks, Homa Airlines, Central Insurance and Oil. Also, the support ratio in 
the Social Security Fund has been decreasing in recent years, so that in the last ten years it has decreased 
from 6.81 in 2010 to 4.5 in 2019.
Conclusion: The crisis in pension funds is so important that any neglect of it can create a national challenge 
in the country. The results obtained in this study show that the support ratio in pension funds has a decreasing 
trend and the continuation of this trend poses major risks to the Iranian economy.
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Highlights
1. In recent years, the support ratio in the country’s pension funds has been declining, and due to the imbalance in the resources and expenditures of those organiza-

tions, many of them are practically bankrupt.

2. Attention and action to balance the support ratio has an important role in promoting social welfare in the country.
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روند تغییرات نسبت پشتیبان در صندوق های بازنشستگی
با تأکید بر صندوق  تأمین اجتماعی

Abs
 tract

مقدمه: بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران نشان می دهد که این صندوق ها طی دو دهه اخیر با چالش های مالی مهمی روبرو شده اند و به 
نوعی به وضعیت ناپایداری سیس��تم مس��تمری رسیده اند. این مسئله، توانایی صندوق ها را در تأمین تعهدات خود برای بهره مندی مشمولین با پرسش 
جدی مواجه کرده است. یکی از ابزارهای سنجش توازن منابع و مصارف و پایداری صندوق های بازنشستگی، نسبت پشتیبان است. هدف از این مطالعه، 

بررسی این نسبت در صندوق های بازنشستگی با تأکید بر تأمین اجتماعی و تحوالت آن طی 50 سال گذشته ی این صندوق است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل ثانویه داده های ثبت سازمانی است. داده های مورد استفاده از منابع آماری 

و اطالعاتی صندوق های بازنشستگی و دفتر آمار و اطالعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اخذ شده است. 
یافته ها: صندوق های بازنشس��تگی کش��وری، فوالد، بانک مرکزی، صدا و سیما، ملی مس و بنادر و کشتیرانی دارای نسبت پشتیبان زیر یک هستند. 
با طبقه بندی این نسبت با گروه زیر 2 شاغل به بازنشسته، به این فهرست می توان به بانک ها، هواپیمایی هما، بیمه مرکزی و نفت را افزود. همچنین 
نسبت پشتیبان در صندوق تأمین اجتماعی طی سال های اخیر روند کاهشی داشته به نحوی که طی ده سال اخیر از 6/81 در سال 1389 به 4/5 در 

سال 1398 کاهش یافته است.
نتیجه گیری: بحران در صندوق های بازنشس��تگی به حدی حائز اهمیت اس��ت که هرگونه بی توجهی به آن می تواند چالش ملی در کشور ایجاد کند. 
نتایج بدس��ت آمده در این مطالعه نشان می دهد نسبت پش��تیبان در صندوق های بازنشستگی روند کاهشی داشته و ادامه این روند مخاطرات اساسی 

پیش روی اقتصاد ایران پدید می آورد.
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نکات ویژه
1. شاخص نسبت پشتیبان در صندوق های بازنشستگی کشور روندی کاهشی داشته و به دلیل عدم توازن در منابع و مصارف درون سازمانی عماًل بسیاری از آنها ورشکسته 

محسوب می شوند.
2. توجه و اقدام در راستای به تعادل رساندن نسبت پشتیبان سهم به سزایی در ارتقاء رفاه اجتماعی در کشور دارد. 

 journal.ihio.gov.ir

مقدمه
کاه��ش قابل توجه باروری و افزای��ش امید زندگی، تغییرات 
عمده ای در س��اختار س��نی جمعی��ت  ایران ایجاد کرده اس��ت 
]1[. ای��ن تغییرات در کوتاه مدت یا بلندمدت، منابع س��رمایه ای 
صندوق های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی را متأثر خواهد 
س��اخت ]2[. افزایش جمعیت سالمند که خود ریشه در افزایش 

امید زندگی و س��الخوردگی جمعیت دارد که با کاهش نرخ زاد و 
ولد آغاز می شود ]3[، وضعیت اقتصادی و اجتماعی را با شرایطی 
نو و تازه روبه رو ساخته و احتماالً با شدت بیشتری مواجه خواهد 
س��اخت؛ به نحوی که سهم جمعیت س��المند در کشور افزایش 
یافته اس��ت. طبیعی  که در این ش��رایط، معطوف شدن بخشی 
از برنامه ه��ا، سیاس��ت ها، حمایت ها و خدمات بازنشس��تگی به 
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سالمندان، از مطالبات و انتظارات عمومی جامعه باشد.
کاماًل روش��ن بود که تغییرات پیش آمده در س��اختار سنی 
جمعیت، دی��ر یا زود پیامدهاِی خود را نش��ان می دهد. افزایش 
هزینه ها در بخش عموم��ی، به خصوص در بخش های مربوط به 
سالمت، بحران ناشی از سالمندی و شکاِف نسلی و مسائل مربوط 
به تحدید نسل در کشور و مواردی از این دست، مهم ترین اثرات 
س��المندی در جمعیت ایران هس��تند که همگی آنها مهم، قابل 
تأمل و نیازمند چاره جویی اند. اما بدون تردید، یکی از خطیرترین 
پیامده��ای ناش��ی از تغییرات جمعیت��ی در ای��ران، بحران ها و 
مشکالتی است که در صندوق های بازنشستگی ایجاد خواهد شد.

اگر بخواهیم در این خصوص داورِی منصفانه ای داشته باشیم 
باید متذکر ش��د موضوع سالمندِی جمعیت در ایران، به تنهایی 
منجر به بی ثباتِی مالی و ناپایداری منابع و مصارف در صندوق های 
بازنشستگی نیست. در این مورد می توان فهرستی از عوامل متعدد 
ک��ه ممکن اس��ت در جلوگیری از توازن مال��ی صندوق ها نقش 
پُررنگی داشته باشند، تهیه کرد. برای نمونه می توان به خساراتی 
ک��ه مرگ زودهنگام و ازکار افتادگی ناش��ی از مصدومیت در اثر 
سوانح طبیعی بر منابع صندوق ها وارد می کنند، اشاره کرد ]4[ یا 
در بازار کار به جستجوی اثرات منفی نرخ باالی بیکاری بر منابع، 
ی��ا افزایش خس��ارت ها در بخش مصارف از ط��رق پرداخت های 
وظیفه بگی��ری به بازماندگان با تأخی��ر فرزندان دختر در ازدواج، 
افزایش نرخ طالق دختران که طبیعتاً نرخ اشتغال کمتری دارند 
و م��واردی مانند اینها پرداخ��ت. با وجود این نباید از بحران های 
مالی و فقدان ثبات در نس��بت منابع و مصارِف صندوق ها در اثر 

سالخوردگی جمعیت غافل بود و آن را نادیده گرفت. 
این موضوع، اهمی��ت پایداری صندوق هاِی بازنشس��تگی را 
بیش از پیش آشکار می سازد. کارکرد این صندوق ها عبارت است 
از پس انداز بخش��ی از حقوق و دس��تمزد فرد ش��اغل و بازگشِت 
آن پس ان��داز )طب��ق مق��ررات بازنشس��تگی( به ف��رد در زمان 
بازنشس��تگی. بر همین اساس، در کشور ما سیستم بازنشستگی 
متکی به درآمدهای حاصل از طریق حق بیمه  مستخدم و سهم 
کارفرماست]5[. بنابراین س��هِم جمعیِت شاغل، هم سنِگ سهِم 
جمعیت بازنشسته، واجد اهمیت و اعتبار است. اینجاست که در 
ادبیات بیمه ای و بازنشستگی، شاخصی به نام »نسبت یا ضریب 

پشتیبان« مطرح می شود.

 این شاخص، یکی از مهم ترین شاخص های آماری مربوط به 
پایداری مالی در صندوق هاِی بازنشس��تگی است، به گونه ای که 
میزان موفقیت و کارآیی صندوق ها با وضعیت این نسبت رابطه ای 
مستقیم پیدا می کند. نسبت پش��تیبان به ما نشان می دهد چه 
میزانی از نرخ مش��ارکت طی یک دوره  خاص برای یک س��طح 
مشخص مستمری مورد نیاز اس��ت]6[. مطالعات جهانی گویاِی 
این واقعیت اس��ت که کاهش نسبت پش��تیبان در صندوق های 
بازنشس��تگی از ویژگی ه��ای کش��ورهای با جمعیت س��المند و 
توسعه یافته بوده و دغدغه  بسیاری از دولت ها در سطِح بین المللی 
اس��ت]7[. بر اس��اس پیش بینی بانک جهانی، تا سال 2030 در 
بریتانیا به ازای هر 5 نفر ش��اغل، دو مستمری بگیر وجود خواهد 
داشت]8[. این در حالی است که در سال 1990 در این کشور در 
ازای هر 4 شاغل، یک مستمری بگیر بوده است. وضع این شاخص 
در کش��وری همچون آلمان از این هم وخیم تر و کاهش نس��بت 
پشتیبان، آهنگ پرشتاب تری داشته، به نحوی که تا سال 2030 
نسبت شاغالن به بازنشستگان دو به یک خواهد بود، در حالی که 

در سال 1990 این نسبت 5 به یک بوده است]8[.
با بررس��ی وضعیت صندوق های بازنشستگی داخلی متوجه 
می ش��ویم این شاخص که از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر 
مستمری بگیران بر حسب پرونده به دست می آید]9[، سال هاست 
روند کاهشی داشته، به نحوی که در برخی از صندوق ها به ازای 
هر یک نفر بازنشسته، کمتر از یک نفر شاغل وجود دارد. کاهش 
این ش��اخص، به عنوان ش��اخصی )هم از نظر علمی و هم از نظر 
مدیریتی( کارآمد در عملکرد و ساختار صندوق هاِی بازنشستگی، 
می تواند شدت و اندازه  بحران در صندوق ها را معلوم و محسوس 

سازد. 
نباید از یاد ببریم وقتی از بحران در صندوق های بازنشستگی 
صحب��ت می کنیم، منظور آن اس��ت که ت��وازن جریان نقدی و 
س��رمایه اِی ورودی و خروجی در آنها بر هم خورده است. روشن 
است که این مسئله، در تأمین رفاه و معیشت بازنشستگاِن تحت 
پوش��ش تاثیر منفی خواهد گذاش��ت. از دیگر س��وی در کشور 
م��ا، صندوق تأمین اجتماعی، به عن��وان مهم ترین و بزرگ ترین 
صندوق بازنشس��تگی، بیش از نیمی از جمعیت را تحت پوشش 
خود دارد. یکی از مهم ترین مش��خصه های این صندوق آن است 
که بر خالف بس��یاری از صندوق های بیمه ای در کش��ور، دارای 
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ورودی و خروجی جمعیِت تحت پوش��ش و ی��ا آنچه در ادبیات 
بیمه ای رایج است، دارای »سیستم عملکردی باز« است. پوشش 
بیمه ای یا مس��تمری در این صندوق، شامل افراد در زماِن ورود 
به بازار کار و یا خروج از آن اس��ت. بررس��ی نسبت پشتیبان در 
ای��ن صندوق طی یک دوره  50 س��اله، با در نظر گرفتن افزایش 
تعداد کارگاه ها و افزایِش جامعه  بیمه پرداز طی این سال ها، نشان 
می دهد روند حرکت این ش��اخص به شدت کاهشی شده است. 
این تغییر گویای یک مطلب مهم اس��ت: بح��ران نامتوازن بودن 
منابع و مصارف س��ایر صندوق های بازنشستگی، به این صندوق 
نیز س��رایت کرده اس��ت. در پرتو چنین دیدگاهی، مسئله  اصلی 
و پرس��ش ریشه ای و محوری در این مطالعه آن است که بدانیم 
وضعیت نسبت پش��تیبان در صندوق های بازنشستگی کشور به 
چه نحو اس��ت و با توجه به »ضریب نفوذ« و »ضریب پوش��ش« 
صندوق تأمین اجتماعی در پوش��ش بیمه ای و مستمرِی بخش 
عظیمی از جمعیت کشور، تغییرات این شاخص طی سالیان اخیر 

در کل کشور و در استان ها در سال 1398 چگونه بوده است؟ 

روش بررسی 
باتوج��ه ب��ه هدف این پژوهش که عبارت اس��ت از بررس��ی 
معض��الت صندوق های بازنشس��تگی از منظر تغییرات نس��بت 
پشتیبان و باتوجه به ماهیِت موضوع، پژوهش حاضر یک پژوهش 
توصیفی-تحلیلی خواهد بود. بدین صورت پژوهش��گر می کوشد 
ابتدا موضوع را توصیف و تش��ریح کرده و در انتها ابعاد و زوایاِی 
تعدیل وضعیت نس��بت پش��تیبان را مورد تبیی��ن و تحلیل قرار 
دهد. روش مورد اس��تفاده در بررس��ی تحوالت نسبت پشتیبان 
در صندوق های بازنشستگی، روش تحلیل ثانویه است. داده های 
مورد اس��تفاده در این پژوهش از منابع مختلفی اخذ می ش��ود. 
منب��ع اصلی اطالع��ات مربوط ب��ه تغییر در س��اختار جمعیت، 
داده های مرکز آمار ایران ش��امل نتایج تفصیلی سرشماری های 
ص��ورت گرفته از س��ال 1335 تا 1395 و گزارش های س��ازمان 
ثبت احوال کشور خواهد بود. منبع اصلی شاخص های رفاهی از 
واحدهای مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها 
و صندوق های بازنشستگی شامل سالنامه های آماری، گزارشات 
س��ازمانی و پایگاه های اطالع رس��انی اخذ خواهد شد. اطالعات 
مربوط به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 

از واحد آمار این صندوق اخذ ش��ده و محاس��به این شاخص در 
س��ال های مختلف در کشور و در اس��تان ها توسط محقق انجام 
شده است. رویکرد روش��ی این پژوهش بر مبنای فرمول نسبت 

پشتیبان است که به نحو زیر قابل محاسبه است:
SUPPORT RATIO:W(working age and insured people) /R( retirement)

که به شکل خالصه می توان این رابطه را این گونه محاسبه کرد:

در این رابطه منظور از W و R عبارت است از: 
 W جمعیت ش��اغل بیمه پرداز: در بررس��ی نسبت پشتیبان، 
جمعیت شاغلی مورد محاسبه قرار می گیرد که سابقه بیمه پردازی 
دارد. براس��اس تعریفی که وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از 
فرد بیمه ش��ده ارائه داده، بیمه ش��ده عبارت اس��ت از فردی که 
ب��ا پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق اس��تفاده از مزایای 

مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد]10[.
R  مس��تمری بگیر: فردی اس��ت بازنشس��ته یا از کار افتاده 
و بازمان��ده ک��ه طبق مقررات صندوق بازنشس��تگی مس��تمری 
دریافت می کند. بنابراین در محاس��بات این ش��اخص، عالوه بر 
مس��تمری بگیران مجموِع مس��تمری  بگیران تبع��ی مد نظر قرار 

می گیرد. 
 آنچه بیش��تر به عنوان ضریب یا نسبِت پشتیبان در ارزیابی 
ت��وازن منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشس��تگی مالک 
عمل قرار دارد نسبت بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران 
بر حس��ب پرونده اس��ت. بنابراین جامعه آماری شامل کلیه افراد 
مستمری  بگیر و کلیه افراد بیمه پرداز تحت پوشش صندوق های 

بازنشستگی و سازمان های بیمه ای پایه در کشور خواهد بود. 
همان طور که پیش از این بیان ش��دف این ش��اخص یکی از 
مهم ترین ش��اخص های علمی اس��ت که می تواند در نشان دادن 
وضعیت صندوق های بازنشس��تگی به کار آید. به سخن دقیق تر 
یک��ی از راه های س��نجش پایداری و کارآم��دی در صندوق های 
بازنشستگی، نسبت پشتیبان است. کمترین حِد داده های مربوط 
به این ش��اخص، محدودیت و چارچوب تعریف شده ای دارد که 
در مطالعات آن، مالک ارزیابی قرار می گیرد. بر اس��اس تجربیات 
جهانی و اصول علمی آمار و محاسبات اکچوئری، اگر این نسبت 
در صندوق بازنشستگی کمتر از 7 به یک شود، آن صندوق دچار 
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نام صندوق نسبت پشتیبان
نام صندوق نسبت پشتیبانبازنشستگی

بازنشستگی
صندوق بازنشستگی 
0/917بازنشستگی کشوری58/119روستائیان و عشایر

صندوق بازنشستگی صدا 35/72صندوق حمایت از وکال
0/9و سیما

صندوق بازنشستگی 
2/14آینده ساز

صندوق بازنشستگی 
کارکنان شرکت سهامی 

بیمه ایران
0/83

صندوق بازنشستگی 
1/46کارکنان صنعت نفت

صندوق بازنشستگی 
سازمان بنادر و 

دریانوردی
0/62

صندوق بازنشستگی 
0/56صندوق بازنشستگی مس1/28کارکنان بانکها

صندوق بازنشستگی 
صندوق بازنشستگی 0/94شهرداری

0/29کارکنان هما

صندوق بازنشستگی 
صندوق بازنشستگی 0/92کارکنان بیمه مرکزی

0/11کارکنان فوالد

جدول 1| نسبت پشتیبان در صندوق های بازنشستگی

وضعیت ناپایداری است و اگر به حدود 3 به یک برسد ورشکسته 
محسوب می شود ]11[. باتوجه به ساختار سنی و جنسی جمعیت 
تحت پوشش در صندوق تأمین اجتماعی »اگر شاخص پشتیبان 
ب��ه کمتر از 6/37 نفر تقلیل پیدا کند، س��ازمان تأمین اجتماعی 
قادر نخواهد بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه 
به تعهدات قانونی خود عمل کند و اگر این شاخص از 5/35 نفر 
کمتر ش��ود، پرداخت کلیه  تعهدات به خصوص بدهی های دولت 
نیز کفاف مصارف س��ازمان را نخواهد داشت« ]12[. در مطالعه 
حاضر، محدوده ذکر شده مالک نظر قرار گرفته و روند تغییر این 

شاخص طی سال های اخیر نشان داده می شود.

یافته ها
وضعیت نسبت پشتیبان در صندوق های بازنشستگی

نظ��ام بازنشس��تگی در کش��ور از 4 صن��دوق ب��زرگ و 14 
صندوق کوچک ش��کل گرفته اس��ت. بزرگ ترین صندوق از نظر 
تعداد مش��ترکان، صندوق تأمین اجتماع��ی و قدیمی ترین آنها 
صندوق بازنشس��تگی کشوری است. این دو صندوق  69 درصد از 
جمعیت کش��ور را تحت پوش��ش قرار داده اند. اگر از تعداد باالی 
صندوق های بازنشس��تگی در ایران بگذریم )مسئله ای که ضمن 
پر اهمیت بودن، موضوع بحِث این مقاله نیس��ت(، از پایین بودن 
نس��بت پشتیبان در اکثر آنها نمی توان چشم پوشید. در حقیقت 
تنها صندوق وکال و صندوق روستاییان و عشایر وضعیت مناسبی 
دارن��د. با وجود این، ضرورت دارد به این مطلب نیز توجه ش��ود 
که صندوق روس��تاییان و عشایر از سال 1391 شروع به فعالیت 
کرده و در مقایسه با سایر صندوق ها، بسیار جوان و نوپا محسوب 
می شود. با گذش��ت زمان و بازنشسته شدن افراد تحت پوشش، 
وضع مالی این صندوق به وضعیت فعلی سایر صندوق ها نزدیک 
می ش��ود. صندوق وکال نیز که از س��ال 1393 شروع به فعالیت 
کرده، اصطالحا صندوق جوانی است که جمعیت اندکی را تحت 
پوش��ش دارد )چی��زی نزدیک به 30 هزار نفر( و دارای نس��بت 
پشتیبان باالیی است.جدول شماره 1 نسبت پشتیبان را در پایان 

سال 1395 و برای هر صندوق نشان می دهد:
بحرانی ترین نسبت پشتیبان مربوط به صندوق بازنشستگی 
کارکنان فوالد اس��ت که در جمعیت تحت پوش��ش به ازای هر 
مس��تمری بگیر، تنها 0/11 نفر ش��اغل هس��تند. به طور خالصه 

صندوق بازنشس��تگی ش��هرداری، صندوق بازنشستگی کارکنان 
بیمه مرکزی، بازنشس��تگی کش��وری، صندوق بازنشستگی صدا 
و س��یما، صندوق بازنشس��تگی کارکنان ش��رکت سهامی بیمه 
ایران، صندوق بازنشس��تگی سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق 
بازنشس��تگی مس، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و صندوق 
بازنشستگی کارکنان فوالد دارای نسبت پشتیبان زیر یک هستند 
و صندوق ه��ای مذکور به همراه صندوق بازنشس��تگی کارکنان 
صنعت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها دارای نسبت 
پشتیبان زیر 2 هس��تند. یعنی به ازای هر بازنشسته، کمتر از 2 

نفر شاغل وجود دارد.

نسبت پشتیبان در صندوق تأمین اجتماعی
ب��ه دو دلیل صندوق تأمین اجتماع��ی به عنوان مورد خاص 
و تأکید انتخاب ش��ده است:  دلیل اول، خصوصیت این صندوق 
در رون��د ورودی ه��ا و خروجی های آن اس��ت. در سیس��تم های 
بازنشس��تگی معموال دو نوع صندوق به صورت باز و بس��ته وجود 
دارد. در صندوق های بازنشس��تگی به ش��کل باز، فرآیند قانونی 
و سیس��تماتیک اضافه ش��دن یا ورود افراد ممکن اس��ت اما در 
صندوق های بسته چنین امکانی یا اصال وجود ندارد یا ورود افراد 
با کندی و با رعایت پیش فرض هایی امکان پذیر می شود. طبیعی 
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نمودار 2 | نسبت پشتیان در صندوق تأمین اجتماعی طی سال های 1348-1398

 

  

  

  

  
  

 1348-1398هاي پشتيان در صندوق تأمين اجتماعي طي سالنسبت . 2 نمودار

  .]15[اجتماعي تأمينمنبع: سازمان 

 1349اجتماعي از سال  تأمينايم، شاخصِ نسبت پشتيبان در صندوق بر اساس آنچه تا كنون در جداول و نمودارهاي ذكر شده دريافته
ي روند رو به نزول آن، تا به امروز آغاز روند كاهشي نسبت پشتيبان است كه ادامه 1355روندي صعودي داشته است. سال  1354الي 

رسيده است. چنين كاهشي را طي  33/20به  24/22است كه از  1357و  1356نيز ادامه دارد. بيشترين كاهش اين نسبت طي سالهاي 
است كه در حد ناچيزي با افزايش نسبت پشتيبان  1376توان مشاهده كرد. از آن زمان به بعد، تنها در سال نيز مي 1364-1365ي سالها

به بعد روند كاهشي اين شاخص همچنان ادامه دارد. نكته حائز اهميت در اين جداول  1377نسبت به سال قبل مواجه هستيم و از سال 
تر شود. با وجود اين تنها سه سال (از نفر پايين 6ال طول كشيد تا نسبت پشتيبان در اين صندوق از آن است كه چيزي حدود نه س

بخشد. از ديگر سوي، با بررسي ي روند فعلي، روند نزولي را سرعت مينفر برسد. ادامه 5) كافي بود كه اين نسبت به زير 1396تا  1394
هاي پشتيبان متفاوت هستند كه در بريم كه مناطق مختلف كشور، داراي نسبتمي هاي كشور به اين نكته پياين شاخص در استان

نگاهي اندازيم كه در آن نسبت پشتيبان را  3نفر متغير است. براي درك اين مطلب بهتر است به نمودار شماره  8/10تا  1/3ي محدوده
  دهد:نشان مي 1398هاي كشور براي سال به تفكيك استان
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منبع: سازمان تأمین اجتماعی]15[

منبع: سازمان تأمین اجتماعی]15[نمودار 1 | ضریب پوشش و نفوذ صندوق تأمین اجتماعی

ضريب نفوذ و پوشش اين صندوق طي  اندازيم كه در آن 1است. براي بررسي صحت اين موضوع بهتر است نظري بر نمودار شماره 
  مختلف نشان داده شده است. هايسال

  
  ضريب پوشش و نفوذ صندوق تأمين اجتماعي .1نمودار 

  ]15[اجتماعي تأمينمنبع: سازمان 

 93/9دهددر اين صندوق رشد چشمگيري داشته و از ها را در سطح كشور نشان ميضريب پوشش كه ميزان گسترش پوشش صندوق
رسيده يعني بيش از نيمي از جمعيت ايران را شامل شده است. ضريب نفوذ نيز كه  1395درصد در سال  1/53به  1348درصد در سال 

درصد در سال  01/9شدگانِ اصلي به جمعيت شاغلين كشور است، نيز روند رو به رشدي داشته و از ي جهت شناخت نسبت بيمهشاخص
بايست رسيده است. در مقابل نسبت پشتيبان روند كاهشي داشته است. يعني تناسب منطقي كه مي 1396درصد در سال  8/59به  1348

بريم با بررسي اين نسبت طي پنجاه سال گذشته به اين مطلب پي مي .باشد، تدريجاً كمتر شده است بگير برقرارشده و مستمريبينِ بيمه
به ازاي هر  1348رسيده است. به سخن ديگر اگر در سال  1398نفر در سال  5/4به  1448در سال  19/20كه اين شاخص از 

پرداز (كارگاه از هرنوعي) و هاي بيمهو افزايش تعداد كارگاه رغم رشد جمعيتبگير بيش از بيست نفر شاغل وجود داشت، عليمستمري
روند  2نفر شاغل وجود دارد. با نگاه به نمودار شماره  4,5تنها  بگير،در ازاي هر نفر مستمري 1398اي، در سال هاي توسعهرشد شاخص

  شويم:هاي مذكور بهتر متوجه ميكاهشي را طي سال
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ضريب نفوذ و پوشش اين صندوق طي  اندازيم كه در آن 1است. براي بررسي صحت اين موضوع بهتر است نظري بر نمودار شماره 
  مختلف نشان داده شده است. هايسال

  
  ضريب پوشش و نفوذ صندوق تأمين اجتماعي .1نمودار 

  ]15[اجتماعي تأمينمنبع: سازمان 

 93/9دهددر اين صندوق رشد چشمگيري داشته و از ها را در سطح كشور نشان ميضريب پوشش كه ميزان گسترش پوشش صندوق
رسيده يعني بيش از نيمي از جمعيت ايران را شامل شده است. ضريب نفوذ نيز كه  1395درصد در سال  1/53به  1348درصد در سال 

درصد در سال  01/9شدگانِ اصلي به جمعيت شاغلين كشور است، نيز روند رو به رشدي داشته و از ي جهت شناخت نسبت بيمهشاخص
بايست رسيده است. در مقابل نسبت پشتيبان روند كاهشي داشته است. يعني تناسب منطقي كه مي 1396درصد در سال  8/59به  1348

بريم با بررسي اين نسبت طي پنجاه سال گذشته به اين مطلب پي مي .باشد، تدريجاً كمتر شده است بگير برقرارشده و مستمريبينِ بيمه
به ازاي هر  1348رسيده است. به سخن ديگر اگر در سال  1398نفر در سال  5/4به  1448در سال  19/20كه اين شاخص از 

پرداز (كارگاه از هرنوعي) و هاي بيمهو افزايش تعداد كارگاه رغم رشد جمعيتبگير بيش از بيست نفر شاغل وجود داشت، عليمستمري
روند  2نفر شاغل وجود دارد. با نگاه به نمودار شماره  4,5تنها  بگير،در ازاي هر نفر مستمري 1398اي، در سال هاي توسعهرشد شاخص

  شويم:هاي مذكور بهتر متوجه ميكاهشي را طي سال
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ضریب نفوذضريب نفوذ

است این صندوق ها به دلیل نبود توازن در ورودی و خروجی یا به 
عبارت دقیق تر فقدان توازن در منابع و مصارف، با مشکالت مالی 
زیادی مواجه می شوند. در بین صندوق های متعدد بازنشستگی 
در ای��ران، صندوق تأمی��ن اجتماعی و صن��دوق بیمه اجتماعی 
روس��تاییان و عش��ایر، صندوق های باز به حساب می آیند و بقیه 
صندوق ها، در گروه صندوق هاِی بسته یا داراِی نوعی محدودیِت 
صندوق بسته هستند. بنابراین مطالعه تغییرات نسبت پشتیبان 
در صن��دوق تأمین اجتماعی با واقعیت های جمعیتی و ش��رایط 
فعلی بازار اش��تغال نتایج دقیق تری در پی خواهد داش��ت. دلیل 
دیگ��ر انتخاب صندوق تأمین اجتماعی، پوش��ِش گس��ترده  این 

صندوق است. ضریب پوشش و ضریب نفوذ این صندوق از تمامی 
صندوق های کشور بیشتر است. برای بررسی صحت این موضوع 
بهتر اس��ت نظری بر نمودار شماره 1 بیندازیم که در آن ضریب 
نفوذ و پوشش این صندوق طی سال های مختلف نشان داده شده 

است.
ضریب پوش��ش که میزان گسترش پوش��ش صندوق ها را در 
س��طح کش��ور نش��ان می دهد، در این صندوق رشد چشمگیری 
داش��ته و از 9/93درصد در س��ال 1348 به 53/1 درصد در سال 
1395 رس��یده، یعن��ی بیش از نیمی از جمعیت ایران را ش��امل 
ش��ده اس��ت. ضریب نفوذ نیز که ش��اخصی برای شناخت نسبت 
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نمودار 3 | نسبت پشتیبان صندوق تأمین اجتماعی به تفکیک استان

 

  

  

  

  
  

 1348-1398هاي پشتيان در صندوق تأمين اجتماعي طي سالنسبت . 2 نمودار

  .]15[اجتماعي تأمينمنبع: سازمان 

 1349اجتماعي از سال  تأمينايم، شاخصِ نسبت پشتيبان در صندوق بر اساس آنچه تا كنون در جداول و نمودارهاي ذكر شده دريافته
ي روند رو به نزول آن، تا به امروز آغاز روند كاهشي نسبت پشتيبان است كه ادامه 1355روندي صعودي داشته است. سال  1354الي 

رسيده است. چنين كاهشي را طي  33/20به  24/22است كه از  1357و  1356نيز ادامه دارد. بيشترين كاهش اين نسبت طي سالهاي 
است كه در حد ناچيزي با افزايش نسبت پشتيبان  1376توان مشاهده كرد. از آن زمان به بعد، تنها در سال نيز مي 1364-1365ي سالها

به بعد روند كاهشي اين شاخص همچنان ادامه دارد. نكته حائز اهميت در اين جداول  1377نسبت به سال قبل مواجه هستيم و از سال 
تر شود. با وجود اين تنها سه سال (از نفر پايين 6ال طول كشيد تا نسبت پشتيبان در اين صندوق از آن است كه چيزي حدود نه س

بخشد. از ديگر سوي، با بررسي ي روند فعلي، روند نزولي را سرعت مينفر برسد. ادامه 5) كافي بود كه اين نسبت به زير 1396تا  1394
هاي پشتيبان متفاوت هستند كه در بريم كه مناطق مختلف كشور، داراي نسبتمي هاي كشور به اين نكته پياين شاخص در استان

نگاهي اندازيم كه در آن نسبت پشتيبان را  3نفر متغير است. براي درك اين مطلب بهتر است به نمودار شماره  8/10تا  1/3ي محدوده
  دهد:نشان مي 1398هاي كشور براي سال به تفكيك استان
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منبع: سازمان تأمین اجتماعی]15[

بیمه ش��دگاِن اصلی به جمعیت شاغالن کش��ور است، روند رو به 
رش��دی داشته و از 9/01 درصد در سال 1348 به 59/8 درصد در 
سال 1396 رسیده است. در مقابل نسبت پشتیبان روند کاهشی 
داشته اس��ت. یعنی تناسب منطقی که می بایست بیِن بیمه شده 
و مس��تمری بگیر برقرار باشد، تدریجاً کمتر شده است. با بررسی 
این نس��بت طی 50 سال گذش��ته به این مطلب پی می بریم که 
این ش��اخص از 20/19 نفر در س��ال 1348 به 4/5 نفر در س��ال 
1398 رس��یده است. به س��خن دیگر اگر در سال 1348 به ازای 
هر مس��تمری بگیر بیش از 20 نفر ش��اغل وجود داشت، باوجود 
رشد جمعیت و افزایش تعداد کارگاه های بیمه پرداز )کارگاه از هر 
نوعی( و رش��ِد شاخص های توسعه ای، در سال 1398 در ازای هر 
نفر مستمری بگیر، تنها 4/5 نفر شاغل وجود دارد. با نگاه به نمودار 

شماره 2 روند کاهشی سال های مذکور را بهتر متوجه می شویم:
براس��اس آنچه تاکن��ون در جداول و نمودارهای ذکر ش��ده 
دریافته ایم، شاخِص نسبت پشتیبان در صندوق تأمین اجتماعی 
از س��ال 1349 الی 1354 روندی صعودی داش��ته اس��ت. سال 

1355 آغاز روند کاهشی نسبت پشتیبان در این صندوق است
 که روند رو به نزول آن، تا به امروز نیز ادامه دارد. بیش��ترین 
کاهش این نس��بت طی س��ال های 1356 و 1357 اس��ت که از 
22/24 به 20/33 رس��یده است. چنین کاهشی را طی سال های 

1365-1364 نیز می توان مشاهده کرد. از آن زمان به بعد، تنها 
در سال 1376 است که در حد ناچیزی با افزایش نسبت پشتیبان 
نسبت به س��ال قبل مواجه هستیم و از سال 1377 به بعد روند 
کاهشی این ش��اخص همچنان ادامه دارد. نکته حائز اهمیت در 
این جداول آن اس��ت که چیزی حدود 9 س��ال طول کش��ید تا 
نسبت پش��تیبان در این صندوق از 6 نفر پایین تر شود. با وجود 
این تنها 3 سال )از 1394 تا 1396( کافی بود که این نسبت به 
زیر 5 نفر برسد. ادامه  روند فعلی، روند نزولی را سرعت می بخشد. 
از دیگر سوی، با بررسی این شاخص در استان های کشور به این 
نکته پی می بریم که مناطق مختلف کش��ور، دارای نس��بت های 
پشتیبان متفاوت هستند که در محدوده  3/1 تا 10/8 نفر متغیر 
اس��ت. برای درک این مطلب بهتر است به نمودار شماره 3 نگاه 
کنیم که در آن نس��بت پشتیبان را به تفکیک استان های کشور 

برای سال 1398 نشان می دهد:
 نکت��ه قابل ذک��ر در این نمودار آن اس��ت ک��ه تقریبا تمام 
استان های صنعتی ایران دارای نسبت پشتیبان پایین تر از میانگین 
)و یا نزدیک به آن( هستند. این استان ها عبارتند از گیالن، البرز، 
قزوین، لرستان، اصفهان، مرکزی،سمنان، خوزستان، مازندران و 
یزد. پایین ترین نسبت پشتیبان مربوط به استان گیالن با 3/1 و 

باالترین مربوط به استان بوشهر با 10/88 نفر است.
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بحث
این تحقیق با هدف بررس��ی تغییرات نس��بت پش��تیبان در 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی و وضعی��ت آن در صن��دوق تأمین 
اجتماعی طی 50 س��ال گذشته انجام شده است. نتایج به دست 
آمده موید این مطلب اس��ت که نس��بت پشتیبان طی سال های 
مورد مطالعه، روند کاهشی داشته و شتاب به سمت کمتر شدن 
همچن��ان ادامه دارد. علت کاهش ش��دید این ش��اخص، کاهش 
نسبت بیمه شده/مستمری  بگیر است. به عبارت دیگر تغییرات در 
تعداد بیمه شدگان و افزایش مستمری بگیران. به سخن دقیق تر، 
تغییر در نس��بت پش��تیبان به دو عامل اساسی بستگِی مستقیم 
دارد؛ اول تعداد بیمه شدگاِن اصلی و دوم تعداد مستمری بگیران. 
هر موضوع و مس��ئله ای که سبب کاهش یا افزایش در دو عامِل 
ذکر ش��ده ش��ود، قطعا بر نسبت پش��تیبان تاثیر خواهد گذارد. 
اساس��ی ترین عواملی که می توانند بر تعداد بیمه شدگان اثرگذار 
باشند عبارتند از: نرخ رشد اشتغال، بیکاری و متوسط مدت زمان 
اشتغال و بیمه پردازی. اساسی ترین عواملی که می توانند بر تعداد 
مستمری بگیران اثرگذار باش��ند عبارتند از: سن قانونی رسیدن 
به دوران بازنشس��تگی، وضعیت ایمنی کارگاه ه��ا، تعداد افراد از 
کار افتاده، بازنشس��تگی پیش از موعد و س��ال های برخورداری 
بازماندگان از مزایای بیمه ای. با مشاهده  روند رو به نزول شاخص 
نس��بت پشتیبان طی سال های اخیر و در صورت ادامه  این روند، 
پیش بینی می شود در سال 1400 این نسبت در صندوق تأمین 
اجتماعی به زیر 4 نفر برسد. ادامه  رونِد کاهشی نسبت پشتیبان 
منجر به پیش��ی گرفتن مصارف بر منابع ش��ده و ناپایداری مالی 
ش��دیدی را فراهم می سازد، به طوری که خالص ارزش دارایی ها 
و مناب��ع درآمدی مورد انتظار، پایین ت��ر از ارزش فعلی تعهدات 
طوالنی م��دت می ش��ود. این موض��وع می توان��د وضعیت مالی 
صندوق ها را به اصلی ترین چالش کش��ور مبدل سازد. متاسفانه 
چشم انداز روشنی در بهبود شرایط فعلی و بازنگری در مدیریت و 
رفع چالش این صندوق ها مشاهده نمی شود. نرخ پایین مشارکت 
نیروی کار، افزایش نرخ بیکاری و تداوم آن طی س��ال های اخیر 
و س��هم قابل توجه اش��تغال غیر رس��می در کش��ور سبب شده 
ورودی هاِی جدید به صندوق ها در مقایس��ه با خروجی های آن، 
روندی کاهشی داشته باشد. پرداخت های جبرانی دولت نیز توان 
مقابله با این سهم عظیم مستمری بگیر را نخواهد داشت. در حال 

حاض��ر تعهدات صن��دوق فوالد از محل بودجه تأمین می ش��ود. 
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی 
کشوری و لشکری نیز ردیف های بودجه ای مشخِص مربوط به خود 
را دارند. صندوق بازنشستگی نفت نیز در بودجه شرکت ملی نفت 
تأمین اعتبار می شود. چنانچه تعهداِت پرداختی به بازنشستگاِن 
صندوق بزرگ تأمین اجتماعی نیز نیازمند ردیف بودجه  اعتباری 
از س��وی دولت شود، چالش��ی بزرگ پیش روی اقتصاد کشور به 
وجود خواهد آورد. این در حالی است که می دانیم طی سال های 
1394-1384 تعداد بازنشس��تگان آن صندوق 3 برابر شده، در 
حالی که جمعیت بیمه پرداز هرگز چنین افزایشی را نداشته است. 
در سال 1397 تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی نسبت به سال 
قبل 0/4 درصد افزایش داش��ته اس��ت. این در حالی است که در 
همین سال نسبت به س��ال قبل، تعداد مستمری بگیران رشدی 
7/2 درصدی را ش��اهد بوده اس��ت]10[. در عین حال بیشترین 
سهم درآمدهای این سازمان مربوط به سهم حق بیمه است.. در 
سال 1397 حدود 98/9 درصد از درآمدهای این صندوق حاصل 
از حق بیمه بوده و حدود 67/5 درصد از هزینه های آن مربوط به 
پرداخت حقوق و دیگر مزایای بازنشستگی بوده است. این مسئله، 
حجم عظیمی از مس��ائل و پرس��ش ها را در ذهن ایجاد می کند 
و مهم ترین چالش این اس��ت که چگونه طی این دوره، نس��بت 
پشتیبان چنین روند رو به کاهشی را طی کرده و چه سرانجامی 
در انتظار این صندوق  بازنشس��تگی عظیم است و در نهایت چه 
چشم اندازی پیش روِی وضعیِت رفاهی جامعه و بازار اشتغال در 

کشور قابل تصور است؟ 
ارقام ذکر شده، موقعیت بحرانی این صندوق را نمایان می سازد. 
در این میان زمزمه هایی برای باالبردن سن بازنشستگی به عنوان 
راه حلی مطلوب برای بهبود نسبت پشتیبان و اصالح توازن منابع 
و مصارف در صندوق های بازنشس��تگی مطرح می شود. در کنار 
این، نهادهای بین المللی نیز در برخی کش��ورها به منظور افزایش 
مناب��ع صندوق های بیم��ه و رونق اقتصادی چنی��ن تجویزهایی 
دارند. در تیرماه 1396 صندوق بین المللی پول به کش��ور آلمان 
توصیه کرد با اصالح قانون بازنشستگی، سن بازنشستگی را به 67 
س��ال افزایش دهد. اما همان طور که می دانیم این تصمیم مورد 
مخالفت ش��دید جامعه  کارگری این کشور قرار گرفت. در ایران 
نی��ز عده ای با هدف رفع چالش های صندوق های بازنشس��تگی، 

روند تغییرات نسبت پشتیبان در صندوق های بازنشستگی با تأکید بر صندوق  تأمین اجتماعی/ کیانی و کوششی
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این راهکارها را پیش��نهاد داده اند]16[. اصالح قوانین در راستای 
باالبردن س��ِن بازنشس��تگی، گرچه به عنواِن اولی��ن )و در عیِن 
حال س��اده ترین( راهکاِر اجرایی به ذهن می رسد اما ضمن آنکه 
ب��ا معیارهاِی عدالت کاری در تضاد اس��ت، قطعا با مقاومت هایی 
مواجه خواهد ش��د. از این رو راقم این مقال��ه، برای اصالح روند 
نسبت پشتیبان و عبور از بحران در صندوق های بازنشستگی به 
هیچ وجه با افزایش سن بازنشستگی و باالبردن سهم شاغالن به 
وسیله  این روش و در ش��رایِط فعلی موافق نبوده و آن را راهکار 
مناس��بی نمی داند، زیریا با انجام این اقدام، بدون توجه به س��ایر 
مولفه های تاثیرگذار، دسِت کم چالش صندوق های بازنشستگی 
به چند س��ال بعد منتقل شده و بحران همچنان حل نشده باقی 
می ماند. به عبارت دیگر هن��وز اقداماِت موثر قابِل اجرایی وجود 
دارن��د که می توانند ما را به همان اهداف رهنمون س��ازند. هرگز 
نباید از یاد ببریم انج��ام پارامترهاِی اصالحی زمانی می تواند به 
عنوان راه حِل اجرایی در چالش صندوق های بازنشستگی مطرح 
ش��ود که ش��رایط اقتصادی مطلوبی در جامعه حاکم باش��د. اما 
وقتی واقع بینانه به موضوع می نگریم کامال مشخص می شود که 
اص��وال یکی از دالیِل بحران در صندوق های بازنشس��تگی ایران، 
بحران هاِی اقتصادی اس��ت و اقداماِت ضربتی همچون باالبردن 
سِن بازنشستگی نه تنها سودمند نیست، بلکه می تواند با تشدید 

بحران، آن را دوچندان کند. 

نتیجه گیری
کارشناس��ان اقتص��ادی ب��رای رهای��ی از چال��ش مالی در 
صندوق های بازنشستگی راه حل های متعددی پیشنهاد کرده اند. 
برخی از مهم ترین این راهکارها به طور عمده عبارتند از: افزایش 
ن��رخ حق پرداختی بیمه، تغییر و بازنگ��ری در قوانین مربوط به 
ازکارافتادگی، توجه به نرخ س��ود س��رمایه گذاری، جلوگیری از 
دخال��ت دولت ه��ا در صندوق های بازنشس��تگی، افزایش کمک 
مال��ی در بودج��ه عموم��ی، پرداخ��ت بدهی و تعه��دات دولت، 
ارتقای مدیریت و تخصصی ش��دن مدیریت صندوق ها و کاهش 
هزینه های س��ازمانی و اداری. هرکدام از ای��ن راهکارها موافقان 
و مخالفان جدی دارد. برخی غیِرکارشناس��ی یا مغایر با عدالت و 
رفاه اجتماعی و قوانیِن حاکمیتی است و اجرای برخی از این راه  
حل ها می تواند تبعات و پیامدهای دیگری به دنبال داشته باشد. 

در این پژوهش نیز برای اس��تفاده و توجه در تصمیم گیری های 
کالن نظام بازنشستگی، 3 راهکار اساسی منطبق با شرایط فعلی 
کشور که کمتر مورد توجه قرار داشتند، در راستاِی اصالح تناسب 
میان منابع و مصارف و بهبود روند نسبت پشتیبان در صندوق ها 

ارائه می شود:
1-توجه به س��هم بازار غیررس��می: مهم ترین راهکار ش��ناخته 
ش��ده در افزایش نسبت پشتیبان شناس��ایی گروه های با قابلیت 
بیمه پ��ردازی اس��ت. براین اس��اس ضرورت دارد سیاس��ت هاِی 
اصالح��ی درخصوص این ش��ناخت در دس��تور کار مجریاِن کار 
قرار گیرد. آمارها از وجود حدود 23 میلیون نفر ش��اغل حکایت 
دارن��د، در حال��ی که حدود 14 میلیون نفر ح��ق بیمه پرداخت 
می کنند. این س��خن بدان معناس��ت که حدود 9 میلیون نفر از 
جمعیت ش��اغل در چرخه  اقتصاِد رسمی فعالیت ندارند. افزایش 
چتِر بیمه ای برای این جمعیت، ضمن افرایش سطح رفاه جامعه 
و برخورداری تمام ش��اغالن از مواهب و حمایت های بیمه ای، در 

بهبود وضع فعلی صندوق ها تاثیر به سزایی خواهد داشت. 
2-بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد: به موجب وضع 
قوانینی چون قانوِن نوسازی و بازسازی صنایع، قانون بازنشستگی 
پیش از موع��د کارکنان دولت مصوب��ه 1386، قوانین مرتبط با 
مشاغل سخت و زیان آور، اصالحیه  ماده 76 قانون تأمین اجتماعی 
و قوانینی از این دس��ت س��بب شده که طی سال های اخیر افراد 
زیادی مش��مول بازنشستگی ش��وند. این دیدگاه نادرست نسبت 
به بازنشس��ته ش��دن افراد و طرح های پی��ش از موعد نه تنها در 
کاهش بیکاری در جامعه و بهبود فضاِی اش��تغال نقش ارزنده ای 
ایفا نمی کند، بلکه سبب س��از بحران های اقتص��ادی دیگری در 
جامعه می ش��ود. صندوق های بازنشستگی از محورها و نهادهای 
مهم اقتصادی هر کش��وری محسوب می شوند و چنانچه بخشی 
از کش��ور تنها منافع خود را در نظر بگیرد، به کل نظام اقتصادی 
کشور آسیب رسانده است. بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش 
از موعد راهکار مناس��بی به منظور ایجاد توازن میان ش��اغالن و 

بازنشستگان خواهد بود. 
3- باال بردن سهم بانوان در جامعه  بیمه پرداز کشور: هیچ اقتصادی 
بدون در نظر گرفتن جایگاه و نقش زنان، موفق و کارساز نخواهد 
ب��ود. زنان ب��ه عنوان نیمی از جامعه اگر نیازمند ش��غل و درآمد 
هم نباشند، قطعا نیازمند استفاده از مزایای بازنشستگی هستند. 
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چند سالی اس��ت که در کشور، نهادهای بیمه های تجاری سعی 
داش��ته اند باتوجه به این ض��رورت، در قالب طرح های مختلفی، 
در کنار بیمه های پایه، بخش��ی از این کاس��تی را جبران کنند. 
متاسفانه تنوِع این طرح ها در سازمان های بیمه ای پایه با ماهیت 
صندوق بازنشستگی، یا کم اس��ت و یا اصال وجود ندارد. به طور 
نمونه س��هم زنان تقریب��ا در تمام طرح ه��ای کالن بیمه ای در 
صندوق تأمین اجتماعی زیر 20 درصد است. )بیمه شدگان اصلی 
و اجب��اری 19 درصد و توافقی 7 درص��د(. توجه به این موضوع و 
ایجاد تنوع در طرح های بیمه )طرح هایی همچون زنان خانه دار، 
سرپرست خانواده و...( سهم زنان را در جامعه بیمه پرداز افزایش 

خواهد داد.

تشکر و قدردانی: این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی موظفی مولف تحت 
عنوان روند تغییرات نسبت پشتیبان در صندوق های بازنشستگی با تأکید بر 
صندوق تأمین اجتماعی است. نویس��نده مقاله بر خود الزم می داند از کلیه 

افرادی که در تهیه و تدوین این پژوهش همکاری داشته اند، قدردانی کند.
سهم نویسندگان: هر دو نویسنده سهم یکسانی در این مطالعه دارا بودند.

تأییدیه اخالقی: مطالعه حاضر به ش��ماره 21/107388 مورخ 1400/8/25 
در موسسه تحقیقات جمعیت کشور مورد تصویب قرار گرفت.

تضاد منافع: دو نویسنده این مقاله هیچگونه تعارضی اعالم نکرده اند.
منابع مالی: مطالعه حاضر توسط موسسه تحقیقات جمعیت کشور مورد  
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