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 مقدمه

و در پرداخت  روستبا بحرانی عمیق روبهیی است که در حال حاضر هاصندوق ازجمله کارکنان فوالد یو بازنشستگ یتموسسه صندوق حما

 یهرا با کلتصمیم بگیرند این صندوق  گذارانیاستسباعث شد  صندوق فوالدبگیران خود ناتوان است. وضعیت وخیم یفهحقوق بازنشستگان و وظ

 یربازنشستگان( و سا یتعهدات اعم از مطالبات قانون تمامیاسناد، اوراق، تعهدات )شامل  ی،موجود یازات،سهام، امت ها،ییاموال، دارا یف،وظا

 یصندوق به صندوق بازنشستگ ینا یواگذار یهادر حال حاضر زمزمه. کنندمنتقل  یحقوق و مستخدمان خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

مواجه خواهد  یبا موانع جد حتماًها، چالش یصندوق هرگونه انتقال بدون بررسدو  ینا امناسبن یت. با توجه به وضعرسدیبه گوش م یکشور

مسئولیت آن  تهران یوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهژکسب و کار پ یطگروه سنجش و بهبود مح که)ر مطالعه حاضدر منظر  ینشد. از ا

برای این منظور در ابتدا است.  بررسی شده یکشور یصندوق فوالد به صندوق بازنشستگ یواگذار یاحتمال یهاچالشرا بر عهده داشته است( 

طور به یکشور یصندوق فوالد و بازنشستگ در دو اییمهب یاصل یهاو شاخص هایژگیوشده و ی بنددستهعوامل ایجاد بحران در صندوق فوالد 

برای این  ی ادغام صندوق فوالد در صندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.هاچالشنهایت  در است.شده  یخالصه بررس

پوشش  بگیری،یفهو وظ یازکارافتادگ ی،احراز بازنشستگ یطشرا ی،حقوق بازنشستگ یمه،بدرآمد مشمول حق یمه،بکسور حق یهامؤلفه منظور

 یهاتا چالش اندارزیابی شدههر دو صندوق در داده  یگاهپا هاییژگیو و یانسان یروین ی،اقتصاد هاییتفعال ی،و خدمات رفاه یار مزایسا ی،درمان

تواند کرده است می شناساییه مشکالت مربوط به این انتقال را مطالعه حاضر عالوه بر اینکشوند.  ییشناسا هامؤلفه یناز ا یکبرآمده از هر 

 نیز باشد.های بازنشستگی شناسی ادغام احتمالی دیگر صندوقالگویی برای آسیب
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 صندوق فوالد از ابتدا تا امروز

تواند مفید باشد. یمامروز به مرور تحوالت این صندوق از آغاز تا  کارکنان فوالد یو بازنشستگ یتموسسه صندوق حمابرای شناخت بهتر وضعیت 
 .خالصه شده است در کادر زیرتحوالت این  ینترمهم

 

 کارکنان فوالد یو بازنشستگ یتحماموسسه صندوق بر بحران  مؤثرعوامل 

پایداری مالی در شرایط بسیار بغرنجی قرار دارد. در کنار عوامل کالن اقتصادی، که بر وضعیت  از منظرفوالد بازنشستگی در حال حاضر صندوق 
آستانه در  را این صندوقفوالد شده و بازنشستگی باعث تشدید بحران در صندوق قوانین نیز است برخی  مؤثربه صورت عمومی  هاصندوق

 ین این قوانین به شرح زیر است:ترمهم. اندقرار دادهورشکستگی 

 ی ابتداییهاسالو کارفرما در  عدم واریز سهم کارگر 

ماه  288ثروت است، معادل  یدو تول گذارییهکه فرصت سرماو بلوغ صندوق  ییسال دوران طال 24به مدت  1353-76 هایسال یط
نشده  یزنفر ماه(، مبالغ کسور سهم کارکنان و کارفرما به حساب صندوق وار یلیونم 5/11هزار نفر عضو )درمجموع حدود  40 یانگینبا م

 .استمبهم  یزآن ن یهو نحوه تسو

 در واحدهای فوالدی در دهه هفتاد سازییخصوص 

مجبور به اجرای  یروی انسانی مازاد داشتندنکه واحدهای فوالدی و زیرمجموعه آنها  ،سازییخصوصدر دهه هفتاد با پیگیری سیاست 
صندوق بازنشستگی با وجود قدمت کم باید پاسخگوی در نتیجه . شدندیم بازنشستهطرحی شدند که طی آن تعداد زیادی از کارگران 

 کمتر آنها مشارکت حق پرداخت زمان بود ممکن که شدند بازنشسته کارگرانی زمانی بازه این در. شدیمجدید خیل عظیم بازنشستگان 
 مل را به آنها پرداخت کند.کا روز 30 معادل حقوق که بود موظف خود اصلی نامهیینآ به بنا صندوق اما قبلی باشد بازنشستگان از

 از موعد یشپ هاییبازنشستگ 

 .ندسال( بازنشسته شد 4.4) آوریانز و نفر از بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده مشاغل سخت 43516از  یشب 70و  60 هایدهه در
آن  یعال یشورامصوبه  6با آغاز شد،  یرانفوالد ا یدر شرکت مل یانسان یروین یلتعدو  یکه طرح بازنگر 1365در سال  همچنین

از موعد بازنشسته  یشپ ،یسال سنوات افزوده و ارفاق 8 یانگینسابقه و با م سال 12نفر با حدود  42780تعداد  1374شرکت تا سال 
 زد: یباز دو جهت به صندوق آس یاستس ینشدند. ا

 یرانا آهنذوب یشرکت مل یاستخدام نامهیینآبر اساس مواد فصل دوازدهم  یتو آغاز فعال یلتشک 1353

 یصندوق بازنشستگ یران وفوالد ا یشرکت مل یلو تشک یران،صندوق فوالد ا یو شرکت مل یرانا آهنذوب یادغام شرکت مل 1358

 «یرانفوالد ا یشرکت مل یصندوق بازنشستگ»عنوان  بامذکور 

 یو مال یادار نظر ازو مستقل  یرانتفاعیسسه غؤم یک صورتبهکارکنان فوالد  یو بازنشستگ یتسسه صندوق حماؤم یلتشک 1376

تحت نظارت دولت  اییمهب یهاصندوق یآن مقرر شد تمام موجببهکه  یاجتماع یننظام جامع رفاه و تأمقانون ساختار  یبتصو 1383

 کنند یتوقت فعال یتماعجا ینو در چارچوب نظام و قانون مزبور تحت پوشش وزارت رفاه و تأم

 نشد( ییدر قالب قانون بودجه )اجرا یاجتماع ینکارکنان فوالد با سازمان تأم یو بازنشستگ یتسسه صندوق حماؤدستور ادغام م 1389

 یانتقال صندوق فوالد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یدولت برا یفتکل 1391

 یکشور یدر صندوق بازنشستگ فوالد ایران یدرباره ادغام صندوق بازنشستگ یزنیرا 1396
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نفرماه  یلیونم 8/5جمعاً معادل  یرسال اخ 28 ی. طاست یهزار نفر ماه مستمر 206سال، معادل  8 ی: سهم سنوات افزوده و ارفاقالف
 پرداخت شده است. یسنوات افزوده و ارفاق یکامل صرفاً برا یمستمر

 1/4معادل  . این رقمواریز نشده است هزار نفر 43به تعداد  یسال سنوات افزوده و ارفاق 8 یبازنشستگان با اعطا: وجوه کسور ب
 کامل خواهد بود. ینفر ماه مستمر یلیونم 3/1که برابر با  ،استنفر ماه کسور سهم کارکنان و کارفرما  یلیونم

 فوالدبازنشستگی به صندوق  یاجتماع ینانتقال سوابق از تأم 

 520سال با حداقل سرانه  12سابقه حدود  یانگینبا م یاجتماع ینسازمان تأم یمهب ننفر از مشموال 52000سوابق حدود  1374سال  در

متبوعه  یواحدها یخیتار یفوالد منتقل شد. مبلغ مذکور با بدهبازنشستگی به صندوق  یالر یلیاردم 25و جمعاً معادل  یالهزار ر

 ینا یدرک بزرگ ی. براانتقال یافتفوالد بازنشستگی به صندوق  یالر یلیاردم 6مبلغ  یتاًنهاتهاتر شد و  یاجتماع ینتأمبازنشستگان با 

 کهیطوربهتوافق بود.  یخصندوق در تارمشترکان از دو برابر تعداد  یشب یافتهانتقال ۀشدبیمه هزار نفر 52توجه داشت تعداد  یدبارقم 

بر اساس گزارش  .توافق است همین یلبه دل (ریال یلیاردهزار م 42سال گذشته )بالغ بر  20 یصندوق طدرصد از کل مصارف  70

 یالر یلیاردهزار م 250 بالغ برتوافق  ینا ناست که سهم مشموال یالر یلیاردهزار م 353صندوق معادل  یتعهدات آت 92سال  یاکچوئر

شده  ینهبرابر هز 1680حدود  تاکنون ن،اتعداد مشترک ینآورده ا یالر یلیاردم 25با مبلغ  یسهتوجه کرد در مقا یدبا ینهمچن .شودمی

با انجام توافق فوق بار  ینبنابرا خواهد بود. آنها هزار برابر آورده 10صندوق بالغ بر  یتفعال یانتا پا یعده در تعهدات آت ینسهم ااست و 

 به صندوق وارد شده است. یاو شکننده ینسنگ یمال

 90، فوالد خوزستان و فوالد مبارکه در دهه آهنذوبسازی یخصوص 

واحدهای تشکیل ی هاپرداختاز طریق  90گفته تا ابتدای دهه یشپکمبود منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگی به دلیل سیاست 
را به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق موظف شدند تا ماهانه مبالغی  جبران شد و این واحدها دهنده صندوق

 کردندهایی که منابع مالی به صندوق واریز میشرکتکرد و  ییراین روال در دولت نهم و دهم تغاما  کارگران بازنشسته پرداخت کنند.
 البته دولتمردان .ن تزریق منابع قطع شدای در نتیجه،شدند که  سازییخصوص)ذوب آهن، فوالد خوزستان و فوالد مبارکه( درگیر اجرای 

 صندوقوانست منابع مورد وثوقی را برای گیری هم نتسهم این اما دانستندیمرا راه حل مشکالت سهامدار شدن این صندوق  سیاستِ
 کند. ینتأم فوالدبازنشستگی 

  دهیانز یهاکارخانهواگذاری سهام 

 یالر یلیاردم هزار 142 ییوزارت امور اقتصاد و دارا یصندوق را که سازمان حسابرس یکسر 1390سال  یانپا یبرا گیریمتصممسئوالن 
 یرتأخ)با  1392دوم سال  یمهکردند و در ن ییدتأکمتر(  یالر یلیاردهزار م 17حدود  یعنی) یالر یلیاردهزار م 125حدود  ،بود کردهبرآورد 
به صورت سهام به وزارت  که منابع صندوق را صادر کردند یبوط به کسرسهام و اموال مر یک ساله( دستور انتقال و واگذاریحدود 

استخراج  ی)مثل واحدها دهیانز یهااز شرکت یتعداد یاتفاق افتاد واگذاردر عمل . آنچه یافتانتقال  یتعاون، کار و رفاه اجتماع
به صندوق  هاییروش انتقال دارا ینا کند.منابع صندوق را جبران  یکسر نتوانست( بود که یاتبا سود کم )شرکت دخان یا( و سنگزغال

 یینپا یاربس یاز جمله بازده هاشرکتاین و مسائل  یاساس یها، بلکه صندوق را با چالشکردصندوق نبه  ی، نه تنها کمکیونبابت رد د
و  ینگیفقدان نقد لد،مویرو اموال مازاد و غ هاییدارا ن،ییپا یورانباشته، بهره یانمازاد، ز یانسان یرویدرصد(، ن 2.5)حدود  هاییدارا

 است. کردهدر گردش و... مواجه  یهسرما
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 اییمهبی هاشاخصفوالد و صندوق بازنشستگی کشوری از منظر بازنشستگی وضعیت فعلی صندوق 

ای در وضعیت نامطلوبی قرار های بیمهکشوری از منظر شاخص و کارکنان فوالد یو بازنشستگ یتموسسه صندوق حمااضر هر دو در حال ح

. اگرچه به دلیل اینکه تعداد نشستگی کشوری استتر از صندوق بازمراتب بحرانی ن وضعیت صندوق بازنشستگی فوالد بهدارند، در این بی

ترین ذاشته شده است. در جدول مهمکمتر به بحث گ آناست بحران  بازنشستگی کشورین این صندوق بسیار کمتر از صندوق مشترکا

شود میزان کسور دریافتی در هر دو طور که مشاهده میای در دو صندوق بازنشستگی فوالد و کشوری مقایسه شده است. همانهای بیمهشاخص

 اند.دولت تکیه کرده برای پرداخت تعهدات خود به هاصندوقپرداختی است و به همین دلیل هر دو این مستمری صندوق بسیار کمتر از 

 1394ای در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد های کلیدی بیمهشاخص -1جدول 

 فوالد یصندوق بازنشستگ صندوق بازنشستگی کشوری شاخص

 10.159 1.262.300 )نفر( تعداد کسورپردازان

 84.224 1324658 1نفر() یرانبگتعداد حقوق 

 0.12 0.95 نسبت پشتیبانی

 0.05 0.22 کسور دریافتی به مستمری پرداختی نسبت

 90 92 )درصد( نرخ جایگزینی
 بگیرانجمع بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه-1

 صندوق فوالد و سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری  1394منبع: گزارش اکچوئری سال 

 

 یرذخا یتکفا یانگرنسبت ب یناست. ا یبه تعهدات جار یرنسبت ذخا دهدیتعهدات را نشان م یفایصندوق در توان ا یتکه وضع یگرینسبت د
سال  5.15با  برای صندوق بازنشستگی فوالد برابر تاین نسب. کسور جاری وجود ندارد کهفرض  این با است یتعهدات جار یفایصندوق در ا

دریافت  ینو همچن های آیندهسالمبالغ حقوق در  زایش نیافتنافبا فرض  شودمشخص می یمکن یلرا به ماه تبد این رقم. اگر محاسبه شده است
 .آیدبرمیماه  62خود تا حداکثر  یتعهدات جار یفایصندوق تنها از توان ا ،یندهکسورات آ نکردن
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 شناسی واگذاری صندوق بازنشستگی فوالد به صندوق بازنشستگی کشوریآسیب

و  کارکنان فوالد یو بازنشستگ یتموسسه صندوق حما هاییتفعال یتمام بایستییانتقال، م ینا یاحتمال یهاجانبه چالشهمه یبررس یبرا

آن دو  یقتر باشند، تلفمتفاوت یکدیگرها با صندوق هاییتفعال یفیتو ک یتمنظر هرچه کم ین. از ایردمد نظر قرار گصندوق بازنشستگی کشوری 

 های..(، خروج.و  یرانبگحقوقحقوق  یانگینم یمه،ب)حق هایدو صندوق شامل ورود ینا یانم یهاتفاوت یدر ادامه به بررس تر خواهد بود.سخت

 یاربس یزانتقال بر صندوق مقصد وارد خواهد کرد ن ینکه ا یبار مال یگرد یی. از سوشودیپرداخته م یاقتصاد هاییتو ...( و فعال یامزا ی،)مستمر

بحث و  یانیتعهداتش مواجه است. لذا در قسمت پا یفایدر ا یادیخود با مشکالت ز یکشور یبازنشستگکه صندوق ، به ویژه است یتپر اهم

 خواهد گرفت. یمورد بررس یزانتقال ن ینا ی، بار مالهابر آنمترتب  یهادو صندوق و چالش یهاتفاوت یپس از بررس

 نرخ حق بیمه

از حقوق و  ی، درصدیسور بازنشستگکاست.  یکسور بازنشستگ یا یمهبنرخ حق یبازنشستگ یهاصندوق هاییبحث در مورد ورود ینترمهم

ن یاز ا ی. درصدشودیپرداخت م یماهانه به صندوق بازنشستگ طوربهصندوق، مشترکان فه یو وظ یپوشش بازنشستگ ینتأم یه براکا است یمزا

 .شودیان پرداخت میارفرماکهم توسط  یدرصد ونان کارکوجوه توسط 

را  تواند مقاومت گروهیکه این موضوع میکسورپرداز متفاوت باشد مشترکان  یپرداخت یمهبحق یزانکه م شودینرخ باعث م یندر ا تفاوت

 های احتمالی انتقال توضیح داده شده است.و چالش هااین نرخمیزان  2در جدول  .به دنبال داشته باشدبیشتری بپردازند  کسور که باید

 رخ حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری و فوالدمقایسه ن -2جدول 

 مؤلفه
صندوق بازنشستگی 

 کشوری
صندوق بازنشستگان 

 فوالد
 توضیحات

 ر ونرخ کس
 درصد 22.5 :سورکنرخ 

 درصد 9: شاغلسهم 
 درصد 13.5 :ارفرماکسهم 

 درصد 30: نرخ کسور
 درصد 10سهم شاغل: 

 درصد 20 کارفرماسهم 

 آهنذوبشرکت  سهم کارفرما تفاوت چشمگیر دارد. اماسهم شاغالن تفاوت اندک، 
 یبه علت مشکالت مالیکی از کارفرماهای اصلی در صندوق فوالد است که اصفهان 

 36حدود  1394در سال شرکت  ینرا پرداخت نکرده است. اخود  سهم از سال گذشته
 یار)شامل سهم شاغل و کارفرما( به صندوق را در اخت یپرداخت یمهبدرصد از کل حق

از سوی کارفرمایان صندوق فوالد حق بیمه در صورت انتقال، واریز نکردن  کهداشته 
 ساز خواهد بود.مشکل

 

 و از کار افتادگیشرایط احراز بازنشستگی 

شود. صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای دو قانون متفاوت احراز میفوالد و بازنشستگی شرایط بازنشستگی و از کار افتادگی در دو صندوق 

برای بازنشستگی ایجاد کرده است.  ط خاصیکند که شرایات کشوری فعالیت میقانون مدیریت و خدم 103بازنشستگی کشوری بر مبنای ماده 

مقایسه این در صندوق فوالد مشخص شده است. شرایط بازنشستگی نیز  2بندی و خالصه شده است. در شکل این شرایط دسته 1در شکل 

صندوق بر طبق قانون حاکم بر  هایی دارد. نکته مهم دیگر این است کهصندوق تفاوتدو دهد شرایط احراز بازنشستگی بین قوانین نشان می

باید شرایط زیر را رعایت منتقل کند  این صندوق بهرا  یردولتیبخواهد سوابق خدمت خود در بخش غ یکه فرد یدر صورت بازنشستگی کشوری

 کند:

 التفاوت آن پرداخت شود؛مربوط به صندوق منتقل شده و مابه هاییمهب( حق 1

صندوق  ینقوان بر اساسرا  یاحراز بازنشستگ یطشرا بایستییداشته باشد، م یردولتیغ در بخشچند سال سابقه خدمت  ینکهاز ا غ( فرد فار2

سال خدمت تحت  25 تواندینمرا منتقل کند،  یردولتیسال خدمت در بخش غ 5مثال اگر فرد سوابق  عنوانبهکند.  احراز یکشور یبازنشستگ
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 بایستییسال خدمت بازنشسته شود. بلکه فرد م 30جمع کند و با احراز  یردولتیسال بخش غ 5را با  یکشور ازنشستگیپوشش صندوق ب

 احراز کند؛ ی،کشور یق بازنشستگصندو ینرا منطبق با قوان یبازنشستگ یطشرا

 .یردقرار گ یرتأثتحت  یفرد در دوران بازنشستگ یافتیحقوق در شودیتنها موجب م یردولتیاز بخش غ ی( سوابق انتقال3

 
 تکلیف شود.فوالد به صندوق بازنشستگی کشوری مطرح باشد باید در این زمینه تعیین بازنشستگی  در صورتی که بحث انتقال صندوق

 شرایط احراز بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 فوالدبازنشستگی در صندوق بازنشستگی احراز شرایط  -2شکل 

 

 

 

 

 

ماده 
103

ت 
ت خدما

ن مدیری
قانو

ی
شور

ک

سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت کارشناسی 35سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و  30حداقل 
سال30ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از 

(سال کمتر5سابقه برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا )

روز حقوق 25سال سابقه خدمت با 25سال سن و حداقل 60حداقل 

(سال کمتر5سن برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا )

(برای زنان شرط سنی وجود ندارد)

تفاوت هایی دارد... مستخدمین برخی دستگاه ها و افراد با شرایط خاص مانند قضات و 

صندوق بازنشستگان فوالد

سال55و زنان 60مردان : حداقل سن برای احراز بازنشستگی

سال 30برای زن و مرد برابر با : حداقل سابقه خدمت

سال؛ به شرط پرداخت بار مالی 25سال و برای مردان 20حداقل سابقه خدمت معتبر برای زنان : بازنشستگی پیش از موعد
تحمیلی به صندوق

سال  30که  را یکارمندان اندمکلف ییاجرا یهادستگاه
سال سن  60و  یرتخصصیغمشاغل  یسابقه خدمت برا

سال سابقه خدمت  35که  ی راکارمندان ینو همچندارند 
رأساً و  دارند سال سن 65و  یمشاغل تخصص یبرا

 .دنکنکارمندان بازنشسته  یبدون تقاضا

سال سابقه  25سال سن و حداقل  65را که  یکارمندان اندموظف ییاجرا یهادستگاه
سال  70 یتخصصمشاغل  یانمتصد یبرا یبازنشسته کنند. سقف سن دارندخدمت 

است،  سال 25الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از فوق یاست. کارمندان تخصص
 سال 25به  یدنتا رس توانندیسابقه خدمت داشته باشند م سال 20از  یشب کهیدرصورت

 .شوندیم یدصورت بازخر ینا یرسابقه، ادامه خدمت دهند و در غ

 خواهند به دنبالرا  یشگرف راتیتأثاست اما موارد متفاوت  یکساندر دو صندوق  یاحراز بازنشستگ یطاز شرا یگرچه برخ 

 داشت.

 صندوق  یمعدن ینشاغل یبرا ژهیوبه یتوضع یندر دو صندوق متفاوت است. ا آورانیزمشاغل سخت و  یقو مصاد تعاریف

 دارد. را به همراه  یندیناخوشا یفوالد تبعات احتمال

 است یکسان یباًتقر یازکارافتادگ یطشرا 
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 نظام پرداخت شاغالن

ها را با مشکل و چالش مواجه کند. از آنجا که انتقال صندوق یندافر تواندیاست که م یموارد ینترمهماز  یکی یها در حقوق بازنشستگتفاوت

 صندوق باعث شود  یککه انتقال  یاست، در صورت یاز حقوق بازنشستگ یبرخوردار یبازنشستگ یهامشارکت افراد در طرح یزهانگ ینترمهم

 یقکه بعد از تلف یدر صورت یگرد یی. از سوآیددر مقابل انتقال مقاومت به وجود میشود،  یمنف ییراتدچار تغ حقوق گروهی از بازنشستگانسطح 

در که درآمد کمتر دارند به دنبال داشته باشد.  را گروهیاعتراض  تواندیهمچنان پابرجا باشد، م هایانتقال صندوق، اختالف سطح پرداخت یا

های احتمال بندی شده و چالشدسته هاآنبیمه نظام پرداخت در دو صندوق بازنشستگی فوالد و کشوری و درآمد مشمول حق 4و  3های شکل

 انتقال از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است..

 مقایسه نظام پرداخت در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد -3شکل 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نظام پرداخت

خدمات قانون مدیریتو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت : صندوق بازنشستگی کشوری•
کشوری

طرح طبقه بندی مشاغل: صندوق بازنشستگان فوالد•

درآمد مشمول حق 
بیمه 

کل حقوق و مزایای مستمر: صندوق بازنشستگی کشوری•

آیین نامه به ویژه 109ماده 5اعمال تبصره و کل حقوق و مزایای مستمر : صندوق بازنشستگان فوالد•
برای مشترکان معدنی

 گوید؟چه می 109ماده  5تبصره 

 یخمؤخر بر تار یشهرگونه افزا
و فوت  یازکارافتادگ ی،بازنشستگ

 یشانا یبه مستمر تناسببه مستخدمان
ماده،  ینبه موجب ا .افزوده خواهد شد

حقوق  یافتبازنشستگان همواره از در
 هستند.برخوردار  نهمسان با شاغال

 ازآنجاکهخواهد بود.  در دو صندوق متفاوت یمهبدرآمد مشمول کسر حق یجهدرنتفاوت است، نظام پرداخت در دو صندوق مت

را  یحقوق بازنشستگ تواندیپس از انتقال، درآمد مشمول کسور با صندوق مقصد منطبق شود، وجود تفاوت در نظام پرداخت م بایستییم

 کند. ییردچار تغ یبازنشستگان آت یبرا

 5تبصره  اعمال نشدن یجهدرنتو اعمال ضوابط صندوق مقصد و  یکشور یدر صورت انتقال صندوق فوالد به صندوق بازنشستگ یاز طرف

از صندوق فوالد  یماًخواهد بود که آنها مستق یآنها احتماالً کمتر از حالت یافتیدر یحقوق بازنشستگ ی،بازنشستگان معدن یبرا 109ماده 

 شود. یدممکن است تشد آور،یانمشاغل سخت و ز یقو مصاد یفتفاوت در تعار باوجود مسئله ینبازنشسته شوند. ا
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 حقوق بازنشستگی

دو  ینمهم است. هر چه ا یزبازنشستگان دو صندوق ن یانم یسطوح حقوق بازنشستگ یعتوز یبررس ی،عالوه بر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگ
مطالعه اطالعات مربوط به دو صندوق نشان . مواجه خواهد بود یشتریب یهابا چالش یقانتقال و تطب یندمتفاوت باشند، فرا یکدیگربا  یعتوز
 27.156.000تا  10.260.001در بازه  یحقوق بازنشستگ ،فوالد بازنشستگی صندوق یرانبگدرصد( از حقوق 88هزار نفر ) 52از  یشبدهد می
 یحقوق بازنشستگ یران،بگدرصد( حقوق 97هزار نفر ) 129یک میلیون و  یکشور یوق بازنشستگدر صندمشابه  یباًطور تقرو به کنندیم یافتدر
را  یکسانی یباًتقر یاز هر دو صندوق حقوق بازنشستگ یتوجهقابلبخش  یگرد یانی. به بکنندیم یافتدر یالر 27.000.000تا  9.000.000 ینب

 52.500.000در صندوق فوالد برابر با  یسطح حقوق بازنشستگ ینباالتر یگرد یی. از سواستباال  یافتیارقام در یانمنظر تشابه م ین. از ادارند
 4باید به دو نکته توجه کرد که در شکل اما در زمینه حقوق دریافتی  کمتر است. یدر صندوق بازنشستگ شدهثبتزان یاست که از حداکثر م یالر

 خالصه شده است:

 ق فوالد با صندوق بازنشستگی کشوری از منظر حقوق پرداختیهای ادغام صندوچالش -4شکل 

 

 بگیرانحقوق وظیفه

و فوت در دو صندوق  یار افتادگکفه از یزان وظیصندوق باشد، م هاییژگیتشابه در و یاتفاوت  دهندهنشان تواندیکه م یاز موارد یگرد یکی

 ها مشخص شده است.شرایط حقوق وظیفه خالصه و تفاوت 6و  5های شکلدر است. 

 مقایسه شرایط حقوق وظیفه در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد-5شکل 

 
 

راصندوقمشترکاندرصد98ازبیشمردان)فوالدصندوقمردمشترکانازدرصد50ازبیش•
نهآیندهدرکهاستمعنابداناین.دارندراسال27تا21بینخدمتیسابقه(می دهندتشکیل
.بودخواهدحقوق بگیرانافزایشوکسورپردازانکاهششاهدمقصد،صندوقدور،چندان

افزایش چشمگیر تعداد 
حقوق بگیران در 

سال های آینده

ازکمتراآنهبازنشستگیحقوقکهمعدنیواحدهایکارگرانبرایشدهباعثتبصرهایناعمال•
همابصندوقدودرحقوقحداقل)شودگرفتهنظردرحداقلحقوقاست،شدهتعیینحداقل
حقوقافزایشباعثتبصرهایناعمالنیزمعدنیکارگرانسایربرای.(استمتفاوت

ازگروهنایتبصرهایناعمالعدموفوالدصندوقانتقالصورتدر.استشدهبازنشسستگی
.می شوندمتضررصندوقاعضای

ماده 5اعمال تبصره 
109

صندوق بازنشستگی کشوری

یفه میزان وظ:  اگر فرد بازنشسته یا از کار افتاده فوت کند
برابر است با تمام حقوق وظیفه از کارافتادگی یا 

.تبازنشستگی که مستخدم قبل از فوت دریافت کرده اس

ته فرد شاغل در تاریخ فوت بازنشس:  اگر فرد شاغل فوت کند
محسوب می شود و حقوق بازنشستگی وی محاسبه شده و به

در صورتی که سابقه خدمت این .  وراث پرداخت می شود
سال 15سال باشد، در محاسبه 15شاغالن کمتر از 

محسوب می شود

ت میزان وظیفه برابر اس:  اگر فرد شاغل به سبب انجام وظیف فوت کند
با آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم بدون 

گروه باالتر قبل از فوت 2احتساب 

صندوق بازنشستگی فوالد 

وراث قانونی وی: اگر حقوق بگیر فوت کند
افت وظیفه ای برابر با مستمری فعلی فرد دری

.خواهند کرد

انونی وظیفه وراث ق: اگر فرد شاغل فوت کند
ر آن برمبنای مستمری بازنشستگی فرد د

ات اگرفرد دارای سنو. سال محاسبه می شود
سال باشد، حداقل سنوات20خدمت کمتر از 

.  سال برای وی لحاظ می شود20
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 بگیری در دو صندوق بازنشستگی کشوری و فوالدتفاوت شرایط وظیفه -6شکل 

 
 

 های درمانهزینه

و با صندوق بازنشستگی کشوری موضوع درمان  کارکنان فوالد یو بازنشستگ یتموسسه صندوق حماترین چالش ادغام شاید بتوان گفت مهم

و افراد  بگیرانیفهوظ یران،بگحقوق ،کسورپردازمشترکان دفترچه درمان )شامل  ناصاحب یکه صندوق برا یپوشش درمانمانی باشد. پوشش در

 یزبدون فرانش یااندک  یزافراد با فرانش ییو دارو یمخارج درمان یمامت یباًتقر یعنیتحت تکفل آنها( در نظر گرفته است پوشش درمان کامل است. 

عنوان کارت با یکارت مخصوص دنبریالعالج رنج مصعب هاییماریخود که از ب یاعضا یبرخ یصندوق فوالد براهمچنین  شود.یپوشش داده م

 یچهکارت   این در صورت داشتن و برندیرنج م یهسرطان ر یژهوبها هها معموالً از انواع سرطانکارت ینا ناصادر کرده است. صاحب العالجصعب

آمار در  بنا برشده است.  یامه یزآنها ن یمتناوب داروها یهته یسازوکار الزم برا شود وینم یافتدرآنان درمان از  هایینههز یبرا یزیفرانش

  شده است. یعتوز بازنشستگی فوالد صندوق یالعالج از سوهزار کارت صعب 7 یباًدسترس تقر

که باعث دهد ینشان معواملی را  7های مربوط به این حوزه در صندوق فوالد بسیار باال باشد. شکل پوشش باالی درمان باعث شده هزینه

  .های باال شده استاین هزینه

های درمان در صندوق بازنشستگی فوالدعوامل باال بودن هزینه -7شکل 

 

 هزینه سرانه و محل تأمین منابع درمان در صندوق فوالد -8شکل 

 
 
 
 
 
 

 

ها
ت 

فاو
ت

سال است اما در 15حداقل سنوات خدمتی که در صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ می شود 
سال است20صندوق فوالد 

با وجود تفاوت در نظام پرداخت شاغالن و نتیجتاً تفاوت در ردیف های درآمدی مشمول کسر 
در حق بیمه، یقیناً حقوق ازکارافتادگی و فوت مشترکان صندوق فوالد در صورت انتقال، با آنچه که

شرایط فعلی لحاظ می شود، متفاوت خواهد بود

تمایل به سمت داروهای خارجی و گران قیمت بیشتر است
د ذینفعان صندوق فوالد بنابر محل زندگی و نوع اشتغال خو
به شدت در معرض بیماری های سخت و سرطان هستند

بیماران تمایل زیادی به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی 
دارند

پوشش بیمه کامل باعث ایجاد تقاضای القایی شده و گاهی برای
افراد بدون دلیل دستور بستری یا آزمایش صادر می شود

هزینه های باالی درمان در 
صندوق فوالد 

 یمجموع افراد دارانفر )سرانه درمان هر  ینههز

شاغالن، بازنشستگان،  یعنیدفترچه درمان 

عالوه افراد تحت ه ب بگیرانیفهازکارافتادگان و وظ

 یالرمیلیون  13تکفل آنها( در صندوق فوالد برابر با 

 (1395است )سال 

درمان در صندوق فوالد به عهده  هایینههز ینتأم

بوده  یمیدروا نبزرگ و برخوردار و سازما یهاشرکت

 یها و ناتوانشرکت سازییاست که با خصوص

به صندوق  یبار مال ینا ها،ینهدر پرداخت هز یمیدروا

 شده است یلفوالد تحم
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 ندوق فوالد به صندوق بازنشستگی کشوریناشی از انتقال ص مشکالت احتمالی در حوزه درمان -9شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های اقتصادیفعالیت

باید توجه داشت در صورتی  .یرندمد نظر قرار گ بایستییم یزصندوق ن یاقتصاد هاییتصندوق، فعال هاییو خروج هایورود یپس از بررس

. درمورد آیدبه وجود می یدر صورت انتقال، مشکالت جدوجود نداشته باشد، در دو صندوق  گذارییهسرما یآواو هم یکسان یاستراتژ که

ها نه به صورت انتخابی که نتیجه انتقال سهام از طرف دولت بابت رد دیون بوده است. مشکالتی گذاریفوالد بیشتر سرمایه بازنشستگی صندوق

ها مسائلی است که صندوق فوالد را با هام انتقالی و بازدهی پایین در شرکتگذاری باال و غیرواقعی برای سها، قیمتده بودن شرکتمانند زیان

 یونرد دکند. موارد زیر مثالی از شیوه انتقال سهام بابت دچار مشکل مینیز صندوق مقصد را  ،چالش جدی مواجه کرده است و در صورت انتقال

 به صندوق فوالد است.

 
 
 
 

تعهدات  ینتأم یرا برا یمستمر یاز آنکه بتوانند درآمد یشاز آنها ب یکه بخش دهدیصندوق فوالد نشان م یهاشرکت یتوضع یبررس

تعادل  تواندیمسئله م ین. اباشند صندوق فوالد یازهاین یپاسخگو توانندمواجه هستند که در نتیجه نمیاز مطالبات  یانبوهبا کنند،  یجادصندوق ا

که  هاییتصاحب شرکت یچرا که در صورت انتقال به جا ،کند روروبهبا چالش  نیز صندوق مقصد را گذارییهسرما یو نظام حاکم بر پرتفو

و توسعه مجدد را داشته باشند، صندوق مقصد صاحب  ینوساز انباشت سود امکان یقاز طر یگرد یکنند و از سو یدتول یعاًبتوانند منابع را سر

دوضعیت صندوق مقص

صندوق •
بازنشستگی 

کشوری پوشش 
درمان ندارد و تنها 

ائه بیمه تکمیلی ار
می دهد

شرایط انتقال

کاهش سطح •
پوشش در اعضای 

صندوق فوالد

افزایش حق بیمه •
برای تهیه بیمه 

ش تکمیلی با پوش
کامل

نتیجه انتقال

تحمیل هزینه •
ه درمان بسیار باال ب
اعضای صندوق 

فوالد

تحمیل هزینه حق•
ای بیمه باالبه اعض

صندوق 

 یدر زمان واگذار یرانا ینیومهر سهم شرکت آلوم شدهتمام یمتق

بود که در  شدهمحاسبه یالر 9471صندوق  ینبه ا یتوسط سازمان خصوص

 .یدرس یالر 2828به کاهش  درصد 142توقف نماد با  یختار

 3551 یزمان واگذارآهن اصفهان در ارزش هر سهم شرکت ذوب

نسبت به زمان  درصد 26 یزانبه م 1395مرداد  26 یخبوده که در تار

 .یدرس یالر 2617آن به  یانیپا یمتکاهش داشت و ق یواگذار

شود در صورت در برآورد می
نظر گرفتن بیمه تکمیلی 

شرکت  ،کامل برای اعضا
برابر با  یحداقل نرخ یمهب

برای هر  هزار تومان 164
خواهد کرد.  یشنهادپ فرد 
به طور متوسط هر اگر 

باشد، داشته عضو  3خانوار 
 493درمان برابر با  ینههز

برای هر هزار تومان در ماه 
 شودمیخانواده 

 ن در ماه( برابر است با:هزار توما 493هزینه بیمه تکمیلی )رقم برآوردی 

 آنان درصد از حقوق 7.8 یسطح درآمد یشتریندرصد درآمد و در ب 54 ،انکسورپرداز یسطوح درآمد یندر کمتر 

 آنان از حقوقدرصد  8.7 یسطح درآمد یشترینو در ب 39.5 ،یرانبگحقوق یسطوح درآمد یندر کمتر

 یصندوق بازنشستگ یاسرانه مزا ینهصندوق فوالد به مراتب از هز یاز سو ییاعطا یایمربوط به مزا ینهسرانه هز

آن  یسازو در صورت همسان یابد یشصندوق مقصد افزا یبار مال شودیمسئله باعث م یناست. ا یشترب یکشور

 خواهد داشت. یشرا در پ مبدأصندوق ی اعضا یهامقاومتفشارها و  یزن
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مهمی که بخشی از سهام آنها در اختیار صندوق بازنشستگی فوالد قرار دارد و  یهاوضعیت شرکت 3در جدول  از مطالبات خواهد شد. یانبوه

 وضعیت سوددهی آنها گزارش شده است.

 (1394) یونبابت رد د فوالد یبه صندوق بازنشستگ دولت یاز سو یانتقال یهاشرکت یتوضع -3جدول 

 شرکت
درصد 
 واگذاری

 ارزش واگذاری

 (یالر یلیارد)هزار م

سود )زیان( 
 )میلیارد ریال(

 سود )زیان( سهم صندوق فوالد
 )میلیارد ریال(

 وضعیت تقسیم سود

 (383.1) (383.7) 22.7 95 کرمان سنگزغالشرکت 

سود یمعدم تقس  
انباشته در  یانو ز یانز

94و  93، 92سال   

رمورد انتظا یعدم بازده 29 52.7 27.5 55 شرکت دخانیات ایران  

  (618.7) (911) 39.9 67.9 مرکزی ایران آهنسنگشرکت 

 182.3 192 2 95 پروده طبس سنگ زغالشرکت 

سود سهام یمعدم تقس  
انباشته در  یانو ز یانز

94و  93، 92سال   

 (1902) (11189) 4.7 17 آهنذوبشرکت سهامی 

سود سهام یمعدم تقس  
انباشته در  یانو ز یانز

94و  93، 92سال   

 (10112) (57787) 7 17.5 سایپا سازییلاتومبشرکت 

سود سهام یمعدم تقس  
انباشته در  یانو ز یانز

94و  93، 92سال   

 0 0 1.2 19.54 ایران ومینیآلوم
سود سهام یمعدم تقس  

ارزشکاهش سود و کاهش   

  (12805) (70027) 105.2 جمع
 فوالد یصندوق بازنشستگ 1394به سال  نتهیم یمال یها: صورتنبعم

 بار مالی انتقال

ای است که این انتقال گیرد بار مالیگذاران قرار میترین شاخصی که در بررسی انتقال یک نهاد مالی به نهاد مالی دیگر مدنظر سیاستمهم

های آن کم شود تا محاسبه شده و از ارزش جاری دارایی مبدأبرای محاسبه این بار مالی الزم است تعهدات فعلی و آتی صندوق  کند.ایجاد می

 5در جدول  .استکه بر مبنای آن تعهدات و منابع آتی صندوق محاسبه شده  دهدرا نشان می فروضی 4جدول شماره  دست آید.خالص بدهی به

های این انتقال به قیمت مشخص است 5طور که از ارقام جدول شده است. همان نشان داده 1394های سال به قیمتکسری صندوق فوالد نیز 

 هزار میلیارد ریال بدهی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل خواهد کرد. 24.6معادل  1394سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق یدر محاسبه تعهدات آت یفروض کل- 4جدول 

 میزان عنوان

 درصد 17 گذاریسرمایهنرخ تنزیل 

 درصد 13 نرخ افزایش دستمزد

 درصد 13 نرخ افزایش حقوق بازنشستگی

 درصد 15 های درماننرخ افزایش هزینه

 

 (یالر یلیارد)م1394فوالد سال صندوق  یکسر -5جدول 

 رقم عنوان

 317.932 ارزش فعلی تعهدات مربوط به حقوق

 19.659 ارزش فعلی تعهدات مربوط به درمان

 35.053 فعلی هاییبده

 126.339 هاییارزش منصفانه خالص دارا

 246.305 کسری صندوق
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 یاطالعات هاییگاهو پا یانسان یروین

 متأسفانهاست.  مبدأمشغول در صندوق  یانسان یروین یفتکل ییندر نظر گرفته شود تع بایدانتقال  یندکه در فرا یاز موارد یگرد یکی

با این  ،یستموارد شاغالن صندوق فوالد در دسترس ن یگرو د یپست سازمان ی،رسته شغل یالت،تحص یزانم ها،یژگیو بارهدر یقاطالعات دق

از  یشب کشوری در مقایسه با صندوق بازنشستگیمشترکان در صندوق فوالد به تعداد  کارکنان، نسبت تعداد دهدوجود اطالعات موجود نشان می

 یاپاسخ داد که آ هاسؤال ینبه ا یدانتقال با ینددر فراکه این موضوع هزینه اداری و پرسنلی را در صندوق فوالد افزایش داده است. برابر است  8

با  یانسان یروین یزانم ینصندوق مقصد به ا

 یر؟خ یادارد  یازخود، ن یتوجه به نظام پرسنل

 مبدأصندوق  یانسان یروین بایستییچگونه م

  ند؟شو یسامانده

عالوه بر موارد مربوط به نیروی انسانی 

صندوق  یداده فعل یگاهپا باید توجه داشت که

 ینارتباط برقرار نکرده است. همچن احوالثبتداده  یگاهپا مانند یمرتبط یهاداده یگاهپاهای بسیاری است. این پایگاه هنوز با فوالد دچار نقص

 یقیاطالعات دق بایدانتقال  ینددر فرا کهاست  یدر حال ین. ااستداده صندوق  یگاهمشکالت پا یگراز دمشترکان  یمل ینبودن کدها روزبه

در صندوق فوالد مرسوم بوده  در گذشته آنچه برای مثال و افراد تحت تکفل آنها در دسترس باشد. یرانبگکسورپرداز، حقوقمشترکان  یرامونپ

شاغل و کارفرما به صندوق  یمهبتحت عنوان سهم حق یرا به طور کل یها چکاست که شرکت یناصالح شده( ا یراخ یهادر سال ی)البته تا حد

مربوط به هر فرد در دسترس قرار  بیمهحق یزانو م یمهبدرآمد مشمول کسور حق یافتی،حقوق در یزاناز م یقیو اطالع دق کردندیارائه م

 هایی را به دنبال داشته باشد.چالش تواندیماین موضوع در صورت انتقال صندوق  .دادندینم

 نتیجه گیری 

ای است که در صورت انتقال صندوق بازنشستگی فوالد به صندوق های عمدهطور خالصه بررسی شد چالشآنچه در این گزارش به

از یک طرف مشترکان صندوق  رسد این انتقالبازنشستگی کشوری، صندوق مقصد با آن رو به رو خواهد بود. بر اساس آنچه گفته شد به نظر می

کند و از طرف دیگر بار بدهی مالی و مشکالت اداری سنگینی بر دوش صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگی فوالد را دچار ضرر و زیان می

 شود. خواهد گذاشت. از این رو الزم است پیش از هرگونه اقدام شتابزده در این زمینه، برای پیامدهای احتمالی راه حلی ارائه 

 مقایسه تعداد و هزینه کارمندان در دو صندوق فوالد و کشوری -6جدول 

 بازنشستگی فوالد بازنشستگی کشوری مؤلفه

 هر عضو یبه ازا یو پرسنل یادار ینههز
 )میلیون ریال(

0.22 1.4 

 1.8 0.21 )نفر( نسبت تعداد پرسنل به هر هزار نفر عضو

 




