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الف

خالصهیافتهها

ــازی  ــر، همسان س ــال های اخی ــژه در س ــتگان به وی ــی بازنشس ــته های اصل ــی از خواس یک
ــرا  ــه اج ــت و چگون ــازی چیس ــور از همسان س ــا منظ ــت. ام ــوده اس ــتگی ب ــوق بازنشس حق
می شــود؟ در ایــن گــزارش تــالش شــده بــا مــروری بــر قوانیــن همسان ســازی از گذشــته 
تــا امــروز، ایــن مفهــوم بازخوانــی شــده و شــیوه های اجــرای آن از گذشــته تاکنــون بررســی 

ــر خالصــه کــرد: ــه شــرح زی ــوان ب ــن گــزارش را می ت شــود. یافته هــای ای
نخســتین  - و  دارد  طوالنــی  ســابقه ای  بازنشســتگان  حقــوق  متناسب ســازی 

متناسب ســازی در قالــب قانــون بودجــه ســال 1356 اجرایــی شــد. بعــد از آن ایــن 
ــته  ــتمرار داش ــال های 1369، 1374، 1378، 1379، 1381 و 1386 اس ــد در س رون

اســت.
پــس از تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در ســال 1386 مجــدداً حقــوق  -

بازنشســتگان قدیــم بــا بازنشســتگان جدیــد متناسب ســازی شــد و تــا ابتــدای دهــه 
90 ایــن تناســب برقــرار بــود و در مــواردی بازنشســتگان قدیــم دریافتــی  بیشــتری 

نســبت بــه بازنشســتگان جدیــد داشــتند.
ــن  - ــوق بی ــالف حق ــاد اخت ــث ایج ــددی باع ــل متع ــه 1390 عوام ــدای ده از ابت

بازنشســتگان قدیــم و جدیــد شــد کــه مهم تریــن آنهــا عبارت انــد از:
افزایش در جدول ضریب امتیازات √
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری  √ ــر از قان ــی غی محاســبه حقــوق در چارچوب

ــتگاه ها ــی دس ــرای برخ ب
ــبه آن در  √ ــان و محاس ــه کارکن ــژه ب ــغل و وی ــای ش ــت فوق العاده ه پرداخ

ــوق بازنشســتگی حق
مهم تریــن دلیــل متناسب ســازی، تغییــر در حقــوق شــاغالن و بــه دنبــال آن ایجــاد  -

ــم و  ــا بازنشســتگان قدی ــل توجــه بیــن حقــوق شــاغل و بازنشســته ی اختــالف قاب
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ــن  ــم در تأمی ــتگان قدی ــوق بازنشس ــت حق ــدم کفای ــز ع ــد و نی ــتگان جدی بازنشس
ــوده  ــد افزایــش عمومــی قیمت هــا ب ــه رون ــا توجــه ب حداقــل نیازهــای معیشــتی ب

اســت.
در حــال حاضــر و بــه دلیــل اختالف هــای ایجــاد شــده بیــن حقــوق بازنشســتگان  -

درخواســت متناسب ســازی )بــه گفتــه بازنشســتگان، همسان ســازی( مطــرح 
ــتگان را  ــت بازنشس ــت. درخواس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــی ب و اعتبارات

می تــوان در 5 ســطح تقســیم بندی کــرد:
همسان ســازی حقــوق بــه صــورت غیرپلکانــی: در ایــن حالــت بازنشســتگان . 1

خواســتار حفــظ فاصلــه حقــوق خــود بــا حداقــل حقــوق و افزایــش متناســب 
حقــوق بازنشســتگی هســتند. ایــن خواســته بــدان معنــی اســت کــه 
ــان  ــوق یکس ــا حق ــه لزوم ــود و هم ــظ ش ــتغال حف ــای دوران اش تفاوت ه

ــد. ــت نکنن دریاف
ــتگاه: در . 2 ــک دس ــد در ی ــم و جدی ــتگان قدی ــوق بازنشس ــازی حق همسان س

ایــن حالــت بازنشســتگان قدیــم بــه دنبــال دریافتــی یکســان بــا بازنشســتگان 
جدیــدی هســتند کــه در دوره اشــتغال در یــک دســتگاه یکســان و بــا شــرایط 

ــد. ــت می کرده ان ــان فعالی یکس
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان بیــن دســتگاه ها: از آنجایــی کــه برخــی . 3

دســتگاه ها بــه موجــب مقــررات موضوعــه در زمــان اشــتغال بــرای کارکنــان 
ــبه  ــازات در محاس ــن امتی ــد و ای ــر گرفته ان ــاص در نظ ــازات خ ــود امتی خ
ــتگاه های  ــتگان دس ــن بازنشس ــت، بی ــده اس ــاظ ش ــتگی لح ــوق بازنشس حق
ــود دارد. در  ــوق وج ــالف حق ــان(، اخت ــتغال یکس ــرایط اش ــا ش ــف )ب مختل
اینجــا خواســته بازنشســتگان همسان شــدن حقــوق بازنشســتگان بیــن همــه 

دستگاه هاســت.
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ــل . 4 ــه دلی ــال حاضــر ب ــوق بازنشســتگان و شــاغالن: در ح همسان شــدن حق
ــرخ  ــود ن ــرا می ش ــتگی اج ــوق بازنشس ــبه حق ــه در محاس ــی ک روش قانون
ــی  ــاوت اندک ــت و تف ــوری باالس ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی در صن جایگزین
بیــن حقــوق زمــان اشــتغال و بازنشســتگی یــک ففــرد وجــود دارد. در اینجــا 
ــی اســت. ــا شــاغالن فعل ــوق بازنشســتگان ب ــری حق خواســته بازنشســتگان براب

ــاص: . 5 ــتگاه های خ ــاغالن در دس ــا ش ــتگان ب ــوق بازنشس ــازی حق همسان س
ــابه  ــرایطی مش ــه ش ــتار آن هســتند ک ــت بازنشســتگان خواس ــن وضعی در ای
شــاغالن در شــرف بازنشســتگی برخــی دســتگاه های خــاص ماننــد شــرکت 

نفــت داشــته باشــند.
ــل و بازنشســتگان  - ــوق حداق ــا حق ــوق بازنشســتگان ب ــرای متناســب ســاختن حق ب

ــای  ــطوح اول و دوم( راهکاره ــازی س ــد )همسان س ــتگان جدی ــا بازنشس ــم ب قدی
ــرایط محیطــی اســت. ــی ش ــتلزم برخ ــت در آن مس ــه موفقی ــود دارد ک مشــخصی وج

ــه ای  - ــول بیم ــا اص ــق ب ــم مطاب ــا پنج ــوم ت ــطوح س ــازی در س ــته همسان س خواس
نیســت و در صــورت اجرایــی شــدن در عمــل شــیوه محاســبه مســتمری )میانگیــن 
حقــوق دو ســال آخــر بــا اعمــال آخریــن ضریــب( کنــار گذاشــته می شــود. اجــرای 
ایــن ســطوح از همسان ســازی از یک ســو مغایــر بــا مقــررات عمومــی بازنشســتگی 

اســت و از ســوی دیگــر بــار مالــی باالیــی بــه دولــت تحمیــل خواهــد کــرد.
ــاره  - ــی ممکــن می شــود کــه جهش هــای یک ب ــق متناسب ســازی زمان اجــرای موف

در حقــوق دوران اشــتغال و تغییــر در شــرایط پرداخــت شــاغالن اتفــاق نیفتــد و بــر 
شــیوه تعییــن حقــوق زمــان اشــتغال نظــارت وجــود داشــته باشــد کــه ایــن نیــاز تــا 

حــدود زیــادی منــوط بــه ثبــات قیمت هــای عمومــی اســت. 
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مقدمه

موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا در ســال 1397 پژوهشــی را بــا عنــوان »بررســی 
ــن پژوهــش  ــرار داد. نتیجــه ای ــات بازنشســتگان کشــور« در دســتور کار ق ــت مطالب کیفی
ــت  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــتگان« ب ــات بازنشس ــر مطالب ــی ب ــاب »تأمل ــب کت ــه در قال ک
ــوق  ــات بازنشســتگان در حــال حاضــر همسان ســازی حق نشــان می دهــد یکــی از مطالب
بازنشســتگی اســت. ایــن خواســته در ســال های گذشــته بســیار تکــرار شــده بــه طــوری 
ــف  ــت ردی ــا 97 دول ــال های 95 ت ــه س ــن بودج ــه در قوانی ــر از جمل ــنوات اخی ــه در س ک
ــر  ــارت دقیق ت ــه عب ــا ب ــازی ی ــوع همسان س ــه موض ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ای را ب بودج
متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان کشــوری و نیروهــای مســلح اختصــاص داد. در بودجــه 
ســال 1398 نیــز درنهایــت 5000 میلیــارد تومــان بــا هــدف »افزایــش و متناسب ســازی« 
حقــوق بازنشســتگان کشــوری و نیروهــای مســلح، بــا اولویــت بازنشســتگانی کــه کمتــر از 

دو میلیــون و پانصــد هــزار تومــان دریافتــی دارنــد، در نظــر گرفتــه شــده اســت.
امــا منظــور از همسان ســازی چیســت و بازنشســتگان دقیقــًا خواســتار همســان 
ســاختن حقــوق خــود بــا چــه معیارهایــی هســتند؟ واکاوی دقیق تــر خواســته های 
ــازی  ــی از همسان س ــت های متفاوت ــد برداش ــان می ده ــه نش ــن زمین ــتگان در ای بازنشس
ــی  ــود؛ برخ ــرح می ش ــز مط ــی نی ــت های متفاوت ــای آن درخواس ــر مبن ــود دارد و ب وج
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ــگاه و  ــه در جای ــد ک ــم و جدی ــتگان قدی ــوق بازنشس ــودن حق ــان ب ــتگان یکس از بازنشس
ــی  ــد، برخ ــازی می دانن ــادل همسان س ــته  اند را مع ــه کار داش ــتغال ب ــابهی اش ــرایط مش ش
ــان  ــر یکس ــی دیگ ــتند و برخ ــته هس ــاغل و بازنشس ــوق ش ــدن حق ــان ش ــتار یکس خواس
ــود  ــد. وج ــب می کنن ــت را طل ــف دول ــتگاه های مختل ــوق بازنشســتگان در دس ــودن حق ب
ــا  ــا نشــان می دهــد مفهــوم همسان ســازی مســتمری های بازنشســتگی ب ــن اختالف ه ای
ابهــام همــراه بــوده اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع در ایــن گــزارش تــالش شــده بــا 
مــروری بــر قوانیــن همسان ســازی از گذشــته تــا امــروز، ایــن مفهــوم بازخوانــی شــده و 

ــن بازنشســتگی بررســی شــود. ــا اصــول قوانی ــق آن ب تطاب
بــه همیــن منظــور در بخــش اول گــزارش تاریخچــه قوانیــن بازنشســتگی، مســتندات 
ــت  ــون مدیری ــب قان ــان تصوی ــا زم ــرای آن ت ــوه اج ــازی و نح ــرای همسان س ــی ب قانون
خدمــات کشــوری بررســی شــده اســت. بخــش دوم بــه موضــوع همسان ســازی در قانــون 
خدمــات کشــوری اختصــاص دارد و در بخــش ســوم دالیــل عــدم توفیــق همسان ســازی 

بررســی شــده اســت.
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1-مروریکلیبرقوانیناستخدامیوبازنشستگیکارکناندولت
1-1-قانوناستخدامکشوریمصوبسال1301

بررســی قوانیــن حــوزه اســتخدام دولتــی نشــان می دهــد تــا پیــش از ســال 1301 قانــون 
جامــع و فراگیــري در ایــن حــوزه وجــود نداشــته اســت. نخســتین قانونــی کــه در آن بــه 
ــن  ــیوه تعیی ــرایط کاری، ش ــت، ش ــتخدمین دول ــت مس ــه وضعی ــی ب ــق و جزئ ــور دقی ط
ــون اســتخدام کشــوری  ــه شــده اســت، قان دســتمزد و شــرایط بازنشســتگی آنهــا پرداخت
اســت کــه در ســال 1301 و در دوره چهــارم مجلــس شــورای ملــی بــه تصویــب رســید. 
در ایــن قانــون دربــاره شــرایط ورود بــه خدمــت )فصــل اول(، مراتــب خدمــت و ارتقــای 
رتبــه )فصــل دوم( و طریقــه محاکمــه و مجــازات )فصــل ســوم( کارمنــدان دولــت، تعییــن 

تکلیــف شــده بــود.
ــی  ــاغل دولت ــام مش ــاغالن در تم ــوق ش ــوری حق ــتخدام کش ــون اس ــاس قان ــر اس ب
بــه صــورت یکســان و بــا توجــه بــه دو معیار»مراتــب شــغلی« و »ســابقه کاری« تعییــن 
ــب  ــت در یکــی از مرات ــد دول ــر کارمن ــه ه ــود ک ــن صــورت ب ــه ای می شــد. شــیوه کار ب
اول«،  شــغلی »ثباتــی«، »منشــی گری ســوم«، »منشــی گری دوم«، »منشــی گری 
»مدیــری شــعبه«، »مدیــری دایــره«،» معاونــت اداره«، »ریاســت اداره« و »مدیــری کل 
یــا معاونــت اداری« قــرار می گرفــت و بــه تناســب ایــن مرتبــه، حقــوق دریافــت می کــرد. 
در قانــون بودجــه هــر ســال نیــز مقــرری رتبــه اول مشــخص می شــد و رتبه هــای دیگــر 

ــد. ــت می کردن ــوق دریاف ــه اول حق ــه تناســب رتب ب
در ایــن شــیوه هیــچ تفاوتــی بیــن دســتگاه ها وجــود نداشــت و افــراد تنهــا بــه دلیــل 
ــی  ــه برخ ــتند. البت ــاوت داش ــای متف ــابقه کاری، دریافتی ه ــاوت اداری و س ــگاه متف جای
ــاده،  ــفارت فوق الع ــرا، س ــفارت کب ــت وزارت، س ــامل وزارت، معاون ــی ش ــات دولت مقام
ــی  ــز، اعضــاء  شــورای دولت ــی تمی ــوان عال ــه قضــات، مدعی العمــوم دی ــت، کلی ــی ایال وال
ــد و از مقــررات  و اعضــای منتخــب دیــوان محاســبات از ایــن قانــون مســتثنا شــده  بودن
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ــد. ــت می کردن ــود تبعی ــوص خ مخص
فصــل چهــارم ایــن قانــون نیــز بــه شــرایط تقاعــد و بازنشســتگی اختصــاص داشــت. 
ایــن قانــون در واقــع نخســتین قانــون در زمینــه بازنشســتگی در کشــور نیــز اســت کــه 
در متــن آن دولــت را موظــف می کــرد از مســتخدمین خــود در ســنین ســالمندی حمایــت 
کنــد. در ایــن فصــل شــرایطی کــه فــرد بازنشســته می شــد، میــزان حقــوق بازنشســتگی 
و درصــورت فــوت میــزان حقــوق بازمانــدگان مشــخص شــده بــود. بــر اســاس مــاده 43 
ــت در صــورت احــراز  ــا دول ــا درخواســت خــود ی ــی ب ــون، شــاغل دســتگاه دولت ــن قان ای

ــر می توانســت بازنشســته شــود: یکــی از دو شــرط زی
پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر. ●
 در صــورت داشــتن پنجاه وپنــج ســال عمــر و بیســت وپنج ســال خدمــت مشــروط  ●

بــر این کــه بیســت ســال آن را متصــدی شــغل بــوده باشــد و هــرگاه  تحلیــل قــوا و 
ضعــف و پیــری مانــع نشــود و مایــل باشــد تــا ســن هفتــاد نیــز می توانــد مشــغول 

خدمــت باشــد ولــی در هفتــاد ســالگی بایــد حتمــاً از خدمــت معاف  شــوند.
در ماده 45 این قانون نیز شیوه محاسبه مستمری مشخص شده بود:

ــرری  ــط مق ــد وس ــصتم ح ــک ش ــا ی ــت ب ــاوی اس ــدی مس ــوق تقاع ــزان حق می
سه ســاله اخیــر خدمــت ضــرب در عــدد ســنوات خدمــت

مشــخص اســت کــه در نخســتین قانــون بازنشســتگی ایــران تعــداد ســال های مرجــع 
بــرای تعییــن حقــوق بازنشســتگی، حقــوق ســه ســال آخــر اشــتغال فــرد و ضریــب افزایش 
ــن اســاس در  ــر ای ــود. ب ــن شــده ب ــر شــصت( تعیی ســنواتی 1.6 درصــد )یــک تقســیم ب
صورتــی کــه فــرد ســی ســال ســابقه خدمــت داشــت 50 درصــد میانگیــن دریافتــی ســه 

ســال آخــر خــود را دریافــت می کــرد.
در ایــن قانــون شــرایط بــرای تمامــی مســتمری بگیران دولتــی یکســان بــود و تفاوتــی 

از ایــن حیــث بیــن بازنشســتگان دســتگاه های مختلــف وجــود نداشــت.
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ــال ها  ــی س ــا در برخ ــود و تنه ــا ب ــال 1347 پابرج ــا س ــوری ت ــتخدام کش ــون اس قان
ــد.  ــی در آن داده ش تغییرات

در ایــن میــان برخــی دســتگاه ها نیــز تــالش داشــتند خــود را از ایــن قانــون مســتثنا 
کننــد یــا امتیــازات خاصــی را بــرای شــاغالن خــود دریافــت کننــد. بــرای مثــال در تیرمــاه 
ســال 1309 و در قالــب متمــم بودجــه ایــن ســال قانونــی تصویــب شــد کــه بــه موجــب 
آن شــیوه محاســبه مســتمری بــرای کارمنــدان وزارت پســت و تلگــراف تغییــر کــرد. بــر 

اســاس ایــن قانــون:
ــا مــدت  مســتخدمین وزارت پســت و تلگــراف کــه از تاریــخ اول فروردیــن 1309 ت
ــودن  شــرایط اخــذ  ــا واجــد ب ــه ب ــد و وزارتخان ــاه تقاضــای تقاعــد می نماین شــش م
حقــوق تقاعــد قانونــی آنهــا حکــم صــادر می نمایــد مطابــق ترتیــب ذیــل از حقــوق 
ــل  ــب ذی ــه ترتی ــون اســتخدام کشــوری نســبت ب ــاده )45( قان ــه جــای م ــد ب تقاع
ــس از  ــد و پ ــی تجــاوز ننمای ــوق فعل ــر اینکــه از حق ــد مشــروط ب اســتفاده می نماین
فــوت وراث آنهــا بــر طبــق مــواد 47 و 49 و 50 قانــون اســتخدام اســتفاده خواهنــد 

نمــود:
 اواًل - میــزان حقــوق تقاعــدی مســتخدمین رتبه هــای 1 و 2 و 3 مســاوی اســت بــا 

یک چهلــم آخریــن مقــرری خدمــت ضــرب در ســنوات خدمــت.
ــک  ــا ی ــت ب ــاوی اس ــای 4 و 5 مس ــتخدمین رتبه  ه ــدی مس ــزان تقاع ــًا - می  ثانی

ــت. ــنوات خدم ــرب در س ــت ض ــرری خدم ــن مق ــم آخری ــل و پنج چه
بــا  تقاعــدی مســتخدمین رتبه هــای 6 و 7 مســاوی اســت   ثالثــًا - میــزان 

خدمــت. ســنوات  ضــرب در  خدمــت  مقــرری  آخریــن  یک پنجاهــم 
مشــاهده می شــود بــا ایــن قانــون فــرد شــاغل در اداره پســت و تلگــراف نســبت بــه 
ــی مســتمری بیشــتری خواهــد داشــت چراکــه هــم  ــای خــود در دیگــر ادارات دولت همت
ضریــب افزایــش ســنواتی افزایــش یافتــه اســت و هــم مبنــای محاســبه مســتمری، آخرین 
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ــا  ــرای افــراد ب ــه ای اســت کــه ب ــه گون ــا نیــز ب حقــوق فــرد اســت. شــیوه محاســبه مزای
ــده اســت. ــه ش ــر گرفت ــری در نظ ــی باالت ــرخ جایگزین ــر، ن ــای پایین ت رتبه ه

1-2-اصالحاتسال1345

ــال 1347  ــا س ــی ت ــا تغییرات ــال 1301 ب ــون مصــوب س ــد قان ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
اجــرا شــد در ســال 1345 تغییــرات متعــددی در قانــون اعمــال شــد و بــه تصویــب دوبــاره 
ــه اســتناد گفته هــای  ــه اجــرا درآمــد. ب ــون مذکــور از ســال 1347 ب مجلــس رســید و قان
فریــدون معتمــد وزیــری کــه ریاســت کمیســیون اســتخدامی را در زمــان تصویــب قانــون 
ــر  ــر ذک ــن تغیی ــرای ای ــوان ب ــل را عمــده می ت ــد دلی ــه عهــده داشــته اســت چن 1345 ب

کــرد:
مقابلــه بــا هــرم وارونــه ســاختار دولتــی کــه در آن قاعــده هــرم، کوچــک و رأس  ●

ــروه و  ــن گ ــرای تعیی ــدی ب ــن راســتا قواعــد جدی ــزرگ شــده اســت: در ای آن ب
طبقــه  کارمنــدان تعییــن شــد و شــرایط ارتقــا نیــز تغییــر کــرد. )مشــروح مذاکرات 

مجلــس شــورای ملــی، 9 تیــر 1345(
تعییــن تکلیــف بــا وضعیــت کارمنــدان پیمانــی: در زمــان تصویــب ایــن قانــون  ●

ــت  ــه وضعی ــد ک ــت بوده ان ــت دول ــی در خدم ــد پیمان ــزار کارمن ــش از 50 ه بی
اســتخدامی آنهــا نامعلــوم بــود. ایــن قانــون زمینــه را بــرای تغییــر وضعیــت ایــن 

ــان( ــرد )هم ــا می ک ــه رســمی مهی ــی ب ــدان از پیمان کارمن
افزایش سال های خدمت کارمندان و به تعویق انداختن بازنشستگی. ●

ــا ایــن توضیــح قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب 1345 از دو منظــر بــر سیســتم  ب
بازنشســتگی اثــر گذاشــت؛ نخســت، شــرایط جدیــد حقــوق و دســتمزد کارمنــدان و دوم، 

شــرایط جدیــد بازنشســتگی.
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الف(تغییراتدرشرایطحقوقودستمزدشاغالن

 در قانــون ســال 1345شــرایط جدیــد بــرای محاســبه حقــوق و دســتمزد شــاغالن تعییــن 
ــی و پســت  ــدرک تحصیل ــه م ــه ب ــا توج ــد ب ــر کارمن ــد ه ــون جدی ــر اســاس قان ــد. ب ش
ــز  ــه ازای هــر دو ســال خدمــت نی ــت و ب ــرار می گرف ــروه شــغلی ق ــک گ ســازمانی در ی
ــز  ــوق نی ــبه حق ــرای محاس ــه(. ب ــر 15 پای ــد )حداکث ــه می ش ــرد اضاف ــه ف ــه ب ــک پای ی
ــه  ــا )ک ــدد مبن ــد در ع ــن می ش ــه تعیی ــه بودج ــاالنه در الیح ــم آن س ــه رق ــی ک ضریب
ــه  ــرای هم ــده و ب ــرب ش ــد( ض ــت می آم ــدول به دس ــرد از ج ــه ف ــاس گروه-پای ــر اس ب
کارمنــدان مشــمول قانــون اعمــال می شــد. ایــن شــیوه بــه سیســتم گروه بنــدی معــروف 
اســت کــه بــا مشــاوران آمریکایــی در آن زمــان اجرایــی شــد. ایــن تغییــرات در مــواد 30 

تــا 34 ایــن قانــون شــرح داده شــده اســت:
مــاده30- کلیــه مشــاغل وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــي مشــمول ایــن قانــون 
ــف  ــور اداري و اســتخدامي کشــور مکل ــرد. ســازمان ام ــرار می گی ــروه ق در دوازده گ
ــرایط  ــئولیت ها و ش ــف و مس ــت وظای ــاس اهمی ــر اس ــاغل را ب ــه مش ــت کلی اس
ــه یکــي از  ــراي تخصیــص ب ــدي و ب ــه طبقه بن ــات و تجرب تصــدي از لحــاظ معلوم

ــد. ــورا پیشــنهاد کن ــه ش ــور ب ــه مزب ــاي دوازده گان گروه ه
ــاي  ــراي تصــدي مشــاغل یکــي از گروه ه ــط ب ــاده31- اســتخدام رســمي فق م
دوازده گانــه مذکــور در مــاده 30 بــه عمــل خواهــد آمــد و در هــر مــورد ســازمان امــور 
ــراي آن صــورت  ــه شــغلي کــه اســتخدام ب ــا توجــه ب اداري و اســتخدامي کشــور ب
ــد. ــن مي کن ــرد تعیی ــرار مي گی ــد در آن ق ــتخدم جدی ــه مس ــي را ک ــرد گروه مي گی

مــاده32- حقــوق ماهانــه مســتخدمین رســمي مشــمول ایــن قانــون بــه موجــب 
جــدول واحــد بــر مبنــاي عــدد صــد تعییــن مي شــود.

ــاده 3 کــه در  ــي مذکــور در م ــان مقامــات دولت ــه متصدی تبصــره- حقــوق ماهان
ــر نخســت وزیر  ــرد به اســتثنای رئیــس دفت ــرار نمی گی جــدول موضــوع ایــن مــاده ق
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و رئیــس دفتــر وزیــر بــا توجــه بــه جــدول حقــوق منــدرج در ایــن مــاده و عــدد صــد 
کــه مبنــاي آن قــرار داده شــده اســت بــه شــرح زیــر تعییــن می شــود:

الف - معاون وزارتخانه 875
ب - اســتاندار، ســفیر، معــاون نخســت وزیر، مدیرعامــل ســازمان برنامــه، دبیــر کل 

ســازمان امــور اداري و اســتخدامي کشــور 1000
ت - وزیر 1125

ت - نخست وزیر 1250
ــن  ــال تعیی ــل ری ــاده 32، چه ــوع م ــوق موض ــدول حق ــب ج ــاده33-ضری م

می شــود. ســازمان امــور اداري و اســتخدامي کشــور مکلــف اســت در مــوردي کــه 
ــه علــت افزایــش هزینــه زندگــي و عوامــل دیگــر تغییــر ضریــب جــدول حقــوق  ب
ــد. ــت پیشــنهاد کن ــه دول ــب مجلســین ب ــراي تصوی ــب را ب ــر ضری ضــروري باشــد تغیی

مــاده34- مســتخدم رســمي بــه اســتناد شــغلي کــه بــراي آن اســتخدام می شــود 
ــا رعایــت شــرایط  ــد ب ــوط وارد خدمــت مي شــود و مي توان ــه یــک گــروه مرب در پای

مقــرر در ایــن قانــون تــا آخریــن پایــه همــان گــروه ترفیــع یابــد.
در مــاده 38 و 39 ایــن قانــون عــالوه بــر حقــوق، بــرای مســتخدمین دولــت 
ــت از  ــوا، محرومی ــدی آب و ه ــه کار، ب ــغل، اضاف ــاده ش ــب فوق الع ــی در قال فوق العاده های
تســهیالت زندگــی، محــل خدمــت، روزانــه، اشــتغال خــارج از کشــور، کســری صنــدوق، 
تضمیــن، ســختی شــرایط محیــط کار و نوبــت کاری در نظــر گرفتــه شــد کــه متناســب بــا 

ــد. ــت می ش ــراد پرداخ ــه اف ــغلی ب ــرایط ش ش
ایــن قانــون اگرچــه در ســال 1345 بــه تصویــب رســید امــا اجــرای آن در دو مرحلــه 
یکــی در ســال 1347 و دیگــری در ســال 1352 عملــی شــد. در ســال 1347 شــرایط تعیین 
حقــوق و دســتمزد بــه شــکل گرو ه بنــدی مصــرح در ایــن قانــون تغییــر کــرد و در ســال 
1352 پرداخــت فوق العاده هــا عملیاتــی شــد؛ از ایــن فوق العاده هــا )فوق العاده هــای 
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ــتگی  ــوق بازنشس ــن حق ــاب در تعیی ــل احتس ــا قاب ــد ام ــت می ش ــور برداش ــتمر( کس مس
نبــود.

بایــد توجــه داشــت از همــان ابتــدای تصویــب قانــون برخــی از گروه هــا از شــمولیت 
ــات  ــار ، ســازمان اطالع ــد از: وزارت درب ــارت  بودن ــا عب ــن گروه ه آن مســتثنا شــده اند؛ ای
ــه صــورت  ــه آنهــا ب ــوط ب و امنیــت کشــور، مؤسســات دولتــی کــه طبــق اساســنامه مرب
ــوند، شــهرداری ها و مؤسســات  ــون تجــارت اداره ش ــدرج در قان یکــی از شــرکت های من
تابــع آنهــا و انجمن هــای بهــداری و ســازمان هایی کــه جنبــه محلــی دارنــد، مســتخدمین 
تابــع مقــررات قانــون اســتخدام نیروهــای مســلح، دارنــدگان رتبه هــای قضایــی و هیئــت 
علمــی، مســتخدمین مجلســین و ســازمان بیمه هــای اجتماعــی. درنتیجــه ایــن اســتثنائات 
ــن  ــز بی ــان بازنشســتگی نی ــه در زم ــی اســت ک ــل پیش بین ــوق، قاب ــن حق در شــیوه تعیی
بازنشســتگان ایــن نهادهــا و دیگــر مســتخدمین دولــت تفــاوت دریافتــی حتــی بــا شــرایط 

یکســان کاری و تحصیلــی وجــود خواهــد داشــت.
ــان در  ــن کارکن ــت بی ــه می  توانس ــری ک ــل دیگ ــه، عام ــورد پیش گفت ــر م ــالوه ب ع
ــود. از  ــی ب ــای پرداخت ــد، فوق العاده ه ــاد کن ــای را ایج ــف تفاوت ه ــتگاه های مختل دس
آنجایــی کــه هــر دســتگاهی می  توانســت میــزان فوق العــاده مربــوط بــه کارمنــدان خــود 
را تعییــن کنــد )بــا ســقف مشــخص(، دریافتــی افــراد در دســتگاه  های مختلــف از دریافتــی 
ــی  ــن دریافت ــه بی ــود و درنتیج ــاوت ب ــه متف ــروه و پای ــدول گ ــاس ج ــر اس ــده ب تعیین ش

ــز احتمــال اختــالف وجــود داشــت. ــف نی ــراد در دســتگاه های مختل اف

ب(موادقانونیمربوطبهتغییرشرایطبازنشستگی

ــر  ــال 1345، طوالنی ت ــون س ــب قان ــداف تصوی ــی از اه ــد یک ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــاده 74  ــود. در م ــده ب ــان ش ــتگی بی ــن بازنشس ــر انداخت ــه تأخی ــتغال و ب ــدن دوره اش ش

ــود: ــان شــده ب ــت بی ــرای مســتخدمین دول ــی ب ــون شــرایط بازنشســتگی عموم قان
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مــاده74- مســتخدم رســمي مي توانــد طبــق شــرایط زیــر تقاضــاي بازنشســتگي 
کنــد و دولــت مکلــف بــه قبــول آن اســت.

الف- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.

ب- داشتن حداقل پنجاه وپنج سال سن با الاقل سي سال سابقه خدمت.
بــا ایــن حــال در همیــن قانــون نیــز بــرای افــرادی کــه در زمــان تصویــب 11 ســال 
یــا بیشــتر ســابقه کار داشــته اند تخفیفاتــی در نظــر گرفتــه شــده بــود: افــرادی بــا ســابقه 
ــرای  ــا 24 ســال ســابقه کار داشــتند و ب 11 ســال امــکان بازنشســتگی در 49 ســالگی ب
ــه 23 ســال ســابقه و 48 ســال ســن کاهــش  ــن نســبت ب ــا 12 ســال ســابقه ای ــراد ب اف
می یافــت. ایــن رونــد ادامــه داشــت تــا درنهایــت بــرای افــرادی کــه در تاریــخ تصویــب 
قانــون 20 ســال ســابقه خدمــت داشــتند شــرط امــکان بازنشســتگی بــا همــان 20 ســال 
ــکان  ــون ام ــن قان ــود در ای ــد. مشــاهده می ش ــم می ش ــالگی فراه ــابقه در ســن 45 س س
ــرایط  ــت و ش ــده اس ــذف ش ــنی ح ــرط س ــدون ش ــابقه و ب ــال س ــا 20 س ــتگی ب بازنشس

ــود. ــخت تر می ش ــی س ــتگی اندک بازنشس
در ماده 78 نیز شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی تعیین شده بود:

ــت از  ــارت اس ــمي عب ــتخدمین رس ــتگي مس ــوق بازنشس ــزان حق ــاده 78 - می م
متوســط حقــوق پایــه آنــان ضــرب در ســنوات خدمــت مشــروط بــر این کــه حقــوق 
ــد. ــاوز نکن ــتگي تج ــل از بازنشس ــي قب ــوق دریافت ــن حق ــان از آخری ــتگي آن بازنشس

ــه  ــارت از معــدل حقــوق پای ــون عب ــن قان تبصــره 1 - متوســط حقــوق از لحــاظ ای
مســتخدم رســمي در ســه ســال آخــر خدمــت اســت ولــي درصورتــي کــه مجمــوع 
ــزان آن همــان  ــر باشــد می ســنوات خدمــت رســمي مســتخدمي از ســه ســال کمت

ــود. معــدل حقــوق ســنوات خدمــت رســمي خواهــد ب
تبصــره 2 - اگــر متوســط حقــوق مســتخدمین رســمي کــه در تاریــخ تصویــب ایــن 
ــن  ــب ای ــخ تصوی ــي کــه در تاری ــزان حقوق ــت هســتند از می ــون در خدمــت دول قان
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ــر شــود حــق  ــه کمت ــق می گرفت ــان تعل ــه آن ــون در صــورت بازنشســته شــدن ب قان
ــاي  ــون مبن ــن قان ــخ تصویــب ای ــان در تاری ــد کــه حقــوق آن ــد درخواســت کنن دارن
احتســاب حقــوق بازنشســتگي ایشــان قــرار گیــرد ایــن درخواســت در صورتــي مــورد 
قبــول واقــع خواهــد شــد کــه مســتخدم رســمي متقاضــي در مــدت ده ســال تمــام 
طبــق ضرایــب قانونــي کســور بازنشســتگي را بــه تناســب حقــوق مــورد درخواســت 
ــد و در  ــال بنماین ــج س ــي پن ــت آن را ط ــد پرداخ ــا تعه ــد و ی ــه باش ــود پرداخت خ
صورتــي کــه نســبت بــه قســمتي از حقــوق مــورد تقاضــا در مــدت ده ســال مــورد 
ــه قســمتي از آن پرداخــت  نظــر کســور بازنشســتگي را پرداخــت کــرده و نســبت ب
ــي اســت. ــاوت کاف ــه مابه التف نکــرده باشــد تعهــد پرداخــت کســور فقــط نســبت ب

تبصــره 3 - میــزان حقــوق بازنشســتگي مســتخدمین رســمي کــه در دوران خدمــت 
ــا می شــوند اعــم از  ــه مقامــات دولتــي مذکــور در مــاده 3 منصــوب شــده ی خــود ب
شــاغل یــا بازنشســته بــا رعایــت مقــررات قســمت آخــر تبصــره 2 ایــن مــاده عبــارت 
اســت از یک ســی ام آخریــن حقــوق مقــام مربــوط طبــق جــدول حقــوق ایــن قانــون 
ــاوز  ــوط تج ــام مرب ــوق مق ــه از حق ــر این ک ــروط ب ــت مش ــنوات خدم ــرب در س ض
نکنــد. اگــر متصدیــان مقامــات مزبــور مشــمول مقــررات خــاص اســتخدامي باشــند 
ــد  ــوق بازنشســتگي اســتفاده کنن ــط از یکــي از دو حق ــد فق ــن صــورت مخیرن در ای
ــن تبصــره مســتثنا  ــر از شــمول ای ــر وزی ــر و رئیــس دفت ــر نخســت وزی رئیــس دفت

هســتند.
ــر  ــوق بازنشســتگی تغیی ــبه حق ــیوه محاس ــون ش ــن قان ــه در ای ــود ک ــاهده می ش مش
کــرده اســت و از یک شــصتم حــد وســط مقــرری متوســط ســه ســال ضــرب در ســنوات 

ــیده اســت. ــت رس ــال های خدم ــداد س ــه ضــرب در تع ــوق پای ــه متوســط حق ــت ب خدم
در مــاده 98 ایــن قانــون شــیوه شــاخص بندی مســتمری ها نیــز مشــخص و تصریــح 
ــه نســبت  ــد ب ــت بای ــدول مســتخدمین، دول ــب ج ــر در ضری ــود در صــورت تغیی ــده ب ش
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ــد. ــم کن ــز ترمی ــوق بازنشســتگان را نی ــر در هزینه هــای زندگــی حق تغیی
ــن و  ــاس قوانی ــر اس ــي ب ــران فعل ــتگان و وظیفه بگی ــوق بازنشس ــاده98- حق م
مقــررات ســابق کمــاکان از محــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري پرداخــت خواهــد 
ــد  ــر یاب ــاغل تغیی ــمي ش ــتخدمین رس ــدول مس ــب ج ــه ضری ــي ک ــد و در صورت ش
دولــت مکلــف اســت بــه نســبتي کــه هزینــه زندگــي موجــب ایــن تغییــر شــده اســت 

ــد. ــم کن ــران را ترمی ــتگان و وظیفه بگی ــوق بازنشس حق
در تبصــره مــاده 149 ایــن قانــون نیــز موضــوع متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان 

بــا شــاغالن مطــرح شــده بــود.
ــوق  ــم حق ــه ترمی ــاده نســبت ب ــن م ــف اســت در اجــراي ای ــت مکل تبصــره- دول

مســتخدمین بازنشســته و وظیفه بگیرهــا و در متناســب ســاختن آن بــا حقــوق 
ــل آورد. ــه عم ــدام الزم ب ــاغل اق ــتخدمین ش مس

مشــاهده می شــود در ایــن تبصــره بحــث متناســب ســاختن )و نــه لزومــًا برابــر کــردن( 
حقــوق بازنشســتگان با شــاغالن اســت.

1-3-تصویبقانونسال1353وتشکیلسازمانبازنشستگیکشوری

در ســال 1353 و تنهــا 8 ســال پــس از تصویــب قانــون ســال 1345، ارقــام مربــوط بــه 
تعییــن حقــوق در مــاده 32 بــا تغییراتــی همــراه بــود.

ــازمان بازنشســتگی  ــون، تأســیس س ــن قان ــب ای ــرات در قال ــن تغیی یکــی از مهم تری
کشــوری بــه عنــوان یــک موسســه مســتقل بــود کــه زیــر نظــر ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی کشــور اداره می شــد. درنتیجــه ایــن تغییــر تمامــی وظایــف و تعهــدات مربــوط 

بــه اداره کل بازنشســتگی بــه ایــن ســازمان انتقــال یافــت.
تغییــر دیگــر در ایــن قانــون مربــوط بــه شــرایط بازنشســتگی بود. بــر اســاس تبصره ای 
ــا  ــون اعمــال شــد اجــازه بازنشســتگی ب ــاده 74 قان ــه م ــن ســال و در اصالحی کــه در ای
بیــش از 20 ســال ســابقه بــا ســنوات ارفاقــی بــدون شــرط ســنی و بــدون پرداخــت کســور 
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ســنوات ارفاقــی و بــر اســاس آخریــن حقــوق قبــل از بازنشســتگی بــه کارمنــدان داده شــد 
و درواقــع یکــی از اهــداف تصویــب قانــون ســال 1345 را مخــدوش ســاخت.

ــوع  ــات موض ــی مؤسس ــرکت های دولت ــات و ش ــا و مؤسس ــره - وزارتخانه ه تبص

ــتخدام  ــون اس ــی قان ــه نهای ــب الیح ــخ تصوی ــا تاری ــد ت ــاده 2 می توانن ــد )ت( م بن
ــازمان و  ــا س ــه ی ــان وزارتخان ــی از معاون ــب از یک ــی مرک ــد هیئت ــا تأیی کشــوری  ب
یکــی از مدیــران بــه انتخــاب وزیــر یــا رئیــس ســازمان و مســئول امــور کارگزینــی 
و تصویــب وزیــر  یــا رئیــس ســازمان مســتخدمین رســمی شــمول قانــون اســتخدام 
کشــوری خــود را کــه حداقــل بیســت ســال ســابقه خدمــت دارنــد بازنشســته کننــد. 
بــه مــدت خدمــت  ایــن قبیــل مســتخدمین فقــط در احتســاب حقــوق بازنشســتگی 
ــزوده می شــود و خدمــت  ــدون پرداخــت کســور بازنشســتگی اف ــر ده ســال ب حداکث
زایــد بــر ســی ســال قابــل محاســبه نخواهــد بــود و در تعییــن حقــوق بازنشســتگی 
آنــان بــه جــای متوســط حقــوق آخریــن حقــوق قبــل بازنشســتگی مبنــای محاســبه 

ــرد. ــرار می گی ق
ــد در  ــتگان جدی ــرای بازنشس ــی ب ــرایط خاص ــره ش ــن تبص ــود در ای ــاهده می ش مش
نظــر گرفتــه شــد )ســنوات ارفاقــی و مبنــا بــودن آخریــن حقــوق( کــه بــرای بازنشســتگان 
ــروه از  ــن دو گ ــاوت بی ــرای تف ــی ب ــت مبنای ــه می  توانس ــت و درنتیج ــرار نیس ــی برق قبل

بازنشســتگان باشــد.

نخستینهمسانسازیدرقالبتبصره85بودجهسال1356کلکشور

ــب  ــی در قال ــال 1345 پرداخت های ــوب س ــون مص ــد در قان ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
فوق العــاده بــرای کارکنــان دولــت در نظــر گرفتــه شــد کــه از آنهــا کســور بازنشســتگی 
ــر  ــدند. کس ــه نمی ش ــر گرفت ــتگی در نظ ــوق بازنشس ــبه حق ــا در محاس ــد ام ــم می ش ک
ــا  ــود ت ــدوق ایجــاد ش ــرای صن ــدی ب ــع درآم ــد منب ــث می ش ــا باع کســور از فوق العاده ه
ــوان  ــد بت ــد ش ــه خواه ــتیبانی مواج ــبت پش ــش نس ــا کاه ــدوق ب ــه صن ــی ک در دوره های
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ــبه  ــدم محاس ــر ع ــرف دیگ ــرد. از ط ــران ک ــری ها را جب ــی از کس ــل بخش ــن مح از ای
فوق العاده هــا در زمــان بازنشســتگی باعــث شــده بــود اختالفــی بیــن بازنشســتگان قدیــم 
و جدیــد بــه وجــود نیایــد؛ امــا بــا بازنشســته شــدن گروه هــای نخســت از شــاغالنی کــه 
ــالف  ــد، اخت ــده بودن ــد ش ــا بهره من ــود از فوق العاده ه ــت خ ــر خدم ــال آخ ــد س در چن
دیگــری بــروز پیــدا کــرد: اختــالف بیــن دریافتــی آخــر شــاغالن )کــه فوق العاده هــا بــه 
ــدون دریافــت فوق العــاده(.  شــاغل پرداخــت می شــد( و نخســتین حقــوق بازنشســتگی )ب
ایــن اختــالف باعــث اعتــراض بازنشســتگان جدیــد شــد چراکــه بــا یــک افــت محســوس 
ــال 1356  ــه س ــون بودج ــاق در قان ــن اتف ــه ای ــد. درنتیج ــه بودن ــود مواج ــی خ در دریافت
تبصــره ای گنجانــده شــد کــه بــر مبنــای آن شــیوه محاســبه حقــوق بازنشســتگان قبلــی 
تغییــر یافــت و بــه جــای میانگیــن ســه ســال آخــر باالتریــن شــغل مــورد تصــدی در زمان 
خدمــت مبنــای محاســبه حقــوق بازنشســتگی قــرار گرفــت. درنتیجــه ایــن تغییــر حقــوق 
ــته  ــاغل و بازنشس ــن ش ــده بی ــاد ش ــالف ایج ــرد و از اخت ــدا ک ــش پی ــتگان افزای بازنشس

کاســته شــد.

تبصره85

الــف - در اجــرای تبصــره مــاده 149 قانــون اســتخدام کشــوری بــه منظــور متناســب 
ــاغل  ــتخدمین  ش ــا مس ــران ب ــته و وظیفه بگی ــتخدمین بازنشس ــوق مس ــاختن حق س
ــی  ــه ازکارافتادگ ــوق بازنشســتگی و وظیف ــتخدام کشــوری، حق ــون اس مشــمول قان
ــا  ــته ی ــال 1356 بازنشس ــان س ــا پای ــه ت ــمی ک ــتخدمین رس ــه وراث مس و وظیف
ــان از  ــه آن ــا وظیف ــوق بازنشســتگی ی ــا بشــوند و حق ــوت شــده ی ــا ف ــاده ی  ازکارافت
ــاس  ــر اس ــال 1356ب ــود از اول س ــت می ش ــوری پرداخ ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
 باالتریــن شــغل مــورد تصــدی در زمــان خدمــت طبــق آیین نامــه ای کــه ظــرف ســه 
مــاه از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون بــه پیشــنهاد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 
ــد از  ــین می رس ــتخدام مجلس ــیون های اس ــب کمیس ــه تصوی ــم و ب ــوری تقدی کش
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ــدول  ــه ج ــای دوازده گان ــا گروه ه ــب ب ــدی و متناس ــا طبقه بن ــرازی ی ــق هم ت طری
حقــوق قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب 1345 و اصالحاتــی کــه در آن تاکنــون 
ــه  ــل ب ــش حاص ــبه و افزای ــال محاس ــاد )70( ری ــب هفت ــا ضری ــده ب ــل آم ــه عم ب
ــه  ــال ب ــا دو س ــر ت ــود حداکث ــن می ش ــور تعیی ــه مذک ــه در آیین نام ــبت هایی ک نس
حقــوق ماهانــه بازنشســتگان و وظیفه بگیــران مشــمول ایــن بنــد اضافــه و از  صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری پرداخــت خواهــد شــد. در صورتــی کــه حقــوق بازنشســتگی یــا 
وظیفــه ای کــه بــه ترتیــب مذکــور در فــوق تعییــن می شــود از حقــوق بازنشســتگی 
ــا وراث قانونــی وی  ــه مســتخدم ی ــه موجــب مقــررات فعلــی ب ــا وظیفــه ای کــه ب ی
ــررات  ــق مق ــه طب ــا وظیف ــوق بازنشســتگی ی ــر باشــد حق ــه اســت کمت ــق گرفت تعل
فعلــی کمــاکان قابــل پرداخــت خواهــد بــود. افزایــش مــاه اول ناشــی از اجــرای ایــن 
تبصــره در موقــع پرداخــت کســر و بــه درآمــد صنــدوق بازنشستگی کشــوری منظــور 
ــی و  ــی علم ــات عال ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــمی هیئت علم ــای رس ــود. اعض می ش
ــاص  ــررات خ ــمول مق ــین مش ــتخدمین مجلس ــی و مس ــای قضای ــدگان پایه ه دارن

ــند. ــود می باش خ
ب - در صورتــی کــه حقــوق بازنشســتگی یــا وظیفــه ازکارافتادگــی یــا وظیفــه وراث 
مســتخدمین رســمی کــه از اول فروردیــن مــاه ســال 1356 بــه بعــد بازنشســته  یــا 
ازکارافتــاده یــا فــوت می شــوند از حقوقــی کــه بــه ترتیــب مقــرر در بنــد فــوق بــرای 
مســتخدم رســمی نظیــر تعییــن می شــود کمتــر شــود حقــوق آنــان بــه ترتیــب مقــرر 

در بنــد مذکــور برقــرار و پرداخــت خواهــد شــد.
ایــن تبصــره بودجــه را می تــوان نخســتین قانــون همسان ســازی دانســت کــه هــدف 
از آن متناســب ســاختن )و نــه لزومــًا برابــری( حقــوق بازنشســته بــا ضریــب گــروه شــغلی 
ــه بازنشســتگان شــرایط یکســانی در  ــرای هم ــن ب ــر ای ــد مشــابه اســت. عــالوه ب کارمن
ــای  ــدی مبن ــورد تص ــغل م ــن ش ــه در آن باالتری ــود ک ــن می ش ــتمری تعیی ــن مس تعیی
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ــون  ــز برخــی دســتگاه ها و مشــاغل از قان ــد در اینجــا نی ــن مســتمری اســت. هرچن تعیی
اســتخدامی مجــزا و مشــمول قوانیــن خــاص خــود هســتند و درنتیجــه تفــاوت بیــن آنهــا 

و دیگــر بازنشســتگان بــه قــوت خــود باقــی اســت.

1-4-تغییرقوانیندرسالهای1357و1358

در ســال های 1357 و 1358 قوانیــن متعــدد و اثرگــذاری در حــوزه بازنشســتگی و اشــتغال 
بــه تصویــب رســید کــه بــه مهم تریــن آنهــا اشــاره می شــود:

ــغل را  ــای ش ــغ فوق العاده ه ــت مبل ــهریور 1357 دول ــغل: در ش ــادهش ــشفوقالع افزای

بــرای کارکنــان خــود بــه صــورت برابــر بــه میــزان 750 تومــان افزایــش داد. چشــم گیر 
بــودن ایــن مبلــغ زمانــی بهتــر درک می شــود کــه توجــه داشــته باشــیم حداقــل حقــوق 
کارگــری در همیــن ســال 630 تومــان بــوده اســت. ایــن افزایــش تنهــا بــرای شــاغالن 

ــد. ــود و درنتیجــه بازنشســتگان از آن بی بهــره بودن ــه شــده ب ــت در نظــر گرفت دول
ــه  ــی ک ــن مهم ــه قوانی ــتگی:از جمل ــتغالوبازنشس ــوقاش ــرایحق ــقفب ــنس تعیی

ــرای بازنشســتگان و  ــن ســقف حقــوق ب ــون تعیی ــه تصویــب رســید قان در ســال 1358 ب
ــی  شــد.  ــان ســال اجرای ــاه هم ــرداد م ــه از اول خ ــود ک شــاغالن مصــوب 4 /1358/2 ب
بــه موجــب مــاده 1 ایــن قانــون حداکثــر حقــوق بــرای شــاغالن 20 هــزار تومــان و بــه 
موجــب مــاده 3 آن، حداقــل حقــوق بازنشســتگی 18000 ریــال )1800تومــان( و حداکثــر 
ــن  ــان([ تعیی ــال )8630  توم ــان( ]در عمــل 86300 ری ــال )15 هــزار توم آن150.000 ری

شــد:
ــوع  ــه وراث ) مجم ــی و وظیف ــه ازکارافتادگ ــتگی و وظیف ــل بازنشس ــاده 3 - حداق م
پرداختــی بــه وارث( و مســتمری و شــهریه افــرادی کــه حقــوق بازنشســتگی یا وظیفــه 
ــه موجــب  ــا ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری ی ــان از صن ــا شــهریه آن ــا مســتمری ی ی
قوانیــن و مقــررات خــاص از اعتبــار وزارتخانه هــا و مؤسســات و شــرکت های 
ــدوق  ــا صن ــهرداری ها و ی ــت و ش ــه دول ــته ب ــی وابس ــات انتفاع ــی و مؤسس  دولت
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ــر آن  ــاه و حداکث ــال در م ــزار ری ــوط پرداخــت می شــود هجــده ه بازنشســتگی مرب
یکصــد  و پنجــاه هــزار ریــال در مــاه و همچنیــن حداکثــر حقــوق کارکنــان آمــاده بــه 

خدمــت یکصــد هــزار ریــال در مــاه اســت.
تعییــن حداقــل حقــوق بــرای صندوق بازنشســتگی بســیار اهمیــت دارد چراکــه صندوق  
ــی  ــت حقوق ــه ای مســتحق دریاف ــه لحــاظ بیم ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــد ب ــور می کن را مجب
کمتــر از حداقــل هســتند، حقــوق حداقــل برقــرار شــود. ایــن مصوبــه در کنــار مصوبــات 
مربــوط بــه تغییــر وضعیــت کارکنــان غیررســمی نشــان دهنده بــار مالــی ســنگین بــرای 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت. در واقــع صنــدوق در ایــن وضعیــت مجبــور اســت 
ــا  ــر ب ــی براب ــد حقوق ــز کســور پرداخــت نکرده ان ــاه نی ــک م ــه بعضــًا ی ــرادی ک ــرای اف ب

حداقــل حقــوق دیگــر کســورپردازان برقــرار کنــد.

1-5-دهه1360وثباتدرحقوقومزایا

ــر  ــه علــت شــرایط جنــگ تحمیلــی تغیی ــی دهــه 1360 و ب در ســال های ابتدایــی و میان
قابــل مالحظــه ای در شــرایط حقــوق و دســتمزد کارکنــان دولــت ایجــاد نشــد. در ســال 
ــد.  ــا ســال 1374 ثابــت مان ــه 100 رســید و ایــن رقــم ت 1358 ضریــب تعییــن حقــوق ب
ــن ســال از 1800  ــد و در ای ــت مان ــا ســال 1366 ثاب ــز ت ــوق بازنشســتگی نی ــل حق حداق
تومــان بــه 2300 تومــان افزایــش یافــت. در ایــن دوره افزایــش حقــوق شــاغالن تنهــا از 

مســیر تغییــر گــروه شــغلی و پایــه آنهــا بــوده اســت.
در ســال های پایانــی دهــه 60 یکــی از قوانیــن اثرگــذار در حــوزه بازنشســتگی 
ــون اســتخدام  ــون اصــالح مقــررات بازنشســتگی و وظیفــه قان ــه تصویــب رســید؛ »قان ب
ــتخدام  ــون اس ــد، در قان ــه ش ــه گفت ــور ک ــوب 1368/12/13. همان ط ــوری« مص کش
ــی  ــه، مبالغ ــداول گروه-پای ــای ج ــر مبن ــوب ب ــای مص ــوق و مزای ــار حق ــوری در کن کش
ــور  ــا کس ــه از آنه ــت ک ــق می گرف ــدان تعل ــه کارمن ــغل ب ــاده ش ــوان فوق الع ــت عن تح
ــدند.  ــه نمی ش ــر گرفت ــتگی در نظ ــوق بازنشس ــبه حق ــا در محاس ــد ام ــت می ش برداش
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ــوق  ــبه حق ــز در محاس ــغل نی ــاده ش ــد فوق الع ــرر ش ــال 68  مق ــوب س ــون مص در قان
ــود. ــاظ ش ــتگی لح بازنشس

در مــاده 5 ایــن قانــون حقــوق بازنشســتگانی کــه در گذشــته بازنشســته شــده بودنــد 
نیــز افزایــش یافــت:

ــوع  ــه وراث و مجم ــی و وظیف ــه ازکارافتادگ ــتگی و وظیف ــوق بازنشس ــاده 5 - حق  م
پرداختــی بــه وراث مســتخدمین رســمی مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری  
و مســتخدمینی کــه از لحــاظ بازنشســتگی و وظیفــه مشــمول قانــون مزبــور 
ــال 1346  ــان س ــا پای ــند و ت ــوری می باش ــتگی کش ــدوق بازنشس ــترک صن و مش
ــد و  ــش می یاب ــزان 20% افزای ــه می ــوت شــده اند، ب ــا ف ــاده و ی بازنشســته  و ازکارافت
ــان ســال 1368 بازنشســته  ــا پای ــخ 1347/1/1 ت ــورد مســتخدمینی کــه از تاری در م
یــا ازکارافتــاده  و یــا فــوت شــده اند، بــه ازای هــر دو ســال ســابقه پرداخــت 
ــغل و  ــای ش ــا مزای ــغل ی ــاده ش ــتمر، فوق الع ــای مس ــتگی از مزای ــور بازنشس کس
ــر 20% مذکــور حقــوق  فوق العاده هــای مربــوط 1% ) نیــم درصــد در ســال( عــالوه ب
ــزوده خواهــد شــد )در  ــه وراث اف ــا وظیف ــه ازکارافتادگــی و ی ــا وظیف بازنشســتگی ی
ــور اعمــال نخواهــد شــد( مشــروط  ازای ســنوات خدمــت  ارفاقــی افزایش هــای مزب
ــر ایــن کــه مجمــوع افزایش هــای ایــن مــاده بــرای مســتخدمین مــورد بحــث از  ب
%30 حقــوق بازنشســتگی و  وظیفــه ازکارافتادگــی و وظیفــه وراث تجــاوز نکنــد. کســر 

ــود.   ــوب می ش ــال محس ــک س ــال ی س
تبصــره - در مــورد مســتخدمینی کــه بــا ارفــاق ســنوات خدمــت بازنشســته شــده اند، 
حقــوق بازنشســتگی بــدون ارفــاق مــالک افزایــش موضــوع ایــن مــاده قرار خواهــد 

. فت گر
ــم  ــر حقــوق بازنشســتگان قدی ــرای تغیی ــون شــرایط ب ــن قان مشــاهده می شــود در ای
و متناســب ســاختن آن بــا شــرایط تعییــن حقــوق بــرای بازنشســتگان جدیــد دیــده شــده 
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اســت امــا بــرای بازنشســتگان قدیــم دو قاعــده مختلــف وجــود دارد؛ بــرای افــرادی کــه 
پیــش از ســال 1346 بازنشســته شــده اند 20 درصــد و بــرای افــرادی کــه از ســال 1346 
ــده  ــر ش ــوق امکان پذی ــش حق ــد افزای ــا 30 درص ــده اند از 20 ت ــته ش ــا 1368 بازنشس ت

اســت.
همان طــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، پــس از اضافــه شــدن فوق العــاده شــغل بــه 
ــاده در ســقف مشــخص  ــغ فوق الع ــن مبل ــان، دســتگاه ها در تعیی ــای کارکن حقــوق و مزای
اختیــار داشــتند و ایــن موضــوع اختــالف دریافتــی را بیــن شــاغالن دســتگاه های مختلــف 
و شــاغالن یــک دســتگاه در دوره هــای مختلــف ایجــاد می کــرد درنتیجــه زمانــی کــه ایــن 
ــا  ــاوت در دریافتی ه ــد، تف ــال ش ــوق بازنشســتگی اعم ــبه حق ــغل در محاس ــاده ش فوق الع
ــای  ــتگاه در دوره ه ــک دس ــتگان ی ــف و بازنشس ــتگاه های مختل ــتگان دس ــرای بازنشس ب
ــن  ــه در ای ــه اگرچ ــت ک ــوان گف ــر می ت ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــر ب ــف اجتناب ناپذی مختل
ــده شــده  ــد دی ــا بازنشســتگان جدی ــون تغییــر حقــوق بازنشســتگان قدیــم متناســب ب قان
بــود امــا اینکــه در عمــل تــا چــه میــزان ایــن تغییــر باعــث متناســب ســاختن حقــوق شــد 

محــل تردیــد اســت.

1-6-دهه1370وتصویبقانوننظامهماهنگ

یکــی از مهم تریــن قوانیــن مربــوط بــه امــور اداری و اســتخدامی کشــور، »قانــون نظــام 
هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت« بــود کــه در تاریــخ 1370/6/13 بــه تصویــب رســید. 
در ایــن قانــون جــدول محاســبه حقــوق شــاغالن تغییــر یافــت و بــه جــای 12 گــروه و 
ــر ایــن اســاس هــر  ــرای تعییــن حقــوق شــاغالن طراحــی شــد. ب ــه، 20 گــروه ب 15 پای
فــرد بــر مبنــای مــدرک تحصیلــی و نــوع شــغل و مســئولیت خــود در یکــی از گروه هــای 
بیســت  گانه قــرار می گرفــت، بــرای هــر کــدام از ایــن گروه هــا یــک عــدد مبنــا تعریــف 
ــاده 33  ــده در م ــن ش ــب تعیی ــدد در ضری ــن ع ــق ضــرب ای ــرد از طری ــوق ف ــد و حق ش

ــد. ــبه می ش ــتخدام کشــوری محاس ــون اس قان
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ــتخدام کشــوری  ــون اس ــمی مشــمول قان ــا مســتخدمین رس ــوق مبن ــاده 1 - حق  م
و مقــررات اســتخدامی شــرکت های دولتــی مصــوب 1352 برابــر اســت بــا 
ــا  ــدد مبن ــور در ع ــون مذک ــاده 33 قان ــوع م ــوق موض ــب حق ــرب ضری حاصل ض
گــروه مربــوط بــه شــرح جــدول زیــر کــه جایگزیــن جــدول حقــوق مــاده 32 قانــون 

اســتخدام کشــوری می شــود.

1234567891011گروه
4004505005606206807408108809501020عدد مبنا

فواصــل اعــداد مبنــا گروه هــای متوالــی بعــد از گــروه 11 بــه ترتیــب 70 و حداکثــر 
گــروه قابــل احــراز، گــروه 20 خواهــد بــود.

ــه  ــا توج ــغل ب ــاده ش ــر فوق الع ــل و حداکث ــون حداق ــن قان ــن در ای ــر ای ــالوه ب  ع
حقــوق مبنــا تعریــف شــد و دســتگاه ها مجــاز بودنــد فوق العاده هــای دیگــری بــا عنــوان 

ــد. ــود بپردازن ــدان خ ــه کارمن ــاص ب ــای خ ــا فوق العاده ه ــه ی ــاده کاران فوق الع
افزایــش ســنواتی حقــوق شــاغالن نیــز بــر مبنــای ایــن قانــون تغییــر کــرد. در قانــون 
اســتخدام کشــوری فــرد بــه ازای هــر دو ســال خدمــت یک پایــه می گرفــت و بــر مبنــای 
ــش  ــرایط افزای ــگ ش ــام هماهن ــون نظ ــاده 2 قان ــا در م ــت ام ــوق داش ــش حق آن افزای
ــر ســال  ــی شــاغالن، ه ــر اســاس ارزیاب ــه درنتیجــه آن ب ــده شــد ک ــوق دی ســاالنه حق

ــه می شــد: ــی شــاغل اضاف ــوق دریافت ــه حق درصــدی ب
 مــاده 2 - حقــوق مســتخدمین در هــر ســال بــا در نظــر گرفتــن خدمــت قابــل قبــول 

آنــان در ســال قبــل بــه شــرح زیــر تعییــن می گــردد:
) ضریب افزایش سنواتی + 1( = حقوق هر سال

ضریــب افزایــش ســنواتی ســاالنه بــر اســاس ارزشــیابی شــاغلین بــه میــزان 3، 4 و 
5 درصــد خواهــد بــود.

ــه موضــوع فوق العاده هایــی اختصــاص داشــت کــه  ــون هــم ب ــا 6 ایــن قان مــواد 4 ت
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دســتگاه ها مجــاز بودنــد بــرای کارکنــان خــود در نظــر بگیرنــد.
ــا %50  ــر ب ــل براب ــاغل حداق ــتخدمین ش ــغل مس ــاده ش ــزان فوق الع ــاده 4 - می م
ــوع کار  ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــردد ک ــن می گ ــوط تعیی ــروه مرب ــا گ ــوق مبن حق
ــا %150  ــا ت ــی در پرداخت ه ــاد هماهنگ ــور ایج ــه منظ ــئولیت ها ب ــف  و مس و وظای

ــش اســت. ــل افزای ــان قاب ــا آن ــوق مبن حق
مــاده 5 - بــه کارکنانــی کــه مشــاغل آنــان اســتاندارد شــده اســت و شــاغلین مربــوط 
ــت  ــاده ای تح ــد فوق الع ــه می نماین ــام وظیف ــده انج ــن ش ــتاندارد تعیی ــش از اس بی
عنــوان فوق العــاده کارانــه حداکثــر معــادل حقــوق مبنــای آنــان و بــر حســب ارزش 
واحــد اســتاندارد کار و کار اضافــی انجــام شــده در هــر مــاه پرداخــت خواهــد گردیــد.

ــت  ــگ پرداخ ــام هماهن ــرای نظ ــود در اج ــازه داده می ش ــت اج ــه دول ــاده 6 - ب م
بــه منظــور تطبیــق وضــع کارکنــان دســتگاهی مشــمول مقــررات خــاص و جــذب 
ــواردی  ــت در م ــرای مشــاغل تخصصــی و مدیری ــای مناســب ب ــداری نیروه و  نگه
ــد. ــع نمای ــی وض ــای خاص ــت فوق العاده ه ــده اس ــی نش ــون پیش بین ــن قان ــه در ای ک

ــا ایــن تغییــرات افزایــش قابــل توجهــی در حقــوق شــاغالن ایجــاد  بدیهــی اســت ب
ــتگان  ــاغالن و بازنشس ــن ش ــه بی ــل مالحظ ــاوت قاب ــای تف ــت مبن ــه می توانس ــد ک ش
باشــد. بــه همیــن دلیــل قانون گــذار در مــاده 15 همیــن قانــون افزایــش 20 درصــدی در 

حقــوق بازنشســتگان را نیــز مصــوب کــرد.
مــاده 15 ـ از تاریــخ 1371/1/1 بــه حقــوق بازنشســتگي و وظیفــه از کار افتادگــي و 
وظیفــه وراث قانونــي مســتخدمین متوفــي کــه تــا قبــل از تاریــخ مزبــور بازنشســته، 
ــزان بیســت درصــد )%20(  ــه می ــا بشــوند ب ــده ی ــر ش ــه بگی ــا وظیف ــاده ی ازکار افت

ــه می گــردد. ــاه ســال 1370( اضاف ــان )اســفند م ــي آن ــوق قبل حق
مشــاهده می شــود در ایــن قانــون زمینــه ای بــرای افزایــش حقــوق بازنشســتگان نیــز 
فراهــم شــده اســت بــا ایــن حــال از آنجایــی کــه شــیوه محاســبه حقــوق شــاغالن تغییــر 
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ــال های  ــد در س ــون جدی ــاس قان ــر اس ــی ب ــغل دریافت ــاده ش ــوق و فوق الع ــرده و حق ک
ــوق  ــی حق ــن دریافت ــاوت بی ــود، تف ــتگی می ش ــتمری بازنشس ــبه مس ــای محاس ــد مبن بع
ــتغال  ــرایط اش ــا ش ــتگان ب ــد )بازنشس ــم و جدی ــتگان قدی ــرای بازنشس ــتگی ب بازنشس
یکســان( اجتناب ناپذیــر می شــد. ایــن اختــالف ســه ســال بعــد و در ســال 1373 )زمــان 
بازنشســتگی نخســتین گروهــی کــه بــر مبنــای قانــون نظــام هماهنــگ حقــوق دریافــت 
ــام  ــون »نظ ــخ 23/6/1373 قان ــه در تاری ــد. درنتیج ــخص ش ــتر مش ــد( بیش ــرده بودن ک
هماهنــگ حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه« بــه تصویــب رســید کــه بــر مبنــای آن شــیوه 
محاســبه حقــوق بازنشســتگی تغییــر کــرد. در ایــن قانــون مقــرر شــد بــرای بازنشســتگان 
قبلــی کــه حقــوق آنهــا بــر مبنــای گروه-پایــه تعییــن شــده بــود ماننــد شــاغالن، جــدول 
ــروه  ــن گ ــود. تعیی ــبه ش ــر محاس ــار دیگ ــتگی ب ــوق بازنشس ــف و حق ــغلی تعری ــروه ش گ
شــغلی بازنشســتگان بــر مبنــای مــدرک تحصیلــی و ســابقه افــراد و مشــابه تعییــن گــروه 

بــرای شــاغالن بــود.
مــاده 2 - حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه مشــترکان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
کــه تــا تاریــخ اجــرای ایــن قانــون ]1/ 1/ 1374[ بازنشســته، ازکارافتــاده یــا فــوت 

ــود: ــن می ش ــر تعیی ــرح زی ــه ش ــده اند، ب ش
الــف - تعییــن حقــوق مبنــا بــر اســاس جــدول حقــوق موضــوع مــاده 1 قانــون نظــام 
هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت و تعییــن فوق العــاده شــغل مربــوط بــا  رعایــت 

مقــررات جــاری و مــورد عمــل شــاغالن دســتگاه مربــوط.
ب - اعمــال ســه درصــد )3%( افزایــش حقــوق مبنــا در ازای هــر ســال خدمتــی کــه 
ــه عنــوان افزایــش  ــا عناویــن مشــابه قــرار گرفتــه اســت ب ــه ی مــالک اعطــای پای

 ســنواتی.
ــه در  ــت ک ــر خدم ــال آخ ــه س ــغل س ــاده ش ــوق و فوق الع ــوع حق ــدل مجم ج - مع
ــررات  ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــود، ب ــن می ش ــاال تعیی ــف و ب ب ــای ال ــرای بنده اج
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ــوط، مبنــای محاســبه حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه قــرار می گیــرد و چنانچــه  مرب
ــه  حقــوق بازنشســتگی، وظیفــه ازکارافتادگــی و وظیفــه وراث ) مجمــوع پرداختــی ب
ــان  ــت کارکن ــگ پرداخ ــام هماهن ــون نظ ــاده 16 قان ــرر در م ــر مق وراث( از حداکث
دولــت تجــاوز کنــد، دوســوم مبلــغ مــازاد عــالوه بــر حداکثــر مزبــور قابــل پرداخــت 

 اســت.
تصویــب ایــن قانــون بدیــن معنــا بــود کــه حقــوق بازنشســتگی تمامــی بازنشســتگان 
و وظیفه بگیــران تــا ســال 1374 بــار دیگــر محاســبه و بــه شــیوه جدیــد پرداخــت شــود. 
ــی خــود در یــک گــروه مشــخص  ــای مــدرک تحصیل ــر مبن ــرد ب ــن کار هــر ف ــرای ای ب
ــا  ــروه ارتق ــک گ ــورد ی ــابقه حســب م ــال س ــا 5 س ــر 4 ی ــه ازای ه ــت و ب ــرار می گرف ق
پیــدا می کــرد. برخــی دســتگاه ها نیــز امتیــازات ویــژه داشــتند بــرای مثــال گــروه ورودی 

ــود. ــر از ســایر دســتگاه ها ب ــدان راه آهــن یــک گــروه باالت کارمن
ــتگان  ــرای بازنشس ــغل ب ــاده  ش ــت فوق الع ــده اس ــرر ش ــز مق ــاده )2( نی ــد »ج« م در بن
گذشــته هــم محاســبه شــود. از آنجایــی کــه بازنشســتگان در زمــان اشــتغال خــود ممکــن بود 
فوق العــاده ای دریافــت نکــرده باشــند یــا بــر مبنــای متفاوتــی بــرای آنهــا فوق العــاده در نظــر 
ــن بازنشســتگان  ــاده نوعــی شبیه ســازی بی ــود در محاســبه فوق الع ــود الزم ب ــه شــده ب گرفت
ــر پســت  ــغل در ه ــای ش ــور درصــد فوق العاده ه ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــام ش ــاغالن انج و ش
ســازمانی محاســبه شــد )بــرای مثــال کارشناســان )دارای مــدرک لیســانس( 80 درصــد حقــوق 
ــر دریافــت  گــروه شــغلی، فوق العــاده شــغل داشــتند. مشــاغل تخصصــی 25 درصــد اضافه ت
می کردنــد و بــرای مشــاغل مدیریتــی نیــز حداکثــر تــا 25 درصــد بیشــتر محاســبه و پرداخــت 
ــت  ــغل دریاف ــاده ش ــادل فوق الع ــی مع ــز مبلغ ــتگان نی ــا بازنشس ــن مبن ــر همی ــد( و ب می ش
کردنــد. در ایــن تطبیــق عوامــل مختلــف ماننــد ســابقه مربــوط یــا نامربــوط، پســت ســازمانی، 
ســنوات ارفاقــی و زمــان دریافــت مــدرک در نظــر گرفتــه می شــد. درنتیجــه ایــن تغییــرات 

افزایــش قابل توجهــی در مســتمری بازنشســتگان اتفــاق افتــاد.
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ــن و  ــالح قوانی ــون اص ــوان قان ــا عن ــری ب ــون دیگ ــز قان ــخ 1374/11/25 نی در تاری
مقــررات بازنشســتگی و وظیفــه بــه تصویــب رســید کــه در ایــن قانــون کلمــه »خالــص« 
در محاســبه متوســط حقــوق حــذف شــد و ســایر فوق العا ده هــای مشــمول کســور نیــز در 

محاســبه مســتمری بازنشســتگی منظــور شــد.
الــف - کلمــه »خالــص« از مــاده )1( و تبصــره )1( مــاده )3( قانــون اصــالح مقــررات 
بازنشســتگی و وظیفــه قانــون اســتخدام کشــوری و تبصــره )1( مــاده )1( قانــون نظــام 

هماهنــگ حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه حــذف می شــود.
ــد »ج«  ــاده )1( و بن ــوع م ــه موض ــتگی و وظیف ــوق بازنشس ــاب حق  ب - در احتس
مــاده )8( قانــون اصــالح مقــررات بازنشســتگی و وظیفــه قانــون اســتخدام کشــوری، 
ــه از  ــی ک ــاده شــغل و ســایر فوق العاده های ــوق، فوق الع ــق حق ــاوت تطبی ــوق، تف حق
ــرد. ــرار  می گی ــبه ق ــورد محاس ــت می شــود م ــا کســور بازنشســتگی دریاف ــت آن ه باب

ــاغالن  ــه ش ــژه( ب ــذب و وی ــا )ج ــایر فوق العاده ه ــون س ــن قان ــب ای ــس از تصوی پ
پرداخــت شــد و حتــی در برخــی مــوارد بیشــتر از حقــوق و فوق العــاده شــغل گردیــد1 کــه 
ایــن افزایــش بــر میــزان مســتمری دریافتــی اثرگــذار بــود. درنتیجــه، ایــن قانــون پایــه ای 
بــرای اختــالف مســتمری دریافتــی بیــن بازنشســتگان قدیــم و جدیــد شــد؛ بــه عبــارت 
دیگــر مســتمری بازنشســتگان قدیــم تنهــا بــر مبنــای حقــوق و فوق العــاده شــغل تعییــن 
ــیار  ــز بس ــغ آن نی ــه مبل ــا )ک ــایر فوق العاده ه ــد س ــتگان جدی ــرای بازنشس ــا ب ــد ام می ش

ــود( در محاســبه مســتمری منظــور می شــد. ــل توجــه ب قاب
ــر  ــت زی ــرای مســتخدمین دول ــاد و ب ــاق افت ــز اتف ــری نی ــر دیگ ــال 1375 تغیی در س
لیســانس رونــد ارتقــای گروه هــا تغییــر کــرد و دو گــروه افزایــش یافــت. بــرای مثــال در 
قانــون ســال 1370 بــرای افــراد دارای مــدرک ابتدایــی ارتقــای گــروه شــغلی تــا ســقف 
گــروه 5 ممکــن بــود امــا از ســال 1375 ارتقــا بــه دو گــروه باالتــر یعنــی گــروه 7 نیــز 

1. بــرای مثــال در حــال حاضــر بــرای کارمنــدان دیــوان محاســبات فوق العــاده جــذب 4 برابــر حقــوق و فوق العــاده 
شــغل اســت.
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بــرای آنهــا ممکــن شــد. بــرای افــراد دارای مــدرک لیســانس نیــز امــکان ارتقــا بــه یــک 
گــروه باالتــر ایجــاد شــد. نتایــج ایــن تغییــر افزایــش حقــوق بــرای کارمنــدان لیســانس 
ــه  ــی ک ــد و زمان ــال می ش ــاغالن اعم ــرای ش ــون ب ــن قان ــود. ای ــانس ب ــر از لیس و کمت
ــری بازنشســته می شــدند  ــا حقــوق باالت ــه ســن بازنشســتگی می رســیدند ب ــراد ب ــن اف ای
و درنتیجــه بیــن ایــن گــروه از بازنشســتگان و بازنشســتگان قدیــم اختــالف ایجــاد شــد. 
ــن  ــال 1378 همی ــه س ــون بودج ــد »ی« تبصــره 10 قان ــد در بن ــن اشــکال ســبب ش ای
تغییــر بــرای بازنشســتگان نیــز اعمــال شــود و ارتقــای گــروه )و درنتیجــه افزایــش حقــوق( 
بــرای بازنشســتگان لیســانس و کمتــر از لیســانس در نظــر گرفتــه شــود. در بخشــی از ایــن 

تبصــره آمــده اســت:
ــت در  ــای تعهــدات دول ــس از ایف ــدوق بازنشســتگی کشــوری موظــف اســت پ  صن
ایــن تبصــره و در اجــرای تبصــره مــاده )149( قانــون اســتخدام کشــوری، از تاریــخ 
ــن  ــتگان و موظفی ــغلی بازنشس ــروه ش ــش گ ــه افزای ــبت ب ــاه 1378 نس اول دی م
ــته،  ــال 1374 بازنشس ــان س ــا پای ــه ت ــوری ک ــتگی کش ــدوق بازنشس ــترک صن مش
ــک  ــانس ی ــروه و لیس ــم دو گ ــا ســطح فوق دیپل ــده اند ت ــوت ش ــا ف ــاده و ی از کارافت

ــد. گــروه اقــدام نمای
درنتیجــه در اجــرای ایــن مصوبــه، بــار دیگــر همسان ســازی مســتمری بازنشســتگان 

قدیــم بــا بازنشســتگان جدیــد اتفــاق افتــاد.
ــاره ای از  ــالح پ ــون »اص ــه قان ــوط ب ــتگان مرب ــتمری بازنشس ــدی در مس ــر بع تغیی
مقــررات مربــوط بــه حقــوق بازنشســتگی، بانــوان شــاغل، خانواده هــا و ســایر کارکنــان« 
بــود کــه در تاریــخ 13 اردیبهشــت 1379 بــه تصویــب رســید. ایــن قانــون یکــی از عوامــل 
ــون  ــن قان ــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت. در ای ــی در صن ــی ایجــاد کســری فعل اصل
اجــازه پرداخــت دو حقــوق بــه همســران بازنشســته متوفــی داده شــد )پیــش از ایــن اگــر 
ــر  ــه همس ــی ک ــرد، در صورت ــت می ک ــتگی دریاف ــوق بازنشس ــا حق ــود ی ــاغل ب ــی ش زن
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ــود را  ــتگی خ ــس از آن، بازنشس ــتغال و پ ــوق اش ــا حق ــت ی ــرد می بایس ــوت می ک وی ف
ــا از حقــوق وظیفــه همســرش برخــوردار شــود.(  دریافــت کنــد ی

همچنیــن مبنــای تعییــن حقــوق بازنشســتگی از متوســط ســه ســال آخــر بــه متوســط 
دو ســال آخــر کاهــش یافــت و ســقف حقــوق حــذف شــد:

ــاده  ــره )2( م ــد )ج( و تبص ــاده )1( و بن ــدرج در م ــوم من ــارت دو س ــاده 6 - عب م
ــه مصــوب 1373/6/23 و  ــوق بازنشســتگی و وظیف ــون نظــام هماهنــگ حق )2( قان
ــد  ــذف می گردن ــه ح ــتگی و وظیف ــوق بازنشس ــت در حق ــر پرداخ ــت حداکث محدودی
ــور  ــالک کس ــه م ــی ک ــای دریافت ــوق و مزای ــی حق ــدل تمام ــت مع ــر حال و در ه
ــوق  ــب حق ــن ضری ــال آخری ــا اعم ــت ب ــر خدم ــال آخ بازنشســتگی اســت در دو س

ــود. ــد ب ــه خواه ــا وظیف ــوق بازنشســتگی ی ــن حق ــای تعیی ــال بازنشســتگی مبن س
 در بنــد )ت( مــاده )86( قانــون اســتخدام کشــوری عبــارت بعــد از » عیــال دائمــی  ○

متوفــی« ]عبــارت تــا زمانــی کــه شــوهر نکــرده باشــد[ حــذف می گــردد.
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــرات ب ــن تغیی ــه ای ــود ک ــده ب ــر ش ــون ذک ــن قان ــاده 10 ای در م
ــد  ــم و جدی ــال می شــود، درنتیجــه بازنشســتگان قدی ــا می  شــوند اعم بازنشســته شــده ی
شــرایط یکســانی در مقابــل ایــن قانــون داشــتند و همسان ســازی در متــن قانــون دیــده 
ــوق  ــاره حق ــز دوب ــی نی ــتگان قبل ــرای بازنشس ــون، ب ــب قان ــس از تصوی ــود. پ ــده ب ش
ــه  ــی کــه ب ــرای زنان ــای میانگیــن دو ســال آخــر محاســبه شــد و ب ــر مبن بازنشســتگی ب
دلیــل ازدواج حقــوق همســر متوفــی خــود را دریافــت نمی کردنــد )حــدود 17 تــا 18 هــزار 

نفــر(، دوبــاره حقــوق برقــرار شــد1.
بــا وجــود ایــن تغییــرات، واقعیت هــا نشــان می دهــد تصویــب فوق العاده هــای 
جدیــد )جــذب و ویــژه( بــرای کارکنــان موجــب اختــالف حقــوق کارکنــان بــا بازنشســتگان 
شــد. بــه همیــن دلیــل ســال بعــد از تصویــب ایــن قانــون و در قالــب در بنــد »ل« تبصــره 

ــه قیمت هــای ســال 1394  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــون 41.6 ه ــن قان ــا از مســیر ای ــا نشــان می دهــد تنه 1. برآورده
بــار مالــی بــه صنــدوق اضافــه شــده اســت.
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ــرای  ــان( ب ــارد توم ــال )150 میلی ــارد ری ــغ 1500 میلی ــال 1381 مبل ــه س ــون بودج 9 قان
ــرد: ــدا ک ــص پی ــوق بازنشســتگان تخصی هماهنگ ســازی حق

ایــن افزایــش حقــوق عملیاتــی شــد و درنتیجــه فاصلــه ایجــاد شــده بیــن بازنشســتگان 
قدیــم و جدیــد کمتــر شــد. بــا ایــن وجــود مــدت کوتاهــی پــس از ایــن تغییــر و در تاریــخ 
1381/5/23 پرداخــت فوق العــاده ویــژه بــه مدیــران و پــس از آن بــه کارکنــان بــه تصویــب 
رســید کــه درنتیجــه آن بــار دیگــر اختــالف حقــوق بیــن شــاغالن و بازنشســتگان و بــه 
دنبــال آن بیــن بازنشســتگان جدیــد )دو ســال پــس از تصویــب ایــن قانــون گــروه نخســت 
شــاغالن دریافت کننــده فوق العــاده ویــژه بازنشســته می شــدند( و قدیــم بــه وجــود آمــد.

فوق العــاده ویــژه مبلــغ قابــل توجهــی داشــت و در ابتــدا قــرار بــود تنهــا بــه مدیــران 
ــه  ــاده ب ــن فوق الع ــت ای ــه درنهای ــورت گرفت ــات ص ــل اعتراض ــه دلی ــا ب ــرد ام ــق گی تعل
ــود: کارمنــد  ــه ایــن ترتیــب ب کارشناســان نیــز داده شــد. شــیوه تعییــن فوق العــاده نیــز ب
ارشــد: 35 درصــد، خبــره: 55 درصــد و عالــی: 75 درصــد حقــوق مبنــا و فوق العاده  هــای 
ــرای  ــیر ب ــن مس ــوق از ای ــش حق ــد افزای ــان می ده ــام نش ــور. ارق ــر کس ــمول کس مش

شــاغالن چشــمگیر بــوده اســت 

2-سال1386وتصویبقانونمدیریتخدماتکشوری)بهصورتآزمایشی(

در ســال 1386 تغییــری اساســی دیگــری در قوانیــن پرداخت حقوق اشــتغال و بازنشســتگی 
کارکنــان دولــت ایجــاد شــد. در ایــن ســال قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــر مبنــای 
اصــل 85 قانــون اساســی بــه تصویــب رســید. مطابــق اصــل 85 قانــون اساســی، مجلــس 
ــی را  ــن آزمایش ــع قوانی ــت وض ــروری صالحی ــوارد ض ــد در م ــالمی می توان ــورای اس ش
بــه کمیســیون های خویــش تفویــض کنــد. بــر ایــن اســاس مقــرر شــد قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری در 5 ســال بــه صــورت آزمایشــی اجرایــی شــود و در ایــن مــدت نواقــص 
ــه تصویــب برســد.  ــه صــورت دائمــی ب ــا رفــع آن، ب و اشــکاالت آن مشــخص شــده و ب
ایــن رونــد عملیاتــی نشــد و درنهایــت در انتهــای ســال 1397 همــان قانــون ســال 1386 
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بــا لحــاظ اصالحاتــی )مــاده 113 و مــاده 103( دائمــی شــد و بــه تصویــب مجلــس رســید. 
اگرچــه از ســال 1388 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مبنــای تعییــن حقــوق و مزایــا 
ــل  ــور کام ــه ط ــته ب ــروز نتوانس ــا ام ــون ت ــن قان ــا ای ــتگان اســت ام ــان و بازنشس کارکن
جایگزیــن قانــون اســتخدام کشــوری و اصالحــات بعــدی آن باشــد و قانــون ســال 1345 

ــی اســت. ــورد اســتناد دســتگاه های اجرای در برخــی بخش هــا کمــاکان م

2-1-تغییردرشیوهتعیینحقوقودستمزد

ــان  ــه کارکن ــت ب ــوع پرداخ ــه موض ــوری ب ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــم قان ــل ده فص
ــی  ــوب قبل ــن مص ــد در قوانی ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــاص دارد. همان ط ــت اختص دول
)از ســال 1301 تــا ســال 1386( شــیوه پرداخــت بــه کارکنــان دولــت بــر مبنــای سیســتم 
ــتم  ــه سیس ــرد و ب ــر ک ــیوه تغیی ــن ش ــوری ای ــات کش ــون خدم ــود. در قان ــدی ب گروه بن
امتیــازی تبدیــل شــد. در سیســتم گروه بنــدی فــرد شــاغل تنهــا بــا افزایــش پایــه و گــروه 
و یــا تغییــر در ضریــب حقوقــی امــکان افزایــش حقــوق داشــت امــا در سیســتم امتیــازی 
ــالش  ــه واســطه ت ــد ب ــگاه شــغلی بتوان ــر در جای ــدون تغیی ــرد ب ــود ف ــی شــده ب پیش بین
بیشــتر و کســب امتیــازات باالتــر، حقــوق بیشــتری نیــز دریافــت کنــد. بــر همیــن اســاس و 
در مــاده 64 و 65 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری شــرایط پرداخــت امتیــازی بــه شــرح 

زیــر تعریــف شــده اســت:
ــر اســاس ارزشــیابی  ــی ب ــدان دســتگاه های اجرائ ــاده 64 - نظــام پرداخــت کارمن م
ــود.  ــد ب ــی خواه ــواد آت ــور در م ــای مذک ــایر ویژگی ه ــاغل و س ــل شــغل و ش عوام
امتیــاز حاصــل از نتایــج ارزشــیابی عوامــل مذکــور در ایــن فصــل ضربــدر ضریــب 
ریالــی، مبنــای تعییــن حقــوق و مزایــای کارمنــدان قــرار می گیــرد و بــرای 
ــن  ــزان تعیی ــن می ــه همی ــز ب ــران نی ــتمری بگی ــا مس ــن ی ــتگان و موظفی بازنشس

می گــردد.
تبصــره - ضریــب ریالــی مذکــور در ایــن مــاده بــا توجــه بــه شــاخص هزینــه زندگــی 
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ــالمی  ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــی و ب ــاالنه پیش بین ــه س ــه بودج در الیح
می رســد.

مــاده 65- کلیــه مشــاغل مشــمول ایــن قانــون براســاس عواملــی نظیــر اهمیــت و 
پیچیدگــی وظایــف و مســئولیت ها، ســطح تخصــص و مهارت هــای مــورد نیــاز بــه 

یکــی از طبقــات جــدول یــا جــداول حــق شــغل اختصــاص می یابنــد.
حداقــل امتیــاز جــدول یــا جــداول ارزشــیابی مشــاغل )2000( و حداکثــر آن )6000( 

می باشــد
ــون نظــام پرداخــت ناشــی از ارزشــیابی  همان طــور کــه مشــخص اســت در ایــن قان
بــر مبنــای دو معیــار شــغل و شــاغل تعریــف شــده اســت. نــوع شــغل )بــه لحــاظ ســختی 
ــه، تــالش و تحصیــل(، در نهایــت تعییــن  ــا پیچیدگــی کار( ویژگی هــای شــاغل )تجرب ی

کننــده پرداختــی بــه کارکنــان اســت.
ــرد  ــالش ف ــا و ت ــه فعالیت ه ــه ب ــون، توج ــن قان ــذار در ای ــد قانون گ ــه تأکی اگرچ
شــاغل و تعییــن امتیــاز بــر ایــن مبنــا بــوده اســت امــا در مقــام اجــرا شــرایط متفاوتــی 
رقــم خــورد و مشــاهده شــد اکثــر دســتگا ه های اجرایــی ســقف امتیــازات مجــاز را بــرای 

ــد. ــر گرفته ان ــود در نظ ــدان خ کارمن
مــورد دیگــری کــه در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای تعییــن حقــوق دیــده 
شــده بــود )ماننــد قوانیــن قبلــی( تعییــن فوق العاده هــای متفــاوت بــرای کارکنــان بــود کــه 
ــدي آب  ــر توســعه یافته و ب ــاده مناطــق کمت ــاز حــق شــغل، فوق الع ــد از: امتی ــارت بودن عب
ــارف،  ــر متع ــاده ســختي کار و کار در محیط هــاي غی ــاده ایثارگــري، فوق الع و هــوا، فوق الع
ــر،  ــته و وظیفه بگی ــاغل، بازنشس ــرد ش ــدان م ــه کارمن ــدي و اوالد ب ــه عائله من کمک هزین
ــاده  ــرد، فوق الع ــي و عملک ــاده کارای ــي، فوق الع ــاغل تخصص ــراي مش ــغل ب ــاده ش فوق الع
ــژه. ــاده وی ــس و فوق الع ــق/ حق التدری ــا حق التحقی ــه کار ی ــور، اضاف ــارج از کش ــتغال خ اش

در ایــن زمینــه نیــز در اجــرا شــرایط متفاوتــی رقــم خــورده اســت و دســتگاه ها تــالش 
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ــد؛  ــر در شــرایط فوق العاده هــا دارن ــرای دریافــت فوق العاده هــای بیشــتر و تغیی بســیاری ب
ــاده  ــا فوق الع ــوری تنه ــات کش ــون خدم ــاده 76 قان ــه در م ــی ک ــال، در حال ــرای مث ب
ایثارگــری، ســختی کار و شــغل بــه عنــوان فوق العــاده مســتمر شــناخته شــده و مشــمول 
کســر کســور بودنــد )کــه درنتیجــه در تعییــن حقــوق بازنشســتگی نیــز محاســبه می شــدند( 
امــا  فوق العــاده  دیگــری بــه نــام فوق العــاده ویــژه در انتهــای مــاده 106 قانــون مذکــور 

بــه فهرســت فوق العاده هــای مســتمر پیوســت و مشــمول کســر کســور شــد. 

2-2-بازنشستگیدرقانونمدیریتخدماتکشوری

در ابتــدای مطرح شــدن الیحــه مدیریــت خدمــات کشــوری فصــل بازنشســتگی در ایــن 
ــن بازنشســتگی  ــه قوانی ــود به صــورت جداگان ــی شــده ب ــرار نداشــت و پیش بین الیحــه ق
بــر اســاس اصــول بیمــه ای مــورد بررســی قــرار گیــرد، امــا درنهایــت فصــل ســیزدهم ایــن 
قانــون بــا موضوعیــت تأمیــن اجتماعــی اضافــه و ذیــل آن موضــوع بازنشســتگی کارکنــان 
دولــت مطــرح شــد. بــر ایــن اســاس مــواد 101 تــا 114 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
بــه موضــوع بازنشســتگی اختصــاص پیــدا کــرد و تعییــن صنــدوق بازنشســتگی، شــرایط 
تغییــر صنــدوق، شــرایط احــراز بازنشســتگی و شــیوه تعییــن حقــوق بازنشســتگی در ایــن 

مــواد توضیــح داده شــد.
در مــواد 109 و 110 ایــن قانــون نیــز تطبیــق حقــوق بازنشســتگان قدیــم بــا 
بازنشســتگان جدیــد مــورد توجــه قــرار گرفــت و مقــرر شــد حقــوق بازنشســتگان قدیمــی 
بــر مبنــای جــدول امتیــازت جدیــد تعییــن شــود. بــرای ایــن منظــور ماننــد اجــرای قانــون 
نظــام هماهنــگ، نیــاز بــود بازنشســتگان قدیــم در شــرایطی مشــابه شــاغالن قــرار گیرنــد 
و بــار دیگــر حقــوق بازنشســتگی بــرای آنهــا بــا رعایــت ســنوات خدمــت، ســابقه مدیریــت، 
خدمــت اداری در مناطــق جنگــی، مــازاد بــر ســی ســال محاســبه شــود. در مرحلــه بعــد 
بــرای هــر یــک از گروه هــای شــغلی در قانــون اســتخدام کشــوری یــک جــدول امتیــازات 
ــاز(  ــتر از متوســط امتی ــل بیش ــاغالن )و در عم ــاز ش ــا متوســط امتی ــن و متناســب ب تعیی
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ــتگان  ــوق بازنشس ــای آن حق ــر مبن ــد و ب ــف ش ــتگان تعری ــرای بازنشس ــز ب ــازی نی امتی
دوبــاره محاســبه شــد. درنتیجــه اعمــال ایــن امتیــازات در تاریــخ 8 مهرمــاه 1386 حقــوق 
بازنشســتگی نزدیــک بــه 70 درصــد افزایــش پیــدا کــرد. ایــن تغییــر در بودجــه ســال 86 
تــا 90 به صــورت تبصــره وارد شــد و در ســال 90 در قالــب بنــد ج مــاده 50 قانــون برنامــه 

پنجــم توســعه بــه تصویــب رســید:
ج-بــه منظــور رفــع نابرابــري و تبعیــض بیــن بازنشســتگان ســنوات مختلــف، اعمــال 
ــر اســاس  ــون مدیریــت خدمــات کشــور ب احــکام و جــداول مــواد )109 و 110( قان
ضریــب مصــوب دولــت بــراي بازنشســتگان بــا تصویــب هیئت وزیــران مجــاز اســت.

ــتگی  ــدوق بازنشس ــری صن ــمگیر در کس ــش چش ــث افزای ــون باع ــن قان ــرای ای اج
ــن  ــر همچنی ــن تغیی ــه آن توجــه می شــود. ای ــر ب ــز کمت کشــوری شــد کــه در آمارهــا نی
باعــث شــد حقــوق بازنشســتگان در برخــی ســال ها از شــاغالن بیشــتر شــود و درنتیجــه 
ــا 1390 بازنشســته می شــدند حقــوق کمتــری  ــرادی کــه در ســال های 1387 ت ــب اف اغل
ــازات  ــی امتی ــتگان قبل ــرای بازنشس ــه ب ــرا ک ــد چ ــت کردن ــی دریاف ــتگان قبل از بازنشس
ــن در  ــود. همچنی ــل نب ــازات کام ــن امتی ــاغالن ای ــرای ش ــا ب ــود ام ــده ب ــل داده ش کام
ــد و در  ــاغالن داده نش ــه ش ــژه ب ــغل و وی ــای ش ــا 1390 فوق العاده ه ــال های 1388 ت س
محاســبه مســتمری بازنشســتگی آنهــا نیــز لحــاظ نشــد کــه درنتیجــه حقــوق بازنشســتگی 

ایــن گــروه از بازنشســتگان کمتــر از حقــوق بازنشســتگان قبلــی شــد.
بایــد توجــه داشــت هرچنــد قضــات و اعضــای هیئــت علمــی هــم مشــمول بنــد )ج( 
ــه دلیــل بیشــتر بــودن  ــد ولــی در عمــل ب مــاده 50 قانــون برنامــه پنجــم توســعه بوده ان
ــت  ــروه موضوعی ــن گ ــرای ای ــاده 110 ب ــا م ــق ب ــا، تطبی ــه آنه ــوق بازنشســتگی اولی حق
ــرای  ــاده 109، ب ــا م ــق ب ــاده 50 و تطبی ــد)ج( م ــرای بن ــع از اج ــترین نف ــت. بیش نداش

ــت.  ــوده اس ــهرداری ها ب ــتگان ش بازنشس
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2-3-تفاوتتطبیقواجراینادرست

ــرای  ــال 1388 ب ــب و در س ــس از تصوی ــال پ ــات کشــوری دو س ــت خدم ــون مدیری قان
ــه  ــاغالن نســبت ب ــی ش ــی برخ ــون دریافت ــن قان ــرای ای ــا اج ــد. ب ــی ش ــاغالن اجرای ش
گذشــته کاهــش یافــت. یکــی از دالیــل ایــن کاهــش، عــدم توجــه بــه تغییــر در ضریــب 
بــود. در ســال 1386 کــه قانــون بــه تصویــب رســید، ضریــب حقــوق 500 ریــال در نظــر 
گرفتــه شــده بــود کــه در زمــان اجــرا )ســال 1388( نیــز ایــن ضریــب تغییــر نکــرد کــه در 

نتیجــه باعــث کاهــش حقــوق شــاغالن شــد.
ــی از  ــت برخ ــدم پرداخ ــد( ع ــاره ش ــه اش ــور ک ــاق )همان ط ــن اتف ــر ای ــل دیگ  دلی
ــال های  ــوری در س ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــده در قان ــی ش ــای پیش بین فوق العاده ه
اول اجــرای قانــون بــود. در ایــن شــرایط و بــرای جلوگیــری از کاهــش حقــوق شــاغالن 
در تبصــره مــاده 78 قانــون مذکــور تصریــح شــد در صورتــی کــه حقــوق کارمنــدان کمتر از 
قوانیــن قبلــی باشــد، مابه التفــاوت آن بــه عنــوان تفــاوت تطبیــق بــه آنــان پرداخــت شــود.

 تبصــره - در صورتــی کــه بــا اجــرای ایــن فصــل، حقــوق ثابــت و فوق العاده هــای 
ــن و  ــب قوانی ــه موج ــه ب ــدان ک ــک از کارمن ــر ی ــتگی ه ــور بازنشس ــمول کس مش
ــی،  ــی قبل ــزان دریافت ــا می ــد، ت ــش یاب ــد کاه ــت می نمودن ــی دریاف ــررات قبل مق
تفــاوت تطبیــق دریافــت خواهنــد نمــود و ایــن تفــاوت تطبیــق ضمــن درج در حکــم 
حقوقــی بــا ارتقاهــای بعــدی مســتهلک می گــردد. ایــن تفــاوت تطبیــق در محاســبه 

ــردد. ــز منظــور می گ ــه نی ــا وظیف ــوق بازنشســتگی ی حق
ــد  ــال می شــود بای ــراد اعم ــرای اف ــق ب ــاوت تطبی ــه تف ــی ک ــی زمان ــه لحــاظ قانون ب
ایــن تفــاوت طــی چنــد ســال و از محــل افزایش هــای بعــدی کاهــش یافتــه و درنهایــت 
حــذف شــود. )بــرای مثــال اگــر فــردی 150 هــزار تومــان تفــاوت تطبیــق داشــته باشــد 
ــه  و در ســال بعــد 50 هــزار تومــان افزایــش حقــوق پیــدا کنــد ایــن 50 هــزار تومــان ب
ــاوت  ــه تف ــغ اولی ــا مبل ــد ت ــه می یاب ــت ادام ــدم پرداخ ــن ع ــود. ای ــت نمی ش وی پرداخ
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تطبیــق تســویه شــود( امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و ایــن تفــاوت تطبیــق عمــاًل تــا امــروز بــه 
ــد »ب1«  ــاس بن ــر اس ــق ب ــاوت تطبی ــتهالک تف ــدم اس ــود. ع ــت می ش ــان پرداخ کارکن
جــزء 11 قانــون بودجــه ســال 1388 بــوده کــه از همــان ســال تاکنــون )1398( عینــا در 
قانــون بودجــه هــر ســال تکــرار شــده اســت. بایــد توجــه داشــت ایــن شــیوه اجــرا درنهایت 
ــود،  ــذف نمی ش ــق ح ــاوت تطبی ــن تف ــه ای ــی ک ــت. زمان ــرده اس ــرر ک ــاغالن را متض ش
پایــه حقــوق شــاغل همــواره بــه انــدازه مبلــغ تفــاوت تطبیــق کمتــر از حــد تعییــن شــده 
بــرای وی اســت و چــون مبلــغ تفــاوت تطبیــق ثابــت اســت و بــا ضریــب افزایــش پیــدا 
ــوب دارد.  ــزان مص ــری از می ــش کمت ــاغالن افزای ــوق ش ــاًل حق ــه عم ــد درنتیج نمی کن
ــد و  ــت کرده ان ــق دریاف ــاوت تطبی ــه تف ــاغالنی ک ــن ش ــرا، بی ــیوه اج ــن ش ــال ای ــه دنب ب
ــد  ــوق )هرچن ــالف حق ــان اخت ــرور زم ــا م ــده اند ب ــت نش ــمول دریاف ــه مش ــاغالنی ک ش
انــدک( بــه وجــود آمــده اســت و ایــن اختــالف حقــوق در زمــان بازنشســتگی نیــز پایــدار 

ــد. ــی می مان باق

3-همسانسازیدرسالهایپیشرو

3-1-عواملاختالفدرسالهایجدید

ــن  ــات کشــوری همسان ســازی بی ــت خدم ــون مدیری ــرات در قان ــال تغیی ــا اعم اگرچــه ب
ــم  ــتگان قدی ــوق بازنشس ــوارد حق ــی م ــاد و در برخ ــاق افت ــتگان اتف ــاغالن و بازنشس ش
ــد عامــل دیگــر بیــن حقــوق  ــد شــد امــا در دهــه 1390 چن بیشــتر از بازنشســتگان جدی
بازنشســتگان جدیــد و بازنشســتگان قدیــم اختــالف ایجــاد کــرد کــه مهم تریــن آنهــا را 

ــرد: ــر خالصــه ک ــه شــرح زی ــی ب ــورد اصل ــد م ــوان در چن می ت
ــد  ــب بن ــازات:در ســال 1390 و در قال ــبامتی ــش50درصــدیدرجــدولضرای افزای

ــد  ــدا کردن ــازه پی ــی اج ــه پنجــم توســعه دســتگاه های اجرای ــون برنام ــاده 50 قان ــف م ال
ــای  ــات کشــوری و فوق العاده ه ــت خدم ــون مدیری ــم قان ــدرج در فصــل ده ــازات من امتی
ــدادی از  ــون تع ــد. تاکن ــش دهن ــد افزای ــر 50 درص ــا حداکث ــل را ت ــن فص ــوع ای موض
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ــن  ــه( از ای ــوه قضائی ــی و ق ــور مالیات ــرو، وزارت کشــور، ســازمان ام دســتگاه ها )وزارت نی
ــد:  ــتفاده کرده ان ــار اس اختی

ــوق  ــب حق ــاالنه ضری ــش س ــب افزای ــع تصوی ــوان مرج ــه عن ــران ب - هیئت وزی
ــه نحــوي  ــات کشــوري )ب ــت خدم ــون مدیری ــان مشــمول و غیرمشــمول قان کارکن
کــه درج تفــاوت تطبیــق موضــوع فصــل دهــم قانــون مذکــور مانــع افزایــش نباشــد( 
ــل  ــوع فص ــای موض ــزان فوق العاده ه ــازات و می ــداول و امتی ــش ج ــب افزای و تصوی
ــدان  ــورد فرزن ــري در م ــاده ایثارگ ــري فوق الع ــه تس ــور از جمل ــون مذک ــم قان ده
ــا پنجاه درصــد )50%( و تعییــن عیــدي و پــاداش شــش ماهه فقــط  شــهدا حداکثــر ت
ــام  ــته انج ــات برجس ــوط خدم ــتگاه مرب ــخیص دس ــه تش ــه ب ــی ک ــراي کارکنان ب
ــا  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــی مس ــاي رفاه ــقف کمک ه ــوارد و س ــن م ــد و تعیی داده ان
رعایــت )مــاده 125( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوري، تعییــن می گــردد. مصوبــات 
ــقف  ــت در س ــعه مدیری ــوراي توس ــتمزد و ش ــوق و دس ــوراي حق ــران، ش هیئت وزی

ــدرج در بودجــه اي ســنواتی اســت. ــارات مصــوب من اعتب
ــی  ــته برخ ــال های گذش ــتگاهها: در س ــمدس ــاتصمی ــتمزدب ــشدس ــایافزای مجوزه

ــران  ــای هیئت وزی ــق مصوبه ه ــت و از طری ــت از دول ــا درخواس ــته اند ب ــتگاه  ها توانس دس
افزایــش حقوقــی را بــرای کارمنــدان خــود اعمــال کننــد. ایــن افزایــش حقــوق متفــاوت 
ــه طــور  ــدای هــر ســال ب از افزایش هــای ســاالنه اســت، چراکــه افزایــش حقــوق در ابت
متناســب در افزایــش حقــوق بازنشســتگی نیــز لحــاظ می شــود امــا افزایــش حقوقــی کــه 
بــه غیــر از افزایــش ســاالنه در دســتگاه ها اعمــال می شــود، تنهــا بــرای شــاغالن اســت 
ــته  ــاغالن بازنشس ــن ش ــه ای ــی ک ــود. زمان ــال نمی ش ــابق اعم ــتگان س ــرای بازنشس و ب
ــه حقــوق افزایش یافتــه تعییــن می شــود  ــا توجــه ب می شــوند حقــوق بازنشســتگی آنهــا ب
و درنتیجــه بیــن بازنشســتگان جدیــد بــا بازنشســتگان قدیــم تفــاوت بــه وجــود می آیــد.

ــاتکشــوری: از  ــونمدیریــتخدم ــرازقان ــیغی شــیوهمحاســبهحقــوقدرچارچوب
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ــه امــروز برخــی دســتگاه ها از  ــا ب زمــان تصویــب نخســتین قانــون اســتخدام کشــوری ت
شــمول قوانیــن اســتخدامی خــارج بوده انــد. بــرای مثــال در حــال حاضــر حقــوق اعضــای 
ــن  ــه ممک ــود. درنتیج ــن می ش ــگاه تعیی ــای دانش ــت امن ــه هیئ ــا مصوب ــی ب هیئت علم
ــای  ــایر گروه ه ــا س ــا )ی ــت امن ــب هیئ ــا تصوی ــف و ب ــال های مختل ــول س ــت در ط اس
ــی  ــرات و افزایش های ــده اند( تغیی ــتثنا ش ــون مس ــه از قان ــتگاه هایی ک ــر در دس تصمیم گی
در حقــوق شــاغالن داده شــود کــه باعــث افزایــش حقــوق بازنشســتگان جدیــد خواهــد 
ــن  ــه از قوانی ــتگاه ها ک ــن دس ــم ای ــتگان قدی ــه بازنشس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ش
عمومــی حاکــم بــر صنــدوق پیــروی می کننــد از ایــن افزایــش حقــوق محــروم هســتند.

ــال های  ــد در س ــاره ش ــه اش ــور ک ــژه: همان ط ــغلووی ــایش ــتفوقالعادهه پرداخ

ــی  ــهم مهم ــش از آن س ــه پی ــی ک ــوری، فوق العاده های ــات کش ــون خدم ــرای قان اول اج
ــد.  ــت نش ــی، پرداخ ــع مال ــود مناب ــل نب ــه دلی ــژه( ب ــغل و وی ــتند )ش ــراد داش ــوق اف در حق
ــت  ــه در ســال های آخــر خدم ــد )ک ــوق بازنشســتگان جدی ــرای ســال هایی حق درنتیجــه ب
ایــن فوق العاده هــا را دریافــت نکــرده بودنــد( نســبت بــه حقــوق بازنشســتگان قدیــم )کــه 
ــود(  ــده ب ــبه ش ــا محاس ــرای آنه ــا ب ــن فوق العاده ه ــر گرفت ــا در نظ ــری ب ــازات حداکث امتی
ــا  ــازی و فوق  العاده ه ــل امتی ــتگاه ها عوام ــتر دس ــد در بیش ــه بع ــال 91 ب ــد. از س ــر ش کمت
بــه شــاغالن تعلــق گرفــت. ســال 92 فوق العــاده شــغل پرداخــت شــد کــه در بیشــتر مــوارد 
ــد.  دســتگاه ها ســقف تعیین شــده بــرای فوق العاده هــا را بــه کارمنــدان خــود پرداخــت کردن
ــود بایــد فوق العاده هــا  ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده 77 ایــن قانــون تصریــح شــده ب
بــر مبنــای بهــره وری افــراد پرداخــت شــود. ســال 93 و 94 نیــز فوق العــاده ویــژه پرداخــت 
شــد کــه اگرچــه طبــق قانــون بــه همــه شــاغالن تعلــق نمی گرفــت امــا دســتگاه ها بــرای 
ــار  ــرات ب ــن تغیی ــد. درنتیجــه ای ــز لحــاظ کردن ــاده را نی ــن فوق الع تمــام شــاغالن خــود ای

دیگــر حقــوق شــاغالن و بازنشســتگان تفــاوت پیــدا کــرد.
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ــال های  ــاغالن در س ــتگان و ش ــوق بازنشس ــن حق ــده بی ــاد ش ــاوت ایج ــال تف ــه دنب ب
ــی  ــه همسان ســازی اجرای ــد مرحل ــا چن ــا امــروز ب نخســت دهــه 1390، از ســال 1395 ت
شــده اســت. نخســتین همسان ســازی در ســال 1395 اجرایــی شــد کــه بودجــه مصــوب 
ــن ســال در  ــود. در ای ــان ب ــارد توم ــدوق بازنشســتگی کشــوری 600 میلی ــرای صن آن ب
کنــار افزایــش ســاالنه حقــوق بازنشســتگی، حداقــل حقــوق افزایــش بیشــتری پیــدا کــرد 
و از 750 هــزار تومــان در مــاه بــه 900 هــزار تومــان رســید. همچنیــن تمــام افــرادی کــه 
ــال 1395(  ــوق در س ــن حق ــان )میانگی ــزار توم ــون و 500 ه ــک میلی ــر از ی ــوق  کمت حق
ــز  ــش نی ــن افزای ــای ای ــدند. مبن ــازی ش ــن همسان س ــمول ای ــد مش ــت می کردن دریاف

ــود. ــون خدمــات کشــوری ب ــاده 109 و 110 قان جــدول م
در ســال 1396 اجــرای همسان ســازی بــا بودجــه 2200 میلیــارد تومــان و بــا اعمــال 
ــد.  ــی ش ــات کشــوری اجرای ــت خدم ــون مدیری ــواد 109 و 110 قان ــرر در م ــازات مق امتی
ــرای افــراد  ــه یک میلیــون و 35 هــزار تومــان و ب درنتیجــه ایــن تغییــر حداقــل حقــوق ب

ــت. ــش یاف ــان افزای ــون و 150 هــزار توم ــک میلی ــه ی سی ســال خدمــت ب
در ایــن دو ســال اگرچــه همسان ســازی اجرایــی شــد امــا کافــی نبــود و اختــالف حقــوق 
شــاغل و بازنشســته باقــی مانــد. در همیــن زمینــه جلســات متعــددی بیــن دولــت و صنــدوق 
برگــزار شــد و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری پیش بینــی کــرد در صورتــی کــه حقوق شــاغالن 
نوســان نداشــته باشــد طــی 4 تــا 5 ســال می تــوان حقــوق بازنشســته را بــه 80 تــا 85 درصــد 
حقــوق شــاغالن در شــرف بازنشســتگی برســاند. تفــاوت 10 تــا 15 درصــدی بین حقوق شــاغل 
و بازنشســته نیــز تفــاوت طبیعــی بــوده و منطبــق بــا اســتانداردها اســت. بــا ایــن حــال بــه دلیــل 
ــارد  ــه آن در ســال 1397 و تخصیــص 2200 میلی ــان ســال 1396و ادام شــرایط تورمــی در پای
تومــان دیگــر درایــن ســال و 3250 میلیــارد تومــان در ســال 98 بــرای همسان ســازی نتوانســت 

تأثیــر چشــمگیری بــر کاهــش فاصلــه بیــن حقــوق بازنشســتگان قدیــم و جدیــد بگــذارد. 
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ــرف  ــازی از ط ــته همسان س ــر خواس ــار دیگ ــر ب ــال حاض ــات در ح ــن توضیح ــا ای ب
ــه  ــن زمین ــتگان در ای ــات بازنشس ــه اعتراض ــه ب ــت. توج ــده اس ــرح ش ــتگان مط بازنشس
ــن  ــه مهم تری ــت ک ــرح اس ــطح مط ــد س ــازی در چن ــته همسان س ــد خواس ــان می ده نش

ــرد: ــه ک ــر خالص ــوارد زی ــوان در م ــا را می ت آنه

همسانسازیبهروشغیرپلکانی

همسان ســازی انجام شــده در ســال های اخیــر و بــه روش پلکانــی بــا اعتراض هایــی همــراه 
ــان ســاده »ســرکوب دســتمزدهای  ــوان در بی ــن اعتراضــات را می ت ــل ای ــوده اســت. دلی ب
متوســط« نامیــد. در روش پلکانــی دســتمزدهای حداقــل بیــش از ســایر دســتمزدها افزایــش 
پیــدا می کننــد درنتیجــه حقــوق فــردی کــه در گذشــته 3 برابــر حداقــل حقــوق، دریافتــی 
ــه  ــه اســت. ب ــر کاهــش یافت ــا کمت ــوق ی ــل حق ــر حداق ــه حــدود 2.5 براب داشــته اســت ب
عبــارت دیگــر، درنتیجــه اجــرای روش پلکانــی، افــرادی کــه حقــوق آنهــا اندکــی بیــش از 
ــوده اســت )و درصــد باالیــی از بازنشســتگان را تشــکیل می دهنــد( از افزایــش  میانگیــن ب
کمتــری برخــوردار شــده اند. ایــن گــروه از بازنشســتگان خواســتار همسان ســازی بــه روش 

غیــر پلکانــی و حفــظ فاصلــه حقــوق خــود بــا حداقــل حقــوق هســتند. 

همسانسازیدروندستگاهی

در ایــن شــکل از همسان ســازی بازنشســتگان خواســتار آن  هســتند کــه بــا دیگــر 
بازنشســتگان دســتگاه خــود کــه در دوران اشــغال شــرایط برابــری داشــته اند )بــه لحــاظ 
ــر  ــوق براب ــوند و حق ــان  ش ــغلی و...( همس ــروه ش ــت، گ ــابقه خدم ــی، س ــدرک تحصیل م
ــه  ــا گفت ــن مبن ــر ای ــد. ب ــا دســت کم اختــالف حقــوق آنهــا کاهــش یاب ــد ی دریافــت کنن
ــد و  ــتگان جدی ــن بازنشس ــه بی ــوارد پیش گفت ــر م ــه در اث ــی )ک ــالف فعل ــود اخت می ش
قدیــم ایجــاد شــده اســت( منطقــی نیســت و بایــد از طریــق همسان ســازی ایــن اختــالف 

ــد. کاهــش یاب
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همسانسازیبیندستگاهی

ــن  ــوق بی ــازی حق ــر همسان س ــتگان ب ــز بازنشس ــته تمرک ــال های گذش ــه در س اگرچ
ــن  ــازی بی ــای همسان س ــر تقاض ــال حاض ــا در ح ــود ام ــتگاه ب ــک دس ــتگان ی بازنشس
بازنشســتگان دســتگاه های مختلــف نیــز بــه وجــود آمــده اســت. ریشــه ایــن تفــاوت بــه 
ــتگاه ها  ــی دس ــه برخ ــی ک ــردد. از آنجای ــاغالن بازمی گ ــوق ش ــی حق ــالف در پرداخت اخت
ــازات  ــد امتی ــا می توانن ــتند ی ــارج هس ــوری خ ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــمول قان از ش
ــه  ــی ب ــوق متفاوت ــد حق ــان خــود در نظــر بگیرن ــرای کارکن ــا فوق العاده هــای خاصــی ب ی
ــوق  ــه حق ــی ک ــه زمان ــود. درنتیج ــت می ش ــف، پرداخ ــتگاه  های مختل ــاغالن در دس ش
دو ســال آخــر اشــتغال مبنــای تعییــن حقــوق بازنشســتگی قــرار می گیــرد، ایــن تفــاوت 
بــه حقــوق بازنشســتگی منتقــل می شــود. درنتیجــه بیــن بازنشســتگان مشــاغل یکســان 
ــاالنه  ــش س ــه افزای ــی ک ــود دارد. از آنجای ــوق وج ــاوت حق ــف تف ــتگاه های مختل در دس
حقــوق بازنشســتگی عمومــًا بــه صــورت ضریبــی اســت )بــرای مثــال 10 درصــد افزایــش( 
فــردی کــه حقــوق بیشــتری دریافــت کنــد افزایــش حقــوق بیشــتری نیــز خواهــد داشــت. 
ــد. در اینجــا خواســته  ــز افزایــش می یاب درنتیجــه اختــالف بیــن درآمدهــا طــی زمــان نی
بازنشســتگان ایــن اســت کــه حقــوق آنهــا بــه معــدل بیــن دســتگاه ها برســد و پــس از آن 
همسان ســازی انجــام شــود. اجــرای ایــن همسان ســازی بــه اعتبــار باالیــی نیــاز دارد و از 
آنجایــی کــه حــدود 80 درصــد بودجــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از بودجــه عمومــی 
ــن  ــد ســازمان برنامــه و بودجــه و تأمی ــا تائی ــد ب ــن همسان ســازی بای تأمیــن می شــود ای

اعتبــار از طــرف ســازمان مذکــور صــورت پذیــرد.

همسانسازیبازنشستهباشاغلدریکدستگاه

موضــوع دیگــری کــه در حــال حاضــر از طــرف بازنشســتگان مطــرح می شــود، 
ــتگاه  ــاغل دس ــتگی ش ــوق بازنشس ــا حق ــتگی ب ــوق بازنشس ــازی حق ــای همسان س تقاض
ــف  ــای مختل ــول دوره ه ــرد در ط ــخص ک ــن مش ــه قوانی ــور مطالع ــت. همان ط ــود اس خ
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ــن  ــی بی ــول و حداقل ــه معق ــد فاصل ــه بتوان ــت ک ــده اس ــوب ش ــه ای مص ــن به گون قوانی
حقــوق بازنشســته و شــاغل وجــود داشــته باشــد. در دو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و 
نیروهــای مســلح بــه دلیــل اینکــه میانگیــن حقــوق دو ســال آخــر فــرد بــا اعمــال آخریــن 
ضریــب، مبنــای محاســبه مســتمری قــرار می گیــرد، نــرخ جایگزینــی باالتــر از صنــدوق 
تأمیــن اجتماعــی و نزدیــک بــه 95 درصــد آخریــن حقــوق فــرد اســت. در برخــی مــوارد 
نــرخ جایگزینــی بــه بیــش از 100 درصــد نیــز رســیده اســت. بــه عبــارت دیگــر تفــاوت 
ــدارد.  ــود ن ــتغال وی وج ــوق اش ــرد و حق ــک ف ــوق بازنشســتگی ی ــن حق چشــمگیری بی
امــا موضوعــی کــه در حــال حاضــر بازنشســتگان خواســتار آن هســتند، برابــری حقــوق 

ــا شــاغالن دســتگاه محــل خدمتشــان اســت.  ــات ب بازنشســتگی و رفاهی
 بایــد توجــه داشــت ایــن خواســته در عمــل شــیوه محاســبه حقــوق بازنشســتگی را 
مخــدوش می ســازد. درحالی کــه نحــوه محاســبه حقــوق بازنشســتگی و افزایــش ســنواتی 
آن در قانــون مشــخص اســت، ایــن درخواســت بــه معنــی کنــار گذاشــتن ایــن محاســبات 

اســت و در عمــل بازنشســتگی را نیــز ادامــه اشــتغال می بینــد.

همسانسازیبازنشستگانباشاغالندستگاههایخاص

ــه  ــود ک ــرح می ش ــتگان مط ــرف بازنشس ــز از ط ــری نی ــته دیگ ــر خواس ــال حاض در ح
ــا خــود همــراه  ــد در آینــده طرفــداران بیشــتری را ب ــدارد امــا می توان اگرچــه عمومیــت ن
ســازد و آن همسان ســازی بازنشســته بــا شــاغل در دســتگاه های خــاص اســت. در اینجــا 
ــا شــاغالن  ــد شــرایط مشــابهی ب ــا بای ــه تنه ــه ن ــن اســت ک اســتدالل بازنشســتگان ای
دســتگاه متبوعشــان داشــته باشــند بلکــه بایــد دریافتــی ای مطابــق بــا شــاغالن در شــرف 
ــت( داشــته باشــند. بدیهــی اســت  ــد شــرکت نف بازنشســتگی دســتگاه های خــاص )مانن

ایــن درخواســت نیــز مغایــر قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی در حــال اجــرا اســت. 
ــاده  ــد »ط« م ــه بن ــدون توجــه ب ــرای همسان ســازی ب ــد توجــه داشــت تقاضــا ب بای
ــل،  ــود. در عم ــه می ش ــی ارائ ــن اجتماع ــاه و تأمی ــع رف ــام جام ــاختار نظ ــون س 109 قان
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ــش در  ــتار افزای ــد، خواس ــه پرداخــت کرده ان ــزان کســوری ک ــه می ــه ب ــدون توج ــراد ب اف
ــای  ــق صندوق ه ــه در منط ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای ــود هس ــی خ ــتمری دریافت مس
بیمــه ای، ایــن موضــوع اعتبــاری نــدارد و بایــد بیــن کســور دریافتــی و مســتمری پرداختــی 

ارتبــاط وجــود داشــته باشــد. 

3-3-پیامدهایهمسانسازی

ــن  ــطح بی ــازی در 5 س ــته همسان س ــر خواس ــال حاض ــد در ح ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــرای همسان ســازی  بازنشســتگان مطــرح اســت. اجــرای تمامــی شــیوه های مطــرح شــده ب
بــار مالــی ســنگینی بــه دولــت و بودجــه عمومــی  کشــور تحمیــل خواهــد کــرد، عالوه بــر این 
خواســته همسان ســازی در ســطوح ســوم تــا پنجــم اساســاً بــا قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی 
جــاری هــم خوانــی نــدارد و در صــورت اجرایــی شــدن پیامدهــای منفی مهمــی در پــی خواهد 

داشــت کــه در ادامــه بــه دو مــورد از مهم تریــن ایــن پیامدهــا اشــاره می شــود:
بــارمالــیغیرعادالنــه: پیــش از ایــن در مــوارد مختلــف بــه بــار مالــی ناشــی از اجــرای 
همسان ســازی اشــاره شــد. بدیهــی اســت اجــرای همسان ســازی در هــر یــک از ســطوح 
پنج گانــه مطرح شــده نیــز بــرای دولــت بــا بــار مالــی همــراه خواهــد بــود و هرچــه ســطح 
ــرد.  ــد ک ــب خواه ــز طل ــری نی ــب باالت ــه مرات ــی ب ــار مال ــد ب ــر باش ــازی باالت همسان س
بدیهــی اســت زمانــی کــه از عبــارت بــار مالــی بــرای دولــت صحبــت می شــود، منظــور 
از آن بــار مالــی ای اســت کــه از محــل بودجــه عمومــی کشــور تأمیــن می شــود. بودجــه 
عمومــی نیــز متعلــق به تمامــی افــراد جامعــه اســت و در حقیقــت ایــن بــار مالــی بــه کل 
افــراد جامعــه منتقــل می شــود. در ایــن شــرایط سیاســت بهینــه می توانــد پیگیــری یــک 
نظــام رفاهــی عمومــی بــرای ســالمندان باشــد تــا نیازهــای ایــن گــروه از افــراد جامعــه در 
ســطحی فراتــر از صندوق هــای بازنشســتگی پیگیــری شــود تــا هــم صندوق هــا بتواننــد 
در راســتای وظایــف اصلــی خــود حرکــت کننــد و هــم ســالمندان بــدون تبعیــض از برخــی 

ــد شــوند. ــات رفاهــی بهره من امکان
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ــوری و  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــر دو صن ــال حاض ــه در ح ــت اگرچ ــه داش ــد توج بای
ــی  ــه معرف ــم بودج ــا کســری عظی ــی ب ــای دولت ــوان صندوق ه ــه عن ــای مســلح ب نیروه
ــوط  ــتگی مرب ــای بازنشس ــر صندوق ه ــود از دیگ ــای موج ــی آماره ــا بررس ــوند ام می ش
ــران  ــهرداری ته ــا، ش ــیما، هم ــدا و س ــت )ص ــف حاکمی ــای مختل ــان بخش ه ــه کارکن ب
ــا کســری بودجــه روبــه رو هســتند و ایــن  و...( مشــخص می کنــد ایــن صندوق هــا نیــز ب
کســری بودجــه از طریــق دســتگاه مــادر جبــران شــده و از ایــن طریــق بازهــم بــه دولــت 
ــتگی از  ــای بازنشس ــرای صندوق ه ــه زا ب ــت های هزین ــه سیاس ــود. درنتیج ــل می ش منتق

ــد. ــه جــا می گذارن ــت ب ــر دوش دول ــی ب ــار مال ــز ب ــق نی ــن طری ای
ــناجتماعــی: طــی دو دهــه گذشــته بخــش  ــهســازمانتأمی ــمهمسانســازیب تعمی

مهمــی از کارمنــدان دولــت صنــدوق تأمیــن اجتماعــی را بــه عنــوان صنــدوق بازنشســتگی 
ــرای  ــازی ب ــی از تقاضــای همسان س ــال حاضــر زمزمه های ــد. در ح ــود انتخــاب کرده ان خ
ــود.  ــنیده می ش ــتند ش ــو هس ــی عض ــن اجتماع ــدوق تأمی ــه در صن ــی ک ــدان دولت کارمن
ایــن گــروه درواقــع خواســتار اعمــال قوانیــن یکســان بیــن تمامــی بازنشســتگانی هســتند 
ــیوه  ــر در ش ــه تغیی ــی ک ــع زمان ــد. درواق ــت بوده ان ــتغال مســتخدم دول ــان اش ــه در زم ک
محاســبه حقــوق، افزایــش امتیــاز و یــا تغییــرات از ایــن دســت بــا هــدف افزایــش ســطح 
ــروه از  ــن گ ــود ای ــال می ش ــوری اعم ــدوق کش ــتگان صن ــتگی بازنشس ــوق بازنشس حق
بازنشســتگان نیــز خواســتار اعمــال همیــن تغییــرات در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای 
ــال  ــت های اعم ــل سیاس ــل تحمی ــت در عم ــن درخواس ــتند. ای ــت هس ــتگان دول بازنشس
شــده در یــک صنــدوق بازنشســتگی بــر یــک صنــدوق بازنشســتگی مســتقل دیگــر اســت. 
طبیعــی اســت در صورتــی کــه بازنشســتگان دولــت در سیســتم تأمیــن اجتماعــی مشــمول 
همسان ســازی شــوند به تدریــج ایــن درخواســت بیــن ســایر بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعــی مطــرح خواهــد شــد و آنهــا نیــز خواســتار اعمــال شــرایط و قوانیــن یکســان بیــن 
بازنشســتگان یــک صنــدوق بیمــه ای هســتند. بــه عبــارت دیگــر آنهــا نیــز انتظــار دارنــد 
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زمانــی کــه در شــرایط یکســان عضــو یــک صنــدوق بیمــه ای شــده اند و حــق بیمــه  خــود 
را پرداخــت کرده انــد، در زمــان بازنشســتگی نیــز مشــمول قوانیــن یکســانی باشــند. توجــه 
بــه ایــن رونــد نشــان می دهــد تغییــرات در قوانیــن اســتخدام و حقــوق و دســتمزد دولتــی 
به تدریــج یــا هم زمــان باعــث تغییــرات در قوانیــن صنــدوق بازنشســتگی کشــوری شــده 
ــوق و  ــن حق ــرایط تعیی ــر در ش ــه تغیی ــد ب ــد می توان ــن رون ــه ای اســت و در صــورت ادام

ــد. ــز بیانجام دســتمزد در ســایر صندوق هــای بیمــه ای نی

3-4-راهکاراعمالمتناسبسازیحقوقبازنشستگان

ــوان  ــه می ت ــرایطی چگون ــن ش ــه در چنی ــت ک ــن اس ــش ای ــوق، پرس ــات ف ــا توضیح ب
ــرد و  ــت ک ــتگی را اجاب ــوق بازنشس ــازی حق ــت متناسب س ــق درخواس ــش به ح ــم بخ ه
هــم از بــروز اختــالف دوبــاره در حقــوق بازنشســتگان جلوگیــری بــه عمــل آورد. در ادامــه 

ــده اســت. ــه ش ــاره ارائ ــن دراین ب ــکار ممک ــد راه ــرفصل های چن س
ــات  ــی از اعتراض ــد یک ــه ش ــه گفت ــور ک ــل: همان ط ــایحداق ــرمبن ــشب افزای
بازنشســتگان افزایــش پلکانــی حقــوق اســت بــه طــوری کــه افــرادی بــا درآمــد متوســط و 
اندکــی بیشــتر از متوســط بــا اعمــال ایــن شــیوه از افزایــش متناســبی بهره منــد نشــده اند. 
ــبتی از  ــه نس ــازی ب ــال متناسب س ــرد، اعم ــرح ک ــا مط ــوان در اینج ــه می ت ــکاری ک راه
حداقــل درآمــد اســت. در ایــن روش یــک ســال بــه عنــوان ســال مبنــا در نظــر گرفتــه 
شــده و محاســبه می شــود هــر بازنشســته در آن ســال چــه نســبتی از حداقــل حقــوق را 
ــه ای انجــام خواهــد  ــه گون دریافــت می کــرده اســت. در ســال های بعــد متناسب ســازی ب
شــد کــه ایــن نســبت ثابــت باقــی بمانــد. بــرای مثــال اگــر ســال 1386 مبنــا گرفتــه شــود 
و در ایــن ســال فــرد الــف 2.5 برابــر حداقــل حقــوق و فــرد ب 1.5 برابــر حداقــل حقــوق 
دریافــت می کــرده اســت در ســال 1398 نیــز بایــد فــرد الــف 2.5 برابــر حداقــل حقــوق 
و فــرد ب 1.5 برابــر حداقــل را دریافــت کننــد. درنتیجــه هــر تغییــری در حداقــل حقــوق 

باعــث تغییــر متناســب در ســایر ســطوح حقوقــی خواهــد شــد.
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ــات  ــا ثب ــر مبنــای حداقــل در شــرایط ب ــت+درصــدی: اگرچــه افزایــش ب افزایــشثاب

ــی  ــرایط تورم ــا در ش ــد ام ــازی باش ــال متناسب س ــرای اعم ــبی ب ــد روش مناس می توان
ایــن روش بــا اعتراض هایــی همــراه خواهــد شــد. پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد کــه بــه 
دلیــل اختــالف حقوقــی بیــن بازنشســتگان دســتگاه های مختلــف، ایــن اعتــراض وجــود 
ــد  ــرادی کــه در دوران اشــتغال از امتیازهــای خــاص در برخــی دســتگاه ها بهره من دارد اف
بوده انــد و ایــن امتیــاز در محاســبه حقــوق اولیــه بازنشســتگی آنهــا لحــاظ شــده اســت در 
ــد  ــا اعمــال ضریــب افزایشــی یکســان از افزایــش حقــوق بیشــتری بهره من ــز ب ادامــه نی
ــا  ــی دارد ب ــون تومان ــتگی 3 میلی ــوق بازنشس ــه حق ــردی ک ــال ف ــرای مث ــوند. ب می ش
ــد و  ــش می یاب ــان افزای ــزار توم ــی وی 300 ه ــوق، دریافت ــدی در حق ــش 10 درص افزای
بــرای فــردی کــه حقــوق 6 میلیــون تومانــی دارد ایــن افزایــش حقــوق 600 هــزار تومــان 
ــت +  ــش ثاب ــوان از روش افزای ــود می ت ــتدالل می ش ــرایط اس ــن ش ــد. در ای ــد ش خواه
ــی شــد. اگرچــه  ــز اجرای ــن روش در ســال 1398 نی افزایــش درصــدی اســتفاده کــرد. ای
ایــن روش، برخــالف روش قبلــی، باعــث کاهــش فاصلــه حقــوق افــراد مختلــف از هــم و 
از حقــوق حداقــل خواهــد شــد امــا در شــرایط تورمــی ایــن امــکان را ایجــاد می کنــد کــه 

قــدرت خریــد افــراد بــا حقــوق پاییــن، کمتــر کاهــش یابــد.
ــیکــردندورهمحاســبهحقــوق: همان طــور کــه اشــاره شــد بخشــی از اجــرای  طوالن
ــر  ــمول کس ــی مش ــای حقوق ــر در ردیف ه ــل تغیی ــه دلی ــته ب ــازی ها در گذش همسان س
ــبه  ــال ها در محاس ــا س ــف ت ــای مختل ــال فوق العاده ه ــرای مث ــت. ب ــوده اس ــور ب کس
ــه  ــز ب ــا نی ــن فوق العاده ه ــون ای ــر قان ــا تغیی ــا ب ــد ام ــاظ نمی ش ــتگی لح ــوق بازنشس حق
ــه  ــون ب ــر قان ــا تغیی ــه ب ــی ک ــوق بازنشســتگی وارد شــدند. زمان ــبه حق ــج در محاس تدری
ــه  ــنگینی ب ــی س ــار مال ــود، ب ــه می ش ــور اضاف ــر کس ــمول کس ــی مش ــای حقوق ردیف ه
صنــدوق تحمیــل خواهــد شــد. درنتیجــه ایــن تغییــر فــرد ممکــن اســت تنهــا دو ســال 
بابــت یــک ردیــف درآمــدی، کســور پرداخــت کنــد امــا زمانــی کــه ایــن ردیــف مشــمول 
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ــود. در  ــد ب ــد خواه ــر از آن بهره من ــود، مادام العم ــتگی می ش ــوق بازنشس ــبه حق محاس
طــرف مقابــل افــرادی هســتند کــه در بخــش مهمــی از دوره کاری خــود حقــوق باالتــر 
ــه  ــا حقوقشــان را ب ــت و کســور بازنشســتگی متناســب ب ــر دریاف ــال آخ از متوســط دوس
ــرایط  ــتغال ش ــر اش ــال های آخ ــه در س ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد ام ــت کرده ان ــدوق پرداخ صن
آنهــا تغییــر کــرده اســت و حقــوق آنهــا کاهــش یافتــه، بــه تبــع آن حقــوق بازنشســتگی 

ــد. ــت می کنن ــری دریاف کمت
ــبه  ــدن دوره محاس ــر ش ــکل طوالنی ت ــن مش ــا ای ــه ب ــای مواجه ــی از راه حل ه یک
ــن  ــن حقــوق بازنشســتگی اســت. در حــال حاضــر میانگی ــان اشــتغال در تعیی حقــوق زم
ــا اعمــال آخریــن ضریــب مبنــای تعییــن حقــوق  حقــوق دو ســال آخــر اشــتغال افــراد ب
بازنشســتگی اســت و هــر تغییــری در دو ســال آخــر اشــتغال بــه طــور کامــل بــر حقــوق 
ــر  ــن دوره محاســبه طوالنی ت ــه ای ــی ک ــا در صورت ــود ام ــد ب ــذار خواه بازنشســتگی اثرگ

باشــد ایــن انحرافــات نیــز کمتــر خواهــد شــد. 
ــوق  ــن حق ــتگی، تأمی ــای بازنشس ــدف از صندوق ه ــت ه ــه داش ــد توج ــت بای درنهای
بازنشســتگی بــر مبنــای قوانیــن موجــود و اصــول بیمــه ای اســت. متأســفانه قانون گــذاران 
ــه زا و  ــن هزین ــب قوانی ــا تصوی ــد و ب ــده گرفته ان ــت را نادی ــن واقعی ــان ای ــول زم در ط
ــد.  ــل کرده ان ــا تحمی ــه صندوق ه ــی ســنگینی ب ــار مال ــن اصــول بیمــه ای ب ــده گرفت نادی
ایــن قوانیــن گاه در راســتای کاهــش ســن و آســان کــردن شــرایط احــراز بازنشســتگی 
ــون در ســال 1353 و قوانیــن بازنشســته کــردن زودرس  ــد اصــالح قان ــوده اســت )مانن ب
ــوق  ــبه حق ــیوه محاس ــر ش ــا تغیی ــا ب ــالب( و/ی ــس از انق ــال های اول پ ــان در س کارکن
بازنشســتگی، ارتبــاط بیــن کســورات پرداخت شــده و حقــوق بازنشســتگی دریافت شــده را 
کمتــر کرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده 9 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و 
تأمیــن اجتماعــی بــه تناســب بیــن ورودی هــا و خروجی هــای صندوق هــای بازنشســتگی 

و محاســبات بیمــه ای تأکیــد شــده اســت:
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ط- ارائــه تعهــدات بیمــه ای صندوق هــا در قبــال افــراد عضــو و تحــت پوشــش بــر 
ــزان پرداخــت  ــزان مشــارکت )ســنوات و می ــت و به تناســب می ــده عدال اســاس قاع
حــق بیمــه( و بــا تنظیــم ورودی هــا و خروجی هــا طبــق محاســبات بیمــه ای صــورت 

می پذیــرد.
نمی تواننــد  بازنشســتگی  توجــه داشــت صندوق هــای  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد   
ــه  ــا وظیف ــن صندو ق ه ــند. ای ــود باش ــترکان خ ــی مش ــای رفاه ــام نیازه ــخگوی تم پاس
ــوده و  ــرمایه گذاری نم ــد را س ــت می کنن ــود دریاف ــترکان خ ــه از مش ــوری ک ــد کس دارن
ــی  ــای رفاه ــن نیازه ــد. تأمی ــوق بپردازن ــود حق ــترکان خ ــه مش ــتگی ب ــان بازنشس در زم
ــن اجتماعــی و در  ــاه و تأمی ــره وســیع تر نظــام رف ــد در دای ــالمندان و بازنشســتگان بای س

ــود. ــری ش ــی پیگی ــای تکمیل ــا بیمه ه ــی ی ــای دولت ــوب حمایت ه چارچ
موضــوع دیگــری کــه الزم اســت بــه آن پرداختــه شــود، نقــش صنــدوق بازنشســتگی 
بــه عنــوان یــک دســتگاه واســط بیــن دولــت و بازنشســتگان اســت. صنــدوق بــه عنــوان 
ــد از یــک طــرف نیازهــا و خواســته های جامعــه  ــد بتوان یــک نهــاد مســتقل و واســط بای
بازنشســتگان خــود را بشناســد و آن را بــه اطــالع مقامــات تصمیم گیــر برســاند و از طــرف 
دیگــر واقعیت هــا و تنگناهــای دولــت را بشناســد و بــا آگاهــی نســبت بــه ایــن واقعیت هــا 
ــدوق از  ــورت صن ــن ص ــر ای ــد در غی ــدام کن ــدف اق ــه ه ــاز جامع ــن نی ــه تأمی ــبت ب نس
جایــگاه واقعــی خــود خــارج شــده و نمی توانــد وظیفــه خــود را بــه درســتی انجــام دهــد. 
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نتیجهگیری

در ایــن گــزارش تــالش شــد بــا مــروری تاریخــی بــر ســیر قوانیــن بازنشســتگی از گذشــته 
تــا امــروز، دالیــل ایجــاد اختــالف بیــن بازنشســتگان بــا یکدیگــر و بازنشســتگان و شــاغالن 
شناســایی شــده و راه حل هــای اجراشــده بــرای متناســب ســاختن حقــوق بررســی شــود. نتایــج 
ــال های 1356،  ــی دارد و در س ــابقه ای طوالن ــوق س ــازی حق ــوع متناسب س ــان داد موض نش
1369، 1374، 1378، 1381 و 1386 و 1395 تــا 1398 اجرایــی شــده اســت. مهم تریــن دالیــل 

ــر خالصــه کــرد: ــوان در دو مــورد زی متناسب ســازی  طــی دوران موردبررســی را می ت
تــورم و افزایــش عمومــی قیمت هــا و عــدم کفایــت حقــوق بازنشســتگی در تأمیــن  ●

ــل نیازهای معیشــتی؛ حداق
تغییــر در حقــوق شــاغالن و بــه دنبــال آن ایجــاد اختــالف بیــن حقــوق شــاغالن  ●

و بازنشســتگان یــا بازنشســتگان قدیــم و بازنشســتگان جدیــد؛ ایــن اختــالف طــی 
ــه طــوری کــه  ــا اجــرای قوانیــن مختلــف کاهــش پیــدا کــرده اســت ب زمــان و ب
بــا اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تــا ابتــدای دهــه 1390 تناســب بیــن 
ــم  ــتگان قدی ــواردی بازنشس ــد و در م ــظ ش ــاغالن حف ــتگان و ش ــوق بازنشس حق

دریافتــی  بیشــتری نســبت بــه بازنشســتگان جدیــد داشــتند.
از ابتــدای دهــه 1390 عوامــل متعــددی بیــن حقــوق بازنشســتگان قدیــم و جدیــد  ●

ــازی  ــت متناسب س ــر درخواس ــار دیگ ــده ب ــث ش ــه باع ــرد ک ــاد ک ــالف ایج اخت
بــرای  بازنشســتگان  خواســته های  شــود.  مطــرح  بازنشســتگان  طــرف  از 

کــرد: تقســیم بندی  5 ســطح  در  می تــوان  را  همسان ســازی 
ــت بازنشســتگان  √ ــن حال ــی: در ای ــر پلکان ــوق به صــورت غی همسان ســازی حق

ــا حداقــل حقــوق و افزایــش متناســب  خواســتار حفــظ فاصلــه حقــوق خــود ب
حقــوق بازنشســتگی هســتند. )تفاوت هــای دوران اشــتغال حفــظ شــود و همــه 

لزومــا حقــوق یکســان دریافــت نکننــد.(
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ــتگاه: در  √ ــک دس ــد در ی ــم و جدی ــتگان قدی ــوق بازنشس ــازی حق همسان س
ایــن حالــت بازنشســتگان قدیــم بــه دنبــال دریافتــی یکســان بــا بازنشســتگان 
جدیــدی هســتند کــه در دوره اشــتغال در یــک دســتگاه یکســان و بــا شــرایط 

یکســان فعالیــت می کرده انــد.
ــه برخــی  √ ــی ک ــن دســتگاه ها: از آنجای ــوق بازنشســتگان بی همسان ســازی حق

ــرای کارکنــان  ــه موجــب مقــررات موضوعــه در زمــان اشــتغال ب دســتگاه ها ب
خــود امتیــازات خــاص در نظــر گرفته انــد و ایــن امتیــازات در محاســبه حقــوق 
بازنشســتگی لحــاظ شــده اســت، گاه بیــن بازنشســتگان دســتگاه های مختلــف 
)بــا شــرایط اشــتغال یکســان(، اختــالف حقــوق وجــود دارد. در اینجــا خواســته 
ــن همــه دستگاه هاســت. ــوق بازنشســتگان بی بازنشســتگان همسان شــدن حق

ــل  √ ــه دلی ــر ب ــال حاض ــاغالن: در ح ــتگان و ش ــوق بازنشس ــدن حق همسان ش
ــرخ  ــود ن ــرا می ش ــتگی اج ــوق بازنشس ــبه حق ــه در محاس ــی ک روش قانون
جایگزینــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری باالســت )بیــش از 95 درصــد(  
و تفــاوت اندکــی بیــن حقــوق زمــان اشــتغال و بازنشســتگی افــراد وجــود دارد. 
در اینجــا خواســته بازنشســتگان برابــری حقــوق بازنشســتگان بــا شــاغالن در 

شــرف بازنشســتگی اســت.
ــاص:  √ ــتگاه های خ ــاغالن در دس ــا ش ــتگان ب ــوق بازنشس ــازی حق همسان س

ــابه  ــرایطی مش ــه ش ــتند ک ــتار آن هس ــتگان خواس ــت بازنشس ــن وضعی در ای
ــد شــرکت  شــاغالن در شــرف بازنشســتگی برخــی دســتگاه های خــاص مانن

نفــت داشــته باشــند.
ــای  ــطوح اول و دوم راهکاره ــازی در س ــته همسان س ــرای خواس ــرای اج ــه ب اگرچ
ــق  ــا پنجــم مطاب ــا خواســته همسان ســازی در ســطوح ســوم ت مشــخصی وجــود دارد ام
ــی اســت  ــه آن معن ــی شــدن در عمــل ب ــا اصــول بیمــه ای نیســت و در صــورت اجرای ب
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کــه شــیوه محاســبه مســتمری بازنشســتگی )میانگیــن حقــوق دو ســال آخــر بــا اعمــال 
آخریــن ضریــب( کنــار گذاشــته شــود. اجــرای ایــن ســطوح از همسان ســازی از یک ســو 
بــا مقــررات عمومــی بازنشســتگی مغایــر اســت و از ســوی دیگــر، بــار مالــی چشــمگیری 

بــرای دولــت و بــه تبــع آن بودجــه عمومــی کشــور خواهــد داشــت. 
درنهایــت بایــد توجــه داشــت اجــرای موفــق متناسب ســازی زمانــی ممکــن می شــود 
کــه جهش هــای یک بــاره در حقــوق دوران اشــتغال و تغییــر در شــرایط پرداخــت شــاغالن 
اتفــاق نیفتــد و بــر شــیوه تعییــن حقــوق زمــان اشــتغال نظــارت کافــی و دقیقــی از ســوی 
مراجــع نظارتــی اعمــال شــود. کــه ایــن موضــوع نیــز تــا حــد زیــادی منــوط بــه ثبــات 

قیمت هــا و کنتــرل تــورم در کشــور اســت. 




