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الف

خالصه یافته ها

عالوه بر صندوق های چهارگانۀ وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 14 صندوق 
ایران  در  نیز  مسلح،  نیروهای  اجتماعی  تأمین  سازمان  جمله  از  اختصاصی،  بازنشستگی 
وجود دارند که تاکنون مستقل از وزارتخانۀ مزبور فعالیت می کنند. در ادامه به مختصات و 

ویژگی های صندوق های بازنشستگی در ایران خواهیم پرداخت که عبارتند از:
در حال حاضر، 18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سه صندوق ماهیت  -

دولتی )عام( دارند، دو صندوق ماهیت عمومی غیردولتی و بقیه صندوق های صنفی-
اختصاصی هستند. 

به جز سازمان تأمین اجتماعی که صندوقی باز است و می تواند ورودی های متنوعی  -
داشته باشد، دیگر صندوق ها برای جامعۀ خاصی تأسیس شده و بسته هستند. 

پوشش  - تحت  ایران  در  بیمه شدگان  درصد   75 از  بیش   1395 سال  آمار  اساس  بر 
بازنشستگی کشوری،  بیمه شدگان صندوق  دارند. سهم  قرار  اجتماعی  تأمین  سازمان 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
این در  به ترتیب 11.3، 5.8 و 3.2 درصد است.  بیمه شدگان کشور  از کل  و عشایر 
حالی است که بقیه صندوق های صنفی-اختصاصی دستگاه ها فقط 3.3 درصد از کل 

بیمه شدگان کشور را تحت پوشش قرار داده است.
است،  - متفاوت  ایران  در  اجتماعی  بیمه  از صندوق های  برای هر یک  مرجع تصویب 

به نحوی که برخی صندوق ها با تصویب مجلس، برخی با تصویب هیئت وزیران و برخی 
از آن ها با مصوبات درون سازمانی تشکیل شده اند. 

برای  - است.  متفاوت  ایران  بازنشستگی  صندوق های  یا  سازمان ها  در  بیمه  حق  نرخ 
مثال، دولت در صندوق بازنشستگی کشوری 13.5 درصد برای بیمه شده می پردازد، اما 
این سهم برای سازمان تأمین اجتماعی مجموعًا 3 درصد است. لذا، نسبت بهره مندی 
شهروندان از منابع دولتی در نظام تأمین اجتماعی یکسان نیست و برخی از شهروندان 
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در گروه های شغلی از دیگر گروه ها سهم بیشتری دارند. 
بیشترین نرخ حق بیمه سهم کارمند، 10 درصد است که کارمندان وزارت اطالعات، صندوق  -

کارکنان فوالد و صندوق صنایع مس ایران می پردازند و کمترین آن برای کارکنان صنعت نفت 
است که تنها 6 درصد از حقوق آن ها به عنوان حق بیمه کسر می شود.

به رغم افزایش امید به زندگی در ایران و همچنین افزایش میانگین سن در آغاز اشتغال  -
به علت داشتن تحصیالت باالتر، سن بازنشستگی برای اغلب صندوق ها در ایران کمتر 
از میانگین جهانی است. برای مثال، سن بازنشستگی برای حدود 90 درصد از مشترکین 
صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از 60 سال )اکنون، به طور میانگین 52 سال(  برای 
بیش از 73 درصد از مشترکین کمتر از 55 سال است. این در حالی است که متوسط 
امید به زندگی در وضعیت کنونی ایران به 75 سال و باالتر از آن رسیده است. این آمار 
برای نیروهای مسلح به طور میانگین 42 سال، برای سازمان تأمین اجتماعی 55 سال، 

صندوق های صنفی-اختصاصی دستگاه ها 50 تا 55 سال است. 
-  )DB( پرداخت مستمری در صندوق های بیمه اجتماعی بر مبنای روش مزایای معین

با  دیگر  برخی  و  اندوخته  بدون  به صورت  آن ها  از  برخی  که  است  شده  پایه گذاری 
اندوخته گذاری جزئی فعالیت می کنند. 

ضریب انباشت از دیگر معیارهای سنجش نظام بازنشستگی است. این ضریب در ایران یک  -
 2.33 OECD سی ام یعنی حدود 3.33 درصد است. این نسبت، به طور متوسط، در کشورهای
است. سازمان یا صندوِق دارای سقف پرداخت مستمری در ایران سازمان تأمین اجتماعی است. 
برخی گروه های شغلی در برخی صندوق ها )مانند قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه های 

دولتی( و تقریباً همۀ صندوق های اختصاصی دارای چنین سقفی نیستند.
اغلب معدل حقوق و مزایای مشمول کسور حق بیمه یا کسور بازنشستگی در ایران بر  -

مبنای معدل حقوق دو سال آخر محاسبه می شود )تعداد سال های مبنا جهت محاسبه 
قانون  در  قضات  جمله  از  شغلی  گروه های  برخی  برای  اگرچه  بازنشستگی(.  حقوق 
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استخدام کشوری یا در صندوق آینده ساز قوانین متفاوتی وجود دارد. 
به دلیلی که بازنشستگان دیگر کسور بازنشستگی ندارند و نیز از مالیات معاف اند، نرخ  -

جایگزینی در بسیاری از صندوق ها از 100 درصد باالتر می رود. نرخ جایگزینی در سازمان 
تأمین اجتماعی 83 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 89 درصد، صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر 65 درصد، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 98 

درصد و این نرخ در صندوق های اختصاصی به 90 درصد می رسد.
کشاورزان،  - اجتماعی  بیمه  صندوق  و  دادگستری  کارگشایان  و  وکال  صندوق  جز  به 

روستاییان و عشایر و تا حدی سازمان تأمین اجتماعی بقیه صندوق ها در ایران از نسبت 
پشتیبانی پایینی برخوردارند و این بدین معناست که این صندوق ها دوران بحران خود 

را سپری می کنند و عماًل به بودجۀ عمومی وابسته هستند. 
صندوق های بازنشستگی در ایران ضمن این که در طی این سال ها نتوانستند ماهیت  -

بیمه ای خود را حفظ کنند، بلکه حتی درصد رشد وابستگی آن ها به بودجۀ امور رفاهی 
)در سطح باالتر، درصد وابستگی به بودجه عمومی کشور( به مراتب بیشتر از درصد رشد 

بودجۀ امور رفاهی در بودجۀ عمومی کشور بوده است.
بودجۀ صندوق های صنفی-اختصاصی در ردیف معینی از بودجۀ امور رفاه اجتماعی آورده  -

نمی شود بلکه ذیل بودجۀ کلی هر سازمان یا نهاد قرار دارد که عماًل ارتزاق آن ها از بودجۀ 
کلی کشور است. به نظر می رسد اطالق عنوان »صندوق« به اغلب این صندوق ها عنوان 

مناسبی نیز نباشد و بیشتر ادارۀ بازنشستگی و رفاه در این سازمان ها هستند.
بازنشستگی  - صندوق های  از  بسیاری  سرمایه گذاری های  به  مربوط  آماری  اطالعات 

ایران، غیر از چهار صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در دسترس عموم قرار ندارند. 





1 

مقدمه 

از لحاظ تاریخی، نطفۀ شکل گیری نظام بازنشستگی در ایران به دورۀ اول مجلس شورای ملی 
در سال 1287 می رسد. پس از آن تا دهۀ 50 شمسی تعدادی از صندوق های بیمۀ اجتماعی با 
فراز و فرودهایی تشکیل شدند. سال 1354 نقطۀ عطفی در تأسیس صندوق های بازنشستگی 
کشور بود. در این سال، سازمان تأمین اجتماعی برای جامعۀ کارگری و کارفرمایی و صندوق 
بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت تأسیس شدند. پس از انقالب، با شکل گیری قانون 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 و تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان 
تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر و سازمان بیمه خدمات درمانی )بعدها تحت عنوان سازمان بیمه سالمت ایران زیر نظر 
وزارت بهداشت( ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی )امروزه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی( قرار 
گرفتند. الزم به ذکر است که در سال 1391 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد نیز به لیست 

صندوق های تابعۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده شد.
در حال حاضر، 18 صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت دارند. صندوق تأمین اجتماعی برای 
کارگران و شاغالن بخش خصوصی، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق 
بازنشستگی لشکری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر برای جمعیت 
روستایی کشور و 14 صندوق دیگر نیز برای پوشش شاغالن حوزه های دیگر وجود دارند. حدود 90 

درصد بیمه شدگان کشور در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عضویت دارند.
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سیر شکل گیری صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی

به لحاظ تاریخی، تصویب »قانون وظایف« در سال 1287 در دوره اول مجلس شورای ملی 
نقطۀ شروعی برای شکل گیری نظام بازنشستگی است. این قانون صرفًا به کارکنان دولت 
اختصاص داشت. بر اساس این قانون، کارمندان دولت مشمول »پرداخت حقوق بازنشستگی 
و وظیفه« شدند. نظام بازنشستگی کارمندان دولت طی 14 سال پس از آن بر اساس قانون 
 1301 سال  آذرماه  در   .)26  :1396 )عظیمی،  است  می شده  اجرا  و  ساماندهی  »وظایف« 
به  قانون،  این   44 و   43 مواد  رسید.  ملی  تصویب مجلس شورای  به  استخدامی«  »قانون 
میزان  و  از دولت  بازنشستگی  دریافت حقوق  بازنشستگی مستخدمین دولتی، حق  موضوع 
حقوق بازنشستگی پرداخته است. برای تصدی امور بازنشستگی نهادی به نام »صندوق تقاعد 
و وظایف وراث مستخدمین« تأسیس شد. بنا بر مطالعات اکبری )1382(، وزارت مالیه، »دایره 
نام  به  این دایره در سال 1307  اداره کل کارگزینی تأسیس کرد.  را تحت نظارت  تقاعد« 
»اداره تقاعد کشوری« به عنوان اداره ای مستقل در وزارت مالیه درآمد و در سال 1317 نام آن 
به »اداره بازنشستگی کشوری« تغییر یافت )امیدی، 1393: 83(. این بخش اجرایی، نخستین 
نهاد اجرایی دولتی در حوزه تأمین اجتماعی در ایران محسوب می شود و از نظر نهادی وظیفه 
رسیدگی به امور موظفین را عهده دار بود. جالب این که سن بازنشستگی در قانون استخدامی 
)1301( 70 سال تعیین شده بود و منابع الزم از محل »پنج درصد مقرری ماهانه کارکنان 
دولت به عالوه مقرری ماه اوِل ورود به خدمت و همچنین مبلغ ماه اول اضافه مقرری های 

بعدی« تأمین مالی می شده است )عظیمی، 1396: 26(. 
هم زمان با اجرای پروژۀ راه آهن سراسری، هیئت وزیران طی مصوبه ای در سال 1309 
»صندوق احتیاط کارگران ُطُرق و شوارع« را تأسیس کرد. مراقبت پزشکی در مورد صدمات، 
جراحت ها یا بیماری های حین کار، پرداخت پاداش نقدی در مورد نقص عضو و یا ازکارافتادگی 
دائمی و پرداخت پاداش به بازماندگان در موارد فوِت ناشی از انجام وظیفه یا در مسیر خدمت از 
جمله خدماتی بود که بر اساس نظام نامۀ صندوق احتیاط انجام می گرفت. گسترش کارخانه ها 
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و مؤسسات اقتصادی تولیدی و افزایش فعالیت های معدنی موجب شد تا هیئت وزیران بنا به 
پیشنهاد اداره کل صناعت و معادن، کارگران شاغل در سایر کارگاه های صنعتی و معدنی نیز 
به تدریج تحت پوشش صندوق احتیاط کارگران قرار گرفتند )پیرویان و جیوار، 1381: 8-3(. 
گذشت.  نمایندگان  تصویب  از   1314 ماه  بهمن  در  شاهنشاهی  ارتش  تقاعد  صندوق 
به موجب این قانون، »افسران بری ]خشکی[ و دریایی و هوایی و اداری و امنیه و مستخدمین 
غیرنظامی هم ردیف و همچنین استواران و گروهبان ها و هم ردیفان آن ها می توانند پس از 
اقاًل دو سال خدمت متقاعد شده و حقوق تقاعد دریافت کنند«. همچنین، افسران، استواران، 
و  هواپیمایی  و  دریایی  نیروی  و  امنیه  و  ارتش  قدیمی  نفرات  سرجوخه ها،  و  گروهبان ها 
هم ردیفان آن ها در صورتی حق دریافت وظیفه تقاعدی دارند که اواًل در جنگ یا در نتیجه 
خدمت مجروح شده باشند، ثانیًا در نتیجۀ مخاطرات جنگی یا صدمات و حوادث وارده، معلول 

یا مجروح شده باشند.  
مطابق آیین نامه استخدامی کارکنان بنگاه راه آهن دولتی ایران، بنگاه راه آهن دولتی ایران 
موظف شد صندوقی تحت عنوان »صندوق بهداشت« به منظور تأمین مصارف ذیل )از سال 
1317( تشکیل دهد: الف( مراقبت صحی از مستخدمین و کارکنان و معالجه اشخاصی که در 
نتیجه ایفای مریض یا مجروح می شوند؛ ب( پاداش نقدی به کسانی که در نتیجه ایفای وظیفه 
دائماً از عضوی از اعضای بدن محروم یا برای مدت عمر از کار بیفتند؛ ج( پاداش به وراث کسانی 

که در نتیجۀ ایفای وظیفه و بر سر خدمت تلف شوند )اکبری، 1395: 157-156(. 
خرداد   11 تاریخ  در  ایران  بیمه  سهامی  شرکت  اعضای  بازنشستگی  آیین نامه صندوق 
وزارت  کفیل  و  مالیه  وزیر  با شرکت  ایران  بیمه  سهامی  عمومی شرکت  مجمع  در   1317
تجارت به تصویب رسید. شرط عضویت سابقه حداقل یک سال در شرکت بود و اشخاصی که 
به عضویت شرکت پذیرفته می شدند، از ماه اول ملزم به پرداخت کسورات خود بودند، اما اگر 
قبل از یک سال از خدمت خارج می شدند، کسور پرداختی به آنها مسترد می شد )همان، 165(.

در سال 1322 و در پی برخی ناآرامی ها و اعتراضات کارگری، با تصویب الیحۀ بیمه 
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اجباری کارگران، همه کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی، صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و 
از دولتی و غیردولتی( مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی  ... )اعم  راه آهن و 
بیمه ایران و یا یک شرکت بیمه داخلی بیمه کنند. آیین نامه اجرایی این قانون، که در آبان 
ماه 1323 تصویب شد، مقرر می کرد که همه کارفرمایان کارگاه های یاد شده درصد معینی از 
دستمزد کارگران خود را به منزلۀ حق بیمه کسر و همراه با سهم کارفرما به شرکت سهامی 
بیمه ایران پرداخت کنند. تعهدات بیمه گر در این مورد نیز محدود به حوادث و سوانح ناشی از 
کار بود و در موارد ازکارافتادگی و فوت، فقط غرامت مقطوع پرداخت می شد )کریمی، 1381(. 
با تشکیل وزارت کار در سال 1325، ضمن افزایش دامنۀ شمول بیمه اجباری کارگران 
از نظر پوشش و سطح تعهدات، مقرر شد در هر کارگاه برای انجام امور بیمه کارگران دو 
صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود. با تشکیل صندوق تعاون و 
بیمه کارگران در سال 1328 بود که با تسری مقررات بیمه اجباری به عموم کارگران و افراد 
نیز گسترش داد  از کار  خانواده آن ها، تعهدات بیمه را به حوادث و بیماری های غیر ناشی 
و برای نخستین بار الگوی بیمه اجتماعی کارگران را به اجرا گذاشت. این صندوق تا سال 

1332، زمان تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، به فعالیت خود ادامه داد.
در بهمن ماه 1331 قانون بیمه های اجتماعی کارگران به تصویب رسید. به موجب این قانون، 
سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در اردیبهشت ماه 1332 تأسیس شد. بر اساس قانون، کلیه 
کارخانه ها و بنگاه های مشمول قانون کار موظف شدند کارگران خود را ذیل این سازمان بیمه 
کنند. با این قانون، عالوه بر گسترش دامنۀ شمول بیمه های اجتماعی در کشور، جامعیت خدمات 
بیمه ای نیز افزایش یافت )امیدی، 1393: 90(. »مهم ترین دستاورد این اقدام، ایجاد تمرکز در 
امور اجرایی بیمه های اجتماعی، انسجام در امور بیمه گری، ایجاد پشتوانه قانونی برای تأمین 
درآمدها و گسترش دامنه شمول بیمه های اجتماعی بود. شاید بتوان بسیاری از دستاوردهای 

امروز بیمه های اجتماعی را ناشی از این تحول دانست« )پیرویان و جیوار، 1381: 77(. 
جدید،  قانون  در  رسید.  تصویب  به  کشوری«  استخدام  »قانون   ،1345 خرداد   31 در 
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اداره کل  قانون استخدامی 1301 مورد بازنگری قرار گرفت. طبق ماده »70« این قانون، 
بازنشستگی از وزارت دارایی جدا و تابع سازمان تازه تأسیس »امور اداری و استخدامی کشور« 
ابتدای سال 1354  از  قانون یادشده،  بر اساس اصالحیه ماده »70«  شد. در رخداد بعدی، 
و  اداری  امور  سازمان  نظر  زیر  مستقل  موسسه ای  به صورت  کشوری  بازنشستگی  سازمان 

استخدامی کشور تشکیل شد. 
در اردیبهشت 1348، قانون بیمه های اجتماعی روستاییان تصویب و بر اساس آن سازمان 
بیمه های اجتماعی روستاییان تأسیس شد. این سازمان موظف شد روستاییان و خانواده آن ها 
بیمه های  موارد  سایر  و  فوت  و  ازکارافتادگی  بیماری ها،  کار،  از  ناشی  حوادث  مقابل  در  را 

اجتماعی تحت پوشش قرار دهد )اکبری، 1383: 94(. 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  تشکیل  و  اجتماعی  تأمین  قانون  تصویب  با   ،1354 سال  در 
نقطۀ عطف دیگری در مسیر بیمه های اجتماعی کشور به وجود آمد. سازمان تأمین اجتماعی 
به منظور تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی با ادغام سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان 
اندیشه های  این قانون در شرایطی که  بیمه های اجتماعی روستاییان تأسیس شد. تصویب 
جمله  آن  از  که  شد  تحوالتی  به  منجر  بود  شکل گرفته  کشور  در  همگانی  بیمه  و  رفاهی 
می توان به بهره گیری از واژه »تأمین اجتماعی« به جای »بیمه اجتماعی« و همچنین تأکید بر 
واژه »بیمه شده« به جای »کارگر« اشاره کرد )ربیعی و حیدری، 1396: 28(. این سازمان زیر 
نظر وزارت رفاه اداره می شد. بر اساس ماده چهار قانون تشکیل سازمان، مشموالن این قانون 
عبارت بودند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، صاحبان 
ِحَرف و مشاغل، و دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت. به موجب 
ماده 28 این قانون، دولت برای اولین بار در امر تأمین مالی بیمه سهیم شد و پرداخت سه 

درصد حق بیمه را بر عهده گرفت )اکبری، 1383: 115-117، به نقل از امیدی، 1393(.
تأسیس سازمان خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری 
و شهربانی در اسفندماه 1351، تأسیس صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت های دولتی 
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در خردادماه 1352 )وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی(، تشکیل سازمان تأمین خدمات درمانی 
مستخدمین دولت در سال 1352 و تشکیل صندوق بازنشستگی و وظیفۀ مستخدمین ثابت شهرداری 

در تیرماه 1353 از دیگر اقدامات بیمه ای دولت در این دوره بود )اکبری، 1383(. 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بر طبق ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه –

مصوب 1379 – از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمان 
انتظامی  نیروی  بازنشستگی  و  بیمه  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  بازنشستگی  و  بیمه 

جمهوری اسالمی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد گردید.
بیمه های  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  جامع  نظام  قانون  سرانجام، 
اجتماعی است. در سال 1383، به منظور تأمین یکپارچگی سیاست های کالن کشور در حوزۀ 
رفاه و تأمین اجتماعی و رفع هم پوشانی ها در قلمروهای حمایتی، بیمه ای و امدادی، قانون 
از اهداف  نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب رسید. به دالیل متعددی، بسیاری 
در این قانون به نتیجه نرسید. به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان )امروزه، صندوق( بازنشستگی کشوری، صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر1 و سازمان بیمه خدمات درمانی2 ذیل وزارت 

رفاه و تأمین اجتماعی )امروزه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی( قرار گرفتند. 

نگاهی اجمالی به شرایط و قواعد کلی حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران

نظام بیمه های اجتماعی در ایران از 18 نهاد مستقل تشکیل شده است که شامل 3 صندوق 
بازنشستگی با ماهیتی دولتی )عام(، 2 نهاْد صندوق های بازنشستگی عمومی غیردولتی3 و 13 

نهاْد صندوق های بازنشستگی صنفی-اختصاصی می باشد.

1. این صندوق در سال 1383 بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از سوی هیئت وزیران تأسیس شد.
2. به موجب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش های مختلف سازمان بیمه خدمات درمانی و صندوق های بیمه ای 
با هم ادغام شدند و سازمان بیمه سالمت ایران در 22 مرداد 1391 تشکیل شد. در سال 1395، این سازمان طبق ماده 

87 الیحه برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت منتقل شد. 
3. از نظر ماده »5« قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی 

هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند. 



صندوق های بازنشستگی ایران در یک نگاه   / 7

جدول شماره 1- صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی ایران
سال تأسیسماهیت صندوقعنوان سازمان / صندوقردیف

13541عمومی غیردولتیسازمان تأمین اجتماعی1

1383عمومی غیردولتیصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر2
1354دولتی )عام(صندوق بازنشستگی کشوری3

ادغام ارتش، سپاه و دولتی )عام(سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح4
نیروی انتظامی؛ 1382

1376دولتی )عام(صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطالعات ایران5
1354صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران6
1326صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت7
1342صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران8
1350صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران9
1350صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی بیمه ایران 10
1353صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی11
1354صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی شهرداری تهران12
1359صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما(13
1361صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی شرکت صنایع ملی مس ایران14
1363صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما15
1359صنفی اختصاصیصندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها16
1355صنفی اختصاصیصندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز17
1355صنفی اختصاصیصندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری18

منظور از اختصاصی بودن صندوق ها اتکای آن ها به سازمان یا نهادی خاص است که 
ورودی های مشخصی نیز به صندوق دارند. تا جایی که برخی از این صندوق های اختصاصی، 
در واقع، واحدی اداری از سازمان مربوطه هستند که امور مربوط به بازنشستگی پرسنل خود 

را انجام می دهند. 

1. سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه 1354 با ادغام سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان 
تأسیس شد.



8  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جدول شماره 2- افراد تحت پوشش سازمان ها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و نوع 
تعهدات آن ها

نوع تعهداتجامعه زیر پوششعنوان صندوق/سازمان

 سازمان تأمین 
اجتماعی

- افرادی که تحت هر عنوانی حقوق یا دستمزد دریافت می کنند )به 
غیر از کسانی که تحت پوشش سایر صندوق ها قرار دارند(؛

- خویش فرمایان، صاحبان ِحَرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان 
اختیاری؛

- افراد واجد شرایط برای دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری 
ازکارافتادگی، غیر از کسانی که تحت پوشش سایر صندوق ها قرار دارند؛

- اتباع خارجی شاغل در ایران، به شرط این که توسط دیگر 
برنامه های بیمۀ اجتماعی یا قراردادهای خاص تحت پوشش قرار 

نگرفته باشند.

بیمه بازنشستگی، 
درمان و بیکاری

صندوق بازنشستگی 
کشوری

- مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛
- مستخدمین رسمی مشمول آیین نامه استخدامی اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات عالی؛
- قضات قوه قضائیه و دادگستری  مشمول مقررات استخدامی قضات؛

- مستخدمین رسمی )کادر سیاسی( وزارت خارجه مشمول 
استخدامی وزارت امور خارجه؛

- مستخدمین ثابت شهرداری های سراسر کشور به جز شهرداری تهران
- مستخدمین پیمانی دستگاه های اجرایی

- خویش فرمایان )مستخدمین بازخریدی وزارت راه و ترابری سابق 
و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه(

بیمه بازنشستگی

صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان 

و عشایر

ساکنان مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر 
)به جز مشموالن بیمه اجباری سایر صندوق ها(

بیمه بازنشستگی

سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح

نیروهای مسلح، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و سازمان های وابسته )کادر ثابت، پیمانی، اعضای ویژه بسیج، 

بازنشستگان، وظیفه بگیران، کارکنان وظیفه و افراد تحت تکفل آنها(

بیمه بازنشستگی 
و بیمه سالمت1

1. از طریق سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
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نوع تعهداتجامعه زیر پوششعنوان صندوق/سازمان

سایر صندوق های 
بازنشستگی اختصاصی

کارکنان دستگاه اجرایی ذی ربط

متفاوت: بیمه 
بازنشستگی یا 

بیمه بازنشستگی 
و درمانی

سازمان بیمه سالمت 
ایران

کارکنان دولت، روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست 
هزار نفر، خویش فرمایان، سایر اقشار، بیمه بستری شهری و ...

بیمه درمانی

همان طور که مالحظه می شود، سازمان تأمین اجتماعی تنها نهادی است که عالوه بر 
بیمه بازنشستگی و بیمه درمان، بیمه بیکاری )برای بیمه شدگانی که مشمول قانون کار بوده 
و به طور غیرارادی بیکار می شوند( نیز ارائه می کند. سایر صندوق ها تنها به ارائۀ خدمت بیمه 
بازنشستگی یا بیمه درمانی یا هر دوی آن ها می پردازند. برای مثال، در صندوق بازنشستگی 
کشوری به دلیل این که حق بیمه درمان دریافت نمی شود، خدمات درمانی مستقلی نیز وجود 
ندارد و بیمه شدگان تنها از دفترچه »سازمان بیمه سالمت ایران« استفاده می کنند. در مقابل، 
در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، صندوق 
بازنشستگی شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 
مراکز  با  قرارداد  بیمه شدگان صادر می شود که تحت  برای  درمانی مخصوص  دفترچه های 

درمانی مختلف است و امکان استفاده از مراکز درمانی زیرمجموعه خود آن نهادها را دارند.

جمعیت تحت پوشش صندوق های بازنشستگی ایران

نفر   6,866,155 و  اصلی  بیمه شدۀ  نفر   16,305,901 تعداد   ،1395 سال  آمار  با  مطابق   
کل  از  درصد   74.6 اجتماعی  تأمین  سازمان  دارد.  وجود  کشور  در  اصلی  مستمری بگیر 
بیمه شدگان کشور را تحت پوشش قرار داده و سهم بیمه شدگان صندوق بازنشستگی کشوری، 
و  روستاییان  اجتماعی کشاورزان،  بیمه  نیروهای مسلح و صندوق  اجتماعی  تأمین  سازمان 
عشایر از کل بیمه شدگان کشور به ترتیب 11.3، 5.3 و 5.8 درصد است. این در حالی است 
که بقیه صندوق های اختصاصی دستگاه ها فقط حدوداً 3 درصد از کل بیمه شدگان کشور را 
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تحت پوشش قرار داده اند. حدود 54 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق های 
تابعۀ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. به نظر می رسد حدود 20 میلیون نفر از جمعیت 
80 میلیون و خورده نفری کشوری یعنی 25 درصد از کل جمعیت تحت پوشش هیچ کدام از 

صندوق های بیمه گر قرار ندارند )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396(.

جدول شماره 3- تعداد بیمه پردازان، مستمری بگیران و نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی ایران

نسبت پشتیبانیمستمری بگیربیمه پردازعنوان سازمان / صندوق

13,982,9543,472,33241سازمان تأمین اجتماعی

2 922,1741,423,8340.7صندوق بازنشستگی کشوری

1,633,56996,34716.903صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

580,000647,7000.894سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

500,377309,7001.035صندوق های اختصاصی دستگاه ها

در صندوق های  پشتیبانی  نسبت  بودن  پایین  به  فوق می توان  ارقام جدول  به  توجه  با 
بازنشستگی ایران پی برد. این ضریب از میانۀ دهه 80 خورشیدی به بعد سیر نزولی به خود 
گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر، به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  حدودی  تا  و  دادگستری  وکالی  بازنشستگی  صندوق  عشایر،  و 
سایر صندوق ها از نسبت پشتیبانی بسیار پایینی برخوردارند )جدول شماره 3(. بدیهی است 
بروز چنین شرایطی صندوق های دولتی )عام( و صنفی-اختصاصی را طی سال های گذشته 
با کمبود شدید منابع مالی مواجه کرده که بخش اعظمی از آن از محل بودجه های عمومی 

دولت تأمین جبران شده است.

1. آمار سال 1396
2. بر اساس آمار پایان سال 1397

3.  آمار سال 1397
4.  آمار سال 1393
5.  آمار سال 1393
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نظام و قواعد بیمه ای حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران

قواعد کلی بیمه ای حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران را می توان در موارد زیر خالصه کرد: 
معین  مزایای  روش  مبنای  بر  ایران  اجتماعی  بیمه  صندوق های  در  مستمری  پرداخت 
)DB( پایه گذاری شده است که برخی از آن ها به صورت بدون اندوخته گذاری و برخی دیگر با 
اندوخته گذاری جزئی فعالیت می کنند. در صندوق های بازنشستگی در ایران، شرایط بازنشستگی، 

مستمری های پرداخت شده و خدمات ارائه شده صندوق ها از تنوع زیادی برخوردار است. 
ایران،  بیمه ای  بین صندوق های  بیمه ای است که در  بیمه مهم ترین شاخص  نرخ حق 
به عنوان   .)4 )جدول  است  متفاوت  منبع،  هر  از  آن  میزان  چه  و  تأمین  منبع  لحاظ  به  چه 
 20 کارفرما  درصد،   3 دولت  )سهم  درصد   30 اجتماعی،  تامین  سازمان  در  نرخ  این  مثال، 
درصد و بیمه شده 7 درصد1( و در صندوق بازنشستگی کشوری، 22.5 درصد )سهم کارفرما 
)یعنی دولت( 13.5 درصد و سهم بیمه شده 9 درصد( است. لذا، مجموع حق بیمه واریزی به 

صندوق ها به ازای هر فرد در هر یک از صندوق ها متفاوت است.

1. باید اشاره کرد که بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور 1369، 3 درصد به حق بیمه مشمولین قانون کار 
اضافه شده که این مبلغ بر عهدٔه کارفرما است. ضمنًا در مشاغل سخت و زیان آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت 4 درصد 

مستمری کارهای سخت و زیان آور عالوه بر حق بیمه و حسب مورد، بیمه بیکاری است.
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جدول شماره 4- نرخ حق بیمه در صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی

صندوق/سازمان بازنشستگی
حق بیمه دریافتی )درصد(

جمعسهم دولت سهم کارفرماسهم بیمه شده

720330سازمان تأمین اجتماعی
22.5تأمین کسری913.15صندوق بازنشستگی کشوری

22.5تأمین کسری913.5سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
51015صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

-10152صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات 
102030صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت 
نفت

61925

صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران

8.52725.5

918273صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران

91827صندوق بازنشستگی بیمه ایران 
913.522.5صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

7144215صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران )هما(

71421

102030صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران 

1. باید اشاره کرد که بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور 1369، 3 درصد به حق بیمه مشمولین قانون کار 
اضافه شده که این مبلغ بر عهده کارفرما است. ضمنًا در مشاغل سخت و زیان آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت 4 درصد 

مستمری کارهای سخت و زیان آور عالوه بر حق بیمه و حسب مورد، بیمه بیکاری است.
2. به جز سازمان تأمین اجتماعی، در بقیه صندوق های بازنشستگی عمومی و اختصاصی )یا شغلی( دولت به عنوان کارفرما 

ایفای نقش می کند.
3. منبع: گالب )1397( مروری اجمالی بر قوانین حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران

4. https://www.cspf.ir/LawTables.aspx
5. در صندوق بازنشستگی شهرداری تهران عالوه بر کسور مصوب، بیمه بازنشستگی تکمیلی ارائه می شود که در آن 
حق بیمه برای کارفرما 10 درصد و برای کارمند 5 درصد تعیین شده است که این رقم به صندوق ذخیره واریز شده و بر 
مبنای میانگین دستمزد 2 سال آخر و تعداد سال های مشارکت در صندوق حقوق مضاعفی به بازنشسته تعلق می گیرد. 
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صندوق/سازمان بازنشستگی
حق بیمه دریافتی )درصد(

جمعسهم دولت سهم کارفرماسهم بیمه شده

81624صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما
92130صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

71622صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
8412صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری

به رغم افزایش امید به زندگی در ایران طی دهه های گذشته، سن بازنشستگی در اغلب 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  در  متعارف  سنین  میانگین  از  کمتر  ایران  بازنشستگی  صندوق های 
کشورهای جهان است. برای مثال، سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری در سال 
1397 به طور متوسط 51.51 سال بود. این در حالی است که متوسط امید به زندگی در وضعیت 
به طور  نیروهای مسلح  برای  آمار  این  است.  آن رسیده  از  باالتر  و  به 75 سال  ایران  کنونی 
میانگین 42 سال، برای سازمان تأمین اجتماعی 55 سال، صندوق های اختصاصی دستگاه ها 50 
تا 55 سال است. »از سال 1301، حداقل سنوات خدمت برای دریافت مستمری بازنشستگی 
30 سال تعیین شد. این قانون تا به امروز پابرجا مانده است، درحالی که امید به زندگی به شدت 
افزایش یافته است. طبق پیش بینی ها، امید به زندگی در سال 1404 به 79 سال خواهد رسید« 
)خندان، 1394(. در این میان صندوق آینده ساز شرایط سنی سخت تری برای بازنشستگی دارد 
)65 سال برای مردان و 60 سال برای زنان( اما در همین صندوق نیز متوسط سن بازنشستگی 
53 سال است که این مورد نیز اهمیت تبصره ها، شرایط بازنشستگی پیش از موعد و توجه به 
سابقه بدون توجه به سن در احراز شرایط بازنشستگی را نشان می دهد. در مورد صندوق بانک ها 
نیز این موضوع مصداق دارد، به طوری که 39 درصد بازنشستگان این صندوق، پیش از موعد 

بازنشسته می شوند )موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1397(.
ضریب افزایش سنواتی در تمامی صندوق های بازنشستگی ایران یک سی ام، یعنی حدود 
3.33 درصد است. این درحالی است که این ضریب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال 

آفریقا بین 1.5 تا 2.5 درصد است.  
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اساس معدل حقوق دو  بر  ایران علی القاعده  بازنشستگی  مبنا در صندوق های  مستمری 
سال آخر اشتغال فرد محاسبه می شود که مهم ترین دلیل باال بودن نرخ جایگزینی به شمار 
می رود. البته در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد. برای مثال، طبق آراء هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری، در خصوص حقوق بازنشستگی قضات، آخرین حقوق مالک است.1 این نرخ در 
سازمان تأمین اجتماعی 83 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 99 درصد )آمار زمستان 1397( 
درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 65 درصد، سازمان تأمین اجتماعی 

نیروهای مسلح 98 درصد و این نرخ در صندوق های اختصاصی به 90 درصد می رسد.  

سهم نظام بازنشستگی از بودجه امور رفاهی ایران

از یک دهه، رفته رفته، سهم بزرگ  بازنشستگی، به دالیل متعددی2، در طول بیش  نظام 
است. صندوق های  داده  اختصاص  خود  به  را  ایران  در  رفاهی  نظام  کیک  از  بزرگ تری  و 
بازنشستگی در ایران ضمن این که در طی این سال ها نتوانستند ماهیت بیمه ای خود را حفظ 
کنند، بلکه حتی درصد رشد وابستگی آن ها به بودجۀ امور رفاهی )در سطح باالتر، درصد 
وابستگی به بودجه عمومی کشور( به مراتب بیشتر از درصد رشد بودجۀ امور رفاهی در بودجۀ 

عمومی کشور بوده است. در جداول و نمودارهای ذیل این عدم تناسب نشان داده می شود.

بازنشستگی  و  حمایت  »صندوق  در  مستمری  میزان  محاسبه  برای  آخر  سال  دو  قاعده  با  متفاوت  موارد  از  یکی   .1
آینده ساز« وجود دارد. طبق ماده »28« این صندوق: »حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و حقوق وظیفه بازماندگان 
نمی تواند هیچ گاه از متوسط حقوق و مزایای دو سال متوالی یا متناوب که طی آن عضو صندوق باالترین حقوق و مزایا 

را در طول سابقه خدمِت قابل قبول بازنشستگی خود داشته باشد تجاوز نماید«. 
2.  این دالیل ناظر بر مواردی است که باعث شده صندوق های بازنشستگی، رفته رفته، ماهیت بیمه ای خود را از دست 
داده و عماًل از بودجه عمومی دولت ارتزاق کنند. برخی از این دالیل عبارتند از: قوانین مصوب و رویه های آسیب رسان 
بخش  رشد  دلیل  به  اجتماعی  بیمه های  گسترش  عدم  حق بیمه ها،  پرداخت  به  دولت ها  نبودن  متعهد  صندوق ها،  به 
به  امید  افزایش  از جمله  اقتصادی  و  اجتماعی  تغییرات  به  نسبت  پارامترها  از  بسیاری  تناسب  اقتصاد، عدم  غیررسمی 

زندگی، چالش های مدیریتی صندوق ها، کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم های افسارگسیخته در سال های اخیر و ... 
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جدول شماره 5-  ارقام بودجه عمومی و بودجه رفاهی و سهم بودجه رفاهی در بودجه عمومی

)میلیارد ریال-درصد(

سال
بودجه 
عمومی

بودجه 
امور رفاه 
اجتماعی

سهم بودجه 
رفاه اجتماعی از 

بودجه عمومی
سال

بودجه 
عمومی

بودجه 
امور رفاه 
اجتماعی

سهم بودجه 
رفاه اجتماعی از 

بودجه عمومی

1384569.837 44.7947.913911.644.177308.99918.8

1385587.59753.2649.113922.360.458381.09416.1

1386691.82864.3179.313932.187.999458.92321

1387939.123106.19511.313942.673.577508.91119

1388967.901133.40713.813953,073,806621.50220.2

13891.271.331209.28916.513963.711.237616.71316.6

13901.697.226244.38814.413974.249.111777.77218.3

منبع: لوایح بودجه ساالنه دولت، به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1397

همان گونه که جدول باال نشان می دهد، سهم بودجۀ رفاهی کشور طی سال های مورد 
تا 18.3 درصد در سال  از 7.9 درصد در سال 1384  داشته است:  بررسی روندی صعودی 
1397. اگرچه در طول دورۀ مورد بررسی این روند همراه با فراز و نشیب هایی بوده است. 
برای مثال، از سال 1384 تا سال 1389 این روند کاماًل صعودی است، اما از سال 1390 تا 
سال 1397 همراه با نوسان بوده است: سال 1390 کمتر از سال 1389؛ سال 1392 کمتر از 
سال 1391؛ سال 1396 کمتر از سال 1395. متناسب با روندهای کالن اقتصادی از جمله 
رفاهی  امور  بودجۀ  رشد  اجتماعی،  آسیب های  و گسترش  ملی،  پول  ارزش  و کاهش  تورم 
دور از انتظار نیست و چه بسا متناسب با ملزومات نظام رفاهی نیز نباشد. با این حال، نگاه 
دقیق تر به اعتبارات امور رفاهی کشور نشان می دهد که بخش قابل مالحظه ای از این امور به 
کسری های بودجه ای دو صندوق بزرگ کشوری و لشکری اختصاص داده می شود، چرا که 
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کمک دولت به صندوق های بازنشستگی )به طور مشخص، دو صندوق بازنشستگی کشوری 
و لشکری( ذیل بودجه امور رفاهی گنجانده می شود.1 

جدول شماره 6- سهم کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از بودجه 
امور رفاهی )میلیارد ریال-درصد(

سال
کمک به 

صندوق های 
بازنشستگی

سهم کمک به 
صندوق های بازنشستگی 

از بودجه رفاهی
سال

کمک به 
صندوق های 
بازنشستگی

سهم کمک به 
صندوق های بازنشستگی 

از بودجه رفاهی

138836.05527139316.699636.4
138993.85244.81394251.71249.5
1390100.64441.21395342.90155.2
1391126.11540.81396337.89054.8
1392148.24738.91397410.02652.7

منبع: لوایح بودجه سنواتی دولت و محاسبات گزارش، به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ، 1397.

طبق جدول باال، میزان رشد سهم کمک دولت به صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشکری از بودجۀ امور رفاهی از 27 درصد تا 55.2 درصد در سال 1395 رشد داشته است. روند 
رشد افزایش بودجۀ امور رفاهی در بودجۀ عمومی از سال 1388 تا سال 1397 بین 13.8 درصد 
تا 20 درصد بوده است، اما در همین دوره رشد سهم دو صندوق بزرگ کشوری و لشکری از 
بودجۀ امور رفاهی از 27 درصد تا 55.2 درصد همراه با نوساناتی سیر صعودی پیدا کرده است. 
برای رسیدن به درکی دقیق تر از سهم صندوق های بازنشستگی از بودجۀ امور رفاهی و بودجۀ 
عمومی، بهتر است رقم مربوط به کسری های صندوق های بازنشستگی از هر دو بودجه )رفاهی 
و عمومی( کسر شود. جدول پایین سهم بودجۀ رفاهی از بودجۀ عمومی را با حذف ارقام مربوط 

به کمک به صندوق های بازنشستگی از بودجۀ عمومی و امور رفاه اجتماعی نشان می دهد. 

1. تفاوت درصد رشد مجموع امور ده گانه بودجه عمومی قانون بودجه 1397 نسبت به الیحه بودجه 1398 تقریبًا 10.2 
درصد بوده، اما درصد رشد امور رفاه اجتماعی در قانون بودجه 1397 و الیحه بودجه 1398، تقریبًا 25.3 درصد بود است. 
درصد کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در الیحه بودجه 1398 نسبت به قانون بودجه 1397 
تقریبًا 35.5 درصد رشد داشته است که خود حکایت از افزایش سهم این دو صندوق از بودجه امور رفاه اجتماعی دارد.  
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جدول شماره 7- ارقام بودجه عمومی و بودجه رفاهی با کسر مبلغ کمک به صندوق های بازنشستگی

 )میلیارد ریال-درصد(

سال
بودجه 
عمومی

بودجه امور 
رفاه اجتماعی

سهم بودجه 
رفاه اجتماعی از 

بودجه عمومی
سال

بودجه 
عمومی

بودجه 
رفاهی

سهم بودجه 
رفاه اجتماعی از 

بودجه عمومی

1388931.84697.35210.413932.021.003291.92714.4
13891.177.479115.4379.813942.421.865257.19910.6
13901.596.581143.745913952.730.905278.60110.2
13911.518.062182.8851213963.373.346278.8228.3
13922.212.238232.84610.513973.839.085367.7459.6

منبع: لوایح بودجه ساالنه و محاسبات گزارش، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ، همان

صندوق های  به  دولت  کمک  که  زمانی  است،  مشخص  باال  جدول  در  که  همان گونه 
بازنشستگی از ارقام بودجۀ رفاهی کسر می شود، نسبت بودجۀ رفاهی از بودجۀ عمومی دولت 
با افتی چشم گیر مواجه شده و از متوسط 17 درصد به طور متوسط به 10 درصد کاهش پیدا 
برای  که  بیمه ای  ماهیت  به  بنا  اصواًل  بازنشستگی  صندوق های  که  است  بدیهی  می کند. 
اما  باشد.  داشته  بودجۀ عمومی کشور  به  وابستگی  نباید هیچ گونه  است  تعریف شده  آن ها 
چنین روندی نشان می دهد که صندوق های بازنشستگی نه تنها نقش خود را در نظام رفاهی 
کشور، آن چنان که تعریف شده است، ایفا نمی کنند بلکه به شّدت سایۀ خود را بر بخش های 

غیربیمه ای )بخش حمایتی و ...( نظام رفاهی سنگین تر کرده است.     
در کنار این دو صندوق بزرگ، صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات جزو صندوق های 
بیمۀ اجتماعی است که بخش عمده ای از بودجۀ خود را از محل اعتبارات عمومی دریافت 
می کند. جدول پایین بودجۀ صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات ارقام و رشد آن را در طی 

سال های 96 تا الیحۀ بودجۀ 1398 نشان می دهد. 



18  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جدول شماره 8- بودجه صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات 96-98
قانون بودجه 
سال 1396

الیحه بودجه 
سال 1397 

درصد 
رشد

قانون بودجه 
سال 1397

الیحه بودجه 
سال 1398

درصد 
رشد

صندوق بازنشستگی 
وزارت اطالعات

4,533,0055,086,30612.215,086,3066,703،56720

بر اساس جدول باال، میزان افزایش بودجۀ صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات در طی 
دورۀ مورد بررسی روندی صعودی دارد و با توجه به روندهای طی شده در سال های اخیر 
انتظار این است که در طی سال های پیش رو این افزایش سیری صعودی تر نیز داشته باشد. 
 همچنین، زمانی که صحبت از وابستگی صندوق های بازنشستگی از بودجه امور رفاهی 
در ایران به میان می آید، عمدتًا دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری و لشکری به ذهن 
این  به  رفاهی  امور  بودجۀ  از  اختصاص حجم عظیمی  به  توجه  با  البته  که  متبادر می شود 
دو صندوق، این تصور ُپر بی راه نیست. با این حال، نسبت پشتیبانی در اغلب صندوق های 
به  باالیی  وابستگی  این صندوق ها  دارد که  آن  از  از 2( حکایت  پایین تر  )اغلب  اختصاصی 
بودجۀ عمومی کشور دارند. بودجۀ این صندوق ها در ردیف معینی از بودجۀ امور رفاه اجتماعی 
آورده نمی شود بلکه ذیل بودجۀ کلی هر سازمان یا نهاد قرار دارد که عماًل ارتزاق آن ها از 
بودجۀ کلی کشور است. به نظر می رسد اطالق عنوان »صندوق« به اغلب این صندوق ها 

عنوان مناسبی نیز نباشد و بیشتر ادارۀ بازنشستگی و رفاه در این سازمان ها هستند.   

پوشش نظام بیمه ای

برآوردهای خوش بینانۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )1396( نشان می دهد که حدود 20 
میلیون نفر از جمعیت 80  میلیون نفری کشور یعنی حدود 24.6 درصد از کل جمعیت کشور 

تحت پوشش هیچ کدام از صندوق های بیمه گر کشور قرار ندارند. 
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جدول شماره 9- جمعیت تحت پوشش صندوق های بازنشستگی در ایران
برآورد جمعیت تحت پوششصندوق بیمه گر

54,290,175صندوق های تابعه وزارت رفاه
4,009,800سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

538,917صندوق نفت
870,420صندوق بانک ها

100,342صندوق حمایت از وکال
49,199صندوق آینده ساز

389,798سایر صندوق های اختصاصی )8 صندوق(
60,248,651جمع کل 

 توضیح: اطالعات مربوط به صندوق های تابعه وزارت رفاه مربوط به سال 95 و سایر صندوق ها مربوط به سال 93 
می باشد، )وزارت رفاه، 1396(.

نفوذ  ضریب  که  می دهد  نشان   1395 سال  پایان  تا  پوشش  فراگیری  شاخص  مطالعۀ 
بیمه های اجتماعی از 29 درصد در سال 1355 به 36 درصد در سال 1376، 53 درصد در 
سال 1383، 67 درصد در پایان سال 1392 و در پایان سال 1393 به 69 درصد رسیده است. 
علی رغم روند افزایشی 95 درصد پوشش شاغالن و مزدوحقوق بگیران، 50 درصد از شاغالن 
غیرمزد و حقوق بگیر فاقد پوشش بیمه ای هستند. با احتساب 2.5 میلیون نفر جویای کار و 5.2 
میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه ای، حدود 7.7 میلیون نفر از فعاالن بازار کار خارج از پوشش 

بیمه های اجتماعی بوده اند که این روند چالش فراگیر طرح را نشان می دهد.
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نمودار 1- مقایسه نسبت ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی طی 4 دهه گذشته

همچنین، از آن جایی که آمار بازنشستگان صندوق ها به تفکیک سن در دسترس نیست، 
دو  این  سالنامه  در  که  اجتماعی  تأمین  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  دو  آمار  این جا  در 
تقریبًا 80 درصد  نتایج جدول 9 نشان می دهد  نهاد منعکس می شود مبنا قرارگرفته است. 
بازنشستگان کشور تحت پوشش این دو صندوق هستند. از این رو می توان با تناسب گیری 
این دو  بازنشستگان در سایر صندوق ها مشابه ساختار سنی  این فرض که ساختار سنی  و 
صندوق است تخمینی از میزان جمعیت مستمری بگیر از تمامی صندوق ها به تفکیک سن به 
دست آورد. این محاسبه برای سه گروه سنی باالی 50 سال، باالی 60 سال و باالی 64 سال 
انجام شده است. دلیل انتخاب ردۀ سنی باالی 50 سال این است که متوسط سن بازنشستگی 
در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های دولتی بسیار پایین و در بهترین حالت در 
محدودۀ 52 سال است. مشاهده می شود در بهترین حالت تنها 40 درصد سالمندان در کشور 

به یکی از انواع مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان دسترسی دارند.
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جدول شماره 10- سهمی از سالمندان که مستمری بازنشستگی دریافت می کنند

بازه سنی
تعداد افراد تحت پوشش سیستم 

بازنشستگی
جمعیت سالمند

نسبت افراد تحت پوشش 
به سالمندان

503,985,27014,690,6550.27 سال به باال
602,735,7467,414,0910.37 سال به باال
641,972,6044,871,5180.4 سال به باال

منبع: آمارها استخراج شده از گزارش جامع توصیف بازنشستگان تأمین اجتماعی، سالنامه آماری سازمان بازنشستگی، 
سرشماری مرکز آمار سال 1395، به نقل از گالب، 1398.

ممکن است استدالل شود بخشی از زنان سالمند به دلیل آن که همسران آن ها مستمری 
نتیجه  در  و  هستند  بیمه  پوشش  تحت  غیرمستقیم  به طور  می کنند  دریافت  بازنشستگی 
برای  می گیرند.  قرار  بازنشستگی  سیستم  پوشش  تحت  تبعی  به صورت  بیشتری  سالمندان 
بازنشستگی دسترسی دارند را  این موضوع می توان تعداد خانوارهایی که به حقوق  بررسی 
محاسبه کرد. نتیجه این محاسبه در جدول )11( ارائه شده است. مبنای این محاسبه داده های 
خام مربوط به هزینه-درآمد خانوار برگرفته از مرکز آمار است که در آن از نمونه ای شامل 
18809 خانوار شهری و 19337 خانوار روستایی استفاده شده است. برای این که این نمونه 
گویای وضعیت کل کشور باشد، وزن مربوط به هر خانوار )که توسط مرکز آمار تعیین شده 

است( در محاسبات اعمال شده است. معادله زیر شیوه محاسبه را نشان می دهد:

در این معادله m  تعداد خانوارهایی است که شاخص موردنظر در مورد آنها برقرار بوده است 
)برای مثال در اینجا خانوارهای با سرپرست سالمند که به حقوق بازنشستگی دسترسی دارند( و 
n تعداد کل خانوار در شاخص مدنظر )در این جا تعداد خانوارهای با سرپرست سالمند( است. با 
این وصف درصدهایی که در جداول گزارش شده اند برابر است با وزن خانوارهایی که مشمول 

شاخص می شوند تقسیم بر کل خانوارها در دسته بندی مورد نظر که در 100 ضرب شده اند.
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از  بهترین حالت 59 درصد  این منطق محاسبه در  با  نتایج جدول )11( نشان می دهد 
خانوارهای شهری و  18 از خانوارهای روستایی به حقوق بازنشستگی دسترسی دارند. 

جدول شماره 11- درصد خانوارهایی که به حقوق بازنشستگی دسترسی دارند؛ به تفکیک سن 
سرپرست و شهری-روستایی سال 1395 )درصد(

سن سرپرست خانوار
خانوارهای شهری دارای حقوق 

بازنشستگی
خانوارهای روستایی دارای حقوق 

بازنشستگی

4816بیشتر از 50 سال
5918بیشتر از 60 سال

منبع: به نقل از گالب، 1398.

سطح دوم در موضوع پوشش، تعداد افراد در سن کاری است که به یکی از صندوق های 
بازنشستگی حق بیمه می دهند و در نتیجه استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی در زمان احراز 
شرایط را دارند. در این جا نیز به دلیل در دسترس نبودن اطالعات به تفکیک سن، الزم است 
بر مبنای داده های سازمان تأمین اجتماعی تخمینی از تعداد بیمه پردازان کشور به تفکیک 
مختلف  صندوق های  به  کسورپرداز  افراد  درصد   90 اینکه،  به  توجه  با  آورد.  به دست  سن 
این  دادن  قرار  مبنا  نتیجه  در  هستند،  اجتماعی  تأمین  صندوق  پوشش  تحت  بازنشستگی 
صندوق برای برآورد عمومی قابل پذیرش است. جدول )12( نتیجه این محاسبات را نشان 
می دهد. در این جا نیز مانند حالت قبل محاسبات برای دو گروه سنی انجام شده است. با توجه 
به این که تعداد بیمه پردازان کمتر از 20 سال زیر یک درصد هستند، در هر دو حالت جمعیت 
فعال از 20 سال در نظر گرفته شده است اما با توجه به سن بازنشستگی متفاوت در صندوق ها 

دو گروه سنی 20 تا 50 سال و 20 تا 60 سال برای جمعیت فعال بررسی شده است. 
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جدول شماره 12- نسبت تعداد افراد بیمه شده به جمعیت شاغل و جمعیت در سن کار- سال1395

بیمه شده

جمعیتشاغل

تعداد )نفر(
نسبت بیمه شده به 

شاغل )درصد(
تعداد )نفر(

نسبت بیمه شده به 
شاغل )درصد(

20-5013,898,38417,831,06177.944,215,00931.4
20-6015,916,84320,793,85876.547,860,51733.3

منبع: مرکز آمار ایران، گزارش بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و به نقل از گالب، 1398.

مشاهده می شود اگرچه بین 75 تا 80 درصد )با توجه به گروه سنی( افراد شاغل تحت 
پوشش سیستم بازنشستگی هستند اما به دلیل وضعیت بازار کار )نرخ مشارکت پایین زنان، 
نرخ بیکاری باال و بازار کار غیررسمی بزرگ( کمتر از 35 درصد افراد در سن کار تحت پوشش 

بیمه بازنشستگی )اصلی و نه تبعی( قرار دارند. 
با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد سیستم بازنشستگی در ایران در حال حاضر 
هم در سطح پوشش جمعیت در سن کار و هم در پوشش سالمندان نتوانسته هدف پوشش 
سیستم  این  چالش های  از  یکی  به عنوان  می تواند  موضوع  این  و  کند  برآورد  را  همگانی 

شناسایی شود. 

سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی ایران

اطالعات آماری مربوط به سرمایه گذاری های بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایران، غیر 
از چهار صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دسترس عموم 
قرار ندارند. لذا در این بخش صرفًا اطالعات سرمایه گذاری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، 
صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و صندوق 

حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد، ارائه خواهد شد. 
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سازمان تأمین اجتماعی

این سازمان عالوه بر عملیات جاری مرتبط با بخش های بیمه ای و درمان، از واحدهای مرتبط 
با سرمایه گذاری نیز به شرح زیر برخوردار است: 

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( ●
بانک رفاه کارگران ●
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ●
موسسۀ امالک و مستغالت تامین اجتماعی ●

در حال حاضر عمدۀ سرمایه گذاری در سهام سازمان تأمین اجتماعی به صورت مالکیتی 
به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و هلدینگ های تابعه آن واگذار شده است. به عالوه، 
این  برعهدۀ  وکالتی  به صورت  سازمان  از طرف  نشده،  واگذار  آن  مالکیت  که  بخشی  ادارۀ 
شرکت گذاشته شده است. از طرفی، بخش عمدۀ سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی 

در امالک و مستغالت در شرکت خانه سازی ایران متمرکز است. 

جدول شماره 13- سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - سال 1397 )میلیارد ریال(
سهم مبلغشرح

سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی )شستا، 
خانه سازی ایران و...( 

101.765%73.8

1.7%2.337سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
16.0%22.108سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

7.5%10.308تسهیالت اعطایی
0.6%807سپرده های بانکی
0.4%589وجوه اداره شده

100%137.915جمع
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جدول شماره 14- سود حاصل از سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی - سال 1397 
)میلیارد ریال(

سهم مبلغشرح

77.0%17,267سود سهام
4.8%1,076سود تسهیالت مالی اعطایی

1.3%289سود سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت
16.4%3,680سود )زیان( فروش سهام

0.1%27درآمد حاصل از وجوه اداره شده
0.4%87درآمد اجاره

100%22,426جمع

صندوق بازنشستگی کشوری

بازنشستگی کشوری در شش هلدینگ  به سرمایه گذاری صندوق  فعالیت های مربوط  کلیۀ 
تخصصی انجام می شوند، که بیش از 100 شرکت را در سال 1397 تحت پوشش داشتند.

جدول شماره 15- هلدینگ های تخصصی صندوق بازنشستگی کشوری و تعداد شرکت های 
زیرمجموعه هر یک از آنها - سال 1397

کل شرکت های زیرمجموعهنام هلدینگ

هلدینگ صنایع و معادن
)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(

42

هلدینگ مالی
)شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایۀ صندوق بازنشستگی کشوری(

23

هلدینگ انرژی
)شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(

17

هلدینگ صنایع غذایی و دارویی
)شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد(

9
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کل شرکت های زیرمجموعهنام هلدینگ

هلدینگ حمل ونقل و گردشگری
)شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی(

9

هلدینگ عمران و ساختمان 
)شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز(

1

101کل شرکت های زیرمجموعه هلدینگ ها

سود کل حاصل از فعالیت های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک نوع 
سرمایه گذاری در سال 1397 به شرح جدول زیر است.     

جدول شماره 16- سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری - سال 1397

)میلیارد ریال(

سهم از سود سرمایه گذاریسود )زیان(نوع سرمایه گذاری

70%15،301اوراق سهام
1.7%364تسهیالت مالی اعطائی

25.5%5،582سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت
2.3%510فروش سهام

0.4%98سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی 
0.2%39درآمد اجاره

100 %21،894جمع

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

ارزش روز سرمایه گذاری های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در انتهای 
سال 1396 بالغ بر 86,995 میلیارد ریال بوده که به پنج طبقۀ سرمایه گذاری های بورسی، 
سرمایه گذاری غیربورسی، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و امالک و مستغالت تخصیص 

داده شده اند.  
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جدول شماره 17- ارزش روز سرمایه گذاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 
سال 1398 )میلیارد ریال(

سهم مبلغشرح

59.9%52,103سبد بورسی 
2.6%2,234امالک و مستغالت

27.8%24,168سپرده بانکی
2.8%2,440سبد غیربورسی
7.0%6,050اوراق مشارکت

100%86,995جمع

منبع: صندوق عملکرد بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تا تاریخ 1396/12/29، فروردین 1397. 

کل منابع حاصل از این سرمایه گذاری ها در سال 1396 بالغ بر 13,148 میلیارد ریال بوده 
که به ترتیب از محل سود سپرده های بانکی )36%(، سود سهام )30%( و فروش اوراق سهام 

)33.5%( حاصل شده است.1 

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

از اطالعات بسیار کلی منتشر شده در سایت رسمی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد، می توان دریافت عمده سرمایه گذاری های این صندوق در زمینۀ بنگاه داری و سهام داری 
است؛ که بخش عمده ای از حوزۀ فعالیت این بنگاه ها نیز در دامنۀ بسیار محدود صنایع و 
مالی و سرمایه گذاری،  )مانند خدمات  انواع خدمات  برخی  و  با صنعت فوالد  معادن مرتبط 
بازرگانی و گردشگری( قرار دارند. اطالعات جزئی تر دیگری، همچون طبقه بندی دارایی های 
)سهام، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، امالک و مستغالت و...(، حجم سرمایه گذاری ها و 

سود حاصل از آنها، در این صندوق در دسترس نیست.
 

1. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، گزارش تفریغ بودجه سال 1396، شهریور 1397. 
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نتیجه گیری

نطفه های نهاد بازنشستگی هم زمان با برپایی حکومت مشروطه در ایران شکل گرفت. بیش 
از یک قرن از آن تاریخ می گذرد، اما همچنان این نهاد متأثر از نوسانات اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. به جز سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که عمومی غیردولتی هستند، بقیه صندوق ها 
سازمان  جز  به  تقریبًا  هستند.  اختصاصی  صنفی  صندوق های  یا  و  هستند  )عام(  دولتی  یا 
تأمین اجتماعی، بقیه صندوق های بازنشستگی در ایران بسته و محدود به جامعۀ خاصی از 
شاغلین اند و این وضعیت اغلب صندوق ها را در وضعیت آسیب پذیری از لحاظ منابع ورودی 
قرار داده است. نظام بازنشستگی در ایران یک نظام تک الیه است که هرکدام از صندوق ها 
گروهی از افراد در بازار کار را تحت پوشش قرار می دهند. بیش از 75 درصد شاغلین تحت 
پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. همچنین، نظام بازنشستگی ایران از نوع مزایای 
مستمری ها  از  معینی  سطح  تورم،  نرخ  تابع  فرموِل  یک  اساس  بر  که  است   )DB( معین 
)معمواًل متناسب با دستمزدهای زمان اشتغاِل فرد بیمه شده( از قبل برای همه بیمه شدگان 
بیمۀ  حق  مقدار  بین  مقدار  بین  مستقیمی  ارتباط  آن که  بدون  می شود،  تعهد  شرایط  واجد 
پرداخت شده به وسیلۀ فرد با مقدار دریافتی های او برقرار باشد. همچنین، سیستم تأمین مالی 
نظام بازنشستگی ایران از نوع PAYG یا سیستم توازن درآمد با هزینه است که حق بیمۀ 
شاغلین نسل جاری به مصرف مستمری بازنشستگان کنونی می رسد. اگرچه نرخ جایگزینی 
در ایران نرخ باالیی محسوب می شود، با این حال، به دالیل متعددی از جمله تورم و کاهش 
ارزش پول ملی در طی سال های گذشته، مقدار مستمری کفایت اندکی ندارد. به جز صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق وکال و کارگشایان دادگستری که 
نوپا هستند و تا حدودی سازمان تأمین اجتماعی، بقیه صندوق های بازنشستگی دارای نسبت 
پشتیبانی بحرانی هستند که هم منشأ در بسته بودن اغلب صندوق ها و هم ریشه در نوسانات 
بازار کار و عمق بازارهای مالی دارد. به همین دلیل در طی سال های اخیر حجم وسیعی از 
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بودجۀ امور رفاه اجتماعی کشور به انجام تعهدات صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری 
اختصاص پیدا کرده است. امروزه، از ضرورت بازنگری ها در نظام بازنشستگی صحبت به میان 
می آید و عمومًا، در این باره اتفاق نظر وجود دارد که نظام بازنشستگی ایران باید به سمت 

نظام چندالیه حرکت کند. 
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