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الف

خالصه یافته  ها

صندوقبازنشستگیکشوریپسازسازمانتأمیناجتماعیبزرگترینصندوقبازنشستگی
درایراناستکه11.3درصدازبیمهشدگاندرکشورراشاملمیشود.اینصندوقمختص
کارکنانرسمیدولتاستورسالتقانونیدرقبالبازنشستگیمشترکاندارد،اگرچهبهمرور
زمانوبنابهضرورتهاونیازهایایندستازبیمهشدگانوظایفیبرایآنتعریفشدهاست.

درادامهبهویژگیهایصندوقبازنشستگیکشوریخواهیمپرداخت:
ساختارسازمانیصندوقبازنشستگیکشوریبهموجبحکممادۀ)17(قانوننظام●

ایراناست.این جامعرفاهوتأمیناجتماعیمانندسایرصندوقهایبیمهایدر
صندوقمتشکلاز4رکنهیئتامناهیئتمدیره،مدیرعاملوهیئتنظارتاست.
براساستبصرۀ»1«مادۀ)9(صندوقبازنشستگیکشوری،صدوراحکاماعضاو
رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملپسازطیمراحلمقرربرعهدۀوزیررفاهوتأمین
اجتماعی)امروزه،تعاون،کارورفاهاجتماعی(است.همچنین،بهموجببند»الف«
قانوناصالحمادۀ)113(قانونمدیریتخدماتکشوریوچگونگیتعیینمدیریت
عبارت درمانی، بیمههای و بازنشستگی صندوقهای و اجتماعی تأمین سازمان

»سازمانتأمیناجتماعی«بهوزارت»رفاهوتأمیناجتماعی«اصالحگردید.
مشمول● رسمی مستخدمان از: عبارتند کشوری بازنشستگی صندوق مشموالن

استخدامی آییننامه قانونمدیریتخدماتکشوری؛مستخدمانرسمیمشمول
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و قضائیه قوه قضات عالی؛ آموزش موسسات و دانشگاهها هیئتعلمی اعضای
دادگستریمشمولمقرراتاستخدامیقضات؛مستخدمینرسمی)کادرسیاسی(
مستخدمین خارجه؛ امور وزارت استخدامی مقررات مشمول خارجه امور وزارت
پیمانی مستخدمین تهران؛ شهرداری جز به کشور سراسر شهرداریهای ثابت
ترابری و راه وزارت بازخریدی )مستخدمین خویشفرمایان اجرایی؛ دستگاههای

سابقومادۀ)147(قانونبرنامۀچهارمتوسعه(.
منابعدرآمدیصندوقبازنشستگیکشوریعبارتنداز:وجوهوداراییهایموجود●

بیمههایدریافتیودریافتنی ازسرمایهگذاریهایصندوق؛حق ومنافعحاصل
شاملسهمبیمهشدگان،سهمکارفرمایانودولتومقرریماهاول؛وجوهحاصلاز
خسارات،جرائموجزاهاینقدیموضوعقوانینومقرراتمربوطهیااحکامقطعی
دادگاهها؛هدایاوکمکهایاشخاصحقیقیوحقوقیاعمازداخلیاخارجکشور؛
بدهیها،کمکهاوتعهداتقانونیدولتبهصندوق؛سایرمنابعیکهبراساسمادۀ
)7(قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیویاقوانینومقرراتمربوطبه

جذبازسویصندوقباشد.
نرخحقبیمهبرایمشموالنصندوقبازنشستگیکشوریدرحالحاضر9درصد●

حقبیمهسهمکارمندو13.5درصدسهمکارفرمااست.کارفرمادراینصندوق
هماندولتاست.

و● بلندمدت تعهدات و مزایا دسته دو کلی طور به کشوری بازنشستگی صندوق
و کارافتادگی از بازنشستگی، شامل بلندمدت مزایای میکند. ارائه کوتاهمدت
و بارداری کمکهزینۀ بر مشتمل کوتاهمدت مزایای و بوده )فوت( بازماندگان
مزایا، این کنار در است. عائلهمندی هزینۀ کمک و ازدواج کمکهزینۀ زایمان،
حوادث، و عمر بیمۀ تکمیلی، بیمۀ مانند خدماتی کشوری بازنشستگی صندوق
تورهایسیاحتیوزیارتی،خانههایامید،وامو...بهبازنشستگانارائهمیکند.
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اما● نبوده، کشوری بازنشستگی صندوق ذاتی وظایف جزو ابتدا از تکمیلی بیمۀ
وظایف از یکی به تکمیلی بیمۀ ارائۀ درسال1387، اساسنامۀصندوق تغییر با
قانونیصندوقبازنشستگیکشوریتبدیلشد.طبقمادۀ)3(اساسنامۀصندوق
»بیمههای ارائۀ ،1387/8/22 مورخ وزیران هیئت مصوب کشوری بازنشستگی
تکمیلیوسایرتکالیفمقرروحمایتهایقانونی«ازجملهموضوعفعالیتهای

صندوقهستند.
صندوقبازنشستگیکشوری،بهدالیلمتعددی،درطولبیشازیکدهۀگذشته،●

رفتهرفتهسهمبزرگوبزرگتریازکیکنظامرفاهیدرایرانرابهخوداختصاص
بیمهایصندوق بهمعنایتضعیفشدنماهیت واقع، فرایند،در این دادهاست.
رفاهی« »امور عنوان تحت تعریفشده بودجۀ به شدید وابستگی و بازنشستگی
)ودرسطحباالتر،وابستگیبهبودجۀعمومیکشور(است.رصداینوابستگیدر
طولسالهایگذشتهبهمراتببیشترازدرصدرشدبودجۀاموررفاهیدربودجۀ
عمومیکشوربودهاست.ازاوایلدهۀ90،سهمصندوقبازنشستگیکشوریاز
فصلبودجۀاموررفاهی،اگرچهبانوساناتی،رفتهرفتهافزایشپیداکردهاست،به
طوریکهدرسال1387ایننسبت15.7درصدبودهودرسال1398بهبیشاز

35درصدازبودجۀاموررفاهیرسیدهاست.
درسال1357،نسبتپشتیبانیدرصندوقبازنشستگیکشوری12.6بودکهپس●

ازانقالبسیرنزولیپیداکردهاست.بااینهمه،درسال1379تعداداعضایشاغل
صندوق)کسورپرداز(1510.4هزارنفروتعدادمستمریبگیراناصلیصندوق)اعم
ازبازنشسته،ازکارافتاده،شاغلمتوفیوبازنشستهمتوفی(،جمعًا480.3هزارنفر
میرسید؛بدینترتیبنسبتپشتیبانیدرصندوقبه3.1نفرمیرسید.ازآنپس،
شد. افزوده آن حقوقبگیر اعضای به و کاسته صندوق شاغل اعضای تعداد از
قوانین و دولتی دستگاههای در استخدام منع سیاستهای اجرای و تصویب با
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بازنشستگیزودهنگامزنانومردان،ایننسبتبهسرعتکاهشیافتودرسال
1395بااندکیافزایشنسبتبهسالقبلازآنبه0.95رسید.ایننسبتدرپایان

پاییزسال1398،به0.7رسید.
صندوق● مستمریبگیر مشموالن ،1398 سال در محاسبات آخرین براساس

بازنشستگیکشوری99درصدحقوقمشمولکسورزماناشتغالخودرادریافت
بهطورمتوسط27 پرداختمستمری میانگینمدت و )نرخجایگزینی( میکنند
سالاستدرصورتیکهمیانگینپرداختکسوردرزماناشتغال29.11سالاست.

اگرچهکفایتمستمریبازنشستگاندرصندوقبازنشستگیکشوریازابتدایدهۀ●
80همراهبانوساناتیبوده،بااینحال،براساسسطحمستمریها،تاسال1395،
روندیصعودیطیکردهاست.ایندرسطحمتوسطکشورهایOECDاست.
اما،سطحمعیشتبازنشستگانزمانیآشکارترمیشودکهوضعیتسطحدستمزد
درزماناشتغالافرادنیزموردبررسیقرارگیرند.بهطورمتوسط،دستمزدها49.1
درصدازهزینههایخانوارشاغلینصندوقبازنشستگیکشوریراپوششمیدهند
کهتفاوتقابلتوجهیباسطحمستمریهاندارد.اینبدینمعناستکهبهدلیل
پایینبودنسطحدستمزدها،افرادبهمیزانکمتریمیتوانندبرایدورانسالمندی
پساندازکنندودرنتیجهدردورانبازنشستگی،تکیۀاصلیخانوارهابرایتأمین
سطح بودن باال که است حالی در این است. بازنشستگی مستمریهای معاش
دستمزدنسبتبههزینههاباعثمیشودبخشیازدستمزدهابهشیوههایمختلف
)استفادهازطرحهایبازنشستگیخصوصی،خریدوفروشسهامواوراقبهادار،
خریدمسکنو...(پساندازشدهوبخشیازهزینههایدورانبازنشستگیپوشش

دادهشود.
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مقدمه

صندوقبازنشستگیکشوریبهعنوانقدیمیترینصندوقبازنشستگیدرکشورشناخته
میشود.تباریاپیشینۀصندوقبازنشستگیکشوریرامیتوانمربوطبهقانون»وظایف«
سال1287شمسیدانست.بااینحال،دراینقانوناشارهایبهمقولۀبازنشستگینشدهبود
بلکههدفتأمینوراثکارمندانمتوفایدولتبودواساسًاازماهیتبیمهایهمبرخوردار
نبود،چراکهپایهایترینمبنایشکلگیریصندوقهایبازنشستگی،یعنیپرداختکسور
مختص بازنشستگِی اماصندوق بود. نشده پیشبینی آن در کارکنان، توسط بازنشستگی
کارکناندولتاززمانتصویبقانوناستخدامیسال1301شکلرسمیتریبهخودگرفت.
وهمچنین دولت ماهانۀمستخدمان مقرری از درصد 5 که بود مقررشده قانون این در
مقرریماهاولورودبهخدمتومبلغماهاولاضافهمقرریهاییکهبعدهابهمستخدمان
دادهمیشود،بهصندوقیتحتعنوان»صندوقتقاعدووظایفوراثمستخدمان«،تحویل
گردد.نکتۀقابلتوجهدراینقانوناینبودکهسنبازنشستگیجباری70سالپیشبینی
شدهبود.تاسال1345کهقانوناستخدامکشوریتصویبشدتغییراتیدراینقانوننیز

بهوجودآمد.
بلندمدتوکوتاهمدتیدرقبالکارکنان امروزه،صندوقبازنشستگیکشوریتعهدات
بازنشستۀدولتبرعهدهدارد.مزایایبازنشستگی،ازکارافتادگیوبازماندگیمزایایاصلی
هستندکهصندوقبهصورتبلندمدتبهبازنشستگانعرضهمیدارد.بهدلیلتنوعمشموالن
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اینصندوق،قوانیندراینزمینهنیزمختلفبودهودراینزمینهقواعدیکسانیوجودندارد
کهاینخودتاحدیمنشأدرقدرتچانهزنیگروههایمتفاوتشغلیدرزماناشتغالدارد.
بلندمدت، مزایای این کنار در است. یکسان گروههایشغلی برایهمۀ نرخحقبیمۀ اما
صندوقمزایایکوتاهمدتیازجملهبیمۀعمروحوادث،بیمههایتکمیلی،تورهایزیارتی
بیمۀتکمیلِیپیشبینیشدهدرآخرین بهجز ارائهمیکند. ... امیدو وسیاحتی،خانههای
کوتاهمدت مزایای سایر ،1387 سال در )3 )ماده کشوری بازنشستگی صندوق اساسنامۀ
جزووظایفقانونیاینصندوقنبودهوعرضۀآنهاعمدتًابرحسبضرورتویامطالبات

بازنشستگانبودهاست.
ابتدای از کشوری بازنشستگی صندوق کارنامۀ به مختصر، طور به پیشرو، گزارش
تأسیستاکنونمیپردازد.برایاینمنظور،ابتداتاریخچهایازشکلگیریوتحوالتنهادی
وسازمانیصندوقبازنشستگیکشوری،ودرادامه،ساختارکنونیسازمانی،مشموالناین
صندوق،منابعدرآمدی،سازوکارپرداختحقبیمهوارائۀمزایایبلندمدتوکوتاهمدتو
همچنینخدماتاجتماعیورفاهیارائهشدهبهبازنشستگانموردبررسیقرارگرفتهاست.
درپایان،بهشاخصهایاصلیارزیابیعملکردصندوقباتأکیدبردودهۀگذشتهپرداخته

شد.
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تاریخچۀ صندوق بازنشستگی تا به امروز . 1

در »وظایف« قانون بار نخستین ،1285 مرداد 14 در مشروطه حکومت برقراری از پس
10مادهدرتاریخ1287/2/1بهتصویبرسید.هدفاساسیدولتازتصویباینقانون،
تأمینبازماندگاِنکارکنانمتوفایدولتبود.طبقاینقانون،»وظیفهمرسومیاستکهبه
بازماندگاناربابحقوقدیوانیازهرقبیلدادهمیشود«.قانونوظایفدارایمشخصاتی

بودکهعبارتبودنداز:
1 بلکه. بود نشده توجه مطلقًا بازنشستگان و بازنشستگی موضوع به قانون این در

هدفتأمینوراثکارمندانمتوفایدولتبود؛
2 هروزارتخانهمسئولمحاسبهوصدورحکموپرداخت»وظیفه«بازماندگانخود.

بودهومرجعدیگریبرایکارپیشبینینشدهبود؛
 »وظیفه«ازمحلدرآمدعمومیپرداختمیشدوبابتآنکسوریدرزماناشتغال3.

ازمستخدمکسرنمیشد؛
4 وظیفهبرابرنصف»مرسوم«متوفیبود؛.
5 وظیفهبدونقیدوشرطبهوراثمتوفیبرایمدت15سالپرداختمیشد؛.
6 وراثقانونیعبارتبودنداز:پدرومادر،عیال،اوالدونوادگانیکهتحتتکفل.

متوفیبودند،سهماناثاز»وظیفه«نصفسهمذکوربود)بازیار،1381(.
تصویب از آن متمم و گرفت قرار تجدیدنظر مورد 1289 سال در »وظایف« قانون 
نمایندگانگذشتوسرانجامدر»قانوناستخدامکشوری«1301بهطرزجامعتریمورد
رسیدگیوتصمیمگیریواقعشد.باتصویبقانون»وظایف«،دولتدرقبالکارکنان-فارغ
ازمرتبۀاداریووابستگیهایخاندانیواشرافیوموقعیتسیاسی-مسئولیتپیداکرد.
کارکناندولت،برابراینقانون،بهطوریکسانومساویدرقبالپیریومرگموردحمایت
قرارگرفتند)اکبری،20:1395(.طبقمادۀ)3(اینقانون،»نصفبالکسرمرسوممتوفی
تامدتپانزدهسالدربارهورثهاوبرقرارمیشود...«.همچنین،طبقاینقانون،پدر،مادر،
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عیال،اوالدونوادگانیکهتحتتکفلمستخدممتوفیبودند،ازنصفحقوقماهانۀکارمند
بود تعیینشده معادلنصفسهممذکور ازحقوقوظیفه اناث استفادهمیکردندوسهم

)هادیزنوز،119:1396(.
یا سالخوردگی دوران و کارمند حیات زمان برای مذکور قانون در اینکه به توجه با
برخوردارمیشدند، اجتماعی ازحمایت وراثوی تنها و بود نشده اوفکری ازکارافتادگی
در زیرا دانست؛ دولت کارکنان اجتماعی تأمین زمینۀ در جامع قانونی را آن نمیتوان
شرایطیکهاصلاستخداموتعیینحقوقزماناشتغالضوابطقانونینداشتوبرایحقوق
بازنشستگیوازکارافتادگینیزپیشبینیالزمبهعملنیامدهبود،پرداختحقوقوظیفهبه

وراثتنهاقدمیبرایتأمینکارکناندولتبود.
درحقیقت،نخستینقانونگذاریدرزمینۀتأمیناجتماعیکارکناندولتبهعنوانقسمتی
ازحقوقاستخدامیوبهمنظورحمایتازآنانووراثآناندرمقابلپیریوفوتوازکارافتادگی
درسال1301بهتصویبرسید.ساماندهیدولتمدرنمستلزماستخدامنیرویکارمتخصص
دردستگاههایدولتیبود.وجودطرحبازنشستگیکارکناندولتنیزمیتوانستجذبنیروی
انسانیمتخصصوتحصیلکردهرابهمشاغلدولتیتسهیلکندوموجبامیدواریآنانبه
سرنوشتخویششود.درحقیقت،میتوانگفت22آذر1301روزپیدایشنظامبازنشستگی
درایراناست.قبلازآندرروابطاستخدامیدولتومستخدمحالتیکهمستخدمبدونانجام

دادنکارازحقوقیامقرریبهرهمندشود،وجودنداشت)همان،ص121(.
براساسفصلچهاروپنج»قانوناستخدامی«1301،دایرهایباعنوان»دایرۀتقاعد«
دروزارتمالیۀوقتتشکیلومأموراجرایوظایفمربوطبهبازنشستگیکارکناندولت
شد.ایندایرهابتدابخشیازادارهکلحسابداریوزارتمالیهبود،امابعدهازیرنظراداره
کلکارگزینیآنوزارتخانهقرارگرفت)عظیمی،25:1396(.»قانوناستخدامکشوری«
است. دولتی کارکنان بازنشستگی نظام نقطۀعطفشکلگیری مصوب31خرداد1345
بهموجبمادۀ)70(اینقانون،ادارهکلبازنشستگیازوزارتداراییجداوتابعسازمان
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تازهتأسیس»اموراداریواستخدامیکشور«شد.دررخدادبعدی،براساساصالحیۀمادۀ
»70«قانوناستخدامکشوری،ازابتدایسال1354سازمانبازنشستگیکشوریبهصورت
در11 درآمد. استخدامیکشورتشکیل و اداری امور نظرسازمان زیر موسسهایمستقل
همسوئی کشور، کالن مدیریت در یکپارچگی تأمین منظور به که زمانی ،1378 اسفند
نظامهایمدیریتیبابرنامههایمیانمدتوبلندمدت،تمرکزوظایفوفعالیتهایمرتبطو
پیوستهومتجانسبایکدیگردراموربرنامهریزی،کاهشتداخلوتوازیوظایفسازمانهای
ستادی،سازمانبرنامهوبودجهباسازماناموراداریواستخدامیکشورادغاموسازمان
مدیریتوبرنامهریزیتشکیلشد،سازمانبازنشستگیکشوریبهعنوانیکیازموسسات
تابعۀآندرآمد؛ودرنهایتبهموجبتبصرۀ»2«مادۀ)17(قانوننظامجامعرفاهوتأمین
بازنشستگیکشوری)درآنزمان،سازمان(ذیل اجتماعی)مصوب1383/2/21(،صندوق
وزارترفاهوتأمیناجتماعیقرارگرفت.وزارتخانهرفاهوتأمیناجتماعیدرسال1389،
باوزارتخانههایتعاونوکارواموراجتماعیادغاموعنوانوزارتخانه»تعاون،کارورفاه

اجتماعی«نامگرفت.
آنچهامروزباعنوانصندوقبازنشستگیکشوریشناختهمیشودتاسال1387عنوان
بازنشستگیکشوریخواندهمیشد.درسال1354،درزمان »سازمان«داشتوسازمان
تشکیلنهادیمستقلبرایبازنشستگیکشوری،عنوان»سازمان«رابرایآنبرگزیدندو
اسنادحقوقی)اساسنامه(ایننهادراباعنوانسازمانمعرفیکردهبودند؛امادرسال1387
ازتصویبقانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی،بهاستناد باگذشت4سال و
تبصرۀ»2«مادۀ)12(قانونیادشده1،نامرسمیسازمانبازنشستگیکشوریبه»صندوق

بازنشستگیکشوری«تغییریافت.

1.تبصرۀ»2«مادۀ)12(قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی:»باتوجهبهماهیتاموربیمهایکلیۀعناوین
تشکیالتیوسازمانینهادهایفعالدرقلمروهایبیمهاجتماعیودرمانیبه»صندوق«تغییرنامخواهندیافت«.
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ساختار کنونی صندوق بازنشستگی کشوری. 2

مقصودازساختار،چارچوبسازمانیوارکانآناست.ساختارکلیصندوقهایبیمهایدر
ایرانیکساناست)نعیمیوپرتو،1396(.علتاینهمانندیحکممادۀ)17(قانونساختار
نظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیاست.براساساینماده،اساسنامهصندوقهایبیمهایدر
قسمتارکانبهنحویاستکههرصندوقمتشکلاز4رکنباشد:الف1(شورایامجمعو
یاهیئتامنا؛ب(هیئتمدیره؛ج(مدیرعامل؛د(هیئتنظارت.صندوقبازنشستگیکشوری
بازنشستگی )9(صندوق مادۀ تبصرۀ»1« براساس است. برخوردار ازچنینساختاری نیز
کشوری،صدوراحکامورئیسهیئتمدیرهومدیرعاملپسازطیمراحلمقرردراین
اساسنامهبهعهدۀوزیررفاهوتأمیناجتماعیاست.همچنین،بهموجببند»الف«قانون
اصالحمادۀ)113(قانونمدیریتخدماتکشوریوچگونگیتعیینمدیریتسازمانتأمین
اجتماعیوصندوقهایبازنشستگیوبیمههایدرمانی،عبارت»سازمانتأمیناجتماعی«

به»وزارترفاهوتأمیناجتماعی«اصالحگردید.
براساسمادۀ)9(اساسنامهصندوقبازنشستگیکشوری،»اعضایهیئتمدیرهصندوق
متشکلازپنجنفرخواهدبودکهبارعایتبند»ب«مادۀ)17(قانونساختارنظامجامعرفاه

وتأمیناجتماعیوتبصرۀ»1«آنانتخابمیشود.

مشموالن صندوق بازنشستگی کشوری. 3

صندوقبازنشستگیکشوریموسسهایبیمهایاستکهمسئولیتادارهاموربازنشستگی
مستخدمانمشمولمقرراتبازنشستگیکشوریراعهدهداراست.مشموالنیکهذیلاین

صندوققراردارندعبارتنداز:
مستخدمانرسمیمشمولقانونمدیریتخدماتکشوری؛●
و● دانشگاهها هیئتعلمی اعضای استخدامی آییننامۀ مشمول رسمی مستخدمان

موسساتآموزشعالی؛طبقمادۀ)34(آییننامهاستخدامیهیئتعلمیدانشگاههاو
موسساتآموزشعالیوپژوهشی،»اعضایرسمیهیئتعلمیدانشگاهوبازماندگان
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آنهاجزدرمواردیکهدراینآییننامهتصریحگردیدهازلحاظبازنشستگیووظیفه
تابعقوانینومقرراتبازنشستگیووظیفهمستخدمینرسمیکشوریمیباشند«؛

قضاتقوۀقضائیهودادگستریمشمولمقرراتاستخدامیقضات؛●
مستخدمینرسمی)کادرسیاسی(وزارتامورخارجهمشمولمقرراتاستخدامی●

وزارتامورخارجه؛
مستخدمینثابتشهرداریهایسراسرکشوربهجزشهرداریتهران؛●
مستخدمینپیمانیدستگاههایاجرایی؛●
●)147( مادۀ و سابق ترابری و راه وزارت بازخریدی )مستخدمین خویشفرمایان

قانونبرنامهچهارمتوسعه(

 منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری4. 

مادۀ)18(اساسنامهصندوقبازنشستگیکشوریمصوب1387مقررمیدارد:»داراییهاو
درآمدهایصندوقعبارتنداز:

الف(وجوهوداراییهایموجودومنافعحاصلازسرمایهگذاریهایصندوق؛
ب(حقبیمههایدریافتیودریافتنیشاملسهمبیمهشدگان،سهمکارفرمایانودولت

ومقرریماهاول؛
ج(وجوهحاصلازخسارات،جرائموجزاهاینقدیموضوعقوانینومقرراتمربوطهیا

احکامقطعیدادگاهها؛
د(هدایاوکمکهایاشخاصحقیقیوحقوقیاعمازداخلیاخارجکشور؛

ه(بدهیها،کمکهاوتعهداتقانونیدولتبهصندوق؛
و(سایرمنابعیکهبراساسمادۀ)7(قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیویا

قوانینومقرراتمربوطقابلجذبتوسطصندوقباشد.
مادۀ)7(قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیبرمنابِعحاصلازکمکهای
مردمی،منابعحاصلازهدفمندکردنیارانهها،منابعحاصلازوقف،خمس،زکاتوسایر
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وجوهشرعیاست.تبصرۀماده)7(اساسنامۀسال1387صندوقبازنشستگیکشوریعنوان
میداردکه:»بیشاز50درصدمنابعبودجۀساالنۀصندوقازطریقمنابعغیردولتیتأمین
خواهدشد«.بااینحال،بهدالیلمتعددی،ازسال1387حقوقپرداختیبهبازنشستگان
بهبیشازنصف)50درصد(بودجۀساالنۀصندوقرسیدکهازآنسالتاکنونازطریق
استخدام »قانون )100( مادۀ براساس که بودجهای تأمین میشود. تأمین دولتی بودجۀ
وجوه کفایت عدم صورت »در میگوید: ماده این میشود. انجام 1345 سال کشوری«
ازمحلدرآمد بودجۀکلکشور رادر آن بازنشستگی،دولتمکلفاستکمبود صندوق

عمومیتأمینوپرداختکند«.

 سازوکار پرداخت حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری5. 

5-1- مسئولین پرداخت حق بیمه:براساسمفادمواد)71(و)73(قانوناستخدامکشوری

1345،حقبیمهازمستخدمودستگاهدولتیمشمولقانونکسرمیشود.منتهاایندستگاه
دولتیمزبوراستکهبایدحقبیمۀمقررراازحقوقمستخدمکسروبههمراهسهمخودبه
صندوقبازنشستگیکشوریپرداختکند.بااینحال،براساسمطالعۀعظیمی)85:1396(
علیرغمتصریحاساسنامۀسازمانبازنشستگیکشوری1354براستقاللآن،حسابهاودر
واقعمنابعآندرخزانه]دولت[باقیماندوسازمانتنهابهصورتدفتریوبراساساسناد
برگردشمالیتسلطداشت.پسازتنظیمصورتهایمالیدرسال1378،وضعیتمالی
صندوقونسبتآنبادولتودستگاههایدولتیدرقالبسندیکارشناسیشدهآشکارشد.
ضمنآنکهصندوقمتوجهضرورتسرمایهگذاریشدهبود؛امریکهنیازمندمنابعوتسلط
برگردشنقدینگیداشت.بنابراین،دراینمقطعازحیاتصندوق،تالششدتاحسابها
ودرواقعتسلطبرمنابعمالیصندوقبهصندوقمنتقلشود.بهاینترتیب،پسازقریب
20سال،صندوقبازنشستگیکشوریتوانستبرمنابعمالیوگردشنقدینگیکسورات

بازنشستگیافرادتحتپوششخودمسلطشود.
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5-2- مأخذ حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری:دراینزمینه،تبصرۀ»1«مادۀ)71(

قانوناستخدامکشوریعنوانمیدارد:درموردمستخدمینرسمیکهدرموسساتموضوع
بند»ب«مادۀ)11(اینقانونبهخدمتدولتمشغولاند18.5درصدمذکوردراینمادهاز
جمعحقوقومزایایایشانبهاستثنایفوقالعادههایتضمینواضافهکاروکسرصندوق
وروزانهکمشده،بهصندوقبازنشستگیکشوریتحویلمیشود«.دراینخصوصمادۀ
)106(قانونمدیریتخدماتکشورینیزدارایحکمخاصیاست:»مبنایمحاسبۀکسور
بازنشستگیوبرایمحاسبۀحقوقبازنشستگیکارمندانمشمولاینقانون،حقوقثابتبه

اضافهفوقالعادههایمستمروفوقالعادهبند»10«ماده)68(اینقانونمیباشد«.2
5-3- نرخ حق بیمه: مطابقمادۀ)12(قانوناصالحپارهایازمقرراتمربوطبهبازنشستگی،

و اسالمی شورای مجلس 1379/2/13 مصوب کارکنان سایر و خانوادهها شاغل، بانوان
مصوبه55880/ت23358مورخ1379/12/7هیئتوزیران،سهمحقبیمۀکارمند9درصد
وسهمدولت13.5درصداست.البتهاینحکمدرموردکارکنانرسمینهادهایدولتیاست

ودرخصوصبرخیمشاغلبایدبهقوانینخاصمراجعهکرد.3
5-4- نحوۀ محاسبۀ حقوق بازنشستگی کارکنان دولت:میزانحقوقبازنشستگیمطابق

قانوناستخدامکشوری1301دربدایتامر»مساویبایکشصتمحدوسطمقرریسهسال
اخیرخدمتضربدرعددسنواتخدمتبود«،ولیاینمیزانبهموجبقانون22شهریور

1.ایندرصدبعدهابا9و13.5درصدتغییرپیداکرد.
2.بند»10«ماده)68(قانونمدیریتخدماتکشوری:فوقالعادهویژهدرمواردخاصباتوجهبهعواملیازقبیلبازار
کارداخلیوبینالمللی،ریسکپذیری،تأثیراقتصادیفعالیتهادردرآمدملی،انجامفعالیتووظایفتخصصیوستادی
وتحقیقاتیوحساسیتکارباپیشنهادسازمانوتصویبهیئتوزیرانامتیازویژهایبرایحداکثر)25درصد(ازمشاغل،
دربرخیازدستگاههایاجرائیتا)50درصد(سقفامتیازحقوقثابتوفوقالعادههایمستمرمذکوردراینفصلدر

نظرگرفتهخواهدشد.
آییننامه 48 ماده به باید تهران( شهرداری از غیر )به شهرداریها رسمی و ثابت کارکنان مورد در نمونه برای .3
با ازتاریختطبیقوضعمستخدمانخود استخدامیشهرداریهامصوب1381مراجعهکرد:»شهرداریمکلفاست
اینآییننامههرماهمطابققانوناستخدامکشوریوقانوننظامهماهنگپرداختکارکناندولتکسوراتقانونی
بازنشستگیمستخدمراکسرنمودهوپسازافزودنسهمشهرداریباتوجهبهقوانینیادشدهمجموعآنرابهصندوق

بازنشستگیووظیفهمربوطپرداختنماید«.
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1322برایمستخدمینیکهتقاضایبازنشستگیمیکردندبهیکچهلمحدوسطمقرریدر
سهسالاخیرخدمتضربدرعددسنواتخدمتارتقاپیداکردوبرطبققانون18فروردین
1328برایاشخاصیکهبرطبقاینقانونبازنشستهمیشدندیکسیامآخرینحقوقو
کمکهایدریافتیضربدرسنینخدمتبودکهدرهرحالازجمعآخرینحقوقوکمک

دریافتینبایدتجاوزمیکرد)بازیار،1381(.
مطابقمادۀ)6(»قانوناصالحپارهایازمقرراتمربوطبهبازنشستگی،بانوانشاغل،
خانوادههاوسایرکارکنان«1379/2/13،»عبارتدوسوممندرجدرمادۀ)1(و»بندج«و
تبصرۀ»2«مادۀ)2(قانوننظامهماهنگحقوقبازنشستگیووظیفهمصوب1373/6/23
ومحدودیتحداکثرپرداختدرحقوقبازنشستگیووظیفهحذفمیگرددودرهرحالت
معدلتمامیحقوقومزایایدریافتیکهمالککسوربازنشستگیاستدردوسالآخر
خدمتبااعمالآخرینضریبحقوقسالبازنشستگیمبنایتعیینحقوقبازنشستگییا

وظیفهخواهدبود«.
صندوق و کشوری بازنشستگی صندوق مشترکین بازنشستگی مستمری میزان

شهرداریهابرابراستبا:

=میزانحقوقبازنشستگی1سنواتخدمتقابلقبول)حداکثر30سال(+معدلحقوقومزایا+ 30

معدلتمامیحقوقومزایایدریافتیکهمالککسوربازنشستگیاستدر2سال
آخرخدمتبااِعمالآخرینضریبحقوق=

معدلحقوقومزایا

سنواتخدمتقابلقبولسنواتخدمتیکهجهتتعیینحقوقمالکمحاسبهقرارمیگیرد=

حقوق محاسبۀ نحوۀ کشوری، خدمات مدیریت قانون )104( مادۀ طبق حال، این با
بازنشستگیکارمنداِندارایبیشازسیسالسابقهوکمترازآنمتفاوتاست.طبقاین
ماده:»درهنگامتعیینحقوقبازنشستگیبهکارمندانیکهبیشازسیسالخدمتدارند
بهازاءهرسالخدمتمازادبرسیسال،دوونیمدرصدرقمتعیینشدهحقوقبازنشستگی
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برایکسانیکه پرداختخواهدگردید«.همچنین، تعیینشدهمحاسبهو برحقوق عالوه
کمترازسیسالسابقهخدمتدارند،مطابقتبصرۀ»3«مادۀ)2(قانوناصالحمقررات
مستخدمین وظیفه و بازنشستگی حقوق »میزان کشوری، استخدام وظیفه بازنشستگی
مشمولتبصره»1«اینمادهونیزمستخدمینیکهبراساسبند»الف«مادۀ)74(ومواد
)77(و)79(قانوناستخدامکشوریباکمترازسیسالسابقهخدمتبازنشستهیاازکارافتاده
سنوات در نتیجهیکسیام قانون این )1( مادۀ مفاد براساس محاسبه از پس میشوند،

خدمتقابلقبولآنهاضربمیشود«.
همچنین،درموردحقوقبازنشستگیبانوانیکهبهصورتنیمهوقتکارمیکنندباید
به»قانوننحوۀاجرایقانونمربوطبهخدمتنیمهوقتبانوان«1364مراجعهکرد.طبق
برای الزم خدمِت سابقه لحاظ از بانوان نیمهوقت خدمت »سنوات قانون، این )7( مادۀ
بازنشستگیواستفادهازحقوقوظیفهیامستمریبهطورکاملمحسوبخواهدشد؛لیکن
دراحتسابحقوقبازنشستگیووظیفهیامستمریونیزدریافتپایهاینگونهکارمندان
)عالوهبرمدتخدمتتماموقت(نصفمدتخدمتنیمهوقتمنظورومحسوبخواهدشد.
کسوربازنشستگییاحقبیمهمربوطبهسهمکارمندانمزبوربهنسبتحقوقومزایایی
کهبراساساینقانونبهآنانتعلقمیگیرد،کسروبهصندوقمربوطواریزخواهدشد«.
تبصره:»سنواتخدمتنیمهوقتبانوانبهشرطپرداختکسوربازنشستگیوحقبیمهبه
نسبتتمامحقوقگروهوپایهیاحقوقثابتوفوقالعادهشغلویاعناوینمشابهتاسهسال

ازلحاظحقوقبازنشستگیدرحکمخدمتتماموقتمحسوبمیشود«.

تعهدات و مزایای بلندمدت صندوق بازنشستگی کشوری. 6

صندوقهایبازنشستگیاغلبدارایدونوعتعهداتومزایایبلندمدتوکوتاهمدتهستند.
صندوقبازنشستگیکشورینیزچنیناست.اینصندوقدارایسهنوعمزایایبلندمدت
بازنشستگی)سالمندی(،ازکارافتادگیوفوت؛ومزایایکوتاهمدتکمکبارداریوزایمان،
کمکهزینۀازدواجوکمکعائلهمندیاست.هرکدامازاینتعهداتیامزایادارایجزئیات



12  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

مفصلیاست.عالوهبراینتعهدات،صندوقبازنشستگیکشوریخدماتکوتاهمدتیمانند
بیمۀتکمیلی،کارتمنزلت،کمکهایبالعوض،وام،تورهایسیاحتی-زیارتیوساخت

خانههایامیدو...برایبازنشستگانارائهمیکند.

6-1- بازنشستگی بیمه  شدگان صندوق بازنشستگی کشوری

همانگونهکهقباًلاشارهشد،مشموالناصلیصندوقبازنشستگیکشوریشاملکارکنان
دولت،کارکنانثابتشهرداریهابهغیرازشهرداریتهران،اعضایهیئتعلمیدانشگاههای
دولتیوقضاتهستندکهتفاوتهاییدرشرایطبازنشستگیهرکدامازآنهاوجوددارد.مطابق
بند»ح«مادۀ)124(قانوناستخدامکشوری،»حالبازنشستگیوآنوضعمستخدمیاستکه
طبققانونبهموجبحکمرسمیمراجعصالحیتدارازحقوقبازنشستگیاستفادهمیکند«.

6-1-1- بازنشستگی عادی:ایننوعبازنشستگیدربرابربازنشستگیپیشازموعدقرار

این مالک میشود. تقسیم اجباری و اختیاری دسته دو به خود عادی بازنشستگی دارد.
تقسیمبندیاختیارواجباردستگاهمستخدماست.

الف( بازنشستگی اختیاری کارکنان دولتدوحالتدارد:الف(حداقلسیسالسابقهخدمت

برایمشاغلغیرتخصصیوسیوپنجسالبرایمشاغلتخصصیباتحصیالتدانشگاهی
کارشناسیارشدوباالتربادرخواستکارمندبرایسنواتباالتراز30سال؛ب(حداقل60

سالسنوحداقل25سالسابقهخدمتبا25روزحقوق.
ب( بازنشستگی اجباری کارکنان دولت: ایندستهخودبردونوعقابلتقسیماست:الف(

طبقتبصرۀ»2«مادۀ)103(قانونمدیریتخدماتکشوری،»دستگاههایاجراییمکلفاند
کارمندانیکهدارای30سالسابقهخدمتبرایمشاغلغیرتخصصیو60سالوهمچنین
کارمندانیکهدارای35سالسابقهخدمتبرایمشاغلغیرتخصصیو65سالرابازنشسته
نمایند«.ب(طبقتبصرۀ»3«همانماده:»دستگاههایاجراییموظفاندکارمندانیراکه
دارای65سالسنوحداقلبیستوپنجسالسابقهخدمتمیباشندرابازنشستهکنند.
سقفسنیبرایمتصدیانمشاغلتخصصیهفتادسالاست.کارمندانتخصصیفوقالذکر
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کهسابقهخدمتآنهاکمترازبیستوپنجسالاست،درصورتیکهبیشازبیستسال
سابقهخدمتداشتهباشندمیتوانندتارسیدنبهبیستوپنجسالسابقه،ادامهخدمتدهند

ودرغیراینصورتبازخریدمیشوند«.
6-1-2- بازنشستگی پیش از موعد: مقرراتمربوطبهبازنشستگیپیشازموعدکارکنان

دولتدارایاقساممتفاوتیاست:
6-1-2-1- بازنشستگی موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت: مطابق

مادۀواحدهقانونبازنشستگیپیشازموعدکارکناندولتمصوب1386/6/5:»بهدولت
مدت این )بعدها سال مدتسه قانون«ظرف »این تصویب تاریخ از میشود داده اجازه
تمدیدشد(کارکنانرسمی،پیمانیوقراردادیوزارتخانههاوموسساتدولتیراکهحداقل
بیستوپنجسالسابقهخدماتقابلقبولداشتهباشندباحداکثرپنجسالسنواتارفاقی
بدونشرطسنیدرصورتتقاضایکارکنانوموافقتدستگاهمتبوعخودبازنشستهنماید«.
همچنینبراساسمادۀ)2(آییننامۀاجراییهمانقانونمصوب1386/12/26:»کارکنان
حداقل بودن دارا صورت در دولتی موسسات و وزارتخانهها قراردادی و پیمانی رسمی،
بیستوپنجسالسابقهخدمتقابلقبول)بدونرعایتشرطسنی(میتواننددرمهلت
پیشبینیشدهدرقانونباارائهدرخواستکتبیمبنیبربازنشستگیپیشازموعدوموافقت
بازنشسته سال تاسقفسی ارفاقی سنوات پنجسال حداکثر از استفاده با متبوع دستگاه
شوند.تبصرۀ»1«:بانوانشاغلکهفاقدشرطسابقهخدمتمقرردراینمادهمیباشند،به
شرطداشتنحداقلبیستسالسنواِتخدمتقابلقبولمیتوانندباارائۀدرخواستکتبی
وموافقتدستگاهمتبوعبااستفادهازحداکثرپنجسالسنواتارفاقیبازنشستهشوند...«.

)103( )مادۀ است شده معینی سن داشتن به منوط دولت کارکنان عادی بازنشستگی
و است شده اواًلشرطسنیحذف موعد از پیش بازنشستگی قانون در ولی ق.م.خ.ک(،
ازمزایایاین باداشتنبیستوپنجسالسابقهبیمهپردازیمیتواند ثانیًاهرمستخدمی
قانوناستفادهکند.البتهبانوانباداشتنبیستسالسابقهنیزمیتوانندازاینامتیازاستفاده
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کنند.همچنینبهموجبقانونبودجۀ1392و1393کلکشور،بازنشستگیپیشازموعد
کارکناندولتبدونسنواتارفاقیمجازشناختهشدهاست)نعیمیوپرتو،215:1396(.

6-1-2-2- بازنشستگی معلوالن، جانبازان و مشاغل سخت و زیان  آور: مطابقمادهواحدۀ

قانوننحوۀبازنشستگیجانبازانانقالباسالمیوجنگتحمیلیومعلولینعادیوشاغلین
میتوانند خدمت سال بیست با جانبازان ،)1367/9/1 )مصوب زیانآور و سخت مشاغل
درخواستبازنشستگیدهند.دراین»قانون«شرطسنیپیشبینینشده،امابراساستبصرۀ
»1«مادۀ)2(قانوناصالحپارهایازمقرراتبازنشستگیکشوریمصوب1368وآییننامه
است شده پیشبینی گروه این بازنشستگی برای سال 50 و 45 سنی شرط آن اجرایی
اجرایی آییننامه اداریشرطسنیمقرردر براساسرأیهیئتعمومیدیوانعدالت که
قانون )103( مادۀ »1« تبصرۀ موجب به ضمنًا است. گردیده ابطال 1367 سال قانون
مدیریتخدماتکشوری،جانبازان،معلوالنومتصدیانمشاغلسختوزیانآوردرمشاغل
غیرتخصصیبا25سالسابقهخدمتودرمشاغلتخصصیبا30سالخدمتویاباداشتن

55سالسنو25سالسابقهامکانبازنشستگیدارند.
همسران شاهد، »همسران ،1391 مصوب ایثارگران جامع قانون )24( مادۀ مطابق
جانبازانپنجاهدرصدوباالتر،شیمیاییواعصابوروان)متوفییادرقیدحیات(وهمسران
آزادگانباسابقهاسارتپنجسالوباالترکهقبلازاسارتباآنانازدواجنمودهاند،درصورت
شاغلبودنمیتوانندباپنجسالسنواتارفاقیازامتیازبازنشستگیپیشازموعدبادریافت

حقوقومزایایکاملبهرهمندگردند«.
تبصرۀ»1«:همسرانشاغلجانبازانزیرپنجاهدرصد)%50(وآزادگانباسنوات●

اسارتکمترازپنجسالبراساسآییننامهایکهباپیشنهادبنیادبهتصویبهیئت
وزیرانمیرسدازیکتاپنجسالسنواتارفاقیبازنشستگیبهرهمندمیگردد.

تبصرۀ»3«:رعایتشرطسنیمقرردرقوانینومقرراتبازنشستگیزودترازموعد●
جانبازانالزامینمیباشد.
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براساسمادۀ)27(قانونجامعایثارگران:مدتخدمتداوطلبانهجانبازان،آزادگان●
وشهدادرجبههقبلازاستخدامواشتغالدرصورتتمایلجزءسنواتقابلقبول
ازلحاظبیمهوبازنشستگیبهمأخذمشاغلسختوزیانآور)یکبهیکونیم(

محسوبمیگردد.
براساستبصرۀ»1«مادۀ)2(قانوناصالحپارهایازمقرراتبازنشستگیکشوری●

مصوب1368،دستگاههامیتواننددرصورتدرخواستمستخدِمدارایبیستو
پنجسالسابقهخدمتراکهدارایپنجاهسال)برایآقایان(وچهلوپنجسال

سن)برایخانمها(باشدبازنشستهکنند.
بدونشرط● زنان قانونمدیریتخدماتکشوری، مادۀ)103( تبصرۀ»1« طبق

سنیوبابیستوپنجسالسابقهخدماتامکانبازنشستگیدارند.
6-1-3- بازنشستگی کارکنان ثابت شهرداری  ها:براساسمادۀ)50(آییننامهاستخدامی

کارکنانشهرداریهایکشورمصوب1381،»مستخدمانشهرداریمیتوانندباداشتناین
شرایطتقاضایبازنشستگینمایند:داشتن60سالسنوداشتن25سالسابقهخدمتو
پنجاهسالسن«.اماشهرداریدرپذیرفتنآنمخیراست.مطابقمادۀ)53(اینآییننامه،
شهرداریمیتواندمستخدمرادرصورترسیدنبهسابقهخاصیباهراندازهسن،بازنشسته
نماید.گذشتهازآن،درمادۀ)54(شهرداریمکلفشدهاستکهمستخدمانبا65سال
مادۀ بازنشستگان، این بازنشستگی مستمری میزان خصوص در نماید. بازنشسته را سن
وظیفه و ازکارافتادگی وظیفه و بازنشستگی میدارد:»حقوق عنوان آییننامه همین )52(
وراثمستخدمانشهرداریعبارتازمعدلتمامیحقوقومزایایدریافتیآنهاکهمالک
کسوربازنشستگیاستدردوسالآخرخدمتمشروطبهآنکهحقوقبازنشستگیآنهااز

باالترینحقوقبازنشستگیمقرردراینقوانینومقرراتمربوطتجاوزننماید«.
هیئتعلمی اعضای بازنشستگی دانشگاه: هیئت علمی  اعضای  بازنشستگی   -4-1-6

دانشگاهبردونوعاجباریواختیاریویاپیشازموعدقابلتقسیماست.نوعاختیاریو
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پیشازموعددرمادۀ)35(آییننامهاستخدامیاعضایهیئتعلمیآمدهاست:»استادان،
دانشیارانوپزشکانبیمارستانیکهقبلازرسیدنبهسن65سالگیتقاضایبازنشستگی
نمایند،یادانشگاهایشانرابهعلتحذفمادهتدریسیاانحاللیکرشتهبازنشستهنماید،
هرگاهسابقهخدمتآنانبهسیسالنرسد،حداکثرتاپنجسالازدورانتحصیالتعالی
آنانجزءخدمترسمیمحسوبمیشود«.طبقاینماده،تقاضایبازنشستگیدانشیارانو
استادانتاقبلازشصتوپنجسالگیمنوطبهداشتنسیسالسابقهخدمتویااحتساب
حداکثرتاپنجسالازایامتحصیالتعالیجزوسنواتخدمتمیباشد.اینموردازجمله
مواردبازنشستگیاختیاریودرعینحالپیشازموعداست)نعیمیوپرتو،220:1396(.

بازنشستگیازنوعاجبارینیزدرمادۀ)36(آییننامهاستخدامیاعضایهیئتعلمیآمده
است:»دانشگاهمکلفاستهریکازاعضایهیئتعلمیراکهبهسن65سالتمامرسیده
باشندبازنشستهکند.رئیسدانشگاهمیتوانداستثنائًادرمواردیکهاستفادهازخدماتعلمی
هریکازاعضایهیئتعلمیضروریباشدتاهفتادسالگیازخدماتآنهااستفادهنماید.
تبصره:درموارداستثناییکهنیازبهادامهخدمتعضوهیئتعلمیبعدازسنهفتادسالگی
باشد،درصورتتمایلعضووباپیشنهادرئیسدانشگاهوموافقتوزیر]علوم،تحقیقاتو

فناوری[...دراینمورداقدامخواهدشد«.
درخصوصمحاسبۀحقوقبازنشستگیووظیفۀاعضایهیئتعلمیبایداشارهکردکه
طبقتبصرۀ»1«مادۀ)1(قانوننظامهماهنگحقوقبازنشستگیووظیفه،معدلخالص
حقوقوفوقالعادهشغلسهسالآخرخدمتآنانوسنواتخدمتمربوطمالکعملقرار
میگرفت.اماپسازشکایت4نفرازاعضایهیئتعلمیدردیوانعدالتاداری،اینقانون
نسخگردید.براساسآراءشماره216تا218هیئتعمومیدیوانعدالتاداری،»...حکممقرر
درتبصرهیکمادهیکقانوننظامهماهنگحقوقبازنشستگیووظیفهمصوب1373/6/23
بهموجبمادۀ)10(قانوناصالحپارهایازمقرراتمربوطبهحقوقبازنشستگی،بانوانشاغل،
خانوادههاوسایرکارکنانمصوب1379/2/13نسخگردیدهوبراساسحکممقرردرمادۀ)6(
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قانوناخیرالذکر،حقوقبازنشستگیووظیفهاعضاءهیئتعلمیدانشگاههاوموسساتآموزش
عالیمیبایستبرمبنایمیانگینتمامیحقوقومزایایمشمولکسوربازنشستگیدردوسال

آخرخدمتبااعمالآخرینضریبحقوقسالبازنشستگیمحاسبهوتعیینگردد...«.
6-1-5- بازنشستگی قضات:باعنایتبهبند»ج«وتبصرۀ»1«مادۀ)2(قانوناستخدام

کشوری)1345(مبنیبراینکهدرهرموردکهبرایتعیینتکلیفاستخدامیقضات،قانونی
وجودنداشتهباشدیاطبققوانینمربوطتابعاحکامعمومیقوانیناستخدامکشوریشده
باشندمشمولمقرراتقانوناستخدامکشوریمیباشندونظربهاینکهدرموردبازنشستگی
قضاتقانونخاصیوجودندارد)مگربعضیازترتیباتخاص(،لذاآنهامشمولمقررات

بازنشستگیقانوناستخدامکشوریمیباشند.1
البتهبرایبازنشستگیقضاتمستنداتقانونیمتعددیوجودداردکههرکدامازآنها
)1 از: عبارتند که است کرده پیشبینی ویژهای شرایط با را بازنشستگی از خاصی نوع
بازنشستگیقضاتبهموجبمادۀ)2(قانوناصالحمقرراتبازنشستگیووظیفهاستخدام
بازنشستگیقضاتجانبازومعلولموضوعمادهواحده کشوریمصوب1368/12/13؛2(
»قانون«نحوۀبازنشستگیجانبازانانقالباسالمیایرانوجنگتحمیلیومعلولینعادی
وشاغلینمشاغلسختوزیانآورمصوب1367اصالحی1383؛3(بازنشستگیبهاستناد
قانونبازنشستگیپیشازموعدکارکناندولتمصوب1386؛4(بازنشستگیبهموجببند

»10«مادۀ)13(قانوننظارتبررفتارقضاتمصوب1390.
نحوۀ محاسبۀ حقوق بازنشستگی قضات:براساسمادۀ)6(قانوناصالحپارهایازمقررات

مربوطبهحقوقبازنشستگی،بانوانشاغل،خانوادههاوسایرکارکنانمصوب1379/2/13،
حقوقبازنشستگیووظیفهبارعایتمعدلحقوقوفوقالعادههایقانونیدوسالآخرخدمت
کهمبنایکسرکسورواقعمیشودمحاسبهخواهدشدوماده)10(قانونمزبوراینقانونرا
بهکلیهبازنشستگانیکهقباًلبازنشستهشدهاندتسریدادهوکلیۀقوانینومقرراتمغایررا

1. https://www.cspf.ir/Salary.aspx#C3
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لغونمودهاست.تبصرههای»4«،»5«و»6«قانوناصالحقوانینومقرراتبازنشستگیو
وظیفه1374/11/25ازدرجهاعتبارساقطشدهوبهحکممادۀ)6(قانونپارهایازمقررات
مربوطبهحقوقبازنشستگی،بانوانشاغل،خانوادههاوسایرکارکنانمصوب1379/2/13
حقوقبازنشستگیافرادیکهازتاریخ1379/1/1بهبعدبازنشستهمیشوندبرمبنایمعدل

حقوقوفوقالعادههایقانوندوسالآخرخدمتآنانمحاسبهمیشود.
باوجودصراحتمادۀ)6(قانوناصالحپارهایازمقرراتمربوطبهحقوقبازنشستگی،
کلیۀ بر ناظر فینفسه که 1379/2/13 مصوب کارکنان سایر و خانوادهها شاغل، بانوان
مشترکینصندوقمیباشد،قضاتیکهبعداز1379/1/1بازنشستهشدهاندبهدیوانعدالت
... مقررات و قوانین قانوناصالح تبصرۀ»6« ایشان ادعای بردند.حسب اداریشکایت
مصوب1374/11/25کمابیشمعتبربودهوحقوقبازنشستگیآنانمیبایدبراساسآخرین
حقوقوفوقالعادههایقانونیمحاسبهوپرداختشودوشعبدیوانعدالتاداریعلیرغم
صراحتمادۀ)6(و)10(قانونمصوب1379/2/13رأیبهخواستهشاکیانصادرنمودند

)نعیمیوپرتو،227-228:1396(.
حقوق بازنشستگیکشوری، رویۀصندوق و قانونی موازین آخرین حال،طبق این با
بازنشستگیقضات،آخرینحقوقدریافتیآنهامیباشدونهمعدلدریافتیدوسالآخر.

6-1-6- بازنشستگی کادر)رسته( سیاسی وزارت امور خارجه:وزارتامورخارجهمکلف

استکارمندانرستۀسیاسیراکهبیشازسهبرابرحداقلتوقفالزمدریکمقامداشتهو
بهعلتعدمموفقیتدردورهآموزشیتکمیلییاعالیموضوعمادۀ)35(مقرراتتشکیالت
استخدامیوانضباطیبهمقامباالترنائلنشدهیانشوندورسمیآنهابیشاز25سالباشد
بازنشستهنماید؛کارمندانرستۀسیاسیوزارتامورخارجهکهتا50سالگیبهمقامدبیراولی

ویا60سالگیبهمقامرایزنیدرجهیکنایلنشوندبازنشستهمیشوند.
6-2- ازکارافتادگی بیمه  شدگان صندوق بازنشستگی کشوری

مطابقمادۀ)46(قانوناستخدامکشوری1301،»مستخدمینیکهعلیلیابهواسطۀحادثه
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ناقصشدهوازکارکردنبازبمانندبدونرعایتمدتخدمتثلثبالکسرمقرریآخرین
خدمتخودرامادامالعمربهطوروظیفهدریافتمیدارندولیهرگاهحادثهمذکوردرنتیجۀ
ایفاءوظیفهیابراینجاتشخصیازمهلکهرویدهددوثلثبالکسرمقرریمزبوردرحق

آنشخصبرقرارخواهدشد«
حمایتهایمربوطبهازکارافتادگیمشترکینصندوقبازنشستگیکشوریدرماده)79(
قانوناستخدامکشوری آمدهاست:»هرگاهمستخدمرسمیعلیلیابهعلتحادثهایناقص
شودبهنحویکهازکارکردنبازبماندحقوقوظیفهایبرابربایکسیاِممتوسطحقوق
ضربدرسنواتخدمِتدریافتخواهدکردمشروطبهاینکهازمتوسطحقوقاوتجاوزنکند«.
تبصرۀ»1«:درصورتیکهسنواتخدمتمستخدمموضوعاینمادهازپانزدهسالکمتر
باشد،مدتخدمتاوپانزدهسالمنظورخواهدگردید.مفاداینمادهناظربهازکارافتادگی

غیرناشیازکاراست.
همچنین،حمایتهایمربوطبهازکارافتادگیناشیازکاردرمادۀ)80(قانوناستخدام
کشوریعبارتاستاز:»هرگاهمستخدمرسمیبهعلتحادثۀناشیازکاریابهسببانجام
وظیفهعلیلیاناقصشودبهنحویکهازکارکردنبازبماندتمامحقوقوتفاوتتطبیقو
فوقالعادهشغلاوبهعنوانحقوقوظیفهدرموردویبرقرارمیگردد«.تشخیصایننوعاز

ازکارافتادگیبرعهدۀشورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیاست.1
مطابق تهران(: شهرداری از )غیر ثابت شهرداری  ها مستخدمین  ازکارافتادگی   -1-2-6

این در »ازکارافتادگی کشور: شهرداریهای کارکنان استخدامی »آییننامه )68( مادۀ
آییننامهعبارتاستازعدمتواناییکاملودائمیمستخدمبهانجامکار«.دراینآییننامه،
ازکارافتادگیجزئیپیشبینینشدهاست.ازکارافتادگیایندستهبیمهشدگانشاملدونوع

1.براساسماده)116(قانونمدیریتخدماتکشوری،شورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیبرایانجاموظایفی
تصویب و بررسی حقوق، جداول طبقات به آنها تخصیص نحوۀ و شغلی رشتههای احراز تصویب و بررسی چون
دستورالعملهاوهماهنگیدراظهارنظروپاسخگوییبهاستعالماتوابهاماتاداریواستخدامیدستگاههایاجرائی،
ایجادرویههایواحداداریواستخدامیدرچهارچوبمقرراتاینقانونواتخاذتصمیمدرخصوصازکارافتادگیوفوت
بهسببانجاموظیفهوسایرامورمربوطبرایکارمندانیکهتابعصندوقبازنشستگیکشوریمیباشندتشکیلمیشود.
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)60( مادۀ در کار از ناشی غیر ازکارافتادگی است. کار از ناشی غیر و ناشی ازکارافتادگی
آییننامهاستخدامیکارکنانشهرداریهایکشورآمدهاست:»درصورتیکهمستخدمان
استخدام قانون مقررات براساس شوند ازکارافتاده کار، از ناشی غیر علل به شهرداری
کشوریوقانوننظامهماهنگپرداختکارکناندولتواصالحاتبعدیآنحقوقوظیفه
ازکارافتادگیدریافتمینمایندودرصورتیکهسنواتپرداختکسوربازنشستگیمستخدم

ازپانزدهسالکمترباشدپانزدهسالتماممحسوبمیشود«.
مادۀ)61(همیناینآییننامهدربارۀازکارافتادگیناشیازکارعنوانمیدارد:»درصورتیکه
مستخدٍمثابتدرحینانجاموظیفهبهعلتناشیازکار،ازکارافتادهشود،بدونرعایتسنوات
پرداختکسوربازنشستگیمستخدمدرزمانازکارافتادگیدرمورداوبرقرارمیشودمشروطبه
آنکهازحداکثرحقوقبازنشستگیمقرردراینآییننامهتجاوزننماید«.درمقرراتفوق،به
ازکارافتادگیناشیازبیماریحرفهایاشارهنشدهاست.دراینخصوصدواحتمالقابلطرح
است:1(قانونگذارچنینفرضکردهاستکهکارفرمایبیمهشدگانصندوقبازنشستگیکشوری
ازنهادهایدولتییاعمومیاندوبنابراینموازینعلمیوفنیرارعایتمیکنند.2(قانونگذاردر
مقامبیاننبودهاستودراینخصوصبایدبهمقرراتدیگرمراجعهکرد.نظردومدرستتربهنظر

میرسدومتضمنحمایتبیشتریازبیمهشدهمیباشد)نعیمیوپرتو،278:1396(.
مرجعتشخیصازکارافتادگیونوعآن،طبقمادۀ)69(آییننامهاستخدامیکارکنانشهرداریهای
کشور،برعهدۀهیئتمدیرۀصندوقبازنشستگیشهرداریتهرانیاسازمان)امروزه،صندوق(
بازنشستگیکشوریاست،ودرصورتاختالف،درموردشهرداریتهرانازنظرشورایشهرتهران

ودرموردسایرشهرداریهانظرسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورالزماالجراست.

6-3- مستمری بازماندگان 

عنوانمستمری»بازماندگان«درصندوقبازنشستگیکشوریتعریفنشدهاستبلکهازعنوان
»حقوقوظیفۀوراث«استفادهمیشود.بهکاربردنایناصطالحقابلانتقاداست؛زیراممکن
استشخصیازلحاظقانونیجزوورثۀنباشد،ولیجزوبازماندگانتلقیشود.همچنانکهممکن
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استشخصیجزوورثهباشد،ولیبازماندهتلقینشود)نعیمیوپرتو،304:1396(.براساسمواد
)86(قانوناستخدامکشوریومادۀ)48(قانونحمایتخانواده1391،وراثقانونیوظیفهبگیر
عبارتنداز:فرزندانوزوجیازوجهدائمیومادروپدریکهدرکفالتمتوفیهستند؛همچنین
نوادگانیکهپدرومادرشانفوتشدهودرکفالتمتوفیمیباشند،البتهبادارابودناینشرایط:
1(فرزندانونوادگانذکوراز20سالکمترباشندمگراینکهبهموجبمدارکموردتأییددر
یکیازدانشگاههایاموسساتآموزشیرسمیعالیمشغولبهتحصیلباشندیااینکهبهتعبیر
مادۀ)48(قانونحمایتخانوادهمعلوِلازکارافتادهنیازمندباشند.2(فرزندانونوادگاناناثتازمان
ازدواجیااشتغال.البتهایندربند»2«مادۀ)111(قانونمدیریتخدماتکشوریاصالحشده
است.برایناساس:»فرزنداناناثمشروطبرآنکهورثهقانونیباشند،درصورتنداشتنشغلیا
شوهروفرزندانذکورمشروطبرآنکهورثهقانونیباشندتابیستسالگیودرصورتاشتغالبه
تحصیالتدانشگاهیتابیستوپنجسالگیازکمکهزینۀاوالد،بیمهویامستمریوالدینخود
برخوردارمیگردند«.همچنین،بایدتوجهداشتکهفرزندانونوادگانمعلولوناقصالعضوبرای
همیشهازاینحمایتبرخوردارمیشوند.3(مادرمتوفیبهشرطنداشتنشوهر.4(عیالدائمی
متوفی)اعمازاینکهمجدداًازدواجکردهیانکردهباشد.5(شوهردرصورتیکهعلیلوازکارافتاده

وتحتکفالتعیاِلمتوفایخودبودهباشد.
این در دولت، کارکنانرسمی با رابطه در 6-3-1- سبب برخورداری و میزان حمایت  ها:

صندوق،مانندبسیاریازصندوقها،بینفوتناشیازکاریابهسببانجاموظیفهبافوتعادی
تفاوتوجوددارد.طبقمادۀ)80(قانوناستخدامکشوری1345،چنانچهعلتفوتناشیاز
کاربودهیامرگمستخدمبهسببانجاموظیفهباشد،تمامحقوقویبهعنوانحقوقوظیفه
)مستمریبازماندگان(پرداختمیشود؛ولیچنانچهفوتویازنوععادیباشد،درتاریخ
فوتبازنشستهمحسوبمیشودوبهبازماندگانوی،حقوقوظیفهبهعنوانحقوقبازنشستگی

پرداختمیگردد؛کهمبلغمستمریبازنشستگیعلیاالصولکمترازحقوقماهیانهاست.
براساسمادۀ)81(:»هرگاهمستخدمرسمیفوتشودخواهبهحدبازنشستگیرسیدهیا
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نرسیدهباشددرتاریخفوتبازنشستهمحسوبوتمامحقوقبازنشستگیاوبهوراثقانونی
ویپرداختخواهدشد.تبصره:درصورتیکهسنواتخدمتمستخدمموضوعاینمادهاز
پانزدهسالکمترباشد،مدتخدمتاوپانزدهسالمحسوبخواهدشد«.طبقمادۀ)116(
قانونمدیریتخدماتکشوری،مرجعتشخیصنوعفوتناشییاغیرناشیازکاربرعهدۀ

شورایتوسعهمدیریتومنابعانسانیاست.
همچنین،حسبقانوناستخدامکشوری،حقوقوظیفهوراثبایدبهورثهواجدشرایط
بازنشستهفوتشودتمامحقوق اینقانون،»هرگاهمستخدم تعلقگیرد.طبقمادۀ)82(
وراث به قانون این مقررات وظیفهطبق عنوانحقوق به او بازنشستگی یاحقوق وظیفه

قانونیویپرداختخواهدشد«.
6-3-2- میزان حقوق وظیفه و سهم وراث از حقوق وظیفه:طبقمادۀ)87(قانوناستخدام

کشوری:»حقوقوظیفهبهتساویبینوراثقانونیتقسیممیشودوسهمهریکازوراث
قانونیکهقطعمیشودبهتساویبهسهمبقیهوراثافزودهمیشود.حکماینمادهازتاریخ

قانوناستخدامکشوری)1345/3/31(قابلاجراست...(.
مطابقتبصرۀ»3«مادۀ)1(قانوناصالحقوانینومقرراتبازنشستگی1368:»میزان
حقوقبازنشستگیووظیفهمستخدمینمشمولتبصره»1«اینمادهونیزمستخدمینیکه
براساسبندالفمادۀ)74(ومواد)77(و)79(قانوناستخدامکشوری1باکمترازسیسال
سابقهخدمتبازنشستهیاازکارافتادهمیشوند،پسازمحاسبهبراساسمفادمادۀ)1(این

قانوننتیجهیکسیامدرسنواتخدمتقابلقبولآنانضربمیشود«.
کشوری استخدام قانون وظیفه و بازنشستگی مقررات اصالح قانون )6( مادۀ مطابق

1.ماده)79(قانوناستخدامکشوری:»هرگاهمستخدمرسمیعلیلیابهعلتحادثهایناقصشودبهنحویکهاز
کارکردنبازبماندحقوقوظیفهایبرابریکسیاممتوسطحقوقضربدرسنواتخدمتدریافتخواهدکردمشروطبر

اینکهازمتوسطحقوقاوتجاوزنکند.
تبصره1:درصورتیکهسنواتخدمتمستخدِمموضوعاینمادهازپانزدهسالکمترباشدمدتخدمتازپانزدهسال

منظورخواهدگردید.
تبصره2:درصورتیکهمستخدممذکوردراینمادهفوتشودچهارپنجمحقوقوظیفهاوبارعایتشرایطقانونیبه

وراثویتعلقمیگیرد«.



صندوق بازنشستگی کشوری: تاریخچه و عملکرد    / 23

مصوب1368:»میزانحقوقوظیفهسهموراثقانونیموضوعمادۀ)86(قانوناستخدام
کشوریدرموردافرادوظیفهبگیربهشرحزیرتعیینوپرداختمیشود:الف(درمواردیکه
تعدادورثهیکنفرباشد،چهارپنجمحقوقبازنشستگیمشروطبهاینکهازیکدومحقوق
بازنشستگیتجاوزنکند؛ب(چنانچهتعدادوراثدویاسهویاچهارنفرباشند،بهترتیب
یکبیستمودوبیستموسهبیستمحقوقبازنشستگیبهحقوقوظیفهموضوعبند)الف(اضافه
میشود.درمواردیکهوراثدونفرباشندمجموعحقوقوظیفهآنهاازدوسومحداکثر
حقوقبازنشستگیتجاوزنخواهدکرد؛ج(اگرتعدادوراثپنجنفرویابیشترباشند،تمام

حقوقبازنشستگیبهآنهاپرداختخواهدشد.
ازحداقلمقررتعیینشده تبصرۀ»1«:میزانمجموعحقوقوظیفهوراثدرهرحال

مطابقمقرراتکمترنخواهدبود.
تبصرۀ»2«:هرگاهسهمیکیازوراثقطعشود،بهتساویبهسهامبقیۀوراثاضافه
اینمادهو ازنسبتهایمقرردر آنانهیچگاه تعدادوراثسهم به باتوجه خواهدشدو

اضافاتمربوطتجاوزنخواهدکرد.
تبصرۀ»3«:حقوقوظیفهفرزنداناناثکماکانبراساسمادۀ)9(قانونتعدیلنیروی

انسانیوتبصرۀآنتعیینوپرداختخواهدشد«.
از )غیر ثابت شهرداری  های کشور  و  کارکنان رسمی  بازماندگان  6-3-3- حقوق وظیفۀ 

شهرداریتهران(
کشور:  شهرداری  های  کارکنان  استخدامی  آیین  نامۀ  در  وظیفه  بگیر  ورثۀ   -1-1-3-6

براساسمادۀ)63(آییننامۀاستخدامیکارکنانشهرداریهایکشور:»وراثقانونیدراین
آییننامهعبارتنداز:الف(زوجۀدائمی.تبصره:درصورتیکهمتوفیدارایچندزوجهباشد
اینسهمبهتساویبینآنهاتقسیممیشود.ب(زوج،درصورتیکهعلیل،ازکارافتادهو
تحتتکفلزوجهمتوفایخودبودهباشد.پ(فرزندانذکورمتوفیتاپایانبیستسالگیو
درصورتادامهتحصیلدریکیازدانشگاههایاموسساتآموزشعالیرسمیکشورتاپایان
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بیستوپنجسالگی.ت(فرزنداناناثتازماناختیارشوهر.ث(فرزندانعلیلیاناقصالعضو
بر مشروط متوفی مستخدم والدین ج( باشند. مادامالعمر ازکارافتادۀ که متوفی مستخدم
اینکهتحتتکفلمتوفیبودهوپدرحداقلشصتسالومادرحداقلپنجاهوپنجسال
داشتهیاازکارافتادهباشند.چ(نوادگانیکهپدرشانفوتشدهودرکفالتمستخدممتوفی
بودهاندبادارابودنشرایطبندهای»پ«و»ث«اینماده.ح(دخترانمتوفیکهمطلقه
شدهاند«.همچنین،شوهرمستخدمزندرصورتیجزووظیفهبگیراناستکهدوشرطعلیل

یاازکارافتادگیرابههمراهتحتالکفالهبودنتوامًاداشتهباشد.
حقوق برقراری از قبل مستخدم که صورتی »در آییننامه: این )65( مادۀ براساس
بازنشستگییاوظیفهازکارافتادگیموضوعمادۀ)52(اینآییننامهفوتشود،حقوقوظیفه
بازماندگانازبرمبنایحقوقبازنشستگیاستحقاقیمستخدممتوفیبهترتیبمقرردرمادۀ
)64(اینآییننامهبرقراراست.دراینمورد،سنواتپرداختکسوربازنشستگیمستخدمدر

صورتیکهازپانزدهسالکمترباشدپانزدهسالتماممنظورمیشود«.
6-3-1-2- میزان حقوق ورثه:براساستبصرۀ»1«مادۀ)50(آییننامهاستخدامیکارکنان

سن به رسیدن از قبل آییننامه این مشمول مستخدمان »هرگاه کشور: شهرداریهای
بازنشستگییابعدازآنفوتشوندازتاریخفوت،بازنشستهمحسوبوتمامیبازنشستگیو
اصالحاتبعدیآنبهورثهقانونیآنهاپرداختمیشود«.اینتبصرهناظربهحقوقوظیفه
مستخدمیاستکهبهطورعادیفوتمیکند؛یعنیمرگاودرحینانجاموظیفهیابه
سببآننبودهاست.مستمریمستخدمیکهبراثرحادثۀناشیازکاریادرحینآنفوت
مینماید،درتبصرۀ»1«مادۀ)61(آمدهاست:»هرگاهمستخدمموضوعاینمادهبهعلت
حادثهفوتشود،حقوقازکارافتادگیاوبهعنوانحقوقوظیفهبهوراثقانونیویپرداخت

میشود«.
البتهطبقمادۀ)45(اینآییننامهممکناستغیرازحقوقوظیفهوجوهدیگرینیز
بهورثهپرداختشود:»چنانچهمستخدمفوتشودومرخصیاستحقاقیذخیرهشدهداشته
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باشد،حقوقوفوقالعادهشغلوفوقالعادههایمستمراوبابتمرخصیهایذخیرهشدهبه
وراثقانونیویپرداختمیشود«.

کارکنان استخدامی آییننامه )64( مادۀ طبق مستمری  بگیر: ورثه  سهم   -3-1-3-6

شهرداریهایکشور:»مجموعحقوقوظیفهبازماندگانمعادلحقوقبازنشستگییاحقوق
وظیفهازکارافتادگیمستخدممتوفیاستکهبهتساویبینبازماندگانواجدشرایطتقسیم
میشود؛درصورتقطعسهمهریکازبازماندگانسهمقطعشدهبهتساویبینسهمسایر
بازماندگانافزودهخواهدشد.هرگاهبازماندهواجدشرایطمستخدممتوفیمنحصربهفرد

باشدکلحقوقوظیفهبهویپرداختمیشود«.

خدمات اجتماعی و رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری. 7

7-1- شورای رفاه بازنشستگان کشوری

بهلحاظتاریخی،»شورایرفاهبازنشستگانووظیفهبگیرانکشوری«نخستینرخدادرسمی
پیراموناموررفاهیبازنشستگانکشوریبودکهمتعاقِبآییننامهاجراییهیئتوزیراندر
تاریخ1355/8/10بهتصویبرسید.اینآییننامهذیلتبصرۀ»69«قانونبودجۀسال1355
تعریفشد.درمادۀدوماینتصویبنامه،مواردمصرفبودجهتخصصیبرابرتبصرۀ»61«
قانونبودجۀسال1355باتشخیصشورایرفاهبازنشستگانووظیفهبگیرانکشوری،به

شرحذیلتعیینشد:
1 کمکبهتأمینمسکنبازنشستگانووظیفهبگیرانکشوریووراثقانونیآنهاکه.

ازصندوقبازنشستگیکشوریحقوقوظیفهدریافتمیکنند،درصورتیکهخودو
همسروفرزندانتحتتکفلآنهافاقدخانههایشخصباشند،ازطریقپرداخت
قسمتیازمالاالاجارهمنزلیاپرداختقسمتیازبهرۀوامیکهبرایتأمینمسکناز

طرفسازمانهایدولتیوبانکهابهبازنشستگانمذکوردادهمیشود؛
2 و. بازنشستگان و اعتبارومصرفومسکن تعاونی مالیشرکتهای بنیۀ تقویت

وظیفهبگیرانکهتشکیلشدهیابشوند؛
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3 پرداختهزینههایضروریواضطراریبازنشستگانووظیفهبگیرانکشورییا.
وراثقانونیآنهابهپیشنهادکانونبازنشستگان؛

4 وظیفهبگیران. و بازنشستگان برای سالم تفریحات مراکز و باشگاه اداره و ایجاد
کشوریوخانوادۀآنهاویاکمکبههزینههایتوسعهوادارۀباشگاههایموجود.
مطابقمادۀچهارممصوبۀهیئتوزیران،اعضایشورایرفاهبازنشستگانووظیفهبگیران
-بهعنوانیکیدیگرازنهادهایتصمیمگیردرحوزۀرفاهوتأمیناجتماعی-بدینترتیب
تعیینشدند:وزیربهداریوبهزیستی)ریاستشورا(،دبیرکلسازماناموراداریواستخدامی
کشورورئیسکانونبازنشستگانکشوری.شورایرفاهبازنشستگانووظیفهبگیراندارای
ضوابط و شرایط تعیین ساالنه؛ عملکرد حساب و برنامه تصویب بود: اصلی وظیفۀ پنج
مذکوردرمادۀ)2(آییننامه؛بررسیواظهارنظردرموردپیشنهاداتیکهراجعبهافزایش
بازنشستگانووظیفهبگیرانکشوریدرشورامطرحمیشود؛بررسیو منابعحسابرفاه
اظهارنظرنسبتبهسایرموضوعاتیکهدرزمینۀرفاهبازنشستگانووظیفهبگیرانکشوری
بهشوراارائهشود؛انجامسایروظایفیکهبهموجباینآییننامهبهعهدۀشورایمحول

است)اکبری،119:1395(.

7-2- خدمات رفاهی بازنشستگان

قبالحمایتهای در تعهدی که است ازصندوقهایی یکی بازنشستگیکشوری صندوق
بیمهسالمت سازمان ازطریق اینصندوق بازنشستۀ و مشترکینشاغل و ندارد درمانی
از درصندوق دولت و کارمند بیمۀ دلیل،سهم همین به میکنند. دریافت ایران1خدمت
و بازنشستگان درمان تکمیلی بیمۀ به صندوق اما است؛ کمتر اجتماعی تأمین سازمان
وظیفهبگیرانوبیمۀعمروحوادثبرخیازافرادتحتپوششخوداقداممیکندوبخشی
تکمیلی بیمۀ ارائۀ پیشینۀ ،)1396( عظیمی مطالعۀ براساس میپردازد. را آنها هزینۀ از

1.درقانونبیمههمگانیخدماتدرمانیکشورسال1373،اینسازمان،سازمانبیمهخدماتدرمانینامداشت،تا
اینکهدرقانونبرنامهپنجمتوسعهبهسازمانبیمهسالمتایرانتغییریافتوطبقبند»الف«ماده)87(برنامهششم

توسعه،اینسازمانازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپرشکیمنتقلشد.
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در دومدهۀ1360 نیمۀ در برمیگرددکه بازنشستگان« رفاه نام»شورای به بهشورایی
صندوقتشکیلشدهبود.بااینحال،اگرچهتاسال1387ارائۀبیمۀتکمیلیجزووظایف
ذاتیصندوقبازنشستگیکشورینبوده،اماباتغییراساسنامۀصندوقدرسال1387،ارائۀ
بیمۀتکمیلیبهیکیازوظایفقانونیصندوقبازنشستگیکشوریتبدیلشد.طبقمادۀ
ارائۀ بازنشستگیکشوریمصوبهیئتوزیرانمورخ1387/8/22، اساسنامۀصندوق )3(
»بیمههایتکمیلیوسایرتکالیفمقرروحمایتهایقانونی«ازجملهموضوعاتفعالیتهای
صندوقهستند.مشموالنحمایتهایسازمانبیمهسالمتایراندروهلۀاولمشترکین
صندوقبازنشستگیکشوریهستند.کارمندانرسمیوثابتدولتاعمازقضاتواعضای

هیئتعلمیدانشگاه،کارمنداندستگاههایدولتیو....1

جدول شماره 1- خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک سال

سال
تعداد کمک 

هزینه افراد در 
تورها

تعداد وام
تعداد افراد 

تحت پوشش 
بیمه تکمیلی

تعداد افراد تحت 
پوشش بیمه عمر و 

حوادث

تعداد غرامت  های 
پرداختی بیمه 
عمر و حوادث

کارت منزلت

1390119.53542.1872.300.0001.012.4666.59033.560

1391142.34262.120220.00001.003.0006.20230.400

1392151.81564.1162.058.0151.041.1556.38945.160

139346.927196.4502.010.0001.034.6136.36228.000

139447.184213.0902.000.0001.022.9376.30828.945

139572.257213.5981.952.052988.7135.29017.122

1396106.502279.7361.982.8331.021.5326.511

1397158.568323.1111.986.2501.019.9485.652
مأخذ:صندوقبازنشستگیکشوری،سالنامههایآماری1390-1397

حال رفاه جهت 80 دهۀ اواخر از کشوری بازنشستگی صندوق خدمات، این کنار در
بازنشستگان،خدماتدیگریمانندعصا،عینک،سمعک،کمکبهبیمارانخاصتحتپوشش

1.البتهگروهایدیگرینیزازاینسازمانخدمتدریافتمیکنند.
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وخانههایامید/مهرتأسیسکرد.براساسآمارسال1397،تعداد44خانهامیددرسراسرکشور
تأسیسشد.هدفاصلیازتأسیساینخانههاآنبودکهدرپارکهایمراکزشهرهاخانههایی
مانندفرهنگسراهاامادرابعادکوچکتربرپاشوند.اینخانههادارایسالن،نمازخانه،کافیشاپ،

سالنکامپیوتر،حتیجایکوچکیبرایارائهصنایعدستیبازنشستگانباشند.

سهم صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه رفاهی کشور. 8

نظامبازنشستگی،بهدالیلمتعددی،درطولبیشازیکدهۀگذشته،رفتهرفتهسهمبزرگ
وبزرگتریازکیکنظامرفاهیدرایرانرابهخوداختصاصدادهاست.اینفرایند،درواقع،
بهمعنایتضعیفشدنماهیتبیمهایصندوقهایبازنشستگیووابستگیشدیدبهبودجۀ
تعریفشدهتحتعنوان»اموررفاهی«)ودرسطحباالتر،وابستگیبهبودجۀعمومیکشور(
است.جالبایناستکهدرصداینوابستگیدرطولسالهایگذشتهبهمراتببیشتراز

درصدرشدبودجۀاموررفاهیدربودجۀعمومیکشوربودهاست.

جدول شماره 2- سهم دریافتی صندوق ازنشستگی کشوری از بودجه عمومی )میلیارد ریال(
صندوق بازنشستگی کشوریسالصندوق بازنشستگی کشوریسال

139065.5321395197.646
139180.0401396219.774
1392115.0381397302.340
1393135.0001398405.360
1394155.000
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جدول شماره 3- سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه   فصل رفاه و تأمین اجتماعی 
)درصد(

138713881389139013911392139313941395139613971398سال
15.718.427.627.126.429.329.931.331.72831.135.7درصد

شاخص  های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری. 9

این از یکی است. آمده پایین درجدول بازنشستگیکشوری اصلیصندوق شاخصهای
شاخصهانرخجایگزینیاست.همانگونهکهمالحظهمیشود،نرخجایگزینیدرصندوق
بازنشستگیکشوری99درصداست.محاسباتاینصندوقحاکیازآناستکهدرنهماهۀ
اولسال1398،بهطورمتوسط99درصدحقوقمشمولکسورزماناشتغالمشترکینبه
عنوانحقوقبازنشستگیایشانپرداختشدهاست.میانگینمدتپرداختمستمریبهطور
متوسطنزدیکبهمیانگینمدتپرداختکسوردرزماناشتغالاست:بهترتیب29.11و
به کارمند اشتغال ازحقوقدوران بایددقتکردکه22.5درصد مقوله این در 28سال.
صندوقبازنشستگیکشوریواریزمیشود.همیندوشاخصبهتنهایینشانمیدهندکه
صندوقبازنشستگیکشوریازلحاظمالیبسیارناپایداراست.براساسآخرینآمارصندوق
بازنشستگیکشوری،نسبتپشتیبانیدراینصندوق0.7استکهنشانمیدهدبهازایهر
بازنشستهدرصندوق،کمتراز1نفرکسورپردازوجوددارد.براساسآخرینبرآوردها،ضریب
نفوذصندوق4درصداستکهبهاینمعناستکه4درصدازشاغالنکشورتحتپوشش
صندوقبازنشستگیکشورقراردارند.همینطور،میانگینسنبازنشستگیدراینصندوق

51.51سالاست.
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جدول شماره 4- شاخص  های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1398
مقدارواحدشاخص  ها

37.180.667ریالمیانگینآخرینحقوقاشتغال
37.253.801ریالمیانگیناولینحقوقبازنشستگی

29.000.846ریالمتوسطحقوقپرداختیماهانه)میانگینحقوقحقوقبگیران(
28سالمیانگیندریافتحقوقازتاریخبازنشستگیتاقطعرابطهمالی

29.11سالمیانگینمدتخدمت)میانگینمدتپرداختکسوراززماناشتغال(
0.7نسبتپشتیبانی)میانگینحقوقحقوقبگیرانبهمیانگینحقوقشاغالن(
99درصدنرخجایگزینی)میانگینحقوقحقوقبگیرانبهمیانگینحقوقشاغالن(
4درصدنرخنفوذخدمت)تعدادخدماتگیرندگانصندوقبهکلجمعیتکشور(

51.51سالمیانگینسنبازنشستگی)سنبازنشستهدرتاریخبازنشستگی(
63.58سالمیانگینسنبازنشستگان

مأخذ:صندوقبازنشستگیکشوری)1398(،دفتربرنامهریزیوتوسعهسیستمها

9-1- تعداد افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

تعدادبازنشستگاناز2.060نفردرسال1301به114.834نفردرسال1354رسید.درسال
1357،تعدادمستمریبگیرانبهحدود132هزارنفررسید.درسهسالاولبعدازانقالب،
تعدادیازمستخدماندولتبهدالیلمتعددیمشمولبازنشستگیشدندودرنتیجهتعداد
حقوقبگیرانصندوقدرسال1360به40درصدافزایش،بهحدود185هزارنفررسید.این
تعداددرظرف20سالبه536هزارنفردرسال1380رسید)هادیزنوز،347:1396(.بعد

ازتنها10سال،اینتعداددرسال1390به1.110.386نفررسید.



صندوق بازنشستگی کشوری: تاریخچه و عملکرد    / 31

نمودار شماره 1- تعداد کسورپردازان و مستمری  بگیران صندوق بازنشستگی کشوری )1390-1398(

مأخذ:صندوقبازنشستگیکشوری،سالنامههایآماری1390-1398

تعداداعضایکسورپردازومستمریبگیرصندوقبازنشستگیکشوریدرنمودارباالآمده
است.بایداشارهکردکهآمارکسورپردازانومستمریبگیراندرسال1398درنمودارباال
تاپایانپاییزاینسالاست.تعدادمستمریبگیراندرپایانپاییزاینسال،1.467.830نفر
است.ازاینتعداد،81.64درصدبازنشسته،0.9درصدازکارافتاده،4.1درصدشاغلمتوفی

و13.28درصدازآنهابازنشستهمتوفیبودند.
نفراست.در تعدادکسورپردازانومستمریبگیران2.423.684 پاییز1398، پایان در
مجموع،صندوقبازنشستگیکشوریحدودا11.3ًدرصدازبیمهشدگاندرکلکشورو4

درصدازکلجمعیتکشورراشاملمیشود.
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جدول شماره 5- تعداد مستمری  بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان پاییز 1398
نسبت )درصد(تعداد )نفر(شرح

1.198.41881.64بازنشسته
23.2550.9ازکارافتاده

61.1314.1شاغلمتوفی
195.02613.28بازنشستهمتوفی

1.467.830100جمعکلحقوقبگیرانصندوقبازنشستگیکشوری
مأخذ:صندوقبازنشستگیکشوری،مجلهآماری1398،پایانآذرماه

با درمان و بهداشت وزارت و درصد 60.08 با پرورش و آموزش وزارت بازنشستگان
13.39درصدباالترینسهمرادرمیانمستمریبگیرانصندوقبازنشستگیکشوریدارند.

بهنظرمیرسدسهمایندووزارتخانهدرسالهایآیندههمچنانباالباشد.

نمودار شماره 2- مستمری  بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک ارگان  ها

مأخذ:صندوقبازنشستگیکشوری،مجلهآماری1398،پایانآذرماه.



صندوق بازنشستگی کشوری: تاریخچه و عملکرد    / 33

9-2- نسبت پشتیبانی

نسبتپشتیبانیعبارتاستازنسبتتعدادشاغلین)کسورپردازان(بهتعدادمستمریبگیران.
از پس که بود 12.6 کشوری بازنشستگی صندوق در پشتیبانی نسبت ،1357 سال در
انقالبسیرنزولیپیداکردهاست.بااینهمه،درسال1379تعداداعضایشاغلصندوق
بازنشسته، از )اعم صندوق اصلی مستمریبگیران تعداد و نفر هزار 1510.4 )کسورپرداز(
ازکارافتاده،شاغلمتوفیوبازنشستهمتوفی(،جمعًا480.3هزارنفرمیرسید؛بدینترتیب
نسبتپشتیبانیدرصندوقبه3.1نفرمیرسید.ازآنپس،ازتعداداعضایشاغلصندوق
کاستهوبهاعضایحقوقبگیرآنافزودهشد.باتصویبواجرایسیاستهایمنعاستخدام
دردستگاههایدولتیوقوانینبازنشستگیزودهنگامزنانومردان،ایننسبتبهسرعت

کاهشیافتودرسال1395بااندکیافزایشنسبتبهسالقبلازآنبه0.95رسید.

نمودار شماره 3- روند نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری )1390-1398(

مأخذ:مستخرجازسالنامههای90تا98صندوقبازنشستگیکشوری

اجرای رامیتوان بازنشستگیکشوری درصندق پشتیبانی نسبت اصلیکاهش علل
مصوباتزیردانست.اینمصوباتموجبشدهاستکه،ازیکسو،ورودیهایکسورپرداز

بهصندوقکمشدهوازسویدیگرتعدادمستمریبگیرانافزایشپیداکند:
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1 اجرایقوانینبازنشستگیپیشازموعد)باارفاقپنجسالسنوات(برایمدتیطوالنی؛.
2 محدودیتاستخدامهایدولتی)کاهشوروداعضایجدیدبهصندوق(؛.
3 مجازدانستنکارکناندولتبهانتخابصندوقخوددربدوخدمت..

پسازانقالب57،چنداتفاقدردستگاههایدولتیرخدادکهبرورودیوخروجیهای
صندوقبازنشستگیکشوریاثرگذاربود:

1 رشدباالیجمعیتدردههاولانقالب،پساز6سالبرجمعیتدرسنتحصیل.
افزود.اینموجبهمدارسودبیرستانهاتااواخردهۀ1370ادامهیافت.دراین
دانشآموزان تربیت و تعلیم منظور به کشور پرورش و آموزش استخدام مدت
افزایشیافت.اگرچهسهمهمۀاستخدامهادرآموزشوپرورشبهصورترسمی

نبود،اینموججمعیتدانشآموزانموجبافزایشورودیبهصندوقشد.
2 دردهههایبعدباگذشتزمان،ازرشدجمعیتبهشدتکاستهوآموزشوپرورشبامازاد.

نیرویکارمواجهشد؛بهاینترتیب،نهتنهااستخدامدرآموزشوپرورشمحدودشد،بلکه
دولتانگیزهپیداکردتاکارکنانمازادآموزشوپرورشرازودترازموعدبازنشستهکند.

3 مسئلۀدیگراخراجبخشیازکارکناندستگاههایاجراییوخروجداوطلبانۀبرخیاز.
مدیرانازایندستگاههادردهۀاولانقالببود.درآنزمانبحثتعهددرمقابل
تخصصاولویتیافتهودرمرکزتوجهدولتبود.اینجابجایینهتنهابرکیفیت
نیرویانسانیدربخشعمومیتأثیرگذاشت،بلکهصندوقبازنشستگیکارکنان

دولترانیزمتأثرکرد)هادیزنوز،292:1396(.

9-3- کفایت مستمری  ها

شاخصکفایتدرپیحصولاطمینانازحفاظتوپشتیبانیمستمریدریافتیبازنشستگان
-ازکانالحقبیمهپرداختی-درمقابلفقروافتشدیداستانداردهایزندگیدردوران
بازنشستگیاستکهمیتواندبهشیوههایگوناگونیمانندنسبتمستمریبازنشستگیبه
متوسطدستمزدها،سطوحفقریاآخریندرآمددوراناشتغال)نرخجایگزینی(محاسبهشود.
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اینشاخصعالوهبرتأثیرپذیریازتغییروتحوالتشاخصهایکالناقتصادیمانندتورم،
ازوقوعپیامدهایپسازبازنشستگیوسنافرادنیزتأثیرمیپذیرد.

نسبت شاخص طریق از میتوان را بازنشستگان به پرداختی مستمری کفایت میزان
میانگینمستمریبرمتوسطهزینۀخانواربهدستآورد.درمحاسبۀاینشاخصاستفادهاز
مقادیرجاریوثابتمستمریهاوهزینههاتفاوتینداردوازتقسیممقادیرجارییامقادیر

ثابتآنهابهیکدیگرنسبتهاییکسانیبرایکفایتمستمریبهدستمیآید.

جدول شماره 6- درصد کفایت مستمری بازنشستگی

سال
نسبت مستمری بازنشستگی به متوسط 

هزینه کل خانوار )کفایت مستمری(
سال

نسبت مستمری بازنشستگی به متوسط 
هزینه کل خانوار )کفایت مستمری(

137927138849
138028138947
138130139043
138231139140
138330139238
138431139341
138536139444
138650139546.1
138749

)مأخذ:موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا،1396،شماره4(

براساسجدولفوقچنینبرمیآیدکهدرسالهایابتداییدورهتنهاحدود27درصد
ازهزینههایخانوارازطریقمستمریهایبازنشستگیپوششدادهمیشد.اینشاخصدر
سالهایبعدازیکروندافزایشیبرخورداربودهکهدرسال1386بهحداکثرمیزانخود
کفایت تورم، نرخ قابلتوجه افزایش دلیل به بعد به آنسال از میرسد. درصد یعنی50
مستمریسیرنزولیبهخودگرفتهودرسال1392تاسطح38درصدکاهشمییابد.در
نهایت،طیدوسالپایانیدوره)1393و1394(بهدلیلکنترلفشارتورموپیشگرفتن
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نرخرشدمستمریهایبازنشستگیازنرختورم،شاخصمذکوردوبارهروندافزایشیبهخود
گرفتهودرسال1395به46.1درصدرسیدهاست)موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا،

1396،شماره4(،کهدراینسالدرسطحمتوسطکشورهایOECDاست.
عالوهبرسطحمستمری،برایبررسیکفایتمزایایبازنشستگیدرصندوقبازنشستگی
کشوریبایدوضعیتسطحدستمزددرزماناشتغالرانیزلحاظکرد.بدیهیاستهرچه
دستمزدهاسطحباالتریازمزایاراپوششدهند،امکانپساندازبرایخانوارهاودرنتیجه
تأمینبخشیازمخارجسالمندیازمحلپساندازهابیشترفراهمخواهدشد.درسال1395،
راپوششمیهندکهتفاوت ازمخارجیکخانوار دستمزدهابهطورمتوسط49.2درصد
پایینبودنسطح بهدلیل اینبدینمعناستکه ندارند. باسطحمستمریها قابلتوجهی
کرد سالمندیپسانداز دوران برای میتوانند کمتری میزان به افراد ایران، در دستمزدها
مستمریهای معاش، تأمین برای خانوارها اصلی تکیۀ بازنشستگی دوران در نتیجه در و
هزینهها به نسبت دستمزد سطح بودن باال که است حالی در این است. بازنشستگی
باعثمیشودبخشیازدستمزدهابهشیوههایمختلف)استفادهازطرحهایبازنشستگی
خصوصی،خریدوفروشسهامواوراقبهادار،خریدمسکنو...(پساندازشدهوبخشی
صبا، بازنشستگی راهبردهای )موسسه شود داده پوشش بازنشستگی دوران هزینههای از
1398،شماره63(.ازاینرو،گرچهنسبتبهمتوسطجهانی،سخاوتمندیمزایادرصندوق
بازنشستگیباالست)برایمثال،طبقمعیارنرخجایگزینی99درصداست(،بااینحال،
سخاوتمندیمزایاالزامًابهمعنایسطحرفاهیبازنشستگاندراینصندوقنیست.گرچه
براساسشاخصهایکالن نیست، دسترس در یافتهای از1395 پس سالهای پیرامون
اقتصادیورفعتنشهادرسیاستخارجیوکاهشتحریمهاتاسال1396،بهنظرمیرسد
اینروندروبهبهبودبودهباشد.اماتورمباالوافتشاخصهایکالناقتصادیدرسالهای
بهمتوسطهزینۀکل بازنشستگی ازآنداردکهنسبتمستمری 1397و1398حکایت

خانوارازوضعیتمطلوبیبرخوردارنبودهاست.
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 سرمایه  گذاری صندوق بازنشستگی کشوری. 10

دولت استقرار تا و جنگ از پس سالهای تا دالیلی، به کشوری، بازنشستگی صندوق 
سازندگی)ریاستجمهوریهاشمیرفسنجانی(نتوانستوارداینحوزۀکلیدیوتعیینکننده
شود.درنیمۀدومدهۀ1360،صندوقبازنشستگیتوانستاقداماتیرابهثمربرساندکه
ایناقداماتبهنوبۀخودزمینهسازشکلگیریسرمایهگذاریدرصندوقبودند.نخستیناین
اقدامات،بدهکارکردندولتبودکهاولینباردرزمانآقایکربالییتفتی)سال1367(
روایت براساس آن، کنار در .)70 :1396 )عظیمی، افتاد اتفاق صندوق وقت عامل مدیر
اموالتبصرۀ از ایشان،تالشهامنجربهتبصرهایدرقانونبودجهشدکهبهموجبآن
»82«بهصندوقبازنشستگیکشوریبدهند.بااجراشدنتبصرۀبودجهمبنیبرواگذاری
برخیازداراییهایدولتبرایتسویۀبخشیازمطالبات،صندوقباداراییهاییمواجهشد

کهنیازمندمدیریتواتخاذتصمیمدربارۀچگونگیادارهآنهابود.
تنوعاقالمیکهدرمسیرتسویۀمطالباتازدولتدراختیارصندوققرارمیگرفتزیادبود
وامکاناتخاذسیاستیکسانبرایهمۀآنهانبود.بایداشارهکردکهدرسالهایپایانیدهۀ
1360،صندوقبرایورودبهحوزۀسرمایهگذاریآمادهنبودوسازماننیرویالزمرانداشت.این
حجموتنوعازداراییهاسببشدتاصندوق»شرکتسرمایهگذاری«راتأسیسکندتااینشرکت
داراییهایجدیدصندوقرابهصورتحرفهایوتخصصیادارهکند.اینشرکتدرسال1367

تحتعنوان»شرکتسرمایهگذاریسازمانبازنشستگیکشوری«تأسیسشد.
امروزه،کلیۀفعالیتهایمربوطبهسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیکشوریدرشش
هلدینگتخصصیانجاممیشوند،کهبیشاز100شرکترادرسال1397تحتپوشش
اختیار در را اینشرکتها تمامهمۀ مالکیت بازنشستگیکشوری گرچهصندوق داشتند.
درصد 56 و مدیریتی سهام ،1397 سال در سرمایهگذاریها، ترکیب از درصد 44 ندارد.
سهامکنترلیبود.همچنین،42درصدترکیبسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیکشوری

دربورسفعالیتداشتهو58درصدغیربورسیهستند.
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جدول شماره 7- هلدینگ  های تخصصی صندوق بازنشستگی کشوری و تعداد شرکت  های 
زیرمجموعه هر یک از آن  ها – سال 1397

نام هلدینگ
کل شرکت  های 

زیرمجموعه

42هلدینگصنایعومعادن)شرکتسرمایهگذاریآتیهصبا(

23هلدینگمالی)شرکتگروهمدیریتارزشسرمایۀصندوقبازنشستگیکشوری(

17هلدینگانرژی)شرکتسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیکشوری(

9هلدینگصنایعغذاییودارویی)هلدینگسرمایهگذاریصباجهاد(

9هلدینگحملونقلوگردشگری)شرکتسرمایهگذاریایرانگردیوجهانگردی(

1هلدینگعمرانوساختمان)شرکتعمرانوساختمانپیریز(

101کل شرکت  های زیرمجموعه هلدینگ  ها

سودکلحاصلازفعالیتهایاقتصادیصندوقبازنشستگیکشوریبهتفکیکنوع
سرمایهگذاریدرسال1397بهشرحزیراست.

جدول شماره 8- سود حاصل از سرمایه  گذاری صندوق بازنشستگی کشوری – سال 1397 
)میلیارد ریال(

سهم از سود سرمایه  گذاریسود )زیان(نوع سرمایه  گذاری

70%15.301اوراقسهام

1.7%364تسهیالتمالیاعطائی

25.5%5.582سپردۀبانکیواوراقمشارکت

2.3%510فروشسهام

0.4%98سایردرآمدهاوهزینههایعملیاتیوغیرعملیاتی

0.2%39درآمداجاره
100 %21.894جمع
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جمع  بندی

اینگزارشتوصیفیازوضعیتصندوقبازنشستگیکشوریازشکلگیریتابهامروزاست.
قانون»وظایف«سال1287دردورۀاولمجلسشورایملیآغازیبراینهادیکهبعدها
»صندوقبازنشستگیکشوری«نامگرفتبود.بااینحال،اینقانونصرفاًراجعبهبازماندگان
کارکناندولتبودودرآنمستمریبازنشستگیوهمچنینپرداختحقبیمهتوسطکارکنان
پیشبینینشدهبود.نخستینقانونگذاریدرزمینۀتأمیناجتماعیکارکناندولتبهعنوان
قسمتیازحقوقاستخدامیوبهمنظورحمایتازآنانووراثآناندرمقابلپیریوفوتو
ازکارافتادگیدرسال1301بهتصویبرسید.قانوناستخدامکشوری«مصوب31خرداد1345
نقطۀعطفشکلگیرینظامبازنشستگیکارکناندولتیاست.بهموجبمادۀ)70(اینقانون،
ادارهکلبازنشستگیازوزارتداراییجداوتابعسازمانتازهتأسیس»اموراداریواستخدامی
کشور«شد.دررخدادبعدی،براساساصالحیۀمادۀ)70(قانوناستخدامکشوری،ازابتدایسال
1354سازمانبازنشستگیکشوریبهصورتموسسهایمستقلزیرنظرسازماناموراداریو
استخدامیکشورتشکیلشد.بهموجبتبصرۀ»2«مادۀ)17(قانوننظامجامعرفاهوتأمین
اجتماعی)مصوب1383/2/21(،صندوق)درآنزمان،سازمان(بازنشستگیکشوریتابعوزارت
رفاهوتأمیناجتماعیشد.درسال1387بهاستنادمادۀ)17(قانوننظامجامعرفاهوتأمین

اجتماعی،نامسازمانبازنشستگیکشوریبه»صندوقبازنشستگیکشوری«تغییریافت.
امروزهصندوقبازنشستگیکشوریدومینصندوقدرکشورباپوشش11.3درصدی
بیمهشدگاناستکهتنهاکارکنانرسمیدولتراتحتپوششقرارمیدهد.اینصندوق
دودستهمزایایبلندمدتمانندبازنشستگی،ازکارافتادگیوبازماندگیوکوتاهمدتمشتمل
برکمکهزینۀبارداریوزایمان،کمکهزینۀازدواجوعائلهمندیارائهمیکند.درکناراین
تعهدات،برخیخدماتمانندبیمههایعمروحوادث،تورهایسیاحتیوزیارتیو...بعدها
برعهدۀصندوقبازنشستگی،بنابهضرورتیابهدالیلدیگر،واگذارشدکهتاکنونچنین

خدماتیعرضهمیکند.
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بهطورطبیعی،صندوقبازنشستگیکشوریدرچارچوبنظامبازنشستگیایرانتعریف
میشودکهدارایچالشهایفراوانیاست.براساسشواهدمیتوانگفتکهبخشمهمیاز
چالشهایایننظامبازنشستگیمربوطبهصندوقبازنشستگیکشوریاست؛چالشهایی
کهعمومًاناشیازقانونگذاریوسیاستگذاریهستندکهخارجازارادۀصندوقبودهاست.
تاریخمربوطبهبازنشستگیکارکناندولتنشانمیدهدکهتلقیسیاستگذاروقانونگذار
ازاموربازنشستگیایندستهازکارکنانباتعریفازبازنشستگِیمتعارف)کهدارایقاعدهو
اصولمحاسباتیوبیمهایخوداست(،فاصلۀبسیاریداشتهوهمچنانایننگاهنسبتبه
اینصندوقوجوددارد.همینتلقیباعثشدهاستکهامروزهصندوقبازنشستگیکشوری
درکنارصندوقبازنشستگیلشکریبهعنوانچالشیترینصندوقبازنشستگیدرکشور
شناختهشود؛تاجاییکهاینصندوقحدودا35ًدرصدازبودجۀ»اموررفاهی«سال1398را
بهخوداختصاصدادهاست.باتوجهبهمنعقوانیناستخدامیوکاهشهرچهبیشترورودی
انتظاربرایناستکهدرسالهایآیندهوابستگیصندوقبهبودجۀعمومی بهصندوق،
از حکایت گذشته، سالهای طی در پشتیبانی نسبت شاخص، این بر عالوه شود. بیشتر
بحرانیبودناینصندوقدارد،بهگونهایکهبراساسآخرینمحاسباتدرپایانپاییز1398

نسبتپشتیبانیبه0.7رسید.
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منابع
اکبری،محمدعلی)1395(،رفاهاجتماعیدرایرانمعاصر،تهران:موسسهعالیپژوهشتأمین-

اجتماعی.
بازیار،منوچهر)1381(،نظامبازنشستگیمستخدمانرسمیدولتوسازماناجراییآنازآغازتا-

امروز،مجلهمجلسوپژوهش،سالهشتم،شماره33.
عظیمی،میکائیل)1396(،سرگذشتیکصندوق:صندوقبازنشستگیکشوریدرآینهتجارب-

مدیران،تهران:موسسهراهبردهایبازنشستگیصباونشرکویر.
صندوقبازنشستگیکشوری،نشریهآماریسالهای1395تا1398.-
صندوقبازنشستگیکشوری،سالنامههایآماری،سالهای1395تا1398.-
موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا)1396(،مروریبرکفایتمستمریهادرصندوقبازنشستگی-

کشوری،شماره4.
نعیمی،عمرانوپرتو،حمیدرضا)1396(،حقوقتأمیناجتماعیباتأکیدبرحوزهبیمهای،تهران:-

انتشاراتسمت.
هادیزنوز،هادی)1396(،صندوقهایبازنشستگیایراندرگذرزمان،باتأکیدبرسازمانتأمین-

اجتماعیوصندوقبازنشستگیکشوری،تهران:موسسهراهبردهایبازنشستگیصباوطرحنقد.
- (https://www.cspf.ir/Salary.aspx#C3).
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