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 پیشگفتار

 
 

در عصر حاضر، آمار علم و عملِ توسعه دانش انسانی از طریق          

بندي، و تفسیر  ریزي، جمع هاي تجربی است و شامل برنامه استفاده از داده

. لذا آن که با آمار سخن  »با برنامه«می باشد. آمار هم برنامه است و هم 

در این .مند است اندیشد از دقت و وضوح بیشتري بهره گوید و به آمار می می

راستا دفتر برنامه ریزي و توسعه سیستم ها دهمین نشریه  آماري صندوق 

را بعنوان ابزاري دقیق جهت آگاهی از آخرین اطالعات صندوق در اختیار  

  شما تصمیم سازان و تصمیم گیران گرامی قرار می دهد. 

 

 با احترام
 بهروز انتظاري 

 مدیرکل دفتر برنامه ریزي و توسعه سیستم ها
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 تعاریف و مفاهیم: 
 

 :افراد تحت پوشش صندوق  ¨
مجموع افراد  بازنشـسته، ازکارافتـاده ، شـاغل /بازنشـسته متوفـی ، وراث وظیفـه بگـیر ایـشان  

 وکسورپردازان  اعم از شاغلین و خویش فرمایان

 : بازنشسته ¨
فردي است که پس از احراز شرایط قانونی از نظر سن و سابقه پرداخت کسور بازنشستگی مطابـق  

 با قوانین موضوعه، از مزایاي بازنشستگی استفاده می کند.

 : از کار افتاده ¨
فرد کسورپردازي که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی به تشخیص مراجع صـالحیت دار بـه سـبب 
انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و ازکارافتادگی دریافـت مـی 

 دارد. 

 شاغل متوفی:  ¨
فرد شاغلی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی ، فوت می نماید (به سبب انجام وظیفه یا غـیر آن) 

 و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه می باشد.
 بازنشسته متوفی:  ¨

 بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده اي است که داراي ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.
 : افراد کسورپرداز  ¨

آن بخش از کارکنان دستگاه هاي اجرایی و اشخاصی کـه بـه موجـب قـوانین موضـوعه مـشترك 
 صندوق بازنشستگی کشوري شده و به این صندوق کسور پرداخت می نمایند. 
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 : وراث وظیفه بگیر (موظفین) ¨
وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان ، شاغلین متوفی که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق  

 وظیفه وراث می گردند.  

 پوشش حمایتی (پشتیبانی) ¨
 نسبت تعداد شاغلین (کسورپرداز)  به تعداد حقوق بگیران صندوق

 

 نرخ جایگزینی ¨
 100×نسبت میانگین حقوقِ حقوق بگیران به میانگین حقوق شاغلین 

 

 نرخ نفوذ خدمات ¨
 100×تعداد خدمت گیرندگان صندوق به کل جمعیت کشور 

 
 

 دفتر کل هاي مرتبط ¨
 دفترکل هایی که به دلیل نسبت فامیلی در سیستم احکام به هم مرتبط شده اند. 

 

 وراث مشابه ¨
 موظفینی که از دو دفتر کل حقوق دریافت می نمایند. 

 

  نکته :

Ü .جداول تفکیک استان ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده است 

Ü  می باشد.1395آمارو اطالعات مربوط به زمان گزارش گیري (دي ماه ( 
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 1396حقوق بگیران صندوق به تفکیک استان در پایان خرداد ماه  -1جدول 
 بازنشسته متوفی شاغل متوفی ازکارافتاده بازنشسته جمع کل استان

 9،395 3،173 447 53،276 66،291 آذربایجان شرقی 
 4،946 2،259 456 35،905 43،566 آذربایجان غربی 

 1،752 982 193 14،478 17،405 اردبیل  
 10،796 3،326 974 76،784 91،880 اصفهان 

 3،364 999 361 24،919 29،643 البرز 
 793 657 264 8،158 9،872 ایالم  
 1،364 774 123 11،507 13،768 بوشهر 
 55،668 10،919 2،878 227،142 296،607 تهران 

 840 712 130 11،739 13،421 چهارمحال وبختیاري  
 1،197 610 184 11،334 13،325 خراسان جنوبی 
 12،404 4،443 856 80،989 98،692 خراسان رضوي 
 770 523 148 8،023 9،464 خراسان شمالی 

 7،993 3،332 431 45،253 57،009 خوزستان 
 2،191 745 242 13،099 16،277 زنجان  
 2،869 866 160 14،489 18،384 سمنان  

 2،774 1،941 189 18،026 22،930 سیستان و بلوچستان 
 9،560 3،889 1،049 76،527 91،025 فارس 
 1،729 622 115 13،685 16،151 قزوین  

 1،262 556 132 9،351 11،301 قم  
 2،247 1،108 295 17،120 20،770 کردستان 

 5،155 2،844 431 40،038 48،468 کرمان 
 3،768 1،910 245 26،755 32،678 کرمانشاه 

 722 648 104 9،693 11،167 کهگیلویه و بویراحمد 
 2،891 1،489 208 21،192 25،780 گلستان  
 7،213 2،555 283 52،530 62،581 گیالن 
 3،210 1،600 323 20،715 25،848 لرستان 
 8،688 3،032 380 57،544 69،644 مازندران 
 3،831 1،171 206 20،826 26،034 مرکزي  
 1،580 936 108 11،100 13،724 هرمزگان 

 3،278 1،399 473 25،103 30،253 همدان 
 2،147 850 185 19،747 22،929 یزد

 176،397 60،870 12،573 1،077،047 1،326،887 کل کشور
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 1396حقوق بگیران صندوق به تفکیک استان در پایان خرداد ماه  -1نمودار 

براساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطالعاتی صندوق بازنشستگی کشوري استان تهران با 
 نفر کمترین تعداد حقوق بگیر را دارا می باشند.   9,464نفر بیشترین و استان خراسان شمالی با  296,607
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 1396حقوق بگیران صندوق به تفکیک حالت  در پایان خرداد ماه  -2نمودار 

درصد آنها غیر ناشی از  97درصدِ ازکارافتادگی ها ناشی از کار و  3همانطور که در نمودار مالحظه می شود 
درصد  فوت هـا غـیـر  89درصد فوت شاغلین ناشی از کار و  11کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز 

 ناشی از کار بوده است.
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 1396حقوق بگیران صندوق به تفکیک استان  و جنسیت در پایان خرداد ماه  -2جدول 

 زن مرد مرد و زن استان
 درصد تعداد درصد تعداد

 1/4 17،943 3/6 48،348 66،291 آذربایجان شرقی 
 0/9 11،571 2/4 31،995 43،566 آذربایجان غربی 

 0/3 3،433 1/1 13،972 17،405 اردبیل  
 2/3 30،534 4/6 61،346 91،880 اصفهان 

 0/9 12،602 1/3 17،041 29،643 البرز 
 0/1 1،643 0/6 8،229 9،872 ایالم  
 0/2 3،167 0/8 10،601 13،768 بوشهر 
 8/4 110،900 14/0 185،707 296،607 تهران 

 0/3 3،386 0/8 10،035 13،421 چهارمحال وبختیاري  
 0/3 3،576 0/7 9،749 13،325 خراسان جنوبی 
 2/3 30،579 5/1 68،113 98،692 خراسان رضوي 
 0/2 2،847 0/5 6،617 9،464 خراسان شمالی 

 1/1 14،436 3/2 42،573 57،009 خوزستان 
 0/3 4،495 0/9 11،782 16،277 زنجان  
 0/4 4،789 1/0 13،595 18،384 سمنان  

 0/4 4،914 1/4 18،016 22،930 سیستان و بلوچستان 
 2/2 29،283 4/7 61،742 91،025 فارس 
 0/5 6،012 0/8 10،139 16،151 قزوین  

 0/2 3،179 0/6 8،122 11،301 قم  
 0/4 5،586 1/1 15،184 20،770 کردستان 

 1/3 17،507 2/3 30،961 48،468 کرمان 
 0/7 8،730 1/8 23،948 32،678 کرمانشاه 

 0/1 1،438 0/7 9،729 11،167 کهگیلویه و بویراحمد 
 0/4 5،844 1/5 19،936 25،780 گلستان  
 1/5 20،036 3/2 42،545 62،581 گیالن 
 0/5 6،442 1/5 19،406 25،848 لرستان 
 1/4 18،153 3/9 51،491 69،644 مازندران 
 0/5 7،133 1/4 18،901 26،034 مرکزي  
 0/3 3،832 0/7 9،892 13،724 هرمزگان 

 0/7 8،938 1/6 21،315 30،253 همدان 
 0/5 6،082 1/3 16،847 22،929 یزد

 30/8 409،010 69/2 917،877 1،326،887 کل کشور
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 حقوق بگیران به تفکیک جنسیت  -4نمودار 

 1396حقوق بگیران به تفکیک استان و جنسیت  در پایان خرداد ماه  -3نمودار 

 

درصد جامعه حقوق بگیران مرد و  69,2نمودار حقوق بگیران به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که 
 درصد زن هستند. 30,8
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) 1396نشان می دهد که تعداد کل حقوق بگیران صندوق در فصل بهـار سـال جـاري ( - 4جدول 
درصد کاهش داشته است. .  یکی از مهمترین عوامل تاثیـر  37نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان 

گذار در این کاهش ممکن است به این دلیل باشد که پرونده شاغلین حائز شرایط بازنشـسـتـگـی در 
(به لحاظ تاثیر صدور احکام افـزایـش شـاغـلـیـن در  1396انتظار اعمال افزایش ضریب حقوق سال 

محاسبه حقوق بازنشستگی) بوده تا پس از آن جهت برقراري حقوق بازنشستگی (به عنوان بـرقـراري 
 هاي فصل بهار) به صندوق ارسال گردد. 

 حقوق بگیران صندوق تا پایان خرداد ماه  (کل برقراري ها) -3جدول 

 حقوق بگیران صندوق در فصل بهار  -4جدول 

 مقایسه تعداد حقوق بگیران به تفکیک بازه زمانی

 1396تا پایان خرداد  1395تا پایان خرداد  شرح
 1،077،047 1،024،345 بازنشسته

 12،573 11،903 ازکارافتاده
 60،870 60،131 شاغل متوفی

 176،397 176،308 بازنشسته متوفی
 1،326،887 1،272،687 جمع

 1396بهار  1395بهار  شرح
  1،244  1،946 بازنشسته

 133 119 ازکارافتاده
 70 236 شاغل متوفی

 2 10 بازنشسته متوفی
  1،449   2،311     جمع
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 1396توزیع دستگاهی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت در پایان خرداد ماه  -5جدول 

 درصد ازکل زن و مرد مرد زن شرح
 57/76 766،345 448،492 317،853 وزارت آموزش وپرورش  

 13/82 183،332 117،640 65،692 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 5/65 75،005 72،311 2،694 وزارت جهاد کشاورزي 
 5/02 66،578 64،734 1،844 وزارت راه وشهرسازي  

 3/30 43،758 41،818 1،940 وزارت کشور 
 2/56 33،926 31،540 2،386 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 2/33 30،853 25،931 4،922 وزارت علوم تحقیقات وفناوري 
 1/92 25،504 23،104 2،400 وزارت اموراقتصادي ودارائی  

 1/77 23،436 21،612 1،824 وزارت دادگستري  
 1/37 18،173 16،721 1،452 وزارت صنعت،معدن وتجارت 

 1/23 16،339 14،258 2،081 نهادریاست جمهوري  
 1/00 13،247 12،323 924 وزارت نیرو 

 0/82 10،832 9،325 1،507 وزارت فرهنگ وارشاداسالمی  
 0/53 7،071 6،281 790 وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی  

 0/36 4،735 4،619 116 هاي منحله سازمان  
 0/19 2،508 2،295 213 وزارت امورخارجه  

 0/19 2،460 2،250 210 قوه قضائیه  
 0/10 1،378 1،309 69 مجلس شوراي اسالمی 

 0/04 541 527 14 خویش فرما 
 0/07 866 787 79 سایر
 100 1،326،887 917،877 409،010 جمع
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 1396توزیع دستگاهی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت  در پایان خرداد ماه  -5نمودار 

 

نفر حقوق بگیر، بزرگتریـن دسـتـگـاه  345,766نشان می دهد وزارت آموزش و پرورش با   5همانطور که نمودار 
 درصد جامعه حقوق بگیران صندوق را تشکیل می دهند.  57/76مشترك صندوق بازنشستگی کشوري می باشد که 
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 تعداد شاغلین کسورپرداز به صندوق بازنشستگی کشوري به تفکیک سال -6نمودار 

 تعداد شاغلین کسورپرداز به صندوق بازنشستگی کشوري به تفکیک سال -6جدول 

 1396با توجه به عدم ارسال لیست هاي نهایی کسورات دستگاه هاي اجرایی تعداد اعالم شـده بـهـار 
 عدد برآوردي توسط اداره کل مالی می باشد. 

 شرح
پایان سال 

1390 
پایان سال 

1391 
پایان سال 

1392 
پایان سال 

1393 
پایان سال 

1394 
پایان  سال 

1395 

 1,262,300 1،191،100 1،150،000 1،195،750 1،238،000 1،147،500 تعداد شاغلین

بهار         
1396 

1,260,000 

 
1396بهار  -نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري     



١٧ 

 

 پوشش حمایتی (نسبت پشتیبانی)

٠٫٩۵ 

 تعداد شاغلین (کسورپرداز)
 

 تعداد حقوق بگیران 

یکی از چالشهاي اصلی صندوق  کاهش پوشش حمایتی می باشد  این در حالیست کـه بـراسـاس 

و در سـطـح  3تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار داراي نسبت پشتیبانی حداقل 

 می باشد.   7تا  6مطلوب  
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 مقایسه حقوق پرداختی صندوق  با زمان مشابه سال قبل -7جدول 

میانگین حقوق حقوق بگیران فصل بهار سال جاري نسبت به زمان  -7-1مطابق با جدول 
 درصد افزایش داشته است 11مشابه سال قبل به میزان 

میانگین حقوق حقوق بگیران فصل بهار سال جاري نسبت به زمان مشابه  -7-2مطابق با جدول 
 درصد افزایش داشته است 21سال قبل بطور میانگین به میزان 

 میانگین حقوقِ حقوق بگیران در فصل بهار (برقراري هاي جدید)  -1-7

 میانگین حقوق (ریال) زمان

  25،415،971 1396بهار 

  22،918،996 1395بهار 

 میانگین حقوقِ حقوق بگیران در پایان فصل بهار (کل برقراري ها)  -2-7

 میانگین حقوق (ریال) زمان

  17،987،172 1396پایان بهار 

  14،846،028 1395پایان بهار 
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 1396توزیع حقوق پرداختی در پایان خرداد ماه   -8جدول 

 1396توزیع حقوق پرداختی در پایان خرداد ماه   -7نمودار 

 درصد تعداد شرح
 0/47 6،294 ریال 10350000کمتر از  

 15/93 211،396 ریال 13850000تا  10350000
 35/60 472،407 ریال 17350000تا   13850000
 32/61 432،675 ریال 20850000تا   17350000
 8/79 116،622 ریال 24350000تا    20850000
 3/17 42،121 ریال 27850000تا    24350000
 1/52 20،218 ریال 31350000تا    27850000
 1/00 13،281 ریال 41850000تا    31350000
 0/26 3،513 ریال 52350000تا    41850000
 0/17 2،240 ریال 62850000تا    52350000
 0/12 1،542 ریال 72350000تا    62850000

 0/35 4،578 ریال به باال 72350000
 100 1،326،887 جمع کل

ریال به دلیل عدم صدور احکام افزایش حقوق تعدادي از حقوق بگیران می باشد  10,350,000حقوق کمتر از  ¨

 که این امر ناشی از مواردي همچون احراز هویت، خطاهاي سیستمی مربوط به اطالعات هویتی و ... می باشد. 
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 نرخ جایگزینی

٩٣ % 

 100میانگین حقوقِ حقوق بگیران *
 

 میانگین حقوق شاغلین

درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال  93محاسبات حاکی از آن است که بطور متوسط 
 مشترکین بعنوان حقوق بازنشستگی ایشان پرداخت می شود.

 الزم به توضیح است ممکن است این عدد با تصویب صورتهاي مالی تغییر داشته باشد
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 1396توزیع حقوق بگیران به تفکیک مدرك تحصیلی در پایان خرداد ماه  -9جدول 

 توزیع حقوق بگیران به تفکیک مدرك تحصیلی  -8نمودار 

 زن و مرد مرد زن مدرك تحصیلی
 256،425 231،632 24،793 تا پنجم ابتدایی 

 102،472 83،981 18،491 سیکل 

 384،003 220،931 163،072 دیپلم  

 239،665 143،706 95،959 فوق دیپلم  

 290،887 194،822 96،065 لیسانس  

 36،467 27،786 8،681 فوق لیسانس  

 16،968 15،019 1،949 دکترا 

 1،326،887 917،877 409،010 جمع
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 1396طبقه بندي حقوق بگیران به تفکیک سنوات خدمت در پایان خرداد ماه  -10جدول 

 درصد جمع مرد زن شرح
 0/27 3،611 3،176 435 سال 5تا 0از 
 0/59 7،862 6،625 1،237 سال 10تا 5از 
 1/11 14،547 11،896 2،651 سال 15تا 10از 
 2/19 29،115 23،896 5،219 سال 20تا 15از 
 10/41 138،141 58،991 79،150 سال 25تا 20از 
 24/9 330،054 212،708 117،346 سال 30تا 25از 
 58/43 775،308 573،618 201،690 سال 35تا 30از 
 2/13 28،249 26،967 1،282 سال و بیشتر 35از 

 100 1،326،887 917،877 409،010 جمع

 درصد تعداد شرح
 3/36 3،163 سال 5تا  0بین  
 6/45 6،074 سال 10تا  5بین  
 8/6 8،065 سال 15تا  10بین  
 10/56 9،942 سال 20تا  15بین  
 12/38 11،647 سال 25تا  20بین  
 13/47 12،671 سال 30تا  25بین  

 45/18 42،509 سال 30بیش از  
 100 94،071 جمع

 1396طبقه بندي حقوق بگیران به تفکیک مدت پرداخت حقوق در پایان خرداد ماه  -11جدول 

طبقه بندي مدت پرداخت حقوقِ حقوق بگیران از ز مان برقراري حقوق تا زمان قطع رابطه مالی ایشان از  11جدول 
 صندوق می باشد.
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میانگین سن 
 بازنشستگی

 

51,53 

 سن بازنشستگی (برقراري)
 سن بازنشسته درتاریخ بازنشستگی رانشان می دهد 

 (حد نصاب سن بازنشستگی را قانون تعیین می نماید.)

 

 

 میانگین سن فعلی
 

63,01 

 سن فعلی
 سن بازنشستگان را در تاریخ تهیه گزارش 

 ) نشان می دهد.1396(پایان خرداد ماه 

 میانگین مدت پرداخت حقوق

 سال 27

 میانگین مدت دریافت حقوق از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی

 میانگین مدت خدمت

 سال 28,6

 میانگین مدت پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت 

 (رسمی/ غیررسمی/ ارفاقی/ غیردولتی)

 1396اطالعات جامعه حقوق بگیران در پایان خرداد ماه 
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همانطور که جدول فوق نشان می دهد بیشترین تعداد وراث وظیفه بگیر با نسبت هـمـسـر 
(جنسیت زن)  می باشند  و بعد از آن فرزندان دختر و سپس فرزندان پسر در رتبه بـعـدي 

 هستند . 
الزم به ذکر است طبق قوانین (مصوب مراجع ذیصالح) حاکم بر صندوق بـازنشـسـتـگـی 
کشوري ، همسر (زن)، مادر و پدر (تحت تکفل )  مادام که در قید حیات باشند از زمـان 

 فوت بازنشسته/ ازکارافتاده یا شاغل متوفی حقوق بگیر صندوق خواهند بود. 

 1396وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت  در پایان خرداد ماه  -12جدول 

 درصد زن و مرد مرد زن نسبت

 57/32 188،622 235 188،387 همسر 

 40/54 133،405 22،600 110،805 فرزند 

 1/49 4،904 0 4،904 مادر 

 0/55 1،801 1،801 0 پدر 

 0/1 320 88 232 نواده 

 0 6 0 6 خواهر 

 100 329،058 24،724 304،334 جمع
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 1396وراث وظیفه بگیر به تفکیک تعداد ورثه در پایان خرداد ماه  -13جدول 

نفر بعنوان ورثه (حائز شرایط)، حقوقِ حـقـوق بـگـیـران  329,058نشان می دهد که تعداد  13جدول 

متوفی را دریافت می نمایند. تعداد موظفینی که تک ورثه هستند سهم بیشتري از جامعه وراث حـقـوق 

 بگیر را شامل می شوند. 

الزم به ذکر است حقوق فرد متوفی بطور مساوي مابین ورثه قانونی حائز شرایط وي تقسیم می شود و 

 در صورت حذف هرکدام از ورثه سهم ایشان نیز بین سایر وراث  تقسیم خواهد شد.

 تعداد ورثه منظور تعداد وراث حائز شرایطی است که از یک دفتر کل حقوق دریافت می نمایند.  ¨

 درصد تعداد کل تعداد ورثه

 51/86 170،644 ورثه 1

 29/25 96،240 ورثه 2

 12/45 40،983 ورثه 3

 4/29 14،128 ورثه 4

 1/46 4،805 ورثه 5

 0/4 1،320 ورثه 6

 0/17 553 ورثه 7

 0/2 385 ورثه و بیشتر 8

 100 329،058 جمع
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 1396وراث وظیفه بگیر به تفکیک گروه سنی  در پایان خرداد ماه  -14جدول 

 1396وراث وظیفه بگیر به تفکیک گروه سنی  در پایان خرداد ماه   -9نمودار 

 درصد زن و مرد مرد زن گروه سنی
 2/72 8،963 4،553 4،410 سال 15کمتر از  
 3/96 13،025 6،857 6،168 سال 20تا 15از 
 4/21 13،860 5،463 8،397 سال 25تا 20از 
 3/86 12،717 802 11،915 سال 30تا 25از 
 4/53 14،907 610 14،297 سال 35تا 30از 
 4/28 14،085 726 13،359 سال 40تا 35از 
 3/85 12،666 654 12،012 سال 45تا 40از 
 4/98 16،373 735 15،638 سال 50تا 45از 
 6/89 22،681 783 21،898 سال 55تا 50از 
 9/32 30،661 746 29،915 سال 60تا 55از 
 51/4 169،120 2،795 166،325 سال 60بیش از 

 100 329،058 24،724 304،334 جمع
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 دفتر کل هاي مرتبط  -15جدول 

افرادي که از دو دفترکل حقوق دریافت می نمایند شامل فرزندانی که حقوق پدر و مـادر 

را همزمان و بانوان بازنشسته اي که حقوق همسر متوفی خود را نیز دریافت  می کـنـنـد . 

اعداد مذکور تعداد پرونده می باشد که ممکن است از هر پرونده یک نـفـر یـا بـیـشـتـر    

 (وراث وظیفه بگیر) حقوق بگیر باشند. 
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 1396انتقال و استرداد در سه ماهه اول  -16جدول 

 انتقال کسور به سایر صندوق ها:

چنانچه رابطه استخدامی مستخدم مشترك صندوق بازنشستگی کشوري با دستگاه متبوعش بـه لـحـاظ 

استعفاء، اخراج ، بازخریدي و یا انتقال دائم به دستگاه هایی که مشمول مقررات صندوق بازنشـسـتـگـی 

دیگري می باشند قطع گردد و حسب ضوابط ، مشترك صندوق دیگري گردد ، کسور بـازنشـسـتـگـی 

 آنان با پذیرش صندوق جدید قابل انتقال به صندوق مربوطه می باشد. 

 استرداد کسور:

مستخدمین مشترك صندوق بازنشستگی کشوري در صورت قطع رابطه استخدامی (استـعـفـاء، اخـراج، 

بازخریدي و ...) و خارج شدن از شمول مقررات استخدام کشوري می توانند کسور بازنشستگی سـهـم 

 خود را به استناد مجوزهاي قانونی دریافت نمایند. 

 مبلغ (میلیارد ریال) تعداد شرح

 74 1,622 انتقال حق بیمه(کسور) از سایر صندوق ها به صندوق بازنشستگی کشوري

 3 121 انتقال حق بیمه(کسور) از صندوق بازنشستگی کشوري به سایر صندوق ها

 0,249 2 استرداد کسور

 78 1,746 جمع کل
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پرونده هاي مطرح شده کمیته مصوبات حقوق و وظیفه و ارفاق  -17جدول 
 1396جانبازان در سه ماهه اول 

جانباران و 
 جمع تصویب نشده  83ماده  80ماده   79ماده  فرزندان شهدا

135 94 - 52 4 235 

به تاریخ  204/91/37163کمیته مصوبات حقوق وظیفه و ارفاق جانبازان طی بخشنامه شماره 

 هیئت وزیران به صندوق واگذار گردید.  1391/9/21

 

شایان ذکر است آمار فوق مربوط به پرونده هایی است که قبل از طرح در کمیته رفع نقص می 

شوند و پرونده هایی که پس از بررسی جهت رفع نقص عودت می شوند در جدول فوق لحاظ 

 نشده است. 
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 1396خدمات رفاهی،حمایتی در سه ماهه اول  -18جدول 

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 2,075 428,530 بیمه تکمیلی درمان  بازنشستگان و وظیفه بگیران  (غرامت)

 مبلغ  تعداد شرح

 938 افراد  اعزامی به تور  آب درمانی محالت 
 میلیارد ریال 31

 8,473 افراد اعزامی به تورهاي سیاحتی و ز یارتی داخلی

 مبلغ  تعداد شرح
 میلیون ریال 41 40 کمک  نقدي بالعوض اعطائی به بازنشستگان و وظیفه بگیران 

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 1,293 43,129 وام ضروري اعطائی به بازنشستگان و وظیفه بگیران   

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 55 1,135 بیمه عمر و حوادث (هزینه)

 الزم به ذکر است اعداد مالی قطعی نشده است ¨

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 9 12,653 عصا و عینک 
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مدیریت در مراکز استان ها  31شعبه در تهران و  6صندوق بازنشستگی کشوري با 

 % کل افراد کشور ارائه خدمت می نماید. 4,28به 

% 4,28 
  100تعداد خدمت گیرندگان *

 
 کل جمعیت کشور  

 

 نرخ نفوذ خدمات
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تعداد مراجعه کنندگان به واحد مشاوره و پاسخگو به تفکیک نوع خدمت در       -19جدول 
 1396سه ماهه اول 

 تعداد مراجعه کنندگان خدمت ارائه شده

 7,512 احراز هویت

 2,800 بیمه تکمیلی

 11,625 سواالت احکام

 24,787 فیش و حکم

 429 مغایرت شماره بانکی

 8,624 وکالتنامه

 24,179 سایر

 79,956 جمع کل

 الزم به توضیح است:

این جدول تعداد مراجعه کنندگان  به واحد مشاوره و  پاسخگو ، مستقر در سـتـاد صـنـدوق   ¨

 بازنشستگی کشوري می باشد. 

استان نیز کـارشـنـاس مشـاوره و  31تمامی مدیریت هاي اجرایی در مناطق ششگانه تهران و  ¨

 پاسخگویی به مراجعه کنندگان حضور دارند. 
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تعداد مراجعه حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوري به دفاتر پیشخوان به  -20جدول 
 1396تفکیک نوع خدمت ، سه ماهه اول 

 جمع کارت منزلت استعالم فیش حکم استان
 5،776 711 18 4،677 370 آذربایجان شرقی      
 2،832 735 1،348 546 203 آذربایجان غربی      

 1،071 329 7 469 266 اردبیل              
 1،618 894 7 434 283 اصفهان              
 868 563 7 204 94 البرز               
 1،226 90 937 118 81 ایالم               
 574 190 183 130 71 بوشهر               
 8،659 1،994 1،191 3،964 1،510 تهران               

 649 131 25 306 187 چهارمحال وبختیاري   
 562 189 7 327 39 خراسان جنوبی        
 1،829 1،003 15 608 203 خراسان رضوي         
 273 133 7 107 26 خراسان شمالی        

 3،965 524 3،033 284 124 خوزستان             
 412 211 48 104 49 زنجان               
 140 87 - 38 15 سمنان               

 810 457 34 252 67 سیستان  و بلوچستان  
 1،705 1،028 42 406 229 فارس                
 187 11 24 135 17 قزوین               
 435 149 2 210 74 قم                  
 556 235 6 246 69 کردستان             
 1،116 594 109 349 64 کرمان               
 716 270 33 292 121 کرمانشاه            

 984 111 11 604 258 کهگیلویه و بویراحمد 
 804 191 2 510 101 گلستان              
 5،695 651 59 4،077 908 گیالن               
 201 1 6 154 40 لرستان              
 3،144 475 108 1،825 736 مازندران            

 961 282 254 259 166 مرکزي               
 293 177 4 75 37 هرمزگان             
 1،535 372 834 251 78 همدان               
 537 131 197 150 59 یزد                 

 50،133 12،919 8،558 22،111 6،545 کل کشور
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تعداد ارتباط برقرارشده باکارشناسان مرکز ارتباط با  -21جدول 
 1396مشترکین صندوق سه ماهه اول 

اپراتور  شرح
 انسانی

انتقادات و 
 پیشنهادات

بیمه 
 تکمیلی

تورهاي 
سیاحتی و 
 زیارتی

سواالت 
عمومی 
 بازنشستگی

 جمع شکایات

 672 143 253 16 43 217 0 پیام صوتی دریافتی

 19،416 0 0 0 0 0 19،416 انتقال به داخلی

 2،176 309 419 40 53 1،271 84 درخواست وب

 22،264 452 672 56 96 1،488 19،500 جمع

، کارشنـاسـان مـرکـز ارتـبـاط بـا  1396همانطور که مالحظه می شود در سه ماهه اول سال 

 تماس پاسخ داه اند. 22,264مشترکین صندوق به 

 
1396بهار  -نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري     



٣۵ 

 

Website: www.cspf.ir 

Email: plan.cspf@gmail.com 

 آمار
 هنر دستیابی به حقایق، از درون واقعیت هاي به ظاهر نامنظم است.

http://www.cspf.ir
mailto:plan.cspf@gmail.com

