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هرگونه بهره برداری از اطالعات نشریه پیش رو  با اخذ مجوز از  دفتر  برنامه ریزی و تووسوعوه 

 سیستمهای صندوق بازنشستگی کشوری بال مانع است.
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 دفتربرنامه ریزی و توسعه سیستمها -طبقه ششم -16شماره  -ابتدای گمنام-میدان فاطمی -تهران
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 سیستم مرکز تماس صندوق، سیستم پیشخوان                           

 آقایان  ابوالفضل طالبی ،    -خانم افسانه کریمیان -با سپاس از        : شرکت فنی و مهندسی بهور

 مرتضی پیرا ، نادر  قائدی، علیرضا آخوندیان، حسن صدری نیا                                      

 6931زمان گزارش گیری :دی ماه 
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     44318683تلفن:     

 49161669فکس:     

 plan.cspf@gmail.comپست الکترونیک:  
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 پیشگفتار
 

 

مدیریت های کالن و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ، سیاستگذاری،      

نهایت ارزیابی نتایج مربوطه   ها و در ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت برنامه

باشد. بطوریکه عصر  پذیر نمی هنگام امکان بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به

ارتباطات و اطالعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطالعات و داده ها به روز باشد 

صندوق جهت بهره برداری و آگاهی از  6931در همین راستا نشریه آماری پاییز 

 آخرین تغییرات مربوط به جامعه حقوق بگیران منتشر شده است. 

 

 

 با احترام

 بهروز انتظاری 

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

 

 بازنشسته  : 

فردی است که پس از احراز شرایط قانونی از نظر سن و سابقه پرداخت کسور بازنشستگی مطابق   

 با قوانین موضوعه، از مزایای بازنشستگی استفاده می کند.

 از کار افتاده : 

فرد کسورپردازی که قبل از تحق  بازنشستگی قانونی به تشخیص مراجع صقالحیت دار بقه سقب  

انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و ازکارافتادگی دریافقت مقی 

 دارد. 

  :شاغل متوفی 

فرد شاغلی که قبل از تحق  بازنشستگی قانونی ، فوت می نماید )به سب  انجام وظیفه یا غقیر آن( 

 و دارای  ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه می باشد.

  :بازنشسته متوفی 

 بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده ای است که دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

  افراد کسورپرداز : 

آن بخش از کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاصی کقه بقه موجق  ققوانین موضقوعه مقشترک 

 صندوق بازنشستگی کشوری شده و به این صندوق کسور پرداخت می نمایند. 
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 )وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان و شاغلین متوفی که بر اساس   :  وراث وظیفه بگیر )موظفین

 قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث می گردند.  

 )پوشش حمایتی )پشتیبانی 

 نسبت تعداد شاغلین )کسورپرداز(  به تعداد حقوق بگیران صندوق

 نرخ جایگزینی 

 611×نسبت میانگین حقوقِ حقوق بگیران به میانگین حقوق شاغلین 

 نرخ نفوذ خدمات 

 611×تعداد خدمت گیرندگان صندوق به کل جمعیت کشور 

 دفتر کل های مرتبط 

 دفترکل هایی که به دلیل نسبت فامیلی در سیستم احکام به هم مرتبط شده اند. 

 

  نکته :

 .جداول تفکیک استان ها بر اساس حروف الفبا مرت  شده است 

  ( می باشد.6936آمارو اطالعات مربوط به زمان گزارش گیری )دی ماه 
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 6931ماه  حقوق بگیران صندوق به تفکیک استان در پایان آذر -6جدول 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     

 بازنشسته متوفی شاغل متوفی ازکارافتاده بازنشسته جمع کل استان

 3،600 9،658 115 55،661 68،910 آذربایجان شرقی 
 5،181 0،065 156 91،951 15،655 آذربایجان غربی 

 6،811 336 633 65،610 68،663 اردبیل  
 66،101 9،969 383 18،139 31،665 اصفهان 

 9،501 6،101 911 05،361 91،886 البرز 
 891 651 053 8،135 61،098 ایالم  

 6،989 111 606 66،380 61،065 بوشهر 
 56،636 61،315 0،319 003،131 033،139 تهران 

 810 113 699 60،139 61،011 چهارمحال وبختیاری  
 6،093 669 635 66،391 69،311 خراسان جنوبی 

 60،166 1،161 861 81،131 610،595 خراسان رضوی 
 816 506 651 8،606 61،139 خراسان شمالی 

 8،613 9،901 115 11،618 53،136 خوزستان 
 0،091 198 013 69،516 66،131 زنجان  

 0،301 860 658 61،116 68،651 سمنان  
 0،816 6،360 631 68،611 09،110 سیستان و بلوچستان 

 3،115 9،815 6،118 18،866 39،113 فارس 
 6،118 663 601 61،008 66،115 قزوین  

 6،036 558 693 3،111 66،165 قم  
 0،088 6،666 035 61،196 06،191 کردستان 

 5،086 0،808 103 16،300 51،165 کرمان 
 9،869 6،361 011 01،811 99،896 کرمانشاه 

 156 656 619 61،680 66،681 کهگیلویه و بویراحمد 
 9،636 6،511 068 00،115 01،199 گلستان  

 1،909 0،511 089 59،168 69،861 گیالن 
 9،910 6،619 991 06،665 06،311 لرستان 

 8،606 0،383 911 58،661 11،616 مازندران 
 9،811 6،661 069 06،103 06،613 مرکزی  

 6،613 396 613 66،536 61،011 هرمزگان 
 9،998 6،933 185 06،131 96،960 همدان 

 0،639 813 686 01،631 09،161 یزد
 7176111 06311, 716171 767706111 763,363,1 کل کشور
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 6931حقوق بگیران صندوق به تفکیک استان در پایان آذر ماه  -6نمودار 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     

براساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطالعاتی صندوق بوازنشوسوتوگوی کشووری اسوتوان توهوران بوا       

 نفر کمترین تعداد حقوق بگیر را دارا می باشند.    6.0.39نفر بیشترین و استان خراسان شمالی با 333،939
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 6931حقوق بگیران صندوق به تفکیک حالت  در پایان آذر ماه  -2نمودار 

درصد آنها غیر ناشی از  39درصدِ ازکارافتادگی ها ناشی از کار و  9همانطور که در نمودار مالحظه می شود 

درصد  فوت هوا غویور  43درصد فوت شاغلین ناشی از کار و  66کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز 

 ناشی از کار بوده است.
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 6931حقوق بگیران صندوق به تفکیک استان  و جنسیت در پایان آذر ماه  -2جدول 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     

 مرد و زن استان
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد
 1219 68،893 5208 13،519 68،910 آذربایجان شرقی 

 0285 60،603 9250 99،106 15،655 آذربایجان غربی 
 1286 9،681 6251 61،183 68،663 اردبیل  
 1216 96،195 6265 60،981 31،665 اصفهان 
 9213 69،611 6283 61،191 91،886 البرز 
 1216 6،106 1236 8،560 61،098 ایالم  
 1281 9،988 6266 61،811 61،065 بوشهر 
 06255 660،366 63236 686،890 033،139 تهران 

 1281 9،168 6260 61،183 61،011 چهارمحال وبختیاری  
 1236 9،851 6218 61،601 69،311 خراسان جنوبی 
 1261 90،991 1218 11،015 610،595 خراسان رضوی 
 1219 9،133 1215 6،331 61،139 خراسان شمالی 

 9266 65،969 1266 19،199 53،136 خوزستان 
 6266 1،101 6203 60،111 66،131 زنجان  
 6266 1،399 6216 69،161 68،651 سمنان  

 6200 5،680 6231 68،501 09،110 سیستان و بلوچستان 
 1269 91،999 6219 69،616 39،113 فارس 
 6213 6،900 6266 61،109 66،115 قزوین  
 1281 9،931 1283 8،916 66،165 قم  
 6291 5،813 6266 65،606 06،191 کردستان 
 1299 68،196 9216 90،191 51،165 کرمان 
 0261 3،661 0269 01،161 99،896 کرمانشاه 

 1291 6،551 6218 61،699 66،681 کهگیلویه و بویراحمد 
 6211 6،093 0206 06،631 01،199 گلستان  
 1281 01،533 1266 19،065 69،861 گیالن 
 6253 6،110 0265 01،690 06،311 لرستان 
 1219 68،866 5256 56،195 11،616 مازندران 
 6215 1،196 0215 63،018 06،613 مرکزی  
 1235 1،159 6213 61،681 61،011 هرمزگان 

 0206 3،930 0291 06،301 96،960 همدان 

 6213 6،991 6280 61،189 09،161 یزد
 700 1116110 700 7336171 763,363,1 کل کشور
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 حقوق بگیران به تفکیک جنسیت  -4نمودار 

 6931حقوق بگیران به تفکیک استان و جنسیت  در پایان آذر ماه  -9نمودار 
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 96درصد جامعه حقوق بگیران مرد و  13نمودار حقوق بگیران به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که 

 درصد زن هستند.
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( 6931نشان می دهد که تعداد کل حقوق بگیران صندوق در فصل پاییز سوال جواری   - 8جدول 

درصد کاهش داشته است.  یکی از عوامل تاثیر گوذار در  104نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان 

 این کاهش ممکن است قطعی نشدن برقراری های فصل پاییز باشد.

* بازنشسته قبل متوفی در طول دوره فصل پاییز( منظور بازنشستگان و ازکارافتادگانی است که قوبوال 

نفر از حقوق بگیران فوت  60169بازنشسته و در فصل پاییز فوت شده اند .بعبارت دیگر در فصل پاییز 

 نفر قبل از این فصل بازنشسته شده اند.  601.3نفر در فصل پاییز و  8شده اند که 

 حقوق بگیران صندوق تا پایان آذر ماه  )کل برقراری ها( -9جدول 

 حقوق بگیران صندوق در فصل پاییز  -4جدول 

 مقایسه تعداد حقوق بگیران به تفکیک بازه زمانی

 6931تا پایان آذر  6931تا پایان آذر  شرح

 188،.6،66 13،618.،6 بازنشسته

 63،961 .63،69 ازکارافتاده

 418،.1 613،.1 شاغل متوفی

 693،918 693،994 بازنشسته متوفی

 619191311 619641211 جمع

 6931پاییز  6931پاییز  شرح

  98،949  ..91،1 بازنشسته

 .63 363 ازکارافتاده

 48 391 شاغل متوفی

 *8 99 بازنشسته متوفی

  941336   911623     جمع

 *بازنشسته قبل متوفی در طول دوره   61113
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 6931توزیع دستگاهی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت در پایان آذر ماه  -1جدول 
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 درصد از کل زن و مرد مرد زن شرح

58.60%  133،190 166،918 999،601 وزارت آموزش وپرورش    

69.66%  685،616 668،880 66،161 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   

5.59%  15،951 10،661 0،631 وزارت جهاد کشاورزی   

1.81%  66،985 61،511 6،816 وزارت راه وشهرسازی    

9.00%  19،311 10،166 6،353 وزارت کشور   

0.56%  91،039 96،311 0،986 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات    

0.03%  96،068 06،011 1،318 وزارت علوم تحقیقات وفناوری   

6.88%  05،539 09،689 0،161 وزارت اموراقتصادی ودارائی    

6.19%  09،533 06،165 6،891 وزارت دادگستری    

6.99%  68،690 66،683 6،119 وزارت صنعت،معدن وتجارت   

6.01%  66،196 61،916 0،185 نهادریاست جمهوری    

1.31%  69،061 60،039 306 وزارت نیرو   

1.81%  61،818 3،991 6،561 وزارت فرهنگ وارشاداسالمی    

1.50%  1،666 6،968 139 وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی    

1.95%  1،169 1،538 665 های منحله سازمان    

1.63%  0،553 0،919 066 وزارت امورخارجه    

1.63%  0،501 0،966 069 قوه قضائیه    

1.61%  6،981 6،961 11 مجلس شورای اسالمی   

1.11%  519 558 65 خویش فرما   

1.16%  888 813 13 سایر  

%700 763,363,1 7336171 1116110 جمع  
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 6931توزیع دستگاهی حقوق بگیران به تفکیک جنسیت  در پایان آذر ماه  -1نمودار 
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نفر حقوق بگیر، بزرگوتوریون   133،190نشان می دهد وزارت آموزش و پرورش با   1همانطور که نمودار 

درصد جامعه حقوق بگیران صندوق را  14/13دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که 

 تشکیل می دهند. 
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 تعداد شاغلین کسورپرداز به صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک سال -1نمودار 

 تعداد شاغلین کسورپرداز به صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک سال -1جدول 

 6931با توجه به عدم ارسال لیست های نهایی کسورات دستگاه های اجرایی تعداد اعالم شده پوایویوز 

 عدد برآوردی توسط اداره کل مالی می باشد. 

 شرح
پایان سال 

693. 

پایان سال 

6936 

پایان سال 

6933 

پایان سال 

6939 

پایان سال 

6938 

پایان  سال 

6931 

پاییز        

6931  

 ...6031.0 ..6031309 ..6،636،6 ...،.6،61 .6،631،91 ...،6،394 ..6،689،1 تعداد شاغلین
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 پوشش حمایتی )نسبت پشتیبانی(

29.0 

 تعداد شاغلین )کسورپرداز(

 

 تعداد حقوق بگیران 

یکی از چالشهای اصلی صندوق  کاهش پوشش حمایتی می باشد  این در حالیست کوه بوراسواس 

و در سوطو   9تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل 

 می باشد.   9تا  1مطلوب  
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 مقایسه حقوق پرداختی صندوق  با زمان مشابه سال قبل -1جدول 

سال جاری نسبت به زمان پاییز میانگین حقوق حقوق بگیران فصل  -9-6مطابق با جدول 

 درصد افزایش داشته است 4مشابه سال قبل به میزان 

سال جاری نسبت به زمان مشابه پاییز میانگین حقوق حقوق بگیران فصل  -9-3مطابق با جدول 

 درصد افزایش داشته است 36سال قبل بطور میانگین به میزان 

  برقراری های جدید(  میانگین حقوقِ حقوق بگیران در فصل پاییز -6-9

 میانگین حقوق )ریال( زمان

  34،963،331 6931پاییز 

  31،639،393 6931پاییز 

 میانگین حقوقِ حقوق بگیران در پایان فصل پاییز  کل برقراری ها(  -3-9

 میانگین حقوق )ریال( زمان

  19،366.،64 6931پاییز پایان 

  68،369،499 6931پاییز پایان 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     



09 

 

 6931توزیع حقوق پرداختی در پایان آذرماه   -3جدول 

 6931توزیع حقوق پرداختی در پایان آذر ماه   -1نمودار 

  ریال به دلیل عدم صدور احکام افزایش حقوق تعدادی از حقوق بگیران می باشد  ...6.091.0حقوق کمتر از

 که این امر ناشی از مواردی همچون احراز هویت، خطاهای سیستمی مربوط به اطالعات هویتی و ... می باشد. 
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 درصد تعداد شرح

 1261 0،036 ریال 61951111کمتر از  

 65251 066،111 ریال 69851111تا  61951111از  

 91215 119،351 ریال 61951111تا  69851111از  

 96236 195،301 ریال 01851111تا  61951111از  

 8236 606،596 ریال 01951111تا  01851111از  

 9281 50،166 ریال 01851111تا  01951111از  

 0209 91،966 ریال 96951111تا  01851111از  

 6268 00،881 ریال 16851111تا  96951111از  

 1208 9،859 ریال 50951111تا  16851111از  

 1261 0،981 ریال 60851111تا  50951111از  

 1260 6،601 ریال 10951111تا  60851111از  

 1296 1،838 ریال به باال  10951111از  

 700 763,363,1 جمع کل
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 نرخ جایگزینی

.9 % 

 611میانگین حقوقِ حقوق بگیران *

 

 میانگین حقوق شاغلین

درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال  39محاسبات حاکی از آن است که بطور متوسط 

 مشترکین بعنوان حقوق بازنشستگی ایشان پرداخت می شود.

 الزم به توضی  است ممکن است این عدد با تصویب صورتهای مالی تغییر داشته باشد
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 6931توزیع حقوق بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان آذر ماه  -3جدول 

 توزیع حقوق بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی  -3نمودار 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     

 زن و مرد مرد زن شرح

 055،905 091،531 01،195 تا پنجم ابتدایی 

 619،166 81،989 68،699 سیکل 

 981،165 009،669 661،610 دیپلم  

 018،635 618،696 611،553 فوق دیپلم  

 966،161 016،038 615،166 لیسانس  

 93،395 91،111 3،308 فوق لیسانس  

 61،961 65،911 0،101 دکترا 

 763,363,1 7336171 1116110 جمع
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 6931طبقه بندی حقوق بگیران به تفکیک سنوات خدمت در پایان آذر ماه  -61جدول 

 6931طبقه بندی حقوق بگیران به تفکیک مدت پرداخت حقوق در پایان آذر ماه  -66جدول 

طبقه بندی مدت پرداخت حقوقِ حقوق بگیران از ز مان برقراری حقوق تا زمان قطع رابطه مالی ایشان از  66جدول 

 صندوق می باشد.
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 درصد جمع مرد زن شرح

 1206 9،516 9،696 115 سال 5تا 1از 

 1251 1،861 6،611 6،069 سال 61تا 5از 

 6216 61،196 66،801 0،613 سال 65تا 61از 

 0269 03،119 09،891 5،619 سال 01تا 65از 

 61260 691،336 58،156 13،095 سال 05تا 01از 

 01211 991،866 069،369 609،838 سال 91تا 05از 

 53216 811،165 539،610 066،539 سال 95تا 91از 

 0213 08،519 01،613 6،901 سال و بیشتر 95از 

 700 763,363,1 7336171 1116110 جمع

 درصد تعداد شرح

 9.11%  9،901 سال 5تا  1بین  

 6.1%  6،068 سال 61تا  5بین  

 8.5%  8،901 سال 65تا  61بین  

 61.6%  61،031 سال 01تا  65بین  

 60.5%  60،631 سال 05تا  01بین  

 69.0%  60،319 سال 91تا  05بین  

 15.1%  11،960 سال 91بیش از  

 700 1,,716 جمع 
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میانگین سن 

 بازنشستگی
 

16.12 

 سن بازنشستگی  برقراری(
 سن بازنشسته درتاریخ بازنشستگی رانشان می دهد 

  حد نصاب سن بازنشستگی را قانون تعیین می نماید.(

 

 

 میانگین سن فعلی
 

19.11 

 سن فعلی
 سن بازنشستگان را در تاریخ تهیه گزارش 

 ( نشان می دهد.6931)پایان آذر ماه 

 میانگین مدت پرداخت حقوق

 سال 21

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

 میانگین مدت خدمت

 سال 23.16

 میانگین مدت پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت 

 )رسمی/ غیررسمی/ ارفاقی/ غیردولتی(

 6931اطالعات جامعه حقوق بگیران در پایان آذر ماه 
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همانطور که جدول فوق نشان می دهد بیشترین تعداد وراث وظیفه بگیر با نسبت همسر  جنوسویوت زن(  

 می باشند  و بعد از آن فرزندان دختر و سپس فرزندان پسر در رتبه بعدی هستند . 

الزم به ذکر است طبق قوانین  مصوب مراجع ذیصالح( حاکم بر صندوق بازنشستگی کشوری ، هموسور 

 زن(، مادر و پدر  تحت تکفل (  مادام که در قید حیات باشند از زمان فوت بازنشسته/ ازکوارافوتواده یوا 

 شاغل متوفی حقوق بگیر صندوق خواهند بود. 

 6931وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت  در پایان آذر ماه  -62جدول 
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 درصد زن و مرد مرد زن نسبت

 51218 636،656 099 636،168 همسر 

 11261 699،059 00،168 666،685 فرزند 

 6219 1،158 1 1،158 مادر 

 1259 6،109 6،109 1 پدر 

 1213 911 80 000 نواده 

 1 6 1 6 خواهر 

 700 3376,71 ,11670 3016137 جمع
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 6931وراث وظیفه بگیر به تفکیک تعداد ورثه در پایان آذر ماه  -69جدول 

نفر بعنوان ورثه  حائز شرایط(، حقوقِ حقووق بوگویوران   9960131نشان می دهد که تعداد  69جدول 

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

 بگیر را شامل می شوند. 

الزم به ذکر است حقوق فرد متوفی بطور مساوی مابین ورثه قانونی حائز شرایط وی 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 
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 درصد تعداد کل تعداد ورثه

 50213 611،133 ورثه 6

 03268 36،811 ورثه 0

 60261 11،069 ورثه 9

 1263 69،830 ورثه 1

 6295 1،131 ورثه 5

 1291 6،068 ورثه 6

 1261 559 ورثه 1

 1266 916 ورثه و بیشتر 8

 700 3376,71 جمع
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 6931وراث وظیفه بگیر به تفکیک گروه سنی  در پایان آذر ماه  -64جدول 

 6931وراث وظیفه بگیر به تفکیک گروه سنی  در پایان آذر ماه   -3نمودار 
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 درصد زن و مرد مرد زن گروه سنی

 0266 8،619 1،115 1،068 سال 65کمتر از  

 9289 60،635 6،196 5،361 سال 01تا 65از 

 9233 69،011 5،060 8،108 سال 05تا 01از 

 9266 60،695 801 66،966 سال 91تا 05از 

 1298 61،591 530 69،398 سال 95تا 91از 

 1291 61،185 150 69،199 سال 11تا 95از 

 9286 60،691 695 66،333 سال 15تا 11از 

 1230 66،963 108 65،536 سال 51تا 15از 

 6286 00،616 169 06،898 سال 55تا 51از 

 3296 91،839 191 91،669 سال 61تا 55از 

 50291 619،131 0،191 611،156 سال 61بیش از 

 700 3376,71 ,11670 3016137 جمع
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 دفتر کل های مرتبط  -61جدول 

افرادی که از دو دفترکل حقوق دریافت می نمایند شامل فرزندانی که حقوق پدر و موادر     

را همزمان و بانوان بازنشسته ای که حقوق همسر متوفی خود را نیز دریافت  می کنند. اعوداد 

مذکور تعداد پرونده می باشد که ممکن اسوت از هور پورونوده یوک نوفور یوا بویوشوتور                

  وراث وظیفه بگیر( حقوق بگیر باشند. 
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جمعتعدادشرح

2,193فرزند

27,820همسر
30,013
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 6931انتقال و استرداد در نه ماهه سال  -61جدول 

 انتقال کسور به سایر صندوق ها:

چنانچه رابطه استخدامی مستخدم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با دستگاه متبوعش بوه لوحوا  

استعفاء، اخراج ، بازخریدی و یا انتقال دائم به دستگاه هایی که مشمول مقررات صندوق بازنشوسوتوگوی 

دیگری می باشند قطع گردد و حسب ضوابط ، مشترک صندوق دیگری گردد ، کسور بوازنشوسوتوگوی 

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

 استرداد کسور:

مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در صورت قطع رابطه استخدامی  استوعوفواء، اخوراج، 

بازخریدی و ...( و خارج شدن از شمول مقررات استخدام کشوری می توانند کسور بازنشستگی سوهوم 

 خود را به استناد مجوزهای قانونی دریافت نمایند. 

 مبلغ )میلیارد ریال( تعداد شرح

 9.2 5..5. انتقال حق بیمه)کسور( از سایر صندوق ها به صندوق بازنشستگی کشوری

 51 55351 انتقال حق بیمه)کسور( از صندوق بازنشستگی کشوری به سایر صندوق ها

 157.5 53 استرداد کسور

 .97 .1587 جمع کل
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پرونده های مطرح شده کمیته مصوبات حقوق و وظیفه و ارفاق  -61جدول 

 6931جانبازان در نه ماهه سال 

جانباران و 

 فرزندان شهدا

  17ماده 

 )ازکارافتادگی عادی(

 30ماده 
)ازکارافتادگی به 

 سب  انجام وظیفه(

 33ماده 
)فوت به سب  

 انجام وظیفه(

تصویب 

 نشده 
 جمع

6.156 119 - 51 61 6.588 

بقه تقاریق   011236291669کمیته مصوبات حقوق وظیفه و ارفاق جانبازان طی بخشنامه شماره 

 هیئت وزیران به صندوق واگذار گردید.  693623206

شایان ذکر است آمار فوق مربوط به پرونده هایی است که قبل از طرح در کمیقتقه رفقع نقققص      

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

 نشده است. 
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 6931خدمات رفاهی1حمایتی در نه ماهه سال  -63جدول 

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 10113 .608.6099 بیمه تکمیلی درمان  بازنشستگان و وظیفه بگیران   غرامت(

 مبلغ  تعداد شرح

 40898 افراد  اعزامی به تور  آب درمانی محالت 
 میلیارد ریال .63

 190361 افراد اعزامی به تورهای سیاحتی و ز یارتی داخلی

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیون ریال 699 .3 کمک  نقدی بالعوض اعطائی به بازنشستگان و وظیفه بگیران 

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 30114 130498 وام ضروری اعطائی به بازنشستگان و وظیفه بگیران   

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 399 80116 بیمه عمر و حوادث  هزینه(

 الزم به ذکر است اعداد مالی قطعی نشده است 

 مبلغ  تعداد شرح

 میلیارد ریال 98 .93081 عصا ، عینک و سمعک
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%       4.9مدیریت در مراکز استان ها  به  96شعبه در تهران و  1صندوق بازنشستگی کشوری با 

 کل افراد کشور ارائه خدمت می نماید. 

 خدمت گیرندگان صندوق: بازنشسته+ازکارافتاده+وراث وظیفه بگیر+ افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی+ شاغلین کسورپرداز

% .53 

  611تعداد 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       -63جدول 

 6931نه ماه سال 

 تعداد مراجعه کنندگان خدمت ارائه شده

 01.580 احراز هویت

 6.151 بیمه تکمیلی

 61.315 سواالت احکام

 08.181 فیش و حکم

 6.903 مغایرت شماره بانکی

 68.101 وکالتنامه

 01.183 سایر

 ,717.33 جمع کل

 الزم به توضیح است:

   این جدول تعداد مراجعه کنندگان  به واحد مشاوره و  پاسخگو ، مستقر در سقتقاد صقنقدوق

 بازنشستگی کشوری می باشد. 

  استان نیز کقارشقنقاس مشقاوره و  96در تمامی مدیریت های اجرایی مناط  ششگانه تهران و

 پاسخگویی به مراجعه کنندگان حضور دارند. 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     



33 

 

تعداد مراجعه حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به دفاتر پیشخوان به  -21جدول 

 6931تفکیک نوع خدمت 1 نه ماهه سال 
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 جمع کارت منزلت استعالم فیش حقوقی حکم حقوقی استان
 1،815 6،611 695 0،196 611 اردبیل
 1،383 1،019 005 0،590 383 اصفهان

 1،696 6،361 601 6،109 605 البرز
 1،936 689 0،151 196 000 ایالم

 05،111 1،936 065 63،153 381 آذربایجان شرقی
 60،313 9،580 6،100 0،869 560 آذربایجان غربی

 9،005 6،636 6،111 161 631 بوشهر
 51،883 66،188 6،111 05،166 6،669 تهران

 9،095 6،056 611 6،999 110 چهارمحال و بختیاری
 9،615 6،163 55 6،101 011 خراسان جنوبی
 61،669 5،831 061 0،616 6،891 خراسان رضوی
 0،010 6،601 31 861 656 خراسان شمالی

 66،906 1،161 8،805 0،009 568 خوزستان
 0،111 6،011 915 613 009 زنجان
 6،139 111 99 051 33 سمنان

 1،110 0،101 008 6،191 989 سیستان و بلوچستان
 3،616 6،606 919 6،361 161 فارس
 6،915 919 661 101 38 قزوین

 0،011 311 51 6،116 016 قم
 0،865 113 591 6،955 686 کردستان

 5،135 9،110 969 0،191 956 کرمان
 9،665 6،661 010 6،116 969 کرمانشاه

 1،166 663 016 9،116 801 کهگیلویه و بویراحمد
 9،916 6،119 31 6،301 083 گلستان
 06،068 9،810 501 65،130 6،811 گیالن

 0،061 168 081 6،901 685 لرستان
 66،300 0،960 131 1،913 6،116 مازندران
 1،656 0،116 315 6،061 116 مرکزی

 6،161 310 11 610 619 هرمزگان
 6،011 0،901 0،918 6،066 013 همدان

 9،611 6،130 6،656 386 915 یزد
 016،308 15،019 95،616 618،160 00،890 کل کشور
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تعداد ارتباط برقرارشده باکارشناسان مرکز ارتباط با  -26جدول 

 6931مشترکین صندوق نه ماهه سال 

 شرح
اپراتور 

 انسانی

انتقادات و 

 پیشنهادات

بیمه 

 تکمیلی

تورهای 

سیاحتی و 

 زیارتی

سواالت 

عمومی 

 بازنشستگی

 جمع شکایات

 0.193 563 195 61 660 316 1 پیام صوتی دریافتی

 66.163 1 1 1 1 1 66.163 انتقال به داخلی

 1.313 186 6.060 651 001 5.961 016 درخواست وب

 101.,1 7.311 7.771 117 337 110., 111.,, جمع

، کارشناسان مرکز ارتباط با مشقتقرکقیقن  6936همانطور که مالحظه می شود در نه ماهه سال 

 تماس پاس  داه اند. 16.111صندوق به 

 

6931پاییز  -نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری     
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Website: www.cspf.ir 

Email: plan.cspf@gmail.com 

 آمار

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


