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 الف

چکیده مدیریتی
قانــوننظــامجامــعرفــاهوتأمیــناجتماعــیمصــوبســال1383بــراینظــامبیمــهای-
بازنشســتگیکشــورســههــدفهمگانــیبــودن،انســجاموهماهنگــیواجبــاریبــودنرا
معیــنکــردهاســت.بــرطبــقایــنقانــون،درسیســتمبازنشســتگییــکالیــههمگانــیو
عمومــیبایــدوجــودداشــتهباشــدکــهدرایــنالیــهموازیــنورویههــاییکســانبــرای
گروههــایمختلــفشــاغالنوبازنشســتگاناعمــالشــود.آنچــهامــروزدرکشــوردیــده
ــفدر ــتگیمختل ــایبازنشس ــدفدارد.صندوقه ــنه ــاای ــاداریب ــهمعن ــود،فاصل میش
کشــور،نــهتنهــاازقوانیــنیکســانپیــروینمیکننــدبلکــهدریــکصنــدوقنیــزتفــاوت
قوانیــنبیــنگروههــایمختلــفبــهقــدریچشــمگیراســتکــهدرنتیجــهآنبــاشــرایط

ــرد. ــقمیگی ــهبازنشســتگانتعل ــیب یکســانکاری،مســتمریهایمتفاوت
درایــنگــزارشبــرایدرکبهتــرایــنتفاوتهــا،قوانیــناصلــیحاکــمبــرســازمان/
صندوقهــایبــزرگبازنشســتگیکشــوربررســیشــدهاســت.نتایــجگــزارشتأییــدمیکند
ــدهو ــتش ــتمریهایپرداخ ــتگی،مس ــرایطبازنشس ــنش ــیبی ــلتوجه ــایقاب تفاوته
خدمــاتارائــهشــدهصندوقهــاوجــوددارد.خالصــهیافتههــایایــنگــزارشبــهشــرح

زیــراســت:
ــا(● ــیصندوقه ــاتمال ــاصاطالع ــورخ ــهط ــا)ب ــیاریازصندوقه ــاتبس اطالع

شــفافنبــودهودردســترسعمومــیقــرارنــداردکــهایــنموضــوعمغایــربــااصــول
ــی)ISSA(اســت. ــناجتماع ــیتأمی ــهبینالملل ــوباتحادی ــیخ حکمران

ــمار● ــهش ــیب ــایتازهتأسیس ــهصندوقه ــتائیانووکالک ــدوقروس ــزدوصن ــهج ب
ــرخپشــتیبانی ــد،ســایرصندوقهــایبازنشســتگیکشــورازنظــرشــاخصن میرون
دروضعیــتبحرانــیقــراردارنــدکــهایــننشــانمیدهــددرصــورتشــفافبــودن

ــاکســریروبــهروهســتند. اطالعــات،تمامــیایــنصندوقهــاب
درســازمانتأمیــناجتماعــیبهعنــوانبزرگتریــنبیمهگــرکشــوربیــنگروههــای●
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بیمــهایوشــغلیتفــاوتدرپرداخــتحــقبیمــهوجــودداردکــهبــرمبنــایهمیــن
ــاوتاز14 ــنتف ــد.ای ــاصمییاب ــراداختص ــهاف ــزب ــینی ــایمتفاوت ــاوت،مزای تف
ــوارتحــتپوشــش ــانسرپرســتخان ــداد،زن ــهام ــرایمشــاغلآزاد،کمیت درصــدب
بهزیســتیومددجویــانبهزیســتیتــا30درصــدبــرایبیمــهشــدگاناجبــاریمتغیــر
اســت.بــاتوجــهبــهایــنتفــاوتبرخــیخدمــاتماننــدبیمــهایــامبیمــاری،بیمــه
بیــکاری،ازکارافتادگــیوهزینــهپروتــزدراختیــاربیمهشــدگانیکــهحــقبیمــهبیشــتر
ــوارد ــیم ــیدربرخ ــهپرداخت ــقبیم ــزانح ــنمی ــرد.تعیی ــرارمیگی ــدق پرداختهان

اختیــاریودربرخــیمــوارداجبــاریاســت.
ســهمدولــتدرپرداخــتحــقبیمــهمشــاغلخــاصیکســاننیســتواز2درصــد●

بــرایمشــاغلآزادتــا20درصــدبــرایقالیبافــانومداحــانمتغیــراســت.
شــرایطبازنشســتگیدرســازمانتأمیــناجتماعــیمتنــوعاســتو8حالــتمختلــف●

راشــاملمیشــود.ایــندرحالــیاســتکــهایــن8حالــتتنهــابــهشــرایطکلــی
وقوانیــناصلــیاختصــاصداردوتفاوتهــایمــوردیماننــدایثارگــری،جانبــازی،

معلولیــتو..راشــاملنشــدهاســت.
ــه● ــوطب ــیمرب ــایصنف ــاصصندوقه ــورخ ــهط ــیوب ــایصنف ــنصندوقه بی

بخــشعمومــیهــمازنظــرحــقبیمــهپرداختــیوهــمازمنظــرمزایــایپرداختــی
ــوددارد. ــدهوج ــایعم تفاوته

ــت(از14√ ــی/دول ــشعموم ــا)بخ ــهمکارفرم ــی:س ــهپرداخت ــقبیم ــرح ازنظ
درصــدبــرایشــهرداریتهــرانتــا22درصــدبــرایصنــدوقآیندهســاز،متفــاوت
ــا10درصــدو ــوالدب ــانف ــهکارکن ــوطب ــدمرب ــهمکارمن ــترینس ــت.بیش اس
ــا6درصــداســت.بیشــترین ــهکارمنــدانصنعــتنفــتب کمتریــنآنمربــوطب
حــقبیمــهدرمجمــوعمربــوطبــهصنــدوقفــوالدبــا30درصــدوکمتریــنآن
ــیاســت. ــا21درصــدحــقبیمــهپرداخت ــدوقشــهرداریهاب ــهصن ــوطب مرب



 پ

درپرداخــتمســتمری،تمامــیصندوقهــابــهجــزصنــدوقآینــدهســازازمعیــار√
ــد ــتمیکنن ــدتبعی ــت3.3درص ــرخانباش ــان ــرب ــالآخ ــوقدوس ــطحق متوس
امــابــهدلیــلتبصرههــایمختلــفدرتعییــنمزایــاوتفــاوتدرحقــوق
ــای ــنصندوقه ــتگیبی ــوقبازنشس ــاوتدرحق ــتغال،تف ــاناش ــتمزدزم ودس
ــوق ــلحق ــتحداق ــتگینف ــدوقبازنشس ــالدرصن ــرایمث ــت.ب ــودباالس موج
ــتگان ــدبازنشس ــشاز96درص ــهبی ــتک ــاناس ــونتوم ــتگی3.5میلی بازنشس
ــد. ــتمیکنن ــوقدریاف ــمحق ــنرق ــرازای ــوریکمت ــتگیکش ــدوقبازنشس صن

ــاعدت● ــامس ــهب ــتگیپای ــربازنشس ــالوهب ــهرداریهاع ــتگیش ــدوقبازنشس درصن
کارفرمــا)شــهرداری(صنــدوقبازنشســتگیتکمیلــیبــامزایــایمعیــن)میانگیــندو
ســالآخــروبــهتناســـتعــدادســالهایخدمــات(ایجــادشــدهاســتکــهبــهایــن
ترتیـــســهمحــقبیمــهکارفرمــادرایــنصنــدوقبــه24درصــدوبــرایکارمنــد

ــد. ــدمیرس ــه12درص ب
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مقدمه
ــرای ــیب ــیکل ــناجتماعــیمصــوبســال1383الگوی ــاهوتأمی ــعرف ــوننظــامجام قان
سیســتمرفــاهاجتماعــیکشــورتعییــنکــردهاســت.درایــنالگــوسیســتمرفــاهوتأمیــن
اجتماعــیبــه3حــوزهاصلــیبیمــهای،حمایتــیوامــدادیتقســیمشــدهاســتکــههــر
ــن ــایای ــرمبن ــدوب ــژهخــودرادارن ــنحوزههــامنطــقوهــدفخــاصووی کــدامازای
ــا ــرایآنه ــایمشــخصیب ــارجومزای ــعومخ ــتممناب ــدف،سیس ــایه ــق،گروهه منط
تعییــنشــدهاســت1.درزیربخــشبیمــهای،نظــامبازنشســتگیکشــورقــراردارد.بنــابــر
همیــنقانــون،ســههــدفمهــمواصلــیبــراینظــامبیمهای-بازنشســتگیتعییــنشــده
اســتکــهعبارتانــداز:همگانــیبــودن)بــااولویــتنظامهــایمبتنــیبــرکارواشــتغال(،
ــودنسیســتم.آنچــه ــاریب ــودنبیــنبخشهــایمختلــفواجب منســجموهماهنــگب
درواقعیــتدرنظــامبازنشســتگیکشــورمشــاهدهمیشــود،ایــناســتکــهدرهــدفاول
)پوشــشهمگانــی(،فاصلــهمعنــاداریمیــانهــدفوواقعیتوجــوددارد.نظامبازنشســتگی
درحــالحاضــرنــهتمــامشــاغالنکشــورراتحــتپوشــشخــودداردونــهتمامســالمندان
امــکاناســتفادهازخدمــاتایــنسیســتمرادارنــد.بررســیوضعیــتفعلــیبــاهــدفدوم

1.برخــیکارشناســانمعتقدنــدبــهایــنتقســیمبندیبخــشچهارمــیبــهعنــوانهمگانــینیــزاضافــهمیشــودکــه
مربــوطبــهحمایــتازگروههــایخــاصاســت.
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)انســجاموهماهنگــیبیــنبخشهــایمختلــف(موضــوعگــزارشپیــشروســت.
ــده ــوانآین ــهعن ــرب ــالحاض ــهدرح ــهک ــایچندالی ــقنظامه ــایمنط ــرمبن ب
طرحهــایبازنشســتگیازآنهــااســمبــردهمیشــودومنطــقنظــامجامــعرفــاهوتأمیــن
اجتماعــیکشــورنیــزبــرهمیــنپایــهاســت،درالیــهاولسیســتمبازنشســتگیمقــرری
ــا ــنمیشــود.آی ــفتعیی ــرایگروههــایمختل ــاقواعــدیکســانب ــرریب ــامق یکســانی
ایــنبــدانمعنیاســتکــهبیــنصندوقهــایبازنشســتگیهیــچتفــاوتقوانینــیوجــود
ــتمهای ــت.درسیس ــتگیدرکشورهاس ــتمبازنشس ــوعسیس ــهن ــتهب ــخوابس ــدارد؟پاس ن
چندالیــهبــرایالیــهدومکــهبعضــاًصندوقهــایشــغلیهســتند،اگرچــهقوانیــنمــادر
ــرای ــذاریب ــکانقانونگ ــرام ــطحپایینت ــادرس ــتام ــماس ــاحاک ــرصندوقه ــیب وکل
صندوقهــابــهصــورتمجــزاوجــوددارد.بــاایــنحــالدرســطحهمگانــیوپایــهایبیمــه
اجتماعــیکــهمســئولیتدولــترابــههمــراهدارد،یکســانبــودنقوانیــنورفتــاربرابــر

یــکشــرطمهــمبیمــهایاســت.
ــتم ــکسیس ــای ــورم ــتگیکش ــتمبازنشس ــت؟.سیس ــهاس ــتچگون ــرانوضعی درای
تکالیــهاســتکــهدرآن18صنــدوقبازنشســتگیهرکــدامگروهــیازافــراددربــازارکار
ــدودرازایدریافــتحــقبیمــۀدوراناشــتغال،حقــوقو ــرارمیدهن راتحــتپوشــشق
مزایایــیرادردورانبازنشســتگیبــرایآنهــاتضمیــنمیکننــد.اگرچــهایــنصندوقهــادر
ســاختارییکســانفعالیــتدارنــدامــاازقوانیــنیکســانیتبعیــتنمیکننــد.بررســیانجــام
ــت ــندول ــعقوانی ــهتاب ــیک ــیدرصندوقهای ــزراشنشــانمیدهــدحت ــنگ شــدهدرای
هســتندنیــزقواعــدگوناگونــیبــرایگروههــایمختلــفوجــوددارد.بایــدتوجــهداشــتدر
ایــنگــزارشتأکیــدبــر:1.قوانیــناصلــیومــادردرصندوقهاســتوبــههمیــندلیــل
تبصرههــایمتفاوتــیکــهبــرایافــرادمختلــفذیــلهــرقانــونآمــدهاســتدرنظرگرفتــه
نشــدهاســت.2.تأکیــدبــرقوانینــیاســتکــهانتشــارعمومــیداشــتهاند.ازآنجایــیکــه
برخــیصندوقهــااطالعــاتخــودرادراختیــارعمــومقــرارنمیدهنــد)کــهایــنموضــوع
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بــاتوجــهبــهاصــولراهنمــایISSAمغایــربــااصــلحکمرانــیخــوبدرصندوقهــای
ــرایهمــهصندوقهــاانجــامنشــدهاســتو3. بازنشســتگیاســت(بررســیومقایســهب
تأکیــدبــرقوانیــنبازنشســتگیاســت؛ایــندرحالــیاســتکــهبــهدلیــلشــرایطپرداخــت
حقــوقودســتمزدمتفــاوتبیــندســتگاههایمختلــفدربخــشعمومــیحتــیدرشــرایط
ــلتوجــهدر ــازهــمممکــناســتتفاوتهــایقاب ــودنقوانیــنبازنشســتگیب یکســانب
مســتمریهایبازنشســتگیافــرادمختلــفایجــادشــود)همانطــورکــهدرحــالحاضــر
نیــزایــناختــالفوجــوددارد(؛بــهایــنمعنــیکــهممکــناســتکارمنــدبخــشالــفدر
وزارتنفــتحقــوقودرنتیجــهمســتمریبازنشســتگیبیشــتریازکارمنــدهمیــنبخــش
ــواد ــکازم ــردنهری ــیاســتلحــاظک ــد.بدیه ــتهباش ــاورزیداش ــادکش دروزارتجه
ــد. ــهمیده ــتردهتریرانتیج ــایگس ــدمهماهنگیه ــاوع ــوقپیچیدگیه ــهگانهف س

گــزارشپیــشرودرســهبخــشتنظیــمشــدهاســت.دربخشنخســتاطالعــاتکلی
ــنســازمان ــردآوریشــدهاســت.دربخــشدومقوانی صندوقهــایمهــمبازنشســتگیگ
تأمیــناجتماعــیبــهعنــوانبزرگتریــنصنــدوقبیمهگــربررســیشــدهاســتودربخــش
ســومســازمانهایمســتقلازســازمانتأمیــناجتماعــیمــوردبررســیقــرارگرفتهانــد.
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اطالعات پایه
ــرمشــترکانصندوقهــایبازنشســتگیهســتندکــهاز ــوننف ــرانحــدود23.2میلی درای
ایــنتعــداد17.4میلیــوننفــرشــاغلبــودهوحــقبیمــهمیپردازنــدو5.8میلیــوننفــراز
صندوقهــاحقــوقبازنشســتگیمیگیرنــد.ایــنبــدانمعنــیاســتکــهبــهطــورمتوســط
ــدوق ــترکدر18صن ــدادمش ــنتع ــوددارد.ای ــاغلوج ــرش ــته3نف ــربازنشس درازایه
مختلــفتجمیــعشــدهاند.درایــنمیــانســازمانتأمیــناجتماعــیوصنــدوقبازنشســتگی
ــازارکاردارنــدبهطوریکــه85درصــد کشــوری،بیشــترینســهمرادرپوشــشبیمــهایب
افــرادشــاغلدربــازارکاررســمیکشــورتحــتپوشــشایــندوصنــدوققــراردارنــد.در
واقــعایــندونهــادوبــهطــورخــاصســازمانتأمیــناجتماعــیبــهنوعــینهادهــایمرجع
درحــوزهبیمــهایبــهشــمارمیرونــد.درجــدول)1(اطالعــاتکلــیصندوقهــایاصلــی

بازنشســتگیکشــورجمــعآوریشــدهاســت.
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 جدول 1- سال  و مرجع تصویب صندوق های بازنشستگی در کشور و تعداد مشترکان آنها 

سازمان/صندوق
مرجع 
تصویب

سال 
تأسیس

تعداد 
بیمه شده 

اصلی 
)هزار نفر(

تعداد 
مستمری بگیر 

اصلی 

)هزار نفر(

کل جمعیت 
زیرپوشش

نسبت 
پشتیبانی تعداد 

)هزار نفر(

سهم 
از کل 
)درصد(

13101395734091736674.74مجلسسازمانتأمیناجتماعی
صندوقبازنشستگی

130112601363262311.30.92مجلسکشوری

صندوقبیمهاجتماعی
کشاورزان،روستاییانو

عشایر
13841315.135.01350.15.837.57دولت

سازمانتأمیناجتماعی
580647.01227.75.30.90مجلسنیروهایمسلح

صندوقبازنشستگی
133793.873.9167.70.721.27هیئتمدیرهکارکنانصنعتنفت

صندوقحمایتکارکنان
135311.674.686.20.370.16هیئتوزیرانفوالد

صندوقبازنشستگی
بانکها

شورای
13591451132581.11.28انقالب

صندوقکارکنانبندرها
ودریانوردی

شورایعالی
13531.32.13.40.010.62سازمان

1378300.7830.780.1338.5هیئتوزیرانصندوقحمایتوکال

صندوقآیندهساز

اساسنامه
سازمان

گسترشو
نوسازی

13559.84.914.70.062

سایرصندوقهای
63.156.5119.60.511.12-اختصاصی

174665780232471003.02-جمع
منبع:ردیفاولسالنامهآماریسازمانتأمیناجتماعی1395
ردیفدومفصلنامهصندوقبازنشستگیکشوریپاییز1396

زنوز،هادی،صندوقهایبازنشستگیایراندرگذرزمان
ستوندوم،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،گزارشصندوقهایبازنشستگیصنفیدرایران
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اطالعــاتجــدولنشــانمیدهــدبهجــزدوصنــدوقحمایــتوکالوبیمــهاجتماعــی
ــایر ــتند،درس ــیسهس ــازهتأس ــایت ــهصندوقه ــایر،ک ــتاییانوعش ــاورزان،روس کش
ــوانیکــیازشــاخصهای ــهعن صندوقهــایبازنشســتگیشــاخصنســبتپشــتیبانیب
کلیــدیدرپایــداریصندوقهــادرسیســتمPAYGیــازیــرعــددیــکویــانزدیــکبــهآن
آســت.ایــنعــددبــرایســازمانتأمیــناجتماعــیبــهعنــوانبزرگتریــنســازمانبیمهگــر،
4اســتکــهکمتــرازنســبتاســتاندارداســت.دراینجــامنظــورازنســبتاســتاندارد،نســبتی
اســتکــهبــرمبنــایآن،حــقبیمــهشــاغالنفعلــیبتوانــدحقــوقبازنشســتگانفعلــیرا
جبــرانکنــد.بــاتوجــهبــهنــرخحــقبیمــهبازنشســتگیدرســازمانبرابــربــا21درصــد
اســت)30درصــدحــقبیمــهمنهــای9درصــددرمــان(بــهطــورمتوســطبایــدبــهازایهر
بازنشســته5شــاغلوجــودداشــتهباشــدتــابتــوانمســتمریرابــاتکیــهبــرحــقبیمههــا

پرداخــتکــرد.
ـهــایمختلــف موضــوعدیگــرکــهدرایــنجــدولقابــلتوجــهاســت،مرجــعتصوی
بــرایهــریــکازایــنصندوقهاســتبــهطــوریکــهبرخــیازصندوقهــابــاتصویـــ
مجلــس،برخــیدیگــرماننــدصنــدوقفــوالدووکالبــاتصویـــهیئــتوزیــرانوتعــدادی
دیگــرازصندوقهــاماننــدآیندهســاز،ونفــتبــامصوبــاتدرونــیایــنســازمانهاایجــاد
ــت ــداندول ــزکارمن ــدوقنی ــندوصن ــترکانای ــهمش ــتک ــیاس ــندرحال ــدهاند.ای ش
)بخــشعمومــی(هســتندامــاخــارجازچارچــوبتصمیــمدولتــیایــنصندوقهــاایجــاد

شــدهاند.
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سازمان تأمین اجتماعی

ــن ــیبزرگتری ــناجتماع ــازمانتأمی ــدس ــدول1برمیآی ــاتج ــهازاطالع ــورک همانط
ســازمانبیمهگــردرکشــوراســت.نزدیــکبــه75درصــدکلبیمهشــدگاندرایــنســازمان
متمرکــزهســتندوازایــنروقوانیــنحاکــمبــرایــنصنــدوقبهنوعــیقوانیــنمرجــعدر
سیســتمبازنشســتگیبــهشــمارمیآیــد.درســازمانتأمیــناجتماعــیگروههــایمختلفــی
ــی، ــناجتماع ــدگانتأمی ــروهبیمهش ــنگ ــد.بزرگتری ــراردارن ــشق ــتپوش ــرادتح ازاف
ــن ــیتحــتپوشــشای ــاختارکارگری-کارفرمای ــهدرس ــاریهســتندک ــدگاناجب بیمهش
ــوعبیمــه،کارگــران7درصــد،کارفرمایــان20درصــد ــد.درایــنن صنــدوققــرارگرفتهان
ــدرجدربیمههــای ــوقمن ــردازتمامــیحق ــدوف ــت3درصــدحــقبیمــهمیپردازن ودول
اجتماعــیشــامل:درمــان،بیــکاری،بازنشســتگی،فــوت،ازکارافتادگی،ایــامبیمــاریوپروتز
ــی ــناجتماع ــهتأمی ــیبیم ــناجتماع ــازمانتأمی ــاندرس ــهدرم ــود.بیم ــدمیش بهرهمن
اســتکــهدرآنفــردمیتوانــدازمزایــایمراکــزدرمانــیســازمانومراکــزدرمانــیتحــت

قــرارداداســتفادهکنــد)ســازمانتأمیــناجتماعــی،1396(.
ــاری ــهاجب ــدازبیم ــهبتوان ــدک ــهاینباش ــردبهگون ــغلیف ــتش ــهوضعی درصورتیک
اســتفادهکنــد،میتوانــدازبیمــهخویشفرمــابهرهمنــدشــود.بیمــهخویشفرمایــیبــهدو
دســتهتقســیممیشــود،بیمههــایاختیــاریوبیمــهحــرفومشــاغلآزاد.اگــرفــردی30
روزســابقهپرداخــتحــقبیمــهوحداکثــر50ســالســنداشــتهباشــد،میتوانــدازبیمــه
اختیــاریاســتفادهکنــدوازهمــهمزایــایبیمــهاجبــاریبهجــزبیمــهبیــکاریبرخــوردار
شــود.درصورتــیکــهســنمتقاضــیدرزمــانتقاضــابیــشاز55ســالباشــدبایــدمعــادل
مــدتمــازادســنی،ســابقهحــقبیمــهرابپــردازد.بــرایایــنشــکلازبیمــهفــردبایــدکل
حــقبیمــهســهمکارگــروکارفرمــا)27درصــد(رابهتنهایــیپرداخــتکنــدودولــتنیــز
موظــفبــهپرداخــتســهمســهدرصــدیخــوداســت.)همــان(درحالتــیکــهفــردهیــچ
ــرایط ــد.ش ــتفادهکن ــرفومشــاغلآزاداس ــهح ــدازبیم ــدمیتوان ــتهباش ــابقهاینداش س
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ســنیبــرایایــنبیمــهحداکثــر45ســالبــرایزنــانوحداکثــر50ســالبــرایمــردان
اســت.بــرایایــنبیمــهســهحالــتدرنظــرگرفتــهشــدهکــهافــرادمیتواننــدبــاتوجــه
بــهشــرایطخــودهــرکــدامازایــنحالتهــاراانتخــابکــردهوتحــتپوشــشمزایــای
مربــوطبــهطــرحقــرارگیرنــد.حداکثــرحــقبیمــهایــنطــرحبــرایکارگــر18وحداقــل
آن12اســت.دولــتنیــزموظــفاســت2درصــدحــقبیمــهبــهســازمانبپــردازد.درایــن
بیمــه،خدمــاتدرمــاندیــدهنشــدهوفــردتنهــابــاپرداخــتحــقســرانهمیتوانــددفترچــه

بیمــهدرمــانتهیــهکنــد.
عــالوهبــردوحالــتبیمــهاجبــاریوخویــشفرمــا،درقانــونبــرایبرخــیمشــاغل
ــای ــنطرحه ــنای ــدهشــدهاســت.مهمتری ــهدی ــهایجداگان ــایبیم ــزطرحه ــاصنی خ
بیمــهای)بــهلحــاظتعــدادافــرادتحــتپوشــش(مربــوطبــهراننــدگاندرونشــهریوبیــن
ــنبیمههــا ــانوکارگــرانســاختمانیاســت.هــرکــدامازای ــان،مددجوی شــهری،قالیباف
شــرایطخــاصخــودرادارنــدوتفــاوتآنهــابــابیمــهخویشفرمــاایــناســتکــهدولــت
ســهمبیشــتریدرپرداخــتحــقبیمــهفــردبــهعهــدهگرفتــهاســت.میــزانحقوقــیکــه
ــدام ــرک ــاه ــنبیمهه ــایای ــدومزای ــهکن ــودرابیم ــایآنخ ــرمبن ــدب ــردمیتوان ف
متفــاوتاســت.اطالعــاتمربــوطبــهحــقبیمــه،نــوعتعییــنحقــوقوســطوحخدمــات

ــوعبیمههــادرجــدول2گــردآوریشــدهاســت ــنن ــرایهریــکازای ب
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جدول 2-شرایط بیمه گروه های مختلف در سازمان تأمین اجتماعی

نوع بیمه
حداقل و حداکثر حقوق حق بیمه )درصد(

مشمول کسور+ شرایط
خدمات

دولتدولتکارفرماکارگر

720330اجباری
حداقلدستمزدتا7برابر

حداقلدستمزد

درمان-بیکاری-
بازنشستگی-فوت-
ازکارافتادگی-ایام
بیماری-پروتز

329-26اختیاری

کمتراز10سالسابقه:
انتخاببینحداقلدستمزد
تا7برابرحداقلدستمزد
بیشتراز10سالسابقه:
آخرین360روزقبلاز

تاریخثبتتقاضا

درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-پروتز

حرف و 

مشاغل 

آزاد

کمتراز5سالسابقه:112-214
انتخاببینحداقلدستمزد
تا7برابرحداقلدستمزد
بیشتراز5سالسابقه:
آخرین360روزقبلاز

تاریخثبتتقاضا

درمان)باپرداختحق
سرانه(-بازنشستگی-فوت

)بعدازبازنشستگی(

214-216
درمان)باپرداختحق

سرانه(-بازنشستگی-فوت

318-220
درمان)باپرداختحق
سرانه(-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی

رانندگان 

حمل بار و 

مسافر بین 

شهری

13.5-13.527

کامیونواتوبوس:1.5
برابرحداقلدستمزد

سواریومینیبوس:1.2
حداقلدستمزد

درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-ایام

بیماری-پروتز

رانندگان 

درون شهری
1.1حداقلدستمزد13.5-13.527

درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-پروتز
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نوع بیمه
حداقل و حداکثر حقوق حق بیمه )درصد(

مشمول کسور+ شرایط
خدمات

دولتدولتکارفرماکارگر
مددجویان 

و کمیته 

امداد 

و زنان 

سرپرست 

خانوار

بازپرداخت1
توسط
دستگاه
اجرایی

-

پرداخت
توسط
دستگاه
اجرایی

14
بازنشستگی-فوت)بعداز

بازنشستگی(*

216
بازنشستگی-فوت)بعداز

بازنشستگی(*

320
بازنشستگی-فوت)بعداز
بازنشستگی(-ازکارافتادگی*

کارگران 

ساختمانی
7

20
درصد

**

27
باتوجهبهسطحمهارت
1.3،1.2و1.4حداقل

دستمزد

درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-ایام
بیماری)دراثرحادثه(-

پروتز

-7قالیبافان
20
درصد

27
درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-پروتز

هنرمندان و 

نویسندگان 
81018

درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی

7مداحان 
20
***

27
درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-پروتز

نظام 

پزشکی-

نظام 

مهندسی-

نمایندگی 

بیمه ها-

کارفرمایی و 

بسیجیان 

27--27
درمان-بازنشستگی-
فوت-ازکارافتادگی-پروتز

*مددجویانمشمولیارانهبهزیستیبهشرطپرداختسرانهکاملدرمان،بیمهدرماندریافتمیکنند.
**ازمحل15درصدمجموععوارضپروانهبیمهساختمانی

***بنیاددعبلخزاییبهعنوانکارفرماتعیینشدهاستکهاینبنیادبودجهدولتیدارد.
منبع:سازمانتأمیناجتماعی،لیستانواعبیمهتأمیناجتماعیدرسال1396
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درجــدول)3(شــرایطبازنشســتگیدرســازمانتأمیــناجتماعــیگــردآوریشــدهاســت.
ــنســازمان ــرایبازنشســتگیدرای ــیب ــتکل همانطــورکــهمشــخصاســت،ســهحال

وجــوددارد.
 حالــتنخســت،مبتنــیبــرســنافــرادبیمــهشــدهاســت.درایــنوضعیــتزنانــی*

کــهبــهســن55ســالگیومردانــیکــهبــهســن60ســالگیرســیدهاندمیتواننــد
ــه، ــابقهحــقبیم ــاس ــقب ــرادمطاب ــناف ــهای ــد.ب درخواســتبازنشســتگیدهن
مســتمریپرداخــتمیشــودامــادرصورتــیکــهفــرد20ســالســابقهپرداخــت
حــقبیمــهداشــتهباشــدودریافتــیویکمتــرازحداقــلاعالمــیســازمانباشــد،
ــراز ــردکمت ــد.درصورتیکــهف ــاســطححداقــلافزایــشمییاب مســتمریویت
ــا ــدهحــقبیمههــایخــودرات ــدباقیمان 10ســالســنواتداشــتهباشــدمیتوان
ســقف10ســالواریــزکنــدومتناســـبــاســنواتخــودمســتمریبگیــرد.عــالوه
ــونبیشــتر ــرردرقان ــشاز5ســالازســنمق ــردبی ــنچنانچــهســنف ــرای ب
ــددرخواســت ــرایمــردان(،کارفرمــامیتوان ــانو60ســالب باشــد)55ســالزن

بازنشســتگیکارگــررابدهــد.)ســازمانتأمیــناجتماعــی،1394(
 حالــتدوم،بازنشســتگیمبتنــیبــرســابقهاســت.درایــنحالــتداشــتن30ســال*

ــل ــهحداق ــیک ــدومردان ــندارن ــالس ــل45س ــهحداق ــیک ــابقهکاریزنان س
ــرد ــد.درصورتیکــهف ــزشــرایطبازنشســتگیمیکن ــدراحائ 50ســالســندارن
کمتــرازســنموردنظــرباشــدبایــدتــارســیدنبــهســنقانونــیبــهکارادامــه
دهــد.بــهعــالوه،فــرْدبــارســیدنبــهســابقۀکاری35ســالبــدونشــرطســنی
میتوانــدبازنشســتهشــود.همچنیــنزنانــیکــهدســتکــم42ســالســنو20
ســالســابقهپرداخــتحــقبیمــهدارنــدمیتواننــدبــادرخواســت20روزحقــوق

بازنشســتهشــوند.)همــان(
 ــت.در* ــرایطکاریاس ــهش ــتهب ــتگیوابس ــرایطبازنشس ــرازش ــوم،اح ــتس حال
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صورتــیکــهفــردی20ســالمتوالــییــا25ســالمتنــاوبدرشــغلهاییکــه
ســختوزیــانآورتشــخیصدادهمیشــوندفعالیــتداشــتهباشــد،بــدونشــرط
ــالکار ــرس ــته ــنحال ــهدرای ــدک ــدتقاضــایبازنشســتگیکن ــنیمیتوان س
ــر1.5ســالســابقهکارمحاســبهخواهــدشــد.همچنیــندرصورتــیکــه اوبراب
پزشــکتشــخیصفرســودگیبــهدلیــلشــرایطکاردهــد،فــردمیتوانــدبــدون
رســیدنبــهســابقهمقــرْردرخواســتبازنشســتگیدهــدکــهدرایــنصــورتهــم

هرســالســابقهویبرابــربــا1.5ســالمحاســبهخواهــدشــد.)همــان(

موضــوعدیگــریکــهدرایــنجــدولبــهآناشــارهشــده،فاصلــهســنبازنشســتگی
)بــرمبنــایقانــون(بــاامیــدبــهزندگــیاســت.بــرایایــنمنظــورامیــدبــهزندگــیبــرای
زنــان75.5ســالوبــرایمــردان72.5ســالدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.همانطــورکــه
مشــخصاســتدرحالتــیکــهفــردبــرمبنــایســابقهبازنشســتهمیشــود، فاصلــهســن
بازنشســتگیتــاامیــدبــهزندگــیبــهطــورقابــلمالحظــهایافزایــشمییابــدکــهایــن

موضــوعبــارمالــیفزاینــدهایرابــرایســازمانتأمیــناجتماعــیبــهدنبــالدارد.
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جدول 3- شرایط احراز بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین 
اجتماعی

جنسیت

فاصله سن شرایط بازنشستگی
بازنشستگی 

تا امید به 
زندگی

توضیحات
و/یاسابقهسن

مبتنی 
بر سن

حالت1
55زن

و20
درصورتیکهحقوقکمتراز20.5

حداقلباشدتاسطححداقل
افزایشمییابد 6012.5مرد

حالت2
55زن

و10
پرداختیکجایسنوات20.5

باقیماندهیادریافتمتناسـبا
سنواتپرداختی 6012.5مرد

حالت3
بهدرخواستکارفرماوبه6015.5زن

شرطداشتنسابقهموردنظر 657.5مرد

مبتنی 
بر 

سابقه

حالت1
45زن

و30
30.5

5022.5مرد

حالت2
بدونزن

شرط
35

-
-مرد

بادریافت20روزحقوق33.5و4220زنحالت3

سخت 
و 

زیان آور

حالت1
مردو
زن

بدون
شرط

20سال
متوالییا
25سال
متناوب

-
محاسبههرسالسابقه

پرداختحقبیمهبهعنوان
1.5سال

حالت2
مردو
زن

بدون
شرط

با
تشخیص
پزشک

-
محاسبههرسالسابقه

پرداختحقبیمهبهعنوان
1.5سال

تارنمایسازمانتأمیناجتماعی:جزئیاتبازنشستگیمشموالنقانونتأمیناجتماعی
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صندوق های بازنشستگی مستقل از سازمان تأمین اجتماعی
ــت، ــوراس ــرکش ــازمانبیمهگ ــنس ــهبزرگتری ــیک ــناجتماع ــازمانتأمی ــارس درکن
ــا ــدگانآنه ــهبیمهش ــهجامع ــدک ــتمیکنن ــزفعالی ــرنی ــتگیدیگ ــدوقبازنشس 17صن
ــت ــدادجمعی ــاظتع ــابهلح ــنصندوقه ــنای ــد.مهمتری ــایخاصان ــاغالندربخشه ش
تحــتپوشــش،صنــدوقبازنشســتگیکشــوریوصنــدوقبازنشســتگینیروهــایمســلح
ــوالدوبانکهــاکــهبخشــیازشــرکتهای هســتند.بهجــزصندوقهــایبازنشســتگیف
ــوزه ــاغالندرح ــیازش ــابخش ــایرصندوقه ــدهاند،س ــیش ــاخصوص ــهآنه زیرمجموع
بخــشعمومــیراتحــتپوشــشقــرارمیدهنــدکــهدرسیســتمهایبیمــهایمجــزاوبــا
قوانیــنمخصــوصبــهخــودفعالیــتمیکننــد.عــالوهتفــاوتقوانیــنبیــنصندوقهــای
ــف ــایمختل ــنگروهه ــزبی ــینی ــوریتفاوتهای ــتگیکش ــدوقبازنشس ــف،درصن مختل

ــهچشــممیخــورد. تحــتپوشــشب
ــکاز ــری ــره ــمب ــرراتحاک ــنومق ــهقوانی ــالب ــهاجم ــمارۀ)4(ب ــدولش درج
ــود ــهمیش ــورمالحظ ــت.همانط ــدهاس ــهش ــورپرداخت ــتگیکش ــایبازنشس صندوقه
بیــننرخهــایحــقبیمــهدرایــنصندوقهــاتفاوتهــایچشــمگیروجــوددارد.
بیشــتریننــرخحــقبیمــهســهمکارمنــد،10درصــداســتکــهکارمنــدانوزارتاطالعــات
وکارکنــانفــوالدمیپردازنــدوکمتریــنآنبــرایکارکنــانصنعــتنفــتاســتکــهتنهــا
6درصــدازحقــوقآنهــابهعنــوانحــقبیمــهکســرمیشــود.ســهمحــقبیمــهکارفرمــا
نیــزدرهریــکازایــنصندوقهــامتفــاوتاســت،دامنــهایــنســهماز13.5درصــدبــرای
ــا ــرایبانکه ــدب ــا21درص ــلحت ــایمس ــوریونیروه ــتگیکش ــایبازنشس صندوقه
ــذامجمــوعحــقبیمــهواریــزیبــهصندوقهــابــهازایهــرفــردنیــز گســتردهاســت.ل
ــه ــقبیم ــوعح ــالمجم ــرایمث ــت.ب ــدهاس ــاوتش ــامتف ــنصندوقه ــکازای درهری
مشــترکانشــاغلصنــدوقبازنشســتگیونیروهــایمســلح22.5درصــدوبــرایبانکهــا

وکارکنــانفــوالد30درصــداســت.
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ــاوتدر ــثتف ــودداردوباع ــاوج ــنصندوقه ــنای ــهدرقوانی ــرک ــمدیگ ــوردمه م
ــال ــرایمث ــت.ب ــتگیاس ــرایطبازنشس ــاوتدرش ــده،تف ــاش ــوندگانآنه ــرایطبیمهش ش
حداقــلســنبازنشســتگیبــرایاعضــایهیئتعلمــیدانشــگاههابرابــربــاحداکثــرســن
باقــیمانــدندریــکدســتگاهبــرایســایربیمهشــدگاناســت.اگرچــهشــرایط30ســال
ســابقهیــا60ســالســنبــرایدرخواســتبازنشســتگیدرتمــامایــنصندوقهــاتقریبــًا
ــلتبصرههــایمختلفــیکــهدرشــرایطبازنشســتگیوجــود ــهدلی ــاب یکســاناســت،ام
ــکاز ــتبازنشســتگیدرهری ــد،درعمــلوضعی ــشازموع ــژهبازنشســتگیپی دارد،بهوی
ایــنصندوقهــامتفــاوتشــدهاســت.بــرایمثــالاگرچــهســندرخواســتبازنشســتگی
ــا30 ــردب ــهف ــاازآنجــاک ــنشــده،ام ــدوقبازنشســتگیکشــوری60ســالتعیی درصن
ــذا ــکانبازنشســتگیبرخــوردارشــود،ل ــدازام ســالســابقهپرداخــتحــقبیمــهمیتوان
متوســطســنبازنشســتگیدرعمــلبــه52ســال)8ســالکمتــرازســنمقــررقانونــی(
کاهــشیافتــهاســت.ایــناختــالفبــرایکارکنــاننیروهــایمســلححتــیبیشــتراســتو
عمــاًلمتوســطســنبازنشســتگیبــرایمــردانبــه42ســالمیرســد.درمقابــلصنــدوق
آیندهســازشــرایطســنیســختتریبــرایبازنشســتگیدارد)65ســالبــرایمــردانو60
ســالبــرایزنــان(امــادرهمیــنصنــدوقنیــزمتوســطســنبازنشســتگی53ســالاســت
کــهایــنمــوردنیــزاهمیــتتبصرههــا،شــرایطبازنشســتگیپیــشازموعــدوتوجــهبــه
ســابقهبــدونتوجــهبــهســندراحــرازشــرایطبازنشســتگیرانشــانمیدهــد.درمــورد
ــه39درصــدبازنشســتگان ــنموضــوعمصــداقداردبهطوریک ــزای ــانی ــدوقبانکه صن
ــالهای ــودنس ــهطوالنیب ــدهاند.درنتیج ــتهش ــدبازنشس ــشازموع ــدوق،پی ــنصن ای

پرداخــتمســتمریدرتمــامایــنصندوقهــامعضلــیمشــترکاســت.
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جدول 4-حق بیمه و شرایط بازنشستگی در صندوق های مختلف

صندوق های بازنشستگی 
صنفی

حق بیمه
شرایط بازنشستگی

فاصله سن 
بازنشستگی 

تا امید به 
زندگی

متوسط سن 
بازنشستگی

مردزنمردزنجمعکارفرماکارمند

صندوق
بازنشستگی
کشوری

مشموالن
ق.ا.ک

913.522.5

60سالسنبدونشرطسابقه
بادرخواستمستخدم

65سالسنبهاجباردستگاه
30سالسابقه

پیشازموعد:برایمردان50
سالسنبا25سالسابقهبرای
زنان20سالسابقهبدونشرط

سنی

15.5
10.5
-
-

12.5
7.5
-

22.5

51.552

شهرداریها

60سالسنباحداقل20سال
سابقه

30سالسابقهیا65سالسن
پیشازموعد:هماهنگبا

مشموالنق.ا.ک

15.5
10.5
-

12.5
7.5
22.5

هماهنگبامشموالنق.ا.کقضات
هماهنگبا
مشموالن
ق.ا.ک

هیئتعلمی
مربیواستادیاربا30سال

سابقهخدمتباسن65سال.
دانشیارباسن67سالواستاد

باسن70سال

10.5
-8.5
5.5

7.5
-5.5
2.5

وزارت
خارجه

کارمندانرستهسیاسیباسابقه
25سالبهشرطتوقفبیش

ازسهبرابرحداقلالزمدریک
مقام

کارمندانرستهسیاسیکهتا
50سالگیبهمقامدبیراولی

ویا60سالگیبهمقامرایزنی
درجهیکنائلنشوند

--
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صندوق های بازنشستگی 
صنفی

حق بیمه
شرایط بازنشستگی

فاصله سن 
بازنشستگی 

تا امید به 
زندگی

متوسط سن 
بازنشستگی

مردزنمردزنجمعکارفرماکارمند

سازمانتأمیناجتماعی
913.522.5نیروهایمسلح

حداقل30سالخدمت.
حداقل60سالسن.

پیشازموعد:مردانحداقل25
سالسابقهوزنانحداقل20

سالسابقه
تعدیلسازمان:باحداقل15سال

سابقه
معافازخدمتطبقرای

هیئتهایرسیدگیبهتخلفات:
داشتنحداقل20سالسابقه

-
15.5
-

-
-

-
12.5
-

-
-45.942.4

61925کارکنانصنعتنفت
زنان30سالسابقهو55سال
سن-مردان30سالسابقهو

60سالسن

20.5
22.5

12.5
17.5

102030کارکنانفوالد

سن:55برایزنان،60برای
مردان

سابقه:30سالبرایزنانو
مردان

پیشازموعد:20سالسابقه
برایزنانو25سالسابقه
برایمردانبهشرطتأمینبار

مالیواردبرصندوق

20.5

-
-

12.5

-
-5052

--8.51725.5بانکمرکزی



18  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

صندوق های بازنشستگی 
صنفی

حق بیمه
شرایط بازنشستگی

فاصله سن 
بازنشستگی 

تا امید به 
زندگی

متوسط سن 
بازنشستگی

مردزنمردزنجمعکارفرماکارمند

71623صندوقآیندهساز

65سالسنبرایمردانو60
سالسنبرایزنانبدوندرنظر

گرفتنسابقه
35سالسابقهبدوندرنظر

گرفتنسن
30سالخدمتبا60سالسن
برایمردانو55سالسنبرای

زنان
پیشازموعد:30سالسابقه،50
سالسنبرایمردانو45سال

سنبرایزنان
سختوزیانآور:

20سالمتوالیویا25سال
متناوبسابقهمشاغلسختو
زیانآوربدونمحدودیتسنی.
حداقل50سالسنبرایمردان
و45سالبرایزنانودارابودن
مجموع30سالسابقهدرمشاغل
غیرسختوزیانآور)باضریـ
1(ومشاغلسختوزیانآور)با

ضریـ1.5(
دارابودنمجموع35سالسابقه
غیرسختوزیانآور)باضریـ
1(ومشاغلسختوزیان)با
ضریـ1.5(بدونمحدودیت

سنی.

15.5

-
20.5
30.5

30.5

7.5

-
12.5
22.5

22.553

91827بیمهمرکزی
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صندوق های بازنشستگی 
صنفی

حق بیمه
شرایط بازنشستگی

فاصله سن 
بازنشستگی 

تا امید به 
زندگی

متوسط سن 
بازنشستگی

مردزنمردزنجمعکارفرماکارمند

شهرداریتهران

71421
30سالسابقهخدمتبرای

مشاغلغیرتخصصی
35سالسابقهخدمتبرای

مشاغلتخصصیباتحصیالت
کارشناسیارشد،_بهدرخواست

کارمند(
60سالسنو25سالسابقه
خدمتبا25روزحقوقوزنان

بدونشرطسنی
سابقهخدمتوشرطسنیبرای
متصدیانمشاغلسختوزیان
آوروجانبازانومعلوالن5سال

کمتراست.
مکلفبودندستگاه)بدون

تقاضایکارمند(:
30سالسابقهخدمتبرای

مشاغلغیرتخصصیبا60سال
سن

35سالسابقهخدمتبرای
مشاغلتخصصیبا65سالسن

موظفبودندستگاه:
65سالسنبا25سالسابقه
خدمتبرایمشاغلغیر

تخصصی
70سالسنبا25سالسابقه
خدمتبرایمشاغلتخصصی
)چنانچهسابقهخدمتکمتراز25
سالباشد،بازخریدمیشوند(.

20.512.5

شهرداریمکلف
استحقوقاولینماه
کسانیراکهدوره

آزمایشیراطینموده
وبهاستخدامثابت
شهرداریپذیرفته

میشودبرداشتوبه
صندوقبازنشستگی

واریزکند

81624صداوسیما

60سالسن
25سالسابقه

پیشازموعد:مردان20سال
سابقهو45سالسن-زنان20
سالسابقهبدونشرطسنی

15.5
-
-

12.5
-

27.5
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صندوق های بازنشستگی 
صنفی

حق بیمه
شرایط بازنشستگی

فاصله سن 
بازنشستگی 

تا امید به 
زندگی

متوسط سن 
بازنشستگی

مردزنمردزنجمعکارفرماکارمند

مستخدمینوزارت
101525اطالعات

65سالسن
30سالسابقه

پیشازموعد:مردان50سال
سنبا25سالسابقه-زنان45

سالسنبا20سالسابقه

10.5
-
-

7.5
-

22.5

92130بانکها

30سالسابقه
65سالسنبرایمردانبا25
سالسابقهو25سالسابقه

برایزنانبودنشرطسنبا25
روزحقوق

پیشازموعد:50سالسنبرای
مردانبا25سالسابقهو25

سالسابقهبرایزنانبودنشرط
سنبا25روزحقوق

-
-

-

-
7.5

22.5

39درصد
بازنشستگی
پیشاز
موعد
هستند

منبــع:ســطراول:تارنمــایصندوقبازنشســتگیکشــوری،قوانیــنومقــررات.ســطردوم:تارنمایصندوقبازنشســتگی
نیروهــایمســلح،پرســشوپاســخ.ســطرســوم:تارنمــایوزارتنفــت؛ســطرچهــارم:موسســهراهبردهایبازنشســتگی
صبــا،طــرحپژوهشــیآســیـشناســیواگــذاریصنــدوقحمایــتوبازنشســتگیفــوالدبــهصنــدوقبازنشســتگی
ــی ــتگیصنف ــایبازنشس ــزارشصندوقه ــی،گ ــاهاجتماع ــاونکارورف ــم:وزارتتع ــموهفت ــطرپنج ــوری؛س کش
درایــران؛ســطرششــم،ســالنامهآمــاریصنــدوقآینــدهســاز،ســطرهشــتم:تارنمــایشــهرداریمنطقــه8:جــزوه
قوانیــنومقــرراتاداریواســتخدامی؛ســطرنهــم:راهنمــایکارکنــانســازمانصــداوســیما؛ســطردهــم:قانــون
ــدوق ــاتبعــدی.ســطرآخــر:تارنمــایصن ــااصالحــاتوالحاق اســتخدامیوزارتاطالعــاتمصــوب1374/4/25ب

ــررات ــنومق بازنشســتگیبانکهــا،قوانی

همانطــورکــهازجــدول4مشــخصاســتبــرایبرخــیصندوقهــایبازنشســتگی
ماننــدبانــکمرکــزیوبیمــهمرکــزی،اطالعــاتتکمیلــیارائــهنشــدهاســتکــهدلیــلآن
هــمدردســترسنبــودنایــناطالعــاتبــرایایــندوصنــدوقبــود.بایــدتوجــهداشــت
ــااصــولحکمرانــی ایــنموضــوعنیــزیکــیازانحرافــاتسیســتمبازنشســتگیکشــورب
خــوبدرصندوقهــایبازنشســتگیاســت،چراکــهیکــیازمهمتریــناصــولدرحکمرانــی
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خــوب،شــفافیتاطالعــاتودردســترسبــودنآنبــرایعمــومافــراداســت.
ــز ــانی ــنصندوقه ــیدرای ــایدریافت ــتگی،مزای ــرازبازنشس ــرایطاح ــرش ــالوهب ع
ــان ــوقودســتمزدزم ــالفدرحق ــلاخت ــهدلی ــاوتب ــنتف ــاوتاســت.بخشــیازای متف
ــه ــنمســتمری.البت ــاوتتعیی ــراداســتوبخشــیدیگــرناشــیازشــیوهمتف اشــتغالاف
تفــاوتدرنرخهــایحــقبیمــهودرنتیجــهتفــاوتدرمزایــایغیــرپولــیماننــدخدمــات
ــراســت.جــدول5شــیوهمحاســبهمســتمری،حداقــل ــزدرایــناختــالفمؤث درمــاننی
ــد. ــانمیده ــارانش ــنصندوقه ــدهدرای ــیارائهش ــاتدرمان ــیوخدم ــتمریدریافت مس
ــهدلیــلدردســترسنبــودناطالعــاتجامــعازصندوقهــای متأســفانهدراینجــانیــزب

ــدارد. بازنشســتگی،امــکانمقایســهکامــلوجــودن

جدول 5-شیوه محاسبه اولین مستمری، کف مستمری و خدمات درمان 
در صندوق های بازنشستگی منتخب

سازمان/
صندوق

کف مستمریشیوه محاسبه اولین مستمری
خدمات 
درمان

صندوق
بازنشستگی
کشوری

میانگینحقوقومزایایدوسالآخربااعمالآخرینضریـ*
سنواتقابلقبول*1/30

حداقلحقوق
مستخدمین

خدمات
درمانی
+بیمه
تکمیلی

سازمانتأمین
اجتماعی
نیروهای
مسلح

الف-محاسبهحقوقبرمبنایعواملمشمولکسوربازنشستگیدر
24ماهآخرخدمت)برایوضعیتهایبازنشستگیواخراجیباالی

15سالخدمت(
ب-محاسبهحقوقبرمبنایعواملمشمولکسوربازنشستگی
درآخرینماهخدمت)برایوضعیتهایشاغلفوتی،جانبازحالت

اشتغالوعادی،معلولخدمتیوعادی(
ج-محاسبهحقوقبرمبنایفصلسیزدهمقانونمدیریتخدمات

کشوری)برایکلیهوضعیتها(
درنهایتباالترینحقوقازسهشیوهمحاسبهفوق،مبناقرارگرفته

وپرداختمیشود.

حداقلحقوق
مصوب
ساالنه

بیمه
نیروهای
مسلح+
مراکز
تحت
پوشش
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سازمان/
صندوق

کف مستمریشیوه محاسبه اولین مستمری
خدمات 
درمان

صندوق
بازنشستگی
کارکنان
صنعتنفت

میانگین24ماهاخرپایهحقوقزماناشتغال+مستمریناشیاز
فوقالعادهجذب،حقمقام،تخصصی،هیئتعلمیمصوبه2727

)ایثارگری،بسیج،مناطقجنگی(

35690000

ریالبرای
سال97

بیمهنفت
+قراردادبا

مراکز

صندوق
بازنشستگی
بانکها

میانگینحقوقومزایایدوسالآخربااعمالآخرینضریـ*
سنواتقابلقبول*1/30

درقرارداد
بامراکز
)پوشش
کامل(

صندوق
آیندهساز

 

12*30
A

A=)متوسطحقوقومزایاتا700هزارریال*4+متوسطحقوق
ومزایاباالی700هزارریال*2(*)سابقهموزون+سابقهاحراز

محاسباتی*1/2(
سابقهموزون:تا120ماهضریـ1،مازادبر120ماهتا240ماه

ضریـ2،مازادبر240ماهضریـ3
چنانچهحقوقمحاسبهشدهبافرمولفوقکمترازصدمیلیونریال
باشدوسابقهخدمتقابلقبولبازنشستگیعضوکهحقبیمهآن
بهاینصندوقپرداختشده،حداقل30سالوسنعضوحداقل

50سالبرایآقایانو45سالبرایبانوانباشد،ضریـ700.000
ریالبه1.200.000ریالافزایشمییابد.

پیشازسنقانونیمردان:بین50تا55سالتمامسن،بهازای
هرسالکسریسنتامرز55سالگیدودرصدوبینمازادبر55
تا60سالتمامسن،بهازایهرسالکسریسنتامرز60سالگی

یکدرصدازحقوقبازنشستگیکسرمیشود
پیشازسنقانونیزنان:بین45تا50سالتمامسن،بهازایهر
سالکسریسنتامرز50سالگیدودرصدوبینمازادبر50تا
55سالتمامسن،بهازایهرسالکسریسنتامرز55سالگی

یکدرصدازحقوقبازنشستگیکسرمیشود

13000000
برایسال

96

برون
سپاری
بهبیمه
پارسیان
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سازمان/
صندوق

کف مستمریشیوه محاسبه اولین مستمری
خدمات 
درمان

شهرداری
تهران

بازنشستگی پایه:ارقاممشمولکسوردرمدتکسورپردازیضرب
)بهروز(وبر30روزتقسیممیشود.حاصلبدستآمدهدرضریـ
حقوقیسالآخرخدمتضربوبرضریـحقوقیسالمورد
محاسبهتقسیممیشود.حاصلبدستآمدهبر24)ماه(تقسیم

شدهوحقوقبازنشستگیسالموردمحاسبهرانشانخواهدداد.به
همینترتیـحقوقبازنشستگیسایرسالهاتاتکمیلمعدل2سال
آخرخدمتمحاسبهمیشودتاحقوقبازنشستگیپایهبدستآید.
حقوقبازنشستگیپایهبرمدتکسورپردازیدربازنشستگیپایه

)30سالیاکمترازآن(تقسیموبرمدتمشارکتکسورپردازیدر
بازنشستگیتکمیلیضربمیشود.

بازنشستگی تکمیلی:مجموعحقوقبازنشستگیپایهکهبراساس
مقرراتجاریتعیینمیشودبهاضافهحقوقبازنشستگیتکمیلی

کهبراساسمقرراتاینآئیننامهتعیینمیشود.

بیمه
شهرداری
درقرارداد
بامراکز
)پوشش
کامل(

منبــع:ســطراول:تارنمــایصندوقبازنشســتگیکشــوری،قوانیــنومقــررات.ســطردوم:تارنمایصندوقبازنشســتگی
ــدوق ــاریصن ــالنامهآم ــارم:س ــطرچه ــت؛س ــایوزارتنف ــوم:تارنم ــطرس ــخ.س ــلح،پرســشوپاس ــایمس نیروه
ــهرداری ــایش ــاز،ســطرششــم:تارنم ــدهس ــدوقآین ــریصن ــزارشاکچوئ ــا؛ســطرپنجــم،گ بازنشســتگیبانکه
ــدوقبازنشســتگی ــاریصن ــرراتبازنشســتگی.ســطرآخــر:ســالنامهآم ــنومق ــاقوانی ــه8:جــزوهاشــناییب منطق

بانکهــا.

اطالعــاتموجــودنشــانمیدهــدکــهدرتعییــنمســتمریهایبازنشســتگیاگرچــه
میانگیــندوســالآخــردســتمزدضربــدرســنواتقابــلقبــوْل،فرمــولمحاســبهپایــهای)در
تأمیــناجتماعــی،صنــدوقکشــوری،نیروهــایمســلحوبانکهــاوصنــدوقنفــتاســت(
ــن ــازمانتأمی ــالدرس ــرایمث ــود.ب ــدهمیش ــهدی ــنزمین ــیدرای ــاتفاوتهای ــتام اس
اجتماعــینیروهــایمســلحروشهــایمکملــینیــزبــرایگروههــایخــاصوجــوددارد.در
ایــنمیــانصنــدوقبازنشســتگیآیندهســازازشــیوهایکامــاًلمتفــاوتدرتعییــنمســتمری
ــن ــرازس ــنینکمت ــدندرس ــتهش ــدوقبازنشس ــنصن ــالوهدرای ــد،بع ــتفادهمیکن اس
قانونــی)حتــیبــاداشــتن30ســالســابقه(مشــمولجریمــهدرپرداخــتحقــوقمیشــود.
درصنــدوقبازنشســتگیشــهردارینیــزعــالوهبــرکســورمصــوب،بیمــهبازنشســتگی
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ــهرداری ــا)ش ــرایکارفرم ــهب ــقبیم ــیح ــهتکمیل ــود.دربیم ــهمیش ــزارائ ــینی تکمیل
تهــران(10درصــدوبــرایکارمنــد5درصــدتعییــنشــدهاســتکــهایــنرقــمبــهصندوق
ذخیــرهواریــزشــدهوبرمبنــایمیانگیــندســتمزد2ســالآخــروتعدادســالهایمشــارکت

درصنــدوقحقــوقمضاعفــیبــهبازنشســتهتعلــقمیگیــرد.
ــهدر ــلمالحظ ــاوتقاب ــثتف ــهباع ــریک ــوعدیگ ــوق،موض ــواردف ــرم ــالوهب ع
وضعیــتبازنشســتگانمیشــودمربــوطبــهحــوزهدرمــاناســت.درصنــدوقبازنشســتگی
کشــوریبــهدلیــلاینکــهحــقبیمــهدرمــاندریافــتنمیشــودخدمــاتدرمانــیمســتقلی
نیــزوجــودنــداردوبیمهشــدگانتنهــاازدفترچــهبیمــهخدمــاتدرمانــیاســتفادهمیکننــد.
البتــهبــرایبازنشســتگانایــنامــکانوجــودداردکــهبــاکســرحــقبیمــه،بیمــهتکمیلــی
ــهرداری ــاوش ــوالد،بانکه ــلح،ف ــایمس ــدوقنیروه ــرایصن ــلب ــد.درمقاب ــهکنن تهی
تهــران،دفترچههــایمخصــوصبــرایبیمهشــوندگانصــادرمیشــودکــهتحــتقــرارداد
بــامراکــزبیمــهایمختلــفاســتوپوشــشبــاالیبیمــهایدارد.عــالوهبــرایــننیروهــای
مســلحوکارکنــاننفــتامــکاناســتفادهازمراکــزدرمانــیزیرمجموعــهخــودرانیــزدارنــد.
موضــوعدیگــرتفــاوتدرحداقلحقــوقبازنشســتگیدرهریــکازاینصندوقهاســت.
درحالــیکــهبــرایبازنشســتگانکشــوریونیروهــایمســلح،حداقــلحقــوقبازنشســتگی
برابــربــاحداقــلدســتمزدمصــوباســتامــاایــنرقــمبــرایبازنشســتگانصنعــتنفــت
بــه3.5میلیــونتومــانمیرســد.بــرایدرکبهتــرایــنتفــاوتبایــدتوجــهداشــتعمــال
96درصــداعضــایصنــدوقبازنشســتگیکشــوریکمتــرازحداقــلحقــوقدرصنــدوق
ــات ــاوتخدم ــوق،تف ــاوتحق ــنتف ــارای ــد.درکن ــتمیکنن ــتدریاف ــتگینف بازنشس

بهداشــتودرمــاننیــزبــهقــوتخــودباقــیاســت.
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نتیجه گیری
یکپارچگــیدراصــولبیمــهایوقوانیــنحاکــمبــرصندوقهــایبازنشســتگیوجلوگیــری
ازچندپــارهشــدنسیســتمهایبازنشســتگیبــهخصــوصدربیمــهپایــهیکــیازنکاتــی
اســتکــهISSA،بــهآنتأکیــددارد.بــاایــنحــالمــرورقوانیــنمربــوطبــهصندوقهــای
ــن ــتگیازقوانی ــایبازنشس ــدامازصندوقه ــدهرک ــانمیده ــراننش ــتگیدرای بازنشس
ــق ــرخح ــنن ــدتعیی ــهایمانن ــیدراصــولپای ــدوحت ــتمیکنن ــودتبعی مخصــوصخ
بیمــه،شــرایطبازنشســتگیوتعییــنمســتمری،قاعــدهیکســانیوجــودنــدارد.ایــنموضوع
نــهتنهــاباعــثنابرابــریبیــنبازنشســتگاندرصندوقهــایمختلــفشــدهاســت،بلکــه
بیــنکارمنــدانیــکصنــدوقنیــزتفــاوتایجــادکــردهاســت.البتــهدراینجــامنظــوراز
ــهایاســت ــیبهگون ــوعکارنیســت،بلکــهشــرایطقانون تفــاوت،اختالفهــایناشــیازن
ــف ــادردوســازمانمختل ــکپســتمشــخصویکســانام ــرایی ــهممکــناســتب ک
شــرایطبازنشســتگی،حقــوقبازنشســتگیوخدمــاتتکمیلــیمتفــاوتباشــد.بایــدتوجــه
ــرد،تفاوتهــایموجــود ــرارگی ــادردســتورکارق داشــتدرصورتیکــهاصــالحصندوقه

ــود. ــهاجــراخواهــدب ــایکــیازچالشهــایمهــمپیــشرودرمرحل ــنصندوقه بی
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منابع
وزارتتعاون،کارواموراجتماعی،)1396(،صندوقهایبازنشستگیصنفیدرایران-
سازمانتأمیناجتماعیاستانقم،)1396(،لیستانواعبیمههایتأمیناجتماعی-
تارنمایسازمانصداوسیما:راهنمایکارکنانسازمانصداوسیما-
تارنمــایشــهرداریمنطقــه8،تارنمــایشــهرداریمنطقــه8:جــزوهاشــناییبــاقوانیــنومقرران-

بازنشستگی
تارنمایشهرداریمنطقه8،جزوهقوانینومقرراتاداریواستخدامی-
تارنمایصندوقبازنشستگیبانکها،قوانینومقررات-
تارنمایصندوقبازنشستگیکشوری:قوانینومقررات-
تارنمایصندوقبازنشستگینیروهایمسلح:پرسشوپاسخ-
تارنمایصندوقبازنشستگیوزارتنفت:دادهنما-
ــه- ــران:موسس ــان،ته ــذرزم ــراندرگ ــتگیای ــایبازنشس ــادی)1397(؛صندوقه ــوز،ه زن

ــا ــتگیصب ــایبازنشس راهبرده
سازمانتأمیناجتماعی،سالنامهآماری،1395-
سالنامهآماریصندوقبازنشستگیبانکها-
صندوقبازنشستگیکشوری،فصلنامهآماری،پاییز1396-
قانوناستخدامیوزارتاطالعاتمصوب1374/4/25بااصالحاتوالحاقاتبعدی-
گزارشسالنامهصندوقبازنشستگیآیندهساز،1396-




