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 بیان مسئله و ضرورت پروژه

مستمری بگیر  نسبت های صندوق های بازنشستگی در داخل کشور مناسب نیست، به طوری که میانگین نسبت کارمند به

است. برخی  6به 1وب ت. این در حالی است که نسبت مطلرسیده اس 1به  1است و در برخی از آن ها به نسبت  4به  1زیر 

ز پس تعهدات خود ااز صندوق ها در شرایط کنونی ورشکسته محسوب می شوند و اگر کمک های دولت نبود، نمی توانستند 

رسیده  ار میلیارد تومانهز 50برایند. این کمک ها به طور فزاینده ای در بودجه در حال افزایش است و اکنون به بیش از 

ضعیت آن ها به واست. در چنین شرایطی ضروری است نسبت به اصالح صندوق های بازنشستگی اقداماتی صورت پذیرد تا 

درصد از  30ز اسمت پایداری حرکت نماید؛ در غیر این صورت شاهد بحران صندوق های بازنشستگی و درگیر شدن بیش 

ین شناسایی صندوق صندوق ها برای شناسایی نقاط آسیب زا و همچنجمعیت کشور خواهیم بود. بدین منظور بررسی وضعیت 

ال احصا آسیب های های برشکسته و کسری آن ها از اهمیت باالیی برخورداراست. به همین منظور در این پروژه به دنب

قوانین مانند جود در پارامتریک مانند افزایش امید به زندگی و پیری جمعیت هستیم. در کنار اینکه نقاط آسیب زای مو

 بازنشستگی های پیش از موعد هم در این پروژه احصا خواهد.       

 سواالت پروژه

 در این پروژه قرار است به سواالت زیر پاسخ داده شود:

  مری می نمایند؟اقدام به دریافت حق بیمه و پرداخت مست چگونههر صندوق بر اساس کدام قانون تشکیل شده و 

 وق ها به چه صورتی است؟ کدام یک ورشکسته محسوب می شوند؟وضعیت ترازنامه ای صند 

 پرتفوی سرمایه گذاری صندوق های ایران به چه صورتی است؟ 

 نسبت های پارامتریک صندوق های کشور به چه صورتی است؟ 

  یست؟چعواملی که به بحرانی شدن شرایط صندوق ها منجر شده است چیست؟ باگ های موجود در قوانین 

 ه حق مستمری به چه صورتی است؟شیوه محاسب 

 بدهی دولت به صندوق ها چقدر است؟ 
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 1در ایران و بیمه اجتماعی پیشینه صندوق های بازنشستگی یک( فصل
 یم1287  سال در یمل یاول مجلس شورا ۀ به دور رانیدر ا ینظام بازنشستگ یریگ شکل فهنط ،یخیاز لحاظ تار

ند. سال  شد لیتشک ییو فرودها فراز با یاجتماع مهیب یها از صندوق یتعداد یشمس 50هه. پس از آن تا درسد

 یراب یاجتماع نیسازمان تأمسال،  نیبود. در ا کشور یبازنشستگ یها صندوق سیدر تأس یعطفطه نق 1354

شدند. پس از  سیدولت تأس نیمستخدم یبرا یکشور یبازنشستگ صندوقو  ییو کارفرما یکارگرعه جام

 نیو تأم وزارت رفاه لیو تشک 1383در سال   یاجتماع نیجامع رفاه و تأم ظامن قانون یریگ انقالب، با شکل

 و انییاکشاورزان، روست یاجتماع مهیصندوق ب ،یکشور یصندوق بازنشستگ ،یاجتماع نیتأم سازمان ،یاجتماع

 لیاشت( ذهدب وزارت نظر ریز رانیسالمت ا مهی)بعدها تحت عنوان سازمان ب یخدمات درمان مهیو سازمان ب ریعشا

 1391که در سال  است . الزم به ذکرگرفتند ( قراری)امروزه، تعاون، کار و رفاه اجتماع یاجتماع نیوزارت رفاه و تأم

 .افزوده شد یعوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعه تاب یها صندوق ستیبه ل زیکارکنان فوالد ن یصندوق بازنشستگ

و شاغالن  کارگران یبرا یاجتماع نیدارند. صندوق تأم تیفعال انریدر ا یصندوق بازنشستگ 18حال حاضر،   در

 یروهاین یبرا یلشکر یبازنشستگ دولت، صندوق نیمستخدم یبرا یکشور یصندوق بازنشستگ ،یبخش خصوص

پوشش  یبرا زین گریصندوق د14کشور و   ییروستا تیجمع یبرا ریو عشا انییمسلح، صندوق کشاورزان، روستا

ندوق صو  یاجتماع نیکشور در سازمان تأم شدگان مهیب درصد 90وجود دارند. حدود  گرید یها شاغالن حوزه

 .دارند تیعضو یکشور یبازنشستگ

ش از همه صندوق ذکر شده است؛ با این حال آنچه بی 20در برخی منابع نیز تعداد صندوق های بازنشستگی تا 

ق ها است. و وضعیت بحران بازنشستگی در این صندومهم است، نحوه اداره این صندوق ها، نحوه مدیریت منابع 

 مسیر اصالح نظام بازنشستگی را آغاز نمود.با دانستن این موارد می توان 

 یاجتماع یها مهیو ب یبازنشستگ یهاصندوق یریگ شکل ریس 1 – 1

 یبرا یشروعطه نق یمل یدر دوره اول مجلس شورا1287در سال   «فیقانون وظا» بیتصو ،یخیلحاظ تار به

قانون،  نیداشت. بر اساس ا اختصاص قانون صرفا به کارکنان دولت نیاست. ا ینظام بازنشستگ یریگ شکل

  یکارمندان دولت ط یشدند. نظام بازنشستگ «فهیوظ و یپرداخت حقوق بازنشستگ»کارمندان دولت مشمول 

 قانون» 1301سال  آذرماه دراست  شده یو اجرا م یسامانده «فیوظا» سال پس از آن بر اساس قانون14

 نیمستخدم یبازنشستگ موضوع قانون، به نیا 44و   43. مواد  دیرس یمل یمجلس شورا بیبه تصو «یاستخدام

امور  یتصد یپرداخته است. برا یبازنشستگ حقوق زانیاز دولت و م یحقوق بازنشستگ افتیحق در ،یدولت

                                            
 موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا  1
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را  «تقاعد رهیدا» ه،یشد. وزارت مال سیتأس «نیمستخدم وراث فیوظا و صندوق تقاعد»به نام  ینهاد یبازنشستگ

عنوان  به «یتقاعد کشور اداره» به نام 1307در سال   رهیدا نیکرد. ا سیتأس ینیتحت نظارت اداره کل کارگز

 نیا. افتی رییتغ «یکشور یاداره بازنشستگ» به نام آن1317درآمد و در سال   هیمستقل در وزارت مال یا اداره

 یو از نظر نهاد شود یمحسوب م رانیدر ا یاجتماع نیدر حوزه تأم یدولت ییاجرا نهاد نینخست ،ییابخش اجر

 سال یدر قانون استخدام یسن بازنشستگ که نیدار بود. جالب ا را عهده نیبه امور موظف یدگیرس فهیوظ

به عالوه  دولت انماهانه کارکن یپنج درصد مقرر»شده بود و منابع الزم از محل  نییتع سال 70، 1301

 شده یم یمال نیتأم «یبعد یها یمبلغ ماه اول اضافه مقرر نیماه اول ورود به خدمت و همچن یمقرر

 اطیصندوق احت» 1309در سال  یا مصوبه یط رانیوز ئتیه ،یآهن سراسر راه ۀ پروژ یبا اجرا همزمان. است

کار،  نیح یها یماریب ای ها جراحت صدمات، در مورد یکرد. مراقبت پزشک سیرا تأس« رق و شوارعکارگران طُ

و پرداخت پاداش به بازماندگان در موارد فوت  یدائم یازکارافتادگ ایدر مورد نقص عضو و  یپرداخت پاداش نقد

 یانجام م اطیصندوق احتمه بود که بر اساس نظامنا یخدمات جمله خدمت از ریدر مس ای فهیاز انجام وظ یناش

 رانیوز ئتیموجب شد تا ه یمعدن یها تیفعال شیو افزا یدیتول یمؤسسات اقتصاد و ها . گسترش کارخانهگرفت

تحت  جیتدر به زین یو معدن یصنعت یها کارگاه ریاداره کل صناعت و معادن، کارگران شاغل در سا شنهادیپ بنا به

 بیاز تصو 1314 در بهمن ماه  یتقاعد ارتش شاهنشاه صندوق. کارگران قرار گرفتند اطیپوشش صندوق احت

 .گذشت ندگانینما

 فیرد هم یمرنظایغ نیو مستخدم هیو امن یو ادار ییو هوا ییای[ و دری]خشک یافسران بر»قانون،  نیا موجب به

حقوق  شده و اقال دو سال خدمت متقاعد پس از توانند یآنها م فانیرد ها و هم استواران و گروهبان نیو همچن

 یرویو ن هیامن ارتش و یمیها، نفرات قد و سرجوخه ها گروهبان افسران، استواران، ن،یهمچن« کنند. افتیتقاعد در

 جهیدر نت ایگ دارند که اوال در جن یتقاعد فهیوظ افتیحق در یآن ها در صورت فانیهمرد و ییمایو هواپ ییایدر

شده  مجروح ای صدمات و حوادث وارده، معلول ای یمخاطرات جنگ جهیدر نت ایخدمت مجروح شده باشند، ثان

 .باشند

 یشد صندوق ظفمو رانیا یآهن دولت بنگاه راه ران،یا یآهن دولت کارکنان بنگاه راه یاستخدام نامه نییآ مطابق

 دهد: لیتشک( 1317 )از سال لیمصارف ذ نیمنظور تأم به« صندوق بهداشت»تحت عنوان 

 یجروح مم ای ضیمروظیفه  یفایا جهینت رکه د یو کارکنان و معالجه اشخاص نیاز مستخدم یالف( مراقبت صح 

 شوند

مدت  یبرا ای شوند بدن محروم یاز اعضا یدائما از عضو فهیوظ یفایا جهیکه در نت یبه کسان یب( پاداش نقد

 فتندیعمر از کار ب
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 و بر سر خدمت تلف شوند  فهیوظ یفایا نتیجهدر  که یج( پاداش به وراث کسان

 یمدر مجمع عمو 1317 خرداد11  خیدر تار رانیا مهیب یشرکت سهام یااعض یصندوق بازنشستگ نامه نییآ

قه حداقل ساب تی. شرط عضودیرس بیبه تصو تجارت وزارت لیو کف هیمال ریبا شرکت وز رانیا مهیب یشرکت سهام

کسورات  از ماه اول ملزم به پرداخت شدند، یم رفتهیشرکت پذ تیعضو به که یسال در شرکت بود و اشخاص کی

  .شد یبه آنها مسترد م یکسور پرداخت شدند، یسال از خدمت خارج م کیاز  قبل د بودند، اما اگرخو

 پایه گذاری بیمه اجباری کارگران 2 – 1

ان، همه کارگر یاجبار مهیب حهیال بیبا تصو ،یو اعتراضات کارگر ها یناآرام یبرخ یو در پ 1322سال   در

مکلف  (یردولتیغ و یو ... )اعم از دولت آهن راه و یباربر ،یتجار ،یمعدن ،یصنعت ،یها و مؤسسات اقتصاد کارخانه

 ییاجرا مهنا نییآ .کنند مهیب یداخل مهیشرکت ب کی ایو  رانیا مهیب یشدند کارگران خود را نزد شرکت سهام

 ینیه درصد معدش ادی یها کارگاه انیکه همه کارفرما کرد یشد، مقرر م بیتصو 1323  ماه قانون، که در آبان نیا

پرداخت  رانیا مهیب یکسر و همراه با سهم کارفرما به شرکت سهام مهیحق ب لهکارگران خود را به منز دستمزد از

و فوت،  یزکارافتادگابود و در موارد  کار از یمحدود به حوادث و سوانح ناش زیمورد ن نیدر ا گر مهیکنند. تعهدات ب

 یاجبار مهیشمول بنه دام شیضمن افزا، 1325 وزارت کار در سال لیکتش با. شد یفقط غرامت مقطوع پرداخت م

شامل  ندوقص کارگران دو مهیانجام امور ب ینظر پوشش و سطح تعهدات، مقرر شد در هر کارگاه برا از کارگران

ود ب 1328کارگران در سال   مهیب صندوق تعاون و لیبا تشکشود.  لیصندوق بهداشت و صندوق تعاون تشک

ادث و را به حو مهیآنها، تعهدات ب خانواده به عموم کارگران و افراد یاجبار مهیمقررات ب یتسرکه با 

به  کارگران را یاجتماع مهیب یبار الگو نینخست یبرا و گسترش داد زیاز کار ن یناش ریغ یها یماریب

خود  تین، به فعالکارگرا یاجتماع یها مهیسازمان ب لیزمان تشک، 1332 صندوق تا سال نی. ااجرا گذاشت

 .ادامه داد

 یها مهیب نسازما قانون، نیموجب ا . بهدیرس بیکارگران به تصو یاجتماع یها مهیقانون ب 1331بهمن ماه   در

مشمول  یها و بنگاه ها کارخانه هیشد. بر اساس قانون، کل سیتأس 1332ماه  بهشتیکارگران در ارد یاجتماع

شمول  نهرش دامقانون، عالوه بر گست نی. با اکنند مهیسازمان ب نیا لیا ذقانون کار موظف شدند کارگران خود ر

 جادیم، ااقدا نیدستاورد ا نیهمتر. مافتی شیافزا زین یا مهیب خدمات تیدر کشور، جامع یاجتماع یها مهیب

 درآمدها نیأمت یبرا یپشتوانه قانون جادیا ،یگر مهیانسجام در امور ب ،یاجتماع یها مهیب ییاجرا امور تمرکز در

را  یجتماعا یها مهیب امروز یاز دستاوردها یاریبتوان بس دیبود. شا یاجتماع یها مهیو گسترش دامنه شمول ب

 .تحول دانست نیاز ا یناش
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مورد  1301  یاستخدام قانون  د،ی. در قانون جددیرس بیبه تصو «یقانون استخدام کشور»، 1345خرداد 31  در

 سیازمان تازه تأسس جدا و تابع ییاز وزارت دارا یبازنشستگ قانون، اداره کل نیا 70ماده قرار گرفت. طبق  یبازنگر

سال  یابتدا از ادشده،یقانون  70ماده  هیبر اساس اصالح ،ی. در رخداد بعدشد« کشور یو استخدام یامور ادار»

شور ک یاستخدام و یاراد نظر سازمان امور ریمستقل ز یا صورت موسسه به یکشور یبازنشستگ سازمان 1354

 .شد لیتشک

، 1383 ر سالاست. د یاجتماع یها مهیب خیدر تار یعطفطه نق یاجتماع نیقانون نظام جامع رفاه و تأم سرانجام،

در  ها یو رفع همپوشان یاجتماع نیو تأم رفاه ۀ کالن کشور در حوز یها استیس یکپارچگی نیمنظور تأم به

 ،یمتعدد لیه دال. بدیرس بیبه تصو یاجتماع نیجامع رفاه و تأم نظام قانون ،یدو امدا یا مهیب ،یتیحما یقلمروها

 نیفاه و تأمرقانون نظام جامع  17ماده   2موجب تبصره   . بهدینرس جهیقانون به نت نیا در از اهداف یاریبس

 یجتماعا مهیب صندوق ،یکشور یسازمان )امروزه، صندوق( بازنشستگ ،یاجتماع نیسازمان تأم ،یاجتماع

مروزه، تعاون، )ا یاجتماع نیو تأم رفاه وزارت لیذ یخدمات درمان مهیو سازمان ب ریو عشا انییکشاورزان، روستا

 .( قرار گرفتندیکار و رفاه اجتماع

 تاریخچه تشکیل صندوق های بازنشستگی در ایران 3 – 1

 تشکیل سازمان تامین اجتماعی 1 – 3 – 1

 یتماعاج یها مهیب و بر اساس آن سازمان بیتصو انییروستا یاجتماع یها مهیقانون ب، 1348 بهشتیارد در

 یماریب ز کار،ا یدر مقابل حوادث ناش را و خانواده آنها انییسازمان موظف شد روستا نیشد. ا سیتأس انییروستا

قانون  بیصوتبا ، 1354سال  در. تحت پوشش قرار دهد یاجتماع یها مهیموارد ب ریو فوت و سا یازکارافتادگ ها،

به وجود  کشور یاجتماع یها مهیب ریدر مس یگریعطف د طهنق ،یاجتماع نیسازمان تأم لیو تشک یاجتماع نیتأم

 یاجتماع یاه مهیبا ادغام سازمان ب یاجتماع یها مهیو گسترش ب میتعم منظور به یاجتماع نیآمد. سازمان تأم

 مهیو ب یاهرفی ها شهیکه اند یطیقانون در شرا نیا بیوشد. تص سیتأس انییروستا یاجتماع یها مهیب و سازمان

 نیتأم»ژه از وا یریگ به بهره توان یم شد که از آن جمله یگرفته بود منجر به تحوالت در کشور شکل یهمگان

 نیا. رداشاره ک« کارگر» یجا به «شده مهیب» واژه بر دیتأک نیو همچن «یاجتماع مهیب» یجا به «یاجتماع

 قانون نیمشموالن ا سازمان، لیبر اساس ماده چهار قانون تشک. شد یوزارت رفاه اداره م ظرن ریسازمان ز

ف و مشاغل، رح صاحبان کنند، یحقوق کار م ایمزد  افتیکه به هر عنوان در مقابل در یافراد بودند از: عبارت

 یولت براقانون، د نیا 28  ماده موجب بهو فوت.  یازکارافتادگ ،یبازنشستگ یها یمستمر کنندگان افتیو در

 .را بر عهده گرفت مهیحق ب درصد شد و پرداخت سه میسه مهیب یمال نیبار در امر تأم نیاول
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در  یهربانش و یافسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمر کی عائله درجه یسازمان خدمات درمان سیتأس

سته واب)1352خردادماه  در یدولت یشرکتها نیمستخدم فهیو وظ یصندوق بازنشستگ سیتأس، 1351 اسفندماه

و 1352دولت در سال نیمستخدم یخدمات درمان نیسازمان تأم لی(، تشکیو استخدام یبه سازمان امور ادار

دولت  یا مهیاقدامات ب گریاز د1353 رماهیت در یثابت شهردار نیمستخدمفه یو وظ یصندوق بازنشستگ لیتشک

 .دوره بود نیدر ا

 کیل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلحتش 2 – 3 – 1

 ادغام از _ 1379 مصوب _ قانون برنامه پنجم توسعه 174مسلح بر طبق ماده   یروهاین یاجتماع نیتأم سازمان

 ن انقالبسپاه پاسدارا یو بازنشستگ مهیب و سازمان رانیا یاسالم یارتش جمهور یو بازنشستگ مهبی سازمان

مسلح  یروهاین یو سازمان خدمات درمان رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین یو بازنشستگ مهیو ب یاسالم

 .دیگرد جادیا

 2تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 3 – 3  - 1

 رانیا یالماس ینظام جمهور یتحقق اهداف واال یدر راستا ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیصندوق ب

 لیذ رانیا یاسالم یجمهور یشده است. در متن قانون اساس سیو تاس ینیب شیپ یقانون اساس 29ماده  یو اجرا

 است:  مقرر شده29ماده 

، یماندگ در راه ،یسرپرست یب ،ی، ازکارافتادگیری، پیکاری، بیاز نظر بازنشستگ یاجتماع نیاز تأم یرخوردارب»

 است ی، حقرهیو غ مهیب صورت به یپزشک یها و مراقبت یو درمان یهداشتب خدمات به ازی، نو سوانح حوادث

 مردم، خدمات از مشارکت حاصل یو درآمدها یعموم یدرآمدها از محل نیقوان طبق است موظف . دولتیهمگان

 .«کند نیافراد کشور تأم کی کی یرا برا فوق یمال یها تیو حما

 ماهیت حقوقی و وظایف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایین و عشایر 1 – 3 – 3- 1

ت خدما تیکشور و گسترش پوشش و جامع یاجتماع نینظام تام یاصل و به منظور سامانده نیا یراستا در

مجلس  21/02/1383مصوب  یاجتماع نیقانون ساختار نظام جامع رفاه و تام ران،یا فیبه آحاد ملت شر یامهیب

 گرمهیارگانه باز ارکان چه یکی وانرا به عن ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیصندوق ب ،یاسالم یراشو

 ده است.مقرر نمو یمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ذیلدر  یسازوکارو به عنوان  فیتعر یاجتماع

 اتیه یاز سو 12/11/1383 خیدر تار ریو عشا ناییکشاورزان، روستا یاجتماع مهینامه ب نییآ ریمس نیدر ادامه ا

  .دیگرد سیتاس ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیبو صندوق  بیتصو رانیمحترم وز

                                            
 سایت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 2
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و  یالمو استقالل  یحقوق تیشخص یدارا یدولت یا موسسهمذکور،  نامهنییآ 20صندوق مطابق ماده  نیا

سسات  موت نهادها و سبه فهر یاسالم یمجلس شورا 10/04/1388 بوده و بر اساس مصوبه  یو استخدام یادار

 .است دهیالحاق گرد یدولت ریغ یعموم

م ماهیت تک تک صندوق ها از منظر حقوقی جای بررسی دارد؛ باید مشخص شود کدام صندوق خصوصی و کدا

ی یا سسه، عمومدولتی است و دقیقا نسبت این صندوق ها با دولت و بیت المال چیست. چطور می شود یک مو

هرگونه کسری  دولتی تلقی شود اما به هیچ وجه به دولت و نهادهای نظارتی پاسخگو نباشد؟ این در حالی است که

ود و همه بودجه این نهاد و عدم توانایی آن در تامین مستمری بازنشستگان مستقیما توسط دولت جبران می ش

ال ها معوقات ضمن مسلما دولتی که می تواند تا ماه ها و سهزینه های آن از جیب بیت المال خرج می شود!! در 

را پاسخگو و  شرکت های بیمه ای را به تعویق انداخته و پرداخت نکند، قطعا می تواند از طریق راهکاری آن ها

ی بود. )ضمنا اشفاف کند. به نظر حقیر باید به دنبال این راهکار و مطالبه ی آن از دولت و سازمان های بیمه 

اه می شود، شاید از آن جا که اوال لبه اجتماعی ندارد و ثانیا به نوعی دولت و حاکمیت هم همر ینین راهکارهایچ

 بهتر جای پرداختن داشته باشد و بتوان از آن انتظار نتیجه ی مطلوب داشت(

اعم از  ور،خود در سراسر کش یکارگزار  2000حدود  قیکه از طر است ریبه شرح زاین صندوق  تیموضوع فعال

ها  ها و روستا مستقل، در مراکز دهستان یها یکارگزار زیو ن ها یاریده ،ییروستا دیتول یتعاون یهاشرکت

 .ردیپذ یصورت م

  :صندوق یهاتیفعال

 ،به افراد مشمول ریو عشا انییکشاورزان، روستا مهیو گسترش ب میتعم .1

 ر؛یو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیبوجوه موضوع صندوق  هیو تمرکز کل یورجمع آ . 2

 شده؛ رهیو ذخ یاز وجوه جار یبردارو بهره یگذارهیسرما. 3

 .و فوت( یاز کار افتادگ ،یریپ ینامه ) شامل مستمر نییانجام تعهدات موضوع آ . 4

 میر جهت تعمد یامهیخود را موظف به توسعه پوشش ب ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیب صندوق

و سهولت  یاجتماع مهیگسترش فرهنگ ب نی. همچنداندیم ریمزد بگ ریافراد غ ریفراگ مهیجامعه هدف به ب

 یمله مواردجبا تعهدات از  اسبمتن مهیو اصالح نرخ ب دنیو تنوع بخش یامهیدر استفاده از خدمات ب یدسترس

 .شده است نهیصندوق نهاد فیاست که در زمره وظا
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 3تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری 4 – 3 – 1

 یبازنشستگ قانون مزبور اداره کل 70به موجب ماده  31/3/1345 خیدر تار یقانون استخدام کشور بیاز تصو پس

منتزع و  یارائتعهدات خود از وزارت د و اسناد و اوراق و بودجه و یصندوق بازنشستگ یو موجود یدارائ هیبا کل

صندوق  1354ه ماده مذکور از اول سال یو براساس اصالح دیکشور گرد یتخداماس و یتابع سازمان امورادار

 دیردگ لیکشور تشک یو استخدام یمستقل وابسته به سازمان امورادار یبه صورت موسسه ا یکشور یبازنشستگ

ازمان س لیشکتو 11/12/1378 خیبودجه در تار کشور و برنامه و یو استخدام یادار امور یها . با ادغام سازمان

 بیا تصوب ؛سازمان شد نیاز موسسات تابعه ا یکی زین یکشور یبازنشستگ دوقکشور، صن یزیو برنامه ر تیریمد

، صندوق ونقان نیا 17ماده  2و به موجب تبصره  21/2/1383 خیدر تار یاجتماع نیقانون نظام جامع رفاه وتام

و  دیگرد یاجتماع نیع و تابع وزارت رفاه وتامکشور منتز یزیوبرنامه ر تیریاز سازمان مد یکشور یبازنشستگ

 .گردد یاداره م یکشور یتوسط صندوق بازنشستگ

 یحقوق تیشخص ی، دارایا مهیب یسازمان موسسه ا نی، ایکشور یبه استناد اساسنامه صندوق بازنشستگ

تخدمان مس یتگصندوق بازنشس اداره امور تیاست که مسئول یاجتماع نیوابسته به وزارت رفاه وتامو  مستقل

 . مربوط عهده دار است یمقررات استخدام تیرا با رعا یکشور یمشمول مقررات بازنشستگ

 : عبارتند از یکشور یمقررات بازنشستگ نیمشمول عمده

 یخدمات کشور تیریمشمول قانون مد یرسم نیمستخدم - 1    

 یآموزش عال ها و موسسات دانشگاه یعلم اتیه یاعضا ینامه استخدام نیمشمول آئ یرسم نیمستخدم – 2    

 قضات یمشمول مقررات استخدام یو دادگستر هیقضات قوه قضائ – 3    

 . ورخارجهوزارت ام ی( وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدام یاسی)کادر س یرسم نیمستخدم – 4    

 تهران یسراسر کشور به استثناء شهردار یها یثابت شهردار نیمستخدم – 5    

صندوق  فهیو وظ یاستفاده از مقررات بازنشستگ ی)متقاض یاجرائ یها دستگاه یمانیپ نیمستخدم – 6    

 (یکشور یبازنشستگ

 ه چهارم توسعه(قانون برنام 147و ماده  یوزارت راه وترابر یدیبازخر نی) مستخدم انیفرما شیخو – 7    

                                            
 سایت صندوق بازنشستگی کشوری 3
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 تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران 5 – 3 – 1

شرکت ملی  های قبل از انقالب اسالمی و تشکیل صندوق بازنشستگی در سابقه صندوق بازنشستگی فوالد به سال

نقالب با شورای ا 28/09/1358گردد. پس از انقالب اسالمی طبق الیحه قانونی مصوب  می ذوب آهن ایران باز

صندوق  کیل شرکت ملی فوالد ایران،ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صندوق فوالد ایران و تش

د. در همین به فعالیت خود ادامه دا «صندوق بازنشستگی شرکت ملی فوالد ایران»بازنشستگی فوالد تحت عنوان 

یت و موسسه صندوق حما»هیات مدیره شرکت ملی فوالد ایران،  18/03/1376راستا نهایتا بر اساس مصوبه 

 د.اساسنامه مصوب هیات مدیره شرکت ملی فوالد ایران تاسیس شبر مبنای  «بازنشستگی کارکنان فوالد

 بانی بیمهکه م های بازنشستگی خصوصی و عمومی کشور، بیش از آن اما از همان ابتدا مانند بسیاری از صندوق

 بندی سازوکارها و آیین های تشکیل، صورتای و اکچوئری مورد توجه قرار گیرد، اقتضائات اقتصاد سیاسی زمینه

دوق بود و دار بودند. تاسیس این صندوق در اوج فعالیت صنایع فلزی تحت پوشش صن های صندوق را عهده نامه

ار مانع لحاظ های صندوق را ایجاد کنند، بلکه سرمستی ناشی از منابع سرش بیش از آنکه مبانی اکچوئری بنیان

 .بگیر و کسورپرداز( آن شد)حقوقهای نامشخص آینده صندوق و مشترکین  کردن تعهدات آتی و افق

ت تعداد که در طول زمان همچنان نسب در مورد این بایدشود زمانی که یک صندوق بازنشستگی تاسیس می

اصل شود. یعنی مشترکین کسورپرداز به بازنشسته )نسبت پشتیبانی( از رقم قابل قبولی برخوردار باشد اطمینان ح

تا صندوق  ها و منابع و مصارف صندوق وجود داشته باشد ها و خروجی دیهمواره رابطه منطقی میان تعداد ورو

شترکین و مهای تحت پوشش، ویژگی  پایدار شود. اما در صندوق فوالد از همان ابتدا با توجه به ماهیت شرکت

تعداد  بگیران از شد که با گذشت زمان تعداد حقوق بینی می های اقتصاد کالن، پیش البته مشکالت و چالش

لیدی، از کپرداز به طرز شگرفی پیشی بگیرد. اما در نتیجه عدم توجه به همین اصل ساده اما  مشترکین کسور

 . های ابتدایی، صندوق فوالد عالیم بلوغ و یا به زبانی دیگر پیری را از خود نشان داد همان سال

 4تشکیل صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران  6 – 3 – 1

دامی بیمه مرکزی آیین نامه استخ 45لغایت  32قانون تاسیس بیمه مرکزی و در اجرای مواد  9بند ماده  با توجه به

ه است. مجلسین سابق، صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران تاسیس شد 1354ایران، مصوب تیرماه 

وق، دریافت عالیت اصلی این صنداین صندوق، صندوق مستقلی است که بیمه مرکزی ایران آن را اداره می کند. ف

ی طبق کسور بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران، پرداخت حقوق بازنشستگی و استرداد کسور بازنشستگ

 مقررات این آیین نامه است. 

                                            
 77975پرتال جامع علوم انسانی، کد مطلب:  4
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از جمع  درصد 30آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران، معادل  67براساس ماده 

درصد  21درصد سهم کارمند و  9)تطبیق، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه کارمندان رسمی حقوق، تفاوت 

 در پایان هر ماه به حساب درآمد منظور می گردد.  سهم بیمه مرکزی ایران(

 تشکیل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی 7 – 3 – 1

 یازنشستگب یمقررات اصالح 1براساس ماده  ،یانوردیدر و سازمان بنادر نیمستخدم فهیو وظ یصندوق بازنشستگ

سازمان  نیا یمنامه استخدا نییآ 35و به استناد ماده  یانوردیدر و سازمان بنادر ینامه استخدام نییآ فهیو وظ

و فوت  یادگ، ازکارافتیریاز پ یناش ثراتکارمندان در برابر ا تی( بر اساس قانون حما1349)مصوب مرداد ماه 

و  یبازنشستگ یمقررات اصالح 3شد و مطابق با مفاد ماده  سیتاس 1353( در سال 1349اسفند ماه )مصوب 

ندوق ص یسازمان بوده و تحت نظر شورا یعال یشورا 1354ماه  وریاساسنامه مصوب شهر یمذکور، دارا فهیوظ

 . شود یاداره م یانوردیدرسازمان بنادرو رعاملیمد استیبه ر

بوده  یقوقح تیشخص یبوده و دارا یانوردیدر و وابسته به سازمان بنادر نیمستخدم فهیو وظ یبازنشستگ صندوق

 .است یاستقالل مال یاز منابع، دارا یو از لحاظ اداره و بهره بردار

از شهرستان  کیصندوق در هر  یشورا بیتواند با تصو یم ازیدارد و در صورت ن صندوق در تهران قرار یمرکز دفتر

 .دینما ریشعبه دا ای یندگینما زیرج از کشور ندر خا ایها و 

به عنوان  یانوردیعامل سازمان بنادرودر ریو مد یو شهرساز راه ریمتشکل ازمعاون محترم وز شورای صندوق

کارشناسان ارشد و با تجربه  در امور  ای نیو توسعه منابع ، دو تن از مشاور یزیشورا، معاون محترم برنامه ر استیر

 5صندوق است . سیسازمان و رئ نیو رفاه ا یبازنشستگ

 تشکیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 8 – 3 – 1

موضوع تشکیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان 

قانون تاسیس و  2اده دار در این خصوص بررسی گردید و این سازمان با توجه به م مرجع قانونی و صالحیت

موافقت اصولی خود را با  26/11/1354مورخ  4118اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مجوز 

تاسیس صندوق اعالم داشت. شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در جلسه شماره هشتاد و 

وافقت با تشکیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، هشت اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ضمن م

اعالم نمود. در ادامه نیز پس از تایید و تصویب سی و نهمین جلسه شورای  1/1/1355اجرایی شدن صندوق را از 

عالی تامین اجتماعی مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش و موافقت وزارت بهداری و 

                                            
 صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی 5
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مورخ  1/4062ای به شماره رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی طی مکاتبهبهزیستی وقت، 

دارد. و موافقت خود را با ثبت قانونی صندوق به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اعالم می 2/7/1356

اصالحی قانون ثبت موسسات  آیین نامه 8در تاریخ بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش به استناد ماده 

در اداره کل ثبت  1880غیرتجاری این صندوق با نام صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت شماره 

در  30/11/1356به تاریخ  29135/6شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن به شماره 

 .چاپ و منتشر گردید 3/12/1356روزنامه رسمی مورخ 

سط بدین ترتیب صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز پس از مطالعات عمیق علمی و اصول بیمه گری تو

ظیفه وبه منظور تامین و برقراری حقوق بازنشستگی ازکارافتادگی و حقوق  1355کارشناسان خبره از سال 

فعالیت خود  تابعه و وابستهبازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ها و واحدهای 

  .را آغاز نمود

ن خبره صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز پس از مطالعات عمیق علمی و اصول بیمه گری توسط کارشناسا

زی صنایع قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسا 2پس از طی تشریفات قانونی الزم بر اساس ماده  1355از سال 

فقت نامه تشکیل ر اداری و استخدامی کشور و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مواایران و موافقت سازمان امو

ازکارافتادگی  وصندوق به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی ثبت و به منظور تامین و برقراری حقوق ایام بازنشستگی 

بعه و وابسته واحدهای تا و حقوق وظیفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ها و

لیان به منظور فعالیت خود را آغاز نمود. تغییرات الزم در اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق در طول سا

 توسعه دامنه فعالیت و جذب اعضای جدید منطبق با قوانین موضوعه کشور انجام پذیرفته است .

 : ارکان تشکیالتی  صندوق عبارت است از

 ی عالی متشکل از مدیران عامل شرکت های ملحق شده به صندوق یا نمایندگانالف ـ شورا

 شاغل در شرکت های ملحق شده به صندوق اعضاء منتخب نمایندگان –تام االختیار آنان 

 . دو نفر نماینده کانون بازنشستگان

  . امناء متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل منتخب شورای عالیب ـ هیأت

 . امناء پ ـ رئیس کل ، منتخب هیأت

 . ،  منتخب شورای عالیت ـ حسابرس )بازرس(
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های کلی صندوق از  گیری ها و تعیین سیاست ها و خط مشیبدین ترتیب  مشارکت فعاالنه اعضاء در تصمیم

ای عالی انجام  امناء  منتخب شورطریق  شورای عالی تحقق یافته و  اداره  امور  صندوق  نیز از طریق هیأت

 .پذیردمی

و ده نفر عضو منتخب شورای  شورای سیاست گذاری و راهبردی متشکل از اعضای اصلی و علی البدل هیأت امناء

ه نمایندگی بعالی که حائز ویژگی های ممتاز از بعد دانش ، تجربه ، تخصص و تعهد الزم می باشند در طی سال 

وق و نیز جزیه و تحلیل و کارشناسی مطالب و موضوعات مرتبط به صنداز طرف شورای عالی نسبت به بررسی ، ت

 . موارد تفویض شده از سوی شورای عالی حسب مورد اقدام و اتخاذ تصمیم می نمایند

( اساسنامه صندوق ، کلیه دارائی های صندوق به  هر مبلغ  و کیفیت متعلق به اعضاء بوده و 6به موجب ماده )

فاه و حقوق  ایام بازنشستگی و  ازکارافتادگی  اعضاء و حقوق وظیفه بازماندگان آنان به صرفاً در جهت  تأمین ر

 6مصرف خواهد رسید.

 تشکیل صندوق بازنشستگی شهرداری تهران  9 – 3  - 1

 یاصالح 58تهران به استناد ماده  یثابت شهردار نیمستخدم فهیو وظ یسازمان بازنشستگ 1354/05/04 خیدر تار

به منظور  رانیوز أتیه 1345/9/19تهران مصوب  یشهردار ینامه استخدام نیآئ 47و ماده  ها یارقانون شهرد

اساسنامه مصوب  کیماده  سو بر اسا شده لیتهران تشک یکارمندان شهردار یبازنشستگ مهیصندوق ب جادیا

گردد.  یاداره م یشستگبوده و بر اساس ضوابط بازن یو ادار یو استقالل مال یحقوق تیشخص ی، داراوزارت کشور

است  دهیانجمن شهر تهران رس بیو به تصو شده نیتدو 1353در سال  لیاساسنامه سازمان در هنگام تشک نیاول

 نیکه آخر دهیمجددًا ارائه گرد 1375و  1368در سنوات  راتییتغ یسر کیبا انجام  نیتدو نیاول خیو از تار

 خیمقام محترم وقت وزارت کشور در تار 1375/12/26افقت مورخ از مواد به استناد مو یبا اصالح برخ راتییتغ

 7.است دهیشهردار تهران رس بیبه تصو 1375/12/28

 8تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری 10 – 3 – 1

وقت  ریسط وزتو 1341ماه سال  ریمصوب ت یدادگستر یسفر وکال نهینامه تعرفه حق الوکاله و هز نیآئ بیبا تصو

 .برداشته شد یدادگستر یاز وکال تیبه منظور حما یصندوق جادیگام در جهت ا نینخست ،یدادگستر

                                            
 دوق حمایت و بازنشستگی آینده سازصن 6
 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 7
 مایت وکال و کارگشایان دادگستریصندوق ح 8
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 پردازندیم اتیمعادل نصف آنچه را بابت مال اتیموقع پرداخت مال دینامه مذکور، وکال با نی( آئ12موجب ماده ) به

پرداخت  یدادگستر یماه به کانون وکال هر انیبپردازند که در پا یدادگستر یصندوق تعاون وکال به حسابدار یبرا

 .شود

 میظتن یدادگستر یشد که توسط کانون وکال ینامه ا نیآئ میمصرف وجوه صندوق تعاون موکول به تنظ طرز

 .برسد یوزارت دادگستر بیشود و به تصو

 ینفر وکال 7ز امنا مرکب ا ئتیشد. اداره امور صندوق به ه بیو تصو هینامه مورد بحث ته نیسال بعد آئ 6 حدود

 .به عنوان بازرسان انتخاب شدند زیتن ن 2مرکز سپرده شد و بعالوه میمق یدادگستر

مسترد  یوجوه پرداخت دیخاص و با طیبود تحت شرا ماریب یو وکال نیصندوق پرداخت مساعده به معلول تعهدات

صندوق و  تیآن قبول عضو یراربرق طیبطور ماهانه قابل پرداخت بود که از جمله شرا نیتأم یشد، اما مقرر یم

 .مقرر بود تیاز پانزده سال پرداخت حق عضو شیحداقل ب

 نیگزیجا14/02/1350مصوب  یدادگستر یکانون وکال یها نهیهز نیصندوق تعاون وکال و تأم لیتشک قانون

 یارافتادگاز ک ،یریدر زمان پ انیو کارگشا یدادگستر یصندوق کمک به وکال نیا فهینامه مذکور شد، وظ نیآئ

و مساعده  کمک نیاز ا یریبهره گ مار،یب یپرداخت مساعده به وکال نیو کمک به بازماندگان آنان بود و همچن

 .چندان سهل نبود و مورد استقبال قرار نگرفت

وکال  یرخوردارب یالزم برا یامور وکالت در صدد برآمدند، امکانات قانون شکسوتانیپ 1350دهه  هیاول یسالها در

 .اقشار فراهم گردد ریو ... همانند سا یقوق بازنشستگاز ح

 دیردگ 29/10/1355مصوب  یدادگستر انیوکال و کارگشا تیصندوق حما لیقانون تشک بیمنجر به تصو تالشها

 یارائمحول شد. در ضمن د نیمشترک مجلس ونیسیتوسط کم ینامه اجرائ نیآئ بیآن به تصو یاجرا یو چگونگ

 .صندوق منتقل و صندوق تعاون منحل شد نیوکال به ا و تعهدات صندوق تعاون

ما بعلت ا د،یرس یاجتماع نیتأم یعالیشورا بیبه تصو 09/03/1357 خیوکال هم در تار تیصندوق حما اساسنامه

 .نتوانست شروع بکار کند تیصندوق حما ،ینامه اجرائ نیآئ بیمعوق ماندن تصو

 23/08/1375مصوب  یدادگستر انیوکال و کارگشا تیصندوق حما لی( قانون تشک8قانون اصالح ماده ) بیتصو با

 میامکان تنظ بیترت نیمحول شد و به ا رانیوز ئتیآن به ه بیو تصو یبه وزارت دادگستر ینامه اجرائ نیآئ هیته

 .سال فراهم شد ستیب بینامه پس از قر نیآئ بیو تصو
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 خیر تاردشد که دو سال بعد  رانیوز اتیه میتقد 17/01/1376مورخ  7608/15 شنهادیپ یط ینامه اجرائ نیآئ

فراهم  1378وکال از آغاز سال  تیصندوق حما تیو امکان شروع فعال دیرس رانیوز اتیه بیبه تصو 05/12/1377

 .شد

 تشکیل صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 11 – 3 – 1 

سیار بمیالدی(  1948خورشیدی ) 1326شکیالت، یعنی سال فعالیت صندوق بازنشستگی در آغاز به کار این ت

تگی و پس محدود بود و چند کارمند در حسابداری پاالیشگاه آبادان وظیفه نگهداری حساب های صندوق بازنشس

 .انداز را عهده دار بودند

رات مقربا تشکیل صندوق مالی صندوق های بازنشستگی و پس انداز، بالفاصله پس از تصویب  1337از سال 

شغلی  اجرایی، هیاتی از طرف شرکت ملی نفت ایران و همکاری شرکت های کنسرسیوم برای رسیدگی به سوابق

ای مذکور کارمندان تشکیل شد. این هیات که مرکب از چهار نفر بود، از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت ه

د. تهیه این ر سراسر مناطق صنعت نفت گردیمامور تهیه پرونده های اطالعات مربوط به سوابق خدمت کارمندان د

داز در سازمان جدید صندوق های بازنشستگی و پس ان 1339اطالعات حدود دو سال تمام طول کشید و از سال 

 .تهران شروع به کار کرد

لی در سال واز لحاظ سازمانی صندوق بازنشستگی اولیه کارمندان صنعت نفت، زیرمجموعه امور مالی شرکت بود، 

ن( قرار به سازمانی مستقل تبدیل شد و زیر نظر هیات امنای صندوق )هیات مدیره شرکت ملی نفت ایرا 1337

 .گرفت

زنشستگی قرار داشت ر اجرایی نیز امور مالی صندوق ها در سازمان صندوق ها و امور اداری آن در واحد امور باظاز ن

 .مه بازنشستگی بوده استکه وظیفه این واحد تطبیق وضع کارمندان با مفاد آئین نا

 توسعه صندوق ها و تاسیس صندوق پس انداز کارگران

پس انداز  با توسعه سازمان صندوق ها که به دلیل گسترش فعالیت ها آنها بود، وظایف دیگری از جمله صندوق

ر به صنعت نحصکارگران، به وظایف صندوق ها اضافه شد. این مورد در وظایف مرتبط به قانون کار دیده نشده و م

 .نفت بود

هر ماه  بنا به تصمیم هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای کارگران نیز صندوق پس اندازی تاسیس شد که

 .کارگران و کارفرمای مربوطه وجوهی به حساب پس انداز کارگران واریز می کردند
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و پس  ندوق های بازنشستگیوظیفه نگهداری حساب ها و مدیریت صندوق پس انداز کارگران نیز به سازمان ص

 .انداز کارمندان واگذار گردید

 :نمودار کلی سازمان صندوق ها را می توان به شرح زیر خالصه کرد

ران، حسابداری امور مالی صندوق ها، شامل حسابداری بازنشستگی و پس انداز کارمندان. حسابداری پس انداز کارگ

 .مالی و دفتر اداری کل صندوق ها

 .رکنان شامل اداره وام کارمندان، اداره وام کارگرانامور وام کا

واحدهای ستادی شامل امور ارزیابی، امور حقوقی، امور سرمایه گذاری و سایر واحدهای مرتبط با فعالیت صندوق 

 9ها.

 10بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شخصیت حقوقی صندوق

 یاانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مؤسسهپس ،یبازنشستگ یهااساسنامه صندوق، صندوق کیاساس ماده  بر

ارد دمستقل  یو ادار یمال ،یحقوق تیصنعت نفت است که شخص یصندوق بازنشستگ یمتعلق به اعضا یردولتیغ

 یوابط ناشضاساسنامه مذکور و  دو مفا 1391وزارت نفت مصوب  اراتیو اخت فی( قانون وظا14و وفق حکم ماده )

 .شودیاره ماز آن اد

 یکشور استخدام یقانون فهیو وظ یقانون اصالح مقررات بازنشستگ« 1»ماده « 3»و « 1» یموجب تبصره ها به

 یام کشورقانون استخد فهیو وظ یمواد قانون اصالح مقررات بازنشستگ یموضوع ماده واحده قانون اصالح برخ

مستقل دارد و طبق  یقحقو تیت، شخصکارکنان صنعت نفت، نخس ی، صندوق بازنشستگ1380.5.24مصوب 

 .دولت مستثنا است یو مقررات عموم نیو دوم، از شمول قوان شودیضوابط خود اداره م

 اراتیو اخت فی( قانون وظا14صندوق به استناد ماده ) یامنا ئتیصندوق ه سیتأس یمفاد و مستندات قانون درباره

قباً اساسنامه اساسنامه صندوق کرد که متعا نیو تدو هیه تهاقدام ب ،یاسالم یمجلس شورا 1391وزارت نفت مصوب 

 .تثبت شده اس 1393.12.27 خیدر تار یرتجاریغ یهاو مؤسسه اهاداره ثبت شرکت قیاز طر ادشدهی

  :11انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتپس ،یبازنشستگ یهاصندوق سیرئ ،یافخم زروان

                                            
htصنعت نفت، مدیریت موزه ها و مرکز اسناد  9 t ps ://pl i nk.i r /mbowV   
 4753سایت صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، کد مطلب:  10
 284519شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی)شانا(، کد مطلب:  11
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سال هم اکنون به عنوان  70از  شیب یرکنان صنعت نفت با قدمتانداز و رفاه کاپس ،یبازنشستگ یهاصندوق

 .عهده دارد را به یدرمان یها نهیو هز یخود و پرداخت مستمر نفعان یخدمت به ذ تیبزرگ مسئول یامجموعه

اخت انواع شامل پرد یگرید فیوظا ،یو پرداخت مستمر نیافزون بر تأم یاجتماع نینهاد فعال در نظام تأم نیا

رائه خدمات او  هیآت نیانداز کارکنان، طرح تأم صندوق پس لیبه شاغالن و بازنشستگان، تشک التیها و تسه کمک

 .دارد دهعه به زیو فوق برنامه را ن یرفاه ،یدرمان یها نهیمتنوع در زم

پوشش  ریز دتعداد بازنشستگان و افرا شیو افزا ییایجغراف یصنعت نفت با توجه به پراکندگ یبازنشستگ صندوق

اساسنامه  بیا تصوبخود را توسعه داده و  یها تیمربوطه، دامنه فعال فیانجام بهتر وظا یآنان در سراسر کشور، برا

 .قرار گرفته است یخدمات و یا مهیب میسازمان عظ کی گاهیمستقل در جا یحقوق تیو شخص

فت براساس مقررات نو رفاه کارکنان صنعت انداز پس ،یبازنشستگ یها صندوق، تحت عنوان صندوق تیفعال یمبنا

 یهم دد خیو اصالحات آن در تار رییبوده که پس از تغ 1332 ماه ینفت در د یعال یمصوب شورا یبازنشستگ

 .قرار گرفته است یازنشستگمقررات ب یو مالک عمل صندوق در اجرا افتهیو انتشار  نیتدو 1344 ماه

رکت ش رهیمد ئتیه 1377.10.29جلسه مورخ  نیو صد و هشتاد و پنجم کهزاریبه موجب مصوبه  1377سال  در

، 1377.11.26خ مور 201/1185-20741ابالغ مصوبه شماره  یصندوق( ط یامنا ئتی)به عنوان ه رانینفت ا یمل

 .و ابالغ شد بینفت تصو عتکنان صنانداز و رفاه کارپس ،یبازنشستگ یهامقررات مربوط به اداره صندوق

امنا  ئتیر هنظ ریز ن،یشیپ یساختار ادار یها تیو مسئول اراتیمصوبه، صندوق با حفظ حقوق و اخت نیا براساس

 .شودیاداره م رانینفت ا یشرکت مل رهیمد ئتیه یمشتمل بر اعضا

نفت  یل( قانون اساسنامه شرکت م35حاصل از بند )م( ماده ) اریطبق اخت 1393صندوق در سال  یامنا ئتیه

 نیبه تدو ، اقدام1391.20.19وزارت نفت مصوب  اراتیو اخت فی( قانون وظا14و حکم ماده ) 1356مصوب  رانیا

 یهاها و مؤسسهثبت شرکت ارهاد قیصندوق از طر یحقوق تیو ثبت شخص سیاساسنامه مستقل و تأس بیو تصو

 .کرد یرتجاریغ

 تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 12 – 3 – 1

)بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران،  یخصوص یها بانک هی،کل1359کشور در سال  یها بانک قبـل از ادغـام

پارس، عمران ، اعتبارات صنعتی ، تجارت خارجی ایران ، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، 

ورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایران و خا کار ، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین المللی ایران و ژاپن،

ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین المللی ایران، 

از  یرا که بابـت کسـورات بازنشستگ یگسترش آذربایجان ، گسترش خزر،گسترش خوزستان و فرهنگیان( وجوه
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)  یدولت یها نمودند و بانک یم زیوار یاجتماع ـنیکردند به حساب سازمان تام یم افتیدرخود  ـنیتخدممس

ایران، بانک سپـه و بانک رهنی ایران( هر   یبانک کشاورز ران،یا یبانک مل اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی،

 .دک بودندر داخل بان یاختصاص یصنـدوق بازنشستگ یکدام دارا

صندوق  سیاستو  لیتشک یقانونـ حـهیبـراسـاس ال ها، شدن بانک یبا اعالم مل یانقالب اسالم یـروزیبعد از پ 

 یها نکبا هیکل 25/04/1359ادغام شده مصوب  یمل یاه و پس انـداز بانک ی، ازکارافتادگفهیوظ یبازنشستگ

اه کارگـران، سپه، بانک رفبانـک  ،یـاورزمسکن، بانک کش ران،بانکیا یمذکور )بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک مل

نک توسعه با ،یاسناد بانک یاپایاستـان( و سپس اتاق پا یهـا بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانک

 د.صندوق در آمدن تیبه عضو رانیو بانک قرض الحسنه مهر ا رانیصادرات ا

 تشکیل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 13 – 3 – 1

حبان با تصویب مجمع عمومی صا 1361/11/8شرکت ملی صنایع مس ایران در تاریخ  بازنشستگی دوقنموسسه ص

ملی  بر اساس فصل یازدهم آئین نامه استخدامی شرکت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران موجودیت یافته و

 .صنایع مس ایران آغاز به فعالیت نموده است

ه دوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران طی شمارتحت عنوان موسسه صن 1380/02/11سپس در تاریخ 

 .ها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده است در اداره ثبت شرکت 1380/02/11مورخ  242

 یاسالم یرجمهو تیتابع یو دارا یو ادار یو استقالل مال یحقوق تیشخص یو دارا یرانتفاعیغ یموسسه ا صندوق

  .است رانیا

 ای یبازنشستگ یحقوق و مستمر نیو تام یو رفاه یمال التیارائه خدمات و تسهصندوق  لیاز تشک هدف

بازماندگان  وها و موسسات وابسته به آن  و شرکت رانیمس ا عیصنا یثابت شرکت مل نیمستخدم یکل یازکارافتادگ

، یمختلف صنعت یاه تیو انجام فعال اهه پروژ یاجرا قیو رفاه اعضاء از طر هیآت نیتام نیآنها و همچن طیواجد شرا

 .است رهیغ و ی، مالی، خدماتیاقتصاد ،ی، بازرگانیمعدن

 ریه موارد زمختلف ازجمل یهانهیتواند در زم یاساسنامه، صندوق م 2منظور تحقق اهداف مندرج در ماده  به

 .دینما تیفعال

 یمعدن ،یصنعت یدهاانواع واح جادیساخت، اجاره و ا ل،یفروش، اداره، توسعه، تکم د،یخر ،یگذارهیسرما، 

 .شودیبه موارد فوق مربوط م یکه بنحو یتیو انجام هرگونه فعال یخدمات ،یساختمان ،یکشاورز

 یحقوق ای یقیها با اشخاص حق مشارکت در آن ایو  یرتجاریو موسسات غ یتجار یها انواع شرکت جادیا. 

 و مشاوره یتیریمد ،یخدمات ،یاقتصاد ،یمال ،یارائه خدمات فن 
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 قیاز طر ایهادار و بازار بورس اوراق ب قیها و اوراق بهادار از طر م معامالت سهام و انواع مختلف شرکتانجا 

 گرید

 و  در داخل و خارج کشور یندگینما یاعطا ،یو خارج یها و موسسات داخل از شرکت یندگیاخذ نما

 شعبه جادیا

 یاعتبارو  یها و موسسات مال بانک یو اعتبار یمال التیاستفاده از تسه 

 کشور یجار نیمقررات و قوان تیبا رعا یا مهیو ب یو اعتبار یموسسات مال جادیا 

 دیتحقق اهداف صندوق الزم و مف یبرا میمستق ریاغیو  میکه بطور مستق یاتیامور و عمل هیمبادرت به کل 

 12باشد.

 های بازنشستگی کشورپشتوانه قانونی صندوق 4 – 1

 ت:شکیل و پشتوانه قانونی صندوق های بازنشستگی کشور به شکل زیر اسدر مجموع می توان گفت نحوه ت

 نحوه تشکیل و پشتوانه قانونی نام صندوق یا سازمان بیمه ای

 نیقانون تأم بیبا تصو 1354سال درتشکیل  سازمان تامین اجتماعی

 و سازمان یاجتماع یها مهیبحاصل ادغام  -یاجتماع

ر اره سازمان زیر نظاد – انییروستا یاجتماع یها مهیب

مشموالن قانون تشکیل سازمان: افرادی  –وزارت رفاه 

 یحقوق کار م ایمزد  افتیدر مقابل درکه به هر عنوان 

 کنندگان افتیرف و مشاغل، و درح صاحبان کنند،

به  – و فوت یازکارافتادگ ،یبازنشستگ یها یمستمر

این قانون دولت برای اولین بار در  28موجب ماده 

م درصد از حق بیمه سهی 3ن مالی بیمه با پرداخت تامی

 شد.

مصوب  _قانون برنامه پنجم توسعه  174طبق ماده   سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

ارتش  یو بازنشستگ مهیاز ادغام سازمان ب _ 1379

 یو بازنشستگ مهیو سازمان ب رانیا یاسالم یجمهور

 یبازنشستگ و مهیو ب یسپاه پاسداران انقالب اسالم

و سازمان  رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین

 .دیگرد جادیمسلح ا یروهاین یخدمات درمان

                                            
  صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 12
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یل وزارت ذ-قانون اساسی 29تاسیس طبق ماده  رصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشای

امین رفاه و ت معرفی طبق قانون ساختار جامع-تعاون

ویب آیین نامه و و تص 21/02/1383اجتماعی مصوب 

از سوی هیئت 12/11/1383تشکیل صندوق در تاریخ 

وسسه عمومی غیردولتی)طبق مصوبه م-وزیران

 مجلس( 10/04/1388

ذیل سازمان امور اداری  54تشکیل در سال  صندوق بازنشستگی کشوری

قانون نظام جامع  17اده م 2طبق تبصره-استخدامی

موسسه ، 21/2/1383مصوب  رفاه و تامین اجتماعی

 و تامین اجتماعی حقوقی مستقل تابع وزارت رفاه

از پیش از  صندوق بازنشستگی فوالد فعالیتسابقه  صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

صندوق بازنشستگی شرکت ملی تشکیل  –انقالب 

با  28/09/1358طبق الیحه قانونی مصوب  فوالد ایران

ملی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت 

 صندوق فوالد ایران و تشکیل شرکت ملی فوالد ایران

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی تشکیل  –

هیات مدیره  18/03/1376طبق مصوبه  کارکنان فوالد

 شرکت ملی فوالد ایران

 مهیب سیقانون تاس 9با توجه به بند ماده تشکیل  صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران

نامه  نییآ 45 تیلغا 32 مواد یو در اجرا یمرکز

 1354 رماهیمصوب ت ران،یا یمرکز مهیب یاستخدام

ندوق مستقلی تحت اداره بیمه ص-سابق نیمجلس

وق، تفاوت درصد حق 30دریافت معادل -مرکزی ایران

 تطبیق، فوق العاده جذب وفوق العاده ویژه کارمندان

سهم بیمه مرکزی  %21سهم کارمند و %9رسمی)

آیین نامه استخدامی شرکت  67ه ایران( براساس ماد

 های بیمه و بیمه مرکزی ایران

 فهیو وظ یبازنشستگ یمقررات اصالح 1براساس ماده  صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

و به  یانوردیدر و سازمان بنادر ینامه استخدام نییآ

سازمان  نیا ینامه استخدام نییآ 35استناد ماده 
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 تی( بر اساس قانون حما1349)مصوب مرداد ماه 

و  ی، ازکارافتادگیریاز پ یناش ثراتکارمندان در برابر ا

 سیتاس 1353( در سال 1349فوت )مصوب اسفند ماه 

 یمقررات اصالح 3شد و مطابق با مفاد ماده 

اساسنامه مصوب  یمذکور، دارا فهیو وظ یبازنشستگ

سازمان بوده و تحت  یعال یشورا 1354ماه  وریشهر

سازمان  رعاملیمد استیصندوق به ر یشورانظر 

 وابسته به سازمان بنادر-شود یاداره م یانوردیدربنادرو

 و استقالل مالی یحقوق تیشخص یو دارا یانوردیدر و

موافقت سازمان امور اداری و استخدامی با تشکیل  ساز ندهیآ یو بازنشستگ تیصندوق حما

سازمان قانون تاسیس و اساسنامه  2ماده  صندوق طبق

مورخ  4118گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مجوز 

بر اساس ماده  1355تشکیل در سال  – 26/11/1354

قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع  2

ر ایران و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشو

و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و موافقت نامه 

به  -ؤسسه ای غیر انتفاعیتشکیل صندوق به عنوان م

( اساسنامه صندوق ، کلیه دارائی های 6موجب ماده )

 وصندوق به  هر مبلغ  و کیفیت متعلق به اعضاء بوده 

و   صرفاً در جهت  تأمین رفاه و حقوق  ایام بازنشستگی

ن به ازکارافتادگی  اعضاء و حقوق وظیفه بازماندگان آنا

 مصرف خواهد رسید.

 58به استناد ماده 1354/05/04 خیدر تارتشکیل  شهرداری تهران صندوق بازنشستگی

نامه  نیآئ 47و ماده  ها یقانون شهردار یاصالح

 أتیه 1345/9/19تهران مصوب  یشهردار یاستخدام

ارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و د-رانیوز

تدوین اولین -اداری و براساس ضوابط بازنشستگی

د تغییرات اساسنامه مور آخرینو  53اساسنامه در سال 

 تایید مقام وقت وزارت کشور و شهردار تهران در سال

75 
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تشکیل صندوق تعاون وکال و تامین هزینه های کانون  صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری

 -14/02/1350 وکالی دادگستری طبق قانون مصوب 

وکال و  تیصندوق حما لیقانون تشک بیتصو

صویب ت-29/10/1355مصوب  یردادگست انیکارگشا

 قانون تشکیل صندوق حمایت وکال 8قانون اصالح ماده 

و  23/08/1375و کارگشایان دادگستری مصوب 

به وزارت  ینامه اجرائ نیآئ هیتهمحول شدن 

نامه  نیآئ -رانیوز ئتیآن به ه بیو تصو یدادگستر

 17/01/1376مورخ  7608/15 شنهادیپ یط یاجرائ

 خیشد که دو سال بعد در تار نرایوز اتیه میتقد

و امکان  دیرس رانیوز اتیه بیبه تصو 05/12/1377

 1378وکال از آغاز سال  تیصندوق حما تیشروع فعال

 .فراهم شد

 پس انداز و رفاه کارکنان صنعت ،یصندوق بازنشستگ

 نفت

با چند  1326شروع فعالیت بسیار محدود در سال 

ل صندوق از امور ستقالا-کارمند در پاالیشگاه آبادان

 1ماده  بقط -1337مالی شرکت نفت در سال 

متعلق به  یردولتیغ یامؤسسه نامه صندوق،اساس

صنعت نفت است که  یصندوق بازنشستگ یاعضا

مستقل دارد و وفق  یو ادار یمال ،یحقوق تیشخص

وزارت نفت  اراتیو اخت فی( قانون وظا14حکم ماده )

 یو ضوابط ناش اساسنامه مذکور دو مفا 1391مصوب 

 .شودیاز آن اداره م

 

تشکیل پس از پیروزی انقالب و ملی شدن بانک ها  صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

صندوق  سیو تاسبراساس الیحه قانونی تشکیل 

 و پس انـداز بانک ی، ازکارافتادگفهیوظ یبازنشستگ

  25/04/1359مصوب ادغام شده  یمل یاه

با تصویب مجمع عمومی  1361/11/8در تاریخ تشکیل  رانیمس ا عیصنا یملشرکت  یصندوق بازنشستگ

و براساس  صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

آئین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس  11فصل 
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تحت عنوان موسسه  1380/02/11در تاریخ  -ایران

صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران طی 

 در اداره ثبت شرکت 1380/02/11مورخ  242شماره 

 یموسسه ا -دکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیها و مال

 یو استقالل مال یحقوق تیشخص یو دارا یرانتفاعیغ

 یو ادار
 - رانیوزارت اطالعات ا نیمستخدم یصندوق بازنشستگ

 - رانیا یبانک مرکز یصندوق بازنشستگ

 یاسالم یجمهور ییمایهواپ یصندوق بازنشستگ

 ()هما نرایا

- 

 - مایکارکنان صدا و س یصندوق بازنشستگ

 - رانیا مهیب یصندوق بازنشستگ
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 13 صندوق های بازنشستگی کشورنسبت های پارامتریک دو( فصل 
، دو صندوق )عام( دارند یدولت تیکه سه صندوق ماه دارند تیفعال رانیدر ا یصندوق بازنشستگ18در حال حاضر، 

و  انکارگر یبرا یاجتماع نیصندوق تأم .هستند یاختصاص -یصنف یصندوقها هیبقو  یردولتیغ یعموم تیماه

 یبرا یلشکر یبازنشستگ دولت، صندوق نیمستخدم یبرا یکشور یصندوق بازنشستگ ،یبخش خصوص شاغالن

 یبرا زین گریصندوق د14کشور و   ییروستا تیجمع یبرا ریو عشا انییمسلح، صندوق کشاورزان، روستا یروهاین

و  یعاجتما نیکشور در سازمان تأم شدگان مهیب درصد 90وجود دارند. حدود  گرید یها شش شاغالن حوزهپو

 .دارند تیعضو یکشور یصندوق بازنشستگ

ها  صندوق گریباشد، د داشته یمتنوع یاه یورود تواندیباز است و م یکه صندوق یاجتماع نیبه جز سازمان تأم

 .ه هستندشده و بست سیتأس یخاصعه جام یبرا

ار دارند. قر یاجتماع نیتأم سازمان تحت پوشش رانیدر ا شدگان مهیدرصد ب 75از  شیب1395بر اساس آمار سال 

 یماعاجت مهیمسلح و صندوق ب یروهاین یاجتماع نیتأم سازمان ،یکشور یصندوق بازنشستگ شدگان مهیسهم ب

 یحال در نیدرصد است. ا 3.2و  11.3، 5.8  بیکشور به ترت شدگان مهیاز کل ب ریعشا و انییکشاورزان، روستا

ت کشور را تح شدگان مهیب درصد از کل 3.3ها فقط   دستگاه یاختصاص - یصنف یها صندوق هیاست که بق

 .پوشش قرار داده است

به  زین یمشخص یاه یرودو خاص است که ینهاد ایآنها به سازمان  یبودن صندوقها اتکا یمنظور از اختصاص

 بوطه هستنداز سازمان مر یادار یواقع، واحد در ،یاختصاص یصندوقها نیاز ا یکه برخ یید. تا جاصندوق دارن

 .دهند یانجام م را پرسنل خود یکه امور مربوط به بازنشستگ

 نسبت پشتیبانی 1 – 2

 ی دربگیر اصل مستمری نفر 6,866,155 و اصلی ەشد نفر بیمه 16,305,901تعداد ،1395مطابق با آمار سال

 اده ورا تحت پوشش قرار د شدگان کشور بیمه درصد از کل 74.6تأمین اجتماعی کشور وجود دارد. سازمان 

ماعی اجت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه شدگان صندوق بازنشستگی کشوری، سهم بیمه

در حالی  درصد است. این 5.8و 11.3، 5.3شدگان کشور به ترتیب  عشایر از کل بیمه کشاورزان، روستاییان و

شش تحت پو شدگان کشور را درصد از کل بیمه 3ها فقط حدودا  های اختصاصی دستگاه که بقیه صندوق است

 .اند قرار داده

                                            
 3837موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، کد مطلب: 13
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 : تعداد بیمه پردازان، مستمری بگیران و  نسبت پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی ایران 1شکل 

یا کمتر  1که بسیاری از صندوق های بازنشستگی نسبت پشتیبانی حدود  با توجه به جدول فوق می توان دریافت

 است.  93و  93، 97، 97، 96دارند. آمارهای ارائه شده در جدول به ترتیب شماره مربوط به سال های  1از 

، بازنشسته وجود داشت کیکارمند،  25هر  یبود که به ازا 25، 1352در سال  رانیدر ا میانگین نسبت پشتیبانی

هر تامین نیازهای  یکارگر برا 6.37که حداقل  یدرحال. افتیکاهش  5.29به  شاخص نیا 1395اما در سال 

 .14دچار بحران نشوند یبازنشستگ یهااست تا صندوق ازین ریبگیمستمر

مورد نیاز  3به بیان دقیق تر، برای حفظ ثبات و پایداری مالی یک صندوق بازنشستگی، حداقل نسبت پشتیبانی 

 15است.  7تا  6است اما نسبت پشتیبانی مطلوب صندوق های بازنشستگی بین 

ه اجتماعی با توجه به این مساله، تنها صندوقی که در وضعیت کنونی با بحران مالی مواجه نیست، صندوق بیم

شده،  تشکیل 1383دارد. این صندوق که در سال  16.9کشاورزان، روستاییان و عشایر است که نسبت حمایت 

جهی صندوق جوانی است و به طور طبیعی حق بیمه زیادی دریافت می کند بدون این که به جمعیت قابل تو

ایر صندوق ها، مستمری دهد. در واقع این صندوق هنوز کارایی خود را نشان نداده و با توجه به ساختار مشابه س

 احتماال در آینده به وضعیتی مشابه آن ها مبتال خواهد شد. 
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 است 3.65پشتیبانی صندوق ها،  نسبتمتوسط  1 – 1- 2

، صندوق 91/0 یکشور ی، صندوق بازنشستگ1/6 یاجتماع نیسازمان تام بیبه ترت یانینرخ پشت 93سال  انیدر پا

، صندوق نفت 89/0مسلح  یروهاین یاجتماع نی، سازمان تام1/29 ریو عشا انییکشاورزان، روستا یاجتماع مهیب

ها ، صندوق بانک62/0یرانیو کشت بنادر، صندوق کارکنان سازمان 15/0ارکنان فوالد از ک تی، صندوق حما41/0

)شامل هشت  یاختصاص یهاصندوق ریو متوسط سا 62/2 سازندهی، صندوق آ53/0از وکال  تی، صندوق حما6/1

 16بوده است. 65/3کشور  یبازنشستگ یهاصندوق یبانیمتوسط نرخ پشت تاًیو نها 12/1( گریصندوق د

 
 17: نسبت های پشتیبانی صندوق های بازنشستگی ایران به تفکیک  2شکل 
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شتیبانی پعالوه بر آن، آمارهای دیگری نشان می دهد که صندوق وکالی دادگستری نیز در وضعیت کنونی نسبت 

 ( دارد و تا رسیدن به شرایط بحرانی فاصله دارد. 42باالیی )حدود 

ا متفاوت شتیبانی در وضعیت بحرانی هستند و تنها سطح بحران در آن هبقیه صندوق ها از منظر شاخص نسبت پ

د بیمه است. از این میان بحرانی ترین وضعیت مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است که به علت عدم ورو

 شده جدید به این صندوق و در واقع بسته شدن ورودی های آن است.

حال رخ نمایی  شستگی در ایران نیز همگام با بحران پیری جمعیت درمانند بسیاری از کشورهای دیگر، بحران بازن

یش از پیش است. میانگین سنی جمعیت کشور از چند دهه پیش تاکنون افزایش یافته و در دهه آینده افزایشی ب

 را تجربه خواهد نمود. 

 

 18 95تا  45: میانگین سنی جمعیت کشور در بازه  3شکل 

 ت جمعیت سه گروه سنی نیز می توان به این مساله پی برد:با توجه به نمودار تغییرا
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 19: روند تغییرات سه گروه عمده سنی جمعیت کشور 4شکل 

درصد از جمعیت کل  21، 60، متولدین دهه 1395از طرفی براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 اد به سن بازنشستگی، پیش بینی می شودبا رسیدن این افر 1430تا  1420در سال 20کشور را تشکیل می دهند. 

حران بازنشستگی از منظر جمعیتی به اوج خود برسد. با توجه به هرم سنی جمعیت کشور نیز به سادگی می توان ب

 به این حقیقت پی برد

 
 21 95: هرم سنی جمعیت کشور در سال  5شکل 
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 ها          نرخ حق بیمه پرداختی در هریک از صندوق 2 – 2

 

 
 : نرخ حق بیمه در صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه ای 6شکل
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 6: ادامه 7شکل 

 
 : نرخ حق یبمه دریافتی سازمان های بیمه ای مختلف به تفکیک پرداخت کننده 8 شکل
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 شاخص کفایت مزایای بازنشستگی 3 – 2

گی )نسبت متوسط مستمری انجام شد، شاخص کفایت مزایای بازنشست1396بر اساس گزارشی که در سال 

 50حداکثر  1394-1379های خانوار( در صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره بازنشستگی به متوسط هزینه

 ازنشستگی کشوری، موسسه راهبردهایدرصد بوده است )منبع: مروری بر کفایت مستمری در صندوق ب

، مزایای بازنشستگی این صندوق، حداکثر نیمی این به این معنی است که به طور متوسط( 1396بازنشستگی صبا، 

 .22(2دهد )نمودار های سالمندان را پوشش میاز هزینه

 در مورد وضعیت این شاخص در اغلب صندوق ها اطالعات چندانی در دسترس نیست.

 وابستگی صندوق ها به دولت 4 – 2

عالم کرد. به گفته اسحاق به خزانه را ا یگبازنشست یهاصندوق یشدت وابستگ جمهور،سیمعاون اول رئ :وزیاقتصادن

، یکشور یتگصندوق بازنشس یهانهیدرصد از هز 80تا  70مسلح و  یروهایصندوق ن نهیدرصد هز 100 ،یریجهانگ

 .شودیها محسوب مصندوق یبرا یخطر زنگ تیوضع نی. اشودیاز بودجه دولت پرداخت م مایمستق

ین وضعیت ستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بدتراز منظر وابستگی به دولت، صندوق بازنش

عامل دولت با ترا دارند و فشار زیادی را برای پرداخت تعهدات خود به دولت تحمیل می کنند. با این حال نحوه 

ل باشیم. یت المابسایر صندوق ها نیز به گونه ای است که به زودی باید شاهد وابستگی بسیاری از آن ها به بودجه 

پرداخته و نبه عنوان مثال در سه، چهار سال گذشته، دولت مطالبات صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر را 

حسوب این صندوق را که صندوقی جوان و آینده دار و جزو اندک صندوق هایی است که هم اکنون ورشکسته م

ی دیگر عشایر و وکال چنان که در بخش هاسایر صندوق ها غیر از صندوق  نمی شود، دچار چالش نموده است.

تی چون گزارش به آن پرداخته شده است، عمال ورشکسته محسوب می شوند. این صندوق ها با راهکارهایی موق

رآمد خود دفروش دارایی های، استقراض از بانک، فشار به سازمان مربوطه برای پرداخت حقوق بازنشستگان از 

د که در صورت ی ملی ایران( و ... به پرداخت مستمری بازنشستگان ادامه می دهنسازمان )مانند صندوق هواپیمای

 عدم اصالح شرایط، بار پرداخت مستمری معهوده این صندوق ها نیز بر دوش دولت خواهد افتاد.
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 های بازنشستگی ای و ورشکستگی احتمالی صندوقوضعیت ترازنامهفصل سه( 

 مقدمه و بیان مساله 1 – 3

بر  شستگینحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنمتعددی چون نسبت های پارامتریک، مطالبات از دولت و  عوامل

عیت کنونی صندوق ها موثر است. براساس این عوامل برخی صندوق های بازنشستگی در وضای وضعیت ترازنامه

تاده اند. از طه خود سر پا ایسعمال ورشکسته محسوب می شوند و با کمک های دولتی و یا با بودجه سازمان مربو

 .حائز اهمیت استاین رو بررسی وضعیت ترازنامه ای این صندوق ها 

 بررسی موردی وضعیت ترازنامه ای صندوق ها 2 – 3

 23وضعیت ترازنامه ای سازمان تامین اجتماعی 1 – 2 – 3

)ارقام  ست:ابه صورت زیر  97وضعیت درآمدها و هزینه های سازمان تامین اجتماعی براساس سالنامه آماری سال 

 به میلیون ریال(

 میزان کل هزینه های سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع هزینه:
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 کیبه تفک یاجتماع نیسازمان تام یها نهیهز زانی: م 9شکل 

 به صورت زیر بوده است: 1397تا  1393هزینه های درمانی این سازمان نیز در بازه 

 در قالب جدول و نمودار یاجتماع نیدرمان سازمان تام یها نهیهز زانی: م 10شکل 
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 میزان درآمد های سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:  

 

 : میزان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی با لحاظ درآمدهای تعهدی 11شکل 

رح زیر ششود که به  بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی می

 است:
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 : میزان حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضای سازمان تامین اجتماعی در قالب جدول و نمودار خطی 12شکل 

رت زیر همچنین می توان گفت بخش عمده درآمدهای سازمان، حاصل از حق بیمه های وصولی است که به صو

 است:
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 97تا  93حاظ تعهدی از سال: میزان حق بیمه وصولی با ل 13شکل 

بی وقفه  مشهود است، رشد خطی و 96تا  92آنچه در مورد وضعیت تغییرات درآمد و هزینه در فاصله سال های 

افت قابل توجهی  به بعد رشد درآمد ها دچار 94با درآمدها پایاپای بوده و از  94هزینه هاست که تقریبا تا سال 

شنی در انتظار با وضعیت فعلی و عدم پرداخت تعهدات معوقه دولت، آینده رو شده و از هزینه ها باز مانده است.

رداخت همه پسازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. الزم به ذکر است در صورت ورشکستگی تامین اجتماعی، هزینه 

هایت دولت ن مستمری ها بر عهده دولت است. در واقع ورشکستگی برای نظامات بیمه ای معنایی ندارد چرا که در

 مجبور است هر میزان  تعهدات معوق سازمان را به بیمه شدگان پرداخت کند.

ه وصولی با آنچه از روی نمودارها می توان دریافت این است که کاهش رشد درآمدها نیز به دلیل کاهش حق بیم

 لحاظ تعهدی است. 
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 3300وده و از کاهشی چشمگیر را تجربه نمبه عالوه، مازاد درآمد بر هزینه نیز در سازمان طی این دوره زمانی 

ری سال های بعد رسیده است. با انتشار سالنامه های آما 96میلیارد تومان در  400به  92میلیارد تومان در سال 

 . احتماال شاهد وضعیت بحرانی تری در ترازنامه این سازمان خواهیم بود

 هزینه های تامین اجتماعیسهم بیمه درمانی از سبد 

 نیتومان توسط سازمان تام اردیلیم 6700 انهیماه 97در سال گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی،  به

 یمستمر یتومان در بخش ها اردیلیهزار م 5که ده ش یم نهیهز رانیبگ یشدگان و مستمر مهیب یبرا یاجتماع

 24است. بوده تومان در بخش درمان اردیلیم 1500و  یکاریب مهیو ب

جتماعی نی براساس آمار دو سال پیش حدود یک سوم بیمه بیکاری و مستمری برای سازمان تامین ابیمه درما

ستمری ها را این نکته ای مهم است که به نوعی می تواند اهمیت بیشتر پرداختن به مساله م هزینه داشته است.

ه های درمانی ظار می رود هزینروشن سازد. ضمن این که با توجه به افزایش میانگین سنی و پیر شدن جمعیت، انت

 . نیز همگام با هزینه مستمری رشد کند

 وضعیت ترازنامه ای صندوق روستاییان و عشایر 2 – 2 – 3

 نسبت ذخائر

بدسـت  ـاریجصنـدوق درسـال  هـای نهیهز زانیدر انتهای سـال قبـل بر م ریذخا زانیم میشـاخص از تقسـ ـنیا

 گرفتـن ظـربـدون در ن توانـد یم یاز لحـاظ مالـبازنشستگی کـه طـرح  دهـد یم نشـان شـاخص ـنی. اـدیآ یم

 .ـاوردیچند سـال دوام ب، درآمـد
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 96تا  87: هزینه های صندوق عشایر در سال های  14شکل 

 

 : کاهش خطرناک نسبت ذخایر در صندوق روستاییان و عشایر 15شکل 
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 ن این صندوق به وضعیت بحرانی است. وضعی که امروزهکاهش شدید نسبت ذخائر نشان دهنده نزدیک شد

ه همان سمت بسیاری از صندوق های دیگر به آن دچار شده اند و صندوق روستاییان و عشایر نیز در حال حرکت ب

 . است

 رحبه ش سود سهام و... ت،های بانکی، سود اوراق مشارک ها شامل سود سپرده گذاری منابع حاصل از سرمایه

 :اشدب ذیل می

 
 )میلیون ریال(96: درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری صندوق عشایر در سال  16شکل 

 

 
 96لغایت  84: نحوه عملکرد درآمد حاصل از سرمایه گذاری های صندوق عشایر در بازه  17شکل 
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بل توجه قاو درآمد  96یکی از نکاتی که در نمودار باال جلب توجه می کند، فروش سهام این صندوق در سال 

است.  حاصل از آن است. در واقع این صندوق برای تامین هزینه های خود مجبور به فروش سهام صندوق شده

ی همین پارامترها اقدامی که می تواند اثرات زیانباری در آینده سرمایه گذاری صندوق داشته باشد. در مجموع بررس

نوز داده های ایج قابل توجهی را بدست دهد. متاسفانه هنیز حائز اهمیت است و می تواند نت 98تا  96در بازه 

 نشده است. منتشرمربوط به این دو سال 

ق بیمه به صورت زیر بوده است. نکته قابل توجه این جدول کاهش ح 96تا  87درآمدهای صندوق در سال های 

امل را به صورت کسهم خود از حق بیمه  92تا  87پرداختی دولت به این صندوق است. دولت در سال های 

ولت تنها د، پرداختی 96سهم کمتری را پرداخت نموده است تا جایی که در سال  93پرداخت نموده اما از سال 

ت غلط و بی در واقع این صندوق نیز با مدیری درصد از کل تعهد قانونی دولت نسبت به حق بیمه است. 25حدود 

ز جیب بیت رشکسته می پیوندد و هزینه های آن نیز باید امهری دولت در سال های آینده به جمع صندوق های و

 المال هزینه شود. 

 

 96تا  87درآمدهای صندوق عشایر در سال های  :18شکل 
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 25بازنشستگی کشوری وضعیت ترازنامه ای صندوق 3 – 2 - 3

زیر  ل هایبه صورت جدو 1395تا  1391میزان منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری در فاصله سال های 

 بوده است.

 

 : منابع دریافتی صندوق بازنشستگی کشوری 19 شکل

                                            
  95سالنامه صندوق بازنشستگی کشوری  25
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 : مصارف صندوق بازنشستگی کشوری 20شکل 

چنان که مشخص است، بخش عمده هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر توسط دولت تامین 

ق در درصد درآمد این صندو 45ز کمک های دولت بابت پرداخت حقوق مستمری بگیران معادل بیش ا می شود.

 بوده است. 95سال 

جموع مدر بخش هزینه ها و مصارف صندوق یکی از نکات قابل توجه این است که هزینه پرسنلی و اداری در 

شان می دهد درصد بوده است، ن 0.16تنها  95هزینه ها رقمی بسیار ناچیز محسوب می شود. این رقم که در سال 

شد، برای آمدی و مشکالت ساختاری که موجب افزایش هزینه های پرسنلی و اداری شده باکه حتی با فرض ناکار

ای هاصالح وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کشوری، اصالح این بخش در اولویت نیست. چرا که سهم هزینه 

 رفه نیست. صاین بخش بسیار ناچیز است. در واقع سرمایه گذاری برای اصالح این بخش فعال منطقی و مرقوم به 

به عالوه، صورت های مالی هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز در سایت این 

 26صندوق موجود است.

                                            
  سایت صندوق بازنشستگی کشوری 26
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 27وضعیت ترازنامه ای صندوق بازنشستگی نفت 4 – 2 - 3

یلیارد تومان ر مهزا 13.8معادل  الیر اردیلیمهزار  138بالغ بر  1397)منابع( صندوق در سال  یهایورود مبلغ

( در های( و مصارف )خروجهایهم منابع )ورودااست.  1397ها در سال مصارف صندوق ادشدهیو معادل مبلغ 

اقساط  بتبا از یورود ال،یر اردیلیم 70.643و درمان  یاز بابت کسور بازنشستگ یاست: ورود نگونهیا 1397سال 

انجام شده  یهایگذارهیاز بابت سرما یورود ال،یر اردیلیم 16.645به بازنشستگان و شاغالن  یپرداخت یهاوام

 .است الیر اردیلیم 138.198که در مجموع  الیر اردیلیم 50.910

غالن و به شا یپرداخت التیبابت تسه یشامل خروج فیرد نیاست. ا الیر اردیلیم 138.198معادل  زین مصارف

و  هیسرما شیو افزا یسازیسهام از سازمان خصوص دیخر ها،پروژه یبابت اجرا یبازنشستگان صنعت نفت، خروج

 .است یبه بازنشستگان و ارائه خدمات رفاه یبابت پرداخت مستمر یخروج

درصد ساالنه و پس از  13 نیانگیها به اندازه معضو صندوق رانیبگ یحقوق شاغالن و مستمر شیفرض افزا با

درباره پرداخت  یشکلنه تنها م 1407نفت از هم اکنون تا سال  یها در حال اجرا، صندوق یها پروژه یبرداربهره

منابع مازاد  تومان اردیلیهزار م 32بر  بالغو خدمات به بازنشستگان صنعت نفت ندارد، بلکه در مجموع  یمستمر

 .کرد یمعرف دیجد یگذارهیآن سرما یبرا توانیخواهد بود که م

 28دارایی های فعلی صندوق بازنشستگی نفت

 شی، ب1396است که نسبت به سال  الیر اردیلیم 593.554بالغ بر  1397صندوق در سال  یهاییروز دارا رزشا

 .است افتهی شیدرصد افزا 19از 

 اردیلیم 488.471اکنون  ( همهابدهی روز ارزش – هاییصندوق )ارزش روز دارا یهاییضمن خالص ارزش دارا در

 .است افتهی شیدرصد افزا 21 ،1396است که نسبت به سال  الیر

به  الیر اردیلیم 232.000( از دیجد تیری)زمان مد 1392سال  یصندوق از ابتدا یها ییروز خالص دارا ارزش

ساالنه  شیمربوط به افزا یها می( و در همه تصمیدرصد 110 شیاست )افزا دهیرس الیر اردیلیم 488.471مبلغ 

)البته این نکته مطرح  .شده است لحاظ یهمواره محاسبات اکچوئر یرگذا هیبازنشستگان و انتخاب سرما یمستمر

شده رئیس صندوق یک فرضیه است که باید به اثبات برسد(

                                            
 4753سایت صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، کد مطلب:  27
 4753ی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، کد مطلب: سایت صندوق های بازنشستگ 28
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 ،یشرکت مهندس بودند که ییهامگاپروژه ،یپارس جنوب 21و  20، 18، 17، 10، 9 یتوسعه فازها ،یریس ال یجان

ها در توسعه آنها مشارکت مربوط به صندوق یبردارو بهره یاندازهرا ،یاندازهراشیتدارکات، ساختمان و نصب، پ

 4 باره وجود دارد. نیصندوق در ا یهااز اقدام یگریداشته است، البته فهرست د

 وضعیت ترازنامه ای صندوق بازنشستگی بانک ها 5 – 2 – 3

 به صورت زیر است: صورت مالی این صندوق بازنشستگی براساس اطالعات منتشر شده در سامانه کدال

 قابل مشاهده است. اینجادر  98گزارش صورت مالی سال 

 
 1: صورت های مالی صندوق بازنشستگی بانک ها براساس اطالعات مندرج در سامانه کدال 21شکل 

                                            
 سامانه کدال 1

https://codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=YC9TwLiwuQQQaQQQjpb4rTgdbURw%3d%3d&ft=1005&let=6
https://codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=YC9TwLiwuQQQaQQQjpb4rTgdbURw%3d%3d&ft=1005&let=6
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 1 : عناوین منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 22شکل 

  

                                            
 ندوق بازنشستگی کارکنان بانک هاسایت ص 1
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 لی صنایع مس ایرانبازنشستگی شرکت موضعیت ترازنامه ای صندوق  6 – 2 – 3

 موجود است. اینجافایل ترازنامه این صندوق در 

 

 : ترازنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 23شکل 

http://sbsm.ir/about-us/2011-08-15-06-03-7/2011-08-15-06-07-61
http://sbsm.ir/about-us/2011-08-15-06-03-7/2011-08-15-06-07-61
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 1سوب می شود یا خیر.با توجه به این ترازنامه می توان گفت صندوق ورشکسته مح 

 وضعیت ترازنامه ای صندوق بازنشستگی آینده ساز 7 – 2 – 3

 2قابل مشاهده است. اینجادر  95اسفند  30این صندوق برای سال مالی منتهی به  ترازنامه

 و کارگشایان دادگستری نامه ای صندوق حمایت از وکالوضعیت تراز 8 – 2 – 3

الی منتهی مترازنامه این صندوق بازنشستگی به صورت عمومی در دسترس نیست اما ظاهرا ترازنامه و صورت های 

مده صویب شده است. در بخشی از دستور جلسه این مجمع عمومی آدر مجمع عمومی این صندوق ت 95به سال 

 است:

 یمنته یمال یترازنامه و صورتها بیو تصو یبر بررس یر اول( مبنبا توجه به مطالب مذکور دستور جلسه )دستو»

 بیمذکور را تصو یمال یها به اتفاق ترازنامه و صورت بیقر تیگذاشته شد و اکثر یبه رأ 95به اسفندماه سال 

 3«نمودند.

  

                                            
 نشستگی شرکت ملی صنایع مس ایرانصندوق باز 1
 بازنشستگی آینده ساز وق حمایت وصند 2
 مایت وکال و کارگشایان دادگستریصندوق ح 3

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV182Ih7DoAhV7UhUIHWxaCC4QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ayandehsazfund.com%2Fuserfiles%2Fcliparts%2FBook95_Part2.pdf&usg=AOvVaw0p0YZjMmULSkioQ5JdLhK0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV182Ih7DoAhV7UhUIHWxaCC4QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ayandehsazfund.com%2Fuserfiles%2Fcliparts%2FBook95_Part2.pdf&usg=AOvVaw0p0YZjMmULSkioQ5JdLhK0
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 شیوه محاسبه حق مستمری در صندوق های کشورفصل چهار( 

 مقدمه  1 – 4

د. اگرچه ی تقریبا منحصر به فرد انجام می شومحاسبه مستمری در هریک از صندوق های بازنشستگی به شیوه ا

ثال، در همه در برخی ویژگی ها اشتراکات قابل توجهی نیز میان صندوق های بازنشستگی وجود دارد. به عنوان م

ت. این سال آخر اس 2محاسبه مستمری با توجه به حق بیمه پرداختی صندوق های مورد بررسی در این پروژه 

فراد تا پیش از خال های اساسی موجود در نظام بازنشستگی کشور دانست. چرا که اغلب امساله را می توان یکی 

داکثری بهره حسال آخر از مستمری  2سال آخر حق بیمه حداقلی می پردازند و تنها با افزایش حق بیمه در  2از 

 کند. می برند. این مساله فشارهای گزاف و ناعادالنه ای بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می

 بررسی موردی نحوه محاسبه حق مستمری در صندوق های کشور 2 – 4

 1محاسبه مستمری بیمه شدگان تامین اجتماعی 1 – 2 – 4

کار به  شده به مهیعبارت است از عدم اشتغال ب ی: بازنشستگیاجتماع نیقانون تام« 2»ماده « 15»بند  حسب

 .قانون نیمقرر در ا یبه سن بازنشستگ دنیسبب رس

 یاجتماع نیدرقانون تأم یبازنشستگ طیراش

 : قانون 76ماده  -1

 :اشترا خواهند د یبازنشستگ یحق استفاده از مستمر ریز طیقانون در صورت دارا بودن شرا نیا مشموالن

 . دارا باشند یازنشستگب یتقاضا خیمقرر را قبل از تار مهیحداقل سابقه پرداخت حق ب -         

 . باشد دهیتمام رس د به شصت سال تمام و سن زن  پنجاه و پنج سالمر سن -         

 یقاضات خیکه تا تار ندیقانون استفاده نما 76طبق ماده  یبازنشستگ یتوانند از مستمر یم یشدگان مهیب

ل سابقه الزم به مأخذ کامل را به سازمان پرداخت نموده باشند. )حداق مهیسال تمام حق ب 20حداقل  یبازنشستگ

 یاجتماع نیقانون تأم 76ماده  2 صرهقانون اصالح تب ”ب”جزء ” 3”سال بوده که حسب بند  10ماده  نیر اد

تمام  سال 20تا به  دیاضافه گرد کسالیهر سال، 1381مهر  14مصلحت نظام از  صیمجمع تشخ 14/7/80مصوب 

 .(دیرس

  

                                            
 1806تامین اجتماعی، کد مطلب: سایت سازمان  1
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 : آور انیسخت و ز یکارها 1/2بخشنامه شماره  مشموالن

مصلحت  صیمجمع تشخ 14/7/80... مصوب  یاجتماع نیقانون تأم 76به ماده  یالحاق 2صالح تبصره قانون ا طبق

 دیضافه گردسال ا کی بیتصو خیهر سال از تار یو به ازا یبه صورت پلکان مهینظام، حداقل سابقه پرداخت حق ب

 . افتیسال ارتقا  ستیده ساله، حداقل مزبور به ب ندیفرا کیکه در  یبنحو

 55دان و مر یسال برا 60سال سابقه و  10قانون ) 76مقرر در ماده  طیشده حداقل شرا مهیهر زمان که ب لذا

 10 نیگزیماده واحده مذکور در آن زمان، جا ”ب” بند 3سابقه مقرر در جزء  د،یزنان( را احراز نما یسال سن برا

زم مزبور را الشده سابقه  مهیکه ب یهر زمان در دبه بع خیقانون شده و از آن تار 76سال سابقه مذکور در ماده 

 . نموده و بازنشسته شود یتواند درخواست بازنشستگ یم دیکسب نما

 : قانون 76ماده  کیتبصره  -2

ه سازمان بمدت مزبور را  مهیسال تمام کار کرده و در هر مورد حق ب 30که  یشدگان مهیتبصره ب نیا براساس

 یبازنشستگ یاتوانند تقاض یسال تمام باشد م 45سال و سن زنان  50ه سن مردان ک یپرداخته نموده اند، در صورت

 . ندینما

 : قانون 76ماده  2تبصره  هیاصالح -3

 آور انیسخت و ز یاشتغال در کارها متوالی سابقه سال 20 بودن دارا –الف       

 یاجتماع نیون تأمقان 76و تبصره ماده  77و  72قانون اصالح مواد  76ماده  یالحاق 2موجب قانون اصالح تبصره  به

مصلحت نظام و  صیمجمع تشخ 14/7/80مصوب  1371مصوب  76و الحاق دو تبصره به ماده  1354مصوب 

 ران،یمحترم وز اتیه 26/12/85آور مصوب  انیمشاغل سخت و ز یینامه اجرا نییآ 13ماده  "1"بند  نیهمچن

را دارا باشند بدون  آورانیسخت و ز یدر کارها یمتوال مهیداخت حق بسال سابقه پر 20که حداقل  یشدگان مهیب

 . ندینما یتوانند درخواست بازنشستگ یم یشرط سن

وزه ح یآور، گردشکار و نحوه محاسبات آن در بخشنامه ها انیمشاغل سخت و ز صیذکر است نحوه تشخ انیشا

و مالک  است مفاد آنها مطالعه یضرور شتریب شرح داده شده که جهت اطالع ها یمستمر 49از جمله بخشنامه 

 . ردیعمل قرار گ

 آور انیسخت و ز کارهای در اشتغال متناوب سابقه سال 25 بودن دارا –ب       
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سابقه پرداخت  سال 25که حداقل  یشدگان مهیصدراالشاره )موضوع بند الف( ب یینامه اجرا نییاساس قانون و آ بر

 یازنشستگتوانند درخواست ب یم یآور را دارا باشند، بدون شرط سن انیخت و زس یمتناوب در کارها مهیحق ب

 . ندینما

در  مهیت حق ب: سابقه پرداخیاجتماع نی( قانون تام76( ماده)2( بند)ب( تبصره)1جزء) هیبراساس استفسار ضمناً

 میو ن کیقه هر سال ساب یبه ازا یبعد از اشتغال در مشاغل عاد ایقبل  زان،یآور به هر م انیسخت و ز یکارها

 .( سال محاسبه خواهد شد5/1)

 : قانون 76ماده  3تبصره  -4

 یشرط سن توانند بدون در نظر گرفتن یباشند م مهیسال تمام سابقه پرداخت حق ب 35 یکه دارا یشدگان مهیب

 . ندینما یبازنشستگ یمقرر در قانون تقاضا

 : (هایمستمر 23رگر موضوع بخشنامه زنان کا یقانون )بازنشستگ 76ماده  4تبصره  -5

 مهیاخت حق بسال سابقه پرد 20زنان کارگر با داشتن حداقل  ،یاجتماع نیقانون تأم 76ماده  4موجب تبصره  به

 یبازنشستگ یضابهره مند گردند، به شرط آن که در زمان تقا یبازنشستگ یایتوانند از مزا یسال تمام سن م 42و 

 .کار قرار داشته باشند ترک کار مشمول قانون ای

شده بوده  همیب اریمربوط به آن در اخت یقانون و تبصره ها 76طبق ماده  یبازنشستگ یمستمر ی: برقرار حیتوض

 یبازنشستگ یمذکور تقاضا طیتواند در صورت احراز شرا یخواهد بود، کارفرما نم یو یو موکول به درخواست کتب

 . دیشده خود را بنما مهیب

 : قانون 78ماده  -6

را که حداقل پنج سال  یشدگانمهیب یبازنشستگ تواندیکارفرما منحصرًا م یاجتماع نیقانون تأم 78ماده  طبق

. )مردان در دینما قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نیمقرر در ا یبه سن بازنشستگ دنیپس از رس

 تمام( یسالگ 60تمام و زنان در  یسالگ 65

  : عیصنا ینوساز لیاز مقررات تسه یبخش میقانون تنظ 13اده م -7

که  یشدگانمهیب یکارگاه خود، نسبت به معرف تیپس از اطالع از شمول توانندیم یصنعت یواحدها انیکارفرما

و  76ه و حداقل سابقه مقرر در ماد دهیسن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رس»

 .ندیاقدام نما« آن را داشته باشد. یبعد راتییتغ
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 :عیصنا یسازنو لیاز مقررات تسه یبخش میقانون تنظ 10ماده  -ـ 8

 هیبا ارا یانونمراجع ق ریو معادن با سا عیاز وزارت صنا یپروانه بهره بردار یدارا یصنعت یواحدها انیکارفرما

پرداخت حق  از کارکنان با سابقه کی هر ینشستگتوانند درخواست باز یم یاجتماع نیبه سازمان تام ریمدارک ز

 :ندیسال را بنما 25از  شیب مهیب

کارگاه  مهیر فهرست بد( که نام او نیگزی)جا دینفر کارگر جد کیقرارداد استخدام )مطابق ضوابط قانون کار(  – 1

 . باشد دهیدرج گرد

 . شده است او ارائه یبازنشستگ یاکه تقاض ی( مابه التفاوت کسورات شخص%50پرداخت پنجاه در صد ) – 2

 : آزادگان  ،یلی، جنگ تحم رانیا یجانبازان انقالب اسالم یبازنشستگ  -9

اص کار، خ طیاز شرا یناش مارانیازکار ، ب یمعلوالن و حوادث ناش ،یلیو جنگ تحم یانقالب اسالم جانبازان

 یپرداز مهیب ای یبل قبول از لحاظ بازنشستگسال سابقه خدمت قا 20و آزادگان با داشتن حداقل  یمعلوالن عاد

مند بهره قانون مذکور یبازنشستگ یایزنان از مزا یسال سن برا 45مردان و  یسال سن برا 50و داشتن حداقل 

 .گردند

 یپرداز همیب ایو  یبازنشستگ یکه مدت سابقه مبنا یذکر است که جانبازان و آزادگان مشمول در صورت انیشا

سال (،  10)حداکثر  یسال ( و سنوات ارفاق 20)حداقل  یپرداز مهیب ایاب مجموع سابقه خدمت و آنها با احتس

 . معاف خواهند بود یبازنشستگ یسال تمام باشد از احراز شرط سن 30

 :از موعد کارکنان دولت شیپ یبازنشستگ -10

 یاسالم یشورامجلس 10/12/1389از موعد کارکنان دولت مصوب  شیپ یقانون بازنشستگ دیقانون تمد یاجرا در

ارکنان از موعد ک شیپ یماده واحده قانون بازنشستگ 3کل کشور و تبصره  1391قانون بودجه سال  94و بند 

خود،  یبع مالبا استفاده از منا صرفاً  توانندیم یدولت ریغ یعموم یو موسسات و نهادها یدولت یدولت، شرکتها

ذکور پس از م یها . کارکنان دستگاهندیقانون بازنشسته نما نیمقرر در اخود را به نحو  طیکارکنان واجد شرا

ورت احراز درص مه،یسوابق پرداخت حق ب یمقام دستگاه مربوطه و بررس نیو موافقت باالتر یدرخواست بازنشستگ

 .نده شوبازنشست توانند یم سال یتا سقف س یسال سنوات ارفاق از حداکثر پنج هالزم و با استفاد طیشرا

 ایدستگاه  یمقام اجرائ نیاز موعد کارکنان دولت با موافقت باالتر شیپ یبازنشستگ» قانون  نیاساس مفاد ا بر

پست  کیو مشروط به حذف  یو بدون سنوات ارفاق یقانون محاسبات عموم 53و  52مقام مجاز موضوع مواد 

 اموالیمحل منابع دستگاهها و واگذار زحکم ا نیا یجراااز موعد مجاز است.  شیهر بازنشسته پ یبه ازا یسازمان
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 یضمن ارسال درخواست متقاض توانندیم یوزارتخانه ها و موسسات دولت نیبنابرا« . قابل پرداخت است  یدولت

مذکور  یموارد مصرح در بند قانون قیدق یموافقت خود در خصوص اجرا ،یبدون سنوات ارفاق یبر بازنشستگ یمبن

است  یهیبد ندیبه شعب سازمان ارجاع نما طیسوابق و شرا یمربوطه را جهت بررس یاه نهیپرداخت هز یو آمادگ

 مهیببراساس سنوات پرداخت حق یبازنشستگ یافراد از مستمر لیقب نیا یالزم، برخوردار طیدر صورت احراز شرا

 .خواهد بود یو بدون احتساب سابقه ارفاق

 :قانون عبارت است از نیق اوف یاز بازنشستگ یالزم جهت بهره مند شرائط

سال  20داقل مردان و ح یسال برا 25حداقل  زانیبه م مهیدارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق ب -1      

 .از موارد کیدر هر یزنان، بدون لحاظ شرط سن یبرا

تگاه متبوع با سد یاز سو یدر مهلت قانون یبازنشستگ انیمتقاض یاعالم موافقت و ارسال درخواست کتب -2      

 » از موعد کارکنان دولت شیپ یقانون بازنشستگ» اشاره به 

 1391 تیلغا 1386 یبراساس قانون بودجه سال ها شدگانمهیب یبازنشستگ  - 11

، بند) 1388ال( قانون بودجه س47، بند )1386( قانون بودجه سال 14)ل ( و )و( تبصره ) یمفاد بندها یاجرا در

، 1391ال ( قانون بودجه س66بند ) نیو همچن 1390( قانون بودجه سال  91، بند)1389ال ( قانون بودجه س17

توانند با دارا بودن  یم ند،ینما یرا احراز نم یاجتماع نیالزم طبق مقررات عام قانون تأم طیکه شرا یشدگانمهیب

 :ندینما یدرخواست بازنشستگ ریز طیشرا

 یسال تمام برا 55مردان و  یسال تمام سن برا 60داقل ح یکه دارا یقاضمت شدگانمهیآندسته از ب -الف        

 .باشند مهیسال تمام سابقه پرداخت حق ب 10حداقل  یزنان بوده و دارا

 ،یمقررات جار یابوده و در اجر مهیسال سابقه پرداخت حق ب 10حداقل  یکه دارا یشدگان مهیب -ب        

حائز  کنیلشناخته شده  یقانون مزبور ازکارافتاده کل 91موضوع ماده  یپزشک یونهایسیکم یطبق آرا        

 .سال باشد 55سال و زن کمتر از  60مرد کمتر از  انیو سن متقاض دهینگرد یمستمر افتیدر طیشرا

 :نکته

کل  91قانون بودجه سال   66بند  نیو همچن 90قانون بودجه سال  91بند  نیدر خصوص مشمول(1         

با  توانندیم یمستمر یبرقرار انیسال باشد، متقاض 10کمتر از  مهیسابقه پرداخت حق ب زانیچنانچه مکشور، 

سال از  10تا  مهیپرداخت حق ب ابقهشده و کارفرما مربوط به مابه التفاوت س مهیسهم ب مهیپرداخت مبلغ حق ب

 .مند گردندقانون بهره نیموضوع ا یبازنشستگ یایمزا
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 مهیاخت حق بآن متناسب با سنوات پرد لیقانون و تبصره ذ 77مفاد ماده  تیبا رعا یمستمر انزیم (2         

 .گردد یم نییسال( محاسبه و تع 10)حداقل 

 :یکارگران ساختمان یبازنشستگ  - 12

شده مصوب  ادیقانون  یاصالح 5و ماده  9/8/86مصوب  یکارگران ساختمان یاجتماع یهامهیقانون ب یاجرا در

انون فوق ، مشموالن ق26/2/1389مورخ  42053/43040 ییاجرا نامهنیو آئ یاسالم یمجلس شورا 14/12/87

 :ندینما یدرخواست بازنشستگ توانندیم ریز طیاز شرا یکیدر صورت دارا بودن 

سال  و شصت یگبازنشست یتقاضا خیقبل از تار یاجتماع نیالف (  داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأم        

 .تمام سن

 .ر قانونمقرر د یبدون درنظرگرفتن شرط سن مهیو پنج سال کامل سابقه پرداخت حق ب یب (  داشتن س        

 : ییمراجع قضا یـ آراء صادره از سو 13

شده و  یامالز ییمراجع قضا یبه استناد آراء صادره از سو یبازنشستگ یمستمر یصدور حکم برقرار کهیصورت در

کد  صین و تخصآنا زهیو مقررات باشد، مجوز الزم و اجازه صدور حکم مکان نیمقرر در قوان طیاقد شراشده ف مهیب

مورخ  114613/1000شماره  یدستور ادار عموضو». رفتیانجام خواهد پذ ربطیاداره کل استان ذ یرمز از سو

2/11/86 

 : یدولت یدستگاه ها  7/9/72مصوب  یـ قانون تخلفات ادار 14

موجب  که به یکارکنان یبازنشستگ 7/9/72مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیفصل سوم قانون رس“ ط”بند  براساس

سال سابقه  ستیز با شیدر صورت داشتن ب اند،دهیدو گروه گرد ای کی لیبا تقل یمحکوم به بازنشستگ یتخلف ادار

مرد براساس  نیمستخدم یبرا تو پنج سال سابقه خدم ستیاز ب شیزن و ب نیمستخدم یبرا یخدمت دولت

مان مورد نظر که مستخد ییخواهد بود. ضمناً از آنجا ریپذدو گروه امکان ای کی لیبا تقل یسنوات خدمت دولت

سوابق پرداخت  یمختلف دارا لیبعضا بنا به دال باشندیقانون مذکور م” 9”در ماده  ازیسابقه خدمت مورد ن یدارا

به موقع  یوجب عدم اجرام تیامر در نها نیبوده و ا یاجتماعنیر قانون تأمنظرد ردکمتر از سابقه مو یامهیحق ب

 یهاواحد یبه تمام 27/9/84مورخ  83709/5030شماره  یبا صدور دستور ادار د،یگرد یاحکام مورد نظر م

بند  شده بر اساس ادی یها أتیه یبه موجب آراء قطع یکه چنانچه مستخدم دیگرد دیتحت پوشش تاک ییاجرا

نسبت به  دیبایدو گروه شده باشند واحدها م ای کی لیبا تقل یقانون مذکور محکوم به بازنشستگ 9ماده ” ط”

 .ندیاحکام اقدام نما یاجرا
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افراد خواهد  یواقع مهیبموارد مدت سابقه پرداخت حق نیدر ا ،یبازنشستگ یمحاسبات مستمر یاست مبنا یهیبد

 لیتقل یبر مبنا دیاصالح شده جد ینیرا جهت اخذ احکام کارگز یفدقت کا ییاجرا یبود و الزم است واحدها

 .عمل آورندقانون به 77 ماده ریگروه از دستگاه مربوطه و انجام محاسبات الزم جهت اعمال تبصره ز

 یبازنشستگ یمالک محاسبه مستمر دستمزد

ر مشمول کس یایو مزا حقوق ایعبارت است از جمع مزد  یبازنشستگ یمحاسبه مستمر یدستمزد برا متوسط

بهر  یدتشده م مهیو چهار و اگر در خالل آن ب ستیبر ب میتقس مهیدو سال پرداخت حق ب نیظرف آخر مهیحق ب

 : گریعبارت د هشود ب یم نیماه تأم 24قبل از  یعلت کارکرد نداشته باشد کسر مدت از ماه ها

ق بیمه ق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حمتوسط دستمزد ماهانه =  مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر ح

 24تقسیم بر 

 یاجتماع نیقانون تام 77بر اساس ماده   یبازنشستگ یمحاسبه مستمر نحوه

رداخت پشده )به شرح فوق ( ضربدر سنوات  مهیام متوسط دستمزد ب یس کیعبارت است از  یبازنشستگ یمستمر

 . دیام متوسط دستمزد تجاوز ننما یو پنج / س ی( س 30/35که از )  نیبشرط ا مهیحق ب

 30سال( * متوسط دستمزد تقسیم بر  35مستمری بازنشستگی = سنوات پرداخت حق بیمه )حداکثر 

 یارگر عاداز حداقل مزد ک دیدر هر حال نبا یبازنشستگ یمستمر زانیم ،یاجتماع نیقانون تأم 111ماده  حسب

ل پرداخت قاب یبازنشستگ یمستمر زانیاز حداقل مذکور باشد مکمتر  یمستمر زانیکه م یکمتر باشد و در صورت

 .ابدی یم شیافزا یتا سطح حداقل مزد کارگر عاد

 :رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجم توسعه جمهور 31ماده  یاجرا نحوه

نرخ  که یرتدر صو» که مقرر نموده است:  رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجم توسعه جمهور 31ماده  یاجرا در

و  حقوق یعیاز نرخ رشد طب شیشدگان در دو سال آخر خدمت آنها ب مهیحقوق و دستمزد اعالم شده ب رشد

دستمزد به  شیافزا نیبر آن که ا طقبل سازگار نباشد، مشرو یشدگان باشد و با سالها مهیدستمزد اعالم شده ب

 نیانگیم یناشده را بر مب مهیب یبازنشستگحقوق  یمکلف است برقرار یا مهینباشد سازمان ب یارتقاء شغل لیدل

 3500/1000/905483شماره  ی، دستور ادار«.دیحقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نما

 یاشد برقرارو متعارف ب یعیرشد دستمزد طب کهیمذکوردر صورت یادار ستورصدور د خیصادر و از تار 9/8/90مورخ 

 یعیطب ریرشد غ نیکه ا یسال( و در مورد افراد 2 نیقانون )آخر 77ماده  لیبراساس مفاد تبصره ذ یمستمر

  خواهد بود یمستمر زانیم نییتع یسال ، مبنا 5 نیآخر مهیدستمزد مشمول کسر حق ب نیانگیباشد م
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 :به صورت همزمان شتریب ایشدگان شاغل در دو کارگاه  مهیب ینحوه محاسبه مستمر اصالح

از  کی، هر  چند کارفرما کار کند ایدو  یشده برا مهیکه ب ی: در صورتیاجتماع نیتام قانون 34ماده  براساس

حقوق او کسر  ایشده را از مزد  مهیسهم ب مهیپردازند حق ب یکه م یحقوق ایمکلف اند به نسبت مزد  انیکارفرما

 . ندیو به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نما

ه اند داشت یشتریمشارکت ب مهیکه درپرداخت حق ب یحقوق افراد عییز تضا یریمنظور به جهت جلوگ نیهم به

 مهیب یستمرآنها نحوه محاسبه م لیذ یو تبصره ها یاجتماع نیقانون تام 77، و 75، 72، با استناد به مواد 

طور رگاه باز دوکا شیب ایدر دو  قوقح ایو در طول مدت محاسبه متوسط مزد  طیکه در زمان احراز شرا یشدگان

 :گردد یم نییتع لیباشند به شرح ذ یپرداز م مهیهمزمان ب

       • توسط دستمزد ممربوط به محاسبه  امیدر طول ا مهیمشمول کسر حق ب یاز کارگاهها کیابتدا دستمزد هر  

 .گردد عیتجم مهیسقف پرداخت حق ب تیبه صورت ماه به ماه با هم و با رعا

       •  . محاسبه شود کیبند  تیهر کارگاه جداگانه و با رعا مهیر حق بدستمزد مشمول کس نیانگیم 

بر عدد  و دهیسابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گرد زانیبدست آمده در خصوص هر کارگاه در م یها نیانگیم

 .شده خواهد بود مهیب یاستحقاق یشده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمر میتقس 30

شود که  ین اجتماعی، مستمری ها صرفا براساس حق بیمه پرداختی دو سال آخر تعیین میدر مورد سازمان تام

دازند و یکی از محل های اشکال است. بسیاری از بیمه پردازان در طول دوران خدمت حق بیمه حداقلی می پر

باگ قانونی  ا یکاین صراحتتنها در دو سال آخر حق بیمه را افزایش می دهند تا مستمری بیشتری دریافت کنند. 

ر واقع از است که علی القاعده هزینه های قابل توجهی را نیز به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند و د

واند راهگشا تدرآمدهای این سازمان می کاهد. افزایش تدریجی این مقدار دو سال در یک بازه زمانی طوالنی می 

 .باشد

سبه مستمری صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه شرایط بازنشستگی و نحوه محا 2 – 2 – 4

 صنعت نفت

 سالگی بازنشسته می شوند. 55سالگی و خانم ها پس از  60آقایان پس از رسیدن به سن 



پروژه: بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشورگزارش  –اندیشکده اقتصاد مقاومتی   

61 

 

پایه حقوق و مزایای مشمول کسور زمان اشتغال و سنوات  ماه آخرین 24میانگین مستمری بازنشستگان براساس 

 1ن می شود. معتبر شده، طبق مقررات تعیی

 ایداشتن هر یک از شرایط ذیل بـا اطالع شـرکت متبوع خـود می توانند تقاضاعضاء صندوق با 

 : بازنشستگی عادی نمایند و صندوق مکلف به قبول آن است

 . سال سن برای بانوان 60 سال سن برای آقایان و 65 داشتن حداقل -الف 

 .ل جهت احراز شرایط بازنشستگیقابل قبو سال سابقه خدمت 35 داشتن حداقل -ب 

 60سال سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شـرایط بازنشسـتگی و حـداقل  30 داشتن حداقل -پ 

 .سال سن برای بانوان55سال سن برای آقایان و  

 اتبصره : بازنشستگی اعضائی که از شرایط بازنشستگی عادی آنان حداقل پنج سال سپری شده باشد بـ

 . ت متبوع آنان تحقق می یابدتقاضای شرک

 یط بازنشسـتگی وسال سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شرا 30 اعضاء صندوق با داشتن حداقل -  18 ماده

 ایضتوانند با اطالع شرکت متبوع تقاسال سن برای بانوان می  45سال سن برای آقایان و   50حداقل  

 به شرح 21 ازنشستگی محاسبه شده بر مبنای مادهبازنشستگی زودرس نمایند. در این صورت حقوق ب

 :ذیل مشمول ضریب کاهش حقوق می گردد

 والگی دس 55 سن، به ازاء هر سال کسری سن تا مرزسال تمام  55 تا 50 یندر مورد آقایان، ب -الف 

از حقوق  یک درصد سالگی 60 سال تمام سن، به ازاء هر سال کسری سن تا مرز 60 تا 55 درصد و بین مازاد بر

 . بازنشستگی کسر می گردد

رصد و بین د سالگی دو 50 ری سن تـا مرزسال تمام سن، به ازاء هر سال کس 50 تا 45 در مورد بانوان بین -ب 

بازنشستگی  قوقیک درصد از ح سـالگی 55سال تمام سن، به ازاء هر سال کسری سـن تـا مـرز   55 تا 50مازاد بر 

 .کسر می گردد

                                            
 4882سایت صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، کد مطلب:  1
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 ق بازنشستگیمحاسبه حقو

 :میزان حقوق بازنشستگی از رابطه ذیل بدست می آید

 

 :رایب ذیلض تناز سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگی اعضاء بـا منظـور داشسابقه موزون عبارت است 1تبصره : 

 1ضریب    ماه 120تا  

 2ضریب      ماه 240ماه تا  120مازاد بر  

 3ضریب     ماه 240مازاد بر  

 1ربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و سایر مسائل مربوطه در فایل پیوست آمده است.موارد م

 مستمری و قانون بازنشستگی صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر 3 – 2 – 4

از موعد با  شیپ یکه در بازنشستگ یدر حالسال است  65 ،مهیسال حداقل حق ب 15با پرداخت  یسن بازنشستگ

 11که ابالغ شد با  یبر اساس قانون ندهیتوانند بازنشسته شوند که در سال آ یسال سابقه م 10ن و سال س 70

 2شوند. مهیب موعداز  شیپ یبازنشستگتوانند در  یشدگان م مهیسال سن ب 69سال سابقه و 

 از موعد  شیپ یبازنشستگ

 یسالگ 70که به سن  ریو عشا انی، روستائکشاورزان یشدگان تحت پوشش صندوق اجتماع مهیب هیکل 96سال  از

سته و سال به صندوق، بازنش 10به مدت  مهیآنان و داشتن سابقه پرداخت حق ب یاند درصورت تقاضا دهیرس

اخت پرد یشده مستمر مهیانتخاب شده توسط ب یسطح درآمد یو برمبنا یپرداخت مهیمتناوب با سنوات حق ب

 . گردد یم

 مهیسال سابقه ب 10سال تمام سن و  70 یدارا یشدگان مهیب 96سال   در

                                            
 وق حمایت و بازنشستگی آینده سازصند 1
 4199249خبرگزاری مهر، کد مطلب:  2
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 مهیسال سابقه ب 11سال سن تمام و  69 یدارا یشدگان مهیب 97سال  در

 مهیسال سابقه ب 12سال سن تمام و   68 یدارا یشدگان مهیب 98سال  در

 مهیسال سابقه ب 13سال سن تمام و  67 یدارا یشدگان مهیب  99سال  در

 مهیسال سابقه ب 14سال سن تمام و  66 یدارا یشدگان مهیب 1400سال  در

در  یبازنشستگ یایاز مزا مندیساله که در باال ذکر شد بهره  5دوره  انیقانون مذکور در پا یپس از اتمام اجرا

  .1خواهد بود یپرداز مهیسال سابقه ب 15سال تمام سن و  65صندوق مشروط به داشتن 

سال آخر  2 نیانگی. مشوند یبهره مند م یسنوات پرداخت زانیاند به م سال سابقه بازنشست شده 10با  که یافراد

دو سال آخر حقوق  نیانگیسال سابقه مشمول شوند حداقل دو سوم م 15که با  یافراد امایک سوم ضرب در 

 2.کنند یم افتیدر

 3شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق مستمری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 4 – 2 – 4

 :یدکارمند خود را بازنشسته نما تواندیم یرز یطاز شرا یکیبا داشتن  یدستگاه اجرائ

 التیبا تحص یتخصص مشاغل یپنج سال برا و یو س یرتخصصیمشاغل غ یسال سابقه خدمت برا ی( حداقل سالف

 . سال 30سنوات باالتر از  یارشد و باالتر با درخواست کارمند برا یکارشناس یدانشگاه

 .و پنج روز حقوق یستو پنج سال سابقه خدمت با ب یست( حداقل شصت سال سن و حداقل بب

مشاغل سخت و  یانمتصد یبرا« ب»مزبور در بند  یشرط سن یندر بند )الف( و همچن سابقه مذکور -1 تبصره

 .گردد ینم زنان منظور یبرا یباشد و شرط سن یکمتر مسال و جانبازان و معلوالن تا پنج آوریانز

 و تخصصی یرمشاغل غ یسابقه خدمت برا سال یس یکه دارا یمکلفند کارمندان یاجرائ یها دستگاه -2 تبصره

شصت و  و یاغل تخصصمش یسال سابقه خدمت برا و پنج یس یکه دارا یکارمندان ینشصت سال سن و همچن

 .یندکارمندان بازنشسته نما یرا رأساً و بدون تقاضا باشند یسال سن م پنج

                                            
 2991اجتماعی روستاییان و عشایر، کد مطلب: سایت صندوق بیمه  1
  سایت مشاوره بیمه و قانون کار بیدبرگ 2
  سایت شادمان 3
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و پنج سال  یستسال سن و حداقل ب شصت و پنج یرا که دارا یموظفند کارمندان یاجرائ یها دستگاه -3 تبصره

ارمندان سال است. ک هفتاد یمشاغل تخصص یانمتصد یبرا یرا بازنشسته کنند. سقف سن باشند یسابقه خدمت م

سال سابقه  تیساز ب یشب کهورتیسال است، در ص و پنج یستالذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از ب فوق یتخصص

 صورت ینا یرسال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غ و پنج یستبه ب یدنتا رس توانند یخدمت داشته باشند م

 .شوند یم یدبازخر

ه ازاء هر سال سال خدمت دارند ب یاز س یشکه ب یبه کارمندان یحقوق بازنشستگ ییننگام تعدر ه -104 ماده

شده  یینععالوه بر حقوق ت یشده حقوق بازنشستگ یین( رقم تع%2.5درصد ) یمسال، دو و ن یخدمت مازاد بر س

 .یدمحاسبه و پرداخت خواهد گرد

ت است شود؟ میزان حقوق بازنشستگی مستخدم عبار ( حقوق بازنشستگی مستخدمین بانکها چگونه محاسبه می2

حقوق سال  سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزایای مالک محاسبه کسور بازنشستگی با اعمال ضریب 2از معدل 

 بازنشستگی ضربدر سنوات خدمت )یک سی ام(

 مستمری بازنشستگی صندوق حمایت از وکال و کارگشایان دادگستری 5 – 2 – 4

ضربدر  مهیدو سال پرداخت حق ب نیام متوسط آخر یس کیعبارت است از  یبازنشستگ یتمرمبلغ مس  

 1مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند. نیا نکهیمشروط بر ا مهیپرداخت حق ب یسالها

 جمع بندی : نحوه محاسبه مستمری در صندوق های بازنشستگی کشور 3 – 4

 د دارد. صندوق به صورت شفاف وجو 18صندوق بازنشستگی از  5اطالعات  چنان که مشهود است، متاسفانه تنها

 محاسبه مستمری بازنشستگی و نحوه  نام صندوق یا سازمان بیمه ای

سن مرد به شصت سال تمام و شرط بازنشستگی:  سازمان تامین اجتماعی

 باشد دهیتمام رس سن زن  پنجاه و پنج سال

مستمری بازنشستگی = سنوات پرداخت حق بیمه 

 30سال( * متوسط دستمزد تقسیم بر  35)حداکثر 

  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

 مه،یسال حداقل حق ب 15با پرداخت  یسن بازنشستگ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

از  شیپ یکه در بازنشستگ یسال است در حال 65

                                            
  ستریصندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگ 1
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توانند  یسال سابقه م 10سال سن و  70موعد با 

 بازنشسته شوند

 2 حقوق و مزایای نیانگیممحاسبه مستمری براساس 

 سال آخر

 - صندوق بازنشستگی کشوری

 - صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

 - ه مرکزی ایرانصندوق بازنشستگی بیم

 - صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

 - ساز ندهیآ یو بازنشستگ تیصندوق حما

 - صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

 یس کیعبارت است از  یبازنشستگ یمبلغ مستمر صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری

 مهیدو سال پرداخت حق ب نیام متوسط آخر

 نکهیمشروط بر ا مهیپرداخت حق ب یهاضربدر سال

 مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند نیا

پس انداز و رفاه کارکنان صنعت  ،یصندوق بازنشستگ

 نفت

سالگی و خانم ها پس  60آقایان پس از رسیدن به سن 

 سالگی بازنشسته می شوند. 55از 

 سال آخر 2محاسبه مستمری براساس حقوق و مزایای 

 

سال سابقه برای  35الی  30بازنشستگی با حداقل  وق بازنشستگی کارکنان بانک هاصند

سال کارمندان دارای تحصیالت  30سنوات باالی 

 کارشناسی ارشد به باال

 روز حقوق 25سال سابقه با  25سال سن و  60حداقل 

 سال آخر حقوق و 2معدل حقوق بازنشستگی برابر با 

محاسبه کسور  فوق العاده ها و مزایای مالک

بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی 

 ضربدر سنوات خدمت )یک سی ام(

 - رانیمس ا عیصنا یشرکت مل یصندوق بازنشستگ
 -  رانیوزارت اطالعات ا نیمستخدم یصندوق بازنشستگ

 - رانیا یبانک مرکز یصندوق بازنشستگ
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 انریا یاسالم یجمهور ییمایهواپ یصندوق بازنشستگ

 ()هما

- 

 - مایکارکنان صدا و س یصندوق بازنشستگ

 - رانیا مهیب یصندوق بازنشستگ
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 سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورفصل پنج( 

 مقدمه: سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی 1 – 5

تحت  اغالنصندوق های بازنشستگی نهادهایی مالی هستند که مهم ترین وظیفه آن ها دریافت حق بیمه از ش

ن جوانی باید بتوانند در زماصندوق ها مدیران به این منظور  پوشش خود و پرداخت مستمری به آن ها است.

رمایه سصندوق منابع عظیم حاصل از حق بیمه های پرداختی جمعیت تحت پوشش خود را به نحو درست و بهینه 

زینه های جمعیت هدرآمد حاصل از سرمایه گذاری ها گذاری نمایند تا در آینده و در زمان بلوغ صندوق بتوانند از 

لیت صد فعارجهان به  بسیاری از کشورهایقابل توجه مستمری بگیران را تامین نمایند. از این رو دولت ها در 

ن ها نظارت الزم بر نحوه سرمایه گذاری آردازند و با اعمال محدودیت های های سرمایه گذاری صندوق ها می پ

 می کنند. 

 بررسی موردی سرمایه گذاری صندوق ها 2 – 5

 1سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی  1 – 2 – 5

 منابع و مصارف سرمایه گذاری ها به شرح زیر است: ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری، وضعیت

 

                                            
 97سالنامه آماری تامین اجتماعی  1
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 97 تا 93: وضعیت منابع و مصارف سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی از سال  24شکل 

 یر است:های بزرگی توسط شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( در حال اجرا است که به شرح زپروژه 

 
 : پروژه های بزرگ در دست انجام توسط شستا 25شکل 

 وضعیت مالی برخی از مهم ترین شرکت های تابعه تامین اجتماعی نیز در جدول زیر آمده است:
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 رین شرکت های تابعه تامین اجتماعی: وضعیت مالی برخی از مهم ت 26شکل 

االن کل مجموعه شستا که متعلق به رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد شستا می گوید: 

 یرا اگر در بانک ها سپرده گذار هیکه همان سرما یسود ندارد، در حال شتریاست چهار درصد ب یاجتماع نیتام

 1درصد سود داشت. 18کردند، حداقل  یم

خود با مشکالت  یها ییدارا تیری( در مدیاجتماع نیتام یگذار هیصندوق ها، به خصوص شستا )شرکت سرما

به گفته پورابراهیمی، رئیس آن ها  یها ییدارا یبس که بازده نیمشکالت، هم نیا حیمواجه اند. در توض اریبس

ون برنامه و بودجه یک تا دو درصد تاجگردون رئیس کمیسیبه گفته  و   درصد 4حدود کمیسیون اقتصادی مجلس 

و البته مشکالت  یده دولت انیز یبه ارث بردن شرکت ها ،یخصولت تیاندک را با ماه یبازده نیا یبرخ است.

 2دانند. یمرتبط م یو سازمان ده یتیریمد

نتظار این ر ااست؛ باید دید با عرضه سهام شستا در بورس، چه سرنوشتی د ناچیزدرصدی شستا واقعا  4یا  2سود 

رائه منظم به طور کلی یکی از مهم ترین فواید حضور در بورس، الزام شرکت ها به شفاف سازی و ا شرکت است.

رضه شستا گزارش فعالیت هاست که امید می رود موجب بهبود عملکرد شستا نیز بشود. از این منظر می توان ع

 . در بورس را یک فرصت و حرکت اصالحی به حساب آورد

 سرمایه گذاری صندوق روستاییان و عشایر 2 – 2 – 5

 درآمد خالص سرمایه گذاری این صندوق در بازه مذکور به صورت جدول زیر رشد نموده است.

                                            
 395889خبرگزاری خانه ملت، کد مطلب:  1
 1637642خبرگزاری تسنیم، کد مطلب:  2
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 96تا  87در بازه  : درآمد حاصل از سرمایه گذاری های صندوق روستاییان و عشایر 27شکل 

 یر نشان داده شده است.همچنین ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در نمودارهای ز

 

 96تا  87: ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صندوق روستاییان و عشایر طی سال های  28 شکل
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 96تا  87: نرخ بازدهی سرمایه گذاری های صندوق عشایر در سال  29شکل 

ازدهی سرمایه فوق نیز موید افزایش پایدار مطالبات این صندق از دولت است. به نظر می رسد وضعیت ب نمودار

گذاری های این صندوق در قیاس با برخی صندوق های دیگر خیلی بهتر است اما در صورت ادامه یافتن رویه 

 فعلی معوقات دولت می تواند این صندوق را نیز به جمع ورشکستگان نظام بیمه ای کشور ملحق کند.

 

 

 

 

 

 

درصد پرتفوی آن را تشکیل می دهد،  60ندوق که ، بخش عمده سرمایه گذاری این ص96براساس داده های سال 

در بورس بوده است. در ابتدا شاید نتوان در این مورد قضاوت دقیقی داشت اما با بررسی جزء به جزء سبد بورسی 

این صندوق، مشخص می شود که آیا سرمایه صندوق عشایر در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گرفته و یا در 

سوداگری. به هر حال باید با نگاهی همه جانبه در این مورد قضاوت کرد. به عالوه، نکته ای  خدمت سفته بازی و

: ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صندوق عشایر در سال  30شکل 
96 

: ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صندوق عشایر براساس  31شکل 
 96بهای تمام شده در سال 
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که در مورد صندوق عشایر وجود دارد، حجم کمتر سرمایه این صندوق نسبت به صندوق های بزرگی چون تامین 

مالی صندوق ها در اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشوری است. خصوصا با در نظر گرفتن موضوع ادغام احت

صندوق بزرگ و اصلی، باید به این نکته توجه داشت که بازار سرمایه در حالت فعلی گنجایش  3آینده و تشکیل 

سرمایه عظیم این صندوق ها را نداشته و یا باید سرمایه آن ها را به سمت بخش های مولد دیگر هدایت نمود و یا 

  ش داد.با اصالحاتی ظرفیت بازار سرمایه را افزای

 
 : ترکیب سبد سرمایه گذاری صندوق و ارزش ریالی سرمایه گذاری ها 32شکل 

هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که  8.3، 96کل سرمایه صندوق روستاییان و عشایر در سال 

دارد. سرمایه  1هزار میلیارد تومانی 70، سرمایه ای 1398شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در سال 

برابر سرمایه صندوق روستاییان و عشایر بوده و این مساله یکی از مالحظاتی است که در نحوه  8شستا بالغ بر 

 .ذاری و هدایت سرمایه صندوق های مختلف باید به آن توجه نمودسیاستگ

                                            
 2187958خبرگزاری تسنیم، کد مطلب:  1
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 96تا  88: نحوه رشد مقدار سرمایه گذاری صندوق عشایر در سال های  33شکل 

 
 96تا  87: بازده کل صندوق عشایر طی سال های  34شکل 

 دهـد، ینشـان م یر بـه خوبـنمـودا دهـد، یم نشـان سـال گذشـته10  یبـازده کل صندوق را در ط باالنمـودار 

دچـار  ها یگذار هیسـرما بـازده راکهیصنـدوق حاکم نبوده اسـت ز یها یگذار هیبر سـرما یمشـخص یاسـتراتژ

 ـنیا .( بـوده اسـت1389درصـد در سـال42تـا مثبـت  1387در سـال   درصـد12  ی)منفـ یـادینوسـانات ز

 که ینحو به باشـد یبازار م یکل یها اسـتیس ر نقصان نمـوده و تابعمنابـع صنـدوق را دچا یدارینوسـانات پا
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 ـایمثبت  ـریتأث صندوق یهـا ییسـقوط داشـته باشـد به شـدت بـر کل دارا ای رشـد اگر شـاخص کل سـهام

 .گـذارد یم یمنف

 1سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 3 – 2 – 5

 دوق بازنشستگی کشوری به شرح زیر است:ارزش و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صن

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری:  36شکل

 

درصد از سرمایه گذاری خود را به شرکت های بورسی اختصاص داده است  43 حدودصندوق بازنشستگی کشوری 

دانست و همچنین سرمایه گذاری  که شاید بتوان این نحوه تخصیص را مرتبط با حجم سرمایه این صندوق

 .غیربورسی نیز باید بررسی شود که در چه بخش هایی انجام شده است

 در جدول زیر آمده است: 95تا  91سود کسب شده از فعالیت های اقتصادی توسط این صندوق در فاصله سال 

 )میلیارد ریال(

                                            
 95لنامه صندوق بازنشستگی کشوری سا 1

 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوریترکیب پرتفوی : 35شکل 
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 ی کشوری: سود حاصل از فعالیت های اقتصادی صندوق بازنشستگ 37 شکل

 

 سود حاصل از فعالیت های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نمودار : 38شکل 

 : )میلیارد ریال(نحوه توزیع سرمایه این صندوق در بخش های مختلف نیز به شرح زیر است
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 : پرتفوی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 39شکل 

 تری در بورس اسهزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی کشو 16هزار میلیارد تومان از دارایی  10

با اشاره به سهام صندوق  محمود شهشهانی پور، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری،

 یکه دارا میداشته باش اریدر اخت یسهام دیبا یکشور یاظهار داشت: در صندوق بازنشستگ یکشور یبازنشستگ

 اردیلیهزار م 16 یکشور ید. در صندوق بازنشستگهستن تیاز سهام ما فاقد مز یاریباشد، متاسفانه بس تیمز
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 یو مابق هیتومان آن در بازار سرما اردیلیهزار م 10از  شیبکه  میدار اریدر اخت یشرکت ییتومان سهام و دارا

 .بازار است نیآن خارج از ا

بزرگ  یها ومیسرسو رو به افول خارج شده و با بهبود کن تیکم بازده، کم مز یاز بنگاه ها دیداشت: با انیب یو

داشته  یخوب تیفعال یبخش خصوص کیو سرام ی. به عنوان مثال؛ درکاشمیصندوق بپرداز یپرتفو یبه سامانده

 .1ستیبه دخالت ما ن یازین گریو د

"مکنزی"معاون اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد:  یکی از بهترین مشاوران دنیا  

مقایسه وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری در ایران با سایر صندوق ها در دنیا پرداخته و  است که به بررسی و

تصمیم گرفته شده برای صندوق بازنشستگی  28 "مکنزی"بسته ای از اقدامات اصالحی را به ما پیشنهاد داده است. 

تهیه شده و به نمایندگان  نسخه 300کشوری را ارزیابی دقیق کرده که بسته پیشنهادی این نهاد بین المللی در 

اصالحات »و نهادهای تصمیم گیر ارائه و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه و خالصه این مطالعات و ارزیابی ها 

 . 2است که باید انجام شود« پارامتریک

عالوه بر موارد فوق، گزارش وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نیز که بخش قابل 

 3توجهی از سرمایه این صندوق را سرمایه گذاری می نماید، در سایت بورس نیوز موجود است.

 4پرتفوی صندوق سرمایه گذاری صنعت نفت 4 – 2 – 5

سهام  یدارا فهرست، صندوق نیشرکت از ا 6شرکت است که در  23نفت در  یهاصندوق یگذارهیسرما عمده

 .است یدرصد 100

سهام  یگذارهیاز سرما ریانجام شده به غ یهایگذارهینفت عمده سرما یهادر صندوق یداراز شرکت زیپره یبرا

 و ینفت سپاهان، نفت ج ،ییایدر ساتیأسو ساخت ت ینفت، مهندس عیو ساختمان صنا یمهندس یهاشرکت

چند سال  یروند سودآور و بودهها نفت سودده صندوق یتیریمد یهااست. شرکت یتیریرمدیغ ،یشرکت ساختمان

 .است یشیآنها  افزا ریاخ

                                            
  سایت صندوق بازنشستگی کشوری 1
 سایت صندوق بازنشستگی کشوری 2
 59719خبرگزاری بورس نیوز، کد مطلب:  3
 4753سایت صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، کد مطلب:  4
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است که  حیالزم به توض ییایدر ساتیو ساخت تأس ینفت در شرکت مهندس یهاصندوق یتیریسهام مد درباره

 1392از سال  شیپ یهاکه در سال یمشکالت و تخلفات لیبه دل ریاخ یهادر سال ادشدهیلکرد شرکت باوجود عم

خارج شود که  صندوق مجاز است  شتهانبا انیرخ داده است تاکنون نتوانسته است از ز ییایدر ساتیدر شرکت تأس

 .کند یرسانموارد را اطالع نیا ازیدر صورت ن

 تیو تقو یحسابرس یهاتهیکم یریبه کارگ قیها از طرتابعه صندوق یهاکتدر شر یشرکت تیحاکم استقرار

 رشیکشور و حسابرسان مستقل منتخب مجمع، پذ یدر کنار سازمان حسابرس یحسابرسان داخل گاهیجا

نفت در سامانه کدال  یهاتابعه صندوق یهاهمه شرکت یمال یهاانتشار صورت ه،یتابعه در بازار سرما یهاشرکت

 فیتکل نییتع و یو تراست یپوشش یهاشرکت ی، سامانده44قانون اصل  ییاجرا یهااستیس هیاصالح یاجرا یبرا

 .دغام و انحاللا ،یواگذار قینفت از طر یهاصندوق رمجموعهیدر ز یدارکاهش شرکت ،یشرکت پوشش 77بالغ بر 

  یواقع شرفتیپ و درصد وروی ونیلیم 600بالغ بر  یگذارهیاست با سرما کنگان شیطرح، طرح پترو پاال نینخست

است. نرخ  1398بهمن ماه سال  اش یبردار بوده و زمان بهره 1393که زمان آغاز آن مرداد ماه سال است  73.3

 12.519، معادل 1399در سال  یبرداربهرهاست. برآورد سود پروژه پس از  یدرصد ارز 21طرح    نیا یبازده داخل

 .است الیر اردیلیم

، زمان بهره 1397  رماهیآغاز: تزمان  ورو،ی ونیلیم 740 یگذارهیسرما زانیکنگان است با م نیطرح الف نیدوم

 1402از سال  یبردار سود پروژه پس از بهره ،یدرصد ارز 22طرح   ی؛ نرخ بازده داخل1401: خرداد ماه یبردار

 .الیر اردیلیم 99.597سرجمع  1407تا 

ده. ز نشدالر  است که هنوز آغا ونیلیم 1.197 یگذار هیسرما زانیکنگان با م یمریپل یطرح واحدها نیسوم

  نیسبک و سنگ لنیاتیطرح پل نیا داتیتول نیماه پس از آغاز خواهد بود، همچن 48آن   یبردارزمان بهره

 4/3:  لکویگال لنیات یتن، تر 50.000  کولیگال لنیات یتن، د 500.000 کولیگال لنیتن، مونو ات 700.000

 .هزار تن در سال است

ز بهره ادهلران است که سود پروژه بعد  یمیو پتروش NGL3100، کردبدان اشاره  توانیکه م یطرح نیچهارم

 .خواهد بود الیر اردیلیم 200669، در جمع 1407تا  1401از سال  یبردار

 زانیطرح است که م نیو توسعه سروک آذر، پنجم یشرکت مهندس یآذر ازسو ینفت دانیتوسعه م طرح

ام و گاز ترش خآن نفت  دیدرصد است. تول 83.77 یاقعو شرفتیو درصد پ وروی ونیلیم 1.419آن   یگذارهیسرما

 .خواهد بود الیر اردیلیم 151.637و سود پروژه 
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 شرفتیرصد پو د وروی ونیلیم 1.419آن  یگذار هیسرما زانیفارس است. م جینفت ستاره خل شگاهیپاال ،یبعد طرح

 .است زده شده نیتخم 98آن سال  یدرصد است و زمان بهره بردار 96پروژه حدود 

دهلران،  یمیدست پتروش نییصندوق است که پا یهااز طرح زیدهلران ن یمیدست پتروش نییپا لنیات یپل طرح

 .باشد یم لنیات یپل دیجهت تول لنیتن ات 650.000 افتیدر تیبا ظرف

 11پروژه مشتمل بر  نیها در جنوب است؛ اشده صندوق یگذارهیسرما یاز طرح ها زیقشم ن یمخازن نفت طرح

 تیفهزار بشکه در مجموع به ظر 270 تیمخزن به ظرف 2هزار بشکه و  540 تیمخزن با سقف شناور به ظرف

 .شده است فیتعر بوطهمر زاتیو تجه یگاز عاناتینفت خام و م یساز رهیبشکه به منظور ذخ 6.480.000

 ییهاصندوق در پروژه دهدیها نشان مطرح نیصندوق است و همان طور که مشخصات ا یهااز طرح یبخش نیا

ها، صندوق کردیبدان معنا که رو از آن است. یناش یهادر حوزه نفت و فرآورده بایتقر یکه همگ ورود کرده

فرآورده همسو با اقتصاد  دیو تول یدستنیینفت گاز در پا عیتوسعه صنا ن،یاست.؛ افزون بر ا داریپا یگذارهیسرما

 .است یمقاومت

در  الیر اردیلیم 30.399صندوق از مبلغ  یهایگذارهیسرما یرقم سودآور شدهد ای یهاپروژهاز  یبرداربهره با

  .ابدییم شیافزا 1406در سال  الیر اردیلیم 152.853به  1397سال 

یی است، حجم دارا 96سال  یبهشتبه ارد یمنته یکه مربوط به سال مال شدهی حسابرس یصورت مال ینآخر طبق

 797هزار و  67حدود  96 یبهشتانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در اردپس ی،بازنشستگ یهاصندوق های

 ینا ییاز مجموع کل دارا دهدمین ها نشاصندوق ینا هایییحجم دارا یاتجزئ یتومان بوده است. بررس یلیاردم

تومان آن  یلیاردهزار م 2.5 ی،اصل یهاشرکت هایییتومان آن مربوط به دارا یلیاردم 653هزار و  14ها، صندوق

در امالک،  گذارییهتومان آن مربوط به سرما یلیاردم 91به  یکنزد ی،فرع یهادر شرکت گذارییهمربوط به سرما

 2.2 یی،اعطا یالتتومان آن مربوط به تسه یلیاردهزار م 1.7به اوراق مشارکت،  بوطمرتومان آن  یلیاردم 341

مواد و کاال،  یتومان آن مربوط به موجود یلیاردهزار م 46و  یبانک یهاتومان آن مربوط به سپرده یلیاردهزار م

 .1است یرمشهودمشهود و غ هایییدارا یرسا ی،سرقفل

 

 

                                            
 3980527073جامعه خبری تحلیلی الف، کد مطلب:  1
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 گذاری صندوق بازنشستگیایهمیزان فروش ساالنه هلدینگ سرم

 94تا  86های کارکنان صنعت نفت طی سال

حجم فروش ساالنه )میلیارد 

 تومان(

 سال مالی

16409 1394 

19417 1393 

12593 1392 

8429 1391 

4646 1390 

2990 1389 

2207 1388 

678 1387 

811 1386 
 1وق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  : میزان فروش ساالنه هلدینگ سرمایه گذاری صند 40شکل 

های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال مالی حجم دارایی صندوق

 96منتهی به اردیبهشت 

 حجم دارایی )میلیارد تومان( عنوان

 14653 های اصلیگذاری در شرکتسرمایه

 2548 های فرعیگذاری در شرکتسرمایه

 91 امالکگذاری در سرمایه

 341 اوراق مشارکت

 1766 تسهیالت مالی اعطایی

 2353 های بانکیسپرده

 212 حق بیمه دریافتی

ها)موجودی مواد و کاال، سایر دارایی

های مشهود و غیر سرقفلی، سایر دارایی

 مشهود(

46146 

 67797 هاجمع کل دارایی

 2  96و رفاه صنعت نفت در سال مالی منتهی به اردیبهشت : حجم دارایی صندوق های بازنشستگی، پس انداز  41شکل 

                                            
 3980527073جامعه خبری تحلیلی الف، کد مطلب:   1
 9805270733جامعه خبری تحلیلی الف، کد مطلب:   2
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 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 5 – 2 – 5

 ترکیب پرتفوی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به صورت زیر است.

 95سال مالی  96سال مالی  97سال مالی  98شش ماهه  شرح

میلیون 

 ریال

میلیون  درصد

 ریال

میلیون  درصد

 ریال

میلیون  درصد

 ریال

 درصد

گذاری در سرمایه

 های بورسیشرکت

5766041 68 4956996 70  58 3599990 67 

گذاری در سرمایه

های خارج از شرکت

 بورس

499652 6 250653 4  4 293485 5 

 10 525254 15  16 1152561 15 1226671 گذاری در امالکسرمایه

اوراق مشارکت و 

 بانکی هایسپرده

770314 9 731263 10  23 950000 18 

اوراق اختیار فروش 

 طبعی

186734 2 0 0 0 0 0 0 

 100 5368729 100 5639289 100 7091473 100 8449412 جمع

 1 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها : پرتفوی 42شکل 

الک و بانک ها مطرح است، سهم قابل توجه ام یکی از نکاتی که در مورد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

در بخش  مستغالت در سبد سرمایه این صندوق است. با توجه به افزایش قابل توجه سرمایه گذاری این صندوق

ان این نوع درصد رسیده است و عدم وجود مالیات بر عایدی امالک در کشور، می تو 15به  98امالک که در سال 

نم بررسی ی غیر مولد و موجب افزایش بی رویه قیمت مسکن دانست. )البته فکر می کسرمایه گذاری را به نوع

 (دقیق تری نیاز دارد و نمی توان به سادگی حکم کلی داد

 نحوه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

ای حسابرسی و بازرسی در مورد سرمایه گذاری صندوق کارکنان بانک ها اطالعات روشنی وجود ندارد اما گزارش ه

 2(اینجاشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در سایت این شرکت موجود است.)

 (اینجابه عالوه، گزارش سامانه کدال نیز در مورد این شرکت قابل دسترسی است.)

 ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به صورت زیر است:

                                            
 2127245نود اقتصادی، کد مطلب:  1
 صندوق بازنشستگی کارکنان بانک هاشرکت سرمایه گذاری  2

http://sakab.ir/Default.aspx?tabid=100
http://sakab.ir/Default.aspx?tabid=100
https://plink.ir/GcDcp
https://plink.ir/GcDcp
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 1 شرکت سرمایه گذاری کارکنان بانک ها : سهامداران 43شکل 

به صورت  98و  97های گذاری براساس اطالعات منتشره در سامانه کدال در سالدرآمدهای این شرکت سرمایه

 :)ارقام به میلیون ریال( استر بودهزی

                                            
 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 1
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 981و  97ها)وسکاب( در سال گذاری صدنوق بازنشستگی کارکنان بانک: وضعیت سودآوری شرکت سرمایه 44شکل 

رشد قابل توجهی  97نسبت به  98 سودآوری شرکت در سالرسد ای به نظر میبا توجه به وضعیت ترازنامه

 است.داشته و حدودا دو برابر شده

 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران 6 – 2 – 5

 به صورت زیر بوده است: 1385 – 1382ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری این صندوق در بازه سال های 

 درصد 85 درصد 84 درصد 83 درصد 82 سال شرح/

سهام 

های شرکت

 بورسی

12964 51.80 24856 67.40 26833 66.86 22894 62.23 

های سپرده

 بلندمدت بانکی

11700 46.75 11700 31.73 11900 29.65 11900 32.35 

 0.8 295 0.74 295 0.8 295 1.18 295 اوراق قرضه

 4.62 1699 0.26 104 0.07 27 0.27 67 جودی بانکیمو

سهام 

های غیر شرکت

 بورسی

0 0 0 0 1000 2.49 0 0 

 100 36789 100 40132 100 36878 100 25026 جمع کل
 بیمه مرکزی ایران: ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  45شکل 

                                            
 سامانه کدال 1
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دار است. اری این صندوق بازنشستگی در بورس اوراق بهادرصد از سرمایه گذ 60چنان که مشهود است، بیش از 

ه معادل پس از آن سپرده های بلند مدت بانکی بیشترین بخش از سبد سرمایه این صندوق را تشکیل می دهد ک

وده ببه صورت موجودی بانکی  85درصد از سرمایه این صندوق نیز در سال  5درصد است. حدود  30بیش از 

 است. 

شرح زیر  ترکیب شرکت های بورسی که مقصد سرمایه گذاری این صندوق بازنشستگی بوده اند، بهعالوه بر آن، 

 است:

 

 در صنایع مختلف بورسی بیمه مرکزی ایران: نحوه توزیع سرمایه صندوق بازنشستگی  46شکل 

انکی بری درصد( از سرمایه گذاری این صندوق به صورت سپرده گذا 30از آن جا که بخش قابل توجهی )حدود 

صندوق  سود سپرده گذاری اینبلندمدت بوده است، بررسی میزان بازگشت سرمایه این بخش حائذ اهمیت است. 

 در بانک، به شرح زیر بوده است:

 

 85تا  82: نرخ سود بلند مدت بانکی صندوق طی سال های  47شکل 
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. در حالی درصد بوده است 17ه مذکور چنان که مشهود است، نرخ سود سپرده گذاری این صندوق در بانک در باز

ه عنوان مثال بکه نرخ سود سپرده بانکی در برخی بانک های خصوصی در بازه مذکور بیش از این مقدار بوده است. 

 سود سپرده بانک پارسیان در این بازه به شرح زیر بوده است:

 1385 1384 1383 1382 سود / سال

نرخ سود علی 

 الحساب

17% 18% 17.7% 16.7% 

 %18 %19 %20 %20 نرخ سود قطعی
 : نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی در یکی از بانک های خصوصی در مدت مذکور 48شکل 

ی دهد، مدرصد سرمایه صندوق را تشکیل  30بنابراین می توان گفت این صندوق در بخش سپرده های بانکی که 

ری سرمایه گذاری ن صندوق اگر منابع مالی را در بانک دیگعملکرد بهینه ای نداشته است. مدیرا 85تا  82در بازه 

وم دارایی می کردند، سود بیشتری را می توانستند کسب نمایند. بنابراین عملکرد صندوق در مورد حدود یک س

 ها مناسب نبوده است. 

رمایه گذاری سده از طرفی، برای بررسی قابل قبول بودن بازده سرمایه گذاری های بورسی این صندوق می توان باز

 جدول زیر است: به صورت 85تا  82این صندوق را با بازده کل بازار بورس مقایسه نمود. نتایج مقایسه برای سال 

 

 : مقایسه بازده سرمایه گذاری صندوق در بورس با بازده کل بورس 49شکل 
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ر داده های بول بوده است. )اگبنابر این جدول می توان گفت عملکرد صندوق در سرمایه گذاری در بورس قابل ق

 (جدیدتر پیدا کردیم، باید اضافه کنیم

 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران 7 – 2 – 5

ه کساختار سرمایه گذاری این صندوق از چندین هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه صندوق تشکیل شده است 

 به صورت جدول زیر هستند:

 
 1یرمجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران : هلدینگ های ز 50شکل 

   ی این صندوق به صورت زیر است: ها یگذار هیسرما بیترک

 نیمس در ا یسهم مجموعه صندوق بازنشستگ زانیاست که م ییها شرکت ی: منظور تمامیفرع یها شرکت

 .ود داردتابعه آن وج یها نگیهلد ایاز جانب صندوق  یتیریو مد یاست که اعمال کنترل مال یها بنحو شرکت

ها  شرکت نیمس در ا یاست که سهام مجموعه صندوق بازنشستگ ییوابسته: منظور سهام شرکت ها یها شرکت

ها وجود دارد و  شرکت نیدر ا یاز جانب صندوق باز نشستگ رهیمد أتیه یکرس 2 ای 1است که حداکثر  یبشکل

 2ندارد. دشرکت ها وجو نیاز جانب صندوق در ا یتیریو مد یگونه قدرت اعمال کنترل مال چیه

                                            
 نایع مس ایرانلی صصندوق بازنشستگی شرکت م 1
  صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 2
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 : ترکیب سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 51شکل 

به  1392و  1391، 1390بازده سرمایه گذاری این صندوق بازنشستگی بنابر اعالم خود صندوق در سال های 

 شرح زیر بوده است:

 
 92و  91، 90ری صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در سال های : بازده سرمایه گذا52شکل 

 سرمایه گذاری صندوق آینده ساز 8 – 2 – 5

 سیاست های سرمایه گذاری صندوق آینده ساز به شرح زیر است:

  اساسنامه 23های صندوق به صورت سپرده بانکی در چارچوب مفاد ماده  دارایی %25نگهداری   -1

  اساسنامه 24چارچوب مفاد ماده  در %10و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها تا سقف  مشارکت  -2

  ذاری هاتنوع بخشی در سرمایه گذاری ها به منظور کاهش ریسک و افزایش سرعت نقد شوندگی سرمایه گ  -3

  شداسرمایه گذاری در بخش هایی که حداقل سود آوری آنها بیش از سود سپرده بلند مدت بانکی ب  -4

 مشارکت با سرمایه گذاران بالقوه در پروژه های ساختمانی صندوق در جزیره کیش  -5
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اشد که در ب، سیاست خروج از شرکت داری از اولویت های صندوق می اساسنامه 24ر راستای اجرای مفاد د  -6

 .صندوق قرار دارد 94همین راستا سیاست فروش سهام شرکت ها در زمره برنامه عملیاتی سال 

اساسنامه صندوق و به منظور فراهم نمودن منابع مالی الزم جهت سپرده گذاری نزد  23در راستای مفاد  -7

 1سیستم بانکی، کاهش حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن مد نظر صندوق می باشد.

شورای عالی در مورد  )براساس گزارش هیئت امنا به 2پرتفوی سرمایه گذاری صندوق آینده ساز به شکل زیر است:

 (94عملکرد سال 

 
 94: توزیع وجوه و منابع صندوق آینده ساز در سال  53شکل 

                                            
 وق حمایت و بازنشستگی آینده سازصند 1
  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 2
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 : درصد توزیع وجوه و منابع صندوق آینده ساز 54شکل 

 ر بوده است: به شکل زی 94تا  83، رشد وجوه و منابع این صندوق در فاصله سال 94بنابر گزارش صندوق در سال 

 
 منابع و وجوه صندوق بازنشستگی آینده ساز : رشد 55شکل 

 نحوه رشد درآمدها و هزینه های این صندوق نیز به شکل زیر بوده است:
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 : نحوه رشد درآمدها و هزینه های صندوق بازنشستگی آینده ساز 56شکل 

 صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران)هما(سرمایه گذاری  9 – 2 – 5

میلیارد تومان حقوق  40ایر ماهانه  اکنون ایرانهم: رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری بهزاد مظاهری

کند این در حالی است که هدف از تأسیس صندوق بازنشستگی هما این بود که حقوق بازنشستگان را پرداخت می

ند و در نهایت حقوق گذاری بتوانند به درآمدزایی برسبازنشستگان در این صندوق ریخته شود و با سرمایه

میل شد و  و ها به دلیل عدم مدیریت، این پول حیفبازنشستگان با این درآمدها پرداخت شود اما در این سال

 .ایر مجبور است از درآمد خودش پول بازنشستگان را تأمین کند امروز پولی در کار نیست؛ و در شرایط فعلی ایران

رسد سودده باشد و از سوی دیگر اپیمای چابهار را دارد که به نظر نمیحاضر صندوق بازنشستگی هما، هودرحال

هایی که درگذشته سودده بودند یا فروخته آپارتمان چیز دیگری ندارد چراکه متأسفانه آن قسمت 130جز حدود 

 .1و یا واگذار شد

 جمع بندی : نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشور 3 – 5

  نحوه سرمایه گذاری مان بیمه اینام صندوق یا ساز

بخش عمده سرمایه گذاری ها به عنوان سهام بوده است  سازمان تامین اجتماعی

اما از این محل نیز عایدی بسیار اندکی نصیب سازمان 

درصدی شستا  4یا  2تامین اجتماعی شده است. سود 

 در مقابل سودهای رایج بازار بورس واقعا عجیب است!

                                            
 188484پایگاه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل)تین نیوز(، کد مطلب:  1
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عرضه سهام شستا در بورس می تواند باید دید آیا 

وضعیت را بهتر نماید یا خیر. اگرچه از این مساله نیز 

 انتظار معجزه نمی توان داشت.

  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

-درصد از سرمایه گذاری ها در شرکت های بورسی 60 رصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشای

وق در همه بازه بازده کل صند-نکیدرصد سپرده با 28

 92ا ت 89مثبت بوده اما در بازه  93و  87به غیر از سال 

مستغالت  وبازده امالک -وضعیت بهتری داشته است

خوب بوده است اما با اجرای مالیات بر عایدی امالک 

درصد -احتماال سودآوری این بخش کاهش می یابد

نظر مطلوب  سرمایه گذاری در امالک ناچیز بوده که به

دولت منابع سرمایه گذاری این  بدهی فزاینده-است

 صندوق را تهدید می کند

درصد  25درصد سرمایه گذاری غیربورسی،  57 صندوق بازنشستگی کشوری

یلیارد هزار م 16از -درصد فرابورسی 18بورسی و 

هزار میلیارد تومان در  10تومان دارایی صندوق 

سرمایه گذاری  بورس)به گفته معاون اقتصادی و

 صندوق(

 - صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

 62، 85در سال -متاسفانه داده های بروز یافت نشد صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران

درصد سپرده بانکی  32درصد در شرکت های بورسی، 

 درصد نیز موجودی بانکی و مقدار کمی نیز 4و حدود 

به  بازده بورسی موده است.موارد دیگر سرمایه گذاری ن

 نظر خوب بوده است اما بازده سپرده گذاری در بانک

مطلوب نیست و با سرمایه گذاری در بانک های 

خصوصی مناسب تر می توانست عایدی بیشتری 

 نصیب صندوق گردد

 - صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

درصد  10درصد سهام شرکت ها،  50ل پرتفوی شام ساز ندهیآ یو بازنشستگ تیصندوق حما

درصد  2درصد بدهکاران و  38امالک و مستغالت، 
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، 94بنابر گزارش خود صندوق در سال  -سایر موارد

درآمدهای صندوق با سرعتی  94تا  88حدودا از سال 

بیش از هزینه ها رشد کرده و منابع مالی قابل توجهی 

 را برای صندوق ایجاد نموده است.

 - نشستگی شهرداری تهرانصندوق باز

  صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری

 پس انداز و رفاه کارکنان صنعت ،یصندوق بازنشستگ

 نفت

هزار میلیارد  67حدود  96دارایی ها در اردیبهشت 

هزار میلیارد در شرکت های  14 از این میزان-تومان

 رهزار میلیارد در شرکت های فرعی و بقیه د 2.5اصلی، 

بخش امالک، اوراق مشارکت، تسهیالت اعطایی، سپرده 

 های بانکی و موجودی مواد، کاال و ... است.

 6درصد از دارایی ها در شرکت های بورسی،  68حدود  صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

 9درصد در امالک،  15درصد شرکت های غیر بورسی، 

وراق درصد ا 2درصد اوراق مشارکت و سپرده بانکی و 

 اختیار فروش طبعی

ل بازده سرمایه گذاری بنابر اعالم خود صندوق در سا رانیمس ا عیصنا یشرکت مل یصندوق بازنشستگ

-درصد بوده است 25و  27، 28به ترتیب  92تا  90

درصد در  30درصد سرمایه در شرکت های فرعی،  46

درصد در امالک و مستغالت  19شرکت های وابسته، 

 ورت اوراق و سپرده بوده است.درصد به ص 5و 
 - رانیوزارت اطالعات ا نیمستخدم یصندوق بازنشستگ

 - رانیا یبانک مرکز یصندوق بازنشستگ

 یاسالم یجمهور ییمایهواپ یصندوق بازنشستگ

 ()هما رانیا

ا تنها سرمایه های صندوق هواپیمایی چابهار که ظاهر

قوق ح-آپارتمان 130سودده نیست و حدود 

یر میلیارد تومان توسط ایران ا 40گی ماهانه بازنشست

 پرداخت می شود

 - مایکارکنان صدا و س یصندوق بازنشستگ

 - رانیا مهیب یصندوق بازنشستگ
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 عوامل بحرانی شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی کشورشش(  فصل

 مقدمه 1 – 6

ر کارشناسان ببحرانی رسیده اند. عالوه امروزه بر کسی پوشیده نیست که صندوق های بازنشستگی کشور به وضعیت 

ه های خود و دلسوزان، مسئولین ذیربط نیز اغلب اذعان دارند که صندوق های بازنشستگی قادر به تامین هزین

طه توانسته نیستند و اغلب با فروش دارایی های سرمایه ای خود، کمک های دولتی یا وابستگی به سازمان مربو

الحات کوتاه مدت زمینه اصند. با تداوم روند فعلی و عدم انجام اقدامات قابل توجه در اند به حیات خود ادامه ده

ستگی کشور و بلند مدت صندوق ها، در آینده نزدیک شاهد بحرانی به مراتب وسیع تر از امروز در نظام بازنش

به خودی  می تواند خواهیم بود. بحرانی که با توجه به حجم گردش مالی بسیار باالی صندوق های بازنشستگی،

 خود مسبب بحران اقتصادی و ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور باشد. 

 بررسی تک تک عوامل بحرانی شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی 2 – 6

انونی، قهای  خالعوامل مختلفی باعث ایجاد بحران در صندوق های بازنشستگی شده است. این عوامل ناشی از 

ت بندی آن ها یالتی، مشکالت جمعیتی  و ... هستند. با بررسی تک به تک این موارد و اولویناکارآمدی های تشک

  د. براساس موارد ذکر شده در بخش های قبلی می توان مسیر اصالح نظام بازنشستگی کشور را آغاز نمو

 یبه زندگ دیسن ام شیافزا 1 – 2 – 6

ه نشان اورد مثبت برای هر کشور است و عاملی است کافزایش سن امید به زندگی اگرچه به طور کلی یک دست

یش امید به زندگی می دهد کشور در ابعاد بهداشتی، درمانی، اقتصادی و ... پیشرفت داشته است. اما از طرفی، افزا

فشارهای  باعث افزایش میانگین سنی جامعه، کاهش نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی و در نتیجه افزایش

 مده است.ظامات بازنشستگی می شود. توضیحات مربوط به افزایش نسبت پشتیبانی در بخش های قبل آمالی بر ن

رسیده  1395سال در سال  75به  1357سال در سال  52امید به زندگی ایرانیان بنابر آمارهای موجود از حدود 

یک فرد  57ال نظر بگیریم، در سسال در  60است. به بیان واضح تر، اگر سن بازنشستگی را به صورت ثابت معادل 

یک  95ال س! از حقوق مستمری استفاده می نمود اما در سال 0به صورت میانگین پس از بازنشستگی به اندازه 

 سال از حقوق مستمری استفاده می نماید. 15فرد بازنشسته حدود 
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 1: رشد شاخص امید به زندگی در ایران 75شکل 

. با این حال تواند فشار قابل توجهی را به منابع صندوق بازنشستگی وارد نماید افزایش سن امید به زندگی می

کنولوژی تافزایش امید به زندگی فرایندی طبیعی است که در کشورهای مختلف در اثر عوامل مختلفی چون رشد 

اشتغال به  سنو افزایش سطح بهداشت رخ می دهد. اما یکی از راهکارهای خنثی سازی اثر این پارامتر، افزایش 

شده است. در  طرق مختلف است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نیز در دستور کار قرار گرفته و یا اجرا

جاد تاخیر در واقع باید تناسبی منطقی میان سن امید به زندگی و سن اشتغال و بازنشستگی ایجاد نمود. حال ای

به اشتغال ترغیب  اجباری صورت گیرد و یا با وضع مشوق هایی افرادبازنشستگی  افراد می تواند به صورت قانونی و 

های اشتغال  شوند. اگرچه این راهکار نیز مزایا و معایبی داشته و از معایب آن می توان به اشغال شدن فرصت

 . توسط بازنشستگان و عدم امکان ورود جوانان به بازار کار اشاره نمود

 ست منابع صندوق هادر یگذار هیعدم سرما 2 – 2 – 6

هر صندوق بازنشستگی مانند یک انسان دوران جوانی و پیری دارد. در دوران جوانی و اوایل شکل گیری صندوق، 

نسبت حمایت باال است و منابع مالی قابل توجهی به سمت صندوق سرازیر می شود. با افزایش سن صندوق و به 

بت کسورات پرداختی به صندوق به مستمری های دریافتی اصطالح بالغ شدن صندوق بازنشستگی، به تدریج نس

از آن کاهش می یابد. در این جاست که صندوق می تواند از سرمایه گذاری های خود در دوران جوانی برای 

پرداخت مستمری جمعیت قابل توجه بازنشستگان استفاده کند. اما در صورت عدم سرمایه گذاری درست در زمان 

                                            
 سایت ویرگول)دو هفته نامه دانشجویی داد( 1
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مری ها صندوق را به وضعیت کسری بودجه، بحران مالی و در نهایت ورشکستگی خواهد جوانی، پرداخت مست

 رساند. در نهایت با ورشکستگی صندوق، دولت به ناچار باید از منابع عمومی حقوق بازنشستگان را تامین نماید. 

 ها؟دخالت دولت در مدیریت صندوق 3 – 2 – 6

ق ها است. رح می شود دخالت یا عدم دخالت دولت در مدیریت صندودوگانه ای که توسط بسیاری از رسانه ها مط

اردی باعث از طرفی با واگذاری مدیریت صندوق ها به هیئات مدیره استقالل صندوق حفظ می شود و شاید در مو

یرشفاف بوده غبازدهی بیشتر سرمایه گذاری ها و مدیریت منابع شود اما از طرفی وضعیت کنونی صندوق ها کامال 

ونه کاستی بازدهی سرمایه گذاری های آن ها نیز در مجموع وضعیت خوبی ندارد. از طرفی در صورت وجود هرگ و

به نظر می رسد  بیت المال بپردازد. لذا منابعدر وضعیت صندوق ها این دولت است که باید همه مستمری ها را از 

 .ذاری منابع راهکار بهتری باشدنظارت صحیح دولت بر عملکرد این صندوق ها خصوصا نحوه سرمایه گ

 )فرادولتی نبودن( عدم ثبات سیاستگذاری ها و تغییرات آن ها با تغییر دولت 4 – 2 – 6

ای بازنشستگی همانند بسیاری از حوزه های دیگر، با تغییر دولت ها، نحوه سیاستگذاری و رفتار دولت با صندوق 

نند به صورت زنشستگی خصوصا در امر سرمایه گذاری باید بتواتغییر می کند. با توجه به این که صندوق های با

لت ها می کامال بلند مدت عمل کنند و تا حدودی از آینده خود مطمئن باشند، تغییرات ناگهانی تصمیمات دو

 وادار کند. با این تواند سرمایه گذاری های آن ها را به خطر اندازد و صندوق ها را به سرمایه گذاری های نامناسب

می  وجود اصالح این مساله که تنها در صندوق های بازنشستگی مطرح نیست و مساله ای همه جایی محسوب

 .به نظر نمی رسد راهکار عاجل و موثری برای آن وجود داشته باشدشود، قطعا مسیر آسانی ندارد و 

 مزایای بیمه ای مختلف و لزوم بررسی تک تک آن ها 5 – 2 – 6

مزیت بیمه ای و یک  17: سازمان تامین اجتماعی یر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت ، مدسید تقی نوربخش

 .1مزیت را به تقریبا نیمی از کشور ارائه می کند 18مزیت درمانی دارد و این 

 های دولت به نظام بازنشستگیبدهی 6 – 2 – 6

هزار  160به  92سال  ورماهیتومان در شهر اردیلیهزار م 50از حدود  یاجتماع نیدولت به سازمان تام یبده زانیم

 2است. دهیرس 1397ماه سال تومان تا بهمن اردیلیم

                                            
 9247انجمن صنفی مدیران رسانه )میرنا(، کد مطلب:  1
 35325روزنامه فرهیختگان، کد مطلب:  2
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وارد صندوق تحمیل بدهی های سنگین به صندوق ها، آن ها را با بحران مالی مواجه می کند و حتی در بسیاری م

دامه این روند اها روی آورند. ها مجبورند برای ایفای تعهدات خود به دریافت تسهیالت بانکی و پرداخت سود آن 

ه صندوق ها قدم به قدم صندوق ها را به ورشکستگی می کشاند. به عالوه، بسیاری از تعهدات دولت به صورتی ب

ین میان می اپرداخت می شود که نه تنها مشکلی از آن ها حل نمی کند، بلکه بر مشکالتشان می افزاید. که از 

 سته و شرکت های زیان ده اشاره نمود.توان به واگذاری بنگاه های ورشک

 فشار مالی ناشی از بیمه سالمت 7 – 2 – 6

اری از موارد ارائه خدمات بیمه ای در ایران همراه با بیمه بازنشستگی انجام می شود و این خدمات که در بسی

ی افزایش می زنشستگهزینه هایی گزاف و بی مورد نیز بر مردم و دولت ها تحمیل می کند، فشارها را بر نظام با

 دهد. 

نوربخش بخش قابل توجهی از هزینه های نظام بازنشستگی مربوط به بخش بهداشت و درمان است. به عنوان مثال 

 یدالر برا اردیلیم 12صندوق ساالنه  نیگفته بود که ا 96ماه  وریشهردر  ،یاجتماع نیسازمان تام رعاملیمد

 1کند. یدرمان پرداخت م نهیهز یدالر برا اردیلیم 5و حدود  یبازنشستگ

 2سال آخر 2محاسبه مستمری براساس حق بیمه  8 – 2 – 6

مندان هم اکنون مستمری بازنشستگان تقریبا در همه صندوق های بازنشستگی براساس حق بیمه پرداختی کار

آخر خدمت،  سال در دو سال آخر اشتغالشان محاسبه و پرداخت می شود. از این رو شاغالن بسیاری تا پیش از دو

وده و از حق بیمه حداقلی پرداخت می نمایند و تنها در دو سال آخر اقدام به افزایش حق بیمه پرداختی نم

است  ریمحاسبه مستمهای قانونی مهم موجود در قانون  خال مستمری بیشتری برخوردار می شوند. این یکی از

 است. که اقدامات نافرجامی نیز در جهت اصالح آن انجام شده 

 3تحمیل قوانین مختلف بر صندوق ها 9 – 2 – 6

در موارد متعددی، دولت و نمایندگان مجلس با تحمیل قوانینی بر صندوق های بازنشستگی، تعهدات جدیدی 

برای این صندوق ها ایجاد نموده اند. اگرچه بسیاری از این قوانین فاقد مشکل بنیادین بوده و تصویب آن ها عادالنه 

، اما نحوه اجرای آن ها به گونه ای بوده است که زمینه ساز بحران برای صندوق ها شده است. به عنوان بوده است

                                            
 1637642خبرگزاری تسنیم، کد مطلب:  1
 90433روزنامه اطالعات، کد مطلب:  2
 32052هفته نامه تجارت فردا، کد مطلب:  3
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مثال برخی از این موارد توسط نمایندگان تصویب شده و محل تامین بودجه آن نیز تعیین شده است. اما دولت از 

 قوانین می توان به موارد زیر اشاره نمود: پرداخت بودجه الزم از محل تعیین شده سر باز زده است. از میان این

 بازنشستگی پیش از موعد 1 – 9 – 2 – 6

من کاهش  ضبسیاری از کارمندان دولت می توانند تحت شرایطی پیش از موعد مقرر بازنشسته شوند. این مساله 

اری از در بسیمیانگین سن بازنشستگی در کشور، فشارهای زیادی را بر صندوق بازنشستگی تحمیل می کند که 

ند کاهش موارد ضرورتی ندارد. مشخصا هرچه فردی زودتر بازنشسته شود، سال هایی که حق بیمه پرداخت می ک

 یافته و از طرفی سال های دریافت مستمری توسط وی افزایش می یابد.

 1مشاغل سخت و زیان آور 2 – 9 – 2 – 6

مشکالت  ده ای براثر مشاغل سخت و زیان آور دچاراساس قائل شدن این امتیاز برای برخی مشاغل  است که ع

عموال مجسمانی و در اغلب موارد کاهش عمر مفید کاری و حتی مرگ زودرس می شوند. برای چنین افرادی که 

دگی پایین تری سال های کمتری می توانند از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند و در واقع میانگین امید به زن

ک تر شود. معه دارند، شایسته است که سن بازنشستگی کاهش یابد تا قوانین به عدالت نزدینسبت به متوسط جا

گاری نیز اما شمول مشاغل سخت و زیان آور تا حدی به صورت بی رویه گسترش یافته است که امروزه حتی خبرن

 در دسته مشاغل سخت و زیان آور جای می گیرد!

ین می توان شاغل سخت و زیان آور را مردان تشکیل می دهند. بنابرادرصد از بازنشستگان م 98در مجموع حدود 

 ردار است. نتیجه گرفت که بررسی وضعیت بازنشستگی مردان در مشاغل سخت و زیان آور از اولویت بیشتری برخو

 در تعریف مشاغل سخت و زیان آور آمده است: 

 کار، محیط بیولوژیکی و مکانیکی شیمیایی، کی،فیزی عوامل آنها در که است کارهایی آور زیان و سخت کارهای»

 وی در( روانی و جسمی) طبیعی های ظرفیت از باالتر مراتب به تنشی کارگر، اشتغال اثر در و بوده استاندارد غیر

 مهندسی، فنی، تمهیدات کارگیری به با بتوان و بوده آن از ناشی عوارض و شغلی بیماری آن نتیجه که گردد ایجاد

 قانون الف دبن) «نمود حذف یا داد کاهش مشاغل آن از را بودن آور زیان و سخت صفت غیره، و ایمنی و بهداشتی

 .(14/7/1380 مصوب 76 ماده الحاقی 2 تبصره اصالح

 :شوند می تقسیم گروه دو به سخت مشاغل

                                            
 277051سازمان تامین اجتماعی، کدمطلب:  1
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 اما ستند،نی آور زیان ماهیتاً سخت و که مشاغلی هستند شوند، می نامیده « الف» گروه مشاغل کهی گروه اول

 و یمنیا و بهداشتی بکارگیری تمهیدات با توان می دارد و وابستگی آنها ماهیت با آوری زیان و سخت صفت

 شاغلم این در. کرد حذف را مشاغل این بودن آور زیان و کارفرما، سخت توسط فنی مناسب تدابیر همچنین

 نسبت مورد حسب شورا یا کمیته قطعی تصمیم ابالغ ختاری از سال دو ظرف مکلفند دایر کارگاه های کارفرمایان

 مشخص دهایاستاندار و مجاز حد مطابق کار محیط شرایط و عوامل آالینده ها، ایمن سازی کاهش سازی، سالم به

 زمینه این رد موضوعه قوانین سایر و( فنی حفاظت عالی شورای مصوب) مربوط آیین نامه های و کار قانون در شده

 .کنند اقدام آور زیان و سخت صفت حذف تا

 به با و دشون می محسوب آور زیان و سخت که ذاتا مشاغلی هستند دارند، نام « ب» گروه مشاغل کهی گروه دوم

 کار ای و تماس «ب» گروه مشاغل خصوص در .هستند آور زیان و سخت شغل بهداشتی، بازهم تمهیدات بردن کار

، کارشناسی، لذا مشاغل مدیریتی، سرپرستی، پشتیبانی، خدماتی، اداری مالک بوده در گروه های موردنظر مستمر

مشاغل  «ب» نظارتی و نظایر آن ها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شرح شغل مشمولین گروه

 که نانیکارک معادن، صرفاً  در مورد کار در مثال، طور به. است خارج مذکور گروه شمول از است، سخت و زیان آور

 به غلش ماهیت دلیل به که اشخاصی و بود خواهند ب گروه مشمول هستند فعالیت مشغول معادن در مستقیماً 

 ضوابط ینا مکان ها مراجعه می کنند، مشمول این به ساعتی یا موقت طور به سرکشی دلیل به یا و محدود طور

اجرایی  ه های پیشبینی شده در آیین نامهکمیت عهده به «ب» گروه مشاغل تشخیص این از پیش. بود نخواهند

یته شغل درکم 1200به همین دلیل بیش از بود و این موضوع موجب اعمال سلیقه درمشاغل گروه ب می شد و

 در و احصا شغلی گروه سیزده در الزم بررسی های از پس اما. بود شده داده رأی« ب» ها به عنوان مشاغل گروه

 تعاون، تادارا بدوی کمیته های بعد به این از تا رسید فنی حفاظت عالی رایشو تصویب به17/12/1394 تاریخ

 شدگان درخواست بیمه خصوص در واحد دستورالعمل و شده مشخص معیارهای طبق استانها اجتماعی رفاه و کار

 ازونسی پرتوهای معرض در کارهای کنند. بجز تصمیم گیری آور زیان و سخت مشاغل اساس بر بازنشستگی برای

 بیستم خمور مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون مشمول که اتمی انرژی سازمان تشخیص به رادیواکتیو مواد و

 ی گیرند،م قرار مربوطه مقررات و قوانین سایر و آن بعدی اصالحات و اسالمی شورای مجلس1368 ماه فروردین

 :هستند ذیل شرح به( ب) گروه فعالیت های

 1-راهروهای و ها تونل در کارگر کند می ایجاب که االرضی سطح یا االرضی تحت از اعم معادن در کار 

 بپردازد؛ استخراج به سرپوشیده

 به مربوط عملیات مواد حمل کار، سطح از مواد ساختن منفجر یا کردن جدا شامل استخراج کار-1-1ب

 نماید ایجاب که نظارتی و مباشرت هرگونه کلی طور به و معدن داخل در برق و آب تاسیسات اداره انفجار،

 باشد؛ می نماید، وظیفه انجام معدن های میله یا راهروها ها، تونل در کارگر
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 2-سربسته؛ مخازن و زیرزمینی تونل های فاضالب ها، چاه ها، قنوات، حفر در کار 

 3-به وبذ های کوره مجاورت در مستمر کار و کار به مشغول های کوره از مذاب مواد حمل و تخلیه 

 باشد؛ کوره از متصاعد آور زیان بخارات یا حرارت مستقیم معرض  در کارگر که نحوی

 4-کنی پاک ودهر و ساالمبورسازی دباغی، های کارگاه در تولید امر در مستمراً  و مستقیماً که کارگری 

 کانیزه؛یرمغ صورت به زباله بازیافت و دفن و حمل آوری، جمع – گندآبروها در مستمر کار و دارد اشتغال

 5-طویله،  ستمرم  نظافت)  کود  کردن  انبار  انتقال،  و  آوری جمع  امر  به  مستمراً   که  کارگری  

 دارد؛ اشتغال طیور و دامداری واحدهای در(  طیور  پرورش  های سالن  اصطبل،

 6-های تاقکا ها، دکل روی مبنا سطح از متر 5 از بیش ارتفاع در و باز فضای در مداوم و مستمر کار 

 .ها اسکلت و ها داربست متحرک،

 7-باالتر؛ و کیلوولت سه و شصت فشار با برق انتقال های پست و خطوط روی مداوم کار 

 8-پاشی؛ مالچ و قیرپاشی دستی، آسفالت پخت شنپاشی، مشاغل 

 9-غواصی؛ قبیل از غیرمعمول محیط فشار با های محل در کار 

 10-حفاظت با یطمح در آن حذف یا کنترل امکان که باال بسیار صوتی فشار با هایی محیط در مستمر کار 

 نیست؛ امکانپذیر فردی حفاظت وسایل با شنوایی دستگاه از

 11-مرغداری های آشیانه و ها طویله و اماکن ضدعفونی و مزارع و اشجار و ها باغ سمپاشی امور در کار 

 سمپاشی؛ زمان در

 12-دارد؛ شتغالا کار انجام زمان در ها کش حشره و سموم ترکیب و تولید امر در مستقیماً که کارگری 

 13-باشد معمولغیر حد در ایمنی و فنی حفاظت مقررات رعایت وجود با که ارتعاش دارای وسایل با کار 

 تعیین رب عالوه آور زیان و سخت مشاغل نامه آئین در همچنین .باشد آور زیان کارگر سالمتی برای و

 در لینشاغ شامل شغلی گروه 3 از فنی، حفاظت عالی شورای جایگاه و استانی های کمیته فعالیت نحوه

 مستقیما که رمانید روان مراکز در شاغلین هستند، ارتباط در زندانیان با مستقیما که ها ندامتگاه و زندانها

 .است شده هبرد نام آور زیان و سخت مشاغل عنوان به خبرنگاران و هستند ارتباط در روانی بیماران با

 مشاغل رد که شدگانی بیمه آن، ب بند1 تفسیرجزء قانون و 76 ماده الحاقی 2 تبصره اصالح قانون طبق

 وفق نشستگیباز مزایای از توانند می زیر حاالت از یکی به اند، داشته کار به اشتغال آور زیان و سخت

 : شوند مند بهره مذکور قانون

 مخل)  آور زیان  و  سخت  کارهای  به  متناوب  سال 25  یا  توالیم  سال 20  حداقل  که  افرادی-الف  

 تقاضای نندتوا می باشند، پرداخته صندوق به را مزبور مدت بیمه حق و  باشند  داشته  اشتغال(  سالمت

 .کنند بازنشستگی
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 اختردپ سابقه سال یک حداقل که درصورتی باشند، الف بند در مقرر سابقه شرط فاقد که کسانی- ب 

 رایطش نصاب حد به آنان ارفاقی و اصلی سوابق مجموع و داشته آور زیان و سخت کارهای در بیمه حق

 توانند یم برسد،( 2 تبصره استثنای به) آن ذیل های تبصره و اجتماعی تامین قانون 76 ماده در مقرر

 . شوند بازنشسته مقررات این طبق

 

 

 ه ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک نوع: فراوانی و میزان شاخص های بیم 58شکل 

 براساس گزارش ارائه شده در لینک باال موارد زیر بدست می آید:

 است.  نفر 369،064 معادل1397 سال پایان در آور زیان و سخت مشاغل فعال بازنشستگان کل تعداد

 . باشد می سال 57 ،1397 سال پایان در آنان سن متوسط .هستند مرد بازنشستگان این درصد 98

 . است سال49 آنان بازنشستگی برقراری زمان در آنان سن متوسط

 .باشد می سال4/33 آنان ارفاقی و اصلی سابقه مجموع متوسط

 .باشد می ریال میلیون7/23( جانبی مزایای بدون) بازنشستگان این به پرداختی مستمری خالص متوسط

 :بیمه حق پرداخت متوالی سابقه سال 20 دارای بازنشستگان مورد در

 .دهند می تشکیل را آور زیان و سخت مشاغل بازنشستگان کل از( درصد53) نفر196،427

 . هستند مرد آنان از درصد98 

 . است سال 56 ،1397 سال پایان در آنان سن متوسط
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 .باشد می سال 47 برقراری زمان در آنان سن متوسط

 .است سال 5/33 آنان ارفاقی و اصلی سابقه مجموع متوسط

 .باشد می ریال میلیون 4/24( جانبی مزایای بدون) آنان به پرداختی مستمری خالص متوسط 

 :بیمه حق پرداخت متناوب سابقه سال25 دارای بازنشستگان مورد در

 .دهند می تشکیل را آور زیان و سخت مشاغل بازنشستگان کل از( درصد9) نفر31،323 

 .هستند مرد آنان از درصد98 

 .است سال 63 ،1397 سال پایان در آنان سن متوسط

 .باشد می سال 51 برقراری زمان در آنان سن متوسط

 .است سال35 آنان ارفاقی و اصلی سابقه مجموع متوسط

 .باشد می ریال میلیون6/23( جانبی مزایای بدون) آنان به پرداختی مستمری خالص متوسط

 :هاستفساری طبق بازنشستگان مورد در

 .دهند می تشکیل را آور زیان و سخت مشاغل بازنشستگان کل از( درصد38) نفر141،405

 . هستند مرد آنان از درصد97

 .است سال 56 ،1397 سال پایان در آنان سن متوسط

 .باشد می سال 51 برقراری زمان در آنان سن متوسط

 .است سال33 آنان ارفاقی و اصلی سابقه مجموع متوسط

 .باشد می ریال میلیون 9/22( جانبی مزایای بدون) آنان پرداختیبه مستمری خالص متوسط

( سنی طشر بدن و سابقه سال35 با) اجتماعی تأمین قانون 76 ماده 3 تبصره مقررات مطابق آنان از درصد46

 .اند گردیده بازنشسته

 1فر بوده است.میلیون ن 2بالغ بر  98الزم به ذکر است که تعداد کل بازنشستگان کشور در سال 
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 از موارد باال می توان این گونه نتیجه گرفت: 

وجهی تدرصد از کل بازنشستگان است که رقم قابل  18.45جمعیت بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور حدود 

 است و لزوم بررسی و اصالح سیاستگذاری های مربوط به این افراد را یادآور می شود. 

ایی جزو هو ایراد قانونی در نحوه تعریف مشاغل سخت و زیان آور است. گروه  خالبه نظر می رسد مهم ترین 

 .شته باشندمشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند که شاید واقعا ارتباطی با ماهیت این تعریف و قانون ندا

 بنگاه داری صندوق ها 10 – 2 – 6

گاه ها عالوه بر ره می کنند که بسیاری از این بنصندوق های بازنشستگی امروزه بنگاه های اقتصادی زیادی را ادا

ز این بنگاه های تحمیل هزینه های زیاد و بار مدیریتی قابل توجه، بازگشت سرمایه مطلوبی نیز ندارند. بسیاری ا

 کم بازده در ازای دیون دولت به صندوق ها به آن ها واگذار شده است. 

 1شرایط نامناسب اقتصادی 11 – 2 – 6

تغیر اصلی شدید اقتصادی، اثرات سوئی بر نظام بازنشستگی دارد. افزایش نرخ بیکاری و تورم، دو منوسانات 

های بازنشستگی هستند. هر چه نرخ بیکاری کمتر باشد، تعداد افراد بیشتری از جامعه، دارای تاثیرگذار بر نظام

ضمن اینکه با افزایش نرخ بیکاری، تقاضا  نند.های بازنشستگی مشارکت کدرآمد بوده و قادر خواهند بود تا در طرح

های یابد. افزایش تورم از یک طرف هزینههای نظام بازنشستگی افزایش میبرای بیمه بیکاری افزایش یافته و هزینه

های بازنشستگی با تورم، افزایش داده و از طرف ها به تعدیل مستمرینظام بازنشستگی را به دلیل الزام صندوق

اشند یا اصاًل ایش تورم، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و ممکن است قادر به پرداخت حق بیمه نبدیگر با افز

 .های بازنشستگی مشارکت نکننددر طرح

 جزیره ای صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه ای عملکرد 12 – 2 – 6

در حوزه صندوق  ژهیبه و ییجراا یعمل کردن دستگاه ها یا رهیجز ،یکشور یصندوق بازنشستگ یمعاون فن

نفوذ  ییاجرا یصندوق ها برشمرد و افزود: دستگاه ها نیعوامل خسارت به منابع ا گریرا از د یکشور یبازنشستگ

حقوق  نییدستگاه ها به خصوص در مورد تع یا رهیجز یها یریگ میحوزه دارند و تصم نیدر ا یادیز اریبس

و  گریدستگاه با دستگاه د کیبازنشسته  یشاغل و بازنشسته و حت نیب ضیسبب شده تا تبع نیدستمزد شاغل

ها به  ضیتبع نیو ا افتهی شیافزا اریکنند، بس یم تیتبع یکسانی نیدستگاه که از قوان کیبازنشستگان در 

 2دامن زده است. یتینارضا

                                            
 32052هفته نامه تجارت فردا، کد مطلب:  1
 3682سایت صندوق بازنشستگی کشوری، کد مطلب:  2
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 عدم پوشش کامل 13 – 2 - 6

میلیون و  24ز از مر 1398شاغالن در کشور در بهار  بر اساس آخرین اطالعات منتشرشده مرکز آمار ایران، تعداد

ن جمعیت (؛ با وجود ای1398هزار نفر فراتر رفته است )چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار  300

دهد، حدود هفت رسد. برآوردها نشان میمیلیون نفر می 17ترین حالت به بینانهپردازان در کشور در خوشبیمه

های بازنشستگی مشارکت ندارند. به منظور مشارکت بخشی از این جمعیت، ز شاغالن کشور، در طرحمیلیون نفر ا

و حمایت نیاز  به اصالح قوانین نیاز است و برخی به تنهایی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و به توانمندسازی

 .دارند

 خالهای قانونی و سوء استفاده از آن ها 14 – 2 – 6

تفاده از این در مواردی در قوانین صندوق های بازنشستگی خال هایی وجود دارد که افراد می توانند با سوء اس

یی مضاف بر ز حقوق خود از این صندوق ها مطالبه کنند که این موارد هزینه هاخالهای قانونی مزایایی بیش ا

ند. ازدواج تعهدات عادی و فراتر از آنچه بر مبنای محاسبات اکچوئری بدست می آید به صندوق ها تحمیل می ک

ی پیش ها و طالق های صوری برای دریافت مستمری، دریافت چند حقوق بازنشستگی توسط یک فرد و بازنشستگ

 از موعد به دالیل غیرواقعی مواردی از این دست هستند. 
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 بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی کشورهفت(  فصل

 مقدمه 1 – 7

ست. اعامل اصلی بحرانی شدن وضعیت برخی صندوق های بازنشستگی کشور بدهی های دولت به این صندوق ها 

ی را مین اجتماعی و صندوق عشایر تعهداتی قانوندولت در مورد جمعیت تحت پوشش برخی صندوق ها چون تا

از طرفی  بر عهده دارد که عدم پرداخت آن ها به این صندوق ها آن ها را به وضعیت بحرانی نزدیک می کند.

زه بخش عمده بحرانی شدن صندوق نیز در نهایت بار مالی قابل توجهی برای دولت خواهد داشت. تا جایی که امرو

ت می ازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از بودجه دولت پرداخهزینه های صندوق ب

 شود. 

 بررسی موردی بدهی دولت به صندوق ها 2 – 7

 بدهی دولت به تامین اجتماعی 1 – 2 – 7

 یاجتماع نیتومان مطالبات تأم اردیلیهزار م 150سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور گفت :  محمد حسن زدا

 نیاگر سود ا تومان بود که اردیلیهزار م 80حدود  94سال  انیتا پا یاجتماع نیاصل مطالبات سازمان تأم. ستا

 .است تومان طلب سازمان از دولت اردیلیهزار م 150از  شیب میبعد را هم اضافه کن یمطالبات در سالها

 ریواست غدرخ کی دیپرداخت شود شا یمطالبات به صورت نقد نیا میتوقع داشته باش نکهیاظهارداشت: اما ا وی

« واو»و بند « ن»بر اساس بند  میرا به مجلس ارائه کرد یو وقت تلف کردن باشد لذا طرح یکنون طیدر شرا یواقع

به نظر ) .شود نیتأم گریاز طرق د یبده نیموافقت کردند ا ندگانیتبصره پنج قانون بودجه که مصوب شد و نما

ین دست جای بررسی دارد، واگذاری شرکت های زیان ده و مواردی از ان مطالبات تامین ای چگونگی  می رسد

 می تواند وضع تامین اجتماعی را از حالت فعلی بدتر کند(

وراک خ نیارائه شد که تأم نهیزم نیا در شنهادیکرد: چند پ حیکشور تصر یاجتماع نیسازمان تأم سرپرست

ز مطالبات را در سال ا یبخش میر اوراق بهادار از آن جمله بود تا بتوانو انتشا روش حقوق مالکانه ها،شگاهیپاال

 .میکن افتیدر

 افتیا از دولت دررتومان از مطالبات خود  اردیلیهزار م 50حدود  ندهیدر سال آ میبتوان میدواریکرد: ام انیب زدا

 .میدار گهنسطح  نیت را در همو خدما میرا حفظ کن یاجتماع نیسازمان تأم میدهیصورت تعهد م نیو در ا میکن

 است مردم و رسانه نیاما توقع ا میخارج کن یرا از بنگاه دار« شستا» میدار میگفت: تصم زیدر خصوص شستا ن زدا

باشد و چون  رگذاریدر بورس اوراق بهادار تأث تواندیاست که م یموضوع مهم رایشستا را بدانند ز زیو سا گاهیها جا

 .دارد ازیکه به زمان ن میکن یرا عمل میتصم نیو آرامش ا یاسبا نگاه کارشن دیمع شده لذا بامردم در آن ج هیسرما
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کار  نیا رایکه چالش زا باشد ز ندیرا نگو یمورد ایو  تیحساس نهیزم نیدر ا میها انتظار دارکرد: از رسانه انیب یو

که امکان پرداخت  دیایبزرگ ب داریحل شود و خر یو کارشناس یبا نگاه تخصص دیاست که با یبزرگ یهادر اندازه

 1.میخارج شو یاراست از بنگاه د نیما ا تیرا داشته باشد اما ن ینقد

از دولت  یاجتماع نیگفت: طلب سازمان تام ،یجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سیرئن صادقی، همچنین حس

 2است. تومان اردیلیهزار م 207

 و عشایر کشاورزان، روستاییانبدهی دولت به صندوق  2 – 2- 7

 یحـوه منابع مالـن ـلیذ ریو عشـا انیروسـتائ کشـاورزان، یاجتماع مـهینامـه صنـدوق ب ـنیآئ 7بـر اسـاس مـاده 

حاسـبه م یمبنـا درآمـد مقطـوع پنـج درصـدآمـده اسـت کـه  ریو عشـا انیروسـتائ یاجتماع مـهیبرنامه ب

لت دو برابـر آن بـه عنوان سـهم و کمـک دوو  شـده مهیسـهم ب مهیحق بمنطقه به عنـوان  مـهیحق ب

داده  صیصندوق تخص بـه بـه عنوان کمک شـتریب یمبلغ یبطـور منظم و گاه1392سـال   تـا . دولتباشـد یم

 تاسـفانهمسـهم دولت،  ـشیافزا جـهیصنـدوق و در نت شـدگان مهیب تعداد شیبـا افزا1393اسـت اما از سـال 

غ  مبلـ، 1393در سـال   کـه ینحو بـه بـوده اسـت یانهسـالم کمتـر از سـه دولت یصـیتخص یهـا رقم

 3.203.787  مبلغ1395در سـال   ال،یر ونیلیم1.422.490مبلـغ  ، 1394  سـال در ـال،یر ـونیلیم1.508.916

ندوق دولـت به ص یها یبه مجمـوع بده ـالیر ـونیلیم 5.887.072مبلـغ 1396و در سـال   ـالیر ـونیلیم

میلیارد  1400معادل بیش از  الیر ونیلیم14301836بـه  1396سـال   انیرقم تا پا ـنیو ا اسـت افزوده شـده

ه به بیش از کبه بعد همواره افزایش یافته تا امروز  92. بدهی دولت به این صندوق از سال است دهیرسـتومان 

 میلیارد تومان رسیده است. 1400

ست. این مساله یکی از نکات قابل توجه در این زمینه سهم قابل توجه دولت از حق بیمه ها روستاییان و عشایر ا

ق بیمه در حنتایج اقتصادی و چه از منظر عدالت اجتماعی قابل بررسی است. سهم دولت از  چه از نظر تبعات و

ایر قانونا درصد از حق بیمه روستاییان و عش 10درصد است. این در حالی است که  3اغلب صندوق های بیمه ای 

 توسط دولت پرداخت می شود.  

                                            
 935321خبرگزاری مشرق نیوز، کد مطلب:  1
 1272100خبرگزاری خبرآنالین، کد مطلب:  2
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 96تا  87بازه  : رشد بی وقفه بدهی دولت به صندوق عشایر در 59شکل 

بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری/ کمک های دولت به صندوق بازنشستگی  3 – 2 – 7

 کشوری

ولت در در مورد طلب صندوق بازنشستگی کشوری از دولت چیزی یافت نشد، اما تاجایی که مشهود است، سهم د

ه بیش از صندوق های دیگر ب قبال صندوق بازنشستگی کشوری تامین کسری بودجه است، یعنی دولت خیلی

ص صندوق بازنشستگی کشوری کمک می کند. کمکی که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصا

 می دهد. 

 99کمک های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری همواره سیر صعودی با شیبی تند داشته و در الیحه بودجه 

 12مان رسیده است.هزار میلیارد تو 50این کمک ها به بیش از 

 لذا طلب از دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری اساسا مطرح نیست. این صندوق به وضعیت بحرانی و

 ورشکستگی رسیده و سال هاست با بودجه دولتی اداره می شود.

رای ببه عالوه، حتی کمک های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در سال های اخیر از بودجه مصوب دولت 

 . صندوق نیز بیشتر بوده استاین 

                                            
 2127863نود اقتصادی، کد مطلب:  1
 2127863نود اقتصادی، کد مطلب:  2
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 1: اعتبارات مصوب و دریافتی صندوق بازنشستگی کشوری از دولت   60شکل 

 2بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فوالد 4 – 2 – 7

 به صندوق تومان یلیاردهزار م 30دولت حدود  ی،با توجه به محاسبات انجام شده سازمان حسابرس

ت کند تا مابه التفاوت ها را پرداخ یددولت با یبده یناست، بر اساس ا صنعت فوالد بدهکار یبازنشستگ

 .صندوق بتواند خودکفا شود

ن بود، توما یلیاردهزار م 2که در بودجه در نظر گرفته شد  یچون رقم یامدن یشپ یگذشته مشکل 95 سال

تند و با توجه ل در نظر گرفرا از محل فروش اموا یهتومان و بق یلیاردم 1200را  یبودجه نقد 96در سال اما 

جمع تمعوق شد و  او مرداد حقوق ه یرت یرو در ماه ها ینصورت نگرفت، از ا یفروش اموال ین کهبه ا

 بازنشستگان شکل گرفت.

و  از صندوق ها یسهام برخ ی،ساز یدر حکم بودجه آمده که سازمان خصوص« ج»بند  97در بودجه سال 

 .ده هستند، را به فروش برساند یانکه واگذار شده و ز ییشرکت ها

                                            
 406280ز، کد مطلب: خبرگزاری تجارت نیو 1
 585349پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین، کد مطلب:  2
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 ارد تومانمیلی 3000عدد به  یداست، اما با یلیاردم 2500بودجه در نظر گرفته شده  یکه برا یعدد البته

 !یمشوپرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فوالد با مشکل مواجه ن یبرا 97کند تا در سال  یداپ یشافزا

ی نیروهای مسلح/ کمک های دولت به سازمان تامین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماع 4 – 2 – 7

 اجتماعی نیروهای مسلح

در مورد صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح مطالبات از دولت مطرح نیست؛ این صندوق که در حال حاضر 

بیشترین کمک را از دولت  97کامال ورشکسته محسوب می شود و بعد از صندوق بازنشستگی کشوری در سال 

کرده است، برای ادامه حیات خود و تامین مستمری ها کامال به بودجه عمومی وابسته است. کمک دولت  دریافت

بوده است که  تومان اردیلیهزار م 20، 97از بودجه عمومی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 

ده است. اما قطعا میزان این کمک ها البته به نظر می رسد دولت قادر به پرداخت کل این مبلغ تا پایان سال نبو

اعتبارات دریافتی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و  روند افزایشی 1در سال های آینده بیشتر خواهد بود.

 صندوق بازنشستگی کشوری از دولت به صورت زیر بوده است:

 به میلیارد ریال() مبلغ  1398-1394های لت طی سالهای بازنشستگی از دواعتبارات دریافتی صندوق

صندوق 

 بازنشستگی

 )برآورد(1398 1397 1396 1395 1394 شرح

سازمان تامین 

اجتماعی 

 نیروهای مسلح

 287000 334600 178000 165530 138163 7مصوب ردیف جدول 

 287000 346980 180326 156748 132000 7پرداختی ردیف جدول 

 0 7000 16669 0 0 سازیابالغ ردیف همسان

پرداختی ردیف 

 سازیهمسان

0 0 16669 7000 17500 

 287000 231600 194669 165530 138163 جمع اعتبارات مصوب

 304500 253980 196995 156748 132000 جمع اعتبارات دریافتی

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوری

 405360 303340 219774 197646 155000 7مصوب ردیف جدول 

 405360 326216 251598 219910 180194 7پرداختی ردیف جدول 

 0 13000 29856 0 0 سازیابالغ ردیف همسان

پرداختی ردیف 

 سازیهمسان

0 0 29856 13000 33500 

 405360 315340 249630 197646 155000 جمع اعتبارات مصوب

 437860 339216 281454 219910 180194 جمع اعتبارات دریافتی

                                            
 329318اقتصاد آنالین، کد مطلب:  1



پروژه: بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشورگزارش  –اندیشکده اقتصاد مقاومتی   

109 

 

 1 98تال  94ت دریافتی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از دولت طی سال های : اعتبارا 16شکل 

یشتر بوده بحتی اعتبارات دریافتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از اعتبارات مصوب این سازمان نیز 

 است:

 

ق تامین اجتماعی نیروهای مسلح از دولت)پیشی گرفتن اعتبارات دریافتی از : مقایسه اعتبارات مصوب و اعتبارات دریافتی صندو62شکل 
 2اعتبارات مصوب( 

 3میلیون نفر است.  5جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( حدود 

 است.  یل شدههزار میلیارد تومان هزینه بر دولت تحم 28.7حدود  98میلیون نفری در سال  5جامعه آماری  برای

 بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 5 – 2 – 7

 یبنده مامور شدم در دوره قبل آقا وقتی: های بازنشستگی صنعت نفتنصرت رحیمی، رئیس هیئت رئیسه صندوق

 یئتامنا و ه یئتنفت جدا شد که تحت عنوان ه ینفت از شرکت مل ی، صندوق بازنشستگ78زنگنه، حدود سال 

نفت بود و حسابرس بر آن صحه گذاشته  یتومان طلب صندوق از شرکت مل یلیاردم 200اداره شود. حدود  یسهرئ

                                            
 406280خبرگزاری تجارت نیوز، کدمطلب:  1
 406280خبرگزاری تجارت نیوز، کدمطلب:  2
  دفاع نیوز 3
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مطرح شده بود که مطالبات شرکت  یبود. هم زمان در مجلس طرح درشتیپول در زمان خودش عدد  ینبود. ا

توانند  یم یدولت یولت مطالبه دارند، شرکت هارا که از د یخصوص یمثل صندوق ها و شرکت ها یردولتیغ یها

 یدمدرست کردند. آن زمان د یواگذار یئتنشده بود. ه یبتصو یساز یسازمان خصوص یسبخرند. هنوز تاس

مختلف نام صندوق  یو جاها یسیوندر نوبت رفته اند و صندوق نفت را نگفته اند. ما در کم یگرد یصندوق ها

 یواگذار یئتو ه یمکن یابیکه ارز یدتومان شرکت ها را به ما بده یلیاردم 200 می. گفتیمنفت را هم اضافه کرد

نفت که  یمایی، هواپOECشرکت   یایی،در یسات. شرکت تاسیندرا صحه بگذارند و در دفاتر شما و ما بنش یمتق

دوباره به . مرحله دوم که یمانند نفت ج یگرشرکت د یشرکت نفت کش، نفت سپاهان و تعداد یم،فروخت یرااخ

فارس  یجخل یمیپتروش ینگسهام هلد یدخر یاز بها یصندوق نفت برگشتم، از محل مطالبات صندوق ها، قسمت

شده  یاز موعد از دو شرکت خصوص یشپ یاز بابت بازنشستگ نفت یشود. درحال حاضر صندوق بازنشستگ ینتام

 1.دارد طلب تومان یلیاردم 600بالغ بر آبادان  یمیاهواز و پتروش یلوله ساز

 بدهی دولت به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 6 – 2 – 7

بنابر اعالم خود صندوق در نامه به دکتر جهانگیری، این صندوق تاکنون هیچ کمکی از جانب دولت دریافت ننموده 

ر نفر می شوند را از دولت هزا 50هزار نفر بیمه شده که با خانواده خود مجموعا  16% حق بیمه مربوط به  3و کل 

سال از دولت مبلغ قابل  39ساله داشته و ظاهرا در طول  39طلبکار است. الزم به ذکر است این صندوق قدمتی 

 2توجهی طلبکار شده است. 

قانون  10ابت اجرای مفاد ماده میلیارد ریال ب 750به عالوه، این صندوق در نامه به دکتر میدری اظهار داشته که 

از دولت طلبکار است و درخواست کرده است که با کمک ایشان  ی صنایع و قانون بازنشستگی جانبازاننوساز

 3مطالبات وصول شود.

 ی بازنشستگی دولت به صندوق ها ی: بده بندی جمع 3 – 7

 بدهی دولت  نام صندوق یا سازمان بیمه ای

هزار  200تا  150بدهی دولت به این سازمان حدود  سازمان تامین اجتماعی

ر هزا 50تنها وعده  99میلیارد تومان است که در سال 

میلیارد تومان آن هم مشروط به همسان سازی حقوق 

 بازنشستگان داده شده است.

                                            
 3960530وزنامه شرق، کد مطلب: ر 1
  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 2
  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 3
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در مورد این صندوق بدهی دولت مطرح نیست بلکه  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دولت از بودجه عمومی برای پرداخت تعهدات این 

بودجه ه مستمری بگیران هزینه می کند. صندوق ب

هزار  20، 97دولتی برای کمک به این صندوق در سال 

ب میلیارد تومان بوده است. حتی در سال های اخیر اغل

وده باعتبار دریافتی صندوق، از اعتبار مصوب نیز بیشتر 

 است.

عد تعهدات خود به این صندوق به ب 93دولت از سال  رصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشای

به بیش  96را پرداخت ننموده و بدهی دولت در سال 

 میلیارد تومان رسیده است.  1400از 

در مورد این صندوق بدهی دولت مطرح نیست بلکه  صندوق بازنشستگی کشوری

دولت از بودجه عمومی برای پرداخت تعهدات این 

صندوق به مستمری بگیران هزینه می کند.کمک 

 50به این صندوق بیش از  99دولت در الیحه بودجه 

هزار میلیارد تومان است. حتی در سال های اخیر 

 اغلب اعتبار دریافتی صندوق، از اعتبار مصوب نیز

 بیشتر بوده است.

هزار میلیارد  30بدهی دولت به این صندوق حدود  صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

عهدات موجب معوق شدن تومان است. عدم پرداخت ت

حقوق بازنشستگان و شکل گیری تجمعات اعتراضی 

 شده است.

  صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران

 - صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

  ساز ندهیآ یو بازنشستگ تیصندوق حما

 - صندوق بازنشستگی شهرداری تهران

  یصندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستر

 پس انداز و رفاه کارکنان صنعت ،یصندوق بازنشستگ

 نفت

نفت از بابت  یدرحال حاضر صندوق بازنشستگ

شده  یاز موعد از دو شرکت خصوص شیپ یبازنشستگ

 600آبادان بالغ بر  یمیاهواز و پتروش یلوله ساز

)فکر کنم این دو شرکت تومان طلب دارد اردیلیم
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ی رقم قابل توجهی دولتی باشند، البته عدد بدهی خیل

 نیست(

  صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

هزار نفر بیمه شده اصلی  16درصدی  3کل حق بیمه  رانیمس ا عیصنا یشرکت مل یصندوق بازنشستگ

ل هزار نفری را تشکی 50که با خانواده خود جمعیتی 

طلب -سال قدمت صندوق 39در طول  می دهند

 10ه ت اجرای مفاد مادمیلیارد ریالی از دولت باب 750

 قانون نوسازی صنایع و قانون بازنشستگی جانبازان
 - رانیوزارت اطالعات ا نیمستخدم یصندوق بازنشستگ

 - رانیا یبانک مرکز یصندوق بازنشستگ

 یاسالم یجمهور ییمایهواپ یصندوق بازنشستگ

 ()هما رانیا

- 

  مایکارکنان صدا و س یصندوق بازنشستگ

 - رانیا مهیب یتگصندوق بازنشس
 های بازنشستگی: جمع بندی؛ بدهی دولت به صندوق 63شکل 
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 راهکارهای پیشنهادی هشت(  فصل
ها را  راهکارهای زیادی برای اصالح وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی پیشنهاد شده است که می توان آن

 لندمدت تقسیم بندی نمود. ب دو دسته کوتاه مدت ودر 

 راهکارهای کوتاه مدت و فوری  1 – 8

 افزایش سن بازنشستگی 1 – 1 – 8

ش سن افزایش سن بازنشستگی جزو راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها اجرا شده و از جهاتی افزای

ای نامطلوب برخی پیامده بازنشستگی همگام با افزایش امید به زندگی منطقی به نظر می رسد. اما با توجه به

ه این که بمانند افزایش بیکاری جوانان، بهتر است در این مورد بررسی بیشتری صورت گیرد. خصوصا با توجه 

ی خواهد افزایش سن بازنشستگی یکی از مواردی است که قطعا مقاومت های اجتماعی قابل توجهی را نیز در پ

 داشت. 

 1صندوق هاجدید اجتماعی برای افزایش نقدینگی ها و عوارض ایجاد مالیات 2 – 1 – 8

یک مالیات جدید بر آب و  در آمریکای شمالی برای جبران کسری صندوق بازنشستگی دولتی کارکنان شهرداری،

توان های بازنشستگی با وضع نامناسب، مانند صندوق بازنشستگی کشوری میبرق وضع شد. در ایران، برای صندوق

 .صندوق را تجویز کرد های عمومی به اینپیمانکاری با بخش انتقال سهم قرارداد

انب این راهکار که توسط معاون اول رئیس جمهور مطرح شده، نیازمند بررسی تخصصی و در نظر گرفتن جو

 مختلف است و ممکن است بتواند به رفع عاجل مشکالت فعلی صندوق ها کمک کند.

 ت های ضرردهفروش دارایی های کم بازده و شرک 3 – 1 – 8

د، بلکه حتی بسیاری از دارایی های فعلی صندوق های بازنشستگی نه تنها عایدی قابل توجهی برای آن ها ندارن

هستند.  مسئولیت و زحمت اضافه ای نیز برای آن ها ایجاد می کنند و حتی برخی از آن ها در مجموع ضررده

د، می تواند د دیون دولت به صندوق ها واگذار شده انفروش و تعدیل این اموال که بسیاری از آن ها در جهت ر

ست، بتواند بحران منابع مالی قابل توجهی را برای صندوق ها ایجاد نموده و سرمایه گذاری این منابع در مقاصد در

 صندوق های بازنشستگی را تا حد قابل قبولی تعدیل کند.

                                            
  802468اقتصاد نیوز، کد مطلب: 1
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 و ساختاری راهکارهای بلندمدت 2 – 8

 ی عملکرد صندوق هاشفاف ساز 1 – 2 – 8

ز منظر ادر وضعیت فعلی با توجه به عدم وجود شفافیت در عملکرد صندوق ها، بررسی میزان کارآمدی آن ها 

کنون نیز صورت امدیریت دارایی ها، پرداخت مستمری، ثبات مالی و ... بسیار دشوار است. با توجه به این که هم 

است،  مین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر در دسترسهای مالی صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تا

به ایجاد  می توان گفت با بررسی این صندوق ها و اتخاذ راهکارهای مناسب، می توان سایر صندوق ها را نیز

 شفافیت ترغیب و یا وادار نمود.

 بازطراحی نظام بیمه ای بر مبنای محاسبات اکچوئری 2 – 2 – 8

ستمری مم از وضعیت عملکرد صندوق های بازنشستگی در حوزه نحوه دریافت و پرداخت نظام بیمه ای کشور اع

و با توجه  ها، سرمایه گذاری منابع، جایگاه بیمه سالمت و مواردی از این دست توسط محاسبات دقیق اکچوئری

شستگان و بازنبه پارامترهای نظام بازنشستگی هر کشور اعم از جمعیت، میانگین سنی جمعیت، جمعیت شاغالن، 

 بیکاران در برهه کنونی، سن امید به زندگی و ... تعیین می شود. 

رخی کشور های ایجاد نظام تامین اجتماعی کشور با الگوبرداری صرف و در واقع کپی کردن نظام تامین اجتماعی ب

 ست.ستگی ادیگر در ابتدای تشکیل نظام بیمه ای، یکی از دالیل اصلی بحران فعلی در صندوق های بازنش

متاسفانه  وبا این وجود اصالح و بازطراحی محاسبات اکچوئری نیازمند پشتوانه دانشی و جسارت ویژه ای است 

 تاکنون علیرغم اتفاق نظر بسیاری از کارشناسان در این موضوع، این اتفاق رخ نداده است.

  ؛به عنوان مثال

ن اینکه سیاست های سازمان های بیمه گر نیازمند توجه با بیا ،استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر شریف زادگان

به آکچوئری است، تصریح کرد: در برخورد با ریسک های مالی باید از تکنیک های ریاضی و آماری بهره ببریم و 

همچنین اطالعات اقتصادی و کشور را در محاسبات بیمه ای مورد توجه قرار دهیموی همکاری با انجمن ها و 

ین المللی آکچوئری و اعمال مدیریت حرفه ای را از راهکارهای مقابله با مسائل صندوق های سازمان های ب

 1بازنشستگی عنوان کرد.

در  یگبازنشست یصندوق ها یبه چالش ها یبهشت دیدانشگاه شه دیاسات گریاز د ،یبانیدکتر صابر شهمچنین 

 .ردیمورد تامل قرار گ دیبا یکشور پرداخت و گفت: موضوع اکچوئر

                                            
 709سایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کد مطلب:  1
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 یایمزا هیدر کشور بر پا یدر جهان گفت: نظام بازنشستگ یبازنشستگ یمختلف نظام ها یبا اشاره به ساختارها یو

 تیشود تا ضمن رعا یاستفاده م یبیترک یاز نظام ها افتهیتوسعه  یکه در کشورها یشده است و در صورت فیتعر

دانش مدرن در  کیرا  یآکچوئر یبانیدکتر ش. فراهم شود نفعانیذ یعدالت و جلب مشارکت، تنوع خدمات برا

 تیو خالق یاست که با هوشمند یهنر و مهارت یا مهیامروز دانست و گفت: دانش محاسبات ب یازهایپاسخ به ن

 1.ردیمورد توجه قرار گ نفعانیذ یشود تا منافع تمام یم هیته

ی توان ت نظام بازنشستگی کشور مالگوگیری از کشورهای دیگر و با تطبیق کیفی موارد با مختصا بااگرچه 

ازنشستگی اصالح باصالحاتی را کلید زد اما برای گرفتن نتیجه مطلوب و ایجاد اصالحات واقعی و پایدارسازی نظام 

ستگی عدم محاسبات اکچوئری ضروری به نظر می رسد. کما این که یکی از علل اساسی مشکالت فعلی نظام بازنش

دون بشکل گیری نظام بازنشستگی و کپی کردن مدل های بازنشستگی خارجی  توجه به این محاسبات در آغاز

یقا به این حوزه توجه به مساله اکچوئری بوده است. لذا به نظر می رسد اگر تخصص الزم را داشته باشیم، باید عم

رت می توان به وورود کرده و به اصالح محاسبات انجام شده و یا طراحی مدل جدیدی از ابتدا بپردازیم. در این ص

قانون و طرح های  عنوان نقشه راه از نتایج این محاسبات استفاده نموده و در چندین مرحله به تدریج آن ها را به

 اجرایی تبدیل کرد.

 افزایش بیمه پردازان  3 – 2 – 8

ای اتباع ه از طریق راهکارهایی چون تحت پوشش قرار دادن کارگران فعلی که فاقد بیمه اند، گسترش پوشش بیم

ن تعادل ایجاد خارجی، افزایش اشتغال و مواردی از این دست می توان میان نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیرا

مه حداقلی برای نمود. اگرچه مواردی چون امتناع کارفرمایان از ارائه پوشش بیمه برای کارگران و یا پرداخت بی

 آن ها و .... در این مسیر مانع ایجاد می کند.

پرداز به صندوق بازنشستگی میلیون بیمه 13با اشاره به وجود  نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

کنند این یعنی حدود میلیون کارگر شاغل می 23تا  22آمارها صحبت از وجود »افزاید: سازمان تامین اجتماعی می

کنند؛ بنابراین باید از خود بپرسیم که چگونه میلیون نفر از کارگران در چرخه اقتصاد رسمی فعالیت نمی 10

توانیم اینها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهیم؟ تا این فرد وقتی بیکار شد، تحت پوشش بیمه می

های درمان بیکاری باشد و وقتی به سن بازنشستگی رسید، خیالش دیگر از بابت دریافت مستمری و پوشش هزینه

هر دلیل این کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی نباشند بعدها ناچار هستند که زیرپوشش راحت باشد. اگر به 
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حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بروند و این یعنی اینکه دولت باید هزینه اجتماعی آن را در جای دیگری پرداخت 

 1«.کند

 ایجاد نظام چندالیه تامین اجتماعی 4 – 2 – 8

: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و ندوق بازنشستگی کشوری، در این زمینه گفت، معاون فنی صزاده میابراه

مطرح شد  یاجتماع نیتام هیصندوق ها بحث مهم نظام چندال 1383ماه  بهشتیارد 21مصوب  یاجتماع نیتام

ر گرفته، قرا دیمورد توجه و تاک زیبرنامه پنجم و ششم ن نیو قوان یمقام معظم رهبر یابالغ یها استیکه در س

 2نشده است.  یاتیمختلف عمل لیبه دال نوناما تاک

ه تحلیل و ک** در بخش هایی از این گزارش به وضعیت ترازنامه ای سازمان های بیمه ای اشاره شده بدون این 

عانی ترازنامه منتیجه گیری خاصی از آن انجام شده باشد. برخی از این موارد به دلیل عدم تخصص بنده برای فهم 

 را اخذ نمایم. ا است که انشاءاهلل در ادامه کار با کمک دوستان باید این موارد را فرا گرفته و نتایج الزمه

که از منظر سیاستگذاری و مدیریتی مهم است و باید به آن ها توجه  به نظر می رسدچند نکته 

ثر وزه های مختلف مونمود)شاید حول آن ها بتوان عملیات نیز تعریف کرد یا روی تعریف عملیات در ح

 باشد(:

 ها اعم از  در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سالنامه های آماری بسیاری از دستگاه

یگر تامین اجتماعی آمده است در حالی که اطالعات مربوط به هیچ یک از صندوق های بازنشستگی د

ستند و ده، هرکدام دقیقا ذیل چه نهادی هنیست.)تفاوت جایگاهی این ها چیست که باعث این مساله ش

 د؟(مهم تر از همه، چه نهادی است که می تواند یقه ی این ها را بگیرد و از آن ها مطالبه کن

  سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر در

د نیست. خیلی مساله عجیبی است که احتماال به اینترنت موجود است اما برای بقیه صندوق ها موجو

ساختار نظارتی و نسبت این ها با دولت برگردد. سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود فرار اکثر دستگاه 

ها از پاسخگویی و شفافیت، این چند صندوق سالنامه ها را منتشر می کنند؟ چه مشوق یا اقدام الزام 

یه صندوق ها را به نحوی به ایجاد شفافیت ملزم کرد، حرکت بزرگی رخ آوری وجود دارد؟ اگر بتوان بق

خواهد داد انشاءاهلل. به نظر می رسد راهکاری برای ملزم کردن صندوق ها به ارائه صورت های مالی به 

درصد حق بیمه پرداختی و هم با تامین کسری  3صورت شفاف وجود داشته باشد. اوال که دولت هم با 
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ندوق ها به آن ها کمک های قابل توجهی می کند )فارق از مساله بدهکاری دولت به بودجه برخی ص

صندوق ها( و هم این که مردم به عنوان پرداخت کنندگان حق بیمه می توانند نوک پیکان مطالبه از 

 صندوق ها باشند. یعنی مطالبه گری از آن ها توسط مردم انجام شود. 

 وضوع ه صندوق برای انجام تمام مسئولیت های صندوق های فعلی ممساله ادغام صندوق ها و ایجاد س

داد و طرح  مهم و قابل بررسی است. اگر به نفع کشور باشد، می توان مطالبات جدی در این زمینه انجام

 های عملیاتی نیز به دولت و مجلس ارائه نمود

 فکر ه جای پرداختن داردسرمایه گذاری یا بنگاه داری صندوق های بازنشستگی دوگانه مهمی است ک(

 می کنم هنوز در این مورد جمع بندی و جهت گیری مشخصی نداریم(

 ی م که نفت بازنشستگی صندوق بخش موجود وضعیت  : گفت ،معاون اسبق وزیر نفت، رادوافزون میابراه

ن ر در صندوق تامیاگ  بایست اقتصاد بازنشستگان نفتی را نظارت و پشتیبانی کند بحرانی شده است

اجتماعی مشکلی ایجاد شود ، دولت در زمان هایی که این سازمان مشکل عدم مدیریت و نظارت بر 

سرمایه گذاری دارد، به آن ها کمک می کند ولی در صندوق بازنشستگی نفت با توجه به پشتیبانی وزارت 

در سایر صندوق  ) این مساله جای بررسی دارد؛ آیا.1نفت این مجموعه فاقد پشتیبانی از طرف دولت است

های صنفی هم همین وضعیت است؟ اساسا آیا ایشان درست می گویند؟ مثال صندوق صداوسیما اگر به 

مشکل بخورد صداوسیما مسئول تامین کسری بودجه است یا باید از بودجه عمومی دولت به این صندوق 

 کمک شود؟(
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 چشم انداز پیش روفصل نه( 

 مقدمه 1 – 9

ت اساسی نظام می کند، با بررسی موارد مذکور باید به این نتیجه رسید که معضاله اقتضا چنان که هدف این پروژ

ضاوت در پایان قبازنشستگی چیست و چه مواردی را باید برای اصالح نظام بازنشستگی در اولویت قرار داد. اگرچه 

با چند نفر از  تایج این پروژهاین پروژه نمی تواند پاسخی قطعی به دست دهد و نیاز است پیش از اقدامات جدی ن

 کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بررسی و چکش کاری شود.

 سواالت و ابهامات حوزه نظام بازنشستگی کشور 2 – 9

  ه روندی؟چآیا افزایش سن بازنشستگی راهکار معقول و عادالنه ای است؟ اگر آری، به چه میزان و با 

 متفاوت باشد؟ چرا و به چه مقدار؟ آیا سن بازنشستگی مردان و زنان باید 

 در صندوق های صنفی، کسری بودجه توسط دولت باید تامین شود یا سازمان مربوطه؟ 

  روژه ای پ)به نظر جا دارد   صندوق کار درستی است؟ 3آیا ادغام صندوق ها و کاهش تعداد آن ها به

 شود( انجام و جهت بررسی جوانب این مساله مجزا در این مورد

 قوانین و  ت بیمه های اختیاری کشور چگونه است؟آیا نیاز به ایجاد بیمه های اختیاری یا تغییروضعی

 قواعد آن ها وجود دارد؟

  های  درصد از حق بیمه را بپردازد؟ در برخی بخش 3آیا موظف است به بیمه شدگان همه صندوق ها

امین تر صندوق ها تنها برای گزارش چنین چیزی ذکر شده است اما در بخش حق بیمه های پرداختی د

 اجتماعی چنین چیزی وجود دارد. 

 کدام صندوق های بازنشستگی ورشکسته اند؟ باید برای هرکدام آن ها چه کرد؟ 

  ی ممطالبات تامین اجتماعی از دولت به چه شکل دریافت خواهد شد؟واگذاری شرکت های زیان ده

 تواند بر بحران تامین اجتماعی بیفزاید. 

 ی مجزا ایمه درمانی و سهم آن از هزینه های نظام بیمه ای کشور چقدر است؟)به نظر پروژه وضعیت ب

 می طلبد(

 ندوق ها همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق ها به چه شکلی باید انجام شود که عادالنه باشد و ص

 نیز توان انجام آن را داشته باشند؟

 لف ق بیمه و پرداخت مستمری در صندوق های مختبسیاری از قوانین چون نحوه و میزان دریافت ح

 متفاوت است. آیا این وضعیت درستی است؟ اگر نه، وضعیت مطلوب چطور است؟
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 ز به اصالح بازده سرمایه گذاری های صندوق ها به چه صورت بوده و کدام بخش از سرمایه گذاری ها نیا

 این مورد چیست؟ و کارآمدسازی دارد؟ نقش دولت به عنوان نهاد قاعده گذار در

 مدیریت  دولت تا چه حد و به چه نحوی باید در مدیریت صندوق ها دخالت کند؟ اساسا دخالت دولت در

 صندوق ها در چه مواردی مثبت و در چه مواردی منفی تلقی می شود؟ 

 محاسبات اکچوئری (actuarial) م به چه صورت است؟ چگونه بر مبنای این محاسبات می توان نظا

 تگی کشور را بازطراحی نمود؟بازنشس

ای و اعتباری کاربرد دارد، بنابراین علم ها و موسسات بیمهاکچوئری یک سری علم محاسباتی است که در بانک)

شود.همچنین علم اکچوئری به معنای اصل مدیریت های مالی محسوب میاکچوئری مرجع اساسی جهت فعالیت

نماید، یت انجام پروژه را تضمین میمحاسبه ریسک اجرای پروژه، موفقرود.علم اکچوئری با ریسک نیز به کار می

 (.ها استمعنای لغوی اکچوئری در بیمه به معنای محاسبات فنی بیمه

 اولویت های اقدام در حوزه بازنشستگی 3 – 9

 اصالحات پارامتریک جهت به تعویق انداختن بحران مالی بازنشستگی 

 زی نظام بازنشستگی کشوراصالحات ساختاری برای پایدارسا 

طعیت خوبی در مورد دو مورد باال به ترتیب باید پیگیری شود و به عالوه چند مورد وجود دارد که می توان با ق

 آن ها اظهار نظر نموده و اقدام کرد:

 اجرای حاکمیت شرکتی جهت کارآمدسازی صندوق ها 

  سال آخر 2اصالح قانون محاسبه مستمری بر اساس حق بیمه 

 ع خالهای قانونی که موجب مواردی چون ازدواج و طالق صوری می شوندرف 

 فروش دارایی های کم بازده و کارآمدسازی دارایی های صندوق ها 

 ود نیست. این تالش برای دستیابی به اطالعات بسیاری از صندوق ها که اطالعات شفافی از آن ها موج

باید بررسی  ولت و دستگاه نظارتی شفاف است کهاطالعات یا کال شفاف نیست یا این که تنها برای د

 شود.


