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 اجتماعي بیمههاي صندوق موجود وضعیت بررسي

 آنها دهيسامان براي الگو ارائه و كوچک

 

 

 

 
 

 

 

 دهیچك

ت جمعياز درصد  2حدود  .پردازدمی ای اجباری کوچکحرفههای صندوق به بررسی گزارش حاضر

صورت بهبيمه اجتماعی کوچک که های صندوق درصد جمعيت کشور در 5/2شاغل کشور و حدود 

رش در این گزا د.نشوه میها و اصناف خاص هستند پوشش دادصنفی و اختصاصی مربوط به شرکت

 مهيبهای صندوق ارکان و مقررات های جمعيت تحت پوشش، ضریب پوشش و ضریب نفوذ،شاخص

ی ری مالشدگان، کفایت حقوق و مزایا، پایداميزان حق بيمه، مشخصات سنی بيمه اجتماعی کوچک،

 ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.این صندوق

 9ی نشستگمل آمده چندپارگی و ناعادالنه بودن، تفوق ماهيت اداره بازعهبراساس مطالعات ب

های هدف چالش ،صندوق بيمه بازنشستگی، عدم شفافيت، کسری روبه رشد منابع و کوچكی جامعه

 رود.شمار میبهها اصلی این صندوق

 هرچه دبهبو برای اختصاصی و صنفی کوچک کشور،های صندوق ارزیابی وضعيت در پایان نيز با

 و عدالت برقراری ها،انگيزه مالی، هایمكانيسم یا هامشیخط درخصوص پيشنهاد چندین نظام بيشتر

های خرد حاکی باید توجه داشت بررسی جزئيات هریک از صندوق شده است. ارائه مدیریت هایشيوه

ی، ی پایدارهااز آن است که شرایط هر صندوق متفاوت و خاص خود است؛ این تفاوت اعم از شاخص

ين همچن شرایط احراز و بسته خدمات و تعهدات شامل ساختار مدیریتی و ارکان و ،جمعيت مشمول

واحد و  توان یک نسخهنمی بنابرایننحوه ثبت و نگهداری رکوردهای اطالعاتی و شفافيت آن نيز است. 

 یكسانی را درخصوص اصالحات برای همه تجویز کرد.

ست که شغلی بازنشستگی دانهای صندوق توانها را می، نفت و بانکسازآیندهوکال،  هایصندوق

ان یتی، امكمدیر قابل قبولی دارند و در صورت انجام برخی اصالحات پارامتری، ساختاری و وضعيت نسبتاً

ات ا اصالحبداشته و حتی بازنشستگی و تقاعد  ماهيت ادارهها ادامه حيات دارند. اما مابقی صندوق

 مانند. وابسته میبه سازمان و شرکت متولی تأسيس خود سترده نيز پارامتریک گ

 ای یا شغلی کوچک،حرفه هایمستمری که کند ایجاد را اطمينان این باید اصالحی هبرنام

اینكه  اول: دارد وجود رویكرد دو امر این به رسيدن برای. شد نخواهند اجباریهای نظام جایگزینِ

 ،شوند ملحق اجتماعی تأمين سازمان یا کشوری بازنشستگی صندوق دو از یكی به جدید نشاغال
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 تأمين سازمان یا بازنشستگی صندوق به هااین طرح اعضای کنونی که این است رویكرد دومين

 مستلزم سطح این در مداخله هرچند. منتقل شوند شده انباشته مستمری حق حفظ با اجتماعی

 هایبرنامه پيشنهاد به کارفرمایان طرح، هر در. است ایحرفههای صندوق مالی وضعيت ارزیابی

 مناسبی طوربه باید صورت هر در اما شوند؛می تشویق شانکارگران یا کارمندان به تكميلی مستمری

 .ندشو نظارت و تنظيم مالی، تأمين

 از اطمينان. باشد هامستمری هیكپارچ نظام به رسيدن در باید اصالحی هایبرنامه اصلی تمرکز

 انحرافات اند،شده طراحی پایداری بهبود برای حالت بهترین در درآمد برمبتنی جاریهای طرح اینكه

 برای اندازپس بيشتر تنوع همچنين و برابری و عدالت بهبود موجب دهند،می کاهش را اقتصادی

منظور های بالیهچند رو با پذیرش نظامایناز. شوندمی اختياری تكميلی هایبرنامه طریق از بازنشستگی

ت، ده اسشهای کلی کشور برآن تأکيد ها و سياستاصالح نظام بازنشستگی و مستمری که در برنامه

  بيمه اجتماعی کوچک در سه سناریو ارائه شده است.های صندوق دهیراهكار سامان

 

 مقدمه

 به انسان زنيا با احساس که است طوالنی تاریخی تحول یک نتيجه امروزی مفهوم به اجتماعی تأمين

 اوضاع ولتح با همگانی این نياز سپس شد، آغاز اجتماعی خطرات با رویارویی در اقتصادی امنيت

از اولين  .رسيد خود کنونی به شكل شد تا متحول انسانی جوامع فكری و سياسی اقتصادی، اجتماعی،

سال  95ز ارشيدی تاکنون بيش خو 1301اجتماعی در ایران در سال تأمين  اقدام قانونی در زمينه

 نهایت بهو در تدریج بر تكثر و تنوع نظام بازنشستگی افزوده شدهسپری شده است. در این دوران، به

 گر اجتماعی در کشور منتهی شده است. سازمان و صندوق بيمه 18حدود 

گيری زمينه نظام یكپارچه و شكل 1354اجتماعی در سال تأمين  پس از تصویب قانون

ها که دارای نفوذ و قدرت گر اختصاصی وابسته به دستگاهبيمههای صندوق ازنشستگی، بسياری ازب

 یکارکنان شرکت مل یصندوق بازنشستگسياسی در مجلس شورای ملی و سنای وقت بودند )همچون 

کارکنان  یبازنشستگ صندوقی، رانيکارکنان سازمان بنادر و کشت یبازنشستگ صندوق، آهنذوب

، صندوق (سازندهی)آ عیصنا یکارکنان سازمان گسترش و نوساز یبازنشستگ صندوق، تهران یشهردار

اجتماعی و نظام تأمين  بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی ایران(، از پيوستن به طرح یكپارچه قانون

کردند. این  سيتأساختصاصی خویش را های صندوق بازنشستگی تمهيد شده در آن اجتناب کرده و

های ای نظامبازتوزیع درآمد )که یكی از اهداف پایهیند افرسو باعث ایجاد چالش در از یکند یافر

 دليلبهها را دیگر وضعيت تعادل منابع و مصارف صندوقسویازدهد( شد و بازنشستگی را تشكيل می

. در این های جدی مواجه ساختیی در اداره طرح، با بحرانکاراو فقدان آنها  بودن اسيمق کوچک
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بيمه اجتماعی کوچک و ارائه های صندوق گزارش که برگرفته از طرح پژوهشی بررسی وضعيت موجود

کوچک در های صندوق سعی شده تا ضمن ارائه تصویری از وضعيت 1،ستآنها دهیالگو برای سامان

 خته شود.های موجود در این زمينه تبيين شده و به بيان راهكارهای اصالحی آن پرداکشور، چالش

 

 اجتماعي در ایرانتأمین  . نگاهي به ساختار نظام1

اجتماعی بوده و ابزاری در تأمين  ای از نظامبيمه اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیرمجموعه

)مشارکتی(  اینظام مستمری در ایران ترکيبی از نظام بيمهشوند. سياستگذاری اجتماعی محسوب می

از  درصد 46و تقریباً  شاغل نيروی کارجمعيت از  درصد 68 . حدودستا )غيرمشارکتی( ایو غيربيمه

ای از نوع دهد. نظام بيمهپوشش میای نظام بيمهرا  سال و باالتر( 65)جمعيت  جمعيت سالخورده

ای است که ای در ایران نظام گستردهنظام بيمه.2ستشده ا ی تعریفبر مزایامبتنیو  اندوختهنظام غير

تصویری کلی از این  1در شكل صندوق کوچک تشكيل شده است.  14ق بزرگ و حدود صندو چهاراز 

توان با تعبيری دیگر توصيف کرد؛ نظام موجود این ساختار را مینظام نشان داده شده است. 

ترین صندوق طرح بازنشستگی است. بزرگ 18شدت چندپاره و مرکب از بهبازنشستگی ایران 

ن شاغالاجتماعی( است که تأمين  اجتماعی )تحت مدیریت سازمانأمين ت بازنشستگی ایران، صندوق

اکنون حدود هماین صندوق . دهدبخش خصوصی رسمی و مستخدمين قراردادی دولت را پوشش می

دارد. )برحسب پرونده( بگير بازنشسته و مستمرینفر ميليون  7/2( و شده بيمهميليون شاغل )14

بگير ميليون مستمری 3/1ميليون مستخدم رسمی دولتی و  2/1 صندوق بازنشستگی کشوری حدود

نقل، نفت، فوالد، وحملهایی مانند در بخشبرخی از اصناف و صنایع ها، دارد. عالوه بر این صندوق

مس و بخش مالی )ازجمله بانک مرکزی( و همچنين ارتش برای مستخدمين خود صندوق بازنشستگی 

 اند. مستقلی را تأسيس کرده

ایی هيد رجشطرح آنها  ای نيز وجود دارد که در بينغيربيمه طرحچندین  ای،کنار حوزه بيمه در

معيت جاز  درصد 28سالخورده ) نفر ميليون 3/1با مدیریت کميته امداد امام خمينی )ره( که 

ای در های غيربيمه. این طرحدشومیترین طرح محسوب دهد بزرگ( را پوشش میکشور سالخورده

 .درآمد اهميت بسزایی دارندکمهای جمعيتی عه پوشش مستمری به گروهتوس

                                                 
 .است شده انجام مجلس هایپژوهش مرکز در 1397. اين طرح در سال 1

2. Defined Benefit 
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 اجتماعي ایرانتأمین  ساختار كلي نظام .1شكل 
 

نظام مستمري ایران

 یر   نظام  یر بیمه اي
 م اركتي 

كمیته امداد امام  
 ره خمیني

سا مان به یستي  
ك ور

بنیاد شهید و امور 
...ای ار ران و 

میلیون ن ر   7  
مستمري بگیر

نظام  
  م اركتي بیمه اي

صندو هاي  14

اخت اصي  صن ي

ه ار ن ر شا ل و  397
ه ار ن ر   374

مستمري بگیر

صندوق روستاییان  
وع ایر

ه ار ن ر بیمه 947
ه ار ن ر    3شده و 

مستمري بگیر

صندوق ك وري

میلیون ن ر شا ل   2 1
میلیون ن ر   3 1و 

مستمري بگیرار 

سا مان تأمین  
اجتماعي

میلیون بیمه  3 12
پردا 

سا مان نأمین  
اجتماعي نیروهاي  

مسل 

ه ار ن ر شا ل و    9 
ه ار ن ر مستمري   71 

بگیر

 

 كوچکهاي صندوق نگاهي بر وضعیت .2

 جمعیت تحت پوشش، ضریب پوشش و ضریب ن وذ .2 1

 ها وبيانگر سهم تعداد افراد تحت پوشش سازمان ،ای جمعيت کل کشورب پوشش بيمهضری

و شدگان بيمه. این شاخص از تقسيم مجموع استای کشور از جمعيت کل کشور بيمههای صندوق

ی دهنده کارایآید و نشاندست میبهو افراد تبعی آنها به تعداد جمعيت کل کشور بگيران مستمری

در يتی ضریب پوشش جمع. استگر در ایجاد چتر حمایتی بيمه اجتماعی در کشور بيمههای سازمان

درصد  7اجتماعی، تأمين  درصد سهم سازمان 46درصد است که از این مقدار  64حدود  1395سال 

 دوقصندرصد  4/2 ،درصد سازمان بازنشستگی نيروهای مسلح 4حدود  ،صندوق بازنشستگی کشوری

 اختصاصیهای صندوق درصد سهم بقيه 5/2حدود  و و عشایر روستایيان ،کشاورزان بازنشستگی

 .(1)جدول  است ساز و...(ها، نفت، آینده)بانک

له سا 10سری زمانی  نكته قابل توجه در این خصوص آن است که بررسی این شاخص در یک

زمان علت کاهش همبهدهد و این روند نزولی، کوچک روندی نزولی را نشان میهای صندوق برای اغلب

 بگيران است. پردازان و افزایش تعداد مستمریتعداد بيمه
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  139سال پایان هاي با ن ستگي ك ور در جمعیت تحت پوشش بیمه .1جدول 

 سا مان / صندوق
جمعیت تحت 

 پوشش

  ضریب پوشش

  درصد  

 96/45 36737394 1اجتماعیتأمين  سازمان

 7 5658508 صندوق بازنشستگی کشوری

 4 3280507 2عشایر صندوق روستایيان و

 27/4 3414776 اجتماعی نيروهای مسلحتأمين  صندوق

 45/2 1956384 3صندوق( 14) اختصاصی -صنفی های صندوق سایر

 64 51047569 هاکل صندوق

 - 79،926،270 کل جمعيت کشور

 

درصد از جمعيت  36درصدی برای جمعيت ایران بدان معناست که  64ضریب پوشش حدود 

رخ نهای اخير کاهش شود که در سالمیخاطر نشان ای قرار ندارند. ایران تحت پوشش نهادهای بيمه

ب شده گی سبولد، افزایش طول عمر، تغييرات مربوط به شهرنشينی، مهاجرت و ساختارهای خانوادوزاد

های استباشد و اگر سيکاهش  است که حمایت غيررسمی هم ازنظر دسترسی و هم ازنظر پوشش رو به

 . شدجدید رسمی برای حمایت از سالمندان اتخاذ نشود، وضعيت آنان در آینده بدتر خواهد 

بازنشستگی کوچک های صندوق جمعيت تحت پوشش و ضریب پوشش در هریک از 2در جدول 

 آورده شده است.

 

 با ن ستگي هاي صندوق جمعیت تحت پوشش و ضریب پوشش در .2جدول 

 4 139ر پایان سال كوچک د

  درصد  ضریب پوشش جمعیت تحت پوشش صندوق

 79/0 628,928 هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک

 44/0 352,899 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

 28/0 220,328 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد

 10/0 444/83 صندوق حمایت از وکال

 09/0 890/75 سيما صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و

 04/0 576/34 سازمان بازنشستگی شهرداری

 04/0 487/34 صندوق بازنشستگی کارکنان هما

                                                 
سازمان، برابر  1395اجتماعی براساس گزارش منتهی به پایان سال تأمین  تحت پوشش سازمانکل جمعیت . 1

ماه و حدود  12پردازی در این صندوق کمتر از های محقق چگالی بیمهبراساس بررسی امانفر بوده است  ۴1۴331۵1
 .استپردازی بوده است و عدد در نظر گرفته شده حاصل اعمال تعدیل ناشی از چگالی بیمه 64/10

خانوار 1۵09037برابر  1395منتشر شده صندوق، تعداد خانوار تحت پوشش صندوق در پایان سال  هايمطابق گزارش .2

خانوار  964,855پردازهای فعال صندوق در سال مذکور برابر های صورت گرفته تعداد بیمهبراساس بررسی امابوده است 

اعالم شده در  پردازان فعال به ضریب بعد خانوار روستایی،ضرب تعداد بیمهصلبوده است. عدد درج شده در این جدول حا
 .است( 4/3) گزارش سالیانه مرکز آمار کشور

 رسمی صورت گرفت. های غیردلیل نبود اطالعات دو صندوق بانک مرکزی و وزارت اطالعات، برآوردی براساس دادههب .3

 مرکزی و وزارت اطالعات، در جداول ذکر نشده است.دلیل نبود اطالعات دو صندوق بانک هب .4
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  درصد  ضریب پوشش جمعیت تحت پوشش صندوق

 03/0 930/26 سازآیندهصندوق بازنشستگی 

 03/0 849/25 صندوق بازنشستگی مس

 01/0 917/8 صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی بيمه ایران

 01/0 995/7 و دریانوردیصندوق بازنشستگی سازمان بنادر 

 0/0 114/1 صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی

  1.501.357 جمع کل

 

ای کشور از جمعيت شاغل بيمههای صندوق ها وشدگان اصلی سازمانضریب نفوذ بيمه بيانگر سهم بيمه

داد جمعيت شاغل گر به تعهای بيمهشدگان اصلی سازمانکشور است. این شاخص از تقسيم جمع کل بيمه

 کشور است.شاغالن گر در ایجاد چتر حمایتی برای های بيمهدهنده کارایی سازمانآید و نشاندست میبهکشور 

با  گر بوده وساً مشمول مقررات سازمان بيمهأشخصی است که ر ،شده اصلی در این شاخص بيمه 

اد افرهمه  ارد ودر در قانون مربوطه را عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزایای مقرپرداخت مبالغی به

به  ا بناساله و بيشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده ی 10

 شوند.کرده باشند، شاغل محسوب می طور موقت کار را تركدالیلی به

ی کشور انهادهای بيمه پوشش تحت 1395درصد از جمعيت شاغل کشور در سال  68به تقریب 

درصد عضو  6 اجتماعی،تأمين  درصد از شاغالن عضو سازمان 54اند و این درحالی است که قرار گرفته

 .(3ل )جدو درصد عضو یكی از دوازده صندوق صنفی هستند 3/1ازنشستگی کشوری و تنها بصندوق 

شاغل  نفر 001.88 و نفر 039.145ترتيب با بهها و صنعت نفت کارکنان بانکصندوق بازنشستگی 

 . صندوق حمایت از وکال کهندشومیصنفی کوچک را شامل های صندوق ترینپرداز بزرگبيمه

وق بزرگ سال است؛ در این زمينه سومين صند 20صندوقی نسبتاً جوان با سابقه تأسيس کمتر از 

حالی  رین دپردازان ششمين صندوق است و ااست. قابل توجه است صندوق فوالد از منظر تعداد بيمه

 .(4است که ازنظر جمعيت تحت پوشش سومين صندوق صنفی بزرگ است )جدول 

 

  139سال پایان هاي با ن ستگي ك ور در تحت پوشش بیمهشا ل جمعیت ضریب ن وذ  .3جدول 

  درصد  ضریب ن وذ پردا انشمار بیمه سا مان / صندوق

 54 12217930 اجتماعیتأمين  سازمان

 6 1262300 ریصندوق بازنشستگی کشو

 4 855964 عشایر صندوق روستایيان و

 3 595000 اجتماعی نيروهای مسلحتأمين  صندوق

 2 396604 اختصاصی  -صنفی های صندوق سایر

 68 15436689 هاکل صندوق

 - 22588042 جمعيت شاغل 
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 با ن ستگي هاي صندوق شمار جمعیت شا ل و ضریب ن وذ در .4جدول 

 1 139ال كوچک در پایان س

 ضریب ن وذ پردا ان اصليبیمهتعداد  صندوق

640/0 145,039 هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک  

390/0 88,001 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  

140/0 31,504 صندوق حمایت از وکال  

066/0 15,025 صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سيما  

,10 سازمان بازنشستگی شهرداری 560  044/0  

044/0 9,978 سازصندوق بازنشستگی آینده  

037/0 8,417 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد  

010/0 2,996 صندوق بازنشستگی کارکنان هما  

010/0 2,337 صندوق بازنشستگی مس  

006/0 1,454 صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی بيمه ایران  

006/0 1,250 ریانوردیصندوق بازنشستگی سازمان بنادر و د  

001/0 216 صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی  
 

 اجتماعي كوچک مهیبهاي صندوق . اركان و مقررات2 2

که این  طورهمانصورت مختصر معرفی شده است. هکوچک و ارکان آنها بهای صندوق 5در جدول 

فارغ  ر بوده ومالی برخوردا -قالل اداریاجتماعی از است گرمهيبهای صندوقبيشتر دهد جدول نشان می

امنا هيئت مدیره، مدیرعامل و بازرس از رکن دیگری همچونهيئت از ارکان مشترکی همچون

ابگو صاصی جواجتماعی اخت گرمهيبهای صندوق اما چنين رکنی اگرچه در ساختار؛ انددهکری برداربهره

ی و و نهادهای عمومی غيردولت اسيمقبزرگی هادليل حضور سازمانبهرسد نظر میبه اما، است

کنی های دیگر، چنين ریی توسط دستگاه و وزارتخانههاسازماناندازی به منابع چنين احتمال دست

 عالی برخوردار باشد. باید از جایگاه باالتری همچون شورای

                                                 
 .ها اطالعی در دست نیستخصوص سایر صندوق. در1
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 اجتماعي كوچک مهیبهاي صندوق اركانمعرفي  .  جدول

 اداره سا مان یا صندوق و اركان آن نام سا مان/صندوق ردیف

1 
صندوق بازنشستگی 

 کارکنان بيمه ایران

اری اساس مفاد اساسنامه صندوق دارای شخصيت حقوقی و استقالل مالی و ادبر

ز شكل ا)شورای صندوق مت : الف( شورای صندوقبارتند ازاست و ارکان اصلی آن ع

ر به انتخاب کانون مدیره شرکت سهامی بيمه ایران و دو نفهيئتاعضای 

عامل شرکت مدیرعهده بهباشند. ریاست شورای صندوق بازنشستگان شرکت می

از  صندوق متشكل یامناهيئت) صندوق یامناهيئتب(  ،(سهامی بيمه ایران است

سه عضو با انتخاب شورای صندوق از بين اعضای صندوق )اعم از شاغل و 

 ورایزرس قانونی و حسابرس توسط شج( رئيس صندوق و د( بازرس)با ،بازنشسته(

 (.شود و شرح وظایف وی طبق مواد قانون تجارت خواهد بودصندوق انتخاب می

2 
صندوق بازنشستگی 

 کارکنان شرکت نفت

 ها که همانصندوق یامناهيئت اداره امور صندوق برعهده، 1377سال تا قبل از 

دوق ارکان صن حال حاضردر  .، قرار داشتبود رانینفت ا یشرکت مل رهیمدهيئت

رئيسه، حسابرس مستقل و بازرس هيئترئيسه، رئيس هيئتامنا، هيئتشامل 

ایت صندوق با رع یامناهيئتعنوان بهمدیره شرکت ملی نفت هيئت. استقانونی 

برداری و مربوط به بهره هایاقدام همهصندوق بر  یاعضاکامل حقوق و منافع 

صندوق وزیر  امناهيئت. رئيس کندمینظارت آنها  هایکارگيری وجوه و داراییبه

نفر عضو  دونفر عضو اصلی و  هفترئيسه صندوق متشكل از هيئتنفت است. 

شود و مدت رئيسه با حكم وزیر نفت منصوب میهيئترئيس  البدل است.علی

 سال است. سهرئيسه به مدت هيئتمأموریت 

3 
صندوق بازنشستگی 

 مايس و صدا کارکنان

 وق دارای ارکان زیر است:صند

 امناهيئتالف( 

 ب( رئيس صندوق

 امنا و از ميان کارکنان عضو صندوق و با حكـم رئـيس  هيئتسوی ازرئيس صندوق 

 و انتصاب مجدد وی بالمانع است.د شومیسال منصوب  سهامنا برای مدت هيئت

4 
بازنشستگی  صندوق

 کارکنان فوالد ایران

 رهیمدئتيهو ارکان آن اداری و مالی  ی استقاللداراو  یردولتيسسه غؤم کی

رفاه  ار وک. بعد از انتقال صندوق مذکور به وزارت تعاون، شرکت ملی فوالد ایران

 واجتماعی تأمين  امنای سازمانتئهيمجموعه زیراجتماعی ارکان این صندوق 

 و استآن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی يس ئرکه  است های تابعهصندوق

امنای مذکور و هيئت عامل صندوق فوالد توسط تأیيدمدیرمدیره و هيئت اعضای

رغم هبد رو اساسنامه صندوق فوالاینشوند. ازحكم و ابالغ وزیر مربوطه تعيين می

 کنون اصالح نشده است.تاانتقال به مجموعه وزارت رفاه 

5 

صندوق بازنشستگی 

و کارکنان سازمان بنادر 

 دریانوردی

اره ظ اداست و ازلحا یرانيوابسته به سازمان بنادر و کشتی و حقوق تيشخص یادار

 یوراظر شن ریصندوق ز. ارکان صندوق: دارد یاز منابع، استقالل مال یبردارو بهره

متشكل از  صندوق یشورا. دشویمسازمان اداره  رعاملیمد استیصندوق به ر

 ای نارمشاو نفر از دو، یو مال یدارشورا، معاون ا استیعنوان رسازمان به رعاملیمد

 .و رفاه در سازمان است یکارشناسان ارشد و باتجربه در امور بازنشستگ

http://vokalapress.ir/


 

 __________________________________________________________  

 

 

9 

 اداره سا مان یا صندوق و اركان آن نام سا مان/صندوق ردیف

6 
صندوق بازنشستگی 

 کارکنان شهرداری تهران

 داریصندوق دارای شخصيت حقوقی و استقالل مالی و ا ،براساس مفاد اساسنامه

مدیره و هيئتو رئيس مدیره، مدیرعامل هيئتاست و ارکان اصلی آن مجمع، 

مرکب مدیره هيئتعنوان مجمع سازمان است و بهحسابرس است. شهرداری تهران 

ع البدل است که شهردار تهران )مجماز سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی

مدیره هيئتمدیرعامل و رئيس  .کندمیسازمان( برای مدت چهار سال انتخاب 

 .شودمیو با حكم شهردار تهران منصوب  مدیرههيئت یسازمان از بين اعضا

7 
صندوق کارکنان بيمه 

 مرکزی ایران

يت صندوق فاقد شخص .است رانیا یمرکز مهيمستقل که اداره آن با ب یصندوق

 ست.گيری در مورد آن شورای پول و اعتبار اتصميمحقوقی مستقل است و مرجع 

8 

صندوق بازنشستگی 

کارکنان سازمان گسترش و 

 ساز(صنایع )آینده نوسازی

ی ملحق هاشرکتمدیران عامل  شورای عالی متشكل از. 1از:  عبارت استارکان صندوق 

شاغل در  نمایندگان منتخب اعضا. 2 آنان، ارياالختتام شده به صندوق یا نمایندگان

 امنائتيه. 4، دو نفر نماینده کانون بازنشستگان. 3ی ملحق شده به صندوق، هاشرکت

، کلسيرئ. 5، منتخب شورای عالی البدلیهفت نفر عضو اصلی و دو نفر عل متشكل از

 یعال یشورامنتخب حسابرس )بازرس( . 6، امناهيئتمنتخب 

9 
صندوق بازنشستگی 

 هابانککارکنان 

 یـهمان مجمع عمومکه صندوق ) یمجمع عموم .1از:  عبارت استارکان صندوق 

 پنج رهیمدئتيه. 3، هاعامل بانک رانیاز مدامنـا: مرکب ئـتيه. 2، هاسـت(بانک

دوق دارای )صن یبازرسان قانون. 6، رعاملیمعاون مد. 5، رعاملیمد. 4 ،صندوق نفره

از  ت امنای صندوق پيشنهاد و پسئکه ازسوی هي استمدیره هيئت نفر عضو پنج

. ضمناً براساس دشونمیتصویب مجمع عمومی با حكم ریاست مجمع منتصب 

عنوان رئيس همدیره بتئهيپيشنهاد مدیرعامل صندوق از ميان اعضای همين 

 وصلی شود. صندوق دارای یک بازرس قانونی امدیره و مدیرعامل انتخاب میتئهي

 (.استالبدل علییک نفر نيز بازرس 

10 
بازنشستگی صندوق 

 کارکنان بانک مرکزی

اقد ان بانک مرکزی فطبق نظر بخش حقوقی این بانک، صندوق بازنشستگی کارکن

باشند و در ال فاقد ارکان مدیریتی میآنامه مستقل و مشخصيت حقوقی و آیين

« حساب صندوق بازنشستگی»صورت یک حساب تحت عنوان به عمل صرفاً

 ار درنامه بانک مرکزی مصوب شورای پول و اعتباساس آیينبرموجودیت داشته و 

 فته است.اداره منابع انسانی این بانک تمرکز یا

11 

بازنشستگی صندوق 

کارکنان صنایع ملی مس 

 ایران

. ی استادار و یو استقالل مال یحقوق تيشخص یو دارا یرانتفاعيغ یاسسهؤم

امنای صندوق هستند و تئهيمدیره شرکت ملی مس ایران اعضای تئهي

 عهده دارد.هامنا را بتئهيعامل شرکت ملی مس ایران نيز ریاست مدیر

12 
دوق بازنشستگی صن

 کارکنان هواپيمایی هما

و  یحقوق تيشخص ایو دار یرانتفاعيغ یاسسهؤمصندوق  (7)موجب ماده به

ارکان  (8)موجب ماده بهبوده و صندوق وابسته  ن. ایاست یادار و یاستقالل مال

 .2، ا(هم ییمايشرکت هواپ رهیمدئتي)اعضا ه امنائتيه .1از:  عبارت است صندوق

 .بازرسان. 4، رعاملیمد .3، رهیمدئتيه

13 
حمایت وکال و  صندوق

 دادگستری کارگشایان

 (4)موجب ماده است. به یو مال یو استقالل ادار یحقوق تيشخص یصندوق دارا

 .3، رهیمدئتيه .2ی، مجمع عموم .1: اساسنامه مزبور ارکان صندوق عبارت است از

 .بازرس )حسابرس(
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ه طور که مشاهدهمان ها آورده شده است.شكيل هریک از این صندوقمبنای قانونی ت 6در جدول 

 ور اداریان امها بسيار متفاوت است و از قانون تشكيل تا مجوز سازمشود مبانی حقوقی این صندوقمی

 گيرد.میبردرو استخدامی را 

 

  خاص  1بیمه اجتماعي كوچکهاي صندوق  انون ت كیل . جدول 

  انون ت كیل وقنام سا مان/صند ردیف

در حال 

حاضر تحت 

 پوشش

1 
صندوق بازنشستگی 

 کارکنان بيمه ایران

: صندوق بازنشستگی اعضای شرکت سهامی بيمه ایران 1317

 نامه صندوق(ينیآ)

به  ریزی کشور ووزیران بنا به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامههيئت

ن اصالح اد قانوقانون اصالح برخی از مو (11)ماده  «2»استناد تبصره 

 و 24/5/1380مقررات بازنشستگی و وظيفه استخدام کشوری مصوب 

 15/9/1368اساسنامه شرکت سهامی بيمه ایران مصوب  (22)ماده 

 وزیران، اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامیهيئت

مه ظامنا. از تاریخ تصویب این اساسنامه، ندکربيمه ایران را تصویب 

. ذیالً به دشومیملغی اعالم  1317نشستگی مصوب تيرماه صندوق باز

 فصول و مواد قانونی اساسنامه این صندوق اشاره شده است.

وزارت امور 

اقتصادی و 

 ییدارا

2 
صندوق بازنشستگی 

 کارکنان شرکت نفت

کارکنان صنعت نفت براساس مقررات  یصندوق بازنشستگ: 1337

 11/3/1337مصوب  رانینفت ا یکارکنان شرکت مل یبازنشستگ

 .شد ليمستقل و بدون کمک دولت تشك یعنوان صندوقبه

ت صندوق در قانون، اساسنامه شرک نیا تیو موجود تيموقع: 1339

 مورد تصحيح قرار گرفت. 28/2/1339مصوب  رانینفت ا یمل

 ماده «م»شرح بند  17/3/1356در  یقانون اساسنامه کنون :1356

 رفت.قرار گ بازبينیمورد  (35)

صندوق و تصویب اساسنامه جدید به تاریخ ی یبازآرا: 1393

27/12/1393 

 وزارت نفت

3 
صندوق بازنشستگی 

 مايس و صدا کارکنان

 صندوق آتيه کارکنان رادیو و تلویزیون سيتأس: 1351

یب با تصو مايس و صدا: تغيير به صندوق بازنشستگی کارکنان 1363

 شورای سرپرستی

- 

                                                 
 .دوق وزارت اطالعات در جدول ذکر نشده استنص. 1
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  انون ت كیل وقنام سا مان/صند ردیف

در حال 

حاضر تحت 

 پوشش

4 
ی بازنشستگ صندوق

 کارکنان فوالد ایران

 آهنذوب یکارکنان شرکت مل یصندوق بازنشستگ سيتأس: 1353

 مصوب ،رانیآهن اذوب یشرکت مل یاستخدام نامهنیيموجب آبه)

 (وزیرانهيئت

وجوه مين أتدليل مشكالت ناشی از به رانیفوالد ا شرکت: 1374

 یهاتيبا فعال یبازنشستگ ییاجرامستمری و عدم سنخيت امور 

، رانيبگیامور مستمر یدهو سامان یگذارهیو سرما یاقتصاد

به دو بخش صندوق بازنشستگی و امور  یبازنشستگ یهاتيفعال

 (وزیرانهيئت  مصوب) .دش کيتفك یاقتصاد

 و ازنظر اداری و مالی مستقل یردولتيسسه غؤم سيتأس: 1376

ها و ثبت شرکت داره، در اصندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

 هریمدئتيهبرمبنای اساسنامه مصوب )غيرتجاری تهران  هایسهمؤس

 (شرکت ملی فوالد ایران

وزارت معادن و تشكيل صندوق های صندوق : ادغام با سایر1378

نامه ينیآ (97)ماده  موجببهوزیران تئهيمعادن و فلزات )مصوبه 

 ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات(استخدامی شرکت

رت وزا و انتقال بهاز وزارت صنعت، معدن و تجارت  : انتزاع1392

جلس م بیو تصو دولت شنهادياساس پبر)رفاه اجتماعی  و تعاون، کار

 «59»کل کشور به شرح بند  1391در بودجه سال  یاسالم یشورا

 (شد ییاجرا 1392قانون مزبور که در سال 

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 اجتماعی

5 

زنشستگی صندوق با

و کارکنان سازمان بنادر 

 دریانوردی

و  یبازنشستگ یمقررات اصالح (1)موجب ماده به: 1353

ناد به است ی ورانيکشت و سازمان بنادر یاستخدام نامهنیيآ فهيوظ

 دادمصوب مرامور استخدامی سازمان  یاستخدام نامهنیيآ (35)ماده 

 یشورا 1354سال  وریاساسنامه مصوب شهر یو دارا 1349سال 

 است. یرانيسازمان بنادر و کشت یعال

وزارت راه و 

 شهرسازی

6 

صندوق بازنشستگی 

کارکنان شهرداری 

 تهران

: صندوق بازنشستگی و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداری 1353

نامه ينیآ (47)ها و ماده اصالحی قانون شهرداری (58))ماده 

 استخدامی شهرداری(

 رر کشویيد وزیأی تغييرات در اساسنامه با تا: انجام پاره1375و  1368

: ثبت صندوق ذخيره کارکنان شهرداری تهران در اداره ثبت 1387

وششمين مصوب نود 9/2/1387واحده مورخ دهما)براساس  هاشرکت

 جلسه شورای اسالمی شهر تهران(

 وزارت کشور
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  انون ت كیل وقنام سا مان/صند ردیف

در حال 

حاضر تحت 

 پوشش

7 
صندوق کارکنان بيمه 

 مرکزی ایران

کارکنان شرکت سهامی بيمه سيس صندوق بازنشستگی أت :1317

 وزیرانتئهيایران با تصویب 

ی صندوق بازنشستگی مستخدمين بيمه مرکز: تغيير عنوان به 1354

 نرایا یمرکز مهيب یاستخدام نامهنیيآ (39)موجب ماده ایران به

  و سنا یمل یمصوب مجلس شورا

 رانیا یمرکز مهيو ب مهيمشترك ب ینامه استخدامينی: تصویب آ1372

 مهيو ب مهيب یهامشترك شرکت یاستخدام نامهنیيآ: اصالح 1379

 کارمندان شرکت  رانیو صندوق ضمانت صادرات ا رانیا یمرکز

بيمه مرکزی 

 ایران

8 

صندوق بازنشستگی 

کارکنان سازمان 

گسترش و نوسازی 

 ساز(صنایع )آینده

 (2)ساز به استناد ماده آینده: صندوق حمایت و بازنشستگی 1354 

: طی 1356سيس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران أقانون ت

ور مورخ سازمان امور اداری و استخدامی کش 4118مجوز شماره 

عالی سازمان  شورای 88، مصوبه اسفندماه شماره 26/11/1354

ين تأمشورای عالی  39گسترش و نوسازی صنایع ایران، مصوبه شماره 

اجتماعی طی تأمين ت صندوق و موافق 14/02/1356اجتماعی مورخ 

 تشكيل گردید. 02/07/1356مورخ  1/4062نامه شماره 

انون قنامه اصالحی ( آیين8)به استناد ماده  20/11/1356در تاریخ 

غيرتجاری با نام صندوق حمایت و بازنشستگی  هایؤسسهمثبت 

ها و مالكيت در اداره کل ثبت شرکت 1880ساز و تحت شماره آینده

 ثبت رسيد. صنعتی به

وزارت 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

9 
صندوق بازنشستگی 

 هابانککارکنان 

 شدهادغامهای ملی و : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک1359

 )الیحه قانونی شورای انقالب(

 یهابانک هيکل یاختصاص یبازنشستگهای صندوق از ادغام: 1363

 وجود آمد.به یبه جزء کارکنان بانک مرکز یدولت

 و رانیا یاسالم یجمهور ینظام بانك یاستخدام نامهنیيبراساس آ: 1379

موجب مفاد و به یدولت یقانون برنامه سوم نظام بانك (90)به استناد ماده 

 یشستگازلحاظ بازن ککارکنان ثابت بان ،مندرج در فصل ششم (30)ماده 

 باشند.می هابانک یو فوت مشمول صندوق بازنشستگ یازکارافتادگ

وزارت امور 

اقتصادی و 

 ییدارا

10 
بازنشستگی صندوق 

 کارکنان بانک مرکزی

 شده ادغامهای ملی و : صندوق بازنشستگی کارکنان بانک1359

 )الیحه قانونی شورای انقالب(

 های دولتی از صندوقبانک همه ییجدا: ادامه حيات پس از 1363

 بازنشستگی موجود

وزارت امور 

اقتصادی و 

 ییدارا

11 

بازنشستگی صندوق 

کارکنان صنایع ملی 

 مس ایران

 ملـی  با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سيتأس: 1361

 صنایع مس ایران

 ملـی  شـرکت  صندوق بازنشسـتگی سسه ؤمتحت عنوان : ثبت 1380

 کرمان صنعتی ها و مالكيتصنایع مس ایران در اداره ثبت شرکت

وزارت 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت
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  انون ت كیل وقنام سا مان/صند ردیف

در حال 

حاضر تحت 

 پوشش

12 
زنشستگی صندوق با

 کارکنان هواپيمایی هما

و  (34) هایادهو م سيقانون تأس (8)به استناد ماده  سيتأس: 1379

جلسه مجمع از صورت «26»هما و بند ی استخدام نامهنیيآ (35)

براساس مقررات  یاسسهؤم 17/11/1379شرکت مورخ  یعاد یعموم

 29/11/1380 به مصوبه مورخ تیو با عنا لياساسنامه تشك نیا

انداز کارکنان شرکت پس رهيسسه، صندوق ذخؤم امنائتيه

 .شدبه آن الحاق  رانیا یاسالم ییمايهواپ

وزارت راه و 

 شهرسازی

13 
حمایت وکال و  صندوق

 دادگستری گشایانکار

: تصویب قانون تشكيل صندوق حمایت وکال و کارگشایان 1355

 29/10/1355دادگستری مصوب 

وق حمایت وکال هم در تاریخ : تصویب اساسنامه صند1357

 اجتماعیتأمين  عالی در شورای 09/03/1357

 13/12/1379 اساسنامه صندوق مصوب (1)موجب ماده به: 1378

انون مقرر در ق فیوظا یمنظور اجرابهی و اجتماعتأمين  یعال یشورا

 ید 29مصوب  یدادگسترکارگشایان وکال و  تیصندوق حما ليتشك

 .شد ليتشك 1355

 متقدی 17/01/1376مورخ  7608/15طی پيشنهاد ی یاجرانامه ينیآ

 یببه تصو 05/12/1377وزیران شد که دو سال بعد در تاریخ هيئت 

ز وزیران رسيد و امكان شروع فعاليت صندوق حمایت وکال اهيئت 

 فراهم شد. 1378آغاز سال 

ای اصالحات پاره: با شروع فعاليت صندوق حمایت، لزوم انجام 1379

مشخص شد و برای ایجاد سهولت  09/03/1357اساسنامه مصوب در 

عمل آمد که در هو تسریع در گردش کار صندوق، اصالحات عبارتی ب

 .اجتماعی رسيدتأمين  عالی به تصویب شورای 13/12/1379تاریخ 

 وزارت

 دادگستری

 

 می ان حق بیمه .2 3

طور که مشخص همان ورده شده است.کوچک در جدول زیر آهای صندوق ترکيب حق بيمه در بررسی

مگونی است. همچنين ناهمتفاوت  باهم شدتبه مختلفهای صندوق در حق بيمهمحاسبه است مبنای 

 شده و کارفرما نيز مشهود است.در نرخ حق بيمه به تفكيک سهم بيمه
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 بیمه اجتماعي كوچکهاي صندوق تركیب نرخ حق بیمه در .7جدول 

 نام صندوق وضعیت

 ق بیمه با ن ستگينرخ ح

سهم 

 شدهبیمه
 سهم كارفرما

سهم 

 دولت

كل نرخ حق 

بیمه 

 با ن ستگي

صنفی 

اختصاصی 

  ()خاص

 25   19 6  صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت

 27   18 9  صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه ایران

 30   21 9  هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک

ارکنان صنایع ملی صندوق بازنشستگی ک

  مس ایران
9 21 

  
30 

 29   18 11  صندوق بازنشستگی کارکنان هواپيمایی هما

 25.5   17 8.5  صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی

 30   21 9  صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی

صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان 

  بنادر و دریانوردی
9 16.1   25.1 

 30   20 10  صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد ایران

صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان 

  (سازآیندهگسترش و نوسازی صنایع )
7 

كسور درصد  14

بازنشستگی سهم 

بيمه درصد  3 کارفرما

 درمان درصد 2بيكاری+

  -برای دوران بازنشستگی

  

26 

 24   16 8  صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسيما

صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری 

  تهران
7 14 

  
21 

صندوق حمایت وکال و کارگشایان 

  دادگستری
8 4 

  
12 

 

 شد انم خ ات سني بیمه .2 4

فوذ ی ضریب ناجتماعی، روند نزولتأمين  ها در سازمانعضویت شاغالن سازماننيز ها و منع استخدام

ی، ها ازنظر ورودبر آنكه غالب صندقشده است. عالوه ای صنفی را منجربيمههای صندوق در

؛ ستها بسيار باالپردازان صندوقروند، ميانگين سنی شاغالن و بيمهشمار میبههایی بسته صندوق

خود دارند. این های صندوق سال با ميانگين سن بازنشستگی در 10ای که اختالفی کمتر از گونهبه

با چالش ها، دوقسال آینده تمام این صن 15یا  10اشد که در فاصله زمانی معنا ببدین دتوانمیموضوع 

 خواهند بود.  روروبهاساسی 

شدگان از طریق هرم سنی جمعيت شاغل هر صندوق محاسبه شده و در شاخص ميانگين سنی بيمه

سال پيرترین  94و  5/58با ميانگين  هما و بنادر و دریانوردیهای صندوق نمودار زیر قابل مشاهده است.
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اخته نها شترین صندوقسال جوان 41و  38با ميانگين  وکال و شهرداری تهرانهای صندوق ها وصندوق

سابقه باال در تشكيل، دارای ميانگين سنی رغم به. نكته قابل توجه آن است که شاغالن صندوق نفت شوندمی

 .ستن ميانگين سنی بازنشستگی را داراسال )چهارمين صندوق جوان( هستند و این صندوق باالتری 44

 

  139با ن ستگي كوچک در سال هاي صندوق پردا میانگین سني شا الن بیمه .1نمودار 

 
 

ایان پصنفی در های صندوق ميانگين سن برقراری احكام بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت در 2در نمودار 

ن سنی ميانگي دارای باالترین ز وکال و کارکنان نفتحمایت ابه تصویر کشيده شده است. صندوق  1395سال 

نان است، زسال برای  55سال برای مردان و  60بازنشستگی هستند. در صندوق نفت مبنای بازنشستگی سن 

ز ای، چنانچه قبل اسابقه سال خواهد بود. در این صندوق هر فردی با هر 60قطع طوربهسن بازنشستگی عادی 

از پيش گی شود. ميزان سن بازنشستاز موعد شناخته می عنوان بازنشستگی پيشبه، سال بازنشسته شود 60

 3زنشستگی زودهنگام ازای هر سال با توجه به آنكه در سال است. با 56سال تا  54موعد صندوق غالباً در بازه 

در  دارد.وجود نای برای کاهش این شاخص محرکه یو نيرو یابد، انگيزهدرصد حقوق مستمری فرد کاهش می

رای نان بصندوق حمایت وکال، چنانچه جمعيت تحت پوشش صندوق حمایت بازنشسته شوند، پروانه وکالت آ

 های جاری.عاليتوجه حق ادامه کار و وکالت ندارند مگر ادامه فهيچبهدریافت کار جدید ابطال خواهد شد و 

ستگی كم بازنشحتمایلی به برقراری اما هستند، بنابراین بسياری از اعضای صندوق واجد شرایط بازنشستگی 

ق حمایت د. صندپردازی خود را متوقف خواهند کربيمهندارند. بنابراین بسياری از اعضای تحت پوشش صندوق 

طور نيست. همااری نوکال این امر را مجاز اعالم کرده است و به عبارتی دیگر، بازنشستگی در صندوق وکال اجب

ف رای متوقبگشایان نتيجه تمایل وکال و کاردرعلت عدم الزام برای بازنشستگی و بهداشت و  توان انتظارکه می

 رسد.سال هم می 65از ساختن روند بازنشستگی، ميانگين سن بازنشستگی در صندوق وکال به بيش

سال  60نامه، شرایط بازنشستگی آیينصنفی کوچک اگرچه طبق های صندوق خصوص اکثردر

یط سابقه اقدام به بازنشستگی ارسد افراد بيشتر براساس شرنظر میهب اماسال سابقه است،  30سن و یا 
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 30سال است، بدیهی است حتی با اتمام دوران  25کنند. با توجه به سن ورود شاغالن که کمتر از می

های سال بازنشسته خواهند شد و موافقت با بازنشستگی 55سال اشتغال، افراد در سنين کمتر از 

صندوق شده است.  منجر سال سابقه( به تشدید این امر 25سال سن و یا  50از موعد )پيش

 ترین ميانگين سنی بازنشستگی است.سال دارای پایين 50با ميانگين سنی  بازنشستگی کارکنان فوالد

 

 میانگین سن بر راري احكام با ن ستگي، ا كارافتاد ي و فوت  .2نمودار 

  139چک در پایان سال كوهاي صندوق در

 

ارکنان ریانوردی، کدر و دهای سازمان بنا* آمار موثقی از ميانگين سن برقراری احكام در صندوق کارکنان بيمه مرکزی، سن فوت در صندوق

 ندارد. اروهشگران قرفتادگی در صندوق سازمان بنادر و دریانوردی در دسترس پژاساز و بيمه مرکزی؛ و نيز سن ازکارنفت، آینده

 

ل ارتكفبگيران براساس پرونده ببگيران تبعی نسبت به مستمریمجموع بازماندگان و مستمری

ز اترتيب نشانی بهتواند یش این شاخص میاکاهش یا افز .گيردمیدست هبگيران صندوق را بمستمری

توان گفت یبگيری باشد. به عبارتی دیگر، مکاهش یا افزایش احتمال بازماندن یک پرونده مستمری

مر اد و این شواهد های بازماندن یک پرونده بيشتر خچنانچه ميزان بارتكفل باالتر باشد، احتمال و سال

رقدر یگر، هخواهد بود. از نگاهی دای های احتمالی صندوق و یا نهاد بيمهمعنای افزایش هزینهبه

ی اد بيشتراد افرکه مستمری مربوط به یک پرونده، به تعد ستمعنابدانبارتكفل باالتر باشد، این امر 

ا دارد ريزان گيرد. ميزان این شاخص در صندوق بازنشستگی مس و کارکنان فوالد باالترین متعلق می

مين و ششمين ضریب نفوذ هفتنظر ازيكه این دو صندوق است درحال 78/1و  95/1ترتيب برابر با بهو 

 صندوق بزرگ و ازنظر سن بازنشستگی دارای کمترین سن بازنشستگی هستند.
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  139كوچک در پایان سال هاي صندوق بگیران درمستمريتك ل ربا. 3نمودار 

 
 

 . ك ایت حقوق و م ایا2  

 کانال از- بازنشستگان دریافتی مستمری بانیپشتي و حفاظت از اطمينان حصول پی در کفایت شاخص

 که است یبازنشستگ دوران در زندگی هایداستاندار شدید افت و فقر مقابل در -پرداختی بيمه حق

 و فقر سطوح دستمزدها، متوسط به بازنشستگی مستمری نسبت چون گوناگونی هایشيوه به تواندمی

 از أثيرپذیریت بر عالوه شاخص این لذا. شود محاسبه (جایگزینی نرخ) اشتغال دوران درآمد آخرین یا

 و ستگیبازنش از پس پيامدهای وقوع از تورم، همچون اقتصادی، کالن هایشاخص تحوالت و تغيير

 مزایای يزانم کفایت شاخص در که است این بر انتظار کلی، مفهوم پذیرد. درمی تأثير نيز افراد سن

  .شود مقایسه پوشش تحت افراد مخارج اب بازنشستگی نظام جانب از پرداختی

ان ميز های متفاوتی برای محاسبه کفایت مزایا وجود دارد در این گزارش از شيوهشيوه

ش شهری و همچنين رابطه شدت افزای های خانوارهای برقراری و نسبت آن با هزینهمستمری

نياز دی ثال عدمرد به ارائه یک شده است. برای توضيح و تشریح این رویك استفاده ها با تورممستمری

 ها استفاده شده است.است و در این خصوص از اطالعات صندوق بازنشستگی کارکنان بانک

های خانوار شهری بگيران و چگونگی تغييرات آن در قياس با هزینهميزان مستمری مستمری

و دوم  ستهاش هزینهها باالتر از سرعت افزایدهد که نخست آنكه سرعت افزایش مستمرینشان می

با هدف بررسی و  اماها بوده است. برابر مستمری 5/1از  های هر خانوار بيشرسد هزینهنظر میهبنكه آ

توان تنها ميزان متوسط هزینه خانوار و ارزیابی نسبت و یا شكاف ميان هزینه و ميزان مستمری، نمی

خانوارهای شهری مورد  1395در سال مثال برای چراکه  متوسط مستمری دریافتی را لحاظ کرد

است که در هر خانوار  43/3طور متوسط دارای بعدی برابر بررسی در طرح آمارگيری درآمد و هزینه، به

افراد دارای درآمد هستند. این در حالی است که در سال مشابه،  4/1افراد شاغل و  9/0طور متوسط به
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نفر  17/2ازای هر بهدیگر عبارتی. بهبوده است 17/2نوار دارای بعد خا های خردبگيران صندوقمستمری

ریالی  23،735،083بگير، یک نفر دارای درآمد وجود دارد. بنابراین هزینه در خانوارهای مستمری

آید. یمدست بهافراد دارای درآمد  4/1است که درآمد آن توسط  43/3مربوط به یک خانوار با بعد 

ریالی در دسترس 19،632،000بگيران صندوق، درآمد نفره مستمری 17/2خانوارهای در که درحالی

 است و مسلم است که ميزان مخارج تابعی از درآمد است.

بگير ستمریمحاسبه شود هر خانوار م بایدبرای انجام این محاسبات و ایجاد امكان این قياس 

بگير و ستمرین ميان خانوارهای متواای است. برای انجام این محاسبات میحقيقت دارای چه هزینهدر

در  به آنكه توجه خانوارهای شهری )طرح آمارگيری درآمد هزینه خانوار( نسبت برقرار کرد. درنهایت با

بگير با بعد ، خانوارهای مستمریدارندریال هزینه  083،735،23که  43/3خانوارهای شهری با بعد 

بگير ریدر این صورت هزینه یک خانوار مستمریال هزینه خواهند بود. 15،007،064دارای  17/2

ن در بخش واهد بود. بنابرایاو خبرابر درآمد مستمری  79/0ها صندوق بازنشستگی کارکنان بانک

برآورد  بگير از این روشهای یک خانوار مستمریتحليل کفایت مزایا، شاخص نسبت دریافتی به هزینه

د ی مورنظر برای بازنشستگان یازده صندوق صنف و گزارش شده است. در نمودار زیر شاخص مورد

فایت در باالترین سطوح کبر این اطالعات  به تصویر کشيده شده است. منطبقو مطالعه محاسبه 

 است.  صندوق نفت، وکال و کارکنان هما و کمترین ميزان کفایت مربوط به صندوق فوالد

 

  139كوچک در پایان سال هاي صندوق در نسبت مستمري به ه ینه هر خانوار با ن سته .4نمودار 
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  139كوچک در سال هاي صندوق نسبت مستمري به ه ینه هر خانوار با ن سته در . جدول 

 صندوق

متوسط مستمري 

بر راري 

 با ن ستگان

 نسبت درآمد به ه ینه 

 خانوارهاي با ن سته

91/2 48,168,536 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  

33/2 38,679,760 مایت از وکالصندوق ح  

97/1 32,707,360 صندوق بازنشستگی کارکنان هما  

89/1 31,378,577 صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سيما  

  81/1 30,008,745 صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی

66/1 27,458,248 صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی  

65/1 30,709,202 سازندهآیصندوق بازنشستگی   

54/1 31,785,163 صندوق بازنشستگی مس  

39/1 22,053,654 سازمان بازنشستگی شهرداری   

36/1 22,452,328 صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی بيمه ایران  

27/1 20,303,000 هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک  

07/1 21,118,936 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد  

 

 1.پایداري مالي2  

ت. نسبت هاد اسناجتماعی پایداری منابع آن تأمين  ای وبعد دیگر برای بررسی و تحليل یک نهاد بيمه

ترین منابع به مصارف، نسبت پشتيبانی، نرخ جایگزینی، نسبت مستمری و ضریب سنوات از مهم

 بررسی پایداری منابع . در بخشاستبازنشستگی های صندوق های ارزیابی پایداریشاخص

و  های درآمد و مصارف صندوق با بررسی ترکيبکوچک، در ابتدا تصویری از ردیفهای صندوق

ارف، بع به مص، مناساختار، ميزان و چگونگی تغيير آنها ارائه شده است و سپس با هدف ارزیابی پایداری

زینی محاسبه نرخ جایگ نسبت پشتيبانی و نسبت مستمری بررسی و ارزیابی شده است. علت عدم

 در این زمينه تحليلی کيفی ارائه شده است. امامحدودیت اطالعات بوده، 

 نسبت منابع به م ارف .1- -2

هر چه  وتواند بيانگر وضعيت مالی صندوق باشد تا حدی میدر یک صندوق به مصارف نسبت منابع 

 .باشد، صندوق پایداری مالی بيشتری خواهد داشت بيشتراین شاخص 

 10صنفی کوچک در یک دوره زمانی های صندوق محاسبه شاخص نسبت منابع به مصارف برای

ميزان  است. ها دارای روندی نزولی با شيب باالییدهد که این ميزان در تمام صندوقساله نشان می

 رانی و فوالد به کمتر از یک رسيده است. ها، کشتیاین شاخص در صندوق بانک

                                                 
1. Financial Sustainability 
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اسنامه صندوق، تعهدات ایفا اس (29)برحسب تكليف ماده  1393در سال  هاصندوق بانکدر 

درصد  17درصد تنزیل،  24های های عضو صندوق )حاصل محاسبات اکچوئری( با نرخبانک 1نشده

ها تعيين و با تصویب مجمع عمومی انه مستمریيدرصد افزایش سال 15و ن شاغالافزایش حقوق 

انه به صندوق بپردازند يقسط سال 15لغ اعالم شده را حداکثر طی های عضو مببانک شدصندوق مقرر 

یافته و صندوق قادر خواهد بود  بسياریترتيب نسبت منابع به مصارف صندوق با تحقق امر بهبود اینبه

ها به انجام برساند. ذکر این نكته ضروری است که مبالغ صورت قطع ورودی تعهدات خود را در همه

در شرایط  اما. شودمیعنوان سرمایه و اندوخته هر بانک نزد صندوق منظور هوق بدریافتی به شرح ف

منشأ کاهش نكه آتوجه به  صندوق دارای کسری منابع بوده است. البته با 1395کنونی و در سال 

ها دید، این امر گذاریدرصدی منابع حاصل از سرمایه 17توان در کاهش نسبت منابع به مصارف را می

 تواند تمام تعهدات خود را بپردازد قابل تأمل است.ها میدوق حتی با قطع ورودیکه صن

 وسازمان بنادر  راها کسری رانیصندوق کشتیدولت و در  راها کسری صندوق فوالددر 

ه سایر توجه ب با امادر دسترس نبوده  صندوق هما. اطالعات مربوط به دهدمی شدریانوردی پوش

بگيری سهم باالتر و های مستمریيب جمعيت تحت پوشش که پروندهها ازجمله ترکشاخص

اس براس واست  یکتر دارند، این شاخص در صندوق هما هم کمتر از پردازان سهم بسيار پایينبيمه

های حقوق ها شرکت هما خود منابع حاصل از حق بيمه که تنها درصدی از هزینهمصاحبه

(، شرکت )فروش بليتمدهای آدربا جبران آن از محل  است را دریافت و سپسبگيران مستمری

 دهد.ها را انجام میپرداخت مستمری

یر دهد که رسيدن این شاخص در ساو منفی در نسبت منابع به مصارف نشان می زیادشيب 

جز صندوقی بهه البت ها هم به کمتر از یک در چند سال آتی، امری بعيد و دور از انتظار نيست.صندوق

 های خاص خود را داراست.صندوق حمایت از وکال که ویژگی همچون

 

                                                 
1. Unfunded Libilities 
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  139با ن ستگي كوچک در پایان سال هاي صندوق نسبت منابع به م ارف در .9جدول 

 
 نسبت منابع به م ارف م ارف منابع

44/7 296,528 2,204,984 صندوق حمایت از وکال  

,1 صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی بيمه ایران 389 ,328 476,370 07/4  

71/3 72,542 268,788 صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی  

32/1 1,369,000 1,808,000 (1393ساز )آیندهصندوق بازنشستگی   

31/1 20,947,133 27,483,049 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  

19/1 3,280,890 3,918,653 سازمان بازنشستگی شهرداری  

90/0 27,025 24,306 هازنشستگی کارکنان بانکصندوق با  

69/0 2,367,441 1,639,383 صندوق بازنشستگی مس  

19/0 24,473,667 2,910,656 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد  

17/0 728,043 122,290 صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی  

 

 نسبت پ تیباني .2- -2

 کنندگانپرداخت تعداد نسبت باید بدهد، را مدتکوتاه در مصارفش افکف صندوق منابع اینكه برای

 به هابازنشسته دریافتی سرانه نسبت از بيشتر مقرری بازنشستگی کنندگاندریافت تعداد به بيمه حق

 کنندگاندریافت تعداد به بيمه حق کنندگانپرداخت تعداد نسبت. باشد بيمه حق پرداختی سرانه

 کارمند یک حقوق درصد 25 اگر مثال، برایشود. ناميده می 1«نسبت پشتيبانی» مقرری بازنشستگی،

 ازای به باید باشد، کارمند یک حقوق درصد 75 بازنشسته یک دریافتی و یابد اختصاص بيمه حق به

 مقرری صندوق، کارکنان دستمزد کسر از پس بتوان تا بپردازند بيمه حق نفر سه از بيش بازنشسته هر

 منابع نيازمند صندوق تا باشد 3 از بيشتر «پشتيبانی نسبت» باید دیگر، عبارت به. دکر داختپر را وی

 . دشون مصارف و منابع در تعادل حفظ برای( دولت بودجه مانند) خارجی

نظر ماز این  آورده شده است. 10 جدول در بازنشستگی کوچکهای صندوق نسبت پشتيبانی در

 را نخواهند داشت. به شكل موجود ن ادامه فعاليتها امكایک از این صندوقهيچ
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  139با ن ستگي كوچک در پایان سال هاي صندوق نسبت پ تیباني در .10جدول 

 صندوق
 پردا ان تعداد بیمه

 اصلي

 تعداد پرونده 

 مستمري بگیري
 نسبت پ تیباني

72/35 882 31504 صندوق حمایت از وکال   

8997 سازآیندهصندوق بازنشستگی   4655 14/2  

46/1 60109 88001 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  

28/1 113368 145039 هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک  

94/0 10,706 10056 سازمان بازنشستگی شهرداری  

92/0 236 216 صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی  

4541 صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی بيمه ایران  1757 83/0  

62/0 2025 1250 صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی  

56/0 4176 2337 صندوق بازنشستگی مس  

29/0 10392 2996 صندوق بازنشستگی کارکنان هما  

11/0 77292 8417 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد  

9/0 16764 15025 صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سيما  

 

. هرچه ر استنار شاخص پشتيبانی، ميزان مقرری بازنشستگی نيز بر تعادل مالی صندوق اثرگذادر ک

 ست. زم امقرری بازنشستگی کمتر باشد، نسبت پشتيبانی کمتری برای تضمين پایداری مالی صندوق ال

 . مستمري نسبي3- -2

ان مول کسور دورنسبت اولين مستمری برقراری به آخرین دستمزد مشمعنای بهنرخ جایگزینی 

در اثر  درآمد ها باید کاهشاجتماعی، صندوقتأمين  اشتغال فرد است. بنابر تعریف و مفهوم بنيادین

ندوق ص توانشد تر باگی و یا مرگ را جبران کنند. بنابراین هرچه ميزان این نسبت باالدپيری، ازکارافتا

ی عنوان شاخصبه ایگزینی در سراسر جهانبرای این جبران باالتر ارزیابی خواهد شد. در مقابل، نرخ ج

ی ا پایداربكوسی گيرد که رابطه معای مورد استفاده قرار میقوی برای ارزیابی پایداری نهادهای بيمه

در یک  و ... ناشی از پيریمد آدرها دارد. به عبارتی دیگر هر چقدر ميزان جبران کاهش مالی صندوق

 ود.اهد بهای باالتری با تهدید مواجه خودوق با احتمالصندوق باالتر باشد، پایداری مالی صن

ر آخرین اری بتوان نرخ جایگزینی را با تقسيم اولين مستمری برقرعلت محدودیت اطالعاتی نمیبه

خص شانوان با عشاخص دیگری ناچار در اینجا از بهدستمزد مشمول کسور زمان اشتغال محاسبه کرد. 

وسط صورت درصدی از متبهاین شاخص متوسط مستمری افراد را . شوداستفاده میمستمری نسبی 

 کند. این شاخص با تقسيم متوسط مستمری بر متوسط دستمزد مشمول کسوردستمزد بيان می

خص ین شااشاغالن اعضای صندوق محاسبه شده و در نمودار زیر قابل مشاهده است. کمترین ميزان 

دها است و این در حالی است که بيشترین دستمزشهرداری، فوالد و مس های صندوق مربوط به

 مشمول کسور مربوط به این سه صندوق است.
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  139هاي با ن ستگي كوچک سال صندوقمستمري نسبي در  . نمودار 

 

 
 كوچکهاي صندوق هاي موجودچالش .3

 و پارچگییك نبودِ وگستردگی  دارد، بسزایی تأثير ایران بيمه بازنشستگی نظام بر که مهمی همسئل

 زیاد، اداری هنهزی به منجر امر این. است نظام این مختلف هایبرنامه و نهادها بين سياستی هماهنگی

 مختلف هایگروه بين نابرابری ها،برنامه بين پوشانیهم بهينه، سطح از ترپایين منابع تخصيص

 .دشومی جمعيتی

 ضعيف سخگوییپا طریق از مدیریت و اداره ،ساختار در هاکاستی و کمبودها به توجه با مشكالت این

 و اجرا ارزیابی مناسب نظام ها،سازمان اتفاقبهقریب اکثر و است شده ترپيچيده دولت، و مزایابگيران به

 رانمزایابگي تعداد يلقب از پایه اطالعات نبودِ در موضوع این. ندارند را مختلف هایبرنامه اثرات ارزشيابی

 . شودمی منعكس صنفی کوچکهای صندوقخصوص در هآنها ب هزینه مختلف و ایهبرنامه پوشش تحت

 طراحی رخصوصد نيز مشكالتی ها،برنامه بين منابع تخصيص در ییاناکار همسئل از فارغ درنهایت،

 درآمد زیعتو مثبت آثار کاهش و غيرضروری اقتصادی انحرافات موجب که دارد وجود هابرنامه داخل

 این هادام در یمال پایداری و برابری اقتصادی، ییاکار مدیریتی، نظير مسائل مختلفی تمشكال. دشومی

  .است شده فصل بحث

اندازه است  گفتنیشود. های اساسی نظام بازنشستگی پرداخته میدر این قسمت به رئوس چالش

رخی از آنان که بطوریهببازنشستگی کوچک به یک اندازه نيست. های صندوق مشكالت در بحران و

ها قابليت اصالح و ادامه باشند و بعضی از این صندوقحاد میوضعيت مانند صندوق هما، فوالد و... در 

 خصوصهبازنشستگی بهای صندوق های جدی کهساز و وکال دارند. چالشآیندهحيات را مانند صندوق 

 شوند. بندیدستهتوانند به شرح زیر ، میاندکوچک با آن مواجههای صندوق
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 چندپار ي و ناعادالنه بودن   الف

 صندوق 14 حدود ای،حرفه هایبرنامه و اجباریهای طرح احتساب طور که اشاره شد باهمان

 هاصندوق این. کنندمی ارائه یكدیگر با ارتباطیگونه هيچ بدون را مستمریهای برنامه انواع مستمری

 انونیق چارچوب غياب در هابرنامه این. هستند تصلم دولتی بزرگ نهادهای و هاهمؤسس به اغلب

 اندازپس دادندستاز دارِمعناهای ریسک معرض در را خود شدگان،بيمه و کنندمی عمل مناسب

 به و کندمی ایجاد دولت برای را احتمالی فراوانِهای بدهی موقعيت، این. دهندمی قرار بازنشستگی

 .نمایدمی اضافه شده، ایجاد بازنشستگی امنظ بودن ایجزیره از که مسائلی

 برابر چندین را هاطرح این مدیریت و اداره هایهزینه جداگانه، متعدد مستمریهای نظام هادار وجود

(. اطالعاتی ظامن و اداری فضای قبيل از فيزیكی تجهيزات و ابزارآالت انسانی، منابع برای نمونه،) کندمی

 با کارگران ینا. است بخش بين یا بخش درون کارگران بين نابرابری منشأ ستمری،م متعددهای طرح عالوه،به

 .کنندمی دریافت را متنوعی و مختلف خدمات کنند،می فراهم مختلفهای طرح که تدارکی به توجه

های شبخ بين و درون کار، نيروی آسان تحرك مانع مستمری، نظام نبودنِ یكپارچه است گفتنی

 . کندمی شدگان ایجاديمهب انواع بين را نابرابری شود و درنتيجه،می منابع از بهينه استفاده نهایت،در و اقتصادی

 

 ت وق ماهیت اداره با ن ستگي نه صندوق بیمه با ن ستگي ب

که در کنار معنابدینصنفی کوچک اداره بازنشستگی و تقاعد بوده است. های صندوق اتفاقبهقریب ماهيت اکثر

 تاریخچه كرد دراستخدامی و کارگزینی یک واحد اداری بازنشستگی به مرور شكل گرفته است، این رویاداره 

بر واحد  رات حاکمو مقر . لذا ساختار اداره، قوانيناستمشهود  نامه تأسيس بسياری از آنها کامالًتشكيل و آیين

ر ده اصلی حلقه مفقودمشترکان  گذاری وجوه درکنار قواعد نگهداری سوابق و اطالعاتسرمایهو مدیریت 

 .استبازنشستگی کوچک های صندوق گيری بحران این به اصطالحشكل

ایای كم مزحغالب این ادارات بازنشستگی در راستای اداره کارگزینی دستگاه، مسئول برقراری 

ره این داای حاکم بر ابيمههای صندوق ای و آشنایی با کارکرداند و هيچ تفكر بيمهبازنشستگی بوده

انی در بع انسسيستم استخدامی و منا برواحدها نبوده است. به بيان دیگر غالب اصلی تفكرات مبتنی

آنان به  ای باعث وابستگیتوان گفت شالوده اصلی غيربيمهثر بوده است و میؤگيری این واحدها مشكل

 . استدستگاه و کارفرما در طول حيات مستخدم 

تأسيس با تحميل تعداد قابل  یها از همان ابتداتر مثل بانکگبزرهای صندوق حتی برخی 

توجهی بازنشسته فرصت طالیی انباشت سرمایه را از دست داده و از همان اول بخش اعظمی از 

ای در طول حيات درآمدهایش صرف پرداخت حقوق بازنشسته شده است. نبود جریان صندوق بيمه

گی پنهان و آشكار فزاینده آنان به دستگاه متولی و دسترسی ها از طرفی و همچنين وابستاین صندوق

آنان به منابع خاص، موجب شده است که در اصل هزینه تمام شده خدمات در این نهادها افزایش یابد 
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کنندگان نهایی یعنی کل آحاد جامعه تحميل شود. پوشش کسری دوش مصرفهو درنهایت هزینه آن ب

دوش هی عامل به نوعی یعنی افزایش نرخ تمام شده پول که بار آن بهاها توسط بانکصندوق بانک

 مد موجود است. آای از خروجی سيستم ناکار، نمونهاستمردم جامعه  همه

 

 عدم ش افیت   ج

جز بهگونه است که وضعيت این ،ای و بازنشستگی شغلیمختلف بيمههای صندوق غالب درمتأسفانه 

د افرای ندارد، حتآنها  اطالعاتی درخصوص اعضای ،اد و سازمانیهيچ شخص حقوقی و نهآنها  خود

 ندارند. هيچ مجموعهاین تصویری کلی از عنوان عضوی از صندوق، نيز بهها تحت پوشش این صندوق

های زمانی ورهدد در ای را ملزم به اظهار اطالعات خوپایگاه اطالعاتی وجود ندارد که این نهادهای بيمه

ها ندوقنها را در دسترس نهادهای نظارتی قرار دهد. بسياری از مدیران این صآمشخصی کند و 

ا یندوق نها ندارند، چراکه بسياری از این اطالعات حتی توسط خود صاطالعات جامعی درخصوص آ

بر است ننها عالوه بر آنكه زماآصورت کاغذی( دسترسی به بهو یا در صورت ثبت )د شوننمیثبت 

بر این  ز آنچها. بنابراین یک مدیر در زمان مشخصی تصویری جامع و دقيق يز وجود داردناحتمال خطا 

رفته گینده در پيش آصندوق گذشته )در یكسری زمانی( و مسيری که صندوق در حال حاضر و یا 

ها یا وقطور مسلم محاسبات اکچوئری و محاسبات ریسک صندبهندارد. در چنين فقری از اطالعات 

 ندارد. وجود گيرد یا پایه محاسباتی قوی انجام نمی
 

 كسري روبه رشد منابع   د

رو هستند هبها با مشكل کسری منابع روهای موردی بيانگر این است که بسياری از این صندوقبررسی

وق د، صندشود. نمونه واضح این موارمیتأمين  ربطهای اجرایی ذیو بودجه آنها از طریق دستگاه

ر قادد کنان صنعت فوالد است که در سال جاری به پرداخت حقوق بازنشستگان خوبازنشستگی کار

نابع با کسری م 1390نبوده و همچنين صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی که از سال 

نظر از ها اغلبقدر سازمان بازنشستگی کشوری ادغام شد. بنابراین این صندو رو شده است نهایتاًهروب

 در داخلی لصناخا توليد درصد صد حدود شده،انباشت بدهی از ناشی نيز آن که هستند ارناپاید مالی

 .است منابع با مصارف نبودن راستاهم از ناشی امر این. است ریذخامقدار اندکی  مقابل

 بازنشستگی هایاتفاق صندوقبهقریباکثر  در درآمد جایگزینی با مرتبط قوانين باید توجه داشت

 بيشتری را مریمست بيمه، حق پرداخت باال در هسابقبا فرد یک. سخاوتمندانه است بسيار ،سیمورد برر

 هاصندوق توانایی از تنهانه جایگزینی، باالی نرخ این. کندمی دریافت دستمزد آخرین درصدِصد  از

 .دهدمی کاهش ،یاجبار نظام از خارج بازنشستگی اندازپس سازیمتنوع را برای انگيزه بلكه بوده، خارج
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 كوچكي جامعه هدف ـ ه

ر دها، کوچک بودن جامعه هدف آنهاست که صندوق را اختصاصی دستگاههای صندوق چالش اصلی

سازد. محدودیت پذیر میشدت آسيببهی یا تغييرات جمعيتی برابر تحوالت اقتصادی و اجتماع

موجب تبع آن بهو از صندوق  در برابر تسریع در خروج جمعيتموجب کاهش ورودی جمعيت ورودی 

 ها شده است.بروز بحران مالی برای این صندوق

 

 سایر عوامل بر هم  ننده تعادل منابع و م ارف  و

کر ذوارد رکن اساسی بقای یک صندوق بازنشستگی حفظ تعادل منابع و مصارف آن است. عالوه بر م

ا ندوق بصکوچک از بين برود و این های صندوق شده عوامل متعدد دیگری نيز موجب شده تعادل در

 بحران پایداری مواجه شود. این عوامل عبارتند از:

 ای، ها ازنظر محاسبات بيمهطراحی صندوق هنحو 

 شد رصندوقی که جمعيت ورودی آن با ) های اخير؛توقف ورود عضو جدید به صندوق در سال

 شود و درصورتی کهمیبحران مواجه با  خاص هدورطور طبيعی طی یک صفر یا منفی مواجه باشد، به

عامل  ه اینعوامل مخرب دیگری )مانند بازنشستگی پيش از موعد یا انتقال سوابق از صندوق( هم ب

 .(شودتر میحيات صندوق کوتاه هاضافه شوند، دور

 وسازین ،بازنشستگی پيش از موعد اساس قوانينبر خروج غيرطبيعی اعضا از صندوق، ازجمله 

 ها؛قال به سایر صندوقو انت صنایع

 ؛اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باره حقوق و مزایای بازنشستگان درافزایش یک 

 ،هالقع حالت، بهترین در که دارد وجود حاکميتی ساختار درخصوص ایعمده مشكالت سرانجام 

(. دستنه پرمخاطره جاری، گذاریسرمایه هایسياست) دشومی طرح وجوه مدیریت از مانع اعضا،

   .زنددامن می مشكالت اینبر  متمرکز اطالعات نظام نبود و ضعيف مدیریت

 

 سیاستي هايپی نهادراهكارها و 

 درصد جمعيت کشور در 5/2درصد جمعيت شاغل کشور و حدود  2طور که ذکر شد حدود همان

اصناف خاص ها و صورت صنفی و اختصاصی مربوط به شرکتبهبيمه اجتماعی کوچک که های صندوق

های کليدی پایداری، کفایت و شرایط احراز شاخص همه. جدول زیر شودمیهستند پوشش داده 

 دهد. صورت خالصه ارائه میبهتعهدات را 
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  139با ن ستگي كوچک در پایان سال هاي صندوق هاي كلیدي دروضعیت شاخص. 11جدول  

 صندوق

 ك ایت پایداري
 شرایط احرا  با ن ستگي

  سال 

 نسبت پ تیباني

نسبت 

منابع به 

 م ارف

بار تك ل 

ن شا ال

 پردا بیمه

 بار تك ل 

 بگیرانمستمري

متوسط مستمري 

بر راري به 

متوسط ه ینه 

 خانوار شهري

مستمري 

  نسبي

  درصد 

 سابقه سن

 0  133 33/2 42/1 59/1 7/44 36 صندوق حمایت از وکال
سال سابقه  30

 وكاللت

 59 36/1 40/1 49/2 4/7 83/0 نان شرکت سهامی بيمه ایرانصندوق بازنشستگی کارک

 0 

   

   

 مردان 30

  نان 30

 بدون سابقه

 66/1 46/1 59/1 3/71 92/0 صندوق بازنشستگی کارکنان بيمه مرکزی
79 

 ه()بازنشست

مطابق  انون مدیریت خدمات 

 ك وري

 69 65/1 72/1 47/0 1/84 14/2 سازآیندهصندوق بازنشستگی 

  

 مردان   

  نان 0 

 0 

   

3  

  

  

 مردان  2

  نان  2

 - 91/2 52/1 13/0 1/31 46/1 صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

 مردان 0  

  نان   
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 صندوق

 ك ایت پایداري
 شرایط احرا  با ن ستگي

  سال 

 نسبت پ تیباني

نسبت 

منابع به 

 م ارف

بار تك ل 

ن شا ال

 پردا بیمه

 بار تك ل 

 بگیرانمستمري

متوسط مستمري 

بر راري به 

متوسط ه ینه 

 خانوار شهري

مستمري 

  نسبي

  درصد 

 سابقه سن

 43 39/1 87/1 59/1 1/19 94/0 سازمان بازنشستگی شهرداری

 0 

   

   

 اجباري

با هراندا ه 

 سابقه

30 
 

 97 27/1 07/1 59/1 0/90 28/1 هاصندوق بازنشستگی کارکنان بانک
مطابق  انون مدیریت خدمات 

 ك وري

 95 81/1 45/1 59/1 0/17 62/0 صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی
مطابق  انون مدیریت خدمات 

 ك وري

  0/12 11/0 صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد
 

07/1 42 
 مردان 0 

  نان   
 سابقه معتبر 30

     51 54/1 95/1 - 73/1 56/0 صندوق بازنشستگی مس

 59 97/1 42/1 64/2 18/0 29/0 صندوق بازنشستگی کارکنان هما
مطابق  انون مدیریت خدمات 

 بدون رعایت سقف ك وري و

     - 89/1 25/2 - - 90/0 سيما و صدا کارکنان بازنشستگی صندوق
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و  هر صندوق متفاوت شرایط های خرد حاکی از آن است کهبررسی جزئيات هریک از صندوق

سته های پایداری، جمعيت مشمول و شرایط احراز و ب؛ این تفاوت اعم از شاخصاستخاص خود 

های خدمات و تعهدات شامل ساختار مدیریتی و ارکان و همچنين نحوه ثبت و نگهداری رکورد

ات ص اصالحصوتوان یک نسخه واحد و یكسانی را درخنمی بنابراین. استاطالعاتی و شفافيت آن نيز 

 برای همه تجویز کرد.

شغلی های صندوق توانها را میساز، صندوق نفت و صندوق بانکآیندهصندوق وکال، صندوق 

ری ی، ساختارامترقابل قبولی دارند و در صورت انجام برخی اصالحات پا بازنشستگی دانست که وضعيت نسبتاً

هاست دتتقاعد م وستگی ها و یا به عبارتی ادارات بازنشدوقو مدیریتی، امكان ادامه حيات دارند. اما مابقی صن

 .  ستندوابسته ه رو به سازمان و شرکت متولی تأسيس خود کامالًاینکه بسته شده و ميرا شدند. از

 وچک،ای یا شغلی کحرفه هایمستمری که کند ایجاد را اطمينان این باید اصالحی هبرنام

 رویكرد اولين :دارد وجود رویكرد دو امر این به رسيدن برای. شد هندنخوا اجباریهای نظام جایگزینِ

 ماعیاجتتأمين  سازمان یا کشوری بازنشستگی صندوق دو از یكی به جدید نشاغال که است این

 سازمان ای بازنشستگی صندوق به هاطرحاین  کنونی اعضای که این است رویكرد دومين. شوند ملحق

 مستلزم طحس این در مداخله هرچند. ندشو منتقل شده انباشته مستمری حقّ حفظ با اجتماعیتأمين 

 هایمهبرنا پيشنهاد به کارفرمایان طرح، هر در. است ایحرفههای صندوق مالی وضعيت ارزیابی

 مناسبی طوربه باید صورت هر در اما شوند؛می تشویق شانکارگران یا کارمندان به تكميلی مستمری

 .ندشو نظارت و ظيمتن مالی،تأمين 

 اینكه از اطمينان. باشد هامستمری یكپارچه نظام به رسيدن در باید اصالحی هایبرنامه اصلی تمرکز

 اقتصادی انحرافات اند،شده طراحی پایداری بهبود منظوربه حالت بهترین در درآمد برمبتنی جاریهای طرح

 بازنشستگی برای اندازپس بيشتر تنوع موجب و ندشومی برابری و عدالت بهبود موجب دهند،می کاهش را

منظور اصالح نظام های برو با پذیرش نظام چند الیهایناز. شوندمی اختياری تكميلی هایبرنامه طریق از

 دهیمانار ساهای کلی کشور برآن تأکيد شده است، راهكها و سياستبازنشستگی و مستمری که در برنامه

 .شودمیشرح ذیل ارائه بهاعی کوچک در سه سناریو بيمه اجتمهای صندوق

 

 سط  پایه به صندوق با ن ستگي ملي با ن ستگي كوچک درهاي صندوقهمه اد ام   الف

ه ، بستشامل تعيين حداقل و سقف دستمزد مشمول کسورز تعيين بسته بيمه پایه اجتماعی )پس ا

عالی کار،  ایبرابر حداقل دستمزد مصوب شور طور مثال تا سقف حداکثر سههتعهدات و خدمات پایه( ب

 تصادی،اق مطلوب وضعيت به دستيابی منظوربه مدتميان برنامه یک در بازنشستگیهای صندوقهمه 

 . شوند ادغام هم با کار نيروی انتقالونقل در تسهيالت و مالی ثبات در بهبود
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های وقصند .شود ارزیابی كپارچهی صورتبه و درمجموع بایدای اندوختهغير نظام مالی ثبات

 ثبات به مربوط هایتحليل در چنانكه. ندارند هازیربخش یا بخش در جداگانه ثبات به نياز بازنشستگی

 در ممه بسيار پارامتری اصالحات با حتی نظام شد مشخص بيمه اجتماعی کوچکهای صندوق مالی

 در مستخدمين عدادت احتماالً که است این یداریناپا بروز دليل. شد نخواهد هدایت پایدار کامالً مسير

تأمين  زمانواحد یعنی سا صندوق یک ها درصندوق این ادغام. ماند خواهد باقی ثابت آینده هایسال

 هایهزینه ،یكپارچه مالی ثبات بهبود بر عالوه ترین طرح بازنشستگی کشور،عنوان بزرگهاجتماعی ب

 خشب بازنشستگی صندوق یک در درواقع،. داد خواهد کاهش را( زیرساختی و پرسنلی) مدیریتی

 .ماندمی باقی ثابت همچنان صندوق اندازه از مستقل عملياتی هایاز هزینه بزرگی

 عمليات این کهچرا شود، دهیسازمان و ریزیبرنامه دقتبه باید که است ایپيچيده فرایند ادغام

 حسابداری هایسيستم و مدیریتی و اطالعاتی نظام د،موجو اجرایی ساختار در جدید تحوالت با مأتو

 .دارد نياز سالهچند برنامه یک اجرای به ادغام عمليات ایران مورد در. است

م ا و انجاه مزایهای تفكيک شده(، با ارائدارایی )با شخصيت حقوقی، منابع و ایهای مجزای بيمهشاخه

 دهند.امه میهای خود را ادفعاليت .ان، بيمه بيكاری و..های غيرمربوط به مستمری یعنی بيمه درمفعاليت

 

  ر اصلي هاي بیمهبیمه اجتماعي كوچک ذیل سا مانهاي صندوقهمه تجمیع   ب

شرح به عی پایهگيرد، چهار صندوق بيمه اجتما انجامها در این سناریو بدون اینكه ادغامی در صندوق

 شود:ذیل تشكيل می

 .یتعاون بگيران بخش خصوصی، غيردولتی وفقط مختص مزد و حقوقاجتماعی تأمين  سازمان .1

 .یهای دولتبگير دولت و شرکتسازمان بازنشستگی کارکنان دولت مختص کارمندان مزد و حقوق .2

 .يتیبگيران نيروهای مسلح و امنحقوق اجتماعی نيروهای مسلح خاص مزد وتأمين  سازمان .3

شدگان ه بيمه)کلي بگيران تا سقف بيمه پایهمزد و حقوقيرغهمه سازمان بيمه اجتماعی فراگير مختص  .4

 .شوند(و عشایر در این سازمان تجميع می اجتماعی و صندوق روستایيانتأمين  بگير سازمانغيرمزد

ر رد، دتجميع بدین مفهوم است که بدون اینكه ادغامی در قالب یک صندوق و حساب صورت گي

 .ندوق با توجه به ماهيت و کارکرد خاص تشكيل شودتواند چندین صها میذیل این سازمان

چهار  مقرراتشان با هریک از اساس ماهيت و نزدیكی قوانين وبرکوچک های صندوق منظوربدین

فت، نطور مثال صندوق هصورت صندوق مستقل به زیرمجموعه مدیریت آن منتقل شود. بهسازمان اصلی ب

شود و تقل میلت منتيرانی به ذیل سازمان بازنشستگی کارکنان دوبيمه ایران، مرکزی و سازمان بنادر و کش

 . گيردیم قرار اجتماعی تأمين  ها ... به ذیل سازمانساز، وکال و بانکها شامل آیندهسایر صندوق
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اخت های اصلی از پردمنظور جلوگيری از عدم پذیرش مسئوليت توسط متوليان و دستگاههب

ی ی فعلساؤالزم اساسنامه هر صندوق با شرایط تجميع اصالح و نقش رهای تعهدات جاری و حمایت

 وواعد قشود و ساختار مدیریتی با شرایط جدید ذیل پذیرش ها حفظ میامنا هریک از صندوقتئهي

 شود. های اصلی بازتعریف میحاکميت سازمان

که طوریهبد. تعریف شوتواند در این سناریو هم میی ئجزالبته اصالح با رویكرد تجميع و ادغام 

 مانکوچک که جوان هستند با یكسری اصالحات پارامتری و ساختاری ذیل سازهای صندوق برخی

بل اپير و غيرقهای صندوق سال سابقه 25یا  20پردازان زیر اجتماعی تجميع شوند و بيمهتأمين 

با  آن صندوقشدگان بيمه اجتماعی منتقل و مابقیتأمين  ای به سازمانلحاظ فنی و بيمههبازگشت ب

ت یا ن دولهای متولی و درنهایت دولت ذیل سازمان بازنشستگی کارکناپذیری دستگاهلحاظ مسئوليت

ره های مدیریتی اداین رویكرد اصالحی ضمن کاهش هزینههمان صندوق کشوری تجميع شوند. ا

 دارد.دربرکمتری های انتقال سيستم هزینهونقلهای هزینهلحاظ عملياتی و هها بطرح

 

 بیمه اجتماعي كوچک در وضع موجود هاي صندوق اعمال اصالحات ج یي در  ج

 شرح ذیل خواهد بود:بهگزینه سوم اعمال اصالحات جزیی 

العمل ای یكسان اکچوئری مطابق دستورهای کوچک موظف به انجام محاسبات بيمهکليه صندوق -

مله جازاستی اطالعات درخو همههمراه ارائه ه ل آینده بسا ابالغی وزارت رفاه حداکثر ظرف مدت یک

 گذاری و ميزان آن به وزارت مذکور شوند.بگيران و نحوه سرمایهمزایاپردازان، بيمه

ا بماعی اجتتأمين  ای به سازمانبه افراد متقاضی اختيار داده شود با انتقال سوابق بيمه -

. دننکقدام اانه بانک مرکزی توسط صندوق مبدأ يسالرسانی مبالغ حق بيمه براساس نرخ تورم روزهب

د صندوق هایی که در بحران منابع و مصارف هماننصندوق همهن مشموالتواند برای این موضوع می

 لویت انجام شود. وهما یا فوالد قرار دارند با ا

منظور هبری های کوچک ملزم به اعمال اصالحات پارامتری الزم پس از ارائه گزارش اکچوئصندوق -

 جلوگيری از تشدید و پيشگيری بحران با نظارت و راهبری کالن وزارت رفاه شوند.

های صندوقهمه عالی کار برای  برابر حداقل دستمزد مصوب شورایهفت رعایت سقف بيمه پایه  -

صورت ههای انفرادی بقالب حساب کوچک اجباری شود و مازاد بر سقف مذکور را در الیه تكميلی و در

فعلی مازاد بر بگيران مستمریخصوص . درکنند( نگهداری و مدیریت DC) بر حق بيمهمبتنیزایای م

انه پلكانی در يعالی کار نيز با لحاظ تمهيدات رشد سال سقف هفت برابر حداقل دستمزد مصوب شورای

ذکور . به بيان دیگر در صورت داشتن سوابق افراد حقوق مازاد بر سقف مدشوسطوح مختلف اقدام 
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ن امشترکارزیابی مجدد و با توجه به سن اميد به زندگی  NDCمحاسبه مجدد شود و براساس مدل 

 .دشوانه يمشمول تسهيم سال

 حتماًها و صندوق شودمذکور الزامی های صندوق انه برایيصورت سالهمحاسبات اکچوئری ب -

ر دندوق صکارکنان  ی مدیران وها و دریافتگذاریهای شفافی از نحوه مدیریت وجوه، سرمایهگزارش

 عنوان ناظر کالن قرار دهند.هو وزارت رفاه بن مشموالاختيار 

کوچک ثبت های صندوق المللی درصورت دقيق مطابق استانداردهای بينهبن امشترک همهسوابق  -

 ثبت و گزارش شود.يات ئجزو ضبط شود و سهم و تعهدات کارفرما با 

 ومنظور تحقق نظارت هکوچک بهای صندوق یا شورای کليهامنا/ مجمع هيئت مصوبات همه -

 راهبری کالن به تأیيد وزیر رفاه برسد.

های صندوق ها درگذاریداری و انتقال سرمایه حاصل از فروش سرمایهخروج از بنگاه -

 د.مدت در دستور کار قرار گيرگذاری مشترك ذیل سازمان بورس در یک برنامه ميانسرمایه

ائه شده و اصالحات ار هاپيشنهادکوچک با توجه به های صندوق نامهنامه و آیيناصالح اساس -

 عالی رفاه برسد. مطابق اسناد باالدستی در دستور کار قرار گيرد و به تصویب شورای

در  یکشور و جامع اصالحات از بخشی باید بازنشستگی در پایان شایان ذکر است، اصالحات

 به يرد.گ قرار مدنظر باید گروهی مرتبط فعاليت چندین، درواقع. دباش خصوصی و عمومی هایبخش

 توسعه در که دارد بستگی اصالحاتی نوع به بازنشستگیهای صندوق در واقعی اصالحات، ترتيب همين

، اینها همه از ترمهم. شودمی گرفته کاربه مطلوب قانونگذار نهادهای ایجاد در و سرمایه بازارهای

 دولت مالی دعملكر( انتظارات) هایبينیبا پيش تنگاتنگی ارتباط بازنشستگی نظام رد مالی اصالحات

 .دارد بازنشستگی ایغيربيمه خصوصهها بسایر فعاليت در

 که است این واقعيت. است بازنشستگی اصالحات در بلندمدت تعهد داشتن شرط دومين

 تشكيل، ومتمدا ایجاد برای. انجامدمی لطو به دهه یک تا اغلب و افتدنمی اتفاق شبه یک اصالحات

 .است ضروری باشد دولت سياسی تغييرات از مستقل که ساختاری با اصالحات کميته

 

 بعمن

رای ه الگو ببيمه اجتماعی کوچک و ارائهای صندوق این گزارش برگرفته از طرح پژوهشی بررسی وضعيت موجودـ 

 پور انجام شده است.های مجلس توسط آقای اسماعيل گرجیوهشدر مرکز پژ 1397که در سال  ستدهی آنهاسامان
 

http://vokalapress.ir/


 

 

 

 

 

 

 17094شماره مسلسل:   شناسنامه   ارش
 بـرای  الگـو  ارائـه  و کوچـک  اجتمـاعی  بيمههای صندوق موجود وضعيت بررسیعنوان   ارش: 

 آنها دهیسامان
 

 

 

 : مطالعات اجتماعی  نام دفتر

 علی اخوان بهبهانی پور،اسماعيل گرجی: كنند انتهیه و تدوین

 محمد موسوی خطاطسيدیاسر باقری، علمي:  انناظر

 

 

 

   هاي كلیدي:واژه

 اجتماعیتأمين  .1

 بازنشستگیهای صندوق .2

 

 

 

 21/3/1399انت ار: تاریخ 

 

 

http://vokalapress.ir/

