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 صندوق های بازنشستگی در ایران

 تاريخچه بازنشستگی در ايران 

  قانون»شمسی در مجلس اول قانونی با نام  7821در ايران پس از برقراری حکومت مشروطه، در سال 

دولت حقوق برقرار  وضع شد که برای وراث ارباب حقوق ديوانی يعنی عائله کارمندان متوفای« وظايف

جمعاً از  ،طبق اين قانون پدر، مادر، عیال و اوالد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودند.شود

کردند و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین  نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می

کارمند و دوران سالخوردگی يا از کارافتادگی او  شده بود.با توجه به اينکه در قانون مذکور برای زمان حیات

توان آن را قانونی  گرديدند لذا نمی فکری نشده بود بلکه فقط وراث وی از حمايت اجتماعی برخوردار می

 جامع در زمینه تامین کارکنان دولت دانست.

قوق استخدامی و به اما اولین قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از ح

بعمل آمد. در  7037منظور حمايت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری و فوت و ازکار افتادگی در سال 

 روز پیدايش نظام بازنشستگی در ايران است. 7037آذر سال  88توان گفت  حقیقت می

نشستگی پیش بینی اصولی که در زمینه باز 7037آذر  88در فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب 

 شده بود عبارت بود از:

توانايی انجام کار خود را از دست   کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتاً

 .میدهد بدون آنکه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره مند شود

نباشد بدون رعايت خدمت هر کس که بعلت حادثه ای علیل و ازکار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت 

 .وسن از مقرری خاص استفاده کند
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 هر مستخدم که فوت شود خانواده او در حمايت کارفرمايش که دولت است قرار گیرد. 

در قانون مذکور و قوانین بعدی که در زمینه بازنشستگی و وظیفه در کشور ما به تصويب رسید همیشه 

ه بالفصل او در مقابل پیری ، فوت و از کارافتادگی( در نظر هدف اصلی )حمايت از کارمند و اعضاء خانواد

 بوده است.

سال سابقه خدمت می توانست بازنشسته شود و  85سال سن و  55در قانون مذکور کارمند با داشتن 

امکان بازنشستگی برای کسانی که حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند ، وجود نداشت و سن بازنشستگی 

 .سال بوده است 13اجباری نیز 

 85سال سابقه خدمت متوالی و يا  83شرط سنی حذف شد و کارمند می توانست با داشتن  7031در سال 

 سال آن را متصدی باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود. 83سال خدمت متناوب مشروط به اينکه 

شمسی تغییرات  7001سال و سپس در  7081و بار ديگر در سال  7032قانون فوق الذکر يک بار در سال 

قانون استخدام کشوری فعلی جايگزين قانون  07/0/7015بنیادی و اساسی نمود و باالخره در تاريخ 

گذشته شد و فصل هشتم قانون اخیر الذکر نیز که اختصاص به مقررات بازنشستگی و وظیفه دارد از سال 

 تاکنون چند بار دچار تغییرات گوناگون شده است. 7015

ات متعدد اين قانون اکثر مواد آن را از صورت اولیه خارج ساخته و در جهت تامین آينده کارکنان اصالح

 دولت ارتقاء داده است.

در عین حال برخی ازدستگاههای دولتی نیز بنا بر شرايط خاص خود دارای مقررات خاصی در اين زمینه 

 اند. جهت کارکنان خود گرديده
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بخش خصوصی نیز صرف نظر از تسهیالتی که در ابتدا در جهت خطرات در جهت تامین آينده کارکنان 

های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت  ناشی از حوادث کار در نظر گرفته شد، به مرور برقراری مستمری

 غیر ناشی از کار نیز با مشارکت کارفرمايان مد نظر قرار گرفت.

 آشنایی با سازمان بازنشستگی کشوری

 

 

 

قانون مزبور اداره کل  13به موجب ماده  07/0/7015پس از تصويب قانون استخدام کشوری در تاريخ 

بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت 

ه ماده مذکور از اول سال دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گرديد و براساس اصالحی

صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی  7051

کشور تشکیل گرديد . با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاريخ 

دوق بازنشستگی کشوری نیز يکی از و تشکیل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، صن77/78/7012

و  87/8/7020موسسات تابعه اين سازمان شد ، با تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاريخ 

اين قانون ، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مديريت وبرنامه ريزی  71ماده  8به موجب تبصره 

ی گرديد و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماع

 گردد. 

 عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از : 

http://www.hamshahrionline.ir/news-113344.aspx
http://www.hamshahrionline.ir/news-113344.aspx
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 مستخدمین رسمی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری . -7

 آموزش موسسات و دانشگاهها علمی هیات اعضای استخدامی نامه آئین مشمول رسمی مستخدمین – 8

 . عالی

 قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات . قضات – 0

  امورخارجه وزارت استخدامی مقررات مشمول امورخارجه وزارت(  سیاسی کادر) رسمی مستخدمین – 1

 . تهران شهرداری استثناء به کشور سراسر شهرداريهای ثابت مستخدمین – 5

اده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق استف متقاضی)  اجرائی دستگاههای پیمانی مستخدمین – 6

 بازنشستگی کشوری ( .

 (توسعه چهارم برنامه قانون 711 ماده و وترابری راه وزارت بازخريدی مستخدمین)  فرمايان خويش – 1

 :اهداف

  ايجاد سیستم خودکفا بر اساس مطالعات علمی و تمهید نظام مناسب جهت پرداخت حقوق

بگیران با بهره گیری از روشهای نوين طراحی و بهره برداری از سیستمها و بازنشستگان و وظیفه 

 تجهیزات پیشرفته در جهت پرداخت و انجام تعهدات و اخذ درآمدها

  بهره برداری اقتصادی و اطمینان بخش از موجودی صندوق از طريق سرمايه گذاری در فعالیتهای

 اقتصادی و بازرگانی مفید

 وضع معیشتی  ارتقاء صويب مراجع ذيصالح بمنظورناسی جهت تارائه پیشنهادهای کارش

 بازنشستگان و وظیفه بگیران

 :وظائف   
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  اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی

 کشوری و کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداريهای کشور

 تگی و وظیفه و تهیه آئین نامه های اجرائی سازماناجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشس 

 اجرای مصوبات شورای سازمان بازنشستگی کشوری 

  تهیه و اجرای طرحهای بهره برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت

 خودکفائی آن

  تهیه و تنظیم بودجه جاری سازمان بازنشستگی کشوری و بودجه عملیاتی و برنامه عملکرد

 صندوق بازنشستگی کشوری

  انجام کلیه اقدامات الزم بمنظور حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و متناسب ساختن

 دريافتی آنان با افزايش هزينه های زندگی

 حفظ حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و انجام کلیه امور حقوقی و دعاوی مربوط به صندوق 

 هر يک از صندوقها و تراز تلفیقی سازمان بازنشستگی  ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه ساالنه

 کشوری به شورای صندوق

 منابع

 می       فین عمدتاً از دو محل قابل تامینوجوه مورد نیاز صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان و موظ

 : باشد

 ار بازنشستگی سهم کارمند و کارفرموجوه ناشی از کسو -

 حقوق و مزايای شاغلین می باشد  درصد 5/88در حال حاضر اين رقم 

 وجوه ناشی از سرمايه گذاريهای صندوق بازنشستگی کشوری -
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 مصارف -

عمده مصارف وجوه صندوق بازنشستگی مربوط به پرداخت حقوق و مستمری بیش از يک میلیون 

 بازنشسته و وظیفه بگیران آنها می باشد

 وضعیت کنونی

دفتر در سطح شهر تهران و کرج دارای نمايندگی فعال بوده  6استان کشور و  03سازمان بازنشستگی در 

 . بطوريکه کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین در همان استان انجام می گیرد

سیستمهای مکانیزه سازمان بازنشستگی کشوری اين امکان را به وجود آورده است تا کلیه اطالعات 

سازمان در مراکز استانها همه روزه با سیستم مرکزی تبادل شده بازنشستگان و موظفین از دفاتر نمايندگی 

 .و امکان صدور احکام بازنشستگان در مراکز استانها فراهم گردد

نفر و در نمايندگیهای  752تعداد پرسنل سازمان بازنشستگی در ساختمان مرکزی و دفاتر تهران بالغ بر 

 . باشد نفر می 830سازمان در مراکز استانها نیز مجموعاً 

 صندوق های بازنشستگی موجود در ایران

صندوقهای بازنشستگی غیر از سازمان تامین اجتماعی که جمعیت شاغلین غیر دولتی و بعضاً  انايردر 

دولتی را تحت پوشش دارد و بزرگترين صندوق بازنشستگی از حیث جمعیت تحت پوشش است ، 

( نان واحدهای دولتی بخصوصی ) صنفین کارکصندوقهای ديگری هستند که جهت تحت پوشش قرار داد

 : عمده اين صندوقها به شرح زير می باشند . تشکیل يافته اند
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 صندوق بازنشستگی بانک مرکزی

 

 صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها

 

 صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران

 

 کارکنان صدا وسیماصندوق بازنشستگی 

 

 صندوق بازنشستگی شرکت نفت

 رزیوجهاد کشا صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت  

 

 صندوق بازنشستگی بانك مرکزی

 بانک به ملی بانک کارکنان از تعدادی انتقال با و بانک اين تشکیل دنبال به مرکزی بانک بازنشستگی صندوق

 نیز شهرستانها در و است متمرکز در تهران عمدتاً مرکزی بانک .است آمده وجود به 7017سال  در و مرکزی

 بانک .دارند قرار صندوق پوشش تحت نیز واحدها اين پرسنل .نیازاست مورد آمارگیريهای برای واحدهايی دارای

واعتبار  پول شورای ، صندوق مورد در تصمیم گیری مرجع .است خود خاص قانون استخدامی دارای مرکزی

 .است

 طبق .است اداره متمرکز يک در و يکند م عمل جاری حساب يک عنوان به مرکزی بانک بازنشستگی صندوق

 بهره .کند شرکت گذاريها سرمايه در نمی تواند و است جداگانه حقوقی شخصیت فاقد صندوق مربوطه، مصوبات

 .است بوده محدود بانکها نزد بلندمدت گذاری سپرده به صندوق وذخاير منابع از برداری
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 53 و خدمت سال85 با آقايان حال اين با است، سال 03 بازنشستگی برای شده معین خدمت سنوات چه اگر

 از ناشی تعهدات .شوند بازنشسته نیز می توانند سن وديت محد بدون و خدمت سال 83 با خانمها و سن سال

 و معدود بسیار آن موارد و شود می پرداخت صندوق به و شده تأمین بانک طرف از ارفاقی يا زودرس بازنشستگی

 .است کم

 71بانک  سهم بیمه، کسورحق از .است آخر سال يک حقوق میانگین مرکزی، بانک در بازنشستگی حقوق مبنای

 درصد است. 2.5درصد و سهم کارمند 

 0 نیز کارمند سهم و درصد6  آن در بانک سهم که هستند انداز پس حساب دارای کارمندان صندوق، کنار در

 سهم فقط صندوق ترک صورت در و وجوددارد افراد برای انفرادی بهای صندوق،حسا کسور برای . است درصد

 .دهد می قرار خود مشترکین اختیار در نیز وام همچنین صندوق .شود می پرداخت و محاسبه سود با کارمند

 

 

 

 

 بانكها کارکنان بازنشستگی صندوق

 .کند می عمل مستقل صورت به و شده ايجاد مربوطه قانونی مادة براساس بانکها کارکنان بازنشستگی صندوق

 درحال .است آمده وجود به بانکها ساير اختصاصی بازنشستگی قهای صندو ادغام از 7060سال  در صندوق اين

 از قبل تا .ددارن قرار صندوق اين پوشش تحت دولتی بانکهای کارکنان ،همه مرکزی بانک کارکنان جز به حاضر

درصد شاغل بوده است.بعد  2.5درصد بانکها و  71شامل  ، صندوق برای شاغلین بازنشستگی کسور 11 سال

 در افزايش خاطر به 21درصد افزايش يافته است.در سال 1درصد و  87اين درصدها به ترتیب به  11ازسال 

 صندوق، مسئولین اظهار به بنا . است شده مواجه مشکالت مختلفی با صندوق اخیر، های سال در ها پرداختی
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 هر و ها بانک منابع نیز و درصد(0 ) گذاری سرمايه محل درصد بود که از5به  نزديک ها، پرداخت در کسری

 .شد تأمین صندوق، در تعداد نظر از خود بازنشسته کارکنان نسبت سهم به بانک

 در صورت سهام به مقداری نیز و درصد( 25)هاست بانک نزد ثابت سپرده صورت به عمدتاً صندوق های اندوخته

 ها، بانک صندوق در بازنشستگی حقوق مبنای درصد(. 73ی هاست) گذار سرمايه ساير نیز و ( درصد5 ) بورس

 .پرداخت است هماهنگ نظام اساس بر صندوق بازنشستگی سن و سنوات خدمت و آخر سال دو حقوق میانگین

 

 صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران

 اما بوده، بازنشستگی کشوری سازمان ، جزء 7050سال  از قبل تا تهران شهرداری کارکنان بازنشستگی صندوق

 سازمانها دارای تهران شهرداری .درآمده است مستقل صندوق صورت به و شده منفک صندوق آن از سال اين در

 کارکنان .د دارن قرار تهران شهرداری شرکت تحت پوشش 63سازمان و  72قريب  .است متعددی شرکتهای و

 صندوق .هستند اجتماعی تأمین سازمان بیمه ديگر بعضی و صندوق مشترک نیز، بعضی شرکتها و نها سازما اين

 اداری و تجاری مراکز و احداث ساز و ساخت در جمله از و مختلف ههای زمین در تهران شهرداری بازنشستگی

 صندوق، توسط اقتصادی عملیات توسعة در جهت و منظور همین به .دارد فعالیت شهرداری مختلف مناطق در

 از يکی بنابراين .است گرفته قرار بازنگری مورد 27 بارديگر درسال و 11 سال در بار يک صندوق اساسنامه

 به بنا حاضر، درحال صندوق بحرانی شرايط وجود با .توسعه سرمايه گذاری هاست صندوق، آينده های برنامه

 .شود بهتر صندوق شرايط آينده در می رود امید ، است انجام دست در که با اقداماتی و مسئولین اظهار

  

 صندوق بازنشستگی سازمان صدا وسیما

 7067سال در و سپس بوده حساب يک صورت به 7001سال  در تأسیس بدو از وسیما صدا بازنشستگی صندوق

 طريق از زمان بررسی صندوق، در به بازنشستگی مربوط اداری امور .است يافته تغییر بازنشستگی صندوق به
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 سرمای به مواردی در و بازرگانی کارهای به عمدتاً صندوق و صورت می گرفته کارگزينی در مربوطه ادارة

سیما  و صدا استانی سازمانهای تمامی کارکنان صندوق .است داشته اشتغال ساز و فعالیتهای ساخت و هگذاری

 دارد. پوشش تحت نیز را

 سرپرستی عهدة شورای به صندوق، آيین نامة در تغییرات و است امنا هیئت دارای صندوق يی اجرا نامة آيین 

 اقتصادی بخش به که سازمان اموری و سازمان کمکهای محل از ا ر خود پرداختهای صندوق است. سازمان

ساخت  پیمانکاری شامل زمینه ايندر  شده انجام های فعالیت .می نمايد تأمین کند ارجاع صندوق

 .است وتلويزيون راديو به مربوط وسايل وتجهیزات چندساختمان يا دريافت کارمزد درامرخريد

 مأموريت:

مأموريت صندوق تامین حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری کارکنان رسمی سازمان صدا و سیما با به 

 با  المللی، مالی صندوق در انجام فعالیتهای اقتصادی در گستره ملی و بینکارگیری موثر و کارآمد ذخاير و منابع 

 فناوريهای از گیری بهره و سیما و صدا سازمان حمايتهای و صندوق متخصص و متعهد انسانی نیروی به اتکا

 .است صندوق های اندوخته مستمر افزايش و پايدار سودآوری منظور به جامعه اخالقی ارزشهای به احترام با نوين

 اهداف بلند مدت:

 گیرندگان حوزه خدمت -7

  بازنشستگان رفاه افزايش -7-7       

  داخلی فرايندهای حوزه -8

  سازمانی سازی شفاف -7-8       

  سازمانی عملکرد بهبود -8-8       

  يادگیری و رشد حوزه -0

  انسانی نیروی عملکرد ارتقای -7-0       

  يادگیرنده سازمان گیری شکل -8-0       
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  مالی حوزه -1

  صندوق ای سرمايه منابع افزايش -7-1       

 صندوق سودآوری افزايش -8-1       

 معاونت های موجود

 اداری و مالی صندوق

 ساختمانی

 اقتصادی وتوسعه سرمايه گذاری

 

  چارت تشكیالت
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 صندوق بازنشستگی شرکت نفت

 

 دولت بدون کمک و مستقل صندوقی عنوان به 7001ل  سا در نفت صنعت کارکنان بازنشستگی صندوق

 با خانمها و سال 63 با آقايان .وجود دارد سن شرط فقط بازنشستگی برای صندوق اين در .است شده تأسیس

 درصورت خدمت سنوات لسا 83سال و آقايان زير 75زير  های خانم شوند. بازنشسته می توانند سن سال 55

 حقوق را دريافت می کنند. حداقل بازنشستگی،

 فرد هر ازای به يهای ورود ترتیب بدين .ت اس سال 03 باالی خدمت، سنوات میانگین ، مسئولین اظهار به بنابر

 سنوات ين میانگ باالبودن .است باالتر نفت، صنعت صندوق مورد در قها،صندو ساير با مقايسه در صندوق، به

 مزايای از رخورداری برخورداریب زمان طول صندوق، ذخاير تأمین در بیشترمشترکین مشارکت بر عالوه خدمت

 .می دهد کاهش نیز را از بازنشستگی بعد صندوق

 از مواردی شامل آتیه تأمین صندوق و کارکنان انداز پس صندوق ، بازنشستگی صندوق بر عالوه ، نفت درصنعت

 سهم و درصد 6 کارکنان انداز پس درحساب نفت شرکت سهم .د دار وجود نیز فوت و حوادث عمر، بیمه قبیل

 .است درصد 0 کارمند

 صورت در بازنشستگاندرصد است.  3.0درصد و  7.7برابر  ترتیب به آتیه تأمین حساب مورد در سهم ها اين

 از استفاده درصورت .استفاده کنند مربوطه تعرفه طبق آزاد يا و نفت شرکت بیمارستانی امکانات از نیازمی توانند

 .است يارانه و وام صندوق، حمايتی تسهیالت از ديگر .است مجانی مربوطه خدمات شرکت، بیمارستانی امکانات

 

 جهاد کشاورزی صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت
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قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی  61جهاد کشاورزی براساس ماده  صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت

 و اصالحیه شماره 03/2/7062و آيین نامه مصوب مورخ  80/78/7016سازندگی سابق مصوب  وزارت جهاد

تامین آتیه  با هدف اصلی 7061هیات محترم وزيران از ابتدای سال  88/1/7028هـ مورخ 86231ت /87817

و با توجه به وظايف و اهداف آغاز کرده  کارکنان در ايام بازنشستگی ، از کار افتادگی و وظیفه ، فعالیت خود را

 . سازماندهی شده است تعیین شده در دوبخش اجرايی و اقتصادی

 

 

 : ارکان صندوق

 (بازرس )حسابرس -د  مدير عامل -ج  مديره هیئت -ب    شورای صندوق -الف  

 :اجرایی فعالیتهای

بازنشستگان و موظفین می باشد محدوده وظايف بیمه ای شامل امور مشترکین و  فعالیتهای اجرايی صندوق در

 :عبارت است از و اهم آن

مربوط به کسور بازنشستگی اعضای رسمی و ارائه خدمات  گرد آوری و مديريت اطالعات -

 .صندوقهای بازنشستگی مربوط به نقل و انتقال کسور بین

بازنشستگی و وظیفه و امور مشترکین صندوق پس از ارائه  تشکیل پرونده و تايید احکام -

 .آنان مدارک از محل اشتغال

وظیفه از طريق شبکه پست بانک و ساير روشهای مطمئن  پرداخت حقوق بازنشستگی و -

 .و سريع
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نقدی موردی به بازنشستگان و وظیفه بگیران در چارچوب  اعطای کمک های نقدی و غیر -

 . مصوبات شورای صندوق

نه ارائه خدمات رفاهی به وزارت جهاد کشاورزی در زمی همکاری با حوزه نیروی انسانی  -

 .برنامه های تنظیم شده کارکنان و بازنشستگان در چارچوب

 :اقتصادی فعالیتهای

 :وصول درآمد ناشی از دريافت کسور بازنشستگی کارکنان شامل فعالیتهای اقتصادی صندوق بجز

نگهداری و افزايش اندوخته های خدماتی ، بازرگانی و امالک به منظور حفظ ،  سرمايه گذاری در امور تولیدی ،

 .از طريق شرکتها و مراکز اقتصادی تحت پوشش صورت می پذيرد صندوق که

اقتصادی مانند سرمايه گذاری در بانکها و تعدادی از شرکتهای معتبر در  صندوق همچنین در عرصه های ديگر

 .چشمگیری دارد بورس فعالیت

 

 

 

 توضیح اعضا تاسیس صندوق ذخایر انواع

مبنای 

حقوق 

بازنشست

 گی

نسبت 

شاغلین 

به 

بازنشس

 تگان

 نسبت

 حقوق

 بازنشسته

 شاغل به

 صندوق .1

 بازنشستگی

 بانك ها کارکنان

 بانک ها  نزد ثابت سپرده

(25)% 

 (5بورس ) در سهام% 

 گذاری ها  سرمايه ساير

 در صندوق اين

 از 7060 سال

 صندوقهای ادغام

 بازنشستگی

 بانک کارکنان

مرکزی و ساير 

 بانک ها

 می کند. عمل مستقل صورت به 

 در ها پرداختی در افزايش خاطر 

مشکالت  با صندوق اخیر، های سال

 است شده مواجه مختلفی

 میانگین

 دو حقوق

 و آخر سال

سنوات 

0.0 7.8 
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 ساير اختصاصی %(73)

 وجود به بانکها

 است. آمده

 و خدمت

 سن

 بازنشستگی

 تأمین صندوق .2

 از و کار معذوریت

 جهاد کارافتادگی

  سرمايه گذاری در امور

مختلف تولیدی، 

 خدماتی و بازرکانی

 7061 سال در

شاغلین در جهاد 

 کشاورزی

 

  کسور نداشته   61تا  52برای سال

 مشترکین به مربوط کسورو 

سالها، به صورت  اين در صندوق

 يکجا از دولت مطالبه شده است.

 کسور برای انفرادی حساب دارای 

 است. افراد

  يارانهپرداخت 

 میانگین

 سنوات

 خدمت

70.15 3.66 

 صندوق .3

 بازنشستگی

 صنعت کارکنان

 نفت

 بخشی در بورس , 

بخشی به صورت 

سرمايه گذاری در امور و 

 فعالیت های ساختمانی

 7001 ل سا در
 صنعت کارکنان

 نفت

 بدون کمک  و مستقل صندوقی

 دولت

 63 با وجود )آقايان سن شرط فقط 

 م سن سال 55 با مها خان و سال

 شوند( بازنشسته يتوانند

 میانگین

 سنوات

خدمت 

 کارمندان

 ؟ 6

صندوق  .4

بازنشستكی 

 کارکنان فوالد

  فعالیت در حوزه معدن

 و کارخانه
 7050 ل سا در

کارکنان فوالد در 

 تمامی استان ها

  در اوايل، نقدينگی کم صندوق

باعث بحران کسری پرداخت و 

 تاخیر در پرداخت شده  است.

 میانگین

 دو حقوق

 آخر سال

3.16 3.15 

 صندوق .5

 صدا بازنشستگی

 وسیما

 حاضر حال در صندوق 

 و با اندوخته ای ندارد

 پرداختها در کسری

روبروست و به سرمايه 

گذاری و فعالیت در امور 

ساخت و ساز  مشغول 

 است.

 ل سا در

يک حساب 7001

بوده و در سال 

به صندوق  7067

بازنشستگی 

 تبديل شده است.

 تمامی کارکنان

 استانی نهای سازما

 سیما و صدا

  پرداخت های صندوق از محل

کمک های سازمان و اموری است 

که سازمان به بخش اقتصادی 

 ارجاغع می دهد.

 میانگین

 حقوق

 آخر دوسال

7 3.18 

 صندوق .6

 بانك بازنشستگی

 مرکزی

  سپرده گذاری بلند

مدت بهره برداری های 

منابع و ذخائر صندوق 

می  نزد بانکها صورت

 گیرد.

 تشکیل دنبال به

 با و بانک اين

 از تعدادی انتقال

 کارکنان

 بانک به ملی بانک

 سال در مرکزی

کارکنان بانک 

مرکزی و واحدهای 

آمارگیری آن در 

 شهرستان ها

 مورد در تصمیم گیری مرجع 

 صندوق، شورای پول و اعتبار است.

 حساب يک عنوان اين صندوق به 

اداره  يک در و کند می عمل جاری

 متمرکز است.

 حقوقی شخصیت فاقد صندوق 

 میانگین

 يک حقوق

 آخر سال

7.2 3.10 
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 وجود به 7017

 .است آمده

 در تواند نمی و است جداگانه

 کند. شرکت ها گذاری سرمايه
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 صندوق .7

 بنادر بازنشستگی

 کشتیرانی و

  نزد گیرندگان اعتبار که

 هنوز وصول نشده است

 مشارکت و ثابت سپرده 

 بورس در

 7050در سال 

 

کارکنان بنادر و 

کشتیرانی در تام 

 استان ها

  تسهیالت ديگر شامل وام و يارانه

 است.

 میانگین

 حقوق

 آخر دوسال

7.2 3.67 

 صندوق .8

 بازنشستگی

 بیمه کارکنان

 مرکزی

 ًسپردة صورت به عمدتا 

 بانکها نزد ثابت
 7053در سال 

 بیمه کارکنان

 مرکزی

  اين صندوق عده ی معدودی شاغل

بازنشسبه دارد و کسری پرداخت  و

های آن از محل هزينه های بیمه 

 مرکزی قابل تامین است.

 میانگین

 حقوق

 آخر دوسال

8.15 3.10 

 ایران بیمه صندوق .9
  سرمايه گذاری ها

 متفرقه
 7071در سال 

کارکنان بیمه ايران 

 از ديگری و تعداد

 شرکت شاغلین

 نزد ايران که بیمه

 سازمان

 اجتماعی تأمین

 .هستند بیمه

 پرداختها در کسری با حاضر درحال 

 .روبروست

 میانگین

 حقوق

 آخر دوسال

8 3.18 

 صندوق .11

 بازنشستگی

کارکنان شهرداری 

 تهران

 زمین  سرمايه گذاری در

 جمله از و مختلف های

 و ساز و ساخت در

 و تجاری مراکز احداث

 مختلف مناطق در اداری

 شهرداری

 7050 ل در سا
کارکنان شهرداری 

 شهر تهران

  ... تسهیالت نظیر عائله مندی و

 دارد.

 از بعد تهران شهرداری بازنشستگان 

 مجدداً می توانند نیز بازنشستگی

 شهرداری در

 بپردازند کار به و شده استخدام. 

 میانگین

 يک حقوق

 آخر سال

 ؟ 7.06

 صندوق .11

 نیروی بازنشستگی
 ؟

صندوق  ادغام از

 شهربانی، های

 چند و ژاندارمری

 در  سابق نیروی

 7013سال

کارمندان نیروهای 

انتظامی تمام 

 استان ها

 تسهیالت ساير و حقوق بر عالوه 

 مندی، عائله و نظیروام حمايتی

 دانا بیمه با نیز قراردادی

 است شده بسته. 

 میانگین

 حقوق

 آخر دوسال

7.71 
 ؟

 

 صندوق .12

 سپاه پاسداران
 7011 ل سا در ؟

اعضای سپاه و 

کارکنان بنیاد 

 شهید

  داری دو بخش بیمه و بازنشستگی

 است.

 

 میانگین

 حقوق

 آخر دوسال

73 3.1 

 

 منابع:
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