




ن اهداف قانونگذار در تدوین و تصویب قانو
قانون تامین 76الحاقی ماده( 2)اصالح تبصره

80/7/14اجتماعی مصوب 



اجرای طرح های بهداشتی جهت نظارت بر 

وضعیت سالمت نیروی کار

اجرای طرح های اقتصادی جهت ترغیب 

کارفرمایان به نوسازی وبهسازی صنایع 

ز وصیانت احفظ 
کارنیروی 



ز وصیانت احفظ 
کارنیروی 











درصد هزینه ماهیانه  ساالنه هزینه عنوان هزینه 

62 26،404 316،849 هزینه تعهدات بلند مدت 

23 9،679 116،154 هزینه های درمان

13 5،787 69،449 (درمان، کارگزاریبیمه،)هزینه های پرسنلی، اداری 

2 796 9،557 هزینه تعهدات کوتاه مدت

100 42،667 512،010 جمع 

میلیارد ریال
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هزینه های درمان 

هزینه های پرسنلی، اداری
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برقراریتعداد احکام سال
بازنشستگی

تعداد احکام برقراری 
نسبتربازنشستگی سخت و زیان آو

138196،70623،42924%
138292،61029،29532%
1383123،95627،09522%
1384117،32119،50217%
1385106،4809،9969%
1386129،3734،7074%
1387111،7899،3208%
1388156،8689،7876%
1389125،04911،7799%
1390141،37122،98216%
1391165،74724،49115%
1392158،55632،23720%
1393167،78229،82518%

احکام  نسبت 
ت بازنشستگی سخ

و زیان آور به کل  
احکام  

بازنشستگی
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جانبازان  
نوسازی صنایع  
پیش از موعد کارکنان دولت  
سخت وزیان آور
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سخت وزیان آور  عادی



مبلغ مستمری ماهانه  درصد تعداد از کل  
بازنشستگان تعداد قوانین بازنشستگی 

6.136 24 336.085 سخت وزیان آور

1.309 5 77.198 نوسازی صنایع  10ماده 

385 1 13.517 جانبازان

340 1 11.924 پیش از موعد کارکنان دولت  

8.170 31 438.724 جمع 

میلیارد ریال



74 درصد با قوانین پیش از موعد بازنشسته گردیده26درصد بازنشستگان دارای شرایط عادی و

.اند

 سال از سابقه ارفاقی استفاده نموده اند 6بطور متوسط حدود

 سال می باشد10تفاوت مبنای محاسبه مستمری.

 ریال بیشتر است5.300.000میانگین مستمری آنان به طور متوسط.

 سال زود تر بازنشسته گردیده اند10بطور متوسط از نظر سنی حدود.

 سال کمتر است7میانگین سنی آنان

 سال بیشتر ازمستمری بهره مند می گردند4بطور متوسط حدود.

1394تحلیل مقایسه بازنشستگی  عادی و پیش از موعد لغایت 
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نمودار توزیع سنی مستمری های بازنشستگی در مقاطع مختلف زمانی 
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عادی   سخت وزیان آور

.  برابر بازنشستگان عادی می باشد2میانگین دوره زمانی دریافت مستمری برای بازنشستگان سخت وزیان آور تقریباً 

نمودار مقایسه ای تعداد سال پرداخت  
مستمری  به بازنشسته عادی در

مقابل بازنشسته سخت و زیان آور
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بازنشستگی سخت وزیان آور  بازنشستگی عادی امید به زندگی 

نموداری مقایسه ای سن بازنشستگان 
عادی و سخت و زیان آور در زمان  

برقراری مستمری با سن امید به زندگی



حداکثر دستمزد زدمیانگین دستم حداقل دستمزد  شرح 

56،840،000 32،480،000 8،120،000 میانگین دستمزد مبنای محاسبه مستمری

66،313،333 37،893،333 9،473،333 مستمری برقراریمبلغ

18،302،480،000 10،458،560،000 2،614،640،000
ارزش مستمری با کمکهای جنبی

(ساله20افق)

22،878،100،000 13،073،200،000 3،268،300،000
ارزش مستمری با کمکهای جنبی

(ساله25افق)

ریال

برآورد هزینه 
برقراری مستمری  
سخت و زیان آور




