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 ستادی مدیران کل مستقل  /معاونین محترم مدیرعامل 

   استان اجتماعیتامین مدیران کل 

 با سالم  

 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و (12)در اجرای بند )ب( ماده 

 274شوماره  مصووبه و محترم سازمان رهیمد  اتیه 15/1/1400مورخ   20/1400/1100ه  مصوبه شمار  با عنایت به 

بگیران، حقوق مسوتمریمرحله دوم  سازی  متناسب  اعمال  ، به منظورت امنای محترم سازماناهی  18/1/1400مورخ  

 نماید:توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می

 :مشمولین ( الف

پرونوده ننهوا فعوال   سوازیمتناسبدگان که در تاریخ اجرای  کلی و بازمانبگیران بازنشسته، ازکارافتادهکلیه مستمری

مسوتمری ننهوا برقورار   توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبوده و یا افرادی که حداکثر تا پایان دوره برنامه ششم  

 .گرددشده و یا مجددا فعال می

 

  :اجرا یختار( ب

و  بازنشستگیبرقراری  یهی است درخصوص احکامبد  باشد.می 01/01/1400 مرحله دومسازی تاریخ اجرای متناسب

احکووام برقووراری  و در خصوووص توواریخ برقووراریاز  سووازیمتناسباجوورای  سووال جوواری، توواریخدر بازمانوودگان 

 .مستمری خواهد بود تاریخ پرداخت از ،کلیافتادگیازکار

 

 :نحوه اجرا( ج

 عبارتند از:   مرحله دومسازی متناسب هاینیتم

  نسبت به زمان برقراری  حسط  اعاده  %75 ازیس ب متناس  -

  با حداقل پنجاه درصد افزایش سازیمتناسبتفاوت تطبیق      -

  حداقل دریافتی براساس سابقه سازیمتناسب فاوت تطبیق ت     -

 

 
 و پشتیبانی ، مالی ریزیبرنامهو  ایبیمههای معاونت کترمش وزه:ح

   بگیران حقوق مستمریمرحله دوم سازی متناسب موضوع:

 ها( مستمری  1/76)بخشنامه شماره 
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  مسکن  هزینه کمکسازی متناسب  -

  سازی کمک به تامین معیشتمتناسب  -

  یند معائله  هزینه کمکسازی متناسب  -

  اوالد هزینه کمکسازی متناسب  -

  ، سازی مرحله اولمتناسبتم های  نیهای مذکور و امکان تفکیک نن با  نظر به ضرورت نگهداری هر یک از حساب

در  ر  مذکوهای نیتم  سایرو  31کد قانون با   96پس از اعمال ماده  1399سال  سازیمتناسب مبلغهای جموع نیتم م

 . گرددمی در سامانه متمرکز مستمری ایجاد   38،37،36،35،33،32،34 دهای کتیب با تر ه  ول پرداخت و کسور ب اجد 

  : نسبت به زمان برقراری طحس  اعاده  %75  سازیمتناسب( 1

هوو موورخ 58685ت/4043بر اسواس مصووبه شوماره    اجتماعیتامینقانون    96پس از اعمال افزایش موضوع ماده  

( یک هزار و نهصد و سی و هفتمین صورتجلسوه 1حوظ نظر داشتن بند )ملا  هیات محترم وزیران و ب  19/1/1400

بور اسواس   نسبت به زموان برقوراری  حسط  اعاده  %75  سازیمتناسب، مبلغ  28/7/1399هیات محترم مدیره مورخ  

 :فرمول زیر محاسبه می گردد
 

 (   - )  *1400حداقل مستمری سال   %75               
 

 

با    1400سال  : مستمری  1تهنک   1399و مبلغ مستمری سال  اول    مرحله   سازیمتناسب مبالغ  مجموع    برابر است 

 .هامستمری  78بخشنامه شماره موضوع  اجتماعیتامین  قانون  96از اعمال ماده پس 

 

سال   در  مستمری  شماره    بر  1400حداقل  مصوبه  برابشورای   27/12/1399مورخ    251193اساس  کار  با عالی  ر 

 باشد. ریال می    26,554,950
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نسبت به زمان برقراری« ذخیره خواهد  سطح  اعاده    % 75سازی  مبالغ ناشی از اجرای این بند تحت عنوان »متناسب 

 شد. 

 

بوا مبلوغ پایوه مسوتمری ماهیانوه جمو  و در  ینسبت به زمان برقورارسطح  اعاده %75 یسازمتناسبمبلغ  :  2نکته

درصد   2مشمول    سازیمتناسبود. بدیهی است مبلغ  قانون خواهد ب  96موضوع ماده    سنوات نتی، مشمول افزایشات

 باشد.یم اجتماعیتامینقانون  89ماده 

 

 جنبی:  مزایایسازی (متناسب2

 

 )ریال(سازیمتناسبمبلغ پس از  )ریال( 1400مبلغ سال  شرح

کمک به تامین معیشت  سازیمتناسب

بگیران مستمری  

000،200،1  000،000،2  

000،700 مسکن هزینهکمک  سازیمتناسب  000،500،1  

516،880 مندیعائله هزینهکمک  سازیمتناسب  713،702،3  

823،177 اوالد هزینهکمک  سازیمتناسب  963،959  

 

مع هزینه کمک   لتفاوتاه ماب - تامین  ترتیب  و    بگیرانمستمری یشت  های  به  مبالغ  مسکن  و    2,000,000تا  ریال 

ت  سازیسب نامت»عناوین    با  ریال   1,500,000 به  معیشت  کمک  و  بگیرانمستمری امین    سازیمتناسب» « 

   . گرددمی  ختپردا ، «مسکن هزینه کمک

ریال با عناوین    959,963ریال و    3,702,713تا مبالغ  و اوالد به ترتیب    مندیعائله  های   هزینهکمک التفاوت  مابه  -

 گردد. ، پرداخت می اوالد« هزینهکمک سازی »متناسبمندی« و عائله هزینهکمک سازی »متناسب

عائله هزینه کمک - شماره  های  تلخیص  و  تنقیح  بخشنامه  به  توجه  با  اوالد  و  مورخ    11580/99/1000مندی 

 گردد: و اعمال تغییرات ذیل، پرداخت می 6/12/1399
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خت  لی قابل پرداارافتادگان کمندی به کلیه همسران بازمانده نیز همانند بازنشستگان و ازکعائله   هزینهکمک   -1

 خواهد بود. 

مندی به نسبت مساوی تقسیم خواهد  در صورت وجود بیش از یک همسر در ردیف بازماندگان مبلغ عائله   -2

 شد. 

برای  همسر متکفل فرزند و عائله   هزینه کمکالتفاوت مبلغ  درخصوص همسران متکفل فرزند مابه   -3 مندی و 

تکفل تحت  فرزند  که  م  همسرانی  کل  عنوانندارند  با  پرداخت  عائله   هزینهکمکسازی  »متناسب   بلغ  مندی« 

 گردد. می 

پرونده   هزینهکمک میزان  -4 کلیه  در  یکسان  اوالد  بازماندگان  و  کلی  ازکارافتادگی  بازنشستگی،  های مستمری 

 خواهد بود. 

 :حداقل دریافتی براساس سابقه سازیمتناسب( تفاوت تطبیق 3

بیمه  سال و کمتر سابقه پرداخت حق   20اجتماعی که  قانون تامین  ( 111ل ماده )ز افراد مشمومستمری نن دسته ا

ماده    دارند، موضوع  افزایش  اعمال  از  و    96پس  مستمری  نیتم   1399سال    سازیمتناسببر  احتساب  با  های  و 

انوار،  کمک به سبد خ،  1388قانون بودجه سال    (39)، بند  نسبت به زمان برقراری  سطح  اعاده  %75سازی  متناسب

و مصوبه افزایش سال    1396، تفاوت افزایش سال  1395، تفاوت افزایش سال  1392مصوبه افزایش سال    (2)بند  

  20ریال باشد و این مبلغ به ازای هر سال سابقه باالتر از    30,000,000، در هر صورت نباید کمتر از مبلغ  1396

 .ریال افزایش می یابد  400,000سال به میزان  

این1نکته خص  :  در  گروه بند  پرداخت حقوص  سنوات  نسبت  به  ذیل  ننان ضربهای  ریال    34,000,000در  بیمه 

 شد:سال سابقه(، محاسبه خواهد  30به ازای  ابل احتسابمبلغ ق)حداقل 

(  17بند )، 1388( قانون بودجه سال 47، بند )1386( قانون بودجه سال 14مشمولین بند های )ل( و )و( تبصره ) -

 کل کشور   1391( قانون بودجه سال 66و بند )  1390( قانون بودجه سال 91) ، بند 1389 ون بودجه سالقان

  .اند اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین  - 

 اسالمی ایران  هنگی جمهوری اجتماعی و فرقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  39ماده  (ج )مشمولین بند   -



 
 سازمان

 اجتماعی مینأت
 رعامل یمد

 

 

 بسمه تعالی 

 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

 

 
 شماره:

1345 /
1400 /
1000 

/ 22/02 تاریخ: 
1400 

  پیوست: 

 

 64501تلفن:   1457965595،کدپستی: 359تهران:خیابان آزادی، پالک     66474980ش ش :

 «  بخشنامه»

 

 

 ( قانون  80( ماده )3( بند )3( ماده واحده قانون اصالح تبصره )1مشمولین جزء )  -

  1376مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب  -

فوق 2نکته   بندهای  اجرای  با  ن:  حداقل  پرداخالذکر،  مستاخالص  بابت  اعمال  تی  از  پس  جنبی  مزایای  و  مری 

ریال     39،000،000کمتر از    فرزند   2حق اوالد بابت    هزینه کمک ،  مندیعائله   هزینه کمکبا احتساب    سازیمتناسب

 نخواهد بود. 

 واهد بود. خ، سال 35ف سقتا مجموع سوابق اصلی و ارفاقی بیمه شده  بر اساس : میزان سابقه مورد احتساب 3نکته 

تطبیق  بم »تفاوت  عنوان  تحت  بند  این  اجرای  از  ناشی  سابقه« ذخیره    سازیمتناسب الغ  براساس  دریافتی  حداقل 

 . خواهد شد 

 :با حداقل  پنجاه درصد افزایش سازیمتناسب( تفاوت تطبیق 4

مذکور  بندهای  اجرای  از  یک    1400  سالجنبی  مزایای  و    مستمری  افزایش   مجموع  میزان،  پس  از  هیچ 

دریافتی  ناخالص   جنبی   مزایایو    مستمری مجموع  و بیشتر از صددرصد   درصد   پنجاه یران نباید کمتر از  گ بمستمری 

 . باشد   1399اسفندماه سال   وی در 

از اجرای این بند تحت عنوان »تفاوت تطبیق   افزایش« ذخیره    سازیمتناسبمبالغ ناشی  با حداقل پنجاه درصد 

 . خواهد شد 

میزا  نکته: مجچنانچه  افزایش  مستمری،ن  سال    مزایایو    سازیمتناسب  موع  صددرصد    1400جنبی  از  بیش 

بایست می ،  باشد   1399در اسفند ماه سال  وی  دریافتی  نبی ناخالص  ج  مزایای و    سازیمتناسبمجموع مستمری،  

مستمری،   مجموع  بر صددرصد  مازاد  )  مزایای و    سازیمتناسبمبلغ  نیتم  از  دریافتی    %75  سازیمتناسبجنبی 

 نسبت به زمان برقراری( کسر گردد. سطح اعاده 
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   ها:( نحوه نگهداری حساب د

نگهداری   منظور  دوممتناسبهای  نیتم   به مربوط  های  حساببه  مرحله  سیستم،  سازی  ذیل  در  کدهای  مالی  های 

 گردد: تعیین می 

 عنوان حساب  کد حساب 

 )بدهی دولت(  1400ال ازنشسته سبرقراری باعاده سطح نسبت به زمان  %75متناسب سازی  3362000070

 )بدهی دولت(  1400تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش بازنشسته سال  3362000071

 )بدهی دولت(  1400تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه بازنشسته سال  3362000072

 )بدهی دولت( 1400ال ازنشسته سنه مسکن بمتناسب سازی کمک هزی 3362000073

 )بدهی دولت(  1400متناسب سازی کمک به تامین معیشت بازنشسته سال  3362000074

 )بدهی دولت(  1400متناسب سازی کمک هزینه عائله مندی بازنشسته سال  3362000075

 )بدهی دولت( 1400متناسب سازی کمک هزینه اوالد بازنشسته سال  3362000076

 )بدهی دولت(  1400اعاده سطح نسبت به زمان برقراری ازکارافتاده  سال  %75متناسب سازی  3362000077

 )بدهی دولت(  1400تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش ازکارافتاده سال  3362000078

 )بدهی دولت(  1400سال ارافتاده تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه ازک 3362000079

 )بدهی دولت( 1400متناسب سازی کمک هزینه مسکن ازکارافتاده سال  3362000080

 )بدهی دولت(  1400متناسب سازی کمک به تامین معیشت ازکارافتاده سال  3362000081

 )بدهی دولت(  1400متناسب سازی کمک هزینه  عائله مندی ازکارافتاده سال  3362000082

 )بدهی دولت( 1400متناسب سازی کمک هزینه اوالد ازکارافتاده سال  3362000083

 )بدهی دولت( 1400اعاده سطح نسبت به زمان برقراری بازمانده سال  %75متناسب سازی  3362000084

 )بدهی دولت(  1400تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش بازمانده سال  3362000085

 )بدهی دولت(  1400تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه بازمانده سال  3362000086

 )بدهی دولت( 1400متناسب سازی کمک هزینه مسکن بازمانده  سال  3362000087

 )بدهی دولت( 1400متناسب سازی کمک به تامین معیشت بازمانده سال  3362000088
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 )بدهی دولت(  1400له مندی بازمانده سال هزینه عائسازی کمک متناسب  3362000089

 )بدهی دولت(  1400متناسب سازی کمک هزینه اوالد بازمانده سال  3362000090

 

  :های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری( لیستهـ

صوحت   ن ازمینوااطاز  پوس    ،در سامانه متمرکز مسوتمریمربوطه  افزار  نرم  اجرایکلیه شعب موظفند به محض    -1

و   1400ماه سوال  اردیبهشوته مسوتمری  مبالغ مذکور به همورامحاسبه  نسبت به  بگیران،  گاه مستمریاطالعات پای

 اقدام نمایند.ماه مربوط به فروردینالتفاوت بهما

صوول بایسوت پوس از حبه سوایر شوعب می  بگیرانهای مستمریاحکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده  -2

الکترونیوک ربو  در پرونوده ولین ذیؤاخوذ و پوس از تاییود مسو سامانه متمرکز مستمرینن، از  ان از صحتاطمین

 ردد. بارگذاری گبگیر مستمری

بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشوانی به منظور اطالع مستمری  -3

Es.tamin.ir فت.خواهد گر یزان قراردر اختیار این عز 

، مبنای انجام محاسبات مربوطه قرار خواهد گرفت لوذا نظور بگیرانمستمریاز ننجایی که اطالعات مندرج در پایگاه 

ها نفعوان، کلیوه همکواران واحود مسوتمریبه اهمیت به سزای موضوع و جلوگیری از تضویی  حقووق احتموالی ذی

شوعبه و س  یویرها،  س اداره مسوتمرییویای، رهعهودات بیمومعاونت ت  با نظارت مستقیم مدیرکل استان،بایست  می

ای نسبت به کنترل و عنداللزوم پاالیش اطالعات اقدام نمایند. بدیهی است پس از اتمام فرایند مذکور و معاونت بیمه

و مر بررسی  ، به منظور جبران خدمات همکارانی که در ابگیرانمستمریهای پایگاه اطالعات  اطمینان از صحت داده

اند )اعم از کارکنان بگیران مشارکت داشتهسازی مرحله دوم حقوق مستمریایگاه اطالعات و اجرای متناسبکنترل پ

نسبت به پرداخت اضافه کوار ایوام   پس از تایید اقدامات مذکور  )ها و واحدهای اجرایی، ادارات کل استانمرکزستاد  

ای، روسوای شوعب و ل، معواونین تعهودات بیموهمدیران کو  ل جاری بههای فروردین و اردیبهشت ساتعطیل در ماه

 ساعت 100ها، به ازای هر ماه به میزان هر یک از کارکنان مستمریای در واحدهای اجرایی و  معاونین بیمه

ها، معواونین اداری و موالی در ادارات کول اسوتان  روسای نظارت بر مصارفو    و معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت

سواعت متناسوب بوا عملکورد ننوان  30نفر و به میزان  3چنین کارکنان امور مالی حداکثر تا رایی و هماحدهای اجو

 اقدام گردد.
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 64501تلفن:   1457965595،کدپستی: 359تهران:خیابان آزادی، پالک     66474980ش ش :

 «  بخشنامه»

 

 

افوزار نرم نصوبمین مکلف است با توجه به مفاد ایون بخشونامه، ضومن اشرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی ت

( هوبخش ) (3)بگیران را وفق بند ام مستمریکنمایش اح، امکان سامانه متمرکز مستمری درمربوطه در مهلت مقرر 

 عمل نورد.به

، پشتیبانی و توسعه موودیریت  معاونین  ،ایتعهدات بیمه  معاونینول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل،  ؤمس

ی یاجرارب  در واحدهای ولین ذیؤمس ها وادارات کل استان  امور مالی  بر مصارف،نظارت   ،هامستمری  ی اداراتساور

 .خواهند بودماشینی تامین کت مشاور مدیریت و خدمات شر و
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