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ونین ا   مع

مرکز  رئیس 

ادی ان کل  مستقل ست ری  مد

ن استا مین اجتماعی  ان کل تأ ری  مد
 با سالم 

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

 604/99/1100شماره  مصوبه و هیأت امنای محترم سازمان 13/5/99مورخ  1751/99شماره  با عنایت به مصوبه 

سازمان، به منظور متناسب سازی حقوو  متوتمری بگیوران، توجوه   یوه محترم هیات مدیره  4/5/1399 مورخ

 واحدهای اجرایی را به موارد ذیل ج ب می نماید:

 الف( مشمولین

سوا  ی آنان توا اایوان   یه متتمری بگیران بازنشتته، از ارافتاده   ی و مجموع متتمری بازماندگان  ه متتمر

 است. برقرار شده 1398

 ب( نحوه اجرا

 ارداخت متناسب سازی عبارتند از:   هایآیتم

 مب غ متناسب سازی -

 ضریب ترغیب -

 تفاوت تطبیق متناسب سازی -

های مکانیزه در جدو   دهای ارداخت متتمری در سیتتم 19و  18, 17آیتم های مذ ور به ترتیب با  دهای 

 اند.ایجاد شده

 

 یمعاونت بیمه احوزه: 
 مستمریها( 76)بخشنامه شماره متناسب سازی حقوق مستمری بگیران موضوع:
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 مبلغ متناسب سازی: -1

 محاسبه مب غ متناسب سازی حقو  متتمری بر اساس فرمو  زیر صورت می اذیرد:

 

 متتمری قابل ارداخت در زمان برقراری

 _________________________ضریب متتمری در زمان برقراری =

 حداقل متتمری سا  برقراری              

 

  متناسب سازیمب غ متتمری در زمان اجرای       

 _____________________________سازی = ضریب متتمری در زمان اجرای متناسب

 حداقل متتمری در زمان اجرای متناسب سازی    
 

 ضریب متتمری در زمان برقراری(  -سازی + ضریب متتمری در زمان اجرای متناسب 1مب غ اایه *)سازی = مب غ متناسب

 

 باشد:و  مذ ور  براساس میزان سابقه ارداخت حق بیمه به شرح ذیل میمب غ اایه مندرج در فرم

 

 مبلغ پایه سنواتی )ریال(  سابقه )سال( ردیف
 

 مبلغ پایه سنواتی )ریال(  سابقه )سال( ردیف

1 10-0 1،500،000 
 

14 23 2،550،000 

2 11 1،550،000 
 

15 24 2،650،000 

3 12 1،600،000 
 

16 25 2،750،000 

4 13 1،650،000 
 

17 26 2،900،000 

5 14 1،700،000 
 

18 27 3،050،000 

6 15 1،750،000 
 

19 28 3،250،000 

7 16 1،850،000 
 

20 29 3،450،000 

8 17 1،950،000 
 

21 30 3،650،000 

9 18 2،050،000 
 

22 31 3،850،000 

10 19 2،150،000 
 

23 32 4،050،000 

11 20 2،250،000 
 

24 33 4،250،000 

12 21 2،350،000 
 

25 34 4،450،000 

13 22 2،450،000 
 

 4،650،000 به باال  35 26
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 ضریب ترغیب : -2

سا  و  25 بیمه آنانسنوات ارداخت حق دسته از متتمری بگیرانی  ه به منظور ترغیب بیمه اردازی بیشتر به آن

 یب ترغیب تع ق می گیرد. باالتر می باشد، بر اساس جدو  ذیل مبالغی تحت عنوان ضر

 

 ضریب ترغیب = حداقل دستمزد سا  اجرای متناسب سازی  * ضریب متناسب با میزان سابقه 

 

 ضریب متناسب با میزان سابقه سابقه ردیف

1 25 1,0% 

2 26 1,25% 

3 27 1,5% 

4 28 1,75% 

5 29 2,0% 

6 30 2,5% 

7 31 3,0% 

8 32 4,0% 

9 33 5,0% 

10 34 6,0% 

 %8,0 به باال 35 11

 تفاوت تطبیق : -3

بوده و دارای  1/1/1399به منظور ارتقاء سطح معیشت متتمری بگیرانی  ه تاریخ برقراری متتمری آنان قبل از 

سا  و بیشتر سابقه ارداخت حق بیمه می باشند، مقرر است تا مب غ متتمری و مزایای جنبوی آنوان اوز از  30

 28,000,000سا ، حداقل مب غ  35تا  30اساس شرح ایشگفت، به ترتیب برای سوابق اجرای متناسب سازی بر 
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ریا  باشد، مب غ  تری احتمالی تا مبالغ موذ ور  30,000,000سا  و باالتر حداقل مب غ  35ریا  و برای سوابق  

 تحت عنوان تفاوت تطبیق به متتمری بگیران مربوطه ارداخت می گردد.  

 تاریخ اجراج( 

 .خواهد بود 1/5/1399 از برقرار شده اند 1398اجرای متناسب سازی   یه مشمولینی  ه تا اایان سا   تاریخ

 نکات قابل توجه:

 :، محاسبه خواهد شداییمهبدر خصوص گروه های ذیل به نتبت سنوات و ضریب ترغیب مب غ متناسب سازی  -1

، 1388( قانون بودجه سا  47، بند )1386ودجه سا  ( قانون ب14تبصره ) "و"و  " "مشمولین بند های  -1-1

 ل  1391( قانون بودجه سا 66و بند ) 1390قانون بودجه سا  ( 91) ، بند1389( قانون بودجه سا  17بند )

 ( متتمریها 4/56و  2/56، 1/56، 56، 1/47، 47 شور )موضوع  بخشنامه های 

انود  ردهارداخوت ن تعیین تک یف تامین اجتماعی اشخاصی  ه ده سا  و  متر حق بیمه مشمولین قانو -2-1

 متتمریها( 1/65و  65)موضوع بخشنامه های 

اسوالمی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی جمهووری  39ماده  "ج"مشمولین بند  -3-1

 متتمریها(  2/24، 1/24ایران) موضوع بخشنامه های 

 3/24قانون )موضوع بخشونامه (80) ماده (3)بند  (3)ماده واحده قانون اصالح تبصره  (1) مشمولین جزء -4-1

  متتمریها(

 (1376مشمولین قانون بیمه بازنشتتگی، فوت و از ارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گ یم و زی و )مصوب -1-5

های ارداخت متناسب سازی حقو  متتمری بگیران برای   یه مشمولین  متر از ورت مجموع آیتمدر هر ص -2

 ریا  نخواهد بود. 1،500،000

متناسب سازی حقو  متتمری بگیران اعم از مب غ متناسب سازی، ضوریب  مربوط به ارداختهای آیتم  یه  -3

 باشند.یقانون م (89)ترغیب، تفاوت تطبیق متناسب سازی، مشمو  ماده 
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انود، های بازنشتتگی و از ارافتادگی   ی  ه به متتمری بازمانودگان تبودیل گردیدهتاریخ برقراری متتمری -4 

 باشد. تاریخ برقراری اولیه آنان می

 د( نحوه نگهداری حساب ها: 

بیق تفاوت تط»و  «ضریب ترغیب»، «مب غ متناسب سازی»های آیتم بهمربوطه های حتاببه منظور نگهداری 

 :گرددمی ذیل تعیین  دهایدر سیتتم های مالی ، «متناسب سازی

 عنوان حساب  کد حساب 

 بازنشتته -متناسب سازی حقو  بازنشتتگان و متتمری بگیران  3362000061

 ارافتاده از -متناسب سازی حقو  بازنشتتگان و متتمری بگیران 3362000062

 بازمانده -شتتگان و متتمری بگیران متناسب سازی حقو  بازن 3362000063

 بازنشتته –ضریب ترغیب بازنشتتگان و متتمری بگیران  3362000064

 از ارافتاده –ضریب ترغیب بازنشتتگان و متتمری بگیران  3362000065

 بازمانده –ضریب ترغیب بازنشتتگان و متتمری بگیران  3362000066

 بازنشتته –ی بازنشتتگان و متتمری بگیران تفاوت تطبیق متناسب ساز 3362000067

 از ارافتاده –تفاوت تطبیق متناسب سازی بازنشتتگان و متتمری بگیران  3362000068

 بازمانده –تفاوت تطبیق متناسب سازی بازنشتتگان و متتمری بگیران  3362000069

 

 : ه(میزان کمک های جنبی

میزان  مک هوای ، بگیرانزندگی و ارتقاء وضعیت معیشت متتمریهای به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه
 گردد:تعیین می ذیلجنبی با رعایت ضوابط جاری به شرح 
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 کمک هزینه مسکن 

  ی و بازمانودگان از تواریخ میزان  مک هزینه متکن بوه ازای  هور ارونوده متوتمری بازنشتوتگی، از ارافتواده

 تعیین شده است.ریا   700،000 ماهانه مب غ1/5/1399

  بگیرانکمک معیشت مستمری

  ی و بازمانودگان از زنشتتگی، از ارافتوادهبابگیران به ازای هر ارونده متتمری میزان  مک به معیشت متتمری

 گردد.ریا  تعیین می 1،200،000 ب غم ماهانه 1/5/1399تاریخ 

 

 و( لیست های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری 

سامانه متمر وز متوتمری( درخصووص  /ه شعب موظفند به محض نصب نرم افزار در سیتتم مکانیزه)سبا  ی -1

 ای اقدام نمایند.التفاوت مرداد ماه سا  جاری طی لیتت های جداگانهمحاسبه مابه

 متع قووه بووه صووورت متمر ووز صووورت  التفاوتاز آنجووایی  ووه ارداخووت متووتمری ماهانووه وهمچنووین مابووه -2

نماینود دسته از ادارات  ل استانها و همچنین واحدهای اجرایی  ه از سیتتم سوبا اسوتفاده میذیرد، لذا آنامی

های مزبوور و اوز از های مبنا در سامانه ارداخت متمر ز، نتبت به تایید لیتوتبایتت به محض ایجاد لیتتمی
 نتر  اسناد مالی در سیتتم سبا اقدام  آمیز محاسبات در سامانه ارداخت متمر ز، درخصوص ثبتاتمام موفقیت

 نمایند. 

بایتت از از حصو  اطمینان از های متتمری به سایر شعب میاحکام افزایش متتمری در زمان انتقا  ارونده -3

 بگیر ضبط گردد. صحت آن، از سیتتم مکانیزه متتمریها اخذ و از از تایید متئولین ذیربط در ارونده متتمری

بگیران گرامی، احکام افزایش متتمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی ور اطالع متتمریبه منظ-4

eservices.tamin.ir .در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت 

به منظور جبران خدمات همکارانی  ه در امر اجورای متناسوب سوازی حقوو  متوتمری بگیوران مشوار ت 

، ادارات  ل استان ها و واحدهای اجرایی( نتبت به ارداخت اضافه  وار مر زستاد )اعم از  ار نان  اندداشته

روسای شعب و  ،ایدات بیمهعهت ینبه مدیران  ل، معاون سا  جاری ریورمرداد و شههای  ر ماهد ایام تعطیل

سواعت  و  100میزان ازای هر ماه به ای در واحدهای اجرایی و هریک از  ار نان متتمریها، به بیمه یننمعاو

و  واحودهای اجرایوی اداری و موالی یناونعوم، ت  ول اسوتان هوادر ادارا معاونین اشتیبانی و توسعه مدیریت
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ساعت متناسوب بوا عم کورد  30نفر و به میزان  3 ار نان امور مالی و فناوری اطالعات حدا ثر تا همچنین  

 آنان اقدام گردد.

 ف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسا  نرم افوزار شر ت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مک
بگیران را وفق مربوطه در مه ت مقرر به   یه واحدهای اجرایی، امکان نمایش احکام و فیش مابه التفاوت متتمری

 عمل آورد.بخش )و( به 4بند 

، رؤسوا و و توسعه مدیریت( ای، اشتیبانی)تعهدات بیمهمعاونینمتئو  حتن اجرای این بخشنامه مدیران  ل، 

ادارات  ل استانها ومتئولین ذیربط در واحدهای اجرائی  اوری اطالعاتو فن امور مالی ، ارشناسان ارشد متتمریها

 .خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

االری  س صطفی    م
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