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خالصه مدیریتی

در قانون بودجه سال  3131کل کشور ،اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتمااع حاوود  854/3هااار
میلیارد ریال است که در مقایسه با قانون بودجه سال  3131در حوود  13درصاو افااای
م دهو و در مجموع اعتبارات فصل رفاه وتاامین اجتمااع

را نشاان

 12/1درصاو ا کال اعتباارات اماور

چهارگانه را به خود اختصاص داده است.
در این گاارش ،اعتبارات حاو ه رفااه و تانمین اجتمااع

اامل بیماه هااع اجتمااع و درماان ،

برنامههاع حمایت و توانمنو سا ع و برنامه حمایت ایثارگران و با تاکیو بر اعتباارات حاو ه بیماه
هاع اجتماع در قانون بودجه سال  3131کل کشور ،مورد بررس قرار م گیرد.
ا کل اعتبارات فصل رفاه و تنمین اجتماع حوود 54/1درصو به بیماه هااع اجتمااع (حقاو و
ماایاع و خومات رفاه با نشستگان و حق بیمه هاع اجتماع سهم دولات) و  31/1درصاو باه
بیمه هاع سالمت ،حوود 38/3به امور حمایت و توانمنو سا ع و  31/1درصو به اماور حماایت و
ایثارگران و حوود  3درصو به سایر برنامه ها اختصاص یافته است.
سهم اعتبارات بیمههاع اجتماع و امور با نشستگان ا کال اعتباارات رفااه و تاامین اجتمااع در
قانون بودجه سال  3131کل کشور  54/1درصو اسات کاه نادیاه باه  13درصاو نن باه برناماه
بیمههاع اجتماع ردیف  14883و در حاوود  31درصاو ا ایان اعتباارات باه خرداخات حقاو
وماایاع با نشستگان اختصاص یافته است و درحوود  13درصو باق مانوه به دیگر برنامههاع این
حو ه تعلق گرفته است .نکته حاایا اهمیات در ایان قاانون ساهم حقاو و ماایااع با نشساتگان
م با و که رونو افاایش وابستگ صنوو هاع بیمه اع را به بودجه دولت نشاان ما دهاو ایان
افاای

به دلیل قوانین حمایت جویو و افاای

مصارف صنوو ها به خصوص در قوانین بودجاه

سنوات گذ ته است.
در قانون بودجه سال  315 ،3131هاار میلیارد ریال به صنوو با نشستگ کشورع اختصاص یافته
و در حوود  311هاار میلیارد ریال در ستون حقو وماایا منظور وه است که با اصاول بیماه اع
وجاء(( ))3بنو ((الف)) ماده ( )13قاانون برناماه خانجم توساعه مبنا بار کااه

وابساتگ ایان

صنوو ها به کمه ا محل بودجه عموم دولت به استثناع سهم قانون دولت در حق بیمه مغاایر
است .اعتبار سا مان تنمین اجتماع نیروهاع مسلح در قاانون بودجاه  3131کال کشاور باالر بار

 331،114هاار میلیارد ریال م با و که سهم برنامه حقاو و ماایااع با نشساتگان در حاوود 33
درصو نن م با و.

در نظام تامین اجتماعی کشور عمالً حوزه های حمایتی و بیمه ای دچار تداخل وظیفهه دهده
است و موجب انتقال بخش عمده ای از تکالیف و مسئولیتهای بخش حمایتی به نظام بیمه ای
دده است ،این امر سبب گردیده که اصول علمهی ،وهوابب بیمههای و محاسهبا

اکوووهوی

صندوقهای بازنشستگی را به طور جدی مخدوش کند.
ا سوع دیگر قوانین بودجه سنوات ساالنه با اهواف کوتاه موت بودجه اع و در انطبا با برنامهها
و فعالیتهاع ساالنه تنظیم م

ونو .بنابراین خی

بینا تغییارات بنیاادع در نظاام تاامین اجتمااع

نیا منو برنامههاع بلنوموت م با و در همین راستا استقرار نظام تنمین اجتماع چناو الیاه (مااده
12قانون برنامه خنجم توسعه) و فراهم سا ع مینه خو

فراگیار بیماه هااع اجتمااع (مااده 81

برنامه خنجم توسعه ) م توانو یک ا راهکارهاع سامانوه نظام تامین اجتماع گردد.
در قانون بودجه سال  3131کل کشور ،اعتبارع بابت تندیه دیون دولت به سا مان تامین اجتماع
و صنوو هاع با نشستگ خی

بین نشوه است و این در حال است که با اجراع تکالیف قانون

جارع ،بوهیهاع معوقه دولت به سا مان تنمین اجتماع و صنوو هاع وابسته افاای
م بایست این موضوع در قوانین بودجه سنوات نت مو نظر قرار گیرد.

م یابو که

مقدمه
در طول تاریخ ،بشر ،براع مبار ه با فقر و تنگوست و عوارض اقتصاادع و اجتمااع نا ا ا نن،
راه خر فرا و نشیب را ط نموده است .حاصل تالش ها و کو ا
مختلف ا جمله تاسیس نظام تامین اجتماع که نق

هااع انجاام اوه باه ا اکال

موثرع در استقرار عوالت اجتماع بر عهاوه

دارد ،ظاهر گشته است .اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد ریشه در حس انسان دوست و همیاارع
انسان ها دارد و ا انویشه تعاون و کمه به همنوع سرچشمه گرفتاه اسات .طباق تعریيا کاه در
مقاوله نامه ماره  341دفتر بین الملل کار( )ILOنموه و اکثر کشورها نن را خذیرفته انو:
« تامین اجتماع به مناله حمایت است که جامعه در قبال خریشان هاع اجتماع و اقتصاادع خویاو
نموه به واسطه قطع یا کاه

ویو درنمو افراد ،نا

ا بیمارع ،باردارع ،حوادث کاار ،بیکاارع،

ا کارافتادگ  ،سالمنوع و فوت ،همراه با فراهم ساختن درمان و کمه عائله منوع به اعضاع خاود
ارائه م دهو».
در سیستم اقتصاد جهان کنون  ،سر ار ا رقابت نظام تامین اجتماع نه تنها به عنوان یاه مقولاه
اخالق بلکه به مناله یه مبحث اقتصادع نیا ناخته وه است.
نظام بودجه بنوع به عنوان اباارع مهم و حساس براع فعالیتهاع دولت در جوامع مختلف ،مراحال
و تحوالت یادع را خشت سر گذا ته و امرو ه به صورت یه نظام خیچیاوه فنا وماال درنماوه
است .با توسعه رو افاون مساائل اقتصاادع – اجتمااع جامعاه و ارتقااء ساطح ناوگ ماردم،
انتظارات ا بودجه ریاع دولت جهات تاامین امنیات ،رفااه اجتمااع و همچناین برخاوردارع ا
خومات عموم بیشتر م

ود .اما منابع که در اختیار دولت قرار دارد ،محوود بوده  ،لذا دولتها

براع خاسخگوی به نیا هاع فو راهکارهای را براع تخصیص بهینه منابع محوود اتخاذ نموده تاا
توا ن و تعادل میان خواسته ها و منابع ایجاد ود .بودجه ریاع یک ا مهمترین نظامهاع مال هر
جامعه است که بوون اصالح نن امیوع به اصالح سایر نظام هاع اجتماع نیست.

 -3رفاه و تامین اجتماعی در اسناد باالدستی
در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی (( برخوردارع ا سالمت ،رفاه،
امنیت غذای  ،تنمین اجتماعى ،فرصتهاى برابر ،تو یع مناسب درنمو ،نهاد مستحکم خانواده و
بهرهمنوع ا محیط یست و ...مورد تنکیو قرارگيته است.
بر مبناع اصل بیست ونهم قانون اساسی((برخوردارع ا تامین اجتماع

ا نظر با نشستگ ،

بیکارع ،خیرع ،ا کار افتادگ  ،ب سرخرست  ،درراه مانوگ  ،حوادث و سوانح و نیا به خومات
بهوا ت و درمان و مراقبت هاع خا ک به صورت بیمه و غیره حق

است همگان  .دولت

مکلف است طبق قوانین ا محل درنموهاع عموم و درنموهاع حاصل ا مشارکت مردم ،خومات
و حمایتهاع مال فو را براع یه یه افراد کشور تنمین کنو)).
همچنین به استناد اصل بیست و یک قانون اساسی ،دولت جمهورع اسالم ایران موظف وه
است که حقو

ن را در تمام جهات با رعایت موا ین اسالم تضمین کرده و ا جمله نسبت به

حمایت ا مادران،کودکان ب

سرخرست ،ایجاد بیمه خاص بیوه گان و نان سالخورده و ب

سرخرست و ...اقوام نمایو.
 -2بیمههای اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه

موارد مرتبط با حو ه بیمههاع اجتماع در قانون برنامه خنجم توسعه که مستلزم تخصیص بودجه
است ،عبارتنو ا :
ماده ()72

برقرارع و استقرار نظام تامین اجتماع چنو الیه با لحاظ حواقل سه الیه مساعوت هاع اجتماع ،
بیمه هاع اجتماع و بیمه هاع تکمیل و....
ماده ()72

تنمین اعتبار ال م در بودجه هاع سنوات براع کلیه تصویبنامه ها و مصوبات مقامات اجرای و
مراجع قوه مجریه در مورد صنوو هاع با نشستگ
ماده ()33

خو

بیمه ا کارافتادگ  ،عمر و حوادث براع مشموالن وظیيه نیروهاع مسلح و بسیجیان فعال

بند ((ج))ماده ()32

تنمین حق سرانه بیمه اجتماع

نان سرخرست خانوار نیا منو ،افراد ب

سرخرست و معلولین

نیا منو
بند ((ح))ماده ()44

بیمه اع ایثارگران و ر منوگان معسر در قالب بودجه سنوات

تنمین معیشت و خو
بند ((ط))ماده ()44

سامانوه و برقرارع مستمرع بسیجیان و ر منوگان معسر دوران دفاع مقوس
بند ((و))ماده ()08

اعمال تخيیف خلکان و یا تنمین بخش ا حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های که با تنییو و یا
معرف واحوهاع و ارت کار و امور اجتماع در جهت به کارگیرع نیروع کار جویو مبادرت م
نماینو.
بند ((ز))ماده()08

تمویو اجراع ماده ( )34قانون تسهیل نوسا ع صنایع در طول سال هاع برنامه خنجم توسعه
(با نشستگ خی

ا موعو کارگران بخ

خصوص مشروط به جایگاین نیروع کار جویو )

بند ((س)) ماده ()424

تعمیم و گسترش بیمه روستای و خو

صو در صو نن ا طریق تقویت صنوو بیمه اجتماع

روستاییان و عشایر
ماده ()770

تنمین حق بیمه سهم کارفرما جهت مول بیمه با نشستگ به افرادع که ا ابتواع خیرو ع انقالب
اسالم در کمیته انقالب اسالم و سپاه خاسواران به طور تمام وقت خومت کرده انو  ،به میاان
موت خومت و همچنین ر منوگان که داوطلبانه در جبهه هاع جنگ حضور دا ته انو به میاان
موت حضور.

 -1بندهای مرتبط با بیمه های اجتماعی در قانون بودجه سال  3131کل کشور
بند "ی" تبصره()2

کلیه افرادع که حق بیمه اجتماع روستاییان و عشایر را خرداخت نمودهانو درصورت که در روستا
و هر دیگرع نیا ساکن با نو م تواننو ا ماایاع این قانون در سال  3131استياده نماینو .این
حکم امل افرادع است که در طول ایام اجراع قانون ،حق بیمه خرداخت کردهانو.
بند "الف"تبصره ()41

صنوو با نشستگ
اعتبارات خی بین

کشورع و سا مان تنمین اجتماع

نیروهاع مسلح مکلينو ا محل تمام

وه منورج در قانون بودجه کل کشور که خس ا ط مراحل در اختیار ننها قرار

م گیرد به انضمام دیگر منابع داخل خود و سایر منابع حاصل ا سرمایهگذارعها ،حقو جارع
ساالنه را براع با نشستگان ،موظيین و مستمرعبگیران خود تنمین نماینو.
بند "ب"تبصره ()41

صنوو تنمین اجتماع موظف است کارگااران و خیمانکاران حقیق و افراد حقوق و سایر افرادع
که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگرع طرف قرارداد مخابرات روستای م با نو (موضوع
جاء (و) بنو( )33قانون بودجه سال  3143کل کشور) را خس ا واریا حق بیمه سهم کارگر توسط
کارگاار و خیمانکار(کارگر) و تا مان فروش سهام مویریت براساس قانون تنمین اجتماع و قانون
کار ،تحت خو

بیمه قرار دهنو .در هرصورت و ارتخانههاع ارتباطات و فناورع اطالعات،

تعاون ،کار و رفاه اجتماع و امور اقتصادع و دارای  ،ملام به رفع مشکالت اجراع بنو ( )38قانون
بودجه سال  3133کلکشور مرتبط با کارگااران مخابرات روستای هستنو و رکت متول

رکت

مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران ،خیمانکاران و کارگااران
روستای طبق رایط و ضوابط مقرر در قانون کار م با نو .رعایت رایط و ضوابط مقرر در
قانون کار مانع ا استمرار خرداخت حق بیمه موضوع این بنو نم

ود.

بند "و"تبصره ()41

کارگاه هاع کشاور ع تحت مول نظام صني کشاور ان ،مشمول قانون معافیت ا خرداخت سهم
بیمه کارفرمایان که حواکثر خنج نير کارگر دارنو مصوب  3133/31/33و اصالحات بعوع نن

م با نو .نییننامه اجرائ این بنو توسط و ارت جهاد کشاور ع و صنوو تنمین اجتماع ظرف
یه ماه خس ا تصویب قانون تهیه م

ود و بهتصویب هینتو یران م رسو.

بند "ز"تبصره ()41

حق بیمه سهم مستخوم و کارفرما براع مستخومین رسم دولت که در دوران خیمان و یا قراردادع
توسط صنوو تنمین اجتماع وصول وه است براساس دستورالعمل که توسط و یر تعاون ،کار
و رفاه اجتماع تهیه و ابالغ م

ود به رو رسان

وه و بوون اینکه بار اضاف بر مستخوم تحمیل

کنو ا این صنوو به صنوو با نشستگ منتقل م گردد.
بند"ط"تبصره()42

به منظور افاای

انس ا تغال و خودکيای اعضاع خانوارهاع تحت خو

نهادهاع حمایت و

کمه به خودکيای این خانوارها کمیته امواد امام خمین (ره) و سا مان بهایست کشور مجا نو ا
محل منابع قابل خرداخت به این خانوارها تمام یا بخش ا حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس
حواقل حقو و دستماد سال  3131براع ا تغال یه نير ا اعضاع خانوارهاع تحت خو

به

کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده با نو ،خرداخت نماینو .در این صورت کمکهاع
خرداخت نهاد حمایت به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمه هاینه ماهیانه نوگ به میاان
خرداخت به کارنفرین قطع م

ود.

بند "د"تبصره ()42

با نشستگ خی

ا موعو کلیه مشموالن قانون با نشستگ خی

ا موعو کارکنان دولت مصوب

 3143/3/5و قانون تمویو نن در دستگاههاع اجرائ دولت با موافقت باالترین مقام اجرائ دستگاه
یا مقام مجا موضوع مواد ( )51و ( )51قانون محاسبات عموم کشور و بوون سنوات ارفاق
مجا است .اجراع این حکم ا محل اعتبارات هاینهاع دستگاهها یا صرفهجوی نا

ا کاه

نیروها که میاان نن به تنییو معاونت برنامهریاع و نظارت راهبردع رئیس جمهور م رسو ،قابل
تنمین و خرداخت است.

 -4بررسی اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی
در قانون بودجه سال  3131کل کشور ،اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماع

حوود  854/3هاار

میلیارد ریال است که در مقایسه با قانون بودجه سال  3131در حوود  13درصو افاای

نشان

م دهو که ا این مبلر  852/1هاار میلیارد مربوط به اعتبارات هاینه اع و حوود  3/2هاار میلیارد
ها سرمایه اع است و نسبت به سال گذ ته کاه

ریال مربوط به تمله دارای

دا ته

است(جوول .)3
در قانون بودجه سال  3131کل کشور اعتبارات فصل رفاه وتامین اجتماع

در مجموع  12/1درصو

ا کل اعتبارات امور چهارگانه را به خود اختصاص داده است.
جدول  :3مقایسه اعتبارات فصل رفاه و تأمین اجتماعی در قانون بودجه سال  3131با قانون بودجه
سال  3132کل کشور

نوع هزینه

(میلیون ریال)

قانون بودجه سال

قانون بودجه سال

4327

4323

هزینه ای
تملک دارایی

میزان تغییر

درصد
تغییر

123،154،138

852،154،833

24،444،111

13

3،481،341

3،338،154

-323،185

-3/2

های سرمایه ای
143،431،432

جمع

854،311،258

22،414،442

14/8

منبع :یافتههاع تحقیق
نظام جامع تامین اجتماع

امل دو قلمرو اصل بیمه اع و حمایت است که و ارت تعاون ،کار

و رفاه اجتماع مسولیت امور حاکمیت نن را برعهوه دارد .صنوو تامین اجتماع  ،صنوو
با نشستگ کشورع  ،سا مان بیمه سالمت ،سا مان تامین اجتماع نیروهاع مسلح و صنوو بیمه
اجتماع کشاور ان ،روستاییان و عشایر متول امور بیمه اع هستنو و کمیته امواد امام خمین (ره) و
سا مان بهایست کشور و بنیاد هیو وامور ایثارگران در حو ه حمایت هاع اجتماع ایياع نق
م کننو .عالوه بر نهادهاع یاد وه مرکا خومات حو ه هاع علمیه در مینه امور بیمه اع و
حمایت طالب و نیا ستاد مبار ه با مواد مخور در مینه خیشگیرع ومقابله با نسیب هاع اجتماع
نا

ا مواد مخور فعالیت دارنو (گاارش بودجه .)3131

در این گاارش ،اعتبارات حو ه رفاه و تنمین اجتماع
هاع حمایت

امل بیمه هاع اجتماع و درمان  ،برنامه

و توانمنو سا ع و برنامه حمایت ایثارگران و با تاکیو بر اعتبارات حو ه بیمه هاع

اجتماع در قانون بودجه سال  3131کل کشور مورد بررس قرار م گیرد.
همانطور که در جوول ( )1و نمودار( )3مشاهوه م گردد ،اعتبارات این فصل در قلمرو هاع بیمه
اع و حمایت و ایثارگران به رح ذیل تو یع وه است:
بیمه هاع اجتماع

امل حقو و ماایاع و خومات رفاه با نشستگان و حق بیمه هاع اجتماع

سهم دولت جمعاً حوود 132هاار میلیاردریال ( 54/1درصو ا کل اعتبارات فصل رفاه و تامین
اجتماع )
بیمه هاع سالمت (خایه و تکمیل ) حوود  34هاار میلیارد ریال ( 31/1درصو کل اعتبارات فصل)
امور حمایت و توانمنو سا ع حوود  38هاار میلیارد ریال ( 38/3درصو کل اعتبارات فصل)
امور حمایت و ایثارگران حوود  33هاار میلیارد ریال ( 31/1درصو کل اعتبارات فصل)
سایر موارد (امواد و نجات و مبار ه عرضه مواد مخور و  ).....حوود  3هاار میلیارد ریال ( 3درصو
کل اعتبارات فصل ) (.جوول)1
جدول  :2نحوه توزیع اعتبارات فصل رفاه وتامین اجتماعی در قلمروهای اصلی بیمه ای و حمایتی در
بودجه  3131کل کشور

(میلیارد ریال)
برنامه ها

مبلغ اعتبارا

درصد ازکل

بیمه های اجتماعی و بازنشستگان

132،881

54/1

بیمه های سالمت

34،541

31/1

امور حمایتی و توانمند سازی

38،144

38/3

امور حمایتی و ایثارگران

33،488

31/1

سایر موارد

3،133

3/3

جمع

854،311

344

منبع :قانون بودجه سال  3131کل کشور

نمودار :3ساختار توزیع اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی به تفکیک زیر بخش ها در قانون بودجه
 3131کل کشور
سایر موارد
%1

امور حمایتی و
ایثارگران
%13

امور حمایتی و
توانمند سازی
%14
بیمه های
اجتماعی و
بازنشستگان
%59

بیمه های سالمت
%13

منبع :قانون بودجه سال  3131کل کشور

 -3-4برنامه بیمههای اجتماعی و امور بازنشستگان
مجموع اعتبارات لحاظ وه در قانون بودجه سال  3131کل کشور براع بیمه هاع اجتماع و
امور با نشستگان  132،881میلیارد ریال بوده است که نسبت به قانون بودجه سال3131کل
کشور(114،323میلیارد ریال)در حوود  33/38درصو ر و دا ته است.
ا جمله عوامل ر و اعتبار این قلمرو در قانون بودجه 3131کل کشور کسرع خایه صنوو
با نشستگ کشورع و سا مان تنمین اجتماع نیروهاع مسلح است.
سهم اعتبارات بیمه هاع اجتماع

و امور با نشستگان ا کل اعتبارات رفاه و تامین اجتماع در

قانون بودجه سال  3131کل کشور  54/1درصو است که نادیه به  13درصو نن به برنامه بیمه
هاع اجتماع ردیف  14883و در حوود  31درصو ا این اعتبارات به خرداخت حقو وماایاع
با نشستگان اختصاص یافته است و درحوود  13درصو باق مانوه به دیگر برنامه هاع این حو ه
تعلق گرفته است ( .جوول)1

جدول  :1مقایسه اعتبارات بیمه های اجتماعی و بازنشستگان در قانون بودجه سال 3131
(میلیون ریال)
عنوان برنامه

بودجه سال4323

درصد از کل

دماره طبقه بندی

ارایه خومات رفاه به با نشستگان

334،444

4/1

55،153،833

14/2

38447

خرداخت حقو و ماایاع با نشستگان

333،333،444

31/5

38422

هاینه هاع مربوط به با نشستگان دولت

88،413،321

33/5

38404

خرداخت دیون و با خریو کارکنان

351،318

4/3

118888-08

تنمین دیون مابه التياوت افاای

حقو با نشستگان

144،444

4/3

118888-40

اعتبار موضوع حق بیمه نان خانه دار متنهل با الویت

354،444

4/3

38434

بیمه هاع اجتماع

38444

نان سرخرست خانوار
132،881،454

جمع

344

منبع :قانون بودجه سال  3131کل کشور

 -3-3-4اعتبارات منظور شده برای دستگاههای اجرایی در حوزه بیمه های اجتماعی
()11443
و ارت تعاون کار و رفاه اجتماع متول امور سه و ارتخانه سابق(رفاه و تنمین اجتماع –کار و
اموراجتماع – تعاون ) است  .اعتبارات حو ه رفاه وتامین اجتماع که در اختیار و ارتخانه قرار
گرفته است در حوود  34هاار میلیارد م

با و که  34درصو نن مربوط به بیمه هاع

اجتماع (خرداخت سهم دولت بابت حق بیمه هاع اجتماع باربران ،خادمین مساجو و بافنوگان
فرش) است.
اعتبار بیمههاع اجتماع در نظر گرفته وه براع صنوو با نشستگ کشورع  13،444،444میلیارد
م با و که حوود  35/3درصو ا کل اعتبارات این صنوو را امل م
دولت بابت حق بیمه مشترکان خرداخت م

ود.

ود و به عنوان کمه

در قانون بودجه سال  3131صنوو بیمه اجتماع روستاییان و عشایر  1،144هاار میلیارد ریال
اعتبار منظور وه است که تمام نن به عنوان سهم دولت در حق بیمه اعضاع این صنوو قابل
تخصیص خواهو بود.
سهم اعتبار بیمه هاع اجتماع در اعتبارات کمیته امواد امام خمین (ره) در حوود  2درصو و در
اعتبارات مرکا خومات حو ه هاع علمیه در حوود بی

ا  13درصو را امل م

ود(.جوول )8

جدول  :4اعتبارات منظور شده برای دستگاههای اجرایی در حوزه بیمه های اجتماعی برنامه 11443
(میلیون ریال)
کد دستگاه
414888-2
414888-4

دستگاه اجرایی
و ارت تعاون کار و رفاه اجتماع – بیمه هاع اجتماع
و ارت تعاون کار و رفاه اجتماع – بیمه هاع اجتماع –

قانون بودجه 4323
3،184،444
344،444

کمه به اقشار خاص
414888-7

صنوو با نشستگ کشورع

13،444،444

414888-1

صنوو بیمه اجتماع کشاور ان،روستاییان و عشایر

1،144،444

472088-4

کمیته امواد امام خمین (ره)

1،311،444

434188-4
434188-7

سا مان بهایست کشور -بیمه هاع اجتماع
سا مان بهایست کشور -بیمه هاع اجتماع  -حق بیمه سهم

114،444
14،325

کارفرمای کارکنان اغل درمراکا نگه دارع معلولین
437188-4

سا مان تنمین اجتماع

1،331،421

444478-4

سا مان تنمین اجتماع نیروهاع مسلح

35،444،444

444804-7

مرکا خومات حو ه هاع علمیه

3،138،811

55،153،833

جمع

جمع

منبع :قانون بودجه سال  3131کل کشور

 -2-3-4اعتبارات منظور شده برای دستگاههای اجرایی در حوزه بیمه های اجتماعی
برنامه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان( ردیف)11442
همان گونه که مطرح و سهم اعتبارات براع بیمه هاع اجتماع و امور با نشستگان در قانون
بودجه 3131کل کشور نادیه 132،881میلیارد ریال و 31درصو نن به خرداخت حقو و ماایاع
با نشستگان ردیف  14881اختصاص دارد و نکته حایا اهمیت در این قانون سهم باالع برنامه
مابور م با و که رونو افاایش وابستگ صنوو هاع بیمه اع را به بودجه دولت نشان م دهو
این افاای

به دلیل قوانین حمایت جویو و افاای

مصارف صنوو ها به خصوص در قوانین

بودجه سنوات گذ ته است.
در قانون بودجه سال  315 ،3131هاار میلیارد ریال به صنوو با نشستگ کشورع اختصاص
یافته در حوود  311هاار میلیارد ریال در ستون حقو وماایاع منظور وه است که با اصول بیمه
اع وجاء(( ))3بنو ((الف)) ماده ( )13قانون برنامه خنجم توسعه مبن بر کاه

وابستگ

این

صنوو ها به کمه ا محل بودجه عموم دولت به استثناع سهم قانون دولت در حق بیمه مغایر
است با این حال مبلر  34/5درصو کل اعتبارات این صنوو مربوط به برنامه حقو و ماایاع
با نشستگان م با و.
اعتبار سا مان تنمین اجتماع نیروهاع مسلح در قانون بودجه  3131کل کشور بالر بر 331،114
میلیارد ریال م با و که سهم برنامه حقو و ماایاع با نشستگان در حوود  33درصو نن م با و
(گاارش تحلیل الیحه بودجه )3131 ,3131
جوول ذیل سهم دو دستگاه مابور را ا اعتبار برنامه خرداخت حقو و ماایاع با نشستگان نشان
م دهو(جوول .) 5
جدول  :5اعتبارات منظور شده برای دستگاههای اجرایی در حوزه بیمه های اجتماعی برنامه پرداخت
حقوق و مزایای بازنشستگان ردیف 11442
(میلیون ریال)
دستگاه اجرایی

قانون بودجه 4323

در صد از کل

کد دستگاه
444478-4

سا مان تنمین اجتماع نیروهاع مسلح

28،513،444

%85

414888-7

صنوو با نشستگ گشورع

31،835،444

%55

جمع

333،333،444

%344

منبع :قانون بودجه سال  3131کل کشور

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
در خصوص اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماع توجه به این نکته ال م است که سهم حقاو و
ماایاع با نشستگان در کل اعتبارت فصل به حو چشمگیرع رسیوه است که حاوود  12درصاو ا
کل اعتبارات فصال را باه خاود اختصااص داده اسات و  55درصاو اعتباارات حقاو و ماایااع
با نشستگان به صنوو با نشستگ کشورع و مابق به سا مان تانمین اجتمااع نیروهااع مسالح
اختصاص یافته است و این رونو بیان کننوه وابستگ صنووقهاع مابور به بودجه عموم دولت م
با و که با بنو ((الف)) ماده  13قانون برنامه خنجم توسعه (مبن بر لاوم کاه

وابساتگ صانوو

ها به بودجه دولت بجا مشارکت در حق بیمه )نیا مغایرت دارد.
در نظام تامین اجتماع کشور عمالً حو ه هاع حمایت و بیمه اع دچار تواخل وظیيه وه اسات
و موجب انتقال بخ

عموه اع ا تکالیف و مسئولیت هاع بخ

حمایت به نظاام بیماه اع اوه

است .این امر سبب گردیوه که اصول علم  ،ضوابط بیماهاع و محاسابات اکچوئاوع صانووقهاع
با نشستگ را به طور جوع مخووش کنو.
ا سوع دیگر قوانین بودجه سنوات ساالنه با اهواف کوتاه موت بودجهاع و در انطبا با برنامه ها
و فعالیتهاع ساالنه تنظیم م

ونو .بنابراین خی

بینا تغییارات بنیاادع در نظاام تاامین اجتمااع

نیا منو برنامههاع بلنوموت م با و در هماین راساتا اساتقرار نظاام تانمین اجتمااع چناو الیاه
(ماده12قانون برنامه خنجم توسعه) و فراهم سا ع مینه خو

فراگیر بیمه هاع اجتماع (ماده 81

برنامه خنجم توسعه ) م توانو یک ا راهکارهاع سامانوه نظام تامین اجتماع گردد.
در قانون بودجه سال  3131کل کشور اعتبارع بابت تندیه دیون دولت به سا مان تامین اجتماع و
صنوو هاع با نشستگ خی

بین نشوه است این در حال است که باا اجاراع تکاالیف قاانون

جارع،به بوه هاع معوقه دولت به سا مان تنمین اجتماع و صنووقهاع وابسته اضافه م
م بایست این موضوع در قوانین بودجه سنوات نت مو نظر قرار گیرد.

ود کاه

منابع و مأخذ
 .3قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (.)3100-3104
 .2قانون بودجه سال  3101کل کشور (.)3101
 .1گزارش تحلیلی الیحه بودجه  ،3101مرکز پژوهش های مجلس.

