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 كل كشور 2990بررسي اليحه بودجه 

 تحليلي بر اعتبارات جبران خدمت كاركنان و رفاه اجتماعي .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

 در جهت تغييرات ساختاري مثبتی ،کشور نسبت به سنوات پيشينکل  1331اليحه بودجه سال  .2

يكی از نقايص مهم بودجه تنظيم شده اين است که به کماکان اما اي داشته است شفافيت بودجه

ترين سؤاالت نظير اينكه دولت ساليانه چه ميزان اعتبار بابت حقوق و مزاياي کارکنان تخصيص اصلی

همچون بودجه سنوات قبل  1331اليحه بودجه سال  دهد و عمالًخ نمیکند، پاسدهد يا هزينه میمی

 .يابداي )جاري( براي اين امر تخصيص میفاقد اين شفافيت است که چه ميزان از اعتبارات هزينه

در  یاما همچنان نقاط ضعف و ابهامات 1331با وجود اصالحات صورت گرفته در اليحه بودجه سال  .1 

سهم حقوق و دستمزد مستمر و شده اليحه تنظيمدر  .شودکنان مالحظه میفصل جبران خدمت کار

 .غيرمستمر از هزينه جبران خدمات دولت مشخص نيست

سال  هزار ميليارد ريال در 313 سهم اعتبارات جبران خدمات کارکنان از 1331در اليحه بودجه سال  .9

اعتبارات رشد با  متناسبي )درصد 1/3شدي رسيده که ر 1331در سال هزار ميليارد ريال 1.214 به 1331

هزار ميليارد ريال  134از درصد رشد  1/43است، اما اعتبار فصل ششم )رفاه اجتماعی( با  داشته (ايهزينه

ود متعارف حدنارشد  اين .است را تجربه کردهمتعارف ناه رشدي ريال افزايش يافته ک هزار ميليارد 321به 

بدهی حسابرسی شده تأديه  بابتهزار ميليارد ريال از اين افزايش  32که  هزار ميليارد ريال است 142

و نيز صندوق  (هزار ميليارد ريال 02)اجتماعی نيروهاي مسلح  تأمينسازمان  صندوقدو دولت به 

هزار ميليارد ريال نيز ناشی از رشد  32حدود  و باشدمی (هزار ميليارد ريال 42) بازنشستگی کشوري

  .بارات مربوط به کمك به پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوري استنامتعارف اعت

تحت پوشش صندوق  سهم اعتبار مربوط به کمك دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان .4

سهم اعتبار  ، حال آنكهدرصدي داشته است 44رشدي  1331اليحه بودجه سال  کشوري در بازنشستگی

 32با  1331در اليحه بودجه سال اجتماعی نيروهاي مسلح(  تأمين)سازمان ي حقوق بازنشستگان لشگر

هزار  02البته دولت در سال جاري اعتباري معادل  .مواجه بوده است 1331 درصد کاهش نسبت به سال

ميليارد ريال نيز بابت پرداخت کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پايور و وظيفه نيروهاي 

ر رسد دمینظر به اجتماعی نيروهاي مسلح پرداخت کرده است که تأمينظامی به سازمان نظامی و انت

شده کمك به پرداخت حقوق بازنشستگان در اعتبارات اين سازمان منظور می ،عنوانبا سنوات گذشته 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش ___________________________________________________________ 

 

2 

با لحاظ کردن اين اعتبار باز هم شاهد رشد منفی اعتبارات مربوط به کمك به پرداخت حقوق  .است

هزار ميليارد ريالی دولت به اين  02نشستگان اين صندوق هستيم که ظاهراً ناشی از پرداخت بدهی باز

 .است 1331در سال  صندوق

هزار ميليارد ريال  112اي بنياد شهيد مبلغ سرجمع اعتبارات هزينه 1331در اليحه بودجه سال  .4

درصد  4/3ريال( از رشدي معادل هزار ميليارد  122) 1331برآورد شده که نسبت به بودجه سال 

 راستاي تمرکززدايی بنياد شهيد اين است که درنكته قابل مالحظه در اعتبارات  .برخوردار بوده است

  .آمده است (4-12)جدول  1331سال  بودجه به تفكيك استانی دراعتبارات اين دستگاه  ،ايبودجه

اعتباري  1331بودجه سال ي مندرج در اليحه ادهد از مجموع اعتبارات هزينهمی ها نشانبررسی .6

هاي اي( صرف پرداخت هزينههزينه درصد اعتبارات 4/41هزار ميليارد ريال )يعنی  1.323معادل 

هاي دولتی و نهادهاي نظامی و انتظامی خواهد شد و اعتباري ها، مؤسسات و سازمانپرسنلی وزارتخانه

رداخت حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري و افراد تحت هزار ميليارد ريال نيز بابت پ 431معادل 

اعتباري  1331در سال درمجموع  اي( خواهد شد کهدرصد اعتبارات هزينه 1/10) پوشش بنياد شهيد

اي( صرفاً براي پرداخت حقوق و مزاياي درصد اعتبارات هزينه 3/14هزار ميليارد ريال ) 1.142معادل 

اجرايی و والدين شهدا هزينه خواهد شد که در مقايسه با اعتبار سال  هايشاغلين و بازنشستگان دستگاه

  .درصدي هستيم 1/13هزار ميليارد ريال( شاهد افزايشی  1.043) 1331

سازي حقوق آن دسته از متناسب منظوربههزار ميليارد ريال  34مبلغ  1331در قانون بودجه سال  .0

ريال است تخصيص داده  42.222.22آنان کمتر از  که حقوق ماهانه کشوري و لشگري بازنشستگان

نظر به .هزار ميليارد ريال کاهش يافته است 12به  1331شده بود که اين رقم در اليحه بودجه سال 

تبصره  «ج»بند  توان انتظار داشت اهدافنمیبا توجه به تعداد بازنشستگان رسد با اين ميزان اعتبار و می

  .دگيرتحقق  1331ودجه سال اليحه بواحده  ماده «14»

کل  1331قانون، در مقايسه با قانون بودجه سال « 14»تبصره  «الف»اصالحات اعمال شده در بند  .3

( قانون مديريت خدمات 11ماده )« 3»کشور ابهامات موجود در مورد حقوق مقامات موضوع تبصره 

ا برطرف و سبب شده است تا در قبال اند راز تفاوت تطبيق برخوردار شده 1331کشوري را که تا سال 

 .گيردعدالت صورت بر مبتنی کنند برخورد يكسان وگيري میافرادي که از سمت مقام کناره همه

سال اول اجراي برنامه نسبت به تا پايان است کرده مكلف را دولت  ،برنامه ششمقانون ( 43ماده ) .9

ري و نگهداري از چنين برداايجاد، بهره یطبيعطور به .اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کندراه

رود اثر آن در بودجه سنواتی هايی به همراه خواهد داشت که انتظار میاي در بدنه دولت هزينهسامانه

لكن هيچ نشان مشخصی از اهتمام دولت براي اقدام در جهت تحقق ماده  .هاي دولتی ديده شوددستگاه

 .شودکل کشور مشاهده نمی 1331بودجه سال ر اليحه دبرنامه ششم توسعه ( 43)
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کل کشور همانند  1331اليحه بودجه سال ساختار بودجه دولت در زمينه جبران خدمات کارکنان در  .27

درج تحقق تكاليف من بستر الزم را براينحوي که سنوات گذشته با اشكاالت و ابهاماتی مواجه است، به

که ايجاد سامانه ثبت اطالعات حقوق و مزايا  ،آن« 3»شم توسعه و تبصره ( قانون برنامه ش43در ماده )

 .دسازفراهم نمیهاي اجرايی کشور است، و از بين بردن شكاف حقوق و مزايا در بين کارکنان دستگاه

( 24ميزان سقف معافيت مالياتی موضوع ماده ) کل کشور، 1331سال اليحه بودجه  «1»در تبصره  .22

  .نداشته است 1331تغييري نسبت به سال هاي مستقيم تقانون ماليا

 نتأميسازمان هاي خود به دولت موظف به تأديه بدهی ،قانون برنامه ششم توسعه( 14) مادهبراساس  .21

 دهد رديفی براياما بررسی اعتبارات تخصيص داده شده به اين سازمان نشان می ،اجتماعی شده است

 .ه دولت به اين سازمان در نظر گرفته نشده استهاي حسابرسی شدبدهیتأديه 

 از قبيل آننيازهاي پيش و مقدمات تحققبدون  «42»تبصره « د»بند « 4» اجراي صحيح جزء .29

ها، محاسبه قيمت تمام شده، ريزي عملياتی، محاسبه دقيق هزينهاجراي حسابداري تعهدي، اجراي برنامه

 و تأمينو  هاهاي عملياتی دستگاهاعتبارات مورد نياز برنامه و کاملبموقع  حصول اطمينان از پرداخت

موجب  تواندمی باشدر پذيناامكان درج حكمی که اجراي آن عمالً .نيستامكانپذير  انی،آموزش نيروي انس

 .اهداف آن شود تأميندر انحرافاتی 

س از رفع ابهامات پ دباياست  آمده کل کشور 1331سال در اليحه بودجه  1احكامی که ذيل جدول  .24

 .ذکر شودواحده  ماده هايتبصره عنوانبه
 

 چارچوب گزارش

 مستقل تهيه شده است: حاضر در پنج بخشگزارش 

نسبت به بودجه سنوات قبل مورد بررسی  1331اليحه بودجه سال  در بخش اول تغييرات ساختاري

 .قرار گرفته است

بران خدمت کارکنان( و ششم )رفاه اجتماعی( در بخش دوم اعتبارات مربوط به فصول اول )ج

 .بررسی شده است

 .باشدو بازنشستگان کشوري و لشگري میشاغالن  بخش سوم، تحليلی بر اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي

مربوط به حوزه جبران خدمت کارکنان اليحه بودجه واحده  ماده هايتبصرهبخش چهارم، به ارزيابی 

  .پردازدمی

قانون برنامه ششم توسعه و با  1331سال بخش پنجم به بررسی همسويی اليحه بودجه يت در نها

  .پرداخته است هاي توسعه کشورقانون احكام دائمی برنامه
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 2990 سال تغييرات ساختاري اليحه بودجه ـ بخش اول

و  ر شدن بودجهتشفافآن مهمترين  نسبت به سنوات قبل تغييراتی داشته که 1331اليحه بودجه سال  -

ه گانهفت سازي فصولو شفاف هاي متفرقهساماندهی رديفدر همين راستا  .باشداي میبودجهتمرکز  عدم

مشتمل بر  1-1هاي اجرايی و ارائه آن به تفكيك فصول هزينه در قالب جدول اي دستگاهاعتبارات هزينه

هاي بالعوض، ي اموال و دارايی، يارانه، کمكهاجبران خدمت کارکنان، استفاده از کاالها و خدمات، هزينه

 .رسد سبب شفافيت بيشتر بودجه شده باشدنظر میاقداماتی است که به ازجملهها رفاه اجتماعی و ساير هزينه

اما حذف ستون مربوط به حقوق و مزاياي مستمر  ،رغم تغييرات مثبتی که در ساختار بودجه شاهد هستيمبه

( اين عدم 1-1( و جايگزينی آن با ستون جبران خدمات کارکنان )جدول 1جدول  هاي اجرايی )دردستگاه

شفافيت را ايجاد کرده است که مشخص نيست چه مقدار از اعتبار جبران خدمات کارکنان از طريق خزانه 

دستگاه اجرايی برعهده  هاشود و چه سهمی از پرداختدولت )حقوق و مزاياي مستمر( پرداخت می

سهم حقوق و دستمزد مستمر و  1331اليحه بودجه سال  در درواقع .استي غيرمستمر( ها)پرداخت

  .نيستغيرمستمر از هزينه جبران خدمات دولت مشخص 

 نواقصمهمترين  يكی از همچناناما  1331با وجود اصالحات صورت گرفته در اليحه بودجه سال  -

ابت نه چه ميزان اعتبار بر اينكه دولت ساالترين سؤاالت نظيبودجه تنظيم شده اين است که به اصلی

همچون  1331بودجه سال دهد و عمالً اليحه ، پاسخ نمیدهدتخصيص میحقوق و مزاياي کارکنان 

اي )جاري( براي اين امر بودجه سنوات قبل فاقد اين شفافيت است که چه ميزان از اعتبارات هزينه

ل دوم )استفاده از کاالها و خدمات(، ششم )رفاه بخشی از اعتبارات فصو درواقع .يابدتخصيص می

ها( نيز بابت پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر کارکنان اجتماعی( و هفتم )ساير هزينه

هاي عبارت ديگر، هزينهبه .شودهاي اجرايی و نيروهاي خدماتی، شرکتی و قراردادي هزينه میدستگاه

هايی است که اعتبار مربوط به هاي اجرايی )منظور دستگاهستگاهمربوط به حقوق و مزاياي کارکنان د

شود(، صرفاً معطوف به اعتبار فصل بينی میهاي سنواتی پيشحقوق و مزاياي کارکنان آنان در بودجه

  .اول )جبران خدمت کارکنان( نيست

 

 ( ه اجتماعي)رفا ـ نگاهي كلي به اعتبارات فصول اول )جبران خدمت كاركنان( و ششم دومبخش 

 اعتبار جبران خدمت كاركنان )فصل اول( .2-1

سال  هزار ميليارد ريال در 313 سهم اعتبارات جبران خدمات کارکنان از 1331بودجه سال در اليحه 

درصد داشته که  1/3رسيده است که رشدي معادل  1331هزار ميليارد ريال در سال  1.214 به 1331
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 .بوده است 1ايرشدي همسو با اعتبارات هزينه

هاي هاي اجرايی در بودجه عمومی را طی سال، روند اعتبار جبران خدمت کارکنان دستگاه1جدول 

 .دهدنشان می 1331تا  1324

 

 )ميليارد ريال(   جبران خدمات كاركنان در بودجه عمومي دولت .2جدول     

 قانون بودجه سال
 اصالحيه

 يا متمم بودجه

 كلجمع

 اعتبار ساليانه

 رشد نسبت به

 سال قبل )درصد(

1324 24.141 30.201 142.031 - 

1320 111.103 33.222 143.103 44 

1321 134.443 31.322 112.102 1/14 

1321 112.112 42.212 123.041 3/14 

1322 441.211 - 441.211 4/42 

  443.420 4/3اصالحيه 442.420 1323

1332 412.300 - 412.300 3/11 

1331 313.144 - 313.144 0/14 

1334 032.244 - 032.244 0/11** 

1333 101.012 - 101.012 41 

1334 143.011 - 143.011 3/2-** 

1330 211.332 - 211.332 40 

1331 313.112 - 313.112 13.3 

 3.1 1.214.313  1.214.313 1331اليحه 

 ميليارد  41.222مجلس شوراي اسالمی، اعتباري معادل  44/12/1323مصوب  1323( قانون اصالح بودجه سال 0موجب ماده )به

لذا  .اي اضافه شده است که بخش قابل توجهی از آن براي فصل جبران خدمات کارکنان تخصيص يافته استريال به اعتبارات هزينه

 .سرجمع اين مبلغ به اعتبار فصل اول افزوده شده است

  يی اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگی افراد تحت جابجابه جهت  1334اعتبار سال  و رشد منفی 1334منطقی سال غيررشد

 1334آن در سال  مجدد و بازگشت 1334پوشش صندوق بازنشستگی کشوري از فصل رفاه اجتماعی به فصل جبران خدمات در سال 

  .است

 

 اعتبار رفاه اجتماعي )فصل ششم( .1-1

هزار ميليارد  322به  1331سال  در قانون بودجههزار ميليارد ريال  134اعتبارات فصل رفاه اجتماعی از سهم 

که رشدي غيرمتعارف  4درصد رشد مواجه شده است 1/43با  ورسيده است  1331بودجه سال در اليحه ريال 

درصد را منظور کنيم اعتبار اين فصل در اليحه  3اگر براي اعتبار رفاه اجتماعی نيز رشدي معادل  .است بوده

آنكه اين فصل از بودجه حال  افزايش يابد،هزار ميليارد ريال  2.132بايد به اعتباري حدود  1331ودجه سال ب

                                                 

رسيده كه رشدي معادل  2.114.257.159به  7931در سال  2.895.739.414اي از تبارات هزينهرقم اع 7931در اليحه  . 1

 .درصد داشته است 3/5

درصد رشد داشته  1/29هزار ميليارد لاير رسيده است كه  359هزار ميليارد لاير به  132اعتبارات فصل رفاه اجتماعي از  . 2

  .است
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بررسی اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوري  .دهدمی نشانهزار ميليارد ريال رشد غيرمتعارف را  142حدود 

هزار  32دهد که نشان می 1331 در مقايسه با سال 1331اجتماعی نيروهاي مسلح در سال  تأمينو سازمان 

هزار  02) بدهی حسابرسی شده دولت به اين دو صندوقتأديه  اعتبار ناشی از ميليارد ريال از اين افزايش

هزار ميليارد ريال نيز صندوق بازنشستگی کشوري(  42اجتماعی نيروهاي مسلح و  تأمينميليارد ريال سازمان 

نيز ناشی از رشد نامتعارف اعتبارات مربوط به کمك به پرداخت حقوق  هزار ميليارد ريال 32حدود و  باشدمی

 به نحوي که سهم اعتبار مربوط به کمك دولت بابت پرداخت؛ بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوري است

ريال است که نسبت  1هزار ميليارد 442معادل  1331اليحه بودجه سال  حقوق به بازنشستگان کشوري در

اين  .دهدرا نشان میدرصدي  44رشدي  ه استهزار ميليارد ريال بود 122که  1331ه سال به قانون بودج

درصد کاهش  32با  1331در حالی است که سهم اعتبار حقوق بازنشستگان لشگري در اليحه بودجه سال 

ريال  4دهزار ميليار 34به  1331هزار ميليارد ريال در سال  104مواجه بوده که از رقم  1331نسبت به سال 

هزار ميليارد ريال بابت  02البته دولت در سال جاري اعتباري معادل  .کاهش داشته است 1331در سال 

پرداخت کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پايور و وظيفه نيروهاي نظامی و انتظامی به سازمان 

نوات گذشته تحت عنوان کمك رسد در سمینظر به اجتماعی نيروهاي مسلح پرداخت کرده است که تأمين

شده است که با لحاظ کردن اين اعتبار باز به پرداخت حقوق بازنشستگان در اعتبارات اين سازمان منظور می

هم شاهد رشد منفی اعتبارات مربوط به کمك به پرداخت حقوق بازنشستگان اين صندوق هستيم که ظاهراً 

الزم به توضيح است  .است 1331در سال  ولت به اين صندوقهزار ميليارد ريالی د 02ناشی از پرداخت بدهی 

 1331اجتماعی نيروهاي مسلح در سال  تأمينکه مجموع اعتبارات دو صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان 

هزار  413که  1331باشد که در مقايسه با سال هزار ميليارد ريال می 434و  هزار ميليارد 324به ترتيب 

  .دهدمی درصد را نشان 0/40و  0/31هزار ميليارد ريال بوده است به ترتيب رشدي معادل  120ميليارد ريال و 

اعتبارات  3جدول  002222-31اعتبار نيز از محل رديف ميليارد ريال  12.222مبلغ  ذکر است شايان

 بگيران وحقوق بازنشستگان، وظيفه سازيمتناسببراي  1331اليحه بودجه سال  هاي متفرقهرديف

هزار ميليارد  34 که اين رقم در سال گذشته معادل بينی شده استبگيران کشوري و لشگري پيشمستمري

 .ريال بوده است

  

                                                 

هزار  49اي حسابرسي شده دولت به صندوق بازنشستگي كشوري، مبلغي معادل هاين رقم با كسر مبلغ تسويه بدهي .7

 .ميليارد لاير است

هاي حسابرسي شده دولت به صندوق بازنشستگي كشوري، مبلغي رقم محاسبه شده با كسر مبلغ تسويه بدهي .2

 .هزار ميليارد لاير است 89معادل 
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وري و بازنشستگان كش نـ تحليلي بر اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي شاغال سومخش ب

 و لشگري 

هاي ها و مؤسسات و سازمانهوزارتخان 2هاي پرسنليتحليلي بر اعتبارات مربوط به هزينه .2-9

 دولتي و نهادهاي نظامي و انتظامي 

هاي ها و مؤسسات و سازمانوزارتخانهشاغالن  حقوق و مزايايپيش از ورود به بخش تحليل اعتبارات 

قانون مادر در حوزه نظام پرداخت در کشور و  عنوانبه مروري بر قانون مديريت خدمات کشوري ،دولتی

  .به حقوق و مزاياي بخش عمومی کشور خواهيم داشتهاي مربوط آسيب

اهميت اين  .شوراي نگهبان رسيد تأييدبه  12/1/1321قانون مديريت خدمات کشوري در تاريخ 

شود که از يك طرف روکراسی و نظام اداري در توسعه کشور مربوط میوقانون به کليدي بودن نقش ب

توسعه کشور است و از طرف ديگر خود موجد و مولد هاي مجري نظام اداري و ابزار اجراي برنامه

  .هاي توسعه استبرنامه

هاي نظام اداري در هر نظامی گوياي نگرش آن نظام به چگونگی کارگردانی و مديريت ويژگی درواقع

حقق آن در ت تأثيرکشور است و نقش نظام اداري در ساختارهاي سياسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و 

کننده است که بدون نوسازي و متكامل کردن آن تحقق اي تعيينهاي کالن جامعه به اندازهاهداف نظام

 .انداز بلندمدت کشور ممكن نخواهد بودچشم

سال حاکميت قانون استخدام کشوري،  42رو قانون مديريت خدمات کشوري که بعد از ازاين

ترين سند و ترين برنامه و جديجامع هاي تحول در بوروکراسی کشور را هدف قرار داده است،برنامه

منشوري است که بعد از انقالب اسالمی، هدايت راهبردي تحول در نظام اداري کشور را برعهده گرفته 

هاي اجرايی داراي قوانين و مقررات مختلف قرار بود تمام دستگاهاينكه رغم سفانه اين قانون بهأمت .است

سال و درحالی که هنوز دوره آزمايشی خود را  12زديك به را تحت پوشش قرار دهد، پس از گذشت ن

هاي اجرايی و در اجراي قوانين مصوب مجلس موجب رفتارهاي دولت و دستگاهکند، عمالً و بهسپري می

هم خصوص در فصل دهاي هيئت دولت به قانونی ناکارآمد و فاقد جامعيت بهتصويبنامهشوراي اسالمی و 

  .ده استش)حقوق و مزايا( تبديل 

اند شمول اين قانون خارج شدهبسياري از هاي اجرايی دهد تاکنون دستگاهبررسی قوانين نشان می

 .(4)جدول  و اين روند کماکان ادامه دارد

 

                                                 

هاي مربوط به بيمه و و مزاياي مستمر و غيرمستمر پرداختي و هزينه هاي پرسنلي در اين گزارش حقوقمنظور از هزينه .7

هاي دولتي و نهادهاي نظامي و ها و مؤسسات و سازمانشاغلين وزارتخانه ...وذهاب، تغذيه ودرمان بازنشستگي، اياب
  .انتظامي است
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 اندمديريت خدمات كشوري خارج شدههاي اجرايي كه تاكنون از شمول قانون دستگاه .1 لجدو

 تاريخ خروج مجوز قانوني نام دستگاه

سسات و نهادهاي عمومی غيردولتی، وزارت اطالعات، مؤ

ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام، مجلس خبرگان رهبري و نهادهاي نظامی و انتظامی

( قانون مديريت خدمات 111ماده )

 کشوري
12/1/1321 

 سازمان بازنشستگی کشوري

( اساسنامه سازمان به 2ماده )« ث»بند 

هـ مورخ 31323/ت 141442شماره 

44/2/1321 

44/2/1321 

اي ههاي تابعه و دستگاهسازمان انرژي اتمی ايران و شرکت

 وابسته
 10/12/1323 ( قانون برنامه پنجم توسعه131ماده )

 10/12/1323 ( قانون برنامه پنجم توسعه24ماده ) صندوق توسعه ملی

ی و ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشدانشگاه

هايی که داراي مجوز از شوراي گسترش فرهنگستان

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش عالی وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع قانونی 

باشند و اعضاي هيئت علمی ستادي وزارت ذيربط می

علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و 

 ق رفاه دانشجويانصندوآموزش پزشكی و 

( قانون برنامه پنجم 42ماده )« ب»بند 

 توسعه
10/12/1323 

کارکنان ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 

 سازمان انتقال خون ايران و سازمان غذا و دارو

براساس مصوبه شوراي کارکنان مذکور 

 «ب»عالی انقالب فرهنگی مشمول بند 

م توسعه قرار ( قانون برنامه پنج42ماده )

وزارت علوم، تحقيقات و  و گرفتند

موجب تصميم نيز به فناوري

جمهور دولت دهم مشمول بند رئيس

 ( قرار گرفت42ماده )« ب»

10/12/1323 

 هاي تابعه وزارت نفتشرکت
( قانون وظايف و اختيارات 12ماده )

 وزارت نفت

13/4/1331 

 

 ن توسعه وگسترش و نوسازي صنايع ايران، سازما سازمان

نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران، سازمان صنايع 

هاي هاي صنعتی ايران، شرکت شهركکوچك و شهرك

اي ذيربط پتروشيمی در وزارت کشاورزي و سازمان توسعه

 نفت

( قانون رفع موانع توليد 0ماده )

 پذير و ارتقاي نظام مالی کشوررقابت
1/4/1334 

 يرانا بانك مرکزي جمهوري اسالمی
( قانون 12ماده )« الف»بند « 1»جزء 

 .1301پولی و بانكی کشور مصوب 
12/4/1301 

   1مجلس شوراي اسالمی

 

 

                                                 

ز نظام پرداخت مجلس شوراي اسالمي تبعيت ها نيز اهاي تابعه مجلس شوراي اسالمي شامل كتابخانه و مركز پژوهشسازمان .7

 .كنندمي
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اينكه تابع مقررات و ضوابط اين قانون هستند، رغم به ها نيزالزم به توضيح است بسياري از دستگاه

ز امتيازاتی بيشتر از فصل دهم موجب مصوبات هيئت وزيران و مجلس شوراي اسالمی، به نوعی ااما به

 .(3)جدول  اند)حقوق و مزايا( اين قانون برخوردار شده

 

از حقوق و شوراي اسالمي از طريق مصوبات هيئت وزيران و مجلس  يي كههادستگاه .9 جدول

 اندبرخوردار شده هاي قانون مديريت خدمات كشوريي به نسبت ظرفيتمزاياي بيشتر

 نيمجوز قانو نام دستگاه
تاريخ 

 تصويب
 10/12/1323 ( قانون برنامه پنجم توسعه02ماده )« ح»بند  هاها و بيمههاي دولتی، بانكشرکت

هاي اجرايی کارکنان برخی دستگاه

تابع قانون مديريت خدمات کشوري 

وزارت کشور و نهاد  نظير

 جمهوريرياست

 10/12/1323 ( قانون برنامه پنجم توسعه02ماده )« الف»بند 

هاي پزشكی قانونی کشور و سازمان

 انتقال خون ايران

 و یالعاده خاص کارمندان سازمان پزشكی قانونقانون فوق

 سازمان انتقال خون ايران
4/3/1332 

هاي تابعه و وزارت قوه قضائيه، سازمان

 دادگستري

مه تصويبنا) ( قانون برنامه پنجم توسعه02ماده )« الف»بند  

 (120/م/ت 32/1142ه هيئت وزيران به شمار
42/12/1332 

ها سازمان دامپزشكی و سازمان زندان

 ی و تربيتی کشورتأمينو اقدامات 

هاي پزشكی العاده خاص کارمندان سازمانقانون تسري فوق

قانونی کشور و انتقال خون ايران به کارمندان سازمان 

ی و تأمينها و اقدامات دامپزشكی کشور و سازمان زندان

 کشورتربيتی 

41/4/1331 

 12/0/1334 هـ43414/ت124111تصويبنامه هيئت وزيران به شماره  وزارت نيرو

کتابخانه مجلس شوراي اسالمی و 

 هاي مجلسمرکز پژوهش
 1333 رئيسه مجلس شوراي اسالمیهيئتمصوب 

 

ت ون مديريهاي تابع قاندر کنار موارد فوق برخی مجوزهاي قانونی وجود دارند که تعدادي از دستگاه

هايی خارج از قاعده را به مديران خود پرداخت هاي قانونی پرداختموجب اين ظرفيتخدمات کشوري به

 اهم اين قوانين عبارتند از: .کنندمی

يك درصد از وجوهی که بابت ماليات  دهدمیاجازه  هاي مستقيم:( قانون ماليات120ماده ) -

هاي دولتی( در حساب درآمد شرکت استثناي ماليات برهد )بشوو جرائم موضوع اين قانون وصول می

 حسابرسی و مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در امور مالياتی و

اين  .دخرج نماي ،دارندثري مبذول داشته يا ؤکسانی که در امر وصول ماليات فعاليت م تشويق کارکنان و

 .عاف استپرداخت از شمول ماليات م

 از(% 3) درصد سه  دهداجازه می: افزوده( قانون ماليات بر ارزش99ماده )« 2»تبصره  -
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تشويق  و آموزش تجهيزات، خريد براي د،شومی واريز ماده اين موضوع هايحساب به که واريزي وجوه

 شمول از یوصول پاداش عنوانبه بند اين استناد به پرداختی وجوه .دکن هزينه حسابرسی و کارکنان

 .مستثناست مغاير مقررات و کليه ماليات

( از منابع موضوع 42%بيست درصد ) دهداجازه می ( قانون امور گمركي كشور:262) ماده -

هاي رفاهی و درمانی و کمك هزينه منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه( اين قانون به112ماده )

هاي تحت مديريت و نظارت ی که در مكانيي اجراهامسكن کارکنان گمرك و کارکنان ساير دستگاه

پرداخت  .دکن، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايند( اين قانون خدمت ارائه می14گمرك موضوع ماده )

ها و ستادهاي گمرك هاي مرزي زمينی و دريايی، گمرك فرودگاهپاداش براي کارکنان مستقر در گمرك

 .است 0/1و  4، 3ب ها به ترتيب با ضريدر مراکز استان

( از منابع موضوع ماده %12ده درصد ) دهداجازه می ( قانون امور گمركي كشور:261) ماده -

بردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرك  منظور آموزش، پژوهش و باال( اين قانون به112)

  .گرددشود، هزينه میوري کارکنان گمرك و وصول حقوق دولت و ساير اموري که موجب افزايش بهره

نفت و نظير وزارت  هاي اجرايیدستگاه عضیدهد ببرخی ديگر از قوانين موضوعه که اجازه می -

 .هاي تابعه بخشی از درآمدهاي عمومی را صرف پرداخت پاداش و تشويق کارکنان خود کنندشرکت

ضوع پرداخت پاداش مسائل مربوط به حوزه نظام پرداخت که مورد اشاره قرار گرفت، موبر عالوه

هاي اخير مشكالت زيادي را ايجاد کرده به نحوي که با پايان خدمت از ديگر مسائلی است که طی سال

هاي غيرمتعارف تحت اين عنوان فلسفه وجودي خود فاصله گرفته و در بسياري از موارد شاهد پرداخت

که از قوانين و  هستيم جرايی کشورهاي ادر آن دسته از دستگاهويژه به هاي اجرايی کشوردر دستگاه

کارمندانی که در دوران خدمت خود بيشترين ميزان دريافتی را داشتند  .کنندمقررات خاص تبعيت می

جرايی هاي اکارکنان برخی دستگاه و در زمان بازنشستگی هم از پاداش پايان خدمت بيشتري برخوردارند

هاي عمومی يزان حقوق و دستمزد را در ميان دستگاهنظير وزارت آموزش و پرورش که همواره کمترين م

هم  آن که گردند،برخوردار میاند در دوره بازنشستگی نيز از پاداش پايان خدمت کمتري و دولتی داشته

اند، در پرداخت پاداش پايان به جهت اينكه غالباً با کسري اعتبارات مربوط به جبران خدمات مواجه

  .شوندیبا مشكل مواجه م نيزخدمت 

هاي اجرايی از شمول قانون يكی از عوامل اصلی تمايل خروج دستگاه دهدها نشان میبررسی

هاي اجرايی که از توان مالی بيشتري برخوردارند اين است خصوص دستگاهمديريت خدمات کشوري به

هاي در اختيار، درآمد که تابع ضوابط و مقررات اداري و استخدامی خاص قرار گيرند و با اتكا به منابع مالی

ندان قانونی به کارماختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهاي قانونی و حتی شبه

ها از اين موضوع سبب شده است مديران و کارکنان برخی دستگاه .خود حقوق و مزايا پرداخت کنند
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هاي هاي اجرايی از حداقلنان برخی دستگاههاي قابل توجهی برخوردار باشند و مديران و کارکدريافت

اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی « 3»امري که در مغايرت آشكار با بند  .بهره بمانندقانونی نيز بی

ايران است، چراکه موجب بروز تبعيضات ناروا و برقراري امتيازات غيرعادالنه در بين جامعه مديران و 

ح مطر گذشتههاي نجومی بود که در سال ز عوارض اين مسئله، فيشيكی ا .کارکنان دولت شده است

 .هاي قابل توجهی را نيز متوجه کشور کردگرديد و هزينه

خصوص در گذشته در قبال بروز اين مشكل به هايتوجهی و فقدان نظارت قوه مجريه در سالکم

هاي دولتی تابع قوانين و مانو ساز و نهادهاي عمومی غيردولتی،مؤسسات  ،هاي دولتیرابطه با شرکت

دهد مشكالت اين حوزه صرفاً به نظامات پرداخت ها نشان مییبررس .مقررات خاص نيز کامالً مشهود است

کند شود و قانونگذاري در اين حوزه به تنهايی براي حل اين معضل کفايت نمیو کيفيت آن مربوط نمی

ز کارآمدي الزم برخوردار باشند تا بتوان عدالت در پرداخت و الزم است ساير عوامل مؤثر بر اين حوزه نيز ا

سو ربوط به نظام پرداخت، بايد از يكبراي حل مشكالت م ،بر همين اساس .را در کشور حاکم ساخت

يزي، رمسائل خاص مرتبط با آن مورد توجه قرار گيرد و ازسوي ديگر ساير نظامات مرتبط )ازجمله بودجه

ين حال تقويت در ع .( نيز از کارآمدي الزم برخوردار باشد...پاسخگويی و ستانی، شفافيت وماليات

گزينی، مقابله با فساد، حاکميت قانون و جلوگيري از تعدد مراجع سازوکارهاي ارزيابی و نظارت، شايسته

  .دارد نقش مهمی خصوصگيري در اين تصميم

ام اداري در ايران موجب شده است دهد مشكالت و مسائل نظشواهد زيادي وجود دارد که نشان می

کاالها و خدمات عمومی کاهش و  اي افزايش، کيفيتيندهاطور فزهاي عمومی در کشور بههزينه

نلی هاي پرسهزينه .ندي به دست مردم برسندحال با هزينه باال به مردم عرضه شوند و با سرعت کُعيندر

اليحه بودجه  دراينكه  با توجه به .دهديص میهاي عمومی را به خود تخصبخش قابل توجهی از هزينه

اي صرفاً براي پرداخت حقوق و مزاياي درصد اعتبارات هزينه 3/14اعتباري معادل درمجموع  1331سال 

اي ههاي اجرايی و والدين شهدا هزينه خواهد شد، مديريت مؤثر هزينهشاغلين و بازنشستگان دستگاه

اطمينان از ارائه خدمات مطلوب و تخصيص عادالنه منابع بسيار  مربوط به جبران خدمت کارکنان براي

مالی مناسب در بخش اعتبارات  تأمينريزي صحيح براي اين امر مستلزم برنامه .رسدمینظر به مهم

 1،المللی پولمدل ارائه شده توسط صندوق بينبراساس  .مربوط به جبران خدمت کارکنان است

بايد رقابتی باشد تا جذب و حفظ نيروهاي توانمند و ايجاد  ،کارکنانريزي براي جبران خدمت بودجه

 پذير باشد تا سطح و ترکيب مناسب برايميسر شود و همچنين انعطافآنها  انگيزه براي عملكرد بهتر در

اين اهداف  تحقق ،بديهی است .شناختی و تكنولوژيكی در نظر گيرداشتغال را با توجه به تحوالت جمعيت

 شفافيت در نظام پرداخت کشور متأثرچراکه  باشدريزي کشور میشفافيت در نظام بودجه ايجادمستلزم 

                                                 

1 . IMF, 2016, Management Government Compensation and Employment-Institutions, Policies, and 

Perform Challenges. 
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منظور نيل به 1.باشدنياز تحقق احكام قانونی مرتبط با نظام پرداخت میريزي کشور و پيشاز نظام بودجه

 فافيت شامل شيوههاي مختلف معطوف به شهاي متعددي در حوزهبه شفافيت مالی، استانداردها يا رويه

اين استانداردها يا  .شودشيوه افشا و شيوه سنجش تدوين شده يا اعمال می حسابداري، شيوه نظارت،

 دکنند ضمن يكدست و سيستمی کردن شفافيت در مديريت بخش عمومی، از بروز موارها تالش میرويه

وق و ها اعم از حقیجريان دريافت» شود فرآيندهايی مانندرو تالش میينازا .فسادزا نيز پيشگيري کنند

يی افراد از بيرون بخش عمومی به داخل آن و جابجاشيوه »، «اموال و دارايی متصديان»، «...دستمزد و

براي  گرينحوه البی»، «سازي افراد ذينفعنحوه تصميم»، «رساننحوه توزيع اطالعات منفعت»، «عكسرب

ايجاد شفافيت در يك بخش، مثالً  .ند شده و شفاف شودمدر بخش عمومی نظام ...و « تصويب قوانين

هاي فساد منجر ها، ممكن است به انتقال زمينهها، مثالً دارايیها و مسكوت ماندن در ساير حوزهدريافتی

يافتگی ساختار بخش عمومی و قوانين و مقررات مربوطه و فرآيندهاي کشورها بسته به ميزان توسعه .شود

  .کنندها در بخش عمومی میسازي دريافتیانی مربوطه، اقدام به شفافستمالی و ماليات

اعتباري  1331دهد در اليحه بودجه سال نشان می 4محاسبات انجام شده براساس برخی مفروضات

هاي اي( صرف پرداخت هزينهاعتبارات هزينه درصد 4/41)يعنی  3ميليارد ريالهزار  323.1معادل 

هاي دولتی و نهادهاي نظامی و انتظامی خواهد شد و اعتباري مؤسسات و سازمانها، پرسنلی وزارتخانه

هزار ميليارد ريال نيز بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري و افراد تحت  431معادل 

اعتباري  1331در سال درمجموع  اي( خواهد شد کهدرصد اعتبارات هزينه 1/10) پوشش بنياد شهيد

اي( صرفاً براي پرداخت حقوق و مزاياي درصد اعتبارات هزينه 3/14زار ميليارد ريال )ه 1.142معادل 

هاي اجرايی و والدين شهدا هزينه خواهد شد که در مقايسه با اعتبار سال شاغلين و بازنشستگان دستگاه

 1331 سهم اين اعتبار در سال .درصدي هستيم 2/13هزار ميليارد ريال( شاهد افزايشی  1.043) 1331

 32 اي مبلغکه از سر جمع اعتبارات هزينهاست  درحالی اين .اي بوددرصد اعتبارات هزينه 0/14 معادل

نيز براي بازپرداخت بدهی حسابرسی شده دولت به اين دو صندوق تخصيص داده شده  ريالهزار ميليارد 

                                                 

، ( قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه23ماده )« 9»براساس تبصره  .7

سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون كند كه اختالف حقوق و مزاياي بين 

( %29مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد )

اي فعلي قابل اما بديهي است تحقق هدف ارائه شده در شرايط بودجه .قرار دهدگيري قانوني تجاوز نكند و در مسير تصميم

 .تحقق نيست و اين امر مستلزم شفاف شدن بودجه است

الزم به توضيح است بخشی از اعتبارات فصول دوم )استفاده از كاالها و خدمات(، ششم )رفاه اجتماعی( و هفتم )سایر  .2

های اجرایی و نيروهاي خدماتي، شركتي و و مزایای مستمر و غيرمستمر کارکنان دستگاه ها( نيز بابت پرداخت حقوقهزینه

های اجرایی )منظور های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاهعبارت دیگر، هزینهبه .شودقراردادي هزینه می

شود(، صرفاً معطوف بينی میی سنواتی پيشهاهایی است که اعتبار مربوط به حقوق و مزایای کارکنان آنان در بودجهدستگاه

لکن از آنجایی که مشخص نيست چه ميزان از اعتبارات فصول دوم، ششم  .به اعتبار فصل اول )جبران خدمت کارکنان( نيست

فرض بر اين است كه حدود بيست درصد از سرجمع اعتبارات سه شود، لذا و هفتم برای جبران خدمت کارکنان هزینه می

 .شودهاي پرسنلي تخصيص داده ميذكور نيز براي هزينهسرفصل م

هزار ميليارد لاير بابت پرداخت كسور  59هزار ميليارد لاير است رقم  7.253هاي پرسنلي كه معادل به رقم اعتبارات هزينه . 9

پرسنلي است  هايبازنشستگي سهم فرد و دولت كاركنان پايور و وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي كه از جنس هزينه

  .اضافه شده است
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اعتبارات مربوط به  روند و سهم 1 نمودارو  4جدول  .که در اين محاسبات منظور نشده استاست 

هاي عمومی کشور به تصوير کشيده در سرجمع هزينه 1331-1321هاي هاي پرسنلی را طی سالهزينه

 .است

 

  2990-2936هاي هاي عمومي دولت طي سالهاي پرسنلي در هزينهسهم اعتبار هزينه .4جدول 
 )ميليارد ريال(

 سال

هاي هزينه

 عمومي

 دولت 

(2) 

درصد 

رشد 

(1) 

ر فصل اول اعتبا

)جبران خدمت 

 (9كاركنان( )

اضافه 

شود: از مي

محل ساير 

 فصول 

(4) 

 شود:كسر مي

جبران اعتبار 

بنياد  خدمت

شهيد و امور 

 (4ايثارگران )

جمع كل 

(6) 

درصد 

افزايش به 

نسبت 

 سال قبل 

(0) 

سهم نسبت به 

سرجمع 

هاي هزينه

 عمومي دولت 

(3) 

1321 322.221 - 131.102 34.324 - 004.111  - 4/44 

1321 431.141 1/11 112.112 31.124 - 322.131  10 1/40 

1322 011.210 4/34 442.224 43.311 - 203.412  42 1/42 

1323 134.323 3/42 442.420 10.311 - 414.434  2/0 1/42 

1332 231.341 0/44 412.300 21.121 - 114.312  0/44 1/42 

1331 1.212.113 0/14 311.010 32.333 - 312.410  3/10 1/41 

1334 1.421.312 1/41 032244 34.440 101.211 011.413  2/13 3/31 

1333 1.433.340 0/11 101.012 112.113 124.124 223.013  4/44 1/32 

1334 1.141.442 11 143.011 110.042 23.223 413.141  0/40 2/43 

1330 4.131.142 3/44 211.332 412.140 31.343 111.334  4/42 1/43 

1331 4.032.133 1/12 313.112 401.322 114.042 344.111.1  2/13 24/44 

اليحه 

2990 
1.064.132 9/3 2.761.909 922.646 224.372 2.979.114* 1/20 4/40 

 1/44 1/42 - - - - 1/13 متوسط رشد

خصيص هاي پرسنلی توم، ششم و هفتم نيز براي هزينهبا فرض اينكه حدود بيست درصد از سرجمع اعتبارات مربوط به فصول د توضيح:

 .داده شود
هزار ميليارد ريال سهم پرداخت کسور  02باشد رقم هزار ميليارد ريال می 403.1هاي پرسنلی که معادل به رقم سرجمع اعتبارات هزينه*.

 .ستهاي پرسنلی است نيز اضافه شده اجنس هزينه بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پايور و وظيفه نيروهاي نظامی و انتظامی که از

 

هاي اخير نشان از سال اي طین و بازنشستگان از اعتبارات هزينهروند رشد سهم حقوق شاغالحفظ 

هاي اجرايی و ازسوي سازي اندازه دستگاههاي اصالحات اداري و متناسبآن دارد که دولت در برنامه

اي بازنشستگی و کاهش وابستگی آنان به منابع مالی عمومی توفيقی هديگر اصالح مديريت مالی صندوق

  .نداشته است
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 هاي عمومين و هزينهشاغال هاي پرسنليمقايسه درصد رشد هزينه .2 نمودار

 
 

يران و بگن، بازنشستگان، وظيفهحقوق شاغالهاي تحليلي بر اعتبارات مربوط به هزينه .1-9

 بگيران كشوري و لشگريريمستم

اي( درصد اعتبارات هزينه 3/14هزار ميليارد ريال ) 1.142اعتباري معادل  1331سال  در اليحه بودجه

هاي اجرايی و والدين شهدا هزينه ن و بازنشستگان دستگاهشاغال صرفاً براي پرداخت حقوق و مزاياي

درصدي  2/13ار ميليارد ريال( شاهد افزايشی هز 1.043) 1331خواهد شد که در مقايسه با اعتبار سال 

نيز براي  ريالهزار ميليارد  32 اي مبلغجمع اعتبارات هزينهاز سر کهاست  درحالی اين .هستيم

بازپرداخت بدهی حسابرسی شده دولت به اين دو صندوق تخصيص داده شده است که اگر اين اعتبار را 

هاي پرسنلی و حقوق بازنشستگان دو صندوق مذکور و ينهنيز منظور کنيم سهم اعتبارات مربوط به هز

 درصد 4/11هزار ميليارد ريال خواهد رسيد که سهمی معادل  1.232افراد تحت پوشش بنياد شهيد به 

 1/13شاهد رشدي  1331اي را به خود تخصيص خواهد داد که در مقايسه با سال از اعتبارات هزينه

ن، بازنشستگان رات مربوط به حقوق و مزاياي شاغالسهم اعتبا، 1و  0جداول  .درصدي خواهيم بود

در  1331-1334هاي کشوري و لشگري و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدين شهدا را طی سال

 .دهدهاي عمومی دولت نشان میسرجمع هزينه
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 سهم اعتبار حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري و جانبازان حالت اشتغال .4دول ج

 )ميليارد ريال( 2991-2990هاي اي طي سالين شهدا در اعتبارات هزينهو والد

 سال

هاي هزينه

 عمومي دولت 

(2) 

اعتبار بنياد 

شهيد و امور 

 (1ايثارگران )

صندوق 

بازنشستگي 

 (9كشوري )

سازمان تأمين 

اجتماعي 

نيروهاي 

 (4مسلح )

جمع كل 

(4) 

درصد 

افزايش به 

نسبت سال 

 (6قبل )

ت به نسب

سرجمع 

هاي زينهه

عمومي دولت 

(0) 

1334 1.421.312 41.231 23.323 14.344 134.423 - 1/10 

1333 1.433.340 01.342 34.410 14.031 412.344 1/14 1/14 

1334 1.141.442 11.012 123.112 120.413 413.1221/41 11 

1330 4.131.142 14.112 110.141 141.332 320.134 1/44 12 

1331 4.032.133 12.221 122.114 104.023 414.444 2/1 4/11 

اليحه 

1331 
4.114.411 111.321 442.342 122.34* 431.441 1/4 1/10 

ميليارد ريال نيز تحت عنوان سهم بيمه کشور  222.02اعتباري معادل  1331الزم به توضيح است که در اليحه بودجه سال *

 ه در اين محاسبات منظور نشده است؛ماعی نيروهاي مسلح پرداخت شده است کاجت تأمينبازنشستگی فرد و کارفرما به سازمان 

ات شد را در محاسبمنظور میسازمان  مك به پرداخت حقوق بازنشستگان ايناگر اين رقم را که در سنوات گذشته تحت عنوان ک

هزار ميليارد ريال  421لدين شهدا به منظور کنيم سهم اعتبار حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري و جانبازان حالت اشتغال و وا

  .درصد خواهد رسيد 4/11هاي عمومی دولت آنگاه نسبت آن به سرجمع هزينه وافزايش خواهد يافت 

 

 ن، بازنشستگان كشوري و لشگري و جانبازان سهم اعتبار حقوق شاغال .6جدول 

 )ميليارد ريال(   2999-2990هاي اي طي سالحالت اشتغال و والدين شهدا در اعتبارات هزينه

 سال

 نشاغال اعتبار

هاي دستگاه

 اجرايي

اعتبار بنياد 

شهيد و امور 

 (1) ايثارگران

 صندوق

بازنشستگي 

 (9) كشوري

سازمان تأمين 

اجتماعي 

 نيروهاي مسلح

(4) 

 جمع حقوق و مزاياي

ن و بازنشستگان شاغال

هاي اجرايي و دستگاه

 (4) والدين شهدا

درصد 

افزايش به 

 لنسبت سا

 (6) قبل

1333 013.223 01.342 123.110 31.342 231.301 - 

1334 141.413 10.332 132.222 142.222 1.244.111 4/44 

1330 334.111 14.112 110.141 141.332 1.311.212 4/41 

1331 1.111.344 12.221 122.114 104.023 1.043.021 1/14 

اليحه 

2990 
2.979.114972.226* 947.117** 677.49*** 464.047.2 0/92 

اي اضافه اعتبارات هزينههاي اجرايی ملی بهحقوق، پاداش و مستمري ايثارگران در اعتبارات دستگاهتأمين  عدد حاصل مجموع برنامه *

  .باشدمی هاهاي متفرقه انتقالی به استانناشی از رديف

ت هاي حسابرسی شده دولصندوق بازنشستگی کشوري بابت تسويه بدهیاي هزار ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات هزينه42مبلغ  **

بگيران به صندوق بازنشستگی کشوري در نظر گرفته شده است که از رقم برنامه کمك به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان، وظيفه

  .هزار ميليارد ريال است، کسر شده است 412و مستمري بگيران کشوري که معادل 

ی هاي حسابرساجتماعی نيروهاي مسلح بابت تسويه بدهیتأمين  اي سازمانهزار ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات هزينه 02مبلغ  ***

شده دولت به صندوق بازنشستگی لشگري در نظر گرفته شده است که از رقم برنامه کمك به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان، 

  .هزار ميليارد ريال است، کسر شده است 144که معادل  بگيران لشگريبگيران و مستمريوظيفه
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ساير  الزم به توضيح است .اصلی بازنشستگی را به تصوير کشيده است ، وضعيت سه صندوق1جدول 

هاي بازنشستگی همچون صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستائيان و عشاير و صندوق بازنشستگی صندوق

 .اند که اين گزارش به مسائل آنها ورود پيدا نكرده استدي مواجهشرکت فوالد نيز با مشكالت متعد

 

 2990-2994هاي بازنشستگي اصلي در سال تصويري از وضعيت صندوق .0جدول 

 صندوق

تعداد 

 شدگانبيمه

(2) 

تعداد 

بازنشستگان، 

بگيران و وظيفه

 بگيرانمستمري

(1) 

نسبت 

شدگان به بيمه

 ...بازنشستگان،

(9) 

عتبارات وابستگي به ا

دولتي بابت حقوق 

 ميليارد ريال() بازنشستگان

(4) 

انه سر

دريافتي 

ماهيانه از 

 ريال(دولت )

(2996)* (4) 

انه سر

دريافتي 

ماهيانه از 

 ريال(دولت )

(2990)** (6) 
سال 

2996 

سال 

2990 

درصد 

 رشد

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوري

1.414.322 1.424.124 2٫323 122.114 442.342 2/41  11.132.213 14.432.331 

سازمان تأمين 

اجتماعی نيروهاي 

 مسلح

112.222 122.222 31/2 104.023 34.122 32-  12.132.231 11.033.131 

سازمان تأمين 

 اجتماعی
13٫142٫021 3٫212٫331 4٫43 - - - - - 

 .محاسبه شده است 1330ل بگيران سابراساس تعداد بازنشستگان و مستمري 1331و  1331سال  * سرانه دريافتی در

 .شودمندي و اوالد نيز به سرانه پرداخت افزوده میحق عائله 1331و  1331** در سال 

 

دهد که دولت براي هر فرد بازنشسته تحت نشان می 1جدول  ششاطالعات مندرج در ستون 

مربوطه  ريال به صندوق 14.432.331طور متوسط به 1331پوشش صندوق بازنشستگی کشوري در سال 

اين رقم براي هر فرد بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی نيروهاي  .پرداخت خواهد کرد

سهم اعتبار حقوق  1 اطالعات جدولبراساس  .باشدريال می11.033.131معادل  1331مسلح در سال 

ه بوده مواج 1331درصد کاهش نسبت به سال  32با  1331بازنشستگان لشگري در اليحه بودجه سال 

کاهش  1331ريال در سال  1هزار ميليارد 34به  1331هزار ميليارد ريال در سال  104است که از رقم 

غيير تدليل به دهد،انه از دولت که روندي کاهشی را نشان میعلت تغيير سرانه دريافتی ماه .داشته است

روند تغييرات مربوط به  2جدول  .اجتماعی نيروهاي مسلح استتأمين  در ترکيب اعتبارات سازمان

  .ساختار اعتبارات اين سازمان را به تصوير کشيده است

                                                 

هاي حسابرسي شده دولت به صندوق بازنشستگي كشوري كه مبلغي رقم محاسبه شده با كسر مبلغ تسويه بدهي . 7

 .باشدهزار ميليارد لاير مي 89معادل 
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 2990 سال بودجه اجتماعي نيروهاي مسلح درتأمين  اعتبارات سازمانبخشي از تغيير در تركيب  .3جدول 

اجتماعي نيروهاي تأمين  اعتبارات سازمانبخشي از 

 (2996حسب برنامه و فعاليت )مسلح بر
1331 1331 

پرداخت کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پايور و 

 وظيفه نيروهاي نظامی و انتظامی
- 222.222.02 

بگيران و کمك به برنامه حقوق بازنشستگان، وظيفه

 بگيران لشگري مستمري
291.041.32309.291.207 

هاي حسابرسی شده دولت به صندوق بازنشستگی تسويه بدهی

 لشگري
- 222.222.02 

 

به  بستگی ،بگيرانها در پرداخت حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمرياگرچه توان مالی صندوق 

هاي اطالعات و وضعيت صندوق ،ولی آمار ،هاي آنان داردها و توان خلق ارزش براي دارايیمديريت صندوق

ور، يط فعلی اقتصاد کشدهد در شرابازنشستگی کشوري و سازمان تأمين اجتماعی نيروهاي مسلح نشان می

شدگان به بازنشستگان، يعنی رسيدن به نقطه وابستگی صد درصدي به منابع عمومی دولت بيمه 3/2نسبت 

براساس آخرين اين نسبت  .شودکه اين امر ضرورت اقدامات جدي براي اصالح اين وضعيت را يادآور می

ترين صندوق بازنشستگی عنوان بزرگی بهدر سازمان تأمين اجتماع 1330اطالعات موجود مربوط به سال 

نفر  3٬212٬331نفر بيمه شده و  13٬142٬021کننده خدمات درمانی و بازنشستگی با کشوري عرضه

هاي آينده کاهش پيدا کند )که با که اين نسبت ظرف سال صورتیدر .است  43/4بگير بازنشسته و مستمري

بيكاري امري طبيعی است(، صندوق تأمين اجتماعی نيز توجه به رشد کند جمعيت و مشكالت مربوط به 

همانند دو صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمين اجتماعی نيروهاي مسلح، براي پرداخت حقوق 

 .مستمري بازنشستگان خود با مشكل در تأمين منابع مالی الزم مواجه خواهد شد

هاي بگيران صندوقوظفين و مستمريم ،تعداد بازنشستگان ،آمارهاي ارائه شده موجودبراساس 

  .بودخواهد  3شرح جدول بازنشستگی به

 هاي بازنشستگيبگيران صندوقتعداد بازنشستگان؛ موظفين و مستمري .9 جدول

 سال آينده 6در تعداد بيني پيش 2994تعداد سال  عنوان

 4.121.122 1٬424٬124 *يصندوق بازنشستگی کشور

 241.011 122.222 **روهاي مسلحسازمان تأمين اجتماعی ني

 3.213.103 3٬212٬331 ***سازمان تأمين اجتماعی

 312.112 422.222 ****هاي بازنشستگیساير صندوق

 0.294.137 4.141.429 جمع

 .1330 تا پايان خردادماه صندوق بازنشستگی کشوري* براساس آمارنامه 

 .1331،براساس آمارهاي ارائه شده توسط سازمان **

 .1330تا پايان بهار  براساس آمارهاي موجود صندوق ***

 .1333جمهور، آمار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيسبراساس  ****
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اي (، رشد اعتبارات هزينه1و  0 هاي آتی و همانند روند گذشته )جداولطی سالکه در صورتی

اسبه بگيران باشد، آنگاه با محتگان و مستمرين و بازنشسشاغال )جاري( کشور متناسب با نرخ رشد حقوق

پنج ميليون و دويست و چهل دو هزار و پانصد سال آينده که از  0دو مؤلفه افزايش تعداد بازنشستگان در 

نفر خواهند رسيد و ( 1.102.222) و يكصدوپنجاه هزار ميليونبه هفت  نفر( 0.444.013)و نوزده هزار 

هايی که درحال هاي بازنشستگی به اعتبارات دولتی و وابستگی صندوقتبع آن وابستگی بيشتر صندوقبه

سال آينده همانند صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان بازنشستگی نيروهاي  1حاضر خودکفا بوده و در 

زنشستگان و سال آينده پرداخت حقوق با 1، آنگاه طی «مسلح وابسته به اعتبارات دولتی خواهند شد

هاي بازنشستگی )اعم از لشگري، کشوري و تأمين اجتماعی( حداقل نياز صندوق همهبگيران مستمري

با فرض ثابت بودن سهم مربوط به  .خواهد داشتاي )جاري( اعتبارات هزينهاز  نيمیبه تخصيص 

مور ايثارگران بابت سال اخير( و اعتبار بنياد شهيد و ا 14درصد در  1/44هاي پرسنلی )متوسط هزينه

اعتبارات  دولت با کمبودسال آينده  1آنگاه در درصد(  4/4حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدين شهدا )

ها هاي پرسنلی وزارتخانهاي )جاري( براي پرداخت حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري و هزينههزينه

اگرچه  .مواجه خواهد شدغال و والدين شهدا هاي دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتو مؤسسات و سازمان

وسقم آن مطرح به صحتمحاسبات فوق برمبناي فروض مشخص بنا شده که ممكن است مباحثی راجع

  .دهدروي کشور قرار نمیانداز خوبی را پيشحال چنين وضعيتی چشمشود، اما به هر 

عمومی کشور با رويكرد کاهش اداري الزم در بخش اصالحات  الزم است الذکرمباحث فوق بنابر

سازي نقش و اندازه دولت، ايجاد نظير متناسب هايیبرنامه .در دستور کار قرار گيردمومی هاي عهزينه

 هايهاي اداري، تمرکززدايی از نظام اداري و مالی کشور، اصالحات الزم در مديريت مالی صندوقظرفيت

ر گذار بر اين حوزه نظيتأثيراي کارکنان دولت و عوامل بازنشستگی، اصالحات الزم در نظام حقوق و مزاي

هاي ظارتاعمال نريزي و شفافيت و پاسخگويی، توسعه دولت الكترونيك، ستانی، نظام بودجهنظام ماليات

و واگذاري توليد و ارائه بخشی از کاالها و خدمات عمومی به آنان که در حال ها الزم بر عملكرد شهرداري

 ، تقويت بخشعنوان متوليان مديريت شهريويژه کالنشهرها بههرد بگيصورت می حاضر توسط دولت

دسته از ستانی از آنخصوصی و مشارکت مردم در اداره امور، اعمال اصالحات الزم در شيوه ماليات

 توليد خدمتکنند و از پرداخت ماليات معاف هستند، هاي اقتصادي میفعاليت اجرايی کههاي دستگاه

و  ،رانت طلبی ومبارزه با هرگونه انحصارسالمت اداري و مقابله با فساد،  يارتقااس رقابت و کيفيت، اسبر

بر عملكرد از مهمترين اقداماتی است که از منظر اصالحات اداري و نقش استقرار نظام مديريت مبتنی

  .انجام شود بايدآن در اصالح بخش عمومی کشور 
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 جبران خدمت كاركنانحوزه مربوط به ارزيابي احكام  ـ چهارمبخش 

« د»بند  «4»و جزء  «1»، تبصره «14»تبصره  «ـه»و  «ج»، «الف»در اين بخش از گزارش بندهاي 

 .گرفته است رمورد ارزيابی قرا 1احكام ذيل جدول و  «42»تبصره 

 

  2990 سال اليحه بودجه «21» تبصره« الف»بند 

در مجلس شوراي اسالمی  1( قانون مديريت خدمات کشوري11ده )ما« 3»قانون حذف تبصره  1332در سال  -

( 11ماده )« 3»تبصره  .حذف شودآن، تفاوت تطبيق مقامات موضوع تبصره مزبور موجب به تا رسيدتصويب به 

مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دوسال در پست »داشت: قانون مديريت خدمات کشوري اشعار می

ري منصوب تينيکه به سمت پادر صورتینجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام هاي سياسی امديريت

 ( حقوق ثابت و22%جديد از هشتاد درصد ) مسئوليتآنها در  العاده مستمرشوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق

تطبيق دريافت خواهند را تفاوت  (22%) التفاوت تاباشد به ميزان مابه العاده مستمر وي در پست قبلی کمترفوق

گردد و اين می ها( مستهلكالعادهشاغل و فوق ،عوامل شغلي بعدي )هااين تفاوت تطبيق با ارتقا .نمود

از آنجا که تلقی حقوق  .«التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظيفه نيز مالك عمل خواهد بودمابه

( 21اما همان سال در ماده ) .حذف شد1332در سال ره العمر از اين تبصره صورت پذيرفته بود اين تبصمادام

( قانون مديريت خدمات کشوري 11ماده )« 3»قانون بودجه کل کشور حكمی در تقابل با قانون حذف تبصره 

ت تطبيق از بلكه اين تفاو ،آن نه تنها دولت مكلف به پرداخت تفاوت تطبيق مقامات بماندتبع به گنجانده شد تا

 1331نون بودجه سال در قا .تكرار شد 1330ساله اين حكم تا سال نيز مبري باشد و هر دنقيد مستهلك ش

نه تنها پرداخت ، 4قانون« 14»تبصره  «الف»يی ويرگول در عبارت اخير بند جابجابا  يا عمداً کل کشور، سهواً

س از بروز پ .فراهم گرديد نيز هاي حقوق ثابتلفهؤامكان افزايش آن همانند ساير متفاوت تطبيق استمرار يافت، 

 «فال»طرح اصالح بند از آن، برخی نمايندگان مجلس شوراي اسالمی با ارائه قانونگذار  اين وضعيت و اطالع

( حذف پرداخت تفاوت تطبيق مقامات 331)به شماره ثبت کل کشور  1331قانون بودجه سال  «14»تبصره 

يندگان، دولت نيز با اطالع از اين موضوع با اعمال اصالحات الزم نماازسوي  پس از ارائه طرح .اندرا پيشنهاد داده

کل کشور اين مشكل را مرتفع و مجوز پرداخت  1331اليحه بودجه سال واحده  ماده «14»تبصره « الف»در بند 

هرچند برخی ابهامات در نگارش متن وجود دارد  .تفاوت تطبيق به مقامات را از قانون بودجه حذف کرده است

 .بايد مورد اصالح قرار گيرد که

 

  

                                                 

 .شودف میحذ 5/1/7951دمات کشوری مصوب قانون مدیریت خ (17) ماده «9»تبصره موجب این قانون ماده واحده ـ به .7

ط طور جداگانه توسری و قضات بهل هيئت علمی، کارکنان کشوری و لشگبگير از قبيهای مختلف حقوقافزایش حقوق گروه .2

( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 15( و )17نحوی که تفاوت تطبيق موضوع مواد )گيرد بهدولت در این قانون انجام می
 .ی بماندحکم حقوق ثابت، باق در 5/1/7951
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 2990بودجه  اليحهو  2996بودجه  در قانون« 21» تبصره« الف»مقايسه بند  .27جدول 

 2990 سال بودجه اليحه« 21»تبصره  «الف»بند  2996 سال قانون بودجه« 21»تبصره  «الف»بند 

ت ل هيئبگير از قبيهاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروه

ه طور جداگانري و قضات بهکشوري و لشگعلمی، کارکنان 

نحوي که گيرد بهتوسط دولت در اين قانون انجام می

( قانون مديريت 12( و )11تفاوت تطبيق موضوع مواد )

در حكم حقوق ثابت،  2/1/1321خدمات کشوري مصوب 

 .باقی بماند

ئت هي بگير از قبيلهاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروه

ه طور جداگانو قضات بهلشگري  ي وعلمی، کارکنان کشور

نحوي که گيرد بهتوسط دولت در اين قانون انجام می

قانون مديريت خدمات  (12ماده )تفاوت تطبيق موضوع 

در حكم حقوق، بدون تغيير  2/1/1321کشوري مصوب 

 .باقی بماند

 

نحوي د بهگيردر اين قانون انجام مي»عبارت  «21»تبصره  «الف»در بند پيشنهاد اصالح: 

« ماندمي»در آخر اين بند به كلمه « بماند»جايگزين و كلمه « .شودتعيين مي»با عبارت « كه

  .اصالح شود

 

  2990 سال اليحه بودجه «21» تبصره« ج»بند 

سازي حقوق آن دسته از متناسب منظوربههزار ميليارد ريال  34مبلغ  1331در قانون بودجه سال  -

ريال است تخصيص داده شده  42.222.22که حقوق ماهانه آنان کمتر از  کشوري و لشگري بازنشستگان

رسد مینظر به .هزار ميليارد ريال کاهش يافته است 12به  1331بود که اين رقم در اليحه بودجه سال 

توان مینکشوري و لشگري بازنشستگان جامعه حدوداً دو ميليون نفري با اين ميزان اعتبار و با توجه به 

که برگرفته از ماده  1331اليحه بودجه سال واحده  ماده «14»تبصره  «ج»انتظار داشت اهداف بند 

 دهد اين ميزان اعتبار بهيك محاسبه ساده نشان می .تحقق يابد( قانون برنامه ششم توسعه است، 32)

 411.222ط متوس طوربهاز محل اين اعتبار دو صندوق مذکور که حقوق بازنشستگان  ستا معناي آن

  .ريال افزايش خواهد يافت

هاي تحت پوشش صندوق بگيرانوظيفه، «21»ذكر است در متن اين بند از تبصره  شايان

اجتماعي نيروهاي مسلح در دامنه شمول اين حكم تأمين  بازنشستگي كشوري و سازمان

  .كه بايد به متن تبصره اضافه شوند .اندمغفول واقع شده
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بودجه  اليحه« 21»تبصره  «ج»بند و  2996 سال بودجه در قانون« 21» تبصره« ـه»يسه بند مقا .22جدول 

 2990سال 

 2990 سال بودجه اليحه« 21»تبصره  «ج»بند  2996 سال قانون بودجه« 21»تبصره  «ـه»بند 

اين قانون  3جدول  002222-31دولت مجاز است اعتبار رديف 

حقوق  سازيهمسانفزايش و براي اميليارد ريال(  34.222)را 

 تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوري و سازمانبازنشستگان 

با اولويت کسانی که دريافتی  اجتماعی نيروهاي مسلحتأمين 

 باشد،( ريال می42.222.222کمتر از بيست ميليون )آنها  ماهانه

نامه اجرايی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور آيينبراساس 

يئت ه شود و به تصويبتهيه میذيربط  هايدستگاه با همكاري

  .رسد، اختصاص دهدمیوزيران 

بينی شده در رديف در صورت مكفی نبودن اعتبار پيش .1

تواند از محل پرداخت نقدي موضوع بند مذکور، دولت می

اين قانون  «14»جدول سقف منابع و مصارف تبصره  «1»

اعتبار اقدام تأمين  هها نسبت بموضوع هدفمند کردن يارانه

 .نمايد

اجتماعی تأمين  صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان .4

 1331نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقی سال 

 1/1/1331ناشی از اجراي اين حكم را از ذينفع  بازنشستگان

  .اعمال نمايند

اين  3جدول  002222-31دولت مجاز است اعتبار رديف 

براي افزايش و ميليارد ريال(  12.222)قانون را 

ن تأمي سازي حقوق بازنشستگان کشوري و سازمانمتناسب

 اجتماعی نيروهاي مسلح با اولويت کسانی که دريافتی ماهانه

 باشد،( ريال می42.222.222کمتر از بيست ميليون )آنها 

نامه اجرايی که توسط سازمان برنامه و بودجه آيينبراساس 

شود و به تهيه میذيربط  هايتگاهکشور با همكاري دس

صندوق  .رسد، اختصاص دهدمیهيئت وزيران  تصويب

اجتماعی نيروهاي تأمين  بازنشستگی کشوري و سازمان

 بازنشستگان 1331مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقی سال 

  .اعمال نمايند 1/1/1331ناشی از اجراي اين حكم را از ذينفع 

 

 2990 سال اليحه بودجه «6» تبصره 

( قانون 24ميزان سقف معافيت مالياتی موضوع ماده ) 1331سال اليحه بودجه « 1»در تبصره  -

ده است که معادل سقف مالياتی سال وچهل ميليون ريال تعيين شهاي مستقيم مبلغ دويستماليات

معناي كسري بخشي از افزايش حقوقي است كه در عدم افزايش اين معافيت به .است 1331

 .تعلق خواهد گرفت 2996به كاركنان دولتي و غيردولتي بابت تورم سال  2990ل سا

 

 2990 سال بودجه و اليحه 2996 سال بودجه در قانون« 6»تبصره مقايسه  .21جدول 
 2990 سال اليحه بودجه« 6»تبصره  2996 سال قانون بودجه« 6»تبصره 

تقيم هاي مس( قانون ماليات24سقف معافيت مالياتی ماده )

، 1331و اصالحات بعدي آن در سال  4/14/1311مصوب 

( ريال تعيين 442.222.222مبلغ دويست و چهل ميليون )

نرخ ماليات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و  .گرددمی

غيردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول ماليات 

درصد ( و به نسبت مازاد آن بيست %12 ده درصد ) ساليانه

ميزان معافيت مالياتی اشخاص موضوع مواد  .است( 42%)

هاي مستقيم مبلغ يكصد و ( قانون ماليات121( و )01)

 .گرددمی ( ريال تعيين122.222.222هشتاد ميليون )

هاي مستقيم ( قانون ماليات24سقف معافيت مالياتی ماده )

، 1331و اصالحات بعدي آن در سال  4/14/1311مصوب 

( ريال تعيين 442.222.222يست و چهل ميليون )مبلغ دو

نرخ ماليات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و  .گرددمی

غيردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول ماليات 

( و به نسبت مازاد آن بيست درصد % 12ده درصد ) ساليانه

ميزان معافيت مالياتی اشخاص موضوع مواد  .است (42%)

هاي مستقيم مبلغ يكصد و ( قانون ماليات121و ) (01)

 .گرددمی ( ريال تعيين122.222.222هشتاد ميليون )
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  2990اليحه بودجه  «17»تبصره « د»بند  «4»جزء 

مستلزم آن است که مقدمات ضروري آن قبالً  1«42»تبصره « د»بند  «4»اجراي جزء اينكه  با عنايت به

 ريزي عملياتی، محاسبهتوان اجراي حسابداري تعهدي، اجراي برنامهدمات را میتحقق يافته باشد و اهم اين مق

و کامل اعتبارات مورد نياز بموقع  ها، محاسبه قيمت تمام شده، حصول اطمينان از پرداختدقيق هزينه

ابداري حاکی از آن است که اجراي حس 4«42»تبصره « ـه»ها، ذکر کرد و مفاد بند هاي عملياتی دستگاهبرنامه

ها تعهدي به تنهايی به زمانی بيش از سه سال نياز داشته است و اجراي هر يك از مقدمات ديگر نيز به سال

فوق  «4»رسد اجراي صحيح جزء می نظربه بنابراين ،نياز دارد ...و آموزش نيروي انسانی و تأمين  زمان براي

 الًدرج حكمی که اجراي آن عم .باشدنمیمكانپذير ا آن قبالً تحقق يافته باشدنياز پيش مقدماتآنكه  بدون

  .اهداف آن شودتأمين  تواند موجب انحرافاتی درپذير نيست میامكان

 

  2990اليحه بودجه  در 0بندهاي ذيل جدول 

 شود:نكات زير را يادآور می 1درباره بندهاي ذيل جدول 

ذيل جداول آنها  و محل نگارشاز جنس احكام قانونی هستند آمده  1که ذيل جدول  متونی (الف

  .صحيح نيست

حقوق و مزاياي کارکنان رسمی و پيمانی منتقله ذکر شده ارتباطی به درخصوص  مطالبی که (ب

ي ارتباط استخدامی و که در صورت انتقال مستخدم به دستگاه ديگر،آنجا  از عالوههقانون بودجه ندارد، ب

پذير امكان أداخت حقوق و مزاياي مستمر وي توسط دستگاه مبگردد بنابراين پردبا دستگاه قبلی قطع می

  .است دستگاه مقصدبرعهده  مستخدمينگونه اين پرداختی بههرگونه  نيست و

هاي فوق العاده 1331قانون بودجه سال « 14»تبصره« الف»در اجراي حكم بند »اين مطلب که  (ج

يد آمیطور که از متن آن برهمان اوالً، «.ت منظور شودهاي اجرايی نيز بايد در محاسباکارکنان دستگاه بعدي

نكه آ نكته مهمتر و ثانياً .آن بند نوشته شود دنبالهاست و بايد در  «14»تبصره  «الف»بند  در ادامهمرتبط و 

 .بروز مشكالت جدي در حقوق و مزاياي کارکنان خواهد شد أمعنا و مفهوم اين مطلب روشن نيست و منش

  .بتوان آن را مورد بررسی قرار داد شود تا بعداً ءنكته مورد نظر در اين حكم به روشنی انشا اًالزم است بدو

  

                                                 

 ( قانون برنامه ششم توسعه:1ماده ) «پ»د( در اجراي حكم بند  . 7

هاي قطعي فعاليت يا شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينهجويي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام( از صرفه4
هاي واحد مجري به عنوان پرداخت( درصد به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان 89محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه )

هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصوالت براساس دستورالعمل ابالغي سازمان
هاي ذيربط، مازاد بر سقف اي دستگاههاي سرمايههاي تملك دارايي( درصد ديگر براي افزايش اعتبارات طرح89كشور و پنجاه )

 .گردد( قانون برنامه و بودجه، هزينه مي99اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ) تخصيص

( براي اجراي 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون بخشي از مقررات مالي دولت )21ماده )« 7»مهلت مقرر در تبصره بند  . 2

 .شودتمديد مي 7931حسابداري تعهدي تا پايان سال 
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 2990 سال و اليحه بودجه 2996 سال در قانون بودجه 0مقايسه بندهاي ذيل جدول  .29جدول 

 2990 سال در اليحه بودجه 0بندهاي ذيل جدول  2996 سال در قانون بودجه 0بندهاي ذيل جدول 

تغيير در اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر )شامل 

مندي و اوالد، پاداش ها، حق عائلهالعادهحقوق، انواع فوق

پايان سال )عيدي( شاغلين و کسور بازنشستگی و حق بيمه 

و حق درمان سهم دولت )کارفرما( مربوط به کارکنان رسمی 

جه کشور و پيمانی منوط به تأييد سازمان برنامه و بود

هاي حقوق و مزاياي مستمر کارکنان دستگاه .باشدمی

آنها  اجرايی و کليه اشخاص حقوقی داراي رديف که اعتبار

در ستون ذيربط درج نشده است، به استثناي نيروهاي مسلح، 

وزارت اطالعات، مجلس شوراي اسالمی، دبيرخانه مجلس 

خبرگان رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

هاي دولتی و مؤسسات انتفاعی ها، بيمهوراي نگهبان، بانكش

ل هاي مشمووابسته به دولت و جهاد دانشگاهی مانند دانشگاه

، به ترتيبی که توسط سازمان برنامه و بودجه 1331در سال 

شود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايی کشور تعيين می

است در  سازمان برنامه و بودجه مجاز .گرددپرداخت می

يی کارکنان )رسمی، پيمانی و قراردادي(، اعتبار جابجاصورت 

حقوق و مزاياي آنان را از دستگاه اجرايی مبدأ )ملی و 

استانی( کسر و به دستگاه اجرايی )ملی و استانی( مقصد 

مندي و اوالد و عيدي کمك هزينه عائله .اضافه نمايد

 طبازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوري توس

سازمان مجاز است  .گرددصندوق مذکور پرداخت می

مندي و اوالد و عيدي التفاوت کمك هزينه عائلهمابه

بينی شده براي هر يك از بازنشستگان از اعتبار پيش

آنها  هاي اجرايی ملی و استانی مربوطه را از بودجهدستگاه

در  .اي صندوق مذکور اضافه نمايدکسر و به اعتبارات هزينه

 1331قانون بودجه  «14»تبصره « الف»بند اي حكم اجر

هاي اجرايی نيز بايد در هاي بعدي کارکنان دستگاهالعادهفوق

رديف  «1»توزيع اعتبار جزء  .محاسبات منظور شود

هاي ملی و استانی توسط سازمان بين دستگاه 124022

هاي گيرنده اعتبار موظف به شود و صرفاً دستگاهانجام می

 .باشندموافقتنامه میمبادله 

که داراي اعتبارات  1هاي اجرايی مندرج در جدول دستگاه

باشند مكلفند آن بخش از اعتبارات مذکور را اختصاصی می

قوانين و مقررات ذيربط مربوط به اعتبارات تملك براساس  که

اي است با تأييد سازمان برنامه و بودجه هاي سرمايهدارايی

 ايهاي سرمايههاي تملك دارايیامهکشور در قالب موافقتن

  .مبادله نمايند

 

در صورت انتقال کارکنان )رسمی و پيمانی(، اعتبار 

 1331حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال 

توسط دستگاه اجرايی مبدأ )ملی/استانی( و مزاياي 

اضافه کار، رفاهی و ساير  ازجملهغيرمستمر )

گاه اجرايی هاي پرسنلی( از زمان انتقال دستپرداخت

در صورت  .گرددمقصد )ملی/استانی( پرداخت می

يی کارکنان قراردادي، پرداخت حقوق و مزاياي جابجا

دستگاه اجرايی مقصد برعهده  1331آنان، تا پايان سال 

سازمان برنامه و بودجه مكلف  .باشد)ملی/استانی( می

ی، يافته )رسماست اعتبار حقوق و مزاياي کارکنان انتقال

نی و قراردادي( در سال جاري را ضمن هماهنگی با پيما

هاي اجرايی مبدأ و مقصد در اليحه بودجه سال دستگاه

 مندي و اوالدهزينه عائلهکمك .بينی نمايدپيش 1332

و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی 

 سازمان .گرددکشوري توسط صندوق مذکور پرداخت می

مندي و اوالد و هزينه عائلهالتفاوت کمكمجاز است مابه

ك بينی شده براي هر يعيدي بازنشستگان از اعتبار پيش

 هاي اجرايی ملی و استانی مربوطه را از بودجهاز دستگاه

اي صندوق مذکور اضافه کسر و به اعتبارات هزينهآنها 

قانون  «14»تبصره  «الف»در اجراي حكم بند  .نمايد

هاي ي کارکنان دستگاههاي بعدالعادهفوق 1331بودجه 

 توزيع اعتبار .اجرايی نيز بايد در محاسبات منظور شود

توسط سازمان بين  124022رديف  «1»جزء 

شود و صرفاً هاي ملی و استانی انجام میدستگاه

 امهنتهاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقدستگاه

  .باشدمی
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 2990 سال در اليحه بودجه 0بندهاي ذيل جدول  2996 سال در قانون بودجه 0بندهاي ذيل جدول 

مربوط به ساير نهادهاي دينی و  114222-1اعتبارات رديف 

اي با عضويت اين اعتبارات توسط کميته .فرهنگی است

هاي علميه، سازمان تبليغات اسالمی، شوراي عالی حوزه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دبير( و سازمان برنامه و 

هاي جه کشور با نظارت نمايندگان عضو کميسيونبود

فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی 

 انعنوبهاين اعتبارات  .گرددتوزيع میذيربط  بين نهادهاي

ذيربط  خريد خدمت از نهادهايبراساس  کمك تلقی شده و

و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور 

 .گرددوزيع میت

 ميليارد ريال صرفاً 422مازاد بر  124122-2اعتبارات رديف 

جهت خريد تجهيزات مستندسازي جريان وجوه کاال قابل 

 .تخصيص و مصرف است

ميليارد ريال از اعتبارات اختصاصی سازمان  332مبلغ 

 صرفاً 1جدول  103222-2هواپيمايی کشوري )رديف 

اي هاي سرمايهدارايیهاي تملك اجراي طرح منظوربه

 .مصرف خواهد شد

 

 
 

 برنامه ششم توسعه كشورقانون با  2990ال اليحه بودجه س بررسي همسويي ـبخش پنجم 

هايی از نشانه 1331اليحه بودجه سال  در و همچنين احكام مندرج اعتبارات و توزيع منابع بررسیدر 

ها و سياستاين همسويی با نيز در برخی موارد  البتهو توجهی به قوانين باالدستی عدم انطباق و کم

اليحه بودجه واحده  ماده هايعتبارات و تبصرهاهمسويی ررسی به ب 14جدول  .شودقوانين مشاهده می

 .پردازدمی کشورششم توسعه  قانون برنامه باکل کشور  1331سال 
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 برنامه ششم توسعه كشورقانون با  2990اليحه بودجه سال  مقايسه .24جدول 

ف
دي

ر
 

مرجع در قانون 

برنامه ششم و 

قانون احكام 

 دائمي برنامه

محورهاي 

ي در كليد

نظام اداري 

 مطلوب

 2990 سال بررسي اليحه

( قانون 14ماده )

برنامه ششم 

 توسعه

ديه بدهي أت

 سازمان

تأمين 

 اجتماعي

هاي دولت موظف به تأديه بدهی ،قانون برنامه ششم توسعه( 14) با استناد به ماده

ه اما بررسی اعتبارات تخصيص داده شد .1اجتماعی شده استتأمين  سازمانخود به 

هاي حسابرسی شده دولت به بدهیتأديه  دهد رديفی برايبه اين سازمان نشان می

 1331اليحه بودجه سال  در حالی که در .اين سازمان در نظر گرفته نشده است

 بدهی حسابرسی شده دولت به دو صندوقتأديه  بابتهزار ميليارد ريال  32مبلغ 

ميليارد ريال( و نيز صندوق  هزار 02اجتماعی نيروهاي مسلح )تأمين  سازمان

اما روند  .هزار ميليارد ريال( در نظر گرفته شده است 42بازنشستگی کشوري )

 هاي بازنشستگیتخصيص اعتبار فصل رفاه اجتماعی و بررسی اعتبارات صندوق

اجتماعی نيروهاي مسلح و تأمين  صندوق بازنشستگی کشوري، سازمان ازجمله

دهد دولت صرفاً دو صندوق بازنشستگی کشوري میاجتماعی نشان تأمين  سازمان

اجتماعی نيروهاي مسلح را مورد توجه قرار داده و اعتباري براي تأمين  و سازمان

ترين صندوق بزرگ عنوانبهاجتماعی تأمين  خود به سازمانهاي پرداخت بدهی

  .بازنشستگی در کشور تخصيص نداده است

ماده « الف»بند 

 هقانون برنام (42)

 ششم توسعه

جويي صرفه

هاي در هزينه

عمومي، 

سازي منطقي

 اندازه دولت

جلب مشارکت  منظوربهشود به دولت اجازه داده می»مقرر داشته « 13»تبصره 

هاي منتخب ها و پروژههرچه بيشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجراي طرح

 هايو پروژه هاري طرحبرداتمام( و بهرهنيمههاي تمام )با اولويت طرحجديد و نيمه

 –برداري، در قالب سازوکار مشارکت عمومی تكميل شده يا در حال بهره

 و ساخت مشارکت، واگذاري، ازجمله) قرارداد انواع انعقاد به نسبت خصوصی،

خصوصی و تعاونی اقدام و تمام يا بخشی از بخش  با( سپاريبرون يا برداريبهره

هايی از قبيل کاالها و خدمات در حوزهمين تأ هاي خود درمسئوليت وظايف و

 برداري و تعمير و نگهداري راپديدآوري، طراحی، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره

، همسو با «در چارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمايد

اما روند اعتبارات  .هاي دولت براي جلب مشارکت بخش خصوصی استبرنامه

اي براي نشان از آن دارد که دولت برنامه 1331در مقايسه با سال اي کشور هزينه

 .ندارد 1331کاهش نقش و اندازه دولت در سال 

برنامه ( 43)ماده

 ششم

اندازي راه

سامانه حقوق 

دولت مكلف است طی سال اول اجراي 4( قانون برنامه ششم43براساس ماده )

تأ طبيع .اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کنده نسبت به راهقانون برنام

                                                 

دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي  -(11ماده ) .1

هاي كلي اصل شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست
هاي اجراي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، ز دستگاه( قانون اساسي و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد بر نيا44چهارم )وچهل

م معظم رهبري و قواي مقننه و هاي زير نظر مقااين بند شامل دستگاه .اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند
  .شوديه و نهادهاي عمومي غيردولتي نميقضائ

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان به راه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت 1

گانه جمهوری اسالمی ایران اعم ی شامل قوای سهيهای اجراها به مقامات، رؤسا، مدیران کليه دستگاهتجميع کليه پرداخت
و ها ه دولت، بانکهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بشرکتها، دانشگاه ها و مؤسسات وها، سازماناز وزارتخانه

های بيمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی )در مواردی که آن بنيادها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت
نمایند(، مؤسسات عمومی، بنيادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای نهادها از بودجه کل کشور استفاده می

ها و شوند و همچنين دستگاهفقيه اداره میبنيادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیاسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، 
واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانين و 

کت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع مقررات عام تبعيت نمایند نظير وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شر
پتروشيمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتيرانی 

سيمای جمهوری اسالمی صنایع معدنی ایران، سازمان صداوجمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای ایران و شرکت
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ف
دي

ر
 

مرجع در قانون 

برنامه ششم و 

قانون احكام 

 دائمي برنامه

محورهاي 

ي در كليد

نظام اداري 

 مطلوب

 2990 سال بررسي اليحه

و مزاياي 

رؤسا  مقامات،

 و مديران

هايی به اي در بدنه دولت هزينهبرداري و نگهداري از چنين سامانهايجاد، بهره

هاي دولتی رود اثر آن در بودجه سنواتی دستگاههمراه خواهد داشت که انتظار می

هاي اعتبارات وزارت امور ديفو رواحده  ماده هايلكن بررسی تبصره .ديده شود

اقتصاد و دارايی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامی در جداول 

در سال  فعاليت و برنامهبرحسب  ملی اجرايی هايدستگاه اعتبارات برآورد»

 4«1331هاي متفرقه در سال برآورد اعتبارات رديف»و همچنين جدول  1«1331

( در 43اهتمام دولت براي اقدام در جهت تحقق ماده )هيچ نشان مشخصی از 

 .شودکل کشور مشاهده نمی 1331بودجه سال اليحه 

ماده « 3»تبصره 

( قانون برنامه 43)

 ششم

عدالت در 

پرداخت 

حقوق 

ن شاغال

هاي دستگاه

 اجرايي كشور

( قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است طی 43ماده )« 3»بر اساس تبصره 

اول اجراي قانون برنامه سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و سال 

مزايا و نظام مالياتی را به نحوي مدون نمايد که اختالف حقوق و مزاياي بين 

مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط 

گيري مسير تصميم( تجاوز نكند و در %42مشابه در هر صورت از بيست درصد )

( (43ماده )« 3»تبصره بديهی است تحقق هدف موضوع )اما  .قانونی قرار دهد

ر شفافيت دچراکه  باشدريزي کشور میمستلزم ايجاد شفافيت در نظام بودجه

نياز تحقق احكام ريزي کشور و پيشنظام پرداخت کشور متأثر از نظام بودجه

 .باشدقانونی مرتبط با نظام پرداخت می

( قانون 32ماده )

برنامه ششم 

 توسعه

عدالت در 

پرداخت 

حقوق 

بازنشستگان 

كشوري و 

 لشگري

هزار  12کل کشور اعتباري معادل  1331اليحه بودجه سال  «14»تبصره  «ج»بند 

ميليارد ريال براي ترميم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است که به هيچ عنوان 

  .نامه ششم نيستبر (32)پاسخگوي تحقق هدف ماده 

 

  

                                                 
از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم هریک  نحوی که ميزان ناخالص پرداختی به

اجرای  .هستندمستثنا  می ایران از شمول این حکموزارت اطالعات، نيروهای مسلح و سازمان انرژی ات .مردم فراهم شود
های اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تنها با مصوبه این حکم درخصوص بنگاه

 .شورای عالی امنيت ملی مجاز خواهد بود
های غيرماهانه و مزایای ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوقدستگاه

ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدی و غيرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، 
، 7/1/7911مدیران موضوع این ماده را از هر محل )ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنين درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک
ماده « 7»، تبصره 9/72/7911های مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب ( قانون ماليات271اعتبارات موضوع ماده )

و یا اعتبارات خاص ناشی از  22/5/7939( قانون امور گمرکی مصوب 712( تا )719)مواد افزوده، ارزش ( قانون ماليات بر93)
های کمک به اشخاص حقيقی و حقوقی و سازی، اعتبارات مربوط به ردیفها در سازمان خصوصیواگذاری و فروش شرکت

نحوی که پرداخت کنند، به سایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فيش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق،
 .یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشدونه ناخالص پرداختی ماهانه به هرميزان هرگ

 .7931پيوست چهارم جلد اول و دوم اليحه بودجه سال  . 7

 .7931ماده واحده اليحه بودجه سال  3جدول  2

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________  
 

27 

 

 بنديجمع

کل کشور، نكات مهم سند مذکور به شرح  1331اليحه بودجه سال  گفته پيراموننظر به مباحث پيش

 شود:بندي میزير جمع

از رقم  1331درصد رشد به نسبت سال  3/2با  1331اي )جاري( دولت در سال اعتبارات هزينه .1

  .ر ميليارد ريال رسيده استهزا 4.114هزار ميليارد ريال به  4.032

هزار ميليارد ريال  313 سهم اعتبارات جبران خدمات کارکنان از 1331بودجه سال در اليحه  .4

درصد  1/3رشدي معادل  و رسيده است 1331هزار ميليارد ريال در سال  1.214 به 1331سال  در

 1/43ششم )رفاه اجتماعی( با  اي است، اما اعتبار فصلبا اعتبارات هزينه متناسبداشته که رشدي 

اگر براي اعتبار رفاه اجتماعی نيز رشدي  .درصد رشد مواجه شده که رشدي غيرمتعارف داشته است

بايد به اعتباري حدود  1331درصد را منظور کنيم اعتبار اين فصل در اليحه بودجه سال  3معادل 

هزار ميليارد ريال رشد  142دجه حدود حال آنكه اين فصل از بو رسيد،میهزار ميليارد ريال  2.132

جتماعی اتأمين  بررسی اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان .است تجربه کردهغيرمتعارف را 

هزار ميليارد ريال از اين  32دهد که نشان می 1331در مقايسه با سال  1331نيروهاي مسلح در سال 

تأمين  هزار ميليارد ريال سازمان 02) اين دو صندوق بدهی حسابرسی شده دولت بهتأديه  بابتافزايش 

 32حدود  .باشدهزار ميليارد ريال نيز صندوق بازنشستگی کشوري( می 42اجتماعی نيروهاي مسلح و 

هزار ميليارد ريال نيز ناشی از رشد نامتعارف اعتبارات مربوط به کمك به پرداخت حقوق بازنشستگان 

ه نحوي که سهم اعتبار مربوط به کمك دولت بابت پرداخت حقوق صندوق بازنشستگی کشوري است، ب

هزار ميليارد ريال است که نسبت به  442معادل  1331اليحه بودجه سال  به بازنشستگان کشوري در

حالی اين در .درصدي داشته است 44رشدي هزار ميليارد ريال بود  122که  1330قانون بودجه سال 

درصد کاهش نسبت  32با  1331شستگان لشگري در اليحه بودجه سال است که سهم اعتبار حقوق بازن

هزار ميليارد  34به  1331هزار ميليارد ريال در سال  104مواجه بوده است که از رقم  1331 به سال

هزار ميليارد ريال  02البته دولت در سال جاري اعتباري معادل  .کاهش داشته است 1331ريال در سال 

سور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پايور و وظيفه نيروهاي نظامی و انتظامی نيز بابت پرداخت ک

رسد در سنوات گذشته تحت مینظر به اجتماعی نيروهاي مسلح پرداخت کرده است کهتأمين  به سازمان

شده است که با لحاظ عنوان کمك به پرداخت حقوق بازنشستگان در اعتبارات اين سازمان منظور می

اين اعتبار باز هم شاهد رشد منفی اعتبارات مربوط به کمك به پرداخت حقوق بازنشستگان اين کردن 

در سال  هزار ميليارد ريالی دولت به اين صندوق 02صندوق هستيم که ظاهراً ناشی از پرداخت بدهی 

 .است 1331

ت حقوق داخي تعهدات و کمك به پربدهی، ايفاتأديه  )شاملاي سرجمع اعتبارات هزينه .3
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ماعی اجتتأمين  مربوط به دو صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان (بگيرانبازنشستگان و وظيفه

که  1331بوده است که در مقايسه با سال هزار ميليارد ريال  034مبلغ  1331نيروهاي مسلح در سال 

لبته اعتبار صندوق که اداشته است درصد  2/31معادل رشد  ،هزار ميليارد ريال از بودجه بوده 420مبلغ 

درصد  40/0اجتماعی نيروهاي مسلح معادل تأمين  درصد و سازمان 0/31بازنشستگی کشوري معادل 

  .اندرشد داشته

هزار ميليارد ريال  112اي بنياد شهيد مبلغ سرجمع اعتبارات هزينه 1331در اليحه بودجه سال  .4

درصد  4/3يارد ريال( از رشدي معادل هزار ميل 122) 1331برآورد شده که نسبت به بودجه سال 

اي بنياد شهيد اين است که بخش قابل نكته قابل مالحظه در اعتبارات هزينه .برخوردار بوده است

هزار ميليارد ريال بوده است  114اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان که معادل  اي ازمالحظه

ها هاي متفرقه انتقالی به استانها و رديفت دستگاهاراي در قالب اعتبادر راستاي تمرکززدايی بودجه

 .درج شده است

سازي حقوق آن دسته متناسب منظوربههزار ميليارد ريال  34مبلغ  1331در قانون بودجه سال  .0

ريال است تخصيص داده  42.222.22انه آنان کمتر از يکه حقوق ماه کشوري و لشگري بازنشستگاناز 

نظر به .هزار ميليارد ريال کاهش يافته است 12به  1331م در اليحه بودجه سال شده بود که اين رق

تبصره  «ج»بند  توان انتظار داشت اهدافنمیبا توجه به تعداد بازنشستگان رسد با اين ميزان اعتبار و می

 .يابدتحقق  1331اليحه بودجه سال واحده  ماده «14»

هزار  1.323اعتباري معادل  1331در اليحه بودجه سال دهد که محاسبات انجام شده نشان می .1

ها، هاي پرسنلی وزارتخانهاي( صرف پرداخت هزينهدرصد اعتبارات هزينه 4/41ميليارد ريال )يعنی 

هزار  431هاي دولتی و نهادهاي نظامی و انتظامی خواهد شد و اعتباري معادل مؤسسات و سازمان

 وق بازنشستگان کشوري و لشگري و افراد تحت پوشش بنياد شهيدميليارد ريال نيز بابت پرداخت حق

 1.142اعتباري معادل  1331در سال درمجموع  خواهد شد کههزينه  اي(درصد اعتبارات هزينه 1/10)

اي( صرفاً براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين و درصد اعتبارات هزينه 3/14هزار ميليارد ريال )

 1331جرايی و والدين شهدا هزينه خواهد شد که در مقايسه با اعتبار سال هاي ابازنشستگان دستگاه

  .درصدي هستيم 1/13هزار ميليارد ريال( شاهد افزايشی  1.043)

 

 هاپيشنهاد 

و  هااما همچنان ايراد ،شودمشاهده می 1331بودجه سال  نكات مثبت فراوانی که در اليحهوجود با 

 : شده استارائه  هايیپيشنهاد اين مواردرفع  منظوربهدر ادامه  شود؛ابهاماتی نيز در آن مشاهده می

با عبارت « گيرد به نحوي کهدر اين قانون انجام می»عبارت  «14»تبصره « الف»بند در  .1
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  .اصالح شود« ماندمی»در آخر اين بند به کلمه « بماند»جايگزين و کلمه « شودتعيين می»

و »کلمه بازنشستگان کلمات  بعد از «14»بصره ت «ج»در سطرهاي اول و آخر بند  .4

 .اضافه شود« بگيرانوظيفه

 هايتبصره عنوانبه پس از رفع اشكاالت ذيل،آمده الزم است  1احكامی که ذيل جدول شماره  .3

  .ذکر شودواحده  ماده

 1ذيل جدول شماره  حقوق و مزاياي کارکنان رسمی و پيمانی منتقلهدرخصوص  مطالبی که. 1-3 

که در صورت انتقال مستخدم به دستگاه ديگر، ازآنجا  عالوهه ارتباطی به قانون بودجه ندارد، بهذکر شد

بنابراين پرداخت حقوق و مزاياي مستمر وي توسط  ،دشوامی وي با دستگاه قبلی قطع میارتباط استخد

 .باشدد میه مقصدستگابرعهده  مستخدمينگونه اين پرداختی بههرگونه  نيست وامكانپذير  دستگاه مبدأ

 .بنابراين مطلب مذکور بايد حذف شود

قانون بودجه سال  «14»تبصره « الف»در اجراي حكم بند »اين مطلب که  1ذيل جدول . 4-3 

، اوالً «.هاي اجرايی نيز بايد در محاسبات منظور شودهاي بعدي کارکنان دستگاهالعادهفوق 1331

ند است و بايد در ادامه آن ب «14»تبصره « الف»دنباله بند  آيد مرتبط با ومیطور که از متن آن برهمان

معنا و مفهوم اين مطلب روشن نيست و منشأ بروز مشكالت جدي در آنكه  ترو ثانياً نكته مهم نوشته شود

ان شود تا بعداً بتو رد نظر در اين حكم به روشنی انشاالزم است نكته مو .حقوق و مزاياي کارکنان خواهد شد

 .اين مطلب به شكل فعلی مطلقاً مردود و بايد حذف شود .درسی کربرآن را 

 هم حقوق و دستمزد مستمر و غيرمستمر از هزينه جبران خدمات دولت مشخص شودس .4

 .(1-1و جدول  4)جدول 

)جدول  مشخص شود هااي استاناعتبارات هزينه از هاي عمومیگانه هزينه 1فصول سهم  .0

12-4). 

« 3»بارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و تحقق اهداف تبصره شفافيت در اعت منظوربه .1

ريزي مربوط به بخش جبران خدمت شود بودجهپيشنهاد می ( قانون برنامه ششم توسعه،43ماده )

 و طیريزي جبران خدمت کارکنان طراحی کارکنان مورد بازنگري قرار گيرد و نظامی جامع براي بودجه

 .شودحوزه با ذکر تعداد کارکنان هر دستگاه مشخص  آن اعتبارات مربوط به اين

سازي، تقليل نقش و وظايف دولت و ها و قوانين مربوط به کوچكها، برنامهبا وجود سياست .1

خصوص اي )جاري( کشور و بهعمومی، متأسفانه شاهد رشد فزاينده اعتبارات هزينه يهانهيکاهش هز

 يددايم با توجه به کسري شهاي اخير بودهگان طی سالاعتبارات مربوط به حقوق شاغلين و بازنشست

روي کشور قرار انداز خوبی را پيشبديهی است که ادامه وضع موجود چشم 1331منابع در بودجه سال 

 :شودراهكارهاي زير پيشنهاد می و توسعه نظام اداري کشور، هاي کشورمنظور کاهش هزينهبه .دهدنمی

دار انجام که عهده هايشهردار رينظ یردولتيغ یو مؤسسات عمومنهادها  يهانهيکنترل هز .1-1
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 ؛به شهروندان هستند یدهنده خدمات عمومو ارائه یتيامور حاکم

هاي خارج از ها و جلوگيري از پرداختتفكيك نظام پرداخت از درآمدهاي اختصاصی دستگاه .4-1

 هاي منطقی و معقول؛رويه

ار ک يروين يترازنامه عرضه و تقاضا هيتبع آن تهو به يیاجرا يهاتوقف استخدام در دستگاه .3-1

و  یگاهدستنيب يیاز محل جابجا یانسان يروين نيدر کشور و تأم یمنابع انسان یبانك اطالعات جاديو ا

 ؛یداخل دستگاه

کاهش  ،يیاجرا يهاتوسط دستگاه رضروريغ يهاو کنفرانس هاشيهما يعدم برگزار .4-1

 يکه با توجه به وجود بسترها يیاجرا يهاکارکنان دستگاه رضروريغ يرادا يهاتيها و مأمورمسافرت

 ؛است تياز آنها فاقد ضرورت و موضوع يارياطالعات در سطح کشور بس يالزم فناور

و حذف  يیاجرا يهاضمن خدمت کارکنان دستگاه يهاآموزش يزساو هدفمند یسامانده .0-1

 ؛رضروريغ يهاآموزش

هاي اجرايی کشور که از وجوه خدمت کارکنان کليه دستگاه انيپاداش پا زانيم سازيمتعادل .1-1

کل  1331اليحه بودجه سال واحده  ماده هايدر اين راستا حكم ذيل در تبصره .کنندعمومی ارتزاق می

 :کشور افزوده شود

 يضرور يهانهياز هز یخدمت و بخش انيخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پا انيپا پاداش»

سا، مديران و ؤهاي مشابه به مقامات، رو اصالحات آن و پاداش 41/4/1310ت مصوب کارکنان دول

( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت 43هاي اجرايی موضوع ماده )کارکنان کليه دستگاه

 ياينيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی ايران، حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزا ت،اطالعا

که از سال( )تا سقف سیهر سال خدمت  يدر ازا يخدمات کشور تيري( قانون مد11ماده ) موضوع

هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين  .خواهد بود رد،يگیمالك محاسبه قرار م فهيو وظ یلحاظ بازنشستگ

 .«عنوان و عناوين مشابه به همين منظور در حكم تصرف در اموال دولتی است ينقانون تحت ا

ن سقف حقوق بازنشستگی براي بازنشستگان کشوري و لشگري همانند سازمان تأمين تعيي. 1-1

 اجتماعی،

 د؛شویم منجر هاي بازنشستگی و دولتپرهيز از تصويب قوانينی که به تحميل هزينه به صندوق. 2-1

هاي قانون مديريت ها، مزايا و هزينهالعادهممنوعيت افزايش ميزان حقوق، افزايش يا ايجاد فوق. 3-1

 ات کشوري؛خدم

ممنوعيت هرگونه استخدام و عقد قرارداد کار مشخص از محل درآمدهاي اختصاصی، ساير . 12-1

( 0هاي اجرايی مشمول ماده )منابع و اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در کليه دستگاه

 .قانون مديريت خدمات کشوري
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تحليلی بر اعتبارات جبران  .11 کل کشور 1331بودجه سال ررسی اليحه بعنوان گزارش: 

 خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی

 
 

 (و استخدامی اجتماعی )گروه اداريمطالعات  :نام دفتر

 پورآبادي، حسام عزتمحمدرضا مالكی، فهيمه غفرانی كنندگان:تهيه و تدوين

 اکبر شكوهی: همكار

 انیهبهباصل، علی اخوانروان مسعودياي ناظران علمي:

 اجتماعیکميسيون متقاضي: 

 ـــــــويراستار تخصصي: 

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

  :هاي كليديواژه

 جبران خدمات کارکنان .1

 رفاه اجتماعی  .4

 حقوق و مزاياي مستمر  .3

 هاي پرسنلیهزينه .4
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