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الف

پیشگفتار موسسه

اصل29قانوناساسیکشورایجادیکچترحمایتاجتماعیهمگانیرایکیازوظایف
دولتدرقبالمردمبیانمیکندوایننهادراملزممیسازدتاازمحل»درآمدهایعمومیو
درآمدهایحاصلازمشارکتمردم«،خدماتوحمایتهایاجتماعیراارائهدهد.درهمین
راستادرقانوننظامجامعرفاهوتأمیناجتماعینیزبخشحمایتیوتوانبخشیبهعنوان
یکیازسهضلعنظامتأمیناجتماعیتعریفشدهوقانونگذارچارچوبوظایفدولترادر
اینحوزهمشخصکردهاست.ایجادیکچترحمایتیبرایافرادجامعه،درسطحبینالمللی
پایدار،تمامی ازجملهسندتوسعههزارهوسندتوسعه اسنادمعتبری نیزمطرحاستودر

کشورهاملزمبهتحققاینهدفشدهاند.
باوجودالزاماتقانونیدرسطحملیوتوصیههایمطرحشدهدرسطحجهانی،مشاهده
میشودتابهامروزایجادیکالیهحمایتاجتماعیمنسجمدرکشور،ممکننشدهاست.
اگرچهسازمانهاییازجملهکمیتهامدادامامخمینیوبهزیستی،خدماتیدراینحوزهارائه
متعدداست، پژوهشهای و نیازمندگزارشها آن بهدالیلمختلفکهشرح اما میدهند
خدماتایندونهادنتوانستهنظامحمایتیفراگیرمصوبدرقانوناساسیرامحققکند.

بهنظرمیرسدیکیازموانعاصلیدرزمینهاجراییشدناینهدف،نهتنهابرایایران
کهبرایبسیاریازکشورهایکمترتوسعهیافته،بارمالیناشیازایجاداینچترحمایتی
باشد.برایناساسپرسشیمطرحمیشودکهآیاکشورهایکمدرآمدترقادرهستندمخارج
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که گزارشی در کار بینالمللی سازمان کنند؟ تأمین را اجتماعی حمایتهای این از ناشی
درسال2017منتشرکردهاستتالشداردبهاینپرسشپاسخدهد.دراینگزارشکه
موسسهراهبردهایبازنشستگیصباآنراترجمهومنتشرکردهاست،نشاندادهشدهحتی
درکشورهایفقیروکمدرآمدنیزمیتوانیکالیهحداقلیازحمایتهایاجتماعیراایجاد
کردوازاینطریقبخشمهمیازافرادجامعهکهنیازمندحمایتهستندراتحتپوشش

قرارداد.
باتوجهبهاینیافته،درگزارشپیشروتالششدهامکانپذیریایجادالیهحمایت
اجتماعی)ازمنظربارمالی(برایایرانبررسیشود.برایاینمنظوربااستنادبهگزارش
سازمانبینالمللیکارگروههایهدفبرایایجادچترحمایتاجتماعیحداقلیدرکشور
شناساییشدهاندوبارمالیحمایتازاینگروههابهشیوهپرداختنقدیبرآوردشدهاست.
ایرانلحاظشودوگروههای اقتصاد واقعی اینگزارششرایط اگرچهتالششدهدر
هدفباتوجهبهشرایطاجتماعیکشورتعدیلشوند،امانمیتواننتایجارائهشدهراقطعی
که است موضوعی حمایت شیوههای تعیین و هدف گروههای تشخیص زیرا کرد. تلقی
نیازمندگفتوگویملیورعایتجزئیاتمتعدداست.بااینهمهگزارشحاضر،میتواند
سرآغازیبرایبحثوتبادلنظردراینزمینهباشد.امیداستباهمراهیکارشناساناین
قانون از ازحقوقملتوتحققبخشی احقاقحقی راستای بتوانگامیعملیدر حوزه،

اساسیکشوربرداشت.



 ج

چکیده مدیریتی

سازمانبینالمللیکاردرگزارشیباعنوانکفحمایتهایاجتماعیهمگانی،امکانپذیری
مقابلهبافقرازطریقانتقالدرآمدبهبرخیگروههایهدفآسیبپذیررابرایکشورهای
را آن صبا بازنشستگی راهبردهای موسسه که گزارش این در است. کرده بررسی فقیر
منتشرکردهاست،تصریحشدهحتیدرفقیرترینکشورهانیزمیتوانیکچترحمایتیبرای
گروههایهدفآسیبپذیردرجامعهفراهمکرد.درگزارشفوقباالگوگیریازروشکار
ILOمخارجکفحمایتاجتماعیبرایایرانمحاسبهشدهاست.برایاینمنظوردرابتدا

نیاز مورد مخارج میزان کار بینالمللی سازمان در تعیینشده هدف گروههای با متناسب
برایپوششکفحمایتاجتماعیبرآوردشدهودرمرحلهبعدباانجامبرخیتعدیالتدر
گروههایهدف،اینشاخصبرایایرانمتناسبسازیشدهاست.نتایجاینبرآوردبهشرح

زیراست:
:ILOگروههایهدفمتناسببابرآورد

تماميکودکانتا5سال:دریافتی25درصدخطفقرملي؛ .1
کلیهایتام:دریافتیبرابربا100درصدخطفقرملي؛ .2

زنانباردار:دریافتیبرابربا100درصدخطفقرمليبهمدتچهارماه؛ .3
معلوالنیکهتواناشتغالندارند:دریافتیبرابربا100درصدخطفقرمليو .4

افرادسالمند65سالوباالتر:دریافتیبرابربا100درصدخطفقرملي. .5
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برآوردموجودنشانمیدهدبرایپوششهزینهحمایتهایفوقبهقیمتسال1395،
47هزارمیلیاردتومانوبهقیمتسال93.5،1398هزارمیلیاردتومانمخارجالزماست.
اینرقمدرسال1395برابربا3.3درصدGDP،16.6درصدبودجهعمومی،87درصدبودجه

رفاهی،97.8درصدبودجههدفمندییارانههاو47.5درصدازمالیاتتحققنیافتهاست.
گروههایهدفتعدیلشده:

افرادتحتپوشش به ایرانسهگروه باشرایط متناسب تعدیلگروههایهدف برای
حمایتاجتماعیاضافهشدهویکگروهازافرادیکهدرگزارشILOتحتپوششقرار

گرفتهاند،ازدایرهپوششخارجشدهاند.اینتغییراتبهشرحزیراست:
اضافهکردنسهگروههدف:

الف-زنانسرپرستخانوارنیازمندحمایت:برابربا100درصدخطفقرملی
ب-کودکانبازماندهازتحصیل:برابربا50درصدخطفقرملی
ج-سالمنداننیازمندحمایت:برابربا100درصدخطفقرملی

حذفیکیازگروههایهدفپیشین:
-کلسالمندانباالی65سال

اینبرآوردنشانمیدهدبرایپوششهزینهحمایتهایفوقبهقیمتسال40،1395
هزارمیلیاردتومانوبهقیمتسال81.3،1398هزارمیلیاردتومانمخارجالزماست.این
رقمدرسال1395برابربا2.8درصدGDP،14.2درصدبودجهعمومی،74.4درصدبودجه

رفاهی،83.6درصدبودجههدفمندییارانههاو40.6درصدازمالیاتتحققنیافتهاست.



1 

مقدمه- 1

معضلفقربهعنوانیکیازچالشهایمهمعصرجدیدسالهاستبهرسمیتشناختهشدهو
کاهشآندرمجامععمومیبهعنوانیکهدفمهمتعریفشدهاست.درهمینراستاودرآغاز
 Millennium Development Goals:(قرنبیستویکمدرسازمانمللسندیبانامتوسعههزاره
MDGs(،بهتصویبرسیدکهمیتوانآنراآغازیکاقدامجمعیوبینالمللیبرایکاهشفقر

دانست.اینسندکشورهاراملزممیکردتاسال2015درراستای8آرماناصلیگامبردارندوبه
صورتمنظمگزارشهایعملیاتیشدنایناهدافرابهسازمانمللارائهدهند.این8آرمانکه

ازآنهابهعنوانچالشهایاصلیتوسعهیادمیشدعبارتبودنداز:
آرمان1:ازبینبردنفقرشدیدوگرسنگی

آرمان2:دستیافتنبهآموزشابتداییهمگانی
آرمان3:گسترشوترویجبرابریجنسیتیوتوانمندسازیزنان

آرمان4:کمکردنمرگکودکان
آرمان5:بهبودسالمتمادران

آرمان6:مبارزهباایدز،ماالریا،توبرکلوزودیگربیماریها
آرمان7:تضمینپایداریمحیطزیست.

آرمان8:گسترشمشارکتجهانیبرایتوسعه
بیانیهتوسعههزارهرا189کشوردرماهسپتامبرسال2000،پذیرفتندو147نفرازسران
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سیاسیآنراامضاکردهاند.
درسال2012وبانزدیکشدنبهزمانتعیینشدهبرایکشورهابرایتحققاهدافهزاره
دراجالسریودربرزیللزومتدویناهدافتوسعهپایداربهعنواناهدافجایگزینتوسعههزاره
)Sustainable Development Goals: SDGs(مطرحشدودرسال2015سندتوسعهپایدار
بهتصویبرسید.اینسندکشورهاراملزممیکندتاسال2030درراستای17هدفاصلی
و169هدفویژهاقداماتمشخصانجامدهند.هدفنخستدراینسندپایاندادنبهفقر

استکهبه5هدفجزئیترتقسیمشدهاست:
1-ریشهکنیفقرمطلق)کهبامقیاسدرآمدکمتراز1.25دالردرروزسنجیدهمیشود(

برایهمۀانسانهاودرسراسرجهانتاسال2030
2-حداقل،بـهنصفرساندنتعدادمردان،زنانوکودکانیکهدرفقرزندگیمیکنند)با

تأکیدبرهمۀاشکالفقر،بنابرتعاریفملّیآن(تاسال2030
برای مناسب اجرایی اقدامات انجام و مناسب اجتماعی حفاظتی نظامهای ایجاد -3
تحّققآنهابرایهمه،بهویژهاقشاربسیارپایینجامعهوتحتپوششقراردادنفقراو

اقشارآسیبپذیرتاسال2030
و مالکیت پایه، خدمات و اقتصادی منابع به دسترسی حق برابرِی تحّقق 4-تضمین
کنترلمالکیتازجملهدرمورد:زمینوسایراشکالدارایی،ارثیه،منابعطبیعی،خدمات
خوداشتغالی وامهای اعطای جمله از مالی خدمات و فناوری حوزۀ در جدید مناسب

کوتاهمدتبرایهمهمردانوزنان،بهویژهفقراواقشارآسیبپذیرتاسال2030
5-باالبردنمقاومتفقراواقشارآسیبپذیروکاهشآسیبپذیریوقـرارگرفتنآنهادر
معرضحوادثحاداقلیمیوسایرتکانههاوبالیایزیستمحیطی،اجتماعیواقتصادی

تــاسال2030
الف:تضمینبسـیجقابلمالحظۀمنابعازخاستگاههایمختلف؛بهویژهازطریق
برای پیشبینی قابل و کافی منابع تأمین هدف با توسعهای همکاریهای ارتقای
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کشورهایدرحالتوسـعه،بهویژهکشورهایدارایپایینترینسطحتوسعهیافتگی،
برایاجرایبرنامههاوسیاستگذاری،بهمنظورپایاندادنبههمهاشکالفقر

ب:تدوینچارچوبهایمطمئنسیاستگذاریدرسطوحملّی،منطقهایوبینالمللی
برمبنایراهبردهایتوسعۀجنسیتمحـوروراهبردهایمتناسبباشرایطفقرابـه

منظورحمایتازسرمایهگذاریتسریعشدهدراقداماتمرتبطباریشهکنیفقر

اماآیاتحققایناهدافبرایکشورها،بهویژهکشورهایدرحالتوسعهیاتوسعهنیافته،
ممکناست؟سازمانبینالمللیکاردرگزارشیکهدرسال2017تهیهکرده،امکانتحقق
کمدرآمد کشور 57 در را اجتماعی حمایت نظامهای ایجاد یعنی فقر کاهش سوم هدف
اینهدفدردوبعدحداقل موردبررسیقراردادهاست.اگرچهکفحمایتاجتماعیدر
مراقبتهایبهداشتیودرمانیوتأمیندرآمدپایهدرطولزندگیتعریفمیشود،امادر
اینگزارشباتأکیدبرجنبهتأمیندرآمدپایه،میزانبارمالیاینشکلازحمایتاجتماعی
کتاب»کف قالب در پژوهشکه این نتایج است. بررسیشده برایکشورهایکمدرآمد
حمایتهایاجتماعیهمگانی«درموسسهراهبردهایبازنشستگیصباترجمهشده،نشان
میدهدحتیدرکشورهایفقیرنیزامکانایجاداینکفحمایتوجوددارد.درگزارشپیش
باتوجهبهروشمطالعهسازمانبینالمللیکارهزینههایکفحمایتاجتماعیبرای رو

ایرانبرآوردشدهومیزاناستطاعاتکشوربرایتأمیناینهزینههابررسیشدهاست.
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روش محاسبه و امکان سنجی اجرا- 2

سازمانبینالمللیکاربرایمحاسبهکفحمایتاجتماعی5گروهاصلیرابهعنوانگروه
هدفسیاستهامعرفیکردهوبرایهرکدامازاینگروههابرحسبشرایطکشورمیزان
مزایاییرابهعنواندرصدیازخطفقرملیتعیینکردهاست.گروههایهدفپیشنهادی،

نوعوسطححمایتازآنهابرمبنایمحاسبهگرILOبهشرحزیراست:
1 انتقالنقديهمگانيبرايتماميکودکانتا5سالبااحتساب25درصدخطفقرملي؛.
2 کمکهزینهبرايکلیهایتامبرابربا100درصدخطفقرملي؛.
3 مزایايچهارماههدورانبارداريبرايکلیهزنانيکهتازهفارغشدهاند،برابربا100.

درصدخطفقرملي؛
4 مزایايهمگانيبرايافرادمعلول،بااحتساب100درصدخطفقرمليو.
5 مستمريبازنشستگيافرادسالمند65سالوباالتربااحتساب100درصدخطفقرملي..

ILOبرآوردیازبارمالیارائهاینسطحازخدماتبرای36کشوربادرآمدمتوسطبه

باال،34کشوربادرآمدمتوسطبهپایینو31کشوربادرآمدپایینانجامداده،کهنشان
میدهداینمزایادربیشترینحالتمعادل2.9درصدازGDPکشورهاست)جدول1(.
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جدول 1- هزینه مجموعه مزایای نقدي کف حمایت هاي اجتماعي همگاني با در نظر گرفتن مناطق مختلف 

)GDP در 101 کشور در حال توسعه )درصد از

مناطق
هزینه انتقال نقدي کف حمایت هاي اجتماعي 

)GDP درصد از(

0.9آسیايشرقيواقیانوسیه
2.7اروپايشرقيوآسیايمرکزي
2.4آمریکايالتینومنطقهکارائیب
2.1خاورمیانهوآفریقايجنوبي

1.7آسیايجنوبي
2.9آفریقايسیاه

1.6تمامي کشورهاي در حال توسعه )در جامعه آماري(

منبع:گزارشکفحمایتاجتماعی،1397

اجتماعی حمایتهای کف مخارج میگیرد نتیجه یافته این به توجه با سازمان این
همگانیعمومًادرکشورهایدرحالتوسعهمیتواندتأمینشود.محاسباتمذکوردر57
کشورفقیرنیزنشانمیدهدبهطورمیانگینبا4.2درصدازGDP،اینکشورهامیتوانند
نشانميدهدکه تاریخي مقایسه تأمینکنند1.همچنین را اجتماعی مخارجکفحمایت
GDP سرانه سطوح با بسیاری شباهت امروزي توسعه حال در کشورهاي GDP سرانه
کشورهايپردرآمددردهههایپیش،یعنيزمانيکهآنهاسیستمهايتأمیناجتماعيخود
رابنانهادند،دارند.برایمثالGDPسرانهکشورهایيمثلبوتسواناواندونزيتاحدودي
برابرباسرانهGDPبریتانیادرسال1911است،کهدرآنزماندولتبریتانیاقوانینيرا
درخصوصبیمهاجتماعيومساعدتهاياجتماعيبرايسالمندان،معلوالنومستمري

بازماندگان،بیماريوبارداري،حوادثناشيازکاروبیکاريوضعکرد.
باتوجهبهاینشواهدمیتوانبررسیکردکهآیادرایراننیزامکانبرقراریکفحمایتهای

1.دامنهاینهزینههااز0.3درصدازGDPبرايمغولستانتا9.8درصدازGDPبرايسیرالئوناست.رجوعشودبه
کتابکفحمایتاجتماعیهمگانی،موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا.
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اجتماعیوجوددارد؟اماذکرایننکتهپیشازانجاممحاسباتضروریبهنظرمیرسدکهمقایسۀتولید
ناخالصداخلیسرانۀایرانباتولیدناخالصداخلیسرانۀسایرکشورهایپیشرفتهدرآغازاجرایبرنامۀ
حمایتهایاجتماعیشان،نشانمیدهدکهرقممذکوردرایرانباالتراست.لذا،شایدبتوانگفت

شرایطاقتصادیکشوردرحالحاضرازامکانایجادکفحمایتاجتماعیبرخورداراست.

نمودار 1- مقایسه سرانه GDP  ایران  با کشورهاي پیشرفته در زمان آغاز به کار سیستم هاي 
اصلي تأمین اجتماعي آنها )دالر آمریکا در سال 1990(

منبع:سرانهGDPمادیسون)بولتوونزاندن،2014(،اطالعاتایرانازبانکجهانیبرمبنایدالرسال2010

امکانپذیر تنهایینشاندهنده به برمقایسهدرآمدسرانهنمیتواند تأکید اینوجود با
بودنایجادکفحمایتاجتماعیباشد.برایپاسخدقیقتربهاینپرسشالزماسترقم
موردنیازبرایایجادکفحمایتاجتماعیبهدستآید.برایاینمنظورنیزنیازاستجامعه
هدفباتوجهبهمعیارهایILOتعیینشدهوهزینههایمربوطبهکفحمایتاجتماعی
برایآنهابرآوردشود.تخمینهزینههایکفحمایتاجتماعیبهدومتغیراصلینیازدارد:
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1-خطفقرو2-تعیینجامعههدف،کهدرادامهگزارشبهآنپرداختهشدهاست.

تعیین خط فقر 

گاماولبرایتخمینهزینههاتعیینخطفقراست.اگرچهدرمحاسبهILOخطفقرملیبرای
کشورهادرنظرگرفتهشده،امابهدلیلدردسترسبودناطالعات،دراینگزارشازمعیاری
دقیقترباعنوانخطفقرمنطقهایبرایمحاسبهاستفادهشدهاست.مرکزپژوهشهایمجلس
درگزارشیباعنوان»خطفقرایراندرسال1395ومروریبرروشمحاسبهآن«1درسال
1397،خطفقرغذاییوخطفقرکلبرایمناطقمختلفکشوررادرسال1395محاسبه
کردهاست.دراینپژوهشمناطقروستاییکشوربه5گروهومناطقشهریبه4گروهتقسیم
شدهاندوبرایهرکدامازاینگروههاخطفقربهطورمجزامحاسبهشدهاست.گزارشحاضر
برمبنایدادههایبهدستآمدهدرپژوهشمذکورتدوینشدهاست.ازآنجاییکهدرتمامی
مواردخطفقرشهریباالترازخطفقرروستاییاست،خطفقرشهریمعیارقرارگرفتهودر
مواردیکهخطفقربرایمراکزاستانهامتفاوتازسایرشهرهایاستانبوده،خطفقرمراکز

استان)خطفقرباالترنسبتبهدیگرشهرهایاستان(معیارقرارگرفتهاست.

جدول 2- تعیین خط فقر کل به تفکیک مناطق کشور-شهری-1395

خوشه بندی
خط فقر 

استان ها)هزارریال/ماهانه(

4,108اول
آذربایجانغربي،اصفهان،بوشهر،خراسانشمالي،زنجان،سمنان،
سیستانوبلوچستان،قزوین،کردستان،گلستان،گیالن،لرستان،

مازندران،مرکزي،هرمزگان،همدان

آذربایجانشرقي،اردبیل،ایالم،چهارمحالوبختیاری،خراسانجنوبي،3,643دوم
خوزستان،کرمان،کهگیلویهوبویراحمد،یزد

البرز،خراسانرضوی،فارس،قم،کرمانشاه5,056سوم
تهران7,689چهارم

منبع:مرکزپژوهشهایمجلس،گزارش16159

1.شمارهمسلسل16159
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درگامبعدیالزماستتعدادافرادمشمولدریافتمزایادرهریکازگروههایپنجگانه
)کودکان،یتیمان،زنانباردار،معلوالنوسالمندان(شناساییشدهوبارمالیتأمینکفحمایت
اجتماعیبرایهرگروهمشخصشود؛کهدربخشسومگزارشبهاینامرپرداختهشدهاست.
عالوهبراین،دراینبخشتوضیحدادهمیشودکهچراسازمانبینالمللیکارگروههایپنجگانه

فوقرابهعنوانگروههایهدفدرسیاستکفحمایتاجتماعیبرگزیدهاست.

برآورد مخارج کف حمایت اجتماعی برای ایران- 3

3-1-مزایای کودکان 

مقابلهبافقردردورانکودکییکیازمهمتریناهدافسندتوسعهپایدارسازمانمللاستو
در5هدفاز17هدفاینسندبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمموضوعمقابلهبافقرکودکان
مطرحشدهاست.شواهدمطالعاتیموجودنشانمیدهندمحرومیتافراددردورانکودکی
میتوانداثراتبلندمدتبرزندگیآنهاداشتهباشد.برایمثال،براساستحقیقاتیونیسف
)2013(محرومیتهایيکهکودکاندر1000روزاولزندگيشان)بااحتسابدورهجنیني(از
آنرنجمیبرند،مخصوصامحرومیتازتغذیهدرست،تأثیرشدیدوبرگشتناپذیريبردورههاي
بعديزندگيآنهادارد.عالوهبراینواقعیتهاموجودنشانمیدهندآمارمرگومیرکودکاني
کهدرخانوادههايفقیربهدنیامیآیندباالتراستومشکالتسالمتوسطحبااليبیسوادي
فقرگرفتارميکند.مشکالتموجوددرچنینخانوادههایيعمومًا باطل دامدور در را آنها
کودکانرادرخطربدترینحالتهايکارکودکنیزقرارمیدهد)ILO،2013(.باتوجهبه
اینواقعیتهااقداماتصورتگرفتهدرزمینهحمایتهاياجتماعيکودکمحوربهعنوانیک
راهبردسیاسيمهمبرايمواجههفقربهحسابمیآیندوازاینروکودکانیکیازگروههای

هدفحمایتهایاجتماعیهستند)کفحمایتاجتماعی،1397(.
سازمانبینالمللیکاربرایمحاسبهبارمالیمزایایکودکی،کودکان0تا15سالرابهسه
طبقهسنيپنجسالهدستهبنديکردهومزایارابرایهرگروهبهصورتجداگانهمحاسبهمیکند.
سطحمزایانیزبرایکودکانبرابربا25درصدخطفقرملیدرنظرگرفتهشدهاست.بااینوجود
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ازآنجاییکهعموماًدرکشورهایکمدرآمدوفقیرنسبتجمعیتکودکانبهکلجمعیتباالست
ودرنتیجهحمایتازتمامیکودکانبارمالیباالییرابهکشورهاتحمیلمیکند،درمحاسبه
نهاییهزینهها،ILOحساسترینگروهسنیکودکانرابهعنوانگروههدفنهاییانتخابکرده
وکودکانکمتراز5سالرامشمولدریافتاینکمکهاتعیینمیکند.دراینگزارشنیزبااستناد

بهپژوهشILO،کودکانکمتراز5سالبهعنواندریافتکنندهمزایاانتخابشدهاند.
حالباتوجهبهتعریفخطفقربهصورتاستانی،برایبرآوردبارمالیمزایایکودکی
الزماستتعدادکودکاندربازهسنیموردنظرنیزبهتفکیکاستاندردسترسباشد.این
اطالعاتازآمارسرشماریسال1395کلکشوراستخراجشدهاست.درجدول)3(تعداد

کودکانبهرهمندازاینمزایاومخارجمربوطبهتفکیکاستانارائهشدهاست.

جدول 3- محاسبه مخارج کف حمایت های اجتماعی برای گروه کودکان و تعداد کودک تحت 
پوشش به تفکیک استان-1395

استان
خط فقر 

)هزارریال/ماهانه(
کودکان 5-0 سال 

)نفر(
مخارج حمایت

)میلیاردریال(

3,643320,8563,506آذربایجانشرقي

4،108306,6073,778آذربایجانغربي

3,643108,6141,187اردبیل

4,108401,9044,953اصفهان

5,056206,9933,140البرز

3,64349,034536ایالم

4,108117,2401,445بوشهر

7,689966,97322,305تهران

3,64393,4151,021چهارمحالوبختیاری

3,64384,973929خراسانجنوبي

5,056667,45210,123خراسانرضوئ
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استان
خط فقر 

)هزارریال/ماهانه(
کودکان 5-0 سال 

)نفر(
مخارج حمایت

)میلیاردریال(

4,10887,2441,075خراسانشمالي

3,643484,1615,291خوزستان

4,10896,6551,191زنجان

4,10854,244668سمنان

4,108418,7095,160سیستانوبلوچستان

5,056402,0146,097فارس

4,108109,0461,344قزوین

5,056129,6051,966قم

4,108142,0071,750کردستان

3,643315,4543,447کرمان

5,056152,5712,314کرمانشاه

3,64373,709805کهگیلویهوبویراحمد

4,108192,1322,368گلستان

4,108146,1521,801گیالن

4,108162,3192,000لرستان

4,108217,5902,681مازندران

4,108112,7791,390مرکزي

4,108206,8792,549هرمزگان

4,108146,8861,810همدان

3,643118,7871,298یزد

7,093,00499,928-*کل کشور

*درگزارشمرکزپژوهشهاخطفقرملیبرآوردنشدهاست.
منبع:محاسباتپژوهش
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باتوجهبهاطالعاتجدولبرآوردمیشودمخارجتأمینکفحمایتبرایکودکانکمتر
از5سالبهقیمتهایسال1395حدود10هزارمیلیاردتومانهزینهدرسالداردکهاین

رقمبرابربا0.7درصدGDPدراینسالاست.
برآوردهایILOازاینسطححمایتبرایکشورهایکمدرآمدحاکیازآناستکه
مزایايهمگانيکودکبراياینگروهسنيدرکشورهایمختلفبسیارمتفاوتبودهودامنۀ
آناز0.1درصدGDPدرمغولستانتا4.1درصدGDPدرنیجرگستردهشدهاست؛میانگین

اینشاخصبرابربا1.4درصدGDPاست.

3-2- مزایای یتیمان 

اگرچهمزایایکودکیعمومکودکانکشورراشاملمیشوداماشواهدنشانمیدهدبرخی
کودکاننیازمندکمکهایبیشازکمکهایعمومیهستند،ILOکودکانیتیمرایکی
ازگروههایهدفمهمدربینکودکانیمیداندکهنیازبهکمکهایویژهدارند؛ازاینرو
برایاینگروهازکودکانکمکهایویژهایدرنظرگرفتهشدهومزایایمربوطبهآنهابرابر

با100درصدخطفقرملیتعیینشدهاست.
برایبرآورداینهزینهدرایران،الزماستبهتفاوتمفهومیبینیتیموorphanتوجه
شود.درحالیکهدرمفهومorphanکودکانیمدنظرهستندکههمپدروهممادرخودرا
ازدستدادهاند،امادرمنابعآماریایرانیتیمبهکودکانیگفتهمیشودکهتنهاپدرخود
)از ازتعریفداخلی ایتام اینگزارشبرایمحاسبهتعداد بنابراین،در ازدستدادهاند. را
دستدادنپدر(استفادهشدهاست.دلیلاینامرآناستکهشواهدمختلفنشانمیدهد
بهدلیلوضعیتبازارکارکشورونرخمشارکتپایینزنان،احتمالدرگیرشدنکودکبا
مسئلهفقربافوتپدربسیارباالست.ازآنجاییکههدفایجادکفحمایتاجتماعیمقابله
بااینوضعیتاست،درنظرگرفتنیتیمازطرفپدربامنطقکفحمایتاجتماعیمیتواند
همخوانینسبیداشتهباشد.برایبهدستآوردنتعداداینکودکاندوسطحآماردردسترس
است،نخستکودکانبیسرپرستتحتپوششسازمانبهزیستیکشور)کودکانیکهبنابه
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دالیلیبهطوردائمیاموقتازسرپرستیمؤثروباصالحیتمحرومشدهاندوتحتپوشش
سازمانبهزیستیقراردارند(ودومتعدادایتامتحتپوششکمیتهامدادامامخمینی)ره(.
برایبهدستآوردنجامعههدفکودکانیتیم،ایندوآماربایکدیگرجمعشدهوهزینه

پوششمالیاینافراددرسطحخطفقرملیبرآوردشدهاست.

جدول 4- محاسبه مخارج کف حمایت های اجتماعی برای گروه یتیمان و تعداد یتیم تحت پوشش 
به تفکیک استان-1395

استان
خط فقر

)هزارریال(
برآورد هزینهجمعسازمان بهزیستیکمیته امداد

)میلیاردریال( )نفر(
3,6439,5061,77011,276493آذربایجانشرقي
4,10810,14860510,753530آذربایجانغربي

3,6433,9251834,108180اردبیل
4,10813,94196414,905735اصفهان
5,0564,4497865,235318البرز
3,6433,206863,292144ایالم
4,1084,5993344,933243بوشهر
7,68920,1993,61523,8142,197تهران

3,6433,9814004,381191چهارمحالوبختیاری
3,6436,4304686,898302خراسانجنوبي
5,05618,6933,91622,6091,372خراسانرضوی
4,1085,8174816,298310خراسانشمالي
3,64313,84443814,282624خوزستان
4,1082,9652443,209158زنجان
4,1082,9432163,159156سمنان

4,10826,31444326,7571,319سیستانوبلوچستان
5,05623,87597224,8471,507فارس
4,1084,3075204,827238قزوین
5,0564,2732364,509274قم
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استان
خط فقر

)هزارریال(
برآورد هزینهجمعسازمان بهزیستیکمیته امداد

)میلیاردریال( )نفر(
4,1086,0832576,340313کردستان
3,64318,8983,49722,395979کرمان
5,0567,6332147,847476کرمانشاه

3,6434,8313625,193227کهگیلویهوبویراحمد
4,1088,7346149,348461گلستان
4,1088,4489039,351461گیالن
4,1089,1546439,797483لرستان
4,1087,4064937,899389مازندران
4,1086,1203296,449318مرکزي
4,10810,29442810,722528هرمزگان
4,1087,9113928,303409همدان
3,6433,1385383,676161یزد

282,06525,347307,41216,495-کل کشور

منبع:محاسباتپژوهشبراساسآمارکمیتهامدادوسازمانبهزیستی

همانطورکهازارقامجدولمشخصاست،هزینۀحمایتسالیانهازکلیتیمانتحت
پوششنهادهایحمایتیکشور)بامعیاریبرابرباخطفقر(،بهقیمتهایسال1395حدود

1650میلیاردتومان، معادل0.12درصدGDPاست.
محاسبهگرILOاینرقمرا0.04درصدGDPبرایکشورهایکمدرآمدبرآوردکرده
است.بدیهیاستکهبخشیازتفاوتبارمالیدراینحوزهبهتفاوتدرتعریفیتیمدر

گزارشفعلیوگزارشILOبازمیگردد.

3-3-مزایای ایام بارداری

حمایتاززناندرایامبارداریازدومنظرقابلتوجهاست؛نخست،کاهشمرگومیرمادران
ودومکاهشمرگومیرنوزادان.درگزارشسازمانبهداشتجهانیسال2005تأکیدشده
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استکهاگرزنانباردارتغذیهکافيومناسبداشتهباشندومراقبتهايمناسبدرطولدوران
بارداري،تولدوپسازتولدنوزاددریافتکنندمیتوانازسهچهارممرگومیرنوزاداندربدو
تولدپیشگیريکرد.همچنینمطالعهانجامشدهروي18کشورعضوسازمانهمکاريوتوسعه
اقتصادي)OECD(نشاندادهاستدرسهدههاخیرافزایشتعدادهفتههايمرخصيهمراه
باکمکهزینهدردورانبارداريرابطهمعناداريباکاهشمرگ ومیرنوزادانداشته،امابدون
پرداختکمک هزینهچنینرابطه ايبرقرارنميشود.فقدانامنیتدرآمددرمراحلپایانيبارداري
وبعدازتولدنوزادتعدادکثیريازمادرانرا،مخصوصادراقتصادغیررسمي،مجبورميکندتابه
کارکردنتامراحلپایانيبارداريادامهدهندویازودترازموعدمقرربهسرکاربازگردند.اینامر
موجبميشودتامادرانوکودکانبامخاطراتجديسالمتروبهروشوند)کفحمایتهای
اجتماعی،ص23(.باتوجهبهاینشواهدسازمانبینالمللیکاردرتعیینکفحمایتهای
اجتماعیمزایایایامبارداریرانیزبهعنوانیکیازانواعحمایتهاتعریفکردهاست.میزاناین
حمایتمعادلخطفقرملیاستکهبهمدتچهارماه)ماههایآخربارداری(پرداختمیشود.
اینمزایامیتواندبهصورتمشروطارائهشود،برایمثالشرکتدربرنامههایواکسیناسیون،

شرکتدردورههایتغذیهویامشروطکردنبهتعدادفرزندمشخص)مثالدوفرزنداول(.
برایبرآوردمخارجمربوطبهطرحمزایایبارداری،الزماستتعدادزنانیکهدریک
سال)دراینجاسال1395(زایمانداشتهاند،بهدستآید؛مرکزثبتاحوالکشوراینآمار
رابرایکلکشوردرسال1395برابریکمیلیونو528هزارو53نفراعالمکردهاست.
اینآماربهتفکیکاستاندرجدول)5(خالصهشدهاست.اطالعاتمربوطبهخطفقرهر
استاننیزدراینجدولارائهشدهکهدرنتیجهمیتوانکلمخارجایامبارداریرابرایسال

1395بهدستآورد.
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جدول 5- محاسبه مخارج کف حمایت های اجتماعی برای مزایای ایام بارداری و تعداد زنان تحت 
پوشش به تفکیک استان-1395

نام استان
خط فقر

)هزارریال(
تعداد والدت

)نفر(
مخارج ایام بارداری

)میلیاردریال(
3,64368,566999آذربایجانشرقي
4,10866,3421,090آذربایجانغربي

3,64324,358355اردبیل
4,10882,3361,353اصفهان
5,05639,575800البرز
3,64310,405152ایالم
4,10822,496370بوشهر
7,689199,2146,127تهران

3,64321,024306چهارمحالوبختیاری
3,64318,099264خراسانجنوبي
5,056146,2962,959خراسانرضوئ
4,10818,936311خراسانشمالي
3,643112,2391,635خوزستان
4,10820,212332زنجان
4,10810,353170سمنان

4,10895,8451,575سیستانوبلوچستان
5,05685,7381,734فارس
4,10821,129347قزوین
5,05625,984525قم

4,10829,596486کردستان
3,64362,505911کرمان
5,05633,851685کرمانشاه
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نام استان
خط فقر

)هزارریال(
تعداد والدت

)نفر(
مخارج ایام بارداری

)میلیاردریال(
3,64316,055234کهگیلویهوبویراحمد

4,10840,918672گلستان
4,10829,534485گیالن
4,10835,966591لرستان
4,10844,550732مازندران
4,10821,622355مرکزي
4,10842,415697هرمزگان
4,10832,610536همدان
3,64325,110366یزد

1,503,87928154-کل کشور
منبع:محاسباتپژوهش

اجتماعیمعادل2800 ازکفحمایت اینسطح تأمینمالی برای برآوردفوق، بر بنا
میلیاردتوماناعتباربهقیمتسال1395نیازاست.اینرقممعادل0.1درصدGDPدراین
سالاست.مطالعاتILOنشانمیدهددرسال2015متوسطهزینهبرايفراهمکردن
مزایاينقديدورانبارداري0.43درصدازGDPبوده،وبراي53کشوراز57کشوربرآورد

هزینه1یاکمتراز1درصدازGDPاست.

3-4-مستمری بازنشستگی همگانی 

یکیازعمومیترینشکلحمایتهایاجتماعی،مستمریسالمنداناست.اینمستمریهادر
قالبمشارکتی،غیرمشارکتییامستمریهایترمیمکننده)افزایشمستمریهایمشارکتی
بهسطححداقل(درکشورهایمختلفارائهمیشود.درسطحجهان،68درصدازافرادباالي
و/یا مشارکتي نوع از ميتواند مستمري این ميکنند، دریافت مستمري بازنشستگي سن
غیرمشارکتيباشد.اماهنوزهمميتوانگفتکهایننوعازحمایتهاياجتماعيبرايهمه
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آنگونهکهبایدتحققنیافتهاست.دراکثرکشورهايکمدرآمد،کمتراز20درصدسالمندانی
کهبااليسنقانونيبازنشستگيقراردارندمستمريدریافتميکنند.دربیشترکشورهاي
درحالتوسعه،نسبتقابلتوجهيازسالمندانهمچنانبهمیزانزیاديبهپشتیبانيخانواده
نیازمندهستند.محاسباتانجامشدهدراینگزارشبرایایراننیزنشانمیدهددربهترین
حالتتنها30درصدافرادباالی65سالدرکشوربهمزایایبازنشستگیمشارکتی،)بدون
محاسبهمزایایازکارافتادگیوبازماندگان(دسترسیدارند1.ازاینروحمایتاجتماعیاز
سالمندانبهصورتعمومیرابرایایراننیزمیتوانبهعنوانیکیازاهدافکفحمایت

اجتماعیتلقیکرد.
بایدتوجهداشتاگرچهمزایایبازنشستگیعمومًاگروهخاصیازافرادجامعه)سالمندان(
اینحمایتهاگستردهتراست. اثر امامطالعاتمتعددنشانمیدهد راهدفقرارمیدهد
برایمثالمطالعاتموسسهبینالملليHelpAgeنشانمیدهدپیامدحمایتازسالمنداندر
قالبمستمريهاياجتماعيتنهامحدودبهسالمنداننمیشود،بلکهدیگراعضايخانواده،
مخصوصاکودکان،نیزازاینحمایتهابهرهمندمیشوند.همچنینطرحکمکبالعوضبه
سالمنداندرکشورآفریقايجنوبيدرکنارکاهشفقرسالمندانتأثیراتمثبتيبرسالمت
وتغذیهکودکاننیزگذاشتهاست.درنتیجه،حمایتازسالمندانازجنبهعمومیتریباید

موردتوجهقرارگیرد.
قرار مشارکتی کنارطرحهای در سالمندان از حمایتی بسیاریطرحهای درکشورهای
مستمری مزایای از که میشوند همگانی مستمری دریافت مشمول سالمندانی و میگیرد
مشارکتیمحرومهستندیابراساسآزمونوسعمشخصمیشودنیازبهحمایتهایمکمل
دارند.بااینوجودILOباتوجهبهاصلشمولیت،برایمحاسبهکفحمایتاجتماعیتمام
1.ازآنجاییکهاطالعاتبازنشستگانتمامصندوقهایبازنشستگیکشوربهتفکیکسنوجودنداردبرایمحاسبه
تعدادبازنشستگانباالی65سال،ابتداتعدادآنهادردوصندوقتأمیناجتماعیوکشوریمحاسبهشدهوبراساسآن
تعدادکلبازنشستگانباالی65سالبهدستآمدهاست)حدود80درصدکلبازنشستگاندرایندوصندوقمتمرکز
هستند(.اینمحاسبهنشانمیدهدتعداد1میلیونو405هزارسالمندباالی65سالمستمریبگیردرکشوروجود
داردکهباتوجهبهجمعیتچهارمیلیونو870هزارنفریسالمندانباالی65سال،حدود30درصدازافرادتحت

پوششبیمهبازنشستگی)بدونمحاسبهبازماندگانوازکارافتادگان(هستند.
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سالمندانباالی65سالرابهعنوانبهرهمندانازاینطرحمعرفیمیکندوپرداختیماهانه
ازحمایت اینسطح مالی بار برآورد برای نظرمیگیرد. آنهادر برای فقرملی معادلخط
اجتماعیدرکشورالزماستتعدادسالمندانباالی65سالبرایکشوربهتفکیکاستاندر
اختیارباشد.ایناطالعاتازسرشماریمرکزآماردرسال1395بهدستآمدهاست.درجدول

)6(تعدادبهرهمندانومخارجموردنیازبرایتحتپوششقراردادنآنهاارائهشدهاست.

جدول 6- محاسبه مخارج کف حمایت های اجتماعی برای مزایای سالمندی و تعداد سالمند تحت 
پوشش به تفکیک استان-1395

نام  استان
خط فقر 

)هزارریال(
سالمندان باالی 65 سال 

)نفر(
مخارج مستمری بازنشستگی عمومی 

)میلیاردریال(
3,643283,07612,373آذربایجانشرقي
4,108184,2129,080آذربایجانغربي

3,64381,5203,563اردبیل
4,108361,25817,807اصفهان
5,056151,6149,198البرز
3,64332,5441,423ایالم
4,10849,0112,416بوشهر
7,689902,34383,258تهران

3,64354,7802,394چهارمحالوبختیاری
3,64352,9352,314خراسانجنوبي
5,056359,74321,825خراسانرضوی
4,10847,2352,328خراسانشمالي
3,643208,3169,106خوزستان
4,10870,6143,481زنجان
4,10847,1612,325سمنان

4,10889,1984,397سیستانوبلوچستان
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نام  استان
خط فقر 

)هزارریال(
سالمندان باالی 65 سال 

)نفر(
مخارج مستمری بازنشستگی عمومی 

)میلیاردریال(
5,056296,67517,999فارس
4,10876,7853,785قزوین
5,05663,6763,863قم

4,10897,1784,790کردستان
3,643161,1937,046کرمان
5,056127,7967,753کرمانشاه

3,64332,8461,436کهگیلویهوبویراحمد
4,10892,6994,569گلستان
4,108224,65711,074گیالن
4,108103,1135,083لرستان
4,108248,24012,236مازندران
4,108108,0845,328مرکزي
4,10869,5773,430هرمزگان
4,108126,5516,238همدان
3,64366,8882,924یزد

4,871,518284,839-کل کشور

منبع:محاسباتپژوهش

برایناساس،هزینههایناشیازایننوعحمایتبالغبر28.5هزارمیلیاردتومانبه
قیمتهایسال1395استکهنسبتبهدیگراشکالکفحمایتاجتماعیبارمالیبیشتری
GDPراتحمیلمیکند.بااینحالدرمقایسهبااقتصادکلکشوراینرقممعادل2درصد
درسال1395است.برآوردهایILOازمحاسبهاینشاخصدر57کشوربادرآمدپایین
حاکیازآناستکهمیانگینهزینهحمایتازسالمندانبه1.6درصدازGDPمیرسدکه

دامنه0.1درصدی)مغولستان(تا3.9درصدی)بولیوی(راشاملمیشود.
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3-5-معلوالن 

ILO اجتماعیهستند. دریافتحمایتهای در دیگر گروههدف ازکارافتادگان و معلوالن
اشارهکردهاستکهکف نکته این به )c( پاراگراف5 درتوصیهنامهشماره202خوددر
مراقبتهاي به دسترسي و معلول افراد پایه درآمد امنیت باید ملي اجتماعي حمایتهاي
بهداشتيودرمانيهمگيآنهارابادرنظرگرفتننیازهايخاصشانتضمینکند.درسند
توسعهپایدارنیزدراهدافمختلفازجملهحذفنابرابریآموزشی)4-5(؛اشتغالشرفتمندانه،
)8-5(؛کاهشنابرابری)10-2(وبهسازیشهری)11-2(معلوالنبهعنوانیکگروههدف

مشخصمطرحشدهاند.
پرسشاصلیدرتعیینمزایایمعلوالن،تعیینمصداقمعلولیتاست،بهاینمعناکه
چهسطحازمعلولیتمشمولطرحهایحمایتیدرنظرگرفتهمیشود.ILOاینمعیاررا
معلولیتشدیدکه»استخدامافرادراچالشبرانگیزکردهونیازبهپشتیبانيراایجادمیکند«
تشخیص قانون کند. نمی ارائه توضیحی معلولیت دربارهمصداق اما است گرفته نظر در
معلولیت1نیزبهعنوانیکقانونبینالمللیتعریفمشابهیازمعلولیتدارد.براساستعریف
اینقانونمعلولفردیاستکه:»داراینقصجسمییاروحیبودهوایننقصتأثیرمنفی
واساسیدردرازمدتبرتواناییویدرانجامفعالیتهایعادیروزانهدارد«.برایناساس

فرددرحالتیمعلولتلقیمیشودکهدوشرطزیرراداشتهباشد:
دچارنقصذهنییاجسمیباشد؛●
ایناختاللتأثیرمنفیبرتواناییاودرانجامفعالیتهایروزمرهعادیبگذارد.●

دراینتعریفمنظورازاثرمنفی،اثرقابلمالحظهوطوالنیمدتاستبهاینمعنیکه
12ماهیابیشتربهطولبینجامدیااحتمالدادهشودتاآخرعمرشخصادامهخواهدداشت.
با معلولیت آنکه نخست داشت، توجه مهم نکته دو به باید فوق، تعاریف به توجه با
ازکارافتادگیمتفاوتاستودوماینکههرنوعمعلولیتیفردرادردایرهکفحمایتاجتماعی

1.  The Disability Discrimination Act
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قرارنمیدهد.ازاینروبرایبرآوردتعدادمعلوالنمشمولبایدبههردوگزینهتوجهداشت.
باتوجهبهنکاتفوقبرایبهدستآوردنتعدادافرادتحتپوششاینطرحبهآمار
معلوالندرایرانحاصلازسرشماریاستنادشدهاست.همانطورکهتوضیحدادهشددر
اینجامنظورازdisabilityازکارافتادگیبهمعنایبیمهایآننیست.عمومًادرصندوقهای
بر بنا افراد این میکنند. دریافت مزایا ازکارافتادگی قالب در افراد از گروهی بازنشستگی
تعریفسالنامهآماریشاغالنیهستندکهبهتشخیصمراجعصالحیتدار،تمامیابخشیاز
تواناییکارکردنخودراازدستدادهاند؛اینناتوانیممکناستناشیازکاریاغیرازآن
باشد.امادربخشحمایتاجتماعیشرطدریافتحمایت،اشتغالافرادنیستوتمامافرادی
کهدوشرطپیشگفتهراداشتهباشندمشمولطرحقرارمیگیرندازاینرواستنادبهتعداد
معلوالنبرگرفتهازسرشماریمرکزآمار،جامعۀهدفاینطرحرادقیقترمشخصمیکند.
بااینحالدرتخمینتعدادمعلوالنتحتپوششاینطرحتماممعلوالندرنظرگرفته

نشدهاندبلکهآمارموجودبرمبنایدومنطقتعدیلشدهاست:
1 حذفمعلوالنشاغل:ازآنجاییکهیکیازشروطتحتپوششقرارگرفتندر.

اینطرحدشوارشدناستخدامعنوانشدهودرتعریفمعلولیتنیزناتوانیدرانجام
شاغل حاضر حال در که معلوالنی میتوان لذا است، شده طرح روزمره فعالیت

هستندراخارجازمحدودهحمایتیقرارداد.
2 حذفمعلوالنسالمند:درطرحمستمریبازنشستگیهمگانیتوضیحدادهشدکه.

تمامسالمنداْندرطرحمزایایبازنشستگیهمگانیتحتپوششقرارگرفتهاند؛از
اینروطبیعیاستمعلوالنیکهدرردهسنیسالمندانقراردارندنیزتحتپوشش
طرحبازنشستگیهمگانیقرارمیگیرندودرنتیجهمیتواناینگروهرانیزازدایره
شمولطرحخارجکرد)ILOنیزدرمحاسبهخودسالمندانوکودکانراازمجموع

معلوالنکمکردهاست(.
مشکلدیگریکهدرتخمینآمارافرادتحتپوششاینطرحوجودداردایناستکه
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درسرشماریسال1395تعدادمعلوالنمحاسبهنشدهوآخرینآمارموجوداینگروهازافراد
جامعهمربوطبهسرشماریسال1390است.بههمیندلیلوبرایمحاسبهتعدادمعلوالن
درسال1395،تعدادمعلوالنمشمولطرح)باتوجهبهتوضیحاتقبل(برایسال1390به
عنواننسبتیازکلجامعهبهدستآمدهوبراساسایننسبت،آمارمعلوالندرسال1395

تخمینزدهشدهاست.جدول)7(اینمحاسبهونتایجحاصلرانشانمیدهد.

جدول 7-برآورد تعداد معلوالن تحت پوشش طرح در سال 1395 با استناد به آمار سال 1390
139095

معلوالن
جمعیت کل 

کشور

)نفر(

نسبت از معلول 
غیرشاغل غیر سالمند 

به جمعیت کل

)درصد(

جمعیت کل 
کشور

)نفر(

تخمین از معلول 
غیرشاغل غیر سالمند 

به جمعیت کل 

)نفر(
جمعیتشرح

1,017,659کل

75,149,6690.8879,926,270701,253
191,982شاغل

166,333باالی65سال

معلوالنغیرشاغل
وغیرسالمند

659,344

ازآنجاییکهدادههایجامعههدفدراینبررسیبهتفکیکاستاندردسترسنیست،
لذاازخطفقراستانینیزنمیتوانبرایمحاسبهاستفادهکردوالزماستخطفقرملیبه
دستآید.پیشازایناشارهشدکهدرگزارشمرکزپژهشهایمجلس،خطفقربراساس
خوشههایاستانیتعیینشدهاست.برایبرآوردخطفقرملیدراینگزارشازروشدیگری
استفادهشدهاستبرایاینمنظورکلمزایایحمایتاجتماعیدرهریکازگروههایهدف
)کودکان،ایتام،زنانبارداروسالمندان(برتعدادافرادتحتپوششدرهرگروهتقسیمشده
ونتیجهحاصلبهعنوانخطفقرمتوسطثبتشدهاست.نتیجهبهدستآمدهبرایخطفقر
متوسطدرتمامیچهارگروهفوقبسیارنزدیکبههمبودهکهنشانمیدهداستنادبهاین
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روشدورازمنطقنیست.درنهایتازخطفقرهایمتوسطدرهرچهارگروهمیانگینگرفته
شدهوخطفقرملیبهدستآمدهاست؛اینرقمبرابربا474هزارتوماندرماهاست.در

جدول)8(نتایجبرآوردمخارجکفحمایتاجتماعیبرایمعلوالنارائهشدهاست.

جدول 8- محاسبه مخارج کف حمایت های اجتماعی برای معلوالن و تعداد افراد تحت پوشش

معلوالن غیرسالمند

)نفر(
خط فقر ملی
)هزارریال(

مخارج حمایت
)میلیاردریال(

 GDP نسبت مخارج به
)درصد(

701،2534،74039،8790.28

منبع:محاسباتپژوهش

با4 برابر ازمعلوالن باتوجهبهتماممالحظاتفوق،میزانمخارجحمایتاجتماعی
هزارمیلیاردتومان)بهقیمتهایسال1395(ومعادل0.28درصدGDPدرآنسالاست.
برآوردهایILOبرای57کشورکمدرآمدنشانمیدهدهزینهمیانگیناینسطحازحمایت
براي تا2.0درصد مغولستان براي از0.1درصد آن دامنه اما است، GDP از 0.8درصد

سیرالئونمتغیراست.

3-6- مجموع کف حمایت اجتماعی 

براساسدادههاییکهدربخشهایقبلمحاسبهشد،اکنونمیتوانمیزانبارمالیکف
حمایتهایاجتماعی،برمبنایآمارهایسال1395وخطفقرهمانسال،رابرایکشوربه

دستآورد.درجدول)9(نتایجنهاییمجموعحمایتهارامیتوانمشاهدهکرد.



24  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جدول 9-مجموع مخارج کف حمایت اجتماعی و تعداد افراد تحت پوشش به تفکیک گروه های 
هدف-1395

جمعمعلوالنسالمندانایام باردارییتیمانکودکانشرح

جامعه تحت پوشش

)نفر(
7,093,004307,4121503,8794,871,518701,25214,477,065

میزان حمایت

)میلیاردریال(
99,92816,49528,154284,83939,879469,293

GDPمخارج نسبت به

)درصد(
0.70.120.22.020.283.3

منبع:محاسباتپژوهش

نیازبرایپوششکف برآوردهایفوقنشانمیدهنددرسال1395،کلمنابعمورد
حمایتهایاجتماعیکشورحدود47هزارمیلیاردتومانبودهکهرقمیمعادل3.3درصد
ازتولیدناخالصداخلیدرهمانسالاست.محاسباتILOنیزنشانمیدهددامنهمزایاي
GDPبرايمغولستانتا9.8درصدازGDPنقديکفحمایتهاياجتماعياز0.3درصداز
برايسیرالئونگستردهاست.متوسطکلاینمخارجدر57کشوربررسیشدهدرگزارش

ILOحدود4.2درصدازGDPکشورهاراتشکیلمیدهد.
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تعدیل گروه های هدف برای انطباق با ایران - 4

درنظر اجتماعی ارائهخدماتکفحمایت برای ILO،5گروههدفمشخص درگزارش
گرفتهشدهاست.درنتیجهاینرویکردممکناستبخشیازافرادجامعهکهبهکمکهای
که گروههایی از بخشی مقابل در یا و نگیرند قرار گروه 5 قالب در دارند، نیاز اجتماعی
بهوضعیت توجه با و اینبخش قرارگیرند.در نیستندتحتپوشش اینخدمات نیازمند
مزایایکفحمایت دریافتکننده درگروههایهدف تعدیالتی اقتصادی-اجتماعیکشور
اجتماعیانجامشدهومخارجمربوطبهاینحوزهباردیگرمحاسبهمیشوند.براینمبنادو
گروه»زنانسرپرستخانوارتحتپوششکمیتهامدادامامخمینی«و»کودکانبازمانده
ازتحصیل«بهگروههایهدفاضافهشدهاند.تعدیلمهمدیگریکهدراینبخشانجام
تغییردرجامعههدفمستمریبگیراناست.درگزارشکفحمایتاجتماعی،تمام شده؛
سالمندانباالی65سالتحتپوششاینطرحقرارمیگیرندبااینوجودبررسیتجارب
دیگرکشورهانشانمیدهد،میتواناینمزایاراهدفمندترکردوتنهاسالمندانیکهحقوق
بازنشستگیدریافتنمیکنندوسطحدرآمدیپایینیدارندتحتپوششطرحقرارگیرند.با
توجهبهاینموضوعدراینبخشطرحمزایایبازنشستگیهمگانیحذفشدهودرمقابل
گرفتهاند. قرار پوشش دادهشدهاند«،تحت تشخیص نیازمندحمایت که تنها»سالمندانی
نتایجحاصلازاینتعدیالتوبرآوردمخارجکفحمایتاجتماعیبارویکردجدیددراین
اهداف با و بهشیوههایدیگر تعدیالتمیتواند این بدیهیاست ارائهشدهاست. بخش

متفاوتنیزانجامشود.

4-1- برآورد تعداد افراد تحت پوشش
زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت

براساسآمارهایکمیتهامدادامامخمینی)ره(،درسال1395تعداد939هزارو172نفرزن
سرپرستخانوارنیازمندحمایتتحتپوششایننهادبودهاست.اگرچهسازمانبهزیستی
کشورنیزگروهیراباعنوانزنانسرپرستخانوارتحتپوششداردامامراجعهبهاطالعات
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اینسازماننشانمیدهداینحمایتمربوطبهارائهحقبیمههایاجتماعیگروهمذکوراست
وخدماتحمایتیزیرنظرکمیتهامدادصورتمیگیرد.میزانکمکاجتماعیدرنظرگرفتهشده

برایاینگروههدف،مبلغیمعادل100درصدخطفقرملیبهصورتماهانهاست.

کودکان بازمانده از تحصیل

ازآنجاکهآماردقیقیبرایتعدادکودکانبازماندهازتحصیلوجودندارد،لذابایدازاطالعات
بهسرشماریسال1395، استناد با اینمنظور برای استفادهکرد. زمینه این در برآوردی
تعدادکودکانثبتنامکردهدرمقاطعمختلفتحصیلیازتعدادکلکودکان6تا18سال
کشورکسرشدهاند.نتیجهحاصلبهعنوانتعدادکودکانبازماندهازتحصیلدرنظرگرفته
شدهاست.برایناساس،تعدادکودکانبازماندهازتحصیلمعادل2میلیونو436هزارو
729نفربرآوردمیشود.برایاینکودکانمزایایماهانهایبرابربا50درصدخطفقرملی

درنظرگرفتهشدهاست.

سالمندان نیازمند حمایت 

برایبرآوردسالمنداننیازمندحمایتبهآماردوسازمانبهزیستیوکمیتهامدادرجوعشده
است.بایدتوجهشودایندوسازمانسالمندیرابرمبنای60سالتعریفکردهاندوازآنجا
کهآمارآنهابهتفکیکسندردسترسنیست،دراینبخشازگزارشنیزسالمندانباالی
60سالمعیارقرارگرفتهاند.براساساطالعاتمرکزآمارایراندرسال1395تعداد24هزار
و248سالمندتحتپوششسازمانبهزیستیویکمیلیونو630و751سالمندنیزتحت
پوششکمیتهامدادبودهاند.دراینگزارشتمامیسالمندانتحتپوششایندوسازمان،به
عنوانسالمنداننیازمندحمایتفرضشدهاندکهبراینمبناتعدادیکمیلیونو655هزار
نفرسالمندباالی60سالتحتپوششطرحمزایایپایهسالمندیقرارمیگیرند.میزان

حمایتازاینافرادبرابرباپرداختماهانهبهمیزانخطفقرملیدرنظرگرفتهمیشود.
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4-2- برآورد مخارج با تعدیل گروه های هدف 

کشور برای را اجتماعی حمایت کف مخارج دیگر بار میتوان فوق، تعدیالت مبنای بر
محاسبهکرد.ازآنجاکهتعدادافرادتحتپوششگروههایهدفجدیدوتعدادافرادحذفشده
ازدامنهکفحمایتاجتماعیبهتفکیکاستاندردسترسنیست،لذابرایمحاسبۀمخارج
ازخطفقرملیاستفادهشدهاست.برمبنایمحاسباتبخش)3-5(خطفقرملیبرابربا
474هزارتوماندرماه)برایسال1395(تخمینزدهشدهکهدراینبخشنیزهمینخط
فقرمعیارقرارمیگیرد.جدول)10(مخارجکفحمایتاجتماعیراباحذفواضافهکردن

گروههایهدفنشانمیدهد.

جدول 10- برآورد مخارج کف حمایت اجتماعی با تعدیل گروه های هدف

گروه هدف
تعداد

)نفر(
مخارج

)میلیاردریال(
514،477،065469,293گروههدفسازمانبینالمللیکار

گروه های هدف اضافه شده

939،17253,407زنانسرپرستخانوارنیازمند
2,436،72969,286کودکانبازماندهازتحصیل

1,654،99994,116سالمنداننیازمندحمایت)باالی60سال(
گروه هدف حذف شده

4,871،518284,839سالمندانباالی65سال
14,636،447401,265جمع

منبع:محاسباتپژوهش

مشاهدهمیشوددراینحالتمخارجکفحمایتاجتماعیاز47هزارمیلیاردتومان
به40هزارمیلیاردتومانکاهشمییابد.اینمخارجدرحالتجدیدبرابربا2.8درصدتولید

ناخالصداخلیکشوردرسال1395است.
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برآورد مخارج کف حمایت اجتماعی برای سال 1398- 5

میزانمخارجموردنیازبرایکفحمایتاجتماعیرامیتوانبهصورتتقریبیبرایسال
1398نیزتخمینزد.برایاینمنظورالزماستتخمینیازجمعیتگروههایهدفوخط
فقردرسال1398بهدستآورد.جدول)11(اینبرآوردهارانشانمیدهد.برایبهدست
آوردنتعدادافرادهریکازگروههایهدف،نسبِتجمعیتیهرگروهازکلجمعیتدرسال

1395درجمعیتسال13981ضربشدهاست.
برایبهدستآوردنخطفقرملینیز،رقممربوطبهسال1395باشاخصقیمتآذرماه
سال1398تعدیلشده،کهبرایناساس،خطفقرملیدرسال1398معادل918هزارتومان
برآوردمیشود.درنهایتبادردسترسبودنایناطالعاتمیتوانبرآوردیحدودیازمخارج
حالت دو درهر تخمین این نتایج یافت. برایسال1398دست را اجتماعی کفحمایت
)گروههایهدفدرگزارشILOوگروههایهدفتعدیلشده(درجدول)11(ارائهشدهاست.

جدول 11- تخمین تعداد افراد تحت پوشش و مخارج کف حمایت اجتماعی برای سال 1398

گروه هدف

نسبت جمعیت گروه 

هدف به کل جمعیت 

در سال 1395

)درصد(

جمعیت کل در 

سال 1398

)نفر(

تخمین جمعیت 

گروه در سال 

1398

)نفر(

خط فقر ملی 

برای سال 

1398

)هزارریال(

برآورد مخارج 

برای سال 

1398

)میلیاردریال(
8.9کودکان)5-0سال(

83,175,240

7,381,332

9,184

203,374

0.4319,90835,257یتیمان

1.91,565,01157,493زنانباردار

6.15,069,543558,713سالمندان

0.9729,75880,426ازکارافتادگان

ILO 18.215,065,552935,263جمع بر مبنای

1.آمارجمعیتکلبهصورتلحظهایدروبسایتمرکزآمارایرانتخمینزدهمیشود.آمارمورداستفادهدراین
بخشمربوطبهروز21دیماه1398است
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گروه هدف

نسبت جمعیت گروه 

هدف به کل جمعیت 

در سال 1395

)درصد(

جمعیت کل در 

سال 1398

)نفر(

تخمین جمعیت 

گروه در سال 

1398

)نفر(

خط فقر ملی 

برای سال 

1398

)هزارریال(

برآورد مخارج 

برای سال 

1398

)میلیاردریال(
گروه های هدف اضافه شده

زنانسرپرستخانوار
نیازمند

1.2

83,175,240

977,348

9,184

107,714

کودکانبازماندهاز
تحصیل

32,535,781139,734

سالمنداننیازمند
حمایتباالی60سال

2.11,722,274189,811

گروه هدف حذف شده

6.1سالمندانباالی65
83,175

5,069,543
9,184

558,713
جمع بر مبنای تعدیل 

جامعه هدف
18.315,231,412813,809

منبع:محاسباتپژوهش
نکته:اختالفدربرخیارقامجمعبهدلیلگردکردنارقامدرجدولاست

مشاهدهمیشودکهمخارجکفحمایتاجتماعیبرآوردشدهبرایسال1398تقریبًادو
برابراینرقمدرسال1395است.بهطوریکهاگرتنهاگروههایهدفILOدرنظرگرفته
شوندمخارجحمایتبهرقم93هزارو500میلیاردتومانمیرسد،درصورتیکهباتعدیل

گروههایهدفاینمیزانبه81هزارو381میلیاردتومانافزایشمییابد.
درخصوصافزایشمخارجکفحمایتاجتماعیطیدودورۀموردبررسی،الزماست
بهنکتهبسیارمهمیکهدرگزارشILOبهآنپرداختهشدهوآْنمیزاناثرگذاریدومتغیر
تولید به فقر نسبتخط )ب( و جمعیت کل به نسبت هدف گروه هر )الف(سهم اصلی
ناخالصداخلیسرانهبرمخارجمذکوراستنیزتوجهشود.محاسباتسازمانبینالمللیکار
درموردکشورهایکمدرآمدنشانمیدهداثرگذارینسبتخطفقربهGDPسرانهبیشتراز
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اثرگذارینسبتجمعیتیهریکازگروههایهدفاست.اگرچهمحاسبهاینضریببرای
ایرانبهتنهاییممکننیستاماافزایشتقریبا100درصدیمخارجکفحمایتاجتماعی
طیسهسال)باثابتدرنظرگرفتننسبتجمعیتیدرهریکازگروههایهدف(میتواند
نشاندهندۀتاثیرباالیتغییراتخطفقرنسبیبرمخارجباشد.دراینحالتمیتوانانتظار
داشتدرصورتثباتشرایطاقتصادیوکنترلقیمتهاافزایشمخارجنیزتاحدزیادی

کنترلشود.

آیا کف مزایا قابل تحقق است؟- 6

اعدادیکهبرایمخارجکفحمایتاجتماعیبهدستآمد،اعدادبسیاربزرگیهستندو
ممکناستالقاکنندۀایننتیجهباشندکهایجادیکچترحمایتیبرایعموممردمممکن
نیست؛امابرایدرکبهترارقاممیتوانمیزاناینمخارجرابهنسبتبرخیارقامکلیدی
بههمینمنظوردرجدول آید. بهدست آنها ازحجم بهتری تاتصویر اقتصادسنجید در
)12(میزانمخارجکفحمایتاجتماعینسبتبهکلGDP،بودجهعمومی،بودجهرفاه

اجتماعی،هدفمندییارانههاومالیاتمحققنشده1کشورنشاندادهشدهاست.

1.مقایسهرقممالیاتوصولیدولتدرسال1395بهتولیدناخالصداخلینشانمیدهددولتبهطورمتوسطمعادل
7.2درصدازتولیدناخالصداخلیدرآمدمالیاتیکسبکردهاست.مراجعهبهآماربانکجهانینشانمیدهدایراندر
اینشاخص)نسبتمالیاتبهتولیدناخالصداخلی(رتبهیازدهمراازآخردراختیارداردکهرتبهبسیارپایینیاست.
براساسهمینمجموعهداده،میانگینشاخصمالیاتبهتولیدناخالصداخلیبرایکلکشورها14.2درصداست.
بااینتوضیحمیتوانبرآوردکرددستکمدرآمدیمعادل7درصدازتولیدناخالصداخلیکشوربهدالیلمختلفاز
جملهمعافیتهایافرارهایمالیاتیازدسترسدولتخارجاست.برایناساسمیتوانفرضکردکهاگردولتظرفیت
مالیاتگیریخودراافزایشدهد)درحدمتوسطجهانی(قادرخواهدبوددرآمدقابلتوجهیبهدستآورد.ایندرآمدکه

درحالحاضرازدسترسدولتخارجاستبهعنوانمالیاتتحققنیافتهدرجدول)11(گزارششدهاست.
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جدول 12- مقایسه مخارج کف حمایت اجتماعی به برخی ارقام کلیدی در اقتصاد ایران

گروه های هدف تعدیل شدهگروه های هدف ILOنوع شاخص

139521398313951398سال
مخارج کف حمایت 

اجتماعی
469,293935,263401,265813,809

شرح 
مقدار

)میلیاردریال(
نسبت
)درصد(

مقدار
)میلیاردریال(

نسبت
)درصد(

مقدار
)میلیاردریال(

نسبت
)درصد(

مقدار
)میلیاردریال(

نسبت
)درصد(

GDP14,102,5113.3--14,102,5112.8--
2,830,10016.65,200,083182,830,10014.25,200,08315.6بودجهعمومی

539,679871,138,02582.2539,67974.41,138,02571.5بودجهرفاهاجتماعی
هدفمندسازی

یارانهها
480,00097.8626,615149.3480,00083.6626,615129.9

--987,17640.6--987,17647.5مالیاتمحققنشده4
منبع:محاسباتپژوهش

مشاهدهمیشودرقممربوطبهکفحمایتاجتماعیدرصورتیکهتنهاگروههایهدف
ILOمدنظرباشدنزدیکبه16.6درصدبودجهعمومیدولتدرسال1395و18درصد

آندرسال1398راتشکیلمیدهد.بهعبارتدیگرباوجودافزایشمخارجکفحمایت
اجتماعیدرایندودوره،سهماینمخارجبهکلمخارجدولتکاهشیافتهاست.درصورتی
کهاینارقامرابابودجهرفاهیمقایسهکنیم،کفحمایتاجتماعیبرابربا87درصدبودجه
رفاهیدرسال1395و82درصداینبودجهدرسال1398است.همچنیناینرقمنزدیک
بهکلبودجههدفمندسازییارانههادرسال1395و50درصدبیشترازرقمپیشبینیشده
برایاینحوزهدرسال1398است.درصورتیکهدولتبتواندقدرتمالیاتگیریخودرا

1.ارقامبودجهعمومیوبودجهرفاهاجتماعیسال1395ازعملکردبودجهاستخراجشدهاست.رقممربوطبههدفمندی
یارانههامربوطبهارقاممصوببودجهاست.

3.اعدادسال1398ازقانونبودجهسال1398استخراجشدهاست.
4.برایتخمینمالیاتمحققنشدهالزماسترقمتولیدناخالصداخلیدردسترسباشدکهاینرقمبرایسال1398

موجودنیستودرنتیجهنمیتوانمالیاتمحققنشدهرابرایاینسالتخمینزد.
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افزایشدهدوازمعافیتهاوفرارهایمالیاتیبکاهدمیتواندتنهابانیمیازدرآمدمالیاتی
جدیدمخارجحمایتاجتماعیراپوششدهد.

اجتماعیدرسال1395معادل درصورتتعدیلگروههایهدف،مخارجکفحمایت
هدفمندی درصد 84 حدود و اجتماعی رفاه بودجه درصد 74 عمومی، بودجه 14.2درصد
یارانههابودهاست.اینمخارج41درصدمالیاتمحققنشدهاست.درسال1398تخصیص
15درصدبودجهعمومی،68درصدبودجهرفاهاجتماعیو130درصدبودجههدفمندسازی

یارانههامیتواندمخارجکفحمایتاجتماعیراتأمینکند.
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نتیجه گیری- 7

»مزایاينقديمربوطبهکفحمایتهاياجتماعينیازمند0.23درصدازGDPهمگانياز
منظرجهانياست.اینمزایاتقریبازندگي10درصدازجمعیتجهانراتغییرمیدهدوفقط
1.1درصدازمیزانياستکهکشورهايگروه20صرفبخشماليدرسال2009کردهاندو

یاتقریبا7درصدازمخارجنظاميجهاني.اینارقامنشانگراولویتهاست.«
متنفوقکهبخشیازگزارشکفحمایتاجتماعیسازمانبینالمللیکاراستنشان
میدهددرصورتوجودیکعزمجهانیبرایازبینبردنفقرمیتوانباتخصیصبخش
بهگروههایهدف،گامیمهمدرتحققهدفکاهشفقر ازدرآمدهایجهان کوچکی
برداشت.اینگزارشنیزباهمینهدفتعیینشد.اگرچهدرشاخصکفحمایتاجتماعی
گروههایهدفمهمیدیدهنشدهاند)زنانسرپرستخانوار،کودکانبازماندهازتحصیل(1و
تأکیدبرشیوهحمایتبهصورتپرداختنقدیاستامابراساستجارببینالمللیکهبه
بخشیازآنهادرمتنگزارشاشارهشد،همینشیوهحمایتنیزمیتوانداثراتقابلتوجهی
بربهبودزندگیآسیبپذیرترینگروههایجامعهداشتهباشد.برآوردهایموجودبرایایران
نشانداددرصورتیکهتنهاگروههایهدفمرودنظردرگزارشILOمدنظرباشد،بامبلغی
درحدود3.3درصدازGDPمیتوانمخارجاینحمایتهاراپوششداد.دراینگزارش
همچنینتعدیالتیدرگروههایهدفانجامشدودوگروهمهمدیگرکهنیازمندحمایتهای
اجتماعیتشخیصدادهشدند)زنانسرپرستخانواروکودکانبهگروههایتحتپوشش
اضافهشدندودرمقابلمخارجبازنشستگیعمومیحذفشدوتنهاسالمندانتحتپوشش
دوسازمانحمایتیکشور)بهزیستیوکمیتهامداد(تحتپوششقرارگرفتند.اینتغییرات
نشانداددراینوضعیتنیزتنهابارقمیمعادل2.8درصدازGDPمیتواناینمزایارا
تأمینکرد.نکتهمهمدراینمیان،لزومتوجهبهوضعیتکالناقتصادیاست.مشاهدهشد
بهدلیلتورمباالدرکشورطیسالهایگذشتهمخارجموردنیازبرایایجادکفحمایت

1.درسایتمربوطبهگزارشگرکفحمایتهایاجتماعیمیتوانگروهکودکانتا15سالوجوانانبیکاررانیزجزو
گروههایهدفقراردادومخارجحمایتازآنهارابرایکشورهاییکهدادههایآنموجوداست،محاسبهکرد.
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نزدیکبهدوبرابرشدهاست،کهادامهاینرونددرکنارمنفیشدنرشداقتصادیمیتواند
اجراییشدنطرحهایحمایتیرابااماواگرهایبزرگمواجهکند.ازاینروثباتشرایط

کالناقتصادیشرطیالزمبرایتحققسیاستفوقاست.
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