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بررسي اليحه بودجه سال  1396كل كشور
 .27بودجه اعتبارات دستگاههاي حمايتي و امدادي

چكيده
اليحه بودجه سال  1396در شكلي نه چندان متفاوت با قانون بودجه سال  1395ارائه شده است .در
اليحه بودجه سال  1396اعتبارات «امور رفاه اجتماعي» با حدود  73هزار ميليارد تومان معادل 25
درصد از كل اعتبارات هزينهاي امور دهگانه بودجه سال  1396است .سهم درصد اعتبارات فصول
مرتبط با حوزه حمايتي و امدادي بودجه از امور رفاه اجتماعي در سال  ،1396به ترتيب ،فصل امداد و
نجات  1/15درصد ،فصل حمايتي  68/17درصد و فصل توانبخشي حدود  2درصد از بودجه امور رفاه
اجتماعي در سال  1396است .در مجموع  71/27درصد معادل  52هزار ميليارد تومان از اعتبارات
فصل امور رفاه اجتماعي به سه فصل امداد و نجات ،حمايتي و توانبخشي اختصاص داده شده است.
سهم اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران ،كميته امداد امام خميني (ره) ،هالل احمر جمهوري
اسالمي ايران و سازمان بهزيستي كشور از مجموع سه فصل فوقالذكر حدود  25درصد ،معادل 18
هزار ميليارد تومان است .همچنين در اليحه بودجه پيشنهادي رديف اعتباري جديدي تحت عنوان
سازمان امور اجتماعي (ذيل اعتبارات وزارت كشور) با اعتباري معادل  20ميليارد تومان جهت رصد و
كنترل آسيبهاي اجتماعي و حفظ و ارتقاي سالمت اجتماعي لحاظ گرديده است كه يعني از
برنامههاي پيشبيني شده و ذيل آن با وظايف دستگاههاي ديگر همپوشاني داشته و از وظايف اصلي و
ذاتي وزارت كشور به دور است.
اعتبارات امور دفاعي و امنيتي در اليحه بودجه سال  1396معادل  51هزار ميليارد تومان است كه
 21/42درصد از آن معادل حدود  11هزار ميليارد تومان به فصل امنيت عمومي اختصاص يافته است كه از
اين مقدار حدود  2درصد معادل  200ميليارد تومان به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص يافته است و
مجموع اعتبار پنج دستگاه ياد شده در اليحه پيشنهادي دولت معادل  18هزار و  500ميليارد تومان است.
در مجموع سهم اعتبارات  63هزار ميليارد توماني فصول چهارگانه فوقالذكر حدود  22درصد از
اعتبارات  297هزار ميليارد تومان امور دهگانه و  17درصد از بودجه منابع و مصارف عمومي دولت به
مبلغ  371هزار ميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه سال  1395با اعتبار  335هزار ميليارد
تومان يعني حدود  11درصد رشد داشته است .پنج دستگاه مورد بررسي با اعتباري معادل  18هزار و
 500ميليارد تومان حدود  6درصد از اعتبارات امور دهگانه و  5درصد بودجه منابع و مصارف عمومي
دولت را به خود اختصاص داده است.
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ـ شايان ذكر است كه ديون دولت در سال  ،1396بابت قوانين مرتبط با ايثارگران  30ميليارد
تومان است .همچنين  40ميليارد تومان بابت قوانين مرتبط به كميته امداد امام خميني (ره) بدهكار
است (جدول شماره  18ماده واحده).
در اليحه بودجه سال  1396معادل  198ميليارد تومان اعتبار ذيل رديفهاي متفرقه مرتبط با
پنج دستگاه ياد شده است كه نسبت به قانون بودجه سال  1395كه حدود  25درصد كاهش نشان
ميدهد.
مقدمه
برآورد اعتبارات در اليحه بودجه سال  1396همانند سال گذشته در دستهبندي شامل (امور خدمات
عمومي ،امور دفاعي و امنيتي ،امور قضايي ،امور اقتصادي ،امور محيط زيست ،امور مسكن ،عمران
شهري و روستايي ،امور سالمت ،امور فرهنگ ،تربيتبدني و گردشگري ،امور آموزش و پژوهش و امور
رفاه اجتماعي) ارائه شده است.
بر اين اساس فعاليتهاي دستگاههاي مرتبط با اين گزارش ذيل امور رفاه اجتماعي (در قالب
فصول امداد و نجات ،حمايتي و توانبخشي) قرار گرفته است و ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور دفاعي
و امنيتي و در قالب فصل حفظ نظم و امنيت عمومي قرار گرفته است .در اليحه بودجه سال 1396
اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي  5دستگاه مذكور  18539827ميليون ريال برآورد
شده است .سهم دستگاههاي حمايتي (بنياد شهيد ،كميته امداد و بهزيستي و هالل احمر)
معادل 181470529ميليون ريال و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر  2150049ميليون ريال است.
نگاهي به تبصرههاي ماده واحده اليحه بودجه سال  1396كل كشور
ماده واحده قانون بودجه سال  1395با  31تبصره به تصويب رسيده اسـت كـه  4تبصـره آن در حـوزه
حمايتي و امدادي است درحالي كه ماده واحده اليحه بودجه سال  1396كل كشور با  23تبصره تقديم
مجلس شوراي اسالمي گرديده است ،كه در حوزه  5دسـتگاه حمـايتي و امـدادي  3بنـد از دو تبصـره
مرتبط مطرح شده است .جدول زير تبصرههاي مرتبط را نشان ميدهد.
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جدول  .1تبصرههاي اليحه بودجه سال1396
رديف

عنوان

موضوع تبصره

1

بند «الف» تبصره «»13

 در اجراي بند «م» ماده ( )28قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشياز مقررات مالي دولت ( ،)2مبالغ زير اختصاص مييابد:
معادل پنج هزار ميليارد ( )5.000.000.000.000ريال از محل منابع ماده
( )10قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده ()12
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب  1387/2/31جمعيت
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران.
چهل درصد ( )% 40از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات
امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل درصد ( )% 40هزينهاي و شصت
درصد ( )% 60تملك داراييهاي سرمايهاي براي نوسازي ،بازسازي ،خريد و
احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري ،ساختمانهاي ستادي
و اجرايي ،خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتها و تكاليف مندرج در
قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1367/2/8و اصالحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با
حوادث ،سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي
ايران قرار ميگيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

2

بند «ح» تبصره «»18

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محـل اعتبـارات موضـوع رديـف
 131600جدول شماره  7اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال
معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقـوق
وظيفه نميباشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت
معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند .

3

بند «د» تبصره «»18

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف
 131600جدول  7اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع
قانوني ذيربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه بهدليل كهولت سن
و يا بيماري صعبالعالج نياز بـه نگهـداري دارنـد در صـورتي كـه در ميـان
خانواده ،فرد يا افـرادي از آنهـا نگهـداري كننـد ،نسـبت بـه پرداخـت حـق
نگهداري به ميزان سي درصد ( )%30حداقل حقـوق كاركنـان دولـت اقـدام
كند.
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جدول  .2مقايسه تطبيقي تبصرههاي ماده واحده اليحه بودجه سال  1396در مقايسه
با قانون بودجه سال 1395
رديف

1

تبصرههاي اليحه سال 1396

تبصرههاي قانون سال 1395

بند «الف» تبصره « -»13در اجراي بند «م»

«الف» -در اجراي بند «م» ماده ( )28قانون الحاق تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت ( ،) 2مبالغ زير اختصاص
مييابد:
معادل پنج هزار ميليارد ( )5.000.000.000.000ريال از
محل منابع ماده ( )10قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت و از محل منابع ماده ( )12قانون تشكيل سازمان
مديريت بحران كشور مصوب  1387/2/31به جمعيت هالل
احمر جمهوري اسالمي ايران.
چهل درصد ( )%40از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين
بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل
درصد ( )%40هزينهاي و شصت درصد ( )%60تملك
داراييهاي سرمايهاي براي نوسازي ،بازسازي ،خريد و
احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري،
ساختمانهاي ستادي و اجرايي ،خودروهاي امداد و نجات و
ساير مأموريتها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1367/2/8و اصالحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري از
آمادگي و مقابله با حوادث ،سوانح و بحرانها در اختيار
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد تا
مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ماده ( )28قانون الحاق موادي به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت ( ،)2مبالغ زير
اختصاص مييابد:
معادل پنج هزار ميليارد ( )5.000.000.000.000ريال
از محل منابع ماده ( )10قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت و از محل منابع ماده ( )12قانون تشكيل
سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387/2/31
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران.
چهل درصد ( )%40از اعتبارات مذكور براي خريد و
تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به
نسبت چهل درصد ( )40%هزينهاي و شصت درصد
( )60%تملك داراييهاي سرمايهاي براي نوسازي،
بازسازي ،خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و
انبارهاي اضطراري ،ساختمانهاي ستادي و اجرايي،
خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتها و تكاليف
مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر
جمهوري اسالمي ايران مصوب  1367/2/8و
اصالحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري و آمادگي و
مقابله با حوادث ،سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران قرار ميگيرد تا
مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

بند «ج» تبصره « »18ـ بنياد شهيد و امور تبصره « »30ـ دولت مكلف است از محل اعتبارات بنيـاد

2

ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع
رديف  131600جدول  7اين قانون به جانبازان و
آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه
براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت
حقوق وظيفه نميباشند تا زماني كه فاقد شغل و
درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل
حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

شهيد و امـور ايثـارگران موضـوع رديـف  131600جـدول
شماره  7اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال
معسر فاقد درآمـد كـه براسـاس قـوانين نيروهـاي مسـلح
مشمول دريافت حقوق وظيفه نميباشند تا زماني كه فاقـد
شغل و درآمد باشند ماهيانه كمك معيشت معادل حـداقل
حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

بند «د» تبصره « »18ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران تبصره « »31ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف اسـت
3

مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف از محل اعتبـارات خـود موضـوع رديـف  131600جـدول
 131600جدول شماره  7اين قانون با تشخيص شماره  7اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا
كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذيربط حسب مراجع قانوني ذيربط حسب مـورد بـه والـدين و همسـران
مورد به والدين و همسران شهدا كه بهدليل كهولت سن و شهدا كه بهدليل كهولت سن و يا بيماري صعبالعالج نيـاز
يا بيماري صعبالعالج نياز به نگهداري دارند در صورتي به نگهداري دارند درصورتي كه در ميان خـانواده ،فـرد يـا
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رديف

5

تبصرههاي قانون سال 1395

كه در ميان خانواده ،فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند ،افرادي از آنها نگهـداري كننـد ،نسـبت بـه پرداخـت حـق
نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد نگهـداري بـه ميـزان سـي درصـد ( )%30حـداقل حقـوق
كاركنان دولت اقدام كند.
( )30%حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
تبصره « »26ـ بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران
مكلف است پانزده هزار ميليـارد ()15.000.000.000.000
ريال مانده تسهيالت قرضالحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور
را به تفكيـك ده هـزار ميليـارد ()10.000.000.000.000
ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و سه هـزار ميليـارد
( )3.000.000.000.000ريـال بـه سـازمان بهزيسـتي بـا
معرفي دستگاههـاي ذيـربط بـه مـددجويان و كارفرمايـان
طرحهاي اشتغال مددجويي و ( )2.000.000.000.000دو
هزار ميليارد ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور
ديه و كمك بـه زنـدانيان نيازمنـد قـرار مـيگيـرد تـا بـه
خانوادهاي معسر زندانيان پرداخت كند .در صورتي كه هـر
يك از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سـهميه
تسهيالت خود تـا پايـان آذرمـاه  1395اسـتفاده نماينـد،
سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق ميگيرد.

4

اعتبارات حوزه حمايت و امداد
مجموع اعتبارات مربوط به فصول امداد و نجات ،حمايتي و توانبخشي در زيرمجموعه فصل امور رفاه
اجتماعي و حفظ نظم و امنيت عمومي از زيرمجموعه امور دفاعي و امنيتي در اليحه بودجه سال
 1396مجموعاً معادل  633704727ميليون ريال است كه در مقايسه با سال  1395با اعتبار
 582076579ميليون ريال  8/86درصد رشد را نشان ميدهد (جدول شماره .)3
جدول  .3اعتبارات فصول حمايتي و امدادي در اليحه بودجه سال 1396
در مقايسه با قانون بودجه سال 1395

(ميليون ريال)

امور

فصول

قانون 1395

اليحه 1396

درصد تغيير

امور رفاه اجتماعي

فصل امداد و نجات

7881400

8436795

7/05

امور رفاه اجتماعي

فصل حمايتي

463704819

501366348

8/12

امور رفاه اجتماعي

فصل توانبخشي

14107419

14405818

2/11

96382941

109495766

13/6

633704727 582076579

8/86

امور دفاعي و امنيتي فصل حفظ نظم و امنيت عمومي*
جمع

* با توجه به اينكه اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است و اعتبارات اين سـتاد ذيـل فصـل نظـم و
امنيت عمومي آمده است ،لذا اعتبارات فصل مذكور در جدول فوق لحاظ شده است.
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اعتبارات دستگاههاي حمايتي و امدادي
بررسي اعتبارات  5دستگاه ،نهاد و سازمان ياد شده در جدول شـماره  4گـزارش نشـان مـيدهـد كـه
مجموع اعتبارات اين دستگاهها (با احتساب رديفهاي متفرقه) در اليحـه بودجـه سـال  1396معـادل
 185398728ميليون ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال  1395با اعتبار  164259426ميليون
ريال  12/87درصد رشد داشته است ،در بين دستگاههاي ياد شده بيشترين افزايش مربـوط بـه بنيـاد
شهيد و امور ايثارگران با  16/60و كميته امداد امام خميني (ره)  10/25و كمترين مربوط به جمعيـت
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران با  3/17درصد رشد بوده است (جدول شماره  4گزارش).
شايان ذكر است كه موضوع رديفهاي متفرقه جدول شماره  9ماده واحده مندرج در جدول
شماره  4گزارش عبارتند از:
 .1كميته امداد امام خميني (ره) :بابت كمك و تشويق مناطق پرداختكننده زكات (رديف
 ،550000بند «)»24
 .2سازمان بهزيستي كشور :بابت وجوه اداره شده براي تأمين سهم آورده مددجويان و كمك به
سرمايه در گردش صندوق و فرصت شغلي معلوالن (از محل فروش داراييهاي سرمايهاي) (رديف
 ،550000بند «)»61
 .3بنياد شهيد و امور ايثارگران :بابت اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهيد فوت
شده كه فرزندان محجور و صعبالعالج ،معلول ،مطلقه تحت تكفل و نامادري دارند (رديف ،550000
بند «)»6
 .4جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران :بابت موضوع يك درصد عوارض قيمت بليت
هواپيما و كشتي (رديف  ،530000بند «)»85
 .5ستاد مبارزه با مواد مخدر :بابت موضوع ماده ( )29قانون مبارزه با مواد مخدر بهمنظور اجراي
تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر مازاد بر  700ميليارد ريال در مقاطع سه ماهه
(رديف  ،530000بند «)»66
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جدول  .4اعتبارات دستگاهها و نهادهاي حمايتي و امدادي در اليحه بودجه سال1396
در مقايسه با قانون بودجه سال 1395
قانون بودجه سال 1395
رديف عنوان دستگاه

مصارف
مندرج در
جدول 7

رديفهاي
متفرقه

(ميليون ريال)
اليحه بودجه سال 1396
مصارف

جمع كل

مندرج در
جدول 7

رديفهاي
متفرقه

درصد
جمع كل

تغيير

كميتــه امــداد امــام
خميني (ره)*

   1000000 

44423071

10/25

ســازمان بهزيســتي
2
كشور**

  19548395  

20582810

5/29

بنياد شـهيد و امـور
3
ايثارگران

16/60 109134798   93595548  

1

جمعيت هالل احمـر
 4جمهــوري اســالمي 
ايران

324000

8645262





8919000

3/17





2178320





2339049

7/38

ستاد مبارزه با مـواد
5
مخدر
جمع كل

 12/87  1986000 183412728 164259426  

* با احتساب پاداش پايان خدمت بازنشستگان.
** با احتساب حق بيمه كارفرمايي شاغل در مراكز نگهداري معلولين.

ضمناً اعتبارات «موضوع بند «د» تبصره « »7به نسبت  30درصد سهم وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي 20 ،درصد سهم وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري  20درصد سهم وزارت آموزش و
پرورش 20 ،درصد سهم وزارت ورزش و جوانان و  10درصد سهم بنياد شهيد و امور ايثارگران» (رديف
 ،530000بند « )»92به مبلغ  200.000ميليون ريال در جدول شماره  4گزارش لحاظ نگرديده است.
كميته امداد امام خميني (ره)
اعتبارات در نظر گرفته شده براي كميته امداد امام خميني (ره) در اليحـه بودجـه سـال  1396بـدون
احتساب رديفهاي متفرقه معادل ( 43223071ميليون ريال) است كه نسبت به بودجـه سـال 1395
حدود  10درصد رشد داشته اسـت .در بودجـه كميتـه امـداد دو برنامـه پوشـش بيمـه پايـه سـالمت
مددجويان شهري و برنامه ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به نيازمنـدان بـه ميـزان  27/73و 16/23
درصد بيشترين رشد را داشته است .همچنين در بودجه سال جاري اين نهاد ،برنامه حمايت از كودكان
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و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار كه در بودجه سال گذشته با اعتباري بـه مبلـغ  4208706ميليـون
ريال پيشبيني گرديده بود در اليحه بودجه  1396با دو رديف مستقل تحت عنوان برنامـه حمايـت از
كودكان و نوجوانان و برنامه حمايت از خانواده و زنان سرپرست خانوار پيشبيني شده است.
در ضمن حدود  700ميليارد ريال در رديفهاي متفرقه براي كميته امداد امام خميني (ره) در نظـر
گرفته شده است كه در مقايسه با قانون سال  ،1395حدود  300هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
جدول  .5اعتبارات برنامههاي كميته امداد خميني (ره) در اليحه بودجه سال 1396
در مقايسه با قانون بودجه سال 1395

(ميليون ريال)
اليحه

قانون

بودجه سال

بودجه

1396

سال 1395

1

برنامه فناوري اطالعات و توسعه دولت
1002057000
الكترونيك

30000

30000

0 /0

2

برنامه پوشش بيمه پايه اجتماعي مددجويان
1902006000
تحت پوشش

2990000

2824640

5/85

3

برنامه پوشش بيمه پايه سالمت مددجويان
1902012000
شهري

4608000

3607520

27/73

4

برنامه ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به
1903001000
نيازمندان

1844500

1587000

16/23

5

1903006000

برنامه تأمين مسكن

2270000

2270000

0 /0

6

 1903007000برنامه تأمين كمك معيشت نيازمندان

14250000

10/11 12941035

9570000

8700000

10/00

-

رديف

عنوان برنامه

كد برنامه

برنامه حمايت از سالمندان

درصد
تغيير

7

1903016000

8

 1903018000برنامه حمايت ازكودكان و نوجوانان

1831070

9

برنامه حمايت از خانواده و زنان سرپرست
1903019000
خانوار

2593001

-

10

برنامه حمايت از كودكان و نوجوانان و زنان
1903020000
سرپرست خانوار

-

4208706

11

 1903034000برنامه حمايت از اشتغال نيازمندان

2050000

2050000

0 /0

12

برنامه ارائه خدمات بهداشتي و درماني به
1904002000
نيازمندان

1185000

1071500

10/59

13

 1905001000برنامه پژوهشهاي كاربردي

1500

1500

0 /0

43223071

39291901

10

جمع
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سازمان بهزيستي كشور
در اليحه بودجه سال  1396معادل  20334810ميليون ريال اعتبار بدون احتساب رديفهاي متفرقه به
سازمان بهزيستي كشور اختصاص يافته است كه نسبت به قانون بودجه سال  5/27 ،1395درصد رشد
يافته است .در بين برنامههاي سازمان بهزيستي برنامه حمايت از آسيبهاي اجتماعي با حدود 36/94
درصد رشد روبرو شده است كه با توجه به روند رو به رشد آسيبهاي اجتماعي و تأكيدات رهبر معظم
انقالب نسبت به اين موضوع ،توجه دولت به اين امر را نشان ميدهد .همچنين براي برنامه پوشش بيمه
سالمت مددجويان بهزيستي اعتباري در نظر گرفته نشده است (جدول شماره  .)6البته اعتبار بيمه اين
گروه ذيل سازمان بيمه سالمت لحاظ گرديده است و فقط جابجايي رديف صورت گرفته است.
جدول  .6اعتبارات برنامههاي سازمان بهزيستي كشور در اليحه بودجه سال 1396
در مقايسه با قانون بودجه سال1395

قانون بودجه

درصد

سال 1395

تغيير

1

برنامه فناوري اطالعات و توسـعه دولـت

الكترونيك



30000

-29/16

2

برنامــه پوشــش بيمــه پايــه اجتمــاعي

مددجويان بهزيستي



758.054

9/15

3

1902013000

برنامــه پوشــش بيمــه پايــه ســالمت
مددجويان بهزيستي

-

1.280.000

-

4

1903001000

برنامه ارائه خدمات اجتمـاعي و فرهنگـي بـه
نيازمندان



15660

0 /0

5

1903006000

برنامه تأمين مسكن نيازمندان



260000

0 /0

6

1903007000

برنامه تأمين كمك معيشت نيازمندان



4496000

0/47

7

1903016000

برنامه حمايت از سالمندان



20000

10/0

8

1903018000

برنامهحمايتازكودكانونوجوانان





20/73

9

1903019000

برنامه حمايـت ازخـانواده و زنـان سرپرسـت
خانوار

 



7/75

10

1903028000

برنامه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

 



0/34

11

1903029000

برنامه پيشگيري از معلوليتها





3/96

12

1903031000

برنامه حمايت از آسيبديدگان اجتماعي





36/94

13

1903034000

برنامه حمايت از اشتغال نيازمندان



14

1904003000

برنامه ارائه خدمات توانبخشي به نيازمندان



100000


0 /0
18/50

15

1904005000

برنامه درمان ،بازتواني و كاهش آسيب معتادان



110000

-9/09

16

1905001000

برنامه پژوهشهاي كاربردي



2000

0 /0





5/27

رديف

عنوان برنامه

كد برنامه

جمع

اليحه بودجه

(ميليون ريال)

سال  1396
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اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در اليحه پيشنهادي بودجه سال  1396معادل  2129049ميليـون
ريال بدون احتساب رديفهاي متفرقه است كه در مقايسه با بودجه سال  1395حدود  10درصد رشـد
داشته است .هيچ يك از برنامههاي پنجگانه اين ستاد با كاهش مواجه نبوده است و برنامه داراي رشـد
 10درصدي است ،و برنامه فناوري اطالعات و توسعه دولت الكترونيك از رشد حدود  11/48درصـدي
برخوردار است (جدول شماره .)7
جدول .7اعتبارات برنامههاي ستاد مبارزه با مواد مخدر در اليحه بودجه سال 1396
در مقايسه با قانون بودجه سال 1395

(ميليون ريال)

اليحه بودجه قانون بودجه

درصد

سال 1396

سال 1395

تغيير

 

 8880

11/48

 1903003000برنامه پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان

 



10/01

 1903024000برنامه كاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان



477000

10/00

 1904005000برنامه درمان ،بازتواني و كاهش آسيب معتادان



796500

10/00

 1905001000برنامه پژوهشهاي كاربردي



15000

10/00

2129049

1935320

10/01

كد برنامه

عنوان برنامه

 1002057000برنامه فناوري اطالعات و توسعه دولت الكترونيك

جمع كل

اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران
اعتبارات مرتبط به بنياد شهيد و امور ايثارگران در اليحه بودجه سال  1396معادل 108406798
ميليون ريال بدون احتساب رديفهاي متفرقه است كه نسبت به قانون بودجه سال  1395به ميزان
 16/96درصد رشد داشته است ،بررسي برنامههاي بنياد شهيد و امور ايثارگران نشان ميدهد كه
بهاستثناي برنامه دولت الكترونيك كه اعتبار آن معادل سال قبل در نظر گرفته شده است ساير
برنامههاي  7گانه بنياد شهيد و امور ايثارگران با افزايش مواجه بوده است به نحوي كه بيشترين آن
مربوط به برنامه پوشش بيمه سالمت ايثارگران با رشد  68/03درصد و كمترين رشد مربوط به برنامه
ارائه خدمات درمان و توانبخشي به ايثارگران با حدود  3/97درصد رشد است (جدول شماره .)8
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جدول  .8اعتبارات برنامههاي بنياد شهيد و امور ايثارگران در اليحه بودجه سال 1396
در مقايسه با قانون بودجه سال1395
رديف
1

عنوان برنامه

كد برنامه

 برنامه توسعه دولت الكترونيك

(ميليون ريال)

اليحه بودجه

قانون بودجه

درصد

سال 1396

سال 1395

تغيير

100


100
11528163
6964748

0 /0
68/03

2

1902002000

برنامه پوشش بيمه سالمت ايثارگران

3

1903002000

برنامه ارائـه خـدمات اجتمـاعي ،فرهنگـي،
ورزشي به ايثارگران



4

1903004000

برنامه تـأمين حقـوق ،پـاداش و مسـتمري
ايثارگران



72118000

5

1903005000

برنامه تأمين مسكن



538378

7/73

6

1903015000

برنامه حمايت از اشتغال ايثارگران



501568

13/24

7

1904004000

برنامه ارائه خدمات درماني و توانبخشي بـه
ايثارگران



1008946

8

1905001000

برنامه پژوهشهاي كاربردي



25645

108406798

92685548

جمع

13/81
9/39

3/97
0
16/96

اعتبارات هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
در اليحه بودجه سال  1396براي هالل احمر جمهوري اسالمي ايران اعتباري معادل 8719000
ميليون ريال بدون احتساب رديفهاي متفرقه در نظر گرفته شده است كه در مقايسه با بودجه سال
 1395رشدي حدود  4/78درصد داشته است .از  6برنامه جمعيت هالل احمر دو برنامه آمادگي مقابله
با حوادث و سوانح و برنامه ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زائرين بهترتيب رشد  47/86و 40/4
درصدي دارد و چهار برنامه ديگر (برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسيبديدگان حوادث و سوانح،
برنامه ارائه خدمات حمايتي و درماني به آسيبديدگان ،برنامه ارائه خدمات توانبخشي به نيازمندان،
برنامه پژوهشهاي كاربردي با كاهش مواجه گرديده است .بيشترين كاهش مربوط به برنامه ارائه
خدمات امداد و نجات به آسيبديدگان حوادث و سوانح به ميزان  -18/59درصد بوده است.
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جدول  .9اعتبارات برنامههاي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران در اليحه بودجه
(ميليون ريال)

سال  1396در مقايسه با قانون بودجه سال 1395
رديف

كد برنامه

عنوان برنامه

اليحه بودجه
سال 1396

قانون
بودجه سال
1395

درصد
تغيير

1

1901001000

برنامه آمادگي مقابله با حوادث و سوانح





47/86

2

1901002000

برنامــه ارائــه خــدمات امــداد و نجــات بــه
آسيبديدگان حوادث و سوانح





-18/59

3

1901003000

برنامه ارائه خـدمات حمـايتي و درمـاني بـه
آسيبديدگان





-5/45

4

1904001000

برنامه ارائه خدمات بهداشتي و درمـاني بـه
زائران





40/40

5

1904003000

برنامه ارائه خدمات توانبخشي به نيازمندان





-1/27

6

1905001000

برنامه پژوهشهاي كاربردي





-9/92





4/78

جمع

اعتبارات سازمان امور اجتماعي (وزارت كشور)
با عنايت به منويات رهبر معظم انقالب و همچنين توجه ،عنايت و حساسيت معظماله به موضوع آسيبهاي
اجتماعي ،شوراي عالي اداري در مورخ  1395/7/24مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور را با هدف
ارتقاي نقش شوراي اجتماعي كشور در راهبري ،پيشگيري و مقابله با پديدهها و آسيبها و مشكالت
اجتماعي به سازمان امور اجتماعي ارتقا داده است و براين اساس رديفي براي سازمان مذكور ذيل رديفهاي
بودجهاي وزارت كشور با اعتباري معادل  200.000ميليون ريال منظور نموده است 1،هر چند قرار دادن
اعتبار نكته مثبت و قابل توجهي است ،لكن درخصوص ايجاد سازمان مذكور توجه به چند نكته ضروري
است .هم اينك دستگاهها ،سازمانها و نهادهاي متعددي در كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم در امر
مبارزه با آسيبهاي اجتماعي در حال فعاليت هستند و در برخي موارد اين همپوشاني در وظايف و تكاليف
هم ديده ميشود ،لذا بهنظر ميرسد ايجاد سازمان جديد و تخصيص اعتبار براي برنامهاي مشابه برنامه ساير
دستگاهها ...ميتواند باعث تشديد همپوشاني وظايف و تكاليف گردد .ازسوي ديگر به نظر ميرسد در ايجاد
سازمان جديد مباني حقوقي رعايت نگرديده است ،زيرا به استناد ماده ( )115قانون مديريت خدمات
كشوري ايجاد سازمان و تشكيالت جديد پس از انقالب در شوراي عالي اداري و هيئت وزيران،
 .1الزم به ذكر است اعتبارات اختصاص يافته به موضوع آسيبهاي اجتماعي بهطور پراكنده بين دستگاههاي متعدد توزيع شده است
كه در اين گزارش به آنها پرداخته نشده است و صرفاً براي دستگاههاي اصلي متولي پرداخته شده است.
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نيازمند اخذ موافقت از مجلس شوراي اسالمي است كه تاكنون درخصوص ايجاد سازمان جديد
اليحهاي بهمجلس شوراي اسالمي تقديم نشده است و ازسوي ديگر با تعبيه رديف اعتباري در
اليحه بودجه سال  1396توسط دولت براي سازمان ياد شده بهصورت ضمني موافقت مجلس
شوراي اسالمي در صورت تصويب اليحه اخذ خواهد شد.
جدول  .10اعتبارات رديفهاي برنامههاي ذيل سازمان امور اجتماعي كشور – وزارت كشور در اليحه
بودجه سال 1396
شماره

شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

دستگاه /برنامه

اعتبار دستگاه در

اعتبار دستگاه در

اليحه بودجه سال

قانون بودجه سال

1396

1395

وزارت كشور -سازمان امور اجتماعي كشور

200,000

1002001000

برنامه حفظ و ارتقاي سالمت اجتماعي جامعه

100,000

1002001001

ارتقاي سرمايههاي اجتماعي

1002001002

ترويج سبك زندگي ايراني و اسالمي

1002001003

راهبري حفظ و صيانت از حقوق شهروندان

1002001004

راهبري ،ساماندهي و تقويت سازمانهاي مردمنهاد

1002001005

رصد و ساماندهي سالمت اجتماعي جامعه

1002001006

ساماندهي مشاركتهاي زنان

1002018000

برنامه رصد و كنترل آسيبهاي اجتماعي

1002018001

جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي براي كاهش
آسيبهاي اجتماعي

1002018002

ساماندهي آسيبديدگان اجتماعي و متكديان

1002018003

مديريت و كاهش آسيبهاي اجتماعي در مناطق
حاد ،بحراني و حاشيه شهرها

1002018004

كنترل و كاهش اعتياد

1002018005

كنترل و كاهش طالق

10500

0

100,000

اعتبارات متفرقه
در اليحه بودجه سال  1396معادل  1986000ميليون ريال اعتبار ذيل رديفهاي متفرقه مرتبط با 5
نهاد ،سازمان و دستگاه (بنياد شهيد و امور ايثارگران ،جمعيت هالل احمر ،سازمان بهزيستي ،كميته
امداد امام خميني (ره) و ستاد مبارزه با مواد مخدر) در نظر قرار گرفته است كه نسبت به قانون بودجه
سال  ،1395معادل  25درصد كاهش نشان ميدهد .پنج برنامه از رديفهاي متفرقه دستگاههاي
مذكور با كاهش اعتبار مواجه گرديدهاند كه بيشترين كاهش مربوط به برنامه موضوع يك درصد
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عوارض قيمت بليت هواپيما و كشتي مربوط به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ميباشد
(جدول شماره .)9
جدول  .11اعتبارات رديفهاي متفرقه در اليحه بودجه سال  1396در مقايسه با قانون بودجه سال 1395
(ميليون ريال)
شماره
طبقهبندي

عنوان برنامه

دستگاه

جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ـ
جمعيت هالل
 53000085موضوع يك درصد عوارض قيمت بليت هواپيما
احمر
و كشتي
سازمان بهزيستي كشور ـ وجوه اداره شده
براي تأمين سهم آورده مددجويان و كمك به
53000091
سرمايه در گردش صندوق و فرصتهاي شغلي
معلوالن (از محل فروش داراييهاي سرمايهاي)

سازمان
بهزيستي
كشور

قانون بودجه اليحه بودجه درصد
سال 1395
324000

200000

ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ موضوع ماده ()29
قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور اجراي
ستاد مبارزه با
 53000096تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مبارزه با
مواد مخدر
مواد مخدر ـ مازاد بر  700ميليون ريال در
مقاطع سه ماهه

243000

كميته امداد
كميته امداد امام خميني (ره)  -كمك و
امام خميني
55000024
تشويق مناطق پرداختكننده زكات
(ره)

1000000

بنياد شهيد و امور ايثارگران ،اعتبارات موضوع
عدم قطع حقوق پدر و مادر شهيد فوت شده بنياد شهيد و
55000064
كه فرزندان محجور ،صعبالعالج ،معلول ،امور ايثارگران
مطلقه تحت تكفل نامادري دارند.
جمع كل

1396
200000

148000

210000

700000

تغيير
-38

-26

-13

-30

910000

728000

-20

2677000

1986000

-25

جمعبندي و نتيجهگيري
اليحه پيشنهادي بودجه سال  1396همانند بودجه سال  1395در  10امور دستهبندي و ارائه گرديده
است ،اعتبارات  5دستگاه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفت كه اعتبارات چهار سازمان و نهاد
شامل بنياد شهيد و امور ايثارگران ،سازمان بهزيستي كشور ،كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت
هالل احمر ذيل امور رفاه اجتماعي و ستاد مبارزه با مواد مخدر ذيل اعتبارات امور دفاعي و امنيتي قرار
دارد؛ كه اعتبارات پنج دستگاه با افزايش روبرو بوده است .بيشترين رشد اعتبارات با  16/60درصد
مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران و كمترين رشد نيز معطوف به اعتبارات جمعيت هالل احمر
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جمهوري اسالمي ايران با رشدي معادل  3/17درصد است .توجه به اعتبارات  3دستگاه بنياد شهيد و
امور ايثارگران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) نشان ميدهد كه  70درصد
اعتبارات اين نهادها معطوف به پرداختهاي اجتنابناپذير ازجمله حقوق پاداش مستمريبگيران و
همچنين تأمين كمكمعيشت نيازمندان است .همچنين در ذيل اعتبارات بنياد شهيد و ايثارگران
برنامه پوشش بيمه سالمت ايثارگران (مازاد بر بيمه پايه) با رشدي در حدود  68درصد روبرو شده است
كه با توجه به اجراي طرح تحول سالمت و افزايش هزينهها در اين بخش نشان از توجه دولت به
هزينههاي تكميلي ايثارگران دارد .همچنين توجه به  2برنامه تأمين حقوق و مستمري ايثارگران و
كمك معيشت مستمريبگيران كميته امداد نشان ميدهد كه دولت رشد  10درصدي حقوق را براي
سال آتي در نظر گرفته است.
نكته قابل توجه ديگر كاهش اعتبارات كليه رديفهاي متفرقه مرتبط با دستگاههاي مذكور است
به نحوي كه با كاهش  25درصدي مواجه گرديده است .اين موضوع يعني كاهش اعتبارات رديفهاي
متفرقه به جهت اينكه ظرفيت نظارتپذيري را افزونتر ميكند و داللتي بر برنامهپذيري بيشتر دارد
ازجمله نقاط قوت اليحه بودجه سال  1396در اين بخشهاست .در بخش ديگري اعتبارات بررسي
شده را خواهيم يافت كه در اعتبارات جمعيت هالل احمر برنامه ارائه خدمات بهداشتي و درماني به
زائرين با رشد  40درصدي روبرو بوده است كه نشان ميدهد با توجه به وظايف اين جمعيت در
خدمترساني به زائرين (عليالخصوص مراسم اربعين) دولت در اين خصوص اهتمام داشته است.
موضوع آسيبهاي اجتماعي كه در سالهاي اخير روند رو به رشدي داشته است و همواره دغدغه
مسئوالن ازجمله رهبر معظم انقالب بوده و در سياستهاي كلي ابالغي ازسوي رهبر معظم انقالب
(سياستهاي كلي خانواده ،سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر ،سياستهاي كلي برنامه ششم
توسعه) مورد توجه قرار گرفته است .ايجاد سازمان امور اجتماعي ذيل وزارت كشور و قرار دادن
اعتباري براي سازمان مذكور در اليحه بودجه نيز مؤيد همين مطالب است هر چند ضروري است دولت
طي اليحهاي مقدمات الزم را جهت طي مراحل قانوني فراهم نمايد .سياستهاي ياد شده ناظر به
موادي است كه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم با موضوع آسيبهاي اجتماعي در ارتباط است.
همچنين ساير قوانين و مقررات ازجمله سياستهاي پولي و مالي كشور ،اقدامات فرهنگي و ...بر
آسيبهاي اجتماعي اثرگذار است و لكن در اليحه بودجه مورد توجه ويژه قرار نگرفته است .از آنجا كه
سه نهاد و سازمان (كميته امداد امام خميني (ره) ،سازمان بهزيستي كشور و ستاد مبارزه با مواد
مخدر) مسئوليت مستقيم در اين حوزه دارند ،الزم است اعتبارات مرتبط با آسيبهاي اجتماعي مورد
توجه بيشتر باشد .افزون بر اين موارد ،برنامه حمايت از كودكان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار كه
بهعنوان يك رديف واحد ذيل كميته امداد امام خميني (ره) در قانون بودجه سال  1395پيشبيني و
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براي آن اعتباري حدود  420ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود .بهصورت دو رديف مستقل در
اليحه بودجه سال  1396آورده شدهاند .تفكيك دو موضوع كودكان و نوجوانان از زنان سرپرست خانوار
و پيشبيني آنها در دو رديف مستقل را ميتوان از نكات مثبت اين بخش از اليحه دانست .اعتباري كه
براي اين دو رديف در اليحه بودجه سال  1396پيشبيني گرديد ،روي هم رفته حدود  440ميليارد
تومان است كه جمع هر دو رديف نسبت به سال گذشته  5درصد رشد را نشان ميدهد .اين ميزان
رشد نه تنها متناسب با اولويتهاي محوري دولت كه در اليحه برنامه ششم توسعه مورد تأكيد قرار
گرفتهاند نيست ،بلكه بهنظر نميرسد بتواند به تحقق سياستهاي خانوده ابالغي مقام معظم رهبري و
مأموريتهاي مندرج در اسناد راهبردي اين دستگاه ياري رساند .موضوعي كه با پيشبرد هدفمند آن
ميتوان به كاهش آسيبهاي اجتماعي نيز دست يافت .افزايش حدود  28درصدي برنامه پوشش بيمه
پايه سالمت مددجويان شهري كه باالترين ميزان رشد اعتبارات را نسبت به قانون بودجه سال 1395
داشته است را ميتوان در رابطه با طرح تحول نظام سالمت بررسي و تحليل كرد .ازسوي ديگر
برنامههاي مرتبط ازجمله حمايت از زنان سرپرست خانوار يا حمايت از اشتغال نيازمندان ،كه تسهيالت
بانكي مربوط در تبصره « »26ماده واحده قانون بودجه سال  1395در تبصرههاي اليحه بودجه سال
 1396نيز حذف گرديده شايسته است با نگاه ويژه نگريسته شود .همچنين پيگيري و كاهش آسيبها،
پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان،كنترل طالق و ...بهطور خاص مورد توجه قرار گيرد.
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