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 مقدمه

ه و ارائه آن ب »1398 سال کشور در توسعه ششم برنامه قانون عملکرد«تهیه گزارش 
سالمی ایران در ماده  سط رئیس محترم جمهوري ا سالمی تو شوراي ا ن برنامه قانو 121مجلس 

سعه پیش شم تو ست.ش شده ا ستاي انجام این تکلیف قان در بینی  قانون  37ماده  2ونی و بند را
ــال ، برنامه و بودجه ــهریورماه س ــازمان برنامه و بودجه کشــور در اواســط ش  چارچوب و 1399س

ربط ابالغ اجرایی ذي هايدســتگاهیه کلبهدســتورالعمل مربوط به تهیه گزارش یادشــده را تهیه و 
 نمود.

جلس شوراي به شرح زیر براي تقدیم به م فصل 66نوزده بخش و ، جلد چهاردر  این گزارش
 شده است.اسالمی تهیه

شامل امور فرابخشی شکل، جلد اول  صاد هاياز بخش مت  -ه عمومیو مالی بودجه -کالن اقت
توازن  -سازي و مناطق آزادوکار و خصوصیحیط کسبم -مالی منابع تأمین و بانکی و پولی نظام

 زیست است.حیطم -شفافیت و مبارزه با فساد، اداري نظام -اي و توسعه روستاییمنطقه

شی شتمل بر گزارش عملکرد امور بخ سوم م شاور شامل، جلد دوم و  زي و دوازده بخش ک
 فناوري و ارتباطات -سکنمونقل و حمل -بازرگانی و معدن و صنعت، نرژيا -آب -ع طبیعیمناب

 و وزنان ســـالمت مهبی، ســـالمت -و فناوري علم و عالی آموزش، عمومی آموزش -اطالعات
سیب و حمایتی امور، اجتماعی بیمه -خانواده  -ورزش و هنر، فرهنگ -یثارگرانا -اجتماعی هايآ
 باشد.قضایی می و حقوقی -امنیتی و دفاعی، سیاست

ـــام بودجه اجرایی هايبرنامه با برنامه احکام انطباق جلد چهارم گزارش ل انطباق احکام ش
سعه و احکام دائمی برنامه شم تو ش شور با برنامهقوانین برنامه  سعه ک هاي اجرایی بودجه هاي تو

 باشد.می 1396-1399 هايسالسنواتی 

امور هماهنگی ، ینسرزم یشنظارت و آما، یزيرامور برنامهکاران همضمن تشکر از  خاتمهدر 
ستانو تلفیق بودجه و امور  شتهجلد از و مناطق که در تهیه این  هاا شارکت دا  امید، اندگزارش م



 ب

ست ارائه  ش یینضمن تب هاگزارش گونهاینا صص  یاز عملکرد دولت به جامعه علم یبخ و متخ
ــور ــکوفا وريبهره منجر به، کش ــور گردد. همچن ییاقدامات و منابع دولت و ش ــعه کش از  ینتوس

سان یتمام شنا شگران و نظرانصاحب، کار سعه دعوت م پژوه صه تو  ارتقاء منظوربه نمایدیعر
 صـــورتبهخود را  پیشـــنهادهاي و نظرها، کارآمدتر و ترجامع هايبه گزارش یابیو دســـت کیفی

 .یندارسال نما www.rabet.mporg.ir یبه نشان یکیالکترون یامکتوب 
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 کلیات -1

شور می 70بیش از   12دت بیش از مگذرد و در این سال از تدوین اولین برنامه عمرانی در ک
، سیسیا، اجتماعی ،زیربنایی، مختلف آن اعم از اقتصادي هايبخشتوسعه کشور و  باهدفبرنامه 

 است. شدهتهیهمناطق و... 

، المللیینبا توجه به شــرایط کشــور در نحوه ارتباط با مســائل ب، گذشــته هايســالطی 
هاي ت و خواســـتهتغییرا، تکنولوژیکی -توان علمی، اهداف ســـیاســـی، رویکردهاي اقتصـــادي

ماعی مه مهمها و توانچالش، اجت مهاي محیطی و از ه نا گاه بر جای یت و  ظام هتر اهم ها در ن
ها فرآیند، اهداف، ویکردهار ؛مدت عمرانی یا توسعههاي میانبرنامه، گیريسازي و تصمیمتصمیم

 اند.و نتایج متفاوتی را تجربه کرده

سعه برنامه ضوعات مخ مدتمیانهاي تو ستگاهو  هابخشتلف اخیر هرچند از منظر مو  هايد
ستگذاري و اما از بعد هدف، اجرایی جامعیت دارند ضا گذاريسیا اند. یی به خود گرفتهماهیت اقت

اخیر بیشـــتر به بیان تکالیف و مجوزهاي  هايســـالدر  مدتمیانهاي احکام برنامه دیگربیانبه
ستجبران نواقص قانونی قوانین دیگر و ، مالز ضوعات کلی گذاريسیا سنده در مو دي هر بخش ب

ق داده ســویکریزي اســتراتژها را به ســمت برنامهاند. این موضــوع هرچند که ماهیت برنامهکرده
ست ستایی و هملیکن از ، ا شانی اهداف و عملیات برنامهرا سعه  مدتمیانهاي همپو و قوانین تو

 کاسته است. مدتکوتاهبرنامه  عنوانهببودجه 

صرفاً ( جامعیت سیاري در  تأثیر هاسال) در طول این نگريجامعو نه  ریزي و بودجه شیوهب
ــت.  ــته اس ــاالنه در بودجه عمومی دولت داش ــدت گرفتننحوه توزیع اعتبارات س هاي چالش ش

هاي آوريکاهش تاب، تغییر الگوهاي مصـــرف، افزایش انتظارات اجتماعی از دولت، ايمنطقه
هاي اقتصاد کالن شاخص باثبات سازيتالش براي ، رویه از منابعهاي بیمحیطی در پی استفاده

با استفاده از ابزار بودجه و کوچک بودن سهم و عدم توانایی بخش خصوصی به دلیل سهم بزرگ 
صاد دولتی شکیالت دولت، اقت ساختار و ت سترده بودن  ناپذیر آن را اجتنابهاي هزینه، به همراه گ

 افزایش داده است. شدتبه
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رود که هاي مندرج در قوانین بودجه انتظار میها و نوع هزینهبا نگاهی کلی به ماهیت برنامه
براي مصــارف  شــدهتوزیعبا اعتبارات  هاآنایی ذیل هاي توســعه و اقدامات اجرهمپوشــانی برنامه
 اخیر حداقل باشد. هايسالمختلف کشور در 

ها به عدم نفوذ این برنامه، در اجرا هاي توســعه کشــوراز دالیل اصــلی عدم موفقیت برنامه
پایینالیه باط آن عدم تهیه برنامه( ترهاي  یاتی ملی) و عدم ارت اجرایی  هايبا برنامههاي عمل

 باشد.هاي سنواتی میبودجه

نقش و اهمیت ، گذشته هايسالودجه سنواتی طی ها و قوانین بنتایج حاصل از اجراي برنامه
، فرآیند، رویکرددر ر تغییمند نیاز مهم. این کرده است دوچنداننظارت بر اجراي برنامه و بودجه را 

ندابزار و تجهیزات در  ظارتی و کنترلی را میفرآی بد. راههاي ن ندازيطل ند این ا یازم ها ن ند  فرآی
هاي کنترل، اردها جهت ارزیابیتدوین اســتاند، هاارزیابی داده، گذاريقاعده، بازطراحیبازتعریف و 

 باشد.ها و قوانین بودجه میعملیاتی و فنی و اعمال بازخوردها در تدوین برنامه

 هايسالهاي عملکرد ساالنه قانون برنامه ششم توسعه طی تجربه و بازخورد تدوین گزارش
را الزامی ششم توسعه  ن برنامهتبیین عملکرد کل قوانی باهدفتر گذشته نیاز به تهیه گزارش جامع

ــت ــطح خوداظهاري . گزارشنموده اس ــتگاهها در س ــحت داده هايدس ــت و ص هاي اجرایی اس
 نیست. سنجشقابل راحتیبهم و اهداف آوري شده و علت عدم تحقق احکاجمع

شور و  121ماده مفاد در اجراي  سعه ک شم تو ش ، نامه و بودجهقانون بر 34ماده قانون برنامه 
ســازي نظام نظارت عملیاتی را وظیفه ماهوي خود تلقی کرده و آغازگر این ســازمان تغییر و پیاده

با ســنجش ریزي ودجهباشــد تا بتواند در کنار تغییر ســاختاري نظام بهاي نظارتی میفرآیندارتقاء 
کارآیی و ر چه بیشتر را بهبود بخشیده و زمینه ارتقا ه عملکرد آن، هاي توسعهمیزان تحقق برنامه

 اثربخشی تخصیص اعتبارات را فراهم سازد.

سازمان  صلی  ستاي تلفیق دو وظیفه ا ضر در را هاي قوانین برنامهتهیه و تنظیم -گزارش حا
 باهدفاز دیدگاه نظارتی براي اولین بار و  -هاآناجراي راهبري سنواتی و و قوانین بودجه  توسعه
ــاختاري ایجاد  ــورو بودجهریزي نظام برنامهدر تحول س ــعیت میزان انطباق ، ریزي کش تبیین وض



  3   بودجه ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم: 

هاي اجرایی بودجه در این سطح تهیه و احکام قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی با برنامه
ــتتنظیم  ــده اس ــتاي بتوان تا  ش ــعهبرنامهتدوین لوایح از نتایج آن در راس هاي بودجه، هاي توس

 برد. هاي نظارتی بهرهسنواتی و رویه

صرفاً  ویرایش اول در صالحی به گزارش  ست شده تأکیدنکات مهم و ا هاي در گزارشو  ا
ـــاختار برنامهتکمیلی و تفصـــیلی آتی  ها و ارتقاء قوانین بودجه بر مبناي عملکرد و به طراحی س

از:  اندعبارتده شــدالیلی که منجر به عدم ارائه گزارش کامل  ارائه خواهد شــد. هابخشتفکیک 
وران پاندمی ددر ارائه آمار و اطالعات بدلیل شـــرایط خاص کشـــور در  تأخیرمانی و محدودیت ز

ستردگی داده ست که در ادامه  ها و اطالعات بودهویروس کرونا و همچنین گ سعی بر تکمیل و ا
 .دشرفع خطاهاي احتمالی خواهد 

ـــت  ع اعتبارات توزیارائه راهبردهاي نحوه با تکمیل فازهاي مختلف این گزارش و بدیهی اس
هاي اجرایی بازتعریف برنامه، سنواتی هايلوایح بودجهتدوین  منظوربهها فصول و برنامه، بین امور

جه ندرج در بود مه، م نا تدوین بر هاي الزم براي  ئه راهبرد ظارتارا عه ن ئه هاي توســـ پذیر و ارا
ـــازي و اجرایی نمودن بودجهپیاده منظوربهراهکارهاي اجرایی  محقق ، بتنی بر عملکردریزي مس

 خواهد شد.
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 شناخت و بررسی فرآیند و عناصر موضوع -2

، هیته سال پنجهر شور مدت کانیتوسعه م يزیربرنامه یخط مش عنوانبهتوسعه  هايبرنامه
صو شته م و ابالغ، بیت صره وشامل مواد که  هابرنامه نیا .شودیبه مرحله اجرا گذا متنوع ي هاتب

ش ضوعات بخ ش یدر مو شدیم یو فرابخ س، با ستیشامل  خش از ب کیکالن  يکردهایو رو هاا
 .است بوده گرید يکشور از سو ییدستگاه اجرا يجار نیقوان لیو تکم رتقاو ا سویک

ست که در ح نیهمواره تالش بر ا سعه يهابرنامه نیتدو نیبوده ا اعتبار  زانیو م یالبار م، تو
سا و دهیگرد هیته هاآنالزم  ص ریبه همراه  سناد برنامه م ش وب وا  زیبرنامه ناکثر که در  ؛دوابالغ 

ستهیبه تحقق پ ست. و سناد برنامه که امو از عمده ا ستمیرد ا سعه ته يهارنامهپس از ب بای  هیتو
ـــتانو  یمل ییاجرا يهابه برنامه توانمیگردد  ـــار یاس ه کرد که تا برنامه پنجم احکام برنامه اش

 .شده بودن نیتوسعه تدو

 کردیرو ودر نوع  رییتغ یتوســـعه قبل و با کم يهابرنامه شـــشـــم توســـعه همانند برنامه
ـــت تیو جد زهیبرنامه انگ نیدر ا .دیگرد نیتدو يگذارهدف  يهابرنامه هیته يبرا گذارســـیاس
ستان یمل ییاجرا س یو ا ضام، نامهاحکام بر نییباال بود تا بتواند در ادامه به تب اریب الزم جهت  نیت

 .سازد ایاحکام را مه نیا شتریچه ب رتحقق ه

موضوعات ، هاشبخ یاتیو عمل يندیتوسعه حرکت فرا هايبرنامهدر امر  نیدر صورت تحقق ا
بودجه  نیقوان يهاو طرح هاتیفعال، ییاجرا يهابرنامه، لوفص، اموربه توسعه  يهاو احکام برنامه

 .خواهد بود يحداکثر یو با همپوشان پذیرامکان

واد و م بهموضــوعات و توجه صــرف  لیذ ییاجرا يهاها و بســتهعدم وجود برنامه لیبه دل
 یموضوع واهداف کالن  بدون ارتباط مشخص بهو  يارهیجز صورتبه هااحکام برنامه، هاتبصره

روشــن نبوده  زیمختلف بودجه ن يهايبندطبقه و که ارتباط آن با اعتبارات گرددیم فیبخش تعر
 ریپذمکانتوســـعه را ا يهاتحقق برنامه يدر راســـتا یســـهم و نقش اعتبارات مصـــرف زیماو ت
 .سازدینم
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توسعه کشور و  تیمطلوب عدب لیهم به دل، توسعه يهانظارت بر اجرا و تحقق برنامه یاز طرف
ش یجوانب قانون تیرعا جهتهم از  سازمان برنامه و بودجه ک ور مدنظر بوده آن همواره از طرف 
ــت ــاس  نیبر هم ؛اس ــتادر و اس نون برنامه و قا )37( ادهم "دو"بند  یقانون فیانجام تکال يراس

شور ساالنه ، بودجه ک شور تدو هايبرنامهگزارش عملکرد  سعه ک ست نیتو ثر البته در اک .شده ا
صاد هايگزارشاز جمله  ینظارت يهاگزارش هینظارت و ته زیها نبرنامه نیقوان یا  ماده یط ياقت

قانون برنامه پنجم و  213، چهارم قانون برنامه 157بوده است که مواد  تأکیدمورد  ايویژهتبصره 
 .باشندمیموارد  نیقانون برنامه ششم از جمله ا 121

 انیب، گرددیم يبندشموضـــوعات آن برنامه بخ کیها که به تفکگزارش نیا لیچارچوب ک
صرهمواد و  عنوان، یمقدمه و اهداف کل شر هاتب تحقق  زانیم سنجش، هرکدام یحیو عملکرد ت

ها ها و ضعفقوت یکل تحلیل تیموضوع و در نها مرتبطاعتبارات  یکل یبررس، یرشد اهداف کم
سط  هايشنهادیپ یا ست که تو ضوع ا ستگاهآن مو  ،نیتدو یشامور بخ ومرتبط  ییاجرا هايد

رنامه چاپ ب نیقوان يتحت عنوان گزارش عملکرد اقتصـــاد تیو در نها دهیگرد تأییداصـــالح و 
 .گرددیم

 ریز يهاچالش، هاآن ییکارا زانیها و مصحت آمار و ارقام گزارش هايچالشورود به  بدون
 :باشدمیمطرح  هاگزارش نیا يبرا

 سی اعتبارات ضوعهمواره ، شدهبرر شته یارتباط مو ستنتاج دا اط هر حکم با ارتب و ا
کامل  یهمپوشــان همواره ارتباط و لیدل نیبه هم ؛باشــدمیناعتبارات چندان معلوم 

 موضوعات برنامه و اعتبارات متصور است انیم
 باشدمینمشخص  یقانونهر حکم  يماهیت اعتبار 

 گرددینم یموضوعات بررس یکل ندیبرآ 

 ــال یتجمع میزان تحقق ــال کیاز ( برنامه در طول چند س ــال تا پنج س بل قا )س
 باشدمین یابیرد
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 ـــاالنه  راتییبودجه و تغ ییاجرا هايبرنامه ـــان هاآنس ل با اهداف کام یهمپوش
 دنتوسعه ندار يهابرنامه

ارائه گزارش ، ياقتصــاد هايگزارش هیتحول در روند ته، فوق هايآســیبلذا در جهت ارتقاء 
صه، ترجامع سان ياجامعه حرفه يبرا ترکاربرديو  ترخال شنا جدید تدوین ساختار  فیعرت، و کار
سعه هايبرنامه  يبر اجرا تردقیقظارت نعملکرد و  يبر مبنا ریزيبودجه شتریتحقق هر چه ب، تو

 ر گرفته است.قرا مدنظراحکام برنامه توسعه با اعتبارات  یاتیارتباط عمل، برنامه و بودجه

کشور با  یاحکام دائمو برنامه ششم توسعه  انیمعنادار م یاتیساختن ارتباط عمل رارجهت برق
ــاصاعتبارات  ــتمی، بودجهمختلف  هايبخشدر  یافتهاختص ــاختار کل بایس  ی)مدل مفهوم( یس

س لیتحل نیا ندیفرآ صورت ن و واکاوي گردیده میتر صالح و ت ازیو در مراحل مختلف در   دقیقا
که  يتا حد کشور یدائم مو برنامه ششم توسعه و احکا نهالبودجه ساهمچنین باید قوانین  .گردد

شکست کار و  و پس ازشکسته شده  خردتر هايبخش به، کندیم نییمطالعات تع ندیساختار و فرا
از  کیعلت در ادامه گزارش هر  نیبه همگردند.  بنديجمعو  لیدوباره تحل، ارتباط الزم يبرقرار
ـــاختاراعم مختلف کار  هايبخش  هاخروجیو  وندیها و نحوه پبرنامه، هابودجه، یمفهوم از س

  .1بررسی خواهد شد تفصیلبه

                                                            
زمان با برنامه ششم توسعه بار هم نینخست يکشور است که برا یقانون احکام دائم، توجهنکته مهم و قابل -1

از  شیمدت ب يتحقق و اثر آنها برا، که اجرا يمواد ایتوسعه  يهابرنامه يدیمواد تکرارشونده و کل انیو با هدف ب
 ياقتصاد يهابا قانون برنامه ششم توسعه در گزارش اههمر زیقانون ن نی. ادیگرد بیو تصو هیپنج سال متصور بود ته

 .گرددیم یگزارش بررس نیتبع آن در او به
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 و مفهومی موضوع یکل ساختار -1-2

سنواتیهاو بودجه هاي توسعهبرنامه انیارتباط م   يه اجزاب یکبا شکست هر  ستیبایم ي 
شخص و  طحسر مربوطه و د صم شود یخا به  ستیبایدو مبدین معنا که هر یک از آن  .برقرار 

شته باشدتط تیقابل سطحی کهامر تا  نیگردد و ا کیتفک دهندهلیکوچک تشک يواحدها ، ابق دا
عناصر انجام هریک از  يهایژگیشناخت و، آیندبایست پس از آغاز فرادامه یابد. با این تعریف می

 گردد.

باط و پ، زیمتما يااز واحده کیمختلف هر  وجوه شـــناختپس از  موارد  نیا هیاول وندیارت
در جهت  و لفمختدر مراحل  ســـطحهم ياجزا يخواهد بود که پس از کنار هم گذار ریپذامکان

زم ال ياصـــالح و بازنگر )داده خواهد شـــد حیکه در هر بخش توضـــ( یاحتمال يکاهش خطاها
 .خواهد بود ریناپذاجتناب

 نحوه مطالعه و تحلیل -: دیاگرام ساختار کلی مطالعات1نمودار 

بودجه
96سال 

آنالیز
برنامه ششم

و احکام دائمی

آنالیز 
99بودجه 

پیوندها
و 

عدم پیوندها

بودجه
97سال 

خروجی پیوندها

کاربست

بودجه
98سال 

بودجه ریزي
برمبناي عملکرد

الگوها و
شاخصهاي 

نظارتی 

طراحی ساختار
برنامه هفتم
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س زیچنانچه از نمودار فوق ن ست پس از برر شهود ا به همراه  ییهان قیتطب، هیارتباطات اول یم
و کاربست  وندهاپی یمرحله خروج نیگذشته مدنظر بوده است که در ا هايسالاعتبارات  یبررس

 .آن انجام شده است

ست که  انیشا ش ایکل ( مراحل یتمام، گزارش نینوآورانه ا تیماه لیدل بهذکر ا از آن  یبخ
ــاف )مرحله در هر ، و گزارش هاداده نانیاطم بیلذا جهت ارتقاء ضــر ؛بوده اســت یبه حالت اکتش

 .است نجام شدهآن مرحله و مراحل قبل ا تدقیقو  ییآزما یراست، مرحله به طرق مختلف

 مطالعات ندیآفر -1-1-2

 پایه مفاهیم شامل اول گام .باشدمی اساسی گام سه شامل گزارش این انجام و طراحی فرآیند
 انجام حوهن و قوانین تجزیه و شکست دوم گام در. است موضوع تجربی و نظري مبانی بررسی و

ست آمده، آن سی قابل بودجه و برنامه کلی بخش دو در که ا ست برر صیلبه که ا  بندهاي در تف
 .شودمی داده توضیح گزارش این بعدي

 مدنظر هانآ کاربســـت در کلیدي نکات و هاخروجی و نتایج دوم؛ گام تدقیق ســـوم گام در
 خواهد ارائه مربوطه هايخروجی و کار انجام نحوه مطالعات این آتی هايبخش در که باشـــدمی
 .شد

 ســـازيیکپارچه و اجرایی عناوین و کدها ســـازيیکســـان، ســـاالنه هايبودجه میان ارتباط
 و است بوده آن بر ايویژه تأکید طرح این در بررسی مورد هايسال در بودجه مختلف هايبخش
 .گردد سازيیکپارچه موارد این اطمینان ضریب حداکثر با تا است شده سعی

 



 
 

گام  گام دوم گام اول

شناخت قوانین بودجه در ایران

شناخت برنامه هاي توسعه در ایران

ارتباط با برنامه

بخش ها

اصول و چارچوب

ارتباط با بودجه

اهداف

اصول و چارچوب

تدوین 
ساختاراولیه ارتباط  

برنامه و بودجه

شکست برنامه ها به 
احکام مجزا

شکست بودجه به برنامه 
براي دستگاه

ساماندهی و ترکیب تقسیم 
بندي هاي مختلف در یک 

جدول واحد

بودجه هاي استانی

همسان سازي بودجه سال 
هاي مختلف برنامه ششم

بررسی مشخصات احکام

تفکیک دستگاهی احکام

وزن دهی و اولویت بندي 
احکام

تشخیص نوع ارتباط با 
بودجه

ارتباط احکام برنامه با 
برنامه هاي اجرایی بودجه 

1399

خروجی هاي 
اولیه

احکام بدون اتصال

اعتبارات بدون 
اتصال

احکام داراي 
اتصال

اعتبارات داراي 
اتصال

بررسی مجدد بین 
دستگاهی

تدقیق ارتباط  /
اتصال سال هاي 

گذشته

عدم اتصال

امکان اتصال

توجیه پذیر

غیر قابل توجیه

نکات کلیدي عدم 
اتصال

احکام و برنامه 
هاي اجرایی متصل

پیشنهاد هاي
اصالحی بودجه

پیشنهادهاي 
اصالحی برنامه

نظارت 
بر نحوه اجرا

نمودار  2 : فرآیند مطالعات در سه گام کلی  
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 برنامه ششم توسعه شور و قانونکساختار کلی قانون احکام دائمی  -2-2

شور دائمی احکام  صویب و تهیه 1395 سال در که ک ضوع 45 شامل گردید ت  ماده 73 و مو
ستگاه 32 به مربوط که شم برنامه قانون. شودمی اجرایی د سعه ش  قانونی ماده 124 رد که نیز تو

ستگاه 43 با ارتباط در و گردیده بنديطبقه موضوع 71 در شد تدوین  اجرایی و راهبري، ییاجرا د
 .گرددمی

 موضوع 72 در که باشدمی جز و بند، تبصره 1014 و ماده 197 شامل نامبرده قانون دو تلفیق
 .باشدمی اجرایی نهاد یا دستگاه 44 عهده بر قوانین این اجراي یا راهبري .گرددمی بنديطبقه

 اجرایی و راهبر احکام قوانین برنامه و احکام دائمی هايدستگاه: 1جدول 

 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

 4 سازمان تبلیغات اسالمی دین و مذهب 18 وزارت نیرو آب
ارتباطات و 

فناوري 
 اطالعات

وزارت ارتباطات و 
 رسانه 21 فناوري اطالعات

سازمان صدا و سیماي 
 7 جمهوري اسالمی ایران

و  هااستان
 مناطق

سازمان برنامه و بودجه 
 16 کشور

 تأمینرفاه و 
امداد  -اجتماعی 

 و نجات

 احمرهاللجمعیت 
 4 جمهوري اسالمی ایران

 اشتغال
رفاه  کار و، وزارت تعاون

 7 اجتماعی
 تأمینرفاه و 

امور  -اجتماعی 
حمایتی و 
 توانمندسازي

 38 سازمان بهزیستی کشور

توسعه و ، آمایش
 ايمنطقهتوازن 

سازمان برنامه و بودجه 
 11 کشور

 کمیته امداد امام خمینی
 37 کمک-ره) (

 12 وزارت اطالعات امنیت
کار و رفاه ، وزارت تعاون

 31 اجتماعی

، عمومیامور 
سیاست و امنیت 

 داخلی

نیروي انتظامی جمهوري 
 9 اسالمی ایران

 تأمینرفاه و 
 -اجتماعی 
 ایثارگران

بنیاد شهید و امور 
 51 ایثارگران

 17 وزارت کشور
 تأمینرفاه و 
یمه ب -اجتماعی 

 سالمت

درمان و ، وزارت بهداشت
 12 آموزش پزشکی
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 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

آموزش ( آموزش
 عالی)

درمان و ، وزارت بهداشت
 33 آموزش پزشکی

 تأمینرفاه و 
 -اجتماعی 

 هايبیمه
 اجتماعی

کار و رفاه ، وزارت تعاون
 35 اجتماعی

تحقیقات و ، وزارت علوم
 34 فناوري

 تأمینرفاه و 
مبارزه  -اجتماعی 

با مواد مخدر و 
 گردانروان

 5 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 آموزش
وپرورآموزش(

 عمومی) ش
 زنان و خانواده 20 وپرورشآموزشوزارت 

معاونت امور زنان و 
 5 خانواده

آموزش فنی و 
و  ايحرفه
 آموزيمهارت

 5 وپرورشآموزشوزارت 

ساماندهی و 
پایداري 

 هايصندوق
و  ايبیمه

 بازنشستگی

کار و رفاه ، وزارت تعاون
 1 اجتماعی

کار و رفاه ، وزارت تعاون
سالمت و ارتقاي  4 اجتماعی

 کیفیت زندگی
درمان و ، بهداشتوزارت 

 62 آموزش پزشکی

 9 وزارت نیرو رقب -انرژي

، سیاست خارجی
تعامالت 

و  ايمنطقه
 المللیبین

 13 وزارت امور خارجه

فت و ن -انرژي
 گاز

 شوراي اقتصاد 17 وزارت نفت
سازمان برنامه و بودجه 

 4 کشور

 صنعت 9 سازمان انرژي اتمی ایران انرژي اتمی
معدن و ، وزارت صنعت

 31 تجارت

 بازرگانی داخلی
 8 وزارت جهاد کشاورزي

 علم و فناوري

سازمان برنامه و بودجه 
 3 کشور

معدن و ، وزارت صنعت
معاونت علمی و فناوري  4 تجارت

 18 جمهوررییس

و  هابدهی
 تعهدات دولت

وزارت امور اقتصادي و 
 19 دارایی

تحقیقات و ، وزارت علوم
 22 فناوري

بهبود محیط 
 وکارکسب

وزارت امور اقتصادي و 
 عمران روستایی 11 دارایی

بنیاد مسکن انقالب 
 10 اسالمی
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 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

 وريبهره
 وريبهرهسازمان ملی 
 3 وزارت کشور 2 ایران

بودجه و مالیه 
 عمومی

سازمان برنامه و بودجه 
 1 وزارت نیرو 7 کشور

وزارت امور اقتصادي و 
 28 دارایی

 عمران شهري

 9 شهرسازيوزارت راه و 

پیشگیري و 
کاهش 

 هايآسیب
اجتماعی و 

ارتقاي سرمایه 
 اجتماعی

 19 وزارت کشور 8 سازمان بهزیستی کشور

 8 وزارت نیرو 11 وزارت کشور

 تجارت خارجی

 فرهنگ 2 بانک مرکزي
 عمومی*) و هنر(

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 25 اسالمی

وزارت امور اقتصادي و 
 فضاي مجازي 5 دارایی

مرکز ملی فضاي مجازي 
 1 کشور

معدن و ، وزارت صنعت
کشاورزي و منابع  4 تجارت

 طبیعی
 78 وزارت جهاد کشاورزي

تسهیل تجارت 
 -فرامرزي 

 گمرك ج.ا.ا.

وزارت امور اقتصادي و 
 محیط زیست 3 دارایی

سازمان حفاظت محیط 
 14 زیست

مسکن و  1 مرکز آمار ایران توزیع درآمد
 شهرسازي

 27 و شهرسازي وزارت راه

توسعه بخش 
 تعاونی

کار و رفاه ، وزارت تعاون
معدن و صنایع  4 اجتماعی

 معدنی
معدن و ، وزارت صنعت

 12 تجارت

 توسعه روستایی

سازمان برنامه و بودجه 
 2 کشور

مناطق آزاد 
تجاري و ویژه 

 اقتصادي

دبیرخانه شوراي عالی 
مناطق آزاد و ویژه 

 اقتصادي
11 

روستایی و معاونت توسعه 
 1 مناطق محروم

، میراث فرهنگی
و  دستیصنایع

 گردشگري

، وزارت میراث فرهنگی
و  دستیصنایع

 گردشگري
23 

توسعه سواحل 
 مکران و اروند

سازمان برنامه و بودجه 
نظارت و ارزیابی  4 کشور

 برنامه
سازمان برنامه و بودجه 

 8 کشور

، نظام اداري 2 وزارت جهاد کشاورزي توسعه عشایري
مبارزه با ، شفافیت

سازمان اداري و 
 23 استخدامی کشور
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 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

 موضوع
 دستگاه متولی

 اجرایی یا راهبري)(
تعداد 
 احکام

فساد و بهبود 
 نظام پرداخت

توسعه مشارکت 
 بخش خصوصی

وزارت امور اقتصادي و 
 3 مرکز آمار ایران نظام آماري کشور 2 دارایی

توسعه مشارکت 
عمومی و 
 خصوصی

سازمان برنامه و بودجه 
نظام پولی و  1 کشور

 ازار ارزب -بانکی 
 10 مرکزي بانک

تولید و 
 هايهزینه

، ناخالص داخلی
مصرف و 

 گذاريسرمایه

 1 بانک مرکزي
منابع  تأمیننظام 
بازار پول  -مالی 

 و نظام بانکی
 39 بانک مرکزي

 1 مرکز آمار ایران
منابع  تأمیننظام 

ازار ب -مالی
 سرمایه

وزارت امور اقتصادي و 
 11 دارایی

وزارت امور اقتصادي و 
 1 دارایی

منابع  تأمیننظام 
یمه ب -مالی

 بازرگانی

وزارت امور اقتصادي و 
 12 دارایی

حقوقی و 
 قضایی

دادگستري جمهوري 
 38 اسالمی

منابع  تأمیننظام 
مالی  تأمین -مالی

 خارجی

 4 بانک مرکزي

حقوقی و 
 -قضایی 

 پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی 
وزارت امور اقتصادي و  3 کشور

 4 دارایی

و  حقوقی
ثبت  -قضایی 

 اسناد و امالك

سازمان ثبت اسناد و 
 11 امالك کشور

منابع  تأمیننظام 
ندوق ص -مالی

 توسعه ملی
 11 صندوق توسعه ملی

حقوقی و 
 -قضایی 

 هازندانسازمان 

و  هازندانسازمان 
و تربیتی  تأمینیاقدامات 

 کشور
19 

نظام فنی و 
 اجرایی

سازمان برنامه و بودجه 
 15 کشور

و  ونقلحمل
 هواشناسی

 نظام مالیاتی 49 وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و 

 22 دارایی

 دفاع
وزارت دفاع و پشتیبانی 

 12 وزارت ورزش و جوانان ورزش و جوانان 73 نیروهاي مسلح

عاتی ل اج گروه مطا ت ن ست ا  مأخذ: 
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ست که برخ شهود ا ساس جدول فوق م ستگاه یبر ا ستا هاد  احکام يرااج اي یراهبر يدر را
 گرید یاشته و برخد یو احکام دائم نامهرب نیموضوع در قوان کیتنها  ی کامل وتخصص صورتبه
 .نداهضوع بوداحکام مرتبط در چند مو يموظف به اجرا چندبخشی صورتبه هادستگاهاز 

 نیقوان احکام -1-2-2

مواد و  از کیشــشــم هر  برنامه یقانون احکام دائم يهاتبصــرهبهتر مواد و  ياجرا منظوربه 
 يمجزا و واحد يو مجوزها قواعد، فیاحکام تکال نیا .اندشده میتقس ترکوچکبه احکام  هاتبصره

ستگاه اجرا ستگاه ؛اندشدهارجاع و ابالغ  يو واحد ژهیو ییهستند که به د در تحقق  ییاجرا هايد
، از احکام ايارهپ. در دنو گزارش عملکرد را بر عهده دار اتیعمل، يراهبر فهیوظ ییاحکام اجرا

 يراهبرتنها وظیفه  وداشته باشند  يهمکار بایستمی يمتعدد هايدستگاهآن حکم جهت تحقق 
ــ ــدمی یو گزارش بر عهده ارگان خاص ــتقل ارتباط به دو وابرخی دیگر از احکام نیز  .باش حد مس

ستق ستمیدارند که  میم ستگا بای  زهرد الزم را در حوو گزارش عملک اتیعمل، يراهبر ههر دو د
ـــانند اریتحت اخت یا  يلم و فناورموضـــوعات مربوط به ع یمثال برخ طوربه ؛خود به تحقق برس

ستگاه وزارت علوم تحق یآموزش عال سه د شت درمان و وزارت بهد، يو فناور قاتیمربوط به هر  ا
نامبرده  هايدستگاههر یک از بوده و  يهورجم استیر يو فناور یو معاونت علم یآموزش پزشک

مد دیبا مد ودخ اریو اخت تیریدر حوزه  کام مرتبط را  ت ییاجرا و يراهبر، تیریاح ـــاخ و  هس
 .ندینما هیالزم را ته يهاگزارش

ســت که ا ییو مجزا کیونیموارد ، دســتگاه -حکم کیاســت که تفک روشــن حیتوضــ نیبا ا 
ــک ترینکوچک ــمبرنامه  قوانینو  یاحکام دائم نیدهنده قوانلیواحد تش ــش ــدیم ش  نیدر ا .باش

شخ ودقت کار  لیگزارش به دل ساختاریبه صیت ، رنامه و بودجهب نیقوان یاتیو عمل ينه ارتباطات 
ــتند که  يواحد يهاکار همان حکم يمبنا ــتگاه اجرابه هس ــدهرجاع مجزا ا ییدس -حکم( اندش

بوده و  کیونیطور شــده اســت به رجاعه مجزا اکه به دســتگا یمعنا که هر حکم نیبد )؛دســتگاه
 .داشته است ییجدا تیماه
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شاره به موارد نهیزم نیدر ا مهمنکته  شابه يا ست که  یاز احکام م ستگابه ا مختلف  هايهد
صاص ست یافتهاخت سیاري در .ا ستگاه عملیاتی و راهبردي وظایف موارد ب  حکم یک قبال در هاد
شترك شد؛می متفاوت کامالً م ست حدي در تفاوت این با ستگا یک گاهی که ا  یک قبال در هد

ــئول فقط حکم ــت محدودي عملیات انجام یا دهیگزارش، راهبري مس ــتگاه کهدرحالی و اس  دس
 .باشدمی حکم این تحقق منظوربه وسیع عملیات اجراي به موظف دیگر

تگاه مجزا دســـ-حکم 379به  یگانه قانون احکام دائم 73مواد  زیســـطح از تما نیا با لحاظ
ست تفکیکقابل ست که  304مجزا  صورتبهاحکام  این .ا ستگاه مجزا  32 بهمورد بوده ا ارجاع د

باشد یمورد م 44ند اهمرتبط بود یفمختل هايدستگاهبه تعداد احکام مشابه که . و ابالغ شده است
 شدهبررسیاحکام  . کلابدییم شیمورد افزا 119به  هاآندستگاه تعداد  -حکم زیکه با لحاظ تما

 .نداهشد يبنددستهضوع مو 45قانون در  نیدر ا

و  یرســموضــوع بر 71اســت که در  یماده قانون 124مشــتمل بر  زیقانون برنامه شــشــم ن 
ست  حکم 831 ماحکا تجزیه این مواد بهدر  .نداهشد يبندطبقه شده ا ستنتاج  ستگاه  43ه کا د

شترك  صورتبهمورد از احکام  115 .نداهاحکام بود نیا يراهبر و مجر ستگاه بهم  یمختلف هايد
 .است افتهی شیمورد افزا 270 به احکام نیا کیونیدستگاه -ارجاع خورده است که حکم 

 1: مشخصات و جزئیات قوانین برنامه ششم و احکام دائمی2جدول 

 عنوان قانون
تعداد 
 مواد

-تعداد تبصره
 جزء-بند

تعداد احکام 
 بدون تکرار

تعداد 
 دستگاه

-حکم
 دستگاه

تعداد 
 موضوع

 45 379 32 304 293 73 احکام دائمی

برنامه ششم 
 توسعه

124 721 831 43 986 71 

 72 1365 44 1134 1014 197 برآیند دو قانون

عاتی ل اج گروه مطا ت ن ست ا  مأخذ: 

                                                            
ها برآیند دو قانون جمع دو سطر نبوده و برخی موارد به دلیل تکرار در دو قانون ادغام در برخی ستون -1

 شوند.می
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شده تلفیق دو قانون شتمل یاد ست که در ارجاع 1134ماده و  197 بر م  به حکم بدون تکرار ا
 .موضوع اجرا شده است 72در  زیدستگاه متما-حکم 1365به ، یولدستگاه و نهاد مت 44

 ها و مشخصات احکام قوانین برنامه ششم و احکام دائمی کشورویژگی -2-2-2

سعه و احکام دائمی  شم تو ش سایر اجزاء قوانین برنامه  تعیین ، شورکپس از تفکیک مواد و 
تر هر حکم نویژگی و مشخصات هر حکم یکی از اصول پایه این گزارش بوده است. به بیان روش

ستگاه متولی ش-حکم( در حوزه وظایف د ستگاه)  ست که ماهیت آن حکم را  هاییویژگیامل د ا
رایی را مشخص و نوع مواجهه دستگاه اج داشتهبدون در نظر داشتن نوع بخش و موضوع آن بیان 

سیمسازدمی سته بندي این ویژگی. تق سه د ست کها در این مرحله از گزارش به  لی انجام گرفته ا
جرایی در قبال تکالیف و مجوزهاست که بسته به نوع وظیفه دستگاه ا، که شامل سه دسته قواعد

ــودمیآن حکم تعیین  ــاس این  .ش ــیمبر اس ــته، بنديتقس احکام زیر مطابق جدول زیر  بنديدس
 د.شبامی

 : ویژگی احکام3جدول 

 سهم تعداد احکام مشخصه حکم

 %3.44 47 عناوین
 %71.65 978 تکلیف
 %17.58 240 قاعده
 %7.33 100 مجوز

 %100.00 1365 جمع کل
عات ل  گروه مأخذ: مطا

ــته 1318 ــه ویژگی را داش ف محوله به مورد آن تکالی 978اند که حکم قابلیت تفکیک این س
ــتگاه ــتگاهونی به مورد مجوزهاي قان100و  الرعایتمورد قواعد الزم 240، مرتبط هايدس و  هادس

 هدف جهت تسهیل پیشبرد امور یا افزایش اختیار الزم بوده است. هايگروه
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به  کام آن موضـــوع  یک اح هت تفک عات مختلف از ج  هايبخشهمچنین نمودار موضـــو
 ثارگرانیا -یاجتماع تأمینرفاه و ات آن است که بیشترین قواعد در موضوع دهندهنشانالذکر فوق

 بوده است؛درصد) 1,2( یزندگ تیفیک يو ارتقا سالمتو درصد) 1,4( یآموزش عال، )1درصد1,9(

ـــاز یتیمور حماا - یاجتماع تأمینرفاه و ات بیشـــترین تکالیف در موضـــوع  يو توانمندس
صد)7,3( شاورز، در صد)5,2( یعیو منابع طب يک صد)4,6( دفاعو  در جوزها در م سهم عمدهو  در

ــوع ــد)1,4( یآموزش عال اتموض ــد) و 1,1( يو فناور علم، درص ــ ونقلحملدرص ــناس  یو هواش
 بوده است. درصد)0,6(

ـــه ویژگی فوق  و  هاگیريجهتیان ب، عناوین عمدتاًکه  اندبودهبرخی موارد از احکام فاقد س
 است. درصد کل بوده 3,4قانونی بوده است؛ سهم این احکام  تأکیداتکرات یا برخی تذ

 

                                                            
 غیر از عناوین) بوده است.به( درصدها نسبت به کل احکام -1



 

 : سهم موضوعات از ويژگي احكام3نمودار 
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 احکام يمشخصات اعتبار -3-2-2

 يهایژگیو يدارا حکم در قبال آن ییدستگاه اجرا فیشده با توجه به نوع وظا یاحکام بررس
 اتیبودجه و نوع عمل نیقوان يشـــناخت اجزااین امر با توجه به  .1باشـــندیم يمختلف اعتبار

اولیه  يهاها دستهیژگیواین  نییتع يبرا .باشدیم تشخیصقابلحکم در قالب آن  شدهبینیپیش
شخیصقابل یعمومو  سته نیا، و در ادامه با مطالعه جامع احکام دیدانتخاب گر ینیبشیو پ ت  هاد
شد تردقیقو  شتریب ست. دستهی و پنج دسته جزئ 12شامل  بنديتقسیم نیا .انجام  شرح  کلی ا

 در ادامه توضیح داده شده است. هادستهاین 

 ی و بسیطالف) موضوعات کل 

 يمتعدد ییدستگاه اجرا تیشمول اجامعه هدف گسترده ی، بخش ریموضوعات فراگ احکام نیا 
ضوعات خاص هر بخش ن. گیرندبرمیرا در  سوب م يبندطبقه نیجزو ا زیمو  یدر برخ .شودیمح

 کنیل ؛اص داردخ فهیوظ کیبر  تأکید ظاهربهاسـت که  يطور حکم کي ینوشـتار اتیمواقع ادب
سحکم  یاتیعمل ي مفهومی یامحتوا سترده  اریب شدمیگ شاره  نوع احکام نیاز ا .با به چند مورد ا

 :شده است

سان يروین تینهاد ترب ترینمهم مثابهبه وپرورشآموزش گاهیجا يارتقا • مفهوم ( یان
 )گسترده

تمام  تیشــمول جامعه هدف گســترده و( ضیبهبود نظام عادالنه پرداخت و رفع تبع •
 )هادستگاه

                                                            
اما در این مقاله منظور از نیاز به ، رعایت یا هماهنگی نیاز به اعتبار دارند، به نوعی تمامی احکام جهت اجرا -1

که در  اي است که جهت تحقق آن حکم باید اختصاص داده شود و اعتبارات اندكنیاز اعتبارات ویژهاعتبار یا عدم
اي هماهنگ شده یا تصمیمی اتخاذ شود مورد جلسهمثال شود تا قالب وظایف جاري و روتین دستگاهها صرف می

 باشد.نظر این گزارش نمی
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ضوع خاص فرهنگ عموم • سبک زندگ یمو سالم یرانیا -یو بهبود  ضوعات ( یا مو
 )خاص

 )ياقتصاد يهاتیفعال یتمام تیشمول( درصد هشت يبه رشد اقتصاد یابیدست •
صوالت  سازيغنیسالمت و ، ییغذا تیراهبرد امن یاهداف کمو ارتقاء تحقق  • مح

 )آن بخش اعتبارات یتمام تیشمول( )انیو آبز وریط، دام، یزراع، باغی( يکشاورز

 : جدول نوع ارتباط احکام با اعتبارات4جدول 
 سهم تعداد احکام فصیلیت-بودجه نوع ارتباط با  لیک-نوع ارتباط با بودجه 

 موضوعات کلی و بسیط
ند چندبخشی یا چ-اي فراگیرارتباط بودجه

 %100.0 101 دستگاهی

 %7.4 101 جمع -موضوعات کلی و بسیط
احکامی که به منابع ارتباط 

 دارند
 %87.3 55 منابع مرتبط با بودجه عمومی

 %12.7 8 منابع غیر از بودجه عمومی
 %4.6 63 معج -به منابع ارتباط دارنداحکامی که 

 هاآناحکامی که تحقق 
 نیاز به اعتبار دارد

 %64.6 410 احکام مرتبط با بودجه عمومی
-ارتباط بودجه در مقطع زمانی محدود

 هاطرحها و دستورالعمل
96 15.1% 

 غیر از بودجه-احکام مرتبط با اعتبارات
 عمومی

68 10.7% 

مشترك بودجه -اعتباراتاحکام مرتبط با 
 عمومی و سایر اعتبارات

61 9.6% 

 %46.5 635 معج -نیاز به اعتبار دارد هاآناحکامی که تحقق 

احکامی که نیاز به اعتبار 
 ندارند مالحظهقابل

 %9.5 47 عناوین
 %70.0 347 ايبدون ارتباط بودجه

 %20.6 102 اي پایینارتباط بودجه
 %36.3 496 معج -ندارند مالحظهقابلاحکامی که نیاز به اعتبار 

 معافیت و مشارکت
 %28.6 20 صوصیخ-عمومی هايمشارکت
 %71.4 50 هامعافیت

 %5.1 70 جمع -معافیت و مشارکت
 %100.0 1365 جمع کل
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آن از ند که تعداد اهشــد بنديدســته طیموضــوعات بســ عنوانبهموارد و موارد مشــابه آن  نیا

 .درصد بوده است 7,4سهم آن از کل احکام  مورد بوده که 101دستگاه  1365انیم

 که به منابع ارتباط دارند ی) احکامب

تفاده از منابع نحوه اســ، دیجد يمنابع درآمد فیتعر، احکام مربوط به نحوه وصــول منابع نیا 
به خزانه  يزیمنابع وار تریجزئ دســته به دو دســته این .باشــدمی عوارض و...، هابانک، صــندوق

ــ یانه عمومزو منابع خارج از خ یعموم ــت میتقس ــده اس ــهم و  تیاهم .ش  ر ایندبخش منابع س
شامل  4,6احکام حدود  صد بوده که  ستگ -حکم 63در شدمی اهد و اولویت  تیاهم انگریکه ب با

 .کشور بوده است ياقتصاد يزیرارف نسبت به بخش منابع در برنامهبخش مص

 به اعتبار دارد ازین هاآنکه در تحقق  یاحکام) پ

س -حکم 1365 انیسهم را در م نیشتریاحکام که ب نیا  ستگاه برر شامل  ،شده دارد ید
ــ اتیعملو  فیوظا ــص ــتگاه یتخص  ازیبارات مورد ناعت، یمطالعات هايطرح ياجراتهیه و ، هادس

شترك مو دولت  یخارج از بودجه عموم شد.می هابخشسایر و  یومعم بودجه انیاعتبارات م  با
 .شودمیرا شامل  کاماح درصد از 46,5حدود حکم  635 با موارد نیا

 ندارند مالحظهقابلبه اعتبار  ازین هاآن تحققکه  ی) احکامت

ــول یبرخ تیرعا، تأکیدات، نیعناو  ــاده ب يهایهماهنگ، اص ــتگاهو  هابخش نیس و  هادس
ــد يبندعنوان طبقه نیتحت ا لیقب نیاز ا يموارد ــد ا 36,3ند و در کل اهش حکام مندرج در درص

 .شوندیکشور را شامل م یبرنامه ششم توسعه و احکام دائم نیقوان
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 کلی و تفصیلی -: ویژگی اعتباري احکام4نمودار 

 

 هاها و مشارکتتی) معافث

هزینه  ایع جهت وصول مناب هرکدام يبرا هاست کهها و مشارکتتیشامل معافدسته دیگر  
 یاص از بعضمنبع خ کی افتیعدم در، اعم از سهم مصارف از منابع خاص یشروط، اعتبارات کرد

 بوده است. یمشارکت بخش خصوص شرطبه یکرد منابع دولت نهیهز ایها و اقشار خاص از گروه
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 هاي احکام و اعتباراتشخصهم -: شناخت کل ویژگی احکام5جدول 
 سهم تعداد احکام لیک-نوع ارتباط با بودجه  ویژگی عمومی

 %3,44 47 ندارند مالحظهقابلاحکامی که نیاز به اعتبار  عناوین

 تکلیف

 %39,63 541 ارددنیاز به اعتبار  هاآناحکامی که تحقق 
 %20,07 274 ندارند مالحظهقابلاحکامی که نیاز به اعتبار 

 %2,86 39 احکامی که به منابع ارتباط دارند
 %2,64 36 معافیت و مشارکت

 %6,45 88 موضوعات کلی و بسیط

 قاعده

 %10,18 139 ندارند مالحظهقابلاحکامی که نیاز به اعتبار 
 %3,66 50 ارددنیاز به اعتبار  هاآناحکامی که تحقق 
 %1,68 23 معافیت و مشارکت

 %1,39 19 منابع ارتباط دارنداحکامی که به 
 %0,66 9 موضوعات کلی و بسیط

 مجوز

 %3,22 44 ارددنیاز به اعتبار  هاآناحکامی که تحقق 
 %2,64 36 ندارند مالحظهقابلاحکامی که نیاز به اعتبار 

 %0,81 11 معافیت و مشارکت
 %0,37 5 احکامی که به منابع ارتباط دارند

 %0,29 4 بسیطموضوعات کلی و 
 %100,00 1365 جمع کل
عات گروه ل  مأخذ: مطا

 یخاصــ تیات از اهماحکام و اعتبار ییرابطه شــناســا گذاريپایه لیموارد به دل نیشــناخت ا
شدمیبرخوردار  سیم .با س ياعتبار بنديتق سعه  هايبرنامه هیدر ته يدیکل اریاحکام از موارد ب تو

 يشــخصــات اعتبارم قیطر نیاز ا تلقی گردد که دتوانمی زیو ســازمان ن ییتوســط دســتگاه اجرا
 .بود خواهدی هرحکم قابل بررس
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 بودجه نیقوان -3-2

ــاختار کل نیقوان  ــره، ماده واحده یبودجه که در س ــتیجداول مربوطه و پ، هاتبص ارائه  هاوس
قابل  ايژهیدر جداول و هايبندطبقه نیاز ا کیهر  .است يبندقابل طبقه بعداز چندین ، گرددیم

ــابوده و هر یابیرد ــاله به اقتض ــم، هانوع داده يس ــاختار یکل ماتیتص  ني آو نوع راهبر يو س
صلی .گرددیم جادیا هاییتفاوت سیم، اعتبارات يبندبخش ترینا آن به دو بخش منابع و  بنديتق

 .1باشدیمصارف م

سه بخش کل صارف بودجه به  و تملک  ايسرمایه هايداراییتملک ، يانهیاعتبارات هز یم
 هايداراییو تملک  يانهیدو بخش هزدر این مطالعات از  شـــود.تقســـیم می یمال هايدارایی
ست ياهیسرما شده ا ستفاده  سناد و ا یمال هايداراییبخش تملک  .ا شده در جبران ا وراق واگذار 
شدمیقبل  هايسال صرف یلذا اعتبار واقع، با شته در دو بخش د هايسالآن در  یو م  گریگذ

 .ستانشده  لیو تحل یبخش از مصارف بررس نیا اتمطالع نیاو لذا در شده است  نهیهز

 ترینمهماز  یکی .باشدمی ید قابل بررسعب نیمصارف بودجه در جداول قانون بودجه از چند 
ندبخش قه يهايب جه طب ندبود به امور يب مه، فصـــول، آن  نا عا، ییاجرا يهابر  یوجخر/تیلف

 يهاهیاز پا یکي یبندبقهطاین  .است ياهیسرما هايداراییتملک  يهاطرحو  يانهیاعتبارات هز
صل سیم یا شدمیبودجه  يهابنديتق سه مورد ام نیکه در ا با صول و برنامه، ورگزارش از   يهاف
استفاده شده  وندیپ يبرقرار يدر راستا زین تري جزئیهاقسمت هیاز بق .استفاده شده است ییاجرا

 .دش شرح داده خواهد تفصیلبهها وندیها و عدم پوندیاست که در قسمت نحوه پ

ششجدو  س ل  شامل نحوه تق صول گانهدهاعتبارات به امور  میماده واحده قانون بودجه   و ف
 .گرددیم یبررس اتیئجزبه چهارو  یک هايوستیکه در جداول پ 2باشدمی )فصل 49 معموالً(

                                                            
برنامه ششم و احکام دائمی  قوانین هاي احکام و با رویکرد شناختاین نوع تقسیم بندي در بررسی ویژگی -1

در مصارف ماهیت احکام با فراوانی  ؛ هرچنداز احکام مربوط به نوع و نحوه اخذ منابع است یبخشنیز بررسی شد که 
 بسیار بیشتر است. قانون بودجه

 است. GFSي بند میاز تقس یاقتباس کهبودجه بوده  يبه بعد مبنا 1395از سال  يبندمیتقساین  -2



  25   ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم: 
 
امور و  بیرتو ت کیاست که به تفک ياهیسرما هايداراییتملک  يهاطرح شاملیک  وستیپ

از جمله  يگریعالوه بر اعتبارات مشــخصــات د طرحو در مقابل هر  گرددیم دیفصــل مربوطه ق
 .شودیطرح مربوطه ذکر میی دستگاه اجرا

ـــت چهار و در  کیبه تفک ییاجرا هايدســـتگاه يانهیآن اعتبارات هز یک لجدو در پیوس
ست و جدول  انیب یخروج/ تیو فعال ییاجرا يهابرنامه ستیپ دو اینشده ا عتبارات به ا شامل و

ـــدمی ییاجرا يهافصـــول و برنامه، امور کیتفک بارات  هابخش نیا. مقابل هر یک ازباش اعت
 .است خصمش هاآنمربوط به  اتیو جزئ ياهیسرما هايداراییو تملک  يانهیهز

اعتبارات  .بودجه است نیقوان يهايبندبخش گریاز د زین یو استان یاعتبارات مل يبندمیتقس 
ماده واحده  10در جدول  ياهیسرما هايداراییو تملک  يانهیسرجمع اعتبارات هز طوربهاستانی 

ــت يبندها ریقانون و ز ــخص اس  اریاعتبارات در اخت نیا عیمربوط به توز اتیاما جزئ، مربوطه مش
 لیبودجه به دل نیمربوطه در قوان ماتیبوده و تصـــم هااســـتانو توســـعه  يزیربرنامه يشـــورا

جداول و مشــابه اعتبارات هر اســتان با همان ســاختار  یول ؛گرددینم دیمربوطه ق يهايبندزمان
 .1گرددیقانون بودجه صرف م هايپیوست

شده  انیب تفصیلبهکه  باشدمیاز موارد فوق  بودجهعمده استفاده موضوعات  در این مطالعات
 گاهیپا جادیا منجر به برنامه هايبخشبا عناصر و  وندیمعنا که شکست بودجه جهت پ نیبد، تاس

دستگاه -برنامه و برنامه-دستگاه يبر مبنا يموارد اعتبار یتمام قیتلف يبر مبنا جدیدي یاطالعات
قوانین برنامه م احکا یی بودجه واجرا يهابرنامهبین حلقه اتصــال  ییدســتگاه اجرا بوده اســت.
بندي و دسته، بایست در قالب اعتبارات دستگاهو بنابراین تمامی موارد مطالعه شده میخواهد بود 

 خواهد بود بســیار مهم هابرنامه هریک ازســهم اعتبارات هر دســتگاه از  هنیزم نیدر افیلتر گردد. 
 .دستگاه)-برنامه(

                                                            
که اعتبارات ملی در فضاي سرزمینی خارج از تقسیم بندي اعتبارات به استانی و ملی به معناي آن نیست  -1

گیري، بندي فقط در نحوه تصمیمشود؛ تفاوت این تقسیممحدوده استانها و یا فقط در ارگانهاي ملی بخشها صرف می
 باشد.توزیع و تخصیص اعتبارات می
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 ریال اعتبارات به میلیون -99سال در 1: اعتبارات به تفکیک امور6جدول 

 عنوان امور
تعداد 
 فصل

 تعداد برنامه
 اجرایی

سهم 
 اهبرنامه

 جمع اعتبارات
 1399-ملی

 اعتباراتسهم 
 1399-ملی

 جمع اعتبارات
 99-استانی

 اعتباراتسهم 
 99-استانی

 %41 54،267،923 %6,8 351،851،629 %21 150 10 امور اقتصادي
 %1 1،808،777 %18,6 961،901،198 %22 154 6 امور آموزش و پژوهش
 %12 16،339،199 %3,8 194،347،216 %13 91 4 امور خدمات عمومی

 %2 2،774،506 %23,3 1،203،276،418 %12 87 3 یتیو امنامور دفاعی 
 %10 13،068،929 %26,6 1،373،651،210 %4 30 5 امور رفاه اجتماعی

 %3 4،197،161 %13,9 718،228،569 %3 24 3 امور سالمت
 %11 14،793،988 %2,1 108،158،109 %18 130 8 يو گردشگر بدنیتربیت، امور فرهنگ

 %14 19،272،678 %3,6 188،336،823 %3 23 2 امور قضایی
 %0 - %0,2 9،285،824 %1 6 3 زیستمحیطامور 

 %5 7،275،767 %1,2 63،684،953 %3 19 4 عمران شهري و روستایی، امور مسکن
 %100 133،798،928 %100 5،172،721،949 %100 714 48 گانهدهامور 

ارچه یکپ و  اج  ت ن ست ا نیمأخذ:  ا ست ا ستعالمی  ا رد  و موا ودجه  ب ین  ن وا ق ناي  مب ر  ب رات  ا ب عت ا  سازي 

                                                            
اي از هاي سرمایهاي، تملک داراییجداول بودجه به دلیل تلفیق اعتبارات هزینهاز جداول تحلیلی و تلفیقی طرح اقتباس شده و تفاوت با اعتبارات مندرج در این جدول  -1

. به همین استاعتبار مربوطه از حذف شدهدستگاه بوده است. در مواردي که این امکان نبوده اعتبارات لحاظ نشده و  -محل منابع عمومی، اختصاصی، یارانه و با امکان تفکیک برنامه
 متفاوت است. اعداد این جدول با جداول بودجه و جمع مصارف استانیبه همین دلیل اندکی 
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مربوط به ســه امور  ییاجرا يهاتعداد برنامه نیشــتریب 1399با توجه به جدول فوق در ســال 
اعتبارات  ینشــتریب .باشــدیم يو گردشــگر بدنیتربیت، و فرهنگ ياقتصــاد، آموزش و پژوهش

صد مربوط به امور رفاه اجتماع 26,6با  زین شدهتوزیع ست وی در و آموزش  یتیو امن یامور دفاع ا
 .1قرار دارند يبعد يهاتبهو پژوهش در ر

 99سال -کلی اعتبارات به تفکیک امور تحلیل :5نمودار 

ستفاده از  لیبه دل گانهده مورا میان البا يتفاوت اعتبار شدیم GFSبنديطبقها  که انحراف با
صل ستگاه فیبا توجه به تفاوت وظا، شده حا ضوعات در تهمیا و ییاجرا هايد شورها مو  يک

                                                            
اطالعات آن  يو ورود و جمع بندی استان ايهیسرما يهاییتملک دارااعتبارات  سامانه مجزا بودن لیبه دل -1

، طی سال هاي اخیر ورماهیشهر انیاعتبارات تملک تا پا هزینه کرد یمهلت زمان نیهمچن، هاتوسط تک تک استان
 نیا یاحتمال يها ییو جابجا راتییاجتناب از تغ لیبا خطا همراه بود که به دل خصوص نیدر ا دریافتیاطالعات 

 باشد.یم اينهیهز مصارفمحدود به  یاعتبارات استانو شده است  حذف 1399سال  يموردبرا
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شدمیمختلف  ستم بودجهبومی .با سی سی سازي  ضوعات  یکی عنوانبهتواند می GFSنوی از مو
 .اشداصالح ساختار بودجه مطرح بجدي در 

ستان درصد اعتبارات در رتبه  41با  يامور اقتصاد، گزارش نیشده در ا یبررس یدر اعتبارات ا
ـــت يباالتر تیاز اهم زین ییاجرا يهاامور به جهت تعداد برنامه نیا .اول قرار دارد . برخوردار اس

ضایی با  ازآنپس صد اعتبارات و امور خدمات عمومی با  14امور ق صد در 12در بعدي قرار  رتبهدر
 .1دارند

 بودجه نیقوان قیتلف  -4-2

کشــور  یدائم احکام و با قانون برنامه شــشــم توســعهرتبط اعتبارات م یبررســ منظوربه 
سانی شدیم ریگزان يمختلف امر يهايبنداعتبارات در طبقه قیو تلف گذاريکنار هم، يسازک  .با
بر زمان، شودیانجام م هبودجاجزا  يبنددر نحوه طبقه که ساالنه هاییتفاوت لیموضوع به دل نیا

 ییاجرا يهااع برنامهالحاق و انتز، افزودن، حذف .بودبا خطا همراه خواهد  یکم اریموارد بســو در 
 نیعامل ا یخروج/تیبه فعال ییاجرا يهاســـطح برنامه رییتغ یمســـئله بوده و گاه نیا لیدل

 .ادعاست

 714و  711، 668، 631شامل  بیبه ترت) 1399تا سال  1396 از( چهار سال طی گانهدهامور  
ست ییبرنامه اجرا ست که  یلدر حا نیا .بوده ا سال  ییبرنامه اجرا 523ا شده در  ستفاده  ، 1399ا

 دهندمیرا پوشش  1398استفاده شده در قانون بودجه سال  ییاجرا هايبرنامهاز اي بخش عمده
ــ قیتلف لیامر به دل این .برنامه) 692( ــالح بس در  ییاجرا يهابرنامه نیاز کدها و عناو ياریو اص

 ساختار بودجه بوده است. رییتغ انیجر

                                                            
ه توسعه ششم و احکام دائمی کشور انین برنامهبا قو 1396-99هاي در این گزارش ارتباط بین اعتبارات سال -1

طراحی شده است. این امر به  1399لیکن پایه مطالعات بر مبناي مشخصات قانون بودجه سال ، مدنظر بوده است
است. به بیان دیگر چون اجزاي هاي انجام گرفتهبنديدلیل اجراي اصالح ساختار بودجه و کامل بودن اجزا و طبقه

باشد از این سال به عنوان مبنا استفاده شده است. عدم نمایش محیط بر سالهاي پیش می 99ال قانون بودجه س
 باشد.جداول سالهاي قبل به دلیل تلخیص گزارش بوده است و در گزارش تفصیلی موجود می
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 اعتبارات به میلیون ریال -آن 1و برآیند نتایج تلفیقی اعتبارات چهارساله: 7جدول 

 سال
تعداد 
برنامه 
 اجرایی

 ايهزینهاعتبار 
 ملی

اعتبار 
 ايهزینه

 یارانه

اعتبار تملک 
 ملی

اعتبار 
 ايهزینه

 استانی

اعتبار تملک 
 استانی

جمع کل بررسی 
 شده

-مصوب قانون
بدون 

 هايدارایی
 مالی

ضریب 
 خطا

1396 631 2،527،339،339 - 315،228،794 92،270،534 145،532،963 3،080،371،630 3،772،881،334 18% 

1397 668 3،003،633،949 - 355،727،574 105،430،959 90،088،482 3،554،880،964 4،130،706،666 14% 

1398 711 3،607،390،509 - 403،209،762 130،877،454 100،453،765 4،241،931،490 4،906،604،257 14% 

1399 714 4،380،206،335 309،652،812 482،862،802 133،798،928 - 5،306،520،877 6،028،093،921 12% 

برآیند 
 چهارساله

742 13،518،570،132 309،652،812 1،557،028،932 462،377،875 336،075،210 16،183،704،961 18،838،286،178 14% 

رچه  ا یکپ و  اج  ت ن ست ا نیمأخذ:  ا ست ا ستعالمی  ا رد  و موا ودجه  ب ین  ن وا ق ناي  مب ر  ب رات  ا ب عت ا عاتی -سازي  ل فیق گروه مطا ل ت

                                                            
 باشد.در تعداد برنامه ها اجتماع آن، در اعتبارات جمع آنها و در ضریب خطا میانگین آن می هاي باالیی نیست.ردیف برآیند الزاماً جمع ردیف -1



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     30

ــایان ذکر اســت که  ــ راتییاز تغ ییاجرا يهابرنامهنســبت به امور و فصــول بودجه ش  اریبس
 50 تا 48 انیم زیثابت و فصــول ن کامالً هاســالکه در این  گانهدهامور  .نداهبرخوردار بود يکمتر

مرتبط  نیکالن و قوان ماتیتصم يبا توجه به اقتضا ییاجرا هايبرنامهاما  .بوده است ریصل متغف
 .تبوده اس رییدر حال تغ ییدستگاه اجرا ازیو ن

ــازچهارپکی تیقابل، اعتبارات مبنايگزارش در این  ــتبودبودجه مختلف  اجزا يس که در  ه اس
ستا برخ نیا سان تیاز اعتبارات قابل یرا شته يسازهم کدها و  قیتطب زانیر آن مبو عالوه  ؛اندندا

مه نیعناو نا عال ییاجرا يهابر بارات هز یخروج/تیو ف  هايداراییتملک  يهاو طرح يانهیاعت
شت یقیتطب سهیمقا در زین ياهیسرما ساالنه و  ارچهکپیدر جدول فوق اعتبارات  .نداهنقش دا شده 

 لیبه دل ايعمدهبخش  .شده استآن محاسبه  يخطا زانیآن با اعتبارات کل بودجه و م سهیمقا
در  یصـــاصـــاخت ياعتبارات متفرقه و مصـــارف از محل منابع درآمدها یتمام عیعدم امکان توز

 .باشدیبودجه م ییاجرا يهابرنامه

ستد مور742هاي اجرایی مطابق جدول قبل اجتماع کل برنامه  میلیارد هزار18،838. از بوده ا
سال  صوب قانون در این چهار  صد آن مورد 86معادل ، ریال میلیارد هزار 16،183ریال اعتبار م در

ــی  ــته قرارگرفتهبررس ــریبو قابلیت تطابق داش راي این گزارش اطمینان قابل قبولی ب اند؛ که ض
 باشد.می
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 برنامه و بودجه نیقوان وندیساختار پ یطراح -3

ساالنه ن نیکشور و قوان یارتباط برنامه ششم و احکام دائم  ناخت و شکست ش ازمندیبودجه 
با  بایستمیرابطه  نیساختار ا یطراح .دیاشاره گرد هاآنقبل به  ياست که در بندها نیقوان نیا

صال دو قانون و با  سطوح ات صر تفک برتکیهعلم به  شد کیهر  یکیعنا ارتباط  يبرقرار تیقابل .با
سطوح مختلف  هر یک از این  .خواهد بود پذیرامکان -برنامه و بودجه يمورد بحث در بندها-در 

ــطوح فروض ــر و و جیو نتا ندیفرآ، س ــت که با توجه به ا ياژهیمنحص هداف مختلف خواهند داش
 .از آن بهره برد توانمیگزارش 

شناخت برنامه  ست و  شک سهم  ویژگی اعتباري، ا آنبها و احکام مرتبط در مبحث  احکام و 
را  فرض نیا توانیاحکام و اعتبارات م وندیســاختار پ یطراح . درشــد انیب هادســتهاز  هرکدام

به  ازین هانآکه تحقق  یدســته احکام يعنوان کرد که ارتباط احکام با مصــارف بودجه فقط برا
شدمیاعتبار دارد معنادار  ست یاحکام نیهمچن ؛با ضوعات کل هکه در د س و یمو سته یطب  بنديد

ـــت که در ادامه  وندیپ نیااز  يگریســـطح د گردندمی و  هادادهکامل و با  طوربهرا خواهند داش
 .گرددیم حیاعتبارات الزم تشر

ودجه احکام و مصــارف ب انیرابطه م يکشــف و برقرار این مطالعات یهدف اصــل در ضــمن
منابع در  هايخشباحکام مرتبط با منابع بودجه با موضــوعات و  انیارتباط م يو برقرار باشــدیم

ــ هايگزارش ــارکتو  هاتیاحکام مربوط به معاف نی. همچنگرددمی ارائه يبعد یلیتفص به  هامش
شروط ب لیدل سا وموارد  نیا ودنم شنا  سنواتی نیقوان از ریغاعتبارات الزم که به قیدق ییعدم 

 .باشدمیالزم است موضوع بحث گزارش حاضر ن مربوطه تحقق احکام براي هبودج
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 طیو بس یکلاحکام  -1-3

ــرح آن در بندها  ــته آمد يچنانچه ش ــمول اعتبار رهیدا این احکام، گذش ــ يش  یتگاهو دس
ســطح  ؛ لذا درشــنداز اعتبارات با يابخش عمده یا ههم بر طیمح توانندیداشــته و م ياگســترده

باط نهاین یارت با گو کام  ـــت دیاح جه را در نظر داش م .امور و فصـــول بود نا ، ییاجرا يهاهبر
عال موارد را معادل  نیا توانیقرار داشـــته و نم يتریاتیها در ســـطح عملو طرح یخروج/تیف
ست گونهاین امور و  یاحکام با تمام یادعا کرد که تمامتوان یم وندیاز پ طحس نیدر ا .احکام دان

ــول ارتباط معنا ــته و تمام ییفص ــتا یداش  يهاکالن برنامه هايبخشبه  لین ياعتبارات در راس
شدیم یششم توسعه و احکام دائم سطحبا شان  ییالبا یهرچند رابطه موضوع وندیاز پ . این  را ن

 فیتعر هاآنبراي  توانیرا نم نظارتی مناسبیهاي و در ادامه سنجهبوده ن یاتیعمل کنیل، دهدیم
ضوع نیدر ا نمود. سطح مو سعه و احکام دائم یارتباط  شم تو ش سطح یبرنامه  صول  ور وام با  ف

 تر خواهد بود.و جزئی تردقیقکه بخش فصول  خواهد بود وندیبودجه هم پ

ــوعات مختلف  اگر ــطح امور با موض ــعه  هايبرنامهاعتبارات را در س ــهمتوس و همگن  طحس
ـــادحالت امور اقت نیدر ا ؛آن دو برقرار کرد انیم یکامل وندیپ توانیم میبدان و امور خدمات  يص

ضوع  نیشتریب رندهیدربرگ، یعموم شامل  ستیز طیامور محو مو  نیمترکو آموزش و پژوهش 
 .آمده است 1399ال و با اعتبارات س ریارتباط در جدول ز نیا يبندمینحوه تقس .باشندیم موضوع

 ارقام به میلیون ریال -99در سال  1: تطابق موضوعات برنامه با امور اعتباري8جدول 

  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک

امور 
 اقتصادي

 %39,31  111،513،877 %53,06  105،867،000 %6,71  5،646،877 حمل و نقل و هواشناسی

 %18,73  53،138،829 %26,17  52،219،607 %1,09  919،222  آب

 %12,16  34،501،574 %10,06  20،064،300 %17,16  14،437،274 کشاورزي و منابع طبیعی

                                                            
ذکر گردیده و سالهاي قبل به دلیل محدودیت گزارش به دلیل جامعیت این پیوند به عنوان نمونه  99سال  -1

 صی و اعبتبارات استانی بوده است.ها، تملک اختصااند. همچنین این اعتبارات بدون لحاظ اعتبار یارانهتکرار نشده
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  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک
 %6,80  19،284،050 %0,83  1،664،032 %20,94  17،620،018 علم و فناوري

 -تسهیل تجارت فرامرزي 
 %4,26  12،076،367 %0,10  208،000  %14,11  11،868،367 گمرك ج.ا.ا.

 %4,03  11،439،586 %4,29  8،551،000 %3,43  2،888،586 انرژي اتمی
ارتباطات و فناوري 

 %3,25  9،208،090 %0,41  809،480  %9,98  8،398،610 اطالعات

 %2,47  7،005،129 %0,00  4،300 %8,32  7،000،829 تجارت خارجی

 %2,14  6،066،697 %2,52  5،028،048 %1,23  1،038،649 برق -انرژي

 %1,21  3،430،633 %0,20  409،000  %3,59  3،021،633 معدن و صنایع معدنی

 %1,10  3،106،709 %0,14  270،300  %3,37  2،836،409 صنعت

 %0,79  2،247،344 %0,06  121،300  %2,53  2،126،044 بازرگانی داخلی

 %0,76  2،158،000 %0,00 - %2,56  2،158،000 اشتغال

 %0,74  2،095،457 %0,01  23،700  %2,46  2،071،757 توسعه بخش تعاونی
-معدن و صنایع معدنی

 %0,70  1،985،968 %0,99  1،978،768 %0,01  7،200 صنعت

 %0,38  1،081،111 %0,52  1،042،665 %0,05  38،446 محیط زیست

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 %0,32  900،000 %0,00 - %1,07  900،000  هاي اجتماعیبیمه

ثبت  -حقوقی و قضایی 
 %0,24  691،856 %0,25  495،000  %0,23  196،856  اسناد و امالك

 %0,24  676،395 %0,25  507،600  %0,20  168،795  توسعه عشایري

 %0,17  478،822 %0,00 - %0,57  478،822  بهبود محیط کسب و کار

 %0,09  245،200 %0,12  245،000  %0,00  200 فت و گازن -انرژي

 %0,06  177،300 %0,01  20،000  %0,19  157،300  فضاي مجازي

 %0,05  139،900 %0,00  2،900 %0,16  137،000  بودجه و مالیه عمومی



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     34

  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک

آموزش فنی و حرفه اي و 
 %0,01  25،000 %0,00 - %0,03  25،000 آموزيمهارت

 %5,95  283،673،894 %51,71  199،532،000 %1,92  84،141،894 معج -امور اقتصادي

امور 
آموزش و 
 پژوهش

پرورش آموزش (آموزش و 
 عمومی)

582،254،983  65,28% 39،783،100  58,86% 622،038،083  64,83% 

 %26,69  256،130،756 %32,67  22،079،464 %26,24  234،051،292 آموزش (آموزش عالی)

 %6,12  58،719،534 %5,60  3،784،687 %6,16  54،934،847 علم و فناوري

آموزش فنی و حرفه اي و 
 %2,36  22،648،381 %2,88  1،945،700 %2,32  20،702،681 آموزيمهارت

 %20,14  959،536،754 %17,52  67،592،951 %20,37  891،943،803 معج -امور آموزش و پژوهش

امور 
خدمات 
 عمومی

 %42,44  78،082،287 %11,56  1،404،205 %44,62  76،678،082 نظام مالیاتی

امور عمومی، سیاست و 
 %16,06  29،547،891 %52,94  6،431،502 %13,45  23،116،389 داخلیامنیت 

سیاست خارجی، تعامالت 
 %13,99  25،746،738 %1,56  190،008  %14,87  25،556،730 اي و بین المللیمنطقه

 %12,11  22،275،859 %5,06  614،600  %12,61  21،661،259 بودجه و مالیه عمومی

 -مالی نظام تأمین منابع 
 %4,89  9،000،000 %0,00 - %5,24  9،000،000 بیمه بازرگانی

نظام اداري، شفافیت، 
مبارزه با فساد و بهبود 

 نظام پرداخت
3،547،333  2,06% 1،821،551  14,99% 5،368،884  2,92% 

 %1,90  3،502،888 %10,06  1،222،640 %1,33  2،280،248 علم و فناوري
توازن آمایش، توسعه و 
 %1,44  2،650،311 %0,84  101،700  %1,48  2،548،611 منطقه اي

پیشگیري و کاهش آسیب 
هاي اجتماعی و ارتقاي 

 سرمایه اجتماعی
2،619،713  1,52% - 0,00% 2،619،713  1,42% 
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  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک
 %0,66  1،213،010 %0,49  59،000  %0,67  1،154،010 نظام آماري کشور

 %0,61  1،127،504 %1,83  222،000  %0,53  905،504  نظام فنی و اجرایی

 %0,60  1،097،941 %0,35  43،000  %0,61  1،054،941 حقوقی و قضایی

--بودجه و مالیه عمومی
 %0,27  491،768 %0,00 - %0,29  491،768  نظام مالیاتی

 %0,19  347،477 %0,15  18،500  %0,19  328،977  امنیت
مران ع-شهريعمران 

 %0,12  218،800 %0,00 - %0,13  218،800  روستایی

توسعه مشارکت عمومی و 
 %0,09  163،211 %0,00 - %0,09  163،211  خصوصی

 %0,08  147،138 %0,00 - %0,09  147،138  تجارت خارجی

 %0,08  145،135 %0,10  12،000  %0,08  133،135  مدیریت بحران

 %0,07  132،498 %0,03  4،100 %0,07  128،398  بهره وري

 %0,03  51،037 %0,00 - %0,03  51،037 بدهی ها و تعهدات دولت

 -نظام تأمین منابع مالی 
 %0,03  48،061 %0,04  4،500 %0,03  43،561 تامین مالی خارجی

آموزش (آموزش و پرورش 
 %0,00  7،223  %0,00 - %0,00  7،223 عمومی)

 %3,86  183،985،374 %3,15  12،149،306 %3,92  171،836،068 معج -امور خدمات عمومی

امور دفاعی 
 وامنیتی

 %72,79  870،442،044 %17,43  747،308  %72,99  869،694،736 دفاع

امور عمومی، سیاست و 
 امنیت داخلی

248،620،999  20,87% 3،079،707  71,82% 251،700،706  21,05% 

 %5,60  66،920،247 %0,00 - %5,62  66،920،247 امنیت
 %0,56  6،738،504 %10,75  461،020  %0,53  6،277،484 علم و فناوري

 %25,10  1،195،801،501  %1,11  4،288،035 %27,21  1،191،513،466 معج -امور دفاعی وامنیتی

امور رفاه 
 اجتماعی

 -رفاه و تأمین اجتماعی 
و  امور حمایتی

 توانمندسازي
495،334،511  44,34%  593،501  69,78% 495،928،012  44,36% 
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  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک
 %21,73  242،866،000 %0,00 - %21,74  242،866،000 دفاع

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 بیمه هاي اجتماعی

177،524،830  15,89% - 0,00% 177،524،830  15,88% 

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 %14,25  159،332،921 %24,57  209،000  %14,25  159،123،921 ایثارگران

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 %0,00  54،000 %0,00 - %0,00  54،000 بیمه سالمت

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 %1,72  19،278،424 %5,29  45،000  %1,72  19،233،424 امداد و نجات

 %0,92  10،259،102 %0,00 - %0,92  10،259،102 امنیت

 %0,72  7،996،000 %0,00 - %0,72  7،996،000 دین و مذهب
 -رفاه و تامین اجتماعی 

مبارزه با مواد مخدر و 
 روانگردان

2،189،909  0,20% 600  0,07% 2،190،509  0,20% 

 %0,11  1،266،000 %0,00 - %0,11  1،266،000 فرهنگ (عمومی*) و هنر

 %0,05  600،000 %0,00 - %0,05  600،000  حقوقی و قضایی
آموزش (آموزش و پرورش 

 %0,03  349،520 %0,00 - %0,03  349،520  عمومی)

 %0,02  224،405 %0,28  2،400 %0,02  222،005  علم و فناوري

پیشگیري و کاهش آسیب 
هاي اجتماعی و ارتقاي 

 سرمایه اجتماعی
 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 %23,46  1،117،869،723  %0,22  850،501 %25,51  1،117،019،222 معج -رفاه اجتماعیامور 

امور 
 سالمت

سالمت و ارتقاي کیفیت 
 %98,33  667،025،246 %100,00  13،073،407 %98,30  653،951،839 زندگی

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 ایثارگران

1،630،000  0,25% - 0,00% 1،630،000  0,24% 

آموزش (آموزش و پرورش 
 %0,23  1،574،410 %0,00 - %0,24  1،574،410 عمومی)
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  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک
 -رفاه و تامین اجتماعی 

مبارزه با مواد مخدر و 
 روانگردان

 855،145  0,13% - 0,00% 855،145  0,13% 

 -رفاه و تامین اجتماعی 
 %0,16  1،119،086 %0,00 - %0,17  1،119،086 امداد و نجات

 %0,90  6،125،947 %0,00 - %0,92  6،125،947 فناوريعلم و 
 %14,24  678،329،834 %3,39  13،073،407 %15,19  665،256،427 جمع -امور سالمت

امور 
فرهنگ، 

تربیت بدنی 
 وگردشگري

 %0,60  603،597 %0,29  52،000  %0,67  551،597  آموزش (آموزش عالی)
آموزش (آموزش و پرورش 

 %5,10  5،114،210 %0,47  86،000  %6,13  5،028،210 عمومی)

 %1,32  1،320،000 %4,42  800،000  %0,63  520،000  دفاع
 %19,00  19،036،888 %1,64  297،580  %22,83  18،739،308 دین و مذهب

 %21,04  21،082،770 %7,53  1،363،370 %24,02  19،719،400 رسانه
 -اجتماعی رفاه و تأمین 

امور حمایتی و 
 توانمندسازي

16،000  0,02% - 0,00% 16،000  0,02% 

 %0,24  237،100 %0,00  100 %0,29  237،000  زنان و خانواده
 %3,15  3،157،985 %0,25  44،400  %3,79  3،113،585 علم و فناوري

 %22,02  22،068،576 %22,23  4،028،150 %21,98  18،040،426 فرهنگ (عمومی*) و هنر

میراث فرهنگی، صنایع 
 %11,40  11،421،750 %32,36  5،862،000 %6,77  5،559،750 دستی و گردشگري

 %16,11  16،140،837 %30,82  5،583،000 %12,86  10،557،837 ورزش و جوانان
امور فرهنگ، تربیت بدنی 

 %2,10  100،199،713 %4,70  18،116،600  %1,87  82،083،113 جمع -وگردشگري

 امور قضایی

 %62,15  111،135،115 %38,89  5،061،406 %63,97  106،073،709 حقوقی و قضایی
 -حقوقی و قضایی 
 %2,87  5،129،537 %7,09  923،000  %2,54  4،206،537 پزشکی قانونی

ثبت  -حقوقی و قضایی 
 %20,09  35،932،642 %8,72  1،135،000 %20,99  34،797،642 اسناد و امالك
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  99-هزینه اي  موضوع در برنامه   عنوان امور 
سهم 

-ايهزینه
99 

  99-تملک 
سهم 
-تملک
99 

جمع هزینه و  
  99-تملک

سهم 
هزینه و 

 99-تملک

سازمان  -حقوقی و قضایی
 %0,54  25،529،917 %44,94  5،849،083 %11,87  19،680،834 هازندان

سیاست خارجی، تعامالت 
 اي و بین المللیمنطقه

 757،443  0,46% - 0,00% 757،443  0,42% 

 %0,19  339،867 %0,35  46،000  %0,18  293،867  علم و فناوري
 %3,75  178،824،521  %3,37  13،014،489 %3,79  165،810،032 جمع -امور قضایی

امور محیط 
 زیست

 %12,95  1،190،115 %17,38  472،000  %11,09  718،115  علم و فناوري

 %87,05  7،999،160 %82,62  2،244،300 %88,91  5،754،860 محیط زیست

 %0,19  9،189،275 %0,70  2،716،300 %0,15  6،472،975  معج -امور محیط زیست

امور 
مسکن، 
عمران 

شهري و 
 روستایی

آموزش فنی و حرفه اي و 
 %0,03  16،377 %0,00 - %0,77  16،377 مهارت آموزي

 %2,63  1،491،215 %1,60  870،000  %29,18  621،215  علم و فناوري
 %30,87  17،491،000 %32,07  17،491،000 %0,00 -  عمران روستایی

 %13,31  7،541،820 %13,83  7،541،820 %0,00 -  عمران شهري
مران ع-عمران شهري

 %51,99  29،461،613 %52,50  28،632،613 %38,94  829،000  روستایی

 %1,17  662،528 %0,00 - %31,12  662،528  مسکن و شهرسازي
عمران شهري و  امور مسکن،

 %1,19  56،664،553 %14,13  54،535،433 %0,05  2،129،120 جمع -روستایی

 %100,00  4،764،075،142 %100,00  385،869،022 %100,00  4،378،206،120 جمع کل
تحل ت لیمأخذ:  ا ع ل اساس  یگروه مطا ر  رچهیب ا زکپ تفص يسا ول  ودجه یلیجدا  ب

ــ وندیپ لیاگر تحل ــوعات برنامه مورد مطالعه قرار گ طحدر س ــول بودجه و موض  جینتا ردیفص
 .1گرددمیحاصل  )جدول صفحات بعد( تريتفصیلی

                                                            
به دلیل  یکنل جود داردقانون برنامه ششم و احکام دائمی کشور و مختلف هايبخشامکان بررسی تفصیلی  -1

 است.به آن پرداخته نشده دم کارایی آن در گزارش مدیریتیحجم باالي گزارش و ع
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ست که  سطح از پیوند این ا صوص این  سیار مهم در خ ساس اعتبارات نکته ب این جدول بر ا
ست. در جد شده ا ساخته  ست چهار  ست یک و پیو شت و نه ولاجداول پیو  اعتبارات برنامه به ه

 3200تفکیک دستگاه و سهم هر دستگاه از آن برنامه محاسبه شده است. سپس از میان بیش از 
بندي شده احکام قوانین برنامه موضوعات طبقه، برنامه -دستگاه یا دستگاه -اعتبار یونیک برنامه

 سازي شده و تطابق نهایی ایجاد شده است.ششم توسعه و احکام دائمی کشور معادل



 
 

99در سال  تطابق موضوعات برنامه با امور اعتباري :6نمودار 
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 ارقام به میلیون ریال -99سال  قانون بودجه در 1: تطابق موضوعات برنامه با فصول اعتبارات9جدول 

اعتبارات   عنوان فصل ايموضوع برنامه
 99-ايهزینه

سهم 
 99-ايهزینه

-تملک اعتبارات
99 

سهم 
 99-تملک

جمع هزینه و  
 99-تملک

سهم هزینه و 
 99-تملک

 آب
 %98,57 63،419،607 %100,00 52،219،607 %0,00 - فصل منابع آب
 %1,43 919،222  %0,00 - %100,00 919،222 فصل انرژي

 %1,27 64،338،829 %13,53 52،219،607  %0,02 919،222  جمع -آب
 %100,00 9،208،090 %100,00 809،480 %100,00 8،398،610 فصل ارتباطات و فناوري اطالعات اطالعاتارتباطات و فناوري 

 %0,18 9،208،090 %0,21 809،480 %0,19 8،398،610 معج -ارتباطات و فناوري اطالعات
 %100,00 2،158،000  - %100,00 2،158،000 روابط کارفصل  اشتغال

 %0,04 2،158،000 %0,00 - %0,05 2،158،000 جمع -اشتغال
توسعه و توازن ، آمایش

 ايمنطقه
 %100,00 2،650،311 %100,00 101،700 %100,00 2،548،611 امور عمومیفصل اداره 

 %0,05 2،650،311 %0,03 101،700 %0,06 2،548،611 جمع -ايمنطقهتوسعه و توازن ، آمایش

 امنیت
 %86,32 66،920،247 %0,00 - %86,34 66،920،247 عمومی و امنیتفصل حفظ نظم 

 %13,23 10،259،102 %0,00 - %13,24 10،259،102 فصل حمایتی
 %0,45 347،477  %100,00 18،500 %0,42 328،977 امور عمومیفصل اداره 

 %1,53 77،526،826 %0,00 18،500 %1,77 77،508،326 جمع -امنیت
سیاست و امنیت ، امور عمومی

 داخلی
 %87,27 245،440،834  %32,38 3،079،707  %89,19 242،361،127 عمومی و امنیتفصل حفظ نظم 
 %7,09 19،952،670 %53,69 5،106،352  %5,46 14،846،318 امور عمومیفصل اداره 

                                                            
 اند.دیده و سالهاي قبل به دلیل محدودیت گزارش تکرار نشدهذکر گربه دلیل جامعیت این پیوند به عنوان نمونه  99سال  -1
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 عنوان فصل ايموضوع برنامه
اعتبارات  

 99-ايهزینه
سهم 

 99-ايهزینه
-تملک اعتبارات

99 
سهم 

 99-تملک
جمع هزینه و  

 99-تملک
سهم هزینه و 

 99-تملک
 %3,41 9،595،221 %13,93 1،325،150  %3,04 8،270،071 گذاريقانونفصل 

 %2,23 6،259،872 %0,00 - %2,30 6،259،872 فصل دفاع
 %5,54 281،248،597 %2,46 9،511،209  %6,21 271،737،388  معج -سیاست و امنیت داخلی، امور عمومی

 آموزش عالی)( آموزش

 %96,31 247،257،991  %97,64 21،609،464 %96,18 225،648،527 فصل آموزش عالی
و  ايحرفهفصل آموزش فنی و 

 %3,44 8،839،265 %2,12 470،000 %3,57 8،369،265 آموزيمهارت

 %0,15 375،710  %0,00 - %0,16 375،710 فصل فرهنگ و هنر
 %0,09 227،887  %0,23 52،000 %0,07 175،887 و تفریحاتفصل ورزش 

 %0,01 33،500 %0,00 - %0,01 33،500 ايتوسعه هايپژوهشفصل 
 %5,06 256،734،353 %5,74 22،131،464  %5,36 234،602،889 جمع -آموزش عالی)( آموزش

 وپرورشآموزش( آموزش
 عمومی)

 %90,02 567،227،493  %97,35 38،813،100 %89,51 527،414،393 عمومی وپرورشآموزشفصل 
و  ايحرفهفصل آموزش فنی و 

 %8,86 55،810،590 %2,43 970،000 %9,31 54،840،590 آموزيمهارت

 %0,48 3،000،000 %0,00 - %0,51 3،000،000 و تفریحاتفصل ورزش 
 %0,33 2،104،810 %0,22 86،000 %0,34 2،018،810 فصل فرهنگ و هنر

 %0,25 1،574،410 %0,00 - %0,27 1،574،410 فصل بهداشت
 %0,03 200،000  %0,00 - %0,03 200،000 فصل حمایتی

 %0,02 149،520  %0,00 - %0,03 149،520 بخشیتوانفصل 
 %0,00 9،400 %0,00 - %0,00 9،400 فصل میراث فرهنگی

 %0,00 7،223 %0,00 - %0,00 7،223 امور عمومیفصل اداره 
 %12,42 630،083،446  %10,33 39،869،100 %13,46 589،214،346 جمع -عمومی) وپرورشآموزش( آموزش



  43    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

اعتبارات   عنوان فصل ايموضوع برنامه
 99-ايهزینه

سهم 
 99-ايهزینه

-تملک اعتبارات
99 

سهم 
 99-تملک

جمع هزینه و  
 99-تملک

سهم هزینه و 
 99-تملک

و  ايحرفهآموزش فنی و 
 آموزيمهارت

و  ايحرفهفصل آموزش فنی و 
 %99,79 22،642،681 %100,00 1،945،700  %99,77 20،696،981 آموزيمهارت

 %0,03 5،700 %0,00 - %0,03 5،700 عمومی وپرورشآموزشفصل 
و روستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 

 %0,07 16،377 %0,00 - %0,08 16،377 عشایري

 %0,11 25،000 %0,00 - %0,12 25،000 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 
 %0,45 22،689،758 %0,50 1،945،700 %0,47 20،744،058 جمع -آموزيمهارتو  ايحرفهآموزش فنی و 

 %100,00 6،366،697 %100,00 5،028،048  %100,00 1،038،649 فصل انرژي برق -انرژي
 %0,13 6،366،697 %1,30 5،028،048 %0,02 1،038،649 معج -برق -انرژي

 فت و گازن -انرژي
 %63,21 155،000  %63,27 155،000 %0,00 - و معدنفصل صنعت 

 %36,79 90،200 %36,73 90،000 %100,00 200 فصل انرژي
 %0,00 245،200  %0,06 245،000 %0,00 200 جمع -نفت و گاز -انرژي

 %100,00 11،439،586 %100,00 8،551،000  %100,00 2،888،586 فصل انرژي انرژي اتمی
 %0,23 11،439،586 %2,22 8،551،000 %0,07 2،888،586 جمع -انرژي اتمی

 بازرگانی داخلی
 %95,63 2،149،235 %30,34 36،800 %99,36 2،112،435 فصل بازرگانی

 %3,50 78،609 %53,59 65،000 %0,64 13،609 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 
 %0,87 19،500 %16,08 19،500 %0,00 - و معدنفصل صنعت 

 %0,04 2،247،344  %0,03 121،300 %0,05 2،126،044  جمع -بازرگانی داخلی
 %100,00 51،037  - %100,00 51،037 امور عمومیفصل اداره  و تعهدات دولت هابدهی

 %0,00 51،037  %0,00 - %0,00 51،037  جمع -و تعهدات دولت هابدهی
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 عنوان فصل ايموضوع برنامه
اعتبارات  

 99-ايهزینه
سهم 

 99-ايهزینه
-تملک اعتبارات

99 
سهم 

 99-تملک
جمع هزینه و  

 99-تملک
سهم هزینه و 

 99-تملک
 %100,00 478،822   - %100,00 478،822 و معدنفصل صنعت  وکارکسببهبود محیط 

 %0,01 478،822 %0,00 - %0,01 478،822 جمع -وکارکسببهبود محیط 
 %100,00 132،498  %100,00 4،100  %100,00 128،398 امور عمومیفصل اداره  وريبهره

 %0,00 132،498 %0,00 4،100  %0,00 128،398 جمع -وريبهره

 بودجه و مالیه عمومی
 %62,11 13،922،952 %46,33 286،100 %62,56 13،636،852 امور عمومیفصل اداره 

 %37,26 8،352،907 %53,20 328،500 %36,81 8،024،407 و مالیاتیفصل خدمات مالی 
 %0,62 139،900  %0,47 2،900  %0,63 137،000 فصل بازرگانی

 %0,44 22،415،759 %0,16 617،500 %0,50 21،798،259 جمع -عمومیبودجه و مالیه 
ظام ن--بودجه و مالیه عمومی

 %100,00 491،768   - %100,00 491،768 و مالیاتیفصل خدمات مالی  مالیاتی

 %0,01 491،768 %0,00 - %0,01 491،768 جمع -ظام مالیاتین--بودجه و مالیه عمومی
پیشگیري و کاهش 

اجتماعی و ارتقاي  هايآسیب
 سرمایه اجتماعی

 %98,67 2،619،713  - %100,00 2،619،713 امور عمومیفصل اداره 

 %1,33 35،226  - %0,00 - فصل حمایتی

 %0,05 2،654،939 %0,00 - %0,06 2،619،713  جمع -اعیاجتماعی و ارتقاي سرمایه اجتم هايآسیبپیشگیري و کاهش 

 تجارت خارجی
 %97,94 7،005،129 %100,00 4،300  %97,94 7،000،829 بازرگانیفصل 

 %2,06 147،138  %0,00 - %2,06 147،138 و مالیاتیفصل خدمات مالی 
 %0,14 7،152،267 %0,00 4،300 %0,16 7،147،967 جمع -تجارت خارجی

 -تسهیل تجارت فرامرزي 
 گمرك ج.ا.ا.

 %100,00 12،076،367 %100,00 208،000 %100,00 11،868،367 فصل بازرگانی

 %0,24 12،076،367  %0,05 208،000 %0,27 11،868،367 جمع -مرك ج.ا.ا.گ -تسهیل تجارت فرامرزي 



  45    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

اعتبارات   عنوان فصل ايموضوع برنامه
 99-ايهزینه

سهم 
 99-ايهزینه

-تملک اعتبارات
99 

سهم 
 99-تملک

جمع هزینه و  
 99-تملک

سهم هزینه و 
 99-تملک

 توسعه بخش تعاونی
 %79,35 1،662،700 %0,00 - %80,26 1،662،700 فصل تعاون

 %20,65 432،757  %100,00 23،700 %19,74 409،057 فصل بازرگانی
 %0,04 2،095،457 %0,01 23،700 %0,05 2،071،757 جمع -توسعه بخش تعاونی

 %100,00 676،395  %100,00 507،600 %100,00 168،795 طبیعی و منابعفصل کشاورزي  توسعه عشایري
 %0,01 676،395 %0,13 507،600 %0,00 168،795 جمع -توسعه عشایري

توسعه مشارکت عمومی و 
 %100,00 163،211   - %100,00 163،211 امور عمومیفصل اداره  خصوصی

 %0,00 163،211 %0,00 - %0,00 163،211 معج -توسعه مشارکت عمومی و خصوصی

 حقوقی و قضایی
 %98,50 111،135،115  %99,16 5،061،406  %98,46 106،073،709 فصل اداره امور قضایی

 %0,97 1،097،941 %0,84 43،000 %0,98 1،054،941 امور عمومیفصل اداره 
 %0,53 600،000  %0,00 - %0,56 600،000 فصل حمایتی

 %2,22 112،833،056 %1,32 5،104،406 %2,46 107،728،650 جمع -حقوقی و قضایی
زشکی پ -حقوقی و قضایی 
 قانونی

 %100,00 5،129،537 %100,00 923،000 %100,00 4،206،537 فصل اداره امور قضایی

 %0,10 5،129،537 %0,24 923،000 %0,10 4،206،537 جمع -زشکی قانونیپ -قضایی حقوقی و 
ثبت اسناد  -حقوقی و قضایی 

 و امالك
 %98,11 35،932،642 %69,63 1،135،000  %99,44 34،797،642 فصل اداره امور قضایی

 %1,89 691،856  %30,37 495،000 %0,56 196،856 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 
 %0,72 36،624،498 %0,42 1،630،000 %0,80 34،994،498 جمع -بت اسناد و امالكث -حقوقی و قضایی 

ازمان س -حقوقی و قضایی 
 هازندان

 %100,00 25،529،917 %100,00 5،849،083  %100,00 19،680،834 فصل اداره امور قضایی

 %0,50 25،529،917 %1,52 5،849،083  %0,45 19،680،834 جمع -هاندانزسازمان  -حقوقی و قضایی 
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 عنوان فصل ايموضوع برنامه
اعتبارات  

 99-ايهزینه
سهم 

 99-ايهزینه
-تملک اعتبارات

99 
سهم 

 99-تملک
جمع هزینه و  

 99-تملک
سهم هزینه و 

 99-تملک
 %100,00 111،513،877  %100,00 105،867،000 %100,00 5،646،877 ونقلحملفصل  و هواشناسی ونقلحمل

 %2,20 111،513،877 %27,44 105،867،000 %0,13 5،646،877 جمع -و هواشناسی ونقلحمل

 دفاع

 %78,07 870،242،044  %48,30 747،308 %78,12 869،494،736 فصل دفاع
 %21,79 242،866،000  %0,00 - %21,82 242،866،000 فصل حمایتی

 %0,09 1،026،000 %32,70 506،000 %0,05 520،000 فصل فرهنگ و هنر
 %0,03 294،000  %19,00 294،000 %0,00 - فصل میراث فرهنگی

 %0,02 200،000  %0,00 - %0,02 200،000 عمومی و امنیتفصل حفظ نظم 

 %0,40 1،547،308 %25,42 1،113،080،736 جمع -دفاع
 

1،114،628،044 21,97% 

 دین و مذهب
 %70,42 19،036،888 %100,00 297،580 %70,09 18،739،308 فصل دین و مذهب

 %29,58 7،996،000 %0,00 - %29,91 7،996،000 فصل حمایتی
 %0,53 27،032،888 %0,08 297،580 %0,61 26،735،308 جمع -دین و مذهب

 %100,00 21،082،770 %100,00 1،363،370  %100,00 19،719،400 فصل رسانه رسانه
 %0,42 21،082،770  %0,35 1،363،370 %0,45 19،719،400 جمع -رسانه

امداد  -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 و نجات

 %66,33 13،530،023 %100,00 45،000 %66,26 13،485،023 فصل امداد و نجات
 %18,38 3،750،071 %0,00 - %18,43 3،750،071 فصل حمایتی

 %9,80 1،998،330 %0,00 - %9,82 1،998،330 بخشیتوانفصل 
 %5,49 1،119،086 %0,00 - %5,50 1،119،086 فصل درمان

 %0,40 20،397،510  %0,01 45،000 %0,46 20،352،510  جمع -مداد و نجاتا -اجتماعی  تأمینرفاه و 
امور  -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 حمایتی و توانمندسازي
 %94,06 522،793،827  %75,40 447،501 %95,95 475،282،832 فصل حمایتی

 %4,91 27،299،980 %24,60 146،000 %3,66 18،131،679 بخشیتوانفصل 



  47    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

اعتبارات   عنوان فصل ايموضوع برنامه
 99-ايهزینه

سهم 
 99-ايهزینه

-تملک اعتبارات
99 

سهم 
 99-تملک

جمع هزینه و  
 99-تملک

سهم هزینه و 
 99-تملک

 %1,02 5،681،656 %0,00 - %0,39 1،920،000 اجتماعی هايبیمهفصل 
 %0,00 16،000 %0,00 - %0,00 16،000 و تفریحاتفصل ورزش 

 %10,95 555،791،463  %0,15 593،501  %11,31 495،350،511 معج -مور حمایتی و توانمندسازيا -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 ایثارگران

 %81,23 149،879،601  %100,00 209،000 %93,11 149،670،601 فصل حمایتی
 %17,89 33،000،000 %0,00 - %5,88 9،453،320 اجتماعی هايبیمهفصل 

 %0,88 1،630،000 %0,00 - %1,01 1،630،000 فصل درمان
 %3,64 184،509،601 %0,05 209،000 %3,67 160،753،921 جمع -یثارگرانا -اجتماعی  تأمینرفاه و 

بیمه  -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 سالمت

 %94,44 127،305،895   - %100,00 54،000 اجتماعی هايبیمهفصل 
 %5,56 7،493،105  - %0,00 - فصل حمایتی

 %2,66 134،799،000 %0,00 - %0,00 54،000 جمع -یمه سالمتب -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 اجتماعی هايبیمه

 %99,58 213،598،830   - %99,50 177،524،830 اجتماعی هايبیمهفصل 
 %0,42 900،000   - %0,50 900،000 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 

 %4,23 214،498،830  %0,00 - %4,08 178،424،830 جمع -اجتماعی هايبیمه -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 -اجتماعی  تأمینرفاه و 

مبارزه با مواد مخدر و 
 گردانروان

 %60,70 2،190،509 %100,00 600 %71,92 2،189،909 فصل حمایتی

 %39,30 1،418،153 %0,00 - %28,08 855،145 فصل درمان

 %0,07 3،608،662 %0,00 600 %0,07 3،045،054 جمع -گردانروانبارزه با مواد مخدر و م -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 %100,00 237،100  %100,00 100 %100,00 237،000 فصل فرهنگ و هنر زنان و خانواده

 %0,00 237،100 %0,00 100  %0,01 237،000  جمع -زنان و خانواده
سالمت و ارتقاي کیفیت 

 زندگی
 %77,95 550،101،224  %99,69 13،033،407 %78,28 511،905،815 فصل درمان

 %22,05 155،616،024  %0,31 40،000 %21,72 142،046،024 فصل بهداشت
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 عنوان فصل ايموضوع برنامه
اعتبارات  

 99-ايهزینه
سهم 

 99-ايهزینه
-تملک اعتبارات

99 
سهم 

 99-تملک
جمع هزینه و  

 99-تملک
سهم هزینه و 

 99-تملک
 %13,91 705،717،248  %3,39 13،073،407  %14,94 653،951،839 معج -سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی

تعامالت ، سیاست خارجی
 المللیبینو  ايمنطقه

 %97,14 25،746،738 %100,00 190،008 %97,12 25،556،730 امور عمومیفصل اداره 
 %2,86 757،443  %0,00 - %2,88 757،443 فصل اداره امور قضایی

 %0,52 26،504،181  %0,05 190،008 %0,60 26،314،173 جمع -المللیبینو  ايمنطقهتعامالت ، سیاست خارجی

 صنعت
 %93,99 2،920،009 %88,35 238،800 %94,53 2،681،209 و معدنفصل صنعت 

 %6,01 186،700  %11,65 31،500 %5,47 155،200 فصل بازرگانی
 %0,06 3،106،709 %0,07 270،300 %0,06 2،836،409 جمع -صنعت

 علم و فناوري

 %35,80 36،079،097 %34,35 2،942،937  %35,94 33،136،160 ايتوسعه هايپژوهشفصل 
 %21,75 21،916،738 %9,83 841،750 %22,86 21،074،988 ايپایه هايپژوهشفصل 

 %17,30 17،431،001 %19,32 1،655،332  %17,11 15،775،669 در امور اقتصادي و توسعهفصل تحقیق 
و دفاعی  در امور و توسعهفصل تحقیق 

 امنیتی
5،347،395 5,80% 460،000 5,37% 5،807،395 5,76% 

 %6,08 6،125،947 %0,00 - %6,64 6،125،947 در امور سالمت و توسعهفصل تحقیق 
در امور خدمات  و توسعهفصل تحقیق 

 %3,48 3،502،888 %14,27 1،222،640  %2,47 2،280،248 عمومی

، در امور فرهنگ و توسعهفصل تحقیق 
 %3,13 3،157،985 %0,52 44،400 %3,38 3،113،585 و گردشگري بدنیتربیت

، در امور مسکن و توسعهفصل تحقیق 
 %1,48 1،491،215 %10,16 870،000 %0,67 621،215 عمران شهري و روستایی

در امور  و توسعهفصل تحقیق 
 %1,18 1،190،115 %5,51 472،000 %0,78 718،115 زیستمحیط



  49    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

اعتبارات   عنوان فصل ايموضوع برنامه
 99-ايهزینه

سهم 
 99-ايهزینه

-تملک اعتبارات
99 

سهم 
 99-تملک

جمع هزینه و  
 99-تملک

سهم هزینه و 
 99-تملک

 %0,99 1،000،000 %0,00 - %1,08 1،000،000 فصل انرژي
 %0,92 931،109  %0,01 1،020  %1,01 930،089 فصل دفاع

 %0,77 779،380  %0,03 2،300  %0,84 777،080 و معدنفصل صنعت 
در امور آموزش و  و توسعهفصل تحقیق 

 %0,64 648،348  %0,00 - %0,70 648،348 پژوهش

 %0,34 339،867  %0,54 46،000 %0,32 293،867 در امور قضایی و توسعهفصل تحقیق 
در امور رفاه  و توسعهفصل تحقیق 

 %0,22 224،405  %0,03 2،400  %0,24 222،005 اجتماعی

 %0,06 64،242 %0,07 6،400  %0,06 57،842 بازرگانیفصل 
 %0,05 50،288 %0,00 - %0,05 50،288 عمومی وپرورشآموزشفصل 

و  ايحرفهفصل آموزش فنی و 
 %0,01 15،063 %0,00 - %0,02 15،063 آموزيمهارت

 %0,01 10،000 %0,00 - %0,01 10،000 فصل آموزش عالی
 %0,01 9،427 %0,00 - %0,01 9،427 ونقلحملفصل 

 %1,99 100،774،510 %2,22 8،567،179 %2,11 92،207،331 جمع -علم و فناوري

 عمران روستایی

و روستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 
 عشایري

-  17،135،000 97,96% 17،135،000 97,96% 

 %1,12 196،000  %1,12 196،000  - فصل مسکن
 %0,91 160،000  %0,91 160،000  - فصل آب و فاضالب

 %0,34 17،491،000  %4,53 17،491،000 %0,00 - جمع -عمران روستایی
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 عنوان فصل ايموضوع برنامه
اعتبارات  

 99-ايهزینه
سهم 

 99-ايهزینه
-تملک اعتبارات

99 
سهم 

 99-تملک
جمع هزینه و  

 99-تملک
سهم هزینه و 

 99-تملک

 عمران شهري
و روستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 

 %65,69 4،954،000 %65,69 4،954،000   - عشایري

 %34,31 2،587،820 %34,31 2،587،820   - فصل آب و فاضالب
 %0,15 7،541،820 %1,95 7،541،820 %0,00 - جمع -عمران شهري

مران ع-عمران شهري
 روستایی

 %68,59 20،357،180 %71,10 20،357،180 %0,00 - فصل آب و فاضالب
و روستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 

 %30,67 9،104،433 %28,90 8،275،433  %79,12 829،000 عشایري

 %0,74 218،800  %0,00 - %20,88 218،800 امور عمومیفصل اداره 
 %0,58 29،680،413 %7,42 28،632،613 %0,02 1،047،800 جمع -مران روستاییع--عمران شهري

 عمومی*) و هنر( فرهنگ

 %70,69 18،772،077 %99,23 3،997،050  %68,40 13،204،777 فصل فرهنگ و هنر
 %14,96 3،973،239 %0,62 25،000 %12,32 2،377،989 فصل رسانه

 %9,28 2،463،760 %0,15 6،100  %12,73 2،457،660 فصل دین و مذهب
 %5,07 1،347،130 %0,00 - %6,56 1،266،000 فصل حمایتی

 %0,52 26،556،206 %1,04 4،028،150 %0,44 19،306،426  جمع -عمومی*) و هنر( فرهنگ
 %100,00 177،300  %100,00 20،000 %100,00 157،300 فصل ارتباطات و فناوري اطالعات فضاي مجازي

 %0,00 177،300  %0,01 20،000 %0,00 157،300  جمع -فضاي مجازي

 کشاورزي و منابع طبیعی
 %98,81 34،377،569 %99,68 20،001،000 %97,57 14،086،569 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 

 %1,19 414،005  %0,32 63،300 %2,43 350،705 فصل بازرگانی
 %0,69 34،791،574 %5,20 20،064،300 %0,33 14،437،274 جمع -کشاورزي و منابع طبیعی

 محیط زیست
 %65,80 5،975،046 %56,78 1،866،250  %70,92 4،108،796 زیستی هايگونهفصل حفاظت از 

 %22,29 2،024،114 %11,50 378،050 %28,41 1،646،064 فصل کاهش آلودگی
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اعتبارات   عنوان فصل ايموضوع برنامه
 99-ايهزینه

سهم 
 99-ايهزینه

-تملک اعتبارات
99 

سهم 
 99-تملک

جمع هزینه و  
 99-تملک

سهم هزینه و 
 99-تملک

 %11,91 1،081،111 %31,72 1،042،665  %0,66 38،446 طبیعی منابعو فصل کشاورزي 
 %0,18 9،080،271 %0,85 3،286،965 %0,13 5،793،306 جمع -محیط زیست

 %100,00 145،135  %100,00 12،000 %100,00 133،135 امور عمومیفصل اداره  مدیریت بحران
 %0,00 145،135 %0,00 12،000 %0,00 133،135 جمع -مدیریت بحران

 مسکن و شهرسازي
 %50,05 331،605   - %50,05 331،605 فصل مسکن

و روستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 
 %49,95 330،923   - %49,95 330،923 عشایري

 %0,01 662،528 %0,00 - %0,02 662،528 جمع -مسکن و شهرسازي
 %100,00 3،430،633 %100,00 409،000 %100,00 3،021،633 و معدنفصل صنعت  معدن و صنایع معدنی

 %0,07 3،430،633 %0,11 409،000 %0,07 3،021،633  جمع -معدن و صنایع معدنی
--معدن و صنایع معدنی

 صنعت
 %99,86 1،983،148 %100,00 1،978،768  %60,83 4،380 و معدنفصل صنعت 

 %0,14 2،820 %0,00 - %39,17 2،820 فصل بازرگانی
 %0,04 1،985،968 %0,51 1،978،768 %0,00 7،200 جمع -نعتص--معدن و صنایع معدنی

 دستیصنایع، میراث فرهنگی
 و گردشگري

 %62,69 7،160،138 %78,34 4،592،000  %46,19 2،568،138 فصل میراث فرهنگی
 %26,45 3،020،965 %19,96 1،170،000  %33,29 1،850،965 فصل گردشگري

 %10,86 1،240،647 %1,71 100،000 %20,52 1،140،647 دستیصنایعفصل 
 %0,23 11،421،750 %1,52 5،862،000 %0,13 5،559،750  معج -و گردشگري دستیصنایع، میراث فرهنگی

مبارزه با ، شفافیت، نظام اداري
 %100,00 5،506،699 %100,00 1،821،551  %100,00 3،547،333 امور عمومیفصل اداره  فساد و بهبود نظام پرداخت

 %0,11 5،506،699  %0,47 1،821،551 %0,08 3،547،333 جمع -مبارزه با فساد و بهبود نظام پرداخت، شفافیت، نظام اداري
 %100,00 1،213،010 %100,00 59،000 %100,00 1،154،010 امور عمومیفصل اداره  نظام آماري کشور
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 عنوان فصل ايموضوع برنامه
اعتبارات  

 99-ايهزینه
سهم 

 99-ايهزینه
-تملک اعتبارات

99 
سهم 

 99-تملک
جمع هزینه و  

 99-تملک
سهم هزینه و 

 99-تملک
 %0,02 1،213،010 %0,02 59،000  %0,03 1،154،010 جمع -نظام آماري کشور

 -منابع مالی  تأمیننظام 
 %100,00 48،061 %100,00 4،500  %100,00 43،561 و مالیاتیفصل خدمات مالی  مالی خارجی تأمین

 %0,00 48،061  %0,00 4،500 %0,00 43،561 جمع -الی خارجیم تأمین -منابع مالی تأمیننظام 
 %100,00 1،127،504 %100,00 222،000 %100,00 905،504 امور عمومیفصل اداره  نظام فنی و اجرایی

 %0,02 1،127،504 %0,06 222،000 %0,02 905،504 جمع -نظام فنی و اجرایی
 %100,00 78،082،287 %100,00 1،404،205  %100,00 76،678،082 و مالیاتیفصل خدمات مالی  نظام مالیاتی

 %1,54 78،082،287 %0,36 1،404،205 %1,75 76،678،082 جمع -نظام مالیاتی

 ورزش و جوانان
 %91,86 14،827،122 %100,00 5،583،000  %87,56 9،244،122 و تفریحاتفصل ورزش 

 %8,14 1،313،715 %0,00 - %12,44 1،313،715 فصل فرهنگ و هنر
 %0,32 16،140،837  %1,45 5،583،000 %0,24 10،557،837 جمع -ورزش و جوانان

بیمه  -منابع مالی  تأمیننظام 
 %100,00 9،000،000  - %100,00 9،000،000 و مالیاتیفصل خدمات مالی  بازرگانی

 %0,18 9،000،000  %0,00 - %0,21 9،000،000 جمع -یمه بازرگانیب -منابع مالی  تأمیننظام 

 %100,00 5،073،727،954 %100,00 385،869،022 %100,00 4،378،206،120 جمع کل

ر ب تی  عا ل یل گروه مطا رچه مأخذ: تحل ا یکپ ودجهاساس  ب تفصیلی  ول  سازي جدا
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صول سطح ف سعه و  بودجه در جدول فوق اعتبارات در  شم تو ش ضوعات برنامه  ساس مو بر ا
به  یبودجه به چند موضـوع برخ نیفصـول قوان یبرخ .اندشـده يبندمیکشـور تقسـ یاحکام دائم

اعتبارات امور و  زانیم بیتا در ترت دهیامر باعث گرد نیارتباط دارند و هم يموضـــوعات واحد
ــول مختلف تغ ــن انیبه ب .گردد داریپد يادیز راتییفص ــول در  ياعتبار بیتر ترتروش امور و فص

ــت و ا ياعتبار بیبودجه با ترت نیقوان ــوعات متفاوت اس ــان لیامر به دل نیموض  یبرخ یهمپوش
، یدفاع، یتیچهارفصـــل حما 1399در ســـال  .باشـــدمیموضـــوع و بالعکس  کیفصـــول در 

ــول با ب عنوانبهو درمان  یعموم وپرورشآموزش ــتریفص در جدول فوق  یول ؛انداعتبار بوده نیش
موضوع  چهار بیترت، فصل برقرار است -که ارتباط برنامه توسعه ششم با بودجه در سطح موضوع

و امور  یعموم وپرورشآموزش، یزندگ تیفیک يســالمت و ارتقا، موضــوعات دفاع، ياول اعتبار
 .باشدیم يو توانمندساز یتیحما

اه با موضوعات هرچند که این نوع از ارتباط بررسی شده بسیار دقیق و در سطح برنامه دستگ
شد ضوعی برنامه و احکا، برنامه برقرار  شده مو سی  سطح مورد برر سیط آن از لیکن به دلیل  م ب

 دقت و تناظر الزم برخوردار نیست.، تفصیل

ــ نکهیا لیبه دل ــول بودجه ب هیکل وندیو پ طرواب یهدف گزارش بررس ــوعات امور و فص ا موض
برخوردار  ییالاز دقت با یطو با فرض موضـــوعات بســـ یارتباط کل یو از طرف باشـــدمیاحکام ن

س، ستین س نیدر ا گرید هايسالاعتبار  یلذا برر  عنوانبه 1399ال گزارش مورد هدف نبوده و 
ست دهیگرد یگزارش بررس نینمونه در ا تر با سطح مقیاس باالتر به بررسی تفصیلیو در ادامه  ا

 .خواهیم پرداخت
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 به اعتبار دارد ازین هاآنکه تحقق  یاحکام -2-3

در  ايبودجها ارتباط احکام ب -2، احکام مرتبط با اعتبارات-1احکام به چهار قســـمت  نیا 
احکام مرتبط با  -4 و هاز خزان ریاحکام مرتبط با اعتبارات غ -3، محدود و خاص یزمان مدتمیان

ــتراك بودجه عموم ــ یاز بودجه عموم ریو منابع غ یاعتبارات با اش  هايبخشدر  و دیگرد میتقس
 .آن شرح داده شد اتیجزئ وی گذشته چگونگ

عتبارات ابا  ســه دســته اول)( احکام نیا وندیپ یبر آن اســت که چگونگ یبخش ســع نیدر ا 
 .گردد یبررس

س  شک شم با توجه به  ش ستگاه انتظار  -حکمبهت برنامه  ستگاه رودمید در قبال  یکه هر د
 هايدستگاه فیظاوموارد از متن حکم و شرح  نیا. را انجام دهد یتحقق آن احکام سلسله اقدامات

شخیصقابل ییاجرا ستگاه شدهارائهآن از عملکرد  یانتظار بوده و موارد خروجو  ت  -ییاجرا هايد
 .دقابل استنتاج خواهد بو -ساالنه يعملکرد اقتصاد هايگزارشعنوان شده در 

برنامه  نیقوان لیذ یاتیو عمل ییاجرا يهابرنامه توأمان يو اجرا هیامر در صـــورت ته نیا
سعه و احکام دائم شم تو صو یکم ای زمانهم یش ، اهداف ییتحقق و کارا، نیقوان نیا بیبعد از ت

 .1ساختیم یرا متعال و احکام برنامه هاسیاست، راهبردها

نامه شــشــم بر لیذ ییاجرا يهابرنامهفقدان به جهت  یوجود مشــکالت لیبه دل در این طرح
ــعه و احکام دائم ــخ، یتوس ــله اقدامات اجرا صیتش ــلس  يهاشجهت تحقق احکام از گزار ییس

ر ســـطح به دســـتگاه د افتهیبا اعتبارات اختصـــاص ســـهیاقتباس و در مقا يعملکرد اقتصـــاد
 .دیگرد قدقیو ت ییاشناس وندیپ نیا، هاها و طرحیخروج/هاتیفعال

                                                            
 ییاجرا يهادستگاه، سازمان برنامه و بودجه کشورو تنگاتنگ مان أتو يهمکارنیازمند ، اسناد گونهنیا تهیه -1
و  هیدر ته ياتوسعه يهاموارد برنامه یدر برخ ؛ لیکنباشدیم یاستان ریگمیو تصم سازمیتصم يو نهادها یبخش
خارج شده و  گرایانهاقعوساز و کار  زا در مراحل تدوین و تصویب)ي (گذاردر هدف ییگراآرمان لیبه دل بیتصو
 .سازدیهمراه م جدي برنامه را با مشکالتقوانین  لیذ ییاسناد اجرا نیتدو
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ستگاه اجرابه از احکام که  یدر برخ  ست که اعتبارات تنها ، گرددمیمرتبط  ییچند د ممکن ا

 هادستگاه ریسا يصورت آن حکم برا نیباشد که در ا یافتهاختصاص یتخصص ییبه دستگاه اجرا
 .شودینهاد همکار شناخته م عنوانبهشده و آن دستگاه  یتلق ياعتبار ریغ

سته  نیبا ا هیارتباط اول نییپس از تع  و  صال به اعتباراتات تیبا قابل -1فرض احکام به دو د
 .شوندمی ییشناسا يبدون اتصال اعتباراحکام  -2

 بودجه نیوانق ییاجرا يهابرنامه یاحکام بدون اتصـــال با تمام، مطالعات تدق دقیقجهت ت 
ـــهیمقا یی)اجرا يهابرنامه لیذ يهاها و طرحیخروج/هاتیفعال(  یتمام تیر نهادو  دهیگرد س

 .دیگرد ییاند شناسابودجه داشته نیدر قوان يکه معادل اعتبار یاحکام

ه مشـــخص دســـتگا کیبودجه که به تفک ییاجرا يهاارتباط احکام با برنامه وندهایپ ســـطح
اهداف و  تیالفعی/ از خروج مطالعات نانیاطم بیردقت و ض شیبوده است که جهت افزا، اندشده

 .است استفاده شده زیناي سرمایه هايدارائیتملک  يهاطرحکمی مندرج در 

با  یدستگاه استان-مه برنا 1000از  شیو ب یدستگاه مل-برنامه 3200از  شیببررسی  در این 
 تیکه قابل یاماحک یها و حترکتمشامرتبط با ، یطبس احکام .تطابق داده شد يحکم اعتبار 635

 (feed back) هايبازخوراند جادیا همین امر منجر بهو  یبررســـ زیداشـــتند ن ینییپا ياعتبار
 .دیگردیمتصحیح مجدد فرآیند و  هاو داده مطالبچندباره 

ـــال به برنامه تیقابل با( حکمدر تطابق هر  برنامه و در  کیحداقل  )بودجه ییاجرا يهااتص
بار نیمأت ییاجرا يهابرنامه نیا گرفتند.قرار بودجه  ییبرنامه اجرا 10احکام تا  یبرخ کننده اعت

از  یشـــبخ، جهت اجرا و تحقق حکم موارد آن یبوده و در برخمربوطه حکم  کل ایبخش  کی
ـــاص م ابرنامه ر کیاعتبار  ـــال احکام د ییاجرا يهابرنامه ؛ لذا تکراردهدیبه خود اختص ر اتص
 .خواهد بود دارمعنی

حکم  101 جزبه 1365احکام  کل( حکم 1264 مجموع از حکم 490، یادشدهفروض  با لحاظ
.هستند هاي اجرایی بودجهبرنامهمشخص با  وندیپ يدارا یط)و بس یکل
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 و احکام متصل شده به اعتبارات 1: مقایسه تعداد احکام با قابلیت ارتباط اعتباري10جدول 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
 شدهمتصل
 احکاماز کل 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
از  شدهمتصل

 کل احکام
کشاورزي و منابع 

 %8 3 15 38 حقوقی و قضایی %62 48 51 78 طبیعی

 %75 3 3 4 توسعه بخش تعاونی %59 43 47 73 دفاع
اجتماعی  تأمینرفاه و 

مور حمایتی و ا -
 توانمندسازي

106 46 39 37% 
 تأمینرفاه و 
مداد و ا -اجتماعی 

 نجات
4 3 3 75% 

آموزش ( آموزش
 %33 22 26 67 عالی)

تسهیل تجارت 
مرك گ -فرامرزي 

 ج.ا.ا.
3 3 3 100% 

اجتماعی  تأمینرفاه و 
 %100 3 3 3 نظام آماري کشور %37 19 21 51 ایثارگران -

                                                            
 .احکامی که تحقق آنها نیاز به اعتبار دارددسته  -1



  57    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
 شدهمتصل
 احکاماز کل 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
از  شدهمتصل

 کل احکام
 تأمینرفاه و 

هاي بیمه -اجتماعی
 اجتماعی

 %29 2 3 7 رسانه 49% 17 18 35

و  ونقلحمل
 %100 2 2 2 توسعه عشایري %31 15 23 49 هواشناسی

 %6 1 5 17 فت و گازن -انرژي %52 14 14 27 مسکن و شهرسازي

عمومی*) و ( فرهنگ
 %48 12 16 25 هنر

منابع  تأمیننظام 
یمه ب -مالی 

 بازرگانی
12 3 1 8% 

 %7 1 2 15 نظام فنی و اجرایی %39 12 12 31 صنعت
پیشگیري و کاهش 

اجتماعی و  هايآسیب
ارتقاي سرمایه 

 اجتماعی

19 12 12 63% 

 تأمینرفاه و 
مبارزه با  -اجتماعی 

مواد مخدر و 
 گردانروان

5 2 1 20% 

 %20 1 2 5 زنان و خانواده %67 12 12 18 آب
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 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
 شدهمتصل
 احکاماز کل 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
از  شدهمتصل

 کل احکام
سالمت و ارتقاي 

 %8 1 1 12 ورزش و جوانان %18 11 16 62 کیفیت زندگی

بهبود محیط  %79 11 11 14 عمران روستایی
 %9 1 1 11 وکارکسب

نظارت و ارزیابی  %28 10 14 36 عمران شهري
 %13 1 1 8 برنامه

 -حقوقی و قضایی  %29 10 13 35 بودجه و مالیه عمومی
 %33 1 1 3 پزشکی قانونی

 %50 1 1 2 وريبهره %23 10 12 43 علم و فناوري
ارتباطات و فناوري 

 %0 0 5 16 و مناطق هااستان %48 10 10 21 اطالعات

سیاست ، امور عمومی
 -حقوقی و قضایی  %35 9 20 26 و امنیت داخلی

 %0 0 2 11 ثبت اسناد و امالك

توسعه سواحل  %67 8 9 12 بازرگانی داخلی
 %0 0 2 4 مکران و اروند
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 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
 شدهمتصل
 احکاماز کل 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
از  شدهمتصل

 کل احکام

و تعهدات  هابدهی
 %42 8 8 19 دولت

، نظام اداري
مبارزه با ، شفافیت

فساد و بهبود نظام 
 پرداخت

23 1 0 0% 

 %0 0 1 22 نظام مالیاتی %50 7 10 14 محیط زیست
اجتماعی  تأمینرفاه و 

نظام پولی و بانکی  %58 7 10 12 بیمه سالمت -
 %0 0 1 10 بازار ارز -

 %50 6 8 12 امنیت
منابع  تأمیننظام 
 بازار پول و -مالی 

 نظام بانکی
39 0 0 0% 

 آموزش
 وپرورشآموزش(

 عمومی)
مناطق آزاد تجاري و  30% 6 6 20

 %0 0 0 11 ویژه اقتصادي

، میراث فرهنگی
و  دستیصنایع

 گردشگري
منابع  تأمیننظام  17% 4 11 23

 %0 0 0 11 ازار سرمایهب -مالی 
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 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
 شدهمتصل
 احکاماز کل 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
از  شدهمتصل

 کل احکام

 -حقوقی و قضایی 
 %21 4 10 19 هازندانسازمان 

منابع  تأمیننظام 
ندوق ص -مالی 

 توسعه ملی
11 0 0 0% 

 %0 0 0 4 دین و مذهب %44 4 5 9 برق -انرژي
 %0 0 0 4 شوراي اقتصاد %44 4 5 9 انرژي اتمی

، سیاست خارجی
و  ايمنطقهتعامالت 
 المللیبین

 %0 0 0 3 توسعه روستایی 31% 4 4 13

 %33 4 4 12 معدن و صنایع معدنی

 هايهزینهتولید و 
، ناخالص داخلی
مصرف و 

 گذاريسرمایه

3 0 0 0% 

توسعه و ، آمایش
توسعه مشارکت  %36 4 4 11 ايمنطقهتوازن 

 %0 0 0 2 بخش خصوصی

 %0 0 0 1 توزیع درآمد %36 4 4 11 تجارت خارجی
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 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
 شدهمتصل
 احکاماز کل 

 موضوع
تعداد 
کل 

 احکام

تعداد 
احکام 
 اعتباري

تعداد 
احکام 

 شدهمتصل

سهم احکام 
از  شدهمتصل

 کل احکام
آموزش فنی و 

و  ايحرفه
 آموزيمهارت

توسعه مشارکت  44% 4 4 9
 %0 0 0 1 عمومی و خصوصی

منابع مالی  تأمیننظام 
 %50 4 4 8 مالی خارجی تأمین -

ساماندهی و پایداري 
 ايبیمه هايصندوق

 و بازنشستگی
1 0 0 0% 

 %0 0 0 1 فضاي مجازي %57 4 4 7 اشتغال

 - 451 567 1365 جمع کل

عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل
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ــل به اعتبارات انیاز م  اعتبار و ازیبه احکام مورد نحکم مربوط  451، حکم) 490( احکام متص

ــارکت حکم 18 ــندمیها تیمعاف ای یمربوط به امور مش تحقق  يمورد از احکام هرچند برا 21 .باش
 .احکام دنبال کرد نیا يبرا يابودجه يردپا توانمی یبه اعتبارات ندارند ول یچندان ازین

محاســبه  یط)ســاز احکام ب ریغ( حکم 1264 کلبهرا  داده شــده احکام ارتباط کلنســبت  اگر
شته که از ا ازین تحقق ) جهت635( درصد از احکام 50حدود  میکن  درصد 39 انیم نیبه اعتبار دا
 اند.ل شدهمتصبه اعتبارات  )مختلف يهااز دستهحکم  492 یتمام(

درصد 29 يه و برادرصد بود71، »به اعتبار دارد ازین هاآنکه تحقق  یاحکام« يبرا مسه نیا
ص نیحکام در قوانا شخ ست نییتع یبودجه اعتبار م شده ا  نیکه ا ستین نآ يبه معنا نیالبته ا .ن

شته  ياعتبار هیچاحکام  ستگاهاز طرف  یاندا ستندبدون عمل کامالً ییاجرا هايد بلکه در  ؛کرد ه
ـــانیبهبرخوردار نبوده و  یاحکام از اعتبارات مشـــخص و مدون نیاز موارد ا ياریبســـ اعتبار  آس

 .ستین ییاحکام قابل شناسا نیبه ا یافتهاختصاص

 



  63    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم: 

 خروجی پیوندها -4

هاي اجرایی بودجه و احکام قوانین برنامه و احکام نتایج پیوندها یا عدم امکان ارتباط برنامه
باشد که در بند قبل تا حدودي به یکسري می بررسیقابلها ها و بودجهدائمی از دو موضوع برنامه

 شود.پرداخته می تفصیلبهادامه به هردو موضوع  در موارد از بعد برنامه پرداخته شد.

 ام برنامهکحا -1-4

شد از  شاره  ستگاه متمایز 1365چنانچه در بند قبل نیز به آن ا ورد ارتباط کلی م 101، حکم د
از میان  هند داشــت.راي تحقق نیاز به اعتبار ویژه خوامورد نیز ب 635و بســیط با بودجه داشــته و 

-حکم 567ه و تنها مورد آن خارج از بودجه عمومی بود 68اعتبار  تأمین، احکام مرتبط با اعتبار
 اند.شتههاي اجرایی را دادستگاه قابلیت اتصال به برنامه

ضوع  72میان از  ضوع میم 59، در کل قوانین برنامه و احکام دائمی شدهتفکیکمو ست و بای
شی از احکا شند که از این میان تمام یا بخ شته با ستقیم با بودجه دا ضوعات ارتباط م  53م در مو

 در جدول زیر مشهود است. تفصیلبهگفته موضوعات پیش .شده استگانه به اعتبارات متصل 

 و احکام متصل شده به اعتبارات 1ي: مقایسه سهم احکام با قابلیت ارتباط اعتبار11جدول 

 موضوع
سهم هر 

بخش از تعداد 
 کل احکام

سهم هر 
بخش از تعداد 
 احکام اعتباري

سهم هر بخش 
از تعداد احکام 

 شدهمتصل
 %10,6 %9,0 %5,7 کشاورزي و منابع طبیعی

 %9,5 %8,3 %5,3 دفاع
و  امور حمایتی -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 %8,6 %8,1 %7,8 توانمندسازي

 %4,9 %4,6 %4,9 آموزش عالی)( آموزش
 %4,2 %3,7 %3,7 یثارگرانا -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 %3,8 %3,2 %2,6 اجتماعی هايیمهب -اجتماعی  تأمینرفاه و 

                                                            
 .به اعتبار دارداحکامی که تحقق آنها نیاز دسته  -1
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 موضوع
سهم هر 

بخش از تعداد 
 کل احکام

سهم هر 
بخش از تعداد 
 احکام اعتباري

سهم هر بخش 
از تعداد احکام 

 شدهمتصل
 %3,3 %4,1 %3,6 و هواشناسی ونقلحمل

 %3,1 %2,5 %2,0 مسکن و شهرسازي
 %2,7 %2,8 %1,8 عمومی*) و هنر( فرهنگ
 %2,7 %2,1 %2,3 صنعت

هاي اجتماعی و پیشگیري و کاهش آسیب
 %2,7 %2,1 %1,4 ارتقاي سرمایه اجتماعی

 %2,7 %2,1 %1,3 آب
 %2,4 %2,8 %4,5 سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی

 %2,4 %1,9 %1,0 عمران روستایی
 %2,2 %2,5 %2,6 عمران شهري

 %2,2 %2,3 %2,6 بودجه و مالیه عمومی
 %2,2 %2,1 %3,2 علم و فناوري

 %2,2 %1,8 %1,5 ارتباطات و فناوري اطالعات
 %2,0 %3,5 %1,9 سیاست و امنیت داخلی، امور عمومی

 %1,8 %1,6 %0,9 بازرگانی داخلی
 %1,8 %1,4 %1,4 و تعهدات دولت هابدهی

 %1,6 %1,8 %1,0 محیط زیست
 %1,6 %1,8 %0,9 یمه سالمتب -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 %1,3 %1,4 %0,9 امنیت

 %1,3 %1,1 %1,5 عمومی) وپرورشآموزش( آموزش
 %0,9 %1,9 %1,7 و گردشگري دستیصنایع، میراث فرهنگی

 %0,9 %1,8 %1,4 هازندانازمان س -حقوقی و قضایی 
 %0,9 %0,9 %0,7 برق -انرژي

 %0,9 %0,9 %0,7 انرژي اتمی
و  ايمنطقهتعامالت ، ت خارجیسیاس
 %0,9 %0,7 %1,0 المللیبین

 %0,9 %0,7 %0,9 معدن و صنایع معدنی
 %0,9 %0,7 %0,8 ايمنطقهتوسعه و توازن ، آمایش

 %0,9 %0,7 %0,8 تجارت خارجی
 %0,9 %0,7 %0,7 آموزيمهارتو  ايحرفهآموزش فنی و 
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 موضوع
سهم هر 

بخش از تعداد 
 کل احکام

سهم هر 
بخش از تعداد 
 احکام اعتباري

سهم هر بخش 
از تعداد احکام 

 شدهمتصل
 %0,9 %0,7 %0,6 مالی خارجی أمینت -منابع مالی  تأمیننظام 

 %0,9 %0,7 %0,5 اشتغال
 %0,7 %2,6 %3 حقوقی و قضایی

 %0,7 %0,5 %0 توسعه بخش تعاونی
 %0,7 %0,5 %0 مداد و نجاتا -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 %0,7 %0,5 %0 مرك ج.ا.ا.گ -تسهیل تجارت فرامرزي 
 %0,7 %0,5 %0 نظام آماري کشور

 %0,4 %0,5 %1 رسانه
 %0,4 %0,4 %0 توسعه عشایري

 %0,2 %0,9 %1 گاز نفت و -انرژي
 %0,2 %0,5 %1 نیبیمه بازرگا -منابع مالی  تأمیننظام 

 %0,2 %0,4 %1 نظام فنی و اجرایی
واد مخدر مبارزه با م -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 %0,2 %0,4 %0 گردانروانو 

 %0,2 %0,4 %0 زنان و خانواده
 %0,2 %0,2 %1 ورزش و جوانان

 %0,2 %0,2 %1 وکارکسببهبود محیط 
 %0,2 %0,2 %1 نظارت و ارزیابی برنامه

 %0,2 %0,2 %0 زشکی قانونیپ -حقوقی و قضایی 
 %0,2 %0,2 %0 وريبهره

 %0,0 %0,9 %1 و مناطق هااستان
 %0,0 %0,4 %1 بت اسناد و امالكث -حقوقی و قضایی 

 %0,0 %0,4 %0 توسعه سواحل مکران و اروند
هبود و ب مبارزه با فساد، شفافیت، نظام اداري

 %0,0 %0,2 %2 نظام پرداخت

 %0,0 %0,2 %2 نظام مالیاتی
 %0,0 %0,2 %1 ازار ارزب -نظام پولی و بانکی 

نظام  بازار پول و -منابع مالی  تأمیننظام 
 %0,0 %0,0 %3 بانکی

 %0,0 %0,0 %1 مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي
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 موضوع
سهم هر 

بخش از تعداد 
 کل احکام

سهم هر 
بخش از تعداد 
 احکام اعتباري

سهم هر بخش 
از تعداد احکام 

 شدهمتصل
 %0,0 %0,0 %1 ازار سرمایهب -منابع مالی  تأمیننظام 
 صندوق توسعه -منابع مالی  تأمیننظام 
 %0,0 %0,0 %1 ملی

 %0,0 %0,0 %0 دین و مذهب
 %0,0 %0,0 %0 شوراي اقتصاد

 %0,0 %0,0 %0 توسعه روستایی
ف و مصر، ناخالص داخلی هايهزینهتولید و 
 %0,0 %0,0 %0 گذاريسرمایه

 %0,0 %0,0 %0 توسعه مشارکت بخش خصوصی
 %0,0 %0,0 %0 درآمدتوزیع 

 %0,0 %0,0 %0 توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
و  ايبیمه هايصندوقساماندهی و پایداري 

 %0,0 %0,0 %0 بازنشستگی

 %0,0 %0,0 %0 فضاي مجازي
 451 567 1365 جمع کل

عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل

ـــازيمی روشـــنیبهدر این جدول  ، توان دریافت که موضـــوعات امور حمایتی و توانمندس
شاورزي و منابع طبیعی سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی ر، دفاع، ک هاي اول تا تبهآموزش عالی و 

ستگاه به خو-پنجم را در تعداد حکم صاص دادهد شده از د اخت صل  سهم احکام مت اند؛ لیکن در 
شده این ترتیب کم 451مجموع  ست.حکم متصل  سهم هر موضوع ن ی متفاوت ا در یز همچنین 

 در جدول در برخی موارد بسیار متفاوت است.سه ستون عنوان شده 

، ظر قرار دهیماحکام مدن کلبههاي اجرایی بودجه را اگر ســهم احکام متصــل شــده به برنامه
احکام درصد 100نظام آماري کشور و تسهیل تجارت فرامرزي با اتصال ، موضوع توسعه عشایري

 هاي اجرایی بودجه در رده نخست قرار دارند.به برنامه



 

سهم احکام با قابلیت ارتباط اعتباري و احکام متصل شده به اعتبارات :7نمودار 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%
سهم هر بخش از تعداد کل احکام سهم هر بخش از تعداد احکام اعتباري سهم هر بخش از تعداد احکام اتصالی
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ستایی ضوعات  اند.هاي بعدي قرار گرفتهتعاونی و امداد و نجات نیز در رده، عمران رو این مو
ضوعات دیگر از تعداد حکم سبت برخی مو اي از لیکن بخش عمده اند؛کمتري برخوردار بوده به ن

 .شده استاعتبار  تأمیندر قوانین بودجه سنواتی  روشنیبه هاآناحکام 

وانین برنامه و احکام دائمی به خود قدســـتگاه زیادي را در  -از میان موضـــوعاتی که حکم
ــاص داده ــتگاه) -حکم 15بیش از ( انداختص ــاور، دس ــه بخش کش دفاع و ، بیعیزي و منابع طس

 اند.و آب در صدر بوده رتقاي سرمایه اجتماعیهاي اجتماعی و اپیشگیري و کاهش آسیب

 حکم با قابلیت ارتباط با اعتبارات 15: وضعیت موضوعات بیش از 12جدول 

 موضوع
تعداد کل 

 احکام
تعداد احکام 

 اعتباري
تعداد احکام 
 متصل شده

سهم احکام 
از کل  شدهمتصل

 احکام
امور  -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 %37 39 46 106 حمایتی و توانمندسازي

 %62 48 51 78 کشاورزي و منابع طبیعی

 %59 43 47 73 دفاع

 %33 22 26 67 آموزش عالی)( آموزش

 %18 11 16 62 سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی
 -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 %37 19 21 51 ایثارگران

 %31 15 23 49 و هواشناسی ونقلحمل

 %8 3 15 38 حقوقی و قضایی
 -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 %49 17 18 35 اجتماعی هايبیمه

سیاست و امنیت ، امور عمومی
 %35 9 20 26 داخلی

 %48 12 16 25 عمومی*) و هنر( فرهنگ
عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل



    69    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم: 

هاي ســـنواتی نداشـــته و در میان کلی رابطه اعتباري با بودجه طوربهموضـــوع تفکیکی  13
شته شتهشش موضوع اتصال بودجه، انداحکامی که رابطه اعتباري دا این شش موضوع  اند.اي ندا

 از: اندعبارت

 و مناطق هااستان •
 ثبت اسناد و امالك •
 توسعه سواحل مکران •
 پرداختمبارزه با فساد و بهبود نظام ، شفافیت، نظام اداري •
 نظام مالیاتی •
 نظام ارز-نظام پولی و بانکی •

اي براي تحقق هدر این زمینه این اســت که شــش مورد فوق اعتبارات بودج توجهقابلنکته 
 است.ه این مضمون در بودجه درج نشدهو بلیکن برنامه مشخص ، اندبینی شده داشتهاهداف پیش

ضعی سوم اعتبارات مو ضوع اول و  شته مکانی) متعددي( مو نوع احکام یا نوع  اما بدلیل، انددا
شخیصقابلاعتبارات  ست ت شماره  .نبودها ضوع اول از اعتبارات جدول  شی  10مو یا اعتبارات بخ

 اند.نداشته این عنوان را با قابلیت تفکیک نوعیبهکه  کرده استاستفاده  هااستانهزینه شده در 

کردها شود و سایر هزینهمیاعتبار تأمینهاي متفرقه تبارات ردیفعموضوع سوم نیز از محل ا
ستگاهی در منطقه مکران بهر شی و د صی نبوده و از اعتبارات بخ شخ بوده مند هتحت عناوین م

ست ضوع مالیاتی  .ا صوص مو ست و م عمدتاًدر خ ضوع نظام داراي احکامی با ویژگی درآمدي ا و
 رخوردار نیستند.باست که از اعتبارات بودجه عمومی هایی پولی و بانکی مربوط به دستگاه

صال به  از طرفی در میان احکام ودجه عمومی داراي بموارد خارج از ، اتاعتبارداراي قابلیت ات
در جدول زیر  اند.آن امکان اتصال داشته سه بخش دیگر تنهاهاي اجرایی نبوده و اتصال با برنامه

 است.ه آمدهاین موارد به تفکیک موضوعات برنام
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وضوعات حقوقی و م، دارند با قابلیت اعتبار)( حکم اعتباري 15از میان موضوعاتی که بیش از 
از اتصال احکام  و هواشناسی کمترین سهم ونقلحملسالمت و ارتقاي کیفیت زندگی و ، قضایی

 اند.هاي اجرایی بودجه را به خود اختصاص دادهبرنامه با برنامه

سی ت صلهاي عداد برنامههمچنین در برر  10هاي ا تعداد برنامهدو مورد ب، به هر حکم شدهمت
ــده ــل ش ــته، موردي متص ــترین ارتباط را با اعتبارات داش عداد برنامه نه حجم به لحاظ ت( اند.بیش

 اند.اعتبارات) و سه مورد با نه برنامه متصل بوده

ند گروه و آن موضــوع در چدر برخی موضــوعات به دلیل تعداد حکم زیاد ســهم تعداد احکام 
ــته ــدهدس ــوعات می توجهقابل، هاي مطالعه ش ــد که این عامل به دلیل اختالف باالي موض باش

شد. مختلف از بعد تعداد حکم می حکم در قوانین برنامه ششم توسعه و  20موضوع بیش از  22با
شته شور دا ضوع 19اند و در مقابل فراوانی احکام احکام دائمی ک ست. این متپنج و ک، مو ر بوده ا

سیاري  ضوعات با فراوانی حکم باال در ب سهم مو ست.  هابخشامر منجر به باال بودن  شده ا نیز 
شانالبته می ضوع ن سازي) یا ( دهنده اهمیتتوان ادعا کرد که تعداد احکام باال در یک مو توانمند

همچنین  عالی).موضوعات توانمندسازي و آموزش ( بوده است ضوعگستردگی جامعه هدف آن مو
ــده تا توجه  ــتراتژیک آن باعث ش ــائل به دلیل ماهیت اس ــوع  ايویژهتوجه به برخی مس به موض

 موضوع کشاورزي).( توسعه شود هايبرنامهیادشده در 

ـــائل منطقه المللی و الزام کشـــور به مقابله با عوامل تروریســـتی و ارتقا توان اي و بینمس
ـــایر بازدارندگی و خودکفایی در این زمی نه اهمیت موضـــوعات دفاعی و امنیتی را نســـبت به س

ــور و رفع کمبودها به دلیل  ــت ژئوپلیتیکی کش ــتفاده از فرص ــت. اس ــوعات باالتر برده اس موض
ضوع تحریم ساله نیازمند تقویت مو شم  ونقلحملهاي چندین  ش سی در قانون برنامه  شنا هوا

ست؛ هرچند پایین بودن تعداد حکم در یک م سعه بوده ا ضوع نیز تو یا  اهمیتبیبه معناي  الزاماًو
ــت. کوچک بودن بخش اهمیتکم ــوع نیس ــوع کلی به چندین ، بودن آن موض تفکیک یک موض

نیاز به تکمیل یا اصالح قوانین جاري آن بخش علت اصلی این تر و گاهی عدمموضوع تخصصی
 باشد.موضوع می
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 : نحوه اتصال موضوعات اعتباري13جدول 
نوع ارتباط 

-با بودجه 
 تفصیلی

 موضوع
تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

نوع ارتباط با 
-بودجه 

 تفصیلی
 موضوع

تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

احکام مرتبط 
-با بودجه

 خزانه عمومی

 43 45 کشاورزي و منابع طبیعی

ارتباط بودجه در 
مقطع زمانی 

طرحها و -محدود
 هادستورالعمل

 5 5 اطالعاتارتباطات و فناوري 
 3 4 کشاورزي و منابع طبیعی 35 36 دفاع

امور  -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 2 3 بودجه و مالیه عمومی 34 36 حمایتی و توانمندسازي

امور  -اجتماعی  تأمینرفاه و  22 24 آموزش عالی)( آموزش
 2 7 حمایتی و توانمندسازي

 2 6 سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی 19 19 ایثارگران -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 هايیمهب -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 1 1 آب 15 16 اجتماعی

 1 1 اشتغال 13 13 و هواشناسی ونقلحمل
 هايآسیبپیشگیري و کاهش 

 اجتماعی و ارتقاي سرمایه اجتماعی
 1 2 انرژي اتمی 12 12

 1 1 وکارکسببهبود محیط  11 11 عمران روستایی

تعامالت ، سیاست خارجی 11 11 عمومی*) و هنر( فرهنگ
 1 1 المللیبینو  ايمنطقه
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نوع ارتباط 

-با بودجه 
 تفصیلی

 موضوع
تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

نوع ارتباط با 
-بودجه 

 تفصیلی
 موضوع

تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

سیاست و امنیت ، امور عمومی
 1 1 مسکن و شهرسازي 9 14 داخلی

 0 12 حقوقی و قضایی 9 9 مسکن و شهرسازي
 0 8 و هواشناسی ونقلحمل 8 10 بودجه و مالیه عمومی

سیاست و امنیت ، امور عمومی 8 9 سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی
 0 6 داخلی

 0 4 عمومی*) و هنر( فرهنگ 8 8 صنعت
بیمه  -اجتماعی  تأمینرفاه و 

و  دستیصنایع، میراث فرهنگی 7 7 سالمت
 0 4 گردشگري

 0 3 فت و گازن -انرژي 7 7 علم و فناوري

ازمان س -حقوقی و قضایی  7 8 عمران شهري
 هازندان

3 0 

 0 3 دفاع 6 6 آب

بیمه  -اجتماعی  تأمینرفاه و  6 7 امنیت
 0 3 سالمت

 0 2 آموزش عالی)( آموزش 6 6 عمومی) وپرورشآموزش( آموزش
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نوع ارتباط 
-با بودجه 
 تفصیلی

 موضوع
تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

نوع ارتباط با 
-بودجه 

 تفصیلی
 موضوع

تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

 6 6 و تعهدات دولت هابدهی
 ثبت اسناد و -حقوقی و قضایی 

 0 2 امالك

 0 2 ایثارگران -اجتماعی  تأمینرفاه و  6 9 محیط زیست
 0 2 علم و فناوري 4 4 ايمنطقهتوسعه و توازن ، آمایش

و  ايحرفهآموزش فنی و 
بیمه  -منابع مالی  تأمیننظام  4 4 آموزيمهارت

 0 2 بازرگانی

 0 1 و مناطق هااستان 4 4 بازرگانی داخلی
 0 1 امنیت 4 4 تجارت خارجی

 0 1 برق -انرژي 4 7 هازندانازمان س -حقوقی و قضایی 
و  دستیصنایع، میراث فرهنگی

 0 1 زنان و خانواده 4 6 گردشگري

مبارزه با ، شفافیت، نظام اداري 3 3 ارتباطات و فناوري اطالعات
 0 1 فساد و بهبود نظام پرداخت

 0 1 ازار ارزب -نظام پولی و بانکی  3 3 برق -انرژي
 0 1 نظام فنی و اجرایی 3 3 انرژي اتمی

گمرك  -فرامرزي  تسهیل تجارت
 0 1 نظام مالیاتی 3 3 ج.ا.ا.
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نوع ارتباط 

-با بودجه 
 تفصیلی

 موضوع
تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

نوع ارتباط با 
-بودجه 

 تفصیلی
 موضوع

تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

طرحها و -ارتباط بودجه در مقطع زمانی محدود 3 3 حقوقی و قضایی
 20 96 جمع -هادستورالعمل

امداد و  -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 3 3 نجات

احکام مرتبط با 
مشترك -اعتبارات

خزانه عمومی و 
 غیر خزانه

 8 8 دفاع

 ايمنطقهتعامالت ، سیاست خارجی
 5 5 آب 3 3 المللیبینو 

 4 5 بازرگانی داخلی 3 3 نظام آماري کشور
 4 4 صنعت 2 2 اشتغال

 4 4 مسکن و شهرسازي 2 2 توسعه بخش تعاونی

امور  -اجتماعی  تأمینرفاه و  2 2 توسعه عشایري
 3 3 حمایتی و توانمندسازي

 3 3 علم و فناوري 2 3 رسانه
 3 6 عمران شهري 2 2 معدن و صنایع معدنی

 أمینت -منابع مالی  تأمیننظام 
 2 2 مالی خارجی

 2 2 ارتباطات و فناوري اطالعات
 2 2 و تعهدات دولت هابدهی

 2 2 و هواشناسی ونقلحمل 1 1 وريبهره
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نوع ارتباط 
-با بودجه 
 تفصیلی

 موضوع
تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

نوع ارتباط با 
-بودجه 

 تفصیلی
 موضوع

تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

 1 1 زشکی قانونیپ -حقوقی و قضایی 
 هايیمهب -اجتماعی  تأمینرفاه و 

 2 2 اجتماعی

 2 2 کشاورزي و منابع طبیعی

مبارزه با  -اجتماعی  تأمینرفاه و 
 1 2 گردانروانمواد مخدر و 

 2 2 معدن و صنایع معدنی
 أمینت -منابع مالی  تأمیننظام 

 2 2 مالی خارجی

 1 1 اشتغال 1 1 زنان و خانواده
 1 1 برق -انرژي 1 1 نظارت و ارزیابی برنامه

بیمه  -منابع مالی  تأمیننظام 
 بازرگانی

1 1 
 1 1 فت و گازن -انرژي
 1 1 بخش تعاونی توسعه

 1 1 سالمت و ارتقاي کیفیت زندگی 1 1 نظام فنی و اجرایی
 1 1 عمومی*) و هنر( فرهنگ  1 1 ورزش و جوانان

 0 4 و مناطق هااستان

 

 1 1 محیط زیست

 0 1 فت و گازن -انرژي
و  دستیصنایع، میراث فرهنگی

 0 1 گردشگري

 0 1 توسعه سواحل مکران و اروند 0 1 توسعه سواحل مکران و اروند
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نوع ارتباط 

-با بودجه 
 تفصیلی

 موضوع
تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

نوع ارتباط با 
-بودجه 

 تفصیلی
 موضوع

تعداد 
حکم 
 موجود

تعداد احکام 
متصل به 
 اعتبارات

مومی و غیر عمشترك خزانه -احکام مرتبط با اعتبارات 376 410 معج -زانه عمومیخ-احکام مرتبط با بودجه
 55 61 جمع -خزانه

 451 567 جمع کل
عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل

 امکتعداد برنامه اجرایی استفاده شده توسط اح: 14جدول 

 عنوان
تعداد برنامه 

 اول
تعداد 

 برنامه دوم
تعداد برنامه 

 سوم
تعداد برنامه 

 چهارم
تعداد برنامه 

 پنجم
تعداد برنامه 

 ششم
تعداد برنامه 

 هفتم
تعداد برنامه 

 هشتم
تعداد برنامه 

 نهم
تعداد 

 برنامه دهم
 2 3 6 11 18 38 57 104 227 522 کل احکام

بدون  -احکام
 1 2 5 10 16 33 51 96 210 490 احکام بسیط

احکام با ماهیت 
 1 2 4 8 14 31 49 89 195 451 اعتباري

تی عا ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل
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 هاي اجرایی بودجهبرنامه -2-4

ــد که  ترپیش ــی چها 742بیان ش ــنواتی ربرنامه تلفیقی از بررس ــال بودجه س ــور طی  س کش
صل  1396-1399 هايسال ستحا تغییرات زیادي در کد و  هاآنسازي یکپارچه که در شده ا
 .شده استها حاصل برنامه عنوان

بلیت اتصال به احکام برنامه قا 330قوانین سنواتی بودجه  شدهیکپارچهبرنامه  742از مجموع 
 ).99در سال( اندقوانین برنامه را داشته

و مابقی  اندرار گرفتهقدر مقابل احکام مربوطه  باریکبرنامه فقط  142، برنامه مذکور 330از 
ــده ــعه  اند.در احکام مختلف تکرار ش ــترین تکرار مربوط به برنامه توس دمات حمایتی با کد خبیش

فراوانی این برنامه در پیوند میان  .بوده اســتمایتی حمربوط به فصــل  1903001000بندي طبقه
 .بوده استمورد  60 هاي اجرایی بودجهاحکام قوانین برنامه و برنامه

 اجرایی متصل شده هايبرنامه: فراوانی 15جدول 

 عنوان
 هايبرنامه

 متصل
هاي برنامه

 یونیک

هاي برنامه
قط ف-غیرتکراري

 باریک

هاي برنامه
 تکرارشونده

هاي برنامه
 تکراري

 658 188 142 330 988 هابرنامهتعداد 

عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل

 375رتیب برابر تهب 1396و  1397 هايسالبرنامه و براي 399، 1398این بررسی براي سال 
 .بوده استبرنامه  355و 

ـــل میانگین ســـهم تعداد برنامه هاي اجرایی قوانین بودجه که به احکام قوانین برنامه متص
صد کل برنام 53,7اند گردیده ستهاي اجرایی بودجه هدر سالبوده ا  46,4با  1399 . این رقم در 

هاي اجرایی درصــد بیشــترین میزان انطباق بین برنامه 56,3با  1396در ســال درصــد کمترین و 
 .کرده استربه هاي توسعه را تجقوانین بودجه با احکام قوانین برنامه
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 ارقام به میلیون ریال -: میزان ارتباط اعتبارات با احکام برنامه توسعه ششم و احکام دائمی کشور در چهارسال برنامه16جدول 

 سال
نوع 

 اعتبارات

تعداد 
برنامه 
 اجرایی

 ايهزینهاعتبار 
 و یارانه ملی

اعتبار تملک 
 جمع ملی ملی

اعتبار 
 ايهزینه

 استانی

اعتبار تملک 
جمع کل  جمع استانی استانی

 شدهیبررس

-مصوب قانون
بدون 

 هايدارایی
 مالی

ضریب 
 خطا

1396 
 %18 3،773،000،000 3،080،371،630 237،803،497 145،532،963 92،270،534 2،842،568،133 315،228،794 2،527،339،339 631 شدهیبررس

   2،601،105،343 173،739،710 106،950،869 66،788،841 2،427،365،633 278،095،677 2،149،269،956 355 متصل شده
   %84,4 %73,1 %73,5 %72,4 %85,4 %88,2 %85,0 %56,3 سهم

1397 
 %14 4،131،000،000 3،554،880،964 195،519،441 90،088،482 105،430،959 3،359،361،523 355،727،574 3،003،633،949 668 شدهیبررس

   2،999،417،013 137،041،705 63،976،448 73،065،257 2،862،375،308 318،356،750 2،544،018،558 375 متصل شده
   %84,4 %70,1 %71,0 %69,3 %85,2 %89,5 %84,7 %56,1 سهم

1398 
 %14 4،907،000،000 4،241،931،490 231،331،219 100،453،765 130،877،454 4،010،600،271 403،209،762 4،689،859،147 711 شدهیبررس

   3،575،768،065 160،150،202 66،580،413 93،569،789 3،415،617،863 357،055،420 3،913،082،397 399 متصل شده
   %84,3 %69,2 %66,3 %71,5 %85,2 %88,6 %83,4 %56,1 سهم

1399 
 %12 6،028،000،000 5،306،520،877 133،798،928 -  133،798،928 5،172،721،949 482،862،802 4،380،206،335 711 شدهیبررس

   4،432،218،476 94،498،579 -  94،498،579 4،337،719،897 424،637،500 3،611،003،820 330 متصل شده
   %83,5 %70,6 %0,0 %70,6 %83,9 %87,9 %82,4 %46,4 سهم

تی عا ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل



  79    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم: 

تأمین و توســـعه  -3، ايبیمهتوســـعه خدمات  -2، توســـعه خدمات حمایتی -1پنج برنامه 
ــهري و  -4، کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطالعات ــاماندهی کالبدي ش برنامه س

متصل شده  هايبرنامه در میانتکرار را  نیشتریتوسعه خدمات حمایتی ایثارگران ب -5روستایی و 
 .اندبه احکام داشته

ـــاز یتیامور حما -یماعاجت تأمینرفاه و «در موضـــوعات  یتیحما برنامه و  »يو توانمندس
س يریشگیپ« شته تکرار نیشتریب »یاجتماع هیسرما يو ارتقا یاجتماع هايبیو کاهش آ  را دا

ست و ب سعه خدمات بیمه یفراوان نیشتریا ضوعات برنامه تو  -یاجتماع تأمینرفاه و «اي در مو
 بوده است. »يو توانمندساز یتیحما امور - یاجتماع تأمینو  رفاه«و  »یاجتماع هايبیمه

سال  صد از اعتبارات هزینه 82,4، 1399در  صد اعتبار88، اي ملیدر  هايدارائیات تملک در
صد اعتبارات هزینه 71اي و سرمایه شخص و قابل ردیابی با احکام قانون در ستانی ارتباط م اي ا

 اند.برنامه ششم توسعه و احکام دائمی کشور را داشته

شده با احکام  صل  صات اعتباري احکام مت شخ شدهدر ادامه گزارش تمامی م ست. این  ذکر ا
فصول بودجه هاي آن در قالب امور و لیکن خروجی، هاي اجرایی بوده استارتباط در سطح برنامه

 جزءجزءبهگزارش در ارائه  ارائه محدودیتتلخیص و ضــرورت ســت. این امر به دلیل اراده شــده ا
بوده است. حکم قوانین 1365برنامه اجرایی و 742



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     80

 

 م به میلیون ریالارقا -98و  99 هايسالمتصل شده به احکام برنامه در  ملی : تعداد برنامه اجرایی و اعتبارات17جدول 

 عنوان فصل عنوان امور
تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

سهم تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

جمع اعتبارات 
 99-ملی

سهم 
اعتبارات 

 99-ملی

جمع اعتبارات 
 98-ملی

سهم 
اعتبارات 

 98-ملی

 امور اقتصادي

فصل ارتباطات و فناوري 
 %11 37،428،880 %12 40،569،636 %8 8 اطالعات

 %5 17،392،429 %6 18،788،931 %17 17 فصل انرژي
 %6 22،291،118 %7 21،740،325 %14 14 فصل بازرگانی

در  و توسعهفصل تحقیق 
 %4 12،848،746 %4 12،347،843 %3 3 امور اقتصادي

 %1 2،065،434 %0 1،662،700 %1 1 فصل تعاون
 %30 102،834،717 %35 117،405،306 %7 7 ونقلحملفصل 
 %1 4،721،116 %1 2،171،360 %2 2 کار روابطفصل 

 %5 17،354،362 %5 18،234،481 %8 8 معدن فصل صنعت و
منابع  فصل کشاورزي و

 %21 71،818،407 %11 35،513،821 %34 34 طبیعی

 %16 54،834،597 %19 64،151،107 %5 5 فصل منابع آب
 %10 343،589،806 %8 332،585،510 %30 99 جمع -امور اقتصادي



  81    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 عنوان فصل عنوان امور
تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

سهم تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

جمع اعتبارات 
 99-ملی

سهم 
اعتبارات 

 99-ملی

جمع اعتبارات 
 98-ملی

سهم 
اعتبارات 

 98-ملی

امور آموزش و 
 پژوهش

 %41 202،050،249 %33 182،715،402 %35 21 فصل آموزش عالی
اي فصل آموزش فنی و حرفه

 %8 39،967،232 %11 58،361،477 %12 7 آموزيو مهارت

 وپرورشآموزشفصل 
 %48 237،737،650 %54 298،047،978 %23 14 عمومی

 %1 2،844،321 %1 3،381،108 %5 3 ايپایه هايپژوهشفصل 
 %2 11،695،998 %2 13،102،634 %23 14 ايتوسعه هايپژوهشفصل 

توسعه در  فصل تحقیق و
 %0 50،000 %0 18،500 %2 1 امور آموزش و پژوهش

 %14 494،345،450 %13 555،627،099 %18 60 معج -امور آموزش و پژوهش

و امور دفاعی 
 امنیتی

در توسعه  فصل تحقیق و
 %0 - %0 275،178 %2 1 و امنیتیدفاعی  امور

 و امنیتفصل حفظ نظم 
 %33 224،576،170 %28 304،398،844 %32 16 عمومی

 %67 463،604،942 %72 795،838،339 %66 33 فصل دفاع
 %19 688،181،112 %25 1،100،512،361 %15 50 جمع -و امنیتیامور دفاعی 



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     82

 

 عنوان فصل عنوان امور
تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

سهم تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

جمع اعتبارات 
 99-ملی

سهم 
اعتبارات 

 99-ملی

جمع اعتبارات 
 98-ملی

سهم 
اعتبارات 

 98-ملی

، امور فرهنگ
و  بدنیتربیت

 گردشگري

توسعه در  فصل تحقیق و
 و بدنیتربیت، امور فرهنگ

 گردشگري
1 3% 145،200 0% 142،000 0% 

 %5 3،611،288 %3 1،797،963 %8 3 فصل دین و مذهب
 %29 21،834،057 %43 22،827،820 %22 8 فصل رسانه

 %2 1،210،689 %2 810،412 %6 2 دستیصنایعفصل 
 %14 10،576،421 %26 13،955،041 %39 14 و هنرفصل فرهنگ 

 %7 5،154،313 %4 1،944،175 %6 2 فصل گردشگري
 %9 6،715،358 %9 4،942،303 %11 4 فصل میراث فرهنگی

 %35 27،006،775 %12 6،348،449 %6 2 فصل ورزش و تفریحات
 %2 76،250،901 %1 52،771،363 %11 36 معج -و گردشگري بدنیتربیت، امور فرهنگ

امور خدمات 
 عمومی

 %86 28،740،021 %93 33،691،028 %79 23 امور عمومیفصل اداره 
در  و توسعهفصل تحقیق 

 %0 142،500 %1 419،075 %3 1 امور خدمات عمومی

 %13 4،365،002 %6 1،986،571 %17 5 فصل خدمات مالی و مالیاتی
 %1 33،247،523 %1 36،096،674 %9 29 معج -امور خدمات عمومی



  83    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 عنوان فصل عنوان امور
تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

سهم تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

جمع اعتبارات 
 99-ملی

سهم 
اعتبارات 

 99-ملی

جمع اعتبارات 
 98-ملی

سهم 
اعتبارات 

 98-ملی

امور رفاه 
 اجتماعی

 %1 12،320،464 %1 13،530،023 %6 1 فصل امداد و نجات
 %30 338،436،549 %28 380،726،381 %33 6 اجتماعی هايبیمهفصل 

 %2 27،472،317 %2 29،298،310 %6 1 بخشیتوانفصل 
 %67 753،787،617 %69 940،266،336 %56 10 فصل حمایتی

 %32 1،132،016،947 %31 1،363،821،050 %5 18 معج -رفاه اجتماعیامور 

 امور سالمت
 %21 135،532،412 %21 147،087،383 %40 4 فصل بهداشت
 %79 495،029،210 %79 550،121،497 %60 6 فصل درمان

 %18 630،561،622 %16 697،208،880 %3 10 جمع -امور سالمت
 %100 112،349،545 %100 139،322،162 %100 13 قضاییفصل اداره امور  امور قضایی

 %3 112،349،545 %3 139،322،162 %4 13 جمع -امور قضایی

، امور مسکن
عمران شهري 

 و روستایی

 %25 15،257،071 %27 14،560،400 %9 1 فصل آب و فاضالب
در  و توسعهفصل تحقیق 

عمران شهري ، امور مسکن
 و روستایی

1 9% 886،335 2% 763،395 1% 

 و خدماتفصل توسعه 
 %69 42،719،485 %71 38،522،311 %55 6 و عشایريروستایی ، شهري



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     84

 

 عنوان فصل عنوان امور
تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

سهم تعداد 
برنامه 
 ارتباطی

جمع اعتبارات 
 99-ملی

سهم 
اعتبارات 

 99-ملی

جمع اعتبارات 
 98-ملی

سهم 
اعتبارات 

 98-ملی
 %5 3،355،247 %1 527،605 %27 3 فصل مسکن

 %2 62،095،198 %1 54،496،651 %3 11 معج -عمران شهري و روستایی، امور مسکن

امور 
 زیستمحیط

در  و توسعهفصل تحقیق 
 %11 345،115 %21 1،100،465 %25 1 زیستمحیطامور 

 هايگونهفصل حفاظت از 
 %50 1،579،158 %41 2،153،568 %50 2 زیستی

 %39 1،205،687 %38 2،024،114 %25 1 فصل کاهش آلودگی
 %0 3،129،960 %0 5،278،147 %1 4 جمع -زیستمحیطامور 

 %100 3،575،768،065 %100 4،337،719،897 %100 330 جمع کل
عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل

  



  85    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 لیون ریالارقام به می -98و  99 هايسال: تعداد برنامه اجرایی و اعتبارات استانی متصل شده به احکام برنامه در 18جدول 

 عنوان فصل عنوان امور
عتبارات ا

اي هزینه
 99-استانی

سهم 
اعتبارات 

 99-استانی

اعتبارات 
اي هزینه
 98-استانی

اعتبارات 
تملک 

 98-استانی

جمع 
اعتبارات 

 98-استانی

سهم 
اعتبارات 

 98-استانی

امور 
 اقتصادي

فصل ارتباطات و فناوري 
 %0 - - - %0 - اطالعات

 %2 1،377،939 1،377،939 - %0 - فصل انرژي
 %3 2،496،242 262،349 2،233،893 %5 2،190،202 فصل بازرگانی
در  توسعهو فصل تحقیق 
 %0 261،255 261،255 - %0 - امور اقتصادي

 %1 886،329 - 886،329 %2 1،034،670 فصل تعاون
 %21 15،712،698 12،839،652 2،873،046 %5 2،258،554 ونقلحملفصل 

 %4 3،171،148 - 3،171،148 %8 3،544،271 کار فصل روابط
 %6 4،269،563 2،456،287 1،813،276 %4 1،918،763 و معدنفصل صنعت 

 و منابعفصل کشاورزي 
 %57 42،169،143 7،873،430 34،295،713 %76 34،792،279 طبیعی

 %6 4،187،470 4،187،470 - %0 - فصل منابع آب
 %47 74،531،787 29،258،382 45،273،405 %48 45،738،739 جمع -امور اقتصادي

 %1 64،400  64،400  - %0 - فصل آموزش عالی



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     86

 

 عنوان فصل عنوان امور
عتبارات ا

اي هزینه
 99-استانی

سهم 
اعتبارات 

 99-استانی

اعتبارات 
اي هزینه
 98-استانی

اعتبارات 
تملک 

 98-استانی

جمع 
اعتبارات 

 98-استانی

سهم 
اعتبارات 

 98-استانی

امور آموزش 
 و پژوهش

 ايحرفهفصل آموزش فنی و 
 %13 622،523 622،523 - %0 - آموزيو مهارت

 وپرورشآموزشفصل 
 %86 4،217،029 2،654،191 1،562،838 %100 1،587،983 عمومی

 %0 - - - %0 - ايپایه هايپژوهشفصل 
 %1 27،000  27،000  - %0 - ايتوسعه هايپژوهشفصل 

در  و توسعهفصل تحقیق 
 %0 - - - %0 - امور آموزش و پژوهش

 %3 4،930،952 3،368،114 1،562،838 %2 1،587،983 معج -امور آموزش و پژوهش

و امور دفاعی 
 امنیتی

در  و توسعهفصل تحقیق 
 %0 - - - %0 - و امنیتیدفاعی  امور

 و امنیتفصل حفظ نظم 
 %78 3،802،401 1،707،333 2،095،068 %100 2،038،505 عمومی

 %22 1،061،835 1،061،835 - %0 - فصل دفاع
 %3 4،864،236 2،769،168 2،095،068 %2 2،038،505 جمع -و امنیتیامور دفاعی 



  87    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 عنوان فصل عنوان امور
عتبارات ا

اي هزینه
 99-استانی

سهم 
اعتبارات 

 99-استانی

اعتبارات 
اي هزینه
 98-استانی

اعتبارات 
تملک 

 98-استانی

جمع 
اعتبارات 

 98-استانی

سهم 
اعتبارات 

 98-استانی

، امور فرهنگ
و  بدنیتربیت

 گردشگري

در  و توسعهفصل تحقیق 
و  بدنیتربیت، امور فرهنگ

 گردشگري
- 0% - - - 0% 

 %4 812،288 - 812،288 %11 867،908 فصل دین و مذهب
 %0 89،357  55،377  33،980  %0 16،228  فصل رسانه

 %3 585،689 253،549 332،140 %5 357،121 دستیصنایعفصل 
 %4 948،608 652،634 295،974 %5 384،128 فصل فرهنگ و هنر

 %9 1،806،723 1،379،325 427،398 %6 492،625 فصل گردشگري
 %14 2،930،959 768،674 2،162،285 %30 2،339،653 میراث فرهنگی فصل

 %66 14،005،385 10،827،509 3،177،876 %44 3،458،258 فصل ورزش و تفریحات
 -و گردشگري بدنیتربیت، امور فرهنگ

 جمع
7،915،921 8% 7،241،941 13،937،068 21،179،009 13% 

امور خدمات 
 عمومی

 %75 8،513،629 355،636 8،157،993 %72 7،654،636 عمومیامور فصل اداره 
در  و توسعهفصل تحقیق 

 %0 - - - %0 - امور خدمات عمومی

 %25 2،809،610 - 2،809،610 %28 2،982،301 فصل خدمات مالی و مالیاتی



    1398گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال     88

 

 عنوان فصل عنوان امور
عتبارات ا

اي هزینه
 99-استانی

سهم 
اعتبارات 

 99-استانی

اعتبارات 
اي هزینه
 98-استانی

اعتبارات 
تملک 

 98-استانی

جمع 
اعتبارات 

 98-استانی

سهم 
اعتبارات 

 98-استانی
 %7 11،323،239 355،636  10،967،603 %11 10،636،937 معج -امور خدمات عمومی

امور رفاه 
 اجتماعی

 %5 585،934 585،934 - %0 - فصل امداد و نجات
 %5 657،880 - 657،880 %6 689،682 اجتماعی هايبیمهفصل 
 %38 4،894،219 215،643 4،678،576 %42 4،908،275 بخشیتوانفصل 

 %52 6،701،776 1،111،848 5،589،928 %52 6،135،214 فصل حمایتی
 %8 12،839،809 1،913،425 10،926،384 %12 11،733،171 معج -امور رفاه اجتماعی

 امور سالمت
 %54 2،027،088 2،027،088 - %0 - فصل بهداشت

 %46 1،709،303 1،242،376 466،927 %100 521،265 فصل درمان
 %2 3،736،391 3،269،464 466،927  %1 521،265  جمع -امور سالمت

 %100 9،559،764 1،218،064 8،341،700 %100 7،050،291 فصل اداره امور قضایی امور قضایی
 %6 9،559،764 1،218،064 8،341،700 %7 7،050،291 جمع -امور قضایی

، امور مسکن
عمران 

شهري و 
 روستایی

 %4 727،893 727،893 - %0 - فصل آب و فاضالب
در  و توسعهفصل تحقیق 

عمران شهري و ، امور مسکن
 روستایی

- 0% - - - 0% 



  89    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 عنوان فصل عنوان امور
عتبارات ا

اي هزینه
 99-استانی

سهم 
اعتبارات 

 99-استانی

اعتبارات 
اي هزینه
 98-استانی

اعتبارات 
تملک 

 98-استانی

جمع 
اعتبارات 

 98-استانی

سهم 
اعتبارات 

 98-استانی
 و خدماتفصل توسعه 

 %84 14،239،941 9،522،827 4،717،114 %74 5،419،650 و عشایريروستایی ، شهري

 %12 1،976،809 - 1،976،809 %26 1،856،117 فصل مسکن
 -عمران شهري و روستایی، امور مسکن

 جمع
7،275،767 8% 6،693،923 10،250،720 16،944،643 11% 

امور 
 زیستمحیط

در  و توسعهفصل تحقیق 
 %0 - - - %0 - زیستمحیطامور 

 هايگونهفصل حفاظت از 
 %9 22،360  22،360  - %0 - زیستی

 %91 218،011 218،011 - %0 - فصل کاهش آلودگی
 %0 240،371 240،371 - %0 - جمع -زیستمحیطامور 

 %100 160،150،202 66،580،413 93،569،789 %100 94،498،579 جمع کل
تی  عا ل یل گروه مطا مأخذ: تحل



 

 98و  99 هايسال: مقایسه سهم اعتبارات استانی و ملی متصل شده به احکام قوانین برنامه در 8نمودار 
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  91    ییاجرا يهاانطباق احکام برنامه با برنامهجلد چهارم:   
 

 ارقام به میلیون ریال -96و  97 هايسالمتصل شده به احکام برنامه در ملی : تعداد برنامه اجرایی و اعتبارات 19جدول 

 97-جمع اعتبارات ملی عنوان فصل عنوان امور
سهم اعتبارات 

 97-ملی
 98-جمع اعتبارات ملی

سهم اعتبارات 
 98-ملی

 امور اقتصادي

 %2 3،687،796 %15 38،499،032 فصل ارتباطات و فناوري اطالعات
 %8 16،392،874 %9 23،479،905 فصل انرژي

 %4 8،270،955 %9 21،662،229 فصل بازرگانی
 %5 11،457،123 %5 12،344،438 در امور اقتصادي و توسعهفصل تحقیق 

 %0 274،400 %0 532،000 فصل تعاون
 %35 76،973،984 %29 73،423،264 ونقلحملفصل 
 %0 752،600 %1 1،313،000 روابط کارفصل 

 %2 4،737،900 %5 11،732،492 و معدنفصل صنعت 
 %19 42،307،617 %12 31،378،197 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 
 %24 53،403،690 %16 39،386،903 فصل منابع آب

 %9 218،258،939 %9 253،751،460 جمع -امور اقتصادي

امور آموزش و 
 پژوهش

 %44 154،880،944 %43 168،844،443 فصل آموزش عالی
 %9 31،036،554 %8 32،334،777 آموزيو مهارت ايحرفهفصل آموزش فنی و 

 %44 153،689،722 %46 178،473،930 عمومی وپرورشآموزشفصل 
 %1 2،034،680 %1 2،286،808 ايپایه هايپژوهشفصل 
 %2 7،201،392 %2 9،716،490 ايتوسعه هايپژوهشفصل 
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 97-جمع اعتبارات ملی عنوان فصل عنوان امور
سهم اعتبارات 

 97-ملی
 98-جمع اعتبارات ملی

سهم اعتبارات 
 98-ملی

 %0 50،000 %0 50،000 در امور آموزش و پژوهش و توسعهفصل تحقیق 
 %14 348،893،292 %14 391،706،448 جمع -امور آموزش و پژوهش

و امور دفاعی 
 امنیتی

 %0 - %0 - و امنیتیدفاعی  در امور و توسعهفصل تحقیق 
 %20 111،310،369 %30 179،125،667 عمومی و امنیتفصل حفظ نظم 

 %80 438،089،673 %70 415،638،489 فصل دفاع
 %23 549،400،042  %21 594،764،156 جمع -و امنیتیامور دفاعی 

، امور فرهنگ
و  بدنیتربیت

 گردشگري

 بدنیتربیت، در امور فرهنگ و توسعهفصل تحقیق 
 %0 110،000 %0 110،000 و گردشگري

 %5 1،939،600 %6 2،817،000 فصل دین و مذهب
 %40 17،394،562 %41 20،366،400 فصل رسانه

 %2 716،000 %1 577،250 دستیصنایعفصل 
 %18 7،651،115 %17 8،314،270 فصل فرهنگ و هنر

 %3 1،390،006 %4 2،246،570 فصل گردشگري
 %8 3،290،137 %7 3،384،137 فصل میراث فرهنگی

 %25 10،593،833 %24 12،186،004 فصل ورزش و تفریحات
 %2 43،085،253  %2 50،001،631 جمع -و گردشگري بدنیتربیت، امور فرهنگ

 %89 14،143،518 %91 14،313،085 امور عمومیفصل اداره 
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 97-جمع اعتبارات ملی عنوان فصل عنوان امور
سهم اعتبارات 

 97-ملی
 98-جمع اعتبارات ملی

سهم اعتبارات 
 98-ملی

امور خدمات 
 عمومی

 %4 613،000 %1 229،100 در امور خدمات عمومی و توسعهفصل تحقیق 
 %8 1،209،256 %8 1،193،492 فصل خدمات مالی و مالیاتی

 %1 15،965،774 %1 15،735،677 جمع -امور خدمات عمومی

امور رفاه 
 اجتماعی

 %1 9،202،000 %1 10،435،500 فصل امداد و نجات
 %28 197،482،014 %32 275،626،784 اجتماعی هايبیمهفصل 
 %2 13،514،927 %2 14،898،670 بخشیتوانفصل 

 %69 485،525،898 %66 573،001،194 فصل حمایتی
 %29 705،724،839 %31 873،962،148 جمع -امور رفاه اجتماعی

 امور سالمت
 %21 100،537،915 %22 125،889،262 فصل بهداشت

 %79 367،225،387 %78 439،868،473 فصل درمان
 %19 467،763،302 %20 565،757،735 جمع -امور سالمت

 %100 49،901،275 %100 82،628،335 اداره امور قضاییفصل  امور قضایی
 %2 49،901،275  %3 82،628،335  جمع -امور قضایی

، امور مسکن
عمران 

شهري و 
 روستایی

 %34 9،076،905 %32 10،286،820 فصل آب و فاضالب
عمران ، در امور مسکن و توسعهفصل تحقیق 

 %0 110،989 %1 417،880 شهري و روستایی

 %64 17،041،262 %62 19،891،023 و عشایريروستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 
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 97-جمع اعتبارات ملی عنوان فصل عنوان امور
سهم اعتبارات 

 97-ملی
 98-جمع اعتبارات ملی

سهم اعتبارات 
 98-ملی

 %2 462،299 %4 1،386،093 فصل مسکن
 %1 26،691،455  %1 31،981،816  معج -عمران شهري و روستایی، امور مسکن

امور 
 زیستمحیط

 %9 149،263 %9 185،566 زیستمحیطدر امور  و توسعهفصل تحقیق 
 %51 849،541 %48 999،022 زیستی هايگونهفصل حفاظت از 

 %41 682،658 %43 901،314 فصل کاهش آلودگی
 %0 1،681،462 %0 2،085،902 جمع -زیستمحیطامور 

 %100 2،427،365،633  %100 2،862،375،308  جمع کل

عاتی ل یل گروه مطا  مأخذ: تحل
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 لیون ریالارقام به می -96و  97 هايسالمتصل شده به احکام برنامه در  استانی: تعداد برنامه اجرایی و اعتبارات 20جدول 

 عنوان فصل عنوان امور
جمع اعتبارات 

 97-استانی
سهم اعتبارات 

 97-استانی
جمع اعتبارات 

 96-استانی
سهم اعتبارات 

 96-استانی

امور 
 اقتصادي

 %0 150 %0 -  اطالعاتفصل ارتباطات و فناوري 
 %2 2،027،150 %2 1،656،946 فصل انرژي

 %4 3،221،277 %3 1،898،518 فصل بازرگانی
 %0 198،227 %0 133،503 در امور اقتصادي و توسعهفصل تحقیق 

 %1 675،621 %1 735،048 فصل تعاون
 %23 21،061،055 %21 14،164،881 ونقلحملفصل 
 %3 2،305،235 %4 2،435،863 روابط کارفصل 

 %14 12،802،049 %9 5،711،474 و معدنفصل صنعت 
 %41 36،831،116 %53 35،700،228 طبیعی و منابعفصل کشاورزي 
 %12 10،570،029 %7 4،589،675 فصل منابع آب

 %52 89،691،908 %49 67،026،136 جمع -امور اقتصادي

امور آموزش 
 و پژوهش

 %1 61،344 %2 63،700 فصل آموزش عالی
 %14 807،157 %11 462،017 آموزيو مهارت ايحرفهفصل آموزش فنی و 

 %84 4،955،231 %87 3،672،842 عمومی وپرورشآموزشفصل 
 %0 -  %0 -  ايپایه هايپژوهشفصل 
 %2 106،000 %0 14،300 ايتوسعه هايپژوهشفصل 
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 عنوان فصل عنوان امور
جمع اعتبارات 

 97-استانی
سهم اعتبارات 

 97-استانی
جمع اعتبارات 

 96-استانی
سهم اعتبارات 

 96-استانی
 %0 -  %0 -  در امور آموزش و پژوهش و توسعهفصل تحقیق 

 %3 5،929،732 %3 4،212،859 جمع -امور آموزش و پژوهش

امور دفاعی 
 و امنیتی

 %0 -  %0 -  و امنیتیدفاعی  در امور و توسعهفصل تحقیق 
 %52 1،302،950 %67 1،598،996 عمومی و امنیتفصل حفظ نظم 

 %48 1،184،102 %33 805،267 فصل دفاع
 %1 2،487،052 %2 2،404،263 جمع -و امنیتیامور دفاعی 

امور 
، فرهنگ

 بدنیتربیت
 و گردشگري

 بدنیتربیت، در امور فرهنگ و توسعهفصل تحقیق 
 %0 -  %0 -  و گردشگري

 %3 722،253 %4 733،985 فصل دین و مذهب
 %3 650،663 %1 254،825 فصل رسانه

 %3 731،783 %4 636،193 دستیصنایعفصل 
 %5 1،120،948 %4 725،416 فصل فرهنگ و هنر

 %22 5،069،691 %17 2،955،139 فصل گردشگري
 %13 3،097،500 %13 2،286،868 فصل میراث فرهنگی

 %50 11،608،856 %57 10،049،379 فصل ورزش و تفریحات
 %13 23،001،695 %13 17،641،806 جمع -و گردشگري بدنیتربیت، امور فرهنگ

 %71 4،856،620 %77 8،054،767 امور عمومیفصل اداره 
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 عنوان فصل عنوان امور
جمع اعتبارات 

 97-استانی
سهم اعتبارات 

 97-استانی
جمع اعتبارات 

 96-استانی
سهم اعتبارات 

 96-استانی
امور خدمات 

 عمومی
 %0 -  %0 -  در امور خدمات عمومی و توسعهفصل تحقیق 

 %29 2،023،801 %23 2،403،997 فصل خدمات مالی و مالیاتی
 %4 6،880،421 %8 10،458،764 جمع -امور خدمات عمومی

امور رفاه 
 اجتماعی

 %6 595،094 %3 340،613 فصل امداد و نجات
 %2 221،887 %4 396،300 اجتماعی هايبیمهفصل 
 %31 3،388،471 %33 3،531،363 بخشیتوانفصل 

 %61 6،599،307 %61 6،579،251 فصل حمایتی
 %6 10،804،759 %8 10،847،527 جمع -امور رفاه اجتماعی

 امور سالمت
 %70 3،065،703 %65 1،501،571 فصل بهداشت

 %30 1،283،386 %35 818،753 فصل درمان
 %3 4،349،089 %2 2،320،324 جمع -امور سالمت

 %100 12،777،021 %100 6،555،074 فصل اداره امور قضایی امور قضایی
 %7 12،777،021 %5 6،555،074 جمع -امور قضایی

، امور مسکن
عمران 

شهري و 
 روستایی

 %5 958،979 %4 644،744 و فاضالب فصل آب
عمران ، در امور مسکن و توسعهفصل تحقیق 

 %0 -  %0 -  وستاییرشهري و 

 %89 15،554،319 %85 12،986،559 و عشایريروستایی ، شهري و خدماتفصل توسعه 
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 عنوان فصل عنوان امور
جمع اعتبارات 

 97-استانی
سهم اعتبارات 

 97-استانی
جمع اعتبارات 

 96-استانی
سهم اعتبارات 

 96-استانی
 %5 945،338 %11 1،704،436 فصل مسکن

 %10 17،458،635 %11 15،335،739 معج -عمران شهري و روستایی، امور مسکن

امور 
 زیستمحیط

 %0 -  %0 -  زیستمحیطدر امور  و توسعهفصل تحقیق 
 %56 200،821 %46 109،674 زیستی هايگونهفصل حفاظت از 

 %44 158،577 %54 129،539 فصل کاهش آلودگی
 %0 359،398 %0 239،213 جمع -زیستمحیطامور 

 %100 173،739،710 %100 137،041،705 جمع کل
تی  عا ل یل گروه مطا مأخذ: تحل



 

 

 96و  97 هايسال: مقایسه سهم اعتبارات استانی و ملی متصل شده به احکام قوانین برنامه در 9نمودار 
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 گیرينتیجه -3-4

 نیقوان احکام انیم یکه ارتباط مدون و مشـــخصـــ دیگرد نیتدو یجلد از گزارش درحال نیا
نبود و  برقراره ساالنه بودج نیقوان ییاجرا هايبرنامهکشور با  یبرنامه ششم توسعه و احکام دائم

ساالنه  ضوعات کلگزارش عملکرد  ساس مو دعا . این ادیگردیم نیهر دو قانون تدو یهمواره بر ا
ارتباطات مشخص عدم  و منظور باشندمینسبت به هم ن نیقوان نیا جهعدم تو ایفقدان  يبه معنا

 بوده است. گذشته هايسالدر  هاآن وستهیو پ

برنامه  نیقوان يهاتبصرهو  احکامموجود در ارائه عملکرد چالش و نواقص  نیاوجود از طرفی  
و  یلیبه شکل روابط تحل گردیدمیارائه  ییاجرا هايدستگاهکه توسط  هاآنعدم تحقق  لیو دال

 .نبود سنجشقابلمعنادار 

ـــتا نهیهز زانیمهمچنین   گریالزامات د از زیتحقق احکام برنامه ن يکرد منابع بودجه در راس
 .گیرد قرار يهمواره مورد توجه و رصد راهبرد بایستمیگزارش بود که  نیا هیته

ـــاختار ، جهبودو برنامه  نیانوقو ضـــعف تدوین گزارش به نقاط قوت  نیا هیته ندیدر فرا  س
ست و  یتوجه فراوان هاآنساختن و نظارت  ریپذنحوه نظارت، قانون دو نیا انیم یارتباط شده ا

 .و منعکس گردد نیینکات تب نیبر آن بوده است که ا یسع همواره و در هر مرحله

شد زیگزارش ن نیا يچنانچه در ابتدا  شاره  ضعف ارتباط  هیمطالعات با فرض اول نیا بدان ا
ــناخت کامل ا ازآنپس ؛دیگردآغاز برنامه و بودجه  نیقوان ياجزا ــاختار  نیقوان نیبا توجه به ش س

ص زین یینها جیشد و نتا جراو ا یطراح مطالعات صل  تیدر حد امکان ارائه و رعا( کامل لیبا تف ا
شخ بوده و ارتباط احکام برنامه و اجزاء  هیاول هیضعف فرض انگریبمطالعه  نتایج ).دیارائه گرد صیت

 يهادرصــد برنامه 56,3 هرچند که از لحاظ تعداد يمعنادار نیا .دهدمینشــان  دارمعنیبودجه را 
ــان م ییاجرا ــده طی  بینیپیشاعتبار انطباق بین احکام برنامه و  میزان اما از نظر ؛دهدیرا نش ش

ــال ــد بوده ا 84از  شیب) 1396-1399( چهار س ــتدرص ــنهادهایپ .س ــ يش  نیااز  تجمن یلیتفص
ستا ساختار تدو يمطالعات در را ساالنه در  نیقوان نیو تدو یتوسعه آت هايبرنامه نیارتقاء  بودجه 
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تاي تحقق مه راســـ تدو یبخشـــ يهادر گزارش، هابرنا بل  هد بود نیقا به برخ .خوا ها   یدر انت
هاي جدي در فرآیند این . این موارد آســیبشــودیاشــاره م این خصــوصدر  يدیکل راهکارهاي

برنامه سازمان  از طریق همکاريهاي آتی و برنامه هاسال طیبایست مطالعات بوده است که می
 ارتقاء یابد. اجرا و نظارت بر آن، تصویب، یی تدویناجرا هايدستگاهو کلیه و بودجه کشور 

 توسعه هايبرنامه نیقوان نیتدومربوط به  پیشنهادهاي

 هاخشباحکام در سایر هریک از تشخیص اثر  و شفافیت در ارتباطات میان بخشی 
 در سطح ورود به موضوعات هماهنگی 
 برنامه مختلف موضوعاتتدوین در  یکسانادبیات  کارگیريبه 
  ستفاده از سلب شود  هاآناز تفسیرپذیري  امکان کهطوريبهمتن احکام نگارش و ا

 ادبیات حقوقی
  کمی هدافو ا راهبرد، سیاست، و منطقی بین اهداف کلیارتباط دقیق برقراري 
  هادستگاهري وظایف محوله و جا و عدم بازنویسی هادستگاهتداخل وظایف توجه به 

 در این قوانین
  ایط شـــراجراي برنامه و پرهیز از توجه صـــرف به و زمان جامع به شـــرایط نگاه

 تهیه برنامه هايسال

 مربوط به تدوین قوانین بودجه سنواتیپیشنهادهاي 

  یت ـــازيیکپارچهقابل ئهو  س حد  ارا نامهجدول وا و اجزا اجرایی براي کل  هايبر
 مختلف هايسال

 مختلف سهم اعتبارات امور و فصولسازي تناسبم 
 بندي تغییر در طبقهGFS سازي آنو ارتقاء و بومی 
 اجرایی مشابه با کدهاي متفاوت هايبرنامه اصالح 
 استانی و ملیاجزا بودجه کدها و عناوین  کامل هماهنگی



 

 گزارش نیو تدو هیکارشناسان مسئول ته یفهرست اسام

اجتماعی و فرهنگی جمهوري ، عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي 

 1398اسالمی ایران در سال 

 »هاي اجراییاحکام برنامه با برنامه انطباق چهارم:جلد «

 

 ردیف امور کنندگانتهیه اسامی

 جواد اوالدغفاري

ریزي، نظارت و برنامه
 آمایش سرزمین

1 

 2 فاطمه سرائی

 3 سیاوش عامري گلستان

 4 محسن آقازاده

 5 سپیده ساقریچی

 6 رحیم محمدي صالح

 7 سید مجتبی حسینی

 محبوب خلجانیحمید 
امور هماهنگی و تلفیق 

 بودجه
8 
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