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 كل كشور 1399بررسي اليحه بودجه سال 

 حوزه زنان و خانواده . 14

 

 

 
 

 

 

 خالصه مديريتي  

توان موارد مي در حوزه زنان، خانواده و كودكان را 1399ترين نكات قابل توجه در اليحه بودجه سال مهم

 زير برشمرد: 

 

 های كلي جمعيت خانوار با سياستمغايرت طرح معيشتي . 1

ميليارد ريال براي  310.000در مجموع  «24»بند  ،«14»، ذيل تبصره 1399در اليحه بودجه سال 

نگاهي . در نظر گرفته شده استها اجراي طرح معيشتي خانوار از محل منابع حاصل از هدفمندي يارانه

طرح جهت كاهش فشار اقتصادي حاصل از  دهد اگرچه اينمي به جزئيات طرح معيشتي خانوار نشان

افزايش بنزين بر خانوارها تهيه شده با اين حال احصاي سهم هر فرد عضو خانوار از كل مبلغ ذكر شده 

با افزايش تعداد خانوار، سهم هر عضو خانوار كاهش  دهدمي عد خانوار(، نشانتوسط دولت )به تناسب بُ

 51نفره دوهزار تومان و سهم عضو خانوار  29نفره حدود هفتر براي نمونه سهم هر عضو خانوا. يابدمي

تحديد مواليد در هاي احياكننده سياستنوعي بهتوان گفت، اين طرح مي درحقيقت. هزار تومان است

. باشدمي 1393كلي جمعيت ابالغي مقام معظم رهبري در سال هاي كشور بوده و در مغايرت با سياست

هاي كلي سياست با رعايت»قيد دن كرمجلس شوراي اسالمي با اضافه د شويم بر اين اساس پيشنهاد

 «24»، دولت را مكلف به بازنگري در نحوه تخصيص اعتبارات بند مقرر در اليحه به انتهاي بند« جمعيت

 كلي جمعيت در كشور باشد.هاي نمايد تا در راستاي اجراي سياست« 14»تبصره 

 

ها سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف جدول هدفمندی يارانهحذف موضوع بيمه زنان . 2

 «25»بند  «14»تبصره  از

از محل منابع هدفمندي « بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست» طي سنوات گذشته براي موضوع

. شدمي حمايتي، اعتبار در نظر گرفتههاي در كنار موضوع رفع فقر از افراد تحت پوشش سازمانها يارانه

با اين حال در اليحه بودجه سال . سه هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود ،اين رقم در سال گذشته

كاهش فقر خانوارهاي تحت حمايت كميته » به موضوعها مصارف هدفمندي يارانه «25»ذيل بند  1399

اجراي ماده »، «اجراي قانون حمايت از معلولين»موضوعاتي چون « امداد امام )ره( و سازمان بهزيستي
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قانون جامع  (38)اجراي تبصره ذيل ماده »و « قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت (6)

« بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست»موضوع ه و در مقابل اضافه شد «رساني ايثارگرانخدمات

. بر اين سهم هريك از موضوعات ذكر شده ذيل اين بند نيز مشخص نشده استعالوه. حذف شده است

زنان سرپرست خانوار از اين پذيري اين در حالي است كه با توجه به افزايش نرخ تورم در كشور و آسيب

تواند مين سرپرست خانوار و بدسرپرست ضروري بوده و تا حدودي الزام دولت به اجراي بيمه زنامسئله، 

 آينده و فقر اقتصادي بكاهد.تأمين  ويژه نگراني ازبهها پيش روي اين خانوادههاي از چالش

 

الحسنه قرض الحاق وامضرورت ازدواج جوانان و الحسنه قرض تسهيالتضعف عملكرد . 3

 الحسنهفرزند به ذيل مصارف منابع قرضتولد 

راي بازدواج الحسنه قرض تسهيالتدهد ميزان مي نشان 1399هاي اليحه بودجه سال تبصرهنگاهي به 

 . ستميليون تومان براي هر زوج ذكر شده ا 30بدون افزايش و همچون سال گذشته يعني  ،جوانان

درصد متقاضيان وام  69دهد تنها مي ازدواج نشانالحسنه قرض بررسي عملكرد اعطاي تسهيالت

استان كهگيلويه و بويراحمد . اندازدواج شدهالحسنه قرض قادر به دريافت وام 1398ماهه اول سال 6در 

ترتيب كمترين درصد به 63درصد و كرمان با  62درصد، خراسان رضوي با  60خوزستان با ، درصد 54با 

كه مبلغ  1397اين در حالي است كه در سال . اندادهخود اختصاص دكنندگان وام را بهدرصد دريافت

 94ميليون تومان در نظر گرفته شده بود، تعداد افراد موفق به دريافت وام  15ازدواج  الحسنه قرض وام

ميليون تومان براي  30ازدواج به الحسنه قرض رسد افزايش واممي نظربه. بوده است 1درصد در كل كشور

ها گيري بيشتر بانكهزار تومان براي هر زوج، منجر به سخت 552بلغ اقساط به و افزايش م 1398سال 

اگرچه با . ثير نهاده استأكنندگان وام تدر موضوع ضامن شده و همين مسئله بر كاهش درصد دريافت

در مقايسه  1397در سال ها درصدي ازدواج 19توجه به افزايش نرخ تورم در كشور و همچنين كاهش 

با اين حال بايستي به اين  ،گذشته ممكن است پيشنهاد افزايش وام ازدواج جوانان طرح گرددبا سال 

و د شونميمنجر به تسهيل ازدواج جوانان  نكته نيز توجه كرد كه افزايش مداوم و هرساله وام لزوماً

نيز ارائه تسهيل در اين حوزه، پيشنهاداتي در حوزه اشتغال و مسكن جوانان منظور به تر استمناسب

منجر به ناديده انگاشتن ساير  ،بر اين تمركز نمايندگان محترم بر ضرورت افزايش وام ازدواج؛ عالوهدشو

ويژه موضوع فرزندآوري و ضرورت ارائه تسهيالت در اين زمينه مهم در حوزه زنان و خانواده بههاي بخش

هاي و افزايش خانواده 1396با سال در مقايسه  1397درصدي نرخ مواليد در سال  8كاهش . شده است

بر لزوم ارائه مشوق در راستاي فرزندآوري  1395درصد خانوارها در سرشماري سال  30فرزند به تك

                                                 
ها به شماره در پاسخ به درخواست مركز پژوهش 13/8/1398ص مورخ /17737/42. پاسخ وزارت ورزش و جوانان به شماره 1

7971/16200-82. 
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پيش روي حفظ سالمت مادر و نوزاد، هزينه تغذيه، پوشاك و لوازم هاي ويژه آنكه هزينهبه ،كيد داردأت

از افزايش تعداد ها منجر به نگراني بسياري از خانواده. و...آموزشي و فراغتي هاي بهداشتي كودك و هزينه

 فرزندان شده است.

الحسنه شرط ثابت ماندن وام قرضبه، 1399شود در اليحه بودجه سال مي بر اين اساس پيشنهاد

 «فرزندآوريالحسنه قرض تسهيالت»بانكي به موضوع الحسنه قرض يكي از مصارف منابعازدواج 

 . اختصاص يابد

ابل جعل آزمايي و غيرقفرزند قابل راستيالحسنه قرض عبارت ديگر با توجه به اينكه تسهيالتبه

 هدف ، باشودمي در امور ضروري و حائز اهميت پيشنهادالحسنه قرض كرد منابعهزينهمنظور به هستند،

 است موظف ايران اسالمي جمهوری مركزی بانک جمعيت، موضوع در نظام كلي سياست تحقق

 بعمنا كليه مجموع از خود سهم اندازه به كند ملزم را كشور اعتباری مؤسسات و هابانک كليه

 «فرزند تولد الحسنهقرض تسهيالت» پرداخت در ،الحسنه نظام بانكيقرض جاری و اندازپس

 (100،000،000)ميليون  صد، 1399سال مبلغ اين تسهيالت برای كليه متولدين . نمايند اقدام

 خواهد بود. سالهبازپرداخت سه دوره ريال با

 

 پذيریپراكندگي اعتبارات با ماهيت يكسان در حوزه زنان و خانواده و كاهش نظارت. 4

جزا اما در قالب سه شرح فعاليت م، براي معاونت امور زنان و خانواده 1399در اليحه بودجه سال 

بيني شده اعتباراتي پيش« آماريهاي گردآوري و تحليل داده»تحت عنوان  لحاظ محتوايي مشابهبه

 حوزه زنان وهاي ، احصا و سنجش شاخصتدوين»با شرح فعاليت 1703016007هاي كد برنامه. است

گردآوري »ت با شرح فعالي 1708015002،  ميليون ريال 35000و اعتبار « هاي آنخانواده و ارائه گزارش

كد  وميليون ريال  20000و اعتبار  «عدالت جنسيتيهاي آماري مرتبط با شاخصهاي و تحليل داده

 21000و اعتبار  «آماريهاي و تحليل دادهتأمين  توليد،»با شرح فعاليت  فعاليت 

اما در سه بخش مجزا اعتبار دريافت  ،ماهيت يكساني هستنددارای همگي ميليون ريال 

آماري در هاي هگردآوري و تحليل داد ،جهت توليد ،اساس براي معاونت زنان و خانوادهبر اين . اندنموده

اي يك اينكه چرا بر. ميليون ريال پيشنهاد داده شده است كه رقم قابل توجهي است 76.000مجموع 

 حل ابهامم، چه تفاوتي با ديگري دارد موضوع يكسان، سه شرح فعاليت مجزا تعريف شده و هريك دقيقاً

 است.

 متفرقه نشانهاي ازسوي ديگر نگاهي به برخي موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده در رديف

ها اجرايي در حال پيگيري است و ذكر مجدد آنهاي دستگاههاي برنامهدهد اين موضوعات در ذيل مي

. رسدنظر نميشده و چندان منطقي بهو اتالف منابع مالي كشور كاري در اين بخش منجر به موازي
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شاهد اعتبارات براي موضوعات مشابه اما در جداول متفاوت  1399عبارت ديگر در اليحه بودجه سال به

 باشد.مي اعتباراتو هدررفت كرد در هزينهكاري موازي يامعنهستيم كه به

 با كد برنامه «اجتماعيهاي رصد و كنترل آسيب»عنوان مثال وزارت كشور ذيل برنامه به

 شاننذيل اين برنامه هاي شرح فعاليت. كندمي ميليارد ريال دريافت 103در مجموع  1002018000

كنترل »، «ديدگان اجتماعي و متكديانساماندهي آسيب»دهد اعتبار ياد شده براي موضوعاتي چون مي

 طقاجتماعي در مناهاي راهبري كاهش آسيب»، «كنترل و كاهش مفاسد اخالقي»، «و كاهش اعتياد

در  بيني شده است يعني همان موضوعاتي كهپيش« كنترل و كاهش طالق»، «بحراني و حاشيه شهرها

يز ن)اعتبارات متفرقه(  9جدول  550000-16رديف « اجتماعيهاي سيبآكنترل و كاهش »طرح جامع 

 در دست پيگيري است.

گردآوري و » با عنوانخود اي بودجههاي بر اين معاونت امور زنان و خانواده نيز در ذيل رديفعالوه

افت ميليون ريال اعتبار دري 20.000 «عدالت جنسيتيهاي آماري مرتبط با شاخصهاي تحليل داده

جراي ماده اتقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن موضوع »موضوع  نوعي تكرارخواهد كرد كه به

بارات اينكه چرا اين اعت. است 9جدول  در 550000-46در رديف « قانون برنامه ششم توسعه (101)

ويژه به. تمحل ابهام اس ،ذكر شده مشتركاً 4واحده و پيوست ماده 9شماره صورت پراكنده در جدول به

  . اهد بودكرد اعتبارات نيز خوكاهش امكان نظارت بر نحوه هزينه ،كه نتيجه اين اعتبارات پراكنده

 

 هلأدار متكاهش اعتبارات بيمه زنان خانه. 5

 مكلف شده «صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير» 1399در اليحه بودجه سال 

ه اجتماعي را با سهم پايه چهارصد هزار تومان براي هر زن تحت پوشش بيممتأهل  دارزن خانه 31.100

قايسه با ت كه در مميليون ريال اس 124.830بيني شده براي اين موضوع مجموع اعتبار پيش. قرار دهد

 نميزاي كاهش امعندرصدي اعتبار اين برنامه به 5كاهش . درصد كاهش يافته است 5سال گذشته 

ويژه آنكه براساس بند به. گرددبوده و از نكات منفي اليحه تلقي ميمتأهل  دارحمايت دولت از زنان خانه

 راستاي رد است مكلف اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت»( قانون برنامه ششم توسعه 103ماده )« ب»

 براي زمال طرح و بررسي قانون اين شدن االجراالزم تاريخ از ماهشش ظرف خانواده تحكيم هايسياست

 ارائه قانوني گيريتصميم جهت و فراهم را فرزند سه داراي حداقل دارخانه زنان اجتماعي بيمه ايجاد

رسد مي نظر( قانون برنامه ششم توسعه به103ماده )« ب»بند بر اين با توجه به نص عالوه. «نمايد

فاه اجتماعي كار و ر، بايستي ذيل اعتبارات وزارت تعاونمتأهل  داراعتبارات بيمه اجتماعي زنان خانه

 اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير.ديده شود نه صندوق 
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5 

  1399در اليحه بودجه سال موضوع تحكيم خانواده  بودنرنگ كم. 6

دهد ذيل نشان مي« راهبري زنان و حمايت از تحكيم خانواده»هاي ذيل برنامه نگاهي به شرح فعاليت

تقاي فرزندآوري اين برنامه هيچ شرح فعاليتي در راستاي تحكيم نهاد خانواده، بهبود وضعيت ازدواج و ار

ار زسوی ديگر افزايش اعتبا. مل استأل تدر كشور و همچنين كاهش طالق ذكر نشده است كه قاب

و ها حمايت از تشكل»درصدی 74و « ارتقای موقعيت شغلي زنان» درصدی شرح فعاليت 100

و  نشان از اين نكته دارد كه معاونت امور زنان و خانواده موضوع افزايش« زنانهای تعاوني

لويت ونهاد خانواده در ا تحكيمهای بهبود مشاركت اقتصادی زنان را در مقابل بهبود شاخص

 . قرار داده است

 محورخانواده ايجامعه تحكيم و بر تقويت، برنامه ششم توسعه (102)اين در حالي است كه در ماده 

 نگينميا كاهش و كنترل جهت مناسب سازيذيل موضوعاتي زمينه خانواده تعالي و تحكيم و تقويت و

 جهت سازينهبرنامه، زمي قانون اجراي طول در پايه سال به نسبت( % 10) درصد ده ميزان به ازدواج سن

 انونق اجراي درطول باروري سن در زن هر ازايبه فرزند 5/2 حداقل به( TFR) باروري نرخ افزايش

 ارزش صالح، رزندف تربيت و فرزندآوري آسان، و پايدار موفق، ازدواج ترويج از حمايت و برنامه، پشتيباني

 انات، ارائهامك و تسهيالت اعطاي و قانوني سازوكارهاي و تمهيد طريق از فرزندآوري و ازدواج دانستن

واتي، سن بودجه قالب در فرزند داراي هايزوج اولويت با مسكن اجاره و ساخت امكانات و تسهيالت

 سالپنج كمستد و حين قبل، هاخانواده اولويت با جوانان و نوجوانان والنهئمس و مستمر مشاوره و آموزش

 درمان بهداشت، پرورش، و آموزش هايوزارتخانه ويژهبه ربط،ذي هايدستگاه همه توسط ازدواج از پس

 ولتيد عالي آموزش و عمومي آموزشي مؤسسات بهزيستي، سازمان جوانان، و ورزش و پزشكي آموزش و

 و مشاوره تخدما برخورداري با ربطذي نهادهاي ساير و مشاوره و روانشناسي نظام سازمان غيردولتي، و

 كيد شده است.أت. تكميلي و... و پايه هايبيمه مزاياي و تسهيالت از روانشناسي

 

ساخت و واردات و توزيع ، مثبت بودن توجه به موضوع نظارت فرايندی بر طراحي. 7

 ميليون ريال برای آن 12000بازی و اختصاص اسباب

توليد آثار متناسب تربيتي و پرورشي كودكان و »ذيل برنامه براي اولين بار  1399در اليحه بودجه سال 

نظارت فرايندی بر طراحي، »شرح فعاليتي با عنوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان « نوجوانان

نظارت بر  كه اقدام مثبتي در راستای تعريف شده است« بازیواردات و توزيع اسباب، ساخت

كه رهبر آنويژه به. شودمي پذيری كودك تلقيفرايند جامعه ثيرگذار درأاين موضوع مهم و ت

در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به موضوع  19/9/1392معظم انقالب اسالمي در تاريخ 
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خارجي و همچنين  توليد هاي بازيدر فرايند تهاجم فرهنگي و لزوم نظارت بر اسبابها بازينقش اسباب

 .اندنمودهكيد أدار و تهيه پيوست فرهنگي در اين راستا تابازي داخلي معناسباب

 

 مقدمه

در اين راستا و ميزان اعتبارات اختصاص ها دولتهاي قوانين بودجه سنواتي يكي از منابع شناخت سياست

براي حوزه زنان و خانواده شده بيني پيشرو به بررسي اعتبارات  گزارش پيش. باشندها مييافته به آن

عنوان چه اعتباراتي را بايد به با توجه به ماهيت اين حوزه اينكه دقيقاًبا اين حال . خواهد پرداخت

اين . اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه زنان و خانواده محسوب نمود مورد مناقشه است

عنوان موضوعات فرابخشي، طيف وسيعي از به« نوادهخا» و« زن» علت دربرداشتن دو موضوعحوزه به

 گيرد؛ درحقيقت كمتر موضوعي رارا به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم دربرميها ها و برنامهفعاليت

بيني نگاهي به اعتبارات پيش. نحوي از انحا با اين دو موضوع ارتباط نداشته باشدتوان يافت كه بهمي

طور غيرمستقيم مرتبط با حوزه دهد بسياري از اعتبارات بهمي سنواتي نشانشده در قوانين بودجه 

خانواده است: اعتبارات مرتبط با يارانه نان، يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها، اجراي طرح معيشتي خانوار، 

تبارات يارانه شير، تمامي اعتبارات مرتبط با حوزه سالمت و بهداشت، آموزش و پرورش و آموزش عالي، اع

نوعي در خدمت ارتقاي معيشت همگي به. كميته امداد امام خميني )ره( و بنياد شهيد و امور ايثارگران و...

عبارت ديگر در يك رويكرد حداكثري به. مرتبط با آن استهاي و سالمت اعضاي خانواده و بهبود شاخص

شده در بيني پيش م اعتباراتمختلف، بخش اعظهاي و براساس توجه به آثار اختصاص بودجه در بخش

با اين حال پذيرش اين رويكرد مانع از ارائه . توان مرتبط با اين حوزه قلمداد نمودمي بودجه سنواتي را

نوعي مرتبط با اين حوزه بوده چراكه بر اين اساس همه اعتبارات به ،گرددمي هرگونه تحليل در اين حوزه

تر است با اتخاذ بر همين اساس مناسب. دشومي دها غيرممكنو رويكرها و در اين شرايط فهم اولويت

صورت مستقيم اعتباراتي براي موضوع زنان و خانواده در رويكرد حداقلي به احصاي مواردي كه در آن به

با توجه به مطالب فوق و نظر به عدم اجماع درخصوص اينكه چه . نظر گرفته شده است، پرداخته شود

شده  بينيپيش به احصاي اعتبارات مستقيم اين گزارش صرفاً ،اين حوزه قلمداد نمود اعتباراتي را بايد در

 پردازد.ميبراي اين حوزه 

در اين گزارش اعتبارات مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوزه  :مالحظات

علت تخصصي بودن سالمت زنان و خانواده و اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران ديده نشده )به

ياد هاي تخصصي حوزههاي اعتبارات( و جهت اطالع از وضعيت رشد يا تغييرات آنها بايستي به گزارش

  . رجوع شودها در مركز پژوهش شده
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 1399تصوير كالن بودجه پيشنهادی برای حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجه سال 

 .1399اليحه بودجه هاي اعتبارات و موضوعات مرتبط در تبصره .1

هاي هاي سياستگذار و دستگاهدر دو بخش دستگاه هاي اصليشده در قالب دستگاهبيني پيش اعتبارات .2

 .اجرايي

 .شده براساس برنامه و شرح اقدامات مرتبط با حوزه زنان و خانوادهبيني پيش اعتبارات .3

 .هاي متفرقهاعتبارات رديف .4

 

 واحدهمادههای الف( اعتبارات و موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خاواده در تبصره

، نشان از عدم تغيير قابل توجهي 1399اليحه بودجه كل كشور در سال واحده ماده هايبررسي تبصره

 كسريتأمين  هلين،أبخشي به احداث خوابگاه متلويتوا. در موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده دارد

به الحسنه ازدواج اولويت پرداخت تسهيالت قرضمعسر،  زنان اولويت با معسر محكومان ديه اعتبارات

لويت والحسنه جهت كمك به زندانيان با اارائه تسهيالت قرضميليون تومان براي هر زوج،  30ميزان 

و زندانيان مهريه ازجمله موضوعاتي هستند كه مرتبط با حوزه زنان و خانواده بوده و در سال زندانيان زن 

قابل توجه كه در قانون بودجه تنها موضوع . گنجانده شده بودندواحده ماده هايگذشته نيز در تبصره

ماه سال آبانچراكه اين طرح از  ،ستهااعتبار طرح معيشتي خانوار، سال قبل مسبوق به سابقه نبوده

بيني پيش 1398و به دنبال افزايش قيمت بنزين ازسوي دولت آغاز شد و در قانون بودجه سال  1398

 نشده بود.

 

  1399اليحه بودجه سال های مقايسه تبصره. 1جدول 

 در حوزه زنان و خانواده 1398با قانون بودجه سال 

در حوزه  1398قانون بودجه سال های متن تبصره

 زنان و خانواده

در حوزه  1399اليحه  بودجه سال های متن تبصره

 زنان و خانواده

 و يآموزش مؤسسات ها،دانشگاه به (الف ـ «9» تبصره

 شوديم داده اجازه يفناور و علم يهاپارك و يپژوهش

 درآمد عملكرد سقف تا خود يامناهاي هيئت بيتصو با

 از التيتسه به أخذ نسبت 1397 سال ياختصاص

 كنند اقدام خود ارياخت در اموال قيتوث محل از هابانك

 يهاييدارا تملكهاي طرح ليتكم جهت در و

 نيمتأهل يهاخوابگاه احداث تياولو با و خود ياهيسرما

 توسعه ششم برنامه قانون( 103) ماده« پ»بند  موضوع

 درآمد محل از اقساط بازپرداخت به نسبت و استفاده

 . كنند اقدام خود ياختصاص

 و آموزشي مؤسسات ها،دانشگاه به (الف ـ «9» تبصره

 با شودمي داده اجازه يفناور و علم يهاپارك و پژوهشي

 درآمد عملكرد سقف تا خود امناي هايتئيه بيتصو

 هابانك از التيتسه أخذ به نسبت 1398سال  اختصاصي

 جهت در و كنند اقدام خود ارياخت در اموال قيتوث محل از

 با و خود ايهيسرماهاي ييدارا تملك هايطرح ليتكم

 ماده« پ»بند  موضوع نيمتأهل يهاخوابگاه  احداث تياولو

 به نسبت و استفاده توسعه ششم برنامه قانون( 103)

  .كنند اقدام خود اختصاصي درآمد محل از اقساط بازپرداخت
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در حوزه  1398قانون بودجه سال های متن تبصره

 زنان و خانواده

در حوزه  1399اليحه  بودجه سال های متن تبصره

 زنان و خانواده

نسبت به   مكلفند انيدانشجو رفاه يهاصندوق 

منظور به خود يهاتيفعال در الزم اعتبار ينيبشيپ

 یهاخوابگاه احداث كارمزد و سود ارانهي پرداخت

 .كنند اقدام نيمتأهل

 ينيبشيپ به نسبت مكلفند انيدانشجو رفاه يهاصندوق

 ودس ارانهي پرداختمنظور به خود يهاتيفعال در الزم اعتبار

 اقدام نيمتأهل یهاخوابگاه احداث تياولو با كارمزد و

 .كنند

منظور تأمين كسري اعتبارات به (لفا ـ «11» تبصره

ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با 

همچنين و  زنان معسر سرپرست خانواراولويت 

مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده 

المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با بيت

هاي بدني ت نظارت صندوق تأمين خسارتئتصويب هي

رآمد حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد ريال از منابع د

قانون ( 24) ماده« ج»و « ث»انه موضوع بندهاي يسال

شده به شخص ثالث در اثر  اجباري خسارات واردبيمه 

را از  20/2/1395حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

اين ( 7) جدول شماره 110600محل اعتبارات رديف 

مديرعامل صندوق مزبور . قانون دريافت و هزينه كند

 همكلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ يادشده را ب

اختيار وزارت دادگستري ماهه در نسبت در مقاطع سه

وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد . قرار دهد

 هاي برنامه وماه يكبار به كميسيون اين بند را هر سه

ي و يبودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضا

 .حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند

تأمين كسري اعتبارات ديه منظور به (لفا ـ «11» هتبصر

محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت 

و همچنين مواردي كه زنان معسر سرپرست خانوار 

 المال يا دولتپرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بيت

ت نظارت ئاست، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هي

 ه هزار و پانصدهاي بدني حداكثر تا سصندوق تأمين خسارت

و « ث»انه موضوع بندهاي يريال از منابع درآمد سال ميليارد

شده به  قانون بيمه اجباري خسارات وارد( 24) ماده« ج»

شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

جدول  110600را از محل اعتبارات رديف  20/2/1395

يرعامل مد. اين قانون دريافت و هزينه كند( 7) شماره

صندوق مزبور مكلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ 

ماهه در اختيار وزارت نسبت در مقاطع سه يادشده را به

وزارت دادگستري مكلف است گزارش . دادگستري قرار دهد

برنامه هاي ماه يكبار به كميسيون عملكرد اين بند را هر سه

و حقوقي  ييو بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضا

 .مجلس شوراي اسالمي ارائه كند

- 
ميليارد  310000اختصاص  - «24»بند  ـ «14» تبصره

 طرح حمايت معيشتي خانوارهاريال براي اجراي 

 84000اختصاص مبلغ  - «19»بند  ـ «14» تبصره

براي ها هدفمندي يارانهاز ميليارد ريال از منابع حاصل 

طريق افزايش كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از 

پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط 

هاي كميته امداد امام حمايتي مددجويان و پشت نوبتي

بيمه باشد و مي خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور

سه هزار . زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست

پرست ميليارد ريال از اعتبار اين رديف براي بيمه زنان سر

 يابد.مي ست اختصاصربدسرپ خانوار و

 155500اختصاص مبلغ  - «25»بند  ـ «14» تبصره

جهت ها ميليارد ريال از منبع حاصل از هدفمندي يارانه

كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد امام 

خميني )ره( و سازمان بهزيستي، اجراي قانون حمايت از 

راي قانون حمايت از حقوق افراد دا (6)معلولين اجراي ماده 

( قانون جامع 38معلوليت، اجراي تبصره ذيل ماده )

 رساني ايثارگرانخدمت

 ازدواجحمايت از منظور به -«الف» بند - «16» تبصره

جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است 

نظام بانكي، الحسنه قرض انداز و جارياز محل پس

هايي كه تاريخ عقد ازدواج به زوجالحسنه قرض تسهيالت

 ازدواجحمايت از منظور به - «الف»بند  ـ «16» تبصره

جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از 

 نظام بانكي، تسهيالتالحسنه قرض انداز و جاريمحل پس

هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها ازدواج به زوجالحسنه قرض
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در حوزه  1398قانون بودجه سال های متن تبصره

 زنان و خانواده

در حوزه  1399اليحه  بودجه سال های متن تبصره

 زنان و خانواده

باشد و تاكنون وام ازدواج مي 1/1/1396ازدواج آنها بعد از 

. اند، با اولويت نخست پرداخت كنددريافت نكرده

در ها ازدواج براي هريك از زوجالحسنه قرض تسهيالت

با دوره بازپرداخت ريال  سيصد ميليون 1398سال 

بانك . ضامن معتبر و سفته است خذ يكاساله با پنج

عنوان تواند يارانه پرداختي به اشخاص را بهمركزي مي

بانك مركزي جمهوري . تضمين در اين زمينه بپذيرد

اسالمي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر 

ماه يكبار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي  شش

 .اسالمي ارائه كند

باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت مي 1/1/1396بعد از 

 تسهيالت. نخست پرداخت كند اند، با اولويتنكرده

 1399ها در سال ازدواج براي هريك از زوجالحسنه قرض

خذ يك اساله با ريال با دوره بازپرداخت پنج سيصد ميليون

 .ضامن معتبر و سفته است

 

 ماده« ب»در اجراي بند  - «ب» بند - «16» تبصره

م قانون احكا( 52) قانون برنامه ششم توسعه و ماده( 83)

هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري دائمي برنامه

هاي عامل مبلغ اسالمي ايران مكلف است از طريق بانك

ريال ( 50.000.000.000.000) پنجاه هزار ميليارد

بانكي و رشد مبلغ مزبور الحسنه قرض هايسپرده مانده

 (3.500.000.0000 وپنج هزار ميلياردرا به تفكيك سي

 )ره( و پانزده هزار امداد امام خمينيريال به كميته 

ريال به سازمان  15.000.000.000.000رد ميليا

ربط به هاي ذيبهزيستي كشور با معرفي دستگاه

اشتغال مددجويي با هاي طرح مددجويان و كارفرمايان

 صورت تسهيالتبه اولويت زنان سرپرست خانوار

در صورتي كه هريك از . پرداخت كندالحسنه قرض

 هاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيالتتگاهدس

يه استفاده كنند، سهم 1398خود را تا پايان آذرماه سال 

 .گيردمذكور به دستگاه ديگر تعلق مي

( 83) ماده« ب»در اجراي بند  - «ب»بند  ـ «16» تبصره

ي قانون احكام دائم( 52) قانون برنامه ششم توسعه و ماده

كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي  توسعههاي برنامه

 هاي عامل مبلغ پنجاه هزارايران مكلف است از طريق بانك

هاي ريال مانده سپرده 500.000.000.000 ميليارد

وپنج مبلغ مزبور را به تفكيك سي بانكي و رشدالحسنه قرض

كميته امداد  ريال به 35.000.000.000.000 هزار ميليارد

 150.000.000.000 پانزده هزار ميلياردامام خميني)ره( و 

هاي معرفي دستگاه ريال به سازمان بهزيستي كشور با

هاي اشتغال مددجويان و كارفرمايان طرح ربط بهذي

صورت به اولويت زنان سرپرست خانوارمددجويي با 

 .پرداخت كندالحسنه قرض تسهيالت

 

 قانون( 77) در اجراي ماده - «ج»بند  ـ «16» تبصره

ي الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مال

 200.000.000.0000 هزار ميليارد مبلغ دو، (2) دولت

ها، در اختيار ستاد بانكالحسنه قرض ريال از منابع

ان گيرد تا به زندانيمردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي

اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار نيازمند با 

 .پرداخت شود ،مهريه

قانون ( 77) در اجراي ماده - «ج»بند  ـ «16» تبصره

الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

 2.000.000.000.000 هزار ميليارد مبلغ دو(، 2) دولت

ي ها، در اختيار ستاد مردمبانكالحسنه قرض ريال از منابع

ند با گيرد تا به زندانيان نيازممي رسيدگي به امور ديه قرار

، پرداخت اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه

 .شود

 

 مل است:أدرخصوص جدول فوق نكات زير قابل ت 

 ت: ، توجه به نكات زير ضروري اس1399اليحه بودجه سال واحده ماده «9»درخصوص تبصره . 1 
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 اتاعتبار از بخشي است مكلف دولت»( قانون برنامه ششم توسعه 103ماده )« پ»براساس بند  

 اختصاص متأهل دانشجويان براي مناسب هايخوابگاه تأمين به سنواتي بودجه قالب در را خود عمراني

لت طي چند سال بر همين مبنا دو .«باشدمي فرزند داراي زوج با هاخوابگاه اين از استفاده اولويت. دهد

 يفناور و علم يهاپارك و پژوهشي و آموزشي مؤسسات ها،دانشگاه بهگذشته در قالب بودجه سنواتي 

 التيهتس خذا به نسبت اختصاصي درآمد عملكرد سقف تا خود امناي هايتئيه بيتصو با دهدمي اجازه

هاي ييدارا تملك هايطرح ليتكم جهت در و كنند اقدام خود ارياخت در اموال قيتوث محل از هابانك از

 رنامهب قانون( 103) ماده« پ»بند  موضوع نيمتأهل يهاوابگاهخ احداث تياولو با و خوداي هيسرما

 .كنند اقدام خود اختصاصي درآمد محل از اقساط بازپرداخت به نسبت و استفاده توسعه ششم

دهد وزارت علوم، مي نشان 1398ماهه نخست سال 6با اين حال بررسي عملكرد اين بند در 

ش پزشكي در اين زمينه فاقد عملكرد مشخصي زتحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آمو

فاقد خوابگاه دانشجويي ها علم و فناوري و پژوهشكدههاي ازسوي ديگر با توجه به اينكه پارك 1اند.بوده

( قانون برنامه 103ماده )« پ»و ارجاع به بند  «9»تبصره « الف»د در ابتداي بنها هستند ذكر نام آن

به موضوع احداث  صرفاً، ( قانون برنامه103ماده )« پ»معناست؛ چراكه در بند ششم توسعه بي

 اي.تملك دارايي سرمايههاي هلي اشاره شده است نه اجراي ساير طرحأمتهاي خوابگاه

رد ريال ميليا 310000در مجموع  ـ« 24»بند ـ « 14»، ذيل تبصره 1399در اليحه بودجه سال . 2

. ده استشدر نظر گرفته ها براي اجراي طرح معيشتي خانوار از محل منابع حاصل از هدفمندي يارانه

ز توجه به اين نكته ضروري است كه اين طرح ا« طرح معيشتي خانوارها» درخصوص موضوع اجراي

عيشتي ممبلغ طرح حمايت  .توسط دولت و به دنبال افزايش قيمت بنزين آغاز شد 1398ماه سال انبآ

براساس . است تعيين شدههزار تومان  205هزار تومان تا سقف حداكثر  55دولت برمبناي بعد خانوار و از 

تومان،  هزار 138نفره هزار تومان، سه 103هزار تومان، دونفره  55نفره به خانوارهاي تك اين طرح

 .هزار تومان پرداخت خواهد شد 205 نفره و بيشترهزار تومان و پنج 172چهارنفره 

دهد اگرچه اين طرح در جهت كاهش فشار مي نگاهي به جزئيات طرح معيشتي خانوار نشان

خانوار از اقتصادي حاصل از افزايش بنزين بر خانوارها تنظيم شده با اين حال احصاي سهم هر فرد عضو 

دهد در اين طرح با افزايش تعداد افراد مي عد خانوار(، نشانكل مبلغ ذكر شده توسط دولت )به تناسب بُ

ويژه آنكه رقم پرداخت كمك معيشتي دولت براي خانوارهاي يابد بهمي خانوار، سهم هر عضو كاهش

نفره مبلغ ن طرح يك خانواده يكعبارت ديگر در ايبه. نفره مساوي استپنجنفره و بيشتر با خانواده 6

اما مبلغ در نظر  ،هزار توماني عضو خانوار است 55ي سهم امعنكند كه بهمي هزار تومان دريافت 55

هزار تومان تعيين شده يعني سهم هر عضو اين خانوار  103گرفته شده براي خانواده دونفره )يك زوج( 

                                                 
ها به شماره پژوهشدر پاسخ به درخواست مركز  17/9/1398مورخ  524594. پاسخ سازمان برنامه و بودجه به شماره 1

 5/9/1398مورخ  8981/16200-82
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 تر نيزملأافزايش تعداد افراد عضو خانوار قابل ت اين كاهش با. هزار تومان كاهش يافته است 51به 

هزار تومان، خانواده  46نفره )والدين و يك فرزند( به نحوي كه سهم هر عضو خانواده سهگردد بهمي

هزار   41نفره )والدين و سه فرزند( به پنجهزار تومان، خانواده  43)والدين و دو فرزند( به  نفرهچهار

بدين ترتيب . هزار تومان براي هر فرد تنزل يافته است 34)والدين و چهار فرزند( به  نفره6تومان، خانواده 

. عد خانوار افزايش يافته، رقم پرداختي دولت به هر عضو خانوار كاهش يافته استدر اين طرح هرچه بُ

فره( كاهش نپنجسو سهم هر عضو با افزايش تعداد خانوار )تا خانواده ديگر در اين طرح از يك تعباربه

نفر با  پنجبيش از هاي يافته و ازسوي ديگر  با توجه به ثابت ماندن رقم پرداختي دولت براي خانواده

با توجه به . يافته استتر تنزل رجمعيتپُهاي نفره، اين سهم به شكل مضاعفي براي خانوادهپنجخانواده 

هاي بوده و در تغاير با سياستتحديد مواليد در كشور های احياكننده سياست، اين طرح مطالب فوق

مجلس ضروري است بر اين اساس . باشدمي 1393كلي جمعيت ابالغي مقام معظم رهبري در سال 

دولت را ، به انتهاي اين بند« كلي جمعيتهاي بر سياستمبتني» شوراي اسالمي با اضافه نمودن قيد

نمايد تا در مسير اجراي « 14»تبصره  «24»رات بند مكلف به بازنگري در نحوه تخصيص اعتبا

 كلي جمعيت در كشور  قرار گيرد.هاي سياست

ه كتوجه به اين نكته ضروري است  1399اليحه بودجه سال  «14»تبصره « 25»درخصوص بند ـ 

ندي از محل منابع هدفم« بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست» طي سنوات گذشته براي موضوع

. شدمي ر گرفتهاعتبار در نظ« حمايتيهاي رفع فقر از افراد تحت پوشش سازمان» در كنار موضوعها يارانه

ذيل  1399ل با اين حال در اليحه بودجه سا. اين رقم در سال گذشته سه هزار ميليارد ريال بوده است

اد امام ايت كميته امدكاهش فقر خانوارهاي تحت حم» به موضوعها مصارف هدفمندي يارانه «25»بند 

قانون  (6)اجراي ماده »، «اجراي قانون حمايت از معلولين»موضوعاتي چون « و سازمان بهزيستي (ره)

رساني قانون جامع خدمات (38)اجراي تبصره ذيل ماده » و« حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت

ه بيم»وضوع و در مقابل م ـ براي آن ميليارد ريال 15500بيني مبلغ با پيش ـاضافه شده  «ايثارگران

وعاتي وجه به اضافه شدن موضبر اين با تعالوه. حذف شده است« زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست

ع ( قانون جام38ذيل ماده )اجراي تبصره »و همچنين « اجراي قانون حمايت از معلولين»چون 

هاي ادهفقر خانوكاهش  راستاي، مشخص نيست چه سهمي از اين اعتبار در «رساني به ايثارگرانخدمات

وق نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي است و چه سهمي از آن براي اجراي قانون حمايت از حق

 «25»يل بند با توجه به تفاوت موضوعات ذكر شده ذ. رساني به ايثارگرانمعلولين و قانون جامع خدمات

افزايش منظور به مشخص كردن سهم هريك از موضوعات از مجموع اعتبار يادشده« 14»تبصره  جدول

 . ضروري است« 14»تبصره  شفافيت جدول
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به اي ( قانون برنامه ششم توسعه اشاره79توجه به اين نكته ضروري است كه اگرچه در ماده )

كرد منابع عنوان يكي از موضوعات قابل هزينهبه« بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست» موضوع

 جدول «25»نشده، اما با توجه به اينكه ساير موضوعات ذكر شده در بند ها حاصل از هدفمندي يارانه

نيز « ارگرانرساني به ايثجامع خدمات»و قانون « حمايت از معلولين»ازجمله اجراي قانون « 14»تبصره 

ت به اين بدسرپرس ني پيش روي الحاق بيمه زنان سرپرست خانوار  ومسبوق به سابقه نبوده مانع قانو

پذيري زنان سرپرست خانوار بر اين با توجه به افزايش نرخ تورم در كشور و آسيبعالوه. بند وجود ندارد

 تا حدودي از اين مسئله الزام دولت به اجراي بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست ضروري بوده و

 ادي بكاهد.آينده و فقر اقتصتأمين  ويژه نگراني ازبهها پيش روي اين خانوادههاي ز چالشتواند امي

به  «بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست»عبارت شود مي بر اين اساس پيشنهاد

اضافه شده و رقم « 14»تبصره  «25»در بند ها مجموعه مصارف حاصل از هدفمندی يارانه

 ميليارد ريالي آن برای موضوع بيمه اجتماعي زنان سرپرست 15500اعتبار مشخصي از مجموع 

 خانوار و بدسرپرست لحاظ شود.

ازدواج براي جوانان در سال الحسنه قرض ميزان وامدهد نشان مي« 16»بررسي مفاد تبصره . 3

تنها  1.تميليون تومان براي هر زوج ذكر شده اس 30بدون افزايش و همچون سال گذشته يعني  1399

تغيير رخ داده در اين تبصره در مقايسه با قانون سال قبل،  حذف اجازه به بانك مركزي جهت امكان 

ميليون  30با توجه به اينكه مبلغ اقساط وام . عنوان تضمين بازپرداخت وام بوده استاستفاده از يارانه به

باشد و نظر به اختالف فاحش بين مي هزار تومان 552معادل ، درصد 4توماني براي هر زوج با كارمزد 

از پذيرش مبلغ ها ، بانكاقساط مذكور تومان( با مبلغ 45500يارانه پرداختي ازسوي دولت به هر فرد )

 «16»رسد اين بخش از تبصره مي نظرعبارت ديگر بهبه. زنندمي باز عنوان تعهد بازپرداخت سريارانه به

انه نسبت به يارانه دريافتي افراد، قابليت يباالتر بودن ميزان اقساط ماهدليل به 1398قانون بودجه سال 

 . گرايانه تنظيم نشده استشته و واقعاجرايي ندا

نشان از كاهش درصد  1398،2ماهه اول سال 6ازسوي ديگر بررسي عملكرد وام ازدواج طي 

 پيش دارد.هاي كنندگان وام در مقايسه با سالدريافت

                                                 
ميليون تومان ازسوي مجلس شوراي اسالمي در روند بررسي  30. توجه به اين نكته ضروري است كه افزايش وام ازدواج به 1

ومان ميليون ت15، 1398صورت گرفت و رقم پيشنهادي دولت براي وام ازدواج در اليحه بودجه سال  1398اليحه بودجه سال 
 بود.

 مورد ازدواج به ثبت رسيده است. 289018، 1398ماهه نخست سال 6. براساس اعالم سازمان ثبت احوال كشور در 2



 _______________________________________________________________________________________________________  
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قادر  1398ماهه اول سال 6درصد متقاضيان وام در  69آيد تنها طور كه از جدول فوق برميهمان

 60خوزستان با ، درصد 54استان كهگيلويه و بويراحمد با . اندازدواج شدهالحسنه قرض به دريافت وام

كنندگان وام افتترتيب كمترين درصد دريدرصد به 63درصد و كرمان با  62درصد، خراسان رضوي با 

 15ازدواج  الحسنه قرض كه مبلغ وام 1397اين در حالي است كه در سال . انددادهخود اختصاص را به

بوده  1درصد در كل كشور 94ميليون تومان در نظر گرفته شده بود، تعداد افراد موفق به دريافت وام 

و افزايش  1398ميليون تومان براي سال  30ازدواج به الحسنه قرض رسد افزايش واممي نظربه. است

در موضوع ضامن شده ها گيري بيشتر بانكهزار تومان براي هر زوج، منجر به سخت 552مبلغ اقساط به 

ميداني حاكي از اين هاي گزارش. ثير نهاده استأكنندگان وام تو همين مسئله بر كاهش درصد دريافت

. كنندطلب ميچك بانكي فقره ها براي ضمانت دو يا سه ضامن و چند برخي از بانكمسئله است كه 

اين . هاي دولتي در اين زمينه دارندگيري بيشتري نسبت به بانكهاي خصوصي سختهمچنين بانك

 يک ضامن معتبر و سفتهاخذ با  بايدتوماني  ميليون 30وام  ،درحالي است كه طبق مصوبه مجلس

 . پرداخت شود

ها هاي بانكگيريجاري، سختازدواج در سال الحسنه قرض افزايش مقدار تسهيالتعبارت ديگر به

به همين دليل، بانك . در فرايند اعتبارسنجي و اعطاي تسهيالت به متقاضيان را به دنبال داشته است

شهريور  7تير و  15هاي مركزي مجبور به ابالغ چندباره بخشنامه خود به شبكه بانكي كشور در تاريخ

اخذ »ها به جمله مسال شد و بر ضرورت توجه بانكقانون بودجه ا «16»تبصره « الف»درباره اجراي بند 

اي عمل سليقه ي قانونروند اجراهمچنان در ها با اين حال بانك. دكيد كرأت« يك ضامن معتبر و سفته

ها فقط عنوان نمونه، برخي بانكبه. كنندكرده و متقاضيان دريافت تسهيالت ازدواج را دچار مشكل مي

نمايند و ضامن خصوصي، غيررسمي، قراردادي، پيماني و قبول مي ضمانت ضامن دولتي و رسمي را

 2ند.شماربازنشسته را معتبر نمي

درصدي  19اگرچه با توجه به افزايش نرخ تورم در كشور و همچنين كاهش با توجه به مطالب فوق، 

در مقايسه با سال گذشته ممكن است پيشنهاد افزايش وام ازدواج جوانان ازسوي  1397در سال ها ازدواج

نمايندگان محترم طرح گردد با اين حال بايستي به اين نكته نيز توجه كرد كه افزايش مداوم و هرساله 

امر ازدواج هيل تسمنظور به تر استگردد و مناسبمنجر به تسهيل ازدواج جوانان نمي لزوماًمذكور وام 

بر اين تمركز نمايندگان محترم بر عالوه .پيشنهاداتي در حوزه اشتغال و مسكن جوانان نيز ارائه گردد

ويژه هاي مهم در حوزه زنان و خانواده بهضرورت افزايش وام ازدواج منجر به ناديده انگاشتن ساير بخش

درصدي نرخ مواليد در  8كاهش . شده استموضوع فرزندآوري و ضرورت ارائه تسهيالت در اين زمينه 

                                                 
ها به شماره مركز پژوهشدرخواست در پاسخ به  13/8/1398ص مورخ /17737/42وزارت ورزش و جوانان به شماره پاسخ . 1

7971/16200-82 

2. https://www.ghatreh.com/news/nn48883051/ 

https://www.ghatreh.com/news/nn48883051/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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درصد خانوارها در سرشماري  30فرزند به تكهاي و افزايش خانواده 1396در مقايسه با سال  1397سال 

پيش روي حفظ هاي ويژه آنكه هزينهدارد بهكيد أتبر لزوم ارائه مشوق در راستاي فرزندآوري  1395سال 

. آموزشي و فراغتي و..هاي پوشاك و لوازم بهداشتي كودك و هزينهسالمت مادر و نوزاد، هزينه تغذيه، 

شود مي بر اين اساس پيشنهاد. از افزايش تعداد فرزندان شده استها منجر به نگراني بسياري از خانواده

 ، يكي از مصارف منابعالحسنه ازدواجشرط عدم افزايش وام قرضو به 1399در اليحه بودجه سال 

ذكر است در  شايان). فرزندآوري اختصاص يابدالحسنه قرض بانكي به موضوع تسهيالتالحسنه قرض

 .هزار نوزاد در كشور متولد شده است( 1.366.000در مجموع  1397سال 

بل جعل آزمايي و غيرقافرزند قابل راستيالحسنه قرض با توجه به اينكه تسهيالتبر اين اساس 

شود اين مي در امور ضروري و حائز اهميت پيشنهادالحسنه قرض كرد منابعهزينهمنظور به هستند،

 :دشواضافه  1399اليحه بودجه سال واحده ماده هايتبصره به تبصره
 

 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك جمعيت، موضوع در نظام كلي سياست تحقق هدف با ـ الحاقي تبصره
 منابع كليه مجموع از خود سهم اندازه به كند ملزم را كشور اعتباري مؤسسات و هابانك كليه است موظف

. نمايند مشاركت «فرزند تولد الحسنهقرض تسهيالت» پرداخت درنظام بانكي،  الحسنهقرضانداز و جاري پس
بازپرداخت  دوره ريال با (100،000،000)ميليون  صد، 1399سال متولدين  همبلغ اين تسهيالت براي كلي

 1.خواهد بود سالهسه

 

 های اصلي حوزه زنان و خانوادهب( اعتبارات دستگاه

ه چه علت عدم اجماع درخصوص اينكطور كه ذكر شد احصاي اعتبارات حوزه زنان و خانواده بههمان

در لوايح  با اين حال. توان ذيل اين حوزه محسوب نمود محل مناقشه استمي و اعتباراتي راها دستگاه

انواده خمخاطب اصلي فعاليت آنها منحصر به زنان، يي مواجه هستيم كه هابودجه سنواتي با دستگاه

كودكان  تمام اعتبارات اختصاص داده شده به آنها صرف زنان، خانواده وست و و كودكان ا

وجود،  با اين. قلمداد كردهای اصلي اين حوزه دستگاهعنوان توان بهها را مياين دستگاه. گرددمي

و  شرح وظايف تخصصي، ساختار سازمانيبررسي . ساختار و ماهيت يكساني ندارندها اين دستگاه

كنند ريزي فعاليت ميها در حوزه سياستگذاري و برنامهدهد بخشي از اين دستگاهنشان ميها عملكرد آن

ا نيز هين دستگاهامانند معاونت امور زنان و خانواده و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده؛ برخي از 

شوراي  هاي اجرايي هستند مانند كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،متمركز بر فعاليت

 . )خواهران( هاي ويژه زنانسياستگذاري حوزه علميه خواهران و دانشگاه

 

                                                 
 هزار ميليارد تومان خواهد بود. 13، برآورد مبلغ اين وام براي كليه متولدين 1397. با توجه به تعداد مواليد سال 1
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هاي گاه( دست7-1( و )7ذيل جدول ) 1399توجه به اين نكته ضروري است كه در اليحه بودجه سال 

ذار دستگاه سياستگ 47( در مجموع 7در جدول ). انداجرايي از يكديگر تفكيك شدهسياستگذار و 

به ها تگاهطريق تفكيك دس گويا تالش سازمان برنامه و بودجه در اين بوده كه از. شناسايي شده است

ي مجري را به نهادهاهاي سياستگذار و مجري در اليحه بودجه، نحوه تخصيص اعتبارات دستگاه

ص در اليحه اي در اين خصوبا اين حال با توجه به اينكه هيچ حكم و تبصره. واگذار نمايد سياستگذار

 شكلي بوده و تغييري در نحوه تخصيص ذكر نشده، تفكيك صورت گرفته صرفاً 1399بودجه سال 

نان و زدر حوزه  1399است كه در اليحه بودجه سال گفتني . صورت نگرفته استها اعتبارات دستگاه

ه و ساير عنوان دستگاه سياستگذار قيد شداده تنها شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران بهخانو

با اين حال با توجه . اندذكر شده (7-1عنوان دستگاه مجري در جدول )مرتبط با اين حوزه بههاي دستگاه

ته است فورت نگربه اينكه تفكيك صورت گرفته تنها شكلي بوده و تغييري در نحوه تخصيص اعتبارات ص

 هاآن به سياستگذار و مجري براساس شرح وظايف سازمانيها بندي دستگاهدر اين گزارش نحوه دسته

 (.7-1( و )7بندي ذكر شده در جداول )انجام گرفته است نه تقسيم

ون بودجه سال صورت مجزا و در مقايسه با قانها بهدر ادامه اعتبارات اختصاص يافته به اين دستگاه

 :شودميذكر  1398

 ريز حوزه زنان و خانوادههای سياستگذار و برنامهدستگاه. 1

 لحاظ ساختار و شرح وظايفهاي اصلي حوزه زنان و خانواده بهطور كه گفته شد برخي از دستگاههمان

هاي اين ساختارها موظف به رصد شاخص. كنندريزي و سياستگذاري عمل ميسازماني در حوزه برنامه

. ها در اين حوزه هستندهاي اجرايي دستگاهحوزه زنان و خانواده، راهبري، هماهنگي و نظارت بر طرح

در  2اعي زنان و خانواده.و شوراي فرهنگي و اجتم 1زنان و خانواده معاونت امور :ها عبارتند ازاين دستگاه

 بررسي خواهد شد: 1398ادامه اعتبارات اين دو نهاد در مقايسه با قانون بودجه سال 

                                                 
(، معاونت امور زنان و خانواده 2، جلد سوم، حوزه بخشي )1397. براساس گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه در سال 1

ها و اقدامات ريزي، سياستگذاري، هدايت، هماهنگي، سازماندهي و پايش و ارزيابي برنامهجمهوري وظيفه برنامهرياست
 برعهده دارد.را انجام گرفته در اين حوزه  

منظور ایجاد های الزم بهتدوین و پيشنهاد سياست. 1 رح زير است:به شفرهنگي اجتماعي زنان شوراي . بخشي از شرح وظايف 2

 جانبه زنان برپایهحقوق همه زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمين های مساعد برای رشد شخصيتزمينه
های مثبت شناخت ویژگیمنظور های الزم بهتدوین و پيشنهاد سياست. 2موازین اصيل اسالم و تدوین الگوهای مناسب. 

و نيز  انحرافات اخالقی های بيگانه ومنحط فرهنگ یابی و مقابله با مظاهرمقابله با تضعيف آن، همچنين ریشه فرهنگ اقوام و
دوران نظام طاغوتی بر  دارد و آثار ستم و تبعيضی که از های متحجر که به نام مذهب در جامعه وجودزدودن بقایای بينش

 های پيشنهادیریزی و ایجاد هماهنگی در برنامههای الزم، برنامه. تدوین سياست3نوان تحميل شده است. جامعه با
تشکيل خانواده، پاسداری از قداست  برمبنای آسان کردن های اجرایی برای تقویت هرچه بيشتر نهاد مقدس خانوادهدستگاه

های ارائه پيشنهاد به دستگاه اخالقی اسالمی و بررسی کارشناسی و آن و استوار ساختن روابط خانوادگی برپایه حقوق و
 های پيشنهادیریزی و ایجاد هماهنگی در برنامههای الزم، برنامه. تدوین سياست4 های مزبور.زمينه مختلف اجرایی در

فاده مناسب از وسایل و امکانات است از طریقفراغت خود ) های اجرایی برای استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقاتدستگاه
های پيشنهاد به دستگاه و غيره( و بررسی کارشناسی و ارائه های همگانیورزشی، آموزشی، تفریحی، هنری، رسانه

 .ریزیمهمختلف اجرایی برای برنا
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 (ريال ميليون)   1  1398در مقايسه با قانون بودجه سال  1399سياستگذار در حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجه سال های مقايسه اعتبارات دستگاه .3جدول 

 كد

 دستگاه
 عنوان

 مجموع اعتبارات ایک دارايي سرمايهلاعتبارات تم ایاعتبارات هزينه

 قانون بودجه 

 1398سال 

 اليحه بودجه 

 1399سال 
 درصد رشد

 قانون بودجه 

 1398سال 

 اليحه بودجه 

 1399سال 
 درصد رشد

 قانون بودجه 

 1398سال 

 اليحه بودجه  

 1399سال 
 درصد رشد

  خانواده و زنان امور معاونت101024
2زنان اجتماعي فرهنگي شوراي ـ فرهنگي انقالب عالي شوراي دبيرخانه غيرقابل سنجش غيرقابل سنجش   3غيرقابل سنجش 
 ريز حوزه زنان وخانوادهسياستگذار و برنامه نهادهای اعتبارات مجموع

                                                 
 با اليحه پرهيز شده است. 1398اعتبارات مصوب مقايسه شده و از مقايسه  1399با اليحه بودجه سال  1398. در اين گزارش اعتبارات قانون بودجه سال 1

 بودجه احصا شده است. 4هاي آن در پيوست از طريق جمع برنامه 1398و قانون  1399. با توجه به عدم وجود رديف مستقل براي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده ذكر اعتبارات اين نهاد در اليحه 2

هاي دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، احصاي اعتبارات تملك دارايي شوراي فرهنگي صورت مستقل و قرار گرفتن آن ذيل برنامهاي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده به. با توجه به عدم ذكر اعتبار شور3

ي نامشخص بودن سهم شوراي فرهنگي اجتماعي زنان از امعنبلكه به ،تملك دارايي نيست معناي فقدان اعتباراجتماعي زنان غيرممكن است. بر اين اساس خالي بودن بخش اعتبارات تملك دارايي اين نهاد به
 كل اعتبار تملك شوراي عالي انقالب فرهنگي است.
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ريز در حوزه دهد مجموع اعتبارات نهادهاي سياستگذار و برنامهمي نشان 2طور كه جدول همان

با اين . ميليارد ريال افزايش يافته است 263ميليارد ريال به  230از   رشددرصد  14زنان و خانواده با 

معاونت امور زنان و خانواده از اي درصدي ذكر شده، ناشي از افزايش اعتبارات هزينه 14 حال افزايش

ميليارد ريال بوده و در مقابل اعتبار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده  230ميليارد ريال به  210

افزايش اعتبارات معاونت امور زنان  چگونگيتر جهت فهم مناسب. درصد كاهش مواجه شده است 34با 

هريك از اين هاي و خانواده و كاهش اعتبارات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده در ادامه، برنامه

 دو دستگاه به تفكيك بررسي خواهد شد:
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 (ريال)ميليون      1399معاونت امور زنان و خانواده در اليحه بودجه سال های ها و شرح فعاليتبررسي برنامه .4جدول    

 شماره دستگاه 

 اجرايي

 شماره

 دستگاه
 شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

ای مجموع اعتبار هزينه

 1398در قانون بودجه 

ای مجموع اعتبار هزينه

 1399در اليحه بودجه 

درصد 

 رشد

 هدف كمي

 برنامه
سنجه 

 عملكرد
 بهای تمام شده مقدار

 معاونت امور زنان و خانواده 101024

هاي و طرحها ها، برنامهبرنامه ارزيابي تحقق سياست

 و خانواده مرتبط با وضعيت زنان
طرح  

ستاد ملي زن و خانوادهاي دبيرخانههاي انجام فعاليت  جلسه  

هاي ها، دستگاهپايش نظارت و ارزيابي عملكرد وزارتخانه

 اجرايي و  نهادهاي فعال
گزارش  

حوزه زنان و خانواده هاي تدوين، احصا و سنجش شاخص

 هاي آنو ارائه گزارش
 گزارش  

اجتماعي زنانهاي و مشاركتها برنامه ارتقاي توانمندي   ميزان

 مشاركت
 

شغلي زنانهاي ارتقاي مهارت  نفر  
برگزاري مراسم روز زن  مراسم  

ين تشويق زنان ايثارگر، هنرمند، محقق، نويسنده، كارآفر

 و نخبه
 نفر  

زنان و خانوادهاطالعاتي در حوزه هاي حمايت از بانك  سامانه  
بانوانهاي و تشكلها حمايت از تعاوني  تشكل  
برنامه راهبري و حمايت از تحكيم خانواده  18/18 طرح  

1703061002
ارتقاي وضعيت هاي حمايت و نظارت بر اجراي طرح

بهداشت جسمي و رواني و وضعيت اجتماعي و فرهنگي 

 اعضاي خانواده

 00/0 طرح  

file:///E:/1397/بودجه%2098/جداول%20بودجه%2098.xlsx%23Sheet2!_ftn2
file:///E:/1397/بودجه%2098/جداول%20بودجه%2098.xlsx%23Sheet2!_ftn2
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 شماره دستگاه 

 اجرايي

 شماره

 دستگاه
 شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

ای مجموع اعتبار هزينه

 1398در قانون بودجه 

ای مجموع اعتبار هزينه

 1399در اليحه بودجه 

درصد 

 رشد

 هدف كمي

 برنامه
سنجه 

 عملكرد
 بهای تمام شده مقدار

فرهنگيهاي آموزشي و طرحهاي حمايت از برنامه  56/55 طرح  
هخانواد و مراسم روز مليها و نمايشگاهها برگزاري نشست  00/0 همايش  

1كاربردي در امور زنان و خانوادههاي برنامه پژوهش 
پروژه 

 عملياتي

 شده

 

هاي آماري مرتبط با شاخصهاي گردآوري و تحليل داده

 2عدالت جنسيتي
  76/4 شاخص  

،آماريهاي و تحليل دادهتأمين  توليد  00/5 گزارش  
تحقيق مطالعه مشاوره و ترجمه درخصوص مسائل زنان  00/75 طرح  

                                                 
 ميليون لاير 12000با اعتبار « درخصوص مسائل زنان مطالعه مشاوره و ترجمهتحقيق »تنها يك زيرمجموعه يعني برنامه  1398هاي كاربردي در امور زنان و خانواده در قانون بودجه سال . برنامه پژوهش1

ميليون  41000با اعتبار « هاي آماريبرنامه تنظيم و اجراي طرح»زيرمجموعه « هاي آماريگردآوري و تحليل داده»و  «هاي آماريتوليد، تأمين و تحليل داده»هاي را داشته است، در مقابل شرح فعاليت
هاي كاربردي منتقل شده است. به همين علت و در راستاي پرهيز از تفسير نادرست از هاي آن به برنامه پژوهشحذف شده و شرح فعاليت 1399در اليحه بودجه سال  لاير بوده است كه اين برنامه

 ذكر نشده است. 1398رشد اعتبار اين برنامه، اعتبار آن در قانون بودجه سال 

 هاي آماري بوده و به موضوع عدالت جنسيتي در آن اشاره نشده بوده است.وري و تحليل دادهآگرد 1398ال . عنوان اين شرح فعاليت در قانون بودجه س2
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معاونت امور زنان و خانواده اي درصدي اعتبارات هزينه 19شود رشد مي طور كه مالحظههمان

تحقيق، »درصد،  100به ميزان « شغلي زنانهاي ارتقاي مهارت»هاي ناشي از رشد اعتبار شرح فعاليت

هاي و تشكلها حمايت از تعاوني»، درصد 75به ميزان « مطالعه مشاوره و ترجمه درخصوص مسائل زنان

درصد و  55به ميزان « فرهنگيهاي آموزشي و طرحهاي حمايت از برنامه»، درصد 74با رشد « زنان

در مقابل اعتبار شرح فعاليت . درصد است 5به ميزان « آماريهاي و تحليل دادهتأمين  توليد»درنهايت 

درصد كاهش مواجه  4با  «عدالت جنسيتيهاي مرتبط با شاخصآماري هاي گردآوري و تحليل داده»

 شده است.

در قالب سه شرح براي معاونت امور زنان و خانواده ، 1399ازسويي ديگر در اليحه بودجه سال 

 اعتباراتي« آماريهاي گردآوري و تحليل داده» تحت عنوان لحاظ محتوايي مشابهفعاليت مجزا اما به

، احصا و سنجش تدوين»با شرح فعاليت  1703016007هاي كد برنامه. شده استبيني  پيش

با 1708015002،  ميليون ريال 35000با اعتبار « هاي آنحوزه زنان و خانواده و ارائه گزارشهاي شاخص

با اعتبار  «عدالت جنسيتيهاي آماري مرتبط با شاخصهاي گردآوري و تحليل داده»شرح فعاليت 

 «آماريهاي و تحليل دادهتأمين  توليد،»با شرح فعاليت  و كد فعاليت ميليون ريال  20000

اما در سه بخش مجزا اعتبار دريافت  ،همگي ماهيت يكساني داشتهميليون ريال  21000با اعتبار 

آماري در هاي گردآوري و تحليل داده بر اين اساس براي معاونت زنان و خانواده جهت توليد،. اندنموده

اينكه چرا براي يك . ميليون ريال پيشنهاد داده شده است كه رقم قابل توجهي است 76000مجموع 

محل ابهام ، چه تفاوتي با ديگري دارد موضوع يكسان، سه شرح فعاليت مجزا تعريف شده و هريك دقيقاً

به تفكيك اطلس جامع زنان و خانواده  1397 اين موضوع از آنجا حائز اهميت است كه در سال. است

مرتبط با امور زنان و خانواده و همچنين به تفكيك مناطق شهري و روستايي و استاني هاي حوزه

 27/6/1397ه مورخ  55681ت/84439بر اين پيرو مصوبه شماره عالوه 1آوري و احصا شده است.جمع

 2/12/1397مورخ عدالت جنسيتي و ابالغيه هاي رصد و پايش شاخص، هيئت وزيران با موضوع شناسايي

و ها قانون برنامه ششم توسعه، شاخص (101)نامه اجرايي ماده هيئت وزيران با موضوع آيين

ها عدالت جنسيتي نيز در دبيرخانه ستاد ملي زنان و خانواده مصوب شده و به دستگاههاي زيرشاخص

 2ابالغ شده است.

دهد نشان مي« يت از تحكيم خانوادهراهبري زنان و حما»هاي ذيل برنامه نگاهي به شرح فعاليت

با جايگاه معاونت امور زنان و ها هاي آن و همچنين ارتباط آنبين عناوين ذيل اين برنامه و شرح فعاليت

هاي ارتقاي وضعيت بهداشت حمايت و نظارت بر اجراي طرح». شودخانواده تناسب چنداني ديده نمي

                                                 
1. https://www.irna.ir/news/82927846/ 

 .287-286مان برنامه و بودجه، صفحه ( ساز2، جلد سوم، حوزه بخشي )1397گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه در سال . 2

https://www.irna.ir/news/82927846/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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ها و ها و نمايشگاهبرگزاري نشست» ،«اعضاي خانوادهجسمي و رواني و وضعيت اجتماعي و فرهنگي 

اگرچه مرتبط با موضوع  «هاي فرهنگيهاي آموزشي و طرححمايت از برنامه» ،«مراسم روز ملي خانواده

نظارت،  :اما ارتباطي با وظايف ذاتي معاونت امور زنان و خانواده كه عبارت است از ،است« خانواده»

ماهيت اجرايي و حمايتي ها چراكه عمده اين برنامهيي وجود ندارد؛ راهبري و سياستگذاري اجرا

بر اين ذيل اين برنامه هيچ شرح فعاليتي در راستاي تحكيم نهاد خانواده، بهبود وضعيت عالوه. دارند

زسوی ا. مل استأازدواج و فرزندآوري در كشور و همچنين پيشگيري و كاهش طالق ذكر نشده كه قابل ت

 درصدی 74و « ارتقای موقعيت شغلي زنان»درصدی شرح فعاليت  100اعتبار ديگر افزايش 

 كه معاونت امور زنان و خانواده موضوع دهدمينشان « زنانهای و تعاونيها حمايت از تشكل»

« تحكيم نهاد خانوادههای شاخص» را در مقابل بهبود« ارتقا و بهبود مشاركت اقتصادی زنان»

 . تلويت قرار داده اسودر ا

دهد اگرچه ها و شرح اقدامات ذيل معاونت امور زنان و خانواده نشان ميعنوان برنامهنگاهي به

اما هيچ  ،ريزي هستنديند سياستگذاري و برنامهانيز يكي از مخاطبين مهم اين دستگاه در فر« كودكان»

اص نيافته معاونت اختصريزي يا سياستگذاري در حوزه كودكان ذيل برنامه، شرح فعاليتي به موضوع رصد

 . است

شوراي ، دستگاه سياستگذار در حوزه زنان و خانوادهعنوان به بر معاونت امور زنان و خانوادهعالوه

هايي است كه در حوزه سياستگذاري دستگاهترين اجتماعي زنان و خانواده نيز يكي از مهم فرهنگي

تا پيش . گرددعالي انقالب فرهنگي محسوب مي نمايد، اين شورا از شوراهاي اقماري شورايفعاليت مي

عنوان يكي از اركان زيرمجموعه شوراي عالي انقالب فرهنگي اين شورا به 1397از قانون بودجه سال 

تنها دبيرخانه شوراي عالي  1398اما در اليحه بودجه سال  ،نمودصورت مستقل اعتبار دريافت ميبه

اجتماعي زنان و خانواده به ميان نيامده  ـ انقالب فرهنگي اعتبار دريافت كرده و نامي از شوراي فرهنگي

اين نهاد را اي توان اعتبارات هزينهذيل دبيرخانه شورا، ميهاي برنامهعنوان به حال با توجه با اين. است

در ادامه مجموعه . توان تخمين زداي شورا را نميسرمايههاي اگرچه اعتبارات تملك دارايي. نمود مشخص

 هاي مرتبط با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده بررسي خواهد شد.ها و شرح فعاليتبرنامه
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 (ريال ميليون)      1399 های شورای فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده در اليحه بودجه سالها و شرح فعاليتبررسي برنامه .5جدول 
شماره دستگاه 

 اجرايي

شماره دستگاه 

 برنامه

 شرح دستگاه، برنامه و فعاليت

مجموع اعتبار 

در قانون ای هزينه

 1398سال بودجه 

مجموع اعتبار 

ای در اليحه هزينه

 1399بودجه 

 درصد رشد

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار
 سنجه عملكرد

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي() 
برنامه سياستگذاري در امور زنان و تحكيم خانواده  پيشنهاد  
هاي فرهنگي اجتماعي زنانراهبري و ساماندهي فعاليت  سند  
هاي كاربرديبرنامه پژوهش  غيرقابل تخمين   
خانوادههاي كاربردي مرتبط با امور زنان و تحكيم انجام پژوهش  غيرقابل تخمين   

 

ان و تحكيم خانواده با شود بخشي از كاهش اعتبار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان برآمده از كاهش اعتبار برنامه سياستگذاري در امور زنمي طور كه مالحظههمان

به برنامه  1399ذيل شوراي عالي انقالب فرهنگي در اليحه بودجه سال « برديركاهاي پژوهش»علت تغيير شكل برنامه ازسوي ديگر به. درصد است 18رشد منفي 

ذيل آن،  انوادههاي كاربردي مرتبط با امور زنان و تحكيم خانجام پژوهشو عدم ذكر شرح فعاليت « علمي و فرهنگيهاي كاربردي در حوزه  سياستهاي پژوهش»

هاي پژوهشهاي برنامه عبارت ديگر اگرچهبه. لي اين موضوع به حوزه زنان و خانواده اختصاص يافته استميليون ريا 123376توان گفت چه ميزان از كل اعتبار نمي

يافته از ن اعتبار اختصاصاما ميزا ،بخشي از اعتبارات آن متعلق به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است كاربردي ذيل شوراي عالي انقالب فرهنگي وجود دارد و مسلماً

شوراي فرهنگي اجتماعي اي درصدي اعتبارات هزينه 34اين برنامه به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان شفاف نيست و اين امر يكي ديگر از داليل كاهش  مجموع اعتبار

 زنان و خانواده است.

تدوين »و « و راهبردهاي آموزشيها ياستتدوين س»، «و راهبردهاي فرهنگيها تدوين سياست»هاي تر بود دبيرخانه شورا با توجه به تفكيك شرح فعاليتمناسب

بيني شده براي شوراي فرهنگي اعتبارات پيش «علمي و فرهنگيهاي كاربردي در حوزه سياستهاي پژوهش»ذيل برنامه « و راهبردهاي علم و فناوريها سياست

 نمود.مي كاربردي تفكيكهاي اجتماعي زنان را از كل اعتبار برنامه پژوهش
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 های اجرايي اصلي حوزه زنان و خانوادهدستگاه. 2

نان و خانواده هايي نيز در حوزه زريز در اليحه بودجه، دستگاههاي سياستگذار و برنامهبر دستگاهعالوه

ين منظر فعاليت آنها تنها زنان و كودكان هستند و از اها و كه اگرچه مخاطب برنامهحضور دارند 

ويژه از نوع فعاليت اجرايي به اما حوزه فعاليت آنها عمدتاً ،شونددستگاه اصلي تلقي مي

هاي ها از دستگاهكرد اعتبارات، اين دستگاهموريت و نوع هزينهأبا توجه به تفاوت م. آموزشي است

 ها به شرح زير است:اين دستگاه مجموعه. اندسياستگذار تفكيك شده

اگرچه شوراي : )جامعه هدف: زنان محصل حوزوي( شوراي سياستگذاري علميه خواهران ـ 

ها اما نگاهي به برنامه ،رسدنظر ميسياستگذاري حوزه علميه خواهران در ظاهر يك دستگاه سياستگذار به

هاي اجرايي ازجمله برنامه دهد نقطه تمركز آن بر فعاليتهاي اين دستگاه نشان ميو شرح فعاليت

فرهنگي حوزه علميه هاي حمايت از فعاليت»، «علميه خواهرانهاي حوزههاي حمايت از آموزش»

رغم بدين ترتيب اين دستگاه علي. تاس« كاربردي حوزه علميه خواهرانهاي برنامه پژوهش»و  «خواهران

 1در عنوان آن قيد شده، ذيل نهادهاي اجرايي قرار گرفته است.« سياستگذاري»اينكه واژه 

 (و نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان )جامعه هدف: كودكان ـ

هاي مختص دانشجو( مجموعه دانشگاه خواهران : )جامعه هدف:)خواهران( هاي ويژه زنانـ دانشگاه

دانشگاه فرزانگان سمنان )ويژه ، )س( دانشگاه الزهراعبارتند از:  1399زنان موجود در اليحه بودجه سال 

هاي دانشكده فني و مهندسي فناوري، ش عالي فاطميه نهاوند )ويژه دختران(زمجتمع آمو، خواهران(

دانشگاه كوثر ، انشكده علوم انساني حضرت معصومه )س(د، نوين سبزوار حضرت زينب )ويژه خواهران(

 .دانشكده علوم انساني حضرت نرجس )س(، دانشگاه كاشان )پرديس خواهران(، )ويژه خواهران(

                                                 
 47عنوان يكي از ، شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران به1399اليحه بودجه سال  7. نكته قابل توجه آنكه در جدول 1

 دستگاه سياستگذار شناسايي و ذكر شده است.
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 (ريال ميليون)                1399در اليحه بودجه سال  های اجرايي اصلي حوزه زنان و كودكانبررسي اعتبارات دستگاه .6جدول     

 عنوان كد دستگاه

 مجموع اعتبارات ایک دارايي سرمايهلاعتبارات تم ایاعتبارات هزينه

درصد 

 رشد
قانون بودجه 

1398 

اليحه سال 

1399 

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

1398 

اليحه سال 

1399 

درصد 

 رشد

قانون بودجه 

1398 

اليحه سال 

1399 

  هاي علميه خواهرانشوراي سياستگذاري حوزه 

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

  هاي مختص زناناعتبارات دانشگاهمجموع  -

  6،352،424 6،763،601  382،175 445،381  5،970،249 6،318،220 های اصلي اجراييمجموع اعتبارات دستگاه
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 6اجرايي حوزه زنان و خانواده با هاي دهد مجموع اعتبارات دستگاهمي نشان 6 نگاهي به جدول

بخش عمده اين . ريال كاهش يافته استميليارد  6352ريال به ميليارد  6763درصد رشد منفي از 

 25علميه خواهران معادل هاي به كاهش اعتبارات شوراي سياستگذاري حوزهمربوط ، كاهش اعتبار

 درصد رشد منفي است.

بيشترين . اندهاي مختص زنان همگي با رشد اعتبارات خود مواجه شدهمل آنكه دانشگاهأنكته قابل ت

و سپس اي نهدرصد رشد اعتبارات هزي 48ويژه زنان در دانشگاه كوثر با هاي رشد اعتبارات در دانشگاه

 بوده است.اي درصد رشد در اعتبارات هزينه 43دانشگاه فرزانگان سمنان با 

به دو بخش ها بندي دستگاهواسطه تغيير نحوه دستهبه 1399 ازسوي ديگر در اليحه بودجه سال

ظ لحارغم اينكه بهنوجوانان علي كودكان و ي(، كانون پرورش فكر7-1و  7سياستگذار و اجرايي )جدول 

ذيل وزارت  1399اليحه بودجه سال  7گردد در جدول مي ساختاري ذيل آموزش و پرورش تعريف

اگرچه بخش . رسدنظر نميها( كه منطقي بهبرنامهعنوان به فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار گرفته )با توجه

فرهنگي تعريف شده برای كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در قالب های عمده فعاليت

ری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است با اين حال توجه به اين نكته ضروهای و مشابه فعاليت

 قرار دادن برنامه. كانون برعهده وزارت آموزش و پرورش استهای است كه نظارت بر فعاليت

و اعتبارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

موزش و آوزارت »منجر به افزايش تعارض بين دو دستگاه ان دستگاه سياستگذار عنوبه

 . در نحوه اداره كانون خواهد شد« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي»و « پرورش

درصد رشد  8دهد اعتبارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با مي نشان 6نگاهي به جدول 

ميليارد  1890كانون از اي رشد مثبت، ناشي از افزايش اعتبارات هزينهالبته اين . مثبت همراه بوده است

ها برآمده از افزايش اعتبارات برخي از برنامه اين افزايش اعتبار عمدتاً. ميليارد ريال است 2081ريال و 

بار بر اين امسال براي اولين عالوه. است« توليد فيلم كوتاه و بلند در حوزه كودكان و نوجوانان»چون 

نظارت »شرح فعاليتي با عنوان « توليد آثار متناسب تربيتي و پرورشي كودكان و نوجوانان» ذيل برنامه

كه اقدام مثبتي  تعريف شده است« بازیواردات و توزيع اسباب، فرايندی بر طراحي، ساخت

. شودمي پذيری كودك تلقيفرايند جامعه ثيرگذار درأدر راستای نظارت بر اين موضوع مهم و ت

 در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به 19/9/1392رهبر معظم انقالب اسالمي در تاريخ 

خارجي و همچنين هاي بازيدر فرايند تهاجم فرهنگي و لزوم نظارت بر اسبابها بازيموضوع نقش اسباب

است  گفتني 1.اندكيد ورزيدهأدار و تهيه پيوست فرهنگي در اين راستا تابازي داخلي معنتوليد اسباب

                                                 
جوان،  ـ روی رفتار ملت ما ذهن ملت ما و برروی  خواهند بربنابراین تهاجم فرهنگی یک حقيقتی است که وجود دارد؛ می». 1

شود هایی که وارد کشور میبازیهای اینترنتی ازجمله همين است؛ این اسباباثرگذاری کنند. این بازیـ نوجوان، حتی کودک 
مسئولين این دار و جذاب حرص خوردم با بعضی از بازی داخلِى معنیتوليد اسباب ازجمله همين است که من چقدر سر قضيه
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ازسوي شوراي عالي انقالب فرهنگي شورايي  1377كودكان در سال هاي بازيجهت ساماندهي اسباب

مختلفي هاي شكل گرفته كه اگرچه متشكل از دستگاهها بازيتحت عنوان شوراي نظارت بر اسباب

، وزارت آموزش و پرورش، صنعت، هايي چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميازجمله نمايندگان دستگاه

براساس اساسنامه، دبيرخانه شورا در كانون پرورش فكري كودكان اين است با وجود . معدن و تجارت و..

بر اين اساس اضافه شدن اين شرح فعاليت ذيل اقدامات كانون مثبت . و نوجوانان تشكيل شده است

 1گردد.مي ارزيابي

 

براساس برنامه و شرح اقدام مرتبط با حوزه زنان و خانواده بيني شده ج( اعتبارات پيش

 اجرايي(های )اعتبارات پراكنده ذيل دستگاه

در حوزه زنان و  ها كامالًلحاظ عنوان و شرح فعاليتهايي كه بهبر دستگاهطور كه ذكر شد عالوههمان

مخاطب يز وجود دارند كه اگرچه هاي ديگري نكنند، در اليحه بودجه سنواتي، دستگاهخانواده فعاليت مي

اما بخشي از مخاطبان آنها را  ،ها و اعتبارات آنها، زنان، كودكان و خانواده نيستتمامي برنامه

لحاظ شرح وظايف ها بهويژه آنكه برخي از اين دستگاهبه. دهدزنان، كودكان و خانواده تشكيل مي

ترين ازجمله مهم. خانواده و كودكان انجام دهندسازماني، اقدامات مشخصي را بايستي در حوزه زنان، 

بر اين اساس . توان به كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي اشاره كردها مياين دستگاه

مختلف توزيع هاي صورت پراكنده و ذيل دستگاهشده براي اين حوزه بهبيني پيش بخشي از اعتبارات

در ادامه اين . دستگاه است حدود ،1399در اليحه بودجه ها مجموعه اين دستگاه. شده است

شده براي آنها در حوزه زنان و خانواده و كودك به تفكيك قانون بيني پيش همراه اعتباراتها بهدستگاه

جهت اطالع از نوع برنامه و شرح فعاليت . ذكر خواهد شد 1399و اليحه بودجه  1398بودجه سال 

 .كنيدش مراجعه گزار 2مرتبط به پيوست 

                                                 
شاءهللا همان تصميم را اینجا یک تصميمی در این زمينه گرفته شد، حاال ان کار که این کار را دنبال بکنند؛ البته بحمدهللا ظاهرا  

های خوبی درست های فعال و مسئول، عروسکهم دنبال کنيد که اجرایی بشود. خب، دوستان ما آمدند در یکی از دستگاه
برانگيخت که اینها آمدند در مقابل  ـها را یعنی مخالفين را، خارجی ـ؛ اول هم حساسيت طرف مقابل را کردند؛ خوب هم بود

ها[ را درست کردند؛ ولی نگرفت. من به اینها گفتم که اشکال کار شما این است که شما باربی و مانند اینها، این ]عروسک
ببينيد، پيوست  ـشناسد نمی ما اصال   در بازار، این عروسک شما را بچهآمدید به فالن نام، یک پسری را، یک دختری را آوردید 

شناسد، بتمن را ما می خب، یک عروسک است فقط، در حالی که مرد عنکبوتی را بچه ـگویيم اینها است فرهنگی که می
همان عروسکی که در فيلم داشت بيند اند، این فيلم را آنجا دیده، بعد که میشناسد. ده بيست فيلم درست کردهما می بچه

شناسد؛ این پيوست فرهنگی گوید این را برای من بخرید؛ عروسک را میکرد، در مغازه هست، به پدر و مادرش میکار می
کردید برای ]است[. شما بایستی این عروسک را که ساختيد، در کنار ساخت عروسک، ده بيست فيلم کودک درست می

خرند، ]ولی[ وقتی معرفی نشد، وقت خودشان می ها؛ بعد که معرفی شد، آنبشود پيش بچهاینکه این عروسک معرفی 
هرحال این تهاجم فرهنگی هایی را بایست کرد. بهشود؛ و ورشکست شد. یعنی یک چنين دقتبازار ندارد و ورشکست می

ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب  در 19/9/1392بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ  .«تبه این شکل یک واقعيتی اس
 .فرهنگي

 هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به پيوست گزارش مراجعه شود.. جهت اطالع بيشتر از برنامه1
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   )اعتبارات پراكنده(  1399 شده برای حوزه زنان و خانواده براساس برنامه و شرح فعاليت مرتبط در اليحهبيني پيش مجموع اعتبارات. 7جدول 

 (ميليون ريال)

 عنوان دستگاه

مجموع اعتبارات حوزه زنان و خانواده براساس 

برنامه و شرح فعاليت مرتبط در قانون بودجه سال 

1398 

شده برای حوزه بيني  پيش مجموع اعتبارات

زنان و خانواده براساس برنامه و شرح فعاليت 

 1399مرتبط در اليحه بودجه 

 درصد رشد

 سازمان بهزيستي كل كشور
 كميته امداد امام )ره(

 وزارت ورزش و جوانان
 موزش و ترويج جهاد كشاورزيسسه آؤم

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 وزارت كشور

 بيمه سالمتسازمان 
 روستاييان و عشاير ،صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان

 وزارت دادگستري
 امور علمي، فرهنگي و آموزشي ـ تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

 هادانشگاهنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
 مخدر ستاد مبارزه با مواد

 آموزانپرورشي و امور تربيتي دانشهاي فعاليت ـ وزارت آموزش و پرورش
  جمعيتي كشورهاي كمك به اجراي سياست

  جمع اعتبارات
 .است شده اعمال تغييراتي همگاني ورزش گسترش و بانوان ورزش گسترش به مربوط هايبرنامه در زيرا ،نيست مشخص رقم اين از بانوان ورزش سهم :توضيح
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شده براي حوزه زنان و شود بخش اعظمي از اعتبارات پيشنهاد داده طور كه مالحظه ميهمان

هاي متعددي چون سازمان بهزيستي، كميته امداد امام ها و شرح فعاليت دستگاهخانواده ذيل برنامه

سسه آموزش عالي علمي، كاربردي جهاد كشاورزي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت ؤم ،خميني )ره(

ها، وزارت فرهنگ و ارشاد انشگاهكشور، وزارت دادگستري، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در د

ذكر شده كه نشان از فرابخشي بودن اين . پرورش، وزارت ورزش جوانان و.. اسالمي، وزارت آموزش و

 حوزه دارد.

اي ظههاي اجرايي با تغييرات قابل مالحدستگاههاي شرح فعاليت 1399در اليحه بودجه سال ـ 

هاي مهراهبري برنا»با حوزه زنان و خانواده چون  مرتبطهاي همراه بوده و برخي از شرح فعاليت

ودك كراهبري و حمايت از مهدهاي »و « خودمراقبتي جسمي و روحي ويژه زنان كارگر در محيط كار

وسعه تحمايت از اجراي »ارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، ذيل وز« اقتصاديهاي كارگري در بنگاه

وان جهان براي بان يبتقري هايفعاليت» گ و ارشاد اسالمي،ذيل وزارت فرهن« سينمايي كودك و نوجوان

ر آموزش ريزي مشاركت زنان دسياستگذاري و برنامه» ذيل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي،« اسالم

، مردميهاي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت ـ ذيل وزارت آموزش و پرورش« و پرورش

 اند.ذيل فرهنگستان علوم پزشكي ايران حذف شده« سالمت زنانهاي انجام پروژه»

 ل توجه است:اجرايي حوزه زنان وخانواده قابهاي نكات زير در بررسي اعتبارات پراكنده در دستگاه

با تغيير  شود اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در حوزه زنان و خانوادهمي طور كه مالحظههمانـ 

ئله در علت اين مس. در مقايسه با سال گذشته همراه بوده است 1399چشمگيري در اليحه بودجه سال 

نگاهي به اليحه . باشدمي 1399اين وزارتخانه در اليحه بودجه سال هاي تغيير برخي از عناوين برنامه

يل ذاز « گسترش ورزش بانوان» و برنامه« گسترش ورزش همگاني»برنامه ، دهدمي نشان 1399سال 

رح ش« رشد و گسترش ورزش همگاني»انه حذف شده و در مقابل ذيل برنامه اين وزارتخهاي برنامه

ي و ورزش همگانهاي فعاليتمنظور بهورزشي )هاي و هيئتها كمك به فدراسيون» فعاليتي با عنوان

ار گرفتن عبارت ديگر علت رشد اعتبار اين شرح فعاليت در كنار هم قربه. تعريف شده است« بانوان(

ار و بر اين اساس سهم ورزش بانوان از مجموع اعتبباشد مي همگاني و بانوان اعتبارات ورزش

 يادشده مشخص نيست.

هاي ساماندهي مشاركت»درصدي اعتبار وزارت كشور ناشي از حذف شرح فعاليت  28كاهش ـ 

عتباري براي اين شرح فعاليت در سال گذشته ا. باشدمي 1399در اليحه بودجه سال  «اجتماعي زنان

ه وزارت علت حذف اين شرح فعاليت از زيرمجموع. ميليون ريال در نظر گرفته شده بود 11000عادل م

 باشد.كشور مشخص نمي
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زدواج اجراي طرح ملي ا» در موضوعها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهاعتبار ـ 

 است. ملأيافته كه قابل تميليون ريال كاهش  123900ميليون ريال به  127000نيز از « دانشجويي

، برنامه جديدي ـ آموزانپرورشي و امور تربيتي دانشهاي فعاليت ـ ذيل وزارت آموزش و پرورشـ 

پيشگيري از » و شرح فعاليت 1«آموزاناجتماعي دانشهاي برنامه پيشگيري از آسيب» تحت عنوان

ميليون ريال نيز براي آن در  21700تعريف شده و اعتباري معادل « آموزاناجتماعي دانشهاي آسيب

آموزان و پايين آمدن سن نظر گرفته شده است كه با توجه به گسترش آسيب اجتماعي در بين دانش

 . شودمي اجتماعي اقدام مثبتي ارزيابيهاي ابتال به آسيب

ده شمكلف  روستاييان و عشاير ،صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان 1399در اليحه بودجه سال  ـ

اجتماعي  را با سهم پايه چهارصد هزار تومان براي هر زن تحت پوشش بيمهمتأهل  دارزن خانه 31100

ايسه با ميليون ريال است كه در مق124830شده براي اين موضوع بيني پيش مجموع اعتبار. قرار دهد

 نميزاي كاهش امعندرصدي اعتبار اين برنامه به 5كاهش . درصد كاهش يافته است 5سال گذشته 

ويژه آنكه براساس بند به. گرددبوده و از نكات منفي اليحه تلقي ميمتأهل  دارحمايت دولت از زنان خانه

 راستاي در است مكلف اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت( قانون برنامه ششم توسعه 103ماده )« ب»

 براي زمال طرح و بررسي قانون اين شدن االجراالزم تاريخ از ماه 6 ظرف خانواده تحكيم هايسياست

 ارائه قانوني گيريتصميم جهت و فراهم را فرزند سه داراي حداقل دارخانه زنان اجتماعي بيمه ايجاد

رسد اعتبارات مي نظر( قانون برنامه ششم توسعه به103ماده )« ب»بر اين با توجه به نص بند عالوه. نمايد

اعي ديده شود كار و رفاه اجتم، بايستي ذيل اعتبارات وزارت تعاونمتأهل  دارزنان خانهبيمه اجتماعي 

 اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير.نه صندوق 

 2000000درصدي از  9با رشد « جمعيتي در كشورهاي كمك به اجراي سياست»اعتبار موضوع ـ 

هزار  200ذيل اين شرح فعاليت، تدوين . استميليون ريال افزايش يافته  2180000ميليون ريال به 

دنظر ميليون ريال م 10هريك به مبلغ « جمعيتي كشورهاي تدوين و اجراي سياست» بسته با موضوع

 مبهم است. ،بسته شامل چه مواردي است 200اينكه . قرار گرفته است

 

 اعتبارات رديف متفرقه در حوزه زنان و خانوادهد( 

متفرقه نيز موضوعاتي وجود دارد كه در ارتباط با حوزه زنان و هاي يادشده ذيل رديفبر اعتبارات عالوه

 توان به عناوين زير اشاره كرد:مي ازجمله اين موارد. خانواده است

                                                 
« آموزان در معرض خطره خدمات توانمندسازي به دانشئارا»، «آموزانهاي اجتماعي دانشنظام مراقبت»هاي . شرح فعاليت1

 هاي ذيل اين برنامه است. نيز از ديگر شرح فعاليت
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 )ميليون ريال(           1399های متفرقه در اليحه بودجه سال مرتبط با حوزه زنان و خانواده در جدول رديفاعتبارات  .8جدول 

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 مجموع اعتبارات اعتبارات تملک دارايي ایاعتبارات هزينه

قانون بودجه 

1398 

اليحه سال 

1399 

درصد 

 رشد

قانون بودجه 

1398 

اليحه سال 

1399 

درصد 

 رشد

قانون بودجه 

1398 

اليحه سال 

1399 

درصد 

 رشد

 ،هاي كاهش آسيبتهيه و اجراي طرح جامع كنترل

 ( قانون برنامه ششم توسعه80اجتماعي موضوع ماده )
2،300،000 2،200،000 35/4- 2،000،000 2،200،000 10 4،300،000 4،400،000 33/2 

 اعتبارات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

 قانون برنامه ششم توسعه (80)موضوع ماده 
135،000 135،000 00/0 0 0 0 135،000 135،000 0 

 تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن موضوع

 قانون برنامه ششم توسعه (101)اجراي ماده 
30000 30،000 00/0 0 0 0 30،000 30،000 0 

  متفرقه مرتبط با حوزه زنان و خانوادههای جمع رديف 0/4 
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، 1399متفرقه اليحه بودجه سال هاي رديفشود در مجموع در ذيل مي طور كه مالحظههمان

درصد افزايش اعتبار داشته  2مقايسه با سال گذشته در ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه  4565

تهيه و اجراي »ذكر شده در مقايسه با سال گذشته موضوع  اعتباراتتنها تغيير صورت گرفته در . است

مواجه شده اي درصد كاهش اعتبارات هزينه 4با كه است « اجتماعيهاي طرح كنترل كاهش آسيب

 درصد افزايش يافته ا ست. 10، اي آناست و در مقابل اعتبارات تملك دارايي سرمايه

هاي تگاهتوجه به اين نكته ضروري است كه با توجه به ذكر اين سه موضوع در جداول متفرقه، دس

كرد امري كه امكان نظارت و پيگيري نحوه هزينه ،ه استكننده اين اعتبارات مشخص نشددريافت

جرايي هريك اين در حالي است كه در قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه ا. سازدمي اعتبارات را دشوار

 صورت مشخص ذكر شده است: از تكاليف يادشده به

 ورايش مصوبات و مربوطه قوانين طبق است مكلف برنامه ششم توسعه دولت (80)براساس ماده ـ 

 شكاه و كنترل جامع طرح تهيه به نسبت اجتماعي، هايآسيب كاهش و پيشگيريمنظور به اجتماعي

 برملمشت اخالقي مفاسد و كار كودكان نشيني،حاشيه طالق، اعتياد، اولويت با اجتماعي هايآسيب

( %25) درصد وپنجبيست به برنامه انتهاي در اجتماعي هايآسيب كه ايگونهبه كند اقدام ذيل محورهاي

، هاي اجتماعيدرخصوص طرح جامع كنترل، كاهش آسيببر اين اساس . يابد كاهش كنوني ميزان

 سازمان امور اجتماعي ذيل وزارت كشور مسئول است.

درخصوص طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار « ت»( برنامه ششم توسعه و بند 80در ماده )ـ 

 و قوانين طبق خانوار سرپرست زنان توانمندسازي جامع طرح كامل اجراي و تهيه»شده: گونه قيد اين

 با( زنان امور معاونت) جمهوريرياست توسط برنامه قانون اجراي پايان تا اجتماعي شوراي مصوبات

 وزيران تئهي در مذكور برنامه تأييد و ربطذي نهادهاي ساير و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت همكاري

بدين ترتيب معاونت امور زنان خانواده « آن شدن يياجرا بر نظارت و اسالمي شوراي مجلس در تصويب و

در راستاي تهيه و پيگيري روند اجرايي اين طرح مسئول است و بايستي اعتبارات اين موضوع، ذيل آن 

 1تعريف شود.

 تحقق منظوربه موظفند يياجرا هايدستگاه كليه»قانون برنامه ششم توسعه ( 101)براساس ماده  ـ

 اسالمي جمهوري اساسي قانون( 21) ويكمبيست و( 20) بيستم ،(10) دهم اصول در مندرج اهداف

 خانواده كلي هايسياست و ششم برنامه كلي هايسياست و سالهبيست اندازچشم سند اهداف ايران،

 هاعرصه همه در زنان قانوني و شرعي حقوق استيفاي و آن در زن جايگاه و خانواده نهاد تقويت» برمبني

                                                 
 کارگروه یهماهنگ یشورا بیبه تصو 23/8/۶139 خیتبصره در تار ۴ماده و  8در زنان سرپرست خانوار  توانمندسازي طرح. 1
 به 29/2/1398 مورخ جلسه در وزيران هيئت اين برعالوه. است هرسيد خانوار سرپرست زنان یتوانمندساز جامع طرح یمل

 وهشتميكصدوسي اصل استناد به و خانواده و زنان امور در جمهوررئيس معاونت 8/3/1397 مورخ 28795 شماره پيشنهاد
 را حوزه اين هايشاخص بايستي خانواده و زنان امور معاونت كه است كرده تصويب ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون

 ششم برنامه قانون( 80) ماده «ت»نص بند  براساس طرح اين هرچنداجرايي تهيه و ابالغ نمايد.  هايدستگاه همكاري با

 .است نداده رخ امري چنين كه برسد اسالمي شوراي مجلس تصويب به بايد توسعه
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 يندافر در زنان انساني سرمايه از جامعه منديبهره منظوربه نيز و «آنان سازنده نقش به ويژه توجه و

 به نسبت دستگاه، در خانواده و زنان امور سازماني جايگاه تقويت و سازماندهي با متوازن، و پايدار توسعه

 ارزيابي و خودهاي طرح و هابرنامه ها،سياست در اسالمي اصول برمبناي جنسيتي عدالت رويكرد اعمال

 اقدام فرهنگي انقالب عالي شوراي خانواده و زن ملي ستاد ابالغي هايشاخص براساس تصميمات و آثار

 .نمايند

 بيقتط و ارزيابي ضمن است موظف( خانواده و زنان امور معاونت) جمهوريرياست ـ «1» تبصره

 ده،خانوا و زنان وضعيت هايشاخص ارتقاي مستمر رصد و هادستگاههاي طرح و هابرنامه ها،سياست

ساس پيگيري ابر اين  .نمايد ارائه وزيران هيئت و اسالمي شوراي مجلس به انهيسال طوربه را آن گزارش

 نيز برعهده معاونت امور زنان گذاشته شده است. (101)ماده 

تر شدن جداول متفرقه، اعتبارات موضوعات تر بود جهت شفافمناسب بر اين اساس

 های اجرايي در جدولهريک از دستگاههای و شرح فعاليتها يادشده نيز به زيرمجموعه برنامه

بر . اجرايي ملي برحسب برنامه و فعاليت منتقل شودهای يعني مصارف دستگاه 4پيوست  1

 جدول متفرقه به شرح زير اصالح گردد:شود مي اين اساس پيشنهاد داده
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  1399سال های اجرايي مرتبط در اليحه بودجه های دستگاهفرقه و انتقال موضوعات آن به زيرمجموعه برنامههای متپيشنهاد اصالح رديف. 9جدول  

 (ريال ميليون)

شماره 

بندیطبقه
 عنوان

مجموع 

اعتبارات در 

 1399اليحه 

 شرح فعاليت پيشنهادی ذيل برنامه دستگاه های مرتبطدستگاه

 
هاي سيبآكاهش و  تهيه و اجراي طرح جامع كنترل

( قانون برنامه ششم توسعه80اجتماعي موضوع ماده )
وزارت كشور 

برنامه رصد و كنترل 

هاي اجتماعي آسيب

(1002018000) 

هاي سيبآكاهش و  طرح جامع كنترلتهيه و نظارت بر 

 قانون برنامه ششم توسعه( (80))موضوع ماده  اجتماعي

 اعتبارات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار موضوع

 قانون برنامه ششم توسعه (80)ماده 
 امور زنان و معاونت

 خانواده

برنامه راهبري و 

حمايت از تحكيم 

خانواده 

(1703016000) 

 توانمندسازي زنان سرپرست خانوارتهيه و نظارت بر طرح 

 قانون برنامه ششم توسعه( (80))موضوع ماده 

اي تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن موضوع اجر

 توسعهقانون برنامه ششم  (101)ماده 
 معاونت امور زنان و

 خانواده

برنامه ارزيابي تحقق 

ها و ها، برنامهسياست

هاي مرتبط با طرح

وضعيت زنان و خانواده 

(1703016000) 

هاي عدالت جنسيتي )موضوع تهيه و ارزيابي شاخص

 قانون برنامه ششم توسعه( (101)اجراي ماده 
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دهد اين موضوعات مي متفرقه نشانهاي ازسوي ديگر نگاهي به برخي موضوعات ذكر شده در رديف

كاري موازي در اين بخش منجر بهها اجرايي در حال پيگيري است و ذكر مجدد آنهاي در ذيل دستگاه

براي  ياعتبارات 1399اليحه بودجه سال عبارت ديگر در به. رسدنظر نميشده و چندان منطقي به

كرد در هزينهكاري موازي يامعنكه بهوجود دارد مشابه در جداول متفاوت هاي و اقدام / فعاليتموضوعات 

 .استو هدررفت و اتالف منابع مالي كشور  اعتبارات

امه با كد برن« اجتماعيهاي سيبآرصد و كنترل »عنوان مثال وزارت كشور ذيل برنامه به

 شاننذيل اين برنامه هاي شرح فعاليت. كندمي ميليارد ريال دريافت 103در مجموع  1002018000

كنترل »، «ديدگان اجتماعي و متكديانساماندهي اسيب»دهد اعتبار يادشده براي موضوعاتي چون مي

ق مناط اجتماعي درهاي راهبري كاهش آسيب»، «كنترل و كاهش مفاسد اخالقي»، «و كاهش اعتياد

در  شده است يعني همان موضوعاتي كهبيني پيش «كنترل و كاهش طالق»، «بحراني و حاشيه شهرها

نيز در دست پيگيري  9جدول  550000-16رديف « اجتماعيهاي كنترل و كاهش اسيب»طرح جامع 

 است.

گردآوري و » عنوانبا خود اي بودجههاي بر اين معاونت امور زنان و خانواده نيز در ذيل رديفعالوه

فت ميليون ريال اعتبار دريا 20000 «عدالت جنسيتيهاي آماري مرتبط با شاخصهاي تحليل داده

جراي ماده اتقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن موضوع »موضوع  نوعي تكرارخواهد كرد كه به

صورت پراكنده اين اعتبارات به اينكه چرا. است 550000-46رديف در  «قانون برنامه ششم توسعه (101)

ويژه آنكه به. ذكر شده محل ابهام است مشتركاً 4هاي متفرقه( و پيوست )رديفواحده ماده 9در جدول 

  . ودبكرد اعتبارات نيز خواهد نتيجه اين اعتبارات پراكنده كاهش امكان نظارت بر نحوه هزينه

 

 در حوزه زنان و خانواده 1399سال بررسي نحوه توزيع اعتبارات در اليحه بودجه 

هاي سنواتي دارد، در ادامه با توجه به اينكه اعتبارات حوزه زنان و خانواده توزيعي پراكنده در بودجه

 :دشوتالش شده تا نحوه توزيع اين اعتبار بررسي 
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 1399بررسي نحوه توزيع اعتبارات حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجه سال . 1 نمودار

 
 

بودجه سال  دهد از مجموع اعتبارات حوزه زنان و خانواده در اليحهمي نشان 1طور كه نمودار همان

ستادي و هاي واحده(، حدود يك درصد اعتبارات به دستگاهمادههاي استثناي تبصره)به 1399

انون )كاجرايي اصلي  درصد اعتبارات به سه دستگاه 13. سياستگذار اين حوزه اختصاص يافته است

ويژه زنان(، هاي نوجوانان، شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران و دانشگاه پرورش فكري كودكان و

اجرايي مختلف هاي صورت پراكنده در دستگاهدرصد اعتبارات به 77متفرقه و هاي درصد ذيل رديف 9

 . توزيع شده است

مترين كبردي در حوزه زنان و خانواده سياستگذار و راههاي شود دستگاهمي طور كه مالحظههمان

ها و ضرورت عدم ورود آنها كنند؛ اگرچه با توجه به جايگاه ستادي اين دستگاهمي حجم اعتبار را دريافت

با اين ود منطقي است، با وجها به فعاليت اجرايي، حجم كمتر اين اعتبارات در مقايسه با ساير بخش

های از يكديگر و فقدان ارتباط سيستمي بين دستگاه هامنفک بودن عملكرد دستگاهتوجه به 

درصد اعتبارات بدون ايفای نقش راهبری توسط  77 كرداجرايي و سياستگذار، هزينه

 خانواده ومعاونت امور زنان ازسوي ديگر اعتبار . گيردمي ريز صورتهای سياستگذار و برنامهدستگاه

لكرد پايش، نظارت و ارزيابي عم»براي موضوع ، حوزهترين دستگاه راهبردي در اين مهمعنوان به

وجه به تنوع ميليون ريال است كه با ت 14000تنها « اجرايي و نهادهاي فعالهاي ها، دستگاهوزارتخانه

 ثر باشد.ؤرسد بتواند چندان منظر نميبهها و دستگاهها فعاليت

  

اعتبارات دستگاه هاي 

سياستگذار

1%

اعتبارات دستگاه هاي 

اجرايي

13%

اعتبارات پراكنده در ذيل 

برنامه و شرح فعاليت 

دستگاه هاي مختلف

77%

رديف هاي متفرقه

9%
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 بندیجمع

ذيل آنها هاي يا برنامهها يا كاهش اعتبارات دستگاه فارغ از افزايش 1399درخصوص اليحه بودجه سال 

 سه پيشنهاد قابل طرح است:

 

به شرط ثابت ماندن  الحسنهفرزند به ذيل مصارف منابع قرضتولد الحسنه قرض الحاق وام. 1

 الحسنه ازدواجوام قرض

 است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك جمعيت، موضوع در نظام كلي سياست تحقق هدف با

 و اندازپس منابع كليه مجموع از خود سهم اندازه به كند ملزم را كشور اعتباري مؤسسات و هابانك كليه

مبلغ اين . نمايند اقدام «فرزند تولد الحسنهقرض تسهيالت» پرداخت در ،الحسنه نظام بانكيقرض جاري

 سالهبازپرداخت سه دوره ريال با (100،000،000)ميليون  صد، 1399سال تسهيالت براي كليه متولدين 

 خواهد بود.

 

، بند «14»تبصره  به ذيل منابع جدول تاضافه شدن بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرس. 2

«25» 

كاهش فقر خانوارهاي » به موضوعها مصارف هدفمندي يارانه «25»ذيل بند  1399در اليحه بودجه سال 

اجراي قانون حمايت از »موضوعاتي چون « و سازمان بهزيستي (ره)تحت حمايت كميته امداد امام 

اجراي تبصره ذيل ماده » و« قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت (6)اجراي ماده »، «معلولين

بيمه زنان سرپرست خانوار » ضوعوماضافه شده و در مقابل  «رساني ايثارگرانقانون جامع خدمات (38)

بر اين سهم هريك از موضوعات ذكر شده ذيل اين بند نيز مشخص عالوه. حذف شده است« و بدسرپرست

پذيري زنان سرپرست اين در حالي است كه با توجه به افزايش نرخ تورم در كشور و آسيب. نشده است

سرپرست خانوار و بدسرپرست ضروري بوده و تا  خانوار از اين مسئله الزام دولت به اجراي بيمه زنان

 آينده و فقر اقتصادي بكاهد.تأمين  ويژه نگراني ازبهها پيش روي اين خانوادههاي حدودي از چالش

 

صره بت «24»ن بند به انتهای اي« های كلي جمعيتسياست با رعايت»اضافه نمودن قيد . 3

 واحدهماده «14»

ميليارد ريال براي  310000در مجموع  ـ «24»بند ـ ـ« 14»تبصره  ذيل، 1399در اليحه بودجه سال 

نگاهي . در نظر گرفته شده استها اجراي طرح معيشتي خانوار از محل منابع حاصل از هدفمندي يارانه

دهد اگرچه اين طرح جهت كاهش فشار اقتصادي حاصل از مي به جزئيات طرح معيشتي خانوار نشان
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خانوارها تهيه شده با اين حال احصاي سهم هر فرد عضو خانوار از كل مبلغ ذكر شده افزايش بنزين بر 

دهد در اين طرح با افزايش تعداد افراد خانوار، سهم هر مي عد خانوار(، نشانتوسط دولت )به تناسب بُ

ور تحديد مواليد در كشهاي ، اين طرح احياكننده سياستتوان گفتدر حقيقت مي. يابدمي عضو كاهش

بر اين . باشدمي 1393كلي جمعيت ابالغي مقام معظم رهبري در سال هاي بوده و در مغايرت با سياست

« هاي كلي جمعيتسياستبا رعايت » مجلس شوراي اسالمي با اضافه نمودن قيدد شومي اساس پيشنهاد

نمايد « 14»تبصره  «24»دولت را مكلف به بازنگري در نحوه تخصيص اعتبارات بند ، به انتهاي اين بند

 كلي جمعيت باشد.هاي سياست تحققدر راستاي اجراي طرح مذكور تا 
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 هاپيوست

  1399سال اعتبارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در اليحه بودجه . 1 پيوست

 

 (ميليون ريال)    1399اعتبارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در اليحه بودجه سال جدول 

شماره دستگاه 

 برنامه
 شرح دستگاه، برنامه و فعاليت

مجموع 

اعتبار در 

قانون بودجه 

 1398سال 

مجموع 

اعتبار در 

اليحه بودجه 

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  
برنامه توليد آثار متناسب تربيتي و پرورشي كودكان و نوجوانان  اثر  
نانكننده براي كودكان و نوجواسازي و بازتوليد وسايل سرگرمطراحي نمونه  محصول  
نوجوان كتاب تجديد چاپي كودك و  نسخه  
توليد محتوا در حوزه كودك و نوجوان براي كانون مجازي  محتوا ـ اثر  
براي كودكان و نوجوانان يتوليد وسايل سرگرم  محصول  
كتاب چاپ اول كودك و نوجوان  نسخه  
بازينظارت فرايندي بر طراحي ساخت واردات و توزيع اسباب  بازياسباب  
ي كودكان و نوجواناناو سيار براي توليد و اجراي تئاتر مدرسه  اجرا  
براي كودكان و نوجواناناي توليد و اجراي تئاتر صحنه  

 اجرا  
 فيلم كوتاه كودك و نوجوان  دقيقه  
توليد نشر و اجراي سرود و موسيقي كودك و نوجوان  عنوان  
 فيلم بلند براي كودك و نوجوان  دقيقه  
 وجواناننتوليد انيميشن براي كودكان و  دقيقه  
برنامه رشد و پرورش فكري كودكان و نوجوانان  نوجوان ـ كودك  
هاي ادبي در مراكز  كانون براي كودكان و نوجوانانانجام فعاليت  دفعه ـ نفر  
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شماره دستگاه 

 برنامه
 شرح دستگاه، برنامه و فعاليت

مجموع 

اعتبار در 

قانون بودجه 

 1398سال 

مجموع 

اعتبار در 

اليحه بودجه 

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

مراكز  كانون براي كودكان و نوجوانان هاي فرهنگي درانجام فعاليت   دفعهـ نفر  
هاي هنري  براي كودكان و نوجوانانانجام فعاليت  /دفعه ـ نفر  
المللي هاي ملي و بينبرگزاري جشنواره  /جشنواره  
ايبرگزاري جشنواره بومي و منطقه  جشنواره  

توليد و اجراي تئاتر كودكان و نوجوان  ؟     


نواحي  حمايت، توسعه، نشر و اجراي آثار فرهنگي و هنري كودك و نوجوان اقوام و

 كشور
اثر  


وستايي، دسترسي كودكان و نوجوانان مناطق محروم ر يامداد فرهنگي بهبود و ارتقا

 ها عشايري و مرزي به فعاليت
 نوجوان ـ كودك  


 ومعرفي تأمين  تقويت فرهنگ كتابخواني در مناطق محروم و روستايي از طريق

 افزايش دسترسي به كتاب
 نسخه  
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  اجرايي )اعتبارات پراكنده(های مرتبط با حوزه زنان و خانواده ذيل دستگاههای شرح فعاليت. 2پيوست 
  

 (ميليون ريال)     اجرايي )اعتبارات پراكنده(های مرتبط با حوزه زنان و خانواده ذيل دستگاههای شرح فعاليتجدول 

 شرح فعاليت برنامهعنوان دستگاه

مجموع اعتبارات 

 در قانون بودجه

1398  

مجموع 

اعتبارات در 

 اليحه بودجه

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

بهای تمام 

 شده

1سازمان بهزيستي

توسعه  -1902001000

ايخدمات بيمه

 2 58344 نفر -51/10 116688 130392 2ييروستا خانوار سرپرست زنانحق بيمه پايه بازنشستگي 

 2 22462 نفر -51/10 44924 50200 3حق بيمه آتيه فرزندان تحت سرپرستي

 159/10 55000 نفر -73/5 558754 592691 4حق بيمه پايه بازنشستگي زنان سرپرست خانوار شهري

5توسعه خدمات حمايتي

 518/13 30000 نفر 01/95 405548 207962 هاي موردي به مددجويانحمايت

 6هزينه پوشاك فرزندان تحت سرپرستيكمك
47347 

 105/3 10000 نفر - 31051

 774/3 3000 نفر - 11321 هزينه روزانه فرزندان تحت سرپرستي كمك

 ها، مراكزدر شيرخوارگاه كودكان نگهداريپرداخت كمك هزينه 

 و مؤسسات غيردولتي
 089/62 11000 نفر -44/6 682974 730000

 465/0 140000 نفر -51/10 65137 72787 7آموزان تحت پوشش برنامه سالمت اجتماعيدانش

 046/2 35000 نفر -51/10 71592 80000 آموزان تحت پوششهزينه تحصيلي دانشكمك

 320/4 40000 نفر 49/38 172803 124777 8كودكان تحت پوشش خدمات آموزشي، فرهنگي، ورزشي و هنري

                                                 
ميليون  220868هاي حمايت موردي از مددجويان كه تنها استثناي شرح فعاليتذيل سازمان بهزيستي، كميته امداد از نوع يارانه بوده است به 1399. مجموع اعتبارات ذكر شده در اليحه بودجه سال 1

 ذيل كميته امداد نيز يارانه نيست. شناسينژ آزمايشيازمندان تحت پوشش خدمات لاير كل اعتبار يارانه بوده است. اعتبار اجراي قانون حمايت معلولين ذيل بهزيستي و ن

 تعريف شده است.« اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستايي پرداخت حق بيمه»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 2

 تعريف شده است.« اجتماعي فرزندان تحت سرپرستيپرداخت حق بيمه »با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 3

 تعريف شده است.« اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهري پرداخت حق بيمه»با عنوان  1398. اين شرح فعاليت در قانون بودجه سال 4

، «برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان»، «برنامه تأمين کمک معيشت مددجویان تحت پوشش»ت: ها ذكر شده اسبر اين عنوان برنامهتر و مبتنيصورت جزئي، به1398. این برنامه در قانون بودجه سال 5

  .«الهویهدرمان و نگهداری کودکان و معلولين مجهول»و « دیدگان اجتماعیبرنامه حمایت از آسيب»، «برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار»، «های اجتماعیبرنامه پيشگيری از آسيب»

 بوده است.« كمك به تأمين پوشاك و هزينه روزانه فرزندان تحت سرپرستي»ها در قالب يك شرح فعاليت تحت عنوان ، اين شرح فعاليت1398. در قانون بودجه سال 6

 .تعريف شده است« آموزانکمک به ارتقای سالمت اجتماعی دانش»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 7

 تعريف شده است.« ارتقاي توان علمي، آموزشي و تربيتي كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 8
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 شرح فعاليت برنامهعنوان دستگاه

مجموع اعتبارات 

 در قانون بودجه

1398  

مجموع 

اعتبارات در 

 اليحه بودجه

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

بهای تمام 

 شده

 977/161 1000 نفر -51/10 161977 181000 1هزينه ترخيص فرزندان تحت سرپرستي

 517/1 59000 خانوار -51/10 89490 100000 2هزينه نگهداري فرزندان چندقلوكمك

 123/2 59000 نفر -51/10 125286 140000 هاي داراي فرزند چندقلوكودكان خانواده هزينه تغذيهكمك

 557/5 36000 نفر -51/10 200063 223559 درآمدهاي كمهاي خانوادهشهريه مهدكودكهزينه ككم

 191/4 180000 نفر -51/10 754403 843000 تأمين يك وعده غذاي گرم كودكان مهد روستايي

 383/53 17000 نفر -44/6 907512 970000 هزينه نگهداري كودكان در خانوادهكمك

 163/0 100000 نفر -65/18 16271 20000 3هزينه نگهداري كودكان كاركمك

 586/26 7000 نفر -51/10 186105 228758 4كودكان خياباني ساماندهي شده

 038/413 26 نفر -51/10 10739 12000 آبادآموزان شيندانشهزينه كمك

 584/5 2000 نفر -51/10 11167 12478 هاي متابوليكبه بهبود تغذيه كودكان مبتال به بيماري هزينهكمك

 512/2 50000 نفر -51/10 125622 140375 بهبود تغذيه كودكان معلول مراكز روزانه هزينهكمك

هاي شهريه مهدكودك كودكان معلول خانوادهتأمين  كمك به

 درآمدكم
 610/18 1000 نفر -51/10 18610 20796

 844/9 10000 نفر -51/10 98439 110000 الهويهو نگهداري كودكان مجهولدرمان هزينه 

 372/0 50000 نفر -51/10 18610 20796 5هزينه خدمات غربالگري ژنتيك

 865/0 500000 نفر -63/2 432478 444147 6هزينه خدمات مشاوره و آزمايش ژنتيك

 057/0 4000000 نفر -65/18 227794 280000 7تحت پوشش برنامه غربالگري ناشنوايي و نابينايي كودكانافراد 

                                                 
 تعريف شده است.« ارتقاي توانمندي و ترخيص فرزندان تحت سرپرستي» با عنوان 1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 1

 تعريف شده است.« هاي داراي فرزند چندقلوكمك به خانواده»با عنوان  1398در قانون بودجه اين شرح فعاليت . 2

 تعريف شده است.« ساماندهي و كاهش كودكان كار»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 3

 شده است.تعريف « ساماندهي كودكان خياباني»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 4

 تعريف شده است.« سال 20تا  15غربالگری ژنتيک افراد »با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 5

 تعريف شده است.« حمایت از خدمات مشاوره ژنتيک»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 6

 تعريف شده است.« ناشنوایی و نابينایی کودکانغربالگری »با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 7
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 شرح فعاليت برنامهعنوان دستگاه

مجموع اعتبارات 

 در قانون بودجه

1398  

مجموع 

اعتبارات در 

 اليحه بودجه

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

بهای تمام 

 شده

 727/5 5000 نفر -51/10 28637 32000 تحت پوشش تغذيه مادران باردار و شيرده نيازمند هزينهكمك

 هاي نيازمندسالمت جسمي و رواني زنان خانواده هزينهكمك

 تحت پوشش
 407/12 3000 نفر -51/10 37221 41592

 919/16 4000 نفر -65/18 67675 83185 مددجويان تحت پوشش هزينه لوازم ضروريكمك

 917/27 2000 نفر -51/10 55832 62389 جهيزيه مددجويان تحت پوششهزينه خريد مكك

 236/134 500 نفر -51/10 67118 75000 وديعه مسكن زنان سرپرست خانوارتأمين  هزينهكمك

هاي هاي سالمت اجتماعي و گروههزينه خدمات پايگاهكمك

 هميار
 887/90 700 نفر -44/6 63621 68000

 1زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دريافت كننده سرمايه كار

114379 

 053/93 1000 نفر  93053

سازي شغلي زنان سرپرست خانوار تحت كمك هزينه آماده

 پوشش
 562/108 1200 نفر  130274

 538/2 40000 نفر -65/18 101512 124777 2زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات مالي خرد

ديده تحت پوشش زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب

 خدمات حمايتي
 184/1 200000 نفر  236863 

كمك به مددكاري اجتماعي در مراقبت از خانواده در معرض 

 طالق
 342/1 20000 رخانوا -51/10 26847 30000

توسعه  -1904004000

خدمات توانبخشي

 271/40 2000 نفر -51/10 80541 90000 هزينه كودكان ناشنوا جهت كاشت حلزونكمك

مراقبت، نگهداري و توانبخشي معلوالن، سالمندان و  هزينهككم

 بيماران رواني مزمن در خانواده
 935/28 30000 نفر -51/10 868056 970000

 901/1 75000 نفر -52/1 142581 144777 آموزان و دانشجويان معلول نيازمندهزينه دانشكمك

                                                 
 تعريف شده است. « سازی شغلی زنان سرپرست خانوارپرداخت سرمایه کار و آماده»ها ذيل يك شرح فعاليت با عنوان اين شرح فعاليت 1398. در قانون بودجه سال 1

 خدمات مالی خرد )ذیل برنامه حمایت از خانواده زنان سرپرست خانوار( يارتقا اين شرح فعاليت به اين شكل تعريف شده بود: 1398. در قانون بودجه سال 2
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 شرح فعاليت برنامهعنوان دستگاه

مجموع اعتبارات 

 در قانون بودجه

1398  

مجموع 

اعتبارات در 

 اليحه بودجه

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

بهای تمام 

 شده

سازمان بهزيستي 

اجراي قانون  ـ كشور

حمايت از معلولين

توسعه  -1904004000

 خدمات توانبخشي

مراقبت، نگهداري و توانبخشي معلوالن، سالمندان  هزينهككم

 و بيماران رواني مزمن در خانواده
 100 1000 نفر 11/11 1000000 900000

كميته امداد امام 

 خميني )ره(

توسعه  -1902001000

 ايخدمات بيمه

توسعه  -1903001000

 خدمات حمايتي

 352/14 108000 بيمه شده  1550000  1پرداخت حق بيمه پايه اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهري

 010/11 1535000 خانوار 91/25 16900000 13422250 هاي تحت پوششپرداخت مستمري به خانواده

 538/61 6500 نفر -53/24 400000 530000 هاآموزان نيازمند در خوابگاهنگهداري از دانش

 14/231 130000 نفر -14/27 1850000 2538958 كمك به رفع سوءتغذيه كودكان

 693/2 10000 نفر 50/99 26933 13500 2شناسينيازمندان تحت پوشش خدمات آزمايش ژن

وزارت ورزش و 

 جوانان

رشد و  -1702001000

 گسترش ورزش همگاني

هاي منظور فعاليت)به هاي ورزشيها و هيئتكمك به فدراسيون

 ورزش همگاني و بانوان(
203959 3138976 1439 

 -فدراسيون

 هيئت
13047 590/240 

 013/0 7838208 ساعت ـ نفر 02/5 104522 99522 (روستايي ـ حمايت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش )شهري

 357/0 200000 نفر 54/7 71348 66348 هاي تندرستي مرتبط با ورزش بانوانارتقاي شاخص

برنامه  -1703029000

حمايت و هدايت امور 

و فرهنگي و تربيتي 

تقويت سرمايه اجتماعي 

 جوانان

 300 50 جشنواره 0 15000 15000 ازدواج ها و جشنواره امور جوانان در امرها، نمايشگاهبرگزاري همايش

 142/730 120 مركز 80/34 87617 65000 حمايت از مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده

 587/1239 150 كارگاه ـ دوره 30/35 185938 137698 هاي آموزشي در زمينه ازدواجها و كارگاهحمايت از برگزاري دوره

 500/17 400 مورد 0 7000 7000 حمايت از توليدات فرهنگي در زمينه ازدواج

 038/221 53 برنامهـ  طرح 0 11715 11715 اجتماعيهاي مهارت زندگي و آسيبهاي و برنامهها حمايت از طرح

آموزش و  مؤسسه

جهاد ترويج 

 كشاورزي

برنامه  -1802043000

 آموزش زنان روستايي

 060/0 558333 ساعت ـ نفر 50/67 33500 20000 توانمندي اقتصادي زنان روستايي يارتقا

 060/0 475000 ساعت ـ نفر 50/42 28500 20000 وري و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزيافرهاي ارتقاي مهارت

 74 41 پروژه -03/84 3034 19000 هاي زنان روستاييكارورزي و تثبيت مهارت

                                                 
 

ادغام بوده و از امسال در اقدام جداگانه لحاظ گردیده است. به همين علت امكان مقايسه آن با اليحه « پوشش بيمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش». این فعاليت سال گذشته در شرح فعاليت 1

 ميليون لاير بوده است.  3145000و احصاي درصد رشد وجود ندارد. مجموع اعتبار اين شرح فعاليت معادل   1399بودجه 

 تعريف شده است.« شناسی )ژنتيک( افراد نيازمندهای آزمایش ژنکمک به تأمين هزینه»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 2
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 شرح فعاليت برنامهعنوان دستگاه

مجموع اعتبارات 

 در قانون بودجه

1398  

مجموع 

اعتبارات در 

 اليحه بودجه

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

بهای تمام 

 شده

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمي

برنامه  -1703018000

حمايت از توسعه و 

الگوسازي مد و لباس 

ايراني ـ اسالمي

د و حمايت از طراحي، توليد، عرضه و ترويج نمادها و الگوهاي م

 اسالمي ايرانيلباس 
 1180 28 طرح -29/63 33040 9000

 333/333 33 طرح 29/22 11000 9000 المللي مد و لباس اسالمي ايرانيهاي بينحمايت از فعاليت

هاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش حمايت از فعاليت

 عفاف و حجاب
 0 0 مورد -100 0 35000

 818/241 66 مورد 40/6 15960 15000 1لباسهاي مد و نظارت بر فعاليت

 273/227 66 طرح 114 15000 7000 2ايراني ـ اندركاران حوزه مد و لباس اسالميشناسايي و ساماندهي دست

وزارت كشور

برنامه  -1002018000

هاي رصد و كنترل آسيب

 اجتماعي

 412 50 مورد 3 20600 20000 كنترل و كاهش طالق

 103 50 مورد 3 5150 5000 كاهش مفاسد اخالقيكنترل و 

     0 11000 اجتماعي زنانهاي ساماندهي مشاركت

 3سازمان بيمه سالمت
توسعه  -1902015000

 خدمات بيمه درمان

 302/4 6000 نفر 9 25813 23682 الهويه حق بيمه پايه سالمت كودكان مجهول 

 604/7 156000 خانوار 9 1186238 1088292 هاي آنانسالمت زندانيان و خانواده پايه حق بيمه

صندوق بيمه 

اجتماعي كشاورزان، 

روستاييان و عشاير

توسعه  -1902001000

 ايخدمات بيمه
 014/4 31100 بيمه شده -5 124830 131400 )سهم دولت(متأهل  دارحق بيمه پايه اجتماعي زنان خانه

 وزارت دادگستري

برنامه  -1002023000

تعامل و هماهنگي 

 4لليالمبين

 156/900 44 تعداد 21/42 39607 27852 5ربط در حقوق كودكهاي ذياي عملكرد دستگاهگزارش دوره

                                                 
 تعريف شده است.« هاي مد و لباسريزي و نظارت بر فعاليتسياستگذاري، برنامه»با عنوان  1398بودجه سال . اين شرح فعاليت در قانون 1

 تعريف شده است.« اندركاران حوزه مد و لباس اسالمي ايرانيدست بخشي بهحمايت از ساماندهي و هويت»با عنوان 1398. اين شرح فعاليت در قانون بودجه سال 2

 از نوع يارانه بوده است. 1399ر اليحه بودجه سال . مجموع اعتبا3

 تعريف شده است.« المللي در حوزه حقوقي و قضاييبرنامه تعامل و هماهنگي بين»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه  .4

 ده است.تعريف ش« هماهنگي امور كنوانسيون حقوق كودك»با عنوان  1398اين شرح فعاليت در قانون بودجه . 5
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 شرح فعاليت برنامهعنوان دستگاه

مجموع اعتبارات 

 در قانون بودجه

1398  

مجموع 

اعتبارات در 

 اليحه بودجه

1399 

 درصد رشد

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

بهای تمام 

 شده

وزارت علوم، تحقيقات 

امور علمي،  -و فناوري

 فرهنگي و آموزشي

نامه بر -1803034000

هاي توسعه همكاري

 الملليعلمي بين

بكه جهاني اساتيد مسلمان و شكمك به مركز راهبردي اتحاديه 

 علمي زنان دانشمند جهان اسالم
 4000 2 مركز -50 8000 16000

نهاد نمايندگي مقام 

معظم رهبري در 

 هادانشگاه

برنامه  -1701019000

حمايت و هدايت 

هاي فرهنگي ـ فعاليت

 هاديني در دانشگاه

 4 500/30797 زوج -3 123190 127000 اجراي طرح ملي ازدواج دانشجويي

ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر

برنامه  -1903003000

پيشگيري از سوءمصرف 

 مواد مخدر و روانگردان

اد پيشگيري از سوءمصرف مو هاي ديده در برنامهافراد آموزش

 مخدر در خانواده
 486/0 500000 نفر -11/2 242775 248000

وزارت آموزش و 

هاي فعاليت –پرورش 

تربيتي پرورشي و امور 

 آموزاندانش

برنامه -1801018000

هاي سيبآپيشگيري از 

 آموزاناجتماعي دانش

 009/0 2430000 نفر 100 21700 0 آموزان و والديناجتماعي به دانشهاي پيشگيري از آسيب

كمك به اجراي 

هاي سياست

 1جمعيتي كشور

برنامه -1601006000

هاي ارتقاي شاخص

 سالمت خانواده

 900/10 200000 بسته 9 2180000 2000000 جمعيتي كشورهاي اجراي سياستتدوين و 

 

                                                 
 از نوع يارانه بوده است. 1399. مجموع اعتبار اليحه بودجه سال 1





 

 

 

 16792 شماره مسلسل:  شناسنامه گزارش
 حوزه زنان و خانواده . 14 كل كشور 1399بررسي اليحه بودجه سال :  عنوان گزارش

 

 

 

 (زنان، خانواده و جوانان )گروه آموزش و فرهنگمطالعات  نام دفتر:

 آسيه ارحامي، اكرم باجالن :كنندگانتهيه و تدوين

 فرد، سينا كلهرصادق ستاري ناظران علمي:

 ـــ ويراستار تخصصي:

 ـــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :  های كليدیواژه

 . زنان1

 . خانواده2

 1399بودجه . 3
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