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 هاي اجرايی کشور بررسی بودجه دستگاه

 1400در قانون بودجه سال 

 

 

 

 

 

 چكيده

هاي اجرايي و به تفكيک دستگاه بودجهقانون  7بخش عمده مصارف بودجه عمومي دولت در قالب جدول 

بندي مشخص براي درک بهتر نحوه تقسيم منابع ها و نبود دستهشود. تعداد بسيار باالي رديفارائه مي

هاي اجرايي دشوار هاي گوناگون از مواردي است که موجب شده است بررسي بودجه دستگاهميان دستگاه

جدول در مدت زمان بررسي لوايح بودجه، بسيار محدود و در و ورود مجلس شوراي اسالمي به ارقام اين 

هاي دستگاه همهباشد. گزارش حاضر، ها بيشتر موارد، صرفاً از جنبه افزايش رديف بودجه برخي دستگاه

و با شناسايي ده کربندي طبقه قواي حاکماساس را بر 1400 سال بودجهقانون  7 اجرايي جدول

 ده است: کرهاي فرعي ذيل هريک، نكات زير را استخراج هاي اجرايي اصلي و تجميع رديفدستگاه

   هزار ميليارد  292هاي اجرايي( حدود )اعتبارات دستگاه 7مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول

هاي هزينهمجموع اعتبارات ) افزايش يافته است 1399 سال درصد( نسبت به قانون بودجه 60تومان )

درصد(  61هزار ميليارد تومان ) 265حدود  هاي اجرايي(دستگاه ايينهزه )اعتبارات 7جدول در جاري 

 .(افزايش يافته است 1399نسبت به قانون بودجه سال 

  214 ها، )اعم از وزارتخانه قوه مجريههاي زيرمجموعه هزار ميليارد تومان از اين افزايش به دستگاه

جمهور( مربوط است که بخش عمده بودجه عمومي دولت را نظر رئيس هاي زيرها و دستگاهمعاونت

 اند. درصد افزايش يافته 56، 1399 سال دهند و نسبت به قانون بودجهتشكيل مي

  نيز نسبت به قانون  (هاي زيرمجموعه آنمجلس شوراي اسالمي و دستگاهقوه مقننه ) بودجه

 درصد افزايش يافته است. 67، حدود 1399 سال بودجه

  قوه(  نيا رمجموعهيز يهادستگاه ريو سا رانيا ياسالم يجمهور ي)دادگستر هيقوه قضائ بودجه

 است.  افتهي شيدرصد افزا 57نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود 

  مراکز فرهنگي، آموزشي و علمي خارج از  مسلح، نيروهاي از اعم) هادستگاه ساير سهم

 سال بودجه قانون به نسبت که است رصدد 20 حدود اعتبارات اين کل از( گانه و ...قواي سه

 . است داشته رشد درصد 76 ،1399

  هاي اجرايي اصلي، فهرستي از بيشترين ميزان افزايش و کاهش با بررسي در سطح دستگاه

گزارش ارائه شده است. با توجه به افزايش قابل توجه  اين 3 و 2 جداولهاي اجرايي در اعتبارات دستگاه
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 هايسهم هزينههايي که ، دستگاه1399 سال حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه

 بنياد شهيد و امور ايثارگرانهاي بازنشستگي، ش، صندوقر)آموزش و پرو ستباالآنها  نيروي انساني در

 اند. داشته 1400 بودجه سالقانون در رشد مجموع اعتبارات در  بسياريسهم  و ...(

 

 مقدمه

آن، دولت مجوز  بودجه کل کشور، برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه شده و در قالب

کند. بودجه از دو منظر قابل هاي گوناگون را از مجلس شوراي اسالمي دريافت ميکرد در بخشهزينه

هاي دولتي و کرد اعتبارات شرکتبررسي است: منابع و مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه هزينه

جه کل کشور جدا کنيم، بخش هاي دولتي را از بودشود. اگر بودجه شرکتهاي اجرايي ذکر ميدستگاه

هاي اجرايي کشور در راستاي اجراي وظايف حقيقت اعتباراتي است که به دستگاهدراصلي مصارف بودجه 

بودجه  قانونواحده ماده 7ها در جدول شود. اعتبارات هريک از دستگاهمحول شده اختصاص داده مي

ها و رديف است، بودجه دستگاه 1210کل کشور ذکر شده است. در اين جدول که شامل  1400سال 

هاي اجرايي آمده است. دقت در ارقام اين جدول و مقايسه هاي دستگاهها و فعاليتدر بعضي موارد طرح

هاي مختلف از هاي گذشته، تصوير بهتري از چگونگي تغيير سهم دستگاهاين ارقام با قوانين بودجه سال

 کند.بودجه عمومي کشور، ارائه مي

هاي جدول در قالب ساختاري متناسب با نظام سياسي بندي رديفهدف گزارش حاضر، طبقه اولين

پذير هاي اجرايي گوناگون را امكانبندي، مقايسه بهتر اعتبارات دستگاهو اداري کشور است. اين طبقه

شخص هاي اجرايي اصلي را از کل مصارف بودجه عمومي کشور مده و تغيير اعتبارات و سهم دستگاهکر

. دومين هدف اين گزارش دکنميها جلوگيري از خطاهاي رايج در بررسي رديف به رديف بودجه دستگاه و

هاي اجرايي اصلي در مقايسه با يكديگر و همچنين در اي از اعتبارات دستگاهنيز ارائه آمارهاي مقايسه

 است.  1399 بودجه سال مقايسه با قانون

تواند با تشديد کسري بر اتالف منابع، ميهاي دولت، عالوههزينهکه عدم مديريت صحيح جاآناز

جا گذارد، هدف سوم گزارش حاضر، بررسي افزايش هزينه برهاي اقتصادي شديدي بودجه، آسيب

در راستاي مديريت  پيشنهادهاييو ارائه  1399 بودجه سال هاي اجرايي نسبت به قانوندستگاه

 . استهاي اجرايي در حوزه دستگاههاي دولت هزينه
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 مصارف بودجه عمومی دولت. 1

شوند. نحوه هاي دولتي و بودجه عمومي دولت تقسيم ميمصارف بودجه کل کشور به دو بخش بودجه شرکت

، اعتبارات 1بندي است. در شكل تقسيم اعتبارات مربوط به بودجه عمومي دولت به چند صورت قابل دسته

 نمايش داده شده است.  10تا  7به تفكيک جداول  1400 سال بودجهقانون بودجه عمومي دولت در 

 

 1400 سال بودجه قانون. ساختار مصارف بودجه کل کشور در 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .کل کشور 1400بودجه سال  قانونخذ: مأ

 

 نكات زير حائز اهميت است: 10تا  7خصوص اين اعتبارات و ارقام مندرج در جداول در

   همت(،  658(، به سه دسته اعتبارات عمومي )7هاي اجرايي )جدول مربوط به دستگاهاعتبارات

شوند. اعتبارات عمومي و متفرقه از محل منابع همت( تقسيم مي 94همت( و اختصاصي ) 30متفرقه )

ها، ماهيت موقتي و در اين است که اعتبارات متفرقه دستگاهآنها  شوند و تفاوت اصليميتأمين  عمومي

شوند. اعتبارات اختصاصي نيز از محل موردي داشته و به همين منظور از اعتبارات عمومي تفكيک مي

 شوند.ميتأمين  درآمدهاي اختصاصي خود دستگاه

  هاي دولتي، نام چندين با وجود تفكيک انجام شده ميان بودجه عمومي دولت و بودجه شرکت

خورد. ماهيت اعتبارات چشم ميبهقانون بودجه  7ل هاي اجرايي در جدوشرکت دولتي در کنار دستگاه

ها نيز متفاوت است. در بيشتر موارد، اين اعتبارات مربوط به انجام در نظر گرفته شده براي شرکت

شود. با ها تكليف مياي است که از طرف دولت به شرکتهاي سرمايههاي عمراني و تملک داراييپروژه

 ها در نظر گرفته شده است. اي براي شرکت، در مواردي نيز اعتبارات هزينهاين وجود
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  وراق مالي ( عمدتاً به بازپرداخت اصل اقانون بودجه 8هاي مالي )جدول اعتبارات تملک دارايي

ترتيب در اين اينبهاست که تفكيک دستگاهي ندارد و مربوط هاي خارجي و تعهدات مالي دولت و وام

 شود.پرداخته نميآنها  گزارش به

  رات است ( مربوط به طيف گوناگوني از اعتباقانون بودجه 9هاي متفرقه )جدول اعتبارات رديف

شوند. صورت موقتي و موردي تخصيص داده مينيست يا به يدستگاه مشخصآنها  که يا دستگاه متولي

گر، اين ول از سالي به سال ديهاي اين جدو تغييرات فراوان رديف با توجه به مشخص نبودن دستگاه

انون بودجه باال بودن رقم اين اعتبارات در قهاي گزارش حاضر خارج هستند. اعتبارات از شمول بررسي

شدند و يهاي بودجه ذکر معمدتاً مربوط به ارقامي است که تا پيش از اين در احكام و تبصره 1400

اند. از رف عمومي دولت به جداول منتقل شدهسازي منابع و مصاجهت شفاف 1400قانون بودجه سال 

موضوع « 2»تبصره « و»هزار ميليارد تومان اعتبارات موضوع بند  150توان به اين جمله مي

 اجتماعي اشاره کرد. سازي حقوق بازنشستگان و رد ديون به سازمان تأمينمتناسب

   بارهگيري درتصميم( مربوط به مصارفي است که قانون بودجه 10بودجه استاني )جدول 

پذيرد. اين مصارف نيز ريزي و توسعه استان( انجام ميدر استان )و توسط شوراي برنامهآنها  کردهزينه

اي عمدتًا به شوند که مصارف هزينهاي تقسيم ميهاي سرمايهاي و تملک داراييبه دو دسته هزينه

 وط است.هاي اجرايي استاني مربخي دستگاهو برآنها  هايها و زيرمجموعههاي جاري استانداريهزينه

 خواهد شد. پرداختهقانون بودجه  7با اين توضيحات، در گزارش حاضر صرفاً به بررسي اعتبارات جدول 

 

 هاي اجرايی بندي دستگاهطبقه. 2

هاي اصلي، مقايسه هاي دستگاههاي اجرايي و زيرمجموعههاي مربوط به دستگاهبا توجه به تعدد رديف

تر اعتبارات کننده باشد و ما را از درک تصوير کليتواند گمراهارقام رديف به رديف اعتبارات مي

اجرايي و  هاي مربوط به هر دستگاههاي اجرايي دور کند. به همين منظور، تجميع رديفدستگاه

با يكديگر و  هامقايسه بهتر اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذيل يک ساختار مشخص،بندي دستگاهطبقه

 ند.کپذير ميهاي گذشته را امكانبا سال

 هادستگاه بنديطبقه چون مختلفي معيارهاي تواندمي اجرايي، هايدستگاه بودجه بر حاکم نظم

-اداري مراتبسلسله براساس اجرايي هايدستگاه جايابي يا اساسي قانون فصول يا حاکم قواي براساس

هاي اجرايي در دستگاه بندي متداول،در اين گزارش و براساس يک طبقه. باشد داشته سياسي کشور

ها )نظير نيروهاي مسلح، برخي نهادهاي شوند و ساير دستگاهبندي ميقواي مجريه، مقننه و قضائيه طبقه

ها در دستگاههمه  ترتيب،اينبهگيرند. ها قرار ميفرهنگي و حوزوي و ...( در دسته ساير دستگاه

 شوند:بندي ميبندي زير قرار گرفته و بر اين اساس طبقهدسته
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  است جمهورها و نهادهاي زيرنظر رئيسمعاونت همهها و شامل وزارتخانه :قوه مجريه. 

  هاي زيرمجموعه )ديوان محاسبات کشورشامل مجلس شوراي اسالمي و دستگاه :قوه مقننه ،

 .استها و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد( مرکز پژوهش

   :ي کل کشور، شامل دادگستري جمهوري اسالمي ايران، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسقوه قضائيه

 .شوديمهاي زيرمجموعه قوه قضائيه ها و ساير دستگاهسازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان زندان

  ذيل اين عنوان  د،نگيربندي فوق قرار نميهايي که در طبقهساير دستگاه :هاساير دستگاه

ندهي کل نيروهاي مسلح )ارتش، سپاه پاسداران و ستاد فرماها شامل . اين دستگاهشوندميبندي طبقه

الب اسالمي(، نهادهاي حمايتي )کميته امداد امام خميني )ره( و بنياد مسكن انقبرخي نيروهاي مسلح(، 

رهنگي، عالي انقالب ف سيما، شوراي و فناوري )صدا و علم و آموزشي حوزوي، فرهنگي، مراکزبرخي 

عالي  رايشو، شوراي نگهبانشوراها و مجامع مصرح در قانون اساسي ) ،مراکز حوزوي و آموزشي و ...(

 . است و ... امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام(

ها در و نحوه جايابي دستگاه اصلي هايدستگاه از هريک هايزيرمجموعه به مربوط جزئيات

 . است آمده پيوست در بندي فوق،طبقه

 

 1400بودجه سال  قانونهاي اجرايی در مقايسه بودجه دستگاه. 3

هاي اجرايي اصلي و که در اختيار دستگاهکند ارائه ميتصوير بهتري از ميزان اعتباراتي بندي انجام شده، طبقه

 است. 2مطابق شكل  بنديدر باالترين سطح اين طبقه گيرند. نحوه توزيع اعتباراتميهاي آن قرار زيرمجموعه

 

 از محل منابع عمومی و اختصاصی . توزيع اعتبارات در چهار شاخه اصلی انتخابات2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قيق.تحکل کشور و محاسبات  1400بودجه سال  قانون خذ:آم

ساير دستگاه ها

19/97%

قوه مجريه

75/98%

قوه مقننه

0/31%
هقوه قضائي

3/74%
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نفت 
دادگستري 

میراث فرهنگی و گردشگري
ورزش و جوانان 

فرهنگ و ارشاد اسالمی 
صنعت، معدن و تجارت 

امور خارجه 
ارتباطات و فناوري اطالعات 

جهاد کشاورزي 
اطالعات 

نیرو 
امور اقتصاد و دارایی 

راه و شهرسازي 
علوم تحقیقات و فناوري 

کشور 
دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آموزش و پروش 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هزار میلیارد تومان

عمومی اختصاصی

ها نهجمهور )وزارتخاهاي زيرمجموعه رئيسهاي اجرايي کشور به دستگاهبخش عمده بودجه دستگاه

گفتني اند. به تفكيک ارائه شده 4و  3هاي جمهور( مربوط است که در شكلهاي زيرنظر رئيسو دستگاه

مورد نظر  ازماناست عناوين ذکر شده در اين نمودارها دربرگيرنده کل مجموعه زيرنظر وزارتخانه يا س

هاي زيرمجموعه اين رديفهمه شامل « وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي»اعتبارات ذيل  مثال،براي است. 

 ..( است. صندوق بازنشستگي کشوري و . اجتماعي،تأمين  جمله سازمان بهزيستي، سازمانوزارتخانه )از

 

  1400 سال بودجه قانون دستگاهی اعتبارات جدول درها . مقايسه بودجه وزارتخانه3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خصوص نمودار فوق، نكات زير حائز اهميت است:در

شود هاي تابعه انجام ميها از طريق شرکتاز تكاليف محوله به بعضي وزارتخانه چشمگيريبخش   -

پايين بودن  مشخص،طور به د.شوميتأمين  هانيز از طريق بودجه همين شرکتآنها  و در مواردي، بودجه

ها به هاي نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات و ...، ناشي از وابستگي اين وزارتخانهخانهرقم بودجه وزارت

از منابع اين وزارتخانه از محل منابع بودجه  زياديو عماًل بخش  است هاي زيرمجموعهبودجه شرکت

 شود.نميتأمين  عمومي دولت
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ات جدول هاي اجرايي استاني از طريق اعتبارهاي مربوط به دستگاهديگر، بخشي از هزينهازسوي  -

 شوند.شود که در اين ارقام لحاظ نميو در قالب بودجه استاني توزيع ميقانون بودجه  10

سازي سبمتنا مانندهايي موضوع هزار ميليارد تومان براي 150با توجه به در نظر گرفتن مبلغ   -

و  هاستگاهدبودجه و عدم ذکر آن در  1400قانون بودجه  «2»تبصره  «و»حقوق بازنشستگان و ... در بند 

نيز  هاهجدول بودجه دستگاانتقال اين رقم به ، منعكس شدن اين اعتبارات در بخش اعتبارات متفرقه

 کار و رفاه اجتماعي شود. نظير وزارت تعاون،ها توجه بودجه بعضي از وزارتخانهتواند موجب افزايش قابلمي

 

 جمهور هاي زيرنظر رئيس. مقايسه بودجه دستگاه4شكل 

 1400 سال بودجه قانون در جدول اعتبارات دستگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

درصد اعتبارات  20حدود گيرند، گانه قرار ميبندي قواي سهخارج از طبقه ها کهدستگاهساير 

 هاي اصلي آمده است.دستگاهساير ، نمايي کلي از بودجه 5کنند. در شكل هاي اجرايي را دريافت ميدستگاه

  

 -  5  10  15  20  25  30

سازمان اداري و استخدامی کشور 

سازمان انرژي اتمی ایران 

سازمان حفاظت محیط زیست 

سازمان برنامه و بودجه کشور 

معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور 

سایر معاونت ها و زیرمجموعه هاي نهاد ریاست جمهوري 

بنیاد شهید و امور ایثارگران 

هزار میلیارد تومان

عمومی اختصاصی
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 -  20  40  60  80  100  120  140

مجلس خبرگان رهبري 

شوراها و شهرداري ها

نهادهاي حمایتی غیردولتی

شوراها و مجامع مصرح در قانون اساسی 

مراکز فرهنگی، آموزشی و علم و فناوري 

نیروهاي مسلح 

هزار میلیارد تومان

عمومی اختصاصی

 -  2  4  6  8  10  12  14

پژوهشکده قوه قضاییه 

دادستانی ویژه روحانیت 

سازمان بازرسی کل کشور 

طرح تحول قوه قضائیه و طرح شهید نوروزي

(  کمك)شوراي حل اختالف 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

هزار میلیارد تومان

عمومی اختصاصی

 گانه خارج از قواي سههاي اجرايی . مقايسه بودجه دستگاه5شكل 

 1400 سال بودجه قانون در جدول اعتبارات دستگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود، ها را شامل ميدرصد مجموع اعتبارات دستگاه 7/3به قوه قضائيه نيز که حدود اعتبارات مربوط 

 ارائه شده است.  6هاي زيرمجموعه، در شكل به تفكيک سازمان

 

  قضائيهقوه  هاي زيرمجموعهدستگاه . مقايسه بودجه6شكل 

 1400 سال بودجه قانون در جدول اعتبارات دستگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ارائه شده است. 7در شكل ها به تفكيک زيرمجموعه قوه مقننهمربوط به  اعتباراتدرنهايت 
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 -  200  400  600  800  1,000  1,200

شوراي راهبردي تنقیح قوانین 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد

سامانه هوشمندسازي قوه مقننه

مجلس شوراي اسالمی 

میلیارد تومان

عمومی اختصاصی

 1400 سال بودجه قانوندر  قوه مقننههاي زيرمجموعه دستگاه. مقايسه بودجه 7شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت به قانون 1400 بودجه سالقانون هاي اجرايی در مقايسه رشد اعتبارات دستگاه. 4

 1399 بودجه سال

 1399 سال قانون بودجهبه نسبت  1400 سال بودجه قانونمجموع کل مصارف بودجه عمومي دولت در 

هاي گذشته نوعي رشد داشته است که در مقايسه با روند رشد مصارف بودجه در سال درصد 111حدود 

و مصارف  بخشي از اين افزايش مربوط به انعكاس مواردي در سقف منابع البته که آيدحساب ميرکورد به

اما در سقف منابع  شد ميذکر  واحده مادهمتن  در شفاف غير صورت به قبل هايسال درعمومي است که 

هاي اين افزايش شديد در بودجه . طبيعتاً جستجوي ريشهگرديد نميو مصارف عمومي منعكس 

درخصوص ميزان تر تواند قضاوت دقيقهاي مختلف از آن، ميهاي اجرايي و تعيين سهم دستگاهدستگاه

با توجه به تصميم مجلس شوراي اسالمي  ،است گفتنيند. کپذير نو نحوه رشد مصارف بودجه را امكا

شود، ارقام مربوط به صورت دو سقفي، آنچه در اين گزارش بررسي ميبه 1400در تصويب بودجه سال 

تر، ارقام مربوط به سقف ارائه تصوير دقيقبراي سقف کل )سقف دوم( بودجه است و در بعضي موارد و 

 و داخل پرانتز ذکر شده است. اصلياول نيز زير ارقام 

 

 هاي اجرايی دستگاهها به تفكيک . رشد اعتبارات دستگاه4-1

نسبت به قانون قوا يک از هاي اصلي هراعتبارات زيرمجموعه ، درصد رشد مجموع12تا  8هاي در شكل

)مجموع اعتبارات جدول هاي اجرايي دستگاهارائه شده است و با رشد کل اعتبارات  1399 سال بودجه

( مقايسه شده است. ذيل هر شكل نيز توضيحاتي درخصوص آن ارائه درصد 60، معادل واحدهماده 7

 شده است.
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 ها . درصد رشد اعتبارات وزارتخانه8شكل 

 محل اعتبارات عمومی و اختصاصیی قانون بودجه از در جدول اعتبارات دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها داشته است. ازجمله داليل امور خارجه بيشترين درصد رشد را در ميان وزارتخانه مجموعه وزارت

از مخارج اين وزارتخانه است. هرچند رشد حدود زيادي هاي اين وزارتخانه، ارزي بودن بخش رشد باالي هزينه

 تر است.هاي بيشتر برمبناي اطالعات دقيقوزارتخانه نيازمند بررسيدرصدي اعتبارات اين  92

  درصد و جهاد کشاورزي  84هاي صنعت، معدن و تجارت با پس از وزارت امور خارجه، وزارتخانه

 هاي کشور دارند.درصد بيشترين رشد اعتبارات را در ميان وزارتخانه 70با 

  ناشي از رشد اعتبارات سازمان ترتيببهو وزارت تعاون  عبخش عمده رشد اعتبارات وزارت دفا 

 که احتماالً  است درصد( 67و صندوق بازنشستگي کشوري )( درصد 56) اجتماعي نيروهاي مسلحتأمين 

هاي وابستگي صندوق سازي حقوق بازنشستگان است.متناسبعمده دليل آن بار مالي ناشي از سياست 

يک مشكل اساسي است و حل آن مستلزم اصالحات ساختاري در بازنشستگي به بودجه عمومي دولت 

 با دولت است.آنها  ها و رابطه مالي و سازمانيصندوق
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فناوري 
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رشد رشد مجموع اعتبارات دستگاه هاي اجرایی

  جمهورهاي زيرنظر رئيس. درصد رشد اعتبارات دستگاه9شكل 

 در جدول اعتبارات دستگاهی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   افزايش يافته است درصد 357حدود  جمهورمعاونت علمي و فناوري رئيس مجموعهاعتبارات 

ميزان افزايش . رودشمار مي، باالترين درصد رشد بهجمهورنظر رئيسزيرهاي اجرايي در ميان دستگاهکه 

 ميليارد تومان است. هزار  3/2اعتبارات اين سازمان در حدود 

  درصد( و بنياد شهيد و امور  84ظت محيط زيست )پس از معاونت علمي و فناوري، سازمان حفا

 اند.تجربه کرده 1399درصد( بيشترين رشد اعتبارات را نسبت به قانون بودجه سال  67ايثارگران )

 

 در جدول اعتبارات  هادستگاهساير . درصد رشد اعتبارات 10شكل 

 ی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصیدستگاه
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  قوه قضائيههاي زيرمجموعه . درصد رشد اعتبارات دستگاه11شكل 

 ی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصیدر جدول اعتبارات دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  طرح شهيد »و « طرح تحول قوه قضائيه»هاي فوق، دو رديف جديد با عناوين عالوه بر دستگاه

اضافه شده است که مجموع  1400 سال قانون بودجه هاي زيرمجموعه قوه قضائيه دررديف به« نوروزي

 ميليارد تومان است. 550ها اعتبارات اين طرح

 

 قوه مقننههاي زيرمجموعه . درصد رشد اعتبارات دستگاه12شكل 
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   سامانه رديف جديدي تحت عنوان  1400عالوه بر موارد فوق، در قانون بودجه سال

عتباري اهاي زيرمجموعه مجلس شوراي اسالمي افزوده شده است که هوشمندسازي قوه مقننه به دستگاه

 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است. 200معادل 

 

 ها به تفكيک نوع اعتبارات. رشد اعتبارات دستگاه2-4

 بندي است:دستههاي مختلفی قابل صورتهاي اجرايی بهاعتبارات دستگاه

هاي جاري بيني شده براي دستگاه يا براي پرداخت هزينهاعتبارات پيشاي: اي/سرمايههزينه  -

گذاري شوند يا ماهيت سرمايه)جبران خدمت کارکنان، خريد کاال و خدمات و ...( اختصاص داده مي

تحت عنوان  دارند. دسته اول ها و ...(تعمير و نگهداري ساختمان و تجهيزات، توسعه زيرساخت )تهيه،

 شوند.اي شناخته ميهاي سرمايهدوم تحت عنوان اعتبارات تملک دارايي اي و دستهاعتبارات هزينه

شود، تحت ميتأمين  اعتبارات دستگاه که از محل منابع عمومي دولتعمومی/اختصاصی:   -

دسته از مصارفي است که از محل اعتبارات اختصاصي نيز آن  1.شوندعنوان اعتبارات عمومي شناخته مي

شود. بخش عمده اعتبارات اختصاصي مربوط شده و هزينه ميتأمين  درآمدهاي اختصاصي خود دستگاه

 .است هاي علوم پزشكي و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيبه دانشگاه

 يشوند، اعتباراتهاي اجرايي ذکر ميبخشي از اعتباراتي که در جدول بودجه دستگاه ها:يارانه  -

اما  ،اندبودجه منتقل شده «14»هاي اخير به جدول تبصره اي در سالعلت ماهيت يارانههستند که به

ربوط . ارقام مشوديم قانون بودجه منعكس 7ها در جدول زمان شيوه توزيع آن بين دستگاهصورت همبه

دجه عمومي بوده و در سرجمع بو اختصاصي-اي يا عموميسرمايه-ايها جدا از اعتبارات هزينهبه يارانه

  شوند.منعكس نمي

اي و عمومي سرمايه –اي هاي اجرايي اصلي )به تفكيک هزينهاي از رشد اعتبارات دستگاهخالصه

هاي اصلي در جدول هاي زيرمجموعه دستگاهخصوص دستگاهدر آمده است. 1اختصاصي( در جدول  –

از مصارف برخی از  چشمگيريهمچنين، بخش  پيوست جزئيات بيشتري ارائه شده است.

)جدول  بودجهقانون  «14»ها و از جدول تبصره سرفصل يارانههاي اجرايی از محل دستگاه

. اين اعتبارات خارج از ارقام کالن قانون بودجه و بدون شودمیتأمين  ها(هدفمند کردن يارانه

در اين  نهاآشوند و به همين دليل از پرداختن به هاي اجرايی ذکر میتفكيک دقيق دستگاه

نظر شده است. گزارش صرف

                                                 

ه شده است كه هاي اجرايي اضاف، يك ستون تحت عنوان متفرقه نيز به جدول دستگاه1400و قانون بودجه سال  اليحه در. 1

چنين ستوني  1399هاي اجرايي قانون بودجه سال ماهيتاً مشابه اعتبارات عمومي است. با توجه به اينكه در جدول دستگاه
، مجموع اعتبارات عمومي و 1399با قانون بودجه سال  1400سال  بودجه نونقاوجود نداشته است، براي مقايسه بهتر 

 .است شده گرفته نظر در عمومي اعتبارات عنوانبه 7متفرقه در جدول 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

14 

 1400 سال بودجه قانونی در جدول اعتبارات دستگاهايی رهاي اجاي از رشد اعتبارات دستگاه. خالصه1جدول 

 عنوان

 اختصاصی -عمومی )و متفرقه(  ايسرمايه -اي هزينه
رشد مجموع 

 اعتبارات
رشد اعتبارات 

 ايهزينه

رشد اعتبارات تملک 

 ايهاي سرمايهدارايی

رشد اعتبارات 

 عمومی و متفرقه

رشد اعتبارات 

 اختصاصی

 مجريه قوه

 هاوزارتخانه

      وزارت اطالعاتمجموعه 

 * نيروي انتظامي وزارت کشور
(%43) 

 
 

(%44) 
 

 
(%44) 

 * مجموعه وزارت کشور
 

(%43) 
 

 
(%44) 

 
 

(%44) 

      وزارت امور خارجهمجموعه 

      وزارت دادگستريمجموعه 

      وزارت امور اقتصاد و داراييمجموعه 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

 مسلح

اجتماعي نيروهاي تأمين  سازمان

 مسلح
     

 * وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحمجموعه 
 

(%41) 
 

 
(%42) 

 
 

(%42) 

 تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

     ها و مراکز آموزش عاليدانشگاه

      هاي علم و فناوريپارک

      سسات پژوهشيؤمراکز و م

      وزارت علوم، تحقيقات و فناوريمجموعه 

      شروزارت آموزش و پرومجموعه 

      وزارت ورزش و جوانانمجموعه 
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 عنوان

 اختصاصی -عمومی )و متفرقه(  ايسرمايه -اي هزينه
رشد مجموع 

 اعتبارات
رشد اعتبارات 

 ايهزينه

رشد اعتبارات تملک 

 ايهاي سرمايهدارايی

رشد اعتبارات 

 عمومی و متفرقه

رشد اعتبارات 

 اختصاصی

بهداشت، درمان و آموزش وزارت 

 پزشكي

پزشكي، مراکز  هاي علومدانشگاه

 تحقيقاتي و درماني
58% 65%    

      مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

      وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميمجموعه 

      وزارت نفتمجموعه 

      وزارت نيرومجموعه 

      وزارت جهاد کشاورزيمجموعه 

      وزارت راه و شهرسازيمجموعه 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
      اجتماعيتأمين  سازمان

      صندوق بازنشستگي کشوري

      مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

      وزارت صنعت، معدن و تجارتمجموعه 

      وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتمجموعه 

      وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيمجموعه 

 * هاوزارتخانه مجموعه
 

%(53) 
 

 
%(60) 

 
 

%(53) 

هاي دستگاه

زيرنظر 

 جمهوررئيس

      حفاظت محيط زيستسازمان 

      بنياد شهيد و امور ايثارگران

      سازمان انرژي اتمي ايران

      جمهورمعاونت علمي و فناوري رئيس

      سازمان برنامه و بودجه کشور

      و استخدامي کشور سازمان اداري
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 عنوان

 اختصاصی -عمومی )و متفرقه(  ايسرمايه -اي هزينه
رشد مجموع 

 اعتبارات
رشد اعتبارات 

 ايهزينه

رشد اعتبارات تملک 

 ايهاي سرمايهدارايی

رشد اعتبارات 

 عمومی و متفرقه

رشد اعتبارات 

 اختصاصی

      جمهوريهاي نهاد رياستها و زيرمجموعهساير معاونت

      جمهورهاي زيرنظر رئيسمجموعه دستگاه

 * مجريه قوه
 

%() 
 

 
%() 

 
 

%() 

 * قضائيه قوه
 

%(41)
 

%(47)
 

%(46)

  مقننه قوه

 هاي اجراييساير دستگاه

      دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري

برخي نهادهاي 

 حمايتي

      کميته امداد امام خميني )ره(

      بنياد مسكن انقالب اسالمي

 نيروهاي مسلح

 * ايرانارتش جمهوري اسالمي 
 

%(54)
 

%(54)
 

%(53)

 * سپاه پاسداران انقالب اسالمي
 

%(43)
 

%(43)
 

%(43)

 * ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح
 

%(31)
 

%(6-)
 

%(32)

 *مجموعه نيروهاي مسلح 
 

%(43)
 

%(43)
 

%(43)

 شوراي نگهبان

 عالي امنيت ملي شوراي
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 عنوان

 اختصاصی -عمومی )و متفرقه(  ايسرمايه -اي هزينه
رشد مجموع 

 اعتبارات
رشد اعتبارات 

 ايهزينه

رشد اعتبارات تملک 

 ايهاي سرمايهدارايی

رشد اعتبارات 

 عمومی و متفرقه

رشد اعتبارات 

 اختصاصی

مجامع  شوراها و

مصرح در قانون 

 اساسي

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

مراکز فرهنگي، 

آموزشي و علم و 

 فناوري

 عالي انقالب فرهنگي مجموعه شوراي

 و آموزشيمراکز فرهنگي، حوزوي 

 سازمان صدا و سيما

 مرکز ملي فضاي مجازي کشور

 مجموع مراکز فرهنگي، آموزشي و علم و فناوري

 هاشوراها و شهرداري

 * ي اجرايیهادستگاه ساير
 

%(48)
 

%(47)
 

%(47)

 * مجموع
 

%(52)
 

%()
 

%(52)

به کل اعتبارات مصوب )سقف دوم( هر در اين گزارش ارقام مربوط صورت دو سقفي به تصويب رسيد و برخي از اعتبارات خارج از سقف اول بودجه تعيين شده است، به 1400 سال * با توجه به اينكه قانون بودجه

نيز زير رقم  با قانون بودجه سال گذشته 1400سقف اول قانون بودجه مقايسه  ،است اعتبارات خارج از سقف اول وجود داشتهدر جدول فوق و در مواردي که اين شده است. با وجود  دستگاه در محاسبات اصلي لحاظ

. مربوط استشايان ذکر است اعتبارات مذکور عمدتاً به نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين قوه قضائيه  اصلي جدول و داخل پرانتز ذکر شده است. 
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 از محل منابع عمومي و اختصاصي هااي دستگاهدهد که مجموع رشد اعتبارات هزينهنشان مي 1جدول 

دهنده کاهش سهم . همين موضوع نشاناست درصد 53اي آنها و مجموع رشد اعتبارات سرمايه درصد  61

رشد مجموع  هاي اجرايي است. همچنيناي )بودجه عمراني( از مجموع مصارف بودجه دستگاهاعتبارات سرمايه

 .است درصد 60حدود  از محل منابع عمومي و اختصاصي هاي اجراييکل اعتبارات دستگاه

 «14»اساس جدول تبصره برعالوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات ديگري در قالب اعتبارات يارانه و 

اي به مصرف شدهگيرد تا در راستاي اهداف تعيينهاي اجرايي قرار ميقانون بودجه در اختيار دستگاه

خصوص اين اعتبارات دو نكته حائز اهميت است: اواًل اين اعتبارات در سرجمع بودجه عمومي دربرسند. 

با توجه به باشند. ثانيًا مي 1نتيجه خارج از ارقام کالن ذکر شده در شكل درشوند و دولت محاسبه نمي

بندي اساس دستگاه اجرايي تقسيمبربدون تفكيک « 14»تبصره  هاي جدولبخشي از رديف كهاين

. به اين داليل، نيستاين جدول قابل استخراج  يافته به هر دستگاه ازشود، ميزان دقيق يارانه اختصاصمي

 نظر شده است. گزارش صرف هاي اجرايي در ايناي دستگاهاز ذکر اعتبارات يارانه

 

 هاي با بيشترين رشد يا کاهش اعتبارات. دستگاه4-3

هاي اجرايي با بيشترين درصد رشد و کاهش اعتبارات ترتيب فهرستي از دستگاه، به3و  2در جداول 

 1000هايي که بيش از ارائه شده است. جهت ارائه يک جدول خالصه و تمرکز بر موارد مهم، تنها دستگاه

 اند.شود، ذکر شدهديده ميآنها  ميليارد تومان تغيير در اعتبارات

 

 هاي با بيشترين درصد رشد اعتبارات فهرست دستگاه .2 جدول

 ی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصیدر جدول اعتبارات دستگاه

 ميليارد تومان( 1000هايی با تغييرات بيش از )دستگاه

 اجرايیدستگاه  رديف
 رشد اعتبارات

 )درصد(

 ميزان رشد اعتبارات

 )ميليارد تومان(

1,964 624 جمهورمعاونت علمي و فناوري رئيس 1

3,784 185 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 2

 1,200 120 سازمان تأمين اجتماعي 3

1,893 112 وزارت صنعت، معدن و تجارت 4

2,558 105 وزارت امور خارجه 5

 * سازمان بسيج 6
92 

(37) 

2,158 

(857)

 * ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشورسازمان زندان 7
88 

(58) 

2,342 

(1,542)

1,656 84 وزارت جهاد کشاورزي 8

 14,761 82 * ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي ايران 9
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 اجرايیدستگاه  رديف
 رشد اعتبارات

 )درصد(

 ميزان رشد اعتبارات

 )ميليارد تومان(

(54) (9,640)

 * ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي 10
80 

(43)

33,368 

(18,199)

771,145 هاي آب و فاضالب استانيمجموعه شرکت 11

 1,160 75 گمرک جمهوري اسالمي ايران 12

702,163 اي استانيهاي سهامي آب منطقهمجموعه شرکت 13

6810,879 بنياد شهيد و امور ايثارگران 14

6729,253 صندوق بازنشستگي کشوري 15

 دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح *وزارت  16
66 

(1-)

6,466 

(137-)

 ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح * 17
64 

(13-)

2,594 

(527-)

6239,938 وزارت آموزش و پرورش 18

 * مجموعه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 19
60 

(44)

15,175  

(11,270) 

 هاي باال *مجموع رديف
174,457 

(138,437) 

 * هافيرد همه اعتبارات مجموع شيافزا
292,434  

(254,235) 

صورت دو سقفي به تصويب رسيد و برخي از اعتبارات خارج از سقف اول بودجه تعيين به 1400 سال با توجه به اينكه قانون بودجه* 

محاسبات اصلي لحاظ شده است. با وجود شده است، در اين گزارش ارقام مربوط به کل اعتبارات مصوب )سقف دوم( هر دستگاه در 

با قانون  1400 سال مقايسه سقف اول قانون بودجه اين در جدول فوق و در مواردي که اعتبارات خارج از سقف اول وجود داشته است،

 بودجه سال گذشته نيز زير رقم اصلي جدول و داخل پرانتز ذکر شده است.

 

 سال نسبت به قانون بودجه 1400 سال بودجه قانونها در از افزايش شديد هزينه چشمگيريبخش 

توجه در جدول هاي داراي ارقام قابلشود. اغلب دستگاههاي جدول فوق مشاهده مي، در رديف1399

هاي آنها عمدتاً ناشي از افزايش شديد حقوق و دستمزد يا هايي هستند که افزايش هزينهباال، دستگاه

ذکر است که جدول فوق رشد مجموع اعتبارات )اعم از عمومي شايان هاي بازنشستگي است. مريمست

که تنها رشد اعتبارات عمومي در نظر گرفته شوند، درصد رشد صورتيدردهد. و اختصاصي( را نشان مي

  .بود خواهد شديدتر بسيار پزشكي علوم هايدانشگاه نظير هاييدستگاهاعتبارات عمومي 
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 هاي با بيشترين درصد کاهش اعتبارات فهرست دستگاه .3 جدول

 ی قانون بودجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصیدر جدول اعتبارات دستگاه

 ميليارد تومان( 50 هايی با تغييرات بيش از)دستگاه

 دستگاه اجرايی
 کاهش اعتبارات

 )درصد(

 ميزان کاهش اعتبارات

 )ميليارد تومان(

 -120-100 هواپيمايي کشوريسازمان 

 -405 -21 سازمان برنامه و بودجه کشور

 -57 -17 سازمان انتقال خون ايران
 

دليل تغيير ماهيت بهکشوري درصدي بودجه سازمان هواپيمايي  100شايان ذکر است که کاهش 

 هاي دولتي است. حقوقي اين سازمان و انتقال آن به بخش شرکت

 

 هاي اجرايیهاي جدول بودجه دستگاهعناوين رديفتغييرات در . 4-4

يكي ( قانون بودجه 7هاي اجرايي )جدول هاي موجود در جدول بودجه دستگاهمتعدد عناوين و رديف تغييرات

همچنين  .سازدميهاي اجرايي را دشوار هاي مربوط به دستگاهکه مقايسه سال به سال رديفاز مشكالتي است 

ها سال به سال افزايش يابد و اين اضافه شدن عناوين جديد در هر سال، موجب شده است که تعداد رديف

نيز از اين  1400 سال و قانون بودجه کندهاي اجرايي را با مشكل مواجه ميمسئله بررسي اعتبارات دستگاه

ز آموزش عالي زيرمجموعه وزارت علوم باز ها و مراکدر مواردي که عمومًا به دانشگاه موضوع مستثني نيست.

اي . خالصهشودميها صورت گرفته است که از اشاره به آن پرهيز گردد، تغييرات مختصري در عناوين رديفمي

اي همچنين خالصه ارائه شده است. 4هاي اجرايي در جدول تگاههاي مربوط به دسترين تغييرات در رديفاز مهم

 ارائه شده است.  5اضافه شده است در جدول  1400در قانون بودجه سال  هاي جديدي کهاز رديف

 

 1399 سال هاي اجرايی در مقايسه با قانون بودجههاي جدول دستگاه. تغييرات عناوين رديف4جدول 

 شماره

 رديف
 1400 سال بودجه قانون 1399 سال قانون بودجه

102514 
 فني شورايکارکنان  به پرداخت و فني عالي شوراي

 هااستان
 هاي سازمان برنامه و بودجه کشور()ادغام در رديف 

134008 
 - ترويج کشاورزي و آموزش تحقيقات، سازمان

 خزر درياي المللي تاسماهيانبين تحقيقاتي سسهؤم

 ژوهشي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي(سسات پؤ)ادغام در م 
 مرکزي و غربي آسياي برنج تحقيقات مرکز 134017

 کشور ابريشم تحقيقات مرکز 134018

134019 
 و حبوبات غالت ساير و گندم تحقيقات مرکز

 جعفر امامزاده

149009 
 علمي دانشكده - اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت

 و مخابرات پست کاربردي -
- 
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 شماره

 رديف
 1400 سال بودجه قانون 1399 سال قانون بودجه

 استان تهران( )ادغام در شرکت آب و فاضالب  استان تهران روستايي فاضالب و آب شرکت 291730

 )ادغام در شرکت آب و فاضالب استان البرز(  البرز استان روستايي فاضالب و آب شرکت 295450

 صندوق بازنشستگي کشوري( رديف )جدا شده از  127507
 کسورات-پرورش و آموزش کل ادارات-پرورش و آموزش وزارت

 کشوري بازنشستگي صندوق مشترکين دولت سهم بازنشستگي

 صندوق بازنشستگي کشوري( رديف )جدا شده از  129001

 کسورات-کشور پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 کشور پزشكي علوم هايدانشگاه شاغلين سهم بازنشستگي

 کشوري بازنشستگي صندوق مشترک

273700 
اجتماعي تأمين  سازمانرديف )جدا شده از  

 نيروهاي مسلح(
 ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي درماني خدمات سازمان

 عباسپور شهيد مهندسي و فني پرديس - بهشتي شهيد دانشگاه بردارينقشه آموزشكده 103502

 بنياد فرهنگي شهيد جعفرپور بنياد فرهنگي شهيد حاج قاسم سليماني 111398

 

ساير تغييرات اند. داشتهبسياري مربوط به عناويني است که تغيير  پايانيدر جدول فوق، دو رديف 

 . شودمينظر صرف نهاعناوين جزئي بوده که در اينجا از پرداختن به آ

 

 1400هاي اجرايی در قانون بودجه سال جدول دستگاه جديد هاي. رديف5جدول 

 هاي جديدتعداد رديف دستگاه اصلی )مادر(
 مجموع اعتبارات

 )ميليارد تومان(

 * سپاه پاسداران انقالب اسالمي
10 

(9) 
2،920 

(1،920) 

 2،000 3 سازمان صدا و سيما

 1،650 1 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 3 * قوه قضائيه
1،350 

(670) 

 3 * ارتش جمهوري اسالمي ايران
1،107 

(629) 

 1،100 2 جمهورمعاونت علمي و فناوري رئيس

 1،087 1 بنياد شهيد و امور ايثارگران

 555 2 نيروهاي مسلحستاد فرماندهي کل 

 354 1 وزارت کشور

 2 * نيروي انتظامي
340 

(190) 

 312 6 سازمان تبليغات اسالمي

 200 1 مجلس شوراي اسالمي

 200 1 وزارت آموزش و پرورش

 170 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 105 3 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 50 1 وزارت امور خارجه

 49 24 هاي علوم پزشكي و پرستاريدانشگاه
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 هاي جديدتعداد رديف دستگاه اصلی )مادر(
 مجموع اعتبارات

 )ميليارد تومان(

 28 4 هاي وزارت علومدانشگاه

 15 1 شوراي نگهبان

 6 2 جهاد دانشگاهي

 5 1 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 5 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 3 2 وزارت جهاد کشاورزي

 77 * مجموع
13،611 

(11،303) 

صورت دو سقفي به تصويب رسيد و برخي از اعتبارات خارج از سقف اول به 1400 سال با توجه به اينكه قانون بودجه* 

به کل اعتبارات مصوب )سقف دوم( هر دستگاه در محاسبات اصلي در اين گزارش ارقام مربوط بودجه تعيين شده است، 

سقف مقايسه  است، جود داشتهاعتبارات خارج از سقف اول ودر جدول فوق و در مواردي که اين شده است. با وجود  لحاظ

 نيز زير رقم اصلي جدول و داخل پرانتز ذکر شده است. با قانون بودجه سال گذشته 1400 سال اول قانون بودجه

 

 در لوايح بودجه هاي اجرايیالگوي پيشنهادي براي بررسی بودجه دستگاه. 5

هاي اجرايي و به تفكيک دستگاهقانون بودجه  7 بخش عمده مصارف بودجه عمومي دولت در قالب جدول

بندي مشخص براي درک بهتر نحوه تقسيم منابع ها و نبود يک دستهشود. تعداد بسيار باالي رديفارائه مي

هاي اجرايي هاي گوناگون ازجمله مواردي است که موجب شده است بررسي بودجه دستگاهميان دستگاه

جدول در مدت زمان بررسي لوايح بودجه، بسيار محدود و  دشوار و ورود مجلس شوراي اسالمي به ارقام اين

هاي باشد؛ اما از جنبه مديريت هزينهها در بيشتر موارد، صرفًا از جنبه افزايش رديف بودجه برخي دستگاه

 ها وجود ندارد. هاي غيرضرور، الگوي مشخصي براي بررسي بودجه دستگاهدولت و کاهش هزينه

بيني شده ميزان اعتبارات پيششده در گزارش حاضر، امكان بررسي جام بندي انبا توجه به طبقه

، همچنان بررسي جداول اين هاي اجرايي مختلف با کيفيت بهتري فراهم است. با وجودبراي دستگاه

بررسي بودجه براي  هاي پيشنهادياست. در ادامه روشمد آکارها نيازمند الگويي مفصل بودجه دستگاه

 د:شوارائه مي ترتيب اولويتاجرايي بههاي دستگاه

آنچه در لوايح  :يیاجرا يهادستگاه نهيهز افزايش یاصل يهاشرانيپ به توجه (اولويت اول

هاي ترين بخش هزينه، اين است که اصليشودديده مي 1400 سال ويژه اليحه بودجهانه و بهيبودجه سال

هاي اجرايي مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان و مستمري دولت و دستگاه

هاي ترتيب، در صورت وجود اراده جدي بر اصالح مصارف بودجه و مديريت هزينهاينبهبازنشستگان است. 

نه نظام پرداخت حقوق و دستمزد و همچنين اي در زميدولت بهترين روش، انجام اصالحات پايه

، 1400 سال بودجه قانون «12»تبصره  «الف»مشخص، در بند طور به هاي بازنشستگي است.صندوق

هاي اصلي افزايش هزينه درصدي حقوق کارکنان دولت آمده است که يكي از پيشران 25افزايش 
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حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ازجمله . ورود به ميزان و نحوه افزايش است هاي اجراييدستگاه

ترتيب، بدون نياز اينبههاي اجرايي است. هاي دولت و دستگاهاساسي در زمينه مديريت هزينه هاياقدام

هاي دولت را تا حد توان هزينهوضع احكام کلي مي با هاي اجرايي،به ورود به جزئيات بودجه دستگاه

کاهش نرخ گيرد؛ قرار توانست ميدر دستور کار مجلس  کههكارها جمله اين رااززيادي مديريت کرد. 

 افزايش حقوق يا اعمال سقف مشخصي براي افزايش حقوق کارکنان اشاره کرد. 

هاي پيشنهادي براي يكي از روش :يیاجرا يهادستگاه اعتبارات شيافزا نصاب (اولويت دوم

ها نسبت به بودجه هاي اجرايي، قرار دادن حدنصابي براي افزايش اعتبارات دستگاهبررسي بودجه دستگاه

هايي درصد تعيين شود، بودجه دستگاه 40مثال( اين حدنصاب  رايکه اگر )بطوريبه؛ است سال گذشته 

گيرد و دستگاه اجرايي و ررسي و موشكافي بيشتر قرار مياند مورد بدرصد افزايش يافته 40که بيش از 

 ند. هستدولت موظف به ارائه داليل افزايش هزينه دستگاه 

ها نيست. بديهي رشد مساوي اعتبارات همه دستگاهتوصيه به معناي ذکر است که اين پيشنهاد بهشايان 

هاي ايشان، هر دستگاهي نوع متفاوت هزينههاي اجرايي و هاي متفاوت دستگاهاست که با توجه به مأموريت

ميزان افزايش مخصوص به خود را تجربه خواهد کرد. همچنين، يكي از کارکردهاي اصلي بودجه، تمرکز اعتبارات 

هاست که طبيعتًا موجب رشد بيشتر اعتبارات هاي خاص و سياستگذاري ويژه دولت در اين بخشدر بخش

شود، صرفاً يک مدل براي ورود شود. آنچه در اينجا پيشنهاد ميها مير حوزههاي آن حوزه نسبت به سايدستگاه

هاي دولت و لزوم ارائه شفاف داليل افزايش اعتبارات مديريت هزينهبررسي و يند امجلس شوراي اسالمي به فر

ائه داليل شده است. بديهي است در صورت اريين بيش از حدنصابِ تعآنها  هايي است که رشد اعتباراتدستگاه

 قابل قبول براي افزايش اعتبارات دستگاه، ممكن است افزايش انجام شده مورد تأييد نيز قرار گيرد. 

آمده است. در اين  6در جدول  1400 سال بودجه« اليحه»ارقام اي از اعمال اين روش بر نمونه

هاي اجرايي، ميزان اعتباراتي که جدول، با در نظر گرفتن يک حدنصاب براي افزايش اعتبارات دستگاه

 جويي( قرار گيرد، احصا شده است. از اين محل مورد بازبيني )و شايد صرفهست توانمي

 

 . مجموع اعتبارات با رشد بيش از حدنصاب معين 6جدول 

حد نصاب 

 رشد

 اعتبارات مورد بازبينیمجموع 

 )ميليارد تومان(
 هاي اصلی مشمول بازبينیبرخی دستگاه

50% 97،496 
هاي علوم پزشكي و مراکز تحقيقاتي و درماني، صندوق بازنشستگي کشوري، وزارت دانشگاه

 آموزش و پرورش، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ...

75% 7،311 
صندوق بازنشستگي کشوري، وزارت امور خارجه، سازمان بسيج، شرکت سهامي 

 سازمان حفاظت محيط زيست و ...ايران،  توسعه منابع آب و نيروي

  1،304 
وزارت امور خارجه، سازمان بسيج، شرکت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، 

 و ...جويي ارزي، شهرداري تهران ت امناي صرفهئهي
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 که بودجهاند داشتههاي متعددي وجود ، دستگاه1400 بودجه سال دهد که در اليحهجدول باال نشان مي

چيزي  درصد 50افزايش يافته است و مبلغ مازاد بر  1399 سال نسبت به قانون بودجه درصد 50بيش از آنها 

 داده است.را تشكيل ميدرصد بودجه عمومي دولت  10که بيش از  استهزار ميليارد تومان  100در حدود 

يكي از : يیاجرا يهادر اعتبارات دستگاه راتييتغ نيشتريتمرکز بر ب (اولويت سوم

هاي اجرايي، بررسي ميزان رشد اعتبارات نسبت به هاي نسبتاً مرسوم براي بررسي بودجه دستگاهروش

هايي با افزايش باالتر از ميانگين است. براي بهبود دستگاهقانون بودجه سال گذشته و بررسي اعتبارات 

هاي اجرايي و پرهيز از هاي اصلي دستگاهکارايي اين روش، مجدداً بر لزوم تجميع اعتبارات ذيل رديف

هاي هدف ترين دستگاهد. بخشي از مهمشوهاي اجرايي تأکيد ميهاي جزئي جدول دستگاهبررسي رديف

 اند.همين گزارش ذکر شده 3و  2اين روش، در جداول 
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 پيوست

جدول زير آمده است. نكات زير  هاي زيرمجموعه آن درهاي اجرايي اصلي و رديفبندي دستگاهطبقه

 است: خصوص محاسبات جدول حائز اهميتدر

o  از  يو برخ ديرس بيبه تصو يصورت دو سقفبه 1400 سال با توجه به اينكه قانون بودجه

شده است، در اين گزارش ارقام مربوط به کل اعتبارات مصوب  نيياعتبارات خارج از سقف اول بودجه تع

مواردي که و در  زيرلحاظ شده است. با وجود اين در جدول  ي)سقف دوم( هر دستگاه در محاسبات اصل

با قانون  1400 سال مقايسه سقف اول قانون بودجه خارج از سقف اول وجود داشته است، تباراتاع

 بودجه سال گذشته نيز زير رقم اصلي جدول و داخل پرانتز ذکر شده است.

o  در زمينه نحوه انتخاب يا انتصاب رئيس هر ي بر توجه به معيارهاي ها عالوهدر جايابي دستگاه

هاي اجرايي اصلي مالک عمل قرار گرفته است. در برخي موارد نيز با دستگاه، ساختار سازماني دستگاه

مثال، براي ) انجام شده استآنها  ها و تاريخچه تشكيل آن، جايابيتوجه به بررسي اساسنامه دستگاه

زيرمجموعه بنياد  هاي زيرمجموعه وزارت علوم،جاي قرار گرفتن در بين دانشگاهبه« دانشگاه شاهد»

 (.شهيد و امور ايثارگران قرار داده شده است

o  چشم ( بهقانون بودجه 7هاي اجرايي )جدول هاي دولتي، در جدول دستگاهنام برخي شرکت

هاي دولتي متفاوت است و است که ارقام ذکر شده در اين جدول با بودجه شرکت گفتنيخورد. مي

سوي و در ازاي انجام تكاليف محوله ازکه از محل منابع عمومي هايي است عمدتًا مربوط به پرداخت

اي هاي سرمايهشود که اين اعتبارات عمدتاً از جنس اعتبارات تملک داراييها انجام ميدولت به شرکت

، در برخي موارد نيز عمالً بخش قابل توجهي از بودجه شرکت از محل منابع عمومي اين ند. با وجودهست

 شود.تأمين مي
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  1399 سال و مقايسه با قانون بودجه 1400 سال بودجه قانوندر  در جدول اعتبارات دستگاهی هاي اجرايیجدول پيوست. بررسی اعتبارات دستگاه

 صورت گرد شده در جدول منعكس شده است(ميليون تومان به 100)ارقام کمتر از  )ارقام به ميليارد تومان(

 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

  *قوه مجريه
 

(%) 
     

 

(202،522) 

 

(%) 

  *هاوزارتخانه
 

(%) 
     

 

(186،987) 

 

(%) 

          وزارت اطالعاتمجموعه 

          وزارت اطالعات

          سازمان حراست کل کشور

  *وزارت کشورمجموعه 
 

(%43) 
     

 

(12،387) 

 

(%44) 

          وزارت کشور

          سازمان ثبت احوال کشور

          هاها و دهياريسازمان امور شهرداري

          سازمان مديريت بحران کشور

  *مجموعه نيروي انتظامي
 

(%43) 
     

 

(11،270) 

 

(%44) 

  *نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 

(%44) 
     

 

(11،120) 

 

(%45) 

          هاگردانروانبارزه با مواد مخدر و پليس م

  *فرماندهي مرزباني
 

(%2) 
     

 

(10) 

 

(%2) 

          سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي 

          سازمان حفاظت اطالعات نيروي انتظامي 
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

          دانشگاه علوم انتظامي

          وزارت امور خارجهمجموعه 

          وزارت امور خارجه

عضويت وکمک دولت ايران بابت سهميه حق 

هاي مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان

 المللي و تعهداتبين

          

 -       -  دبيرخانه شوراي ايرانيان خارج از کشور

          المللمرکز آموزش روابط بين

          وزارت دادگستريمجموعه 

          وزارت دادگستري

          سازمان تعزيرات حكومتي

          اقتصادوزارت مجموعه 

          وزارت امور اقتصادي و دارايي

          پژوهشكده اقتصاد

          پژوهشكده امور اقتصادي

          پژوهشكده بيمه

 هاي اقتصادي و فني ايرانگذاري و کمکسازمان سرمايه

  هاي بدنيخسارتتأمين  صندوق

 گمرک جمهوري اسالمي ايران

 سازمان امور مالياتي کشور

 *وزارت دفاعمجموعه 
 

(%41)

(19،18

5)

 

(%42)

 *وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 

(%4-)

 

(137-)

 

(%1-)

 سسه تحقيقات دفاعيؤم
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

  دانشگاه صنعتي مالک اشتر

-- کمک به صندوق ذخيره بسيجيان

 هاي وابستهعقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمان

 سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع

-- سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح

207159 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

 *دفاعي)سپند(سازمان پژوهش و نوآوري 
 

(%145)

 

(234)

 

(%111)

 سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح

 اجتماعي نيروهاي مسلحتأمين  سازمان

 سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح 

 هاي زيرمجموعه وزارت دفاعشرکت

 وزارت علوم تحقيقات و فناوريمجموعه 

 فناوري، تحقيقات و علوم وزارت

 صندوق رفاه دانشجويان

 سازمان امور دانشجويان

 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 تدوين کتب علوم انساني و اسالميسازمان مطالعه و 

 سازمان سنجش آموزش کشور

 موزه ملي علوم و فناوري 

 مرکز نشر دانشگاهي

 ايراندبيرخانه کميسيون ملي يونسكو در 

 پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

 ها و مراکز آموزش عالي وزارت علومدانشگاه
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 هاي علم و فناوري وزارت علومپارک

 وزارت علوم سسات پژوهشيؤمراکز و م

 شروزارت آموزش و پرومجموعه 

 وزارت آموزش و پرورش

 شهيد رجائي دانشگاه

 دانشگاه فرهنگيان

 ايدانشگاه فني و حرفه

 دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

 و پرورش استثناييسازمان آموزش 

 ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه

دولتي و مرکز توسعه س غيرسازمان مدار

 هاي مردميمشارکت

- سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

 ، توسعه و تجهيز مدارسسازمان نوسازي

 آموزيسوادنهضت 

 شرکت سهامي کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

 ورزش و جوانانوزارت مجموعه 

 وزارت ورزش و جوانان

 شرکت سهامي توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور

 کميته ملي المپيک ايران

 کميته ملي پارا المپيک ايران

 وزارت بهداشتمجموعه 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 سالمت ايران سازمان بيمه

 سازمان غذا و دارو
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 انس کشورژسازمان اور

 انس استان تهرانژاور

 سازمان انتقال خون ايران

 انستيتو پاستور ايران

 سسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ؤم

-- جويي ارزيت امنا صرفهئهي

  ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني

شرکت توسعه و تجهيز مراکز بهداشتي و درماني و 

تجهيزات پزشكي کشور
  

پزشكي، مراکز تحقيقاتي و  هاي علومدانشگاه

درماني
  

  فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارتمجموعه 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  سازمان اوقاف و امور خيريه

  هنر و ارتباطات پژوهشي فرهنگ،مؤسسه 

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

  بصري -سازمان امور سينمايي و سمعي 

  سازمان حج و زيارت

  هاي عمومي کشورنهاد کتابخانه

  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي

  وزارت نفتمجموعه 

  وزارت نفت

  -دانشگاه صنعت نفت

  پژوهشگاه صنعت نفت
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

  هاي زيرمجموعه وزارت نفتشرکت

  وزارت نيرومجموعه 

  وزارت نيرو

  پژوهشگاه نيرو

 ي برقژوري انرهاي تجديدپذير و بهرهيژسازمان انر

)ساتبا(
  

  قبر کاربردي صنعت آب و -سسه آموزش عالي علمي ؤم

  تحقيقات آبمؤسسه 

  نيروهاي زيرمجموعه وزارت شرکت

  شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور

  شرکت مديريت منابع آب ايران

  هاي آب و فاضالب استانيشرکت

  اي استانيهاي سهامي آب منطقهشرکت

  شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

  اي استانيهاي سهامي برق منطقهشرکت

 آب و نيروي ايرانشرکت سهامي توسعه منابع 

 شرکت سهامي مديريت شبكه برق ايران

 شرکت توليد نيروي برق حرارتي

تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع شرکت مادر

 توانير -نيروي برق ايران 

 وزارت جهاد کشاورزيمجموعه 

 وزارت جهاد کشاورزي

 سازمان امور اراضي

 سازمان امور عشايري

 ، آموزش و ترويج کشاورزيتحقيقات سازمان
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 ها، مراتع و آبخيزداري کشورسازمان جنگل

 اي کشورچسازمان 

 کشورسازمان حفظ نباتات 

 سازمان دامپزشكي کشور

 سازمان شيالت ايران

 سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران

هاي حمايتي گذاري و سياستشوراي قيمت

 محصوالت اساسي کشاورزي
--

آموزشي و پژوهشي زيرمجموعه  سسات علمي،ؤم

 وزارت جهاد کشاورزي

 هاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزيشرکت

 وزارت راه و شهرسازيمجموعه 

 وزارت راه و شهرسازي

 اينقل جادهوحملسازمان راهداري و 

 سازمان هواشناسي کشور

 پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو

 نقلوحملصندوق توسعه 

 مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي 

 مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 هاي زيرمجموعه وزارت راه شرکت

 شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران

 شرکت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي

 بازآفريني شهري ايرانشرکت 

 شرکت شهر فرودگاهي امام خميني )ره(
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 ها و ناوبري هوايي ايرانشرکت فرودگاه

ها و تأسيسات دولتي و سازمان مجري ساختمان

 تخصصي عمومي، شرکت مادر

شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي 

 نقل کشوروحمل

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيمجموعه 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 اتاق تعاون ايران

 ايسازمان آموزش فني و حرفه

 اجتماعيتأمين  کار ومؤسسه 

و يان يروستا صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان،

 عشاير

 صندوق بازنشستگي کشوري

 اجتماعيتأمين  سازمان

 سازمان بهزيستي کشور

 و تجارت وزارت صنعت، معدنمجموعه 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

-- دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي کشور

 شناسي و اکتشافات معدنيزمينسازمان 

- پژوهشكده علوم زمين

 هاي بازرگانيمطالعات و پژوهشمؤسسه 

 سازمان توسعه تجارت ايران

 مرکز توسعه تجارت الكترونيكي

 کنندگان و توليدکنندگانسازمان حمايت مصرف

 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

34 

 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

 ايرانتخصصي بازرگاني دولتي  شرکت مادر

ک و وچتخصصي سازمان صنايع ک شرکت مادر

 هاي صنعتي ايرانشهرک

 اتحاديه مرکزي فرش دستباف روستايي 

تثبيت و افزايش سهم صادراتي و  وري،بهبود بهرهارتقا و 

 داخلي و خارجي فرش دستبافهاي بازاريابي

 وزارت ارتباطاتمجموعه 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات

 دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 سازمان فضايي ايران

 پژوهشگاه فضايي ايران

 پارک علم و فناوري ارتباطات و فناوري اطالعات

 شرکت سهامي ارتباطات زيرساخت

 شرکت ملي پست جمهوري اسالمي ايران

 وزارت ميراث فرهنگيمجموعه 

 دستيوزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع

 پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

 شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

 جمهورهاي زيرنظر رئيسدستگاه

 زيست سازمان حفاظت محيطمجموعه 

 سازمان حفاظت محيط زيست
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 دانشكده محيط زيست

 پژوهشكده محيط زيست

 بنياد شهيد و امور ايثارگرانمجموعه 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران

 دانشگاه شاهد

 سازمان انرژي اتمي ايرانمجموعه 

 ي اتمي ايرانژسازمان انر

 ايپژوهشگاه علوم و فنون هسته

 ي اتمي ايرانژشرکت توليد و توسعه انر

 اي توليد مواد اوليه و سوخت هستهشرکت 

 هاي پيشرفته ايرانشرکت فناوري

 شرکت توسعه کاربرد پرتوها

 معاونت علمي و فناوريمجموعه 

 جمهوريسئرمعاونت علمي و فناوري 

 پارک زيست فناوري خليج فارس )قشم(

 پارک فناوري پرديس

 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران 

 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

 شناختيعلومستاد توسعه فناوري 

 فناوريزيستستاد توسعه 

 هاي بنياديهاي سلولتوسعه علوم و فناوري ستاد

-- ونقل پيشرفتههاي فضايي و حملستاد فناوري

 المللي علمي و فناوريمرکز تعامالت بين

 بنياد ملي نخبگان

 سازمان برنامه و بودجه مجموعه 
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 نگريهاي توسعه و آيندهمرکز پژوهش

 هاسازمان هدفمندسازي يارانه

 مرکز آمار ايران

 پژوهشكده آمار

 برداري کشورنقشهسازمان 

 سازمان اداري و استخدامي مجموعه 

 اداري و استخدامي کشورسازمان 

 وري ايرانسازمان ملي بهره

 مرکز آموزش مديريت دولتي

 هاي نهاد رياست جمهوريها و زيرمجموعهساير معاونت

 نهاد رياست جمهوري

 هاي راهبرديبررسيمرکز 

 هاي تحول و پيشرفتهمكاري مرکز

 معاونت امور زنان و خانواده

 معاونت امور مجلس 

 المللمرکز امور حقوقي بين

 سازمان اسناد و کتابخانه ملي

 ت عالي گزينشئهي

 فرهنگستان علوم ايران

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 بنياد سعدي

 فرهنگستان علوم پزشكي ايران

 شناسيايرانبنياد 
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 فرهنگستان هنر

 پژوهشكده هنر

 سازمان ملي استاندارد

 پژوهشگاه استاندارد

 پژوهشكده مطالعات فناوري

 ريزيپژوهش مديريت و برنامه عالي آموزش ومؤسسه 

 )شوراي رقابت( مرکز ملي رقابت

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 اق کاال و ارزچستاد مبارزه با قا

 صنعتي قشمسازمان منطقه آزاد تجاري ـ 

 هاي خاص بنياد امور بيماري

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 قوه مقننه

 مجلس شوراي اسالمي

 هامرکز پژوهش

 موزه و مرکز اسناد کتابخانه،

-- سامانه هوشمندسازي قوه مقننه

 ديوان محاسبات کشور

 شوراي راهبردي تنقيح قوانين

 خبرگزاري خانه ملت

 *قوه قضائيه
 

(%42)
(8،523)(%46)

 يهئپژوهشكده قوه قضا

 *ويژه روحانيتدادستاني 
 

(%106)

 

(51)

 

(%99)
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 *دادگستري جمهوري اسالمي ايران
 

(%38)

 

(3،907)

 

(%44)

 *دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري
 

(%31)

 

(14)

 

(%27)

 *ديوان عدالت اداري
 

(%48)

 

(118)

 

(%48)

 *سازمان بازرسي کل کشور
 

(%9)

 

(61)

 

(%21)

 *سازمان پزشكي قانوني کشور
 

(%43)

 

(247)

 

(%47)

 *و امالک کشور سازمان ثبت اسناد
 

(%31)

 

(2،061)

 

(%45)

 *سازمان قضايي نيروهاي مسلح
 

(%19)

 

(84)

 

(%30)

 شوراي حل اختالف 

 *اقدامات تأميني و تربيتيها و سازمان زندان
 

(%76)

 

(1،542)

 

(%58)

 *هاي اجراييساير دستگاه
 

(%47)

 

(42،226)
(%47)

 مجلس خبرگان رهبري

 هاو شهرداري شوراها

 )کمک( هاشوراي عالي استان

 شهرداري اسالمشهر

 شهرداري اصفهان
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 شهرداري اهواز

 تبريزشهرداري 

 شهرداري تهران

 شهرداري رشت

 شهرداري شيراز

 شهرداري قم

 شهرداري کرج

 شهرداري کرمانشاه

 شهرداري مشهد

 ساير نهادهاي حمايتي

 )ره(  کميته امداد امام خميني

 اسالميبنياد مسكن انقالب 

 *نيروهاي مسلح
 

(%43)

 

(34،045)
(%43)

 *ارتش جمهوري اسالمي ايران
 

(%54)

 

(9،791)

 

(%53)

 فرماندهي و ستاد ارتش دانشگاه جنگ،

 دانشگاه علوم پزشكي ارتش 

 هاي افسري ارتشدانشگاه

 سازمان عقيدتي سياسي ارتش

 سازمان مرکزي حفاظت اطالعات ارتش 

 *ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي ايران
 

(%54)

 

(9،640)

 

(%54)

 *سپاه پاسداران انقالب اسالمي
 

(%43)

 

(19،620)

 

(%43)
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 *سازمان بسيج
 

(%37)

 

(857)

 

(%37)

 بنياد فرهنگي شهيد جعفرپور

 *دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين )ع(
 

(%22)

 

(20)

 

(%22)

 دانشگاه جامع امام حسين )ع(

 اهلل االعظم )عج(دانشگاه علوم پزشكي بقيه

 سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي

 سازمان قائمين

 *سپاه حفاظت
 

(%36)

 

(44)

 

(%36)

 فقيه در سپاه پاسدارانولينمايندگي 

 *ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي
 

(%43)

 

(18،199)

 

(%43)

 * ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح
 

(%7-)

 

(4،634)
(%32)

 دانشگاه عالي دفاع ملي

 هاي دفاع مقدسبنياد حفظ آثار و ارزش

 *ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح
 

(%13-)

 

(527-)

 

(%13-)

 *االنبيا )ص(قرارگاه مرکزي حضرت خاتم
 

(%16)

 

(4،955)(%48)

 شوراها و مجامع مصرح در قانون اساسي

 شوراي عالي امنيت ملي
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 شوراي نگهبان

 مراکز فرهنگي، آموزشي و علم و فناوري

 فرهنگيشوراي عالي انقالب مجموعه 

 عالي انقالب فرهنگي دبيرخانه شوراي

 جهاد دانشگاهي

 مراکز فرهنگي، حوزوي و آموزشي

 هانمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهنهاد 

 سازمان تبليغات اسالمي

- هاي علميهحوزهمرکز خدمات 

 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

 شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي

 هاي علميهشوراي عالي حوزه

 هاي علميه خراسانريزي مديريت حوزهشوراي برنامه

 سرهقدسنشر آثار حضرت امام مؤسسه 

- بيت اهلمجمع جهاني 

- مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي

- بيت اهلدانشگاه 

 دانشگاه مذاهب اسالمي

 اهلل مرعشي نجفيآيتکتابخانه 

 )ره( آستان مقدس حضرت امام خميني

 )ره( آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسه 

 پژوهشي و فرهنگي انقالب اسالميمؤسسه 

 المعارف اسالميبنياد دائره

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
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 عنوان
 مجموع اعتبارات )عمومی و اختصاصی( اي )عمومی(هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی اي )عمومی(اعتبارات هزينه

 رشد ميزان افزايش 1400 1399 رشد 1400 1399 رشد 1400 1399

- شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

- مرکز رسيدگي به امور مساجد

 ستاد اقامه نماز

 مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي

 المعارف فقه اسالميدايرهمؤسسه 

 هاي علميه خواهرانشوراي سياستگذاري حوزه

 ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي مرکز 

 فقيه در امور حج و زيارتولينمايندگي 

- ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر

 جامعه المصطفي العالميه

 دانشگاه شهيد مطهري

 دانشگاه امام صادق

 ساير مراکز فرهنگي و علمي

 سازمان صدا و سيما

 نظارت بر صدا و سيماشوراي 

 مرکز ملي فضاي مجازي کشور

 * مجموع
 

(%)(254،235)
(%)

 

 



 

 

 

 

 

 

 17564: مسلسلشماره   گزارش شناسنامه
 1400هاي اجرايي کشور در قانون بودجه سال بررسي بودجه دستگاه گزارش: عنوان

 

 

 

 )گروه بودجه( عموميبخش مطالعات  :معاونت نام

  عليرضا صديقي :تدوين و تهيه

 سيدعباس پرهيزکاري، محمدحسين معماريان: گاناظهارنظرکنند

 داريوش ابوحمزه، سيدعلي روحاني علمی: انناظر

 

 

 

  :کليدي هايواژه

 1400بودجه سال قانون . 1
 هاي اجراييدستگاه .2

 ايهزينه ات. اعتبار3

 ايسرمايه ات. اعتبار4
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