
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 کل کشور 1396حه بودهج سال ی ال یربرس 

 حوزه رتبيت بدنی ، ورزش و جواانن . 38
 

 اجتماعي ـ فرهنگيهاي معاونت پژوهش

 فرهنگي دفتر: مطالعات

 270: موضوعي كد

 15235: مسلسله رشما

 1395ماه آذر



 

 
 

 نام خدابه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 
 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 قانون و 1396 سال بودجه اليحه در گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور زيرمجموعه تفريحات و ورزش فصل

 4 .................................................................................................................................................................................. 1395 بودجه

 8 .................................................................................... برنامه و فصل برحسب تفريحات و ورزش استاني و ملي اعتبارات

 11 ..................................................................................................................... متفرقه هايرديف به مربوط ورزشي اعتبارات

 مجموع و فصول ساير ذيل ورزشي اعتبارات تفريحات، و ورزش فصل ذيل اعتبارات) كشور كل ورزشي اعتبارات

 15 ......................................................................................................................................... (ورزش به مربوط متفرقه اعتبارات

 18 ........................................................................................ برنامه و دستگاه برحسب كشور ورزش و بدنيتربيت اعتبارات

 23 ....................................................................................................... پارالمپيك ملي وكميته المپيك ملي كميته اعتبارات

 25 ..................................................................................................... پرورش و آموزش وزارت ورزش و بدنيتربيت اعتبارات

 27 ................................................................................... اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت ورزش و بدنيتربيت اعتبارات

 29 .................................................................................................................................................... كشور جوانان حوزه اعتبارات

 31 ..................................................................................................................................................................................... پيشنهادها

 33 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 
 



 

 ______________________________________________________________  

 

 

1 

 كل كشور 1396بررسي الیحه بودجه سال 

 بدني، ورزش و جوانانحوزه تربيت .38

 

 

 

 
 
 

 

 

 چكيده

 

توان به بدني، ورزش و جوانان ميدر حوزه تربيت 1396عمل آمده در اليحه بودجه سال با بررسي به

 موارد ذيل اشاره كرد: 

اي است و همين درصد هزينه 40عمراني و درصد  60اعتبارات فصل ورزش و تفريحات حدود  .1

 نسبت براي اعتبارات وزارت ورزش و جوانان رعايت شده است. 

بدني و گردشگري در اليحه بودجه سهم اعتبارات فصل ورزش و تفريحات از امور فرهنگ، تربيت .2

گانه بدني و گردشگري از مجموع امور دهتربيتدرصد است و سهم امور فرهنگ،  19به ميزان  1396

 باشد. درصد مي 18/3

ورزش و تفريحات درصد و اعتبارات فصل  10بدني و گردشگري اعتبارات امور فرهنگ، تربيت .3

 دهد.را نشان مي 1395درصد رشد نسبت به اعتبارات بودجه سال  19

ذيل فصل ورزش و تفريحات نسبت به مورد مشابه در گسترش ورزش بانوان  اعتبارات برنامه. 3-1

رسيد. اعتبارات اين برنامه  ارد تومانميلي 46به  22برابري داشته است و از  2 بودجه سال گذشته رشدي

 درصد داشته است.  52رسيد و رشدي معادل  تومان اردميلي 30به  20ذيل وزارت ورزش و جوانان از 

اختصاص  گسترش ورزش همگاني برنامهبه  فصل ورزش و تفريحات درصد از اعتبارات 72. 3-2

نسبت به مورد مشابه در  باشد واي ميدرصد هزينه 25درصد اعتبارات اين برنامه عمراني و  75دارد. 

 درصد افزايش داشته است. 12درصد و مجموع اعتبارات اين برنامه  7و  29ترتيب به بودجه سال گذشته

سطح سالمت جامعه و در  يارتقا نآتبع ورزش همگاني و به توسعهرسد موجب نظر مياگر چه ظاهراً به

كرد اين اعتبارات صرف درصد از محل هزينه 27شود، اما در واقع حدود پي آن رشد ورزش قهرماني 

 شود.اي و قهرماني ميهاي ورزش حرفهتوسعه زيرساخت

كل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان )بدون احتساب شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي(  .4

دهد. حدود درصدي را نشان مي 22باشد كه نسبت به سال پيش رشدي ميتومان ليارد مي 685حدود 

ميليارد تومان( ، سهم جوانان  621شود )هاي ورزشي مربوط ميدرصد اعتبارات اين دستگاه به برنامه 91

 باشد. ميليارد تومان( مي 6درصد سهم امور آموزشي و پژوهشي ) 1ميليارد تومان( و  58درصد بوده ) 8

گسترش ورزش  هاي ورزشي از كل اعتبارات وزارتخانه بدين شرح است؛ برنامهسهم برنامه. 4-1 
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ميليارد تومان(،  141درصد ) 21ميليارد تومان(، گسترش ورزش قهرماني  447درصد ) 65همگاني 

 1ر و تجهيز و... سازي، تعميمقاوم ميليارد تومان(، تأمين، توسعه، 30درصد ) 4گسترش ورزش بانوان 

 .ميليارد تومان( 3درصد )

اي مربوط هاي سرمايهاليحه مذكور بخش زيادي از اعتبارات تملك دارايي 1مطابق پيوست  .4-2 

هاي ورزشي )كه عمدتاً كاربري ورزش به تكميل و احداث استاديوم گسترش ورزش همگاني به برنامه

در واقع به نام برنامه توسعه ورزش همگاني است و  شده اي و قهرماني دارند( اختصاص دادهحرفه

 باشد.اي و قهرماني مياختصاص دارد و به كام ورزش حرفه

حمايت و هدايت  هاي جوانان از كل اعتبارات وزارتخانه بدين شرح است؛ برنامهسهم برنامه .4-3 

 42درصد ) 6ميليارد تومان(، برنامه ساماندهي امور جوانان  16درصد ) 2امور فرهنگي و تربيتي جوانان 

درصدي داشته است، لكن  32ميليارد تومان(. هر چند، مجموع اين اعتبارات نسبت به سال قبل رشدي 

ميليارد تومان( به  26جوانان )درصد از اعتبارات حوزه  45است كه حدود  محل تأملذكر اين نكته 

ها، ها، همايشها، اردوها، تشكلنمايشگاه ها،هايي چون برگزاري جشنوارهمصرف امورات و فعاليت

 ها و جلسات خواهد رسيد.نشست

درصد كل اعتبارات وزارت(  48ميليارد تومان،  329) اي وزارت ورزش و جوانانهزينه اعتبارات .4-4 

 درصد كل اعتبارات وزارت( 39ميليارد تومان،  266درصدي توأم است، اعتبارات عمراني ) 20با رشد 

 13ميليارد تومان معادل  90درصد رشد داشته است و اعتبارات اختصاصي ـ از محل اجاره اماكن ـ ) 17

ميزان كل رات اختصاصي از دهد. لكن كسر اعتبادرصدي را نشان مي 50درصد اعتبارات كل( رشدي

 باشد. درصدي مي 19دهنده افزايش اعتبارات نشان

درصد از اعتبارات وزارت ورزش و  3/26دهد حدود درآمدهاي اليحه ارائه شده نشان مي جدول .4-5 

 ها، اماكن و فضاهاي ورزشي وزارتخانه تأمين شود.بايست از محل فروش و اجاره ساختمانجوانان مي

و نگهداري اماكن ورزشي كه شركتي دولتي )درآمد ـ هزينه( است و اعتبارات شركت توسعه  .5

تمام ورزشي در سراسر كشور و ميزان هاي نيمهفقط اعتبار عمراني دارد، به رغم وجود هزاران پروژه

 درصد كاهش يافته است. 5/4نامطلوب سرانه فضاي ورزشي، 

شي را تحت پوشش خود دارد، اما هاي عظيم ورز. با وجود اينكه شركت مزبور زيرمجموعه5-1

 22ميليون تومان و سود سهام آن  11ميزان ماليات در نظر گرفته شده براي اين شركت رقم ناچيز 

 باشد. ميليون تومان مي

هاي مستقل ذيل وزارت اين اليحه اختصاص اعتبار از محل رديف مثبتاز نكات ارزنده و  .6

 باشد. هاي كارگري ميسيون ورزشافدرتعاون، كار و رفاه اجتماعي براي 

 

 



 

 ______________________________________________________________  

 

 

3 

 1395با قانون بودجه سال  1396هاي ماده واحده الیحه بودجه سال مقایسه متن تبصره

 بدني و ورزشدر حوزه تربيت
 

 

، يك تبصره به موضوع ورزش اشاره دارد و يك تبصره موضوع جوانان 1396ذيل ماده واحده اليحه بودجه 

 1395ماده واحده اليحه ارائه شده كه در قانون بودجه  «5»تبصره « الف»را هدف قرار داده است؛ بند 

مورد نياز جهت  نيز قيد شده بود در راستاي فعال شدن اقتصاد ورزش و تأمين بخشي از منابع مالي

 1اليحه، «17»تبصره « د»بند  تمام ورزشي كشور مفيد است.هاي نيمهعمراني و پروژههاي طرح اجراي

به موضوع ارائه تسهيالت ازدواج يكصدميليون ريالي براي هر يك  نيز با هدف حمايت از ازدواج جوانان،

وجود داشت با اين تفاوت كه الزام بانك  1395از زوجين پرداخته است. اين تبصره نيز در قانون بودجه 

 هزار پنجاه از كمتر ماه هر پايان دربر تعيين حدود صف انتظار براي دريافت وام ازدواج )مركزي مبني

رسد حذف اين مقرره موجب دور شدن از تحقق هدف مذكور نظر مي( از اليحه حذف شده است. بهنفر

اشاره كرد كه با  27/9/1384قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب توان به شود. در همين راستا ميمي

براي جوانان، « مسكن موقت»هاي مهمي از آن ازجمله احداث سال از تصويب آن هنوز بخش 11گذشت 

اجرايي ، و پرداخت كمك هزينه زندگي به زوجين غيرشاغل« صندوق اندوخته ازدواج جوانان»ايجاد 

. لذا ضروري است دولت، نخست گزارشي جامع از عملكرد شده استتوجهي واقع نشده و مورد بي

چندساله در اين باره را ارائه دهد و در قدم بعد با همكاري مجلس شوراي اسالمي جهت تحقق اهداف 

مربوطه پيشنهادات الزم را متذكر شود. مجلس نيز با انجام نظارت دقيق بر اجراي آن به شناسايي داليل 

گويي با نگري و كليي برخي مواد پرداخته و در صورت لزوم ضمن پرهيز از كيفيو موانع عدم اجراي

 بازنگري مجدد به اصالح قانون مزبور بپردازد.

 رسد.نظر ميدر نتيجه قيد تعيين حدود صف انتظار براي دريافت وام در اين تبصره ضروري به 

 

  

                                                 
 اعتباري مؤسسات ها وبانككليه  است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك جوانان، ازدواج از حمايت منظوربه  -«17»تبصره  «د»ند ب .1

 و كرده مشاركت الحسنهقرض تسهيالت پرداخت در جاري و اندازپس الحسنههاي قرضسپرده مجموع از خود سهم اندازه به كند ملزم را كشور

 .دهد قرار پرداخت نخست اولويت در را ازدواج الحسنهقرض تسهيالت

 .باشدچهارساله مي بازپرداخت دوره با ريال( 100.000.000ن )ميليو يكصد 1396 سال در زوجين از هريك براي الحسنه ازدواجتسهيالت قرض. 1

 .دارد برعهده را زمينه اين در متخلف هايبانك جريمه و قانون اين اجراي بر نظارت وظيفه مركزي بانك. 2
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بدني و گردشگري در الیحه امور فرهنگ، تربيت فصل ورزش و تفریحات زیرمجموعه

 1395و قانون بودجه  1396بودجه سال 

 

فصل ورزش و تفريحات ذيل امور فرهنگ،  1395همانند قانون بودجه  1396در اليحه بودجه سال 

تحقيق و توسعه در امور »عنوان مذكور فصلي با  بدني و گردشگري قرار دارد. همچنين، در اليحهتربيت

بدني و گردشگري دو فصل اضافه شد، لذا ذيل امور فرهنگ، تربيت« بدني و گردشگريفرهنگ، تربيت

بدني مرتبط با ورزش وجود دارد؛ فصل ورزش و تفريحات و فصل تحقيق و توسعه در امور فرهنگ، تربيت

 و گردشگري.

 18/3گانه بدني و گردشگري از مجموع امور دهتربيتسهم امور فرهنگ، ذكر است كه  شاياننخست  

درصد( كاهش داشته است.  33/3) 1395و اين نسبت به رقم مشابه قانون بودجه سال  استدرصد 

بيني شده است و در قانون ميليون ريال پيش 92.878.468 مجموع اعتبارات امور مزبور در اليحه امسال

دهد. اعتبارات درصدي را نشان مي 1/10تعيين شد كه رشد  ميليون 84.354.059 بودجه سال گذشته

بيني ميليون ريال پيش 17.838.432 به ميزان 1396ذيل فصل ورزش و تفريحات در اليحه بودجه سال 

شود و اين ميزان اعتبار نسبت به مورد مشابه سال گذشته درصد از كل امور را شامل مي 2/19شده است 

هاي درصد اين اعتبارات شامل اعتبارات تملك دارايي 60ش دارد. معادل درصدي افزاي 3/19رشدي 

ميليون ريال(. همچنين فصل تحقيق و توسعه در امور فرهنگ،  10.739.677باشد )اي ميسرمايه

و گردشگري را  بدنيدرصد از كل اعتبارات امور فرهنگ، تربيت 18/2بدني و گردشگري حدود تربيت

 .تواند در راستاي علمي شدن و توسعه امور مزبور مؤثر واقع شودمي شود كهشامل مي

هاي برنامه 2بدني و گردشگري و جدول ميزان اعتبارات فصول ذيل امور فرهنگ، تربيت 1جدول  

شود بيشترين و كمترين سهم طور كه مشاهده ميدهد. همانذيل فصل ورزش و تفريحات را نشان مي

و از اين منظر فصل ورزش و  استدستي ر متعلق به فصل فرهنگ و هنر و صنايعاعتبارات امور مزبو

درصد رشد  3/19درصدي رتبه چهارم را داراست. همچنين اعتبارات اين فصل  2/19تفريحات با سهم 

هاي ميزان اعتبارات برنامه 2داشته است و از اين منظر در ميان ساير فصول رتبه دو را داراست. در جدول 

فصل ورزش و تفريحات، سهم هر برنامه از اعتبارات فصل و درصد تغيير آنها نسبت به بودجه سال  ذيل

درصد( متعلق به برنامه گسترش ورزش همگاني است  1/72پيش نشان داده شده است. بيشترين سهم )

سوم را هاي دوم و هاي گسترش ورزش قهرماني و گسترش ورزش دانشجويان از اين منظر رتبهو برنامه

 . استدرصد  5/2دارند. قابل توجه اينكه سهم برنامه گسترش ورزش بانوان از اين منظر 
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 بدني و گردشگريفرهنگ، تربيتهاي ذیل امور . اعتبارات فصل1جدول 

 
 اي و عمرانيميزان اعتبارات هزینه

 رشد درصد

فرهنگ، سهم هر فصل از امور 

 بدني و گردشگريتربيت

بودجه قانون 

1395 

الیحه بودجه 

1396 

قانون بودجه 

1395 

الیحه بودجه 

1396 

 و بدنيتربيت فرهنگ، امور

 گردشگري
84.354.059 92.878.468 1/10 ----- 

 02/21 7/20 8/11 19.522.260 17.463.152 مذهب و دين فصل

 2/19 72/17 3/19 17.838.432 14.951.760 تفریحات و ورزش فصل

 79/22 73/24 4/1 21.166.577 20.865.397 هنر و فرهنگ فصل

 32/8 14/8 5/12 7.728.637 6.866.331 فرهنگي ميراث فصل

 35/21 05/21 6/11 19.824.429 17.752.876 رسانه فصل

 58/3 03/4 -2 3.327.945 3.399.808 گردشگري فصل

 55/1 3/1 8/31 1.440.259 1.092.819 دستيصنايع فصل

 امور در وتوسعه تحقيق فصل

 و بدنيتتربي فرهنگ،

 گردشگري

1.961.916 2.029.929 4/3 32/2 18/2 

 

بيني اعتبار براي دو برنامه گسترش ورزش پيش آيد،برمي 2طور كه از جدول عالوه، همانبه

 .استرو قهرماني دانشجویان و برنامه گسترش ورزش كارگري ازجمله تغييرات الیحه پيش

 فضاها، نگهداري و تجهيز تعمير، ،سازيجالب توجه اينكه سهم اعتبار برنامه تأمين، توسعه، مقاوم

. بررسي پيوست استدرصد  6/0از فصل ورزش و تفريحات رقم ناچيز  آالتماشين و اماكن ها،ساختمان

اماكن ورزشي  هاي مربوط به موضوع احداث و توسعهدهد كه فعاليتنشان مي 1396اليحه بودجه  1

گسترش ورزش همگاني قرار دارند، اين در حالي است كه بخش زيادي از اين اماكن،  كشور ذيل برنامه

اي و قهرماني دارند. هاي چندهزار نفري در مناطق مختلف كشور كاربري ورزش حرفهاز قبيل استاديوم

 .استاي و باشگاهي فهاعتبار مذكور به نام ورزش همگاني و به كام ورزش حر بنابراين،
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 هاي ذیل فصل ورزش و تفریحات. اعتبارات برنامه2جدول 

 فصل/برنامه
شماره 

 بنديطبقه

و  ايميزان اعتبارات هزینه

 عمراني

ير
غي

د ت
ص

در
 

سهم هر برنامه از فصل ورزش و 

 تفریحات

قانون بودجه 

1395 

الیحه بودجه 

1396 

 بودجه قانون

1395 

الیحه بودجه 

1396 

 -------- -------- 3/19 17.838.432 14.951.760 1702000 فصل ورزش و تفریحات

 56/2 46/1 109 457.218 218.550 1702001 برنامه گسترش ورزش بانوان

 67/6 12/1 610 1.189.971 167.452 1702002 دانشجويان ورزش گسترش برنامه

 31/13 14/14 3/12 2.374.209 2.114.124 1702003 قهرماني ورزش گسترش برنامه

 11/72 09/77 6/11 12.863.605 11.526.047 1702004 همگاني ورزش گسترش برنامه

 54/4 58/5 - 3 808.774 834.027 1702005 آموزاندانش سالمت و ورزش برنامه

 سازي،مقاوم توسعه، مين،أت برنامه

 فضاها، نگهداري و تجهيز تعمير،

 آالتماشين و اماكن ها،ساختمان

1702006 91.560 109.285 4/19 61/0 61/0 

 قهرماني ورزش گسترش برنامه

 دانشجويان
 13/0 -- -- 24.370 وجود نداشت 1702007

 06/0 -- -- 11.000 وجود نداشت 1702008 كارگران ورزش گسترش برنامه

 

ميزان اعتبارات فصل ورزش و تفريحات را به تفكيك اعتبارات جاري و عمراني،  3به عالوه، جدول  

از اعتبارات اين فصل در اليحه  ايهزينهملي و استاني نشان داده شده است. سهم اعتبارات عمراني و 

باشد. مي 33به  67حدود  1395كه اين ميزان در قانون بودجه در حالي است 40به  60حدود ترتيب به

اي اختصاصي در اليحه بودجه درصدي اعتبارات هزينه 7/80دليل افزايش اعتبارات به جابجايياين 

اي فصل ورزش و تفريحات مفيد . اگر چه در مجموع و به ظاهر نشانه افزايش اعتبارات هزينهاست 1396

ارت ورزش و جوانان اين گزارش به ، اما پيامدهاي نامطلوبي دارد كه در بحث بررسي اعتبارات وزاست

 آن اشاره خواهد شد.
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  1 1395با قانون بودجه سال  1396ورزش و تفریحات الیحه بودجه سال . ميزان و مقایسه اعتبارات فصل 3جدول 

 )ميليون ريال(

 عنوان

 1396الیحه بودجه  1395قانون بودجه 
درصد رشد اعتبارات 

 ايهزینه

درصد رشد 

اعتبارات 

 عمراني

درصد رشد 

جمع 

 اعتبارات

 ايهزینه

 جمع عمراني

 اي هزینه

 جمع عمراني
 اختصاصي عمومي اختصاصي عمومي

 اختصاصي موميع

 و فصل ورزش

 تفريحات

 3/20 15/3 68/80 99/49 11.949.174 6.889.370 1.084.089 3.975.715 9.929.020 6.678.421 600.000 2.650.599 ملي

 25/17 47/14 --- 88/22 5.889.258 3.850.307 --- 2.038.951 5.022.740 3.363.472 --- 1.659.268 استاني

 جمع

ملي و 

 استاني
4.909.867 10.041.893 14.951.760 7.098.755 10739677 17.838.432 58/44 9/6 3/19 

اي و سهم اعتبارات هزينه

عمراني از مجموع اعتبارات 

 (درصدفصل مزبور )
84/32 16/67 -- 8/39 2/60 

 

-- 

 

 

                                                 
  هاي متفرقه منظور نگرديد.در اعتبارات مذكور رديف. 1
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 ورزش و تفریحات برحسب برنامهفصل اعتبارات ملي و استاني 
 

 

بيني اعتبار براي توان به پيشبدني و ورزش ميدر حوزه تربيت 1396ازجمله تغييرات اليحه بودجه 

گسترش ورزش قهرماني دانشجويان و گسترش ورزش كارگري ذيل فصل ورزش و تفريحات اشاره كرد. 

ميليون ريال منظور شده است و جهت  24.370براي برنامه گسترش ورزش قهرماني دانشجويان اعتبار 

 به كمكو  دانشجویان الملليبين و ملي قهرماني مسابقات برگزاري و حضوردو فعاليت، 

برنامه گسترش ورزش دانشجويان به  ، هزینه خواهد شد.دانشگاهيهاي ورزش ملي فدراسيون

گسترش ورزش  پردازد و برنامههاي ورزش همگاني دانشجويان و توسعه اماكن ورزشي آنان ميفعاليت

طور همانشود. مرزي مربوط ميهاي برونهاي قهرماني و شركت در رقابتقهرماني دانشجويان به فعاليت

. اعتبارات استبرابري همراه  7برنامه گسترش ورزش دانشجويان با رشد دهد نشان مي 4كه جدول 

به توسعه فضاهاي ورزشي  ،ميليون ريال رسيد 127.498برابري به رقم  7/16عمراني كه با رشدي 

سرپوشيده و روباز دانشجويي )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و 

، اما اين موضوع ريشه استفناوري( اختصاص دارد. هر چند به لحاظ آماري رشد اين اعتبارات چشمگير 

متر  1فضاي ورزشي دانشجويان )حدود  چه، ميزان سرانه در ميزان اندك اعتبارات سال قبل دارد. اگر

وكيفيت بهتري برخوردار است، تمتر مربع( از كميّ 64/0ي فضاي ورزشي كشور )مربع( به نسبت سرانه

، ضروري است در راستاي بودن آنهاجوان و  اما با توجه به رشد جمعيت دانشجويي طي ساليان اخير

 هاي مؤثري برداشته شود. ن قدمتوسعه اماكن ورزشي دانشجويا

هاي ذيل فصل ورزش و تفريحات به تفكيك منابع عمومي، اختصاصي و تملك برنامه 4در جدول  

گسترش ورزش  برنامه اي در دو بخش ملي و استاني به تصوير كشيده شده است.هاي سرمايهدارايي

به  1395بودجه قانون درصد كاهش نسبت به  3آموزان كه فقط شامل اعتبارات عمراني است با دانش

 عالوه، برنامه. بهاستميليون ريال رسيده است و اين كاهش مربوط به اعتبارات استاني  808774رقم 

اي ها شامل هزينهاعتبارات تناين آموزان ذيل فصل آموزش و پرورش عمومي قرار دارد و بدني دانشتربيت

ميليون ريال  624.000به  1395بودجه قانون ميليون ريال در  600.000درصد رشد از  4و با  است

اعتبارات اين برنامه صرف تأمين تجهيزات دهد كه نشان مي 1396سال اليحه  1رسيده است. پيوست 

آموزي بر عهده زشي دانششود. احداث و توسعه اماكن ورهاي ورزشي ميورزشي مدارس و مجموعه

، با اين حال ذيل اعتبارات عمراني سازمان مزبور، استسازمان نوسازي، توسعه و تأمين مدارس كشور 

فضاي ورزش  لذا، با توجه به ميزان اندك سرانهفعاليتي براي هدف مذكور قيد نشده است. 

ورزش متر مربع( و نقش مهم و حياتي ورزش مدارس در توسعه  22/0آموزي )حدود دانش

موزان، الزم است تدابير آتندرستي دانش يورزش قهرماني و حفظ و ارتقاهمگاني و بالطبع 
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 . شودالزم در این باره اتخاذ 

ريشه  ،ميزان رشد اين و استبرابري همراه  40گسترش ورزش بانوان در بعد عمراني با رشد  برنامه 

ميليون ريال(. با  77.088ميليون ريال به  1.900دارد ) 1395بودجه سال قانون در اعتبارات بسيار كم 

توجه به اهميت سالمتي زنان در ارتقاي  دهند و بااين حال، نيمي از جمعيت كشور را بانوان تشكيل مي

خصوص در هبسيار در اين حوزه از ورزش بهاي سالمت عموم جامعه و آينده فرزندان و نظر به كاستي

ابعاد  ريزي گسترده ديگر كشورها در همهحوزه فضاها و اماكن ورزشي ويژه بانوان و همچنين، برنامه

جويي و اي در اين حوزه، اكيداً ضروري است با چارهآموزي، همگاني، قهرماني و حرفهورزشي دانش

كار هاين قشر عظيم جامعه و ركن مهم خانواده، تمهيدات قانوني ب ابعاد ورزشي دورانديشي جهت توسعه

 گرفته شوند. 

فصل ورزش اي اختصاصي اعتبارات هزينه 7/80رشد  1396يكي از نكات قابل تأمل در اليحه بودجه  

وابستگي بودجه ورزش به درآمد اختصاصي از اين امر عواقب و پيامدهاي نامطلوبي دارد؛ . استو تفريحات 

بدني و ورزش توسعه تربيت» برمبنيهاي كلي برنامه ششم توسعه سياست «44»يك سو با روح بند 

ديگر، با توجه به واگذاري كثيري از اماكن ورزشي وزارتخانه به بخش ازسوي  منافات دارد و «همگاني

هاي ورزشي خواهد بود كه اين نيز به نوبه افزايش نرخ تعرفه ،ورمزب هخصوصي، تنها راه تأمين درآمد دستگا

تبع هاي ورزشي و بهموجب كاهش مشاركت مردم در فعاليت آنعالوه بر باعث گران شدن ورزش و خود 

 همه براي رايگان بدني تربيتبا اصل سوم قانون اساسي ـ و شود آن كاهش سطح سالمت عموم مردم مي

 ـ مغاير است.  سطوح در تمام

تخصيص اي درصد هزينه 25درصد عمراني و  75 به نسبتاعتبارات برنامه گسترش ورزش همگاني  

دهد كه اعتبارات ساخت و توسعه اماكن هاي ذیل این برنامه نشان ميبررسي فعاليت .يافته است

محل اعتبارات برنامه اي و قهرماني را دارند، از ورزشي سراسر كشور كه كاربري ورزش حرفه

شود، در حقيقت صدر و ذیل برنامه با همدیگر همخواني ندارند و الزم است مزبور تأمين مي

مين، أتاي و قهرماني ذیل برنامه اماكن ورزشي حرفه هاي مرتبط با توسعهاعتبارات فعاليت

قرار  آالتماشين ن وها، اماكساختماننگهداري فضاها،  سازي، تعمير، تجهيز وتوسعه، مقاوم

 گيرند.
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 1396و الیحه بودجه سال  1395هاي ذیل فصل ورزش و تفریحات در قانون بودجه سال هاي برنامهاي و تملك دارایي. اعتبارات هزینه4جدول 
 ريال()ميليون 

ره
ما

ش
 

قه
طب

ي
ند

ب
 

 عنوان

 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 
 رشد )درصد(

 ايهزینه
هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 جمع

 ايهزینه

 جمع ايهاي سرمایهتملك دارایي
 منابع عمومي

منابع 

 جمع اختصاصي
 منابع عمومي

منابع 

 جمع اختصاصي
اهزینه

 ي

عمران

 ي
 جمع

 جمع كل استاني ملي جمع استاني ملي استاني ملي استاني ملي جمع كل استاني ملي جمع استاني ملي استاني ملي استاني ملي

 3/19 9/6 58/44 17.838.432 5.889.258 11.949.174 10.739.677 3.850.307 6.889.370 7.098.755 0 1.084.089 2.038.951 3.975.715 14.951.760 5.022.740 9.929.020 10.041.893 3.363.472 6.678.421 4.909.867 0 600.000 1.659.268 2.650.599 وتفريحاتفصل ورزش 1702000

 برابر 1/2 برابر 45/75 457.218 151.984 305234 77088 77.088 0 380.130 0 74.8960 305.234 218.550 18.550 200.000 1.900 1.900  216.650  16.650 20.000 برنامه گسترش ورزش بانوان 1702001

1702002 
 برنامه گسترش ورزش

 دانشجويان
 برابر 1/7 7/16 برابر 18 1.189.971 0 1.189.971 127498 0 127.498 1.062.473 0 184.089 0 878.384 167.452 0 167.452 109.210 109.2100 058.242 0 0 58.242

1702003 
برنامه گسترش ورزش 

 قهرماني
1.634.005 480.119 0 0 2.114.124 0 0 0 1.634.005 480.119 2.114.124 1.820.000554.209  2.374.209    1.820.000554.2092.374.209 3/12 -- 3/12 

702004 
برنامه گسترش ورزش 

 همگاني
758.352 1.162.499 600.000 0 2.520.851 6.391.653 2.613.543 9.005.196 7.750.005 3.776.042 11.526.047 936.727 1.409.846 900.000  3.246.573 6.600.111 3.016.921 9.617.032 8.436.838 4.426.767 12.863.605 8/28 8/6 6/11 

1702005 
برنامه ورزش و سالمت 

 آموزاندانش
130.000 704.027 834.027130.000 704.027 834.027130.000 678.774 808.774 130.000 678.774 808.774 -- 3 - 3 - 

1702006 

توسعه، مين، أت برنامه

سازي، تعمير، مقاوم

نگهداري فضاها،  تجهيز و

 ها، اماكن وساختمان

 آالتماشين

47.55847.55844.00291.560 31.761 77.524 109.285 31.761 77.524 109.285 0 3/19 3/19 

1702007 
ورزش گسترشبرنامه

 دانشجويانقهرماني
رقم جديد 24.370  24.370 24.370 24.370           

1702008 
ورزش گسترشرنامهب

 كارگران
رقم جديد 11.000 11.000 11.000 11.000           
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 متفرقه هاياعتبارات ورزشي مربوط به ردیف

 

هاي ورزشي كشور از كل كشور براي دستگاه 1396سهم اعتبارات مندرج در اليحه بودجه  6و 5ول اجد

مورد مقايسه و بررسي قرار داده است. در اين تخصيص  1395هاي متفرقه را با قانون بودجه سال رديف

است و براي بخشي  شدهبراي برخي از اين اعتبارات سهم ورزش مشخص  ،هاي متفرقهاعتبارات رديف

جدول، ميزان سهم ورزش تعيين نشده و پس از وصول درآمد و توزيع آن  «61»و  «23»هاي مانند جزء

 مرتبط با ورزش هاي متفرقهمجموع اعتبارات رديف 1395مشخص خواهد شد. در قانون بودجه سال 

ميليون ريال  1.963.100 به 1396درصدي در سال  5/2باشد كه با رشد ميليون ريال مي 1.914.696

اند، اما مواجه شده هاي متفرقه با كاهشورزشي ذيل رديف يرسيده است. اگر چه اعتبارات همه اجزا

تخصيص اعتبار براي فدارسيون كشتي باچوخه و توسعه اماكن ورزشي كارگران موجب شده تا در مجموع 

درصدي را نشان دهند. ازجمله نكات قابل توجه در اين روند،  5/2هاي متفرقه رشدي اعتبارات رديف

درصد كاهش داشته است كه شايد دليل آن را  43كه حدود  استكاهش اعتبارات كميته ملي المپيك 

شاهد  1395در سال  زيرا ،اي آتي دانستبتوان در عدم برگزاري مسابقات المپيكي در سال بودجه

 بوديم و افزايش اعتبارات سال گذشته به همان دليل بوده است.   2016ابقات المپيك ريو برگزاري مس

اليحه  17اي )ذيل جدول هاي زورخانهالمللي ورزشتوزيع اعتبارات متفرقه به دو فدراسيون بين

 1396اليحه بودجه سال  17و فدراسيون كشتي با چوخه )ذيل جدول  («28»جزء  1396بودجه سال 

صورت مستقل و مجزا فعاليت هب هاتواند بسيار مفيد و قابل توجه باشد زيرا اين فدراسيون، مي(«29»جزء 

تواند كارگشا باشد. ضمن آنكه اگر مجموع اعتبارات ند و تخصيص و توزيع اعتبارات مستقل نيز ميكنمي

مقايسه  1395بارات سال را با اعت 1396در نظر گرفته شده براي اين دو فدراسيون در اليحه بودجه سال 

 درصدي خواهيم بود.  260نماييم شاهد رشد قابل توجه 

جدول  550000رديف  «13»درصدي جزء  20هاي متفرقه كاهش از ديگر نكات مهم در رديف

وزارت ورزش و جوانان ـ كمك به توسعه ورزش »عنوان  كل كشور با 1396اليحه بودجه سال  9شماره 

« هاي دولتي و غيردولتي و خصوصيهاي ورزشي در بخشهمگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساخت

ضمن آنكه  ميليون ريال رسيده است. 48.000به  1395ميليون ريال در سال  60.000است كه از مبلغ 

 «92»و  «90»، «15»هاي شخص است كاهش اعتبارات جزءهاي متفرقه مطور كه از جدول رديفهمان

 «44»شود كه مغاير با بند هاي ورزش همگاني منجر مينيز به كاهش فعاليت 530000رديف 

كيد أكه مورد ت استبدني و ورزش همگاني بر توسعه تربيتهاي كلي برنامه ششم توسعه مبنيسياست

 يد قانونگذار است.أيو ت

توان به اختصاص مي در حوزه ورزش، 1396ثبت، ارزنده و بديع اليحه بودجه ازجمله تغييرات م

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  (78)عتبارات موضوع ماده امحل از ميليون ريال  400.000
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ها اشاره كرد. موضوع اين ماده كه سال كارگري جهت تكميل فضاهاي ورزشي 1مصرف آن در موارد معين

هاي ورزش كارگري در بخش سرانه فضاي با توجه به كاستي توجهي سپرده شده بود،بي به فراموشي و

تواند در راستاي توسعه ورزش كارگري، حفظ تندرستي احيا شد كه مي 1396اليحه بودجه  ورزشي در

 .وري نيروهاي كار مفيد باشديي و بهرهآو افزايش كار

                                                 
نتوانند نسبت به كه كليه كارفرمايان مشمول قانون كار  ( قانون كار از154اجتماعي موظف است بر اساس ماده )وزارت كار و امور  .1

دريافت و به  انهي( ريال سال10.000فضاي ورزشي، تفريحي وي درداخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار ) ايجاد

وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به ( 100%)كل واريز نمايد. صد درصد داري نزد خزانهحساب درآمد عمومي كشور

ايجاد، توسعه و  گيرد تا برايشود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار ميمنظور مي كشور همين منظور در قانون بودجه كل

 .نمايدهزينه  هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگراننگهداري مجموعه
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  1395و قانون بودجه سال  1396( در الیحه بودجه سال هزینه -متمركز درآمد  هاي متفرقه )اعتبارات. اعتبارات مربوط به ردیف5جدول 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان جزء

 1396بودجه سال  الیحه 1395قانون بودجه سال 

درصد 

 ايهزینه رشد كل
هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 ايهزینه جمع

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 جمع

53
00

00
 

ت
ارا

تب
اع

 
د 

رآم
 د

كز
مر

مت
– 

نه
زي

ه
 

ره 
ما

 ش
ول

جد
(

9 

ه(
حد

 وا
ده

ما
 

15 
ورزش و درصد سهم وزارت  50 و....  هاي ريوي و توسعه ورزش همگانيپيشگيري از بيماري

 جوانان
108.000 135.000 243.000 90.000 80.000 170.000 30- 

23 
هاي تنظيم روابط كار، اشتغال، خدمات فرهنگي و اجراي برنامه ي ـوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

 تمام كارگريتكميل اماكن ورزشي نيمه اجتماعي نيروي كار و
400.000 288.500 688.500 380.000 170.000 550.000 1/20 - 

61 
ها و اراضي دولتي )ازجمله امكانات، اماكن و فضاهاي آموزشي، اعتبارات موضوع اجاره ساختمان

 (ييهاي اجراكليه دستگاه فرهنگي، هنري و ورزشي
404.000 0 404.000 396.000 0 396.000 2- 

90 
درصد سهم )...گازدار قندي توليد داخل و وارداتي هاي اعتبارات موضوع افزايش قيمت نوشابه

 (توسعه ورزش همگاني روستایي وزارت ورزش و جوانان براي
17.496 0 17.496 13.500 0 13.500 8/22- 

92 

 پزشكي، آموزش و درمان بهداشت وزارت سهم 30% نسبت به ) «7»تبصره  «د» بند موضوع اعتبارات

 وزارت سهم 20% ، پرورش و آموزش وزارت سهم 20% فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت سهم %20

  )يثارگرانا امور و شهيد بنياد سهم %10 و جوانان و ورزش

0 48.600 48.600  40.000 40.000 7/17- 

154 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين جهت  (78)اعتبارات موضوع ماده 

 ارگريك تكميل فضاهاي ورزشي
 400.000 400.000  وجود نداشت

رقم 

 جدید

 12 1.569.500 690.000 879.500 1.401.596 472.100 929.496 جمع اعتبارات متفرقه )اعتبارات متمركز درآمد ـ هزینه(
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 1395قانون بودجه سال و  1396هاي موقت( در الیحه بودجه سال هاي متفرقه )نهادهاي خاص و ردیف. اعتبارات مربوط به ردیف6جدول

 عنوان جزء بنديشماره طبقه

 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 
درصد رشد 

 كل

 ايهزینه
هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 ايهزینه جمع

هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 جمع

 

540000 

)اعتبارات 

 نهادهاي خاص(

3 

  17كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جدول شماره 

 اي هاي زورخانهالمللي ورزشفدراسيون بين

 (17جدول  29و  28)رديف  چوخه افدراسيون كشتي ب
23.100 0 23.100 

78.100 

5.000 
0 

78.100 

5.000 
 برابر 6/2

550000 

هاي )ردیف

 موردي( موقت

4 
سازي و شركت در كمك به آماده-ك و پارالمپيككميته ملي المپي

 اي و جهانيمسابقات ورزشي منطقه
350.000 0 350.000 200.000 0 200.000 9/42- 

13 
كمك به توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني  -وزارت ورزش و جوانان 

 هاي دولتي و غيردولتيهاي ورزشي در بخشو توسعه زيرساخت
60.000 0 60.000 48.000 0 48.000 20- 

21 
پرداخت ديون وزارت ورزش و جوانان به آستان مقدس  پرداخت ديون

 با اولويت ورزشگاه شهيد حيدريان (س)حضرت معصومه 
50.000 0 50.000 40.000 0 40.000 20- 

 -25 22.500 22.500 0 30.000 30000 0 بازسازي و تجهيز آكادمي ملي المپيك 95

 -3/23 393.600 22.500 371.100 513.100 30000 483.100 )موقت(  و موردي )اعتبارات نهادهاي خاص هزينه -متمركز درآمد  جمع كل اعتبارات

 5/2 1.963.100 712.500 1.250.600 1.914.696 502.100 1.412.596 550000، 540000، 530000جمع كل اعتبارات ردیف هاي متفرقه 
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اعتبارات ذیل فصل ورزش و تفریحات، اعتبارات ورزشي اعتبارات ورزشي كل كشور ) 

 مربوط به ورزش( ذیل سایر فصول و مجموع اعتبارات متفرقه

 

درصد افزايش  3/19درصد و اعتبارات ذيل فصل ورزش و تفريحات  5/2اعتبارات متفرقه ورزشي حدود 

ميليون ريال و در  16.866.456مبلغ  1395يافت و مجموع رقم اعتبار اين دو، در قانون بودجه سال 

را نشان درصدي  4/17باشد كه رشد ميليون ريال مي 19.801.532به ميزان  1395اليحه بودجه سال 

بدني و ورزش نيز از ساير شود براي حوزه تربيتمي مشاهده 7طور كه در جدول دهد. به عالوه، همانمي

حمايتي،  ميليون ریال از سه فصل 863.790ها اعتبار تخصيص داده شده است؛ در مجموع فصل

آموزان و دانش وكارگران،ترتيب براي ورزش ايثارگران بهآموزش و پرورش عمومي و آموزش عالي 

اعتبارات ورزشي  ذكر اين نكته ضروري است كه بخش عمده دانشجويان در نظر گرفته شده است.

موزان ذيل فصل ورزش و تفريحات قرار دارد. از اين رهگذر، اليحه بودجه آكارگران، دانشجويان و دانش

باشد كه نسبت به رقم مشابه ميليون ريال مي 20.664.822مجموع اعتبارات ورزشي كل كشور  1396

دهد. بنابراين، در اليحه بودجه درصدي را نشان مي 17ميليون ريال( رشد  17.669.056سال گذشته )

درصدي  80داده شده است، اگر عملكرد  تومان اختصاص 25.800ورزش هر ایراني رو براي سال پيش

ن خواهد بود. )اين رقم با احتساب حقوق و دستمزد كاركنان توما 18.000را مالك قرار دهيم اين عدد 

سهم  نشان داده شده است، 1طور كه در شكل عالوه، همانورزشي كل كشور محاسبه شده است(. به

. لذا، با توجه به نقش ورزش در استدرصد  55/0اعتبارات ورزشي كشور از بودجه عمومي كشور حدود 

جانبه فردي سالمت عمومي جامعه و در يك كالم رشد همه يدي و ارتقاتوسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصا

هاي عالوه، كمبودها وكاستيريزي كشور است. بهو اجتماعي، توجه جدي به اين امر از ضروريات برنامه

بدني و ورزش كشور ازجمله توسعه نيافتگي ورزش همگاني، كمبود فضاها و بسيار در حوزه تربيت

اي و قهرماني لزوم توجه به اين بخش از امور ها و مشكالت ورزش حرفهرزشي و چالشهاي وزيرساخت

با توجه به رقم ناچيز كند. آن روي سكه نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد؛ جامعه را دو چندان مي

هاي اجرایي با مدیریت صحيح هزینه از صرف اعتبارات اختصاصي به ورزش كشور، دستگاه

توجهي و بدون هاي اخير با بيبراي امور غيرضرور اجتناب كنند، متأسفانه در سالاعتبارات 

كار مطالعاتي بخش زیادي از بودجه ورزش كشور صرف احداث اماكني شده است كه توجيه 

  اند.هاي كشور شدهورزشي و اقتصادي ندارند و از این مسير موجب هدررفت سرمایه
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 )ميليون ريال(                                                        1396 با الیحه بودجه سال 1395. مقایسه بودجه ورزش در قانون بودجه سال 7جدول          

 عنوان

 جمع كل 1396الیحه  1395بودجه 

 ايهزینه درصد رشد كل
 عمراني

 ايهزینه
 1396 1395 عمراني

 جمع اختصاصي عمومي جمع اختصاصي عمومي

867.009.43 اعتبارات ذیل فصل ورزش و تفریحات .1  
000.600  867.909.4  893.041.10  

666.014.6  
089.084.1  755.098.7  67.739.10

7 

760.951.14  432.838.17  3/19  

696.914.1 712.500 1.250.600 502.100 1.412.596  متفرقه ورزشيهاي جمع كل رديف  1.963.100 5/2 

463.322.6 جمع كل  993.543.10  355.349.8  177.452.11  456.866.16  532.801.19  4/17  

  اعتبارات ورزشي ذیل سایر فصول .2

 ذیل فصل حمایتي 

 *ايثارگران به اجتماعي، فرهنگي، ورزشي خدمات ارائه برنامه

1903002006 
000.200   000.200  0 000.200  000.200  بدون تغيير 

 *برنامه توسعه خدمات فرهنگي و اجتماعي نيروي كار

 كارگري(هاي ورزشي كارگران و فدراسيون)حمايت از فعاليت 1903009002

 هاي ورزشي و رفاهي كارگران()راهبري حمايت از فعاليت1903009006

16.000 

16.600 
 

17.920 

21.180 
0 32.600 39.100 9/19 

  ذیل فصل آموزش و پرورش عمومي 

000.624 0 600.000 آموزانبدني دانشبرنامه تربيت  0 000.600  000.624  4 

  ذیل فصل آموزش عالي 

 *ه خدمات فرهنگي و ورزشي به دانشجويانئبرنامه ارا

 )ارائه خدمات ورزشي به دانشجويان( 1803012001
 رقم جدید 190 0 0 190 وجود نداشت

.902863 0 832.600 اعتبارات ورزشي ساير فصولجمع   0 832.600 902863.  7/3  

993.513.10 7.155.063 هاي مستقل و متفرقهجمع كل اعتبارات ردیف  456.221.9  177.452.11  056.669.17  228.466.20  9/16  

 بدني و ورزش منظور شده است.صرفاً اعتبارات مربوط به حوزه تربيت* 
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 . سهم بودجه متعلق به ورزش كشور از بودجه عمومي كل كشور1شكل 

 هاي متفرقه(گانه و ردیف)مجموع اعتبارات امور ده
 

  
 

بودجه عمومي كشور

ميليون ریال3502086941

جمع اعتبارات ورزش كل كشور

ميليون ریال20665322
1396الیحه بودجه 

درصد0/55

بودجه عمومي كل كشور

ميليون ریال3354895145

جمع اعتبارات ورزش كل كشور

ميليون ریال17669056

1395قانون بودجه 

درصد0/53
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 ورزش كشور برحسب دستگاه و برنامهبدني و اعتبارات تربيت

 

كنند كه برخي تمام و برخي بخشي از هاي مختلفي فعاليت ميبدني و ورزش دستگاهدر حوزه تربيت

يربط كه هاي ذبدني و ورزش است. بنابراين، درخصوص هريك از دستگاهوظايف آنها در ارتباط با تربيت

اي، تملك دارند، بررسي الزم براي تفكيك اعتبارات هزينهكل كشور اعتبار  1396در اليحه بودجه سال 

 ها صورت گرفته است.اي و نيز درآمد اختصاصي در قالب برنامههاي سرمايهدارايي

 

 اعتبارات وزارت ورزش و جوانان 

هاي وزارت ورزش و جوانان و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور را اعتبارات برنامه 8جدول 

به تصوير كشيده است. مجموع اعتبارات وزارت مذكور  1395و قانون بودجه  1396اليحه بودجه سال  در

 5.593.000بيني شده است كه نسبت به اعتبارات مصوب سال قبل )ميليون ريال پيش 6.848.723

عمومي و اي درصد هزينه 48درصد اين مبلغ عمراني،  39درصد رشد دارد، حدود  5/22( ميليون ريال

ها تأمين خواهد شد. اين اعتبارات نباشند كه از محل اجاره اماكن و ساختمادرصد اختصاصي مي 13

بندي كلي، اند. در يك تقسيمدرصد نسبت به سال پيش رشد داشته 50و  5/20، 5/17ترتيب به

هاي غيرورزشي ههاي ورزشي و برنامهاي ذیل وزارت ورزش و جوانان به دو دسته برنامهبرنامه

هاي ورزشي و درصد از اعتبارات این وزارت به برنامه 7/90(. حدود 8اند )جدول تفكيك شده

 درصد(، 5/8هاي مرتبط با جوانان )هاي غيرورزشي شامل برنامهدرصد به برنامه 3/9

 درصد( اختصاص یافته است.  1هاي آموزشي و پژوهشي )كمتر از برنامه

 2اي عمومي در شكل هاي ذيل وزارت ورزش و جوانان از اعتبارات هزينهسهم برنامه ،از منظر ديگر

شود بيشترين سهم به برنامه گسترش ورزش همگاني طور كه مشاهده مينشان داده شده است. همان

 و سازي، تعمير، تجهيزمين، توسعه، مقاومأتو كمترين آن به برنامه  درصد( 21) و قهرمانيدرصد(  65)

(. اين 2اختصاص داده شده است)شكل  درصد( 4/0) آالتماشين و ها، اماكنفضاها، ساختمان نگهداري

بلكه اعتبار مورد نياز براي  ،بيني اعتبار براي احداث و توسعه اماكن ورزشي نيستبه معناي عدم پيش

به ماهيت هر برنامه گسترش ورزش همگاني گنجانده شده است. لذا، با توجه  اين مهم در قالب برنامه

هاي آنها مرتبط باشد و بر اين اساس اصالحات الزم ها و فعاليتالزم است در اين باره صدر و ذيل برنامه

 هاي ذيل برنامهفعاليت( حدود نيمي از اعتبار 4در اليحه مذكور )پيوست  ديگر،ازسوي  صورت پذيرد.

، اردوها و مسابقات ورزشي اختصاص داده هاهجشنوار و سمينارهابه برگزاري گسترش ورزش همگاني 

منظور شده است.  همگاني هايورزش هايتئهي و هافدراسيون به كمكشده است و نيمي ديگر براي 

هاي مقطعي كه متأسفانه طي ساليان گذشته مرسوم و اپيدمي شده است و اين گونه مراسمبرگزاري اين

هاي منظم ورزشي كمك شاياني به افزايش مشاركت مردم در برنامه تواندنمي ،گيري اتخاذ شدهنوع جهت
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 هاي جدي توسعهها خود يكي از چالشبدني كند. لذا، بسنده كردن به اين نوع فعاليت هايو فعاليت

باشد درصد مي 4همچنين، سهم ورزش بانوان از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان . استورزش همگاني 

اين سهم اندك همچون  (. با اين حال،2درصد اضافه شده است)شكل  1كه نسبت به سال گذشته 

تواند جوابگوي نياز ورزشي اين قشر هاي گذشته از نقاط ضعف اليحه بودجه ارائه شده است و نميسال

 از جامعه باشد.

اما اين  درصدي داشته است، 6/52گسترش ورزش بانوان رشد  آيد، برنامهبرمي 8چنانچه از جدول 

شود اعتبارات طور كه مشاهده ميباشد. همچنين، همانرشد ناشي از اعتبارات اندك سال گذشته مي

د، كندرصدي مواجه شده است كه اين اگر چه ظاهراً مفيد جلوه مي 4/24برنامه ورزش همگاني با رشد 

، 1396اين رشد چشمگير شده است. در اليحه بودجه  علتارات اختصاصي درصدي اعتب 50لكن رشد 

اين در حالي است كه اين ميزان  ميليون ريال در نظر گرفته شده است، 900.000اعتبارات اختصاصي 

ال اساسي اين ؤميليون ريال بوده است. حال س 500.000و  600.000ترتيب به 1394و  1395در سال 

را دارد  موجودوزارت ورزش و جوانان ظرفيت اين مقدار درآمد از محل اجاره اماكن است كه اساساً آيا 

هاي اخير به موجب قانون و به يا خير؟ با توجه به اينكه تقربياً همه اماكن ورزشي وزارت مزبور طي سال

يزان درآمد است، لذا، تنها راه كسب اين م نگهداري، به بخش غيردولتي واگذار شده سبب ايجاد هزينه

هاي ورزشي خواهد بود كه اين اساساً با رويكرد توسعه ورزش الذكر، افزايش نرخ تعرفهاز محل فوق

هاي هاي ورزشي و سياستافزايش مشاركت عامه مردم در فعاليت افزايش سطح سالمت عمومي، همگاني،

دهد اليحه ارائه شده نشان مي 2پيوست  4كلي برنامه ششم توسعه در تضاد است. مضاف بر اين، جدول 

ميليون ريال  900.520د بايها و اماكن خود كه وزارت ورزش و جوانان از محل فروش ساختمان

خود عواقب و پيامدهاي نامطلوبي خواهد داشت. لذا،  درآمدزايي نمايد )درآمد عمومي(. اين نيز به نوبه

درصد كل اعتبارات وزارت ورزش  3/26ني شده است، بيپيش 1396شود كه در اليحه بودجه مشاهده مي

 ميليون ريال( تأمين خواهد شد. 1.800.520و جوانان از دو محل فروش و اجاره اماكن ورزشي )

كه تماماً عمراني است ـ در حالي كه  كشور ورزشي اماكن نگهداري و وسعهت شركتاعتبارات 

تمام در ـ با وجود صدها پروژه ورزشي نيمه است داشتهدرصد افزايش  1/9مجموع اعتبارات عمراني كشور 

رسد نظر ميكاهش داشته است. ذكر اين نكته ضروري بهدرصد  5/4سراسر كشور نسبت به سال گذشته 

كه برخي توجيه فني، اقتصادي اند كرده برگسترده و هزينهكه شركت مزبور مبادرت به احداث اماكن ورزشي 

هزار نفري در برخي شهرها  15.000هاي ورزشي توان به احداث استاديوممثال ميو ورزشي ندارند. براي 

دليل هزينه برداري بهتبديل شدند، برخي پس از احداث و بهره مخروبهاشاره كرد كه بعضاً قبل از افتتاح به 

رنگ  ،اعتبارهاست كه در انتظار رسيدن اند. تعدادي نيز سالنگهداري باال و سوءمديريت مضمحل شده

 730.000، مبلغ 1396اليحه بودجه  3عالوه، بر اساس پيوست اند. بهكهنگي و فرسودگي به خود گرفته

بيني شده پيش 729.560ميليون ريال درآمد براي اين شركت در نظر گرفته شده است و ميزان هزينه نيز 
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)مجموعه آزادي، انقالب، شيرودي، هاي ورزشي تحت پوشش شركت مزبور است. با توجه به مجموعه

هاي اسكي شمشك، ديزين، توچال و ...( نه تنها ميزان درآمد در نظر گرفته شده قابل كشوري، پيست

بيشتر نيز ميسر به تبع آن ميزان ماليات و سود سهام ابزاري تحقق خواهد بود، بلكه ظرفيت و توان درآمد 

تواند سودي بسيار بيشتر از آنچه در ن محوله اين شركت ميلذا، در صورت مديريت صحيح اماكباشد. مي

 ميليون ريال( را به حساب خزانه واريز نمايد. 220بيني شده است )پيش 1396اليحه بودجه سال 

درصد از اعتبارات عمراني اين  5/2( قانون برنامه پنجم توسعه، 224موجب مفاد ماده )ازسوي ديگر به

ها خواهد رسيد. الزم به ذكر است موضوع اين ماده در مصوبات دمات طرحهاي خشركت به مصرف هزينه

 كميسيون تلفيق )برنامه ششم توسعه( قيد شده است.

باشد كه نسبت قانون بودجه ميليون ريال مي 10.537.763مجموع اعتبارات وزارت و شركت مذكور، 

ضمناً در زمينه اعتبارات وزارت دهد. درصدي را نشان مي 4/11رشد  ميليون ريال( 9.457.487) 1395

هاي متفرقه اليحه بودجه نيز اعتباراتي كسب خواهد مذكور الزم به ذكر است كه اين وزارت در قالب رديف

 (.6و5ول اها به آن پرداخته شده است )جدنمود كه در تحليل جدول رديف
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 1395و قانون بودجه سال  1396هاي ذیل وزارت ورزش و جوانان در الیحه بودجه سال . اعتبارات برنامه8جدول 

 

 

 اجرایي دستگاه
 /دستگاه شماره

 برنامه

 و برنامه و دستگاه شرح

 فعاليت

 درصد رشد 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 

 اختصاصي ايهزینه

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اختصاصي ايهزینه جمع

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اختصاصي ايهزینه جمع

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 جمع

 
ن(

انا
جو

 و 
ش

رز
ت و

زار
)و

 

 45/22 5/17 50 47/20 6.848.723 2.662.169 900.000 3.286.554 5.593.000 2.265.000 600.000 2.728.000 وزارت ورزش و جوانان 128500-1

 (1396درصد در الیحه  7/90و  1395درصد در بودجه  2/91هاي ورزشي )برنامه          

000.200 بانوان ورزش گسترش 1702001000  0 0 000.200  234.305  0 0 234.305  6/52 0 0 6/52 

343.279.1 قهرماني ورزش گسترش 1702003000  0 0 343.279.1  000.1410  0 0 000.410.1  2/10 0 0 2/10 

352.758 همگاني ورزش گسترش 1702004000  000.600  000.235.2  352.593.3  727.936  000.900  169.632.2  896.468.4  5/23 50 7/17 4/24 

1702006000 

سازي، مين، توسعه، مقاومأت

 نگهداري و تعمير، تجهيز

 و ها، اماكنفضاها، ساختمان

 آالتماشين

0 0 000.30  000.30  0 0 000.30  000.30  بدون تغيير 

695.237.2 هاي ورزشيجمع برنامه  000.600  000.265.2  695.102.5  961.651.2  000.900  169.662.2  130.214.6  5/18 50 5/17 78/21 

 (1396درصد در الیحه بودجه  3/9و  1395درصد در بودجه  8/8هاي غيرورزشي )برنامه       

1703029000 
حمايت و هدايت امورفرهنگي 

 جوانانو تربيتي 
320.124  0 0 320.124  554.159  0 0 554.159  3/28 

000.315 جوانانساماندهي امور  1703031000  0 0 000.315  554.421  0 0 554.421  8/33 

628.39 هاي كاربرديپژوهش 1708001000  0 0 628.39  628.39  0 0 628.39  بدون تغيير 

1802005000 
آموزش غيررسمي فني، 

 اي و مهارتيحرفه
500.4  0 0 500.4  000.7  0 0 000.7  5/55 

857.6 توسعه دولت الكترونيك 1002057000  0 0 857.6  857.6  0 0 857.6  بدون تغيير 

305.490 هاي غيرورزشيجمع برنامه  0 0 305.490  593.634  0 0 593.634  4/29 

 و وسعهت شركت

 اماكن نگهداري

 كشور ورزشي

128500-2 
 و توسعه سهامي شركت

 كشور ورزشي اماكن نگهداري
0 0 487.864.3  487.864.3  0 0 040.689.3  040.689.3  5/4 - 

487.864.3 0 0 همگاني ورزش گسترش برنامه 1702004000  487.864.3  0 0 040.689.3  040.689.3  5/4 - 

554.286.3 9.457.487 6.129.487 600.000 2.728.000 جمع كل  اعتبارات وزارت و شركت  000.900  209.351.6  763.537.10  47/20  50 6/3 4/11 
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 هاي ذیل وزارت ورزش و جوانان در الیحه بودجهاعتبارات برنامهتوزیع  . نحوه2شكل 

 1395و قانون بودجه سال  1396سال 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

آموزشي و پژوهشي
8%

جوانان
7%

برنامه تامين، توسعه، 
مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و 
نگهداري فضاها، ساختمان ها، 

اماكن و ماشين آالت
1%

گسترش ورزش همگاني
60%

گسترش ورزش قهرماني
21%

گسترش ورزش بانوان
3%

1395بودجه 
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 وكميته ملي پارالمپيك  اعتبارات كميته ملي المپيك
 

كميته »قوانين بودجه سنوات گذشته اين دو كميته ملي پارالمپيك و كميته ملي المپيك در قالب  در

( بودند. اما، در اليحه بودجه 55000-4( و متفرقه )128502-1داراي رديف مستقل )« ملي المپيك

ن مصوب بنا به قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايرا 1396

عملكردي و اجرايي  ، اعتبارات اين دو نهاد عمومي غيردولتي نيز از هم منتزع شدند. حيطه10/6/1395

اين بعد از ورزش اختصاص داده به اعتبارات آنها  اين دو نهاد ورزش قهرماني است، بر همين اساس عمده

اي لمپيك رديف بودجهاي پاربراي كميته مل 1396شده است. به موجب اين قانون، در اليحه بودجه 

ميليون ريال اختصاص يافته است و اعتبار رديف مستقل كميته ملي المپيك  120.000مستقلي با اعتبار 

درصد كاهش يافته است. مجموع  41اعتبارات رديف متفرقه درصد كاهش داشته است. همچنين،  7/16

يل آن را بتوان در عدم برگزاري مسابقات درصد كم شده است كه شايد دل 2/13اعتبارات اين دو نهاد 

 2016شاهد برگزاري مسابقات المپيك ريو  1395در سال  زيرا ،اي آتي دانستالمپيكي در سال بودجه

طور كه اشاره شد در سنوات همان بوديم و افزايش اعتبارات سال گذشته به همان دليل بوده است.

ك رديف مستقل بودند و كل اعتبارات اين دو نهاد گذشته كميته ملي المپيك و پارالمپيك داراي ي

شد. لذا اگر مجموع اعتبارات اين دو نهاد را در اليحه بودجه صورت سرجمع در قوانين بودجه، لحاظ ميبه

باشد را نسبت به سال قبل مقايسه نماييم داراي رشد ميليون ريال مي 421.761كه مبلغ  1396سال 

 باشد.درصدي مي 3/16

هاي و تفكيك اعتبارات رديف حال، ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به قانون فوقبا اين 

ديگر، نظر به مشكالت ازسوي  چنين شوند.نيز شود اعتبارات متفرقه مستقل اين دو نهاد، پيشنهاد مي

با هاي ناشنوایان و عدم حمایت كميته ملي المپيك از آنها و براي فدراسيون ورزشآمده پيش

سازي و شركت آماده)سال آتي(، كمك به  2017هاي المپيك ناشنوایان توجه به برگزاري بازي

المپيك ناشنویان در قالب یك ردیف یا ذیل اعتبار مربوط به كميته ملي در مسابقات ورزشي 

 لمپيك قرار گيرد. اپار
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 1396. اعتبارات كميته ملي المپيك و كميته ملي پارالمپيك در الیحه بودجه سال 9جدول 
 )ميليون ريال(

 دستگاه شماره

 اجرایي

 /دستگاه شماره

 برنامه
 فعاليت و برنامه ،دستگاه شرح

 درصد رشد 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 

 ايهزینه
هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 ايهزینه جمع

هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 ايهزینه جمع

هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 جمع

904.344 كميته ملي المپيك 1 128502  558.17  462.362  000.300  761.1  761.301  13 - 90 - 7/16- 

جه
ود

ل ب
تق

س
ف م

دی
ر

 

904.334 قهرماني ورزش گسترش برنامه 1702003000  0 904.334  000.290  0 000.290  4/13 - 0 4/13- 

1702006000 

 سازي، تعمير، تجهيزمين، توسعه، مقاومأت برنامه

 و ماكن، اهافضاها، ساختمان نگهداري و

 آالتماشين

0 558.17  558.17  0 1761 761.1  0 90 - 90 - 

0000.1 مدتكوتاه غيررسمي آموزش برنامه 1802006000  0 0000.1  0000.1  0 0000.1  بدون تغيير 

ف
دی

ر
قه

فر
مت

ي 
ها

 

550000-4 

كمك به -ك و پارالمپيككميته ملي المپي

سازي و شركت در مسابقات ورزشي آماده

 اي و جهانيمنطقه

000.350  0 000.350  000.200  0 000.200  8/42 - 

000.30 بازسازي و تجهيز آكادمي ملي المپيك 550000-95   000.30  500.22  0 500.22  25 - 

 كميته ملي پارالمپيك 1 128507
 وجود نداشت

000.120  0 000.120  
 رقم جديد

000.120 قهرماني ورزش گسترش برنامه 1702003000   0 000.120  

462.742 17.558 724.904 مجموع اعتبارات مستقل و متفرقه دو كميته  500.642  761.1  261.644  3/11-  90-  2/13- 
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 بدني و ورزش وزارت آموزش و پرورشاعتبارات تربيت

اي يا قهرماني همواره مورد تأكيد عنوان پايه ورزش كشور چه در بُعد همگاني، حرفهآموزي بهورزش دانش

آموزي و حال، نظر به جمعيت باالي دانشريزان و قانونگذاران كشورمان واقع شده است. با اينبرنامه

گيرد و به كندي صورت مي كاهش اعتبارات و كسري بودجه دستگاه متولي مربوطه، رشد در اين حوزه

 هاي بسياري تا رسيدن به مطلوب وجود دارد. ها و شكافخأل

 1396آموزي در اليحه بودجه شود، براي ورزش دانشمشاهده مي 10طور كه در جدول همان 

ذيل فصل ورزش و تفريحات  «آموزانبرنامه ورزش و سالمت دانش»كشور، دو برنامه تعريف شده است؛ 

ذيل فصل آموزش و پرورش عمومي. اعتبارات برنامه ورزش و سالمت  «آموزانبدني دانشبرنامه تربيت»و 

باشد و فعاليت آن به درصد ملي مي 26درصد اين اعتبارات استاني و  84آموزان، عمراني بوده، دانش

رصد كاهش د 3هاي ورزشي مربوط است كه نسبت به سال گذشته تجهيز ورزشي مدارس و مجموعه

 4حدود  1395اي بوده و نسبت به بودجه يافته است. اعتبارات برنامه تربيت بدني دانش آموزان، هزينه

درصد  1 حوزهميليون ریال( این  1432774مجموع این اعتبارات )درصد رشد داشته است. 

آموز دانش ي ريالي هردرصدي اعتبارات مذكور ميزان سرانه 80در صورت تحقق كاهش یافته است. 

هاي آموزان، فعاليتبدني دانشهاي تربيتباشد. اين ميزان سرانه ريالي مربوط به برنامهتومان مي 8800

شود. در صورت وصول برنامه، برگزاري مسابقات ورزشي و تأمين تجهيزات ورزشي مدارس مي فوق

الوصف معآموزي كارگشا باشد. رزش دانشتواند براي توسعه واعتبارات و مهمتر از آن اجراي صحيح، مي

 ذیل اعتبارات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور هيچ برنامه و فعاليتي براي

 آموزي وجود ندارد.اماكن ورزش دانش تأمين و توسعه
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 1396آموزش و پرورش برحسب برنامه و فعاليت در الیحه بودجه سال . برآورد اعتبارات ورزشي وزارت 10جدول 
 )ميليون ريال(

 شماره

 دستگاه

 اجرایي

 شرح دستگاه و برنامه و فعاليت

 درصد رشد 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 

 ايهزینه
تملك 

 )ملي(

تملك  

 استاني 
 ايهزینه جمع

تملك 

 ملي

تملك  

 استاني 
 جمع

اهزینه

 ي

هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 جمع

127500 

وزارت 

آموزش و 

 پرورش

000.130 0 (1702005000) آموزانبرنامه ورزش و سالمت دانش 1  000.704  000.834  0 130,000 774.678  774.808  0 3-  3-  

8 
 آموزانسالمت دانش يبدني و ارتقاتربيت ايهفعاليت

1801016000 
 

000.600 (1801007000) آموزانبدني دانشبرنامه تربيت   0 000.600  000.624  0 000.624  4 0 4 

000.600 جمع  000.834  000.434.1  000.624  774.808  774.432.1  4 3-  1-  
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 بدني و ورزش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعياعتبارات تربيت

ازجمله تغييرات اليحه در اين بخش، اختصاص اعتبار از فصل ورزش و تفريحات براي برنامه توسعه 

تصاص اعتبار بيني اعتبار رديف مستقل براي فدراسيون ورزشي كارگران و نيز اخورزش كارگري، پيش

باشد كه اين مورد در قالب رديف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي (78)از محل اجراي ماده 

طور كه در بيني شده است. با اين حال همانمتفرقه براي احداث و توسعه اماكن ورزشي كارگران پيش

 4/20كارگري رشدي هاي مستقل ورزش نشان داده شده است، مجموع اعتبارات رديف 11جدول 

تواند هاي مستقل و متفرقه ميدرصدي داشته است. تحقق اعتبارات ورزشي كارگران در قالب رديف

وري نيروي كار را فراهم سطح سالمتي، كارآيي و بهره يتبع آن ارتقارشد ورزش كارگري و به زمينه

  كند.قشر جامعه را بيان ميبدني و ورزش اين مايت از توسعه تربيتحسازد. اين امر ضرورت 
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 1395و قانون بودجه سال  1396بدني و ورزش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در الیحه بودجه سال . اعتبارات تربيت11جدول 

 برنامه و فعاليت ،شرح دستگاه اجرایي دستگاه شماره

 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 
درصد 

 رشد

 ايهزینه
هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 ايهزینه جمع

هاي تملك دارایي

 ايسرمایه
 جمع جمع

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1 154000
 

 رنامه توسعه خدمات فرهنگي و اجتماعي نيروي كارب 1903009000

000.16 هاي ورزشي كارگرانحمايت از فعاليت  0 000.16  920.17  0 920.17  12 

600.16 هاي ورزشي و رفاهي كارگرانراهبري حمايت از فعاليت  0 600.16  180.21  0 180.21  6/27  

154000 3 
كمك به اداره و  -وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 هاي تفريحي، ورزشي كارگرانمجموعه نگهداري
 

000.9 گسترش ورزش كارگريبرنامه  1702008000  0 000.9  000.11  0 000.11  2/22  

600.41 جمع  0 600.41  100.50  0 100.50  4/20  
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 اعتبارات حوزه جوانان كشور

 

 كشور 1395و قانون بودجه  1396اي حوزه جوانان در الیحه بودجه سال اعتبارات برنامه

و  «ساماندهي امور جوانانبرنامه »برنامه  صورت مستقيم ذيل دوهاي در حوزه جوانان باعتبارات بودجه

تخصيص داده شده است، ضمن آنكه در  «برنامه حمايت و هدايت امور فرهنگي و تربيتي جوانان»

ده است لذا اين دو شها، اقداماتي براي جوانان ذكر هاي ديگر و ذيل اقدامات اجرايي آن برنامهبرنامه

تا از  استصورت مستقيم با حوزه جوانان در ارتباط هبرنامه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است كه ب

 تداخل با حوزه ديگر جلوگيري شود.

)وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و مجموع اعتبارات تخصيص يافته شده به اين دو برنامه 

ميليون ريال در  701.475 از مبلغارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان امور دانشجويي( 

ده رسي 1396ميليون ريال در اليحه بودجه سال  1.074.575 كل كشور به 1395قانون بودجه سال 

 باشيم. نكته قابل توجه افزايش اعتبارات استاني اين دودرصد مي 2/53است كه شاهد رشدي حدود 

وزارت  .استدرصد  2/30اعتبارات ملي حدود رشد ولي  ،درصد است 105باشد كه حدود برنامه مي

مجموع درصد  5/8است. سهم اعتبارات اين حوزه ورزش و جوانان متولي اصلي امور جوانان در كشور 

كه  ميليون ريال رسيده است 581.108به  439.320باشد و از كل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان مي

هاي ذيل دو درصد از اعتبارات فعاليت 3/46با اين حال، حدود  دهد.درصدي را نشان مي 3/32رشدي 

وزارت ورزش و  «انحمايت و هدايت امور فرهنگي و تربيتي جوان»و  «ساماندهي امور جوانان»برنامه 

ها و جلسات مربوط نشستاردوها، ها، ها، جشنوارهها، نمايشگاهجوانان به اموراتي چون برگزاري همايش

ها ها و ايجاد تشكلگونه نمايششود. اين در حالي است كه مشكل امروز جوانان كشور برگزاري اينمي

كه در اين باره هيچ فعاليتي  استو مسكن  امروز جوانان، اشتغال، ازدواج مسئلهنياز و نيست، بلكه 

تشكل  200و  170، 150بيني ایجاد پيشسؤال این است كه مضافاً اینكه بيني نشده است. پيش

ذیل اعتبارات وزارت ورزش و  1396و الیحه  1395، 1394جوانان در قوانين بودجه سنواتي 

است با توجه به مشكالت موجود جوانان بنابراين الزم جوانان، با چه منطق و توجيهي سازگار است. 

عالوه به بازبيني و اصالح شوند. ،هاي ذيل دو برنامههاي زائد و غيرضرور، فعاليتو ضرورت پرهيز از هزينه

هاي ایجاد خانه»براي ( 550000 – 119) هاي متفرقهميليون ريال از محل اعتبارات رديف 500.000

 ي شده است.بينپيش «هاجوانان در مراكز استان

هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به دور شدن دولت سياست «16» اين موضوع نيز ضمن مغايرت با بند

چيست،  هاخانهعالوه مشخص نيست مأموریت این بهزند. از حل مشكالت اساسي جوانان دامن مي

باره در اين تلذا ضروري اس اند و خروجي آنها چه خواهد بود.براساس كدام قانون تشكيل شده

 كار گيرند.هاي محترم مجلس به مقوله مهم ورود كرده و تدابير الزم را بهسازي شود و نمايندهشفاف
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 1395قانون بودجه سال و  1396هاي مختلف در الیحه بودجه سال صورت ملي و استاني در دستگاهههاي جوانان باعتبارات برنامه .12 جدول
 

 دستگاه شماره

 اجرایي

شرح دستگاه و برنامه و 

 فعاليت

 درصد رشد 1396الیحه بودجه سال  1395قانون بودجه سال 

 ايهزینه

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 ايهزینه جمع اختصاصي

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 ايهزینه جمع اختصاصي

تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 جمع اختصاصي

 ملي

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1 113400

15.00015.000 ساماندهي امور جوانانبرنامه  1703031000

 سازمان تبليغات اسالمي 1 114300

 ساماندهي امور جوانانبرنامه  1703031000

 وزارت ورزش و جوانان 1 128500

1703029000 
برنامه حمايت و هدايت امور 

 فرهنگي و تربيتي جوانان
  159،554  159،554

 ساماندهي امور جوانانبرنامه  1703031000

 جمع ملي

 نياستا
1703029000 

برنامه حمايت و هدايت امور 

 فرهنگي و تربيتي جوانان

 ساماندهي امور جوانانبرنامه  1703031000

 جمع استاني

 جمع كل 
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 پيشنهادها

 

( 1702004000« )برنامه توسعه ورزش همگاني»با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از اعتبارات  .1

 كشور ورزشي اماكن نگهداري و توسعه سهاميو شركت ( 128500 – 1) وزارت ورزش و جوانانذيل 

هايي اي و قهرماني )فعاليتصرف توسعه و تكميل اماكن ورزشي با كاربري ورزش حرفه (،2-128500)

هاي ها و فعاليتشود، جهت همخواني صدر و ذيل برنامههاي چند هزار نفري( مياز قبيل احداث استاديوم

مين، توسعه، أت برنامه»رزشي مذكور در قالب شود با انجام اصالحاتي اعتبارات اماكن ومربوطه پيشنهاد مي

هاي ( ذيل دستگاه1702006000« )آالتماشين و ماكن، اهافضاها، ساختمان نگهداري و سازي، تعمير، تجهيزمقاوم

 صرف امور ديگري نشود. « برنامه گسترش ورزش همگاني» اعتبارات  مربوطه قرار گيرد تا ضمن رفع ايراد مذكور،

 900.000ميليون ريال( و اجاره ) 900.000ميليون ريال درآمد از دو محل فروش ) 1.800.000رقم  بينيپيش .2

برآورد بوده كه اين امر ـ با توجه به واگذاري كثيري از ميليون ريال( اماكن ورزشي براي وزارت ورزش و جوانان بيش

هاي ورزشي، گران شدن ورزش و نرخ تعرفهتواند به افزايش اماكن ورزشي دستگاه مربوطه به بخش خصوصي ـ مي

هاي كلي برنامه ششم سياست «44»شود كه با بند منجر هاي ورزشي به تبع آن كاهش مشاركت مردم در فعاليت

 تري در نظر گرفته شود. بينانهمغايريت دارد. لذا ضروري است در اين خصوص برآورد واقع

يك شركت دولتي و داراي گستره فعاليتي وسيع  كشور ورزشي اماكن نگهداري و توسعه سهاميشركت  .3

هاي كشد و ازسوي ديگر مجموعهاست كه از يكسو وظيفه احداث و تكميل اماكن ورزشي بزرگ كشور را يدك مي

تواند در تكميل و توسعه عظيم ورزشي را تحت مالكيت و مديريت خود دارد، بر همين اساس، كاهش اعتبارات آن مي

هاي ورزشي تحت پوشش شركت زيرمجموعه به رسد با توجهورزشي خلل وارد كند و مهمتر آنكه به نظر مي اماكن

ميليون تومان( آن بسيار كم برآورد شده است و در اين باره نيز  11ميليون تومان( و ماليات ) 22مذكور، سود سهام )

 تري لحاظ گردد. تر و معقولهنبيناالزم است رقم واقع

باشد. با آموزي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ميفضاي ورزشي دانش متولي توسعه .4

هاي كلي برنامه ششم و اصل سوم قانون اساسي هيچ برنامه يا فعاليتي حال، در راستاي تحقق سياستاين

نامطلوب فضاي ورزشي  نهبيني نشده است. لذا نظر به سراذيل اعتبارات سازمان مزبور در اين باره پيش

تواند سازوكارهاي مديريتي يا داليل تخصيص سانتيمتر مربع( كه علت آن مي 20آموزي )حدود دانش

فضاها،  نگهداري و سازي، تعمير، تجهيزمين، توسعه، مقاومأت برنامه»اي باشد، شايسته است در قالب بودجه

نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور  ذيل سازمان (1801015000) « آالتماشين و ماكن، اهاساختمان

 ( اعتبار مربوط به اين بخش شفاف شود.1-127600)

دو رديف  ،در اليحه ارائه شدهموجب قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك به  .5

بيني شده اعتبارات متفرقه پيششود مستقل براي اين دو نهاد منظور شده است. بنابراين، پيشنهاد مي

آمده براي فدراسيون ( نيز از هم تفكيك شوند. مضافاً اينكه نظر به مشكالت پيش550000- 4دو نهاد )
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هاي ناشنوايان و برگزاري مسابقات المپيك ناشنوايان در سال پيش رو، ضروري است تدابيري ورزش

 ق به كميته ملي پارالمپيك و يا رديف متفرقه اتخاذ شود تا اين فدراسيون بتواند از بودجه متعل

 مند شود. ( بهره4-550000)

( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 78اعتبارات موضوع ماده ) .6

، جهت تكميل 530000-154در قالب رديف متفرقه ) 1396در اليحه بودجه  ،28/12/1373مصوب 

ميليارد تومان(. با توجه به مشخص بودن  40نظر گرفته شده است )رقم  فضاهاي ورزشي كارگري( در

تبصره « ج و د»محل مصرف آن و سابقه موضوع )بند  دستگاه مجري )وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(،

برنامه گسترش ورزش »اعتبار مذكور به سرجمع اعتبارات  شود،( پيشنهاد مي1380( قانون بودجه 7)

ـ اضافه گردد « تأمين و تكميل فضاهاي ورزشي كارگري»( ـ با عنوان فعاليت 1702008000« )كارگري

تا ضمن برخورداري شفافيت الزم از بودجه دستگاه، امكان ارزيابي، نظارت و تفريغ مطلوب ميسور باشد 

 ريزي در اين جهت فراهم شود.و همچنين امكان تخصيص و تحقق اعتبار منظور شده و برنامه

حال، بررسي توان به اشتغال، ازدواج و مسكن خالصه كرد. با اينالت اصلي جوانان  كشور را ميمشك .7

دهد اعتبارات جوانان وزارت ورزش و جوانان ـ به عنوان متولي اصلي اين قشم عظيم جامعه ـ نشان مي

ها، ه برگزاري جشنوارهميليارد تومان( ب 58ميليارد از  26بيني شده )درصد از اعتبارات پيش 45كه حدود 

گونه شود. اينكه خروجي اينها و جلسات مربوط ميها، نشستها، همايشها، اردوها، تشكلنمايشگاه

عالوه، سازي شود. بهبايست شفافباشد، ميهاي چيست و مأموريت آنها براساس كدام قانون مينشست

هاي جوانان ايجاد خانه»( براي 550000- 119متفرقه ) ميليارد تومان در قالب رديف 50بيني رقم پيش

گيري اين مراكز، سازوكار شكل بايست فلسفهدر اين باره نيز مي بيني شده است؛پيش« هادر مراكز استان

ي آنها به صراحت بيان شود و چه بسا اين امر ضمن مغايريت با بند يحاكم بر آنها، مأموريت و سابقه اجرا

انجامد. لذا در هاي اقتصاد مقاومتي به دور شدن دولت از حل مشكالت اساسي جوانان ميسياست« 16»

شود اعتبارات رديف مطروحه در قالب سازي در اين باره، پيشنهاد ميصورت عدم رفع ابهام و شفاف

دانشجويان  تسهيالت ازدواج يا اشتغال جوانان، ساخت خوابگاه دانشجويان متأهل و يا خريد جهيزيه براي

 خانم متأهل در نظر گرفته شود.

ماده واحده  «17»شود عبارت ذيل به تبصره جهت تسهيل دريافت وام ازداوج جوانان پيشنهاد مي .8

 اليحه ارائه شده الحاق شود؛

الحسنه ازدواج را به نحوي مدیریت كند بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيالت قرض 

 واج در پایان هر سال كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.كه تعداد جوانان در صف وام ازد
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