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 دهکيچ

مورد بررسی قرار گرفته است.  1935شاورزی در الیحه بودجه سال در این گزارش اعتبارات بخش ک

 1935حه بودجه سال یدر ال یعیو منابع طب یشاورزکفصل  یمل یاهیسرما یهاییادار کاعتبارات تمل

ه نسبت به اعتبار کده یگرد ینیبشیال پیارد ریلیم 12.271با اعتبار  ،طرح 82برنامه و  21در قالب 

معادل  1931قانون بودجه سال  یعیو منابع طب یشاورزکفصل  یمل یاهیسرما یهاییادار کتمل

از محل  یشاورزکفصل  یانهیدهد. اعتبارات هزیدرصد رشد را نشان م 1/23ال برابر یارد ریلیم 13.711

سه با اعتبار متناظر آن یه در مقاکال بوده یارد ریلیم 25.221 یحه فعلیدر ال یو اختصاص یمنابع عموم

شور در کل ک یانهیافته است. اعتبارات هزیاهش کدرصد  8/2ال(، یارد ریلیم 25.232ر سال گذشته )د

ارد یلیم 1.717.222ه نسبت به اعتبار کال است یر اردیلیم 1.371.289برابر  1935حه بودجه سال یال

 دهد.یدرصد رشد را نشان م 3/12برابر  1931ال قانون بودجه سال یر

حه بودجه یتابعه در ال یهاو دستگاه یشاورزکوزارت جهاد  یاهیسررما  یهاییاارد کاعتبارات تمل

ه نسرربت به اعتبار مشررابه قانون بودجه کده یگرد ینیبشیال پیارد ریلیم 23.127 مبلغبا  1935سررال 

ای اعتبارات هزینه .دهدیدرصد را نشان م 1/11معادل  یرشد ،الیارد ریلیم 28.213برابر  1931سال 

میلیارد ریال  1.838با اعتبار  1935های تابعه در الیحه بودجه سررال کشرراورزی و دسررتگاه ارت جهادوز

 5/92میلیارد ریال، رشرردی معادل  9.931، برابر 1931نیز در مقایسرره با اعتبار مشررابه قانون بودجه  

 دهد.درصد را نشان می

فصول به  یر برخییال فصول، تغل ادغام و انفصیاز قب یساختار یهاتفاوت 1935حه سال یدر ال

ه حیل، اعتبارات الین دلیشود. به همیم د در جداول اعتبارات مشاهدهیس، ظهور فصول جدکامور و بالع

ا دار ش از خود رایسه با اعتبارات متناظر قانون بودجه سال پیت مقایقابل ،هاقسمت یدر برخ یفعل

ان کر مییبا اعتبارات سال قبل، تغآنها  سهیاعتبارات و مقا برآوردرگذار در یثأرات تیی. ازجمله تغباشدینم

 یدرستجه ناین برنامه، نتیق عناویاز طر صرفاًسه ین مقایه ارائه اکباشد یم رمجموعه هر برنامهیز یهاطرح

 استفاده شده است. هااز مجموع اعتبارات طرح هاسه برنامهیمقا یخواهد بود. لذا در طول گزارش، برا
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 مقدمه

اصل در د. دار اختصاص یران به اقتصاد و امور مالیا یاسالم یجمهور یصل چهارم قانون اساسف

 یب به مجلس شورایتصو یه و برایشور را تهکل کانه یدولت موظف شده است، بودجه سال ،ودومپنجاه

 دارد:ین اصل مقرر مید. ایم نمایتقد یاسالم

 یدگیسر یه و برایشود از طرف دولت تهیون مقرر مه در قانک یبیشور به ترتکل کانه یبودجه سال»

مقرر  ز تابع مراتبیر در ارقام بودجه نییگردد. هرگونه تغیم میتسل یاسالم یب به مجلس شورایو تصو

 «.در قانون خواهد بود

، یوپنجم قانون اساسوچهارم و پنجاهوسوم، پنجاهموجب اصول پنجاهر، بهکالذبر اصل فوقعالوه

طور خالصه دولت و نظارت بر مصارف دولت مقرر شده است. به یهایافتیدرخصوص در یگرینظامات د

 رد:کل خالصه یران را، در ذیدر ا یزیرم بر بودجهکن حایتوان قوانیم

 .1952ران، مصوب یا یاسالم یجمهور یقانون اساسر 

 .1951قانون برنامه و بودجه، مصوب ر 

 .1988 شور، مصوبک یقانون محاسبات عمومر 

 .1981شور )و اصالحات مربوط(، مصوب کوان محاسبات یقانون در 

 .1923دولت، مصوب  یاز مقررات مال یم بخشیقانون تنظر 

 .1929دولت، مصوب  یاز مقررات مال یم بخشیبه قانون تنظ یقانون الحاق موادر 

 .1979، مصوب نیدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخر 

 .و اصالحات بعدی 1973مجلس، مصوب  ینامه داخلنییآر 

 .1923برنامه پنجم توسعه، مصوب ر 

دلیل دانستند، اما درحال حاضر بهساله دولت میوخرج یکبینی دخلقبالً بودجه را سند پیش

ها در طی زمان، بودجه به سند تغییرات گسترده در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت

ستگذاری سالیانه جهت اداره کشورها تبدیل شده و از این منظر مورد توجه قوه مقننه و مجریه قرار سیا

شود دولت وظایف خود )تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سالمت، گیرد. در این سند نشان داده میمی

رار و کیفیتی ق نههای پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ....( را با چه هزیآموزش، تنظیم سیاست

کند و این مجموعه است انجام دهد و این هزینه را از طریق چه منابعی )مالیات، نفت و..( تأمین می

 یادار ، مجلسیدگاه حقوقید. از ددار های اقتصادی، اجتماعی و... جامعهعملیات چه تأثیری بر شاخص

 .است یزیرند بودجهیآدر فر یت نظارتیو صالح قنینیت تیصالح

ی ، و بازآفرینبرای تعیین سازوکار مشخص و شفاف تعامل میان قوای مقننه و مجریه درباره بودجه

انون الزم است تا تدوین ق رسدنظر می، بهبر قانون اساسیهای بنیادین قوای مقننه و مجریه مبتنینقش



 

 

 

ریزی، مجلس ن بودجهریزی در دستور کار مجلس قرار گیرد. انتظار است که از طریق قانوبودجهنظام 

و نظارتی خود، ضمن حفظ و تقویت صالحیت تهیه و  قنینیهای تظرفیت الزم را برای اعمال صالحیت

 اجرای بودجه توسط دولت، ایجاد نماید.

نند، کیاستفاده م یر اجتماع یاقتصاد یهایزیره در اداره امور خود از برنامهک ییشورهاک یبرا

ات نظام اطالععنوان به ای یسند قانونعنوان به ،معمول یهاتیو مأمور یبر معانهعالو یزیربودجه یهانظام

 عنوانبه ،سالیانهشورها، بودجه کن ید. در ادار زین یگریت مهم دیمعنا و مأمور ،دولت یاتیر عمل یمال

 یهاینیبشیپ با یو زمان ی، اعتباریاتیعمل یهاد از مطابقتیمدت، باانیتوسعه م یهااز برنامه یاپاره

ت یهدا ت وین مأموریا یاجرا یبرا یه سازماندهکرود ین انتظار میم و اجرا شود. بنابرایتنظ ،برنامه

 یساختار یهایجاد هماهنگیق ایتوسعه، از طر یهاتحقق اهداف برنامه یبه سو یابودجه یهاانیجر

 رد.یت بودجه از برنامه صورت پذیدر تابع

در  یزان اقتصادیرگر برنامهیعبارت دمتفاوت است. به یادیتا حدود ز دهدیم یآنچه در عمل رو

عه، توس یهابرنامه ییمدت و ابزار اجراوتاهکبرنامه عنوان به از بودجه یریگهمواره بر بهره ینظر یهابحث

شده ن ینیبشیدر مواجهه با مسائل پ یابودجه یریگمیو سهولت تصم یریپذورزند، اما انعطافید مکیتأ

 یهاینیبشیسه با پیها در مقامین تصمیمدت بودن اوتاهک یو حت سالیانهرار کت اصالح و تیز قابلیو ن

را نسبت آنها  ند وکیم ییاجرا یهاتین واقعیرا قر یابودجه یهاتیتوسعه، فعال یهامدت برنامهانیم

 سازد.یمتاز متوسعه م یهاانضباط برنامه یادار مصوب و یهامطلق هدف یریگیبه پ

 یهامصوب برنامه یبا هدفگذار یابودجه یهااستیس یا ناسازگاریها ران، تعارضیر ایدر گذشته اخ

ها و ر هدفییزان در اغلب موارد به تغیربه عمل آمده برنامه یهاینیبشیرغم پمدت، بهانیم

 توسعه منجر شده است. یهابرنامه یهایبندصورت

 یادار هکز هست ینآنها  نیتریاستیبسا سها و چهانه دولتیسال یاستگذاریس ن سندیبودجه، مهمتر

دولت  یهاتیاست. درواقع، تحوالت حاصل در نقش و مأمور یو حقوق ی، اجتماعیع اقتصادیابعاد وس

 یسال مالیک یت براکا معامالت مملیوخرج دخل ینیبشیسند پ یکدر اداره امور جامعه، بودجه را از 

 رده است:کل یر تبدیز یردهاکارکبا  یاستگذاریزار سبه اب

 ،یاسیت سیمکحا یل روابط قوایعنوان ابزار تحلبودجه به -

 ،یو اجتماع یوفصل مسائل اقتصادو حل ییشناسا یبرا یریعنوان تدببودجه به -

 یرااج یص منابع برایز و تخصیدر تجه یت بخش عمومیریمد یهاییعنوان سنجه توانابودجه به -

 دولت و تعهدات مربوط، یهاتیورمأم

 ،دولت یتیریقانونگذار در محدوده سازمان مد یاطالعات یازهایبه ن ییعنوان ابزار پاسخگوبودجه به -

و  یتیحما یهااستی، سیاجتماع یهامهیع درآمدها، اداره امور مربوط به بیعنوان ابزار توزبودجه به -

 و ی، بازپروریریشگیمنظور پبه ین عرضه خدمات اجتماعیمحروم و همچن یهاگروه یازهایحداقل ن نیتأم
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 ،ناتوانا یر یپذبیآس یحفاظت از قشرها

های ناشی از تعهدات ای یا الزامهای محلی، منطقهعنوان ابزار پاسخگویی به خواستهبودجه به -

 ،المللی و نیروهای فراملی در روابط قوای حاکمیت سیاسیبین

 نیبه حقوق و انتظارات جامعه از مهمتر ییها و پاسخگونهیع به هزراج یریگمی، تصمیلکطور به

 است. یابودجه ینظام اطالعات یردهاکارک

 ینظر یمبانه در چارچوب کاست  یاستین سکمم یهانهیان گزیند انتخاب از میآ، فریزیربودجه

 ر است:یمتضمن موارد ز ،ند انتخابیآن فریرد. ایگیصورت م یمشخص یو اصول فن

ه ک) یدر محدوده منابع قابل دسترس یابودجه یشنهاد راهبردهایها و پتین اولویی، تعییشناسار 

 .برعهده دولت است(

 .د(دار ه در انحصار پارلمان قرارک) یابودجه یراهبردها ییل و انتخاب نهای، تحلیبازنگرر 

 .ت دولت است(یت و مسئولیه در صالحک) یینها یهاا انتخابی یامات بودجهیتصم یاجرار 

لمان ه برعهده پارک)آنها  یاثربخش یابیو ارز یاتیو عمل یبودجه در ابعاد مال ییج اجراینتا یابیارزر 

 آن است(. یبوده و همان حقوق نظارت

ا ه درآمدهکدولت است  هسالیک یمال شور برنامةکل ک ه، بودجیقانون محاسبات عموم (1)ف ماده یبنا به تعر

ها و تاسیه منجر به تحقق سکرا  یاتیانجام عمل یهانهیند و هزکیم ینیبشین اعتبار را پیر منابع تأمیو سا

دولت، بودجة  یشور را شامل بودجة عمومکل کف، بودجة ین تعریند. اکیشود، برآورد میم یقانون یهاهدف

 دولت را با ییات اجرایملشناسد، اما ارتباط عیمربوط م یهار مؤسسهیسا هو بودج یدولت یهاکها و بانتکشر

م معلوم یمشخص و مستق طورگانه بهسه یهان بودجهیاز ا یکعمل هر هحوز در یقانون یهاهدف ها واستیس

از  یکره ییات اجرایعمل ردها وکارکه کداند ین مفهوم استوار میش ایشاپیرش پیه موضوع را بر پذکدارد، بلینم

 یالتکین مفهوم، دوام تشیا است. در یقانون یهاهدف ها واستیسب یبه خود همان تعق ن سه قسمت، خودیا

ود و شیم یقانون یهاهدف ها واستیه منجر به تحقق سکاست  یاتیمنزلة انجام عملآن به یرد جارکدولت و عمل

ه کاست  ییهاتینان از انجام فعالیاطم یبه معنا ییاجرا یهادستگاهاعتبار به  یرو، اختصاص و واگذارنیازا

سنجش امور  و یابیارز یبرا یاشدهمت تمامیا قیار یه همزمان، معکند بدون آنکین میرا تأم یقانون یهاهدف

، یاسیت سیمکساختار حا یاآثار بودجه یف قانون محاسبات عمومین، در تعریعالوه برا .ن شده باشدییتع ییاجرا

 یات الزم برایبه عمل یزیربودجه ست ویود مورد نظر نت منابع موجیدولت و ماه ییها و قلمرو اجراتیحدود مأمور

 محدود شده است. یمرسوم ادار یهاوهیتحت اصول و ش یب سندیم و تصویتنظ

ات یاطالعات و اعتبارات مربوط به عمل یفراتر از گردآور یتکمتضمن حر یزیران بودجهیدرواقع، جر

نابع نش می، گزیت بخش عمومیریمد یهاردکارکل یو تحل یند بررسیمصوب است و فرآ یدولت در سند

 د.دار ز در خودیها را ننهیو انجام هز



 

 

 

 در آن يشاورزکگاه بخش يو جا يزيرخصوص بودجهدر يمقام معظم رهبر بياناتاز  يفراز

 های اقتصادی دولت بایستی در این مجموعهدوّم در مورد اقتصاد مقاومتی این است که همه برنامه نکته}

 های سالیانه، همه بایدششم و برنامه و بودجه ها بگنجد؛ حتّی برنامهاومتی و در این سیاستاقتصاد مق

در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این  نهایاکدام از براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ

 بخشد. اشب هااستیسبلکه کامالً منطبق با این  ،نباشد؛ نه اینکه فقط مخالفت نداشته باشد هااستیس

یم، این است که در تولید محصوالت حیاتی باید دار هم مهم است. منتها آن چیزی که ما توقّع کشاورزی

یرون ب وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم،خودکفایی به

از  .م. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسینهایاتر است، و مانند ارزان

 رفتندیمآنجا دوستان ما که  هااستانمهندسان کشاورزی بایستی استفاده کنیم. رفته بودیم یکی از 

د؛ دار گون آن استان رونق خیلی خوبیهای مناطق گونا، اطّالع دادند به ما که کشاورزیکردندیمبررسی 

اند و آن استان کار گرفتهبه هانیاهای مهندس کشاورزی را [ پرسیدند، معلوم شد که جوان]وقتی

ک اند؛ این کمرا گوش کرده نهایااند، حرف کمک کرده نهایااند آنجا و به خوشبختانه زیاد هم داشت. رفته

، خواهدیم؛ خیلی کار سختی هم نیست؛ یک فراخوان خواهدیمریزی هبه این ]کار[. این یک برنام کندیم

 دیتوانیمخواهد و این کارها را بندی می، یک تقسیمخواهدیمریزی خواهد، یک برنامهیک شناسایی می

 ....(استفاده بشود نهایاانجام بدهید که از 

 
 

 4945حه بودجه سال يت اعتبارات اليوضع

 

 ال(یون ریلی)م      4941سال  هبا مصوب 4945حه بودجه سال ياعتبار السه ي. مقا4جدول      

 درصد رشد 4945حه بودجه يال 4941قانون بودجه  شرح

 هانهیهز

 یاهیسرما یهاییادار کتمل

 یمال یهاییادار کتمل

 یجمع مصارف عموم

 دولت یمحل درآمد اختصاص از

 دولت یمصارف بودجه عموم

ه وابست یمؤسسات انتفاع ،یدولت یهاتکمصارف شر

 هاکبه دولت و بان

 جمع

 کسر ارقام مشترک

 شورکل کمصارف بودجه 

 شور.کل ک 1931و قانون بودجه سال  1935حه بودجه سال یالمأخذ: 

 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1385
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1385
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ل ک 1931و قانون بودجه  1935 حه بودجهیسه اعتبارات الیشده درخصوص مقا یجدول طراح

 یهاییادار ک، تملدرصد 3/12ها نهیمورد هز ب؛ دریترتش اعتبارات بهیزان افزایدهنده مشور، نشانک

، مؤسسات یدولت یهاتکدرصد، مصارف شر 3/1دولت  ی، از محل درآمد اختصاصدرصد 9/17 یاهیسرما

 یهاییادار کزان اعتبارات تملیقابل، درخصوص مدرصد و در م 9/19زان یوابسته به دولت به م یانتفاع

 اهش در اعتبارات است.ک درصد 8/1 ،یمال

 

 



 

 

 

 کل کشور 4941 با قانون بودجه سال 4945هاي مرتبط با بخش کشاورزي در ماده واحده اليحه بودجه سال مقايسه تبصره

 

 1کل کشور 4941يحه بودجه سال با ال 4945هاي اليحه بودجه سال . مقايسه ماده واحده و تبصره0 جدول

 کل کشور 4941قانون بودجه سال  کل کشور 4945اليحه بودجه سال 

 «1»تبصره  «9»تبصره 

های مانده سهمیه سالبر باقیسقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( عالوه 1935در سال 

اقتصاد براساس  ود. شورایشتعیین می ( دالر53.333.333.333پنجاه میلیارد )قبل، معادل ریالی 

های دارای توجیه فنی، اقتصادی، این تسهیالت را به طرح قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح  دهد. بازپرداخت اصل و سودمحیطی اختصاص میمالی و زیست

دجه زمان تصویب طرح قابل پرداخت بینی شده طرح در قانون بوبرداری و یا منابع پیشدر دوران بهره

 باشد.می

های قبل، مانده سهمیه سالبر باقیسقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( عالوه 1931در سال 

های اجرایی موضوع ماده دستگاهشود. تعیین می ( دالر95.333.333.333پنج میلیارد )وسیمعادل ریالی 

های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن ش( قانون مدیریت خدمات کشوری و بخ5)

مفاد ساس ا. شورای اقتصاد برنمایندتوانند از تسهیالت مذکور استفاده های عامل میهای الزم به بانکتضمین

های دارای این تسهیالت را به طرح ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( قانون برنامه پنج22ماده )

های مصوب که منابع آنها از محل کلیه طرح دهد.محیطی اختصاص میه فنی، اقتصادی، مالی و زیستتوجی

شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( تأمین می

ریزی کشور دارای توجیه اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح محیطی باشد فنی، اقتصادی، مالی و زیست

و در صورت عدم شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح  بینیبرداری و یا منابع پیشدر دوران بهره

و از محل منابع موجود جمهوری  باشدقابل پرداخت  کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح

 کننده تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( برداشت و پرداخت نشود.اسالمی ایران نزد کشور تأمین

                                                 

 در هر دو سال مشخص شده است.  ....................صورت طوسی رنگ ییر یافته است بهتغ 1931نسبت به قانون بودجه سال  1935هایی که در الیحه بودجه سال ها و ردیفها، برنامهها، اعداد، سالعبارت. 1

 عبارتی درج نشده است.  1931بر آن در ستون قانون بودجه اند و عالوهمتمایز شده ..................صورت طوسی رنگ جدید هستند نیز به 1935هایی که در الیحه بودجه سال تبصره .2   

 اند. وجود ندارند با خطوط مشکی زیر آنها )ررررر( متمایز شده 1931اند، ولی در قانون بودجه سال بوده 1935رخی عبارات و جمالتی که در الیحه بودجه سال . ب9   
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 کل کشور 4941قانون بودجه سال  کل کشور 4945اليحه بودجه سال 

 «6»تبصره  «5»تبصره 

های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و های وابسته و تابعه وزارتخانهبه شرکت (الف

 کشاورزی و سازمان و جهاد نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارتپشتیبانی 

تا سقف  93/8/1978شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوبانرژی اتمی ایران اجازه داده می

ی توجیه فنی، های انتفاعی دارابرای اجرای طرح ( ریال133.333.333.333.333یکصد هزار میلیارد )

های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار ها و طرحاقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه

های آبرسانی و تأمین آب، احداث و ط نقلیه برقی، طرحیویژه وساونقل بههای حملهای مرزی، طرحآب

 الب،های آب و فاضخانهفاضالب، تصفیه آوری و انتقالکن، تکمیل شبکه جمعهای آب شیرینتکمیل طرح

ه تمام ورزشی، تبدیل گاز بهای نیمه، احداث و تکمیل طرحهای انتقال و توزیع برقشبکههای برق، نیروگاه

مشارکت ریالی و یا صکوک  یافته ، اوراقهای شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعهفرآورده

هایی که به تصویب نون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح( قا22اسالمی و با رعایت ماده )

 سود، منتشر نمایند. رسد، با تضمین خود درخصوص اصل وشورای اقتصاد می

های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع های وابسته و تابعه وزارتخانهبه شرکت الف(

فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی  و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و

شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می

های ( ریال برای اجرای طرح133.333.333.333.333تا سقف یکصد هزار میلیارد ) 93/8/1978

های میادین نفت و ها و طرحمالی خود با اولویت اجرای پروژهانتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و 

ویژه وسایط نقلیه برقی، ونقل بههای حملهای مرزی، طرحگاز مشترک با همسایگان و مهار آب

 آوریکن، تکمیل شبکه جمعشیرین های آبهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحطرح

های های برق، احداث و تکمیل طرحی آب و فاضالب، نیروگاههاخانهو انتقال فاضالب، تصفیه

یافته، های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعهوردهآتمام ورزشی، تبدیل گاز به فرنیمه

از مقررات مالی  ( قانون تنظیم بخشی22اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی و با رعایت ماده )

خود درخصوص اصل و  رسد، با تضمیناقتصاد می تصویب شورای ه بههایی کدولت و برای طرح

 سود، منتشر نمایند.

 «4»تبصره  «6»تبصره 

بر دریافت نرخ های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوهوزارت نیرو از طریق شرکتج( 

از مشترکان آب  ( ریال153وپنجاه )ر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدازای هبهای شهری، بهآب

هفتصد ( وجوه دریافتی تا سقف % 133درصد ) داری کل کشور واریز نماید. صددریافت و به خزانه

آبرسانی شرب روستایی  از محل حساب مذکور صرفاً جهت ( ریال733.333.333.333میلیارد )

مقاطع  در کشورهای یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استاناختصاص می

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین می ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیعسه

ها هزینه شود. های آب و فاضالب روستایی استانها و شرکتریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

  شود.وجوه فوق مشمول مالیات نمی

بر دریافت نرخ کلف است عالوهشهری سراسر کشور م های آبفایوزارت نیرو از طریق شرکت هـ(

ریال از مشترکان آب ( 153پنجاه )مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوازای هر شهری، بهبهای آب

سیصدونود ( وجوه دریافتی تا سقف %133داری کل کشور واریز نماید. صد درصد )دریافت و به خزانه

محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی  از ( ریال933.333.333.333میلیارد )

طع های کشور در مقایابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استاناختصاص می

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میسه

ها هزینه شود. وجوه های آب و فاضالب روستایی استانها و شرکتریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 شود.مشمول مالیات نمی گردد ودرآمد شرکت ذیربط محسوب نمیعنوان فوق به



 

 

 

 کل کشور 4941قانون بودجه سال  کل کشور 4945اليحه بودجه سال 

ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، بر دریافت بهای برق به( وزارت نیرو موظف است، عالوههـ

شهرها ازجمله باغ در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق عنوان عوارض برق( ریال به93مبلغ سی )

های کشاورزی استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای اطراف روستاها و شهرها بهاغبو خانه

شود و حداکثر تا واریز می داری کل کشوردریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه

صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری  ( ریال333.333.3337.333.)  هفت هزار میلیاردسقف 

 د.شوتوانیر هزینه می های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکتشبکه

ده، ش ازای هر کیلو وات ساعت برق فروختهبر دریافت بهای برق بهوزارت نیرو موظف است، عالوه ز(

ا شهرهجمله باغمربوطه درج و از مشترکان برق از عوارض برق در قبوضعنوان ریال به (93مبلغ سی )

های کشاورزی استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای اطراف روستاها و شهرها بهغباو خانه

شود و حداکثر تا کل کشور واریز می داریدریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه

صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری  ( ریال1.333.333.333.333میلیارد )چهار هزار سقف 

 ود.شهای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه میشبکه

 «42»تبصره  «7»تبصره 

م ابرداری آنها به نکننده سنگ آهن که پروانه بهرهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج( الف

د فاق ولی ،های تابعه استسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکت

ی از بردارباشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرههای تابعه میقرارداد با سازمان مذکور و شرکت

درآمد عمومی  حساب مبلغ فروش محصوالت خود را به (%23بیست درصد ) 1935معادن فوق در سال 

 داری کل کشور پرداخت کنند. این قانون نزد خزانه 5جدول  193113ردیف 

رداخت شرح زیر پبه صورت پلکانی وگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع بهدرصورت سرمایه

 شود:می

 ،وشفر مبلغ (% 23) درصد بیست معادل شده بندیدانه و خام آهن سنگصورت به محصول فروش –

 روندهای سازیگندله برای تحویلیهای افشرده شامل( کنسانتره) افشردهصورت به محصول فروش –

 ،فروش مبلغ (%5/18) درصد ونیمشانزده معادل شرکت از خارج به فروشیافشرده و شرکت

 ،افشرده فروش مبلغ (%19) درصد سیزده معادل گندلهصورت به محصول فروش –

 ،مبلغ فروش افشرده (%13ده درصد )ت آهن اسفنجی معادل صورفروش محصول به -

گیرد که زنجیره ارزش )فرآوری( را در داخل مجموعه همان هایی تعلق میصرفاً به شرکت فوقموارد 

 شرکت انجام دهند. 

محل سود خود اقدام به  های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت ازدرصورتی که شرکت

مان برداری آنها به نام سازآهن که پروانه بهره کننده سنگکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج .0

ولی فاقد قرارداد  ،های تابعه استیع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکتتوسعه و نوسازی معادن و صنا

ادن برداری از معباشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرههای تابعه میبا سازمان مذکور و شرکت

مبلغ فروش محصوالت خود را به حساب درآمد عمومی  (%25وپنج درصد )بیست 1931فوق در سال 

 داری کل کشور پرداخت کنند.این قانون نزد خزانه 5جدول  193113ردیف 

ر پرداخت شرح زیصورت پلکانی و بهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع بهدرصورت سرمایه

 شود:می

 (25%وپنج درصد )بیستبندی شده معادل آهن خام و دانه صورت سنگفروش محصول به .0 -4

 .مبلغ فروش

های سازیهای تحویلی برای گندلهصورت افشرده )کنسانتره( شامل افشردهفروش محصول به .0-0

 .مبلغ فروش (%5/21ونیم درصد )ویکبیستفروشی به خارج از شرکت معادل درون شرکت و افشرده

 .مبلغ فروش افشرده (%12درصد ) هجدهصورت گندله معادل فروش محصول به .0 -9

 .مبلغ فروش افشرده (%15پانزده درصد )ی معادل صورت آهن اسفنجفروش محصول به .0 -1

وری( را در آارزش )فر گیرد که زنجیرههایی تعلق میصرفاً به شرکت (2-1( و )2-9(، )2-2)موارد 

 داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.
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 کل کشور 4941قانون بودجه سال  کل کشور 4945اليحه بودجه سال 

گذاری ( سرمایه%13دستی کنند به میزان ده درصد )دن و صنایع معدنی پایینگذاری در معاسرمایه

 ود.شمی برداری محاسبهعنوان حق انتفاع بهرهصورت گرفته از محل سود، به

های موضوع این جز با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به که شرکت درصورتی

گذاری ( سرمایه%13درصد ) دستی کنند به میزان دهاری در معادن و صنایع معدنی پایینگذسرمایه

 شود.برداری محاسبه میعنوان حق انتفاع بهرهگرفته از محل سود، به صورت
   و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد  193129ردیف ( درآمد موضوع %53پنجاه درصد )

 متناسب با میزان این تبصره 193113ردیف الغ واریزی موضوع از مب ( ریال1.933.333.333.333)

و  593333-22 هایداری کل کشور از طریق ردیفصورت تخصیص یافته توسط خزانهدریافتی به

بیست  ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و% 23درصد ) هشتاد) 312-593333

شاف معدنی کشور( در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسی و اکت( سازمان زمین% 23درصد )

محیطی و ایجاد زیست های پژوهشی کاربردی،های اکتشافی، طرحگیرد تا جهت طرحقرار می

 ( ریال933.333.333.333سیصد میلیارد )هزینه شود. مبلغ  و ایمنی معدنیهای معدنی زیرساخت

 .شودیم یمعدن یهارساختیرف زص 1931311338طرح این جزء از طریق  از درآمد

هزار و چهارصد میلیارد و مبلغ پنج «1»جزء ( درآمد موضوع %53درصد ) پنجاه .9

صورت متناسب با میزان دریافتی به «2»جزء از مبالغ واریزی موضوع  ( ریال5.133.333.333.333)

 593333-129و  593333-29های داری کل کشور از طریق ردیفیافته توسط خزانه تخصیص

( %23درصد ) ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست%23)هشتاد درصد )

یرد گشناسی و اکتشاف معدنی کشور( در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میسازمان زمین

های تمحیطی و ایجاد زیرساخهای پژوهشی کاربردی، زیستهای اکتشافی، طرحتا جهت طرح

 معدنی هزینه شود.

 13931331ردیف از طریق  ءاز درآمد این جز ( ریال533.333.333.333پانصد میلیارد )مبلغ 

  شود.های معدنی میصرف زیرساخت

هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل  1935درآمد سال  مالیات بر -

 شود.استقرار معدن واریز می
هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل  1931بر درآمد سال  مالیات .1

 شود.استقرار معدن واریز می

  «8»تبصره  

های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند شود کل هزینهبه وزارت نیرو اجازه داده می

شی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست بخهای )تعادلهای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحچاه

ها دریافت ماه( و بدون سود از صاحبان چاه 98شش ماه )و( پرداخت و طی سی( این قانون1شماره )

( وجوه واریزی صرفاً برای اجرای %133درصد ) داری کل کشور واریز کند. صدو به حساب خزانه

 گیرد.ارت نیرو قرار میبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزهای تعادلطرح

 

 

 



 

 

 

 کل کشور 4941قانون بودجه سال  کل کشور 4945اليحه بودجه سال 

 «48»تبصره  «40»تبصره  

قضات  ری وگبگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشهای مختلف حقوقافزایش حقوق گروه

( قانون مدیریت 72( و )71طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد )به

 .پذیرداند، انجام میخدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بم

ری گبگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشهای مختلف حقوقافزایش حقوق گروه (الف

( قانون 72( و )71طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد )و قضات به

 پذیرد.مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می

 «44»تبصره  «49»تبصره 

مبالغ زیر  (،2( قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )22ماده ) «م»در اجرای بند  (الف

 یابد:اختصاص می

، ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( قانون برنامه پنج221ماده ) «ش»در اجرای بند  (ج

 یابد:مبالغ زیر اختصاص می

( قانون تنظیم بخشی 13از محل منابع ماده ) ( ریال5.333.333.333.333میلیارد )پنج هزار معادل 

بحران کشور به  ( قانون تشکیل سازمان مدیریت12از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده )

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 

ه ماندتجهیزات امداد هوایی و باقی( از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و %13درصد ) چهل

ای برای های سرمایه( تملک دارایی%83درصد ) ای و شصت( هزینه%13درصد ) به نسبت چهل

های ستادی های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختماننوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه

و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت  هاو اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت

منظور پیشگیری و و اصالحات بعدی آن به 2/2/1987 مصوب ،هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

احمر جمهوری اسالمی ایران  ها در اختیار جمعیت هاللآمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران

 رساند.گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف بقرار می

( قانون 13ریال از محل منابع ماده ) (9.533.333.333.333هزار و پانصد میلیارد )سهمعادل . 1

از  ( ریال9.533.333.333.333سه هزار و پانصد میلیارد )تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 

مهوری ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هالل احمر ج12محل منابع ماده )

 .اسالمی ایران

ده مان( از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقی%13درصد ) چهل

ای برای های سرمایهتملک دارایی (%83درصد ) ای و شصت( هزینه%13درصد ) به نسبت چهل

های رهای اضطراری، ساختمانهای امداد و نجات و انبانوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه

ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت

منظور و اصالحات بعدی آن به 2/2/1987 مصوب ،جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

احمر جمهوری  جمعیت هاللها در اختیار پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران

 گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.اسالمی ایران قرار می

قانون  (13( ریال از محل منابع ماده )2.533.333.333.333معادل دو هزار و پانصد میلیارد )ب( 

کشور  ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران12تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده )

کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه

 (2بخشی از مقررات مالی دولت )

 



 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 کل کشور 4941قانون بودجه سال  کل کشور 4945اليحه بودجه سال 

های کلی علم و فناوری سیاست« 2-2» شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بندبه دولت اجازه داده می (د

ا از مقاومتی ر های اقتصادبنیان منطبق بر سیاستدانشابالغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد 

هر دستگاه تأمین و  1935سال های مندرج در قانون بودجه محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیف

پس از مبادله  این قانون به دستگاه اجرایی ذیربط اختصاص دهد و 11شرح مندرج در جدول به

 زی هزینه شود.ریموافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

 

 «02»تبصره  «41»تبصره 

در سال  شودیبه دولت اجازه داده م 15/13/1922مصوب  هاارانهیقانون هدفمند کردن  یدر اجرا

کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصدوهشتاد  متیحاصل از اصالح ق یمنابع مال 5193

قانون را با استفاده از انواع  نیا یاارانهیهای فیو رد (123.333.333.333.333هزار میلیارد )

ارائه خدمات  یبرا نیو همچن عیتوز ازمند،یهدف و ن یبه خانوارها یرنقدیو غ یهای پرداخت نقدروش

 .دیاقدام نما دیو کمک به بخش تول یتیحما

ر سال شود دبه دولت اجازه داده می 15/13/1922ها مصوب در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

ای های یارانهمنابع مالی حاصل از اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف 1931

های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، این قانون را با استفاده از انواع روش

 قدام نماید:ا به شرح زیرتوزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید 

تا مبلغ چهارصدوهشتاد  1931( قانون مذکور در سال 9( و )1درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد ) الف(

 شود.( ریال تعیین می123.333.333.333.333هزار میلیارد )

 

 

 

 



 

 

 

 4945 سال بودجه حهيال در یعيطب منابع و يکشاورز فصل

 4945حه بودجه سال يت اعتبارات اليالف( وضع

 اردیلیم 538.321برابر  1935حه بودجه سال یشور در الکل ک یاهیسرما یهاییادار کتبارات تملاع

درصد  9/17برابر با  الیر اردیلیم 532.251معادل  1931ه نسبت به قانون بودجه سال کال است یر

 دهد.یرشد را نشان م
 

 4945حه سال يو ال 4941 قانون سال ياهيسرما يهايیادار کسه اعتبارات تملي. مقا9جدول 

ال(یون ریلی)م  

 4945حه سال يال 4941سال  قانون عنوان
به  4945حه يرشد ال

 4941قانون 

 یمل یهاجمع دستگاه
 ف متفرقهیاعتبارات رد

 ییاجرا یهاجمع دستگاه

 هادر استان یمحل

 لکجمع 

 مأخذ: همان.
 

ال یارد ریلیم 272.193برابر  1935حه بودجه سال یدر ال یمل یاهیسرما یهاییادار کاعتبار تمل

درصد  1/5ال معادل یارد ریلیم 253.218برابر  1931ه به نسبت رقم مشابه در قانون بودجه سال کاست 

ارد یلیم 73.333برابر  1935حه بودجه سال یدر ال یاستان یاهیسرما یهاییادار کبار تملرشد و اعت

 8/22ال معادل یارد ریلیم 51.117معادل  1931ه به نسبت رقم مشابه در قانون بودجه سال کال یر

 دهد.یش را نشان میدرصد افزا

 

 اديب( مقايسه فصل کشاورزي و منابع طبيعی با ساير فصول امور اقتص

 کای، تملجداول ذیل سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی را در مقایسه با سایر فصول از کل اعتبارات )هزینه

 دهد.ای و جمع( نشان میهای سرمایهاییدار

 

  



 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 اي فصول امور اقتصادي از کلبري اعتبارات هزينه. ميزان سهم1جدول 

 ال(یون ریلی)م   4945و درصد رشد آن در اليحه 

 وانعن
اعتبار قانون سال 

4941 

اليحه سال  اعتبار

4945 

درصد 

 رشد

 و منابع طبیعی یشاورزک

 منابع آب

 معدنو صنعت 

 (1)تعاون و یبازرگان
3،138،579 یبازرگان

278،219تعاون 

 یژانر

 ونقلحمل

 اطالعات یارتباطات و فناور

 (2)ارکفصل روابط 

ق و توسعه در یفصل تحق

 (9)یامور اقتصاد

 مأخذ: همان.

 گانی و فصل تعاون تقسیم شده است.فصل مذکور در الیحه فعلی به دو فصل بازر (1)

 فصلی جدید در قسمت امور اقتصادی الیحه فعلی لحاظ شده است.عنوان به فصل مذکور (2)

 فصلی جدید در قسمت امور اقتصادی الیحه فعلی لحاظ شده است.عنوان به فصل مذکور (9)

 

 25.221زان یبه م 1935حه بودجه سال یدر ال یعیو منابع طب یشاورزکفصل  یانهیاعتبارات هز

مشاهده  یدرصد 8/2اهش کال( یارد ریلیم 25.232سه با سال گذشته )یه در مقاکال است یارد ریلیم

 شود.یم

 

 4945حه بودجه سال يحسب فصل در الاي برهاي سرمايهايیدار ج( بررسی اعتبارات تملک

به  1935حه بودجه سال یدر ال یعیو منابع طب یشاورزکفصل  یاهیسرما یهاییادار کاعتبارات تمل

 8/21ال( رشد یر اردیلیم 15.875سه با سال گذشته )یه در مقاکال است یارد ریلیم 13.381زان یم

 شود.یمشاهده م یدرصد

 

  



 

 

 

 اي فصول امور اقتصاديهاي سرمايهايیدار بري اعتبارات تملک. ميزان سهم5جدول 

 ال(یر ونیلی)م    4945از کل و درصد رشد آن در اليحه 

 عنوان
اعتبار اليحه سال 

4941 

اليحه سال  اعتبار

4945 
 درصد رشد

 و منابع طبیعی کشاورزی

 منابع آب

 معدنو صنعت 

 (1)تعاون و بازرگانی
بازرگانی

  تعاون

 نرژیا

 ونقلحمل

 ارتباطات و فناوری اطالعات

 (2)فصل روابط کار

فصل تحقیق و توسعه در 

 (9)امور اقتصادی

 مأخذ: همان.

 و فصل تعاون تقسیم شده است.فصل مذکور در الیحه فعلی به دو فصل بازرگانی  (1)

 فصلی جدید در قسمت امور اقتصادی الیحه فعلی لحاظ شده است.عنوان به فصل مذکور (2)

 فصلی جدید در قسمت امور اقتصادی الیحه فعلی لحاظ شده است.عنوان به فصل مذکور (9)

 

معادل  1935 سالدر الیحه بودجه  صنعت و معدنای فصل های سرمایهاییدار اعتبارات تملک

 باشد،میریال میلیارد  7.122 که معادل 1931سال است که نسبت به اعتبار مصوب  ارد ریالیمیل 2،382

نقل در الیحه وحمل ای فصلهای سرمایهاییدار اعتبارات تملکدهد. درصدی را نشان می 7/2ش یافزا

 لکه معاد سال گذشتهریال است که نسبت به اعتبار مصوب میلیارد  78.923 معادل 1935سال بودجه 

های اییدار . اعتبارات تملکافته استیش یدرصد افزا زان یباشد به ممیریال  میلیارد 89.978

نسبت به اعتبار مصوب ز ین 1935اطالعات در الیحه بودجه سال  یای فصل ارتباطات و فناورسرمایه

 دهد.ا نشان میدرصدی ر 9/1ش یافزا 1931سال 
 

  



 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 ايهاي سرمايهايیدار اي و تملکبري کل اعتبارات هزينه. ميزان سهم6جدول 

 4945از بودجه عمومی دولت و درصد رشد آن در اليحه فصول امور اقتصادي 

 ال(یون ریلی)م

 عنوان
اعتبار اليحه سال 

4941 
 درصد رشد 4945اليحه سال  اعتبار

 و منابع طبیعی کشاورزی

 منابع آب

 معدنو صنعت 

 (1)تعاون و بازرگانی
 بازرگانی 

278،219تعاون 

 انرژی

 ونقلحمل

 اوری اطالعاتارتباطات و فن

 (2)فصل روابط کار

فصل تحقیق و توسعه در 

 (9)امور اقتصادی

 مأخذ: همان.

 فصل مذکور در الیحه فعلی به دو فصل بازرگانی و فصل تعاون تقسیم شده است. (1)

 اقتصادی الیحه فعلی لحاظ شده است. فصلی جدید در قسمت امورعنوان به فصل مذکور (2)

 فصلی جدید در قسمت امور اقتصادی الیحه فعلی لحاظ شده است.عنوان به فصل مذکور (9)

 
 فصول مرتبط با بخش کشاورزي يهابرنامهاي هاي سرمايهايیدار . مقايسه اعتبارات تملک7جدول 

 )میلیون ریال(      4945و اليحه سال  4941در سال        
ف

دي
ر

 

 عنوان برنامه يبندشماره طبقه

اعتبار مندرج 

در قانون 

بودجه سال 

4941 

اعتبار اليحه سال 

براساس آخرين  4945

 ارقام سازمان مديريت

درصد رشد اعتبار براساس 

نظر سازمان مديريت به 

اعتبار قانون بودجه سال 

4941 

ونقللفصل حم

ه برنامه توسع

ونقل دریاییحمل

معدن فصل صنعت و

 توسعه و برنامه ایجاد

 و معادن صنایع،

ی هازیرساخت

معدنی صنعتی و

فصل بازرگانی

برنامه تنظیم بازار 

داخلی

منابع آب فصل

برنامه عرضه آب



 

 

 

ف
دي

ر
 

 عنوان برنامه يبندشماره طبقه

اعتبار مندرج 

در قانون 

بودجه سال 

4941 

اعتبار اليحه سال 

براساس آخرين  4945

 ارقام سازمان مديريت

درصد رشد اعتبار براساس 

نظر سازمان مديريت به 

اعتبار قانون بودجه سال 

4941 

فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي

 یهاپژوهشبرنامه 

یکاربرد

برنامه توسعه و 

توانمندسازی 

و  هاتعاونی

ی کشاورزیهاتشکل

عشايري فصل توسعه و خدمات شهري، روستايی و

برنامه ساماندهی 

عشایر

آموزيتاي و مهارفصل آموزش فنی و حرفه

برنامه آموزش 

کاردانی مهارتی

زش و پژوهشفصل تحقيق و توسعه در امور آمو

 یهاپژوهشبرنامه 

کاربردی

 مأخذ: همان.

 

 اي بخش کشاورزي برحسب برنامههاي سرمايهايیدار د( بررسی اعتبارات تملک

و الیحه بودجه  1931ای برحسب برنامه در قانون بودجه سال های سرمایهاییدار مقایسه اعتبارات تملک

 ر جدول آورده شده است.د 1935سال 

 

 بودجه  حهيال در يوزارت جهاد کشاورز یمل ياهيسرما يهایيادار کسه اعتبارات تمليمقا. 8جدول 

 )میلیون ریال(      4941با قانون بودجه سال  4945سال 

يرد
ف
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شماره 
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 ديجد
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اعتبار 

قانون 

بودجه سال 

4941 

اعتبار 

حه سال الي

4945 

درصد رشد 

 اعتبار

یعيو منابع طب يفصل کشاورز

کو حفاظت خا يزداريآبخبرنامه 

کز اتریدر حوزه آبخ یزداریآبخ

در حوزه آبخیز دریاچه ارومیهآبخیزداری 

آبخیزداری در حوزه آبخیز حاشیه کویر مرکزی

توسعه  یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

یزداریات آبخیعمل

و حفاظت از حوزه  یزداریل، آبخینترل سک

ز گلستانیآبخ
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 اعتبار

مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری حوزه 

کوه خراسان جنوبی و رضویسیاه

در حوزه  یزداریات آبخیعمل یمطالعه و اجرا

رخهکز سد یآبخ

در حوزه  یزداریات آبخیعمل یمطالعه و اجرا

ارون بزرگکز یآبخ

در  یزداریات آبخیعمل یمطالعه و اجرا

درودیز سد سفیآبخ یهاحوزه

 یهادر حوزه یدارزیات آبخیعمل یمطالعه و اجرا

در دست ساختمان کشور یز سدهایآبخ

در  یزداریات آبخیعمل یمطالعه و اجرا

شورکموجود  یز سدهایآبخ یهاحوزه

 و یزداریات آبخیعمل یمطالعه و اجرا

ز فاقد سد یآبخ یهاوزهدر ح یدارآبخوان

شورک

 یاصول يبردار، توسعه و بهرهايبرنامه اح

شورک يهاجنگلاز 

 یگان حفاظت و اطفایزات یتجه نیتأم

قیحر

مع و جوا هاوانمندسازی تشکلترویج و ت

منابع طبیعی یمحلی در حفظ و احیا

شورکشمال  یهاخروج دام از جنگل یسامانده

ارسباران یهاانت از جنگلیص

زاگرس، جنوب و  یهات از جنگلانیص

مناطق مرکزی کشور

شورکشمال  یهاجنگلانت از یص

 یاجرا یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

وییدار جنگل و مرتع و گیاهان یهاطرح

توسعه زراعت  یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

چوب

(مانگرو) یساحل یهاجنگلت پایدار یریمد

 یاصول يبردار، توسعه و بهرهايبرنامه اح

شورکاز مراتع 

شورکدار مراتع یت پایریمد

یجيبرنامه ارائه خدمات ترو

استقرار سامانه اطالعات مدیریت زنجیره 

، تولید، فرآوری و فروش نیتأمترویج، 

برداری شبکه محصول نهایی و ایجاد و بهره

لی تلویزیونی کشاورزیم

 سطح پوشش حفاظتی و يبرنامه ارتقا

منابع آبزي صيانت از ذخاير و

 و یریگیان، ماهیپرورش آبز یهاروشاصالح 

یادیل ناوگان صیتعد
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 اعتبار

گان یز یان و تجهیر آبزیحفاظت از ذخا

حفاظت

ون يزاسيانکب ميضر يبرنامه ارتقا

يشاورزک

توسعه  یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

یشاورزکون یزاسیانکم

یان پرورشيد آبزيش توليبرنامه افزا

د یش تولیافزا یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

انیآبز

ید محصوالت باغيش توليبرنامه افزا

 توسعه باغات در یو انتقال آب برا نیتأم

داربیش یاراض

تون کشوریتوسعه و اصالح باغات ز

اصالح و  یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

ی نوین و باغات انگور هاتوسعه باغات به روش

بستیدار به روش

د یش تولیافزا یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

ایمحصوالت زراعی و گلخانه

بدار یش یزراع یل اراضیت در تبدکمشار

استان گلستان به باغات مثمر

رساخت مطالعه و طراحی و اجرای زی

کشاورزی یهاشهرک

د محصوالت دام و يش توليبرنامه افزا

وريط

ر و گوشت قرمزید شیش تولیافزا

ش یافزا یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

وریام و طدات دیتول

کردن دام کشور دارهویت

وري آب در عرصه بهبود بهرهبرنامه 

کشاورزي

در عرصه  کات آب و خایعمل یاجرا

ی کشاورزیهاتشکل

اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در 

حوزه موند

اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی 

کشاورزی دشت سیستان

 ،یمخزن یر سدهایز یاراض یز و نوسازیتجه

مستقل و شالیزاری یانحراف یابنده

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم

توسعه پایدار آب و خاک کشاورزی دشت قزوین

بازسازی و نوسازی  ی فنی و اعتباریهاکمک

قنوات

توسعه  یبرا یو اعتبار یفن یهاکمک

ی نوین آبیاریهاروش
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ي هابرنامه پيشگيري و مبارزه با بيماري

انيور و آبزيدام، ط

 ییش و شناسایه مراقبت، پاکتوسعه شب

انیور و آبزیدام، ط یهایماریب

ل قاب یهایماریب ینکشهینترل، مبارزه و رک

ن انسان و دامیانتقال ب

یدام یهانهیه قرنطکگسترش شب

نترل کرمترقبه و یغ یهایدمیمبارزه با اپ

یانهیقرنط یهایماریب

ناير آبزيذخا ير و بازسازيثکتبرنامه 

یساحل یهاآبان در یر آبزیذخا یبازساز

تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي برنامه 

فنی

تدوین برنامه اصالح الگوی کشت و معیارهای 

فنی تولید محصوالت ارگانیک و سالم

و عوامل توليد هابرنامه توليد نهاده

ی فنی و اعتباری جهت توسعه تولید هاکمک

کودهای زیستی

برنامه حفظ و حمايت از ذخاير ژنتيکی 

دام و طيور

و اصالح نژاد دام  یحفظ و حراست منابع ژن

وریو ط

یمل یت اراضکيمال یساماندهبرنامه 

و توسعه منابع طبیعی در شمال  ایاح حفظ،

تهران

اتیمستثن کیکو تف یاراض یزیمم

ماندهی مالکيت و صدور سند سابرنامه 

اراضی کشاورزي

حدنگاری )کاداستر( و پایش اراضی کشاورزی

نترل و مبارزه با آفات و کبرنامه 

هرز يهاعلفو  یاهيگ يهايماريب

شورک ینه نباتیز قرنطیتوسعه و تجه

ز یو تجه یه آفات نباتیعل یقیمبارزه تلف

یو همگان یانات مبارزه با آفات عمومکام

ت يو تثب يیزاابانيبرنامه مقابله با ب

روان يهاشن

زدایی و مقابله با فرسایش بادی دشت بیابان

سیستان

جامع مقابله با  یهاه و اجرای طرحیته

ییزاابانیب

در حوزه  کدار منابع آب و خایت پایریمد

.آرویدبل .آلاس.ام. -رود  ز حبلهیآبر
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و، درمان و تشخيص داربرنامه نظارت بر

هايماريب

و  یامنطقه یهاشگاهیآزماز یاحداث و تجه

کیز مرجع دامپزشکمرا

 سازي،مقاوم ،مين، توسعهأبرنامه ت

نگهداري فضاها،  و زيتجه ،ريتعم

 آالتماشين و اماکن ها،ساختمان

ستاد سازمان  یاحداث ساختمان ادار

شور(ک یزداری، مراتع و آبخهاجنگل)سازمان 

ت و تعمیرات آالتجهیزات، ماشین نیتأم

)سازمان امور اراضی( هاساختماناساسی 

زات و یتجه نیتأمو  یرات اساسیتعم

 و مراتع ،هاجنگل)سازمان  آالتنیماش

(آبخیزداری کشور

زات و یتجه نیتأمو  یرات اساسیتعم

آالت )سازمان شیالت ایران(نیماش

زات و یتجه نیتأمو  یرات اساسیتعم

 یهاپژوهشسسه ؤ)م آالتنیماش

اقتصاد کشاورزی( ریزی وبرنامه

زات و یتجه نیتأمو  یرات اساسیتعم

ی()وزارت جهاد کشاورز آالتنیماش

زات و یتجه نیتأمو  یرات اساسیتعم

)دامپزشکی( آالتنیماش

 لکجمع 

 شور.کل ک 1931و قانون بودجه سال  1935حه بودجه سال یال مأخذ:
 

، ایاح یهاه برنامهکرشد بوده  یادار هاثر برنامهکا های مرتبط با بخش کشاورزی،از مجموع برنامه

 7/138با  یجیدرصد رشد، برنامه ارائه خدمات ترو 9/132با  شورکاز مراتع  یاصول یبردارتوسعه و بهره

هستند. از  یریرشد چشمگ یادار درصد، 2/138با  یمل یت اراضکیمال یدرصد رشد، برنامه سامانده

، برنامه یرشان پروید آبزیش تولی، برنامه افزایشاورزکون یزاسیانکب میضر یرتقاا یهاگر، برنامهید یطرف

 هانهاده دی، برنامه تولیفن یارهاین ضوابط و معیه و تدویور، برنامه تهید محصوالت دام و طیش تولیافزا

 1935ل حه بودجه سایدر ال یشاورزک یت و صدور سند اراضکیمال یز برنامه ساماندهید و نیو عوامل تول

 اهش مواجه هستند.کبا 
 

 4945هاي متفرقه وزارت جهاد کشاورزي در اليحه بودجه سال هـ( بررسی اعتبارات رديف

ریال ارد یلیم 22.212معادل  1935های متفرقه بخش کشراورزی در الیحه بودجه سال  اعتبارات ردیف

از کاهشی در  باشدمی یالرارد یلیم 112.339 که معادل 1931سال اسرت که نسربت به اعتبار مصوب   

 درصد برخوردار است. 9/25حدود 
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 ف متفرقهيعنوان رد يبندشماره طبقه
 4945سال بودجه اليحه  4941سال قانون بودجه 

حه بودجه يتبار الدرصد رشد اع

سال به قانون بودجه  4945سال 

4941 

 جمع کتمل نهيهز جمع کتمل نهيهز جمع کتمل نهيهز

33 هااعتبارات یارانه523333

 3 33 نان ییارانه نقد11-523333

33 3 ها و عوامل تولید کشاورزییارانه نهادهپرداخت 22-523333

91-523333

پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصوالت 

 تالتفاوکشراورزی و یارانه اصرل و سرود جریمه تسهیالت و مابه   

 ها و تعهداتها و سایر بدهیسود و کارمزد و سایر یارانه

 333 

 17-523333
ت از توسرررعه یحما یردولتیغ یهاه صرررندوقیش سررررمرا یافزا

 یشاورزکبخش  یگذارهیسرما
- - -  3  --

3 3  3  ارانه نانی 523333-13 

 1،133،2831322353 5،213،233 نهیز درآمد ر هزکاعتبارات متمر 593333

5 3-593333 
های حمایت از وزارت جهاد کشراورزی رررر سرمایه اولیه صندوق 

 گذاری در بخش کشاورزیتوسعه سرمایه
 33

8 25-593333 
ها و باغ یزراع یاراض یاربرک( قانون حفظ 5اعتبار موضوع ماده )

 یشاورزک یردن اراضک دارنه سندیو هز

7 92-593333 

التفاوت از کاالهای وارداتی موضرروع بند مابهاعتبار مربوط به اخذ 

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشررری از 19مراده ) « 1»

 مقررات مالی دولت

33

2 92-593333 
سازمان شیالت ایران رررر اعتبارات موضوع جرائم و فروش صیدآالت و 

 ادوات صیدی
33

3 93-593333 

ماده « 9»سازمان شیالت ایران رررر ایفای تعهدات موضوع تبصره 

 واحده قانون سازمان
 

33
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 ف متفرقهيعنوان رد يبندشماره طبقه
 4945سال بودجه اليحه  4941سال قانون بودجه 

حه بودجه يتبار الدرصد رشد اع

سال به قانون بودجه  4945سال 

4941 

 جمع کتمل نهيهز جمع کتمل نهيهز جمع کتمل نهيهز

13 59-593333 

وری بخش کشرراورزی و ( قانون افزایش بهره19اعتبار موضرروع ماده )

ها و مراتع و درصرررد سرررازمان جنگل 31به نسررربت منابع طبیعی )

 درصد سازمان امور اراضی( 8آبخیزداری کشور و 

33 وریاصالح نژاد دام و ط یواحدها یر موضوع درآمدها یشاورزکوزارت جهاد  83-593333 11

33 دیبر ذبح و ص ی( قانون نظارت شرع5اعتبارات موضوع ماده ) 83-593333 12

19 78-593333 
 یا و بازسازیشرور رررر اح ک یزداریها و مراتع آبخسرازمان جنگل 

 ( قانون اصالح قانون معادن17ماده ) یعیعرصه منابع طب

11 23-593333 
( قانون 11شرور رررر موضوع درآمد ماده ) ک کیسرازمان دامپزشر  

 کیسازمان دامپزش
3 3 

15 21-593333 

ماده  یو اجرا یدام یهایدمیر نترل واردات دام زنرده و گوشرررت و اپ ک

( قانون 11ماده )« ب»شرررور و جزء ک ی( قانون نظام جامع دامپرور17)

سررهم درصررد  73) یعیو منابع طب یشرراورزکبخش  یورش بهرهیافزا

 یقات علوم دامیسهم مؤسسه تحقدرصد  93و  کیسازمان دامپزش

 32-593333 

د یتول یقند دارگاز یهامت نوشررابهیش قیااعتبارات موضرروع افز

درصرررد سرررهم وزارت بهداشرررت، درمان و  53) یداخل و واردات

 یب، قلیابتیماران دیو درمان ب یریشگیجهت پ کیآموزش پزشر 

توسررعه  یدرصررد سررهم وزارت ورزش و جوانان برا 93، یو عروق

 کیدرصررد سهم سازمان دامپزش 23و  ییروسرتا  یورزش همگان

 1انسان و دام( کمشتر یهایماریبا بمقابله  یبرا

33

18 38-593333 
ر یذخا یز بازسازکمرا یران رررر مرمت و نگهداریالت ایسازمان ش

 یادیان و بنادر صیآبز

 33 یاستان یو خدمات یدیتول ینه واحدهایر هز یشاورزکوزارت جهاد  132-593333 17

سازمان حفظ نباتات رررر موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از  193-593333 12

                                                 
 ، بند مذکور فاقد لحاظ سهم سازمان دامپزشکی بوده است.1931در قانون بودجه سال  .1



 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

 

 

يرد
ف

 

 ف متفرقهيعنوان رد يبندشماره طبقه
 4945سال بودجه اليحه  4941سال قانون بودجه 

حه بودجه يتبار الدرصد رشد اع

سال به قانون بودجه  4945سال 

4941 

 جمع کتمل نهيهز جمع کتمل نهيهز جمع کتمل نهيهز

 یشاورزکجات و سموم یوه و سبزیواردات م

33 وریط یهاسنکو وا یدام یوهادار اعتبارات موضوع عوارض واردات 197-593333 13

23 117-593333 
و  یروغن یهاشررت دانهکتوسررعه  یتیحما یهااسررتیسرر یاجرا

 (1)یروغن یهادانه یدولتریه )سهم دولت( صندوق غیسرما نیتأم
- -- - -- 

21 112-593333 
( قانون رفع 51اعتبارات موضرروع ماده ) -یسررازمان امور اراضرر 

 (2)شورک ینظام مال یر و ارتقایپذد رقابتیموانع تول
- -- - -- 

 1/12 2/937 -13 1،333،333 )موقت( يمورد يهافياعتبارات رد 552222

22 2-553333 
ق، پژوهش و ی، تحقیاسررتگذاریرررر سرر  یشرراورزکوزارت جهاد 

 نیمرغ ال یاصالح نژاد یهاتیفعال
3 3 5/12 3 5/12 

29 11-553333 
رررر پرداخت سهم دولت در  یشاورزکمه محصروالت  یصرندوق ب 

 یشاورزکمه محصوالت یپوشش ب
3 3 9/99- 3 9/99- 

 3 3 3 یق شورورزیشور از طرک یمطالعه توسعه سواحل جنوب 58-553333 21

 9/199 933 53 یشاورزک ید محصوالت راهبردیدر تول ییاکاتب خودیضر یارتقا 53-553333 25

 3 3 3 3 3 یو غرب یزکمر یایقات برنج آسیتحق یالمللنیز بکمر 82-553333 28

 53 7/188 3 (9)ورشک یچا ینید تضمیغ و خری، تجارت، تبلید، فرآوریتول یسامانده 81-553333 27

 - - ---- (1)در قفس یپرورش ماه 71-553333 

 - - - --- (5)یروغن یهاشت دانهکتوسعه  78-553333 

 9/05 7/192        لکجمع 

 مأخذ: همان.

 بند جدید در الیحه فعلی مطرح شده است.ان عنوبه بند مذکور (1)

 بند جدید در الیحه فعلی مطرح شده است.عنوان به بند مذکور (2)

 مطرح شده است. «( قانون برنامه پنجم توسعه115ماده )« الف»( و بند 119ماده )« ی»ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور در قالب بند »با عنوان  1931بند مذکور در قانون بودجه سال  (9)

 بند جدید در الیحه فعلی مطرح شده است.عنوان به بند مذکور (1)

 بند جدید در الیحه فعلی مطرح شده است.عنوان به بند مذکور (5)

 



 

 

 

در مقایسه با اعتبار آن در  1935در الیحه بودجه سال  یشاورزکای مرتبط با بخش اعتبارات یارانه

 2/12ش ینه افزایز درآمد ر هزکدرصدی، درخصوص اعتبارات متمر 93دجه سال گذشته کاهش بو

 شود.یمشاهده مدرصدی  1/12ش ی)موقت( افزا یمورد یهافیو درخصوص اعتبارات رد یدرصد

 یاعتبار کاهش ،1935سال حه بودجه یدر ال یشاورزکاعتبارات متفرقه بخش  یازجمله موارد منف

 چون: ییهافیرد

 نان ییارانه نقد -

 ها و عوامل تولید کشاورزییارانه نهادهپرداخت  -

 ارانه نانی-

گذاری در بخش های حمایت از توسعه سرمایهوزارت جهاد کشاورزی ر سرمایه اولیه صندوق-

 کشاورزی

( قانون الحاق 19ماده )« 1»التفاوت از کاالهای وارداتی موضوع بند اعتبار مربوط به اخذ مابه -

 وادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتم

 سازمان شیالت ایران ر اعتبارات موضوع جرائم و فروش صیدآالت و ادوات صیدی -

 ماده واحده قانون سازمان« 9»سازمان شیالت ایران ر ایفای تعهدات موضوع تبصره  -

 وریطاصالح نژاد دام و  یواحدها یر موضوع درآمدها یشاورزکوزارت جهاد  -

( قانون 17ماده ) یعیعرصه منابع طب یا و بازسازیشور ر احک یزداریها و مراتع آبخسازمان جنگل -

 اصالح قانون معادن

( قانون نظام جامع 17ماده ) یو اجرا یدام یهایدمینترل واردات دام زنده و گوشت و اپک -

 73) یعیو منابع طب یشاورزکبخش  یورش بهرهی( قانون افزا11ماده )« ب»شور و جزء ک یدامپرور

 (یقات علوم دامیسهم مؤسسه تحقدرصد  93و  کیسهم سازمان دامپزشدرصد 

درصد سهم  53) ید داخل و وارداتیتول یقند دارگاز یهامت نوشابهیش قیاعتبارات موضوع افزا -

 93، یوقو عر ی، قلبیابتیماران دیو درمان ب یریشگیجهت پ کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

درصد سهم سازمان  23و  ییروستا یتوسعه ورزش همگان یدرصد سهم وزارت ورزش و جوانان برا

 1انسان و دام( کمشتر یهایماریمقابله با ب یبرا کیدامپزش

 یاستان یو خدمات یدیتول ینه واحدهایر هز یشاورزکوزارت جهاد  -

جات و سموم یوه و سبزیز واردات مسازمان حفظ نباتات ر موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض ا-

 یشاورزک

 وریط یهاسنکو وا یدام یوهادار اعتبارات موضوع عوارض واردات -

                                                 
 ند مذکور فاقد لحاظ سهم سازمان دامپزشکی بوده است.، ب1931در قانون بودجه سال  .1



 اه مجلس شورای اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 یشاورزکمه محصوالت یر پرداخت سهم دولت در پوشش ب یشاورزکمه محصوالت یصندوق ب -

ند ، همان1935حه بودجه سال یال یشاورزکمتفرقه فصل  یهافیاعتبارات رد 523333-1ف یدر رد

پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی الزم درخصوص  یهاتیسال گذشته، حما

ها و التفاوت سود و کارمزد و سایر یارانهمحصوالت کشاورزی و یارانه اصل و سود جریمه تسهیالت و مابه

 یشاورزکخش ارات مربوط به بیف و اختیز وظاکقانون تمر یاجرا ی، در راستاها و تعهداتسایر بدهی

 ده نشده است.ید ی، به درستیشاورزکالزم بخش  ینیتضم یدهای، با اقدام خریشاورزکدر وزارت جهاد 

 1935سال حه بودجه یال های متفرقه بخش کشاورزی درموارد مثبت اعتبارات ردیفن یهمچن

 ش:یاز افزا عبارتند

 یردن اراضک دارنه سندیها و هزو باغ یزراع یاراض یاربرک( قانون حفظ 5اعتبار موضوع ماده ) -

 یشاورزک

درصد  31وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی )به نسبت ( قانون افزایش بهره19اعتبار موضوع ماده ) -

 درصد سازمان امور اراضی( 8ها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان جنگل

 نیمرغ ال یاصالح نژاد یهاتیق، پژوهش و فعالی، تحقیاستگذاریر س یشاورزکوزارت جهاد  -

 یشاورزک ید محصوالت راهبردیدر تول ییاکب خوداتیضر یارتقا -

 1شورک یچا ینید تضمیغ و خری، تجارت، تبلید، فرآوریتول یسامانده -

 

تابعه در اليحه  يهاتکها، مؤسسات و شرو( بررسی اعتبارات وزارت جهاد کشاورزي، سازمان

 4945بودجه سال 

حه بودجه سال یتابعه در ال یهاو دستگاه یشاورزکوزارت جهاد  یاهیسرما یهاییادار کاعتبارات تمل

 1931ه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ک شده ینیبشیال پیر اردیلیم 23.127با اعتبار  1935

 دهد.یدرصد را نشان م 1/11معادل  یال رشدیر اردیلیم 28.213برابر 

با اعتبار  1935حه بودجه سال یتابعه در ال یهاو دستگاه یشاورزکرت جهاد وزا یانهیاعتبارات هز

 9.931برابر  1931ه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال کده یگرد ینیبشیال پیر اردیلیم 1.838

 دهد.یدرصد را نشان م 5/92معادل  یال رشدیر اردیلیم

  

                                                 
ماده « ی»ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور در قالب بند »با عنوان  1931بند مذکور در قانون بودجه سال  .1

 مطرح شده است. «( قانون برنامه پنجم توسعه115ماده )« الف»( و بند 119)



 

 

 ها، مؤسسات ووزارت جهاد کشاورزي سازمان ياهيرماس يهايیادار ک. مقايسه اعتبارات تمل42جدول 

 )میلیون ریال( 4941و بودجه مصوب سال  4945تابعه در اليحه بودجه سال  يهاتکشر 

 فيرد
شماره 

 يبندطبقه
 عنوان فصل/برنامه/طرح

اعتبار مندرج در 

قانون بودجه سال 

4941 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه سال 

4945 

درصد 

 رشد

 يانهيت هزاعتبارا

در قانون بودجه 

 4941سال 

 يانهياعتبارات هز

در اليحه بودجه 

 4945سال 

درصد 

 رشد

1 
جهاد  یاربردکر  یعلم یمؤسسه آموزش عال

 یشاورزک
192،953 123،332 3/12 

2 

 

قات، یسازمان تحق

ج یآموزش و ترو

 یشاورزک

 قاتیل سازمان تحقکجمع 

 یورزشاکج یآموزش و ترو
1،231،858 5،192،997 

قات، آموزش و یسازمان تحق

 یشاورزکج یترو
2،572،813 9،193،332 

 و هاقات جنگلیمؤسسه تحق

 شورکمراتع 
123،512 179،532 

علوم قات یمؤسسه تحق

 شورک یالتیش
239،923 923،182 

قات ثبت و یمؤسسه تحق

 بذر و نهال یگواه
83،915 21،332 

قات اصالح و یمؤسسه تحق

 ه بذر و نهالیته
197،275 185،827 

 135،527 78،123 یقات علوم دامیمؤسسه تحق

قات یمؤسسه تحق

 کیپزشاهیگ
118،398 157،791 

 133،172 38،223 و آب کقات خایمؤسسه تحق

و  یقات فنیمؤسسه تحق

 یشاورزک یمهندس
93،512 59،198 

 191،239 22،328 ینولوژکوتیده بکپژوهش

 251،118 917،512 شورک کیسازمان دامپزش 9

 991،351 911،731 مؤسسه رازی 1

 129،131 227،222 ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل 5

8 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 1،338،122 1،885،231 اورزیجمع وزارت جهاد کش

 1،931،118 1،325،292 وزارت جهاد کشاورزی

 19،132 95،211 سازمان امور عشایر ایران

های مؤسسه پژوهش

ریزی، اقتصاد برنامه

 کشاورزی و توسعه روستایی

23،381 135،813 

 22،329 29،853 سازمان حفظ نباتات کشور

 81،712 51،925 سازمان چای کشور

 3 3 مؤسسه جهاد نصر

 37،252 32،233 سازمان امور اراضی کشور

7 
شرکت سهامی پشتیبانی 

 امور دام کشور
3 3 - 

2 
شرکت مادرتخصصی 

 بازرگانی دولتی ایران
3 3 - 

 129،212 183،183 سازمان شیالت ایران 3

 355،278 732،993 تعاون روستایی ایرانمرکزی سازمان  13

 5/98 1،646،044 9،944،449 4/44 جمع کل

 مأخذ: همان.
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 هاشنهاديو پ يريگجهينت

 یهایریگجهت یادار دیبا یاقتصاد یاستگذاریسر  یاز ابزارها یکیعنوان به انهین بودجه سرال یقوان .4

اهش کر، یاخ یهاج دولت در طول سالاهش مخارک، یاقتصاد یهامیتداوم تحرباشد.  یمشرخص  یزمان

با توجه به اهمیت و شور است. ک یالت فعلکتمام ازجمله مشر مهین یعمران یهامت نفت و وجود طرحیق

ساز اشتغال مولد، که زمینه ایجاد و استقالل کشور ،مین امنیت غذاییأکشاورزی در ت بخشجایگاه ویژه 

 یعانه به نویح بودجه سررالین بخش در متن لوایتبارات ااع رودیمانتظار  ،تحقق اقتصرراد مقاومتی اسررت

 د.رائه شور ایپذنظارت یهاهدفمند و همراه با شاخص

ل فصو یر برخییل ادغام و انفصال فصول، تغیاز قب یساختار یهاتفاوت 1935سال بودجه حه یدر ال .0

ل، اعتبارات ین دلیمبه ه. شودیم د در جداول اعتبارات مشاهدهیس، ظهور فصول جدکبه امور و بالع

ا دار را ش از خودیسه با اعتبارات متناظر قانون بودجه سال پیت مقایقابل هاقسمت یدر برخ یحه فعلیال

ان کر مییبا اعتبارات سال قبل، تغآنها  سهیاعتبارات و مقا برآوردرگذار در یثأرات تییجمله تغاز. باشدنمی

 یدرستجه ناین برنامه، نتیق عناویاز طر صرفاًسه ین مقایائه اه ارکباشد یم رمجموعه هر برنامهیز یهاطرح

 .خواهد بود

طور کلی تمرکزی اختصاصی بر بخش کشاورزی در به 1935در مفاد ماده واحده الیحه بودجه سال  .9

 شود.وری بخش مشاهده نمیراستای ارتقای بهره

« 2-2» بند یاز اجرایات مورد ناعتبار نیتأمماده واحده، به موضوع  «19»تبصره  «د»در مفاد بند  .1

ان منطبق بر یبنو توسعه اقتصاد دانش 1یمقام معظم رهبر یابالغ یعلم و فناور یلک یهااستیس

اعتبارات مصوب هر دستگاه و اختصاص آن به شرح  یی، از محل جابجایاقتصاد مقاومت یهااستیس

ل یات ذکن خصوص نیه در اک ت، اشاره شده اس1935سال قانون بودجه  11مندرج در جدول شماره 

 :دشویم ارائه

 .ستیحه شفاف نیر در الکالذمنابع و مصارف بند فوق -

ت و یرینامه با سازمان مداعتبارات، به مبادله موافقت ییبجان بند، لزوم تحقق جایطبق مفاد ا -

 .ام گذشته با عدم تحقق مواجه خواهد شدکن امر طبق احیه اکرد یگیم صورت یزیربرنامه

اعتبارات  ییجاابهام بوده و مفهوم جاب یادار« و... هر دستگاهاعتبارات مصوب ... »ر عبارت کذ -

 ییور از لحاظ انشاکصورت الزم است عبارت مذنیه در اکشود یم ز برداشتیمختلف ن یهان دستگاهیب

 .اصالح گردد

درصد از  یک ه با هدف اختصاصک، 11مندرج در جدول شماره  یهابا توجه به فهرست دستگاه -

                                                 
 .وریبهره یبا تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقا 1131تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  درصد 1ودجه تحقیق و پژوهش به حداقل افزایش ب .1



 

 

 مؤسسات یه نام برخکشود یم شده است، مشاهده یقات طراحیبه امر تحق ییاجرا یهابودجه دستگاه

و توسعه  یشاورزک، اقتصاد یزیربرنامه یهاسسه پژوهشؤمثال مبرای  .از قلم افتاده است یپژوهش

ه است، در جدول شد یبندطبقه یشاورزکجهاد وزارت ل یذ یقاتیتحق مؤسساتجمله ه ازک ییروستا

-7میلیارد ریال از ردیف  93د نام مؤسسه مذکور درج و شولذا پیشنهاد می  ،ر نشده استکموصوف ذ

به آن  195333-1، تحت عنوان ردیف «جمهورمعاونت علمی و فناوری ریاست»با عنوان  131352

 مؤسسه تخصیص یابد.

 ور، مشاهدهکمندرج در جدول مذ یشاورزکمرتبط با بخش  یهافیبا برآورد مجموع اعتبارات رد -

ن امر یبه ا یشاورزکل اعتبارات بخش کدرصد از  53حدود باید  ن اعتبار،یشود در صورت اختصاص ایم

 . ابدیاختصاص 

 یهاشت دانهکمتفرقه، اعتبار موضوع توسعه  یهافیاز جدول اعتبارات رد 553333-78ف یدر رد .5

ت موضوع مربوطه در قالب یه ماهک یحالآمده است، در یاهیسرما یهاییادار کدر قالب تمل یروغن

 .باشدیم یانهیهز

ز مؤسسه یران و نیر ایجمله سازمان امور عشارمجموعه، ازیو ز یاصل یهادستگاه ینام برخ .6

 یدرستبه یحه فعلیال 7در جدول شماره  ییو توسعه روستا یشاورزک، اقتصاد یزیربرنامه یهاپژوهش

 عنوان نشده است.

بینی صحت میزان سود تسهیالت و ضرر و زیانی که در نتیجه خریدهای تضمینی سازمان یشپ .7

مرکزی تعاون روستایی در جایگاه سازمانی در جهت اجرایی کردن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش 

یان پرداخت ضرر و ز»های متفرقه با عنوان کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بوده، در اعتبارات ردیف

اوت التفسود خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی و یارانه اصل و سود جریمه تسهیالت و مابه یارانه

 باشد.، الزامی می«ها و تعهداتها و سایر بدیهیسود و کارمزد و سایر یارانه

ازجمله نقاط ضعف الیحه فعلی، عدم توجه کافی به ضرورت تقویت بخش کشاورزی و اجرایی نمودن  .8

 باشد:ین مرتبط با بخش، درخصوص اعتبارات موضوعات ذیل میقوان

 ر تعیین تکلیف اراضی واگذار شده و توسعه اراضی کشاورزی،

 های کشاورزی کشور،ر تهیه حدنگاری اراضی کشاورزی با اولویت حفاظت از عرصه

ر اتخاذ تدابیری درخصوص کاهش واردات بذر محصوالت زراعی، سبزی و صیفی و حمایت از 

 کنندگان بذور،اصالح

 سازی محصوالت کشاورزی،ر رفع موانع و کمبودهای ذخیره

 های کشاورزی و جلب مشارکت روستاییان،ها و تشکلر تقویت بنیه مالی تعاونی

 های اقتصادی بخش کشاورزی.بازارهای کشاورزی و مدیریت ریسکر تثبیت و تنظیم 
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 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش

 لس شورای اسالمیمج 
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 بخش کشاورزی. 91 شورکل ک 1935حه بودجه سال یال یبررسعنوان گزارش: 

 

 

 (کشاورزی)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

 تکتم طالبی ن:يه و تدويته

 مهران برادران نصیری مدير مطالعه:

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی :یعلم انناظر

 یون برنامه، بودجه و محاسباتکمیس :یمتقاض

 رررررر: یتخصص راستاريو

 رررررر: یراستار ادبيو
 

 

 :يديلک يهاواژه
 . اعتبار1

 . الیحه بودجه2

 . کشاورزی9
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