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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 بخش كشاورزي. 48

 

 

 

 

 چكيده

مورد بررسی قرار گرفته است.  1396در این گزارش اعتبارات بخش كشاورزي در الیحه بودجه سال 

 1396اي ملی فصل كشاورزي و منابع طبيعی در الیحه بودجه سال هاي سرمایهدارایی اعتبارات تملک

هاي دارایی بينی گردیده كه نسبت به اعتبار تملکميليارد ریال پيش 40.132 ، با اعتباربرنامه 22در قالب 

ميليارد ریال  14.220معادل  1395اي ملی فصل كشاورزي و منابع طبيعی قانون بودجه سال سرمایه

اي فصل كشاورزي از محل منابع عمومی و دهد. اعتبارات هزینهدرصد رشد را نشان می 2/182برابر 

ميليارد ریال بوده كه در مقایسه با اعتبار متناظر آن در سال گذشته  28.044فعلی  اختصاصی در الیحه

اي كل كشور در الیحه بودجه یافته است. اعتبارات هزینه افزایشدرصد  1/10ميليارد ریال(،  25.476)

ن ميليارد ریال قانو 2.137.628ریال است كه نسبت به اعتبار  ميليارد 2.363.741برابر  1396سال 

 دهد.درصد رشد را نشان می 6/10برابر  1395بودجه سال 

سرمایه هاداراییتملک  اعتبارات ستگاه  ي  شاورزي و د هاي تابعه در الیحه بودجه اي وزارت جهاد ك

كه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال      شده بينی ميليارد ریال پيش 77.034 مبلغبا  1396سال  

اي وزارت  . اعتبارات هزینهدهددرصد را نشان می 136 رشدي معادل ،ميليارد ریال 32.642برابر  1395

سال  كشاورزي و دستگاه   جهاد ميليارد ریال نيز در   21.088با اعتبار  1396هاي تابعه در الیحه بودجه 

را  درصد  3/10 ميليارد ریال، رشدي معادل  19.125 ، برابر 1395مقایسه با اعتبار مشابه قانون بودجه   

 دهد.نشان می

 

 مقدمه

ساله دولت است كه درآمدها و مالی یک ه( قانون محاسبات عمومی، بودجه كل كشور برنام1بنا به تعریف ماده )

هاي ها و هدفهاي انجام عملياتی را كه منجر به تحقق سياستكند و هزینهبينی میسایر منابع تأمين اعتبار را پيش

ها و شركت هعمومی دولت، بودج هكل كشور را شامل بودج هكند. این تعریف، بودجمیشود، برآورد قانونی می

 ها وشناسد، اما ارتباط عمليات اجرایی دولت را با سياستهاي مربوط میهاي دولتی و بودجه سایر مؤسسهبانک

دارد، بلكه لوم نمیمشخص و مستقيم مع طورگانه بههاي سهحوزه عمل هریک از این بودجه هاي قانونی درهدف

عمليات اجرایی هریک از این سه قسمت،  داند كه كاركردها وموضوع را بر پذیرش پيشاپيش این مفهوم استوار می
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این مفهوم، دوام تشكيالتی دولت و عملكرد  هاي قانونی است. درهدف ها وبه خود همان تعقيب سياست خود

رو، اختصاص شود و ازایني قانونی میهاهدف ها وبه تحقق سياست انجام عملياتی است كه منجر همنزلجاري آن به

هاي قانونی را تأمين هایی است كه هدفي اجرایی به معناي اطمينان از انجام فعاليتهادستگاهو واگذاري اعتبار به 

ن شده باشد. سنجش امور اجرایی تعيي اي براي ارزیابی وشده كند بدون آنكه همزمان، معيار یا قيمت تماممی

ها و قلمرو اي ساختار حاكميت سياسی، حدود مأموریتعالوه براین، در تعریف قانون محاسبات عمومی آثار بودجه

ریزي به عمليات الزم براي تنظيم و تصویب سندي بودجه اجرایی دولت و ماهيت منابع موجود مورد نظر نيست و

 .هاي مرسوم اداري محدود شده استتحت اصول و شيوه

ریزي متضمن حركتی فراتر از گردآوري اطالعات و اعتبارات مربوط به عمليات درواقع، جریان بودجه

دولت در سندي مصوب است و فرآیند بررسی و تحليل كاركردهاي مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع 

 دارد. ها را نيز در خودو انجام هزینه

دارد. در اصل  به اقتصاد و امور مالی اختصاصفصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

ودوم، دولت موظف شده است، بودجه ساليانه كل كشور را تهيه و براي تصویب به مجلس شوراي پنجاه

 دارد:اسالمی تقدیم نماید. این اصل مقرر می

يدگی شود از طرف دولت تهيه و براي رسترتيبی كه در قانون مقرر میبودجه ساليانه كل كشور به»

گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر و تصویب به مجلس شوراي اسالمی تسليم می

 «.در قانون خواهد بود

وپنجم قانون اساسی، وچهارم و پنجاهوسوم، پنجاهموجب اصول پنجاهالذكر، بهبر اصل فوقعالوه

طور خالصه صارف دولت مقرر شده است. بههاي دولت و نظارت بر منظامات دیگري درخصوص دریافتی

 ریزي در ایران را، در ذیل خالصه كرد:توان قوانين حاكم بر بودجهمی

 .1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مصوب ـ 

 .1351قانون برنامه و بودجه، مصوب ـ 

 .1366قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ـ 

 .1361حات مربوط(، مصوب قانون دیوان محاسبات كشور )و اصالـ 

 .1380قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ـ 

 .1383قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ـ 

 .1373، مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينـ 

 .اصالحات بعديو  1379نامه داخلی مجلس، مصوب آیينـ 

 .1389برنامه پنجم توسعه، مصوب ـ 

دليل دانستند، اما درحال حاضر بهساله دولت میوخرج یکبينی دخلقبالً بودجه را سند پيش
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ها در طی زمان، بودجه به سند تغييرات گسترده در نقش، كاركرد و راهبرد انجام وظایف دولت

شده و از این منظر مورد توجه قوه مقننه و مجریه قرار  سياستگذاري ساليانه جهت اداره كشورها تبدیل

شود دولت وظایف خود )تأمين و ارتقاي عدالت، امنيت، سالمت، گيرد. در این سند نشان داده میمی

و كيفيتی قرار  هاي پولی و مالی، صيانت و ارتقاي فرهنگ و...( را با چه هزینهآموزش، تنظيم سياست

كند و این مجموعه .( تأمين می.ینه را از طریق چه منابعی )ماليات، نفت و.است انجام دهد و این هز

داراي  دارد. از دیدگاه حقوقی، مجلس هاي اقتصادي، اجتماعی و... جامعهعمليات چه تأثيري بر شاخص

 ریزي است.یند بودجهآصالحيت تقنينی و صالحيت نظارتی در فر

، بازآفرینی ميان قواي مقننه و مجریه درباره بودجهبراي تعيين سازوكار مشخص و شفاف تعامل 

رسد الزم است تا تدوین قانون نظر میبر قانون اساسی، بههاي بنيادین قواي مقننه و مجریه مبتنینقش

ریزي، مجلس ریزي در دستور كار مجلس قرار گيرد. انتظار است كه از طریق قانون بودجهنظام بودجه

هاي تقنينی و نظارتی خود، ضمن حفظ و تقویت صالحيت تهيه و ال صالحيتظرفيت الزم را براي اعم

 اجراي بودجه توسط دولت، ایجاد نماید.

كنند، هاي اقتصادي ـ اجتماعی استفاده میریزيبراي كشورهایی كه در اداره امور خود از برنامه

نظام اطالعات عنوان به سند قانونی یاعنوان به هاي معمول،بر معانی و مأموریتریزي عالوههاي بودجهنظام

عنوان به ،ساليانهدارد. در این كشورها، بودجه  مالی ـ عملياتی دولت، معنا و مأموریت مهم دیگري نيز

هاي بينیهاي عملياتی، اعتباري و زمانی با پيشمدت، باید از مطابقتهاي توسعه مياناي از برنامهپاره

هدایت  رود كه سازماندهی براي اجراي این مأموریت وبنابراین انتظار میبرنامه، تنظيم و اجرا شود. 

هاي ساختاري هاي توسعه، از طریق ایجاد هماهنگیاي به سوي تحقق اهداف برنامههاي بودجهجریان

 در تابعيت بودجه از برنامه صورت پذیرد.

ریزان اقتصادي در برنامه عبارت دیگردهد تا حدود زیادي متفاوت است. بهآنچه در عمل روي می

هاي توسعه، مدت و ابزار اجرایی برنامهبرنامه كوتاهعنوان به گيري از بودجههاي نظري همواره بر بهرهبحث

بينی نشده اي در مواجهه با مسائل پيشگيري بودجهپذیري و سهولت تصميمورزند، اما انعطافتأكيد می

هاي بينیها در مقایسه با پيشمدت بودن این تصميمحتی كوتاه و ساليانهو نيز قابليت اصالح و تكرار 

كند و آنها را نسبت هاي اجرایی میاي را قرین واقعيتهاي بودجههاي توسعه، فعاليتمدت برنامهميان

 سازد.هاي توسعه ممتاز میداراي انضباط برنامه هاي مصوب وبه پيگيري مطلق هدف

هاي اي با هدفگذاري مصوب برنامههاي بودجهسياست ها یا ناسازگاريدر گذشته اخير ایران، تعارض

ها و ریزان در اغلب موارد به تغيير هدفهاي به عمل آمده برنامهبينیرغم پيشمدت، بهميان

 هاي توسعه منجر شده است.هاي برنامهبنديصورت

داراي  ترین آنها نيز هست كهتیبسا سياسها و چهبودجه، مهمترین سند سياستگذاري ساليانه دولت

هاي دولت ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعی و حقوقی است. درواقع، تحوالت حاصل در نقش و مأموریت
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سال مالی وخرج یا معامالت مملكت براي یکبينی دخلدر اداره امور جامعه، بودجه را از یک سند پيش

 ه است:به ابزار سياستگذاري با كاركردهاي زیر تبدیل كرد

 ،عنوان ابزار تحليل روابط قواي حاكميت سياسیبودجه به -

 ،وفصل مسائل اقتصادي و اجتماعیعنوان تدبيري براي شناسایی و حلبودجه به -

هاي مدیریت بخش عمومی در تجهيز و تخصيص منابع براي اجراي عنوان سنجه تواناییبودجه به -

 دولت و تعهدات مربوط، هايمأموریت

 دولت، عنوان ابزار پاسخگویی به نيازهاي اطالعاتی قانونگذار در محدوده سازمان مدیریتیبهبودجه  -

هاي حمایتی و هاي اجتماعی، سياستعنوان ابزار توزیع درآمدها، اداره امور مربوط به بيمهبودجه به -

ي، بازپروري و منظور پيشگيرهاي محروم و همچنين عرضه خدمات اجتماعی بهتأمين حداقل نيازهاي گروه

 ،پذیر یا ناتوانحفاظت از قشرهاي آسيب

هاي ناشی از تعهدات اي یا الزامهاي محلی، منطقهعنوان ابزار پاسخگویی به خواستهبودجه به -

 ،المللی و نيروهاي فراملی در روابط قواي حاكميت سياسیبين

نتظارات جامعه از مهمترین ها و پاسخگویی به حقوق و اگيري راجع به هزینهطور كلی، تصميمبه

 اي است.كاركردهاي نظام اطالعاتی بودجه

نظري  مبانیهاي ممكن سياستی است كه در چارچوب یند انتخاب از ميان گزینهآریزي، فربودجه

 یند انتخاب، متضمن موارد زیر است:آگيرد. این فرو اصول فنی مشخصی صورت می

اي در محدوده منابع قابل دسترسی )كه راهبردهاي بودجهها و پيشنهاد شناسایی، تعيين اولویتـ 

 .برعهده دولت است(

 .دارد( اي )كه در انحصار پارلمان قراربازنگري، تحليل و انتخاب نهایی راهبردهاي بودجهـ 

 .هاي نهایی )كه در صالحيت و مسئوليت دولت است(اي یا انتخاباجراي تصميمات بودجهـ 

ی بودجه در ابعاد مالی و عملياتی و ارزیابی اثربخشی آنها )كه برعهده پارلمان ارزیابی نتایج اجرایـ 

 بوده و همان حقوق نظارتی آن است(.

ریزي و جایگاه بخش كشاورزي در آن آمده خصوص بودجهدر مقام معظم رهبري بياناتدر فرازي از 

 است كه:

در این  دهاي اقتصادي دولت بایدوم در مورد اقتصاد مقاومتی این است كه همه برنامه نكته»

هاي ساليانه، ششم و برنامه و بودجه ها بگنجد؛ حتی برنامهاقتصاد مقاومتی و در این سياست مجموعه

در هيچ بخشی، غيرمنطبق  نهایكدام از اهمه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شكل بگيرد؛ یعنی هيچ

د. باش هااستيبلكه كامالً منطبق با این س ،نباشد؛ نه اینكه فقط مخالفت نداشته باشد هااستيبا این س

داریم، این است كه در توليد محصوالت  هم مهم است. منتها آن چيزي كه ما توقع كشاورزي بخش

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1385
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1385


 

 __________________________________________________________  

 

 

5 

ود بياید؛ یعنی خودكفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نكنيد كه آقا وجحياتی باید خودكفایی به

. ما باید به خودكفایی برسيم؛ در مواد حياتی باید به خودكفایی نهایتر است و مانند اگندم، بيرون ارزان

؛ خيلی كار سختی خواهدیریزي ماین یک برنامه... استفاده كنيم.  بایداز مهندسان كشاورزي م. برسي

بندي ، یک تقسيمخواهدیریزي مخواهد، یک برنامه، یک شناسایی میخواهدیهم نيست؛ یک فراخوان م

 «.استفاده بشود نهایانجام بدهيد كه از ا ديتوانیخواهد و این كارها را ممی

 
 

 1396وضعيت اعتبارات اليحه بودجه سال 

 

 )ميليون ریال(        1395سال  هبا مصوب 1396. مقايسه اعتبار اليحه بودجه سال 1جدول      

 درصد رشد 1396اليحه بودجه  1395قانون بودجه  شرح

 هاهزینه

 ايهاي سرمایهداراییتملک

 هاي مالیداراییتملک

 جمع مصارف عمومی

 اختصاصی دولت هايمحل درآمد از

 مصارف بودجه عمومي دولت

مؤسسات انتفاعی وابسته  ،هاي دولتیمصارف شركت

 هابه دولت و بانک

 جمع

 كسر ارقام مشترک

 مصارف بودجه كل كشور

 كل كشور. 1395و قانون بودجه سال  1396الیحه بودجه سال خذ: آم

 

كل  1395و قانون بودجه  1396جدول طراحی شده درخصوص مقایسه اعتبارات الیحه بودجه 

هاي دارایی ، تملکدرصد 6/10ها مورد هزینه ترتيب؛ دردهنده ميزان افزایش اعتبارات بهكشور، نشان

هاي دولتی، مؤسسات درصد، مصارف شركت 4/24 ، از محل درآمد اختصاصی دولتدرصد 1/9 ايسرمایه

 درصد و در مقابل، درخصوص ميزان اعتبارات تملک 8/10به ميزان  هاو بانک انتفاعی وابسته به دولت

 كاهش در اعتبارات است. درصد 7/9هاي مالی دارایی
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  1396بودجه سال  بخش كشاورزي در ماده واحده اليحه

 
 1396بخش كشاورزي در ماده واحده اليحه بودجه سال . 2جدول 

 متن بند تبصره

 «هـ» 1

ربط معادل ریالی دو ميليون تن قير هاي دولتی تابعه ذيوزارت نفت موظف است از طریق شركت

 160170( ریال را به ردیف درآمدي 15.000.000.000.000تا سقف مبلغ پانزده هزار ميليارد )

جدول  530000-156داري كل كشور واریز كند. منابع حاصله از ردیف متفرقه شماره نزد خزانه

اشی )در پ( ریال براي مالچ2.000.000.000.000ترتيب مبلغ دو هزار ميليارد )قانون به نای 9

ها، مراتع و آبخيزداري كشور(( و سيده هزار ميليارد اختيار وزارت جهاد كشاورزي )سازمان جنگل

( در اختيار %62ودو درصد ) ( ریال صرفاً براي خرید قير به نسبت شصت13.000.000.000.000)

( در %20هاي روستایی و بيست درصد )ت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راهوزار

هاي اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه

ها و ( در اختيار وزارت كشور )سازمان امور شهرداري%15ها و پانزده درصد )مشاركتی با دهياري

( %3هاي كشور( جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد )دهياري

جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 

الذكر را در گيرد. وزارتخانه مذكور موظف است مبلغ واریزي به ردیف درآمدي فوقكشور( قرار می

 داري كل كشور اعمال و تسویه نماید.مابين خود و خزانهي فیهاحساب

 «ب» 3

هاي اي با اولویت طرحهاي زیربنایی و توسعهشود براي طرحبه دولت اجازه داده می

محيطی و فرهنگ و هنر، با رعایت بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاک، زیستدانش

نسبت به اخذ یا تضمين تسهيالت مالی، بالعوض یا ن تبصره ای«الف»سقف مقرر در بند 

ها، مؤسسات مالی خارجی ( دالر از دولت5.000.000.000.000اعتباري تا مبلغ پنج ميليارد )

 المللی اقدام نماید.و بين

 «الف» 5

هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع هاي وابسته و تابعه وزارتخانهبه شركت

 بانی نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادو پشتي

ران و ميراث ای هاي انرژي اتمیكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان

شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري اجازه داده می

ران تا سقف ای قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمیو یا  30/6/1376مشاركت مصوب 

هاي داراي توجيه فنی، ( ریال براي اجراي طرح100.000.000.000.000یكصدهزار ميليارد )

هاي ميادین نفت و گاز مشترک با ها و طرحاقتصادي و مالی خود با اولویت اجراي پروژه

نقل به ویژه وسائط نقليه برقی، مسكن و وهاي حملطرح ،هاي مرزيهمسایگان و مهار آب

كن، هاي آب شيرینهاي آبرسانی و تأمين آب، احداث و تكميل طرحتوسعه شهري، طرح

هاي برق با هاي آب و فاضالب، نيروگاهخانهآوري و انتقال فاضالب، تصفيهتكميل شبه جمع

 (CHP)شيرین و برق و گرما هاي با راندمان باال مانند توليد همزمان برق و آب اولویت پروژه

هاي هاي انتقال و توزیع برق، احداث و تكميل طرحشبكه (CCHP)و برق و گرما و سرما 

تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي نيمهتمام ورزشی، تكميل و تجهيز بيمارستاننيمه

سعه یافته، هاي شيميایی و همچنين مناطق محروم و كمتر توپزشكی، تبدیل گاز به فرآورده

( قانون تنظيم بخشی از مقررات 88كوک اسالمی و با رعایت ماده )صاوراق مشاركت ریالی و یا 

رسد، با هایی كه به تصویب شوراي اقتصاد میو براي طرح 27/11/1380مالی دولت مصوب 

 تضمين خود درخصوص اصل و سود، منتشر كنند.
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 متن بند تبصره

 «هـ» 13
ریال جهت پرداخت سهم دولت  (13.500.000.000.000) مبلغ سيزده هزار و پانصدميليارد

( قانون تنظيم بخشی از 10و تقویت صندوق بيمه محصوالت كشاورزي از محل منابع ماده )

 ( قانون تشكيل سازمان مدیریت بحران كشور.12مقررات مالی دولت و ماده )

 «و» 13

هاي حمایتی كه به صندوقهاي كشور اعم از دولتی، غيردولتی و مؤسسات مالی و كليه بانک

هاي اشخاص حقيقی و اند، موظفند بازپرداخت وامبخش كشاورزي تسهيالت پرداخت نموده

گير هاي همهحقوقی غيردولتی كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی یا آفات و بيماري

ل از سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأیيد كارگروهی متشكو یا حوادث غيرمترقبه و یا آتش

كشاورزي شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي  نمایندگان جهاد

شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 

بينی نشده قانون بودجه به ( قانون تشكيل سازمان مدیریت بحران كشور و اعتبارات پيش12)

 ل كنند.مدت سه سال امها

 

  بخشبا توجه به اهميت و جایگاه ویژه ولی  ،در دیدگاه كلی مثبت قلمداد شــده الذكربندهاي فوق

شاورزي در ت  شور    ،مين امنيت غذاییأك ستقالل ك شتغال مولد، كه زمينه  ایجاد و ا صاد     ا ساز تحقق اقت

هدفمند و همراه اعتبارات این بخش در متن لوایح بودجه ساليانه به نوعی   رودمیانتظار  ،مقاومتی است 

 د.رائه شوپذیر اهاي نظارتبا شاخص

تقویت  درخصوص « هـ»بند  «13»ي مرتبط با بخش كشاورزي، تبصره هانكته حائز اهميت در تبصره

ماده واحده قانون بيمه محصوالت « 6»تبصره شایان ذكر است با توجه به  .استصندوق بيمه كشاورزي 

( اساسنامه كنونی صندوق بيمه كشاورزي حاكی از الزامات 33( و )32و مواد ) 1362كشاورزي مصوب 

منظور تأمين قسمتی از سهم حق بيمه كشاورز و جبران بينی اعتبارات الزم بهبر پيشدولت مبنی

( قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالی كشور 49ماده )همچنين برابر مفاد و هاي احتمالی بيمه زیان

صددرصد »و ميزان آن « حق بيمه محصوالت كشاورزي یارانه»بينی بر پيشویژه تبصره ذیل آن، مبنیو به

ردیف »و اختصاص « گذاران كشاورزي در سال قبل( سهم خود متناسب با سهم پرداختی بيمه100%)

 .استضروري  ، توجه به موضوع مربوطهندوق بيمه كشاورزيجهت پرداخت به ص« مستقل

 

 1396 سال بودجه حهيال در يعيطب منابع و يكشاورز فصل

 1396الف( وضعيت اعتبارات اليحه بودجه سال 

ميليارد ریال  627.099برابر  1396اي كل كشور در الیحه بودجه سال هاي سرمایهداراییاعتبارات تملک

درصد رشد را  1/9برابر با  ميليارد ریال 574.809معادل  1395قانون بودجه سال است كه نسبت به 

 دهد.نشان می
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 1396و اليحه سال  1395اي قانون سال هاي سرمايهدارايي. مقايسه اعتبارات تملک3جدول 
 )ميليون ریال(

 1396اليحه سال  1395سال  قانون عنوان

رشد اليحه 

به قانون  1396

1395 

 هاي ملیدستگاهجمع 
 اعتبارات ردیف متفرقه

هاي اجرایی محلی در جمع دستگاه

 هااستان

 جمع كل

 مأخذ: همان.

 

ميليارد ریال  307.909برابر  1396بودجه سال اي ملی در الیحه هاي سرمایهداراییاعتبار تملک

درصد  5/7ميليارد ریال معادل  286.409برابر  1395است كه به نسبت رقم مشابه در قانون بودجه سال 

ميليارد ریال  80.000برابر  1396اي استانی در الیحه بودجه سال هاي سرمایهداراییرشد و اعتبار تملک

درصد  3/14ميليارد ریال معادل  70.000معادل  1395ون بودجه سال كه به نسبت رقم مشابه در قان

 دهد.افزایش را نشان می

 

 ب( مقايسه فصل كشاورزي و منابع طبيعي با ساير فصول امور اقتصادي

اي، جداول ذیل سهم فصل كشاورزي و منابع طبيعی را در مقایسه با سایر فصول از كل اعتبارات )هزینه

 دهد.اي و جمع( نشان میسرمایههاي داراییتملک

 

 اي فصول امور اقتصادي از كلبري اعتبارات هزينه. ميزان سهم4جدول 

 )ميليون ریال(      1396و درصد رشد آن در اليحه 

 عنوان

اعتبار 

قانون سال 

1395 

اليحه سال  اعتبار

1396 

درصد 

 رشد

 و منابع طبيعی كشاورزي

 منابع آب

 معدنو صنعت 

 بازرگانی

 تعاون

 انرژي

 ونقلحمل

 ارتباطات و فناوري اطالعات

 فصل روابط كار

 فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي

 مأخذ: همان.
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 28.044به ميزان  1396اي فصل كشاورزي و منابع طبيعی در الیحه بودجه سال اعتبارات هزینه

مشاهده  رشد درصد 1/10ميليارد ریال(  25.476)ميليارد ریال است كه در مقایسه با سال گذشته 

 شود.می

 

 1396اي برحسب فصل در اليحه بودجه سال هاي سرمايهداراييج( بررسي اعتبارات تملک

به  1396اي فصل كشاورزي و منابع طبيعی در الیحه بودجه سال هاي سرمایهداراییاعتبارات تملک

 9/124ریال( رشد  ارديليم 21.061سال گذشته )ميليارد ریال است كه در مقایسه با  47.366ميزان 

 .شوددرصدي مشاهده می

 

 اي فصول امور اقتصاديهاي سرمايهداراييبري اعتبارات تملک. ميزان سهم5جدول 

 )ميليون ریال(    1396از كل و درصد رشد آن در اليحه 

 عنوان
اعتبار قانون 

 1395سال 

اليحه سال  اعتبار

1396 
 درصد رشد

 و منابع طبيعی كشاورزي

 منابع آب

 معدنو صنعت 

 بازرگانی

00 تعاون

 انرژي

 ونقلحمل

 فناوري اطالعاتارتباطات و 

 فصل روابط كار

 فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي

 مأخذ: همان.

 

نسبت به اعتبار  1396سال در الیحه بودجه منابع آب اي فصل هاي سرمایهدارایی اعتبارات تملک

 1396سال در الیحه بودجه  دهد. صنعت و معدندرصدي را نشان می 9/4 رشد ،1395سال مصوب 

ریال ميليارد  8.268 كه معادل 1395سال است كه نسبت به اعتبار مصوب  ميليارد ریال 6.323معادل 

ن اعتبارات درخصوص فصل بازرگانی نيز نشانگر كاهش ایدهد.درصدي را نشان می 5/23 كاهش باشد،می

اعتبارات شود. می درصدي مشاهده 22ن راستا در فصل انرژي نيز كاهش رشد ای درصدي است. در 9/21

ریال ميليارد  84.884 معادل 1396سال نقل در الیحه بودجه وحمل اي فصلهاي سرمایهدارایی تملک

 1/3باشد به ميزان میریال  ميليارد 82.329 كه معادل سال گذشتهاست كه نسبت به اعتبار مصوب 

اي فصل ارتباطات و فناوري اطالعات در هاي سرمایهدارایی . اعتبارات تملکافزایش یافته استدرصد 

درصدي را نشان  2/32 كاهش 1395سال نسبت به اعتبار مصوب نيز  1396الیحه بودجه سال 
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 4/11ن اعتبارات در فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي در مقایسه با سال گذشته رشد ایدهد.می

 دهد.می درصد را نشان

 

 ايهاي سرمايهدارايياي و تملکبري كل اعتبارات هزينه. ميزان سهم6جدول 

 1396فصول امور اقتصادي از بودجه عمومي دولت و درصد رشد آن در اليحه 

 )ميليون ریال(

 عنوان
اعتبار قانون 

 1395سال 

اليحه سال  اعتبار

1396 

درصد 

 رشد

 و منابع طبيعی كشاورزي

 منابع آب

 معدنو صنعت 

 بازرگانی

 تعاون

 انرژي

 ونقلحمل

 اطالعاتارتباطات و فناوري 

 فصل روابط كار

فصل تحقيق و توسعه در امور 

 اقتصادي

 مأخذ: همان.

 
 فصول مرتبط باهاي برنامهاي هاي سرمايهدارايي. مقايسه اعتبارات تملک7جدول 

 )ميليون ریال(   1396و اليحه سال  1395در سال بخش كشاورزي 

 عنوان برنامه

اعتبار مندرج در 

قانون بودجه سال 

1395 

 مندرج در  اعتبار

سال بودجه اليحه 

1396  

درصد 

 رشد

ونقللفصل حم

ونقل دریاییبرنامه توسعه حمل

معدن فصل صنعت و

 و معادنتوسعه صنایع،  و برنامه ایجاد

معدنی هاي صنعتی وزیرساخت

فصل بازرگاني

برنامه تنظيم بازار داخلی

فصل منابع آب

برنامه عرضه آب

فصل تحقيق و توسعه در امور اقتصادي

كاربردي يهاپژوهشبرنامه 

 مأخذ: همان.
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 اي بخش كشاورزي برحسب برنامههاي سرمايهداراييد( بررسي اعتبارات تملک

و الیحه بودجه  1395اي برحسب برنامه در قانون بودجه سال هاي سرمایهداراییمقایسه اعتبارات تملک

 در جدول آورده شده است. 1396سال 

 

 بودجه  حهيال در يوزارت جهاد كشاورز يملاي ي سرمايههادارايي تملکمقايسه اعتبارات . 8جدول 

 )ميليون ریال(      1395با قانون بودجه سال  1396سال 

 برنامه
اعتبار قانون 

 1395بودجه سال 

اعتبار اليحه 

 1396سال 

درصد 

رشد 

 اعتبار

آبخيزداري و حفاظت خاکبرنامه 

كشور يهاجنگلبرداري اصولی از بهرهبرنامه احيا، توسعه و 

برداري اصولی از مراتع كشوربرنامه احيا، توسعه و بهره

 (1)بردارانترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهرهبرنامه 

منابع آبزي و صيانت از ذخایر سطح پوشش حفاظتی و يبرنامه ارتقا

ضریب مكانيزاسيون كشاورزي يبرنامه ارتقا

برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی

 برنامه افزایش توليد محصوالت باغی

برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور

وري آب در عرصه كشاورزيبهبود بهرهبرنامه 

هاي دام، طيور و آبزیانبرنامه پيشگيري و مبارزه با بيماري

تكثير و بازسازي ذخایر آبزیانبرنامه 

(2)و معيارهاي فنی منابع طبيعی ها، دادههاروزرسانی نقشههببرنامه 

ها و عوامل توليدبرنامه توليد نهاده

برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتيكی دام و طيور

ساماندهی مالكيت اراضی ملیبرنامه 

اراضی كشاورزي ساماندهی مالكيت و صدور سندبرنامه 

هرز يهاعلفگياهی و  يهايماريببرنامه كنترل و مبارزه با آفات و 

(3)زاییي روان و مقابله با بيابانهاتثبيت شنبرنامه 

هايماريبدارو، درمان و تشخيص برنامه نظارت بر

نگهداري فضاها،  و زيتجه، ريتعمسازي، مقاوم مين، توسعه،أبرنامه ت

 آالتماشين و اماكنها، ساختمان

 (4)هاو تشكل هابرنامه توسعه و توانمند سازي تعاونی

 جمع كل

 همان. خذ:آم

 مطرح شده است. « برنامه ارائه خدمات ترویجی»با عنوان  1395ردیف مذكور، در الیحه و قانون بودجه سال ( 1)

 مطرح شده است.« تهيه و تدوین ضوابط و معيارهاي فنیبرنامه »با عنوان  1395ردیف مذكور، در الیحه و قانون بودجه سال ( 2)

 مطرح شده است.« هاي روانزایی و تثبيت شنمقابله با بيابانبرنامه » با عنوان 1395ردیف مذكور، در الیحه و قانون بودجه سال ( 3)

 جدید در الیحه فعلی مطرح شده است. ايردیف مذكور به عنوان برنامه( 4)
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 از آن جمله برنامهداراي رشد بوده كه  هاهاي مرتبط با بخش كشاورزي، اكثر برنامهاز مجموع برنامه

، برنامه ترویج و كشور يهاجنگلبرداري اصولی از احيا، توسعه و بهرهآبخيزداري و حفاظت خاک، برنامه 

تثبيت آب در عرصه كشاورزي و برنامه  وري، برنامه بهبود بهرهبردارانجوامع محلی و بهره توانمندسازي

با افزایش اعتبارات  ی اي ملسرمایههاي دارایی تملکدر اعتبارات  زاییي روان و مقابله با بيابانهاشن

درصد،  684با  بردارانجوامع محلی و بهره سازيترویج و توانمندي هان بين برنامهای مواجه هستند كه در

ي روان و مقابله هاتثبيت شن درصد و برنامه  555آب در عرصه كشاورزي با حدود  وريبرنامه بهبود بهره

از برخوردار هستند.  1396درصد از رشد چشمگيري در الیحه بودجه سال  171با حدود  زاییبا بيابان

ضریب مكانيزاسيون  يارتقا ، برنامهكشور تعبرداري اصولی از مرابرنامه احيا، توسعه و بهرهطرفی دیگر،  

برنامه  برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور،برنامه افزایش توليد محصوالت باغی، كشاورزي، 

 ي دام، طيور و آبزیان، برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتيكی دام و طيور،هاپيشگيري و مبارزه با بيماري

و برنامه برنامه ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی كشاورزي برنامه ساماندهی مالكيت اراضی ملی، 

در الیحه  آالتماشين و اماكنها، ساختماننگهداري فضاها،  و زيتجه، ريتعمسازي، مقاوم مين، توسعه،أت

 مواجه هستند. یاي ملي سرمایههادارایی تملکاعتبارات با كاهش  1396بودجه سال 

، 1396ي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در الیحه بودجه سال هاذكر است برخی برنامه شایان

كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي بدون توجه به قانون تمركز وظایف و اختيارات مربوط به بخش 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد  ها(، كه درخصوص واگذاري برخی برنامه1392)مصوب 

الذكر طبق قانون فوق باید باشد، ذیل فصل صنعت و معدن و فصل بازرگانی قيد شده كهمی كشاورزي

 ذیل فصل كشاورزي و منابع طبيعی آورده شود.
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 )ميليون ریال(       ي مرتبط با بخش كشاورزي در فصول ديگر ها. بررسي اعتبارات برنامه9جدول 

شماره 

طبقه 

 بندي

 ايهزينه عنوان
ي هاتملک دارايي

 ايسرمايه
 جمع

13040 

 فصل صنعت و معدن

برنامه تشویق و حمایت 

 گذاري خارجیسرمایه
174.164 0 174.164 

اقتصادي برنامه هماهنگی روابط 

 خارجی
20.427 0 20.427 

13050 

 فصل بازرگانی

برنامه تسهيل تجاري و ارتقاي 

 سطح تجارت الكترونيكی
15.114 0 15.114 

 286.625 0 286.625 برنامه توسعه صادرات غيرنفتی

برنامه مدیریت خرید محصوالت 

 اساسی كشاورزي
653.142 0 653.142 

 1.208.859 0 1.208.859 داخلیبرنامه راهبري تنظيم بازار 

برنامه ساماندهی، توليد و بازاریابی 

 برگ سبز چاي
51.560 0 51.560 

 19.831 0 19.831 برنامه بازاریابی چاي داخلی

ي هابرنامه حمایت از صندوق

 ايتوسعه
61.000 0 61.000 

 38.522 0 38.522 برنامه راهبري حوزه تجارت

 670.633 670.633 0 داخلیبرنامه تنظيم بازار 

 

 1396هاي متفرقه وزارت جهاد كشاورزي در اليحه بودجه سال هـ( بررسي اعتبارات رديف

ــال اعتبارات ردیف ــاورزي در الیحه بودجه سـ ميليارد   124.240معادل  1396هاي متفرقه بخش كشـ

  افزایشی از  باشد می ریالميليارد  88.011 كه معادل 1395سال  ریال است كه نسبت به اعتبار مصوب    

 درصد برخوردار است. 2/41در حدود 
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 )ميليون ریال(             1396و اليحه سال  1395هاي متفرقه فصل كشاورزي مصوب سال . مقايسه اعتبارات رديف10جدول         

ف
دي

ر
 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان رديف متفرقه

 1396سال بودجه اليحه  1395سال قانون بودجه 

درصد رشد اعتبار اليحه 

به  1396سال بودجه 

 1395سال قانون بودجه 

 جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه

520

000
 هااعتبارات یارانه

8 08 0
8 0

 0

 023.000.00023.000.000023.000.00000 23.000.000 یارانه نقدي نان11-520000

6.500.0004.500.00004.500.0000 6.500.0000 ها و عوامل توليد كشاورزيیارانه نهادهپرداخت 22-520000

34-520000
صل و          شاورزي و یارانه ا صوالت ك ضمينی مح سود خریدهاي ت ضرر و زیان و یارانه  پرداخت 

 ها و تعهداتها و سایر بدهیالتفاوت سود و كارمزد و سایر یارانهسود جریمه تسهيالت و مابه
1.000.000 01.000.000 1.000.000 01.000.000 0 

00 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 گذاري بخش كشاورزيغيردولتی حمایت از توسعه سرمایههاي افزایش سرمایه صندوق17-520000 4

82.000.0000 82.000.0000 45.000.000 0 45.000.000 یارانه نان19-520000 5

530

000 
 اعتبارات متمركز درآمد ـ هزینه

6 9-530000 
ـ سرمایه اوليه صندوق  گذاري در بخش  هاي حمایت از توسعه سرمایهوزارت جهاد كشاورزي 

 كشاورزي
550.000 0550.000 350.000 0350.000 

7 25-530000 
ضوع ماده )  ضی زراعی    5اعتبار مو صالح قانون حفظ كاربري ارا ي  هاها و هزینهو باغ( قانون ا

 (1)سنددار كردن اراضی كشاورزي
430.000500.000930.000250.000280.000530.000

8 32-530000 
( قانون الحاق  13ماده )« 1»التفاوت از كاالهاي وارداتی موضوع بند اعتبار مربوط به اخذ مابه

 دولتموادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 
1.900.00001.900.0003.000.00003.000.000

8.10008.10010.000010.000 دياسازمان شيالت ایران ـ اعتبارات موضوع جرائم و فروش صيدآالت و ادوات صي 38-530000 9

10 39-530000 
 واحده قانون سازمانماده « 3»سازمان شيالت ایران ـ ایفاي تعهدات موضوع تبصره 

 
145.8000145.800125.0000125.000

11 52-530000 
ضوع ماده )  سبت    ( قانون افزایش بهره13اعتبار مو شاورزي و منابع طبيعی )به ن   94وري بخش ك

 درصد سازمان امور اراضی( 6ها و مراتع و آبخيزداري كشور و درصد سازمان جنگل
300.000924.0001.224.000400.000600.0001.000.000

12 68-530000 
 ( قانون نظارت شرعی بر ذبح و صيد5اعتبارات موضوع ماده )

 
50.000050.00050.000050.000
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ف
دي

ر
 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان رديف متفرقه

 1396سال بودجه اليحه  1395سال قانون بودجه 

درصد رشد اعتبار اليحه 

به  1396سال بودجه 

 1395سال قانون بودجه 

 جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه

13 74-530000 
ـ احيا و بازسازي عرصه منابع طبيعی ماده ) سازمان جنگل (  17ها و مراتع آبخيزداري كشور 

 قانون اصالح قانون معادن
38.880194.400233.28033.000150.000183.000

550.000 472.500550.0000 472.5000 ( قانون سازمان دامپزشكی14سازمان دامپزشكی كشور ـ موضوع درآمد ماده ) 78-530000 14

15 79-530000 

شت و اپيدمی  ( قانون نظام جامع دامپروري  17هاي دامی و اجراي ماده )كنترل واردات دام زنده و گو

درصــد   70وري بخش كشــاورزي و منابع طبيعی )( قانون افزایش بهره14ماده )« ب»كشــور و جزء 

 (سهم مؤسسه تحقيقات علوم دامیدرصد  30سهم سازمان دامپزشكی و 

162.00032.400194.400100.00012.000112.000

16 90-530000 

شابه    ضوع افزایش قيمت نو صد    50دار قندي توليد داخل و وارداتی )هاي گازاعتبارات مو در

سـهم وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی جهت پيشـگيري و درمان بيماران دیابتی،      

براي توسعه ورزش همگانی روستایی    درصد سهم وزارت ورزش و جوانان    30قلبی و عروقی، 

 هاي مشترک انسان و دام(درصد سهم سازمان دامپزشكی براي مقابله با بيماري 20و 

58.320058.32045.000045.000

25.20020.25045.45030.00010.50040.500 سازمان شيالت ایران ـ مرمت و نگهداري مراكز بازسازي ذخایر آبزیان و بنادر صيادي 94-530000 17

10.000 12.960012.96010.0000 وزارت جهاد كشاورزيـ  هزینه واحدهاي توليدي و خدماتی استانی 100-530000 18

19 128-530000 
ــ موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزیجات و       سازمان حفظ نباتات ــ

 سموم كشاورزي
81.000162.000243.00070.00075.000145.000

157.5000157.500120.0000120.000 هاي طيورداروهاي دامی و واكسن اعتبارات موضوع عوارض واردات 135-530000 20

21 143-530000 
ست    سيا شت دانه   اجراي  سعه ك سهم     چغندر هاي روغنی و هاي حمایتی تو سرمایه ) تأمين 

 (2)هاي روغنیدولتی دانهردولت( صندوق غي
1.600.000 400.0002.000.000 1.200.000900.0002.100.000

22 144-530000 
ضی   پذیر و ارتقاي  توليد رقابت( قانون رفع موانع 54اعتبارات موضوع ماده )  -سازمان امور ارا

 نظام مالی كشور
25.000 125.000150.000 18.50079.70098.200

 هاي موردي )موقت(اعتبارات رديف 550000

23 8-550000 
ــ    شاورزي ــ ستگذاري، تحقيق، پژوهش و فعاليت  وزارت جهاد ك صالح نژادي مرغ   سيا هاي ا

 الین
45.0000 45.00045.0000 45.000

0

24 41-550000 
صوالت              شش بيمه مح سهم دولت در پو شاورزي ـــــ پرداخت  صوالت ك صندوق بيمه مح

 كشاورزي
1.000.0000 1.000.000640.0000 640.000

36-
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ف
دي

ر
 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان رديف متفرقه

 1396سال بودجه اليحه  1395سال قانون بودجه 

درصد رشد اعتبار اليحه 

به  1396سال بودجه 

 1395سال قانون بودجه 

 جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه

0 0100.000100.000075.00075.000 توسعه سواحل جنوبی كشور از طریق شورورزيمطالعه  56-550000 25

150.000200.000350.000320.000150.000470.0003/113 ارتقاي ضریب خوداتكایی در توليد محصوالت راهبردي كشاورزي 59-550000 26

-1.200.000300.0001.500.0001.000.000225.0001.225.0007/16 تجارت، تبليغ و خرید تضمينی چاي كشورساماندهی توليد، فرآوري،  63-550000 27

7.000133.000140.00015.600200.000215.6009/122 پرورش ماهی در قفس 70-550000 28

؟ -01.000.0001.000.000500.000500.0001.000.000 هاي روغنیتوسعه كشت دانه 75-550000 29
-- - 1.500.000 1.500.000 0 - - - (3)ي فرعیهاي آب و خاک و شبكههاتقویت اعتبارات طرح-وزارت جهاد كشاورزي 105-550000 30

 - 100.000 0 100.000 - - - (4)ها و مراتعحریق جنگل يي اطفاهاهزینه -ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگل 121-550000 31

 جمع كل

 مأخذ: همان.

 مطرح شده است.« هاي حفاظت از اراضی كشاورزيهزینه -سازمان امور اراضی» با عنوان 1395ردیف مذكور، در قانون بودجه سال ( 1)

 كه در الیحه فعلی، چغندر قند هم لحاظ گردیده است.هاي روغنی اشاره كرده در حالی، ردیف مذكور، تنها به دانه1395در قانون بودجه سال ( 2)

 ردیف مذكور به عنوان ردیف جدید در الیحه فعلی مطرح شده است.( 3)

 ردیف مذكور به عنوان ردیف جدید در الیحه فعلی مطرح شده است.( 4)
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در مقایسه با اعتبار آن در  1396اي مرتبط با بخش كشاورزي در الیحه بودجه سال اعتبارات یارانه

 1/1درصدي، درخصوص اعتبارات متمركز درآمد ـ هزینه افزایش  2/46 افزایشبودجه سال گذشته 

 شود.درصدي مشاهده می 5/27هاي موردي )موقت( افزایش درخصوص اعتبارات ردیفدرصدي و 

اعتباري  كاهش ،1396ازجمله موارد منفی اعتبارات متفرقه بخش كشاورزي در الیحه بودجه سال 

 هایی چون: ردیف

 ي،ها و عوامل توليد كشاورزیارانه نهادهپرداخت  -

 ،یارانه نان-

ـ سرمایه اوليه صندوق-  ،گذاري در بخش كشاورزيهاي حمایت از توسعه سرمایهوزارت جهاد كشاورزي 

ي سنددار هاها و هزینه( قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضی زراعی و باغ5اعتبار موضوع ماده ) -

 ،كردن اراضی كشاورزي

( قانون الحاق 13ماده )« 1»التفاوت از كاالهاي وارداتی موضوع بند به اخذ مابه اعتبار مربوط -

 ت،موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دول

 ،ماده واحده قانون سازمان« 3»سازمان شيالت ایران ـ ایفاي تعهدات موضوع تبصره  -

 94كشاورزي و منابع طبيعی )به نسبت وري بخش ( قانون افزایش بهره13اعتبار موضوع ماده ) -

 ،درصد سازمان امور اراضی( 6ها و مراتع و آبخيزداري كشور و درصد سازمان جنگل

( قانون 17ها و مراتع آبخيزداري كشور ـ احيا و بازسازي عرصه منابع طبيعی ماده )سازمان جنگل -

 ،اصالح قانون معادن

( قانون نظام جامع 17هاي دامی و اجراي ماده )گوشت و اپيدمی كنترل واردات دام زنده و -

 70وري بخش كشاورزي و منابع طبيعی )( قانون افزایش بهره14ماده )« ب»دامپروري كشور و جزء 

 ،سهم مؤسسه تحقيقات علوم دامی(درصد  30درصد سهم سازمان دامپزشكی و 

درصد سهم  50خل و وارداتی )دار قندي توليد داهاي گازاعتبارات موضوع افزایش قيمت نوشابه -

 30وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جهت پيشگيري و درمان بيماران دیابتی، قلبی و عروقی، 

درصد سهم سازمان  20درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 

 ،هاي مشترک انسان و دام(دامپزشكی براي مقابله با بيماري

 ،بازسازي ذخایر آبزیان و بنادر صيادي ن شيالت ایران ـ مرمت و نگهداري مراكزسازما -

 ،وزارت جهاد كشاورزي ـ هزینه واحدهاي توليدي و خدماتی استانی -

ـ موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزیجات و سموم كشاورزي-  .سازمان حفظ نباتات 

 ،هاي طيورداروهاي دامی و واكسن اعتبارات موضوع عوارض واردات -

پذیر و ارتقاي نظام ( قانون رفع موانع توليد رقابت54اعتبارات موضوع ماده ) -سازمان امور اراضی -
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 ،مالی كشور

 ،صندوق بيمه محصوالت كشاورزي ـ پرداخت سهم دولت در پوشش بيمه محصوالت كشاورزي -

 ،ورزيمطالعه توسعه سواحل جنوبی كشور از طریق شور -

 .ساماندهی توليد، فرآوري، تجارت، تبليغ و خرید تضمينی چاي كشور -

ي گذشته، ها، همانند سال1396هاي متفرقه فصل كشاورزي الیحه بودجه سال در اعتبارات ردیف

پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهاي تضمينی محصوالت كشاورزي هاي الزم درخصوص حمایت

ها و ها و سایر بدهیالتفاوت سود و كارمزد و سایر یارانهجریمه تسهيالت و مابهو یارانه اصل و سود 

قانون تمركز وظایف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد ، در راستاي اجراي تعهدات

 ، با اقدام خریدهاي تضمينی الزم بخش كشاورزي، به درستی دیده نشده است.كشاورزي

 1396سال الیحه بودجه  هاي متفرقه بخش كشاورزي دراعتبارات ردیف موارد مثبتهمچنين 

  از افزایش: عبارتند

 ،یارانه نان -

( قانون الحاق موادي 13ماده )« 1»التفاوت از كاالهاي وارداتی موضوع بند اعتبار مربوط به اخذ مابه -

 ،به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

،اعتبارات موضوع جرائم و فروش صيدآالت و ادوات صياديسازمان شيالت ایران ـ  -

،( قانون سازمان دامپزشكی14سازمان دامپزشكی كشور ـ موضوع درآمد ماده )

هاي روغنی و چغندر تأمين سرمایه )سهم دولت( هاي حمایتی توسعه كشت دانهاجراي سياست

،هاي روغنیصندوق غيردولتی دانه

،خوداتكایی در توليد محصوالت راهبردي كشاورزيارتقاي ضریب 

پرورش ماهی در قفس

هاي تابعه در اليحه ها، مؤسسات و شركتو( بررسي اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي، سازمان

 1396بودجه سال 

هاي تابعه در الیحه بودجه سال اي وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهي سرمایههاداراییتملک  اعتبارات

 1395كه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال  شدهبينی ریال پيش ميليارد 77.034با اعتبار  1396

وزارت جهاد اي اعتبارات هزینه دهد.درصد را نشان می 136ریال رشدي معادل  ميليارد 32.642برابر 

بينی ریال پيش اردميلي 21.088با اعتبار  1396هاي تابعه در الیحه بودجه سال كشاورزي و دستگاه

ریال رشدي معادل  ميليارد 19.125برابر  1395گردیده كه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 

 دهد.درصد را نشان می 3/10
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ها، وزارت جهاد كشاورزي سازمان ايهاي سرمايهداراييتملکو  ايهزينه. مقايسه اعتبارات 11جدول 

 )ميليون ریال(  (1)5139و بودجه مصوب سال  6139اليحه بودجه سال هاي تابعه در شركت مؤسسات و

 رديف
شماره 

 بنديطبقه
 عنوان فصل/برنامه/طرح

اعتبارات 

اي در هزينه

قانون بودجه سال 

1395 

اعتبارات 

اي در هزينه

اليحه بودجه سال 

1396 

درصد 

 رشد

ات تملک اعتبار

ي هادارايي

در  ايسرمايه

قانون بودجه سال 

1395 

ات تملک اعتبار

ي هادارايي

در  ايسرمايه

اليحه بودجه سال 

1396 

 درصد رشد

1 
كاربردي جهاد ـ مؤسسه آموزش عالی علمی 

 كشاورزي
    0 

2 

 

سازمان تحقيقات، 

آموزش و ترویج 

 كشاورزي

 جمع كل سازمان تحقيقات

 آموزش و ترویج كشاورزي
      

سازمان تحقيقات، آموزش و 

 ترویج كشاورزي
      

و  هامؤسسه تحقيقات جنگل

 مراتع كشور
      

تحقيقات علوم  مؤسسه

 باغبانی
   0  -

تحقيقات برنج  مؤسسه

 (2)كشور
-  --  -

علوم مؤسسه تحقيقات 

 شيالتی كشور
     

مؤسسه تحقيقات ثبت و 

 گواهی بذر و نهال
      

مؤسسه تحقيقات اصالح و 

 تهيه بذر و نهال
      

       مؤسسه تحقيقات علوم دامی

مؤسسه تحقيقات 

 پزشكیگياه
     0

       مؤسسه تحقيقات خاک و آب

مؤسسه تحقيقات فنی و 

 مهندسی كشاورزي
     

پژوهشكده حفاظت خاک و 

 آبخيزداري
   0  0

 پژوهشكده بيوتكنولوژي

 كشاورزي
      

       سازمان دامپزشكی كشور 3

       مؤسسه رازي 4

       ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگل 5

6 
وزارت جهاد 

 كشاورزي

       جمع وزارت جهاد كشاورزي

       (3)وزارت جهاد كشاورزي

       يسازمان امور عشایر

هاي مؤسسه پژوهش

 ریزي، اقتصاد كشاورزيبرنامه
     0

      سازمان حفظ نباتات كشور

       سازمان چاي كشور

0 2 002 0 جهاد نصر مؤسسه

       سازمان امور اراضی كشور

شركت سهامی پشتيبانی 

 امور دام كشور
0 0 0   
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 رديف
شماره 

 بنديطبقه
 عنوان فصل/برنامه/طرح

اعتبارات 

اي در هزينه

قانون بودجه سال 

1395 

اعتبارات 

اي در هزينه

اليحه بودجه سال 

1396 

درصد 

 رشد

ات تملک اعتبار

ي هادارايي

در  ايسرمايه

قانون بودجه سال 

1395 

ات تملک اعتبار

ي هادارايي

در  ايسرمايه

اليحه بودجه سال 

1396 

 درصد رشد

شركت مادر تخصصی 

 خدمات كشاورزي
   0 0 0

 شركت مادر 

تخصصی بازرگانی 

 رانایدولتی

0 00   

       سازمان شيالت ایران 7

      تعاون روستایی ایرانمركزي سازمان  8

       جمع كل

 مأخذ: همان.

 اند.و فاقد اعتبارات تملكی بوده اند، لحاظ نشده ايهایی كه فقط شامل اعتبارات هزینهردیف 10در جدول شماره ( 1)

 .جدید( 2)

شامل جمع ردیف  (3) ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزي، وزارت جهاد  نهاد نمایندگی -هاي وزارت جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي  ردیف مذكور 

شاورزي  شاورزي    هزینه-ك شاورزي ملل متحد)فائو(، وزارت جهاد ك سازمان خواروبار ك شد كه هر كدام داراي اعتبار  -هاي نمایندگی  مركز نوغانداري می با

 اي بوده ولی فقط ردیف وزارت جهاد كشاورزي داراي اعتبار تملكی می باشد.هزینه

 

ضوع اجراي بند    سي اعتبارات مو ست   «2-8»ز( برر ابالغي مقام  كلي علم و فناوري، ي هاسيا

 معظم رهبري درخصوص امر پژوهش

ست   سيا افزایش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل  ي ابالغی مقام معظم رهبري در جهت هابا توجه به 

صد  4 سال   در صرف بهينه منابع و ارتقا  1404توليد ناخالص داخلی تا پایان  ، وريبهره يبا تأكيد بر م

ــال  ــته جدولی طراحی گردیده كه  1396در الیحه بودجه س ــال گذش ــور همانند س به منظور   كل كش

ي پژوهشــی و هاآن به دســتگاه مندرج در ي علم و فناوري، اعتباراتی به شــرحهاپيشــتازي در عرصــه

  الیحه( اضافه خواهد شد. 7ري )جدول فناو

 

 ابالغي ي كلي علم و فناوري،هاسياست «2-8»اعتبارات موضوع اجراي بند  .12جدول 

 )ميليون ریال(         مقام معظم رهبري مرتبط با بخش كشاورزي

 هزينه اي عنوان رديف
ي هاداراييتملک

 ايسرمايه
 جمع

 36000 10000 26000 مركز تحقيقات گياهان دارویی 113620-1

 4500000 2500000 2000000 سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي 134003-1

134003-2 
ي  هاهزینه-مراتع و هاتحقيقات جنگل مؤســســه 

 شناسیي گياههانگهداري باغ
18000 5000 23000 

 124000 32000 92000 ومراتع كشور هاتحقيقات جنگل مؤسسه 134003-4

 182000 32000 150000 تحقيقات علوم شيالتی كشور مؤسسه 134003-5

 46000 20000 26000 تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسه 134003-6

 137000 15000 122000 تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر مؤسسه 134003-7
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 هزينه اي عنوان رديف
ي هاداراييتملک

 ايسرمايه
 جمع

 25000 15000 10000 تحقيقات علوم دامی مؤسسه 134003-8

 80000 25000 55000 تحقيقات گياهپزشكی مؤسسه 134003-9

 76000 46000 30000 تحقيقات خاک و آب مؤسسه 134003-10

 30000 20000 10000 تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزي مؤسسه 134003-11

 26000 20000 6000 پژوهشكده حفاظت خاک و آبخيزداري 134003-12

 518800 260000 258800 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي 134003-13

 202000 170000 32000 رازي مؤسسه 136000-1

 90000 30000 60000 تحقيقات علوم باغبانی مؤسسه 134003-14

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

هاي گيريداراي جهت عنوان یكی از ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي بایدقوانين بودجه ساليانه به .1

هاي هاي اخير، كاهش قيمت نفت و وجود طرحكاهش مخارج دولت در طول سالباشد. زمانی مشخصی 

كشاورزي  بخشبا توجه به اهميت و جایگاه ویژه تمام ازجمله مشكالت فعلی كشور است. عمرانی نيمه

 ،ساز تحقق اقتصاد مقاومتی استاشتغال مولد، كه زمينه جادای و استقالل كشور ،مين امنيت غذاییأدر ت

هاي هدفمند و همراه با شاخصاعتبارات این بخش در متن لوایح بودجه ساليانه به نوعی  رودمیانتظار 

 پذیر ارائه شود.نظارت

، بدون 1396هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در الیحه بودجه سال ذكر است برخی برنامه شایان .2

كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي )مصوب توجه به قانون تمركز وظایف و اختيارات مربوط به بخش 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي  ها(، كه درخصوص واگذاري برخی برنامه1392

الذكر ذیل فصل طبق قانون فوق بایدباشد، ذیل فصل صنعت و معدن و فصل بازرگانی قيد شده كه می

 كشاورزي و منابع طبيعی آورده شود.

« 2-8»ماده واحده، به موضوع تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي بند  «13»تبصره « د»ند در مفاد ب .3

بنيان منطبق بر و توسعه اقتصاد دانش 1هاي كلی علم و فناوري ابالغی مقام معظم رهبريسياست

شرح مندرج هاي اقتصاد مقاومتی، از محل جابجایی اعتبارات مصوب هر دستگاه و اختصاص آن بهسياست

 :شودكه در این خصوص نكات ذیل ارائه می ، اشاره شده است1395قانون بودجه سال  14در جدول 

 .الذكر در الیحه شفاف نيستمنابع و مصارف بند فوق -

طبق مفاد این بند، لزوم تحقق جابجایی اعتبارات، به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و  -

 .این امر طبق احكام گذشته با عدم تحقق مواجه خواهد شد گيرد كهریزي صورت میبرنامه

                                                 
 .وريبهره يبا تأكيد بر مصرف بهينه منابع و ارتقا 1404توليد ناخالص داخلی تا پایان سال  درصد 4افزایش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل  .1
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درصد از بودجه  1، كه با هدف اختصاص 14هاي مندرج در جدول با توجه به فهرست دستگاه  -

شود كه نام برخی مؤسسات پژوهشی هاي اجرایی به امر تحقيقات طراحی شده است، مشاهده میدستگاه

ریزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستایی كه هاي برنامهپژوهشمثال مؤسسه براي  .از قلم افتاده است

بندي شده است، در جدول موصوف ذكر ازجمله مؤسسات تحقيقاتی ذیل وزارت جهاد كشاورزي طبقه

با عنوان  101052-7ميليارد ریال از ردیف  30شود نام مؤسسه مذكور درج و لذا پيشنهاد می ،نشده است

 به آن مؤسسه تخصيص یابد. 135000-1، تحت عنوان ردیف «جمهوریاستمعاونت علمی و فناوري ر»

توجه به ماده واحده قانون بيمه محصوالت كشاورزي و اساسنامه كنونی صندوق بيمه با  -

منظور تأمين قسمتی از سهم حق بينی اعتبارات الزم بهبر پيشكشاورزي حاكی از الزامات دولت مبنی

( قانون رفع موانع توليد 49و همچنين برابر مفاد ماده )« هاي احتمالی بيمهو جبران زیان يبيمه كشاورز

حق بيمه محصوالت  یارانه»بينی بر پيشویژه تبصره ذیل آن، مبنینظام مالی كشور و به يو ارتقا

زي گذاران كشاورسهم خود متناسب با سهم پرداختی بيمه (100%)صددرصد »و ميزان آن « كشاورزي

صندوق بيمه كشاورزي، توجه به موضوع  جهت پرداخت به« ردیف مستقل»و اختصاص « در سال قبل

 .استمربوطه ضروري 

بينی صحت ميزان سود تسهيالت و ضرر و زیانی كه در نتيجه خریدهاي تضمينی سازمان پيش .4

و اختيارات بخش  مركزي تعاون روستایی در جایگاه سازمانی در جهت اجرایی كردن قانون تمركز وظایف

پرداخت ضرر و زیان »هاي متفرقه با عنوان كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي بوده، در اعتبارات ردیف

التفاوت سود خریدهاي تضمينی محصوالت كشاورزي و یارانه اصل و سود جریمه تسهيالت و مابه یارانه

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

ازجمله نقاط ضعف الیحه فعلی، عدم توجه كافی به ضرورت تقویت بخش كشاورزي و اجرایی نمودن  .5

 باشد:قوانين مرتبط با بخش، درخصوص اعتبارات موضوعات ذیل می

 ـ تعيين تكليف اراضی واگذار شده و توسعه اراضی كشاورزي،

 هاي كشاورزي كشور،از عرصه ـ تهيه حدنگاري اراضی كشاورزي با اولویت حفاظت

ـ اتخاذ تدابيري درخصوص كاهش واردات بذر محصوالت زراعی، سبزي و صيفی و حمایت از 

 كنندگان بذور،اصالح

 سازي محصوالت كشاورزي،ـ رفع موانع و كمبودهاي ذخيره

 هاي كشاورزي و جلب مشاركت روستایيان،ها و تشكلـ تقویت بنيه مالی تعاونی

 هاي اقتصادي بخش كشاورزي.تنظيم بازارهاي كشاورزي و مدیریت ریسکـ تثبيت و 

وري و در راستاي اجراي تكاليف قانون برنامه پنجم و قانون افزایش بهره (22)ماده به استناد  اب .6

هاي اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد كشاورزي در قالب هاي دولت در برنامه ششم توسعه، سياستسياست
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)ناظرین  هاي ایجاد شده در جذب كارشناسان ناظر بخش كشاورزيظرفيتمندي از بهره

هاي جدیداالستخدام(، توانمندسازي توليدكنندگان و ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش فنی و یافته

اي سازمان تحقيقات، ، ميزان اعتبارات هزینهسسات و مراكز تحقيقاتیؤتحقيقاتی فراوان موجود در م

 یج كشاورزي به درستی لحاظ نشده است.آموزش و ترو

 1382قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال مصوب سال  (6)ماده  «ج»با توجه بند  .7

مجلس محترم شوراي اسالمی كه به مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه داده است هزینه 

 هيئتذر و نهال را بر اساس تعرفه قانونی مصوب ارائه خدمات فنی، شناسایی ارقام و كنترل كيفی ب

در تخصيص به  تأخير امناي ذیربط از توليدكنندگان اخذ نماید، لكن مشكالت مالی توليدكنندگان بذر و

ها به مؤسسه در سال زراعی جاري گردیده و موقع یارانه بذر به آنها سبب عدم پرداخت به موقع تعرفه

همچنين با توجه به افزایش نسبی سطح  .امكانپذیر خواهد بود 1396ال ناچاراً وصول بخشی از آن در س

زیركشت و به تبع آن افزایش ميزان توليد بذر و نهال، در سال آتی با افزایش درآمد اختصاصی مؤسسه 

دليل افزایش سطح نظارت، مقتضی است اعتبارات مؤسسه مذكور به ها، بهاز یكسو و افزایش هزینه

 .درستی دیده شود

مبلغ هفتصد ميليون دالر  1396در سال »: 1395قانون بودجه سال  «4»تبصره  «د»لزوم ابقاي بند  .8

هاي آبياري تحت براي طرح گيرد تا صرفاًاز محل صندوق توسعه ملی در اختيار بانک كشاورزي قرار می

فشار به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجراي طرح به 

 .«استگردد. تضمين باز پرداخت اعتبار مذكور بر عهده دولت صندوق توسعه ملی باز پرداخت می

نظور تشویق و جلب ه مب»: 1394سال بودجه قانون  «11»تبصره  «الف»لزوم ابقاي بند  .9

 هايبران و شركتآب هايتشكل و توليدي هايگذاران حقيقی و حقوقی بخش غيردولتی و تعاونیسرمایه

 تجهيز و تكميل احداث، در تسریع ها،آببندان احداث امر در كشاورزي هايشهرک و زراعی سهامی

 نوین هايكشاورزي و روششی، اجراي عمليات آب و خاک زهك و آبياري فرعی هايشبكه هايطرح

 هايطرح اعتبارات محل از استانی و ملی ییاجرا هايهمصرف آب و انرژي، دستگا سازيبهينه و آبياري

 تكميل و احداث نياز مورد اعتبارات 40201 و 40152 هايذیل برنامه مربوط ايسرمایه هايداراییتملک

به  باقيمانده و بالعوض صورتبه دولت همعنوان س به (85%) جدرصدهشتادوپن تا را موصوف هايطرح

یا كاالي مورد نياز در اجراي طرح  زمين تهاتر یا كارگر تأمين یا نقدي صورتبه بردارانبهره سهم عنوان

 «.یندپرداخت نما

با پتانسيل عملكرد باال، كيفيت مطلوب و نياز مبرم جامعه كشاورزي كشور به ارقام سازگار با توجه به  .10

هاي اصالح شده و عدم وابستگی به واردات بعضی از محصوالت مقاوم ، همچنين تهيه بذور و نهالو 

در ردیف اصالح و تهيه نهال و بذر، تمام این دستاوردها در حالی صورت پذیرفته است كه مؤسسه  ،زراعی
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نيز در  «هاهسایر هزین»بودجه ردیف  هاي پژوهشی نداشته ورا تحت عنوان هزینه «بندي»بودجه خود 

دليل عدم رشد متناسب بودجه، به حداقل ممكن رسيده هاي اخير، بنا بر مصوبات دولت محترم، بهسال

 است. 

 
 خذآمنابع و م

 (.هاماده واحده و پيوست)كل كشور  1396الیحه بودجه سال  .1

 .كل كشور 1395قانون بودجه سال . 2

ریزي و پيوند بين برنامه و بودجه، مركز نظام بودجه(: 1)درباره الیحه برنامه چهارم توسعه . قاسمی، محمد. 3

 .1382هاي مجلس شوراي اسالمی، پژوهش

 .1383هاي مجلس شوراي اسالمی، مركز پژوهش ،ریزي در قوه مقننهنقطه شروع اصالح نظام بودجه. قاسمی، محمد. 4

 .1387شوراي اسالمی، هاي مجلس ریزي، مركز پژوهشدرآمدي بر نظریه بودجه و بودجه. خضري، محمد. 5

 .1391هاي مجلس شوراي اسالمی، مجلس و بودجه؛ راهبردها و رویكردها، مركز پژوهش. 6

مسائل و )ریزي در ایران بودجه»در « ریزي در ایرانمبانی نظري بودجه و بودجه». اكبرنژاد، علیشبيري. 7

 .1381هاي مجلس شوراي اسالمی، ، مركز پژوهش«(هاچالش

اي در قواعد ناظر بر ارائه پيشنهادهاي بودجه. 2، كل كشور 1394بررسی الیحه بودجه سال  .آتشبار، توحيد. 8

 .1393هاي مجلس شوراي اسالمی، جریان بررسی الیحه بودجه، مركز پژوهش

 .1394، شهریورماه ت دولتئجمهور و اعضاي هيیاست محترم در دیدار رمقام معظم رهبري بيانات . 9

با  1395هاي الیحه بودجه سال ، مقایسه ماده واحده و تبصرهكل كشور 1395 بررسی الیحه بودجه سال. 10

 .1394هاي مجلس شوراي اسالمی، مركز پژوهشكل كشور،  1394قانون بودجه سال 
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 . بخش كشاورزي48 كل كشور 1396بررسی الیحه بودجه سال عنوان گزارش: 
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