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 كل كشور۱۳۸۹اليحه بودجه سال
 توسعه روستايي. ۱۳

 
 

 

 

 
 

 چكيده
 

در . ملي متوازن و پايدار داردتوسعه روستايي پايدار، اهميت اساسي در تحقق توسعه 
ريزي روستايي رسمي          ران با وجود سابقه برنامه            ي  ا يي حال حاضر، جامعه روستا         

هاي فراواني كه پس از انقالب اسالمي صورت                     نزديك به يك قرن و با وجود تالش                
توانند     انه، مي   يهاي سال    بودجه   .    مواجه است    ي ا  ده ي  و عد  ي اساس ي ها  گرفت، با چالش      
مي را در چارچوب اسناد باالدستي، در تأمين اعتبارات مورد نياز براي                              نقش بسيار مه

باشند                  شكل داشته  روستايي،  پايدار  توسعه  بودجه سال            .   گيري  اليحه  بررسي  ولي 
، حاكي از آن است كه اين بودجه ناتوان از تحقق اهداف اسناد باالدستي در                                     ١٣٨٩

بطه با توسعه روستايي دچار          اين اليحه، در را          .   زمينه توسعه روستايي پايدار است            
است                 اساسي  و ساختاري  محتوايي  كليشه             گونه   به .   ايراد  ديدگاه  همچنان  كه  اي   اي 

 ١٣٨٩   سال كالبدي، فيزيكي، عمراني و خدماتي بر توسعه روستايي در اليحه بودجه                            
غلبه داشته و توسعه روستايي در اين اليحه پيشنهادي، به منزله شهري كردن نواحي                             

در       يي  است      روستا گرفته شده  نظر  ز             .     ا بيش  گذشت  وجود  با  از   ٤همچنين   سال 
ريزي و نظارت بر           الزام دولت به تعيين متولي سياستگذاري، برنامه                    « تصويب قانون      

روستايي          ظرف     توسعه متوازن  تأكيد             »    ماه  ٣ در  اسالمي و   توسط مجلس شوراي 
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تار فرابخشي براي       ايجاد ساخ    « برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، تحت عنوان                )   ١٧٤( ماده    
گونه    ، هيچ  ١٣٨٩   سال ، اليحه بودجه      » مديريت هماهنگ توسعه روستايي و عشايري              

از  .   اي را براي تشكيل ساختار فرابخشي مذكور در نظر نگرفته است                          رديف بودجه       
برنامه                       عتبارات  ا كل  مجموع  هرچند  ديگر،  طرح      سوي  و  عمران            ها  و  خدمات  هاي 

بودجه               اليحه  بودجه         ١٣٨٩سال  روستايي، در  قانون  رشد   ١٣٨٨   سال  نسبت به   ،
هاي مذكور از كل          ها و طرح      درصدي داشته است، ولي سهم اعتبارات برنامه                   ٤٠/ ٢٨

 .  درصد است٤٥/١، تنها ١٣٨٩سال اعتبارات امور چهارگانه اليحه بودجه 
 

 مقدمه
 

روستاها به عنوان جايگاه اصلي توليد محصوالت كشاورزي، داراي نقش حياتي در                                   
تر، توسعه ملي،      از سوي ديگر، توسعه شهري و در يك مقياس وسيع                .   قتصاد هستند   ا 

ت در  يطوري كه عدم موفق         به .    با توسعه روستايي قرار دارد  در ارتباط و پيوند تنگاتنگ
 جهان  ي  در کشورها      يي  و روستا   ي ، شهر ي ا  ، منطقه  ي به اهداف توسعه مل        ياب يدست 

نظران توسعه را با       ، صاحب  يي و روستا     ي  در حل مشکالت جوامع شهر        يسوم و ناکام     
 و يي  و روستا   ي دن مسائل شهر    كر ت روبرو ساخته است که اصوالً جدا              ين واقع   ي ا 

توسعه کار صحيحي ن    ي  آنها در فرآ       ي انتزاع    يبررس    از  ي ار يسرچشمه بس  .   ستيند 
 و يي  و روستا   ي  نسبت به مشکالت شهر    يد انتزاع    ي ن د ي ها هم در ا      يدگ يچيتنگناها و پ    
به بيان ديگر، با        ) .   ١٣٨٥پور،     جمعه ( گر است  ي کدي  قرار دادن آنها در برابر               بدتر از آن،       

مكان                  و  ها  فضا بودن  مكمل  اصل  به  ملي       توجه  توسعه   ، توسعه         ها بدون  و شهري 
هاي شهري و روستايي تحت تأثير            امروزه سكونتگاه       .   پذير نخواهد بود      روستايي امكان      
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شواهد كنوني نيز حاكي از اين             .   رند  يكديگر بوده و به همديگر، وابستگي متقابلي دا                   
نشيني شهري ناشي از عدم توجه            روستايي بوده مشكالت حاشيه           ـ پيوستگي شهري  

 ).١٣٨٣رضواني، (به ارتقا نواحي روستايي است 
پس از انقالب اسالمي اقدامات شايان تقدير و قابل توجهي در زمينه توسعه نواحي                                

حيطه              در  محروم  و  به       روستايي  همچون  آموزش و                 هايي  اجتماعي،  تأمين  و  داشت 
پرورش، راهسازي، بهسازي مساكن روستايي، گازرساني، تأمين آب آشاميدني و برق،                                     

هاي عمراني و        ولي با وجود انجام فعاليت             .   انجام شده است      . . .   امكانات مخابراتي و           
معه شهري                          جا کاهش شکاف  هدف  با  ن،  وا فرا تي  لت            -خدما ا عد تحقق  و  يي  روستا

يل متعدد، اين اقدامات در دستيابي به توسعه روستايي پايدار، موفق                                اجتماعي، به دال        
اي مواجه       هاي اساسي و عديده        درحال حاضر جامعه روستايي ايران با چالش                  .   اند   نشده  

که    روستايي          « است  جمعيت  منفي  رشد  روستاها         « ،  » نرخ  تخليه  به      « ،  » روند  مهاجرت 
ور و    هاي اشتغال بهره       خت نبود زيرسا    « ،  » خردي اراضي کشاورزي            « ،  » نواحي شهري    

اتخاذ الگوهاي معيشتي         « ،  » بيکاري   « ،  » نيروي کار غيرماهر و آموزش نديده                 « ،  » مناسب 
طبيعي      « ،  » ناپايدار       استقرار نظام سلسله          « ،  » تخريب منابع  هاي   مراتبي سكونتگاه       عدم 

بودن و                             « ،  » روستايي    كوچك  و  جمعيت  مراكز  تعداد  جمعيتي،  نقاط  پراكندگي شديد 
» فقر « و  »   پذيري شديد از سوانح و حوادث طبيعي             آسيب«، »ها سياري از آباديناپايداري ب

هاي   آمار و ارقام حاكي از انتقال فقر روستايي به سكونتگاه                        .   ترين آنها هستند      از عمده    
طور كه     تواند همان      شهري، در عين تشديد فقر نواحي روستايي است كه اين موضوع مي                     

ها و   گيري بسترهاي كشمكش       رسيده است، سبب شكل    هانگتينتون در مطالعه خود به آن             
 . دشوسياسي آتي در نواحي شهري  ـ اعتراضات اجتماعي
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مي              كه  اسنادي  مهمترين  ز  ا توسعه                    يكي  تحقق  ز  ا ا  ر مطلوبي  ني  پشتيبا ند  ا تو
هاي   از آنجايي كه بودجه          .   انه هستند  يهاي سال    روستايي پايدار فراهم سازد، بودجه                  

ل  چارچو            يسا در  يد  با  ، نه قبيل                  ا ز  ا باالدستي  د  اسنا هداف  ا اساسي، سند       ب  نون  قا
هاي کلي ابالغي        سياست قانون اساسي و      وچهارم     چهل هاي اصل     سياست  ، انداز     چشم 

ه ديدگاه كلي      ئ منظور ارا  باشد، لذا به احکام اليحه پنجم پيشرفت و عدالت وبرنامه پنجم
 قرار گرفته و سپس       هاي مذكور به صورت اجمالي مورد اشاره                  در اين رابطه، سياست        

 و تفاوت آن با قانون           ١٣٨٩سال  موارد مرتبط با توسعه روستايي در اليحه بودجه                     
 و نيز ميزان انطباق اليحه بودجه با اهداف اسناد باالدستي مورد                            ١٣٨٨   سال بودجه   

 .گيرد بررسي قرار مي
 

 اسناد باالدستي
 

، ارتقا نسبي سطح درآمد          رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي         دستيابي به عدالت اجتماعي،           
 و نيز مبارزه با فقر و تبعيض، مواردي هستند كه در                      سرانه و رسيدن به اشتغال کامل           

شتاب بخشيدن به رشد      .   اند    مورد تأكيد قرار گرفته       انداز جمهوري اسالمي ايران چشمسند 
منابع   وري     هاي اقتصادي و بهره          يي بنگاه   آ  کار  ي ارتقا     تأمين عدالت اجتماعي،           اقتصاد ملي،     

هاي   افزايش سهم بخش       پذيري در اقتصاد ملي،           افزايش رقابت         مادي و انساني و فناوري،             
هاي  سياستنيز از ...  وافزايش سطح عمومي اشتغال خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي،

آيند كه نواحي روستايي نقش مهمي              به شمار مي    قانون اساسي     وچهارم     چهل کلي اصل   
يفا              مي  ا آن  در  نند  ديگر،         .   دننك توا بخش    « از سوي  به سيما يهويت  روستا،     ي   و   شهر 

 پيشرفته براى     ي رعايت معيارها       ، ي اسالم  ـ  ي ايران    ي  معمار  ي  و روزآمدساز       يبازآفرين     
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 روستاييان    يارتقا سطح درآمد و زندگ           « و  »    بناها و استحكام ساخت و سازها         يايمن  
، صنايع يت صنعي، گسترش كشاورزيتوسعه روستاي يها و كشاورزان با تهيه طرح

 با هدف   ، ي  محصوالت كشاورز       ي گذار  قيمت   و خدمات نوين و اصالح نظام           يروستاي   
 ، ي  برنامه پنجم توسعه اقتصاد        ي كل ي ها  سياستاز جمله     »   تأمين عدالت اجتماعي        

، مرتبط با توسعه روستايي هستند كه             ايران    ي اسالم  ي  جمهور  ي و فرهنگ   ياجتماع   
  .توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديده است

ايجاد     حمايت از    « در اليحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت نيز مواردي همچون                        
خصوصي و                          بخش  توسط  روستايي  و  عشايري  فرهنگ سنتي  و  آثار  حفظ  مراكز 

مناطق                                 آن  گردشگري  توسعه  منظور  به  تعاوني  و  غيردولتي  عمومي  ، » نهادهاي 
ينه                                 «  هز فت  يا ر د و  جنگلي  هاي  روستا و  طق  منا به  ني  زرسا گا لويت  و قيمت   ا با   

) معماري بومي     ( ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني ـ اسالمي                    « ،  » ترجيحي  
ساماندهي تعامالت      « ،  » و تقويت تعامالت اجتماعي در فضاهاي شهري و روستايي                     

 نفر با   ١٠٠ر ٠٠٠اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فيمابين شهرهاي با جمعيت بيش از                       
ر تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و              منظو  هاي واقع در حريم آنها، به               روستا  

» شهرها  براي روستاهاي واقع در حريم كالن                 هادي     تهيه و اجراي طرح        « ،  » روستايي   
سوي ديگر در ماده        از  .   اند   ي مورد تأكيد قرار گرفته          در رابطه با بحث توسعه روستاي           

 :  اين اليحه كه اختصاص به توسعه روستايي دارد، اينچنين آمده است)۱۷۴(
ت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري،                     دول   
هاي اجرايي، ارتقا سطح درآمد       راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه ريزي،  برنامه

 هاي موجود بين جامعه         يان و كشاورزان و كاهش نابرابري                ي و كيفيت زندگي روستا       
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 :  به عمل آوردهاي زير را عشايري و جامعه شهري، اقدام روستايي، 

 ايجاد ساختار مناسب فرابخشي براي مديريت هماهنگ توسعه روستايي و                       ) الف  
 .عشايري

رتقا شاخص     ) ب  ا برنامه                               تهيه  و  نوين  خدمات  ئه  را ا و  روستايي  توسعه  هاي 
 .اي و محلي بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه اولويت

وستايي با اولويت توسعه           حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع ر               ) ج 
ها    كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده                ـهاي صنعتي    ها و زنجيره      خوشه 

دستي و                                    همچنين صنايع  روستايي وجود دارد و  عوامل توليد آن در جغرافياي  و 
هاي   خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان                                 

 .داراي قابليت توسعه

 .هاي فاقد شوراي اسالمي  تعيين الگوي مديريت در آبادي)د

ز      ) هـ  ا يت  حما يري و                           صندوق     عشا و  يي  روستا د  خر ت  ا ر عتبا ا محلي  ي  ها
مين منابع    أالحسنه توسعه اشتغال روستايي با هدف ت             ها و صندوق قرض       الحسنه   قرض  

 .مالي خرد روستايي

هاي   ظايف يكي از بانك        ايجاد بانك تأمين مالي خرد از طريق تغيير و تبيين و                    ) و 
 .موجود يا ايجاد بانك جديد

و )   از شهر به روستا     ( هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس               تدوين سياست   ) ز 
 .تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه

ايمن                    ) ح  و  بازسازي  نوسازي،  بهسازي،  مسكن                 و  محيط  كالبدي  سازي ساختار 
اسالمي با مشاركت مردم، دولت و نهادهاي                      ـ  ايراني     بر الگوي معماري          ستايي مبتني  رو  

 .عمومي
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اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و    آموزش فني و حرفه) ط
 .هاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليت

وچك و متوسط     ك يزاي  اي كارآفريني و اشتغال         ه  قرار فعاليت    تساماندهي و اس     )   ي 
 .هاي مالي و اعتباري توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق

رساني    منظور خدمات      هاي روستايي به       ا در قالب مجموعه       ساماندهي روستاه      ) ك 
 .بهتر و مؤثرتر

 خانوار و پوشش       ٥٠ونقل بار و مسافر در روستاهاي باالي                    ساماندهي حمل    ) ل 
 .هاي روستايي سازي شبكه راه ايمنهاي نگهداري و  برنامه

ب    ل        همچنين  جه سا د بو مه  ١خشنا ٣ ٨ يجاد                 ،  ٩ ا و  عي  جتما ا لت  ا عد گسترش 
ارتقا      ، کيد بر کاهش فاصله طبقاتي و توسعه مناطق روستايي                أهاي برابر، با ت         فرصت 

وکار،     بهبود فضاي کسب       ، وري کليه عوامل شامل نيروي کار، سرمايه و انرژي                        بهره  
وکيفي نظام     يّ گسترش کم     ، يت از حضور فعال بخش غيردولتي             توسعه رقابت و حما      

کيد بر رويکرد انسان سالم           أت   ، کيد بر اصالح ساختارهاي موجود           أتامين اجتماعي با ت       
جامعه            جانبه  همه  جهت سالمت  نرم        ، در  نهضت  کسب                تقويت  و  پژوهش  و  افزاري 

منابع انساني      مين  أکارآمدسازي نظام آموزشي کشور براي ت                   ، هاي مورد نياز        وري   افن 
نياز       رتقا         ، مورد  ا به  هتمام  ا توليد      ي   در  کيفيت  جمله        ،   از  را  اساسي و            راهبردهاي 

 .، اعالم كرده است١٣٨٩گيري کلي اليحه بودجه سال  جهت
هاي كلي اسناد باالدستي، اليحه بودجه                مشي  حال پس از بررسي راهبردها و خط              

 . گيرد قرار ميهاي كلي مورد بررسي   و انطباق آن با سياست١٣٨٩سال 
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 ۱۳۸۹سال شناسي تحليل اليحه بودجه  روش
 

هاي مرتبط با مديريت خدمات و عمران روستايي كشور در           طور كلي ارزيابي برنامه به
ريزي    ، به دليل ساختار بخشي و پراكنده حاكم بر نظام برنامه                    ١٣٨٩اليحه بودجه سال 

ات و عمران روستايي كشور          روستايي، با دشواري فراواني مواجه است، چرا كه خدم                        
هاي مربوطه، در قالب فصول مختلف از                 فاقد متولي جامعي بوده و در نتيجه، برنامه                   

يري                     « قبيل   عشا و  يي  وستا ر  ، ي ن شهر ا عمر و  و سالمت      « ،  » مسكن  اشت  ، » بهد
هاي    و وزارتخانه        پخش شده  »   رفاه و تأمين اجتماعي         « و  »   كشاورزي و منابع طبيعي         « 

گوناگوني، شامل وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت                                         
دار اين تكاليف و         نيرو، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي عهده                                 

هاي   ها و متوليان، برخي از برنامه               بر مشكل پراكندگي برنامه           عالوه   .   اند   وظايف شده    
و                  نواحي شهري  بين   ، مربوطه بين                   فصول  تفكيك  ا  لذ و  ه  بود مشترك  يي  روستا

 . هاي شهري و روستايي آنها مشكل است بودجه
بودجه                       ا  بتد ا  ، لعه مطا ين  ا در  ين  برا برنامه              بنا كليه  به  مربوط  ويژه       هاي  هاي 

، ١٣٨٩ و اليحه بودجه       ١٣٨٨روستايي و عشايري، از فصول مختلف قانون بودجه                      
، » راهبري آب روستايي          « ،  »  عشاير  ساماندهي   « مستخرج گرديد كه شامل پنج برنامه             

هاي   راهبري طرح      « ،  » خدمات سالمت روستاييان         « ،  » راهبري طرح كالبدي روستايي             « 
 با عنوان    ١٣٨٩البته برنامه جديدي در اليحه بودجه                  .   شوند  مي »   مديريت روستايي       

افزوده شده است كه         »   منابع طبيعي     كشاورزي و      « در ذيل فصل      »   آموزش روستاييان        « 
برانگيز، عدم اختصاص            ولي نكته تعجب    .    وجود نداشته است      ١٣٨٨جه  در قانون بود       

بنابراين در مطالعه كنوني، برنامه مذكور در محاسبات     . گونه بودجه براي آن است هيچ
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هاي ويژه روستايي،           پس از بررسي اطالعات مربوط به برنامه                  .   مدنظر قرار نگرفت        
هاي ديگري كه كلي بوده و خاص              هاي روستايي قيد شده در قالب برنامه                طرح   بودجه   

 و اليحه بودجه       ١٣٨٨   سال قانون بودجه      ( نواحي روستايي نيستند، از منابع مذكور                  
طرح     .   استخراج شد   )   ١٣٨٩سال   طرح   ٧ها شامل    اين  يجاد   «      فاضالب   تأسيسات    ا

 ـ اولويت      داراي       روستاهاي      فاضالب    تأسيسات    ايجاد   «   ،  » اولويت      داراي       روستاهاي    
، » روستايي     ارزش      با   بافت    بهسازي   « ،  » روستايي     مسكن   زي  بهسا   جامع  « ،  » وامي   

 جامع    مطالعات   « و  »   روستاها     بهسازي   « ،  » روستاها     كالبدي     توسعه   جامع    مطالعات   « 
 . شود مي» روستاها اقتصادي توسعه

 
 ١٣٨٩توسعه روستايي در اليحه بودجه سال 

 

چنان ديدگاه     دهد، هم     الذكر نشان مي       هاي فوق     ها و طرح     طور كه عناوين برنامه           همان  
اي كالبدي، فيزيكي، عمراني و خدماتي بر توسعه روستايي در اليحه بودجه                                   كليشه 
 غلبه داشته و توسعه روستايي در اين اليحه پيشنهادي، به منزله شهري                       ١٣٨٩سال  

لذا در اين مطالعه، به جاي توسعه               .   كردن نواحي روستايي در نظر گرفته شده است                  
بر اين، اغلب        عالوه   .   شود  و عمران روستايي استفاده مي           روستايي، از اصطالح خدمات            

فصل مسكن و عمران شهري،        « هاي روستايي، در قالب يك فصل كلي با عنوان                    برنامه   
در واقع،      .   آورده شده كه داراي سوگيري كامالً شهري است                    »   روستايي و عشايري       

 ٤ آنها تنها     برنامه است كه از ميان         ٣٧ شامل ١٣٨٩فصل مذكور در اليحه بودجه سال 
مل                                     كه شا است  خته  ا د پر يي  وستا ر ن  ا عمر بحث  به  ختصاصي  ا ر  طو به  مه  نا بر

عشاير      « هاي    برنامه    روستايي           « ،  » ساماندهي  كالبدي           « ،  » راهبري آب  طرح  راهبري 
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طرح       « و  »   روستايي    روستايي           راهبري  مديريت  بين    .   شود   مي »   هاي  برنامه    ٣٣از   
  برنامه شهري و    ٧داراي عنوان كلي،             برنامه    ٢٢،  ١٣٨٩ سال  باقيمانده اليحه بودجه          

به      ٤ مه  نا بر مشترك شهري           است      ـصورت  يي  وستا ر ح         .     طر رسي  بر لبته  هاي   ا
عنوان    به .    هستند هاي كلي و مشترك، نشان دهنده آن است كه اغلب آنها، شهري         برنامه

طرح                               رات  عتبا ا در  يي  روستا و  آب شهري  مه  برنا  ، يي            نمونه را ا د تملك  هاي   هاي 
هاي   هيچ طرحي را در نواحي روستايي ندارد و يا برنامه سامانه                            اي خود،       سرمايه  

 طرح خود را به فاضالب          ٢ طرح تنها    ٢٥اعتبارات مذكور، از بين              « پساب و فاضالب      
ندهي كالبدي شهري و روستايي،           ما همچنين برنامه سا    .   روستايي اختصاص داده است           

 .ص داده است طرح را به امور روستايي اختصا٣ طرح خود، تنها ١٨از بين 
هاي مرتبط با عمران و           ها و طرح     حال در ادامه، آمار و ارقام مربوط به برنامه                           

بودجه                  اليحه  روستايي در  هاي    بررسي گرديده و سپس با شاخص           ١٣٨٩خدمات 
 برنامه خاص     ٤مقايسه بين بودجه       .   شود   مقايسه مي   ١٣٨٨مشابه آن در قانون بودجه             

حاكي از آن است        »   ي، روستايي و عشايري         فصل مسكن و عمران شهر      « روستايي در      
در  »   ساماندهي عشاير     « اي برنامه       اي و تملك دارايي سرمايه            كه مجموع اعتبارات هزينه          

 ١١٣/ ٥، رشد قابل توجه       ١٣٨٨   سال  نسبت به ارقام مصوب        ١٣٨٩سال  اليحه بودجه      
، » ايي راهبري آب روست        « هاي    البته ميزان اين تغيير در رابطه با برنامه                  .   درصدي دارد       

كمتر يا   »   هاي مديريت روستايي          راهبري طرح       « و  »   راهبري طرح كالبدي روستايي              « 
همچنين در بين     .    درصد است   -٦٣/ ٩٦ و  ١٨/ ٧٨،  ١٠/ ٤٧ترتيب برابر با        منفي بوده و به      

اي   هاي سرمايه     اي و تملك دارايي            ، مجموع اعتبارات هزينه            ١٣٨۹-١٣٨۸هاي    سال 
 و ۳۴/ ۴۸ها، به ترتيب رشد         نيز ساير طرح    و  »   خدمات سالمت روستاييان         « برنامه    
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البته الزم به ذكر است كه به جز برنامه ساماندهي عشاير و                      .   درصدي دارد         ۱۲۲/ ۸۹
 . اي هستند هاي سرمايه هاي ديگر، فاقد اعتبارات تملك دارايي ها، برنامه ساير طرح

 و عمران هاي ويژه خدمات ها و طرح اي برنامه طور كلي، مجموع اعتبارات هزينه به
 ميليون ريال بوده است كه با            ٨٤٠٩١٢١بر   ، بالغ   ١٣٨٨   سال روستايي در قانون بودجه           

 ١٣٨٩سال  ميليون ريال در اليحه بودجه              ١١٠٦٥٧٣٠ درصدي، به مبلغ       ۳۱/ ۵۹رشد  
هاي   ها و طرح     اي برنامه      هاي سرمايه     همچنين مجموع اعتبارات تملك دارايي               .   رسد  مي 

 ميليون ريال     ١٨٤٣٧٦٤،  ١٣٨٩   سال  در اليحه بودجه       ويژه خدمات و عمران روستايي             
، رشد   )  ميليون ريال     ٧٩٣٧٥٣  ( ١٣٨٨   سال است كه نسبت به رقم مشابه قانون بودجه              

مي       ۱۳۲/ ۲۸ نشان  درصدي  برنامه                   از  .   دهد     اعتبارات  كل  مجموع  ديگر،  ها و   سوي 
 ٩٢٠٢٨٧٤ درصدي داشته و از ميزان              ٤٠/ ٢٨هاي مذكور، در اين مدت رشد                 طرح  

البته با    .   رسد   مي ١٣٨٩ ميليون ريال در سال         ١٢٩٠٩٤٩٤، به   ١٣٨٨يون ريال در       ميل 
هاي پژوهش نشان        اي، يافته      هاي سرمايه     وجود رشد قابل توجه اعتبارات تملك دارايي                   

هزينه                             مي  اعتبارات  اعتبارات در مقايسه با  كه حجم اين  پايين است         دهد  بسيار  . اي 
اي از كل اعتبارات مربوط به                  هاي سرمايه     يطوري كه سهم اعتبارات تملك داراي                  به 

 و ١٣٨٨   سال هاي ويژه خدمات و عمران روستايي، در قانون بودجه                          ها و طرح     برنامه   
 ). ٢ و١جداول ( است ۲۸/۱۴ و ۶۳/۸ترتيب  ، به١٣٨٩سال اليحه بودجه 
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هاي خدمات و عمران روستايي، در اين                   ها و طرح     رات برنامه      هرچند مجموع كل اعتبا       
هاي مذكور از        ها و طرح      درصدي داشته است ولي سهم اعتبارات برنامه             ٢٨/٤٠مدت رشد 

، ١٣٨٩سال   و اليحه بودجه        ١٣٨٨   سال كل اعتبارات امور چهارگانه قانون بودجه                        
جالب .  درصد است٤٥/١ و ٤٢/١ترتيب برابر با  دهنده ميزان بسيار اندكي است كه به نشان

 تنها بخشي از اقتصاد روستايي             آن است كه سهم فصل كشاورزي و منابع طبيعي كه                  
 ۲/ ۹۱ و  ۲/ ۷۵( هاي مذكور باالتر است           بودجه   امور چهارگانه        آيد از اعتبارات           شمار مي   به 

تر، مقادير مربوط به اين فصل نيز بسيار اندك است                         ، هرچند كه در نگاه كلي           ) درصد  
 ).  ٣ول جد(
 

 هاي عمران و خدمات روستايي و عشايري از كل بودجه ها و طرح  سهم برنامه.٣جدول 
 مصارف

هاي عمومي و  هزينه
 اختصاصي

اعتبارات تملك 
اي هاي سرمايه دارايي

سهم از كل  جمع كل
اعتبارات بودجه

يف
رد

 

 عنوان فصل
قانون 
بودجه 
١٣٨٨ 

 اليحه
 بودجه
١٣٨٩ 

قانون 
بودجه 
١٣٨٨ 

اليحه 
بودجه 
١٣٨٩ 

قانون 
 بودجه
١٣٨٨ 

اليحه 
بودجه 
١٣٨٩ 

قانون 
بودجه 
١٣٨٨ 

اليحه 
بودجه 
١٣٨٩ 

١ 
هـاي  ها و طرح    برنامه

ــدمات ــران و خـ عمـ
روستايي و عشايري

٨٤٠٩١٢١١١٠٦٥٧٣٠٧٩٣٧٥٣١٨٤٣٧٦٤٩٢٠٢٨٧٤١٢٩٠٩٤٩٤۴۲/۱ ۴۵/۱ 

كشاورزي و منـابع ٢
 ۹۱/۲ ٩٢٣٨٩٤٧١١٤٥٢٩٧٣٨٦١٠٠٤٧١٤٣٧٨٠١٨١٧٨٤٨٩٩٤٢٥٨٣٠٩٩١۷۵/۲ طبيعي

٤٧٢٨٠٧٤٦٢٦٣٤٧٧٤٥٧٠١٧٦٠٦٤٥٢٢٥٣٨٨٥٧٥٠٦٤٨٨٧١٩١٤٨٨٨٦٦٠٣٢٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠ جمع امور چهارگانه
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 گيري و پيشنهادها نتيجه
 

، در رابطه با توسعه روستايي دچار ايراد محتوايي و ساختاري                          ١٣٨٩   سال اليحه بودجه     
اي كالبدي، فيزيكي، عمراني و              حه، كماكان ديدگاه كليشه         طوري كه در الي         به .   اساسي است  

منزله شهري                             روستايي، به  توسعه  داشته و  روستايي، غلبه  توسعه  خدماتي نسبت به 
 ٤بر آن، با وجود گذشت بيش از              عالوه   .   كردن نواحي روستايي در نظر گرفته شده است                

ريزي و نظارت        ، برنامه    الزام دولت به تعيين متولي سياستگذاري              « سال از تصويب قانون         
توسط مجلس شوراي اسالمي و تأكيد ماده             »    ماه  ٣ در ظرف     بر توسعه متوازن روستايي         

ايجاد ساختار فرابخشي براي مديريت               « برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، تحت عنوان                  ) ١٧٤( 
نگري   ، هنوز از ديدگاه بخشي          ١٣٨٩، اليحه بودجه       » هماهنگ توسعه روستايي و عشايري          

برنامه       رك پيروي     و  فصول و                             ده  بين  در  روستايي  خدمات  و  عمران  به  مربوط  هاي 
اي را براي تشكيل  ده است و اين اليحه هيچ رديف بودجهشهاي مختلف پراكنده   وزارتخانه

 . ساختار فرابخشي مذكور در نظر نگرفته است
هاي مديريت       راهبري طرح      « هاي انجام شده، اعتبارات برنامه                  همچنين طبق بررسي    

هاي   مواجه است كه با توجه به چالش              ١٣٨٩با رشد منفي در اليحه بودجه            »   وستايي  ر 
طور كلي، سهم      از سوي ديگر، به       .   عمده مديريت روستايي كشور، اين امر جاي سؤال دارد     

هاي خدمات و عمران روستايي از كل اعتبارات امور چهارگانه                              ها و طرح     اعتبارات برنامه        
بر آن، از آنجايي كه            عالوه   .   درصد در نظر گرفته شده است       ٤٥/١، تنها ١٣٨٩اليحه بودجه 

هاي   ها و طرح     اي از كل اعتبارات مربوط به برنامه                  هاي سرمايه     سهم اعتبارات تملك دارايي           
است، بنابراين   درصد۲۸/۱۴، تنها ١٣٨٩ويژه خدمات و عمران روستايي، در اليحه بودجه 

ي                          مي  ا نايي  توا  ، مذكور بودجه  كه  گفت  تشكيل                 توان  براي  الزم  يتي  حما فضاي  د  جا
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 . جانبه براي توسعه روستايي را ندارد هاي موردنياز و همه ظرفيت
همچون ارتقا سطح درآمد و                                    باالدستي، مواردي  اسناد  اين در حالي است كه 

كشاورزان، كاهش شكاف شهري                         زندگي روستاييان و  روستايي و بهبود        ـ كيفيت 
، ايجاد ساختار فرابخشي مناسب براي مديريت                   وري    عدالت اجتماعي، افزايش بهره               

آفريني مشاغل روستايي در قالب گسترش               يكپارچه توسعه روستايي و عشايري، تنوع              
كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي، خدمات گردشگري، حمايت از تأمين مالي خرد، 

را در    . . .   و )   از شهر به روستا     ( هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس              تدوين سياست   
بنابراين شايسته آن است كه با توجه             .   اند   باب توسعه روستايي، مورد تأكيد قرار داده                   

بودجه سال    هاي اساسي نواحي روستايي كشور و نيز نظر به اينكه                      ماندگي    به عقب  
اي تنظيم     گونه   بايد به   ،   پيشرفت و عدالت       عنوان نخستين سال برنامه پنجم           ه ب ، ١٣٨٩

توسعه روستايي را         دهن   عوامل و منابع شتاب        شود كه    ده و پايه       كر سازماندهي     ده 
براي                                  بيشتري  فراهم سازد، سهم  روستايي  يدار  پا توسعه  تحقق  براي  را  مناسبي 

ها و   اي برنامه      هاي سرمايه     اعتبارات روستايي به طور عام و اعتبارات تملك دارايي                            
هاي   تطور خاص، اختصاص داده شود تا با استفاده از آن ظرفي                         هاي روستايي به      طرح

هاي مورد نياز ايجاد گردند و عالوه بر آن، تكليف بودجه                                اي و زيرساخت        توسعه 
همچنين اليحه بايد از        .   د شوموردنياز براي ايجاد ساختار فرابخشي نيز بايد معين                        

ديدگاه عمراني صرف و محدود نسبت به توسعه روستايي را كنار گذاشته و بايد                                 
مينه امور مورد تأكيد اسناد باالدستي، همچون                 هاي مشخصي را در ز         ها و طرح     برنامه   

تنوع            خرد،  مالي  كيفيت                           تأمين  ارتقا  گردشگري،  خدمات  روستايي،  مشاغل  آفريني 
 .در نظر گيرد... زندگي روستاييان و



____________________________________________________ 
 

 

١٧

  و مآخذمنابع
 

 انتشارات     ، ها  ها و روش      ديدگاه    :   ريزي توسعه روستايي        اي بر برنامه       مقدمه  .   پور، محمود      جمعه .   ۱
 .۱۳۸۵، سمت

،  نشر قومس   ، ريزي توسعه روستايي در ايران                اي بر برنامه       مقدمه  .   رضواني، محمدرضا      .   ۲
۱۳۸۳. 

 



 
 

 

 
 
 

 ۱۰۱۰۵: شماره مسلسل  شناسنامه گزارش
 توسعه روستايي. ۱۳ كل كشور ۱۳۸۹اليحه بودجه سال  :عنوان گزارش

 
 

 )گروه كشاورزي( مطالعات زيربنايي :نام دفتر
  ورمزيارياله حجت :تهيه و تدوين
 حسين صفايي :ناظر علمي
 معاونت پژوهشي: متقاضي

 ــــــ: ويراستار تخصصي
 ــــــ :ويراستار ادبي

 
 

 : هاي كليدي واژه
 توسعه روستايي. ۱
 ساختار فرابخشي. ۲
 شهري كردن نواحي روستايي. ۳
 
 

 ۱۷/۱۱/۱۳۸۸: تاريخ انتشار
 

 


