
 

 

 

 

 

 

 

 

 760شماره چاپ:         دوره دهم ـ سال دوم

 348 شماره ثبت:       21/9/1396تاريخ چاپ: 
 

 

 کل کشور 1397ربرسي اليحه بودهج سال 

کشاورزي  بخش  .10

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ............................................................................................................................................................................. مديريتي خالصه

 2 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................. 1397 سال بودجه اليحه واحدهماده در كشاورزي بخش با مرتبط هايتبصره

 4 ............................................................................................ 1396 سال بودجه حهيال در يعیطب منابع و يكشاورز فصل

 18 ................................................................................................... توسعه ششم برنامه قانون در طبیعي منابع و كشاورزي

 20 .................................................................................................................................................................................. يریگجهینت

 22 ..................................................................................................................................................................................... شنهادهایپ

 24 .......................................................................................................................................................................................هاوستیپ

 30 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 _____________________________________________________________  

 

 

1 

 کل کشور 1397بررسي اليحه بودجه سال 

 کشاورزي بخش .10

 

 

 

 

مورد بررسي قرار گرفته است.  1397گزارش اعتبارات بخش كشاورزي در اليحه بودجه سال در اين 

 1397اي ملي فصل كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه سال سرمايههاي دارايي تملك اعتبارات

هاي اراييد تملك بیني گرديده كه نسبت به اعتبارمیلیارد ريال پیش 22،736برنامه، با اعتبار  48در قالب 

میلیارد ريال برابر  42،540معادل  1396اي ملي فصل كشاورزي و منابع طبیعي قانون بودجه سرمايه

اي فصل كشاورزي از محل منابع عمومي و اختصاصي دهد. اعتبارات هزينهدرصد كاهش را نشان مي 5/46

ار متناظر آن در سال گذشته میلیارد ريال بوده كه در مقايسه با اعتب 11،303 مبلغ ،1397در اليحه 

اي كل كشور در اليحه بودجه درصد افزايش يافته است. اعتبارات هزينه 3/9میلیارد ريال(،  10،338)

میلیارد ريال قانون  2،538،193میلیارد ريال است كه نسبت به اعتبار  2،764،281برابر  1397سال 

 دهد.درصد رشد را نشان مي 9/8برابر  1396بودجه سال 

هاي تابعه در اليحه بودجه اي وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات

بیني شده كه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال پیشمیلیارد ريال  26،548با مبلغ  1397سال 

اي وزارت هزينه دهد. اعتباراتدرصد كاهش را نشان مي 2/43میلیارد ريال، معادل  46،768برابر  1396

میلیارد ريال نیز در  22،950با اعتبار  1397هاي تابعه در اليحه بودجه سال جهاد كشاورزي و دستگاه

درصد را  4/28میلیارد ريال، رشدي معادل  17،869، برابر 1396مقايسه با اعتبار مشابه قانون بودجه 

  دهد.نشان مي

اي و موقت( وزارت جهاد هزينه-اي، درآمداي )يارانهمتفرقه هزينه هايرديف جمع كل اعتبارات ملي

قانون بودجه سال به كه نسبت است  میلیارد ريال 75،712 مبلغ ،1397كشاورزي در اليحه بودجه سال 

درصد كاهش داشته است. همچنین  1/33، به میزان میلیارد ريال 113،200با اعتباري معادل  1396

در اليحه  اي وزارت جهاد كشاورزيسرمايههاي دارايي تملك هاي متفرقهي رديفجمع كل اعتبارات مل

با اعتباري  1396كه نسبت به قانون بودجه سال  است میلیارد ريال 34،819 مبلغ ،1397بودجه سال 

هاي درصد افزايش داشته است. همچنین كل اعتبارات رديف 107، به میزان میلیارد ريال 16،822معادل 

رسیده  میلیارد ريال 110،531، به رقم 1396درصدي نسبت به قانون بودجه سال  15قه با كاهش متفر

 است.
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اعتبارات اختصاصي( وزارت جهاد استثناي بهدر مجموع كل اعتبارات ملي عمومي و متفرقه )

 تملك ،ريال(میلیارد  90،424) اي، اعتبارات هزينه1397هاي تابعه در اليحه بودجه كشاورزي و دستگاه

نرخ رشدي ترتیب ، بهمیلیارد ريال( 148،634) و مجموع میلیارد ريال( 58،209) ايسرمايههاي دارايي

 اند. داشته -6/20و  -5، -3/28ا برابر ب

 

 مقدمه

 يادهانه تیوضع به بسته رونيازا و كننديم میتنظسالیانه  هادولت كه است يسند نيترمهم بودجه

 در. دارد وجود بودجه ياجرا و بيتصو ن،يتدوفرآيند  در يزنچانه از يمختلف سطوح ،ينظارت و يمدن

 همواج يجد اریبس راتییتغ با مجلس در بيتصوفرآيند  در بودجه ۀحيال گاه رانيا ياسیس ساختار

مورد  راتییتغ تا دانديم يامکان را آن بلکه ،كندينم رد را بودجه اتیكل چگاهیه مجلس باًيتقر. شوديم

 دست خود برگرداند، دولت به اصالح يبرا را حهيال نکهيا يجابه يعني. كند اعمال آن در را خودنظر 

 .شوديم رییتغ و اصالح كاربه

 اتیعمل به مربوط اعتبارات و اطالعات يگردآور از فراتر يحركت متضمن يزيربودجه انيجر لذا

 نابعم نشيگز ،يعموم بخش تيريمد يكاركردها لیتحل و يبررسفرآيند  و است مصوب يسند در دولت

 .دارد خود در زین را هانهيهز انجام و

 آمده آن در يكشاورز بخش گاهيجا و يزيربودجه درخصوص يرهبر معظم مقام اناتیب از يفراز در

 :كه است

 نيا در ديبا دولت ياقتصاد يهابرنامه همه كه است نيا يمقاومت اقتصاد مورد در دوم نکته»

 انه،یسال يهابودجه و برنامه و ششم برنامه يحت بگنجد؛ هااستیس نيا در و يمقاومت اقتصاد مجموعه

 منطبقریغ ،يبخش چیه در نهايا از كدامچیه يعني رد؛یبگ شکل يمقاومت اقتصاد نيا براساس ديبا همه

 باشد هااستیس نيا با منطبق كامالً بلکه باشد، نداشته مخالفت فقط نکهيا نه نباشد؛ هااستیس نيا با

 محصوالت دیتول در كه است نيا م،يدار توقع ما كه يزیچ آن يمنته. است مهم هم يكشاورز بخش.. ..

 آقا كه دینکن نگاه آن و نيا گپ و حرف به را ييخودكفا يعني د؛يایب وجودبه ييخودكفا ديبا ياتیح

 ييدكفاخو به ديبا ياتیح مواد در م؛یبرس ييخودكفا به ديبا ما. نهايا مانند و است ترارزان رونیب گندم،

 يختس كار يلیخ خواهد؛يم يزيربرنامه كي نيا. ... میكن استفاده بايد يكشاورز مهندسان از. میبرس

 يدبنمیتقس كي خواهد،يم يزيربرنامه كي خواهد،يم ييشناسا كي خواهد،يم فراخوان كي ست؛ین هم

 1.«بشود استفاده نهايا از كه دیبده انجام دیتوانيم را كارها نيا و خواهديم

                                                 
 .04/06/1394در تاریخ  دولت تئیو اعضاى ه جمهورسیرئ داریدر د فرمایشات مقام معظم رهبری .1

www.irpublicpolicy.ir



 

 _____________________________________________________________  

 

 

3 

 1397بودجه سال  اليحهواحده ماده رزي دراوبخش کشهاي مرتبط با تبصره

 

 1397اليحه بودجه سال واحده ماده . بخش کشاورزي در1 جدول

 متن بند تبصره

 «ز» 4

اراضي  هکتار هزار 46 به لوله با كشاورزي آب انتقال طرح تکمیلمنظور به شودمي داده اجازه دولت به

 صورتبه ملي توسعه صندوق منابع از را دالر( 350،000،000) میلیون سیصدوپنجاه مبلغ سیستان،

 شورك بودجه و برنامه سازمان اعالم با. نمايد برداشت صندوق آن نظامنامه متعارف سود نرخ با تسهیالت

 در نايرا جمهوري اسالمي مركزي بانك طريق از شده ياد تسهیالت ريالي معادل ملي، توسعه صندوق به

بط ذير هايموافقتنامه چارچوب در تاگیرد مي قرارگردد، مي تعیین دولت توسط كه عامل بانك اختیار

 .گردد مصرف

 «ه» 5

 ملكت هايطرح)طلبکاران  به و صادر را سال سه تا سررسید با و خريد قدرت حفظ با اسالمي خزانه اسناد دولت

 با صوالتمح تضمیني التفاوت قیمتمابه كشاورزي، استراتژيك محصوالت تضمیني خريد اي،سرمايههاي دارايي

 هزار پنجوودن سقف تا( برق تولیدكنندگان مطالبات و سالمت پايه بیمه هايسازمان هايبدهي ديهتأ فروش، قیمت

 لك سنواتي هايبودجه قوانین در اسناد اين اصل بازپرداخت .كند واگذار ريال( 95،000،000،000،000) میلیارد

 ولجد و مربوطه فصل هايرديف اعتبارات محل از است موظف كشور كل داريخزانه و شودمي بینيپیش كشور

 .نمايد اقدام تسويه آن به نسبت قانون اين 8

 «الف» 8

 زهکشي، و آبیاري فرعي هايشبکه احداث و تکمیل عملیات اجراي براي شودمي داده اجازه دولت به

 هايتوسط بخش كه قنوات بازسازي و مرمت ها،بندانآب احداث كشاورزي، خاك و آب عملیات اجراي

 محل از را نیاز مورد اعتبارات درصد( 85) هشتادوپنج تا شود،مي انجام تولیدي هايتعاوني و غیردولتي

 هزينه دولت كمك بالعوض سهمعنوان به 1307002000 و 1306012000هاي برنامه ذيل هايطرح

 هايكنتور نصب يا و كارگر تأمین يا نقديصورت به بردارانبهره سهمعنوان به باقیمانده سهم. نمايد

 .است پذيرش قابل مجاز هايچاه روي بر هوشمند

 «ج» 13

 میلیارد هزار ده مبلغ توسعه، ششم برنامه قانون (32) ماده «ب» بند «1» جزء اجراي در

 كشاورزي محصوالت بیمه صندوق تقويت و دولت سهم پرداخت جهت ريال (10،000،000،000،000)

 سازمان تشکیل قانون( 12) ماده و دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون( 10) منابع ماده محل از

 .يابدمي اختصاص كشور بحران مديريت

 از بخشي تنظیم قانون (10) ماده منابع محل از ريال (1،000،000،000،000)میلیارد  هزار يك معادل

مهار  و پیشگیري براي كشور بحران مديريت سازمان تشکیل قانون (12)ماده  منابع و مالي دولت مقررات

 هادام (واكسیناسیون)كوبي دام، مايه و انسان بین مشترك هايبیماري و دامي واگیر هايبیماري (كنترل)

 .گیرد قرار كشور دامپزشکي سازمان اختیار در دامي هايفرآورده بهداشت و

 «الف» «14»

 توسعه و مطلق فقر كاهش عدالت، تحقق هدف با و 1388/ 15/10مصوب  هايارانه كردن هدفمند قانون اجراي در

 داده اجازه دولت به نیازمند خانوارهاي به نقدي يارانه پرداخت نمودن معطوف همچنین و مردم سالمت و بهداشت

 میلیارد هزار سیصدوهفتاد مبلغ تا هايارانه سازيهدفمند سازمان منابع محل از 1397 سال در شودمي

 .هزينه نمايد ذيل جدول مطابق را ريال (370،000،000،000،000)

 ريال()میلیارد منابع
 )میلیارد ريال( مصارف

 33،000 گندم تضمیني خريد و نان يارانه .4

 370،000 جمع 370،000 جمع

( 20) بیست حداكثر تا جدول، همین هايرديف ساير محل از جدول اين مصارف هايرديف افزايش

  .باشدمي مجاز مذكور منابع سقف رعايت با درصد
 .1396بودجه سال  و قانون 1397اليحه بودجه سال مأخذ: 
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در نظر گرفته شده است كه در  1397مربوط به بخش كشاورزي در اليحه بودجه  بندهايبرخي 

« الف»بند  «8»و تبصره « ز»بند  «4»توان به تبصره جمله ميوجود نداشته است. از 1396قانون بودجه 

 «14»باشند. در تبصره د كه به موضوع افزايش راندمان آبیاري در بخش كشاورزي مربوط ميكراشاره 

 بعمنا محل از گندم تضمیني خريد و نان يارانهمیلیارد ريال بابت  33000اي معادل با ، بودجه«الف»بند 

تخصیص يافته است كه در آن ابهام وجود دارد و درصد تخصیص اين  هايارانه سازيهدفمند سازمان

 مبلغ به هركدام از اين دو امر مهم كه با امنیت غذايي در ارتباط است، مشخص نشده است. 

 توسعه، ششم برنامه قانون (32) ماده «ب» بند «1» جزء اجرايمنظور به« ج»بند  «13»در تبصره 

 بیمه صندوق تقويت و دولت سهم پرداخت جهت ريال( 10،000،000،000،000) میلیارد هزار ده مبلغ

قانون بودجه سال واحده ماده تخصیص يافته است كه نسبت به رقم مربوطه در كشاورزي محصوالت

 به توجه با است ذكر شاياندرصد كاهش يافته است.  9/25، (13،500،000،000،000)معادل  1396

 اساسنامه( 33) و( 32) مواد و 1362 مصوب ،كشاورزي محصوالت بیمه قانونواحده ماده «6» تبصره

 تأمین منظوربه الزم اعتبارات بینيپیش برمبني دولت الزامات از حاكي كشاورزي بیمه صندوق كنوني

 قانون( 49) ماده مفاد برابر همچنین و بیمه احتمالي هايزيان جبران و كشاورز بیمه حق سهم از قسمتي

 بیمه حق هياران» بینيپیش برمبني آن، ذيل تبصره ويژهبه و كشور مالي نظام يارتقا و تولید موانع رفع

 گذارانبیمه پرداختي سهم با متناسب خود سهم( %100) درصد صد» آن میزان و «كشاورزي محصوالت

 توجه كشاورزي، بیمه صندوق به پرداخت جهت «مستقل رديف» اختصاص و «قبل سال در كشاورزي

 .است ضروري مربوطه موضوع به

 

 1396 سال بودجه حهيال در يعیطب منابع و يکشاورز فصل

 فصل کشاورزي و منابع طبیعي با ساير فصول امور اقتصادياعتبارات الف( مقايسه 

اي، جداول ذيل سهم فصل كشاورزي و منابع طبیعي را در مقايسه با ساير فصول از كل اعتبارات )هزينه

 دهد.اي و جمع( نشان ميهاي سرمايهدارايي تملك
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 1397 بودجه سال فصول در اليحهبرحسب  اياعتبارات هزينهبررسي . 2 جدول
()میلیون ريال   

 عنوان

اعتبار 

مصوب 

1396 

سهم هر فصل 

از کل بودجه 

امور اقتصادي 

 1396سال 

اعتبار اليحه 

 1397سال 

سهم هر فصل 

از کل بودجه 

امور اقتصادي 

 1397سال 

درصد 

رشد  

نسبت به 

 سال قبل

تغییرات سهم 

هر فصل از کل 

امور اقتصادي 

نسبت به دوره 

 قبل

كل امور 

 اقتصادي
42،237،443 100 59،325،335 100 46/40 - 

فصل 

كشاورزي و 

  منابع طبیعي

10،338،079 48/24 11،303،422 05/19 34/9 42/5- 

 -15/1 74/8 93/3 2،329،568 07/5 2،142،405 منابع آبفصل 

صنعت و فصل 

 معدن
3،970،287 40/9 4،339،297 31/7 29/9 09/2- 

 93/9 83/123 65/26 15،808،286 72/16 7،062،660 بازرگانيفصل 

 17/0 96/76 83/0 492،000 66/0 278،030 تعاونفصل 

 -69/1 -41/8 17/3 1،877،988 85/4 2،050،389 انرژيفصل 

فصل 

 ونقلحمل
4،169،104 87/9 4،771،107 04/8 44/14 83/1- 

ارتباطات فصل 

و فناوري 

 اطالعات

4،859،580 51/11 5،928،489 99/9 00/22 15/1- 

فصل روابط 

 كار
1،118،520 65/2 1،313،000 21/2 39/17 43/0- 

 وفصل تحقیق 

توسعه در امور 

 اقتصادي

6،248،389 79/14 11،162،178 82/18 64/78 02/4 

 .مأخذ: همان

 

میلیارد  11،303به میزان  1397اي فصل كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه سال اعتبارات هزينه

اما  ،شودمشاهده مي رشد درصد 3/9میلیارد ريال(  10،338)ريال است كه در مقايسه با سال گذشته 

نسبت به  1397امور اقتصادي در اليحه  ايهزينه اعتبارات از كل كشاورزي و منابع طبیعيسهم فصل 

اي درصد كاهش داشته است و اين در حالي رخ داده كه كل اعتبارات هزينه 4/5، 1396قانون بودجه 

 درصدي برخوردار بوده است.  5/40امور اقتصادي از رشد 

 

 1397اي برحسب فصل در اليحه بودجه سال سرمايههاي دارايي تملک ( بررسي اعتباراتب

 47.366به میزان  1397اي فصل كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه سال سرمايههاي دارايي تملك عتباراتا

 .شوددرصدي مشاهده مي 124 /9ريال( رشد  اردیلیم 21.061میلیارد ريال است كه در مقايسه با سال گذشته )
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 1397فصول در اليحه بودجه سال برحسب  ياهيسرماهاي دارايي تملک بررسي اعتبارات. 3 جدول
 )میلیون ريال(

 عنوان
اعتبار مصوب 

1396 

سهم هر فصل 

از کل بودجه 

امور اقتصادي 

 1396سال 

اعتبار اليحه 

 1397سال 

سهم هر فصل 

از کل بودجه 

امور اقتصادي 

 1397سال 

درصد 

 رشد

نسبت به 

 سال قبل

تغییرات سهم از 

کل امور اقتصادي 

نسبت به دوره 

 قبل

امور كل 

 اقتصادي
269،210،743 100 180،386،587 100 99/32- - 

فصل 

كشاورزي و 

 منابع طبیعي

42،539،918 60/15 22،736،197 60/12 55/46- 20/3- 

منابع فصل 

 آب
51،776،177 23/19 31،082،426 23/17 97/39- 00/2- 

صنعت و فصل 

 معدن
14،062،682 22/5 9،692،299 37/5 08/31- 15/0 

 09/0 -73/14 43/0 771،000 34/0 904،155 بازرگانيفصل 

 0.00 - 00/0 0 0.00 0 تعاونفصل 

 28/3 -83/9 77/12 23،037،100 49/9 25،548،563 انرژيفصل 

فصل 

 ونقلحمل
91،763،199 09/34 59،343،382 90/32 33/35- 19/1- 

فصل 

ارتباطات و 

فناوري 

 اطالعات

40،899،449 19/15 32،624،603 09/18 23/20- 89/2 

فصل روابط 

 كار
0 0.00 0 00/0 - 0.00 

 وفصل تحقیق 

توسعه در امور 

 اقتصادي

1،716،600 64/0 1،099،580 61/0 94/35- 03/0- 

 .مأخذ: همان

 

مربوط به كل امور  ايسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات، 1397طور كلي در اليحه بودجه سال به

اقتصادي و تمامي فصول مربوط به آن از رشد منفي برخوردار بوده است. در اين میان فصل كشاورزي و 

 تملك اعتباراتطوري كه رقم مربوط به منابع طبیعي داراي بیشترين درصد كاهش بوده است، به

 22،736به رقم  1396بودجه  میلیارد ريال در قانون 42،539در اين فصل از  ايسرمايههاي دارايي

 تملك اعتباراتدرصدي  5/46رسیده و شاهد كاهش  1397میلیارد ريال در اليحه بودجه سال 

بوده است )بیشترين درصد  1396نسبت به قانون بودجه  1397در اليحه بودجه  ايسرمايههاي دارايي

اي سرمايههاي دارايي تملك كاهش در بین فصول مربوط به امور اقتصادي(. همچنین سهم اعتبارات
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درصد  6/15اي امور اقتصادي از سرمايههاي دارايي تملك فصل كشاورزي و منابع طبیعي از كل اعتبارات

درصد كاهش يافته  2/3رسیده و  1397درصد در اليحه بودجه  6/12به رقم  1396در قانون بودجه 

 است. 

هاي قابل توجهي كه در مجامع علمي نسبت به منابع آب كشور وجود دارد، اما فصل علیرغم نگراني

هاي اراييد تملك اعتباراتمنابع آب بعد از فصل كشاورزي و منابع طبیعي داراي بیشترين درصد كاهش 

فصل  مربوط به ايسرمايههاي دارايي تملك اعتباراتاست.  1396نسبت به قانون بودجه سال  ايسرمايه

 درصد 40 ،1396سال  آن در قانون بودجه نسبت به اعتبار مصوب 1397سال در اليحه بودجه منابع آب 

رف و از ط اندبا توجه به اينکه بخش كشاورزي و منابع آب بسیار به يکديگر وابسته .كاهش داشته است

آبي و بحران مديريت اين منابع و تأثیرگذاري روي كشور، مسئله كمهاي مهم پیشديگر يکي از چالش

هاي دارايي تملك اعتباراتدرصدي  40آن بر تولیدات كشاورزي و امنیت غذايي است، كاهش نزديك به 

 اين فصل جاي تأمل دارد.  ايسرمايه

 

 ايسرمايههاي دارايي تملک اي وکل اعتبارات هزينه بررسي. 4 جدول

 )میلیون ريال(     1397فصول در اليحه بودجه سال حسب بر

 عنوان
اعتبار مصوب 

1396 

سهم هر فصل از 

کل بودجه امور 

اقتصادي سال 

1396 

اعتبار اليحه 

 1397سال 

سهم هر فصل از 

کل بودجه امور 

اقتصادي سال 

1397 

 درصد رشد

نسبت به 

 سال قبل

تغییرات سهم از 

کل امور 

اقتصادي نسبت 

 به دوره قبل

كل امور 

 اقتصادي
311،448،186 100 239،711،922 100 03/23- - 

كشاورزي و 

 منابع طبیعي
52،877،997 98/16 34،039،619 20/14 63/35- 78/2- 

 -37/3 -03/38 94/13 33،411،994 31/17 53،918،582 منابع آب

 06/0 -19/22 85/5 14،031،596 79/5 18،032،969 صنعت و معدن

 36/4 10/108 92/6 16،579،286 56/2 7،966،815 بازرگاني

 12/0 96/76 21/0 492،000 09/0 278،030 تعاون

 53/1 -72/9 39/10 24،915،088 86/8 27،598،952 انرژي

 -06/4 -17/33 75/26 64،114،489 80/30 95،932،303 ونقلحمل

ارتباطات و 

فناوري 

 اطالعات

45،759،029 69/14 38،553،092 08/16 75/15- 39/1 

 19/0 39/17 55/0 1،313،000 36/0 1،118،520 فصل روابط كار

 و فصل تحقیق

توسعه در امور 

 اقتصادي

7،964،989 56/2 12،261،758 12/5 95/53 56/2 

 .مأخذ: همان
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مربوط به فصل كشاورزي و منابع  ايسرمايه يداراي تملكاي و در مجموع كل اعتبارات هزينه

درصدي مواجه  6/35، با كاهش 1396 سال ، نسبت به قانون بودجه1397 سال طبیعي در اليحه بودجه

اي هدارايي تملك اي واعتبارات هزينهشده است. همچنین سهم فصل كشاورزي و منابع طبیعي از كل 

 افته است.درصد كاهش ي 8/2مربوط به امور اقتصادي نیز  ايسرمايه

 

 اي فصل کشاورزي و منابع طبیعي برحسب برنامهسرمايههاي دارايي تملک ( بررسي اعتباراتج

و اليحه بودجه  1396اي برحسب برنامه در قانون بودجه سال سرمايههاي دارايي تملك مقايسه اعتبارات

 شده است. ارائه (9جدول ) هاپیوستبخش در  1397سال 

برنامه با اعتبارات  48در مجموع داراي  1397فصل كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه سال 

میلیارد ريال  20،154معادل  ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات میلیارد ريال و 11،303اي معادل هزينه

درصد كاهش داشته است.  6/52درصد افزايش و  3/9ترتیب به 1396باشد كه نسبت به قانون بودجه سال مي

ي هااي مربوط به برنامههاي مرتبط با فصل كشاورزي و منابع طبیعي، اكثر اعتبارات هزينهمجموع برنامه در

داراي رشد بوده كه از  1396ت به قانون بودجه نسب 1397فصل كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه 

 گواهي و كنترل برنامه ،درصد 6/1116با  نهال گواهي و كنترل آن جمله باالترين رقم رشد مربوط به برنامه

 محصوالت تولید برنامه ،درصد 9/64با  دولت بازنشستگان به مربوط هايهزينه برنامه ،درصد 3/722با  بذر

 و طیور دام، ايقرنطینه و واگیر هايبیماري پايش و كنترل درصد، 39ي با بررس برنامه و هانهاده فناورانه

 جوامع توانمندسازي و ترويج برنامه ،درصد 8/26با  ملي اراضي مالکیت ساماندهي برنامهدرصد،  6/35با  آبزيان

 درصد و 6/25با  كشور مراتع از اصولي برداريبهره و توسعه ،احیا برنامه ،درصد 8/25با  بردارانبهره و محلي

 ارقام ثبت و شناسايي برنامه. همچنین استدرصد  5/24با  زاييبیابان با مقابله و روان هايشن تثبیت برنامه

 برنامه و كشور هايجنگل از اصولي برداريبهره و توسعه ، واحیا، برنامه كشاورزي بیمه پوشش برنامه، گیاهي

درصد، بیشترين كاهش اعتبارات  -2/16و  -2/21، -8/41، -4/58ترتیب با به زراعي محصوالت افزايش

 اند. اي را داشتههزينه

هاي فصل كشاورزي و منابع طبیعي اي مربوط به برنامهسرمايههاي دارايي تملك از بین اعتبارات

 ها،نقشه روزرسانيبه برنامه ،درصد 170با  هانهاده فناورانه محصوالت تولید برنامه، 1397در اليحه بودجه 

 ،درصد 6/29با  باغي محصوالت افزايش برنامهدرصد،  3/33با  طبیعي منابع فني معیارهاي و هاداده

 كشاورزي مکانیزاسیون ضريب ارتقاي برنامه ،درصد 6/13با  طیور و دام محصوالت تولید افزايش برنامه

 ،درصد 7/4با  آبزي منابع و ذخاير از صیانت و حفاظتي پوشش سطح ارتقاي برنامه و درصد 7/7با 

هاي مربوط به فصل اند. اكثر برنامهداشته 1396بیشترين درصد افزايش اعتبار را نسبت به قانون بودجه 

هاي دارايي تملك ، داراي رشد منفي در اعتبارات1397كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه 
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اي سه سرمايههاي دارايي تملك هستند. رقم اعتبارات 1396 اي نسبت به قانون بودجه سالسرمايه

 راتعم و هاجنگل از حمايت و حفاظتي پوشش سطح ارتقاي برنامه باغي، و زراعي اراضي كاربري حفظبرنامه 

 با صد درصد 1396بت به قانون بودجه نس 1397در اليحه بودجه  زراعي محصوالت افزايش برنامه و كشور

 افزايش برنامهاي مربوط به سرمايههاي دارايي تملك كاهش، به عدد صفر رسیده است. همچنین اعتبارات

 ودبهب برنامه، كشاورزي اراضي سند صدور و مالکیت ساماندهي و واگذاري برنامه، پرورشي آبزيان تولید

درصد در  50، بیش از زاييبیابان با مقابله و روان هايشن تثبیت برنامهو  كشاورزي عرصه در آب وريبهره

 عمناب و كشاورزي فصلاي سرمايههاي دارايي تملك اعتبارات اند. در مجموع،كاهش يافته 1397اليحه بودجه 

 درصد كاهش يافته است. 6/52، 1396نسبت به قانون بودجه  1397در اليحه بودجه  طبیعي

، 1397جهاد كشاورزي در اليحه بودجه سال هاي مرتبط با وزارت شايان ذكر است برخي برنامه

بدون توجه به قانون تمركز وظايف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي 

ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كه درخصوص واگذاري برخي برنامه(، 1392)مصوب 

بع الذكر ذيل فصل كشاورزي و مناطبق قانون فوق ، ذيل فصل بازرگاني قید شده كه بايداستكشاورزي 

 طبیعي آورده شود.

 

 1397هاي متفرقه وزارت جهاد کشاورزي در اليحه بودجه سال ( بررسي اعتبارات رديفد

ريال میلیارد  112،347معادل  1397هاي متفرقه بخش كشاورزي در اليحه بودجه سال اعتبارات رديف

در  افزايشياز  ،باشدمي ريالمیلیارد  22،000 كه معادل 1396سال است كه نسبت به اعتبار مصوب 

 درصد برخوردار است. 4/80حدود 
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 )میلیون ريال(    1397و اليحه سال  1396منابع طبیعي مصوب سال هاي متفرقه فصل کشاورزي و . مقايسه اعتبارات رديف5جدول      

ف
دي

ر
 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان رديف متفرقه

 1397سال بودجه اليحه  1396سال قانون بودجه 

درصد رشد اعتبار اليحه 

به  1397سال بودجه 

 1396سال قانون بودجه 

 جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه

-0/050/33-3/33 59،195،000 0 59،195،000 89،025،000 225،000 88،800،000 (1)ها اعتبارات يارانه 520000

 0/20 0 0/20 5،400،000 0 5،400،000 4،500،000 0 4،500،000 ها و عوامل تولید كشاورزيپرداخت يارانه نهاده510000 -11

2 3-520000

خريدهاي تضمیني محصوالت كشاورزي و  سودپرداخت ضرر و زيان و يارانه 

ها التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانهبهنه اصل و سود جريمه تسهیالت و مايارا

شده كاالها و شده و تکلیفها و تعهدات تفاوت قیمت تعیینو ساير بدهي

 خدمات و جبران ضرر و زيان ناشي از آن و تسويه موارد قبلي

1،000،000 0 1،000،000 2،000،000 0 2،000،000 100 0 100 

3*
گذاري بخش هاي غیردولتي حمايت از توسعه سرمايهافزايش سرمايه صندوق

 سال قبل( 520000-17كشاورزي )
300،000 0 300،000 300،000 0 300،000 0 0 0 

 -0/79 0 -0/79 17،000،000 0 17،000،000 82،000،000 0 82،000،000 سال قبل( 520000-19يارانه خريد تضمیني گندم )يارانه نان سال قبل( ) 10-520000 4

5 
جدول تبصره 

 واحدهماده «14»
 - - - 33،000،000 0 33،000،000 0 0 0 يارانه نان و خريد تضمیني گندم

6 12-520000
سال  550000-61تضمیني چاي كشور )رديف « خريد»و « تولید»ساماندهي 

 قبل(
1،000،000 225،000 1،225،000 1،245،000 0 1،245،000 5/24 100- 6/1 

7 13-520000
ساماندهي وضعیت تولید، فرآوري، بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمايت 

 از توسعه زنجیره صنعت شیر كشور
0 0 0 250،000 0 250،000 - - - 

 5/15 2/49 -8/48 24،835،806 31،038،506 3،797،300 21،506،800 14،097،200 7،490،600 اعتبارات متمركز درآمد ـ هزينه 530000

8 * 
هاي غیردولتي حمايت از توسعه صندوقوزارت جهاد كشاورزي ـ سرمايه اولیه 

 سال قبل( 530000-9گذاري در بخش كشاورزي )سرمايه
350،000 0 350،000 450،000 0 450،000 6/28 0 6/28 

9 * 
ها و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ( قانون اصالح 5اعتبار موضوع ماده )

 سال قبل( 530000-25هاي سنددار كردن اراضي كشاورزي )هزينه
370،000 260،000 630،000 428،130 128،326 556،456 7/15 0/51- 7/11- 
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ف
دي

ر
 

شماره 

 بنديطبقه
 عنوان رديف متفرقه

 1397سال بودجه اليحه  1396سال قانون بودجه 

درصد رشد اعتبار اليحه 

به  1397سال بودجه 

 1396سال قانون بودجه 

 جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه جمع تملک هزينه

10 10-530000 
( قانون 13ماده ) « 1»التفاوت از كاالهاي وارداتي موضوع بند اعتبار مربوط به اخذ مابه

 سال قبل( 530000-32الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )
3،000،000 0 3،000،000 386،000 0 386،000 87- 0 -87 

11 19-530000 
-95)هزينه واحدهاي تولیدي و خدمات استاني  -وزارت جهاد كشاورزي

 سال قبل( 530000
10،000 0 10،000 19،170 0 19،170 92 - 92 

12 32-530000 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از 48اعتبارات موضوع ماده )

موضوع عوارض تولید، واردات و عرضه كاالها و  -(2) مقررات مالي دولت

 رسان به سالمت با اولويت افزايش سرانه مصرف شیرخدمات آسیب

94،400 19،100 113،500 170،000 0 170،000 47/44 0 24/33 

13 33-530000 
سال  530000-162هاي نوين آبیاري )اجراي آبیاري تحت فشار، كم فشار و سامانه

 قبل(
0 9،900،000 9،900،000 0 10،500،000 10،500،000 - 6 6 

14 39-530000 
سال  530000-169)مقابله با ريزگردها در كشور و رفع مشکل برق خوزستان 

 برآورد گرديده است( 1396)سهم وزارتخانه متناسب با سهم سال  قبل(
0 2،110،000 2،110،000 0 2،360،000 2،360،000 - 17 17 

15 43-530000 
داري و ساماندهي پسماندهاي عادي كل كشور بهبود محیط زيست، آبخیز

 صورت برآوردي درج گرديده است()سهم وزارتخانه متناسب به
0 0 0 0 70،000،000 70،000،000 - - - 

16 - 
اعتبارات موضوع خدمات الکترونیك  -ها، مراتع و آبخیزداري كشورسازمان جنگل

 ها و اعالم وضعیت اراضيبه اشخاص بابت تطبیق نقشه
0 0 0 30،000 0 30،000 - - - 

 0/36 451 -1/25 26،500،600 13،780،900 12،719،700 19،390،600 2،500،000 16،990،600 هاي موردي )موقت(اعتبارات رديف 550000

 -0/15 107 -33 110،531،406 34،819،406 75،712،000 130،022،400 16،822،200 113،200،200 (2)جمع کل 

 .مأخذ: همان

 اضافه شده است. 1396اما رقم مربوط به آنها در ستون مربوط به جمع قانون بودجه سال  ،اند، در جدول ارائه نشدهحذف شده 1397كه در اليحه بودجه  1396هاي مربوط به قانون بودجه سال يارانه ياهاي اعتبارات متفرقه( رديف1)

از جدول اعتبارات  1397به سرجمع اعتبارات رديف اصلي دستگاه مربوطه اضافه شده است. برخي از اين اعتبارات كه اليحه بودجه سال  1397يحه بودجه سال باشند، در البندي داراي عالمت )*( مي( اعتباراتي كه در جدول فوق در شماره طبقه2)

 ه از اعتبارات متفرقه و همچنین مجموع اعتبارات متفرقه لحاظ شده استمتفرقه به سرجمع اعتبارات رديف اصلي دستگاه مربوطه اضافه شده، جهت اختصار از جدول فوق حذف شده، اما در جمع مربوط به هر دست

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  

 

 

12 

در مقايسه با اعتبار آن در  1397اي مرتبط با بخش كشاورزي در اليحه بودجه سال اعتبارات يارانه

درخصوص اعتبارات متمركز درآمد ـ هزينه افزايش درصد كاهش يافته است.  5/33بودجه سال گذشته 

داراي رشد  1397در اليحه بودجه هاي موردي )موقت( اعتبارات رديفو  شودمشاهده مي درصدي 5/15

اي، هاي متفرقه، اعتبارات هزينهديف، در بین كل ر1397در مجموع در اليحه بودجه  .درصدي است 36

 باشد.درصد مي 15و  107، -33ترتیب داراي نرخ رشد اي و مجموع اعتبارات، بههاي سرمايهتملك دارايي

 

هاي تابعه در ها، مؤسسات و شرکت( بررسي اعتبارات وزارت جهاد کشاورزي، سازمانهـ

 1397اليحه بودجه سال 

هاي تابعه در اليحه بودجه سال اي وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهسرمايهي هاداراييتملك  اعتبارات

 1396كه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال  شدهبیني ريال پیش میلیارد 26،548با اعتبار  1397

وزارت اي اعتبارات هزينه دهد.را نشان مي كاهش درصد -24/43معادل  ،ريال میلیارد 46،768برابر 

بیني ريال پیش میلیارد 22،950با اعتبار  1397هاي تابعه در اليحه بودجه سال شاورزي و دستگاهجهاد ك

ريال رشدي معادل  میلیارد 17،869برابر  1396گرديده كه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 

 دهد.درصد را نشان مي 4/28
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 هاي تابعه ها، مؤسسات و شرکتاي وزارت جهاد کشاورزي سازمانسرمايههاي دارايي تملک اي و. مقايسه اعتبارات هزينه6 جدول

 )میلیون دالر(           13961و بودجه مصوب سال  1397در اليحه بودجه سال 

 بنديطبقه رديف
عنوان 

 فصل/برنامه/طرح

اي اعتبارات هزينه

در قانون بودجه 

 1396سال 

اي اعتبارات هزينه

در اليحه بودجه 

 1397سال 

 درصد رشد

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

در قانون بودجه سال 

1396 

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

اليحه بودجه سال  در

1397 

 درصد رشد

1 
كاربردي جهاد -علمي مؤسسه آموزش عالي

 كشاورزي
241،830 516،000 37/113 37،413 45،000 28/20 

2 

سازمان 

تحقیقات، 

آموزش و ترويج 

 كشاورزي

جمع كل سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترويج 

 كشاورزي

6،833،625 9،648،802 20/41 1،252،850 1،035،110 38/17- 

سازمان تحقیقات، آموزش 

 و ترويج كشاورزي
3،941،715 5،476،310 93/38 794،000 687،000 48/13- 

سازمان تحقیقات، آموزش 

پاداش  -و ترويج كشاورزي

 پايان خدمت

597،500 985،040 86/64 0 0 00/0 

ها مؤسسه تحقیقات جنگل

 و مراتع كشور
270،083 330،699 44/22 33،000 33،200 61/0 

مؤسسه تحقیقات علوم 

 باغباني
259،818 329،972 00/27 15،000 10،500 00/30- 

                                                 
هاي نمايندگي سازمان خواروبار كشاورزي هزينه-نهاد نمايندگي ولي فقیه در وزارت جهاد كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي-هاي وزارت جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي. رديف مذكور شامل جمع رديف1

  باشد.زارت جهاد كشاورزي داراي اعتبار تملكي ميولي فقط رديف و ،اي بودهباشد كه هركدام داراي اعتبار هزينهملل متحد )فائو( مي
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 بنديطبقه رديف
عنوان 

 فصل/برنامه/طرح

اي اعتبارات هزينه

در قانون بودجه 

 1396سال 

اي اعتبارات هزينه

در اليحه بودجه 

 1397سال 

 درصد رشد

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

در قانون بودجه سال 

1396 

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

اليحه بودجه سال  در

1397 

 درصد رشد

مؤسسه تحقیقات برنج 

 كشور
5،000 66،814 28/1236 2،000 2،000 00/0 

مؤسسه تحقیقات علوم 

 شیالتي كشور
578،377 656،370 48/13 123،000 63،500 37/48- 

مؤسسه تحقیقات ثبت و 

 گواهي بذر و نهال
104،833 395،384 16/277 15،000 17،500 67/16 

مؤسسه تحقیقات اصالح و 

 تهیه  نهال و بذر
213،120 290،163 15/36 40،000 40،000 00/0 

 -65/14 24،410 28،600 24/45 226،412 155،893 مؤسسه تحقیقات علوم دامي

مؤسسه تحقیقات 

 پزشکيگیاه
185،118 239،929 61/29 40،000 27،000 50/32- 

مؤسسه تحقیقات خاك و 

 آب
121،754 157،486 35/29 20،000 15،000 00/25- 

مؤسسه تحقیقات فني و 

 مهندسي كشاورزي
63،865 84،208 85/31 10،000 12،500 00/25 

پژوهشکده حفاظت خاك 

 و آبخیزداري
96،169 115،117 70/19 20،000 16،500 50/17- 

پژوهشکده بیوتکنولوژي 

 كشاورزي
200،380 223،885 73/11 112،250 86،000 39/23- 
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 بنديطبقه رديف
عنوان 

 فصل/برنامه/طرح

اي اعتبارات هزينه

در قانون بودجه 

 1396سال 

اي اعتبارات هزينه

در اليحه بودجه 

 1397سال 

 درصد رشد

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

در قانون بودجه سال 

1396 

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

اليحه بودجه سال  در

1397 

 درصد رشد

 -45/3 326،720 338،400 07/13 2،197،913 1،943،898 سازمان دامپزشکي كشور 3

 23/219 415،000 130،000 59/376 2،184،094 458،271 مؤسسه رازي 4

 -11/41 6،020،937 10،224،000 -05/2 1،767،803 1،804،769 ها، مراتع و آبخیزداري كشورسازمان جنگل 5

6 
وزارت جهاد 

 كشاورزي

جمع وزارت جهاد 

 كشاورزي
5،054،072 4،986،802 33/1- 33،631،932 17،824،426 00/47- 

 -87/47 16،518،005 31،684،498 -86/5 3،533،530 3،753،616 (1)وزارت جهاد كشاورزي

 -85/44 418،000 758،000 38/3 99،811 96،547 سازمان امور عشايري

هاي پژوهشمؤسسه 

ريزي، اقتصاد برنامه

 كشاورزي

117،136 135،208 43/15 1،500 2،500 67/66 

 43/5 376،400 357،000 08/15 240،505 208،983 سازمان حفظ نباتات كشور

 -07/49 1،588 3،118 29/13 89،864 79،324 سازمان چاي كشور

 00/0 2 2 00/0 0 0 مؤسسه جهاد نصر

 -86/37 478،329 769،700 03/12 648،054 578،466 اراضيسازمان امور 

شركت سهامي پشتیباني 

 امور دام كشور
0 0 00/0 3،742 1،906 06/49- 

تخصصي شركت مادر

 خدمات كشاورزي
220،000 239،830 01/9 0 0 00/0 
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 بنديطبقه رديف
عنوان 

 فصل/برنامه/طرح

اي اعتبارات هزينه

در قانون بودجه 

 1396سال 

اي اعتبارات هزينه

در اليحه بودجه 

 1397سال 

 درصد رشد

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

در قانون بودجه سال 

1396 

 تملک اعتبارات

اي سرمايههاي دارايي

اليحه بودجه سال  در

1397 

 درصد رشد

تخصصي شركت مادر

 بازرگاني دولتي ايران
0 0 00/0 54،372 27،696 06/49- 

 -37/19 796،140 987،400 22/0 445،905 444،945 شیالت ايران سازمان 7

 -07/49 84،872 166،645 50/10 1،202،851 1،088،571 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 8

 -24/43 26،548،205 46،768،640 43/28 22،950،170 17،869،981 (1) جمع کل

 .مأخذ: همان

جه هاي تابعه ملي در اليحه بوداي وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهت هزينهذكر است در اعتبارات فوق ارقام اعتبارات اختصاصي دستگاه نیز لحاظ شده است. اگر ارقام اعتبارات اختصاصي در نظر گرفته نشود، اعتبارا شايان (1)

اي ملي وزارت جهاد هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي دهد.درصد رشد را نشان مي 45/14میلیارد ريال( معادل  7/12،855) 1396به قانون بودجه سال میلیارد ريال است كه نسبت به اعتبار مشا 9/14،712معادل  1397سال 

برنامه و  31فصل،  10) 1396رقم اعتبار قانون مشابه بودجه سال  باشد كه نسبت بهيمیلیارد ريال م 7/23،389طرح با اعتبار   117برنامه و  31فصل،  10در قالب  1397هاي تابعه در اليحه بودجه سال كشاورزي و دستگاه

 دهد.درصد كاهش را نشان مي 1/47میلیارد ريال معادل  44/44،207طرح( برابر  120

 

اي و تملك ارائه شده است كه در آن هم اعتبارات هزينه 1397بندي كلي از اعتبارات مربوط به وزارت جهاد كشاورزي در اليحه بودجه يك جمع 7 همچنین در جدول

ارات اختصاصي از آن حذف شده تر، ارقام مربوط به اعتبمنظور مقايسه دقیقهاي متفرقه در نظر گرفته شده است. همچنین بهاي ملي و هم اعتبارات رديفهاي سرمايهدارايي

 است.
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 1396با قانون بودجه  1397 . مقايسه اعتبارات ملي وزارت جهاد کشاورزي در اليحه بودجه سال7 جدول

، از محل درآمدهاي عمومي و بدون احتساب درآمدهاي اختصاصي(میلیون ريال)  

 شرح

 1397اليحه بودجه سال  1396قانون بودجه سال 
با  1397بودجه سال مقايسه اليحه 

 )درصد( 1396قانون بودجه سال 

تملک 

هاي ييدارا

 ايسرمايه

 جمع ايهزينه

تملک 

هاي ييدارا

 (1)اي سرمايه

 جمع (2)اي هزينه

تملک 

هاي ييدارا

 ايسرمايه

 جمع ايهزينه

اعتبار 

درآمد 

 عمومي

 -2/33 4/14 -1/47 38،102،628 14،712،859 23،389،769 57،063،107 12،855،667 44،207،440 ملي

هاي رديف

متفرقه 

 ملي

اي يارانه

(520000) 
225،000 88،800،000 89،025،000 0 59،195،000 59،195،000 100- 33- 5/33- 

درآمد 

 ايهزينه

(530000) 

14،097،200 7،904،600 21،506،800 21،038،506 3،797،300 24،835،806 2/49 8/48- 15 

موقت 

(550000) 
2،500،000 16،990،600 19،490،600 13،780،900 12،719،700 26،500،600 2/451 1/25- 36 

 -15 -1/33 107 110،531،406 75،712،000 34،819،406 130،024،400 113،200،200 16،822،200 جمع

 -6/20 -3/28 -5 148،634،034 90،424،859 58،209،175 187،085،507 126،055،867 61،029،640 جمع کل اعتبار
( 530000میلیارد ريال( در رديف درآمد و هزينه ) 7000میلیارد ريال( و بهبود محیط زيست و آبخیز و ... ) 2460میلیارد ريال(، مقابله با ريزگردها ) 10500بابت آبیاري تحت فشار ) 1397اليحه بودجه سال  «4»تبصره  «و»( اعتبار مربوط به بند 1)

بابت تکمیل  1397اليحه بودجه سال  «4»تبصره  «ز»باشد كه پس از تصويب قانونگذار و ابالغ توسط سازمان برنامه و بودجه قطعیت خواهد يافت. اعتبار مربوط به بند صورت برآوردي ميتبار مقابله با ريزگردها و آبخیزداري بهمحاسبه شده است. اع

 ( محاسبه گرديده است. 550000میلیارد ريال در اين رديف موقت ) 12250عملیات انتقال آب با لوله به سیستان به مبلغ 

 ( محاسبه گرديده است.550000میلیارد ريال در رديف موقت ) 11000هاي واگیر دامي .... به مبلغ ريبابت تقويت صندوق بیمه محصوالت كشاورزي و پیشگیري و مهار بیما 1397اليحه بودجه  «13»تبصره  «ج»( اعتبار مربوط به بند 2)
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 کشاورزي و منابع طبیعي در قانون برنامه ششم توسعه

در قانون برنامه ششم توسعه به موارد مختلفي از توسعه و حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبیعي 

طور ( به33ي بايد اظهار داشت كه از بین مواد مختلف قانون برنامه ششم، ماده )طوركلبهاشاره شده است. 

نامه ششم، در راستاي ( قانون بر33تر، به بحث توسعه كشاورزي پرداخته است. ماده )جامعتر و مشخص

 تياحم يابزارها يسازمنظور متنوعو بهي، اقتصاد مقاومت يكل يهااستیستحقق بندهاي سوم و ششم 

صادرات محصوالت  شيافزا ،يگذارهيسرما تیمنابع، توسعه و امن زیو تجه نیتأم ،ياز بخش كشاورز

دولت را به انجام اقداماتي در اين  يارزش محصوالت كشاورز رهیزنج لیو تکم ييافزاو ارزش يكشاورز

 شود: تکالیف اين ماده مطرح مي نيترمهمطور خالصه، برخي از زمینه مکلف كرده است. در ذيل به

 يو نگهدار يلیتکم ،يليتبد عيارزش، صنا يهارهیزنج لیگسترش و تکم نهیزم جاديا الف(

 ،چندمنظوره يفن يارهاسردخانه و انب ،يدیتول يهادر قطب يكشاورز ياساسمحصوالت 

جهت  ياز بخش كشاورز تيحما يها( منابع صندوق%20) درصد ستیحداقل ب صیتخص ب(

 ،بخش نيصادرات ا يبرا التیتسه

به صادرات  يصادرات يهاو اختصاص مشوق يتجار يهانشان ،يصادرات يهاخوشه جاديا پ(

 ،يمحصوالت كشاورز

پرداخت حداقل  ردار،یمشترك و واگ يهايماریمقابل بها در دام هیكل ياجبار مهیپوشش ب ث(

آلوده پس از  يهابرنامه حذف دام در كانون يتوسط دولت و اجرا گرمهی( سهم ب%50) درصد پنجاه

 ،يدر بودجه سنوات ينیبشیپ

 ،يكشاورزدر بخش يگذارهيسهم سرما شيافزا ج(

( از ارزش %7) درصد به هفت ياز توسعه بخش كشاورز تيحما يهاصندوق هيسرما شيافزا چ(

از محل فروش امالك مازاد وزارت جهاد  يبانك كشاورز هيسرما شيو افزا يبخش كشاورز يگذارهيسرما

و سهم دولت در قالب بودجه  يزار رهیشده از محل حساب ذخ پرداخت التیو بازپرداخت تسه يكشاورز

 ،يسنوات

الت محصو يفیو ك يمصرف آب، بهبود كمّ تيريمد ،يجيترو ،يآموزش ياهو پخش برنامه دیتول د(

 يهافتهايو انتقال  يوركشور، بهره يعیو منابع طب ستيز طیحفاظت از مح دات،یتول يو فرآور يكشاورز

 ،مایتوسط سازمان صدا و س يوزارت جهاد كشاورز يمال نیبرداران، به سفارش و تأمبه بهره يعلم

 يرتخصصیعامل غ يهابانك يياعطا التی( از متوسط تسه%15درصد ) حداقل پانزدهاختصاص  ذ(

 .يبه بخش كشاورز
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 حثب خصوصمواد قانون برنامه ششم توسعه در ريدر سا زین گريد فیتکال ي(، برخ33بر ماده )عالوه

همچنین  همین ماده «د»( و بند 35ماده ) «چ»در بند  مثال ياحصا هستند. برا قابل كشاورزي توسعه

دولت مکلف شده است كه اقدامات ذيل را ( 32ماده ) «ب»بند « 4»و  «3» ،«2»، «1»هاي جزءطبق 

 به عمل آورد:

 مهیو صندوق ب يمحصوالت كشاورز گذارانمهیمستقل پرداخت خسارت به ب فيرد جاديا .1

 در افتهي صی( تخص%100) درصد صورت صداعتبار به ينیبشیانه و پیبودجه سال حيدر لوا يكشاورز

 ؛قانون برنامه يطول اجرا

 ،ارهزار هکت انه پانصدیسال زانی( خاك به ميكربن )ماده آل شيو افزا ياصالح و بهبود خاك كشاورز .2

 ،فرسوده كشور يهاباغ ينوساز يبرا يو اعتبار يفن يهاارائه كمك .3

نزد بانك عامل مطابق  يانه صندوق توسعه ملیسال ي( ورود%10) درصد ده يالياختصاص معادل ر .4

 عياصن ،يبخش كشاورز گذارهيسرما يردولتیغ انیبه متقاض التیضوابط صندوق جهت پرداخت تسه

 يندهاو احداث ب يعیو منابع طب يمرتبط با بخش كشاورز ستيز طیبخش، مح نيا يلیو تکم يليتبد

ارچوب برنامه ششم و در چ يكل يهااستیس «10»و « 4» هايكوچك مطابق بند يو سدها يافانحر

 .ياساسنامه صندوق توسعه مل

ران و جب يوربهره يو ارتقا ينیرزميز يهابه سفره يبخشتعادل آبي،مقابله با بحران كمدر زمینه 

 شيعملکرد در واحد سطح و افزا شيافزا -«الف»بند ي از قبیل: اقداماتدولت مکلف است  ،تراز آب

 و باال يو ارزش صادرات ينسب تيمز يمحصوالت دارا تيبا اولو يمحصوالت كشاورز دیدر تول يوربهره

بند  ،كشت مناسب با منطقه يالگو تيو رعا يمقاوم به خشک ،يكمتر و سازگار با شور يآب ازیارقام با ن

نصب كنتور هوشمند و  -«ح»بند  ،يبردارپروانه بهره يدارا يكشاورز يهادار كردن چاهبرق -«چ»

ها از آب ها و قناتها، چشمهحقابه كشاورزان از رودخانه نیتأم -«د»بند  ،بر روي آنهاآب  يحجم

 براي كشاورزان آب صیتخص -«ر»بند  و هاها و چشمهها، قناترودخانه نيا يبر رو ياحداث يسدها

تواند الزامات مؤثري در رسد موارد مطروحه مينظر ميبه تأكید شده است. ،كشت يمطابق طرح الگو

 هاي اجرايي ايجاد كند. وري آن براي دستگاهزمینه كنترل و اصالح مصرف آب و افزايش بهره
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 1397. میزان عملیاتي شدن تكالیف برنامه ششم توسعه در اليحه بودجه 8جدول 

 تكلیف ماده

وضعیت اجرايي در 

 سال اليحه بودجه

1397 

ماده  «الف»بند 

(33) 

 و يلیتکمتبديلي، صنايع  ارزش، يهارهیزنج لیگسترش و تکم

 يكشاورز ياساسمحصوالت  ينگهدار
 داراي اعتبار

 فاقد اعتبار شفاف محصوالت كشاورزي صادرات يبرا التیتسه (33ماده ) «ب»بند 

 اعتبار داراي يصادرات يهاخوشه جاديا (33ماده ) «پ»بند 

 داراي اعتبار هادام هیكل ياجبار مهیپوشش ب (33ماده ) «ج»بند 

 اعتبار داراي مصرف آب تيريمد يجيترو ،يآموزش يهاو پخش برنامه دیتول (33ماده ) «د»بند 

 (33ماده ) «د»بند 
 يفیو ك يبهبود كم يجيترو ،يآموزش يهاو پخش برنامه دیتول

 داتیتول يو فرآور يمحصوالت كشاورز
 اعتبار داراي

 (33ماده ) «د»بند 
 و ستيز طیحفاظت از مح يجيترو ،يآموزش يهاو پخش برنامه دیتول

 كشور يعیمنابع طب
 فاقد اعتبار شفاف

 «ب»بند « 1»جزء 

 (32ماده )

 مهیو صندوق ب يمحصوالت كشاورز گذارانمهیپرداخت خسارت به ب

 يكشاورز
 اعتبار داراي

 «ب»بند « 2»جزء 

 (32ماده )
 فاقد اعتبار ( خاكيكربن )ماده آل شيو افزا ياصالح و بهبود خاك كشاورز

 «ب»بند « 3»جزء 

 (32ماده )
 فاقد اعتبار فرسوده يهاباغ ينوساز يبرا يو اعتبار يفن يهاارائه كمك

 .مأخذ: همان

 

 گیرينتیجه

، يارانه نان و يارانه نقدي نان با اعتباري معادل 1397هاي اعتباري متفرقه اليحه بودجه سال در رديف .1

اي ، بودجه«الف»بند  «14»اليحه، در تبصره واحده ماده حذف شده است. اما در الير اردیلیم هزار 105

 سازيهدفمند سازمان منابع محل از گندم تضمیني خريد و نان يارانهمیلیارد ريال بابت  33000معادل با 

 رسديم ريال اردیلیم 50000 به كل اعتبار به خريد تضمیني و يارانه نان تخصیص يافته است و هايارانه

 را يدرصد 50 بیش از كاهش ،1396 سالدر قانون بودجه  نان ارانهي فيرد دو مجموعدر مقايسه با  و

 .دهديم نشان

( قانون برنامه ششم 35ماده )« ب»براساس بند  آبيكممنظور مقابله با بحران دولت مکلف است به .2

 هتوسع ،(ايغیرسازه و ايسازه)خاك  و آب عملیات جراينوين، ا آبیاري هايروش توسعه نسبت به توسعه

ه كسال اقدام نمايد  در هکتار هزار ششصد میزان به حداقل آبگیر سطوح هاي(سیستم)سامانه  و بندهاآب

با  .باشدآبیاري مي نوين هايسامانه و فشار كم فشار، تحت آبیاري هايهزار هکتار آن مربوط به طرح 400

میلیون ريال اعتبار  95هاي آبیاري تحت فشار جهت هر هکتار به توجه به اينکه براي تجهیز مزارع به طرح
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 500ر مورد نیاز است، كه معادل میلیارد ريال اعتبا 29،500نیاز است، جهت رسیدن به هدف برنامه، 

 هاي فرعياحداث شبکهاست. از طرف ديگر جهت تکمیل و  بیشتر از اليحه بودجه میلیون دالر اعتبار

ها، مرمت و بندانكشاورزي، احداث آب خاك و آب عملیات اجرايکشي، انتقال آب با لوله، آبیاري و زه

  هاي تولید نیاز به اعتبار باالتري وجود دارد.هاي غیردولتي و تعاونيبازسازي قنوات توسط بخش

 جهت ريال( 10،000،000،000،000) میلیارد هزار ده مبلغماده واحده، « ج»بند  «13»در تبصره  .3

تخصیص يافته است كه نسبت به رقم  كشاورزي محصوالت بیمه صندوق تقويت و دولت سهم پرداخت

درصد كاهش  9/25، (13،500،000،000،000)معادل  1396قانون بودجه سال واحده ماده مربوطه در

 يافته است. 

اي فصل كشاورزي و منابع طبیعي از كل اعتبارات هاي سرمايهاي و تملك داراييسهم اعتبارات هزينه .4

 بخشبا توجه به اهمیت و جايگاه ويژه كاهش يافته است.  1396مربوط به امور اقتصادي اليحه بودجه 

ومتي ساز تحقق اقتصاد مقااشتغال مولد، كه زمینه ايجاد و استقالل كشور ،مین امنیت غذاييأكشاورزي در ت

 هدفمند تعیین شوند.رود اعتبارات اين بخش در متن لوايح بودجه سالیانه به نوعي ميانتظار  ،است

ر اليحه بودجه سال اي ملي فصل كشاورزي و منابع طبیعي دسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات .5

 لكتم بیني گرديده كه نسبت به اعتبارمیلیارد ريال پیش 22،736برنامه، با اعتبار  47در قالب  1397

میلیارد  42،540معادل  1396اي ملي فصل كشاورزي و منابع طبیعي قانون بودجه سرمايههاي دارايي

كشاورزي و منابع طبیعي داراي بیشترين واقع فصل دهد. درميدرصد كاهش را نشان  5/46ريال برابر 

اي ملي را در بین فصول مربوط به امور اقتصادي دارد. سرمايههاي دارايي تملك درصد كاهش اعتبارات

 اي و زيرساختياي ملي )با توجه به ماهیت سرمايهسرمايههاي دارايي تملك اين كاهش شديد اعتبارات

ساله ششم توسعه اقتصادي كشور و ( برنامه پنج31هاي ماده )تواند با برخي بنداين اعتبارات( مي

 و ييغذا تیامن نیتأم جهت در يمقاومت اقتصاد يكل يهااستیس «7» و «6» يبندها اهدافهمچنین 

 ، در تعارض باشد.ياساس محصوالت در ييخودكفا به لین

كشور وجود دارد، اما  هاي قابل توجهي در مجامع علمي نسبت به منابع آبرغم اينکه نگرانيعلي .6

 لكتم فصل منابع آب بعد از فصل كشاورزي و منابع طبیعي داراي بیشترين درصد كاهش اعتبارات

 ايسرمايههاي دارايي تملك اعتباراتاست.  1396اي نسبت به قانون بودجه سال سرمايههاي دارايي

سال  آن در قانون بودجه نسبت به اعتبار مصوب 1397سال در اليحه بودجه منابع آب فصل  مربوط به

 درصد كاهش داشته است.  40، 1396

ل ذيل فص كشاورزي عرصه در آب وريبهره بهبود برنامهمربوط به  ايسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات .7

درصد كاهش  8/58، 1396نسبت به قانون بودجه  1397كشاورزي و منابع طبیعي در اليحه بودجه سال 

 ساله ششم توسعه اقتصادي كشور در تعارض است.برنامه پنج (35)افته است كه با اهداف ماده ي

هاي كشور است. يکي از مواردي كه بايد مورد توجه جدي قرار بگیرد، برنامه حفظ و حمايت از جنگل .8
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كه اعتبارات تخصیص يافته به آن در كشور  هايجنگل از اصولي برداريبهره و توسعه ،احیا برنامهاول 

 تملك اي و هم اعتباراتكه هم اعتبارات هزينه ايگونهبهكاهش يافته است،  1397اليحه بودجه سال 

 تملك اعتباراتدرصد كاهش داشته است. همچنین  6/38و  2/21ترتیب به ايسرمايههاي دارايي

 وركش مراتع و هاجنگل از حمايت و حفاظتي پوشش حسط ارتقاي برنامه مربوط به ايسرمايههاي دارايي

 به صفر رسیده است.  1397درصد كاهش يافته و رقم اعتبار آن در اليحه بودجه  100نیز 

 هاي آبیاري نوينروشمین اعتبار توسعه بر تأ ( قانون برنامه ششم توسعه،35ده )ما« ب»تبصره بند  .9

 عبارت «8» تبصره« الف» حالي كه در بندكید دارد درتأ (%85) درصد هشتادوپنجحداقل به میزان 

عنوان كمك بالعوض ها به( هزينه%85) درصد هاي آبیاري نوين حداقل هشتادوپنجراي توسعه روشب»

 ذكر شده كه ناقض حکم قانون برنامه ششم توسعه است. «توسط دولت

وجود دارد « ها و عوامل تولید كشاورزيپرداخت يارانه نهاده»با عنوان رديف  520000-1در رديف   .10

اما عدم ذكر عنوان دستگاه موجب  ،كه همه اجزاي آن مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي است

 شود.نامه ميخیر در مبادله موافقتأت

، بدون توجه به قانون 1397يحه بودجه سال هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در البرخي برنامه .11

كه (، 1392تمركز وظايف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي )مصوب 

باشد، ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي ميدرخصوص واگذاري برخي برنامه

 است.ذيل فصل بازرگاني قید شده 

 

 هاپیشنهاد

ر موقع منابع آن كه دنشدن به أمینتولید گندم و خريد تضمیني اين محصول، ت توجه به اهمیتبا  .1

همراه داشت و اكنون در اليحه مشکالتي را به ،قرار داشت 1396بودجه سال قانون در  520000رديف 

ه ، وابستمیلیارد ريال مرتبط با خريد تضمیني گندم 50000 میلیارد ريال از 33000، 1397بودجه سال 

 .تري برخوردار استهاي نقدي شده كه حصول آن از قابلیت اعتماد پايینبه منابع حاصل از قطع يارانه

 . يارانه براي آن در نظر گرفته شود ، جدا ازيترشود رديف مستقل و مطمئنلذا پیشنهاد مي

دولت مکلف است نسبت به ايجاد  قانون برنامه ششم توسعه، (32)ماده  «ب»بند  «1» جزء به استناد .2

گذاران محصوالت كشاورزي و صندوق بیمه محصوالت كشاورزي رديف مستقل پرداخت خسارت به بیمه

 1397اليحه بودجه سال « 13»تبصره « ج»لذا ضروري است تا بند  ،انه اقدام نمايدیدر لوايح بودجه سال

پرداخت سهم دولت و تقويت  -اورزيصندوق بیمه محصوالت كش»حذف و رديف مستقلي تحت عنوان 

 د. شوايجاد و اعتبار مندرج در بند مذكور به رديف ايجاد شده منتقل « صندوق

دولت مکلف است با تعیین عوارض از محل  قانون برنامه ششم توسعه، (31)ماده  «ح»با استناد بند   .3
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از حد مجاز و همچنین وضع واردات انواع چربي داراي اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع )ترانس( بیش 

هاي هاي گازدار اقدام كرده و براي تأمین منابع مالي مورد نیاز شیر گروهعوارض جديد به نوشابه

 و همچنین مدارس اختصاص دهد. پذيرآسیب

از  اند و از طرف ديگر يکيبا توجه به اينکه بخش كشاورزي و منابع آب بسیار به يکديگر وابسته .4

آبي و بحران مديريت اين منابع و تأثیرگذاري آن بر تولیدات روي كشور، مسئله كمهاي مهم پیشچالش

اين  ايسرمايه هايدارايي تملك اعتباراتدرصدي  40كشاورزي و امنیت غذايي است، كاهش نزديك به 

، در اين ساله ششم توسعه كشوربرنامه پنج( 35)فصل جاي تأمل دارد. جهت دستیابي به اهداف ماده 

 ارقام بازنگري شود.

هاي كشور، اين اعتبارات متناسب با شرايط نیستند و بايد در آنها تجديد با توجه به وضعیت جنگل .5

 نظر صورت پذيرد.

 حداقل يعیطب منابع( كاداستر) يحدنگار يهانقشه هیتهبر مبني« ز»بند  (38)با توجه به ماده  .6

 گارحدن قانون تيرعا با هکتار ونیلیم ستیب حداقل يكشاورز ياراض و هکتار ونیلیم چهاردهوکصدي

اي ذيل فصل كشاورزي و منابع طبیعي تعريف و اعتبارات ، الزم است جهت اين منظور برنامه(كاداستر)

 .كرد مربوط به اين هدف را تعیین

جاي به ؛«8» تبصره «الف» قانون برنامه ششم توسعه، در بند (35)ماده  «ب»به استناد تبصره بند  .7

هاي آبیاري راي توسعه روشب» حذف و عبارت« ( اعتبارات مورد نیاز%85) درصد پنجوتا هشتاد»عبارت 

و در ساير موارد تا   عنوان كمك بالعوض توسط دولتها به( هزينه%85) درصد نوين حداقل هشتادوپنج

 جايگزين شود. «اعتبارات مورد نیاز (%85درصد ) پنجهشتادو آبیاري نوين

وزارت »به « ها و عوامل تولید كشاورزيپرداخت يارانه نهاده»با عنوان رديف  520000-1ر رديف د .8

 اصالح گردد.« ها و عوامل تولید كشاورزيپرداخت يارانه نهاده -جهاد كشاورزي

با توجه به قانون تمركز وظايف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي  .9

 هاي بازرگاني كشاورزي، ذيل فصل كشاورزي و منابع طبیعي آورده شود.برنامه(، 1392)مصوب 
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  هاپیوست

 

 اي فصل کشاورزي وسرمايههاي دارايي تملک اي و. مقايسه اعتبارات هزينه9جدول 

 )میلیون ريال(   1396با قانون بودجه سال  1397منابع طبیعي در اليحه بودجه 

 عنوان برنامه

 ايهاي سرمايهدارايي تملک ايهزينه

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار 

مندرج در 

اليحه 

بودجه سال 

1397 

درصد 

 رشد

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

برنامه آبخیزداري 

 خاك و حفاظت
118،232 143،806 63/21 4،751،000 2،496،000 46/47- 

، برنامه احیا

و توسعه 

 يبرداربهره

اصولي از 

 هاي كشورجنگل

934،634 736،597 19/21- 2،141،000 1،315،000 58/38- 

، برنامه احیا

 توسعه و

برداري بهره

اصولي از مراتع 

 كشور

100،008 125،568 56/25 70،000 70،000 00/0 

برنامه ترويج و 

توانمندسازي 

محلي و جوامع 

 بردارانبهره

39،150 49،258 82/25 661،497 500،000 41/24- 

برنامه ارتقاي 

سطح پوشش 

حفاظتي و 

صیانت از ذخاير 

 و منابع آبزي

43،458 49،293 43/13 223،000 233،500 71/4 

برنامه ارتقاي 

سطح پوشش 

حفاظتي و 

از حمايت 

و مراتع  هاجنگل

 كشور

287،955 303،550 42/5 564،000 0 100- 
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 عنوان برنامه

 ايهاي سرمايهدارايي تملک ايهزينه

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار 

مندرج در 

اليحه 

بودجه سال 

1397 

درصد 

 رشد

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

برنامه ارتقاي 

ضريب 

مکانیزاسیون 

 كشاورزي

103،757 116،160 95/11 130،000 140،000 69/7 

برنامه افزايش 

 انيآبز دیتول

 پرورشي

161،187 155،842 32/3- 256،000 20،000 19/92- 

برنامه افزايش 

 محصوالت باغي
302،235 338،380 96/11 1،407،000 1،823،481 60/29 

افزايش برنامه 

تولید محصوالت 

 دام و طیور

323،718 364،045 46/12 220،000 250،000 64/13 

برنامه افزايش 

 محصوالت زراعي
1،129،556 946،580 20/16- 1،550،000 0 100- 

برنامه بهبود 

وري آب در بهره

 عرصه كشاورزي

271،635 303،000 55/11 26،108،002 10،748،318 83/58- 

برنامه بهبود 

فرآوري و كاهش 

ضايعات 

محصوالت 

 كشاورزي

78،800 88،220 95/11 0 0 00/0 

برنامه بهبود و 

توسعه بازار 

 آبزيان

10،906 12،583 38/15 0 0 00/0 

برنامه بررسي، 

كنترل و پايش 

هاي واگیر بیماري

اي دام، و قرنطینه

 (1)طیور و آبزيان 

688،056 639،524 05/7- 140،000 140،000 00/0 

برنامه تکثیر و 

بازسازي ذخاير 

 آبزيان

57،115 64،840 53/13 106،500 90،000 49/15- 
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 عنوان برنامه

 ايهاي سرمايهدارايي تملک ايهزينه

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار 

مندرج در 

اليحه 

بودجه سال 

1397 

درصد 

 رشد

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

برنامه تنظیم بازار 

داخلي محصوالت 

 كشاورزي

11،012 12،330 97/11 0 0 00/0 

برنامه 

روزرساني به

ها و ها، دادهنقشه

معیارهاي فني 

 منابع طبیعي

13،895 15،899 42/14 30،000 40،000 33/33 

برنامه توسعه بازار 

هاي نوين و فناوري

 يهادر مجتمع

كشاورزي، دامي و 

 شیالتي

6،478 7،349 45/13 0 0 00/0 

از برنامه حمايت 

 يرسانامیپ شبکه

ترويجي و شبکه 

ملي تلويزيوني 

 كشاورزي

17،667 19،780 96/11 0 0 00/0 

برنامه تهیه 

اطالعات و آمار 

 بخش كشاورزي

72،288 80،930 95/11 0 0 00/0 

برنامه تولید 

محصوالت فناورانه 

 (2) هانهاده

393،172 546،613 03/39 10،000 27،000 00/170 

برنامه حفظ و 

حمايت از ذخاير 

ژنتیکي دام و 

 طیور

27،841 33،605 70/20 66،000 66،000 00/0 

برنامه حفظ 

كاربري اراضي 

 زراعي و باغي

380،618 448،524 84/17 134،000 0 100- 

برنامه راهبري 

و توسعه منابع 
6،478 7،349 45/13 0 0 00/0 
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 عنوان برنامه

 ايهاي سرمايهدارايي تملک ايهزينه

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار 

مندرج در 

اليحه 

بودجه سال 

1397 

درصد 

 رشد

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

 براي يگذارهيسرما

ايجاد و تکمیل 

هاي شهرك

 كشاورزي

برنامه ساماندهي 

عملیات صید و 

 صیادي آبزيان

172،279 163،347 18/5- 0 0 00/0 

برنامه ساماندهي 

عملیات صید، 

فرآوري و فروش 

 ماهیان خاوياري

220،000 239،830 01/9 0 0 00/0 

برنامه ساماندهي 

 مالکیت اراضي ملي
259،822 329،529 83/26 770،000 430،000 16/44- 

برنامه واگذاري و 

ساماندهي 

مالکیت و صدور 

سند اراضي 

 (3) كشاورزي

197،848 199،530 85/0 535،700 210،000 80/60- 

 وبرنامه شناسايي 

 ارقام گیاهي ثبت
47،559 19،770 43/58- 0 0 00/0 

برنامه كنترل و 

مبارزه با آفات و 

هاي بیماري

گیاهي و 

 هاي هرزعلف

99،852 113،613 78/13 357،000 300،000 97/15- 

برنامه مطالعه، 

طراحي و اجراي 

زيرساخت 

هاي مجتمع

كشاورزي، دامي 

 و شیالتي

53،830 58،791 22/9 0 0 00/0 

برنامه تثبیت 

هاي روان و شن
51،073 63،596 52/24 1،898،000 923،000 37/51- 
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 عنوان برنامه

 ايهاي سرمايهدارايي تملک ايهزينه

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار 

مندرج در 

اليحه 

بودجه سال 

1397 

درصد 

 رشد

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

مقابله با 

 زاييبیابان

برنامه بهداشت و 

تضمین كیفیت 

دارو و 

هاي فرآورده

بیولوژيك و 

خدمات 

 (4)دامپزشکي 

280،560 342،097 93/21 180،000 170،000 56/5- 

و برنامه كنترل 

 نهال يگواه
3،250 39،539 58/1116 0 0 00/0 

و برنامه كنترل 

 بذر يگواه
36،061 296،538 32/722 0 0 00/0 

برنامه توسعه 

ها و زيرساخت

هاي نظام

 برداريبهره

272،143 300،713 50/10 0 0 00/0 

هاي برنامه هزينه

مربوط به 

بازنشستگان 

 دولت

597،500 985،040 86/46 0 0 00/0 

برنامه توسعه و 

تقويت قرنطینه و 

 بهداشت گیاهي

109،131 102،253 30/6- 0 0 00/0 

برنامه تأمین، 

توسعه، 

سازي، مقاوم

تعمیر، تجهیز و 

نگهداري فضاها، 

ها، ساختمان

اماكن و 

 آالتماشین

0 0 00/0 196،500 145،500 95/25- 
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 عنوان برنامه

 ايهاي سرمايهدارايي تملک ايهزينه

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار 

مندرج در 

اليحه 

بودجه سال 

1397 

درصد 

 رشد

اعتبار 

مندرج در 

قانون بودجه 

 1396سال 

اعتبار مندرج در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

برنامه توسعه و 

توانمندسازي 

 هاها و تشکلتعاوني

163،286 180،428 50/10 26،319 16،872 89/35- 

بهداشت و  برنامه

تضمین كیفیت 

هاي خام فرآورده

 دامي و خوراك دام

97،990 109،401 65/11 0 0 00/0 

برنامه بررسي، 

كنترل و پايش 

هاي واگیر بیماري

اي دام، و قرنطینه

 طیور و آبزيان

660،000 895،251 64/35 0 0 00/0 

برنامه حمايت و 

سازي جامعه توانمند

 عشايري كشور

25،000 22،500 00/10- 0 0 00/0 

برنامه پوشش 

 بیمه كشاورزي
690،000 401،500 81/41- 0 0 00/0 

برنامه تکمیل، 

نگهداري حفظ و 

هاي باغ

 شناسيگیاه

71،044 80،531 35/13 0 0 00/0 

برنامه حمايت از 

هاي تولیدي فعالیت

توانمند سازي  و

تولیدكنندگان 

 بخش كشاورزي

650،000 750،000 38/15 0 0 00/0 

جمع کل: فصل 

کشاورزي و 

 منابع طبیعي 

10،338،079 11،303،422 34/9 42،539،918 20،154،671 62/52- 

 مأخذ: همان.

 .است شده مطرح «آبزيان و طیور دام، هايبیماري با مبارزه و پیشگیري برنامه» عنوان با 1396 سال بودجه قانون و اليحه در مذكور رديف( 1)

 .است شده مطرح «تولید عوامل و هانهاده تولید برنامه» عنوان با 1396 سال بودجه قانون و اليحه در مذكور رديف( 2)

 .است شده مطرح «كشاورزي اراضي سند صدور و مالکیت ساماندهي برنامه» عنوان با 1396 سال بودجه قانون و اليحه در مذكور رديف( 3)

 .است شده مطرح «هابیماري تشخیص و درمان دارو، بر نظارت برنامه» عنوان با 1396 سال بودجه قانون و اليحه در مذكور رديف( 4)
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 مآخذ و منابع

 (.هاوستیپ و واحدهماده) كشور كل 1397 سال بودجه حهيال. 1

 .كشور كل 1396 سال بودجه قانون. 2

هاي زيربنايي و امور تولیدي، معاونت پژوهش ،بخش كشاورزي كشور، كل 1396 سال بودجه حهيالبررسي . 3

 .1395 ،ياسالم يشورا مجلس يهاپژوهش مركزدفتر مطالعات زيربنايي، 

فرهنگي كشور. و اجتماعي ،ساله ششم توسعه اقتصادي. قانون برنامه پنج4
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 15638 شماره تايپي:  شناسنامه گزارش
 760شماره چاپ:         دوره دهم ـ سال دوم

 348شماره ثبت:        21/9/1396تاريخ چاپ: 

 

 كشاورزي بخش. 10 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال عنوان گزارش: 

 (كشاورزي)گروه  زيربناييمطالعات  :نام دفتر

 اسدي، محسن باباييمصطفي بني :کنندگانتهیه و تدوين

 مهران برادران نصیري مدير مطالعه:

 حسین افشین، محسن صمدي علمي: انناظر

 كمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتمتقاضي: 

 ــــــ: تخصصي ويراستار

 ــــــويراستار ادبي: 
 

 

  :هاي کلیديواژه
 1397. بودجه 1

 1397. كشاورزي در بودجه 2

 1397. منابع طبیعي در بودجه 3

 اي. اعتبارات هزينه4

 ايسرمايههاي دارايي تملك . اعتبارات5

 . اعتبارات متفرقه6
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