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 كل كشور   1397 ررسي اليحه بودجه سالب

  بخش مديريت و توسعه روستايي و عشايري. 5

 

 

 چكيده

ایرانی پيشرفت و اقتصاد مقاومتی  -و عشایری از نقش اساسی در تحقق الگوی اسالمی ییروستانواحی 

مدیریت و توسعه  یسهم اعتبارات قابل احصادهد، نشان می 1397 سال برخوردارند. بررسی الیحه بودجه

این ميزان در است. د درص 7/2 تنها معادل روستایی و عشایری، از کل مصارف بودجه عمومی دولت،

توليد درصدی از  5/27و مناطق عشایری از جمعيت  درصدی روستاها و 26با سهم حدود مقایسه 

 1397الیحه بودجه سال  ها حاکی از آن است که دریافتهکشور، بسيار اندک است. ناخالص داخلی 

 94روستایی و عشایری درصد، اعتبارات راهبری و کمك به توسعه اشتغال  81اعتبارات راه روستایی 

 سال درصد نسبت به قانون بودجه 6/99درصد و اعتبارات توسعه آموزش و پرورش روستایی و عشایری 

بر پایين بودن سهم روستاها و نواحی عشایری از مصارف بودجه عمومی عالوه اند.کاهش داشته 1396

تی با پيشرفت متوازن و اقتصاد مقاومهای گذشته، تناسبی مانند سالدولت، ترکيب این اعتبارات نيز به

برای مدیریت و توسعه  قابل احصاء بينی شدهاعتبارات پيشاز )یك( درصد  1کمتر از ای که گونهبه ندارد.

، اعتبارات مذکوردرصد  88 به اشتغال اختصاص دارد و 1397الیحه بودجه سال  روستایی و عشایری در

بسياری از تكاليف قانون برنامه . عمرانی اختصاص یافته است-کالبدی-های خدماتیها و برنامهبه طرح

یكی از مهمترین اند. مورد غفلت قرار گرفته1397 سال در الیحه بودجه زمينه ششم توسعه در این

ی شفافيت و ارتقاء جایگاه نواحتوانست میای نياز نداشته و دستاورد آن که اجرای آن به هزینه یتكاليف

 ( قانون برنامه ششم توسعه27ماده ) «الف»بند  «2»جزء مربوط به در بودجه باشد، روستایی و عشایری 

 بودجه رد عشایری و روستایی توسعه و عمران به مربوط اعتبارات شفاف و هدفمند ارائه و تنظيمبر مبنی

 عدم توجه مناسب و کافی به تقویتاست. « روستایی توسعه و عمران»عنوان  با تحت پيوستی سنواتی،

فقدان  ،های مربوطه در فصول مختلفنامهها و برکار روستایی و عشایری، پراکندگی طرحوتوليد و کسب

کرد اثربخش اعتبارات مرتبط با اشتغال روستایی و ریزی مناسب برای هزینهسازوکار اجرایی و برنامه

عدم تعيين اهداف  و یهای کلها و طرحعشایری، عدم تعيين سهم نواحی روستایی و عشایری از برنامه

اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی در های های عمده، از دیگر چالشگيری در برخی ردیفقابل اندازه

اقتصادی پيشرفت و آبادانی ـ  توجه بيشتر به ابعاد اجتماعی رود.شمار میبه 1397 سال الیحه بودجه

و نواحی عشایری متناسب با جمعيت آنها و ای روستاها نواحی روستایی و عشایری و تعيين سهم بودجه

تواند نقش مهمی در تحقق مجزا، می پيوستصورت شفاف و هدفمند در قالب تدوین اعتبارات مذکور به
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 شهری و مهاجرت معكوس داشته باشد. ـشكاف روستا  های کلی نظام و رفعسياست

 

 مقدمه

از اهميت اساسی در تحقق اهداف برنامه توسعه و ساله دولت مثابه برنامه یكهای سنواتی کشور بهبودجه

توجه جدی باید به عنوان اولين بودجه برنامه ششم توسعه،  1397انداز برخوردارند. بودجه سال سند چشم

الزامات اقتصاد مقاومتی، خروج از رکود و غلبه بر تورم ، تحقق های کلی برنامه ششم توسعهسياستبه 

زی ریبرنامه، های عدالت اجتماعیشاخص یارتقابر  برنامه ششم توسعههای کلی سياستباشد. داشته 

یافته و گذاری در مناطق کمتر توسعهحمایت دولت از سرمایه، 34/0برای دستيابی به ضریب جينی 

ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبيت جمعيت و تشویق اتخاذ برنامهو  روستایی

ر ریزی و مدیریت بهينه دآفرینی( با برنامهروستایی و عشایری )کانون توليد و ارزش مهاجرت به مناطق

شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد  یای و محلی، تعيين سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاسطح ملی، منطقه

 ر بومی ودازایی مزیتهای کارآفرینی و اشتغالهای ویژه از فعاليتهای جدید اقتصادی و حمایتفرصت

 های کلی کشاورزیسياست «9» ها و اماکن روستایی با تأکيد بر بندسازی تأسيسات و زیرساختمقاوم

سطح درآمد و زندگی روستایيان،  یارتقا، بر های کلی کشاورزیسياست «9»اند. همچنين بند تأکيد کرده

سب های منابا تقویت زیرساخت کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر

اتی ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدمههای مكمل و اقتصادی ببخشی و گسترش فعاليتتوليد و تنوع

کشور در حوزه توسعه  1397 سال اند. حال سؤال اساسی آن است که الیحه بودجهدهکرتأکيد  نوین

کالن دارد و تا چه ميزان توانسته است که آنها روستایی و بهبود امور عشایری چه نسبتی با این اهداف 

 های اجرایی ترجمه کند؟را به طرح

در این گزارش، ابتدا تصویر کلی و ارقام تفصيلی اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در 

بررسی شده است.  1396و تغييرات آنها در مقایسه با قانون بودجه سال  1397سال الیحه بودجه 

تعيين ميزان توازن بودجه و توجه کافی آن به ابعاد  منظوربه ،1397سال  ترکيب اعتبارات همچنين

 ده است. شی ارائه یاهتوسعه روستایی و عشایری، تحليل شده و پيشنهاد

 

 1397سال شناسي تحليل اليحه بودجه روش

ه کشور در الیحه بودج های مرتبط با مدیریت و توسعه روستایی و عشایریطور کلی ارزیابی برنامهبه

و  ریزیدليل ساختار بخشی و پراکنده حاکم بر نظام برنامههای پيشين، بهمانند سال، به1397سال 

توسعه روستایی و عشایری کشور فاقد نهاد کارآمد  زیرامدیریت روستایی، با دشواری فراوانی مواجه است؛ 
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فصول مختلف های مربوطه، در قالب ها و طرحاست و درنتيجه، برنامه در الیحه بودجه مستقل و فصل

و  «انرژی»و « بهداشت»، «های اجتماعیبيمه»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»ازجمله 

 و، بدون هماهنگی و نظارت ها و نهادهای گوناگونیاند و وزارتخانههای متفرقه پراکنده شدهنيز ردیف

 و وظایف هستند. دار این تكاليف عهده، ریزیبرنامه

های فصول مربوطه در الیحه ها و طرحها و متوليان، برخی از برنامهبر مشكل پراکندگی برنامهعالوه

های شهری و تفكيك بين بودجهشهری و روستایی مشترک بوده و ، بين نواحی 1397سال بودجه 

ور طهایی که بهو برنامه هاغيرممكن است. بنابراین طرحدليل عدم شفافيت بودجه بهروستایی آنها 

مشترک برای نواحی شهری و روستایی ارائه شده بودند و امكان تفكيك شهری ـ روستایی آنها وجود 

برنامه ساماندهی کالبدی » ،«برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی». نداشت از محاسبات حذف شدند

وری، ارتقا و بهبود بهره»، «هزار نفر تبيس زیر شهرهای و روستایيان رایگان بيمه» ،«شهری و روستایی

 برنامه پایش پساب»، «های داخلی و خارجی فرش دستبافتثبيت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی

ی وم، روستایخدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق محر»، «شهری، روستایی و صنعتی

این موارد بودند. در مطالعه جمله از «ن سراسر کشورتأمين مسكن محرومي» و« یافتهو کمتر توسعه

 های مختلفهای مختص روستایی و عشایری، از بخشها و طرحکنونی، اعتبارات مربوط به کليه برنامه

البته شایان ذکر است که اعتبارات . استخراج شد 1396سال و قانون بودجه  1397سال الیحه بودجه 

ليل دهای مرتبط با کشاورزی، بهها و برنامهز سایر اعتبارات طرحفصل کشاورزی و منابع طبيعی و ني

 . نظر قرار نگرفتنددرخصوص آنها، در این محاسبات مد انتشار گزارش مستقل

 

 هايافته

احكام برنامه ششم توسعه در زمينه توسعه روستایی و عشایری و سپس تصویر ها، ابتدا در بخش یافته

بررسی و در مرحله بعد، آمار و ارقام تفصيلی اعتبارات  1397سال حه بودجه در الی کلی اعتبارات مربوط

شود. سپس تغييرات این اعتبارات نسبت به ارقام مصوب قانون های مربوطه ارائه میها و طرحبرنامه

گردد. در نهایت، ترکيب الیحه بودجه در زمينه مدیریت و توسعه روستایی بررسی می 1396سال بودجه 

 شود.ری ترسيم میو عشای

 

 توسعه ششمدر قانون برنامه  يريو عشا ييتوسعه روستا .1 

 درخصوصپراکنده  صورتبههرچند در برخی از مواد برنامه ششم، مباحثی  شتی باید اظهار داطورکلبه

( 27است، ولی از بين مواد مختلف قانون برنامه ششم، ماده ) شدهمطرحتوسعه روستایی و عشایری 

اقدامات عمرانی و  (ی؛ بو بخش یاقدامات اقتصاد (الف :بخش 2تر در قالب تر و جامعمشخص طوربه
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( قانون برنامه ششم، در راستای 27پرداخته است. ماده ) و عشایری زیربنایی، به بحث توسعه روستایی

 یهاتيرفاز ظ یبردارو بهره ییشناسای، دولت را مكلف به برنامه و اقتصاد مقاومت یکل یهااستيستحقق 

 جادیو ا یروستاها در اقتصاد مل گاهیو جایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستایيان روستا یموجود در نواح

 طور خالصه، برخی ازکرده است. در ذیل بهمحور روستاها عدالت شرفتيو پ ییشكوفا یبستر الزم برا

 شود: تكاليف این ماده مطرح میمهمترین 

 نه، ساالطور به هزار روستابراي پنج ييازو اشتغال يتوسعه اقتصادبرنامه تهيه  (1 ـ الف

منطقه، با مشارکت  یاقتصاد - یمحل تيو قابل یطيو مح یبوم یهاتيبا توجه به استعدادها و ظرف

 ؛یبخش خصوص یگذارهیو سرما یدولت یهاتیحما ،یبانك التياز تسه یريگو با بهره یمحل یروهاين

 و ييارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستاو  ميتنظ (2الف ـ 

 ؛یدر بودجه سنوات يريعشا

ها و صدور پروانه ساخت پاسخ به استعالم( حداکثر پانزده روز)کاهش مدت زمان  (3 ـ الف

 ؛یریو عشا ییروستا یاقتصاد یهابنگاه

 و ییروستا یصنعت واحیو ساخت ن یبرداربهره ،ییوکار روستاکسب هایتوسعه خوشه (4 ـ الف

 ریپذرقابت یاقتصاد یهااحداث و توسعه بنگاه قیاز طر یریدر روستاها و مناطق عشا یفرصت شغل جادیا

 ؛گراو صادرات

 یبرخوردار یهاشاخص (%5) رشد ساالنه حداقل پنج درصد یبرا ازيمنابع مورد ن نيأمت (5 ـ الف

 ؛ریعشا یدر سامانده شدهنييتع

 یهایهمه روستاها و آباد یبراآنها  یتوسعه و بازنگر یهاو طرح یهاد یهاطرح هيته (6 ـ الف

 ؛یریخانوار و مناطق عشا ستيب یباال

 نهيزم در لگريو تسه شرويعنوان عناصر پبه ریو عشا انیيآموزش صدهزارنفر از روستا (7 ـ الف

جلب  ،یرسانبهبود خدمات ،یفرهنگ یهاهو برنام یاقتصاد یهاتيتوسعه فعال ،یمحل یزیربرنامه

 ؛ییاجرا یهاهدستگا یهاحطر یو نظارت بر اثربخش یمردم یهامشارکت

 یهاطرح یو اجرا هيو ته ییفرسوده و نابسامان روستا یهابافت یهاشاخص نييتع (9 ـ الف

 ؛تیاولو یدارا یفرسوده در روستاها یهابافت یبهساز

 یهامحدوده ییروستا یهازباله یدفع بهداشت یهاسامانه جادیو ا یطراح ،یسنجامكان (1 ـب 

 یهادستگاهمسئوليت  نييدر خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعآنها  و دفع یآورروستاها و جمع

 ؛ربطیذ

و  یریعشا ،ییعمران و توسعه روستا یهاو برنامه هاتيفعال یحداکثر یسازكپارچهی (3 ـب 
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ارائه  و یزیربرنامه یكپارچگی جادیاو  ريپذو نظارت يجهاد كرديروبا آنها  تیریمد کشور و یکشاورز

مردم  یو مشارکت واقع ازهاينبراساس  جامع، یهادر قالب برنامه یریو عشا ییروستا یهاخدمات و طرح

 ی،و اجتماع یاقتصاد ،یعيطب ،یانسان طیو شرا

 یهاراه یو آسفالت و نگهدار یداث، بهسازجهت اح ازياعتبار موردن صيو تخص نيتأم (4 ـ ب

 ی.ریمناطق عشادر روستاها و  ییروستا

وسعه تدرخصوص  (، برخی تكاليف دیگر نيز در سایر مواد قانون برنامه ششم توسعه27ماده ) برعالوه

همين  «ب»و بند  (26ماده ) «الف»بند  «5»در جزء  هستند. برای نمونه احصاقابل و عشایری روستایی

و همچنين  محدوده روستاها در سراسر کشور نييو تع ییروستا یهاد یهاطرح اده به تهيه و اجرایم

ماده « 1»جزء  «ب»بند  انقالب تأکيد شده است. درمسكن  اديبن بهسازی روستاهای شهرستان توسط

هزار  ستيساالنه حداقل دو يو نوساز يبهسازرا نسبت به  یمسكن انقالب اسالم اديبندولت،  ،(59)

 ني( و تأم%5با كارمزد پنج درصد ) متيقارزان التيبا پرداخت تسه ييروستا يواحد مسكون

د موارموظف کرده است. ي و فروش اقساط يدوران مشاركت مدن يبرا التيالتفاوت سود تسهمابه

يان یویژه مسكن روستاهای عمرانی روستایی بهدهد که نقش بنياد مسكن انقالب در طرحمذکور نشان می

مسكن انقالب  اديبن (،99در برنامه ششم، ماده ) بحث گردشگری روستاییدرخصوص  قابل توجه بوده است.

طرح  یاو اجر هينسبت به ته تا اندشده موظفی و گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثيسازمان م و یاسالم

 هدف یروستاها و یو فرهنگ یخیبافت باارزش تار یدارا یروستا صديحداقل س یايو اح یبهساز

 یقانون برنامه در بودجه سنوات یاجرا انیتا پا یاهیسرما یهاییرا از محل اعتبارات تملك دارا یگردشگر

 تیدر اولو زين یهدف گردشگر یروستاها یازرسان( قانون، گ101ماده ) «ج»همچنين در بند  .دیاقدام نما

توانند در توسعه گردشگری در حد کفایت نمیرسد بندهای مذکور، نظر میبه .داده شده استقرار  دولت

هم نه آن -ایفا کنند، چراکه بيشتر مباحث عمرانی و زیرساختی  کشاورزی پایدار، نقش مهمیروستایی و 

 «ح»، طبق بند اسالمي –توسعه فرهنگ ايراني  نظر از را مورد توجه قرار داده است. - صورت جامعبه

 یهاارزش جیبرنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترو یهاالدولت موظف است در طول س (63)ماده 

 یو مرز یریو مناطق عشا ییو توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستا یاسالم - یرانیا

 و کيوسعه دولت الكترونتدر راستای  کودکان و نوجوانان قرار دهد. یکانون پرورش فكر اريدر اخت

وزارت  گذاریسرمایه ( بر67ماده ) «الف»بند  «2»جزء در ، اطالعات يلشبكه م يكپارچگيحفظ 

و  محروم در مناطق الكترونيكی خدمات هایزیرساخت در زمينه توسعهاطالعات  یفناور ارتباطات و

 )سالمت، دولت اصلی الكترونيكی خدمت چهار ارائه حداقل امكان کهای گونهبه تأکيد شده است، روستایی

 .دشوپذیر کشور امكان خانوار بيست روستاهای باالی (%80) در هشتاد درصد و بانكی( ورزیکشا آموزش،

 یپست جمهور یاطالعات و شرکت مل یوزارت ارتباطات و فناور( نيز 68ماده ) «خ»بند  ،در همين راستا
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 (ICT)اطالعات  یدفاتر ارتباطات و فناور تيخدمات و فعال کرده است که مكلف را رانیا یاسالم

 ی،خصوصاستفاده از مشارکت بخش  یی را در چارچوب وظایف قانونی خود ارتقا دهند و همچنين باروستا

 اطالعات یساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناور جادیصدور مجوز ا شیافزا یالزم را برا داتيتمه

 آورند.عمل به ییروستادر نواحی 

( 102ماده ) «ب»بند ، های کوچك و متوسطو توسعه بنگاهدرآمدزایی از طریق ایجاد در رابطه با 

 یهابنگاه ،یتوسعه مشاغل خانگ قیو اقتصاد خانواده از طر شتيمع یو ارتقا یبانيپشت ت،یحمابر 

 هاتينرخ رشد مستمر فعال شیمحور و افزاو خانواده ییروستا یديتول یهایو تعاون یزودبازده اقتصاد

ساکنان  یزندگ تيفيبهبود کبر امر  (80ماده ) «ب»بند  «2»جزء ر همچنين د .است تأکيد کرده

و  تيمناسب جمع عیتوز ن،يسرزم شیآما قیمهاجرت معكوس از طر جیو ترو یررسميغ یهاسكونتگاه

 یشغل و سكونتگاه جادیمناطق با ا نیدر ا یاجتماع یهابيآس دیاز بروز و تشد یريمنابع و جلوگ

 .ه استتأکيد شد مناسب در روستاها

 

 1397هاي مديريت و توسعه روستايي و عشايري در اليحه بودجه سال ها و طرح. تصوير كلي برنامه2

  1397سال اليحه واحده ماده . احكام1-2

های آبفای شهری وزارت نيرو از طریق شرکت 1397 سال الیحه بودجه «6»تبصره « ج»براساس بند 

شهری، به ازای هر بهای بر دریافت نرخ آبمكلف است عالوه نیر ایراسراسر کشور و سازمان امور عشا

داری کل کشور ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه (200) دویستمترمكعب فروش آب شرب مبلغ 

ریال  (950.000.000.000) يلياردمنهصد و پنجاه تا سقف  ریافتیوجوه د (%100) درصد واریز کند. صد

ه همچنين دیابد. اً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص میاز محل حساب مذکور صرف

براساس  ( درصد آبرسانی شرب روستایی90( درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود )10)

ماهه از طریق شرکت های کشور در مقاطع سهسالم بين استان شاخص جمعيت و کمبود آب شرب

نامه بين سازمان مدیریت و شود تا پس از مبادله موافقتتوزیع میمهندسی آب و فاضالب کشور 

ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه فاضالب روستایی استان های آب وها و شرکتریزی استانبرنامه

 شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

کشور(  هایياریو ده هایر شهردار)سازمان امو وزارت کشور بهاین تبصره « و»بند  از سوی دیگر

بر  ياتمال ( قانون39) ماده «2» ( از وجوه تبصره%20درصد ) بيست 1397در سال  استاجازه داده 

آن وزارتخانه قرار  يارکه در اخت را ریال (7.000.000.000.000) يلياردهزار م هفت افزوده معادلارزش

هزار نفر جمعيت و  یكصد یرز یهاشهر یو عمران یدماتخ آالتينماش ينکمك و تأم رایب گيرد،یم

 کند. ینههز (%30)( و سی درصد %70درصد )به نسبت هفتاد  يبروستاها به ترت
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به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه بينی شده تا يشپ« 4»تبصره « و»مطابق با بند 

الذکر را به ميزان مبلغ فوق توسعه ملی صندوق 1397از ورودی سال  ششم توسعه، دولت اجازه برداشت

ع منابشته باشد و دا هاهای آبرسانی روستایی و توسعه شبكهطرح ميليارد ریال( جهت اجرای 10500)

 .داری کل کشور واریز نمایدنزد خزانه 310705بندی به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه حاصله را

 

 ي روستاي و مسكن و عمران شهري امور. 2-2

است که به مباحث  بخشی بارزترین ،روستایی و مسكن و عمران شهری امور، 1397سال در الیحه بودجه 

های روستایی و عشایری در فصل در این بخش، عمده طرحعمران روستایی و عشایری پرداخته است. 

های دارایی حال در ابتدا اعتبارات تملكاند. توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری آورده شده

 شود.ای آن مطرح میمورد بررسی و تحليل قرار گرفته و سپس اعتبارات هزینه امورای این سرمایه

 روستايي و مسكن و عمران شهري اموراي هاي سرمايههاي تملک دارايي. طرح1-2-2

 اي مليسرمايه هاي تملک داراييالف( طرح

فصل »تحت عناوین  فصل چهارلی، در مجموع دارای روستایی در بخش م و مسكن و عمران شهری امور

 فصل تحقيق»و « فصل آب و فاضالب»، «عشایری روستایی و خدمات شهری، توسعه وفصل »، «مسكن

برنامه  20از مجموع  دهدها نشان میاست. بررسی «عمران شهری و روستایی مسكن،و توسعه در امور 

 خدمات شهری، توسعه ودر فصل  «اندهی امور عشایرسام»مورد اشاره در فصول مذکور، فقط برنامه 

مربوط به مدیریت و توسعه روستایی و عشایری است. البته و مستقل  کاملطور بهعشایری  روستایی و

ونقل شهری برنامه حمل»، «خدمات شهری و روستاییارائه  برنامه»هایی همچون برنامه ،شایان ذکر است

ها برنامه نظارت و ارزیابی امور شهرداری»و « البدی شهری و روستاییبرنامه ساماندهی ک»، «و روستایی

برنامه ارائه خدمات آب شهری و »و  عشایری روستایی و خدمات شهری، وسعه ودر فصل ت« هاو دهياری

طور مشترک به مناطق شهری و هایی هستند که بهدر فصل آب و فاضالب، از دیگر برنامه« روستایی

ای از ههای سرماییدارای ای و تملكت. وليكن احصاء و تفكيك ميزان اعتبارات هزینهروستایی مرتبط اس

انند مبهدهد که ها نشان میبراین، بررسیعالوه پذیر نيست.ها برای مناطق روستایی امكاناین برنامه

ی و توسعه و خدمات شهری، روستایهای ملی فصل در برخی از برنامه هيچ طرحیهای پيشين، سال

ها صرفاً عنوان روستایی را و این برنامه شودمیندیده  و عشایری خصوص نواحی روستاییدرعشایری، 

 صرفاً مربوط به تقويت« نقل شهري و روستاييوحمل»هاي برنامه طرحمثال کشند. برای یدک می

 وسطو مت ونقل شهرهاي كوچکبراي حمل برنامه چندانيقطار شهري كالنشهرها بوده و حتي 

خصوص نواحی هيچ طرحی در ،«خدمات شهری و روستاییارائه »در برنامه ملی  همچنين. نيز ندارد

که  «نشانی و خدمات ایمنی و نجاتتجهيز و ساماندهی آتش»شود. البته در طرح ملی روستایی دیده نمی
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ره اهداف این طرح هاست، تعدادی سكونتگاه روستایی نيز در زمها و دهياریمربوط به سازمان شهرداری

دليل عدم ذکر آمار جداگانه مربوط به نواحی شهری و روستایی، عمالً امكان تعيين بودجه قرار دارد؛ ولی به

 شد. حذفو لذا از محاسبات این مطالعه  ردروستاها وجود ندا در نظر گرفته شده برای

 هئارا راهبری» ،«عشایر به کوچ حين خدمات هئارا راهبری»طرح  چهارشامل  ،«ساماندهی عشایر»برنامه 

 راهبری»    و «عشایر شرب آب انتقال و مينأت راهبری» ،«عشایری هایتشكل و جوامع به زیربنایی خدمات

فصل آب و فاضالب در امور توسعه، عمران شهری و است.  «عشایر اسكان هایکانون در اسكان مدیریت

 سيسات فاضالب وأتوسعه ت»ملی مربوط به برنامه طرح  222از بين روستایی شامل دو برنامه است که 

طرح ملی مربوط به برنامه  9همچنين از بين  .استنواحی روستایی  مختصطرح  دو، «بازچرخانی آب

 دیگر،سوی از، تنها یك طرح مختص نواحی روستایی است. «روستایی نامه ارائه خدمات آب شهری وبر»

، «روستایی ارزش با بافت بهسازی»ملی طرح  شامل چهار« یساماندهی کالبدی شهری و روستای»برنامه 

و « بندی روستاییهای هادی و مطالعه سطحاجرای طرح»، «طرح جامع بهسازی مسكن روستایی»

  است.« مطالعات جامع توسعه کالبدی روستاها»

ی ملی اسرمایه طرح تملك دارایی 257روستایی، دارای  و مسكن و عمران شهری امورطور کلی، به

تواند طور مشخص به نواحی روستایی و عشایری اختصاص دارد و میطرح به 8است که از این ميان، تنها 

طرح،  8. البته تأمل در این (1)جدول  در بسترسازی برای توسعه و عمران روستایی و عشایری مؤثر باشد

رح طباشد و خدماتی می های فيزیكی ـ کالبدی ـحاکی از آن است که سوگيری آنها به سمت فعاليت

سازي آن ديده اساسي در زمينه توسعه اشتغال روستايي و كاهش روند مهاجرت و معكوس

شامل واژه « توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری». این درحالی است که عنوان فصل شودنمي

 کالبدی نيست. -توسعه است و توسعه صرفاً شامل ابعاد فيزیكی

 

 اي امور مسكن،هاي سرمايهدارايي هاي تملکها و طرحفصول، برنامهتعداد  .1جدول 

 عمران شهري و روستايي

 فصول رديف
تعداد كل 

 هابرنامه

هاي تملک تعداد كل طرح

 ايدارايي سرمايه

هاي مختص تعداد طرح

 توسعه روستايي و عشايري

 0 1 4 مسكن 1

2 
 خدمات شهری، توسعه وفصل 

 عشایری روستایی و
8 33 5 

 3 222 4 آب و فاضالب 3

4 
 مسكن،تحقيق و توسعه در امور 

 عمران شهری و روستایی
4 1 0 

 8 257 20 مجموع

 .1397 سال های تحقيق از الیحه بودجهیافته خذ:أم
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 ويژه اي استانيهاي تملک دارايي سرمايهب( طرح

 کنندهتأمين منابع آلودگی از گيریجلو»طرح تحت عنوان  دوهای پيشين، تنها مانند سالدر این قسمت به

به نواحی روستایی « و البرز تهران استان روستاهای فاضالب بهداشتی دفع طریق از تهران شرب آب

 اختصاص دارد که فلسفه وجودی آن نيز، تأمين آب شرب بهداشتی برای تهران است. 

 روستايي  و ريعمران شه ،نمسك اموراي روستايي ـ عشايري هاي هزينه. برنامه2-2-2

ای ، برنامه هزینه1397روستایی الیحه بودجه سال  و عمران شهری مسكن، بخش مربوط به اموردر 

بر اعتبارات چندانی، ویژه روستاها و مناطق عشایری وجود ندارد. تنها، برنامه ساماندهی عشایر عالوه

ت ارائه خدما» اصی روستایی برنامه، اعتبارات اختصیای نيز دارد. ازسویتملك دارایی، اعتبارات هزینه

 قابل احصا نيست.« شهری و روستایی

 

 هاي مديريت و توسعه روستايي و عشايريها و طرح. ساير برنامه3-2

های مربوط به آن در فصول و در ذیل که توسعه روستایی، متولی یكپارچه و جامعی ندارد و فعاليت از آنجا

ط نهادهای مرتب همهاکنده شده است؛ لذا در این گزارش، فصول دیگر و های اجرایی مختلف پروظایف دستگاه

های مدیریت و توسعه روستایی و ها و طرحجمله مهمترین موارد سایر برنامهنيز مورد توجه قرار گرفتند. از

های متفرقه مربوط به توسعه و مدیریت ردیف» توان به اعتبارات، می1397عشایری در الیحه بودجه سال 

وزیع، ت»، «های فرهنگی، هنری و دینی در روستاها و مناطق عشایریحمایت از فعاليت»، «وستایی و عشایریر

برنامه ارائه خدمات بهداشت »، «دینی در مناطق محروم، روستایی، عشایری و مرزی-نشر محصوالت فرهنگی

حمایت و » ،«یآموزان مناطق عشایرحمایت از دانش» ،«طرح تجهيز مدارس عشایری»، «روستایی

طرح گازرسانی به »، «های ورزشی روستاییطرح احداث و تجهيز زمين»، «توانمندسازی جامعه عشایر کشور

پوشش »، «برنامه آموزشی زنان روستایی»، «مهدها تأمين یك وعده غذای گرم روستا»، «روستاهای کشور

بابت اجرای سطح یك نظام ارجاع  طرح پرداخت به بيمه» ،«بيمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی

کمك »، «عشایر برنامه پوشش بيمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستایيان و» ،«در روستاها و جمعيت عشایری

 و« ئه خدمات مالی خرد زنان روستاییراهبری ارا»، «سازی مسكن مددجویان روستاییبه بهسازی و مقاوم

 اشاره کرد. « توسعه بهداشت محيط در روستا»

رسانی و معرفی تبليغ، اطالع»، «ثبت و مستندسازی ميراث روستایی و عشایری»های طرحهمچنين 

ارائه خدمات توانبخشی »و  «ها، خدمات و محصوالت گردشگری اعم از مناطق روستایی و عشایریجاذبه

وجود  1396 الس اند، در قانون بودجهمطرح شده 1397الیحه بودجه سال  که در« بر جامعه روستاییمبتنی

اعتبارات بيمه نظام ارجاع روستایيان به صورت هدفمند پيوست چهار بخش اول ردیف  عالوه بر این،نداشتند. 

  آورده شده است. 1601002000
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اینكه اعتبارات و ردیف مشخصی برای آب شرب روستایی در نظر گرفته شده است، ولی در با وجود 

ی ، به نحواعتباراتی بدون هدف کمی و روشن برای آن آورده شده استنيز بودجه  از الیحه یدیگر هایبخش

و  توسعههای متفرقه مربوط به ردیف .گيری هستندکه بخش عمده این اعتبارات، فاقد اهداف قابل اندازه

جمله مهمترین آنها های مختلف هستند که از، خود شامل طرح(3)جدول  مدیریت روستایی و عشایری

های به توسعه زیربناهای روستایی، تكميل مجتمع کمكیی؛ روستا یسعه ورزش همگانتوتوان به می

مربوط ) های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستاییهای نواحی صنعتی و کمكآبرسانی و زیرساخت

اطات و ارتب تجهيزاتی دفاتر-توانمندی فنی یارتقا(؛ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربه 

 ؛ پرداختهای آب و فاضالب روستاییزیان شرکتکمك؛ های کشوروری اطالعات روستایی در استانفنا

طور کلی، مجموع و یارانه سود تسهيالت مسكن روستایی اشاره کرد. حال در ادامه بهها به دهياری

یت و توسعه های مرتبط با مدیرها و برنامهای( کليه طرحو هزینه ایسرمایه اعتبارات )تملك دارایی

  شود.صورت تفصيلی ارائه میروستایی و عشایری به

 

هاي مديريت و توسعه روستايي و ها و طرحارقام و آمار تفصيلي اعتبارات برنامه. 3

 1397عشايري در اليحه بودجه سال 

 السمدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه  یکلی، مجموع اعتبارات قابل احصا طوربه

د آن تملك درص 27ه کميليارد تومان است  11526معادل ميليون ریال  115،256،554 ، مبلغ1397

(. با توجه به مجموع کل 2رود )جدول شمار میای بهدرصد آن از نوع هزینه 73ای و دارایی سرمایه

سهم ، ميليارد تومان است 424911 که 1397 سال بودجه مصارف بودجه عمومی دولت در الیحه

مصارف بودجه عمومي  مديريت و توسعه روستايي و عشايري، از كل يقابل احصااعتبارات 

اعتبارات در نظر گرفته شده براي مديريت و توسعه روستايي باشد. درصد مي 7/2 تنها ،دولت

 3/42كاهش ، 1396نسبت به قانون بودجه سال  1397و عشايري در اليحه بودجه سال 

در قانون  درصد 5، از مصارف بودجه عمومي دولت كلهم آن از سو را تجربه كرده  درصدي

  كاهش يافته است.  1397 سال در اليحه بودجهدرصد  7/2به  1396 سال بودجه

توسعه آموزش و پرورش »، «سازی مسكن مددجویان روستاییکمك به بهسازی و مقاوم»اعتبارات 

راهبری و کمك به توسعه اشتغال » و« یطرح بهسازی بافت با ارزش روستای»، «روستایی و عشایری

بيشترین کاهش را در درصدی،  09/94و  44/94، 65/99، 100با کاهش به ترتيب «روستایی و عشایری

البته شایان ذکر  (.2)جدول اند تجربه کرده 1396نسبت به قانون بودجه سال  1397الیحه بودجه سال 

ف ردی از آنروستایيان  عدم امكان احصاء سهمسبب  است که حذف واژه روستایی از عنوان ردیف مربوطه
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سازی مقاوم کمك به بهسازی و»اعتبارات کاهش واقعی  در محاسبات تحقيق حاضر شده است و لذا

مبلغ  1396قانون بودجه سال در کلی طور به درصد است. 100کمتر از « مسكن مددجویان روستایی

مصوب شده « مسكن مددجویان روستاییسازی مقاوم وکمك به بهسازی »ميليون ریال برای 1.210.000

 درصد در الیحه بودجه 46حدود بخشی به مددجویان شهری و روستایی، در عين تعميمبود که این ميزان 

ها این کمك همانطور که ذکر شد،ميليون ریال رسيده است.  656000کاهش داشته است و به  1397 سال

با وجود کاهش  1397 سال ولی در الیحه ،جویان روستایی داشته استاختصاص به مدد 1396در قانون سال 

 است.کليه مددجویان اعم از شهری و روستایی اختصاص یافته به  درصدی، اعتبارات مذکور 46

نسبت  1397 سال هدارای رشد در الیحه بودج هایهای مطالعه حاکی از آن است که ردیفیافته

دکی را از اعتبارات قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری ، سهم ان1396 سال به قانون بودجه

، در مقایسه با قانون 1397مشخص است، در الیحه بودجه سال  2طور که در جدول هماناند. داشته

و اعتبارات  درصد 1267، اعتبارات توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی حدود 1396بودجه سال 

 درمانی روستایی فاقد آمبوالنس با اولویت مناطق محروم-بهداشتی خرید آمبوالنس برای مراکز

طرح جلوگيری از های مذکور، اند. پس از ردیفرشد داشته درصد 576های آبرسانی حدود مجتمع

تأمين آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی فاضالب روستاهای استان کننده تأمين آلودگی منابع

أمين ت و أسيسات فاضالب روستاهای دارای اولویت، برنامه خدمات سالمت روستایيانتهران، طرح ایجاد ت

درصد بيشترین رشد را  27/15 و 14/33، 40 ،96/68ترتيب با بهیك وعده غذای گرم روستا مهدها، 

 اند.خود اختصاص دادهبه
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 )ميليون ریال(  1396سال و قانون بودجه  1397سال يک برنامه و طرح در اليحه بودجه به تفك يافته به مديريت و توسعه روستايي و عشايري. اعتبارات تخصيص2جدول 

 ايهزينه ايتملک دارايي سرمايه مجموع

درصد تغيير  برنامه و طرح

 سرجمع

 سالاليحه بودجه 

1397 

سال قانون بودجه 

1396 

 سالاليحه بودجه 

1397 

سال قانون بودجه 

1396 

 سالاليحه بودجه 

1397 

سال بودجه  قانون

1396 

 1برنامه خدمات سالمت روستاييان 49,561,694 68,181,589 1,648,728 0 51,210,422 68,181,589

 2برنامه ساماندهي و توانمندسازي عشاير 706,845 115,206 1,803,931 418,000 2,510,776 533,206

 يك وعده غذاي گرم روستا مهدهاتأمين  655,000 755,000 0 0 655,000 755,000

700,000 500,000 700,000 500,000 0 0 
طرح ايجاد تأسيسات فاضالب روستاهاي 

 داراي اولويت

28,000 55,450 28,000 55,450 0 0 
طرح ايجاد تأسيسات فاضالب روستاهاي 

 وامي-داراي اولويت

 امع بهسازي مسكن روستاييطرح ج 0 0 601,000 520,000 601,000 520,000

 طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي 0 0 3,600,000 200,000 3,600,000 200,000

 طرح مطالعات جامع توسعه كالبدي روستاها 0 0 11,000 10,000 11,000 10,000

150,000 200,000 150,000 200,000 0 0 
هاي ورزشي طرح احداث و تجهيز زمين

 وستايير

 طرح گازرساني به روستاهاي كشور 0 0 15,000 5,000 15,000 5,000

 3توسعه راه روستايي 0 0 7,677,000 1,470,000 7,677,000 1,470,000

99,500 58,891 99,500 58,891 0 0 
ده كننتأمين طرح جلوگيري از آلودگي منابع

 بهداشتيتأمين آب شرب تهران از طريق دفع 
 4فاضالب روستاهاي استان تهران

5,196,000 4,830,000 0 0 5,196,000 4,830,000 
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان, روستاييان و 

 عشاير

پوشش بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار  114,000 125,400 0 0 114,000 125,400
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 ايهزينه ايتملک دارايي سرمايه مجموع

درصد تغيير  برنامه و طرح

 سرجمع

 سالاليحه بودجه 

1397 

سال قانون بودجه 

1396 

 سالاليحه بودجه 

1397 

سال قانون بودجه 

1396 

 سالاليحه بودجه 

1397 

سال بودجه  قانون

1396 

 روستايي

 5هادهياري 384,000 310,000 5,130,000 4,380,000 5,514,000 4,690,000

13,332,380 15,326,744 4,540,000 4,308,200 8,792,380 11,018,544 
هاي متفرقه مربوط به توسعه اعتبارات رديف

 روستايي 

 اجراي طرح هادي روستايي 0 0 2,001,600 876,030 2,001,600 876,030

 6آب آشاميدني روستايي 0 0 22,365,060 17,423,728 22,365,060 17,423,728

406,000 60,000 406,000 60,000 0 0 
ي درمان-خريد آمبوالنس براي مراكز بهداشتي

روستايي فاقد آمبوالنس با اولويت مناطق 
 7عملكرد است( 1390-1392محروم )آمار

 در روستا توسعه بهداشت محيط 21,035 21,035 0 0 21,035 21,035

95,100 1,610,000 0 1,500,000 95,100 110,000 
راهبري و كمك به توسعه اشتغال روستايي و 

 8عشايري

0 1,210,000 0 0 0 1,210,000 
مسكن سازي مقاوم كمك به بهسازي و

 مددجويان روستايي

23,000 18,000 0 0 23,000 18,000 
ي, هنري و ديني فرهنگهاي فعاليت حمايت از

 در روستاها و مناطق عشايري

 9توسعه آموزش و پرورش روستايي و عشايري 79,645,578 238,816 57,663 40,000 79,703,241 278,816

 10توسعه گردشگري روستايي و كشاورزي 10,000 136,770 0 0 10,000 136,770

 مجموع 148,284,696 83,990,296 51,593,523 31,266,258 199,878,219 115,256,554
 .1397سال الیحه بودجه  و 1396قانون بودجه سال  هایهای تحقيق برپایه دادهیافتهخذ: أم

 علت حجم باال، به انتهای گزارش منتقل شده است. به های این جدولیادداشت :يادداشت
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 ـ اعتبارات متفرقه

حاکی از آن است که  1397توسعه روستایی و عشایری در الیحه سال بررسی اعتبارات متفرقه مربوط به 

زیان کمك»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور»، «پرداخت مستمری به سالمندان روستایی»

خانوار، تكميل  100های هادی روستایی باالی تكميل طرح»، «های آب و فاضالب روستاییشرکت

خانوار و احداث و تكميل  50های روستایی باالی خانوار، آسفالت راه 20باالی های آبرسانی روستایی طرح

ـ تجهيزاتی دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی »و « های روستاییورزشگاه ارتقای توانمندی فنی 

 (. 3اند )جدول خود اختصاص دادهترتيب، بيشترین اعتبارات را بهبه« های کشوردر استان

 

  1397. برآورد اعتبارات متفرقه مربوط به توسعه روستايي و عشايري در اليحه بودجه سال 3جدول 
 )ميليون ریال(

 مجموع
تملک دارايي 

 ايسرمايه
 رديف ايهزينه

 یارانه سود تسهيالت مسكن روستایی 0 730,000 730,000

 های آب و فاضالب روستاییکمك زیان شرکت 1,600,000 0 1,600,000

2,000,000 2,000,000 0 
های آبرسانی و کمك به توسعه زیربناهای روستایی، تكميل مجتمع

های فنی و اعتباری به توسعه های نواحی صنعتی و کمكزیرساخت

 اشتغال روستایی

ارتباطات و فناوری اطالعات  تجهيزاتی دفاتر-توانمندی فنی ارتقای 0 800,000 800,000

 های کشورروستایی در استان
 توسعه ورزش همگانی روستایی 97,500 0 97,500

 آباداحداث بيمارستان آموزشی جایگزین عشایر خرم 0 10,000 10,000

 برنامه آموزش زنان روستایی 54,880 0 54,880

1,000,000 1,000,000 0 
های خانوار، تكميل طرح 100های هادی روستایی باالی تكميل طرح

 50های روستایی باالی نوار، آسفالت راهخا 20آبرسانی روستایی باالی 

 های روستاییخانوار و احداث و تكميل ورزشگاه
 پرداخت مستمری به سالمندان روستایی 7,040,000 0 7,040,000

 مجموع 8,792,380 4,540,000 13,332,380

 .1397های الیحه بودجه سال پایه دادههای تحقيق بریافته مأخذ:
 

 ب اسالميبنياد مسكن انقال ـ

، بالغ بر 1397 سال بينی شده برای بنياد مسكن انقالب اسالمی در الیحه بودجهمجموع اعتبارات پيش

 استای تملك دارایی سرمایهدرصد از این اعتبارات از نوع  95حدود ميليون ریال است.  3.741.930

 1397 سال در الیحه بودجه . البته کل اعتبارات ذکر شده برای این دستگاه در جدول مربوطه(4)جدول 

اد بنيها و منابع مختلف های قبل کمتر از مجموع واقعی ردیفمانند سالميليون ریال(، به 2.831.930)

م و تر تنظيشفافطور به این دستگاهدر الیحه است و لذا ضرورت دارد اعتبارات  مسكن انقالب اسالمی
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یارانه های هادی روستایی و امام )ره(، طرح 100ب تأمين مسكن محرومين، حساطور کلی بهارائه شود. 

 دهند.شكيل میرا تمسكن ترتيب بيشترین اعتبارات بنياد به سود تسهيالت مسكن روستایی و مسكن مهر

 

 1397. اعتبارات بنياد مسكن انقالب اسالمي در اليحه بودجه سال 4جدول 
 )ميليون ریال(

 مجموع
تملک دارايي 

 ايسرمايه
 طرح ايهزينه

 های هادی روستاییطرح 0 876،030 876،030

 یارانه سود تسهيالت مسكن روستایی و مسكن مهر 0 730،000 730،000

1،280،000 1،100،000 180،000 
کمك به حساب -بنياد مسكن انقالب اسالمی  -وزارت راه و شهرسازی 

 حضرت امام خمينی )ره( 100

 درآمدهای کمکمك به مسكن گروه 0 100،000 100،000

 طرح جامع بهسازی مسكن روستایی 0 520،000 520،000

 مطالعات جامع توسعه کالبدی روستاها 0 10،000 10،000

 بهسازی بافت باارزش روستایی 0 200،000 200،000

 پژوهشكده سوانح طبيعی-بنياد مسكن انقالب اسالمی 25،900 0 25،900

 آسفالت معابر و بهسازی 0 0 0

 مجموع 205،900 3،536،030 3،741،930

  .1397 سال الیحه بودجه مأخذ:

 

 در زمينه مديريت و توسعه روستايي و عشايري 1397 سال. تحليل تركيب اليحه بودجه 4

ها در بخش دیگری از این مطالعه، اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، براساس سنخيت طرح

و نحوه  1397تر و بهتری از ترکيب الیحه بودجه سال م شد تا تصویر روشنگروه تقسي 15ها به و برنامه

ميليارد تومان اعتبارات برآوردی مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در بين اجزای  11.526 توزیع

تر ترکيب بودجه مدیریت و توسعه روستایی و تر و دقيقمنظور تحليل جامعدست آید. بهمختلف به

گانه مربوطه، برمبنای سنخيت توزیع 15های های متفرقه، در بين گروه، اعتبارات ردیفعشایری الیحه

برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شد. در این راستا اعتبارات در نظر گرفته شده 

های نواحی های آبرسانی و زیرساختدرخصوص کمك به توسعه زیربناهای روستایی، تكميل مجتمع

درصد  35اشتغال )بين سه گروه  های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستایی، درو کمك صنعتی

ميليون ریال( و توسعه  600.000درصد معادل  30ميليون ریال(، آب و فاضالب ) 700.000معادل 

های تكميل طرحميليون ریال( توزیع گردید. همچنين اعتبارات  700.000درصد معادل  35زیربنایی )

های خانوار، آسفالت راه 20های آبرسانی روستایی باالی خانوار، تكميل طرح 100ی روستایی باالی هاد

درصد بين چهار گروه  25به نسبت  های روستاییخانوار و احداث و تكميل ورزشگاه 50روستایی باالی 
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« یکالبد توسعه»توسعه کالبدی، آب و فاضالب، راه و ورزش تقسيم شد. شایان ذکر است که گروه 

طرح طرح هادی، بهسازی بافت باارزش روستایی و  اعتبارات درصدی فوق، شامل 25بر سهم عالوه

 شود، دو گروهطور که در نمودار زیر مشاهده می. همانستمطالعات جامع توسعه کالبدی روستاها

ا عشایری ر، بيشترین اعتبارات توسعه و مدیریت روستایی و «آب و فاضالب»و « بهداشت و سالمت»

 ترین رتبه از نظر اعتبارات قرار دارند. و گازرسانی در پایين نهماند. اشتغال در رتبه خود اختصاص دادهبه

 

 )هزار ميليون ریال( 1397تركيب اعتبارات مديريت و توسعه روستايي و عشايري در اليحه بودجه سال . 1نمودار 

 .1397 سال بودجه های الیحهداده پایه: محاسبات تحقيق بر مأخذ

 

برای مدیریت و توسعه روستایی و  قابل احصاءدرصد از اعتبارات  81/0طور کلی تنها حدود به

ها ، به طرحاعتبارات مذکوردرصد  88به اشتغال اختصاص دارد و  1397الیحه بودجه سال  عشایری در

 . (5)جدول  عمرانی اختصاص یافته است-کالبدی-های خدماتیو برنامه

 

 اعتبارات مديريت و توسعه روستايي و عشايرياز اجزاي هريک  سهم .5 ولجد

 1397در اليحه بودجه سال 

 اجزا میزان کل اعتبارات سهم )درصد(

 بهداشت و سالمت 68618624

 آب و فاضالب 20701228

 بيمه و رفاه اجتماعي 12361400

 دهياري 4690000

 راه 1720000

 توسعه كالبدي 1336030

 مسكن 1250000

 آموزش و پرورش 1088696

 اشتغال 931870
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 اجزا میزان کل اعتبارات سهم )درصد(

 فناوري اطالعات و ارتباطات 800000

 توسعه زيربنايي 700000

 ساماندهي و توانمندسازي عشاير 533206

 ورزش 497500

 ي و دينيفعاليت هاي فرهنگي, هنر 23000

 گازرساني 5000

 .1397 سال های الیحه بودجهداده پایه: محاسبات تحقيق بر مأخذ

 

 گيرينتيجه

مدیریت و توسعه روستایی و  یمجموع اعتبارات قابل احصاهای این مطالعه حاکی از آن است که یافته

ميليارد تومان  11526ادل معميليون ریال  115،256،554 ، مبلغ1397سال عشایری در الیحه بودجه 

رود. با توجه شمار میای بهدرصد آن از نوع هزینه 73ای و د آن تملك دارایی سرمایهدرص 27ه کاست 

ميليارد تومان  424911 که 1397الیحه بودجه سال  به مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در

ایری، از کل مصارف بودجه عمومی سهم اعتبارات قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عش، است

این ميزان در مقایسه با سهم نواحی روستایی و عشایری از توليد ناخالص  باشد.درصد می 7/2دولت، تنها 

داخلی و جمعيت کشور بسيار ناعادالنه بوده و قادر به تحقق مهاجرت معكوس و رفع مشكالت توسعه 

درصد توليد ناخالص داخلی کشور )در  5/27رسمی، طبق آخرین آمار  نامتوازن در کشور نخواهد بود.

( متعلق به نواحی روستایی و عشایری 1395درصد جمعيت کشور )در سال  26و حدود  (1393سال 

اعتبارات در نظر گرفته شده برای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه ، یبوده است. از سوی

 .  را تجربه کرده استدرصدی  3/42، کاهش 1396نسبت به قانون بودجه سال  1397بودجه سال 

از اعتبارات مدیریت و توسعه  ایتملك دارایی سرمایه ی اعتباراتددرص 27سهم اندک همچنين 

بودجه عمرانی مدیریت و  دهنده آن است کهنشان، 1397 سال روستایی و عشایری در الیحه بودجه

تواند یای آن داشته و این امر مبت به اعتبارات هزینهتری نستوسعه روستایی و عشایری سهم بسيار پایين

 های مناسب نواحی روستایی و عشایری را دچار مشكل سازد.تقویت زیرساخت

، حاکی از آن 1397 سالالیحه بودجه  های امور مسكن و عمران شهری و روستاییبررسی برنامه

 خصوص، هيچ طرحی درشوددیده میروستایی واژه عنوان آنها در ها با وجود اینكه است که برخی برنامه

صرفاً مربوط به « ونقل شهری و روستاییحمل»های برنامه طرح، مثالنواحی روستایی ندارند. برای 

يز ن و متوسط ونقل شهرهای کوچكبرای حمل برنامه چندانیو حتی ست تقویت قطار شهری کالنشهرها

ای ملی سرمایه طرح تملك دارایی 263روستایی، دارای  و مسكن و عمران شهری امورکلی، طوربه ندارد.

تواند طور مشخص به نواحی روستایی و عشایری اختصاص دارد و میطرح به 8است که از این ميان، تنها 
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طرح، حاکی از  8در بسترسازی برای توسعه و عمران روستایی و عشایری مؤثر باشد. البته تأمل در این 

ي طرح اساسباشد و های فيزیكی ـ کالبدی ـ خدماتی میبه سمت فعاليتآن است که سوگيری آنها 

 .شودسازي آن ديده نميدر زمينه توسعه اشتغال روستايي و كاهش روند مهاجرت و معكوس

توسعه  واژهشامل « توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»این درحالی است که عنوان فصل 

 کالبدی نيست. -يزیكیاست و توسعه صرفاً شامل ابعاد ف

شده و ارائه خدمات مالی خرد زنان روستایی  اعتباراتی که برای اشتغال روستایی در قالب وجوه اداره

دیده شده است، دارای هدف کمّی روشنی نيستند. همچنين مشخص نيست که چه ميزان از اعتبارات 

های نواحی صنعتی و زیرساختهای آبرسانی و کمك به توسعه زیربناهای روستایی، تكميل مجتمع»

به اشتغال روستایی اختصاص خواهد یافت؛ منجر « های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستاییکمك

افزوده روستایی چه خواهد به توسعه چند بنگاه کوچك و متوسط خواهد شد و تأثير آن بر فقر و ارزش

خصوص برای ن سازوکار اجرایی مناسب )بهدليل فقدابود؟ کما اینكه شواهد حاکی از آن است که به

، 1396گذاری خطرپذیر در روستاها و مناطق عشایری( اعتبارات مذکور در قانون بودجه سال سرمایه

 تخصيص و اثربخشی چندانی نداشته است. 

، 1397 سالدر حقيقت چالش دیگر اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه 

ميليون ریال  1.000.000الزم بين مصارف یك منبع اعتباری است. برای مثال، اعتبار عدم تفكيك 

خانوار، تكميل  100های هادی روستایی باالی تكميل طرحشامل  متفاوت همزمان برای چهار نوع مصرف

كميل خانوار و احداث و ت 50های روستایی باالی ر، آسفالت راهخانوا 20های آبرسانی روستایی باالی طرح

شده است و سهم هرکدام از آنها مشخص نيست. اعتبارات بينی پيش های روستاییورزشگاه

جمهور نيز چنين وضعيتی معاون اول رئيس و مناطق محروم توسعه روستایییافته به معاونت اختصاص

های الشاز چ پذیری کافی، یكیو فقدان نظارت گذشته، عدم شفافيت هایسال مانندبهبنابراین  دارد.

مشكل در حقيقت، رود. شمار میبه 1397 سالاعتبارات روستایی و عشایری در الیحه بودجه اساسی 

، عدم تعيين هدف مشخص و كنداساسي كه اثربخشي اين اعتبارات را با ترديد جدي مواجه مي

   کند.می اردشورا  نهادهای ذیربطگيری برای اعتبارات مذکور است که نظارت بر عملكرد قابل اندازه

انی خدماتی عمر-گيری غالب اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری به سمت امور کالبدیجهت

طور که همانرود. به شمار می 1397الیحه بودجه سال  های اساسیو غفلت از ابعاد اقتصادی از دیگر چالش

بينی شده برای مدیریت و توسعه ت پيشاز اعتبارا )یك( درصد 1کمتر از نشان داد، این مطالعه  1نمودار

، اعتبارات مذکوردرصد  88و به اشتغال اختصاص دارد  1397الیحه بودجه سال  روستایی و عشایری در

 عمرانی اختصاص یافته است.-کالبدی-های خدماتیها و برنامهبه طرح

ز عمدتاً بر ابعاد دهد، برنامه ششم توسعه نينشان می 6طور که جدول این در حالی است که همان
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 دی، درویژه در ابعاد اقتصااقتصادی و مدیریتی توسعه روستایی متمرکز بوده است، ولی اغلب تكاليف آن به

بند  «2»اند. یكی از مهمترین تكاليف، مربوط به جزءمورد غفلت اساسی قرار گرفته 1397الیحه بودجه سال 

 عتباراتا شفاف و هدفمند ارائه و ین حكم، صراحتاً بر تنظيم( قانون برنامه ششم توسعه است. ا27ماده ) «الف»

 وسعهت و عمران»عنوان  با تحت پيوستی سنواتی، بودجه در عشایری و روستایی توسعه و عمران به مربوط

 اجرا نشده است.  1397الیحه بودجه سال  تأکيد کرده است. با وجود این، عمالً چنين تكليفی در« روستایی

 

 1397 سال ان عملياتي شدن تكاليف برنامه ششم توسعه در اليحه بودجهميز .6جدول 

 تكليف ماده

وضعيت اجرايي در 

 سال اليحه بودجه

1397 

 «الف»بند  «1»جزء 

 (27ماده )
 فاقد اعتبار االنهطور سهزار روستا بهیی برای پنجازو اشتغال یبرنامه توسعه اقتصادتهيه 

 «الف»بند  «2»جزء 

 (27ماده )

 و روستایی توسعه و عمران به مربوط اعتبارات شفاف و هدفمند ارائه و نظيمت

 «تاییروس توسعه و عمران»عنوان  با تحت پيوستی سنواتی، بودجه در عشایری

 و اختصاص بودجه

 فاقد اقدام

 «الف»بند  «4»جزء 

 (27ماده )

خوشه  54توسعه حداقل و  ییروستا یصنعت هيناح 98و ساخت  یبرداربهره

 ییوکار روستاکسب
 فاقد اعتبار

 «الف»بند  «4»جزء

 (27ماده )

احداث  قیاز طر یریدر روستاها و مناطق عشا یفرصت شغل 1914000 جادیا

 گراو صادرات ریپذرقابت یاقتصاد یهاو توسعه بنگاه
 فاقد اعتبار مشخص

 «الف»بند  «5»جزء 

 ( 27ماده )

 هایشاخص (%5) درصد پنج داقلح ساالنه رشد برای موردنياز منابع تأمين

 عشایر ساماندهی در شدهنييتع برخورداری
 فاقد اعتبار شفاف

 «الف»بند  «6»جزء 

 ( 27ماده )

 و روستاها همه برایآنها  بازنگری و توسعه یهاطرح و هادی یهاطرح تهيه

  مناطق عشایری و خانوار بيست باالی یهایآباد
 دارای اعتبار

 «الف»بند  «7»جزء 

 (27ماده )

گر تسهيل و شرويعنوان عناصر پبه ریو عشا انیيآموزش صدهزارنفر از روستا

ی گفرهن یهاو برنامه یاقتصاد یهاتيتوسعه فعال ،یمحل یزیربرنامه نهيزمدر

 و غيره

 فاقد اعتبار 

 «الف»بند « 9»جزء 

 ( 27ماده )
 دارای اعتبار  وستاهادر ر فرسوده یهابافت بهسازی یهاطرح اجرای و تهيه ن،تعيي

 «ب»بند « 1»جزء 

 (27ماده )

 ییروستا یهازباله یدفع بهداشت یهاسامانه جادیو ا یطراح ،یسنجامكان

 در خارج از محدوده روستاهاآنها  و دفع یآورروستاها و جمع یهامحدوده
 فاقد اعتبار شفاف

 «ب»بند  «2»جزء 

 (27ماده )
 دارای اعتبار فاضالب در روستاها یدفع بهداشت ی(اهپروژه) یهاطرح یو اجرا یطراح

 «ب»بند  «3»جزء 

 (27ماده )

عمران و توسعه  يهاها و برنامهتيفعال يحداكثر يسازكپارچهي

كشور تا انتهاي سال اول برنامه ششم  يو كشاورز يريعشا ،ييروستا

 توسعه

 فاقد اعتبار

 «ب»بند  «4»جزء 

 (27ماده )

 یو آسفالت و نگهدار یجهت احداث، بهساز ازير موردناعتبا صيو تخص نيتأم

 ییروستا یهاراه
 دارای اعتبار

 (46ماده ) «د»بند 

 توسعه نيو همچن غاتيو تبل ديپژوهش، آموزش، تول یتوسعه و هدفمندساز

خانه فرش در  جادیو ا ]فرش دستباف روستایی[ فرش كيتجارت الكترون

 هدف و موردنظر یبازارها

 کافیفاقد اعتبار 
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 تكليف ماده

وضعيت اجرايي در 

 سال اليحه بودجه

1397 

 (46ماده ) «د»بند 
 هاهیو اتحاد رمتمرکزيمتمرکز و غ یهاکارگاه زيو توسعه و تجه جادیاز ا تیحما

 یو شهر ییفرش دستباف روستا یتعاون یهاو شرکت
 فاقد اعتبار شفاف

 «ب»بند  «1»جزء 

 (59ماده )

با  ییروستا یهزار واحد مسكون ستیساالنه حداقل دو یو نوساز یبهساز

 (%5با کارمزد پنج درصد ) متيقارزان التيتسهپرداخت 
 دارای اعتبار

 (61ماده ) «ب»بند 
فرسوده و  یهابافت یاينسبت به اح نيو استحصال زم یوربهره شیافزا

 یینامناسب روستا
 فاقد اعتبار مشخص

 (63ماده ) «ح»بند 
 و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق یاسالم یرانیا یهاارزش جیترو

 یو مرز یریو مناطق عشا ییمحروم روستا
 فاقد اعتبار شفاف

 «الف»بند « 2»جزء 

 (67ماده )

 زمينه توسعهدراطالعات  یفناور وزارت ارتباطات و گذاریسرمایه

 هکای گونهبه و روستایی، محروم در مناطق الكترونيكی خدمات هایزیرساخت

 آموزش، )سالمت، ولتد اصلی الكترونيكی خدمت چهار ارائه حداقل امكان

 خانوار بيست روستاهای باالی (%80) در هشتاد درصد و بانكی( کشاورزی

 کشور فراهم شود.

 فاقد اعتبار کافی

 .1397 سال : قانون برنامه ششم توسعه و الیحه بودجهخذمأ

 

ازدهی و ببا توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی، نحوه استفاده از منابع باید به نحوی باشد که حداکثر 

دستاوردها در زمينه رشد و عدالت را به ارمغان آورد. در شرایطی که توسعه و عمران روستاها از یك 

و از این قبيل که در برخی از موارد  فضای سبزبودجه محدودی برخوردار است، احداث خيابان، جدول، 

برخوردار است و در روستاها ی شود، واقعاً از چه ضرورتمی بين رفتن بافت و هویت روستایی منجر به از

يان، کاهش فقر و بهبود کيفيت معيشت یتواند منجر به بهبود تورم، درآمد روستاتا چه ميزان می

 شور،ک ریزی توسعه و مدیریت روستایی و عشایرینظام بودجهدرحال حاضر، روستانشينان و عشایر شود؟ 

معموالً محور و عرضهصورت شود و کامالً بهمیها و نيازهای واقعی این مناطق انجام نبراساس اولویت

ه انداز و راهبردهای توسعگيرد و نسبتی با چشمهای اجرایی صورت میدستگاه زنیقدرت چانه برمبتنی

رچوب باید در چا و عشایری روستایی و مدیریت بودجه توسعهپایدار روستایی ندارد. این درحالی است که 

ی زیست های مشخص در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محيطایی، صرف طرحسند جامع توسعه پایدار روست

افزوده نواحی روستایی و یا جذب ، اشتغال و ارزش1397شود. برای نمونه، باید روشن باشد که در سال 

هایی، سياستگذاران و ها و طرحسرمایه در این نواحی، چه رشدی باید داشته باشد و چه مجموعه برنامه

زیستی، به اهداف توسعه روستایی و عشایری زان را در اسرع وقت و ضمن رعایت مالحظات محيطریبرنامه

ی، امكان هرگونه قضاوت درخصوص در اختيار قرار دادن اعتبارات بدون تعيين اهداف کمّخواهد رساند. 

  .کندبرد و در فرآیند توسعه روستایی اختالل ایجاد میموفقيت نهاد متولی را از بين می
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 پيشنهادها

تنظيم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری به صورت شفاف در قالب پيوست مستقل در  .1

  ( قانون برنامه ششم.27ماده )« الف»بند  «4»راستای جزء 

به  «روستایی و... زیربناهای توسعه به کمك»ردیف اختصاص شفاف بخش قابل توجهی از اعتبارات  .2

های کرد آن از طریق دستگاههای کارآفرینی روستایی، با هدفگذاری مشخص و هزینهتوسعه زیرساخت

معاون اول معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ویژه وزارت جهاد کشاورزی. زیرا اجرایی مرتبط به

 و کرد بهينه منابع در سطح ميدانیای و محلی و بدنه کافی برای هزینهجمهور، فاقد دفاتر منطقهرئيس

 . و متولی قانونی توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی است نظارت مؤثر بر آن است

بينی منابع الزم برای ایجاد یكپارچگی در امور توسعه روستایی، توسعه کشاورزی و بهبود امور پيش .3

 سعه.( قانون برنامه ششم تو27ماده )« الف»بند  «4»جزء  عشایر در وزارت جهادکشاورزی در راستای

توسعه نواحی  یابه ایجاد واحده ماده اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی مندرج در جداول .4

 .( قانون برنامه ششم27ماده ) «الف» بند «4»جزء  های روستایی در راستایصنعتی و خوشه

« الف» بند «4»جزء  بهبود اثربخشی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری و تحقق مطلوب تكليف .5

ت شغلی از طریق استقرار مراکز رشد و صفر 1.914.000بر ایجاد ( قانون برنامه ششم مبنی27ماده )

های منتخب با رویكرد جهادی تحت عنوان مراکز جهاد اتورها در سطح شهرستانبکارآفرینی و انكو

اری از واحدهای ها و حمایت فنی و اعتبگذاریمنظور هدایت سرمایهعشایری بهاقتصادی روستایی و 

 .اقتصادی در نواحی روستایی و عشایری

ال با رویكرد توسعه اشتغ بندی اعتبارات عمرانی مدیریت و توسعه روستایی و عشایریاصالح اولویت .6

  .و توسعه فرهنگی و درآمدزایی

قانون  (27ماده ) «الف»بند « 2»جزء  ارتقاء بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در راستای. 7

کل مصارف بودجه عمومی اعتبارات نواحی روستایی و عشایری از  یدرصد 7/2سهم  برنامه ششم توسعه.

تواند نقش چندانی در کاهش مهاجرت ایفا نماید. لذا اعتبارات این حوزه، باید نمی 1397 سال دولت در

انگی، کارهای خوکشاورزی، صنایع دستی، کسبگردشگری با تأکيد بر تقویت گردشگری روستایی و 

 .ارتقاء یابدفرآوری پسماندهای خانگی و کشاورزی و توليد انرژی پاک، 

 

 هايادداشت

برنامه ارائه خدمات »شامل:  1397 سال اعتبارات برنامه خدمات سالمت روستایيان در الیحه بودجه .1

سال در معرض خطر  30غربالگری، بيماریابی افراد طرح »و  بخش اول 4در پيوست  «بهداشت روستایی
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طرح ارائه خدمات توانبخشی مبتنی »بخش اول،  4در پيوست  «های باردار مناطق روستاییو کليه خانم

 است.  بخش دوم 4در پيوست  «بر جامعه روستایی

برنامه »شامل: مجموع اعتبارات  1397 سال برنامه ساماندهی و توانمندسازی عشایر در الیحه بودجه .2

 4در پيوست  «برنامه حمایت و توانمندسازی جامعه عشایری کشور»، 1در پيوست  «ساماندهی عشایر

آموزش دامپروری و آبزیان و آموزش »، بخش دوم 4در پيوست  «آموزش منابع طبيعی»، بخش اول

 است. بخش دوم 4در پيوست  «زراعت و باغبانی در مناطق عشایری

تبصره « ه»درصد از اعتبارات موضوع بند  17، شامل 1396 سال اعتبارات راه روستایی در قانون بودجه .3

 است، ولی در الیحه بودجه 1پيوست « روستایی هایراه تكميل و توسعه»و اعتبارات ردیف واحده ماده «1»

 است. 1پيوست « روستایی هایراه تكميل و توسعه»، تنها شامل اعتبارات ردیف 1397 سال

تبصره « ح»شامل اعتبارات موضوع بند  1396بودجه سال قانون اعتبارات بهسازی روستایی در 

، ولی در الیحه بودجه 1در پيوست « طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی»و ردیف واحده ماده «6»

 است.  1، تنها شامل ردیف دوم در پيوست 1397

ری طرح جلوگي»تحت عنوان  1پيوست  150300218-150300215های ت مندرج در ردیفااعتبار .4

آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی فاضالب هم شامل اعتبارات استان کننده تأمين از آلودگی منابع

 است. «تهران و هم استان البرز

تبصره « و»بند  «1»شامل اعتبارات جزء  1396قانون بودجه سال ها در اعتبارات عمرانی دهياری .5

 برآورد اعتبارات متفرقه در 9جدول  540000-5های به شماره ردیف ، پرداخت به دهياری«6»

 رانندگی جرایم و تخلفات به رسيدگی نحوه قانون (23) ماده موضوع درصد از اعتبارات 30و واحده ماده

 های کشور است. دهياری ها وشهرداری به پرداخت جهت

« و»بند  «1»مشتمل بر اعتبارات مندرج در جزء  ،1397 سال در الیحه بودجه هااعتبارات دهياری

های کشور ـ ها و دهياریسازمان شهرداری»واحده ماده 2-7، اعتبارات موضوع جدول «6»تبصره 

آالت، افزوده و خرید ماشين( قانون ماليات بر ارزش41ماده ) «3»ها موضوع تبصره پرداخت به دهياری

رائم رانندگی در جدول قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و ج (23)درصد از اعتبارات موضوع ماده  30

 است.واحده ماده 10-2

های آبرسانی روستایی و توسعه طرح»هایردیف شامل ،1396 در قانون بودجه آب آشاميدنیاعتبارات  .6

موضوع » برآورد اعتبارات متفرقه در ماده واحده، 9جدول  530000 -161 ردیفدر مندرج « های آنشبكه

سازی آب ( قانون توسعه و بهينه5ماده )« پ»تعهدات موضوع بند »، «واحدهماده« 6»تبصره  «ج»بند 

توزیع اعتبارات موضوع واگذاری تحت عنوان واحده ماده 18جدول  22ردیف  موضوع ،شهری و روستایی

 است. 1پيوست  در« دارهای آبرسانی اولویتتكميل مجتمع»و  «الشرکه دولتسهام و سهم
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های آبرسانی روستایی طرح» هایردیف شامل ،1397 سالودجه در الیحه ب اعتبارات آب آشاميدنی

، «واحدهماده «6»تبصره  «ج»بند » ،«واحدهماده «4»تبصره  «و»های آن مندرج در بند و توسعه شبكه

 موضوع جدول ،سازی آب شهری و روستاییقانون توسعه و بهينه (5)ماده « پ»تعهدات موضوع بند »

 است.  1پيوست در  «دارهای آبرسانی اولویتمجتمعتكميل »و  «واحدهماده 18

 مندرج در منابع عمومی»اعتبارات خرید آمبوالنس برای مراکز بهداشتی درمانی روستایی شامل:  .7

کننده تسهيالت بانكی، تسهيالت صندوق توسعه ملی، تأمين مالی خارجی آورده مشارکت»و « 1پيوست 

 است. 1397 سال الیحه بودجه 1مندرج در پيوست « و بازار سرمایه

شامل  1397 سال طرح راهبری و کمك به توسعه و اشتغال روستایی و عشایری در الیحه بودجه .8

اتحادیه مرکزی »و  بخش دوم 4در پيوست  «راهبری طرح اشتغال روستایی و عشایری»مجموع اعتبارات: 

 است.بخش دوم  4در پيوست  «فرش دستباف روستایی ایران ـ کمك

شامل  1396قانون بودجه سال ه و اشتغال روستایی و عشایری در عت راهبری و کمك به توساعتبارا

 64-550000زایی مندرج در ردیف شماره يليون ریال وجوه اداره شده جهت اشتغالم 1.500.000

 ميليون ریال موضوع ردیف راهبری ارائه 60.000 وواحده ماده برآورد اعتبارات متفرقه در 9جدول 

و کمك به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی  4در پيوست  خدمات مالی خرد زنان روستایی مندرج

 است. 4ميليون ریال در پيوست  50.000ایران به مبلغ 

آموزان حمایت از دانش»ت: اردیف توسعه آموزش و پرورش روستایی و عشایری شامل مجموع اعتبار .9

ارتقای »، «1تجهيز مدارس عشایری مندرج در پيوست»، «خش اولب 4 مناطق عشایری مندرج در پيوست

 مندرج در الیحه« بخش دوم 4آموزان مناطق عشایری مندرج در پيوست کيفيت آموزش و پرورش دانش

 است. 1397 بودجه سال

ثبت و مستندسازی ميراث روستایی » توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی شامل مجموع اعتبارات: .10

خدمات و محصوالت  ،هارسانی و معرفی جاذبهتبليغ، اطالع»، بخش دوم 4در پيوست  «یو عشایر

و طرح توسعه و تكميل موزه بخش دوم  4در پيوست « گردشگری اعم از مناطق روستایی و عشایری

 است. 1پيوست در  1704001513ميراث روستایی گيالن  به شماره 

 

 منابع و مآخذ
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