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 بنام خدا

 تحلیل کلیات الیحه بودجه: الف

روزه به مجلس شورای اسالمی همراه با الیحه سه  08کل کشور که با تاخیر  2229الیحه بودجه سال 

رشی از پیش بینی عملکرد اکارکنان گزدوازدهم تقدیم شده است، علیرغم پرداختهای یازده ماهه و عیدی 

را همراه نداشت، از آنجا که همانند سالهای گذشته الیحه بودجه بر مبنای عملکرد سال  2222بودجه سال 

قبل تهیه گردیده و توجهی به نظام بودجه ریزی عملیاتی نشده است صرفاً با توجه به اطالعات غیر رسمی 

هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع عمومی دولت نکات  088ق قتحم دکه از سوی مقامات مسئول مبنی بر ع

 :قابل توجه می باشدزیر 

ر میلیارد ریال افزایش یافته است که اهز 2660.6ر میلیارد ریال به اهز 2449منابع عمومی دولت از رقم 

 :ترکیب آن به شرح زیر است

 

عنوان
مصوب 

1391)قانون(

پیش بینی 

1392 )الیحه(

653297.5919950.5درآمدها

698764.5673706.7واگذاری دارائیهای سرمایه ای

90637.174987.6واگذاری دارائیهای مالی

 1442699.11668644.8جمع

هزار  249معادل  2222میلیاردی اعالم شده را قبول نمائیم پرداختی سال  راهز 088ه عدم تحقق چچنان

 . تبدیل شده است 2229میلیارد ریال در سال  2660درصدی به  77میلیارد ریال خواهد شد که با رشد 

 :مقایسه فوق به دو دلیل زیر صحیح نمی باشد

 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع عمومی دولت  088صحیح نبودن مبلغ  -2

 هزار میلیارد ریال از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها در منابع عمومی دولت 208درج  -9

، منابع 2222رقم متناظر با رقم مصوب سال  2229هزار میلیارد ریال از منابع سال  208لذا با حذف 

درصد رشد  62یز منابع عمومی نهزار میلیارد ریال تغییر می یابد که در این حالت  2020عمومی دولت به 

ری منابع سال جاری صحیح هزار میلیارد ریال کس 088یافته است، این امر بیانگر این حقیقت است که مبلغ 

لت به میزان منابع دسترسی پیدا نموده عدم تحقق ونمی باشد، در نتیجه می توان از سوی مصارف عمومی د

 منابع عمومی دولت: 2جدول شماره 
 میلیارد ریال: واحد
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مربوط به آن هزار میلیارد ریال  288که  گرددهزار میلیارد ریال پیش بینی می  208منابع عمومی حدود 

  .منابع غیر نفتی می باشد

 

عنوان
مصوب 

1391)قانون(

پیش بینی 

1392 )الیحه(

1010713.01215046.5هزینه ها

397455.0372718.0تملک دارائیهای سرمایه ای

34531.080880.3تملک دارائیهای مالی

 1442699.01668644.8جمع

به شرح  22در سال با توجه به اطالعات غیر رسمی، می توان اعالم نمود که عملکرد مصارف عمومی دولت 

 :زیر خواهد بود

920000.0هزینه ها

138000.0تملک دارائیهای سرمایه ای

34531.0تملک دارائیهای مالی

 میلیارد ریال1092531.0جمع

درصد اعتبارات هزینه ای،  22الی و مدرصد تملک دارائیهای  288ول پرداخت بمشاهده می گردد که با ق

 .درصد از اعتبارات عمرانی قابل پرداخت خواهد بود 24.7صرفاً 

  .(2جدول شماره ) ارائه می گردد 2229اینک با قبول عملکرد فوق تصویر پرداخت های سال 

 

 

 

 

توضیح 

در : 2

هزار میلیارد ریال مشاهده می گردد لیکن در قسمت  208ها در قسمت منابع عمومی دولت  مورد یارانه

 مصارف عمومی دولت: 9جدول شماره 
 میلیارد ریال: واحد

 22با پیش بینی عملکرد  29تصویر پرداخت های : 2جدول شماره 

با حذف یارانهبدون حذف یارانه

920000.01215046.03224.5هزینه ها

138000.0372718.0169تملک دارائیهای سرمایه ای

34531.080880.3135تملک دارائیهای مالی

1092531.01668644.352.746جمع

عنوان

پیش بینی 

عملکرد 

1391

الیحه 1392

درصد رشد
2

 میلیارد ریال: واحد
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یلیارد م 78088میلیارد ریال معادل  980448به میلیارد ریال به  227.284هزینه یارانه های دولت از مبلغ 

ریال در نظر گرفته  میلیارد 78088با کسر  2229ریال افزایش یافته است که این امر در ستون رشد سال 

 .شده است

درصد  288معادل ( با افزایش قیمت ارز)با فرض کسب منابع نفتی  2229پیش بینی برای عملکرد سال 

 2988هزار میلیارد ریال به  668یارانه ها از افزایش هدفمندی )پیشنهادی و عدم تاثیر افزایش یارانه ها 

 :درصد به شرح زیر می باشد 288با توجه به عدم تحقق منابع غیر نفتی به میزان ( میلیارد ریال

 2229پیش بینی عملکرد سال 

هزینه ها )با در نظر گرفتن 

%20 افزایش حقوق و هزینه 

های ارزی دولت(

هزارمیلیارد ریال1,770,000

هزارمیلیارد ریال218,000تملک دارائیهای سرمایه ای

هزارمیلیارد ریال808,803تملک دارائیهای مالی

 هزارمیلیارد ریال1,369جمع مصارف بر مبنای فرض زیر

هزار میلیارد ریال تقلیل  068هزار میلیارد ریال منابع هدفمندی به  208منابع غیر نفتی با حذف : فروض

هزار میلیارد ریال  728به مبلغ ( 2222با توجه به عملکرد )هزار میلیارد ریال  208می یابد که با عدم تحقق 

 2262هزار میلیارد ریال جمع منابع به  602تغییر خواهد یافت، با قبول کسب ریالی منابع نفتی به میزان 

 :میلیارد ریال خواهد رسید که مصارف آن به شرح فوق خواهد بود

میعانات درصد سهم صندوق توسعه از محل عواید صادرات نفت خام و  96چنانچه مقرر گردد که  :توجه

الی حاصل از نفت به شدت کاهش یواریز گردد، منابع ر( قانون برنامه پنجم توسعه 04بر اساس ماده )گازی 

... خواهد یافت و یا می بایستی قیمت ارز را مجدداً کاهش داده و ارز اختصاصی به کاالهای اساسی و دارو و 

 .نیز افزایش داده شود( ارز مرجع)

 

 

 

 

 (درصدی نسبت به پیش بینی الیحه 40افزایش )

 (بینی الیحهدرصدی نسبت به پیش  42کاهش )

 (مطابق الیحه)

 (22درصدی نسبت به الیحه و کمتر مصوب سال  20کاهش )
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 :جه عمومی بر بخش غیر دولتیاثرات الیحه بود: ب

هزار میلیارد ریال مالیات در نظر گرفته شده است که نسبت  028مبلغ  2229در الیحه بودجه سال  .2

ه بدرصد رشد نشان می دهد لیکن با توجه  26.7( هزار میلیارد ریال 404) 2222به مصوب سال 

درصد خواهد بود  29.0شده رشد پیش بینی  2222هزار میلیارد ریال مالیات در سال  488تحقق 

 .اشخاص حقیقی به ویژه غیر دولتی ها وارد خواهد شدشار شدیدی به فتحقق  که در صورت

 عدم واریز سهم صندوق توسعه .9

درصد سهم صندوق توسعه مشاهده نمی  96، حکمی مبنی بر واریز 2229در الیحه بودجه سال 

منابع بخش غیر دولتی کمک به تامین شود و از آنجا که این صندوق جهت سرمایه گذاری و 

به ویژه به )تشکیل شده است، منابع مذکور افزایش نیافته و در نتیجه سهم های در نظر گرفته شده 

 .و امکان اهداف پیش بینی از تشکیل صندوق تضعیف خواهد شد کاهش خواهد یافت( صورت ریالی

 افزایش تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال .2

که )درصد از منابع صندوق توسعه بصورت ریال پرداخت گردد  20یشنهاد شده است از آنجا که پ 

این امر باعث خواهد شد که بانک مرکزی ( درصد برای بخش کشاورزی مطرح بود 28در ابتدا صرفاً 

تزریق ریال به اقتصاد و اقدام نماید که اثر تورمی خواهد نسبت به تبدیل ارز به ریال و در نتیجه 

 .داشت

 رانه هاااجرای مرحله بعدی قانون هدفمند کردن ی .4

هزار میلیارد  668چنانجه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش منابع و مصارف قانون هدفمند کردن از 

میلیارد ریال تصویب گردد، می بایستی انتظار افزایش قیمت حامل های انرژی را  2988.8ریال به 

پیش بینی  2222هزار میلیاردی سال  668از عملکرد  داشته باشیم لیکن با توجه به عدم اطالع

 .دقیق در این زمینه میسر نیست لیکن در هر صورت این امر موجب افزایش رشد تورم خواهد شد

 انتشار اوراق مشارکت .0

مبالغ زیادی جهت عرضه اوراق مشارکت پیش بینی شده است که در  2229در الیحه بودجه سال 

ی آن نیز مشخص نشده است لیکن بصورت اجمالی می توان به اوراق پاره ای از احکام سقف ریال

 :مشارکت ریالی زیر اشاره نمود

هزار میلیارد ریال150شرکت های دولتی

هزار میلیارد ریال50طرح های انتفاعی دولت

 هزار میلیارد ریال60شهرداریها
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میلیارد ریال و انتشار اوراق مالی اسالمی  رهزا 68عالوه بر موارد فوق انتشار اسناد خزانه اسالمی به میزان 

قدینگی اقتصاد از دسترسی ننیز پشنهاد شده است که تمامی موارد فوق موجب خارج نمودن ( بدون سقف)

 .از نقدینگی جامعه خواهد شد یبخش خصوصی و تعاون

 واگذاری ها .6

شنهاد یپ( 2207قانون اساسی مصوب  44اجرای سیاست های کلی ) 44دولت در اجرای اصل 

 :نموده است

میلیارد دالر در بانک های  0بانک مرکزی برای افزایش تسهیالت ارزی بخش غیر دولتی مبلغ  -6-2

 .امل و بانک های خارجی سپرده گذاری نمایدع

شتر خط اعتباری از یمیلیارد دالر یا ب 28لغ بم تاوزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی  -6-9

 .بخش های غیر دولتی فراهم نمایند خارج از کشور برای

متعلق به ... هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و  288دولت تا سقف  -6-2

 .خود شرکت های دولتی اقدام نماید

را ( ملی و استانی)هزار میلیارد ریال طرح های عمرانی نیمه تمام، خاتمه یافته  288تا سقف  -6-4

 .و اقساط به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایدبصورت نقد 

مشخص فوق بدون ذکر میزان و مبلغ مورد نظر در احکام اجازه فروش و اخذ خدمات از بخش  دراعالوه بر مو

واگذاری دارائیهای مالی و تملک  4غیر دولتی نیز در گرفته شده است که اکثر موارد فوق در جدول شماره 

 .درج نشده است دارائیهای مالی

 سقف معافیت مالیاتی .7

 .میلیون ریال پیشنهاد شده است 79سقف معافیت مالیاتی مبلغ  2229در سال 

مشاهده می گردد که در الیحه دولت در نظر است که به صور مختلف منابع ریالی کشور در اختیار دولت و 

اجرای فعالیت های خود با مشکل نهاد های عمومی قرار گرفته و در نتیجه بخش خصوصی و تعاونی برای 

 .مواجه خواهد شد( برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش)نقدینگی 

مطالبات اشخاص از دولت با امر واگذاریها در نظر گرفته شده است ( تهاتر)ضمناً در موارد مختلف پا به پائی 

اسی جمهوری اسالمی ایران می قانون اس مغایرکه در این زمینه ارقام مربوط در جداول درج نگردیده که 
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باشد و با توجه به عملکرد این گونه احکام بنظر می رسد مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و تعاونی مشابه 

 .افزایش یابد 2228، 2222سال های 
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ارزیابی اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی در الیحه بودجه : ج

 2931سال 

 مقدمه

های  ها و بطور کلی ترسیم روند اهداف و برنامه ها، شاخص دهنده اقدامات، فعالیت نقوانین سنواتی بودجه نشا

اجرائی عملیاتی است که برای سال بعد با تصویب قانون از مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه و موظف 

ر جریان که د 2267های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجساله از  با شروع تصویب برنامه. نماید می

بایست تجلی برنامه عملیاتی  گرفت قوانین بودجه عموما می های کلی نیز مالك قرار می تصویب آنها سیاست

. لیکن عمال بدالیلی این تطبیق بطور کامل تحقق نیافته است. یکسال از مقطع هر سال از برنامه مصوب باشد

ایران اسالمی بعنوان سند باالدستی که در آن انداز  سند چشم( 2204) همزمان با شروع اجرای برنامه چهارم 

ترسیم شده  بود، ابالغ گردید و در حقیقت با سپری  2484اهداف عالیه و مترقی مورد انتظار کشور تا افق 

در حقیقت چهل درصد از زمان ( سال اول و دوم برنامه پنجم) 32و  39، 02شدن برنامه چهارم و سالهای 

 .بایست محقق می شد انداز میمورد انتظار اهداف سند چشم 

آغاز گردید و طی آن اهداف و احکام بسیار مهم و اثرگذار که بتواند بخشی  2228شروع برنامه پنجم از سال 

را جبران نماید، نظیر انتظار از رشد متوسط  02از عدم توفبقات بخش کشاورزی در برنامه چهارم و سال 

توام با نیل به خودکفائی در تولید ( 242موضوع ماده  )درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی 7سالیانه 

در کنار .... های روغنی، شکر، گوشت سفید و قرمز  محصوالت اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه

سازی، نوسازی ناوگان  های فنی و تولیدی، برون سپاری و خصوصی احکام متعددی در خصوص ارتقاء مدیریت

گذاری، حفظ، احیاء  ورزی، حمایت از گسترش و استقرار صنایع، حمایت از سرمایهها و ادوات کشا ماشین

 .بینی گردید درصد ارزش تولید پیش 20منابع طبیعی و افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان 

و  00) های قبل  با سال 22و  28مقایسه اعتبارات منظور شده بخش کشاورزی در قوانین بودجه سال های 

حاکی از حداقل توجه به نیازهای بخش کشاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار و برنامه و امیدواری به ( 02

که همانا سال سوم برنامه پنجم را  29اینک الیحه بودجه سال . انداز را نداشته است تحقق اهداف سند چشم

باالدستی، احکام برنامه پنجم با در این مقاله انطباق اسناد . گردد در جریان بررسی قرار دارد شامل می

 .مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است 2229بینی شده در الیحه بودجه سال  اعتبارات پیش
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  ریزی سالیانه بخش کشاورزی  قوانین باالدستی حاکم بر بودجه

 قانون اساسی: الف

 :42اصل 

 .....مسکن، خوراك، پوشاك: تامین نیازهای اساسی -2بند

کید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی، که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به تا -2بند

 .مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند

 :40اصل 

ها و سایر  ها، رودخانه های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه های عمومی از قبیل زمین انفال و ثروت

 ....های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و  ها، نیزارها، بیشه ها، جنگل ها، دره های عمومی، کوه آب

 :08اصل 

در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه 

ی محیط های اقتصادی و غیر آن که با آلودگ از این فعالیت. گردد رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می

 .زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است

 انداز اهداف سند چشم(ب

انداز وظیف بسیار سنگین امنیت غذایی و کمک در حفظ محیط زیست بعهده بخش  براساس سند چشم

و توسعه های نوین سازی کشاورزی، تقویت  انداز را در حیطه احکام سند چشم. کشاورزی گذاشته شده است

 :توان بشرح زیر بیان داشت تحقیق و آموزش می

 :انداز، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه طبق سند چشم

 توسعه یافته 

  برخوردار از دانش پیشرفته توانا در تولید علم و فناوری متکی برسهم برتر منابع انسانی در تولید

 ملی

  از امنیت غذایی و بهرمند از محیط زیست مطلوببرخوردار 

 پذیر فعال و مسئولیت 
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 یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر تولید علم دست 

 پنجم کشاورزی برنامه بخشمربوط به  243لغایت  249مستخرجه از مواد -ج

 ارتقاء ارزش افزوده به میزان سالیانه هفت درصدنیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی و  -

های تجهیز  وری آب و راندمان آبیاری از طریق عملیات زیربنایی آب و خاك، طرح ارتقاء شاخص بهره -

 های نوین آبیاری تحویل حجمی آب ها و روش ها و زهکش و نوسازی اراضی که توسعه شبکه

هزار دستگاه ماشین و ادوات  988ه کردن حداقل ها و ادوات کشاورزی و خارج از رد نوسازی ماشین -

 کشاورزی فرسوده

 ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی -

 گذاری در بخش کشاورزی تجهیز منابع برای سرمایه -

ها سود و کارمزد تسهیالت  حمایت از تولید محصوالت کشاورزی در قالب جبران بخش از یارانه -

 های بالعوض بانکی، کمک

 ها گری عالیت فنی و تخصصی و تصدیسپاری ف برون -

 های تولید حمایت هدفمند از استقرار گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در قطب -

های بالعوض صرفا در قالب الگوی کشت  جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد بانکی و کمک -

 ی و ملی منطقه

 سازی اراضی تشویق برای یکپارچه -

 های دست کاشت توسعه جنگل -

های فسیلی و نو به جای سوخت  راعت چوب، حذف تعرفه واردات چوب و جایگزینی سوختتوسعه ز -

 هیزمی و اولویت گازرسانی به روستاهای جنگلی

 ها دهی جنگل سامان -

 میلیون هکتار 0انجام عملیات آبخیزداری به میزان حداقل  -

 ارزش تولید بخش% 20حمایت کلی از کشاورزی به حداقل  -

 د پروتئین حیوانی، حاصل از انواع دام، طیور، آبزیانحمایت از افزایش تولی -

 ل به جایگاه دوم علمی و فناوری منطقهوحص 21ماده  -د

 امتیاز ارتقاء معطوف به رفع مشکالت% 08: الف
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افزایش و تا پایان برنامه به % 0/8افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالیانه به میزان : ه 

های خاص مشخص و به کمیسیون  برسد و منابع تحقیقات هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه 2%

 .آموزش و تحقیقات مجلس گزارش نماید

های  المللی از طریق اجرای طرح گسترش ارتباط علمی با مراکز نهادها آموزشی و تحقیقات معتبر بین-2

 پژوهش مشترك

 مقدار ی اصلی علم و فناوری شامل سهمی که از صادرات محصوالتها ریزی برای تحقق شاخص برنامه -0

 .تعداد تولیدات علمی( اختراع) گواهی ثبت 

 وضعیت اعتبارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی

. ارائه گردیده است 2سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از کلیه فصول اعتبارات کشور در جدول شماره 

درصد در سال و مقدار آن برای برنامه  6.0بینی شده برنامه چهارم  وده پیشافز قابل ذکر است که رشد ارزش

 . بینی شده است درصد پیش 7پنجم 

 (ارقام میلیارد ریال) طبیعی از کلیه فصول اعتبارات کشور مقایسه سهم فصل کشاورزی و منابع -2جدول شماره 

 29الیحه  22مصوب 28مصوب 

 2022028 2644277 2222894 جمع کلیه فصول

 27990 22646 96826 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 9 2.2 2.07 (درصد)سهم بخش کشاورزی

 

حاکی است که  2229بینی شده در الیحه سال  و پیش 22لغایت  00های  تفکیکی اعتبارات مصوب سال

اجرای قانون های قبل با احتساب تورم و آثار ناشی از  بینی شده در الیحه نسبت به سال اعتبارات پیش

 (9جدول شماره )ها از رشد مناسب برخوردار نیست  هدفمند نمودن یارانه
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 (فصل کشاورزی) (ارقام میلیارد ریال) 29با الیحه  22-00های  مقایسه اعتبارات مصوب سال-9جدول شماره 

 عنوان
قانون 

 2200بودجه

قانون 

2202 

قانون 

2228 

قانون 

2222 
 2229الیحه

 مصوبمقایسه الیحه با 

00 

 (درصد)

02 

 (درصد)

28 

 (درصد)

22 

 (درصد)

 2.2 +90 +79 +78 24222 22822 22466 0299 0499 ای هزینه

درآمد 

 اختصاصی
026 2824 2280 2222 9944 270 292 20 20.6 

 92.4 69 72 248 98608 26676 29790 22222 0628 تملک دارائی

 27.6 49 70 280 27990 22646 96826 92900 27040 جمع

 

 بودجه پیشنهادی فصل کشاورزی در کل بودجه دولت

به  02درصد رشد در سال  22میلیارد ریال بوده است با  27040جمعا  00اعتبارات فصل کشاورزی که سال 

میلیارد ریال در سال  96826درصد به مبلغ  92میلیارد ریال افزایش یافته و با رشد حدود  92900مقدار 

میلیارد ریال افزایش یافته است که نسبت به سال  22646به مبلغ کل  22قانون بودجه سال  رسیده، در 28

مقادیر پیش بینی شده در . دهد درصد افزایش نشان می 92مقدار  28درصد رشد و نسبت به سال  40، 02

درصد می باشد که حداقل ده  22درصد افزایش نسبت به مصوب سال  27.6تنها با  29الیحه بودجه سال 

 .کمتر از نرخ رشد تورم رسمی می باشد

از این . درصد سهم آن به کشاورزی اختصاص یافته است 9تنها ( کل مصارف دولت) از کل اعتبارات کشور 

درصد کل  0.0میلیارد ریال  98608بینی مبلغ  سهم، سهم اعتبارات تملک دارایی بخش کشاورزی با پیش

میلیارد ریال، تنها حدود  24222بینی مبلغ  ای نیز با پیش ت هزینهاعتبارات تملک دارایی کشور و در قسم

گردید  بدین ترتیب مالحظه می. درصد کل اعتبارات هزینه ای به بخش کشاورزی اختصاص یافته است 2.20

درصد بودجه دولت است و این در شرایطی است که بیش از  9که بودجه پیشنهادی فصل کشاورزی حدود 
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درصد تولید ناخالص داخلی را در بخش  29غل در این بخش هستند و بیش از درصد جمعیت شا 99

 .کند کشاورزی تامین می

گذاری در بخش  توجهی به سرمایه توان استدالل کرد که موضوع کم با کنار هم گذاشتن اطالعات فوق می 

فزایش نیافته بلکه کاهش های برنامه چهارم استمرار داشت در برنامه پنجم نیز نه تنها ا کشاورزی که در سال

 .نیز پیدا کرده است

های  های مورد عمل بخشی از اعتبارات در اختیار واحدهای استانی و عموما وظایف و برنامه بر اساس سیاست

مقایسه اعتبارات مصوب . گیرند حاکمیتی که از پوشش وسیعتری برخوردارند در سطح ملی انجام می

دهنده تغییر سیاستی در تغییر سهمیه  نیز نشان 29و الیحه  22و بودجه  2228لغایت  00های  سال

توان  ها حفظ گردیده و فقط می باشد و تقریبا نسبت آنها طی این سال های اجرائی ملی و استانی نمی سازمان

های ملی نسبت  سهم استانها اندکی فزونی یافته که در قانون سال  اعتبارات دستگاه 28گفت که در سال 

 (.2جدول شماره)داری یافته است  این تفاوت افزایش معنی 29 و الیحه 22

ثابت ماندن هزینه جاری دستگاه های ملی نسبت به سال قبل و  29نکته قابل تامل در الیحه بودجه سال 

برابر افزایش اعتبارات تملک دارائی  2.0درصدی اعتبارات تملک دارائی دستگاه های ملی و  48کاهش 

نیست تکالیف قانونی دستگاه های ملی با این کاهش ها چگونه قابلیت انجام استان هاست و مشخص 

 .خواهند یافت

 

 

 

 

 



 22 صفحه     92/29/2222         29هم اندیشی بخش کشاورزی و آب الیحه بودجه                           

 

 (ارقام به میلیارد ریال)به تفکیک ملی و استانی  22ای اعتبارات فصول کشاورزی و منابع طبیعی با الیحه  جدول مقایسه-2جدول شماره

 29الیحه بودجه  22بودجه  قانون 28قانون بودجه  02قانون بودجه  00قانون بودجه  عنوان

 استانی ملی
جمع 

 کل
 استانی ملی

جمع 

 کل
 استانی ملی

جمع 

 کل
 استانی ملی

جمع 

 کل
 استانی ملی

جمع 

 کل

 24222 2070 4406 22822 0076 4400 22466 0827 2492 0299 0920 2287 0499 0640 9774 ای هزینه

درآمد 

 اختصاصی
026 - 026 2824 - 2824 2280 - 2280 2222 - 2222 9944 - 9944 

تملک 

 دارایی
4422 4277 0628 0222 0290 22222 0446 4972 29790 22822 0660 26676 6004 24826 98608 

 27990 92272 22904 22646 24948 27260 96826 29226 22708 92900 22242 28229 27040 2090 0892 جمع کل

 

 :اجرائی اصلی که عبارتند ازمقایسه اعتبارات بر حسب دستگاههای 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -

 تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداریسازمان  -

 حفظ نباتاتسازمان  -

 دامپزشکیسازمان  -

 شیالت سازمان -

 وزارت جهاد کشاورزی -

 4شماره های مختلف در جدول  ها به تفکیک هزینه و تملک در سال مقایسه اعتبارات مصوب این سازمان

 .ارائه شده است

حاکی است  22نسبت به قانون مصوب سال  29مقایسه مقادیر اعتبارات منظور شده در الیحه بودجه سال 

که کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک و درآمد اختصاصی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای 

سایر سازمان ها نیز کم و بیش صادق است و تنها می باشد و این امر برای  22بسیار کمتر از سال  29سال 

 92حقوق و مزایای سازمان دامپزشکی اندکی افزایش یافته و در قبال آن سایر هزینه های آن به کمتر از 



 24 صفحه     92/29/2222         29هم اندیشی بخش کشاورزی و آب الیحه بودجه                           

 

درصد رسیده و معلوم نیست اهداف و تکالیف مورد انتظار بخش کشاورزی در برنامه پنجم با این تصمیمات 

 .چگونه تحقق خواهد یافت



 

 

1
5

 

 (لیارد ریالارقام به می)های مهم بخش کشاورزی  سازمان 22با الیحه بودجه سال  28-00های  مقایسه اعتبارات مصوب سال-4جدول شماره 

 

 

حقوق و 

مزایا
سایر

درآمد 

اختصاصی
تملک

حقوق و 

مزایا
سایر

درآمد 

اختصاصی
تملک

حقوق و 

مزایا
سایر

درآمد 

اختصاصی
تملک

حقوق و 

مزایا
سایر

درآمد 

اختصاصی
تملک

حقوق و 

مزایا
سایر

درآمد 

اختصاصی
تملک

108966785653611825681750283102338955012516908037773721311371600140سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

----62.4-22.8-53.8-22.4-4.69.112.0-50.528.2-65.7-34.7-73.910.9-29.9-44.4-20.4درصد تغییرات الیحه 92 نسبت به سال های قبل

1931-234597127-170078177-173567163-165464146-48101سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

17.7--28.2-13.624.4-22.1-11.344.8-13.0-16.751.6-102.125.7درصد تغییرات الیحه 92 نسبت به سال های قبل

43-432141-201647-221443-281338-1237سازمان حفظ نباتات]1[

0.0-12.8-115.031.3-4.7-95.550.0-53.661.57.9-75.010.8درصد تغییر الیحه

152-12875133-13740464-10934157-13233130-25114سازمان دامپزشکی

18.8-71.3-10.987.5-15.3-39.4120.6-15.2127.32.3-200.016.7درصد تغییرات الیحه

556-5555468-64693-3653886-4783682-3070سازمان شیالت

0.2-26.9-9166.717.4-20.9-52.342.1-17.1-16.350.0-2.9-80.0درصد تغییرات الیحه

13080-17212681440669424594927142235771210478290815212426297633وزارت جهاد کشاورزی

5.3-22.3-24.82.4-17.9-83.126.4-33.3-95.421.2-50.1-72.7درصد تغییرات]3[ الیحه

]1[ سازمان حفظ نباتات از نظر قانون بودجه سازمان مستقل نیست و از واحدههای وزارت جهاد کشاورزی است. لیکن بعلت اهمیت فعالیت های فنی آن جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

]2[ در اعتبارات الیحه 91 مبلغ 300 میلیارد ریال تحت عنوان خرید واکسن و واکسیناسیون دام ها در قسمت سایر هزینه های سازمان دامپزشکی منظور شده است.

]3[ کلیه اعتبارات مربوط به فعالیت های افزایش تولیدات زراعی و باغی و دام و طیور، عملیات آب و خاك در وزارت جهاد کشاورزی منظور می شوند.

قانون 1392

عنوان سازمان

قانون 1391قانون 1390قانون 1389قانون 1388

]9[
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حاکی است که مقادیر اعتبارات از  28الی  00های  با سال 2222بینی شده در الیحه سال  مقایسه اعتبارات پیش

تحقیقات در  نماید، نظیر کاهش حقوق و مزایای با قسمت سایر سازمان یک نظم و رویه مشخصی تبعیت نمی

که ممکن است تعبیر به رشد شود و  22و جبران این نارسایی در سال  02و  00نسبت به سال  2228سال 

 .29کاهش شدید آن در الیحه سال 

بینی شده  باشند و اعتبارات منظور و پیش دار می بسیاری از دستگاههای ملی و ظیفه حاکمیتی را عهده -

زایا کارکنان را نخواهد کرد و یا مبالغ پیش بینی در قسمت بخصوص حتی تکافوی پرداخت حقوق و م

نظیر سازمان حفظ نباتات، جنگل و .)نماید سایر اعتبارات تکافوی انجام این وظایف را از آنها ساقط می

ها در  ها در قسمت سایر هزینه سازمان رشدهای این( کشاورزیمرتع، دامپزشکی، تحقیقات وزارت جهاد 

قابل تامل است و حتی از  02و  00های  عمدتاً کاهشی و حتی سال 22به سال  نسبت 29الیحه سال 

 .بینی شده تورم سالیانه نیز بسیار کمتر است مقادیر پیش

های عمرانی نیز از وظایف این دستگاهها است که اجرای مطلوب آنها مستلزم برخورداری از  اجرای طرح -

که عدم کفایت قطعا بر کیفیت اجرای طرح ها نیز  باشد اعتبارات کافی در قسمت سایر اعتبارات می

 .اثرگذار خواهد بود

های قبل از آن قادر به تحقق اهداف مورد  و سال 00از همه مهمتر بخش کشاورزی با اعتبارت سال  -

وری نبوده و استمرار این رویه  انتظار برنامه چهارم در افزایش تولیدات اعم از طریق توسعه یا بهبود بهره

 .سازد های برنامه پنجم انتظار از تحقق اهداف متعالی آنرا از هم اکنون غیر متصور می در سال
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 4تفسیر نقاط راهبردی جدول 

 تشدید افول تحقیقات

انداز بر توسعه علم و فناوری برای کسب جایگاه اول در بین کشورهای منطقه و توسعه بر  حکم سند چشم

محوریت تولید دانش بنیان و الزام قوانین باالدستی بر محوریت توسعه تحقیقات در دسترسی به جهش منظور 

هایی  ه پنجم توسعه در کنار وعدهدرصدی که در برنام 7انداز در بخش کشاورزی و انتظار رشد سالیانه  نظر چشم

وری آب و سایر الزامات  بر تقویت خوداتکایی و بعضا خودکفایی محصوالت کشاورزی در کنار افزایش شاخص بهره

مروری بر اعتبارات منظور . باشد مندرج در قانون مذکور مستلزم برخورداری از تحقیقات کشاورزی کارآمد می

های  هزینهدرصدی اعتبارات  04حاکی از کاهش  22و  00/02،28های  سال و مقایسه آن با 29شده در الیحه 

دهنده کاهش رشد  باشد و نشان می 22اعتبارات تملک دارایی ارقام الیحه نسبت به سال  درصدی 69جانبی و 

نسبت به سازمان فوق  29مهری شدید سال  رسد ناشی از بی باشد که بنظر می درصد حقوق و مزایا می 99

گردد  را نیز مورد مقایسه قرار دهیم، مالحظه می 00و  02، 28های د لیکن چنانچه اعتبارات مصوب سالباش می

( میلیارد ریال 667.4)های جانبی مندرج در الیحه برای فعالیت تحقیقات نسبت به میزان مصوب آن  که هزینه

ک دارایی نیز حاکی از کاهش درصد رشد دارد و این مقایسه در مورد اعتبارات تمل 44حتی کاهش   00سال 

، 00در الیحه از کل اعتبارات مصوب سالهای ( 9499)و کل اعتبارات این سازمان در الیحه . درصدی است 908

لذا با . درصد افزایش دارد 24تنها ( 9807) 28کمتر و از اعتبارات سال ( 2627، 2702، 2240) 22و  02

مندی یارانه ها این اعتبارات، کارآمدی تحقیقات در پشتیبانی احتساب تورم و اثرات جانبی اجرای قانون هدف

 .علمی و فنی تولیدات کشاورزی، دام و طیور و حفاظت از منابع دور از انتظار بنظر میرسد
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 جنگل،مرتع و آبخیزداری

 بینی گردیده در حالیکه در در برنامه پنجم تکالیف بسیاری برای حفاظت و احیائ منابع طبیعی کشور پیش

تنها در قسمت تملک دارائی  28و  02و  00های  افزایش اعتبارات آن نسبت به سال 29الیحه بودجه سال 

بینی تصویب و  درصدی برخوردار است حتی با پیش 92از کاهش  22در حالی که نسبت به سال . افزایش دارد

سازد زیرا اعتبارات جانبی نیز  های جانبی اجرای عملیات عمرانی را با سوال مواجه می تخصیص صد در صد هزینه

های ناشی از تورم جاری کشور را نخواهد نمود و اجرای عملیات عمرانی را  دارای رشد منفی است و جبران هزینه

 .سازد با سوال مواجه می

 حفظ نباتات

تاکید های هرز، قرنطینه نباتی و ارتقاء سطح سالمت محصوالت از نقاط مورد  ها و علف مدیریت آفات، بیماری

 .تمام قوانین باالدستی از جمله قانون برنامه پنجم دولت است

افزایش قابل توجهی که  22و  28و  02و  00های  ها نسبت به سال های جاری این سازمان در این شرایط هزینه

این سازمان نسبت به  02لیکن بایستی توجه داشت که اعتبارات مصوب سال . در حد تورم جاری باشد را ندارد

آن تنها در حدود چهار درصد رشد داشته و اعتبارات تملک دارایی آن در سال فوق  00اعتبارات جاری سال 

گردد که این  لذا در یک نگرش دوره پنج ساله مشخص می. درصدی داشته است 98کاهش  00نسبت به سال 

 .سازمان مهم حتی در انجام وظایف با مشکالت جدی مواجه خواهد شد

 بهداشت دام

های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور با استقرار نمایندگی  تقرار سامانه هوشمند مراقبت بیماریاس

های شیر و گوشت قرمز و سفید و  های تابعه، در کنار سالمت محیط و بهداشت دام وطیور و فرآورده سازمان
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و ( سازمان دامپزشکی)یتی اجراییمرغ از تکالیف قانونی برنامه پنجم و وظایف حاکمیتی دو نهاد حاکم تخم

های گذشته و جاری تولیدات دام و طیور کشور با تهدیدات جدی  طی سال. است( موسسه رازی) تحقیقاتی 

 .زا مواجه شده است نگرشی به اعتبارات دو نهاد مذکور حاکی است های خسارت بهداشتی و سرایت بیماری

 سازمان دامپزشکی

 29درصد در الیحه  20وظایف محوله کارکنان آن نه تنها رشدی ندارد بلکه حدود ها و  برای انجام ماموریت

کرده با  کاهش منظور شده است که با توجه به ترکیب نیروهای آن که عمدتا نیروهای تحصیل 22نسبت به سال 

ل بابت میلیارد ریا 288از طرفی مبلغ . باشند به هیج وجه کفایت نخواهد نمود مدرك دکتری و تکنیسین می

نیز منظور شده که چنین امری در گذشته وجود  29خرید واکسن و انجام عملیات واکسیناسیون در الیحه سال 

نداشته جدا از اینکه اصوال انجام این امر بایستی توسط دولت انجام گیرد یا با نظارت دولت افزایش اعتبار جانبی 

ها در امر مدیریت  یرسد کماکان شاهد استمرار نارسائیتکافوی انجام چنین امری را نخواهد داد و لذا بنظر م

 .های دام و طیور کشور باشیم بیماری

بینی شده در الیحه بودجه نسبت به اعتبارات مصوب سال گذشته رشد معنی  اگرچه اعتبارات تملک دارایی پیش

 .داری ندارد

 سازمان شیالت

با کاهش  28میلیارد ریال کاهش و در سال  422به  02و در سال  070معادل  00اعتباارت این سازمان در سال 

میلیارد ریال افزایش یافته است در الیحه  624به میزان  22و در سال ( درصد سال قبل 96)  228شدید به 

 27نیز کمتر است و تنها  22میلیارد ریال می باشد که حتی از سال  670نیز مبلغ پیش بینی شده  29سال 

بایستی  00است، لذا مشخص است که این سازمان کماکان در فضای اعتباری سال  00درصد بیشتر از سال 

 .فعالیت داشته باشد و معلوم نیست با چه ابزاری بایستی تعهدات برنامه را تحقق بخشد



 

 98 صفحه     92/29/2222         29هم اندیشی بخش کشاورزی و آب الیحه بودجه                           

 

 وزارت جهاد کشاورزی

درصد و با احتساب نرخ تورم، رشد  0با نرخ رشد  22نسبت به مصوب سال  29در الیحه  اعتبارات تملک دارایی

ها  کماکان استمرار داشته باشد شاید بتوان گفت  لیکن چنانچه تقویت از محل ردیف. رسد قابل توجهی بنظر نمی

اعتبارات جانبی . ه باشدهای بخش کشاورزی تا حدودی قابل توج ها با مقایسه سایر برنامه در زمینه تملک دارائی

ها و انجام سایر وظایف حاکمیتی  ها و پروژه بینی شده برای اجرای طرح های پیش که مشمول انجام فعالیت

. درصدی مواجه است که از نظر مکانیزم مدیریت اجرایی همخوانی ندارد 99باشد تنها با کاهش رشد حدود  می

فاده از خدمات بخش خصوصی، مشاور یا پیمانکاران قابل انجام ها با است های پروژه زیرا اگرچه بعضی از طرح

ها در کنار بسیاری از وظایف دیگر این وزارتخانه نظیر  است، لیکن نظارت فنی بر انجام این قبیل فعالیت

ریزی فنی بمنظور حمایت از تولیدات محصوالت زراعی یا دام و طیور و نظایر آن از وظایف جاری مدیران و  برنامه

. یابد رشناسان فنی است و با محدود کردن اعتباری آنان اطمینان از تحقق مطلوب این ماموریتها کاهش میکا

ها هم مد نظر باشد، دولتها مشمول وظایف حاکمیتی  حتی اگر کوچک سازی دولت و برون سپاری مسئولیت

های جاری  و تعادل هزینه( ا و سایرحقوق و مزای)های جاری ثانیا تعادل در کاهش و یا افزایش هزینه. نخواهند بود

 .ها بایستی وجود داشته باشد و تملک دارائی

مروری مختصر به تکالیف مطرح در قانون پنجم برای بخش کشاورزی نظیر نیل به خود کفائیی در تولید 

، های روغنی، شکر، گوشت سفید و قرمز محصوالت اساسی کشاورزی و دامی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج، دانه

های تقویت امنیت غذائی و  شیر و تخم مرغ، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیر ساخت

ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار سالیانه به میزان هفت درصد مستلزم انجام 

سیصد هزار هکتار از مزارع کشور تجهیز و اگر فرض کنیم سالیانه حداقل . دار فنی وسیعی است اقدامات دامنه

های آبیاری تحت فشار مد نظر باشد با  نوسازی و لزوما زهکشی گردند و حداقل همین مقدار استقرار سیستم

میلیون ریالی برای هر  48ها توسط دولت در الیحه و حداقل هزینه  درصد این هزینه 00توجه به پیشنهاد تقبل 
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این در حالی است که رقم . میلیارد ریال خواهد بود 94888دو فعایلت به تنهائی هکتار، نیاز اعتباری این 

های فنی  های مورد نیاز نظیر برنامه با وجودی که تکلیف فعالیت. میلیارد ریال است 22808بینی شده  پیش

اع محصوالت های روغنی، پنبه، شکر، انو حمایت از افزایش تولید محصوالت مورد اشاره نظیر گندم، ذرت، دانه

ای منظور گردیده است با احتساب آنها ارقام  و نظایر آن اعتباارت قابل مالحظه( قرمز و سفید) باغی، شیر، گوشت

های اساسی در  رسد، مگر اینکه نیازهای این گروه از فعالیت های آب و خاك ناچیز بنظر ی باقیمانده برای فعالیت

 .های خاصی منظور شده باشد ردیف

 ها نهادهها جهت تامین انواع کودهای شیمیائی بذور و سایر  بینی شده در ردیف یارانه تبارات پیشمقایسه اع

 .ارائه گردیده است 0در جدول شماره  28با اعتبارات مصوب سال  22الیحه 

 (ارقام به میلیارد ریال) ها های تامین نهاده مقایسه اعتبارات هزینه-0جدول شماره

 29الیحه  22قانون  28قانون  ای یارانهاعتبارات  098888ردیف 

پرداخت یارانه  2

ها و عوامل  نهاده

 تولید کشاورزی

29888 7708 0222 

های  ها و عوامل تولید کشاورزی، کمک پرداخت یارانه"( 2جدول شماره )28عنوان این موضوع در قانون سال -2

وری  های مالی در اجرای قانون خرید تضمین محصوالت کشاورزی و قانون افزایش بهره  و اعتباری و حمایت ارزی

ذکر شده و در الیحه  "بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احکام و تعهدات مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه

عدم افزایش قابل توجه با توجه به  به عنوان ذکر شده در جدول بسنده شده است که جدا از نظر 29بودجه سال 

از طرفی روشن نکردن تکلیف حضور . افزایش هزینه ها از نظر محتوی نیز مفاهیم مذکور با هم فاصله بسیار دارد

 .بخش خصوصی و مقررات حاکم بر آن نیز امکان حضور بخش خصوصی را اطمینان بخش نمی نماید
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 نقاط نارسایی اساسی بودجه ریزی کشاورزی کشور

 فقر تهدید کننده سرمایه گذاری وتامین منابع مالی

در % 24تا 22به استناد آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه سهمی بین 

و همیشه کمتر از % 28تولید ناخالص  داخلی داشته و سهم تشکیل سرمایه به ارزش افزوده این بخش حدود 

 .بوده است% 22

در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص % 0بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه سهم  2276قیمت های ثابت  براساس

در کل سرمایه گذاری داشته %  0/4و در برنامه سوم نیز سهم % 4کشور داشته که این عدد در برنامه دوم به حد

 .است

و  نمودهخالص را به تفکیک بخشی ارایه بانک مرکزی آمار تشکیل سرمایه ثابت نا 2209با توجه به اینکه از سال 

تنها به ارایه اطالعات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی اکتفا می کند از این رو میزان سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی در سالهای برنامه چهارم به صورت دقیق قابل برآورد نیست در مورد وضعیت پیش بینی سرمایه 

نیز به دالیلی چون روش میزان سهم آورده بانک ها یا روند سرمایه  22گذاری در بخش کشاورزی در سال 

گذاری بخش خصوصی در گذشته نگرانی از استمرار کم توجهی به نیازهای اساسی این بخش به سرمایه کامالَ 

و این در حالی است که بعلت عدم انجام سرمایه گذاری های مناسب و عدم دسترسی بخش . محسوس می باشد

به تکنولوژی های کارآمد هزینه تمام شده تقریباَ کلیه محصوالت کشاورزی با افزایش بسیار مواجه می کشاورزی 

را از دست داده اند و این امر امکان رقابت در صادرات را از تولید کنندگان د و بدین ترتیب توان رقابتی خود باش

ها امکان دسترسی به تولیدات  فزایش قیمتاخلی نیز بعلت تاثیر اکنندگان د مصرفسلب خواهد نمود و تقاضای 

بتدریج کاهش خواهد یافت که یا بایستی شاهد سوء تغذیه بیشتر بشویم و یا ناگریز با رویکرد واردات بایستی 

 .قیمت ها را متعادل کرد
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 .اشاره به احکام مهم قانون برنامه پنجم که در الیحه اقدام ملموسی برای آنها پیش بینی نشده است

درصد تولیدات تا پایان  08گسترش پوشش بیمه محصوالت کشاورزی و عوامل تولید تا سقف : 242ماده ( ط)بند

 .در الیحه پیشنهادی این امر درج نشده است برنامه

هزار دستگاه ماشین های  988نوسازی ماشین ها و ادوات کشاورزی و خارج از رده کردن : 242ماده ( و)بند

مورد نیز اقدام  اسب بخار در هکتار که در این 0/2ن و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون به فرسوده و توسعه مکانیزاسیو

 .خاصی در الیحه دیده نمی شود

 .درصد مصرف کودی کشور 20ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی و افزایش آن به میزان : 242ماده (ز)بند

صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های : 242ماده ( الف)بند 

 توسط بخش غیر دولتی

 .ارزش تولیدات این بخش% 20ارتقاء سطح حمایت از کشاورزی به حداقل : 242ماده ( ب)بند 

 .حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی: 242ماده ( ج)بند 

کنترل بیماریهای دامی تضمین سرمایه گذاری از طریق برقراری سامانه هوشمند مراقبت : 242ماده  2تبصره 

 .ربیماری های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشو
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 2931بررسی فصل آب الیحه بودجه سال  -د

بودجه پیشنهادی سال  الیحه وم برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درسبرنامه عملیاتی سال 

در قانون . د بررسی قراردادرهای عمرانی می توان مو ر احکام ذیل ماده واحده و فهرست طرحمنظرا از دو  2229

بطور ویژه درج گردیده  249،242،248مواد در منابع آب مدیریت برایاحکام وتکالیفی برنامه پنجم  توسعه 

 .است

 :شرح زیرتبیین می گرددبه ترتیب مواد قانونی به  احکامخالصه 

 :تکالیف وزارت نیرو :الف  -249ماده 

 و توسعه پایدار منابع آب در کشور( هبه هم پیوست)مدیریت جامع  -

 های ممنوعهای در دشتای و غیر سازهاجرای پروژه های سازه -

ع آب زیر بهای غیر مجاز از مناالمنفعه نمودن برداشتسلوبماقدامات حفاظتی و جلوگیری و -

 زمینی

 روی کلیه چاههای آب دارای پروانهبرنصب کنتورهای حجمی  -

 های حمایتی و تشویقیاعمال سیاست -

 های آبریز و استانیب کشور بر اساس سه سطح ملی، حوضهاجرای نظام مدیریتی  آ -

درصد نسبت به سال آخر  90های آب زیرزمینی حداقل تعادل بخشی و بهبود تراز منفی سفره -

درصد از طریق آبخیزداری و        0/29درصد با کنترل آبهای سطحی و  0/29)برنامه چهارم 

 (داریآبخوان 
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 :وزارت کشاورزی تکالیف :ب – 249ماده 

های آبیاری و استقرار نظام           داری، احیاء قنوات، بهبود و اصالح روشآبخیزداری، آبخوان -

 بند الف برداری مناسب در ارتباط با تکالیف مرتبط دربهره

 :تکلیف دولت:ج  -249ماده 

 ای مشتركهواردات و صادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرح -

 ........:تکلیف واحدهای تولیدی و:د -249ماده 

 تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب توسط واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری و خدماتی -

 :تکلیف دولت :ه  -249ماده 

 های مرزیالب بودجه سنواتی برای رودخانهق ص اعتبارات الزم درااختص -

  :نیرو تکلیف وزارت:الف – 242ماده 

ب بران، بطوریکه حجم مصرف های آموجود آب تحویلی حجمی آب به تشکلها و پروانه های اصالح تخصیص 

 درصد کاهش یابد  2های با بیالن آب منفی در دشت

 :نیرو تکلیف وزارت :ب -242ماده 

با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی )تخصیص آب  مجوز داران و دارندگانبرداری آب به حقابهصدور سند بهره 

 ( باغی و زراعی

 :تکلیف دولت :ج -242ماده
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های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی شامل شبکه)مین آب و طرحهای مکمل اجرای همزمان طرحهای تأ 

 ( سدهااراضی پائین دست 

 :تکلیف دولت :د -242ماده 

درصد نسبت به عملکرد  98خور سدهای احداث شده آبهای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی گسترش شبکه 

 سال قبل 

 :ای با توجه به ارزش آبهای محلی و منطقهبرای تقویت بازار - 249ماده 

 :نیرو تکلیف وزارت: الف 

 .ی و پساب تصفیه شده را داردلاصپرداخت یارانه آب استحوزارت نیرو اجازه خرید به قیمت توافقی و یا با 

 :تکلیف بنگاه ها و نهادها:ب

و ها های آبرسانی توسط بنگاهبرداری سدها و شبکهگذاری و مالکیت ومدیریت و بهرهسرمایه 44با رعایت اصل  

 .های تعاونی و خصوصی مجاز استنهادهای عمومی غیر دولتی و بخش

 :نیرو تکلیف وزارت: ج

 در دوسال اول برنامه آبها هرزهای سطحی وآببا جمع آوری  بندان ها احیاء و ایجاد آب

 

( 15) –( 14) –( 22) –( 5-2)حکم شامل بند شش در بندهای ذیل ماده واحده  2931در الیحه بودجه 

 :است منظور شدهزیرو مضمون  نحوه تامین منابع مالی به شرح مرتبط با(39)و(99)-
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منابع صندوق جهت تسهیالت به بخشهای غیر دولتی به طرحهای دارای توجیه ازده درصد -(0-2بند  -2

،اقتصادی،مالی واهلیت متقاضی به صورت پرداخت وباز پرداخت ریالی در زمینه های آب،پساب   فنی

 .وکشاورزی قابل تخصیص است

حل اعتبارات طرحهای تملک از م ملی واستانی ییراهای اجست که دستگاهاجازه داده شده ا -(22)بند -9

ری و زهکشی فرعی با تشویق          های آبیاها، شبکهوط برای احداث و تکمیل آب بنداندارائی مرب

-بران و شرکتهای آبولیدی و تشکلگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونیهای تسرمایه

داران برداردرصد سهم بهره20عوض و بالدرصد سهم دولت به صورت  00های سهامی زراعی با ترکیب 

 .دنتأمین و پرداخت نمای

ست که شرکتهای وابسته وتابعه وزارتخانه های مختلف ازجمله نیرو وجهاد اجازه داده شده ا -(94)بند -2

هزار 208کل مبلغ .کشاورزی با تضمین خود برای طرحهای انتفاعی موجه اوراق مشارکت منتشر کنند

 .استمیلیارد ریال تعیین شده 

اصل  با تضمین بازپرداخت ریالی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 08انتفاعی برای طرحهای  -(90)بند  -4

 .دولت در نظر گرفته شده است  وسود توسط

به طلبکاران غیردولتی، تا  تملک دارائی های سرمایه ایطرحهای  ابت تسویه بدهی مسجلب -(28)بند -0

 با سررسیدیک تا سه سال  به دولت داده اسناد خزانه اسالمی مجوزصدور هزارمیلیارد ریال 68 سقف

 .شده است

برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها  قانون برنامه پنجم،412ماده" ب"دراجرای بند -(28)بند -6

( مجامع یا دولت از منابع داخلی)وطرحهای تملک دارائی سرمایه ای ملی ویا طرحهای بزرگ مصوب 

به انعقاد قرارداد تامین منابع مالی،اجرا وبهره برداری با شرکت پروژه صاحب دستگاههای اجرایی مکلف 

 . صالحیت در پنج نوع شده اند
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ریال و اعتبار تملک  اردمیلی 444ای اعتبار هزینه برای فصل منابع آب (1اره شم)ابعدر جدول من

های ملی و  طرح برای ریال آن اردمیلی 95197ریال که  اردمیلی41754ایهای سرمایهدارائی

 .درنظر گرفته شده استهای استانی  طرح برای ریال آن اردمیلی 7212

 

 :مربوط به فصل آب به شرح زیر منظور شده است برآورد اعتبارات متفرقه 3جدول در

 میلیارد ریال000برای کمک زیان شرکتهای آب منطقه ای 20 -098888ردیف  -

 میلیارد ریال 28های آب زیرزمینی خوزستان برای عالج بخشی سفره 0-028888ف ردی -

 میلیارد ریال       264آبرسانی از ارس به دریاچه ارومیه  برای 99-028888ردیف -

 میلیارد ریال 2888برای مطالعه واجرای انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان  79-00888ردیف  -

در پیوست یک الیحه شامل طرح های تملک  فهرست طرح های عمرانی فصل منابع آب به تفکیک دو بخش

 .دارایی سرمایه ای ملی و اعتبار طرح های استانی ویژه منظور شده است

طرح های تملک دارای سرمایه ای ملی در شش برنامه و طرح های استانی ویژه در چهار برنامه به شرح جدول 

 .زیر تنظیم شده است
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 (به میلیون ریال رقاما)به تفکیکی ملی و استانی                2222و قانون سال  29 جدول مقایسه برنامه های فصل آب الیحه

 عنوان برنامه ردیف

طرح های ملی سال 

2229 
 ابالغی

2222 

 2229طرح های استانی ویژه سال 
 2222 ابالغی

 اعتبار  تعداد اعتبار  تعداد

 92070696 27227426 266 0870602 2409229 46 برنامه تأمین و عرضه آب 1

2 

برنامه بهبود بهره برداری و 

 حفاظت از منابع آب
2 929788 922942 106 2022288 2096699 

3 

 ها برنامه مهندسی رودخانه

 2 و سواحل
42888 70782 16 427788 606802 

4 

 دربرنامه توسعه منابع آب 

حوضه های آبریز رودخانه 

 2 های مرزی و مشترك

9222868 2602898 40 2022888 0802000 

5 

پژوهش های برنامه 

 11 کاربردی
24927 222878 0 0 0 

 0 0 0 29084 98888 1 برنامه مقاوم سازی 6

 22229206 92467426 026 29202082 29262282 79 جمع 

درصد کمتر از اعتبارات مصوب  20پیش بینی شده در الیحه حدود ( ای طرح های تملک دارائی سرمایه  )اعتبارات برنامه های آب

 .می باشد 22این برنامه ها در قانون بودجه سال 

 در مورد فصل آب جمع بندی و پیشنهادها

 است،بلحاظطرح جدید منظور شده  64تعداد 2222با احتساب ردیف طرحهای باآغاز2229در الیحه بودجه  -2

تعهدات انباشته  شده طرح های فصل منابع آب در صورت عدم آغازواگذاری عملیات اجرایی این طرحها 

تاکنون،توصیه می شود صرفاًتعهدات مطالعات وخدمات جنبی ومطالبات منبعث ازآغاز آنها تاٌمین وپرداخت 

 .ایجاد نشود 2229شود وتعهد مالی جدیدی در سال 

برنامه پنجم، با فرض عملی شدن طرح های ذیل برنامه بهبود بهره برداری و  248ادهبا توجه به اهداف م -9

، در رابطه با تغذیه مصنوعی و اقدامات غیر سازه ای هدف  2229الیحه بودجه سال  حفاظت از منابع آب
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از میلیارد متر مکعب در طول  برنامه پنجم توسعه میسر می شود که درقیاس با اضافه برداشت 0/2درحد

باتوجه به اهمیت موضوع برای جهت .میلیارد مترمکعب قابل تامل است 2منابع آبهای زیرزمینی بالغ بر 

با ایجاد سازوکار ( آب وکشاورزی)گیری در راستای اهداف برنامه توسعه نیاز به برنامه ریزی بین بخشی

که تا کنون مورد توجه  خواهد بود مشارکت جدی ذینفعان و بهره برداران به صورت متشکل مناسب برای

 . قرار نگرفته است

وسنوات گذشته از منظر تاٌمین منابع مالی ، با فرض  2222باتوجه به عدم انجام تکالیف بودجه ای در سال  -2

مطابقت پیشرفت مالی برنامه های زیرفصل منابع آب با پیشرفت فیزیکی، خاتمه طرح های ذیل برنامه ها در 

نبوده ونیاز به بررسی همه جانبه برای به هنگام سازی ودرنتیجه اصالح برنامه زمان تعیین شده امکان پذیر

 .ها وطرحهای فصل منابع آب دارد

که به خرید تضمینی آب و پساب تصفیه شده مربوط بود وبه غلط در زمره طرحهای  48982794ردیف  -4

ردیفهای متفرقه منتقل منظور شده بود ومی بایست به جدول  2222تملک دارایی های سرمایه ای درسال 

با تغییرشرح عنوان در الیحه بالتکلیف خواهدبودکه جای تاٌمل ( 249در انطباق با بند الف ماده )می گردید

 . برای بررسی دارد

، برای مطالعه و اجرای سامانه های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری 48984800در ردیف  -0

با توجه به اینکه . درصد سایر منابع، اعتبار در نظر گرفته شده است 00و درصد منابع عمومی  20با نسبت 

 .این سامانه در منطقه مرزی غرب اجرا می گردد چگونگی تأمین سایر منابع باید مشخص گردد

با توجه به عدم تحقق منابع مالی در سنوات گذشته و محدودیت منابع مالی  29اغلب پروژه های با خاتمه  -6

پایان نمی رسند بهتر است با توجه به واقعیت ها، منابع اعتباری و سال خاتمه آنها اصالح  به 29در سال 

 .گردد



 

 22 صفحه     92/29/2222         29هم اندیشی بخش کشاورزی و آب الیحه بودجه                           

 

با توجه به اینکه طرحهای ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه های آبریز برای شرکت  -7

تأمین و عرضه آب مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و متناظر آن برای جهاد کشاورزی در زیر برنامه 

این موارد به لحاظ ماهیت کار بایستی به شرکت ها وسازمانهای منطقه . لحاظ شده است 2در پیوست ( ملی)

 .ای منتقل گردد

باتوجه به عدم تحقق منابع مالی طرحهای توسعه در سنوات گذشته وخارج شدن برخی از طرحهای آب از  -0

 .ردیف اعتباری دیون متناسب با تعهدات ضرورت داردفهرست طرحهای عمرانی بدلیل افتتاح،پیش بینی 
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 :تبصره های پیشنهادی
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