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 كل كشور  1396بررسي اليحه بودجه سال 

 بخش مديريت و توسعه روستايي و عشايري . 50

 

 

 

 

ایرانی پيشرفت و عدالت و اقتصاد  -روستاها و نواحی عشایری از نقش اساسی در تحقق الگوی اسالمی

مدیریت  یسهم اعتبارات قابل احصادهد، نشان می 1396 سال مقاومتی برخوردارند. بررسی الیحه بودجه

این است. درصد  18/5 تنها معادل عمومی دولت، و توسعه روستایی و عشایری، از کل مصارف بودجه

درصدی روستاها و مناطق عشایری از جمعيت کشور، بسيار اندک  5/28ميزان در مقایسه با سهم حدود 

یافتگی آنها از مسائل و کاهش فاصله توسعه نواحی شهری و روستاییتوازن بودجه و رشد متوازن است. 

درصدی قابل تحقق  18/5نظام است که با این سهم  ای کلیهسياست مندرج در هایاساسی و دغدغه

بر پایين بودن سهم روستاها و نواحی عشایری از مصارف بودجه عمومی دولت، ترکيب این عالوهنيست. 

ای که گونههای گذشته، تناسبی با پيشرفت متوازن و اقتصاد مقاومتی ندارد. بهمانند سالاعتبارات نيز به

بينی شده برای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه صد از اعتبارات پيشدر 7/8تنها حدود 

ها درصد مابقی، به طرح 3/91به اشتغال و تأمين اجتماعی و امور فرهنگی اختصاص دارد و  1396بودجه 

عدم توجه مناسب و کافی به تقویت توليد  عمرانی اختصاص یافته است.-کالبدی-های خدماتیو برنامه

های های مربوطه در فصول مختلف و ردیفها و برنامهکار روستایی و عشایری، پراکندگی طرحوکسب و

کرد اثربخش اعتبارات مرتبط با اشتغال ریزی مناسب برای هزینهمتفرقه، فقدان سازوکار اجرایی و برنامه

عدم  و های کلیطرحها و روستایی و عشایری، عدم تعيين سهم نواحی روستایی و عشایری از برنامه

اعتبارات مدیریت و توسعه های های عمده، از دیگر چالشگيری در برخی ردیفتعيين اهداف قابل اندازه

اقتصادی پيشرفت و ـ  توجه بيشتر به ابعاد اجتماعی رود.شمار میبه 1396روستایی در الیحه بودجه 

ستاها و نواحی عشایری متناسب با جمعيت ای روآبادانی نواحی روستایی و عشایری و تعيين سهم بودجه

تواند نقش مهمی در صورت شفاف و هدفمند در قالب فصل مجزا، میآنها و تدوین اعتبارات مذکور به

 .داشته باشدشهری و مهاجرت معكوس  ـشكاف روستا  های کلی نظام و رفعتحقق سياست
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 مقدمه

ه دولت از اهميت اساسی در تحقق اهداف برنامه توسعه و سالمثابه برنامه یکهای سنواتی کشور بهبودجه

، های کلی برنامه ششم توسعهسياستتوجه جدی به باید  1396انداز برخوردارند. بودجه سال سند چشم

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

حمایت ، 43/0ریزی برای دستيابی به ضریب جينی برنامه، های عدالت اجتماعیشاخص یارتقابر  توسعه

ها و اقدامات اجرایی جهت اتخاذ برنامهو  یافته و روستاییگذاری در مناطق کمتر توسعهدولت از سرمایه

توسعه روستایی کشور برای تثبيت جمعيت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری )کانون 

ای و محلی، تعيين سهم واقعی ریزی و مدیریت بهينه در سطح ملی، منطقهآفرینی( با برنامهارزش توليد و

های ویژه های جدید اقتصادی و حمایتشأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت یدر توزیع منابع و ارتقا

ها و اماکن رساختسازی تأسيسات و زیدار بومی و مقاومزایی مزیتهای کارآفرینی و اشتغالاز فعاليت

های سياست «9»اند. همچنين بند تأکيد کرده های کلی کشاورزیسياست «9» روستایی با تأکيد بر بند

سطح درآمد و زندگی روستایيان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و  یارتقا، بر کلی کشاورزی

های بخشی و گسترش فعاليتد و تنوعهای مناسب توليمناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت

اند. حال سؤال اساسی تأکيد نموده ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوینهمكمل و اقتصادی ب

کشور در حوزه توسعه روستایی و بهبود امور عشایری چه نسبتی با این  1396آن است که الیحه بودجه 

 های اجرایی ترجمه کند؟که آنها را به طرح اهداف کالن دارد و تا چه ميزان توانسته است

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

بررسی شده است.  1395و تغييرات آنها در مقایسه با قانون بودجه سال  1396سال الیحه بودجه 

تعيين ميزان توازن بودجه و توجه کافی آن به ابعاد  منظوربه ،1396سال  همچنين ترکيب اعتبارات

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

 

 1396سال شناسي تحليل اليحه بودجه روش

های مرتبط با مدیریت و توسعه روستایی و عشایری کشور در الیحه بودجه طور کلی ارزیابی برنامهبه

ریزی و دليل ساختار بخشی و پراکنده حاکم بر نظام برنامههای پيشين، بهانند سالم، به1396سال 

توسعه روستایی و عشایری کشور فاقد نهاد کارآمد  زیرامدیریت روستایی، با دشواری فراوانی مواجه است؛ 

های حها و طرمشخص است و در نتيجه، برنامه در الیحه بودجه ریزی، نظارت و راهبری و فصلبرنامه

های بيمه»، «توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری»فصول مختلف ازجمله مربوطه، در قالب 

ها و نهادهای اند و وزارتخانههای متفرقه پراکنده شدهو نيز ردیف «انرژی»و « بهداشت»، «اجتماعی
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 دار این تكاليف و وظایف هستند. عهده، بدون هماهنگی و نظارت عاليه، گوناگونی

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

های شهری و تفكيک بين بودجهشهری و روستایی مشترک بوده و ، بين نواحی 1396سال بودجه 

طور که بههایی ها و برنامهغيرممكن است. بنابراین طرحدليل عدم شفافيت بودجه بهروستایی آنها 

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

ارتقا و »، «هزار نفر بيست زیر شهرهای و روستایيان رایگان بيمه»نداشت از محاسبات حذف شدند. 

برنامه »، «ی فرش دستبافهای داخلی و خارجوری، تثبيت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیبهبود بهره

خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق »، «پایش پساب شهری، روستایی و صنعتی

این موارد  جمله ایناز «تأمين مسكن محرومين سراسر کشور»، «یافتهمحروم، روستایی و کمتر توسعه

های مختص روستایی و عشایری، از طرحها و بودند. در مطالعه کنونی، اعتبارات مربوط به کليه برنامه

استخراج شد. اعتبارات مدیریت  1395سال و قانون بودجه  1396سال های مختلف الیحه بودجه بخش

البته نظر قرار گرفت.  های متفرقه نيز در محاسبات مدو توسعه روستایی و عشایری مندرج در ردیف

های ها و برنامهبيعی و نيز سایر اعتبارات طرحشایان ذکر است که اعتبارات فصل کشاورزی و منابع ط

 . دليل انتشار گزارش مستقل درخصوص آنها، در این محاسبات مد نظر قرار نگرفتندمرتبط با کشاورزی، به

 

 هايافته

 1396سال ها، ابتدا تصویر کلی اعتبارات توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه در بخش یافته

شود. سپس های مربوطه ارائه میها و طرحبعد، آمار و ارقام تفصيلی اعتبارات برنامه بررسی و در مرحله

گردد. در نهایت، ترکيب بررسی می 1395سال تغييرات این اعتبارات نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه 

 شود.الیحه بودجه در زمينه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری ترسيم می

 

 1396هاي مديريت و توسعه روستايي و عشايري در اليحه بودجه سال ها و طرحنامه. تصوير كلي بر1

  1396سال . احکام ماده واحده اليحه 1-1

های وزارت نفت موظف است از طریق شرکت 1396 سال الیحه بودجه «1»تبصره  «هـ»مطابق بند 

 زده هزار ميليــارددولتی تابعه ذیربط معادل ریالی دو ميليون تن قير تا سقف مبلغ پان

از کند.  یزکل کشور وار دارینزد خزانه 160170 یدرآمـد یفبه رد( ریال را 15.000.000.000.000)

به نسبت  يرق یدخر یبرا صرفاً یالر (13.000.000.000.000) يلياردهزار م يزدهسمبلغ منابع این 

های آسفالت راه سفالت و( در اختيار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آ%62شصت و دو درصد )

( در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر و بهسازی %20روستایی و بيست درصد )
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 . گيردیها قرار مهای مشارکتی با دهياریروستاها و انجام پروژه

های آبفای وزارت نيرو از طریق شرکت 1396 سال الیحه بودجه «6»تبصره « ج»براساس بند 

شهری، به ازای بهای بر دریافت نرخ آبمكلف است عالوه یر ایرانسراسر کشور و سازمان امور عشا شهری

داری ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه (150هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ یكصد و پنجاه )

 (700.000.000.000) يلياردتا سقف هفتصد م ریافتیوجوه د (100%) درصد کل کشور واریز کند. صد

 یابد. ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می

 هایياریو ده های)سازمان امور شهردار وزارت کشور بهاین تبصره « و»همچنين براساس بند 

 قانون( 39) ماده «2» ( از وجوه تبصره%20درصد ) بيست 1396در سال  شودیکشور( اجازه داده م

آن  يارکه در اخت را (ریال7.000.000.000.000) يلياردهزار م هفت افزوده معادلبر ارزش ياتمال

هزار نفر  یكصد یرز یهاشهر یو عمران یخدمات آالتينماش ينکمک و تأم رایب گيرد،یوزارتخانه قرار م

 کند. ینههز (30%)( و سی درصد %70درصد )به نسبت هفتاد  يبجمعيت و روستاها به ترت

و توسعه استان و  یزیربرنامه یشورا 1395 سال قانون بودجه «27»شایان ذکر است که مطابق تبصره 

 ی( از سرجمع اعتبارات عمران%8حداقل هشت درصد ) شده بود ها موظفشهرستان یزیربرنامه هایيتهکم

 یهاطرح یو اجرا يهار دهد تا صرف تهاستان قر یمسكن انقالب اسالم يادبن يارقانون را در اخت ینا یاستان

 حذف شده است. 1396د که این تبصره در الیحه بودجه  شهرستان مربوط شو یروستاها یو بهساز یهاد

 

 روستايي  و مسکن و عمران شهري امور. 2-1

است که به مباحث  بخشی بارزترین ،روستایی و مسكن و عمران شهری امور، 1396سال در الیحه بودجه 

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

های داراییحال در ابتدا اعتبارات تملکاند. توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری آورده شده

 ود.شای آن مطرح میمورد بررسی و تحليل قرار گرفته و سپس اعتبارات هزینه امورای این سرمایه

 روستايي و مسکن و عمران شهري اموراي هاي سرمايههاي تملک دارايي. طرح1-2-1

 اي مليسرمايه هاي تملک داراييالف( طرح

ها نشان است. بررسیفصل  4روستایی در بخش ملی، در مجموع دارای  و مسكن و عمران شهری امور

توسعه و خدمات های ملی فصل رخی از برنامههای پيشين، هيچ طرحی در رابطه با بمانند سالدهد بهمی

ها صرفاً شود و این برنامهدیده نمی و عشایری خصوص نواحی روستاییدرشهری، روستایی و عشایری، 

صرفاً « نقل شهري و روستاييوحمل»هاي برنامه طرحمثال کشند. برای عنوان روستایی را یدک می

ونقل شهرهاي براي حمل برنامه چندانيه و حتي مربوط به تقويت قطار شهري كالنشهرها بود

هيچ طرحی  ، «خدمات شهری و روستاییارائه »در برنامه ملی  همچنين. نيز ندارد و متوسط كوچک
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نشانی و خدمات تجهيز و ساماندهی آتش»شود. البته در طرح ملی خصوص نواحی روستایی دیده نمیدر

هاست، تعدادی سكونتگاه روستایی نيز در زمره ها و دهيارییکه مربوط به سازمان شهردار« ایمنی و نجات

دليل عدم ذکر آمار جداگانه مربوط به نواحی شهری و روستایی، عمالً اهداف این طرح قرار دارد؛ ولی به

 شد. حذفو لذا از محاسبات این مطالعه  ردروستاها وجود ندا در نظر گرفته شده برایامكان تعيين بودجه 

و « مطالعات جامع و عمليات اجرایی ساماندهی عشایر»طرح دو شامل  ،«ماندهی عشایرسا»برنامه 

توسعه »طرح ملی مربوط به برنامه  6از بين است. « آالتتعميرات اساسی و تأمين تجهيزات و ماشين»

برنامه دیگر، سوی از .استنواحی روستایی  مختصطرح  دو، «بازچرخانی آب سيسات فاضالب وأت

طرح »، «روستایی باارزش بافت بهسازی»ملی طرح  شامل چهار« ی کالبدی شهری و روستاییسامانده»

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

  است.« جامع توسعه کالبدی روستاها

ای ملی سرمایه ملک داراییطرح ت 46روستایی، دارای  و مسكن و عمران شهری امورطور کلی، به

تواند طور مشخص به نواحی روستایی و عشایری اختصاص دارد و میطرح به 9است که از این ميان، تنها 

طرح، حاکی از  9در بسترسازی برای توسعه و عمران روستایی و عشایری مؤثر باشد. البته تأمل در این 

طرح اساسي باشد و ـ کالبدی ـ خدماتی می های فيزیكیآن است که سوگيری آنها به سمت فعاليت

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

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

 کالبدی نيست. -است و توسعه صرفاً شامل ابعاد فيزیكی

 ويژه اي استانيهاي تملک دارايي سرمايهرحب( ط

 کنندهتأمين منابع آلودگی از جلوگيری»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

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

 روستايي  و مسکن و عمران شهري اموراي روستايي ـ عشايري هاي هزينه. برنامه1-2-2

ای چندانی، ، برنامه هزینه1396در فصل مسكن و عمران شهری، روستایی و عشایری الیحه بودجه سال 

بر اعتبارات تملک دارایی، امه ساماندهی عشایر عالوهویژه روستاها و مناطق عشایری وجود ندارد. تنها، برن

ارائه خدمات شهری و »ای نيز دارد. ازسوی دیگر، اعتبارات اختصاصی روستایی برنامه اعتبارات هزینه

 قابل احصا نيست.« روستایی

 

 هاي مديريت و توسعه روستايي و عشايريها و طرح. ساير برنامه1-3

های مربوط به آن در فصول و در ذیل ، متولی یكپارچه و جامعی ندارد و فعاليتاز آنجایی که توسعه روستایی
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های اجرایی مختلف پراکنده شده است؛ لذا در این گزارش، فصول دیگر و کليه نهادهای مرتبط وظایف دستگاه

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

صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان و »توان به اعتبارات ، می1396عشایری در الیحه بودجه سال 

های حمایت از فعاليت»، «های متفرقه مربوط به توسعه و مدیریت روستایی و عشایریردیف»، «عشایر

طرح »، «خدمات بهداشت روستاییبرنامه ارائه »، «فرهنگی، هنری و دینی در روستاها و مناطق عشایری

طرح گازرسانی به روستاهای »، «های ورزشی روستاییطرح احداث و تجهيز زمين»، «تجهيز مدارس عشایری

، «پوشش بيمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی»، «تأمين یک وعده غذای گرم روستامهدها»، «کشور

راهبری ارائه خدمات مالی خرد زنان »، «تاییسازی مسكن مددجویان روسکمک به بهسازی و مقاوم»

 اشاره کرد. « توسعه بهداشت محيط در روستا»، «روستایی

های مختلف توسعه و مدیریت روستایی و عشایری، خود شامل طرحهای متفرقه مربوط به ردیف

یربناهای به توسعه ز کمکیی؛ روستا یتوسعه ورزش همگانتوان به جمله مهمترین آنها میهستند که از

های فنی و اعتباری به های نواحی صنعتی و کمکهای آبرسانی و زیرساختروستایی، تكميل مجتمع

توانمندی  یارتقا(؛ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور)مربوط به  توسعه اشتغال روستایی

های زیان شرکتکمک؛ های کشورارتباطات و فناوری اطالعات روستایی در استان تجهيزاتی دفاتر-فنی

و یارانه سود تسهيالت مسكن روستایی اشاره کرد. حال ها ؛ پرداخت به دهياریآب و فاضالب روستایی

های ها و برنامهای( کليه طرحو هزینه ایسرمایه طور کلی، مجموع اعتبارات )تملک داراییدر ادامه به

  شود.يلی ارائه میصورت تفصمرتبط با مدیریت و توسعه روستایی و عشایری به

 

هاي مديريت و توسعه روستايي و ها و طرحارقام و آمار تفصيلي اعتبارات برنامه. 2

 1396عشايري در اليحه بودجه سال 

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

د آن تملک درص 21ه ميليارد تومان است ک 19.207 ادلمعميليون ریال،  192.066.119 ، مبلغ1396

(. با توجه به مجموع کل 1رود )جدول شمار میای بهدرصد آن از نوع هزینه 79ای و دارایی سرمایه

 يقابل احصاسهم اعتبارات ميليارد تومان است،  371.124 مصارف بودجه عمومی دولت در الیحه که

درصد  18/5، مصارف بودجه عمومي دولت ، از كلمديريت و توسعه روستايي و عشايري

سال اعتبارات در نظر گرفته شده برای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه باشد. مي

مصارف  كلولی سهم آن از  ،درصدی داشته است 51/6، رشد 1395سال نسبت به قانون بودجه  1396

  درصد كاهش يافته است.  18/5درصد به  49/5، از بودجه عمومي دولت
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، در مقایسه با قانون 1396مشخص است، در الیحه بودجه سال  1طور که در جدول طور کلی، همانبه

های برابر و اعتبارات تكميل مجتمع 20، اعتبارات توسعه بهداشت محيط در روستا حدود 1395بودجه سال 

مذکور، پوشش بيمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار  هایاند. پس از ردیفبرابر رشد داشته 8/2آبرسانی حدود 

های ورزشی روستایی، طرح ایجاد تأسيسات فاضالب روستاهای دارای اولویت و طرح احداث و تجهيز زمين

 اند.خود اختصاص دادهدرصد بيشترین رشد را به 33/33و  06/47، 06/64ترتيب با روستایی به

 سالو الیحه بودجه  1395 سالو عشایری در قانون بودجه  هرچند اعتباراتی برای اشتغال روستایی

در انتهای گزارش ارائه شده است،  1طور که در توضيحات جدول دیده شده است، ولی همان 1396

وجوه اداره شده جهت »مهمترین بخش اعتبارات کمک به توسعه اشتغال روستایی، ردیف متفرقه 

 اميد کارآفرینی صندوق یا کشاورزی بانک توسط مبلغ برابر دو اختصاص به مشروط زاییاشتغال

است. در این خصوص سه موضوع مطرح است. اول « درصد 10 حداکثر سود نرخ با تسهيالت صورتبه

 کارآفرینی صندوق یا کشاورزی بانکاینكه این ردیف در صورت تأمين دو برابری اعتبار مذکور ازسوی 

دان مشخص نيست. دوم اینكه دو نهاد مذکور، با وجود تأمين خواهد شد و لذا تحقق آن چن اميد

های زیاد خود، سازوکار متناسبی برای استفاده بهينه از اعتبارات مذکور، در راستای تقویت تالش

های کوچک و متوسط کارآفرینی روستایی و عشایری ندارند و لذا اثربخشی این منابع در توسعه بنگاه

های کوچک تردید است. تا زمانی که نظام تأمين مالی متناسب با بنگاهروستایی و عشایری پربازده محل 

و متوسط شكل نگيرد، اثربخشی اعتبارات مربوطه کاهش خواهد یافت. سوم اینكه مشخص نيست با این 

 اندازی یا تقویت شود. ای ببينند و چند بنگاه اقتصادی راهمقدار اعتبارات قرار است چند نفر آموزش حرفه

اجرای طرح هادی روستایی، کمک به توسعه اشتغال روستایی، طرح گازرسانی به دیگر، ازسوی 

وامی و خرید آمبوالنس برای ـ  روستاهای کشور، طرح ایجاد تأسيسات فاضالب روستاهای دارای اولویت

، 52/50، 65، 46/79ترتيب، درمانی روستایی فاقد آمبوالنس با اولویت مناطق محروم بهـ  مراکز بهداشتی

 سالنسبت به قانون بودجه  1396 سالترتيب بيشترین کاهش را در الیحه بودجه بهدرصد  40و  55/44

دليل ذکر است که اغلب کاهش اعتبارات اجرای طرح هادی روستایی، بهشایان اند. تجربه کرده 1395

 8ته تخصيص الباست.  1396 سالای در الیحه بودجه درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه 8حذف 

های درصد مذکور به طرحی که اجرای آن عمدتاً براساس رویكردهای شهری و تكنوکراتيک به فعاليت

پردازد و عدم تخصيص منابع مناسب به گذاری در روستاها میکشی و جدولکالبدی مانند خيابان

بندی مصارف اولویتهای اقتصاد مقاومتی و انضباط مالی و فرهنگی، با سياستـ  های اقتصادیفعاليت

بخش مهمی از اعتبارات توسعه و مدیریت روستایی و عشایری در طور کلی، . بهسازگاری چندانی ندارد

های متفرقه مربوط به توسعه روستایی و عشایری درج شده است ، در ردیف1396 سالالیحه بودجه 

 د.کنرا دچار چالش میآنها کرد ( که این امر، نظارت بر هزینه2)جدول 
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 )ميليون ریال(      1395سال و قانون بودجه  1396سال به تفکيک برنامه و طرح در اليحه بودجه  يافته به مديريت و توسعه روستايي و عشايري. اعتبارات تخصيص1جدول 

 ايهزينه ايتملک دارايي سرمايه مجموع

درصد تغيير  برنامه و طرح

 سرجمع

 سالاليحه بودجه 

1396 

سال  قانون بودجه

1395 

 سالاليحه بودجه 

1396 

سال قانون بودجه 

1395 

 سالاليحه بودجه 

1396 

سال قانون بودجه 

1395 

 (1)برنامه خدمات سالمت روستایيان 42,149,113 49,183,598 108,263 897,604 42,257,376 50,081,202 51/18

 (2)برنامه ساماندهی عشایر 555,626 706,845 1,411,466 1,331,257 1,967,092 2,038,102 61/3

 تأمين یک وعده غذای گرم روستامهدها 550,000 665,000 0 0 550,000 665,000 91/20

06/47 500,000 340,000 500,000 340,000 0 0 
طرح ایجاد تأسيسات فاضالب روستاهای دارای 

 اولویت

55/44- 55,450 100,000 55,450 100,000 0 0 
ب روستاهای دارای طرح ایجاد تأسيسات فاضال

 وامیـ  اولویت

 طرح جامع بهسازی مسكن روستایی 0 0 491,000 491,000 491,000 491,000 00/0

 طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی 0 0 360,000 360,000 360,000 360,000 00/0

 طرح مطالعات جامع توسعه کالبدی روستاها 0 0 11,000 11,000 11,000 11,000 00/0

33/33 200,000 150,000 200,000 150,000 0 0 
های ورزشی طرح احداث و تجهيز زمين

 روستایی

 طرح گازرسانی به روستاهای کشور 0 0 20,000 15,000 20,000 15,000 -00/25

 (3)توسعه راه روستایی 13,000 0 26,741,445 13,237,000 26,754,445 13,237,000 -52/50

72/30- 58,891 85,000 58,891 85,000 0 0 

کننده أمينطرح جلوگيری از آلودگی منابع ت

تأمين آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی 

 فاضالب روستاهای استان تهران

 صندوق بيمه اجتماعی روستایيان و عشایر 4,100,000 4,590,000 0 0 4,100,000 4,590,000 95/11

06/64 84,000 51,200 0 0 84,000 51,200 
بيمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار پوشش 

 (4)روستایی

 (5) هادهياری 480,000 384,000 5,080,000 3,060,000 5,560,000 3,444,000 -06/38
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 ايهزينه ايتملک دارايي سرمايه مجموع

درصد تغيير  برنامه و طرح

 سرجمع

 سالاليحه بودجه 

1396 

سال  قانون بودجه

1395 

 سالاليحه بودجه 

1396 

سال قانون بودجه 

1395 

 سالاليحه بودجه 

1396 

سال قانون بودجه 

1395 

52/9 15,474,118 14,128,952 4,400,000 12,720,000 11,074,118 1,408,952 
های متفرقه مربوط به توسعه اعتبارات ردیف

 روستایی

 (6)اجرای طرح هادی روستایی 0 0 6,581,177 1,351,600 6,581,177 1,351,600 -46/79

 (7)آب آشاميدنی روستایی  0 0 4,206,379 12,010,560 4,206,379 12,010,560 53/185

00/40- 60,000 100,000 60,000 100,000 0 0 

درمانی ـ  خرید آمبوالنس برای مراکز بهداشتی

ناطق روستایی فاقد آمبوالنس با اولویت م

 محروم 

 توسعه بهداشت محيط در روستا 1,035 21,035 0 0 1,035 21,035 37/1932

 (8)کمک به توسعه اشتغال روستایی 100,000 110,000 4,500,000 1,500,000 4,600,000 1,610,000 -00/65

00/0 1,210,000 1,210,000 0 0 1,210,000 1,210,000 
سازی مسكن کمک به بهسازی و مقاوم

 ددجویان روستاییم

57/28 18,000 14,000 0 0 18,000 14,000 
های فرهنگی، هنری و دینی حمایت از فعاليت

 در روستاها و مناطق عشایری

 (9)توسعه آموزش و پرورش روستایی و عشایری 66,650,600 84,422,498 37,663 57,663 66,688,263 84,480,161 68/26

 مجموع 117,283,526 152,469,094 63,043,393 39,597,025 180,326,919 192,066,119 51/6

 .1396سال الیحه بودجه  و 1395قانون بودجه سال  هایهای تحقيق برپایه دادهیافته خذ:آم

 علت حجم باال، به انتهای گزارش منتقل شده است. های این جدول و جدول بعدی، بهیادداشت :يادداشت
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 ـ اعتبارات متفرقه

حاکی از آن است که  1396تبارات متفرقه مربوط به توسعه روستایی و عشایری در الیحه سال بررسی اع

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

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

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

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

 (. 2اند )جدول هخود اختصاص دادترتيب، بيشترین اعتبارات را بهبه« کشور

، نسبت به اعتبارات قانون 1396طور کلی، اعتبارات متفرقه توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه سال به

درصد افزایش داشته است. البته شایان ذکر است که هرچند اعتبارات سرویس ایاب و ذهاب  5/9، 1395بودجه سال 

صورت زایی بههای روستایی و وجوه اداره شده جهت اشتغالراهآموزان مناطق روستایی، توسعه و تكميل دانش

اند؛ ولی در این آمده 1396و الیحه بودجه سال  1395های متفرقه در قانون بودجه سال تسهيالت، در زمره ردیف

ه های توسعه آموزش و پرورش روستایی و عشایری، توسعه راترتيب با اعتبارات ردیفگزارش، اعتبارات مذکور به

شماری اجتناب شود و تصویر ادغام شدند تا از دوباره 1روستایی و کمک به توسعه اشتغال روستایی مندرج در جدول 

 بهتری از سهم اجزای مختلف در اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری به دست آید. 

 

  1396يحه بودجه سال . برآورد اعتبارات متفرقه مربوط به توسعه روستايي و عشايري در ال2جدول 
 )ميليون ریال(

 مجموع
تملک دارايي 

 ايسرمايه
 رديف ايهزينه

 یارانه سود تسهيالت مسكن روستایی 0 180,000 180,000

 های آب و فاضالب روستاییزیان شرکتکمک 1,300,000 0 1,300,000

 (10)کشورمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم  109,574 2,500,000 2,609,574

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

 های کشورروستایی در استان

 (11)توسعه ورزش همگانی روستایی 73,500 0 73,500

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

 ن روستاییبرنامه آموزش زنا 21,044 0 21,044

900,000 900,000 0 

های خانوار، تكميل طرح 100های هادی روستایی باالی تكميل طرح

 50های روستایی باالی خانوار، آسفالت راه 20ایی باالی آبرسانی روست

 های روستاییخانوار و احداث و تكميل ورزشگاه

 توسعه و تكميل موزه ميراث روستایی گيالن 0 10,000 10,000

 پرداخت مستمری به سالمندان روستایی 9,570,000 0 9,570,000

 مجموع 11,074,118 4,400,000 15,474,118

 .1396سال های الیحه بودجه های تحقيق برپایه دادهیافته مأخذ:



 

 __________________________________________________________  

 

 

11 

 . بنياد مسکن انقالب اسالمي3

ن ریال عنوان شده ميليو 2.518.200 ، اعتبارات بنياد مسكن انقالب اسالمی1396 سالدر الیحه بودجه 

 6،998،200اعتبارات این بنياد  واقعی تر حاکی از آن است که سرجمعحالی که بررسی دقيقاست، در

، در مقام واقع بيشتر از 1396هرچند اعتبارات برآوردی بنياد در سال (. 3ميليون ریال است )جدول 

ردیف تحت عنوان های هادی از طرحسهم  نبودن قابل احصادليل است، زیرا بهميليون ریال  6.998.200

ماده  18های آبرسانی مندرج در جدول خانوار، تكميل طرح 100های هادی روستایی باالی تكميل طرح

، در اعتبارات 1396الشرکه دولت( الیحه بودجه سال واحده )توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم

امام )ره(،  100، تأمين مسكن محرومين، حساب و بهسازیآسفالت معابر طور کلی به. این نهاد ذکر نشد

مسكن ترتيب بيشترین اعتبارات بنياد به های هادی روستایی و طرح جامع بهسازی مسكن روستاییطرح

 دهند. را تشكيل می

 

 1396. اعتبارات بنياد مسکن انقالب اسالمي در اليحه بودجه سال 3جدول 
 )ميليون ریال(

 طرح ايهزينه يتملک داراي مجموع

 های هادی روستاییطرح 0 1،351،600 1،351،600

 یارانه سود تسهيالت مسكن روستایی 0 180،000 180،000

 )ره( امام 100حساب ، تأمين مسكن محرومين 200،000 1،500،000 1،700،000

 های کم درآمدبرنامه حمایت از تأمين مسكن محرومان و گروه 0 280،000 280،000

 طرح جامع بهسازی مسكن روستایی 0 491،000 491،000

 مطالعات جامع توسعه کالبدی روستاها 0 11،000 11،000

 بهسازی بافت باارزش روستایی 0 360،000 360،000

 پژوهشكده سوانح طبيعی-بنياد مسكن انقالب اسالمی 24،600 0 24،600

 *آسفالت معابر و بهسازی 0 2،600،000 2،600،000

 مجموع 224،600 6،773،600 6،998،200

 . همان مأخذ:
 كل كشور. 1396 سال اليحه بودجه «1»تبصره « ـه»از محل بند  *

 

 در زمينه مديريت و توسعه روستايي و عشايري 1396 سال. تحليل تركيب اليحه بودجه 4

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

و نحوه  1396 سالتر و بهتری از ترکيب الیحه بودجه تا تصویر روشن گروه تقسيم شد 15ها به و برنامه

در بين اجزای اعتبارات برآوردی مدیریت و توسعه روستایی و عشایری  ميليارد تومان 19.207 توزیع
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دجه مدیریت و توسعه روستایی و تر ترکيب بوتر و دقيقمنظور تحليل جامعدست آید. بهمختلف به

گانه مربوطه، برمبنای سنخيت توزیع 15های های متفرقه، در بين گروهعشایری الیحه، اعتبارات ردیف

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

های نواحی های آبرسانی و زیرساختتمعدرخصوص کمک به توسعه زیربناهای روستایی، تكميل مج

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

( و توسعه ریال ميليون 750.000درصد معادل  30(، آب و فاضالب )ریال ميليون 875.000معادل 

های تكميل طرحهمچنين اعتبارات گردید.  ( توزیعریال ميليون 875.000درصد معادل  35زیربنایی )

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

درصد بين چهار گروه  25به نسبت  های روستاییخانوار و احداث و تكميل ورزشگاه 50روستایی باالی 

« یتوسعه کالبد»زش تقسيم شد. شایان ذکر است که گروه توسعه کالبدی، آب و فاضالب، راه و ور

طرح مطالعات جامع و  شامل طرح هادی، بهسازی بافت باارزش روستاییدرصدی فوق،  25بر سهم عالوه

و خدمات  آموزش گروهدو شود، مشاهده می زیرطور که در نمودار همان ست.توسعه کالبدی روستاها

. اشتغال در اندخود اختصاص دادهروستایی و عشایری را بهو مدیریت سالمت، بيشترین اعتبارات توسعه 

درصد  7/8طور کلی تنها حدود به ترین رتبه از نظر اعتبارات قرار دارند.در پایينگازرسانی و  هفتمرتبه 

به اشتغال  1396بينی شده برای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه از اعتبارات پيش

-های خدماتیها و برنامهدرصد مابقی، به طرح 3/91أمين اجتماعی و امور فرهنگی اختصاص دارد و و ت

 عمرانی اختصاص یافته است. -کالبدی

 

 1396سال تركيب اعتبارات مديريت و توسعه روستايي و عشايري در اليحه بودجه  .1 نمودار
 ميليون ریال(هزار )

 
  .1396سال های الیحه بودجه ههای تحقيق برپایه دادیافته مأخذ:
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 گيرينتيجه

 ، مبلغ1396سال مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه  یمجموع اعتبارات قابل احصا

د آن تملک دارایی درص 21ه ميليارد تومان است ک 19.207 معادلميليون ریال،  192.066.119

توان اظهار داشت، بودجه عمرانی لذا می. رودمار میشای بهدرصد آن از نوع هزینه 79ای و سرمایه

ای آن داشته و این تری نسبت به اعتبارات هزینهمدیریت و توسعه روستایی و عشایری سهم بسيار پایين

 های مناسب نواحی روستایی و عشایری را دچار مشكل سازد.تواند تقویت زیرساختامر می

مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، از کل مصارف  یسهم اعتبارات قابل احصاازسوی دیگر، 

این ميزان در مقایسه با سهم است. درصد  18/5 معادل ،1396 سال در الیحه بودجه بودجه عمومی دولت

توازن بودجه و رشد درصدی روستاها و مناطق عشایری از جمعيت کشور، بسيار اندک است.  5/28حدود 

مندرج  هاییافتگی آنها از مسائل اساسی و دغدغههش فاصله توسعهو کا نواحی شهری و روستاییمتوازن 

با توجه به عدم توازن درصدی قابل تحقق نيست.  18/5نظام است که با این سهم  های کلیسياست در

مند و فرآیندی، اعتبارات عمومی روستایی و عشایری رشد نگر، نظام، باید براساس نگاه کلروستایی -شهری

شهری برطرف  -های کوچک و متوسط پيدا کنند تا شكاف روستا محوریت توسعه بنگاها قابل توجهی ب

 شود و مهاجرت معكوس شكل بگيرد.

، حاکی از آن 1396 سالالیحه بودجه  های امور مسكن و عمران شهری و روستاییبررسی برنامه

خصوص ، هيچ طرحی درشودده میدیروستایی واژه عنوان آنها در ها با وجود اینكه است که برخی از برنامه

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

نيز  و متوسط ونقل شهرهای کوچکبرای حمل برنامه چندانیو حتی ست تقویت قطار شهری کالنشهرها

ستايي و كاهش روند مهاجرت و طرح اساسي در زمينه توسعه اشتغال روطور کلی، به ندارد.

 . شودديده نمي 1396 سال در اليحه بودجه سازي آنمعکوس

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

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

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

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

چه خواهد  افزوده روستاییبه توسعه چند بنگاه کوچک و متوسط خواهد شد و تأثير آن بر فقر و ارزش

خصوص برای دليل فقدان سازوکار اجرایی مناسب )بهبود؟ کما اینكه شواهد حاکی از آن است که به

، 1395گذاری خطرپذیر در روستاها و مناطق عشایری( اعتبارات مذکور در قانون بودجه سال سرمایه

مين مالی متناسب با تخصيص و اثربخشی چندانی نداشته است. باید اظهار داشت تا زمانی که نظام تأ

های کوچک و متوسط روستایی و عشایری شكل نگيرد، اعتبارات مذکور در توسعه کارآفرینی بنگاه
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 روستایی و عشایری اثربخشی چندانی نخواهد داشت. 

بينی شده درصد از اعتبارات پيش 7/8تنها حدود نشان داد،  1طور که نمودار البته با وجود این، همان

به اشتغال و تأمين اجتماعی و امور  1396و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه برای مدیریت 

عمرانی اختصاص -کالبدی-های خدماتیها و برنامهدرصد مابقی، به طرح 3/91فرهنگی اختصاص دارد و 

 یافته است.

م ، عد1396 سالچالش دیگر اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در الیحه بودجه 

ميليون ریال همزمان  900.000تفكيک الزم بين مصارف یک منبع اعتباری است. برای مثال، اعتبار 

های خانوار، تكميل طرح 100های هادی روستایی باالی تكميل طرحبرای چهار نوع مصرف شامل 

ميل خانوار و احداث و تك 50های روستایی باالی ر، آسفالت راهخانوا 20آبرسانی روستایی باالی 

یافته دیده شده است و سهم هرکدام از آنها مشخص نيست. اعتبارات اختصاص  های روستاییورزشگاه

 جمهور نيز چنين وضعيتی دارد.معاون اول رئيس و مناطق محروم توسعه روستاییبه معاونت 

ای هاز چالش پذیری کافی، یكیو فقدان نظارت گذشته، عدم شفافيت هایسال مانندبهبنابراین 

مشکل در حقيقت، رود. شمار میبه 1396 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 دشواررا  نهادهای ذیربطگيری برای اعتبارات مذکور است که نظارت بر عملكرد قابل اندازه

با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی، نحوه استفاده از منابع باید به در نهایت باید اظهار داشت که 

نحوی باشد که حداکثر بازدهی و دستاوردها در زمينه رشد و عدالت را به ارمغان آورد. در شرایطی که 

و از  فضای سبزابان، جدول، توسعه و عمران روستاها از یک بودجه محدودی برخوردار است، احداث خي

شود، واقعاً از چه ضرورتی می بين رفتن بافت و هویت روستایی این قبيل که در برخی از موارد منجر به از

يان، کاهش فقر و یتواند منجر به بهبود تورم، درآمد روستابرخوردار است و تا چه ميزان میدر روستاها 

 شود؟ بهبود کيفيت معيشت روستانشينان و عشایر 

ها و براساس اولویت کشور، ریزی توسعه و مدیریت روستایی و عشایرینظام بودجهدرحال حاضر، 

 زنیقدرت چانه برمعموالً مبتنیمحور و عرضهصورت شود و کامالً بهنيازهای واقعی این مناطق انجام نمی

عه پایدار روستایی ندارد.  انداز و راهبردهای توسگيرد و نسبتی با چشمهای اجرایی صورت میدستگاه

باید در چارچوب سند جامع توسعه  و عشایری روستایی و مدیریت بودجه توسعهاین درحالی است که 

زیستی شود. برای نمونه،  های مشخص در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محيطپایدار روستایی، صرف طرح

احی روستایی و یا جذب سرمایه در این افزوده نو، اشتغال و ارزش1396باید روشن باشد که در سال 

ریزان را هایی، سياستگذاران و برنامهها و طرحنواحی، چه رشدی باید داشته باشد و چه مجموعه برنامه

زیستی، به اهداف توسعه روستایی و عشایری خواهد رساند. در اسرع وقت و ضمن رعایت مالحظات محيط



 

 __________________________________________________________  

 

 

15 

ی، امكان هرگونه قضاوت درخصوص موفقيت نهاد يين اهداف کمّدر اختيار قرار دادن اعتبارات بدون تع

 . کندبرد و در فرآیند توسعه روستایی اختالل ایجاد میمتولی را از بين می

 

 پيشنهادها

منظور ایجاد شفافيت، انسجام، پيوستگی و حصول دقت در اعتبارات توسعه و مدیریت روستایی و عشایری به .1

های توسعه روستایی و عشایری، سازمان برنامه و بودجه کشور باید کليه و برنامه طرح و نيز تدوین جامع

پيشرفت و آبادانی روستایی »اعتبارات مربوط به مدیریت و توسعه روستایی و عشایری را تحت فصلی با عنوان 

 . . همچنين باید در کليه موارد، اهداف کمّی تعيين شوندکندتنظيم و ارائه « و عشایری پایدار

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

های اجرایی مرتبط کرد آن از طریق دستگاههزینههای کارآفرینی روستایی، با هدفگذاری مشخص و زیرساخت

جمهور، فاقد عاون اول رئيسممعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم . زیرا ویژه وزارت جهاد کشاورزیبه

 کرد بهينه منابع در سطح ميدانی و نظارت مؤثر بر آن است. ای و محلی و بدنه کافی برای هزینهدفاتر منطقه

ای الحاق شود که ور از اعتبارات کارآفرینی، تبصرهمنظور استفاده بهينه و بهرهشود بهپيشنهاد می 

زایی اختصاص یابد که طرح تجاری آنها توسط های اشتغالاز طرح برپایه آن، اعتبارات مذکور به آن دسته

کارشناسان مجرب و صاحب صالحيت تهيه شده و با نظارت و مدیریت علمی آنها در قالب زنجيره ارزش 

 های تشكيل شده به ساکنان محلی تعلق بگيرد.درصد سهام بنگاه 51برداری برسند و حداقل به بهره

و مسافر روستایی، در بهبود عدالت اجتماعی و کاهش شكاف شهری ـ روستایی مؤثر ساماندهی حمل بار . 3

طور روشن مد نظر قرار نگرفته است مطلوب است به 1396است. از آنجایی که این موضوع در الیحه بودجه سال 

 لبه کنند.که نمایندگان محترم نحوه توجه دولت به موضوع در الیحه را مورد بررسی قرار دهند و آن را مطا

با رویكرد توسعه اشتغال  بندی اعتبارات عمرانی مدیریت و توسعه روستایی و عشایریاصالح اولویت. 4

ها به توسعه ای از اعتبارات دهياریدر این راستا، اختصاص بخش عمده .و توسعه فرهنگی و درآمدزایی

تواند داشته اقتصاد مقاومتی میای در تحقق کارآفرینی و تقویت توليد در نواحی روستایی، نقش عمده

 باشد.

 سال کل مصارف بودجه عمومی دولت دردرصدی اعتبارات نواحی روستایی و عشایری از  18/5سهم  .5

تواند نقش چندانی در کاهش مهاجرت ایفا نماید. لذا اعتبارات این حوزه، باید با تأکيد بر نمی 1396

کارهای خانگی، فرآوری پسماندهای وتی، کسبتقویت گردشگری روستایی و کشاورزی، صنایع دس

 خانگی و کشاورزی و توليد انرژی پاک، بازبينی شود.
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 هايادداشت

، ردیفی تحت عنوان برنامه خدمات سالمت 1396و الیحه بودجه  1395در قانون بودجه  .1يادداشت 

و الیحه بودجه  1395روستایيان وجود نداشت و اعتبارات مندرج در ردیف مربوطه در قانون بودجه 

 متعلق به برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی است. 1396

 1395عشایری در قانون بودجه  امور سازمان آالتماشين و تجهيزات تأمين اعتبارات طرح. 2يادداشت 

 در قالب اعتبارات برنامه ساماندهی عشایر آمده است.  1396و الیحه بودجه 

های شامل طرح توسعه و تكميل راه 1395راه روستایی در قانون بودجه  اعتبارات توسعه. 3يادداشت 

های ميليون ریال، برنامه توسعه و نگهداری راه 6.000.000به ميزان  1303016255روستایی به شماره 

تبصره  «ـه»درصد از اعتبارات بند  82ميليون ریال و  1.074.445به ميزان  1303011روستایی به شماره 

است. اعتبارات توسعه راه روستایی در الیحه بودجه سال  19.680.000به ميزان  1395ن بودجه قانو «1»

 2.577.000به ميزان  1303016255های روستایی به شماره شامل طرح توسعه و تكميل راه 1396

 10.660.000به ميزان  1396الیحه بودجه  «1»تبصره  «ـه»درصد از اعتبارات بند  82ميليون ریال و 

 است.ميليون ریال 

، اعتبارات پوشش بيمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی 1395در قانون بودجه . 4يادداشت 

و « خاص اقشار رفاه اجتماعی خدمات ارتقای به کمک-اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت»متعلق به 

این اعتبارات تنها  1396ودجه و در الیحه ب« بهزیستی مددجویان اجتماعی پایه بيمه پوشش برنامه»

 است. « بهزیستی مددجویان اجتماعی پایه بيمه پوشش برنامه»مربوط به 

ها برای عمران اعتبارات دهياری»شامل  1395ها در قانون بودجه دهياریاعتبارات عمرانی . 5يادداشت 

ميليون  000.700.1ن برآورد اعتبارات متفرقه به ميزا 9جدول  550000-105به شماره ردیف « روستاها

و پرداخت به  ميليون ریال 000.100.2به مبلغ  1395قانون بودجه  «6»تبصره  «و»، اعتبارات بند ریال

و  ميليون ریال 000.280.1برآورد اعتبارات متفرقه به مبلغ  9جدول شماره  5های ردیف شماره دهياری

مندرج در ردیف شماره  ميليون ریال 000.480شامل  1395ها در قانون بودجه ای دهياریاعتبارات هزینه

شامل  1396ها در الیحه بودجه برآورد اعتبارات متفرقه است. اعتبارات عمرانی دهياری 9جدول شماره  5

ميليون ریال و پرداخت به  2.100.000به مبلغ  1396الیحه بودجه  «6»تبصره  «و»اعتبارات بند 

 960.000برآورد اعتبارات متفرقه به مبلغ  9ول شماره جد 540000-5های به شماره ردیف دهياری

ميليون ریال مندرج  384.000شامل  1396ها در الیحه بودجه ای دهياریميليون ریال و اعتبارات هزینه

 برآورد اعتبارات متفرقه است.  9جدول شماره  5در ردیف شماره 

بر ردیف مستقل فصل عمران عالوه 1395اعتبارات طرح هادی روستایی در قانون بودجه . 6يادداشت 
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« 27»ای استانی موضوع تبصره درصد تملک دارایی سرمایه 8، شامل 1مسكن شهری و روستایی پيوست 

ای درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه 8ماده واحده است. در این تبصره، مقرر شده است که 

سازی و طرح هادی روستاهای استان مربوطه گردد. استانی در اختيار بنياد مسكن قرار گيرد تا صرف به

درصد آن  8ميليون ریال بوده است که  102.029.421کل اعتبارات عمرانی استانی در قانون مذکور، 

ميليون ریال است. در این جدول فرض شد که نصف این ميزان به طرح بهسازی  8.162.354معادل 

حذف شده  1396گيرد. این تبصره در الیحه بودجه میروستایی و مابقی به طرح هادی روستایی تعلق 

های هادی و مطالعه اجرای طرح»تحت عنوان  1396است. بنابراین طرح هادی روستایی در الیحه بودجه 

 18ميليون ریال اعتبار مستقل داشته است. البته در جدول  1.351.600به ميزان « بندی روستاییسطح

و الیحه  1395الشرکه دولت( قانون بودجه ضوع واگذاری سهام و سهمماده واحده )توزیع اعتبارات مو

های خانوار، تكميل طرح 100های هادی روستایی باالی ردیفی تحت عنوان تكميل طرح 1396بودجه 

دليل عدم تفكيک بين مصارف، ميليون ریال درج شده است، ولی به 900.000آبرسانی و.... مشتمل بر 

 های متفرقه آورده شد.های هادی روستایی محاسبه نشد و در ردیفبارات طرحاین ردیف در زمره اعت

ميليون ریال از  700.000، شامل 1395در قانون بودجه  ییروستا یدنيآب آشاماعتبارات . 7يادداشت 

 یهامجتمع ليتكم»ميليون ریال از محل طرح  3.506.379قانون بودجه و  «6»تبصره  «ج»محل بند 

، شامل 1396در الیحه بودجه  ییروستا یدنيآب آشاماست. اعتبارات « ییروستا دارتیاولو یآبرسان

ميليون ریال از محل  11.310.560الیحه بودجه و  «6»تبصره  «ج»ميليون ریال از محل بند  700.000

 است. « ییروستا دارتیاولو یآبرسان یهامجتمع ليتكم»طرح 

شامل کمک به اتحادیه مرکزی  1395روستایی در قانون  غالاشت توسعه به اعتبارات کمک. 8يادداشت 

ميليون ریال، اعتبارات راهبری ارائه خدمات مالی خرد  50.000فرش دستباف روستایی ایران به مبلغ 

 4.500.000ميليون ریال و  50.000به مبلغ  4در پيوست  1903033000زنان روستایی به شماره ردیف 

 توسعه به متفرقه است. اعتبارات کمک 550000-65زایی ردیف شماره الوجوه اداره شده جهت اشتغ

شامل کمک به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران به  1396روستایی در الیحه سال  اشتغال

-550000زایی ردیف شماره وجوه اداره شده جهت اشتغال 1.500.000ميليون ریال،  50.000مبلغ 

در  1903033000اهبری ارائه خدمات مالی خرد زنان روستایی به شماره ردیف متفرقه و اعتبارات ر 66

 ميليون ریال است.  60.000به مبلغ  4پيوست 

 پرورش و آموزش عشایری به اعتبارات ردیف توسعه مدارس تجهيز اعتبار ردیف طرح. 9يادداشت 

عشایری از حاصل جمع  و روستایی پرورش و آموزش عشایری منتقل شده است. ردیف توسعه و روستایی

 به کمک ،4 پيوست در عشایری و روستایی آموزاندانش پرورش و آموزش توسعه به مربوط هایردیف

 عشایری تشكيل شده است. مدارس تجهيز های متفرقه و طرحردیف روستایی آموزاندانش ذهاب و ایاب
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کمک به توسعه » ، شامل ردیفمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشوراعتبارات . 10يادداشت 

های فنی و اعتباری های نواحی صنعتی و کمکهای آبرسانی و زیرساختزیربناهای روستایی، تكميل مجتمع

 است. « ریزی و نظارت بر توسعه روستایی و مناطق محرومبرنامه»و ردیف « به توسعه اشتغال روستایی

درصد سهم وزارت ورزش و  30جمع حاصل ،اعتبارات توسعه ورزش همگانی روستایی .11يادداشت 

های ورزشی در مناطق جوانان برای توسعه ورزش همگانی روستایی و برگزاری اردو و مسابقات و جشنواره

 است. روستایی و عشایری

 

 منابع و مآخذ

 کل کشور.1396الیحه بودجه سال  .1

 کل کشور. 1395قانون بودجه سال  .2
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سال   عنوان گزارش:  ستایی و   بخش . 50کشور  کل  1396بررسی الیحه بودجه  مدیریت و توسعه رو

 عشایری

 

 

 

 روستایی( مطالعات زیربنایی )گروه کشاورزی، توسعه :نام دفتر

 حجت ورمزیاری، بهروز رازانی :كنندگانتهيه و تدوين

 محمدحسن معادی رودسری، محسن صمدی علمي: انناظر

 بودجه و محاسبات ،کميسيون برنامهمتقاضي: 

 ــــــويراستار تخصصي: 

 ــــــويراستار ادبي: 
 

 

 

  :هاي كليديواژه
 پيشرفت و آبادانی . 1

 روستایی و عشایری نواحی. 2
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