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)۳۳( كل كشور۱۳۸۵درباره اليحه بودجه سال
هاي عمراني بخش كشاورزيتحليل طرح

 مقدمه

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

بـه قيمـت ثابـت      ( درصـد توليـد ناخـالص داخلـي          ٧/١٣ه  بخش كشاورزي تأمين كننـد    
 درصد ٨٢نفتي، توليد   درصد ارزش صادرات غير٢٣ يك پنجم اشتغال كشور،    ،)١٣٧٦

را تـأمين   درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي ٩٠از عرضه غذاي كشور و   
 در تقويـت سـاير      هـاي چنـدين دهـه، ايـن بخـش توانسـته             با توجه به سياست   . كند  مي

 و در شـرايط نـامطلوب نيـز    دهـد هاي اقتصادي با قدرت بـه حيـات خـود ادامـه         بخش
توجه بـه توسـعه بخـش كشـاورزي بـه        بنابراين.هاي نويني را ارائه داده است   ظرفيت

 درصـد   ٩٧نظر به اين كـه حـدود        .  ضروري است  ،عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي    
شـود، عمـالً نقـش دولـت بـه            توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام مـي        

بـه  بـا سـربلندي     در شـرايط مختلـف      و  بـوده   رنگ    بيدر اين بخش    عنوان توليد كننده    
با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عـدم نقـش مسـتقيم        . ده است حيات خود ادامه دا   

دولت در توليدات اين بخش، وظايف اعمال حاكميت دولت بايد صرفاً از طريق توسـعه               
در ايـن  . ها و توجه به گسترش تحقيقات، آموزش و تـرويج صـورت پـذيرد          زيرساخت

در را  اعتبارات دولتي   و  پرداخته  زمينه بايد نيروي انساني كارآمد دولت به ايفاي نقش          
 گسـترش تحقيقـات، توسـعه       ،هـا سـاخت زيربنا   صـرفاً بـه      ،هـاي سـاالنه     قالب بودجـه  

هـاي     زيـربخش  تمـامي هـاي تحقيقـاتي در        هاي آموزشي و همچنين ترويِج يافته       برنامه
تخصيص ها، مراتع و آبخيزداري   باغباني، دام و طيور، شيالت و آبزيان، جنگل زراعت،
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٢

 كشاورزي هاي بخشها و چالشفرصت

هــاي مــادر تخصصــي و  شــركت وســيله بــه كــه تصــدي دولــت و وظــايفشــود داده 
انجـام  در حمايت از كشاورزان      ،هاي مربوط و همچنين بانك تخصصي بخش        سازمان

هـاي   د تـا يارانـه  اننهاي اقتصادي كـارا و سـالم بـه انجـام برسـ              ، به وسيله بنگاه   دهند  مي
 ي سنگين ها  برسد و از مصرف يارانه    تخصيصي، براي حمايت از كشاورزان به مصرف        

كه صرفاً بـراي توليـد كننـدگان        (هاي تكليفي     هاي ساالنه و تبصره     دولتي در قالب بودجه   
 .براي گذران اداره واحدهاي مذكور جداً جلوگيري گردد) باشد واقعي اين بخش مي

گـذاري محصـوالت    تهـاي صـحيح قيم      رسـد بايـد از طريـق سياسـت          به نظـر مـي    
قع تسهيالت اعتباري و همچنين حمايت كامل        به مو  ةو ارائ ) زراعي و دامي  (كشاورزي  

و باالخره با كـارا  ـ از طريق بيمه محصوالت كشاورزي  ـ شان  تاز كشاورزان و توليدا
هاي تعاوني و صنفي روسـتايي بـه يـاري بخـش كشـاورزي و                 نمودن و تقويت تشكل   

 .زحمتكشان اين بخش زيربنايي شتافت
 
 
 

 

ز چهار پنجم نياز غذايي، حدود يك چهـارم         بخش كشاورزي يك پنجم اشتغال، بيش ا      . ١
بـه قيمـت ثابـت سـال        ( درصد توليد ناخـالص داخلـي        ٧/١٣ارزش صادرات غيرنفتي و     

 كند، را تأمين مي) ١٣٧٦
 ،انبوه جمعيت و قوانين ارث موجب كوچك شدن سرانه زمين شده است. ٢

بـه بـازار    محصوالت كشاورزي فساد پذيري بااليي داشته و در مدت كوتـاهي بايـد              . ٣
 ،عرضه شود

 ، سال است٤٦ميانگين سن سالخوردگي كشاورزان در كشور . ٤

 درصد تحصيالت ابتدايي و متوسـطه       ١٧سواد،    درصد كشاورزان كم سواد و بي      ٨٠ .۵
 ، درصد تحصيالت دانشگاهي دارند٣و 
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٣

 جايگاه بخش كشاورزي در قانون برنامه چهارم توسعه

هاي روستايي و وسايل حمل و نقـل بـه ميـزان كـافي در اختيـار توليـد كننـدگان                  راه. ٦
 ،نيست

در اختيار توليد كننده نيست و كشاورز مجبور است     مستقيم   صورتبه   ،بازار وسيع . ٧
 ،كه در اسرع وقت و تقريباً به اولين مشتري، محصول خود را بفروشد

گـذران معيشـتي    : درآمد حاصل از توليد بايد سـه قسـمت اساسـي را پوشـش دهـد               . ٨
 ،هيد مقدمات توليد آتيو تم) بانك و بخش خصوصي(خانوار زارع، پرداخت بدهي 

بـا توجـه بـه فصـلي بـودن      دهد، بلكه  گذاري را نمي كمي درآمد نه تنها امكان سرمايه    . ٩
 شود، مي اوموجب مقروض بودن دائمي   كشاورززمان درآمد

 ،معنا ندارد اعتباري نظام بخش كشاورزي حاكم است و برنظام نقدينگي . ١٠

مسـائل در بخـش كشـاورزي       سـاير   و  بخش خصوصي به دليل ريسك پذير بودن        . ١١
 ،كند گذاري نمي سرمايه

كاهش ضـريب   . بخش منفي است  اين  گذاري در     ها، سرمايه   براساس آخرين گزارش  . ١٢
 ست، خود شاخصي بر اين ادعا،مكانيزاسيون

، موجب فقدان زيربناهاي مناسب در      كشاورزيعدم توجه كافي به بخش      در گذشته   . ١٣
هاي   گذاري دولتي در زيرساخت     حال حاضر نياز به سرمايه    در  لذا  . بخش شده است  اين  

 .كشاورزي ضروري است

 
 
 

 : ماده تبيين شده است٦جايگاه بخش كشاورزي در قانون برنامه چهارم توسعه در 
 ،، جايگاه محوري آب در توسعه كشور)۱۷(ماده . ١
ن امنيت  ، محوريت خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي، تأمي        )۱۸(ماده  .٢

غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصوالت كشاورزي، ارتقاي رشـد            
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٤

 ١٣٨٥هاي اليحه بودجه سال   حل مسائل تبصرهبرايچند پيشنهاد

 ، ) درصد٥/٦رشد ساالنه (ارزش افزوده بخش كشاورزي 

 ،هاي توسعه روستايي و عشايري  شاخصي، ارتقا)۱۹(ماده . ٣

 ،، ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سـواحل بـه وسـيله تـدوين           )۶۳( ماده   .٤
 ،ا و نظارت طرح جامع ساماندهي سواحلاجر

 تهيه و اجرا طرح حفاظت، احياء، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه              ،)۶۸(ماده  . ٥
 ،هاي دريايي كشور برداري پايدار از محيط بهره

برداري از منابع تجديد      ، اجراي برنامه حفظ، احياء، اصالح، توسعه و بهره        )٦٩(ماده  . ٦
 .شونده

 
 
 

 ميليـارد ريـال اعتبـار از        ١٢٥٠٠دولت موظف است مبلـغ      ـ   »١-ك«بند  ـ   »٢«تبصره  
 را در قالـب وجـوه اداره        ١٣٨٥قانون بودجه سـال     » ب« قسمت چهارم    ٥٠٣٦١٠رديف  

هاي فني و اعتباري به عنوان كمك و يارانه سود تسهيالت از طريق انعقاد                شده و كمك  
 كشـاورزي و اشـتغال روسـتايي        هاي توسـعه    قرارداد با نظام بانكي كشور و صندوق      

 .بابت سود و كارمزد تسهيالت اعطايي جديد و سررسيد شده پرداخت نمايد
تخصـيص داده شـده بـه كشـاورزان موجـب افـزايش جـذب                  كاهش نرخ بهـره    :تبعات

هـاي    هـاي ضـروري فعاليـت       نتيجه توسـعه كشـاورزي بـا خريـد نهـاده           سرمايه و در  
الحسـنه   هاي قرض هاي عامل يا صندوق كه بانك ناما با توجه به اي. گردد كشاورزي مي 

باعـث فشـار   . نماينـد  اي غير از بهره وام دريافت مي   ها كارمزد جداگانه    و ديگر صندوق  
خيـز   خصوص در مناطق محروم يـا حادثـه  ه مالي بر توليد كنندگان بخش كشاورزي ب      

 .كند  اين تبصره را كمرنگ ميآثار در نتيجهشود و  مي
در بند مذكور اين تبصـره بايـد ذكـر گـردد كـه بانـك عامـل يـا                    : دي پيشنها  اصالحيه
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٥

هـاي ديگـر بـراي توسـعه كشـاورزي و اشـتغال        الحسنه و صندوق    هاي قرض   صندوق
ها يـا     روستايي از دريافت كارمزد بر تسهيالت بخش كشاورزي منع گردند، زيرا بانك           

در ليست تسـويه حسـاب      ها معموالً نرخ بهره را اعالم كرده و بعداً كارمزد را              صندوق
 .شود نمايند كه چند درصدي را شامل مي منظور مي

دولت موظف است در راستاي اهداف برنامه چهـارم توسـعه و بـه منظـور                : »س«بند  
ماهي، تسـهيالت الزم     استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر         

 . گان قرار دهد تأمين سرمايه در گردش در اختيار توليد كنندبرايرا 
 بـراي گذارد و به دامـداران        مثبتي بر توليد گوشت قرمز مي      اگر چه اين بند اثر    : تبعات

 با توجه به وجود نسبت باالي دامداري سـنتي          ولينمايد،    ميكمك  تأمين نيازهاي خود    
هـاي اوليـه كـه عامـل مهمـي بـراي              و عشايري به دامداري صنعتي و كمبـود سـرمايه         

 .شود ديده ميتر  لزوم اصالح اين بند بيش باشد،  كشور ميصنعتي شدن دامداري
 بـراي گردد كه بـه تسـهيالت الزم          در اصالح اين بند پيشنهاد مي     : اصالحيه پيشنهادي 

 .نيز اضافه شود) اوليه(تأمين سرمايه در گردش، سرمايه ثابت 
 

به منظـور جبـران بخشـي از زيـان وارد شـده بـه صـاحبان                  ـ»ب«بند  ـ  » ٣«تبصره  
ها به سـازمان دامپزشـكي كشـور     هاي مريض ضبط و معدوم شده در كشتارگاه       شهال

 هزار ريال، دام سبك     ۱۰دام سنگين مبلغ    (شود به ازاي كشتار هر رأس          مياجازه داده   
 از طريـق صـاحبان      ) ريـال  ۵۵ ريال و هر قطعـه طيـور كشـتار شـده مبلـغ               ۱۲۰۰مبلغ  

رآمد مذكور را به حسـاب درآمـد عمـومي          ها موظفند د    ها دريافت نمايد و آن      كشتارگاه
وجـوه  .  واريز نمايـد   ١٦٠١٠١موضوع رديف درآمدي    ) نزد خزانه معين استان   (كشور  

 منظـور در قسـمت      ١٣٥٥٠٠ ميليارد ريـال از محـل اعتبـار رديـف            ۵۰واريزي تا مبلغ    
 اجـراي   بـراي گيرد تـا      چهارم اين قانون در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي         

 .ين بند به مصرف برسدمفاد ا
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٦

هـاي مـريض      تواند توجيه اقتصـادي بـراي صـاحبان الشـه           اگر چه اين بند مي    : تبعات
ضبط و معـدوم شـده داشـته و عـاملي باشـد كـه از كشـتار دام و طيـور مـريض در                         

ايـن بنـد نـامفهوم بـوده و           ديگـر  طـرف  امـا    ،هاي غيرمجاز جلوگيري نمايـد      كشتارگاه
هاي مـريض      بخشي از زيان صاحبان الشه     ،و درصدي د كه با چه نرخ      كن مشخص نمي 

تواننـد از ايـن    اند آيا مجدداً مي  يا كساني كه دام خود را بيمه نموده    ؟نمايد  مي جبرانرا  
جبران زيان استفاده نمايند و از همه مهمتر آنكه آيا در مواقـع بحرانـي ماننـد سـرايت                   

 جبـران   بـراي اه زخم از اين بند       نظير آنفوالنزاي مرغي يا سي      هاي دام و طيور،     بيماري
 گيرد؟ خسارات به توليد كنندگان دام و طيور با چه درصدي پرداخت صورت مي

 نماينـده  وسـيله  به پس از توضيح مفاهيم »٣« تبصره  »ب«در بند   : اصالحيه پيشنهادي 
اين بند در متن اصـالحي قابـل ارائـه          ،   مشخص صورتبه  هدف  دولت و روشن شدن     

 .خواهد بود
به منظور تشويق بخش غيردولتي بـه ايجـاد انبـار گنـدم، وزارت بازرگـاني                 ـ»ج«بند  

از زمان برداشت تا شش ماه پـس از فصـل   ( هر ماه نگهداري گندم يمجاز است به ازا 
 درصـد   ۲ كشـاورزان، تـا   وسـيله  به) اي و اوج زمان برداشت  برداشت با شرايط منطقه   

 .ن حق انبارداري پرداخت نمايندقيمت خريد تضميني گندم سال مزبور را به عنوا
اثر مثبت اين بند افزايش مشاركت بخش خصوصي و كوچـك كـردن سـهم دولـت در                  

 .ايجاد انبارهاي گندم است
هـاي روبـاز و غيراسـتاندارد         اثر منفي اين بند آن است كه كشـاورز در مكـان           : تبعات

 رشد   براي اسب اثر شرايط محيطي من    درسازي گندم توليدي نموده كه        اقدام به ذخيره  
 محصـول   ، گياهي مثل آفالتوكسين و كپك زدگي به وجود آمده          ها و بيماري هاي     قارچ

 .گردد غير قابل بهره برداري مي
هاي برنامه ميزان توليد گندم در كشور افزايش   سالدركه  همچنين با توجه به اين

 . كشور باشدسازي گندم در تواند عاملي براي پايداري ذخيره يابد، اين بند نمي مي
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٧

ي كه سياست دولت تشويق بخش خصوصـي بـراي ايجـاد            ياز آنجا : اصالحيه پيشنهادي 
 احـداث انبارهـاي فنـي و        :گردد دولت ابزار ديگري، مانند       پيشنهاد مي  بنابراينانبارهاست،  

بهره به بخش خصوصي، به  سازي گندم با ارائه تسهيالت كم استاندارد و سيلوهاي ذخيره
 . تحقق اين سياست تشويق نمايدبرايي آردسازي بخش خصوصي را ها ويژه كارخانه

 هزار هكتـار از اراضـي       ۴۰۰وزارت جهاد كشاورزي موظف گرديده بالغ بر        ـ  » د«بند  
اجـرا  و ) عمليـات زيربنـايي   (كه داراي آب الزم هستند تجهيز و نوسازي         را  كشاورزي  

 .نمايد
نوسـازي اراضـي كشـاورزي بـا آب         اثر مثبت اين بند در اقدام به تجهيز و          : توجيهات

 در وليباشد،   افزايش عملكرد محصوالت كشاورزي و درآمد كشاورزان ميبرايالزم 
 به سهم بخـش دولتـي و كشـاورزان در تجهيـز و نوسـازي اراضـي                  اي  اين بند اشاره  

 ۴۰۰كه ممكن است مساحت اراضي كه آب الزم را دارنـد بـيش از                نگرديده است يا اين   
 . بايد اين بند اصالح گرددبنابراين. شدهزار هكتار با

سازي در عمليات زيربنـايي تجهيـز و          به منظور تسهيل و شفاف    : اصالحيه پيشنهادي 
نوسازي اراضي كشاورزي با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه، به وزارت جهـاد              

 هاي زيربنايي آب و خاك را از محل         درصد از هزينه   ٧٠كشاورزي اجازه داده شود تا      
هاي فني و اعتباري آبياري تحت فشار، عمليات آب و  هاي تجهيز و نوسازي، كمك      طرح

 . احياء و توسعه كشاورزي پرداخت نمايد،هاي توليد خاك، تعاوني
 

پرداخت يارانه سود تسهيالت يـا كمـك بالعـوض بـراي             ـ  » الف«بند  ـ  » ١١«تبصره  
 ها برقي كردن چاه

 :اثر مثبت اين بند: تبعات
 ،شود  تسريع در انتقال انرژي به نيروي محركه چاه ميباعث. ١
 محوطه چاه و اتافك پمپ هميشه تميز و بهداشتي است؛. ٢
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٨

دفعات تعميرات موتور پمپ آب به علت عدم استفاده از روغن براي موتور و جعبـه                . ٣
 تري دارد؛ دنده، استهالك كم

 بـرق كمتـر دچـار نوسـان         پمپ برقي به دليل تنظيم انرژي مورد استفاده از ترانس         . ٤
 شود؛ گرديده و ديرتر خراب مي

پذير است زيـرا عـالوه بـر           اقتصادي توجيه  دليلها براي كشاورزان به       برقي كردن چاه  . ٥
 .باشد هزينه استحصال آب، نيازي به موتوربان براي رسيدگي مداوم موتور پمپ آب نمي

هـا، كـدام دسـتگاه       اما در اين بند مشخص نگرديده كه مسئول برقـي كـردن چـاه             
 . بايد مشخص شودبنابراين. دولتي است

گردد در    ها، پيشنهاد مي    به منظور تسهيل در امر برقي كردن چاه       : اصالحيه پيشنهادي 
 وزارت نيـرو تعيـين گرديـده و بودجـه مربوطـه در اختيـار                ،بند فوق دستگاه مسـئول    

 تمـامي   خصـوص  در ايـن   وزارت نيرو قرار گيرد تا بـدين وسـيله وزارتخانـه مـذكور            
هاي مديريت    در ضمن استقرار تمام مسئوليت    . دار شود   هاي مربوطه را عهده     مسئوليت

 .گردد هاي غيرمجاز نيز مي هاي آب در وزارت نيرو باعث حذف چاه چاه
 

به منظور تسريع در عمليات بازسـازي منـاطق زلزلـه زده             ـ» هـ«بند  ـ  » ١٢«تبصره  
ه به امور زيربنايي و همچنـين پرداخـت كمـك           هاي مربوط   شهرستان بم و اجراي طرح    

بالعوض يا تسهيالت براي بازسازي منازل مسـكوني و واحـدهاي صـنفي و مشـاغل                
شود كه بنـا بـه پيشـنهاد         آسيب ديده و پرداخت سهم الشركه بانك جهاني، اجازه داده           

 ريــزي كشــور و تصــويب هيــأت وزيــران، معــادل مبلــغ  ســازمان مــديريت و برنامــه
 .هاي مشخص هزينه گردد ارد ريال براي طرح ميلي۲۰۰۰
هـاي اجرايـي آن       كـه طـرح    تـأثير ايـن بنـد مثبـت اسـت، امـا مشـروط بـر ايـن                 : تبعات
  .بندي گردد اولويت

هـا، زمـان اجـرا و       گردد كه در اين بند اولويـت طـرح          پيشنهاد مي :  پيشنهادي  اصالحيه
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٩

ستا سازمان مديريت   همچنين الزم است كه در اين را      . خاتمه زمان طرح مشخص شود    
هـا را     ريزي اسـتان بـا همكـاري معاونـت عمرانـي اسـتانداري كرمـان، طـرح                  و برنامه 

 .هاي مشخص ارائه دهند براساس اولويت
 

ها و عوامل توليـد كشـاورزي،         به منظور تأمين يارانه نهاده    ـ  » ٤ -ب«ـ بند   » ١٥«تبصره  
 .بط قرار گيردر  ميليارد ريال در اختيار دستگاه اجرايي ذي۹۵۰۰مبلغ 

تأثير مثبت اين بند موجب پايين آمدن هزينه تمام شده كشت و باال بردن سود               : تبعات
 باعث تشويق كشاورز بـه اسـتفاده از   در نهايتتوليدكنندگان محصوالت كشاورزي و     

 . گردد هاي اصالحي و دوام جريان كشت و افزايش درآمد كشاورزان مي روش
 

وري و بهبود استاندارد و توسـعه و          منظور افزايش بهره  به   ـ»هـ«بند  ـ  » ١٨«تبصره  
ها در ايجاد پايگاه اطالعات امالك، به سازمان ثبت اسناد            تجهيز واحدهاي مركز استان   

 درصد قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از         ٣٠شود،    و امالك كشور اجازه داده مي     
 قـانون برنامـه   )۱۸( ماده »٧«اعتبارات اين بند موضوع بند محل درصد از ٧٠مالكين و   

 .چهارم اقدام نمايد
تـوان اراضـي      اي مـي    نقطه مثبت ايـن تبصـره آن اسـت كـه بـا اجـراي چنـين تبصـره                  : تبعات

 آمـار مشخصـي از   در نتيجـه توليد تثبيت كرده و براي   ،كشاورزي را با حفظ سندهاي مالكيت     
نيـز جلـوگيري   ي تغيير كـاربري اراضـي كشـاورز     از  و  به دست آورد    وضعيت اراضي مشاع    

 .شود متن تبصره كامل بوده و تصويب آن پيشنهاد مي. نمود
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١٠

 اي وزارت جهاد كشاورزي  سرمايه مقايسه درصد رشد اعتبارات و تملك دارايي. ١جدول 
 )ارقام به ميليون ريال(    ١٣٨٥و اليحه بودجه سال ١٣٨٤در قانون بودجه سال 
 ٤٠١٠٠٠٠ بندي شماره طبقه

 ٤٧٤٤٤٨٤ )١٣٨٤در قانون بودجه  (١٣٨٤رقم مصوب سال 
 ٥٥٣٥٧٦٠ ١٣٨٤ در قانون بودجه سال ١٣٨٥برآورد سال 

 ٧/١٦ ١٣٨٤ نسبت به سال ١٣٨٥بيني درصد رشد سال  پيش
 ٣٦٨٧٠٦٨ )١٣٨٥در اليحه بودجه سال  (١٣٨٤رقم درج شده براي سال 

 ٥٢٠٩١٠٠ )١٣٨٥در اليحه بودجه سال  (١٣٨٥رقم درخواستي براي سال 
 در  ١٣٨٤ميزان رشد رقم درخواستي در مقايسه با رقم درج شده براي سال             

 ٢/٤١ )درصد (١٣٨٥اليحه بودجه 

 در مقايسـه بـا بـرآورد قـانون          ١٣٨٥ميزان رشد رقم درخواستي براي سال       
 -٦ )درصد( ١٣٨٤بودجه سال 

 در مقايسه با رقم مصوب سال       ١٣٨٥ميزان رشد رقم درخواستي براي سال       
 ٨/٩ )درصد (١٣٨٤ قانون بودجه سال  در١٣٨٤

 .١٣٨٥ و اليحه بودجه سال ١٣٨٤قانون بودجه سال : مأخذ
 نسبت بـه رقـم درج       ١٣٨٥ در پيوست يك اليحه بودجه سال        ١٣٨٥درصد افزايش برآورد اعتبار سال        :توضيحات

بت به اعتبـار مصـوب      اين افزايش نس   در حالي كه     .رسد   درصد مي  ٢/٤١ در همان پيوست به      ١٣٨٤شده براي سال    
 رسد درصد مي ٩ به ١٣٨٤ در قانون بودجه سال ١٣٨٤سال 

 
 در  ١٣٨٥ و   ١٣٨٤هـاي     با مقايسه تغييرات حاصل در اعتبارات تملك و دارايـي سـال           

، متوجـه چنـدگانگي     ٢ و   ١ جداول   ١٣٨٥ اليحه سال    ١ و پيوست    ١٣٨٤قانون بودجه سال    
 .شويم  مي١٣٨٤ نسبت به سال ١٣٨٥تغييرات حاصل در رشد اعتبارات برآوردي سال 

 اليحـه   ١ در پيوسـت     ١٣٨٤اين در حالي است كـه اعتبـارات تملـك دارايـي سـال               
 ميليون ريال ذكر شـده و معلـوم نيسـت تـا پايـان               ٣,٦٨٧,٠٦٨ مبلغ   ١٣٨٥بودجه سال   

 درصـد از طـرف      ١٠٠ صـورت  ارقام تملك دارايي مصوب سال جاري بـه          ١٣٨٤سال  
 .دستگاه با مشكل مواجه خواهد شد نتيجه تحقق اهداف خزانه پرداخت گردد و در
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١١

 ١٥١٠٠٠كد دستگاه 
٤٠١٠٠٠٠٠بندي فصل  شماره طبقه  

  و قانون بودجه١٣٨٥موجود در اليحه بودجه سال ارقام مقايسه . ٢جدول 
 اي وزارت جهاد كشاورزي هاي سرمايه  در بحث اعتبارات ملي تملك دارايي١٣٨٤سال 

 )ارقام به ميليون ريال(
 فصل كشاورزي و منابع طبيعي عنوان

 هاي قبل هاي سال جمع پرداخت ٨٠٥٣٢٠٨ ۱۳۸۴قانون 
 ١١٨٢٠١٧٤ ۱۳۸۵اليحه 
 ۱۳۸۳سال  برآورد ٣٧٣٨٨٧٧ ۱۳۸۴قانون 
 هاي قبل جمع شده است  سالدر پرداختي ۱۳۸۵اليحه 
 ۱۳۸۴سال  برآورد ٤٧٤٤٤٨٤ ۱۳۸۴قانون 
 ٣٦٨٧٠٦٨ ۱۳۸۵اليحه 
 ۱۳۸۵سال  برآورد ٥٥٣٥٧٦٠ ۱۳۸۴قانون 
 ٥٢٠٩١٠٠ ۱۳۸۵اليحه 
 ۱۳۸۶سال  برآورد ٦٨٠٣٤٤٠ ۱۳۸۴قانون 
 ٧٤٥٢٥٥٩ ۱۳۸۵اليحه 
 ۱۳۸۷سال  برآورد ٩٥٩٧٠١٩ ۱۳۸۴قانون 
 ٨٣٦٩١٩٠ ۱۳۸۵اليحه 
 ۱۳۸۸برآورد سال  ١٠٠٣٠١٥٠ ۱۳۸۴قانون 
 ١٣٩١١٦٧٧ ۱۳۸۵اليحه 
 هاي بعد برآورد سال ١٥٠٠٠٠ ۱۳۸۴قانون 
 ١٥٠٠٠٠ ۱۳۸۵اليحه 
 جمع كل ٤٧٤٢٥١٠٩ ۱۳۸۴قانون 
 ٥١٨٢٧٥٩٧ ۱۳۸۵اليحه 
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١٣

هاي عمراني بخش كشاورزي و منابع طبيعي تحليل طرح
  كل كشور ۱۳۸۵در اليحه بودجه سال ) اي هاي سرمايه تملك دارايي(

 
 
 
 هاي كاربردي   پژوهش برنامه. ۱
، ايـن   ۴۰۱۰۸۰۱۸عه، تكميل و تجهيز تحقيقات دفع آفات نبـاتي بـه شـماره               طرح توس  •

گونـه گـزارش     شروع و تاكنون هـيچ  ۱۳۷۰ ميليون ريال از سال      ۶۵,۷۶۵طرح با اعتبار    
 ۷,۰۰۰مبلـغ  نيز  ۱۳۸۵در اليحه سال .  آن ارائه نشده استبارهنظارتي و ارزشيابي در   

 . ميليون ريال براي اين طرح برآورد شده است
هـاي نظـارتي، شـرح عمليـات و      هاي عملياتي و برنامه اين طرح فاقد تعيين اولويت  

هـاي مشـخص يـا چگـونگي توزيـع        مشخصات طرح عمراني، تعـداد و عنـاوين پـروژه         
هــا و مطالعــات تــوجيهي فنــي و  هــا و عوامــل و اجــزاي هزينــه اعتبــارات در ميــان آن
 ايـن   ،باشد  ظر از سال شروع مي    گونه اعمال اصالحات و تجديدن      اقتصادي و بدون هيچ   

طرح نوعي دستورالعمل ساده براي پرداخـت اعتبـارات بـوده و موافقتنامـه آن صـرفاً         
گردد محمـل حقـوقي و جايگـاه و           براي پرداخت است و باعث مي       دراز ياه  حمل سال م

 . مأموريت موافقتنامه در هاله ترديد و ابهام قرار گيرد
قـانون تنظـيم    ) ۷۷( برنامه و بودجه و نيز ماده        قانون) ۱(ماده  » ۱۰«براساس بند    

اي متضـمن     هـاي سـرمايه     هاي تملك دارايي    بخشي از مقررات مالي دولت، اجراي طرح      
مطالعات توجيهي فني، اقتصادي و اجتماعي اسـت كـه بايـد در مـدت معـين بـه انجـام           

تنظـيم  هاي مشخصي از برنامه توسعه را تأمين نمايد، اما در عمل چنان               برسد و هدف  
 ۱۴اي و اجرائـي مسـتمر در طـول            و مبادله شده است كه داراي ماهيت جاري، هزينـه         

 . بيني نيست ها قابل پيش سال گذشته است و زمان اجرا و اعتبار معين براي آن
هـاي    هـاي روشـن بـين هزينـه         ها نشان دهنده نبـود شـاخص        اين گونه موافقتنامه  

هـاي قـانوني      ي توسـعه اسـت و تعريـف       هـا   جاري و عمراني در فرايند اجـراي برنامـه        
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١٤

كند در اين گونه موارد در واقـع آنچـه موضـوع              دار مي   موجود در اين زمينه را خدشه     
هـاي قـانوني      هـاي جـاري و مأموريـت        گيرد انتقال بخشي از هزينه      موافقتنامه قرار مي  

دستگاه اجرائي به حوزه اعتبارات عمراني است و منظور قانونگـذار از نظـارت بـر آن                 
 . گونه تأمين نشده است هيچ
بنـدي    هـاي كشـاورزي بـه شـماره طبقـه              تجهيز آزمايشگاه و تحقيقات توليـد نهـاده        •

 اين طرح درباره شروع شده كه تاكنون هيچ گزارش نظارتي ۱۳۸۰ از سال ۴۰۱۰۸۰۲۳
 ۱۳۸۴تا پايان سـال      ميليون ريال    ۱۱,۷۷۰اعتبارات مصوب اين طرح     . شده است نارائه  
بينـي     ميليون ريـال پـيش     ۶,۰۰۰، مبلغ   ۱۳۸۵رآورد اعتبار در اليحه بودجه      باشد و ب    مي

 . )اي دارد اين طرح ماهيت هزينه(. شده است
ها، مراكز و مؤسسـات تحقيقـاتي         آالت ايستگاه    تجهيز و تأمين ماشين    ،طرح تكميل  

جـاري   سـال تـا   شـروع و  ۱۳۵۶سـال  از  ۴۰۱۰۸۰۲۹بنـدي   بـه شـماره طبقـه    ،وابسـته 
 ۱۳۸۵برآورد اعتبار سال     .باشد  مي ميليون ريال    ۱,۶۰۶,۷۷۴مبلغ  مصوب آن   اعتبارات  
 .  ميليون ريال است۲۶۱,۰۰۰آن مبلغ 

از سـال    ۴۰۱۰۸۰۳۰بندي    آالت به شماره طبقه      توسعه، تكميل، تجهيز و تأمين ماشين      •
 بـرآورد  ، ميليـون ريـال  ۵۳۶,۲۵۷ اعتبار مصوب آن مبلغ ۱۳۸۴تا سال   و  شروع   ۱۳۷۱

شـده  نگزارشـي از آن ارائـه       (. باشـد    ميليون ريـال مـي     ۱۶۴,۸۰۰ آن   ۱۳۸۵سال  اعتبار  
 . )است

 ۱۳۸۱ از سـال     ۴۰۱۰۸۰۳۱بنـدي     شـماره طبقـه   به  آالت    طرح تأمين تجهيزات، ماشين    •
باشـد كـه     ميليون ريال مـي ۱۸,۰۰۰جاري اعتبار تصويبي آن به مبلغ          شروع و تا سال   
 اين طرح با ماهيـت  .يال برآورد اعتباري دارد   ميليون ر  ۶,۷۰۰ نيز   ۱۳۸۵در اليحه سال    

 .  ارائه نشده استيگزارشاز آن تاكنون و  اي بوده هزينه
 ۱۳۸۲ از سـال     ۴۰۱۰۸۰۳۲بنـدي     آالت به شماره طبقه     طرح تأمين تجهيزات و ماشين     •

برآورد اعتبار اليحه با  و ۱۳۸۴ ميليون ريال تا سال ۲,۵۰۰ ي تصويب ا اعتبار بشروع و   
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اي    نيز داراي ماهيـت هزينـه        اين طرح  .باشد   ميليون ريال مي   ۱,۱۰۰مبلغ  به   ۱۳۸۵سال  
 . گزارشي ارائه نشده استاز آن بوده و تاكنون 

شـماره  بـه   آبزيـان   آالت و حفظ ذخاير ژنتيكـي          تكميل و تأمين ماشين    ،توسعهطرح   •
 شـروع و تـا سـال جـاري اعتبـارات تصـويبي آن               ۱۳۶۹از سال    ۴۰۱۰۸۰۳بندي    طبقه

 ميليون ريـال    ۳۳,۳۰۰ برآورد اعتبار آن     ۱۳۸۵در اليحه سال    و   ميليون ريال    ۲۰۰,۰۷۶
در قالب اين طرح يك پروژه ساختماني گنجانده شده اسـت و ماهيـت جـاري            . باشد  مي

 گذاري دارد  سرمايه
و نهـال و حفـظ ذخـاير    ز تحقيقات تكنولوژي توليـد بـذر   يطرح توسعه، تكميل و تجه    •

 ۱۳۸۴ شروع و تـا سـال        ۱۳۷۹از سال    ۴۰۱۰۸۰۳۴بندي    اره طبقه به شم  ژنتيكي گياهي 
 برآورد اعتبـار    ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و در اليحه سال         ۳۵,۴۶۸اعتبارات مصوب آن    

 . باشد گذاري ثابت مي باشد، اين طرح داراي ماهيت سرمايه  ميليون ريال مي۱۸,۳۰۰آن 
 ۴۰۱۰۸۰۳۵بندي    ه شماره طبقه  ب تكميل و تجهيز تحقيقات بيوتكنولوژي       ،طرح توسعه  •

 ميليـون ريـال و      ۷۹,۰۶۴ اعتبـارات مصـوب آن       ۱۳۸۴تا سـال    شروع و    ۱۳۷۹از سال   
 اين .باشد  ميليون ريال مي   ۳۶,۱۰۰ براي آن    ۱۳۸۵برآورد اعتبار در اليحه بودجه سال       

 . باشد گذاري ثابت مي طرح داراي ماهيت سرمايه
هاي قابـل انتقـال بـين         كني بيماري   و ريشه كنترل مبارزه   « با عنوان    ۴۰۱۳۳۰۰۱طرح   •

 ۷۲,۲۴۷ اعتبـارات مصـوب آن       ۱۳۸۴ شـروع و تـا سـال         ۱۳۸۰از سـال    »  انسان و دام  
 ميليـون ريـال     ۲۹,۸۰۰ بـرآورد اعتبـار آن       ۱۳۸۵ميليون ريال بوده و در اليحـه سـال          

 . باشد گذاري ثابت مي اين طرح داراي ماهيت توليدي و سرمايه. باشد مي
هاي آبخيز سدهاي موجود كشـور        لعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه      مطا«طرح   •

 شروع و اعتبارات مصوب و پرداختـي بـه          ۱۳۷۹ از سال    ۴۰۱۳۷۰۰۱بندي    شماره طبقه به  
 بـرآورد اعتبـار آن   ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و در اليحـه سـال       ۵۴۲۰۶۵آن تا سال جاري     

 . باشد گذاري مي اي و سرمايه ماهيت هزينهباشد اين طرح داراي   ميليون ريال مي۳۵۰,۰۰۰
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هـاي آبخيـز سـدهاي در دسـت      مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه      «طرح   •
 شـروع و اعتبـارات      ۱۳۷۹ از سـال     ۴۰۱۳۷۰۰۲بندي    شماره طبقه به  » ساختمان كشور 

 ميليون ريال بوده و اعتبـار مصـوب         ۴۶۴,۰۵۹جاري    مصوب و پرداختي به آن تا سال      
باشـد، ايـن طـرح داراي ماهيـت            ميليـون ريـال مـي      ۱۹۰,۰۰۰ در اليحه نيز     ۱۳۸۵سال  
 . باشد گذاري مي  اي و سرمايه هزينه

 هبـ » هاي آبخيز سـد سـفيد رود        مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه      «طرح   •
 شروع و اعتبارات مصوب و پرداختـي بـه    ۱۳۷۷ از سال    ۴۰۱۳۷۰۰۳بندي    شماره طبقه 

 بـرآورد   ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و در اليحه بودجـه سـال            ۱۲۸,۶۲۲جاري   آن تا سال  
گذاري   اي و سرمايه     ميليون ريال است، اين طرح داراي ماهيت هزينه        ۵۳,۰۰۰اعتبار آن   

 . باشد مي
هاي آبخيز كارون بزرگ و كرخه  طرح مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه  •

 شــروع و تــا ۱۳۷۵ از ســال هــدف مطالعــاتي بــا ۴۰۱۳۷۰۰۴بنــدي  طبقــهبــه شــماره 
 ميليـون ريـال بـوده و در         ۱۵۷,۴۸۳جاري اعتبارات تصـويبي و پرداختـي بـه آن             سال

 ميليون ريال است طرح داراي      ۸۲,۲۸۴ آن   ۱۳۸۵ برآورد اعتبار سال     ۱۳۸۵اليحه سال   
 . گذاري ثابت است ماهيت سرمايه

خيــز گلســتان بــا شــماره طــرح كنتــرل ســيالب آبخيــزداري و حفاظــت از حــوزه آب •
جاري اعتباري     شروع و تا سال    ۱۳۸۳ با هدف مطالعاتي از سال       ۴۰۱۳۷۰۰۵بندي    طبقه

ــغ   ــه مبل ــت    ۱۲۵,۹۲۸ب ــوده و داراي ماهي ــي و تصــويبي آن ب ــال پرداخت ــون ري  ميلي
 . گذاري ثابت است سرمايه

 شـماره  بـا  كـال  پاشـا  » البـرز  دمديريت منابع طبيعي و آبخيـزداري حـوزه سـ         «طرح   •

 تــا و شــروع ۱۳۸۲ ســال از محيطــي زيســت مــديريت هــدف بــا ۴۰۱۳۷۰۰۶ بنــدي طبقــه

 اعتبـار  بـرآورد  و بـوده  ريال ميليون ۱۶,۹۸۰ آن تصويبي و پرداختي اعتبار جاري  سال

ــال ــون ۲۰,۰۰۰ آن ۱۳۸۵ س ــال ميلي ــا و اســت ري ــرح ب ــاي ط ــماره ه  و ۴۰۱۳۷۰۰۷ ش
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 اتـ  شـوند  ادغـام  هـم  در و گريبازن بايد  مي و بوده ماهيت يك داراي مشابه ۴۰۱۰۵۰۰۵
  .گردد مشخص ها آن اجرايي فازهاي

 شـماره  بـا  وامـي  كالً پاشا »البرز سد حوزه آبخيزداري و طبيعي منابع مديريت« طرح •

 تصـويبي  و پرداختي اعتبار جاري سال تا و شروع ۱۳۸۲ سال از ۴۰۱۳۷۰۰۷ بندي طبقه

 مبلـغ  ۱۳۸۵ اليحـه  در آن ۱۳۸۵ سـال  اعتبـار  بـرآورد  و بـوده  ريال ميليون ۴۳,۳۹۰ آن

 بايد  مي هستند يمشترك ماهيت داراي ۴۰۱۳۰۰۶ طرح با و باشد  مي ريال ميليون ۳۱,۰۰۰

  .شود مشخص تفكيك به ياتيلعم و اجرايي فازهاي تا شوند ادغام هم در بازنگري ضمن
 بندي  طبقه شماره به »ريآبخيزدا عمليات توسعه براي اعتباري و فني هاي  كمك« طرح •

 ميليـون  ۶۰,۳۹۲ آن به پرداختي اعتبار ۱۳۸۴ سال تا و شروع ۱۳۷۹ سال از ۴۰۱۳۷۰۰۸

 ريـال  ميليـون  ۱۵,۰۰۰ مبلـغ  ۱۳۸۵ اليحـه  در ۱۳۸۵ سـال  اعتبـار  بـرآورد  و بـوده  ريال

  .باشد مي اجتماعي و اقتصادي ماهيت داراي  طرح اين .باشد مي
 ۱۳۷۹ سال از ۴۰۱۳۸۰۰۱ نديب  طبقه شماره با كشور شمال هاي  جنگل از صيانت طرح •

 باشـد   مي ريال ميليون ۵۵۱۷۰۶ آن به پرداختي و تصويبي اعتبار جاري  سال تا و شروع

 .اسـت  شـده  بيني  پيش يريال ميليون ۱۴۰,۰۰۰ اعتبار برآورد نيز ۱۳۸۵ سال اليحه در و
  .است جاري و گذاري سرمايه ماهيت داراي طرح اين
 سـال  از ۴۰۱۳۸۰۰۲ بندي  طبقه شماره با »جنوب و زاگرس هاي  جنگل از صيانت« طرح •

 ريـال  ميليـون  ۱۸۶,۳۱۰ آن بـه  پرداختي و تصويبي اعتبار جاري  سال تا و شروع ۱۳۸۲

 .باشـد   مـي  ريـال  ميليـون  ۱۲۵,۶۰۰ آن ۱۳۸۵ سال اعتبار برآورد ۱۳۸۵ اليحه در و بوده
  .است جاري و گذاري سرمايه ماهيت داراي طرح اين
 سـال  از ۴۰۱۳۸۰۳ بنـدي  طبقـه  شـماره  بـه  »ارسـباران  هـاي   گـل جن از صـيانت « طرح •

 بوده ريال ميليون ۲۲,۵۷۰ آن به پرداختي و تصويبي اعتبار جاري  سال تا و شروع۱۳۸۳

 طـرح  اين .باشد مي ريال ميليون ۱۵,۴۰۰ آن ۱۳۸۵ سال اعتبار برآورد ۱۳۸۵ اليحه در و

  .است گذاري سرمايه ماهيت داراي
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 بنـدي   طبقـه  شـماره  بـه  »طبيعـي  منـابع  اول مرحلـه  اجرايي و هيتوجي مطالعات« طرح •

 آن بـه  تصـويبي  و پرداختـي  اعتبـار  ۱۳۸۴ سـال  تـا  و شروع ۱۳۶۹ سال از ۴۰۱۳۸۰۰۴

 ميليـون  ۱۸,۰۰۰ آن ۱۳۸۵ سـال  اعتبـار  بـرآورد  ۱۳۸۵ اليحه در و ريال ميليون ۸۲,۲۹۴

   .است مطالعاتي و جاري ماهيت داراي طرح اين .باشد مي ريال
 بنـدي   طبقـه  شـماره  بـه  »مرتـع  و جنگـل  اجـراي  بـراي  اعتباري و فني هاي  كمك« طرح •

 ماهيـت  بـا  و همسـو  ۴۰۱۳۷۰۰۸ شماره طرح مشابه و شروع ۱۳۷۹ سال از ۴۰۱۳۸۰۰۵

ــد ــوده واح ــاج و ب ــه احتي ــازنگري ب ــار .دارد ب ــي اعتب ــويبي و پرداخت ــه تص ــا آن ب  ه

 ميليون ۱۵,۰۰۰ اعتبار ۱۳۸۵ سال در كدام هر براي و بوده ريال ميليون ۶۰۳۹۵+۶۰۳۹۲

  .است شده برآورد ريال
 بنـدي   طبقـه  شـماره  بـه  »چـوب  زراعـت  توسـعه  براي اعتباري و فني هاي  كمك« طرح •

 ميليـون  ۱۴۷۲ آن بـه  پرداختـي  اعتبار جاري  سال تا و شروع ۱۳۷۸ سال از ۴۰۱۳۸۰۰۶

 ايـن  اسـت  ريال ليونمي ۳۷,۵۰۰ ،۱۳۸۵ اليحه در ۱۳۸۵ سال اعتبار برآورد و بوده ريال

  .باشد مي اشتغال و گذاري سرمايه ماهيت داراي طرح
 ۱۳۸۰ سـال  از ۴۰۱۳۹۰۰۱ بنـدي   طبقـه  شـماره  بـا  »كشور مراتع پايدار مديريت« طرح •

 در و داشـته  پرداختـي  و تصـويبي  اعتبار ريال ميليون ۴۸۳,۳۷۶ جاري سال تا و شروع

 و جاري ماهيت داراي طرح اين .است لريا ميليون ۸۲,۰۰۰ آن اعتبار برآورد ۱۳۸۵ سال
 چـراي  سـاماندهي  و مرتعداري هاي  طرح و مراتع نقشه تهيه آن از هدف و است توليدي

  .است مراتع در دام
 بنــدي طبقــه شــماره بــه »حفاظــت يگــان تجهيــز و آبزيــان ذخــاير از حفاظــت« طــرح •

 ۹۳,۶۵۸ اختـي پرد و تصـويبي  اعتبار جاري سال تا و شروع ۱۳۷۹ تاريخ از ۴۰۱۴۱۰۰۰

 داراي طـرح  ايـن  ،باشـد   مـي  ريـال  ۳۳,۰۰۰ آن ۱۳۸۵ سال اعتبار برآورد و ريال ميليون

  .است كشور دريايي ذخاير امنيت و حفاظتي ماهيت
 شـماره  بـه  »كشـاورزي  ادوات و آالت  ماشـين  ردسـازي استاندا تسـت  مركـز  تجهيز «•
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 ميليـون  ۱۴۷,۱۱۰ داراي جـاري  سـال  تـا  و شـروع  ۱۳۷۳ سال از ۴۰۱۴۲۰۰۲ بندي  طبقه

 برآورد ريال ميليون ۲۴,۰۰۰ نيز ۱۳۸۵ سال در و بوده پرداختي و تصويبي اعتبار ريال

 توسـعه  و ارتقـا  دليـل  بـه  و است فني و نولوژيتك ماهيت داراي طرح اين .دارد اعتباري

  .شود مي رفتهگ كار به مكانيزاسيون
 شـماره  بـا  »)ارز التفـاوت   مابـه ( كشـاورزي  بخـش  اي  سـرمايه  كاالهـاي  تأمين« طرح •

 تـا  طـرح  تصـويبي  و پرداختـي  اعتبـار  و شروع ۱۳۸۱ سال از كه ۴۰۱۴۲۰۰۳ بندي  طبقه

 ۳۵,۷۰۰ نيـز  آن ۱۳۸۵ سـال  اعتبـار  بـرآورد  و ريـال  ميليـون  ۱۲۸,۲۵۹ مبلغ ۱۳۸۴ سال

 و بـوده  كشاورزي بخش اي  سرمايه كاالهاي تأمين طرح ينا از هدف .است ريال ميليون
 كـه  اسـت  بخـش  اي  سـرمايه  آالت  ماشـين  و كاالها ،فني ملزومات تأمين و تهيه اصل در

  .شود تهيه خصوصي بخش وسيله به بايد مي ترجيحاً
 ۴۰۱۴۳۰۰۱ بنـدي   طبقه شماره با »شيالتي هاي  طرح اول مرحله اجرايي مطالعات« طرح •

 و يـابي   مكـان  هـا،   پتانسـيل  هـا،   ظرفيت ها،  فرصت شناخت و توسعه و العاتيمط اهداف و
 وسـيله   بـه  مورد ۸ در شيالت فرامحلي و محلي شبكه هاي  زيرساخت و اطالعات توسعه

 پرداختـي  و تصـويبي  اعتبار ۱۳۸۴ سال تا و شروع ۱۳۶۹ سال از ايران شيالت سازمان

 ريـال  ميليـون  ۵,۸۰۰ مبلـغ  ۱۳۸۵ رحطـ  پايـاني  سـال  اعتبـار  و ريال ميليون ۲۵,۷۱۴ آن

  .است يزيرساخت و مطالعاتي اصل در طرح .باشد مي
 بـا شـماره     »هاي فني و اعتباري بـراي افـزايش توليـد آبزيـان پرورشـي                 كمك«طرح   •

 شـروع و تـا      ۱۳۷۹ وزارت جهاد كشـاورزي از سـال         به وسيله  ۴۰۱۴۳۰۰۲بندي    طبقه
 ميليـون ريـال بـوده و در اليحـه           ۱۲۹,۵۶۰جاري اعتبار تصويبي و پرداختـي آن          سال

 طــرح ماهيــت . ميليــون ريــال بــرآورد اعتبــار شــده اســت ۴۵,۷۱۳ مبلــغ ۱۳۸۵ســال 
 . دارد و اقتصادي يياشتغالزا

 بـا   »)ژرم پالسـم  (توسعه و اصالح باغات زيتون و توليد توده رويشي گياهي           «طرح   •
يمي و جديد زيتون در  با هدف توسعه و اصالح باغات قد۴۰۱۴۴۰۰۱بندي  شماره طبقه
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٢٠

 شـروع و اعتبـار   ۱۳۷۱ وزارت جهـاد كشـاورزي از سـال      وسـيله   بـه  هزار هكتار    ۲۱۱
 ميليون ريال بـوده و در اليحـه سـال           ۱۵۷,۰۵۲جاري     تصويبي و پرداختي آن تا سال     

طـرح داراي ماهيـت     . بيني شده است     ميليون ريال پيش   ۳۳,۰۰۰ برآورد اعتباري    ۱۳۸۵
  .توليدي و اقتصادي است

 از  ۴۰۱۴۴۰۰۲بنـدي      بـه شـمار طبقـه      »اصالح و احيا باغات خرما، چاي و انار       «طرح   •
 ۱۳۸۴ شـروع و تـا سـال         ۱۳۷۹برنامه راهبري افزايش توليد محصوالت باغي از سال         

 طـرح   ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و براي سـال         ۲۹,۲۵۷اعتبارات تصويبي و پرداختي آن      
 شده است و با هدف اصالح سـاختار توليـد و             ميليون ريال برآورد اعتبار    ۱۲,۰۰۰نيز  

 . صادرات محصوالت باغي تهيه شده است
 اعتبار طرح پلكاني باال رفته و در نهايت جمع كـل اعتبـار طـرح از             ،تا پايان برنامه  

ايــن طــرح داراي ماهيــت . رســد  ميليــون ريــال مــي۱۴۹,۰۴۸ بــه ۱۳۸۸ابتــدا تــا ســال 
 . گذاري ثابت است سرمايه

بـا   »مثمـر ت در تبديل اراضي زراعي شيبدار استان گلستان به باغـات            مشارك«طرح   •
 يهاي منـاطق كوهسـتان        ها و شيب       و با هدف تبديل دامنه     ۴۰۱۴۴۰۰۳بندي    شماره طبقه 

 ميليون ۹۰,۹۰۰ شروع و تا سال جاري  ۱۳۷۹به باغات مثمر تهيه شده است و از سال          
 ميليـون   ۵۰,۰۰۰ نيـز    ۱۳۸۵اليحـه   ريال اعتبار تصويبي و پرداختي بـه آن بـوده و در             

گذاري    اين طرح داراي ماهيت ويژه و سرمايه       ،باشد   مي ۱۳۸۵ريال برآورد اعتبار سال     
 . ثابت است

 و  ۴۰۱۴۴۰۰۴بنـدي      به شماره طبقه   »هاي فني و اعتباري براي توسعه باغات        كمك«طرح   •
 و تـا سـال       شـروع  ۱۳۷۹با هدف بهبود كيفيت و عمل آوري محصوالت باغباني از سـال             

 برآورد اعتبار آن    ۱۳۸۵ ميليارد ريال اعتبار پرداختي آن بوده و در سال           ۹۲۰,۰۰۰جاري  
ميليـون   ۱,۸۳۸,۳۶۱باشد و تا پايان برنامه جمـع اعتبـار آن بـه                ميليون ريال مي   ۲۱۲,۵۰۰
 . اي است  اين طرح داراي ماهيت ترويجي و هزينه.بيني شده است ريال پيش
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٢١

  دام و طيور و زنبور عسل
 

بنـدي    نـژاد دام و طيـور بـه شـماره طبقـه      منـابع ژنـي و اصـالح   طرح حفظ و حراست    
با هدف اصالح نژاد دام و اصالح نژاد مـرغ بـومي و زنبـوران عسـل از                  و   ۴۰۱۰۵۰۰۴

 ميليـون   ۱۰۱,۷۸۰ رقم تصويبي و پرداختـي بـه آن          ۱۳۸۴ شروع و تا سال      ۱۳۷۹سال  
. ليـون ريـال اسـت      مي ۲۰,۰۰۰ نيز برآورد اعتبار آن      ۱۳۸۵ريال بوده و در اليحه سال       

باشـد، امـا داخـل نمـودن زنبـور       گذاري ثابت مـي  طرح داراي ماهيت توليدي و سرمايه   
و كـه زنبـور حشـره بـوده            ايـن  به دليـل  عسل در طرح اصالح نژاد گاو و شتر و اسب           

داراي مختصات مورفولوژي و فيزيولوژي و سبك توليد جدا از دامپـروري اسـت بـه                
توليد «شكيالتي و آزمايشگاهي است و بهتر است طرح         دور از منطق علمي و ساختار ت      
به همين عنوان بندي ديگري     با شماره طبقه  » ها  ه افشان دو پرورش زنبوران عسل و گر     

 . متمركز گرديده و درصد اعتبارات آن نيز جدا گردد
 ۵۰۰۰ با اعتبار    ۱۳۸۳ از سال    ۴۰۱۴۵۰۰۵بندي    افزايش توليد شير به شماره طبقه      

باشـد     ميليون ريال مي   ۲۹,۵۰۰ برآورد اعتبار آن     ۱۳۸۵شروع و در سال     ميليون ريال   
 ۴۲۲,۹۷۲هاي بعد اعتبار آن در جمع به           و حتي سال   ۱۳۸۸و به صورت پلكاني تا سال       

اين طرح در قالب تسهيالت وجوه اداره شده بـا          اعتبارات  . يابد  ميليون ريال افزايش مي   
شود تا امكانات افزايش توليد       داده مي بهره بسيار كم در اختيار بخش خصوصي قرار         

نك عامل و بـا    با وسيله  بهشير را فراهم نمايند و به صورت يك سهم دولت و دو برابر              
 .گردد تقليل بهره ساالنه به متقاضيان پرداخت مي

بنـدي   بـه شـماره طبقـه   » ها و تجهيزات فني دامپـروري     كمك به تأمين نهاده   «طرح   
 ۱۳۸۰جهيزات فني دامپروري و آزمايشگاهي كه از سال          و با هدف تأمين ت     ۴۰۱۴۵۰۰۶

 ميليـون ريـال و      ۲۳,۵۲۸جاري اعتبارات تصويبي و پرداختـي بـه آن            شروع و تا سال   
 ميليون ريـال كـه تـا پايـان برنامـه بـه صـورت                ۹,۵۰۰ رقم   ۱۳۸۵برآورد اعتبار سال    
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٢٢

ايـن طـرح در     .  ميليون ريال افـزايش داده شـده اسـت         ۲۷,۹۹۵پلكاني اعتبار آن به رقم      
 . گذاري ثابت در توليدات دامي و طيور است گري دولت و سرمايه راستاي تصدي

بـه شـماره   » هاي فني و اعتباري بـراي افـزايش توليـدات دام و طيـور              كمك«طرح  
ــا هــدف ايجــاد و تثبيــت فرصــت ۴۰۱۴۵۰۰۷بنــدي  طبقــه هــاي شــغلي و توســعه   و ب
ال جـاري اعتبـار پرداختـي بـه آن      شروع و تـا سـ     ۱۳۷۹هاي اقتصادي از سال       فعاليت

 ميليـون   ۱۲۶,۷۸۷ آن رقـم     ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و بـرآورد اعتبـار سـال            ۳۵۹,۳۴۶
هاي برنامه چهارم اين طرح به صورت پلكاني تـا             برآورد اعتبارات سال   .باشد  ريال مي 
 . بيني شده است  ميليون ريال پيش۱,۶۱۹,۸۲۲جمع كل 

 اداره شده يك سـهم از دولـت و دو برابـر از        اعتبارات اين طرح به صورت وجوه      
طرف بانك عامل با سود كم در اختيار متقاضيان طرح توليدات دامـي و توليدكننـدگان                

 .گيرد قرار مي
 ۱۳۸۲ از ســال راهبــري افــزايش توليــد محصــوالت زراعــي «۴۰۱۴۶۰۰۰برنامــه  

 دامـه دارد   ا ۱۳۸۸ ميليـون ريـال تـا پايـان سـال            ۱,۳۳۴,۴۵۴ ي با رقم پرداختـ    شروع و 
 ۷۴۴,۷۱۶ رقـم  ۱۳۸۵ميليون ريـال بـرآورد و سـال    ۴۴۲,۰۰۰ رقم ۱۳۸۴تصويبي سال  

ميليون ريال با افزايش و برآورد پلكاني تـا پايـان برنامـه چهـارم توسـعه و سـرجمع                    
 :  ميليون ريال در پنج طرح به شرح ذيل۶,۸۳۸,۷۶۳برنامه با اعتبار 

 و با هدف توليد گنـدم از  ۴۰۱۴۶۰۰۵ي بند طرح خودكفايي گندم به شماره طبقه  .۱ 
 شـروع و اعتبـار   ۱۳۸۲طريق بهبود عملكرد در واحد سطح و پايـداري توليـد از سـال       

 ۱۳۸۵ ميليون ريال و برآورد سـال  ۷۸۴,۱۰۰تصويبي و پرداختي به آن تا سال جاري        
 ميليون ريال و افـزايش پلكـاني تـا پايـان برنامـه بـا سـرجمع بـرآورد                    ۳۴۰,۰۰۰مبلغ  

 امـا واردات  ؛گذاري ثابت است  و با هدف سرمايهي ميليون ريال طرح توليد    ۲,۹۶۸,۴۹۳
هـاي اجـراي طـرح و ظرفيـت پـايين             بخـش خصوصـي در طـول سـال         وسـيله   بهگندم  

 !برد سيلوهاي كشور براي نگهداري آن را زير سؤال مي



__________________________________________________ 
 

 

٢٣

هــاي روغنــي و چغندرقنــد بــه شــماره  طــرح افــزايش توليــد بــرنج، پنبــه، دانــه .۲ 
 شروع و اعتبارات تصويبي و پرداختي بـه آن تـا            ۱۳۷۹ از سال    ۴۰۱۴۶۰۰۶بندي    طبقه
 ميليون ريال ۱۰۱,۰۰۰ رقم   ۱۳۸۵ ميليون ريال با برآورد سال       ۷۵,۲۱۷ رقم   ۱۳۸۴سال  

 ميليون ريال بـا هـدف   ۳۳۴,۳۸۴و كاهش پلكاني اعتبار طرح تا پايان برنامه و سرجمع      
هاي روغني چغندرقند نـامربوط و         پنبه، دانه   برنج،  درهم  تن توليدات  ۵۲,۴۰۳,۰۰۰كمي  

ها  و جداسازي پروژهبايد مورد بازنگري  رسد و مي غيرقابل جمع در اهداف به نظر مي
 . قرار گيرد

بنـدي    طبقـه هاي بـه شـمار   اي و نباتـات علوفـه   افـزايش توليـد ذرت دانـه     «طرح   .۳
اي كـه از      تـات علوفـه   اي و نبا    هزار تن توليـد ذرت دانـه       ۱۴,۱۲۴ و با هدف     ۴۰۱۴۶۰۰۷

 ميليـون ريـال     ۳۹,۵۰۰ اعتبارات تصويبي و پرداختي آن       ۱۳۸۴ شروع و تا     ۱۳۷۹سال  
بـا  و سـر جمـع اعتبـار برنامـه          ريـال    ميليـون    ۶۵,۰۰۰ نيز   ۱۳۸۵كه رقم برآورد سال     

 به سمت  اين طرح توليدي و      ،بيني شده است     ميليون ريال اعتبار پيش    ۱۷۱,۴۸۸برآورد  
 . دي استگذاري تولي سرمايه

بـه  » هاي فني و اعتبـاري بـراي توسـعه مكانيزاسـيون كشـاورزي              كمك«طرح  . ۴ 
 شروع و اعتبـارات تصـويبي و پرداختـي          ۱۳۷۹ از سال    ۴۰۱۴۶۰۰۹شماره طبقه بندي    

 رقـم   ۱۳۸۵ ميليـون ريـال و بـرآورد اعتبـاري سـال             ۵۹۵,۳۱۵ رقـم    ۱۳۸۴آن تا سـال     
هـاي برنامـه بـه سـرجمع          ارات سـال   ميليون ريال كه به صورت پلكاني اعتبـ        ۱۲۵,۰۰۰
رسد اعتبارات اين طرح به صورت وجـوه اداره شـده يـك                ميليون ريال مي   ۲,۶۸۰۷۳۶

بانـك عامـل بـا بهـره نـازل بـه متقاضـيان              ) دو برابر (سهم از طرف دولت و دو سهم        
 . گردد پرداخت مي

شـماره  به  » هاي روغني   فني و اعتباري براي افزايش توليد دانه      هاي    كمك«طرح  . ۵ 
 اعتبــار پرداختــي بــه ۱۳۸۴ شــروع و تــا ســال ۱۳۷۸ از ســال ۴۰۱۴۶۰۱۰بنــدي  طبقــه

 ميليـون ريـال     ۱۱۳,۷۱۶ رقـم    ۱۳۸۵باشد كه بـرآورد سـال         ميميليون ريال    ۲۸۲,۳۲۲
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٢٤

 ميليـون ريـال اسـت،       ۶۸۳,۶۶۲بوده و سرجمع برآورد اعتبارات آن تـا پايـان برنامـه             
 . گيرد ه در اختيار متقاضيان قرار مياعتبارات اين طرح در قالب وجوه اداره شد

 
  برنامه راهبري افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي :۴۰۱۴۷۰۰۰رديف 

هـاي    اي با روستاييان و كشاورزان و پوشـش شـركت           با سه طرح ترويجي و مشاوره     
 ميليـون ريـال     ۵۲۲,۷۳۶ توليـد بـا اعتبـاري بـه مبلـغ            ۱۳۸۴ تـا سـال      زراعي و تعاوني  

هـاي برنامـه     سـال در ميليـون ريـال    ۲,۸۱۲,۸۲۳ا پايـان برنامـه      پرداخت و در نهايت ت    
 : عمراني چهارم كشور به شرح ذيل

هاي تعاوني توليد و سـهامي        اندازي شركت    تكميل و راه   ،تجهيز« طرح   ۴۰۱۴۷۰۰۱
 مــورد مطالعــات اجرايــي در ۳۱ شــركت در ســطح كشــور و ۱۵۳۴زراعــي بــا هــدف 

 شـروع و تـا   ۱۳۶۹ از سال ۴۰۱۴۷۰۰۱دي بن هاي سهامي زراعي با شماره طبقه     شركت
 ميليون ريـال بـوده و بـراي         ۳۹۴,۰۵۵ اعتبارات تصويبي و پرداختي به آن        ۱۳۸۴سال  
بيني شـده اسـت و در نهايـت تـا پايـان                ميليون ريال نيز پيش    ۸۷,۰۰۰ رقم   ۱۳۸۵سال  

 .  ميليون ريال برآورد اعتبار شده است۶۸۷,۷۲۵برنامه چهارم 
گيـرد   هاي تعاوني و زراعي و كشت يكپارچه انجام مي        تشكلاين طرح در راستاي      

گـري    گذاري ثابت و توليدي و ترويج كشاورزي و در ضـمن تصـدي              و ماهيت سرمايه  
 . دولت را به همراه دارد

بـا  » هـاي انبـوهي     از طريـق رسـانه    بخش  رساني به مخاطبين      گسترش پيام «طرح   
 مخاطـب روسـتايي از سـال    ۱۶۳۰۰۰ و بـا هـدف كمـي         ۴۰۱۴۷۰۰۲بنـدي     شماره طبقه 

 ميليـون ريـال     ۷۴,۱۸۱ اعتبار پرداختي و تصويبي به آن        ۱۳۸۴ شروع و تا سال      ۱۳۷۹
باشـد و تـا پايـان          ميليون ريـال مـي     ۲۸,۰۰۰ آن نيز    ۱۳۸۵بوده و برآورد اعتبار سال      

بينـي اعتبـارات آن در پايـان          پـيش افـزايش و    برنامه سال به سال به صـورت پلكـاني          
 .  ميليون ريال برآورد شده است۱۰۳۵۹۰۸برنامه 
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٢٥

 از طريق صدا و سـيما و نشـريات ترويجـي در نهايـت نـوعي           يانجام چنين طرح   
 . استگذاري ثابت  سرمايه

بندي   اي كشاورزي به شماره طبقه       طرح ايجاد شبكه و ترويج مشاوره      ۴۰۱۴۷۰۰۳
 و هاي راديويي و سـاماندهي مركـز شـبكه تـرويج         و با هدف پخش برنامه     ۴۰۱۴۷۰۰۳

 اعتبـار   ۱۳۸۴ شروع و تـا سـال        ۱۳۸۲اي از سال      ك به ارائه خدمات فني و مشاوره      مك
 برنامه چهـارم بـه   هاي  سالدر ميليون ريال بوده و ۵۴۵۰۰تصويبي و پرداختي به آن  

بينـي و در نهايـت در سـال آخـر جمـع كـل اعتبـار                   صورت پلكاني افزايش اعتبار پيش    
 . گردد ميليون ريال مي۱۰,۸۸۹,۱۹۰

هـاي تبليغـاتي بـراي بخـش كشـاورزي و تـأثير آن بـر         برنامـه كه    اين ا توجه به  ب 
گذاري ثابـت و    سرمايهبنابراين ،گردد افزايش محصوالت مي  و  روستاييان باعث بهبود    

 . شود توليدي محسوب مي
 

 برنامه راهبري پوشش بهداشتي دام و طيور و آبزيان در           :۴۰۱۵۰۰۰۰رديف  
 ها  برابر بيماري

 شروع و تا پايـان      ۱۳۷۹ سازمان دامپزشكي از سال      وسيله  بهامه با چهار طرح     اين برن 
 . ميليون ريال برآورد اعتبار دارد۴۴۰,۶۰۱برنامه 

هـاي دام و       طرح توسعه شـبكه مراقبـت، پـايش و شناسـايي بيمـاري             ۴۰۱۵۰۰۰۱
 و هدف تعبيـه و نصـب سـردخانه بـا            ۴۰۱۵۰۰۰۱بندي    طيور و آبزيان به شماره طبقه     

 شروع و تا سـال      ۱۳۷۹ سازمان دامپزشكي از سال      وسيله  به متر مكعب    ۷۳۰۰ ظرفيت
 نيز  ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و براي سال        ۲۵۴۹۵ و پرداختي آن     ي اعتبار تصويب  ۱۳۸۴
 برنامه چهارم توسعه اعتبـارات      هاي   ريال برآورد شده است و طي سال        ميليون ۸,۴۰۰

 . بيني شده است ريال پيش ميليون ۱۴۳,۴۹۷طرح به صورت پلكاني تا سقف 
هاي دام و طيـور توليـدات         كه با توسعه امكانات مبارزه و شناخت بيماري         نظر به اين   
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٢٦

 برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي

 . شود ي ميقگذاري ثابت تل يابد بنابراين طرح مذكور توليدي و سرمايه دامي افزايش مي
 اي  هاي قرنطينه     هاي غيرمترقبه و كنترل بيماري       طرح مبارزه با اپيدمي    ۴۰۱۵۰۰۰۲
 اعتبار تصويبي   ۱۳۸۴، شروع و تا سال      ۱۳۸۰ از سال    ۴۰۱۵۰۰۰۲بندي    به شماره طبقه  
 ميليـون   ۲۴,۰۰۰ نيـز    ۱۳۸۵ ميليون ريال بوده و بـرآورد سـال          ۴۳,۴۹۴و پرداختي آن    

 ميليـون ريـال     ۲۹۷,۱۰۴هـاي برنامـه در سـال پايـاني بـه              باشد و سقف سال     ريال مي 
هـاي بيمـاري و غيرمترقبـه دام و طيـور             ميرسد اين طرح به دليل جلوگيري از اپيد         مي

 .شود محسوب ميگذاري ثابت  سرمايهو گشته باعث افزايش توليدات دامي 
بنـدي     برنامه راهبري تكثير و بازسازي ذخاير آبزيان به شماره طبقه          ۴۰۱۵۱۰۰۰

 اعتبـار تصـويبي و پرداختـي بـه آن           ۱۳۸۴ شروع و تا سال      ۱۳۶۹ از سال    ۴۰۱۵۱۰۰۰
 ۷۱۴,۸۴۴ ريال بوده و جمع كل سقف اعتبارات در پايـان برنامـه بـه                 ميليون ۲۰۳,۷۱۹

 . باشد رسد و داراي يك طرح مي ميليون ريال مي
 

 هاي ساحلي   طرح بازسازي ذخاير آبزيان در آب:۴۰۱۵۱۰۰۱رديف 
 وسـيله   بـه  ميليـون قطعـه      ۴۶۸با هدف خريد و توليد بچـه مـاهي خاويـاري بـه تعـداد                

 ۱۷۰,۷۱۹ پرداختي بـه آن      ۱۳۸۳ شروع و تا سال      ۱۳۶۹ال  سازمان شيالت ايران از س    
 ميليـون ريـال و در       ۳۳,۰۰۰ هر كدام به ترتيـب       ۱۳۸۵ و   ۱۳۸۴ميليون ريال و در سال      

 . رسد  ميليون ريال مي۷۱۴,۸۴۴بيني اعتبار طرح به  نهايت تا پايان برنامه سقف پيش
 
 
 

 با اهـداف    ۴۰۱۵۲۰۰۱ندي  ب  هاي آبياري تحت فشار با شماره طبقه        طرح توسعه سيستم  
 وسـيله  بـه اي الگـويي   اي و آبياري باراني و قطـره  سيستم آبياري باراني، آبياري قطره    

 اعتبـار تصـويبي و      ۱۳۸۴ شـروع و تـا سـال         ۱۳۶۹وزارت جهاد كشـاورزي از سـال        
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٢٧

 در اليحــه ۱۳۸۵ ميليــون ريــال اســت و بــرآورد اعتبــار ســال ۵۳۸,۶۰۶پرداختــي آن 
اين طرح ماهيت عمراني دارد كه موجـب اشـتغالزايي و           . باشد   ميليون ريال مي   ۴۰,۰۰۰

 .گردد توسعه بخش مي
 ۴۰,۱۵۲,۰۰۲بندي  هاي توليد با شماره طبقه     طرح اجراي عمليات آب و خاك و تعاوني        

 شروع ۱۳۷۶ وزارت جهاد كشاورزي از سال وسيله بهبا اهداف اجراي عمليات آب و خاك 
 ميليـون ريـال اسـت و بـرآورد          ۹۰۴,۳۴۱رداختـي آن     اعتبار تصويبي و پ    ۱۳۸۴و تا سال    

ايـن طـرح ماهيـت عمرانـي و         . باشد   ميليون ريال مي   ۲۳۹,۰۰۰ در اليحه    ۱۳۸۵اعتبار سال   
 .زيربنايي دارد كه تأثير مستقيمي برپايداري بخش كشاورزي دارد

طرح تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مسـتقل بـا               
دار، تجهيـز و    با اهداف تجهيز و نوسازي اراضـي شـبكه      ۴۰۱۵۲۰۰۴بندي    شماره طبقه 

 وزارت جهـاد كشـاورزي      وسيله  بهنوسازي اراضي شاليزار و زهكشي و احيا اراضي         
 ۱,۴۳۴,۴۷۳ اعتبــار تصــويبي و پرداختــي آن ۱۳۸۴ شــروع و تــا ســال ۱۳۷۹از ســال 

 ميليـون ريـال     ۴۲۱,۴۰۰ در اليحـه     ۱۳۸۵ميليون ريـال اسـت و بـرآورد اعتبـار سـال             
وري از    اين طرح ماهيت عمراني و زيربنايي دارد و موجـب بـاال بـردن بهـره               . باشد  مي

 .گردد  در بخش كشاورزي مي،آبو زمين 
هاي توليد روستايي با شماره  طرح مطالعات مرحله اول و دوم آب و خاك تعاوني   
 جهاد كشاورزي از   وزارت   وسيله  به با اهداف مراحل اول و دوم        ۴۰۱۵۲۰۰۵بندي    طبقه
 ميليون ريال ۷۱,۵۵۶ اعتبار تصويبي و پرداختي آن ۱۳۸۴ شروع و تا سال ۱۳۷۹سال 

اگرچـه ايـن   . باشد  ميليون ريال مي۳۶,۰۰۰ در اليحه   ۱۳۸۵است و برآورد اعتبار سال      
 بــا طــرح اجــراي عمليــات آب و خــاك ولــيطــرح ماهيــت عمرانــي و زيربنــايي دارد، 

 پيشـنهاد   بنـابراين باشـد،      همسو مي  ۴۰۱۵۲۰۰۲بندي    ره طبقه هاي توليد با شما     تعاوني
 .گرفته و مورد بازنگري قرار گيردگردد كه اين دو طرح در يك قالب انجام  مي

طرح احيا و توسعه كشاورزي با هدف مطالعه و اجراي عمليات آب و             ۴۰۱۵۲۰۰۶ 
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٢٨

اعتبـار   ۱۳۸۴ شـروع و تـا سـال    ۱۳۷۴ وزارت جهاد كشاورزي از سال     وسيله  بهخاك  
 در ۱۳۸۵ ميليون ريال است و بـرآورد اعتبـار سـال      ۴۴۸,۳۸۱تصويبي و پرداختي آن     

وسيله دسـتگاه     هاي برنامه چهارم به     در گزارش . باشد   ميليون ريال مي   ۱۵۰,۰۰۰اليحه  
 بنـابراين .  اشـاره نگرديـده اسـت      هـاي قبـل     گونه پيشرفت فيزيكي سـال      اجرائي به هيچ  

 شـروع عمليـات و پيشـرفت        ۱۳۸۵اعتبـار در سـال      گردد براي تخصـيص       پيشنهاد مي 
هاي مشابه كه جملگي  ا با طرحتهاي اجرايي معين شود   دستگاههاي فيزيكي در گزارش

 .شودادغام ماهيت احيا و توسعه كشاورزي دارند 
هـاي فنـي و اعتبـاري بـراي اجـراي عمليـات آب و خـاك                    كمـك   طرح ۴۰۱۵۶۰۰۷ 

هـاي اقتصـادي      هاي شغلي و توسعه فعاليـت       تكشاورزي با هدف ايجاد و تثبيت فرص      
 اعتبــار ۱۳۸۴ شــروع و تــا ســال ۱۳۷۹ وزارت جهــاد كشــاورزي از ســال وســيله بــه

 در ۱۳۸۵ ميليون ريال است و بـرآورد اعتبـار سـال    ۲۳۲,۹۵۰تصويبي و پرداختي آن    
 .) دارد اين طرح ماهيت اقتصادي و توسعه( ،باشد  ميليون ريال مي۵۷,۵۰۰اليحه 
هـاي فنـي و اعتبـاري بـراي توسـعه آبيـاري تحـت فشـار بـا شـماره                       كطرح كم  
 وزارت  وسـيله   بـه هاي آبياري تحـت فشـار          با هدف اجراي طرح    ۴۰۱۵۲۰۰۸بندي    طبقه

 اعتبار تصويبي و پرداختـي آن       ۱۳۸۴ شروع و تا سال      ۱۳۸۲كشاورزي از سال    جهاد  
 ميليـون   ۳۶۰,۰۰۰ در اليحـه     ۱۳۸۵ ميليون ريال است و برآورد اعتبار سـال          ۳۴۹,۵۳۸
هـاي آبيـاري تحـت      جا كه هدف اين طرح با طرح توسـعه سيسـتم            از آن . باشد  ريال مي 

گردد هـر      پيشنهاد مي  بنابراينباشد،     همسان مي  ۴۰۱۵۲۰۰۱بندي    فشار با شماره طبقه   
 .و با يك ماهيت اجرا شودادغام دو طرح با يكديگر 

 ملـي بـا سـقف اعتبـاري          برنامه راهبردي ساماندهي مالكيت اراضـي      ۴۰۱۵۳۰۰۰ 
 سـازمان   وسـيله   بـه  ميليون ريال تا پايان برنامه و با يـك طـرح اراضـي را                ۱۰۴۱۷۹۶

 .ها و مراتع مميزي و تفكيك نمايد جنگل
بنــدي   طــرح مميــزي اراضــي و تفكيــك مســتثنيات بــه شــماره طبقــه ۴۰۱۵۳۰۰۱
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٢٩

 سازمان  وسيله  به هزار هكتار مميزي و تفكيك اراضي        ۱۶۲,۴۰۰ و با هدف     ۴۰۱۵۳۰۰۱
 ميليـون ريـال   ۲۲۵,۷۲۸ شروع و تا پايان برنامـه سـوم         ۱۳۶۲ها و مراتع از سال      جنگل

 ميليون ريال و در سـال       ۱۲۵,۰۰۰ برآورد اعتباري آن     ۱۳۸۴پرداخت داشته و از سال      
 ميليون ريال به صورت پلكاني تا پايان برنامه چهارم و در سـقف              ۱۴۳,۰۰۰ نيز   ۱۳۸۵

 .ورد اعتبار شده است ميليون ريال برآ۱,۰۴۱,۷۹۶
 شـروع   ۱۳۸۲ برنامه راهبري صيد و صيادي آبزيان دريايي از سـال            ۴۰۱۵۵۰۰۰

 ۱۳۸۴ ميليون ريال پرداختي داشته و بـرآورد اعتبـار سـال             ۳۴,۰۰۰و در برنامه سوم     
 ميليون ريال شده است كه      ۸۲,۵۰۰ برآورد   ۱۳۸۵ ميليون ريال و در سال       ۷۷,۰۰۰رقم  

 .باشد  ميليون ريال مي۵۰۷,۶۷۴ سال پاياني برنامه جمعاً در نهايت سقف اعتبار در
هاي پرورش آبزيان، مـاهيگيري و تعـديل ناوگـان             طرح اصالح روش   ۴۰۱۵۵۰۰۱

 سازمان شيالت ايران از سال      وسيله  به فروند   ۱۷۳اندازي    صيادي با همين هدف و راه     
يادي و  داراي سه پروژه تعديل ناوگان صـيادي، اصـالح سـاختار صـ            شروع و    ۱۳۸۲

 اين طرح داراي ماهيت توليد و اصالح سـاختار          .باشد  اصالح روش پرورش آبزيان مي    
 . صيادي است

 
 برنامه راهبري كنترل كيفي و بهداشتي توليدات خام دامي :۴۰۱۵۶۰۰۰رديف 

 و شيالتي
 ۳۰,۹۵۰ پرداختي به آن     ۱۳۸۳ شروع و تا سال      ۱۳۸۲با يك طرح و سه پروژه از سال         

 ۱۱,۰۰۰ نيـز  ۱۳۸۵ و سـال  ۱۱,۰۰۰ بـرآورد اعتبـار   ۱۳۸۴ در سـال  دهبوميليون ريال  
 ۱۶۲,۱۰۰بينـي اعتبـار       ميليون ريال و در نهايت در پايان برنامـه چهـارم سـقف پـيش              

 .باشد ميليون ريال مي
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٣٠

 گانههاي سهپروژه
 
 
 ، واحد۵۲المللي در  هاي مرزي و بين احداث و راه اندازي قرنطينه. ۱
  واحد،۱۸۸اي در  تاني و منطقههاي بين اس تجهيز و توسعه قرنطينه. ۲
 . واحد۱۵۰۰۰مراقبت و پيشگيري و آمادگي براي مقابله با آنفلوانزاي فوق حاد طيور در . ۳
 

 هاي روان زايي و تثبيت شن  برنامه راهبري مقابله با بيابان:۴۰۱۵۷۰۰۰رديف 
ميليون  ۹۸,۸۳۷ برنامه سوم درها و مراتع شروع و   سازمان جنگلوسيله  به۱۳۷۹از سال 

 ميليـون ريـال بـه       ۴۲,۰۰۰ با   ۱۳۸۵ ميليون ريال و سال      ۴۲,۰۰۰ريال و در سال جاري با       
اين طـرح   . رسد   ميليون ريال مي   ۴۵۵,۷۸۴صورت پلكاني تا سال پاياني برنامه به سرجمع         

 .باشد گذاري ثابت مي زايي داراي آثار سرمايه با هدف مبارزه با بيابان
بـا هـدف تهيـه طـرح        » زايي   جامع مقابله با بيابان    هاي  تهيه طرح « طرح   ۴۰۱۵۷۰۰۱ 

هـا و مراتـع        سـازمان جنگـل    وسيله  به هزار هكتار    ۳,۲۰۰زايي در     جامع مقابله با بيابان   
 و  ۱۳۸۴ ميليارد ريال اعتبار در سال       ۳۷ شروع و با رقم مصوب       ۱۳۷۹كشور از سال    

ر تـا سـرجمع    بـه صـورت پلكـاني و افـزايش اعتبـا     ۱۳۸۵ ميليارد ريال براي سـال    ۳۹
 .گردد گذاري ثابت تلقي مي  ميليون ريال جزو سرمايه۳۷۳,۸۷۲

مديريت پايـدار منـابع آب و خـاك در حـوزه آبريـز حبلـه رود       « طرح   ۴۰۱۵۷۰۰۲
(SMLWR)   هـا و      سـازمان جنگـل    وسـيله   بـه  هزار هكتار    ۵۷زدايي در      با هدف بيابان

 ميليارد ريال و ۵جاري  با اعتبار مصوب در سال      شروع و    ۱۳۷۷مراتع كشور از سال     
 و افزايش پلكاني اعتبارات تا پايان سال برنامـه چهـارم            ۱۳۸۵ ميليارد ريال در سال      ۳

 .گردد گذاري ثابت تلقي مي هاي سرمايه  ميليون ريال جزو طرح۸۱۹۱۲به سقف 
هـاي گيـاهي و       برنامه راهبري، كنترل و مبارزه بـا آفـات و بيمـاري            «۴۰۱۵۸۰۰۰

 شـروع و بـا اعتبـار        ۱۳۶۹ وزارت جهـاد كشـاورزي از سـال          لهوسـي   بههاي هرز     علف
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 و اعتبارات ۱۳۸۵ ميليارد ريال براي سال  ۳۱ و   ۱۳۸۴ ميليارد ريال در سال      ۳۲مصوب
 . ميليون ريال ادامه دارد۲۹۷,۲۹۹تا پايان برنامه در سقف 

مبارزه تلفيقي عليه آفات نباتي و تجهيز امكانات مبارزه با آفات      « طرح   ۴۰۱۵۸۰۰۳
اي و خريد تجهيزات و اتومبيل براي مبارزه تلفيقي و             هزينه  با هدف » عمومي و همگاني  

 ميليـارد  ۱۳,۰۰۰ ميليارد ريال در سال جاري و   ۱۳,۰۰۰آفات عمومي و اعتبار مصوب      
 ميليـون  ۷۵,۴۲۴ در نهايـت بـا سـقف اعتبـاري          ۱۳۸۵ريال برآورد اعتباري براي سال      

 .گذاري ثابت اي و خارج از سرمايه ست هزينهريال در سال پايان برنامه طرحي ا
 وزارت جهـاد    وسـيله   به» توسعه و تجهيز قرنطينه نباتي كشور     « طرح   ۴۰۱۵۸۰۰۴

اي و خريـد تجهيـزات و خـودرو و             شروع و با هـدف هزينـه       ۱۳۷۴كشاورزي از سال    
 ۱۴,۰۰۰ و   ۱۳۸۴سـال   در   ميليـارد ريـال      ۱۴,۰۰۰لوازم آزمايشگاهي با اعتبار مصوب      

 و افزايش اعتبـارات پلكـاني تـا پايـان برنامـه در سـقف         ۱۳۸۵د ريال براي سال     ميليار
 .شود اي محسوب مي هاي هزينه  ميليون ريال جزو طرح۱۴۸,۹۷۱

هاي سمپاش و خريد هواپيمـاي سـمپاش بـا هـدف               طرح تكميل فرودگاه   ۴۰۱۵۸۰۰۵
 ميليـارد  ۳ شروع و با اعتبـار مصـوب   ۱۳۷۹هاي سمپاش از سال       احداث و تكميل فرودگاه   

 و افزايش اعتبـارات پلكـاني       ۱۳۸۵ ميليارد ريال براي سال      ۳ و اعتبار    ۱۳۸۴ريال در سال    
اي و در     هـاي هزينـه      ميليون ريـال جـزو طـرح       ۳۵,۸۴۴در نهايت در سال پاياني برنامه با        

اي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و          هاي اجرايي و برنامه     تعارض با سياست  
 حفـظ محـيط     بـراي هاي هـوايي      سياست برخالف سمپاشي  «ده زيرا اصل    ريزي بو   برنامه

 بوده و وزارت جهـاد كشـاورزي بـر خريـد و تجهيـز لـوازم                 »زيست انسان و دام و گياه     
 . بازنگري شوددباي  اين طرح ميبنابراينسمپاشي زميني متكي است 

بـا هـدف مبـارزه      » تجهيز و تكميـل مراكـز مبـارزه بيولوژيـك         « طرح   ۴۰۱۵۸۰۰۶
 هـزار هكتـار تـا پايـان برنامـه از سـال              ۴۵۹در سطح   » يرشيميايي با عوامل بيماريز   غ

سـال  طول برنامـه سـوم و        وزارت جهاد كشاورزي شروع و چون در         وسيله  به ۱۳۷۹
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گونه مراكز با در اختيار گذاشتن به بخش خصوصي از بخش عمومي               تكميل اين  ۱۳۸۵
 نيز يك ميليارد ريال     ۱۳۸۵ و در سال      ميليارد ريال  ۲رسد، در سال جاري       به پايان مي  

 ميليون ريال بـه اتمـام       ۳۷,۰۶۰ اعتبار طرح در سقف      ،۱۳۸۵و در نهايت تا سال پاياني       
 .باشد هاي قبل مي گذاري ثابت سال سرمايهو اي  رسد اعتبارات اين طرح هزينه مي

 »برنامه كنترل كيفي دارو، واكسن و مواد بيولوژيك «۴۰۱۵۹۰۰۰
 ۱۳۶۹ا هـدف تجهيـز و احـداث واحـدهاي آزمايشـگاهي از سـال                در يك پروژه ب   

 ميليـون ريـال     ۳۸,۵۰۰ سازمان دامپزشكي كشور شروع و با اعتبار مصـوب           وسيله  به
 و افـزايش پلكـاني اعتبـارات تـا     ۱۳۸۵ ميليون ريال در سـال  ۴۸,۵۰۰در سال جاري و   

 . ميليون ريال ادامه خواهد داشت۵۸۹,۴۳۷سال پاياني برنامه در سقف 
اي و مراكــز مرجــع  هــاي منطقــه احــداث و تجهيــز آزمايشــگاه« طــرح ۴۰۱۵۹۰۰۱

 باب آزمايشگاه و مراكز     ۵۳۰هاي تجهيز و تكميل       با اهداف كمي در پروژه    » دامپزشكي
هاي طيور يك مركز و احداث و تجهيز   بررسي، احداث و تجهيز مركز تشخيص بيماري      

اري دام يـك مركـز در قالـب اعتبـارات           اندازي واحد ايزوله مركز بررسي و نگهد        و راه 
 .بيني شده است گذاري ثابت پيش  سرمايهبراي ۴۰۱۵۹۰۰۰برنامه 

مطالعـه و   «در يك طرح بـا عنـوان        » ها  سازي ساختمان   برنامه مقاوم  «۴۰۱۶۱۰۰۰
 وزارت جهـاد    وسـيله   بههاي مهم در سه واحد ساختمان         سازي ساختمان   اجراي مقاوم 

 ميليـارد ريـال بـرآورد اعتبـار         ۵ بـا    ۱۳۸۵و در سال     شروع   ۱۳۸۵كشاورزي از سال    
شده و به صورت پلكاني تا سال پاياني برنامه با افزايش اعتبارات مصـوب در سـقف                  

 .رسد گذاري ثابت به اتمام مي  ميليارد ريال با هدف سرمايه۴۵
 وزارت جهـاد    وسيله  به ۱۳۶۸ها و تجهيزات از سال        برنامه ساختمان  «۴۰۱۶۲۰۰۰

 .رسد  به اتمام مي۱۳۸۵ ميليون ريال در سال ۲۶۰,۷۸۳روع و با سقف كشاورزي ش
هـاي اداري وزارت جهـاد        طرح احداث و تهيه و نوسـازي سـاختمان         «۴۰۱۶۲۰۰۱

 متـر مربـع سـاختمان احـداثي از سـال            ۱۶۵,۷۵۱با هدف تكميل و احـداث       » كشاورزي
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 و بـراي سـال       ميليـون ريـال    ۶۹,۳۹۴هاي قبل آن       شروع و اعتبار پرداختي سال     ۱۳۶۸
 ميليون  ۵ نيز با برآورد اعتبار      ۱۳۸۵ ميليون ريال و در سال       ۵ با برآورد اعتبار     ۱۳۸۴

ايـن  . رسـد    به پايـان مـي     ۱۳۸۵ ميليون ريال در سال      ۷۹,۳۹۴ريال در نهايت در سقف      
 .گذاري ثابت دارد طرح ماهيت سرمايه

ها بـا     ختمانآالت و تعميرات اساسي سا      تأمين تجهيزات ماشين  « طرح   ۴۰۱۶۲۰۰۲
هـا از سـال        سـازمان و اسـتان     ۳۱هـاي دامپزشـكي در        هدف تكميل و تعمير ساختمان    

 ۴,۴۰۰ آن   ۱۳۸۴ سازمان دامپزشـكي شـروع و اعتبـار مصـوب سـال              وسيله  به ۱۳۸۱
 ميليـارد ريـال در نهايـت در سـقف     ۶ نيـز  ۱۳۸۵ميليون ريال و بـرآورد اعتبـار سـال      

ايــن طــرح داراي ماهيــت . رســد ايــان مــي بــه پ۱۳۸۵ ميليــون ريــال در ســال ۲۴,۸۶۰
 .گذاري ثابت است سرمايه

با هدف تأمين   » آالت تعميرات اساسي    تأمين تجهيزات و ماشين   « طرح   ۴۰۱۶۲۰۰۳
هـا و مراتـع     سـازمان جنگـل  وسـيله  به ۱۳۸۱ مركز از سال    ۳۲آالت    تجهيزات و ماشين  

 با ۱۳۸۵ر سال  ميليون ريال و د۱۶,۵۰۰ آن ۱۳۸۴كشور شروع و اعتبار مصوب سال  
 ميليـون ريـال     ۴۸,۵۴۷سال پاياني در سقف     و در    ميليون ريال    ۱۹,۵۰۰برآورد اعتبار   

 .اي و اجرايي دارد رسد اين طرح ماهيت هزينه به اتمام مي
 

 »آالت تأمين تجهيزات و ماشين« طرح :۴۰۱۶۲۰۰۴رديف 
واحـدهاي  هـا و      هاي كشاورزي اسـتان     آالت سازمان   با هدف تأمين تجهيزات و ماشين     

 ۵۶,۷۸۲ به مبلغ    ۱۳۸۳سال  هاي قبل تا       با پرداختي سال   ۱۳۸۱توليدي خدماتي از سال     
 ميليـون ريـال و بـرآورد        ۲۳,۱۰۰ بـه مبلـغ      ۱۳۸۴ميليون ريال و اعتبار تصويبي سال       

 ميليون  ۱۰۷,۹۸۲در نهايت در سقف     و   ميليون ريال    ۲۸,۱۰۰ به مبلغ    ۱۳۸۵اعتبار سال   
 دسـتگاه خـودرو   ۶۸۲در ايـن طـرح خريـد        . ام خواهد رسيد   به اتم  ۱۳۸۵ريال در سال    

 .بيني شده است اي و اجرايي پيش سواري و ساير تجهيزات با ماهيت هزينه
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