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صنا ب و 
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شاورز

ک کمیسیون 

1401محورهای اصلی بودجه سال 

توجه به معیشت خانوار

تامین معیشت 
مردم

ثبات اقتصادی

ن از تولیدکنندگاحمایت 
و مشارکت فعال بخش 
خصوصی در اقتصاد 

کشور
درشازناخالصثابتسرمایهتشکیلیاسرمایهگذاریرشد•

درصدی9حدودمنفیرشدبه99اولماهششدرصدی3.6
.استرسیده1400سالاولماههشش

السدرایرانجهانیبانککسبوکارسهولتگزارشاساسبر•
.استگرفتهقرار127ردهجهانکشور180بیندر2020

درصد8اقتصادیرشد•

نیازمندپایداراقتصادیرشد•
کالن،اقتصاددردرستسیاستگذاریهای

افزایشتولید،هزینههایکاهشمالیات،
...وسرمایهگذاریجذببهرهوری،

90دههدرکشوردراقتصادیرشدعدمبهتوجهبا•
هزینهسبدافزایشبهتوجهبادیگر،طرفازو

حالدرروزبهروزمردمسفرهمردم،مصرفی
سرانهدرآمدکهطوریبهاستشدنکوچکتر
سومیکازبیشگذشتهدههطیایرانیخانوار
همتاسفاندهه،ایندرهمچنینوکردهپیداکاهش
کاهشافرادتوسطروزانهدریافتیکالریمیزان
تمامیمصرفمتوسطهمچنین.استکردهپیدا
مثلاصلیهایخوراکیازدرآمدیهایدهک
نرخوکردهپیداکاهشماهیوگوشتمرغ،برنج،
.استکردهپیداافزایشفقرخطوفقر

رسیدهدرصد32حدودبه1398سالدرفقرنرخ•
.استگذشتهسالدهطینرخباالترینکه

رکود،1397سالازخصوصبهباالتورمنرخ•
ثباعسرانهملىدرآمدپیوستهکاهشواقتصادی

دهطیمکررطوربهایرانیخانوارهایتااستشده
.شوندمواجهرفاهکاهشباگذشتهسال

زیردرنفرمیلیون26.5حدوددر1398سالدر•
.باشندداشتهقرارفقرخط

تورم،افزایشودالرهاینوسانکناردرتحریم•
درتنهاخصوصیبخشوکردهتندتررافقرشیب
کاهشرامصرفشانازدرصد9حدوددههیک

.دادند

در(بیکارینرخوتورمنرخمجموع)فالکتشاخص•
ازوداشتهچشمگیریافزایش98تا93هایسال
.استرسیدهدرصد45بهدرصد25

صنعتبخشدرشغلهرایجادهزینههمچنین•
سالهایطی)میباشدتومانمیلیارد1.5حدود
(.استشدهبرابر6/5بهنزدیک1399تا1394

بانکجهانیایرانواساسگزارشسهولتکسبوکارمرکزی،وزارتصمتوزارتکار،بانک،مرکزپژوهشهایمجلسایران،آمارمرکز:منبعدادهها
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و شمای کلی آن1401اهداف بودجه سال 

تورممهار

اشتغالافزایش

اقتصادیرشد

بیکارینرخکاهش

ندرآمدتوزیعبهبود
ما
تو
د
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لی
می
ر
زا
ه
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بودجهکل

مجموعدرآمدها

مجموعهزینهها

یکسریترازعملیات

1401سال 1400سال 1399سال

زنسبتکسریترازعملیاتیا

بودجهعمومیدولتدرالیحه

301معادل)1401بودجهسال

نسبتبه(هزارمیلیاردتومان

کاهشیافته1400بودجهسال

قالبتهبهدلیلعدمتحق.است

منابعدرآمدیاعمازمالیات،

مالکیت،فروشکاال،جرایمو

غیره،پیشبینیمیشودطی

یشسالکسریترازعملیاتیافزا

.یابد

تالشدولتبرایکنترل

هزینهها،افزایشدوساله

شسنبازنشستگی،افزای

سهممالیاتوحذفارز

تومانی4200
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ک کمیسیون 

1401انقباضی سال / بودجه انبساطی 

درصدی بودجه، 26رشد است و  درصد اعالم شده 43ماهه معادل 9به تورم با توجه ،عمومی کشوربودجه 

.نیستنابراین الیحه بودجه در مجموع چندان انقباضی ب

ه درصد با تمرکز بر ارتقای بهره وری، تسهیل فضای کسب وکار، توسع8، رشد اقتصادی 1401بودجه سال 

اقتصاد را صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی

.هدف قرار داده است
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ک کمیسیون 

1401بودجه عمومی کشور در سال 

مقداراینازکهاستتومانمیلیاردهزار3631حدود1401سالدردولتبودجه:

میلیاردهزار1372)میباشدعمومیبودجهتومان،میلیاردهزار1505حدود

هبودجمابقیو.(استاختصاصیمنابعتومانمیلیاردهزار133وعمومیمنابعتومان

دولتبهوابستهانتفاعیمؤسساتوبانکهادولتی،بانکهایوشرکتها

هزار2231معادلدرصد61ودولتعمومیبودجهراکشورکلبودجهدرصد39حدود

دولتبهوابستهانتفاعیمؤسساتوبانکهادولتی،شرکتهایبودجهراتومانمیلیارد

شینظمبخبرایمجلسکهرااحکامیتمامبودجهوبرنامهسازمان*)میدهدتشکیل

(.استکردهحذفبودگرفتهنظردرشرکتهااینبه

تومانمیلیاردهزار2231بهتومانمیلیاردهزار1571ازدولتیشرکتهایبودجه

.استداشتهافزایشدرصد42نیزبخشاینویافتهافزایش

منابععمومی

دولت

39%

همنابعبودج

شرکتهای

دولتی

61%
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منابع_1401شمای کلی الیحه بودجه سال  

دولتمنابع عمومی 

درآمدها

درآمدهای مالیاتی

از مالکیتحاصلدرآمدهای

دولت

سایر درآمدها

واگذاری دارائیهای سرمایه ای

و از نفتحاصلمنابع

نفتیهایفرآورده

اموالواگذاریو فروش

غیر منقولومنقول

-تملکطرحهایواگذاری

ایسرمایهدارائیهای

واگذاری دارائیهای مالی

فروش اوراق نفت

فروش سایر اوراق

فروش شرکتهای دولتی

ه استفاده از صندوق توسع

ملی

سایر واگذاری دارائیهای 

مالی

(درصدرشد46)میلیاردهزار664.4 (رشددرصد3)میلیارهزار408 (درصدافت30)هزارمیلیارد299

(درصدرشدنسبتبهسالقبل7)هزارمیلیاردتومان1372
مالیتأمینپایدارمنبععنوانبهدرآمدهاسرفصل1401سالبودجهالیحهدر

این.استکردهرشددرصد66حدود1400سالعملکردبینیپیشبهنسبتدولت،

السبودجهالیحهدردرآمدهارقمبرآوردیبیشازحاکیتواندمیتوجهقابلرشد

.باشد1401

(اموالفروشونفتصادرات)ایسرمایههایداراییواگذاریازحاصلمنابع

برآوردیبیشباخودکه)1400سالبودجهقانونعملکردبینیپیشبهنسبت

قابلافزایشاین.استداشتهرشددرصد580حدود(بودهمراهزیادیبسیار

ارزحذفدلیلبهنفتصادراتازحاصلارزتسعیرنرختغییرمحلازتوجه،

یگازمیعاناتخوراکفروشازحاصلمنابعانتقالدلیلبههمچنینوترجیحی

هزار70حدود)نفتازحاصلمنابعسرجمعبه«14»تبصرهازهاپتروشیمی

.استشدهحاصل(تومانمیلیارد

تومانمیلیاردهزار329ازمالیاتیدرآمدهای)مالیاتیدرآمدهایدرصدی61رشد

.(استیافتهافزایش1401سالدرتومانمیلیاردهزار526به1400سالدر

ادامهوشرکتهاواگذاریمنابعکاهشومالیهایداراییواگذاریدرصدی30افت

دولتتملکتداومتمایل

395
455 427

1,277 

408

664

299

1,371 

3.3% 45.9% -30.0% 7.4%

واگذاریداراییهای

سرمایهای

درامدها واگذاریداراییهایمالی منابععمومیدولت

1400قانونبودجه 1401الیحهبودجه تغییرات

میلیاردتومانارقامبههزار
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مصارف_1401شمای کلی الیحه بودجه سال  

درجاریهزینههایتومانمیلیارد965دولت1401سالبودجهالیحهدر

)استداشتهدرصدی5رشدتنها1400سالبودجهبهنسبتکهگرفتهنظر

.(است؟؟؟تحقققابلاندازهچهتاباالتورمبهتوجهبا

درصدی42رشدقبلبهنسبتکهتومانمیلیاردهزار251عمرانیبودجه

.استداشته

تومانمیلیاردهزار1372)1401بودجهالیحهدردولتعمومیمصارف

بینیپیشبهنسبتودرصد1400،46سالاولسقفمصوببهنسبت(

.استیافتهافزایشدرصد68حدودعملکرد

درصد38به1400سالبودجهقانوندرصد60ازایهزینهمخارجرشد

توانمیراامرایندلیلترینمهم.استیافتهتنزل1401بودجهالیحهدر

سهمانهسالیفرماییدعنایت)دانستکارکناندستمزدوحقوقرشدکنترل

تیپرداخودستمزدوحقوقبهمربوطدولتبودجهمصارفازتوجهیقابل

.(استاجتماعیتامین

داراییتملکاعتباراتسهم1401سالبودجهالیحهدر

درصد1400،4سالبودجهقانونبهنسبتایسرمایههای

درمهمیگامکهرسیدهدرصد18بهویافتهافزایش

روندتغییروعمومیگذاریسرمایهتقویتراستای

.است1396سالازاخیرکاهشی

منابعمجموعازنشدهتأمیناحتمالیکسریهمچنین

استدرصد30حدود1400بودجهقانوندردولتعمومی

حدود1401سالبودجهالیحهدرنسبتاینکهحالیدر

.بودخواهددرصد11
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1401اقتصادی در سال رشد 

استشدههدفگذاریآیندهسالبرایدرصدی8اقتصادیرشد،1401سالبودجهدر.

سال6.8منفیازایراناقتصادیرشدپول،بینالمللیصندوقبرآوردهایاساسبر

.میرسد1401سالدردرصد2حدودو1400سالدردرصد2.5به،1398

(1390سالثابتقیمتهایبه)پایهقیمتبه1399سالدرکشوراقتصادیرشد

در)بوددرصد2.5«نفتبدون»ودرصد3.6«نفتبا»ترتیببهقبلسالبهنسبت

درصد7.7تابهتدریجکهبوددرصد2.5منفیاقتصادیرشد1399سالنخستفصل

.(استرسیدهچهارمفصلدر

مقایسهدر.استداشتهتداومنیز1400نخستماههسهدردرصدیهفتحدودرشد

درصد)استبرخورداردرصدی4.7و6.2افزایشازترتیببهقبلسالمشابهدورهبا

به1399سالچهارمماههسهدرنفتبدونونفتباکشورداخلیناخالصتولیدرشد

.(.بوددرصد3.4ودرصد5.4بابرابرترتیب

اولماهه6دراقتصادیرشد(1395ثابتقیمت)مرکزیبانکآمارهایاساسبر

خدماتبخشرشددورهایندرکهرسیده(درصد2.4نفتبدون)درصد3.3به1400

2منفیکشاورزیودرصد15.1نفتدرصد،1.9منفیمعادنوصنایعدرصد،5.7

.استبودهدرصد
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گروهکشاورزی

گروهصنعت

گروهخدمات

(بهقیمتبازار)محصولناخالصداخلی

(بهقیمتبازار)محصولناخالصداخلیبدوننفت

شدهنشانمیدهدتولیدمحصوالتبرآوردهایانجام
نسبتبهدوره1400زراعیوباغیدرنیمهنخستسال

درصدوتولید4.8و-11.3مشابهسالقبلبهترتیب
.تغییریافتهاست-0.7محصوالتاصلیدامی

صندوقبینالمللیپولایران،بانکمرکزیوآمارمرکز:منبعدادهها

،(1390ثابتقیمت)ایرانآمارمرکزآمارهایاساسبر
.استشدهبرآورددرصد5.9حدود
تنخسنیمهرشددرغیرنفتیبخشونفتبخشدوهر

سهممرکزیبانکآماراساسبرکهاندداشتهتاثیر1400
مرکزاساسبرودرصد58مزبور،رشددرنفتبخش
.استدرصد41ایران،آمار
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1401نفت در الیحه بودجه سال 

بشکههزار200ومیلیون1فروشپیشبینی1401سالبودجهالیحهدر

(تنفپیشفروشوصادراتشامل)استشدهگرفتهنظردرروزدرنفت

کاهش)بودروزدرنفتبشکههزار300ومیلیون2امسالرقماینکه

دررقماینکهشدهپیشبینیدالر60نفتبشکههرقیمت.(درصدی48

کلدیگرعبارتبه.(درصدی50افزایش)بوددالر40حدود1400بودجه

24معادل)استریالمیلیاردمیلیون3.8نفتصادراتازدولتسهم

.(کشوربودجهکلازدرصد

هزار145وشدهمنظوردالرمیلیارد3.58گازخالصصادراتبودجهدر

.شدخواهدپاالیشگاههاوپتروشیمیهاتحویلخوراکروزدربشکه

هزار132.5ازاسالمیمالیاوراقانتشار،1401سالدربودجهالیحهدر

.استکاهشیافتهتومانمیلیاردهزار88به1400سالتومانمیلیارد

السدرشدهسررسیداوراقبازپرداختبرایمیتوانددولتآنبرعالوه

.کندمنتشراسالمیمالیاوراقریالمیلیاردهزار100تا1401
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1401نرخ ارز در الیحه بودجه 

یرتاثآزاد،بـازاراسـمیوارزنـرخشـکاففرمایید؛عنایت

کهگونهایبهداردایراناقتصادتورمبرداریمعنیومثبت

درصد3بهمنجرارزنرخشکافدرافـزایشدرصـدیک

.میشودایراندرتورمافزایش

استتومانهزار23دالرتسعیرنرخ.

؟؟؟4200ارز

(آذرماهپایاندردرصد12حدود)نیماوسنادالربینشکاف

ارزحذفوارزنرختغییراتبهتوجهباآنافزایشروندو

0ترجیحی
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قیمترسمیدالر قیمتآزاد

موجب...(ارزمبادلهای،نیماوارزبازارآزادو)چندنرخیبودننرخارز
برایناکارآییاقتصاد،فساداقتصادی،رانتخواریودیوانساالریگسترده

.اجراونظارتبرمصرفارزهایمبادلهایشدهاست

https://www.tgju.org
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1401تورم و الیحه بودجه 

آیندهسالبودجهدرتورمزاعاملچهار

بودجهسقفافزایش

تومانهزار23بهارزنرختغییر

4200ارزحذف

یارانههاافزایش

ورودیحقوقافزایش

درصدرسیدکهدر73.2به97تورمنقطهایخوراکیهاوآشامیدنیهادراسفندسال
درصدکاهشیافت،اما14.8به98مجددادرسال.طولاینسالهاکمنظیراست

.درصدافزایشیابد67مجدداافزایشوبه99ایننرخدرسال
واحد4.9باکاهش1400نرختورمنقطهایخوراکیهاوآشامیدنیهادرآذرماه

.رسیدهاستدرصد41.5درصدینسبتبهماهقبلبه
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روندتورمدردههاخیر

تورمساالنه تورمنقطهایکلاسفندماه تورمنقطهایخوراکیهاوآشامیدنیهااسفند

برای(درصد43.4)،نرختورمساالنه1400درآذرماهسال
درصدو42.7خانوارهایشهریوروستاییبهترتیب

االنههمچنیندامنهتغییراتنرختورمس.درصدمیباشد47
درصدبرایدهک42.7برایدهکهایمختلفهزینهایاز

.است.درصدبرایدهکدوماست46.2نهمتا
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یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

اساسیبرای تامین کاالهای تومانی 4200میلیارد دالر ارز ؟؟؟ اختصاص 

هزار 64پیش بینی می شود حداقل مبلغ )* هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی100اختصاص 

.(میلیارد تومان آن مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم باشد

معیشتیبرای یارانه نقدی و هزار میلیارد تومان 73.8اختصاص 

هزار میلیارد 4مربوط، نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات اعتبار 

.دهددرصدی را نشان می 16نسبت به رقم سال گذشته رشد که**تومان 

یارانه شیر مدارستومان میلیارد 850اختصاص 

در خصوص کشاورزی و امنیت غذایی1401نکات مهم در بودجه سال 

تومانیوجبراناصالحنرخکاالهایاساسی،دارو،یارانهنانوخرید4200هزارمیلیاردتومانیارانهجدیددرسالآیندهبهمردمدرازایاصالحارز100اینالیحهدرخصوصهدفمندییارانههاپیشنهادپرداخت14تبصرهدر*
.تضمینیگندمآمدهاست

(میلیاردتومانبودهاست3450را1400اعتبارنهادههایکشاورزی،تنظیمبازارکاالهایاساسیوضروریوتادیهتعهداتمربوطدرقانونبودجهسال)پیشنهادشدهاست(14)جدولمصارفهدفمندیتبصره18درردیف**
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ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

میلیارد تومان 72مبلغ این از )میلیارد تومان به منظور حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی 162اختصاص مبلغ 

میلیارد تومان سال 180این رقم نسبت به اعتبار که (تملکیمیلیارد تومان اعتبار 90آن مربوط به اعتبار هزینه ای و 

درصد کاهش یافته10گذشته 

200رقم )نسبت به سال قبلدرصدی 50رشد و  *چایخرید تضمینی تومان برای میلیارد 300اختصاص مبلغ 

(1400سال میلیارد تومان 

16رشد ** ) میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی3850مبلغ اختصاص 

(1400میلیارد تومان در بودجه سال 3320به اعتبار درصدی نسبت 

300مبلغاز )از محل بودجه عمومی واکسن و واکسیناسیون دام تومانی برای خرید میلیارد 510پیش بینی اعتبار 

.(درصدی را نشان می دهد70معادل و رشدی 1400میلیارد تومان در قانون بودجه سال 

(میموسسه تحقیقات علوم دا)میلیارد تومان برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1.1پیش بینی 

(ادامه)در خصوص کشاورزی و امنیت غذایی 1401نکات مهم در بودجه سال 

(14)جدولمصارفهدفمندیتبصره22ردیفدر*
(13)تبصره(2)دربند**
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ی، آ
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ک کمیسیون 

.میلیون تومان پیشنهاد شده است122میلیارد و 563هزار و 18بیش از 1401وزارت جهاد کشاورزی در الیحه بودجهبودجه 

ریال،  میلیون 274میلیارد و 10هزار و 21بودجه منابع عمومی وزارت جهاد کشاورزی از محل درآمد عمومی 1401در الیحه بودجه 

هزار و 69میلیون ریال و درآمد اختصاصی از محل کل منابع دستگاه ها 210میلیارد و 573واگذاری دارایی های سرمایه ای یک هزار و 

.پیشنهاد شده استریال میلیون 638میلیارد و 910هزار و 115و منابع عمومی دولت ریال میلیون 484میلیارد و 712

تملک دارایی و سرمایه ریال،  میلیون 942میلیارد و 188هزار و 52مصارف عمومی وزارت جهاد کشاورزی  از محل هزینه ای همچنین 

میلیارد و 973هزار و 24مصارف اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی از محل هزینه ای ریال، میلیون 180میلیارد و 305هزار و 86ای 

.استریال میلیون 250میلیارد و 155هزار و 32و از محل تملک داریی های سرمایه ای ریال میلیون 750

(ادامه)در خصوص کشاورزی و امنیت غذایی 1401نکات مهم در بودجه سال 
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ک کمیسیون 

ون حداکثر شش ماه پس از ابالغ این قاناست قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف ( 35) ماده ( ر)اجرای بند در 

.اقدام نمایدنسبت به ابالغ الگوی کشت

و 9، 1-7ردیف های اصلی جداول )شامل 1401هزینه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در الیحه بودجه اعتبارات 

.را نشان می دهددرصد نسبت به اعتبارات مشابه سال گذشته افزایش 104.8( هدفمندی یارانه ها

افزایش اعتبارات یارانه :  عبارتند از1401شامل ردیف های اصلی، متفرقه و اختصاصی در الیحه بودجه سال رشد اعتبارات هزینه ایدالیل 

وزارت جهاد کشاورزی از محل فروش اموال و اخذ عوارض از صادرات دامبرنامه های نان و خرید تضمینی گندم، تکمیل طرح ها و 

(ادامه)در خصوص کشاورزی و امنیت غذایی 1401نکات مهم در بودجه سال 
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ک کمیسیون 

(ادامه)در خصوص آب 1401نکات مهم در بودجه سال 

تقویتوآبیتنشهایرفعجهتدرتومانمیلیاردهزار22.3به1400بودجهقانوندرتومانمیلیاردهزار9.3ازآبمنابعاعتبارات

.استیافتهافزایشروستایی؛وشهریضروریمناطقبهپایدارآبرسانی

مجازکشاورزیآبچاههایهوشمندوحجمیهای(کنتور)شمارشگرنصبوخریدهایهزینهتأمین

آبدگانکننمصرفازکشورمختلفمناطقاقلیمیواقتصادیشرایطبهتوجهبا:بودجهالیحهدرکشاورزیهایچاهبهایآبافزایش

رشمارشگدارایمجازچاههایبرایوآنهابهرهبرداریپروانهاساسبرهوشمند(کنتور)شمارشگرفاقدمجازچاههایبرایکشاورزی

ریال(600)ششصدمعادلحداکثر،آبخوانهاازآببرداشتمکعبمترهرازایبهآنها،ازمجازبرداشتبراساسهوشمند(کنتور)

هبودریافتکشاورزی،جهادونیرووزرایمشترکدستورالعملمطابقکشاورزاندرآمدمیزانومنطقهغالبکشتبامتناسب

هایطرحاجرایوآبخیزداریبرنامهتعادلبخشی،،،کشاورزیمحصوالتبیمهصندوقطریقازخشکسالیازدیدهخسارتکشاورزان

.گرددمیپرداختآببهرهوریافزایش

رددمیگمحاسبهکشاورزیفعالیتهایمصوبنرخبههاشهرکایندرمستقرواحدهایوکشاورزیشهرکهایدرمصرفیآبتعرفه.

نسبتآبعادالنهتوزیعقانون(45)ماده(ه)بندوفقغیرمجازچاههایخصوصدر:مجازغیرچاهحفرجریمه

سهرحداکثمترمکعبهرازایبهچاهانسدادزمانتاآببرداشتمیزانبهمربوطجریمهواقدامچاههاایننمودنالمنفعهمسلوببه

.یگرددمدریافتمیشود،تعییننیرووزیردستورالعملحسبکهسفرهمخزنکسریحجموسفرهافتبامتناسبریال(3،000)هزار



17

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

(ادامه)در خصوص تجارت محصوالت کشاورزی 1401نکات مهم در بودجه سال 

ایرانیشرکتهایازراخودخریداولویتمساویشرایطدردامیوکشاورزیمحصوالتوارداتدراستمکلفدولت

.(8تبصرهمردیفدر)دهدقرارفراسرزمینیکشاورزیحوزهدرفعال

ولحمیارانهاوراسیا،اتحادیهوهمسایهکشورهایبهویژهبهکشاورزیمحصوالتصادراتتوسعهازحمایتمنظوربه

سوختنرخبامعادلفوقمقاصدبهکشاورزیمحصوالتحاملباریهواپیماهایسوختقیمتمحاسبه)هوایینقل

.گرددمیتامینقانوناین41شمارهایهزینهردیفمحلاز(مسافربریهواپیماهایبهتحویلی
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ک کمیسیون 

شدهپیشبینیتنمیلیون7.3میزانبهباغیوزراعیتولیداتافزایشبرایالزممنابعآیندهسالبودجهدر

هکتارهزار900برایکشاورزیاراضیمالکیتسندصدورونگاریحدالزممنابعاختصاص

آبخیزداریهکتاریمیلیون1.2افزایش

زهکشیوآبیاریشبکههکتارهزار10ازبهرهبرداریوتکمیل

استبودجهایبرنامهاهدافدیگرازدرصد58به10ازداخلینژادجوجهتولیددراتکاییخودضریبافزایش.

صندوقاینمنابعتقویتدرصد27به18ازکشاورزیبیمهپوششسطحافزایش

اهداف بخش کشاورزی
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ک کمیسیون 

بخش کشاورزیبرخی درآمدهای 
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صدورسندمالکیتاراضیکشاورزی

اخذعوارضوارداتمیوه،سبزیجاتوسمومکشاورزی

قانونتشکیلوزارتجهادکشاورزی12منابعحاصلازماده

گوشتقرمزومرغوارداتاخذعوارض

عوارضوارداتسموم،داروهایدامپزشکیآمادهمصرفوواکسنهایطیور

اخذمابهالتفاوتازکاالهایوارداتیکشاورزی

قانوننظامجامعدامپروری12قانوننظارتشرعیبرذبحوصیدوماده

میلیاردتومانارقامبه
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ک کمیسیون 

1401معایب الیحه بودجه 

بودجهکسریونفتیدرامدهاینظیربودجهارقامواقع،ازبیشبرآورد

سرمایهبازارازاستقراضطریقازدولتنیازموردمالیمنابعازبخشیتامین

سرمایهگذاریافتوبانکیسیستمناکارآمدیادامه

عمومیخدماتانجامجهتدرموازیسازمانهایحذفودولتسازیکوچکبهتوجهعدم

واگذاریدولت،حجمکاهشنظیرقانوناهدافبهامااست؛شدهتمدید1401سالبرایششمبرنامهقانون

.استنشدهچندانیتوجهبانکی،نظاماصالحوتعاونیوخصوصیبخشبهکارها

منضبطدهندگانمالیاتبهمالیاتیفشار

جاریبودجهبهتخصیصاولویت

آنواقعیغیربرآوردوارزبودننرخیچندادامه

شودارایهجدیراهکارتولیدرونقوتورمیرکودشرایطازخروجبرای.

مربوطتنهاموضوعاینواستشدهگرفتهنظردرمیعاناتونفتفروشمحلازتومانمیلیاردهزار400حدود1401سالبودجهالیحهدر)دالربهبودجهوابستگی

محلازنیزمیلیاردهزار200تا150حدودنیز14تبصرهدر.بودخواهدنفتوزارتسهموملیتوسعهصندوقبهمربوطنیزدرآمدهاازدیگریبخشومیشوددولتسهمبه

(.استنشدهلحاظبودجهسقفدرکهشدهدیدهدالریمنابعبودجهازدیگرینقاطدراینکهضمنشدهگرفتهنظردرنفتیفرآوردههایصادرات

اعتباریپرداختنظاماجرایعدم
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1401چالش های حوزه کشاورزی و غذا در سال 

سهمکاهشادامه)جامعهدرآمدیپاییندهکهایمعیشتیوضعیتشدنبدترومردمخریدقدرتوملیپولارزشمجددکاهش

(داخلیناخالصتولیدازخصوصیبخشنهاییمصرف

جامعهپاییندهکسهدرخصوصاخانوارمالیتوانکاهشبدلیلغذاییاقالمتقاضایافت

تورمنرختشدیدوتحریک

داخلیناخالصتولیدازکشاورزیبخشسهمکاهشادامه

بازارتنظیماجراییاموردردولتگریتصدی

1401سالدر(نیمایی؟؟نرخ)تامینوتخصیصمیزاناساسی،کاالهایارزنرخدرابهامات

جهانی،تهایقیمافزایشنیما،ارزقیمتافزایشنیمایی،بهترجیحیارزنرختغییرافزایشنظیردالیلیاساسیکاالهایقیمتافزایش

.توزیعوتولیدتامین،هزینههایسایرافزایشنقل،وحملهزینهافزایش

وذخایرافتاولیه،موادتامینعدمنظیربدالیلیاساسیکاالهایعرضهکاهش...

ترجیحیارزحذفازپسخصوصاًمناسبحمایتعدمصورتدرغذاییصنایعمشکالتافزایش

ارتقایبرایصحیحبرنامهریزیعدمصورتدرغذاییوکشاورزیمحصوالتصادراتیبازارهایدادندستازوفرصتسوزیادامه

تولیدیمحصوالتکیفیت
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با سپاس از توهج شما

.آسیب شناسی جامع صادرات در گزارشات آتی ارائه خواهد شد

raybindoc@yahoo.com
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تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم

گیریواحداندازهنامشاخص
سالپایه
1395

1400
متوسطدربرنامهششم

(درصد)

8( متوسط رشد ساالنه)138320953078هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت تولیدناخالصداخلی

7.6( متوسط رشد ساالنه)13831.261.36میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت تولیدسرانه

2.8( متوسط رشد ساالنه)100115(1395=100)شاخص وریکلعواملتولیدبهره

تشکیلسرمایهثابتناخالص
هایمصرفیکلهزینه

1383هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 
1383هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 

440

1197

1160

1524

21.4( متوسط رشد ساالنه)
5( متوسط رشد ساالنه)

بدون)صادراتغیرنفتیکاالوخدمات
(معیاناتگازی

21.7( متوسط رشد ساالنه)42150112739میلیون دالر

وارداتکل

نقدینگی

میلیون دالر

هزار میلیارد ریال

69967

13003

152497

28508

16.9( متوسط رشد ساالنه)
17( متوسط رشد ساالنه)

8.8( متوسط برنامه)9.79.7درصدنرختورم

10.2( متوسط برنامه)12.66.8درصدنرخبیکاری

برنامهششم:منابع
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ساختار بودجه بخش کشاورزی

کشاورزینهادهاییذیلردیفبودجهوزارتجهاد:

عشایریامورسازمانهای

برنامهریزیکشاورزیموسسهپژوهشو

نباتاتسازمانحفظ

فقیهچایکشور،نهادنمایندهولیسازمان

نصرموسسهجهاد

کشورسازماناموراراضی

کشورشرکتسهامیپشتیبانیاموردام

کشاورزیشرکتمادرتخصصیخدمات

شرکتمادرتخصصیبازرگانیدولتیایران

مراتعوآبخیزداری،موسسهواکسنوسرمجنگلها،شیالتایران،سازمانسازمان:بخشهایکشاورزیدارایردیفمستقل

سازیرازی،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیوسازماندامپزشکیکشور،سازمانمرکزیتعاونروستاییایرانو

.جداگانهدرالیحهبودجههستندردیفهایکشاورزیدارایشهرکهایشرکت
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وزارت جهادکشاورزی1401خالصه بودجه 

میلیونریالبهمبالغ
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وزارت جهادکشاورزی1401خالصه بودجه 

میلیونریالبهمبالغ
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ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

وزارت جهادکشاورزی1401خالصه بودجه 

میلیونریالبهمبالغ



28

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

وزارت جهادکشاورزی1401خالصه بودجه 

میلیونریالبهمبالغ



29

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

(بخش کشاورزی)بودجه شرکت های دولتی 

میلیونریالبهمبالغ



30

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

(مرتبط با کشاورزی) بودجه شرکت ها بر حسب برنامه و فعالیت 



31

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

(مرتبط با کشاورزی) بودجه شرکت ها بر حسب برنامه و فعالیت 



32

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

(مرتبط با کشاورزی) بودجه شرکت ها بر حسب برنامه و فعالیت 



33

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

1401یارانه ها در بودجه سال 

مبالغبهمیلیاردریال



34

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

1400نیمه نخست رشد محصول ناخالص داخلی در 



35

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

رشد محصول ناخالص داخلی در دهه اخیر

مرکزآمارایران:ماخذ


