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الرحمن الرحیم... بسم ا

مرور برخی از نکات

1397الیحه بودجه 



 1397مرور برخی ارقام الیحه بودجه سال 

٢



 1397سال منابع الیحه بودجه خالصه 



 1397سال مصارف الیحه بودجه خالصه 



 1397سال درآمدهاي الیحه بودجه خالصه 
1396قانون بودجه سال مقایسه با در 



وضعیت درآمدها و اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي و 
هزینه اي استان در مقایسه با سایر استان ها



استاناعتبارات هزینه اي انتقالی به 

)میلیارد ریال(اعتبارات هزینه اي انتقالی به استان
جرائم و تخلفات رانندگی شرکت آبفاي روستاییسازمان مدیریتبنیاد شهیدآموزش و پرورش

شهرداریها و دهیاریها
185791086712375,9150,9



 1397مرور برخی نکات تبصره هاي الیحه بودجه سال 

٨



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)3و تبصره  1تبصره ( 

میعانات نفت، صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم - الف :1 تبصره 
.می شود تعیین )%32( درصد دو و سی گاز، صادرات خالص و گازي

باقیمانده بـر عـالوه طرح ها براي )فاینانس( خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف -الف :3 تبصره  
  شوراي .می شود تعیین دالر )30.000.000.000( میلیارد سی ریـالی معادل قبل، سـال سهمیه

  و مالی اقتصادي، فنی، توجیه داراي که دولتی بخش طرح هاي به را مذکور تسهیالت اقتصاد
  و اقتصادي امور وزارت غیردولتی، طرح هاي خصوص در .می دهد اختصاص باشند، زیست محیطی

  و مناسب وثائق أخذ پشتوانه به که عامل بانک هاي از الزم تضمین أخذ از پس است موظف دارایی
.نماید اقدام بازپرداخت ضمانت نامه صدور به نسبت است، شده صادر طرح ها مالکان از کافی

٩



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)4تبصره ( 

:4 تبصره
بابت ملی توسعه صندوق محل از دالر )200.000.000( میلیون دویست مبلغ - الف 

  .می یابد اختصاص تعاونی و خصوصی دانش بنیان شرکت هاي از حمایت

میلیارد هزار چهل مبلغ 1397 سال در مجازند عامل بانک هاي - هـ  
 و تجهیزات خرید براي اختیار در منابع محل از تسهیالت ریال )40.000.000.000.000(

 و پژوهشی و آموزشی مؤسسات و دانشگاه ها کارگاه هاي و آزمایشگاه ها به روزرسانی
.دهند اختصاص فناوري

١٠



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)4ادامه تبصره ( 

  سال ورودي از برداشت به نسبت زیر، جدول براساس می شود داده اجازه دولت به - و
:نماید اقدام ملی توسعه صندوق 1397

١١



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)5تبصره ( 

مقررات و قوانین رعایت با 1397 سال در می شود داده اجازه:
 همچنین و دولتی سازمان هاي و وزارتخانه ها وابسته و دولتی شرکت هاي - الف 

 و علـم پارك هـاي و پژوهشی موسسات و عالی آموزش موسسات و دانشگاه ها
 اوراق ریال )70.000.000.000.000( میلیـارد هـزار هفتـاد سـقف تـا فنـاوري

 خود مالی و اقتصادي فنی، توجیه داراي طرح هاي اجراي براي ریالی اسالمی مالی
 توسـط سـود و اصـل بازپرداخـت و تضمین با می رسد، اقتصاد شوراي به تصویب که

.کنند منتشر خود،
اوراق ریال )260.000.000.000.000( میلیارد هزار شصت و دویست مبلغ تا دولت - ب 

 داراییهاي تملک طرحهاي به واریزي منابع و کند منتشر )ارزي -ریالی( اسالمی مالی
 طرح هاي اعتبارات همچنین و دانشگاهها ساماندهی طرح هاي و نیمه تمام اي سرمایه

  .می یابد اختصاص قانون این اسـتانی سـرمایه اي دارایی هاي تملک

١٢



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)5ادامه تبصره ( 

و صادر را سال سه تا سررسید با و خرید قدرت حفظ با اسالمی خزانه اسناد دولت - ه 
 محصـوالت تضـمینی خرید سرمایه اي، دارایی هاي تملک طرح هاي( طلبکاران به

 تادیه فروش، قیمت با محصوالت تضمینی قیمت مابه التفاوت کشـاورزي، اسـتراتژیک
 و نود سقف تا )برق کنندگان تولید مطالبات و سالمت پایه بیمه هاي سازمان بدهی هاي

.کنـد واگذار ریال )95.000.000.000.000( میلیـارد هـزار پنج

اشخاص به خود قطعی بدهی هاي ،خزانه تسویه )اوراق( اسناد طریق از دولت - و 
  سال پایان تا مربوط مقررات چهارچوب در که خصوصی و تعاونی حقوقی و حقیقی
 از )دولتی مؤسسات و وزارتخانه ها( دولت قطعی مطالبات با شده، ایجاد 1396

 صورت به ریال )30.000.000.000.000( میلیارد هزار سی مبلغ تا مزبور اشخاص
.کند تسویه خرجی -جمعی

١٣



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)6تبصره ( 

داده اجازه )کشور دهیاري هاي و شهرداري ها امور سازمان( کشور وزارت به-  1 - و 
  قانون )39( ماده )2( تبصره وجوه از )%20( بیست درصد 1397 سال در می شود
 که را ریال )7.000.000.000.000( میلیارد هزار هفت معادل افزوده ارزش بر مالیات

 و عمرانی و خدماتی ماشین آالت تأمین براي میگیرد، قرار وزارتخانه آن اختیار در
 یکصد زیر شهرهاي سرمایه اي دارایی هاي تملک طرح هاي هزینه هاي از بخشی تأمین
  درصد سی و )%70( درصد هفتاد نسبت به ترتیب به روستاها و جمعیت نفر هزار

 آالت ماشین خرید نیاز مورد وجوه از قسمتی تأمین یا و مستقیم صورت به )30%(
 .کند هزینه و پرداخت استان هر سهم تفکیک به مذکور،

١٤



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)12تبصره ( 

  بند موضوع اداري هاي مجتمع تاکنون که هایی شهرستان در موظفند استانداران - د 
 پیشرفت% 70 از کمتر یا و نشده ساخته کشوري خدمات مدیریت قانون( 29( ماده )ط(

 مستقر اجرایی دستگاه هاي ملکی ساختمان هاي فروش پیشـنهاد اسـت، داشـته فیزیکی
 از حاصله وجوه شورا، تصویب از پس و ارائه استان برنامه ریزي شوراي به را شهرستان در

 تکمیل صرف موافقتنامه، مبادله از پس و منظور 210201 عمومی درآمد ردیف به را فروش
 است موظف استان برنامه ریزي شوراي .نمایند شهرستان ها همان اداري مجتمع احداث یا

 و اداري سازمان اعالم با و می باشد ساخت حال در اداري مجتمع که هایی شهرستان در
 الزم اعتبار اسـت، فیزیکی پیشـرفت %70 از بـیش کشـور وزارت و کشور استخدامی

.نماید منظور ذیربط استانداري بودجه در را آنها تکمیل براي

١٥



کل کشور 1397الیحه بودجه سال 
)19تبصره ( 

 و خصوصی بخش بیشتر هرچه مشارکت جلب منظور به می شود داده اجازه دولت به 
 نیمه طرح هاي اولویت با( تمام نیمه و جدید منتخب پروژه هاي و طرح ها اجراي در تعاونی

 قالب در بهره برداري، حال در یا شده تکمیل پروژه هاي و طرح ها بهره برداري و )تمام
 واگذاري، جمله از( قرارداد انواع انعقاد به نسبت ،خصوصی- عمومی مشارکت سازوکار

 تمام و اقدام تعاونی و خصوصی بخش با )برون سپاري یا برداري بهره و ساخت مشارکت،
 قبیل از حوزه هایی در خدمات و کاالها تأمین در خود مسئولیت هاي و وظایف از بخشی یا

 بخش به را نگهداري و تعمیر و بهره برداري نوسازي، تجهیز، ساخت، طراحی، پدیدآوري،
.نماید واگذار تعاونی و خصوصی

١٦



مرور برخی از پروژه هاي ملی 
 1397الیحه بودجه سال 

١٧



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي 
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي ) ادامه(
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي ) ادامه(
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي ) ادامه(
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي ) ادامه(
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي 
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي 
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي 
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي 
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



ملیتملک دارایی هاي سرمایه اي طرح هاي 
)ارقام میلیون ریال(                 1397سالالیحه  بودجه              



استان ) استانی ویژه(لیست پروژه هاي ملی استانی 
 1397الیحه بودجه سال 

٢٨



)ارقام میلیون ریال(   استان ) استانی ویژه(پروژه هاي ملی استانی 



)ارقام میلیون ریال( )   ویژهاستانی (پروژه هاي ملی استانی ) ادامه(



)ارقام میلیون ریال(   استان ) استانی ویژه(پروژه هاي ملی استانی 



)ارقام میلیون ریال(   استان ) استانی ویژه(پروژه هاي ملی استانی 



خصوصی -مرور برخی از پروژه هاي مشارکت عمومی 
در استان اصفهان 19موضوع تبصره  

 1397الیحه  

٣٣



الیحه در استان 19موضوع تبصره خصوصی   -عمومیپروژه هاي مشارکت 



الیحه در استان 19موضوع تبصره خصوصی   -عمومیپروژه هاي مشارکت 



جدول طرح هاي مطالعاتی و اجرایی استان اصفهان
  550000-14موضوع ردیف شماره  

  1397الیحه بودجه سال 

٣۶



جدول طرح هاي مطالعاتی و اجرایی استان اصفهان
  550000-14موضوع ردیف شماره  



فهرست طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي 
قانون الحاق ) 23(داراي مجوز کمیسیون ماده 

با اولویت مناطق محروم  

٣٨



)  23(مجوز کمیسیون ماده اي داراي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه 


