
  مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان

 معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

الرحمن الرحیم... بسم ا  

 بررسی برخی از نکات

1398الیحه بودجه سال   



 اهم خط مشی ها و سیاست های تنظیم 

 1398الیحه بودجه سال 
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  با بودجه الیحه تنظیم و اقتصادی امور پیشبرد برای 1398 سال در دولت
   :است مواجه زیر های دشواری

 

پزشکی، تجهیزات دارو،) اساسی کاالهای برای ویژه به نیاز مورد ارز تأمین  

 (...و دامی و کشاورزی های نهاده
 

اشتغال حفظ و تولید از حمایت 
 

مردم غذایی امنیت و سالمت تأمین  
 

برق و آب به پایدار دسترسی کردن فراهم   
 

دنیا مالی نظام با ارتباط برقرار چگونگی   

 



 1398اهداف بودجه در سال 

 

 :از عبارتند 1398 سال در بودجه اهداف مهمترین 
 

  ها تحریم با فعاالنه مقابله   

  اشتغال و تولید از صیانت    

  تورم و بیکاری مهار  

  نفت به بودجه وابستگی تدریجی قطع   

  اقتصاد آوری تاب افزایش   
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 1398جهت گیری های بودجه سال 

 

نفتی غیر عمومی منابع تجهیز   

بودجه در مالی  انضباط به اهتمام 

کارایی افزایش جهت در اداری نظام اصالح 

ای سرمایه های دارایی تملک های طرح ساماندهی 

دولت به وابسته مؤسسات و ها بانک دولتی، های شرکت وری بهره افزایش و توانمندسازی   

عملکرد بر مبتنی ریزی بودجه   

عمومی خدمات و کاال ارائه در کشور های ظرفیت و اقدامات کلیه افزایی هم و همگرایی  
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 1398جهت گیری های بودجه سال 

 

 تجهیز منابع عمومی غیر نفتی: 

مالیاتی فرار از جلوگیری و مالیاتی درآمدهای سهم افزایش برای مالیاتی کوشش و ظرفیت ارتقاء 

دولتی های شرکت سهام سود به مربوط تکالیف انجام و دولت قانونی حقوق کلیه دریافت  

هزینه – درآمد و اختصاصی درآمدهای ساماندهی و تداوم  

دولتی مؤسسات و ها بانک ها، شرکت اجرایی، های دستگاه های دارایی سازی مولد و واگذاری 

آنها های دارایی شناسایی طریق از بازنشستگی های صندوق کسری ساماندهی برای اصالحی اقدامات   

مالی اوراق از مؤثر استفاده 

استانی هزینه – درآمد انگیزشی نظام ایجاد 

انتفاعی های طرح محل از اجرایی های دستگاه دریافتی وجوه بازپرداخت به توجه 
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 1398جهت گیری های بودجه سال 

 

  بودجه و اصالح نظام اداری در جهت افزایش کاراییمالی در انضباط به اهتمام: 
 

اجرایی های دستگاه موازی عملیات حذف   

ها گری تصدی واگذاری و گری تصدی و حاکمیتی وظایف احصاء   

دولت سازی چابک و الکترونیک دولت تکمیل     

بودجه قانون (4) شماره پیوست چارچوب در اجریی های دستگاه های برنامه سازی محدود 
 

مربوط سامانه با مطابق عمومی های بودجه طریق از حقوقی و حقیقی اشخاص به کمک گونه هر ساماندهی  
   بودجه و برنامه سازمان در

 

و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، از اعم اجرایی های دستگاه عملیاتی واحدهای اداره و برداری بهره ،واگذاری  
   خدماتی

مختلف های شیوه با دولتی بخش های پروژه و ها طرح اجرای در خصوصی – عمومی مشارکت قرارداد انجام   
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 1398جهت گیری های بودجه سال 

 

 ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: 
 

 

دارایی تملک های طرح کردن آور سود خصوص در اقتصادی هماهنگی عالی شورای مصوبه اجرای 

   خصوصی بخش گذاری سرمایه برای جذابیت ایجاد و ای سرمایه های
 

جدید ای سرمایه های طرح شروع پیشنهاد ممنوعیت 
 

1398 سال در برداری بهره قابل و باال فیزیکی پیشرفت با های طرح اعتبار تأمین و گذاری اولویت 
 

بهره تکمیل، برای خصوصی بخش سرمایه، بازار بانکی، منابع دولت، منابع از تلفیقی استفاده 

  ای سرمایه های دارایی تملک های طرح برداری
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 1398سال  دجهجهت گیری های بو

 

توانمند سازی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت: 
 

  نگردد شروع ها شرکت داخلی منابع محل از جدید گذاری سرمایه های پروژه و ها طرح.   
 

  و خارجی و داخلی مالی بازارهای در مالی اوراق از گذاری سرمایه برای ها شرکت نیاز مورد مالی منابع    

 .گردد تأمین خارجی مالی تسهیالت
 

 گردد انجام مقاومتی اقتصاد های سیاست براساس مصرفی الگوی اصالح و ها هزینه در جویی صرفه. 
 

 شود اصالح پلکانی گذاری نرخ بر تأکید با شده تمام قیمت با متناسب شده ارائه کاالهای قیمت.   
 

 نمایند اقدام عملکرد بر مبنی ریزی بودجه اجرای به نسبت عمومی مجامع.   
 

 گردد تسریع اساسی قانون (44) اصل چارچوب در دولتی های شرکت واگذاری در.   
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 1398جهت گیری های بودجه سال 

 

  بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  : 
 

باشند عملکرد بر مبتنی بودجه تهیه به ملزم اجرایی های دستگاه. 
 

 شود ارائه ساالنه بودجه با جهت هم و متناظر ها دستگاه اجرایی و ساالنه برنامه. 
 

در اند نکرده یابی هزینه شده تمام بهاء روش به را خود فعالیت که اجرایی های دستگاه 

 .شد خواهند محدودیت دچار اعتبارات افزایش
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 1398جهت گیری های بودجه سال 

 

 همگرایی و هم افزایی کلیه اقدامات و ظرفیت های کشور در ارائه کاال و خدمات
 :عمومی

 

بودجه کننده تصویب قانونی مراجع استقالل حفظ ضمن بودجه و برنامه سازمان 

  ارائه ها دستگاه به ای هزینه و گذاری سرمایه های اولویت درباره را الزم رهنمودهای

  .کرد خواهد
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 چارچوب الیحه بودجه کل کشور

 1398در سال  
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در مقایسه                                                     1398 خالصه منابع بودجه سال
 1397  با سال

13 

(هزار میلیارد ریال)                                                                  

درصد سهم  1398سال  1397سال  شرح
1397   

درصد سهم 
 (درصد)رشد  1398

% 17.5 2087 2162 درآمدهای عمومی  12%  -3.5 

% 8.5 1480 1075 واگذاری دارایی های سرمایه ای  9%  38 

%5 510 630 واگذاری دارایی های مالی  3%  -19 

%31 4077 3867 جمع منابع عمومی دولت  24%  5.4 

%5 709 571 درآمد اختصاصی دولت  4%  24.2 

%36 4786 4438 جمع منابع بودجه عمومی دولت  28%  7.8 

منابع شرکت های دولتی و مؤسسات و  
... 8391 12747 69%  75%  51.9 

%5 501 598 کسر اقالم دوبار منظور شده  3%  16.2-  

%100 17032 12231 منابع بودجه کل کشور  100%  39.3 



در مقایسه                                                         1398خالصه مصارف بودجه سال   
 1397با سال 

(هزار میلیارد ریال)              

سهم  درصد 1398سال  1397سال  شرح
1397 

درصد سهم 
 (درصد)رشد  1398

%24 3207 2940 هزینه های عمومی  19%  9.1 

%5 620 620 تملک دارایی های سرمایه ای  4%  0.0 

%3 250 308 تملک دارایی های مالی  1%  -18.8 

%24 32% 4077 3868 جمع مصارف عمومی دولت  5.4 

%5 709 571 مصارف درآمد های اختصاصی  4%  24.2 

%37 4786 4439 جمع مصارف بودجه عمومی دولت  28%  7.8 

مصارف شرکت های دولتی و مؤسسات  
%68 12747 8391 ...و   75%  51.9 

%5 501 598 کسر اقالم دوبار منظور شده  3%  16.2-  

%100 17032 12231 مصارف بودجه کل کشور  100%  39.3 
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 مصارف عمومی دولتو منابع مقایسه سهم 
 98و  97سال  
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 98درصد سهم سال  97درصد سهم سال  شرح

   منابع

%56 سهم درآمدها از منابع عمومی دولت  51%  

%28 سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از منابع عمومی دولت  36%  

%16 سهم واگذاری دارایی های مالی از منابع عمومی دولت  13%  

   مصارف

%76 سهم هزینه ها ازمصارف عمومی دولت  78%  

%16 سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت  15%  

%8 سهم تملک دارایی های مالی از مصارف عمومی دولت  7%  



   1397با  مقایسهدر  1398دولت در سال عمومی منابع خالصه 

16 

 درصد رشد 1398درصد سهم  1397درصد سهم  1398سال  1397سال  (ارقام هزار میلیارد ریال)شرح                                         

-3.5 100 100 2087 2162 درآمدها    
 8 74 66 1536 1421 درآمدهای مالیاتی  

 0 0 0 0 0 درآمدهای ناشی از کمک های اختصاصی
-33 12 17 253 377 درآمدهای حاصل از مالکیت دولت    

-11 5 5 98 110 درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات    
-35 2 4 50 77 درآمدهای حاصل ازجرائم    

-15 7 8 150 177 درآمدهای متفرقه  
 38 100 100 1480 1075 واگذاری دارایی های سرمایه ای  

 43 93 89 1370 959 منابع حاصل از ارزش  صادرات نفت و گاز
 8 4 5 55 51 سایر منابع حاصل ازنفت و فرآورده های نفتی

 73 3 2 45 26 و غیرمنقولمنقول اموال -واگذاریمنابع حاصل از فروش و 

-75 1 4 10 40 منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارائی های سرمایه ای  

-19 100 100 510 630 واگذاری دارائی های مالی    

 14 86 61 440 385 منابع حاصل از فروش وواگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی

-100 0 0 0 3 منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی    
 0 0 0 0 0 منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی  

-5 4 3 21 22 منابع حاصل از دریافت اصل وامها    
-46 7 11 36 67 منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی    

 60 2 1 8 5 منابع حاصل از برگشتی سالهای قبل  
-99 0 23 1 144 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی    

 0 1 1 4 4 منابع حاصل از سایر واگذاری ها  
 انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی  

 0 0 0 0 0 اشخاص حقیقی و حقوقی  -

 5.4     4077 3868 جمع منابع عمومی دولت
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 1397در مقایسه با  1398سال دولت در مصارف عمومی  خالصه
( ارقام هزار میلیارد ریال)شرح                                                    1397درصدسهم   1398سال  1397سال   1398درصدسهم   درصد رشد 

 9.1 100 100 3207 2940 هزینه ها
 29 30 25 952 737 جبران خدمت کارکنان 

 0 7 9 234 265 استفاده از کاالها و خدمات 
-100 0 0 0 1 هزینه های اموال و دارائی   

 23 4 3 116 94 یارانه 
-16 2 3 65 77 کمک های بال عوض   

 20 38 35 1226 1022 رفاه اجتماعی 
-17 19 25 614 744 سایر هزینه ها   

 0 100 100 620 620 تملک دارایی های سرمایه ای 
 1 74 73 456 451 ساختمان و سایر مستحدثات 

 3 13 13 81 79 ماشین آالت وتجهیزات 
 0 0 0 1 1 سایر دارایی های ثابت 

 0 0 0 0 0 استفاده از موجودی انبار 
 0 0 0 0 0 اقالم گرانبها 

 50 0 0 3 2 زمین 
-10 13 14 78 87 سایر دارایی های تولید نشده   

-18.8 100 100 250 308 تملک دارایی های مالی   
-56 11 20 27 61 اعتبارات موضوع واگذاری سهام   

-17 77 75 192 230 باز پرداخت اصل اوراق مالی   
 0 1 1 2 2 باز پرداخت اصل تسهیالت بانکی

-50 0 1 1 2 تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل   

 115 11 4 28 13 بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات 

 0 0 0 0 0 واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
 0 0 0 . 0 سرمایه گذاری ،کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی 

 5.4     4077 3868 جمع مصارف عمومی دولت
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(       میلیارد ریال)  

 (درصد)رشد  الیحه 1398سال  قانون 1397سال  شرح
 18.7 1150301 969473 درآمدهای استان ها

 18.3 84054 71049 درآمدهای استان اصفهان
-10.5 46278 51726 اعتبارات تملک استان ها    

-10.6 1990 2225 اعتبارات تملک استان اصفهان  
 14.2 100505 88000 اعتبارات قانون استفاده متوازن استانی استان ها

 13.9 3502 3074 اعتبارات قانون استفاده متوازن استانی استان اصفهان
 16.4 43075 37000 اعتبارات قانون استفاده متوازن ملی و استانی ویژه کشور

 16 1500 1293 اعتبارات قانون استفاده متوازن ملی و استانی ویژه استان اصفهان
 36.3 12702 9318 درصد مالیات بر ارزش افزوده استان ها 0.27اعتبارات 
 42.8 464 325 درصد مالیات بر ارزش افزوده  اصفهان 0.27اعتبارات 

 8.3 55020 50800 اعتبارات سه درصد حاصل از صادرات نفت و گاز استان ها
 8.2 821 759 اعتبارات سه درصد حاصل از صادرات نفت و گاز استان اصفهان

 8.8 257580 236844 جمع کل تملک دارایی های سرمایه ای استان ها
 7.9 8279 7676 جمع کل تملک دارایی های سرمایه ای استان اصفهان

 22.7 140718 114715 اعتبار هزینه ای استان ها
 27.1 7929 6240 اعتبار هزینه ای استان اصفهان

 13.3 398298 351559 جمع کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان ها
 16.5 16208 13916 اصفهاناستان جمع کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 
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وضعیت درآمدها و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای  
 استان در مقایسه با سایر استان ها



 ها در سرجمع درآمدهای استانی استان سهم 
 (درصد) 1398سال 
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 سهم استان ها در سرجمع اعتبارات هزینه ای
 (درصد) 1398سال 
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سهم استان ها در سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال  
 (درصد) 1398
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 مرور برخی نکات ماده واحده و تبصره های
  1398الیحه بودجه سال 

24 



 كل كشور 1398بودجه سال الیحه        
 (ماده واحده) 

 
هفت و سی و یکصد و هزار هفت و هفتاد و میلیون چهار مبلغ تا شود می داده اجازه دولت به 

 و نماید ابالغ را دولت عمومی مصارف از ریال (4.077.137.001.000.000) میلیون یک و میلیارد
 از حاصل منابع ویژه به ) مصوب ارقام به نسبت قانون این عمومی منابع مازاد وصول محل از

 برداشت همچنین و ساختاری اصالحات ،(گاز صادرات خالص و گازی میعانات خام، نفت صادرات
  میلیارد هزار چهارصد سقف تا را قانون این عمومی مصارف ، ملی توسعه صندوق از مجاز

 :دهد افزایش زیر شرح به ریال (400.000.000.000.000)
ششم برنامه قانون (106) ماده اجرای بابت ریال (200.000.000.000.000) میلیارد هزار دویست 

 توزیع مسلح نیروهای كل ستاد و كشور بودجه و برنامه سازمان تفاهم با اعتبار این .توسعه
 .می گردد

جدول در مندرج ردیفهای اعتبارات  بابت  ریال (200.000.000.000.000) میلیارد هزار دویست 
 .قانون این (21) شماره

 و زمان .یابد می افزایش میزان همین به 1398 سال در كشور كل بودجه سقف حکم، این اعمال با 
 داری خزانه به واریزی روند با متناسب و مذكور منابع تحقق از اطمینان از پس صرفا اجرا نحوه

 .گردد می اقدام و تعیین كشور بودجه و برنامه سازمان توسط كشور، كل
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 كشور كل  1398بودجه سال الیحه             
 (بند الف و بند ه  :  1تبصره ) 

 
1 تبصره:   

خالص و گازی میعانات خام، نفت) نفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم -الف 

 (.بود (%32) معادل 1397 سال)  .می شود تعیین (%20) درصد بیست (گاز صادرات

 دریافتی منابع از ریال میلیارد هزار شصت مبلغ سقف تا است مکلف ایران نفت ملی شركت - ه  

 اجرایی دستگاه های به ماهانه صورت به را پاالیشگاهها و پتروشیمی ها به تحویلی مایع خوراک

 دو) :نماید پرداخت مربوط پروژه ها ی مصرفی قیر خرید برای زیر سهمیه های سقف در ذی ربط

 (1397 سال مبلغ برابر

- راههای شبکه آسفالت روكش جهت شهرسازی و راه وزارت اختیار در (%50) درصد پنجاه  

 و مهر مسکن پروژه های شهری، بازآفرینی هدف محالت معابر و روستایی و فرعی اصلی،

 كشور فرودگاههای
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه              
  (ادامه بند ه  : 1تبصره ) 

 
 

(كشور دهیاری های و شهرداری ها امور سازمان) كشور وزارت اختیار در (%13) درصد سیزده 

   نفر هزار پنجاه زیر جمعیت با شهرهای معابر آسفالت جهت

آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان) كشاورزی جهاد وزارت اختیار در (%17)  درصد هفده 

 (مالچ) خاک پوش جهت (كشور

روستاها بهسازی و معابر آسفالت جهت اسالمی انقالب مسکن بنیاد اختیار در (%17) درصد هفده 

 دهیاری ها با مشاركتی های (پروژه) طرح انجام و

كشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان اختیار در مدارس نوسازی جهت (%3) درصد سه 
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 كل كشور 1398الیحه بودجه سال              
 (بند الف: 3تبصره ) 

 
 

باقی مانده بر عالوه طرحها برای (فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف -الف  :3 تبصره 

  سال معادل) می شود تعیین دالر (30.000.000.000) میلیارد سی ریـالی معادل  قبل، سـال سـهمیه

  نیز دانش بنیان شرکتهای و غیردولتی عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی بخشهای طرحهای .(1397

 بازپرداخت و کنند استفاده مذکور تسهیالت از می توانند عامل بانکهای به الزم تضمین های سپردن با

 .شد خواهد پرداخت  و تأمین طرح عایدات محل از مذکور طرحهای از یک هر سود و اصل

و مالی اقتصادی، فنی، توجیه دارای که دولتی بخش طرحهای به را مذکور تسهیالت ... اقتصاد شورای  

 از دالر (1.000.000.000 ) میلیارد یک است مجاز دولت .می دهد اختصاص باشند، زیست محیطی

 و مالی مؤسسات و بانکها منابع از استفاده برای را فوق الذکر (فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت

  و عالی آموزش مؤسسات دانشگاهها، کارگاههای و آزمایشگاهها تجهیز منظور به بین المللی توسعه ای

 محل از آن، بازپرداخت و دولت تضمین با دولتی حرفه ای و فنی آموزش مراکز و فناوری و پژوهشی

 .نماید تأمین عمومی بودجه اعتبارات
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (بند ج و بند د: 4تبصره ) 

 
  میلیارد هزار چهل مبلغ 1398 سال در مجازند عامل بانکهای - ج :4 تبصره

 صرفاً تجهیزات خرید برای اختیار در منابع محل از تسهیالت ریال (40.000.000.000.000)
 و آموزشی مؤسسات و دانشگاهها كارگاههای و آزمایشگاهها به روزرسانی و تخصصی
 و وزارتخانه ها توافق مورد فهرست براساس اسالمی آزاد دانشگاه و فناوری و پژوهشی

 محل از آنها امنای هیأت تصویب با و كشور بودجه و برنامه سازمان و ذی ربط سازمان های
 و برنامه سازمان پیشنهاد به بند این اجرایی آیین نامه .نمایند پرداخت اختیار در اموال توثیق

 علوم،» وزارتخانه های ایران، اسالمی جمهوری مركزی بانک همکاری با و كشور بودجه
 به قانون این ابالغ از پس ،«پزشکی آموزش و درمان بهداشت،» و «فناوری و تحقیقات

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب
خارجی مالی تأمین كننده با قرارداد عقد از پس می شود داده اجازه دولت به -د 

  خارجی مالی تسهیالت (%15) درصد  پانزده سهم تأمین به نسبت را الزم قانونی اقدامات
 ملی توسعه صندوق محل از برق و آب صنعت طرحهای و ریلی طرحهای برای (فاینانس)

 .آورد به عمل
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه        
 (بند الف: 5تبصره ) 

 
مقررات و قوانین رعایت با 1398 سال در می شود داده اجازه: 

 

ریال (45.000.000.000.000) میلیارد هزار پنج و چهل سقف تا دولتی شركتهای -الف  
 و مالی اقتصادی، فنی، توجیه دارای طرحهای اجرای برای ریالی اسالمی مالی اوراق
 اصل بازپرداخت و تضمین با می رسد، اقتصاد شورای به تصویب كه خود محیطی زیست

 .كنند منتشر خود، توسط سود و
طرحهای به را حاصل منابع و منتشر (ارزی -ریالی) اسالمی مالی اوراق دولت -ب 

 در مندرج دانشگاهها ساماندهی طرحهای و نیمه تمام سرمایه ای دارایی های تملک
 و استانی سرمایه ای دارایی های تملک طرحهای اعتبارات ، (1) شماره پیوست

 دارایی های تملک طرحهای نشده پرداخت تعهدات همچنین و متفرقه ردیف های
 .دهد اختصاص قانون این یافته خاتمه سرمایه ای
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه            
 (و -ه  -بندهای د: 5ادامه تبصره ) 

 
سازمان) كشور وزارت تأیید با آنها به وابسته سازمان های و كشور شهرداری های -د 

  میلیارد هزار پنج و پنجاه سقف تا (كشور دهیاری های و شهرداری ها امور
 با و خود تضمین با ریالی اسالمی مالی اوراق ریال(55.000.000.000.000)

 حداقل .كنند منتشر شهرداری ها همان توسط آن سود و اصل بازپرداخت
 و حمل و شهری قطار طرحهای به بند این موضوع اوراق سقف از (%50) پنجاه درصد

   .می یابد اختصاص شهری نقل
را سه سال تا سررسید با و خرید قدرت حفظ با ... اسالمی خزانه اسناد دولت، - ه 

 ریال (130.000.000.000.000) میلیارد هزار سی و یکصد سقف تا طلبکاران به و صادر
  .كند واگذار

و حقیقی اشخاص به خود قطعی بدهیهای خزانه، تسویه اسناد طریق از دولت-1 -و 
  سال پایان تا مربوط مقررات و قوانین چهارچوب در كه (خصوصی و تعاونی) حقوقی
 هزار بیست مبلغ تا مزبور اشخاص از دولت معوق قطعی مطالبات با شده، ایجاد 1397

 .كند تسویه خرجی -جمعی به صورت ریال (20.000.000.000.000) میلیارد
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 كل كشور 1398سال بودجه الیحه            
 (بند و: 5ادامه تبصره ) 

 
قطعی مطالبات متقاضیان، درخواست درصورت می شود داده اجازه دولت به -2 -و 

 شركتهای غیردولتی، عمومی نهادهای ،(تعاونی و خصوصی) حقوقی و حقیقی اشخاص
 و قوانین چهارچوب در كه تکالیفی بابت  مقدسه آستان های و اتحادیه ها بانکها، دولتی،
 بانکها به یادشده اشخاص بدهی با ... است شده ایجاد 1396 سال پایان تا مربوط مقررات

 تسویه اسناد انتشار طریق از خرجی -جمعی صورت به غیربانکی اعتباری مؤسسات و
 .می شود ثبت مركزی بانک به دولت بدهی عنوان به مزبور مبلغ .نماید تسویه ... خزانه،

 مؤسسه و بانک هر بدهی تسویه مجاز سقف .است ممنوع محل این از پولی پایه افزایش
 .می شود تعیین ماه خرداد پایان تا حداكثر بانک این توسط مركزی بانک به اعتباری

2-1- به اولویت  با را جزء این موضوع مبلغ (%20) درصد بیست سقف تا است مجاز دولت 
 .دهد اختصاص اجتماعی تأمین سازمان قطعی و حسابرسی شده مطالبات

2-2- تعریف شده فرآیند از بانکها حداكثری استفاده منظور به است مجاز مركزی بانک 
 فراهم بانکی بین بازار در را دولت، از بانکها مطالبات انتقال و نقل امکان بند، این در

 .نماید
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه            
 (س -بندهای ز : 5ادامه تبصره ) 

 
یکصد مبلغ تا كل  كشور، خزانه داری پرداخت های جریان استمرار به منظور دولت -ز 

 از كمتر سررسید با اسالمی خزانه اسناد ریال(100.000.000.000.000) میلیارد هزار
 و برنامـه سازمان سوی از ابالغی تخصیص های صرف را مزبور اسناد و منتشر سال یک

 اسناد این تسویه .نماید قانون این موضوع (استانی اعتبارات اولویت با) كشـور بودجه
 انتقال .می باشد  كشور كل خزانه داری پرداخت های تمامی بر مقدم سررسید، در

 .است ممنوع بعد، سال به منتشره اسناد به مربوط تعهدات
 
تضمین و تعهد قبل از كه بود خواهد مجاز صورتی در دولت از جدید طلب ایجاد -س 

 .باشد شده صادر كشور بودجه و برنامه سازمان توسط قانونی مبنای با آن
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه            
 (ب -بندهای الف: 6تبصره ) 

 
1398 سال در مستقیم مالیات های قانون (84)ماده موضوع مالیاتی معافیت سقف -الف 

 میزان .می شود تعیین ریال (276.000.000 ) میلیون شش و هفتاد و دویست مبلغ ساالنه
 ساالنه مستقیم مالیات های قانون (101) و (57)مواد موضوع اشخاص مالیاتی معافیت

 .می شود تعیین ریال (216.000.000) میلیون شانزده و دویست مبلغ
هر ازای به ... است مکلف كشور سراسر شهری آبفای شركتهای طریق از نیرو وزارت -ب 

 به و دریافت آب مشتركان از ریال ( 200) دویست مبلغ شرب، آب فروش مترمکعب
 شصت و نهصد سقف تا دریافتی وجوه (%100)صددرصد .كند واریز كشور كل خزانه داری

 در معین ردیف در مذكور حساب محل از ریال (965.000.000.000) میلیارد پنج و
  .می یابد اختصاص عشایری و روستایی شرب آبرسانی جهت صرفاً مزبور شركت بودجه
 (%80) درصد هشتاد و عشایری شرب آبرسانی برای مذكور اعتبار (%20)درصد بیست
 بین سالم شرب آب كمبود و جمعیت شاخص براساس روستایی شرب آبرسانی برای

 توزیع كشور فاضالب و آب مهندسی شركت طریق از سه ماهه مقاطع در كشور استان های
 صفر نرخ به مالیات مشمول فوق وجوه .شود هزینه ... موافقتنامه مبادله از پس تا می شود

 .است
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه             
 (ه   -بندهای د: 6ادامه تبصره ) 

 
میزان به 1394 مصوب كشور برق صنعت از حمایت قانون (5) ماده موضوع عوارض - د 

 میلیارد ششصد و هزار هجده سقف در مصرفی برق مبلغ (%10)درصد ده
 سازمان با موافقتنامه مبادله از پس تا می گردد تعیین ریال (18.600.000.000.000)

 قانون در مطروحه موارد برای سازمان این توسط آن تخصیص و كشور بودجه و برنامه
 از حاصل برق تضمینی خرید و عشایری و دامداری مناطق و روستاها اولویت با فوق

 كشاورزی چاههای و روستایی مشتركین .گردد صرف انرژی به عادی پسماندهای تبدیل
 .می باشند معاف بند این حکم شمول از

توسعه برنامه های دائمی احکام قانون (32)ماده (پ)بند (1)جزء به زیر متن -1 - ه 
 :می شود اضافه كشور

پیشنهاد با جزء این موضوع اشتغال از غیربرخوردار شهرستان های و مناطق شاخصهای 
 .می رسد وزیران هیأت تصویب به كشور بودجه و برنامه سازمان

2- آنها استقرار محل تولیدی واحدهای افزوده ارزش عوارض و مالیات أخذ محل  
 .می باشد
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه              
 (ی -بندهای ح: 6ادامه تبصره ) 

 
برنامه قانون (6) ماده (ب) بند (1) جزء موضوع افزوده ارزش عوارض توزیع -ح 

 توسعه و برنامه ریزی شورای توسط عشایری مناطق و روستاها ، شهرها بین توسعه ششم
 فرمانداری ها، طریق از مذكور شورای مصوب سیاست های بر اساس و انجام استان

 .می شود مصرف مورد، حسب عشایر امور ادارات و دهیاری ها شهرداری ها،
منظور به و توسعه  ششم برنامه قانون  (38) ماده «ص» و «ث» بندهای اجرای در -ی  

 از است موظف كشور مالیاتی امور سازمان عادی، پسماندهای مخرب اثرات كاهش
 گردد می زیست محیط مخرب پسماند تولید به منجر آنها مصرف كه كاالهایی فروش

 ده سقف تا وصولی منابع ... و دریافت را گردد می تعیین دولت توسط كه را عوارضی
  زیست محیط حفاظت سازمان اختیار در ... ریال (10،000،000،000،000) میلیارد هزار

 برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از پس تا گیرد می  قرار (زیست محیط ملی صندوق)
 تاسیسات ایجاد) مزبور كاالهای از حاصل پسماندهای بازیافت برای كشور بودجه و

 مصرف  خصوصی بخش مشاركت اولویت با (انرژی و مواد به پسماند تبدیل ای منطقه
 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به ... بند این اجرایی نامه آیین .گردد
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه              
 (و -ه   -بندهای د: 9تبصره ) 

 
بهینه سازی و ساماندهی به منظور می شود داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به -د 

 رعایت با و خود تربیتی و ورزشی آموزشی، فضاهای و امالک از بخشی كاربری
 اقدام آنها از بهره برداری و بازسازی احداث، به نسبت تربیتی، و آموزشی مالحظات

 و استان پرورش و آموزش شورای پیشنهاد به بند این موضوع كاربری تغییر .كند
 ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون (5) ماده كمیسیون تصویب
 امالک، انتقال و نقل كاربری، تغییر شامل عوارض كلیه پرداخت از و می گیرد صورت

 معاف شهرداری عوارض سایر و بازسازی و تخریب احداث، بهره برداری، گواهی أخذ
 .می باشد

برنامه های اعتبارات كاهش كشور علمی جامع نقشه اهداف تحقق راستای در-1-هـ 
 .است ممنوع اجرایی، دستگاههای توسط پژوهشی

استفاده قانون اعتبارات فناوری، و پژوهشی علمی، شاخصهای ارتقای منظور به -و 
 به اختصاص قابل كمترتوسعه یافته مناطق ارتقای برای كشور امکانات از متوازن

 مستقر دانشگاهی جهاد و فناوری و علم پاركهای عالی، آموزش مؤسسات و دانشگاهها
 .است استان در
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه            
 (بند ز: 9تبصره ) 

 

اختصاص بر مبنی توسعه ششم برنامه قانون (64) ماده (ب) بند اجرای راستای در -ز 

 به) اجرایی دستگاههای به تخصیص یافته هزینه ای اعتبارات از (%1)درصد یک حداقل

 توسعه و برنامه ریزی شورای فناوری، توسعه و پژوهشی امور به (6 و 1 فصول استثنای

 هزینه ای اعتبارات سرجمع از را ماده این موضوع اعتبارات است مجاز استان

 و اولویت ها بر اساس و استانی اجرایی دستگاههای هماهنگی با و استان،كسر

 ابالغی دستورالعمل چهارچوب در و استان نیازهای و مصوب پژوهشی سیاست های

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارتخانه های هماهنگی با كه) كشور بودجه و برنامه سازمان

 توسعه و پژوهشی امور برای (می گردد تدوین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و

 .دهد اختصاص شورا آن توسط تعیین شده استانی اجرایی دستگاههای به فناوری
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه             
 (بند ب: 10تبصره ) 

 
و یکصد اصول اجرای در كه اجرایی دستگاههای بین مراجع اختالف حل آرای مورد در -  ب 

 مقررات و قوانین اجرای در یا و اساسی قانون (139) نهم و سی و یکصد و (134) چهارم و سی

 حل مرجع تصمیم اجرای از ذی ربط اجرایی دستگاه دلیل هر به چنانچه است شده صادر مربوط

  تخلفات به رسیدگی قانون چهارچوب در مستنکفین یا مستنکف با نماید، خودداری اختالف

  مرجع رأی مطابق كشور بودجه و برنامه سازمان .می گردد برخورد 1372 مصوب اداری

 سنواتی بودجه اعتبارات از باشد، گذشته رأی وصول تاریخ از هجده ماه حداكثر كه مذكور

  در .می نماید اضافه ذی نفع اجرایی دستگاه اعتبارات به و كسر را مربوطه مبلغ دستگاه،

 محل از مذكور تکلیف اجرای دولت، به وابسته انتفاعی مؤسسات یا و دولتی شركتهای خصوص

  دارایی و اقتصادی امور وزارت برعهده خزانه نزد یادشده انتفاعی مؤسسات و شركتها حساب

 .می باشد (كشور كل خزانه داری)
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (بند د: 12تبصره ) 

 
 پیشنهاد موظفند استانداران شهرستان ها، اداری مجتمع های احداث یا تکمیل منظور به -د 

 استثنای به را استان شهرستان های در مستقر اجرائی دستگاههای ملکی ساختمان های فروش
 هشتاد اصل در مندرج مصداق موارد و رهبری معظم مقام نظر زیر دستگاههای اموال و انفال

 توسعه و برنامه ریزی شورای به مربوطه مقررات و قوانین رعایت با اساسی قانون (83)سوم و
 خزانه داری نزد عمومی درآمد ردیف به را حاصل درآمد تصویب، از پس و ارایه استان

 احداث یا تکمیل صرف موافقتنامه، مبادله از پس حاصله درآمد .نمایند واریز كل كشور
 .می شود شهرستان ها همان اداری مجتمع
 با ساخت حال در اداری مجتمع كه شهرستان هایی در است موظف استان برنامه ریزی شورای

 (%70) درصد هفتاد از بیش دارای كشور وزارت و كشور استخدامی و اداری سازمان اعالم
 منظور ذی ربط استانداری بودجه در را آن تکمیل برای الزم اعتبار است، فیزیکی پیشرفت

 .نماید
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (بند الف: 14تبصره ) 

 
 و اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت هماهنگی با مجازند كشور سراسر استانداران -1 -الف

 درآمدی باالی دهک سه نقدی یارانه حذف به نسبت ایرانیان رفاه اطالعات پایگاه براساس
 شورای تصویب با پردرآمد خانوارهای نقدی یارانه حذف از حاصله منابع .نمایند اقدام

 پروژه های تکمیل همچنین و مطلق فقر تدریجی حذف صرف استان توسعه و برنامه ریزی
 .شد خواهد استان همان استانی اولویت دار نیمه تمام

 همکاری با استانداران باشند، معترض خود یارانه حذف به نسبت خانوارها كه صورتی در
 و بررسی را موضوع یک ماه مدت ظرف حداكثر موظفند اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت

 .نمایند اقدام آنها یارانه برقراری به نسبت استحقاق، درصورت
 و بهزیستی سازمان ، (ره)خمینی امام امداد كمیته پوشش تحت خانوارهای صورت هر در

 فهرست از و كرد خواهند دریافت یارانه كماكان درآمد كم خانواده های سایر
 .شد نخواهند حذف یارانه دریافت كنندگان

 

41 



 كل كشور 1398بودجه سال الیحه            
 (بند الف: 18تبصره ) 

 
  این (14) تبصره جدول در مندرج اعتبارات از بخشی ... می شود داده اجازه دولت به -1 -الف

  قانون (52)ماده موضوع منابع با بالعوض كمک ، سود یارانه شده، اداره وجوه قالب در را قانون
 و ملی توسعه صندوق اساسنامه و مقررات ضوابط، امنا، هیأت مصوبات چارچوب در (2) الحاق

  اشتغال تثبیت ، مولد اشتغال ایجاد برنامه های اجرای برای و تركیب بانکی تسهیالت همچنین
  قانون (18) تبصره (الف) بند برنامه های اجرای تکمیل و كار بازار سیاست های اجرای موجود،

 .نماید هزینه كشور كل 1397 سال بودجه
  بر توسعه ششم برنامه قانون (94) ماده (4) تبصره موضوع اعتبارات (%50)درصد پنجاه -2

 تأیید با می تواند جوانان اشتغال منظور به جوانان و ورزش وزارت پیشنهادی برنامه های اساس
 .گردد هزینه كشور بودجه و برنامه سازمان

  سازمان و (ره) خمینی امام امداد كمیته مددجویان اشتغال برنامه به مربوط بانکی تسهیالت -3
  دستگاه های پیشنهادی برنامه های اساس بر (قانون این (16) تبصره (ب) بند موضوع)بهزیستی
 .گردد هزینه كشور بودجه و برنامه سازمان تأیید با می تواند ذی ربط

  كه توسعه ششم برنامه قانون (6) ماده (ب) بند (1) جزء موضوع عوارض از (%10) درصد ده-5
 صرف می تواند است، (دهیاری فاقد روستاهای در) فرمانداری ها و دهیاری ها اختیار در

 . شود استان توسعه و برنامه ریزی شورای مصوب روستایی، اشتغالزایی پروژه های
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه                
 (19تبصره ) 

 

 محل از مکلفند اجرایی دستگاه های ،(2 ) الحاق قانون (27) ماده نمودن اجرایی منظور به 

 و نیمه تمام جدید، طرح  اجرای برای الزم تمهیدات كشور كل بودجه منابع

 با مشاركت یا و واگذاری قرارداد انعقاد طریق از بهره برداری حال در و  بهره برداری آماده

 .نمایند فراهم دهیاری ها و شهرداری ها و تعاونی خصوصی، بخش های

 سرمایه ای دارایی های تملک اعتبارات از (%10) درصد ده تا می شود داده اجازه دولت به-1

 و طرح ها مصوب اعتبار با تا نماید واریز 550000-41 شماره ردیف به و كسر را قانون این

 وجوه سود، یارانه قالب در قانون، این (1) شماره پیوست دوم قسمت در مندرج پروژه های

 اعتبارات سهم .دهد اختصاص مذكور قراردادهای برای بالعوض، كمک یا و شده اداره

 .می یابد اختصاص شهرستان و استان همان به شهرستان و استان هر استانی
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (19ادامه تبصره ) 

 
  روش هایی طریق از را مالی تامین توانند می دهیاری ها و شهرداری ها و تعاونی خصوصی، بخش های

 و سرمایه بازار بانکی، منابع ، (قانون این (3) تبصره (الف) بند موضوع) خارجی مالی تأمین چون

 .دهند انجام (موضوعه مقررات و رعایت با) ملی توسعه صندوق ارزی و ریالی تسهیالت

 كل 1397 سال بودجه قانون (19) تبصره (11) ،(10)،(9) ،(8) ،(6) ،(5) ،(4) ،(3) بندهای-2

 .می شود تنفیذ كشور

 جهت الزم شرایط تأمین با خدمات، ارایه كیفیت افزایش و آموزشی عدالت توسعه منظور به -4

 خرید به مجاز دولت مقررات، و قوانین چارچوب در پرورشی و آموزشی خدمات از همگان برخورداری

 .است تبصره این ظرفیت طریق از مدارس ایجاد و غیردولتی مدارس مؤسسان از آموزشی خدمات

 بر نظارت و طرح ها این مشاركت كنندكان انتخاب مسئولیت و بوده رایگان مدارس این در تحصیل

 .است پرورش و آموزش وزارت عهده بر شده ارایه خدمات ارزیابی و كیفیت
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (19ادامه تبصره ) 

 

 تملک اعتبارات از (%10) درصد ده سقف تا استان توسعه و برنامه ریزی شورای -5

 برای و دهد اختصاص استانی جدید پروژه های برای را استان سرمایه ای دارایی های

 -عمومی مشاركت سازوكار طریق از صرفاً شده تعیین سقف از بیش جدید پروژه های

 تملک اعتبارات محل از مشاركتی پروژه های محصول خرید .می باشد مجاز خصوصی

 برنامه ریزی شورای مصوب استانی پروژه های برای استان هزینه ای و سرمایه ای دارایی های

 .می باشد امکان پذیر استان توسعه و
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه            
 (ج -ب  –بندهای الف : 20تبصره ) 

 
 قانون (5) ماده موضوع اجرایی دستگاه های تمامی عملکرد، بر مبتنی بودجه ریزی اجرای در -الف

 و تکمیل به نسبت 1398 سال در مکلفند دولتی، شركتهای و بانکها جمله از كشوری خدمات مدیریت

 .نمایند اقدام شده تمام قیمت حسابداری (سیستم) سامانه كامل استقرار

 102530 ردیف در پیش بینی شده رقم سقف در اجرایی دستگاههای اختصاصی درآمدهای مازاد -ب

 مقررات و قوانین رعایت با كشور بودجه و برنامه سازمان ابالغ و تأیید با 1398 سال بودجه قانون در

 .است هزینه قابل دستگاه همان توسط مربوطه

 غیر مستمر و مستمر فوق العاده های حقوق، به مربوط اطالعات تمام مکلفند اجرایی دستگاههای -3-ج

 و اداری سازمان كشور، بودجه و برنامه سازمان اختیار در را خود قراردادی و پیمانی رسمی، كاركنان

 ...دهند قرار دارایی و اقتصادی امور وزارت و كشور استخدامی
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه         
 (بند ج: 20ادامه تبصره ) 

 
 

 ده تا حداكثر) را خود كاركنان از بخشی مجری واحد كه صورتی در ....-3-ج
 تأیید از پس تواند می دهد، تشخیص مازاد خود های مأموریت انجام به نسبت ((%10)درصد

 واحد به جابه جایی) مربوط مقررات و قوانین وفق مذكور، اجرایی دستگاه مقام باالترین
 شهرستان یا شهر همان در دیگری اجرایی دستگاه به جابه جایی دستگاه، همان در دیگری

 دستگاه همان در دیگر شهرستان های و شهرها سایر به جابه جایی و مستخدم رضایت بدون
 و اداری سازمان موافقت و مستخدم رضایت با اجرایی های دستگاه سایر یا و اجرایی

 در مربوط، مقررات وفق مستخدم، موافقت عدم صورت در .نماید اقدام (كشور استخدامی
 نیروهای مورد در و بازخریدی یا بازنشستگی به نسبت پیمانی و رسمی نیروهای خصوص

 .كنند اقدام آنها بازخریدی و قرارداد فسخ به نسبت قراردادی
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه          
 (بند ج: 20ادامه تبصره ) 

 
 شده تمام قیمت بین تفاضل از حاصل صرفه جویی های از است مجاز اجرایی دستگاه -4-ج

 دوره همان در محصول یا فعالیت قطعی هزینه های و منعقده تفاهم نامه های در توافق مورد
 سقف در و كشور، بودجه و برنامه سازمان توسط مطلوب عملکرد تایید به مشروط تفاهمنامه،

 در مجری واحد كاركنان در انگیزه ایجاد منظور به را (%50)درصد پنجاه اعتبار، تخصیص
 دستورالعمل اساس بر محصوالت و خدمات كیفی ارتقای و غیرمستمر پرداخت های قالب

 (%50) درصد پنجاه و كشور استخدامی و اداری و كشور بودجه و برنامه سازمان های ابالغی
 و ذیربط دستگاه های سرمایه ای دارایی های تملک طرح های اعتبارات افزایش برای را دیگر
 قانون (30)ماده موضوع اعتبارات تخصیص كمیته مصوب اعتبارات تخصیص سقف بر مازاد

 .نماید هزینه بودجه، و برنامه
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (و -بندهای د: 20ادامه تبصره ) 

 
 ده حداقل تأمین به مکلف توسعه، ششم برنامه قانون (25) ماده موضوع اجرایی دستگاههای - د

 هرگونه ایجاد همچنین .می باشند خدمات خرید و واگذاری طریق از ماده این وظایف از (%10)درصد

 خدمات تأمین و است ممنوع فوق الذكر ماده موضوع وظایف انجام برای جدید عملیاتی یا اداری واحد

 .است امکان پذیر مصوب اعتبارات و ماده این در پیش بینی شده سازوكار طریق از نیاز مورد

 بعد سال ماه اردیبهشت پایان تا ... پرداخت و دریافت حساب صورت ارائه و تهیه مهلت آخرین -1 -و

  .بود خواهد

 قانون به مواد برخی الحاق قانون (26) ماده (1) بند موضوع مالی، صورت های ارایه مهلت آخرین -2

 .بود خواهد بعد سال ماه تیر پایان تا ،(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

  ماده موضوع كشور، كل 1398 سال بودجه عملکرد حساب صورت دارایی، و اقتصادی امور وزارت -3

 ارسال ذی ربط مبادی به بعد سال ماه شهریور پایان تا حداكثر را كشور، عمومی محاسبات قانون (103)

 .می نماید
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه             
 (بند ب: 21تبصره ) 

 
 دانش آموزان از درصد (%10) ده ساالنه 1398-99 تحصیلی سال ابتدای از است مکلف دولت -1-ب

 و شرایط واجد غیردولتی بخش از خدمات خرید صورت به را پرورش و آموزش وزارت پوشش تحت
 آیین .كند اداره (فعلی مشمول آموزان دانش تعداد بر عالوه) رایگان آموزش صورت به و صالح ذی
 تصویب به كشور بودجه و برنامه سازمان و پرورش و آموزش وزارت پیشنهاد به بند این اجرایی نامه

 .رسید خواهد وزیران هیات
 1398 سال از كشور استخدامی و اداری سازمان هماهنگی با است مکلف پرورش و آموزش وزارت -2

  دو و شصت به حداكثر را ها استان مراكز در مستقر نواحی و مناطق پرورش و آموزش ادارات تعداد
 .دهد كاهش اداری واحد (62)

 جمله از خود نیاز مورد انسانی نیروی مناسب، ریزی برنامه با است مکلف پرورش و آموزش وزارت -3
 از را ها كارگاه و ها آزمایشگاه متصدیان بهداشت، مربیان آموزشی، راهنمایان سراها، پژوهش در

  پایان تا و درصد (%30)سی حداقل 1398 سال پایان تا كه نحوی به كند تامین خدمات خرید طریق
 .شود تامین خدمات خرید طریق از فوق خدمات درصد(%50) پنجاه حداقل 1399 سال

 و آموزش ادارات تجمیع به نسبت 1398 سال ابتدای از است مکلف پرورش و آموزش وزارت -4
 (5000) هزار پنج از كمتر آنها پوشـش تحت آموزان دانش تعداد كه مناطقی و ها شهرستان پرورش

 .نماید اقدام باشد، می نفر
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه           
 (بند د: 21ادامه تبصره ) 

 
  ماده مجوز فاقد های پروژه و ها طرح كردن متوقف ضمن است مکلف دولت ، 1398 سال در -د

 اعتبار تخصیص از ،(2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (23)

 از كمتر آنها فیزیکی پیشرفت كه غیرحاكمیتی ای سرمایه های دارایی تملک های طرح های پروژه

 متقاضیان كه درصورتی .نماید خودداری 1399 و 1398 های سال طی است درصد (%50) پنجاه

 خصوصی -عمومی مشاركت صورت به (ها پروژه) ها طرح این اجرای خواهان غیردولتی بخش

 سال همان ملی توسعه صندوق ورودی از مجاز برداشت محل از  شود می داده اجازه دولت به باشند،

 .كند اقدام (پروژه اعتبار درصد 25) خود سهم پرداخت و تامین به نسبت
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 كل كشور 1398بودجه سال الیحه             
 (ح -بندهای ز : 21ادامه تبصره ) 

 
 : شود می داده اجازه دولت به 1398 سال در -ز
 آموزش كوچک واحدهای عالی، آموزش مراكز واحدهای هرگونه ایجاد مجوز صدور توقف با -1

 های رشته در توسعه  .كند تجمیع یا ادغام استانی بزرگ های دانشگاه از یکی در را ها استان در عالی
  صورت موجود های دانشگاه درون در ای منطقه و ملی نیازهای تامین راستای در جدید تحصیلی

 .گرفت خواهد
  ماموریتی حوزه از خارج كه هایی فعالیت است موظف كشور استخدامی و اداری سازمان -4

 اصلی دستگاه به مربوطه فعالیت انتقال برای الزم اقدامات و شناسایی را باشد می اجرایی دستگاه های
 به آن بودجه حذف و جاری سال بودجه اعتبار تخصیص عدم برای را موضوع همچنین و انجام را

 .نماید اعالم كشور بودجه برنامه سازمان
 .است ممنوع بخش ها و شهرستان ها در جدید اداری واحدهای ایجاد -5
 .می رسد وزیران هیات تصویب به تبصره این استثناء موارد -ح
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 (ملی)طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 

 1398الیحه بودجه سال 
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 استان اصفهان - 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( ملی )  اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 

 مبالغ به میلیون ریال

 ردیف
شماره طبقه  

 بندی
 سال شروع عنوان دستگاه عنوان

سال  
 اتمام

عملکرد  
دوران برنامه  

پنجم و قبل از 
 آن

 دوران برنامه ششم

عملکرد   جمع کل
1396 

 1397ابالغ 
برآورد 
1398 

پیش بینی  
 سالهای بعد

1 100257006 
ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی 

 در مشهد، شیراز و اصفهان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
1391 1399 200،710 8،000 22،500 20،000 60،000 311،210 

2 1101019005 
تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی  

 ساختمان ها و احداث
 2،070،000 1،830،046 66،000 38،701 75،356 59،897 1399 1381 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 احداث مجتمع قضایی اصفهان 1201012003 3
دادگستری جمهوری  

 اسالمی ایران
1391 1400 70،002 0 105،000 150،000 805،498 1،130،500 

4 1201017001 
احداث ساختمان اداری دادسرای ویژه  

 50،000 13،409 10،000 3،750 6،135 16،706 1399 1389 دادستانی ویژه روحانیت روحانیت اصفهان

 انتقال نیروی برق اصفهان 1301015007 5
شرکت سهامی برق منطقه  

 ای اصفهان
1374 1400 1،001،830 7،000 30،000 40،000 110،000 1،188،830 

6 1303015007 
اقلید به راه آهن  -اتصال راه آهن یزد   

 شیراز -اصفهان 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای  

 حمل و نقل کشور
1389 1399 1،980،971 1،316،378 240،000 610،000 3،630،000 7،777،349 

7 1303015015 
  -خمین   -احداث راه آهن اراک 

 اصفهان -میمه  -گلپایگان 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای  

 حمل و نقل کشور
1391 1400 8،440 30،000 172،500 200،000 7،390،000 7،800،940 

 ازنا -داران  -احداث راه آهن اصفهان  1303015016 8
شرکت مادر تخصصی 

ساخت و توسعه زیربناهای  
 حمل و نقل کشور

1391 1400 214،906 140،000 82،500 200،000 14،740،000 15،377،406 

9 1303015022 
  -قم  -راه آهن سریع السیر تهران 

 اراک -اصفهان و قم 
شرکت سهامی راه آهن 
 154،000،000 149،272،465 10،000 337،500 2،077،937 2،302،098 1400 1379 جمهوری اسالمی ایران

 اصفهان -احداث راه آهن شیراز  1303015023 10
شرکت سهامی راه آهن 
 جمهوری اسالمی ایران

1380 1400 6،097،553 0 7،500 8،000 2،886،947 9،000،000 

11 1303015031 
  -سفید دشت  -احداث راه آهن مبارکه 

 شهرکرد

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای  

 حمل و نقل کشور
1391 1400 117،760 57،500 300،000 1،170،000 3،750،000 5،395،260 

12 1303016003 

بهبهان ،   -احداث راه اصلی شهرضا 
  -منج  -دشت روم ، لردگان  -بابامیدان 

  -سپیدان و لنده  -بیدله ، گنجگون 
 تشان

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای  

 حمل و نقل کشور
1373 1399 4،895،153 1،040،501 412،500 500،000 674،769 7،522،923 
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13 1303015048 
  -احداث راه  آهن دو خطه برقی اصفهان 

اهواز و کمک به احداث راه آهن شلمچه  
 بصره   -

شرکت سهامی راه آهن 
 جمهوری اسالمی ایران

1395 1400 0 0 15،000 101،016 
16،383،98

4 
16،500،000 

14 1303016004 

  -نطنز به کاشان  -اتصال آزاد راه کاشان 
اردستان و احداث باند دوم   -بادرود 
  -نائین  -بادرود و اردستان  -کاشان 

 باغین -رفسنجان  -انار  -اردکان 

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1377 1399 2،080،468 75،913 118،500 230،000 570،000 3،074،881 

15 1303016012 

  -سورمق  -احداث باند دوم شهرضا 
مرودشت ،   -سعادت شهر  -صفاشهر 

سه راهی  -کمربندی شیراز و پل خان 
 تخت جمشید

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1362 1400 2،948،993 283،564 120،000 160،000 1،430،056 4،942،613 

16 1303016022 
  -یاسوج  -احداث باند دوم بابا میدان 

 سمیرم

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1389 1399 417،220 138،085 105،000 110،000 5،753،916 6،524،221 

17 1303013026 
  -سامان  -احداث باند دوم تیران 

چالشتر ، کنار گذر شهرکرد و باغبهادران 
 شهرکرد -گردنه رخ  -

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1399 605،527 56،800 37،500 200،000 310،000 1،209،827 

 درود -احداث باند دوم داران  1303016030 18
شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1381 1399 1،333،043 170،128 110،008 220،000 680،000 2،513،179 

19 1303016031 
  -خوانسار  -احداث باند دوم دامنه 

 خمین -گلپایگان 

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1399 441،290 50،500 37،500 60،000 1،051،164 1،640،454 

 داران -بن  -احداث باند دوم شهرکرد  1303016040 20
شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1391 1399 100،958 25،300 34،500 250،000 60،000 470،758 

21 1303016047 

  -بروجن  -احداث باند دوم لردگان 
مبارکه و باند دوم محور پلیس راه  

بروجن و   -بروجن و دهاقان  -شهرکرد 
بلداجی  -باند دوم محور دوراهی گندمان 

 گلوگرد -

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1399 1،213،809 267،329 255،000 1،000،000 932،724 3،668،862 

22 1303016073 
  -مشهد اردهال  -احداث بزرگراه کاشان 

 موته -ورکان  -برزک  -جمکران 

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1385 1399 161،395 4،000 146،250 200،000 699،480 1،211،125 

 استان اصفهان - 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( ملی )  اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
 مبالغ به میلیون ریال

 ردیف
شماره طبقه  

 بندی
 سال اتمام سال شروع عنوان دستگاه عنوان

عملکرد دوران 
برنامه پنجم و  

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم

عملکرد   جمع کل
1396 

 1398برآورد  1397ابالغ 
پیش بینی  
 سالهای بعد
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 گرمسار   -احداث راه اصلی جندق  1303016090 23
شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1400 147،853 2،000 18،750 26،000 2،431،594 2،626،197 

24 1303016097 
  -کیاسر  -بهسازی راه اصلی ساری 

   -جندق  -معلمان  -سمنان و دامغان 
 اردکان -چوپانان 

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1367 1400 1،507،866 401،305 187،500 250،000 2،693،530 5،040،201 

25 1303016130 
کاشان و   -احداث کمربندی آران بیدگل 

 اتصال به جاده قم و گرمسار

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1399 178،808 3،600 52،500 130،000 1،227،940 1،592،848 

 نجف آباد -احداث کمربندی خمینی شهر  1303016132 26
شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1399 254،408 49،300 52،500 80،000 200،000 636،208 

زرین  -بهسازی راه اصلی سفید دشت  1303016180 27
 شهر

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1387 1399 142،105 2،600 7،500 20،000 130،000 302،205 

28 1303016185 
بندرعباس ،   -بهسازی راه اصلی سیرجان 

سمیرم و   -کرمان، شهرضا  -سیرجان 
 جهرم -شیراز 

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1370 1399 1،076،725 2،400 8،250 10،000 110،000 1،207،375 

29 1303016201 
  -انارک  -بهسازی راه اصلی محور نائین 

 طبس -خور 

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1383 1399 516،633 112،762 71،250 90،000 262،598 1،053،243 

30 
130301624

3 
مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر 

 غربی اصفهان

شرکت مادر تخصصی ساخت  
و توسعه زیربناهای حمل و  

 نقل کشور
1375 1399 942،751 0 7،500 13،613 1،000،000 1،963،864 

31 1307002117 
ساختمان شبکه های ابیاری و زهکشی  

 حوزه زاینده رود
 1،665،965 0 120،000 105،000 168،132 1،272،833 1398 1387 وزارت جهاد کشاورزی

 احداث سد گردنه خاکی سمیرم 1307003006 32
شرکت سهامی آب منطقه ای 

 اصفهان
1391 1400 19،314 0 1 1 319،299 338،615 

 29،724،251 20،000،000 400،000 285،000 657،198 8،382،053 1400 13800 شهرداری اصفهان احداث قطار شهری اصفهان 1502004006 33

34 1602001023 
احداث بیمارستان آموزشی جایگزین  

 کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

 بهداشت و درمان -کاشان 
1391 1400 20،000 60،000 15،000 60،000 940،000 1،095،000 

 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها 1602001110 35
دانشگاه علوم پزشکی و  

خدمات بهداشتی، درمانی 
 بهداشت و درمان -کاشان 

1384   64،308 4،700 4،425 7،500 0 80،933 

 استان اصفهان - 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( ملی )  اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
 مبالغ به میلیون ریال

 ردیف
شماره طبقه  

 بندی
 عنوان دستگاه عنوان

سال  
 شروع

 سال اتمام
عملکرد دوران 
برنامه پنجم و  

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
عملکرد   جمع کل

1396 
 1398برآورد  1397ابالغ 

پیش بینی  
 سالهای بعد
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 تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001169 36

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

بهداشت و   -کاشان 
 درمان

1384   123،515 3،397 9،000 14،400 0 150،312 

 تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001188 37

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

بهداشت و   -اصفهان 
 درمان

1384   122،789 5،400 21،750 28،000 0 177،939 

 تختخوابی برخوار 96احداث بیمارستان  1602001314 38

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

بهداشت و   -اصفهان 
 درمان

1397 1400 0 0 37،500 35،000 350،000 422،500 

39 1702004004 
مجموعه بزرگ ورزشی  ( توسعه)احداث 

 نقش جهان اصفهان

شرکت سهامی توسعه و  
نگهداری اماکن ورزشی  

 کشور
1387 1399 100،525 7،894 21،750 30،000 2،339،831 2،500،000 

40 1702004032 
مطالعه و تکمیل استادیوم پنجاه هزار 

 نفری نقش جهان اصفهان

شرکت سهامی توسعه و  
نگهداری اماکن ورزشی  

 کشور
1377 1398 846،140 73،732 21،750 40،000 0 981،622 

41 
170200403

3 

  6000مطالعه، احداث و تکمیل سالن های 
نفری در شهرهای ساری ، تبریز ، اردبیل ،  
سنندج ، یزد ، مشهد ، اصفهان، رشت و  

 همدان

شرکت سهامی توسعه و  
نگهداری اماکن ورزشی  

 کشور
1377 1399 997،776 131،700 142،500 197،500 530،524 2،000،000 

 احداث موزه هنرهای معاصر اصفهان 1703041014 42
وزارت فرهنگ و ارشاد  

 اسالمی
1387 1399 22،945 0 979 1 121،000 144،925 

43 1802008008 
احداث آموزشکده فنی و حرفه ای 

 دختران اصفهان
 81،548 10،000 5،000 3،750 8،493 54،305 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه ای 

44 
180302502

1 
 تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

اجرای برنامه   -کاشان 
 های آموزشی

1383 1399 114،048 12،000 13،350 50،000 80،000 269،398 

45 
180302502

2 
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و  

 ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

اجرای برنامه   -کاشان 
 های آموزشی

1369   40،403 8،492 13،260 4،680 0 66،835 

57 

 استان اصفهان - 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( ملی )  اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
 مبالغ به میلیون ریال

 ردیف
شماره طبقه  

 بندی
 سال شروع عنوان دستگاه عنوان

سال  
 اتمام

عملکرد دوران 
برنامه پنجم و  

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
عملکرد   جمع کل

1396 
 1398برآورد  1397ابالغ 

پیش بینی  
 سالهای بعد
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46 
180300250

77 
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و  

 ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

اجرای برنامه های  -اصفهان 
 آموزشی

1381   176،598 14،153 5،850 17،800 0 214،401 

47 
180300250

78 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

 119،306 0 17،833 9،602 14،016 77،855   1381 دانشگاه هنر اصفهان

48 
180302508

0 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

 790،650 0 130،070 91،667 124،501 444،412   1355 دانشگاه صنعتی اصفهان

49 
180302508

2 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

 744،832 0 164،727 83،356 110،279 386،470   1368 دانشگاه اصفهان

50 
180302512

1 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

 216،901 0 34،038 22،638 27،570 132،655   1376 دانشگاه کاشان

51 
180302518

1 
 745،349 425،723 40،277 15،000 38،574 225،775 1405 1381 دانشگاه هنر اصفهان تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

52 
180302550

4 
تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی  

 و تکمیل دانشکده مکانیک
 320،000 310،000 10،000 0 0 0 1400 1355 دانشگاه صنعتی اصفهان

53 
180500702

8 
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و  

 ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی، درمانی 

پژوهشگاه علوم   -اصفهان 
 پزشکی اصفهان

1384   13،942 1،000 780 1،040 0 16،762 

54 
180500703

2 
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و  

 ماشین آالت
مرکز تحقیقات قلب و عروق  

 اصفهان
1391   24،209 2،000 1،677 2،236 0 30،122 

 تأمین فضاهای پژوهشی و فناوری 1805012019 55
شهرک علمی، تحقیقاتی  

 اصفهان
1378 1399 577،236 94،295 45،000 60،000 20،000 796،531 

56 
180501202

7 
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و  

 ماشین آالت
شهرک علمی، تحقیقاتی  

 اصفهان
1381   43،803 5،187 4،125 8،000 0 61،115 

 149،874 26،148 18،851 7،500 26،255 71،120 1399 1391 دانشگاه کاشان احداث و تجهیز پژوهشکده فرش   1806001012 57

 311،708،165 246،562،645 7،631،583 4،119،669 8،003،361 45،390،907         جمع کل

 استان اصفهان - 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( ملی )  اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
 مبالغ به میلیون ریال

 ردیف
شماره طبقه  

 بندی
 عنوان دستگاه عنوان

سال  
 شروع

سال  
 اتمام

عملکرد  
دوران برنامه  
پنجم و قبل  

 از آن

 دوران برنامه ششم
عملکرد   جمع کل

1396 
 1398برآورد  1397ابالغ 

پیش بینی  
 سالهای بعد

59 



 (استانی ویژه)طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 

 1398الیحه بودجه سال 

59 



60 

 استان اصفهان- 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( استانی ویژه)اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
 مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه 
سال  عنوان دستگاه عنوان بندی

 سال اتمام شروع
عملکرد دوران  
برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 جمع کل

پیش بینی  1398برآورد  1397ابالغ  1396عملکرد 
 سالهای بعد

 نفره کاشان 750احداث ندامتگاه  1201005013
سازمان مجری ساختمانها و  
تأسیسات دولتی و عمومی ،  

 شرکت مادر تخصصی
1387 1398 205،584 37،740 22،500 30،000 0 295،824 

 346،555 125،499 30،000 15،000 13،000 163،056 1400 1382 شرکت آب و فاضالب اصفهان آبرسانی به شهر خوانسار 1307002035

1307002092 
آبرسانی به شهرهای نطنز، اردستان ،  

 بادرود و صنایع
 1،788،488 1،438،100 70،000 45،000 71،471 163،917 1399 1387 شرکت آب و فاضالب اصفهان

 410،554 6،250 50،000 33،750 40،000 280،554 1400 1389 شرکت آب و فاضالب اصفهان آبرسانی به گلپایگان از سد کوچری 1307002099

1307002247 
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 

 رودشت جنوبی
شرکت سهامی آب منطقه ای 

 اصفهان
1367 1398 325،666 0 0 10،000 0 335،666 

 ساختمان تونل چشمه لنگان  1307003026
شرکت سهامی آب منطقه ای 

 اصفهان
1379 1400 1،180،745 56،483 22،500 15،000 1،049،881 2،324،609 

 ساختمان سد بلطاق 1307003038
شرکت سهامی آب منطقه ای 

 اصفهان
1391 1400 7،480 0 36،000 1 187،000 230،481 

 ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ 1307003103
شرکت سهامی آب منطقه ای 

 اصفهان
1372 1399 3،617،898 332،020 1،005،000 900،000 3،865،000 9،719،918 

1307006035 

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه  
گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در 
محدوده شرکت سهامی سازمان آب 

 منطقه ای اصفهان

شرکت سهامی آب منطقه ای 
 اصفهان

1341 1399 80،021 46،997 37،500 50،000 86،411 300،929 

1307006047 
مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در 

 دست بهره برداری
شرکت سهامی آب منطقه ای 

 اصفهان
1388   49،804 18،000 22،500 15،000 0 105،304 

1307006106 

مطالعه و اجرای طرح های تعادل 
بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش  
سیل در محدوده شرکت سهامی  

 سازمان آب منطقه ای اصفهان

شرکت سهامی آب منطقه ای 
 اصفهان

1376 1399 365،484 129،919 172،500 180،000 1،959،145 2،807،048 

 330،732 240،197 25،000 30،000 6،000 29،535 1400 1391 شرکت آب و فاضالب اصفهان ایجاد تأسیسات فاضالب چادگان 1503002006

1503002014 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر  

 خوراسگان
 505،834 395،242 5،000 6،000 4،755 94،837 1400 1387 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002049 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر بوئین و  

 میاندشت  
 318،620 123،500 20،000 30،000 47،400 97،720 1399 1381 شرکت آب و فاضالب اصفهان
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1503002077 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر  

 خوانسار
 893،573 652،903 25،000 20،250 48،000 147،420 1400 1381 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002080 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای  

 داران و فریدونشهر
 491،712 213،200 40،000 48،750 40،000 149،762 1400 1381 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002137 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر  

 قمصر
 553،840 418،509 10،000 9،750 11،400 104،181 1400 1387 شرکت آب و فاضالب کاشان

1503002140 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر  

 کاشان و نوش آباد
 1،550،257 800،000 80،000 30،000 59،600 580،657 1400 1381 شرکت آب و فاضالب کاشان

1503002174 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نجف  

 آباد
 8،874،326 8،509،311 20،000 18،750 85،350 240،915 1400 1375 شرکت آب و فاضالب اصفهان

 303،450 198،091 20،000 7،500 5،000 72،859 1400 1387 شرکت آب و فاضالب اصفهان ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نطنز 1503002175

1503002180 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر  

 نیاسر
 420،322 239،000 13،000 9،750 7،000 151،572 1400 1387 شرکت آب و فاضالب کاشان

1503002202 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای  

 گلپایگان و گوگد
 1،552،744 1،480،053 20،000 18،750 6،000 27،941 1401 1391 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002208 
ایجاد تأسیسات فاضالب مناطق  

 جدید شهر شهرضا
 598،807 448،772 40،000 41،250 15،100 53،685 1400 1387 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002211 
بازسازی تأسیسات فاضالب شهر  

 486،955 408،863 8،000 6،000 16،000 48،092 1400 1387 شرکت آب و فاضالب اصفهان خمینی شهر

1503002212 
بازسازی تأسیسات فاضالب شهر  

 شاهین شهر
 389،804 300،000 10،000 7،500 12،000 60،304 1399 1387 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002214 
توسعه و بازسازی تأسیسات  

 فاضالب شهر اصفهان
 1،578،328 1،071،827 60،000 41،250 80،900 324،351 1400 1384 شرکت آب و فاضالب اصفهان

1503002223 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای  
شهرستان برخوار، شاهین شهر و  

 میمه
 281،100 158،600 10،000 112،500 0 0 1400 1397 شرکت آب و فاضالب اصفهان

 استان اصفهان- 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( استانی ویژه)اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 

 مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه 
 سال اتمام سال شروع عنوان دستگاه عنوان بندی

عملکرد دوران  
برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 جمع کل

پیش بینی  1398برآورد  1397ابالغ  1396عملکرد 
 سالهای بعد
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1503002224 

ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای  
قهدریجان، کلیشاد ، سودرجان ،  

ابریشم ، ایمانشهر ، بهاران و  
 پیربکران

 212،000 117،000 20،000 75،000 0 0 1400 1397 شرکت آب و فاضالب اصفهان

 72،500 30،000 20،000 22،500 0 0 1400 1397 شرکت آب و فاضالب اصفهان اجرای شبکه فاضالب طالخونچه 1503002225

1703041012 
احداث مجتمع فرهنگی و هنری  

 کاشان
 272،119 183،000 10،000 7،500 10،000 61،619 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

1803025127 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر  
 خوانسار

1387   25،665 6،674 4،572 8،890 0 45،801 

1803025205 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی

دانشکده فنی و مهندسی  
 گلپایگان

1387   16،791 6،746 5،372 10،019 0 38،928 

 احداث و تجهیز دانشکده مکانیک 1803025320
دانشکده فنی و مهندسی  

 گلپایگان
1391 1400 35،329 26،159 7،500 25،852 29،148 123،988 

180302535
4 

تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 ماشین آالت

دانشگاه منابع   -دانشگاه کاشان 
طبیعی و علوم زمین آران و  

 بیدگل
1392   18،538 6،674 4،572 5،906 0 35،690 

180302536
7 

تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  
 ماشین آالت

پردیس  -دانشگاه کاشان 
 خواهران

1392   18،538 6،674 4،572 6،062 0 35،846 

1803025431 
تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و  

 ماشین آالت
 42،331 0 10،299 7،262 9،054 15،716   1393 مرکز آموزش عالی شهرضا  

 38،674،983 24،734،502 1،873،029 1،989،100 1،262،116 8،816،236 جمع کل

 استان اصفهان- 1398دستگا ه ها ی اجرایی در سال ( استانی ویژه)اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای 

 مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه  
 بندی

 سال اتمام سال شروع عنوان دستگاه عنوان
عملکرد دوران 
برنامه پنجم و  

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 جمع کل

 1398برآورد  1397ابالغ  1396عملکرد 
پیش بینی  
 سالهای بعد
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