




اقتصاد جهان



(Globalization)جهانی شدن

اقتصادیمرزهایرفتنمیاناز

قانونی–حقوقیموانعحذف

کاملرقابتبازارسمتبهحرکت

جغرافیاییمرزهایشدنکمرنگ

کوچكبحرانیكحتیبروزاثردرجهاناقتصادهایپذیریتاثیر



بزرگترین قدرت های اقتصاد جهان در گذر زمان



2016جهان در سال اقتصاد 

چیناقتصادیرشدکاهشتداوم

اساسیکاالهایجهانیقیمتتضعیف

نوظهورویافتهتوسعهاقتصادهایبرنزولیفشار

(منطقهدرتنش)ترکیهویمندرتنشادامهوسوریهدربسآتش

کمترتنش»نفتقیمتبیشترکاهشعدمجوییچارهجهتاوپكاعضایمذاکرات»

روسیهوترکیهتجاریوسیاسیدیپلماتیك،روابطسطحتقلیل

پوندارزشبیشترکاهشواروپااتحادیهازخروجبهبریتانیاتمایلمجدداحتمال

آمریکاجمهوریریاستانتخابات



(2016)جهان اقتصاد برتر در تجارت 10

7رتبه از  کشور رتبه

6 سنگاپور  1

5/7 هلند  2

5/7 هنگ کنگ 3

6 /5 لوکزامبورگ 4

6 /5 سوئد  5

6 /5 فنالند  6

5 /5 اتریش 7

5 /5 انگلستان 8

5 /5 آلمان  9

5 /5 بلژیك  10



(2016)سهولت درتجارت 

 درصد کاالها بدون عوارض  99/ 7به عنوان یکی از بازترین بازارهای جهان شناخته شده است که سنگاپور

می شوندگمرکی به آن وارد 

 داده انددرصد از جمعیت جهان را در خود جای 3کشور در مجموع تنها 10این

 ونزوئال در جایگاه  . این فهرست جای گرفته است61جهان در جایگاه پرجمعیت ترین کشور به عنوان چین

.این فهرست بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است136

 آورده  را به دست 3/ 16و نمره 132کشور رتبه 136از میان 2016ایران در شاخص توانمندسازی تجاری

. است



(2017)تحوالت جهان 

1.6رشدومیالدیجاریسالدرمنطقهایندرصدی1.7اقتصادیرشد:اروپامرکزیبانكبینیپیش

2017سالدردرصدی

فتههدوطیفرانکفورتبورسدر(آلمانبانكبزرگترین)بانكدویچهسهامارزشدرصدی20کاهش

دالریمیلیارد14غرامتپرداختوآمریکادادگستریبابانكاینحقوقیاختالفاتپیدرگذشته

(شغلهزار9ازبیشحذف)

آلمانمونیخشهردرسیناوخاورمیانه،پارسیاننام هایبهایرانیخصوصیبانك سهشعبگشایش

2017سالمارسماهآخرتا2016اکتبرماهازاروپااتحادیهازبریتانیارسمیخروجروندآغاز

پترامدونالدپیروزیصورتدرکشورایناقتصادبرسقوطمبنی«اشپیگلدر»آلمانیروزنامههشدار

دالرمیلیارد100ارزشبهاسرائیلسواحلدرگازعظیمذخایرکشف



(اکونومیست) 2017در سال چشم انداز اقتصادهای پر رشد 

جنگ زدهکشورایندرصلحبهدستیابی:یمن

نظامیومدنیمسووالنمیانآشتیدرنتیجهاقتصادیوسیاسیفضایشدنباز:میانمار

خارجیسرمایه گذارانترغیبعاملسیاسیثبات:ساحل عاج

معدنیموادصادراتقیمتافزایش:مغولستان

کشوراینزیرساختحوزهدرسرمایه گذاری ها:الئوس

نفتتولیدبه خصوصسرمایه گذاریپروژه هایگسترش:غنا

رقابتیساختارسمتبهبازارحرکت:هند

صادراتافزایشوسرمایه گذاریپروژه های:کامبوج

برقمولدنیروگاه های:بوتان

فرودگاهدووبندریكجملهاززیرساخت هایبه روزرسانی:جیبوتی

کشور ردیف

یمن 1

میانمار 2

ساحل عاج 3

مغولستان 4

الئوس 5

غنا 6

هند 7

کامبوج 8

بوتان  9

جیبوتی 10

.درصد خواهد بود9تا 6/ 8دامنه رشد اقتصادی این کشورها از 



(اکونومیست) 2017در سال ای منطقهپیش بینی رشد 

رشد اقتصادی
مناطق جایگاه

2017 2016

5/2 5/2
به استثنای کشورهای  )آسیا 

( ژاپن، استرالیا و نیوزیلند 1

3 3/6 استرالیا و آفریقای جنوبی 2

2/8 3/2 خاورمیانه و شمال آفریقا 3

2/3 2/5 آمریکای شمالی 4

1/9 1/2 اروپای شرقی 5

1/7 1/3 آمریکای التین 6

1/1 1/8 اروپای غربی 7





اقتصاد در سایه ترامپ

مکزیكوامریکابینمرزیدیواراحداث

مسلمانمهاجرانبرمحدودیت هاوضع

چینوارداتیکاالهایرویسنگینتعرفه هایوضع

آزادتجارتقراردادهایدربازنگری

زیرساخت هادرمخارجافزایشباهمراهمالیاتدرگستردهکاهش

رده و ترامپ یك ناسیونالیست اقتصادی است که باور دارد تجارت آزاد، آمریکا را تخریب ک

.در مورد همکاری با متحدان ایاالت متحده شك دارد



دو شرط تغییر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا  

کاملاشتغالبهاقتصادرساندن

5ازکمتراخیر،سالدریكبیکارینرخ-

درصدی2.5اقتصادیرشدفدرال رزروهدف-

(1.1جونماهپایانو1.4مارچماهپایانتاشدهمحقق)

کاآمریاشتغالآمارضعفازمتاثرفدرال رزروسپتامبرنشستدرآمریکابهرهنرخافزایش

بهرهنرخافزایشزمانمحتمل ترین2016دسامبرنشست

(درصد2ساالنهتورمهدف؛)تورمنرخداشتننگهثابت

درصد2جوالیماهپایانتاشدهمحققق-



2020-2016چین 

مرفهنسبتاًجامعه»هدفبا2016مارسماهدرچینسالهپنجبرنامهسیزدهمین»

خدماتوداخلیمصرفبرمبتنیاقتصادبهصادراتبرمبتنیومحورتولیداقتصادانتقال

توسعهورشدمسیردرنوآوریوکارآفرینیبهتوجه

اقتصادیرشدکیفیتبهکمیتازتمرکزانتقال

2020سالتاداخلیمصارفتوسعهنویدوچینمتوسططبقهسریعرشد

چیناقتصاددرخدماتبخشدررشدآهنگ

:نتیجه•

...چینازغیروارداتیوصادراتیجدیدبازارهایایجادهشدار•

...باشدمیمهمهمینتاییدچینوایرانبازرگانیآمارهایکاهش•



چین

چینکارخانجاتتولیدتثبیتوخدماتبخشرشد

چینتولیدافزایشبهتوجهبافوالدجهانیقیمتکاهشاحتمال

ایارزهقبالدریوانارزشکاهشجهتمتوالیگامدرسهچینمرکزیبانكکم سابقهاقدام

(کاهشدرصد6/4)خارجی

یرسمواحدپنجمینعنوانبهین،وپوندیورو،دالر،کناردرچینملیپولواحدپذیرش

پولبین المللیصندوق



رشد اقتصادی چین
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اقتصاد ایران



گانه اقتصاد ایران9ابعاد 

تعامالت 
بین 

المللی نظام  
تامین 
مالی

سیاست  
مالی

سیاست   
پولی

بازار کار
کنترل  

تورم

رشد  
اقتصادی

اصالح 
قوانین

درآمدهای  
نفتی

1396



اقتصاد ایرانچالش ها و فرصت ها 

خروجی ها

کاهش نرخ تورم

رونق تجارت 
خارجی

بحران اشتغال

رشد کم کیفیت 
اقتصاد

فساد اقتصادی

توزیع ناعادالنه

بازیگران

بحران شبکه 
بانکی

کمبود تقاضا 
بنگاه های 
خصوصی

مشکل 
صندوقهای تامین 

اجتماعی

قاعده  
گذاران

اجماع نسبی بر  
لزوم اصالح 

اقتصاد با رویکرد 
مقاومتی

مشکل راهبرد و 
هماهنگی 

سیاستهای دولت

مشکل تعهدات 
دولت

منابع

تولید نفت خام

تمایل ورود 
سرمایه خارجی

منابع انسانی

بحران آب و 
انرژی

سرمایه اجتماعی

فناوری

محیط

محیط خارجی 
اقتصاد ایران

محیط کسب و 
کار داخل 

برای بنگاه )
(مولد

قوت ها و 
فرصت ها

ضعفها و  
تهدیدها



موانع توسعه اقتصادی ایران

عدم وجود  
ساختارهای مطلوب 

به منظور توسعه 
اقتصادی

ا رتبه نخست فرار مغز ه
کشور 91در بین 

(لآمار صندوق بین المللی پو)

رتبه نخست در رده 
بندی جهانی پولشویی



ریسک پولشویی و فساد مالی
(موسسه تحقیقاتی بین المللی بازل)

کشور رتبه

ایران 1

افغانستان 2

تاجیکستان 3

گینه بیسائو 4

مالی 5

کامبوج 6

موزامبیك 7

اوگاندا 8

سوازیلند 9

میانمار 10



التحصیالن بیکارفارغ 

 شغلهزار 800بیش از بیکاری، منوط به ایجاد ساالنه شدن تك رقمی

 وجود بیش از چهار میلیون دانشجو در جستجوی کار

 درصد است20میزان نسبت فارغ التحصیالن در استان ها با رسته های مورد نیاز آنها.

کشور جهان جایگاه دوم را در 128، ایران در میان 2016شاخص نوآوری جهانی براساس 

.تعداد فارغ التحصیالن رشته های علوم و مهندسی دارد



(IMF)بیکاری در ایرانپیش بینی
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95جمعیت ایران 

رویداد طالق81هزار و 102

رویداد ازدواج945هزار و 448

رویداد والد 585هزار و 906

واقعه فوت720هزار و 211

درصد1/43نرخ رشد جمعیت 

کمترین میزان والدت بیشترین میزان والیت

گیالن و بلوچستانسیستان

مازندران هرمزگان

مرکزی خراسان رضوی

کمترین میزان فوت بیشترین میزان فوت

البرز چهارمحال و بختیاری

و بویر احمدکهگیلویه گیالن

بوشهر آذربایجان شرقی

کمترین میزان ازدواج بیشترین میزان ازدواج

تهران اردبیل

سمنان کردستان

اصفهان خراسان شمالی

کمترین میزان طالق بیشترین میزان طالق

سیستان و بلوچستان البرز

ایالم گیالن

یزد خراسان رضوی

هزار نفر 393میلیون و 80



کسب وکارشاخص سهولت انجام 

(Ease of doing business index)

 جهانی بانك 2017اساس گزارش سال کشوربر 190در بین 120کسب رتبه

  ایرانکسب و کار شاخص سهولت انجام ساالنهای متوسط هشت پله رشد

120رتبه 

شروع به کار دولت یازدهم



2016ایران در سال زیر بخش های شاخص سهولت کسب و کار

کشور  190رتبه از بین  موضوع ردیف

102 شروع کسب و کار  1

27 اخذ مجوز ساخت 2

94 دسترسی به برق   3

86 ثبت مالکیت 4

101 اخذ اعتبارات   5

165 حمایت از سهامداران خرد 6

100 سهولت پرداخت مالیات  7

170 تجارت فرامرزی  8

70 سهولت اجرای قراردادها 9

156 ورشکستگی و پرداخت دیون   10



2016وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری 

نمره رتبه زیرشاخص ها ردیف

2/39 136 دسترسی به بازارهای داخلی  1

1/77 136 دسترسی به بازارهای خارجی 2

3/22 123 کارآیی و شفافیت مدیریت مرزی  3

3/49 69 دسترس بودن و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل  4

3/71 86 دسترس بودن و کیفیت خدمات حمل و نقل 5

3/46 100 دسترس بودن و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 6

3/77 116 عملیاتی ایران  7

شاخص توانمندسازی ایران 

از بین کشور رتبه سال

کشور130از بین  130 2014

کشور136از بین  132 2016



( موسسه فریزر)ایران شاخص رقابت پذیری اقتصاد 
امتیاز رتبه شاخص های کلیدی

4.1 76 نیازهای اساسی

3.6 90 نهادها

4.2 59 هازیرساخت

4.6 72 ثبات اقتصاد کالن

6.1 49 بهداشت و آموزش اولیه

3.9 89 وریارتقای بهره

4.6 60 آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی

4 111 اثر بخشی بازار کاال

3.2 134 بهره وری بازار کار

2.9 131 بازار پولپیچیدگی

3.3 97 آمادگی در حوزه فناوری

5.2 19 حجم بازار

3.3 101 عوامل نوآوری و پیچیدگی

3.5 109 پیچیدگی فعالیت های اقتصادی

3.2 89 نوآوری



(فریزرموسسه )2015آزادی اقتصادی ایران شاخص 

بسته

هتا حدود زیادی بست

دارای آزادی متوسط

تا حدود زیادی باز

باز

0 – 49.9

50 – 59.9

60 – 69.9

70 – 79.9

80 - 100

اقتصادهای آزاد میانگین جهانی میانگین منطقه ای ایران

84.6

60.4 61.6

41.8



(Index of Economic Freedom)اقتصادی آزادی شاخص 

کشور رتبه

هنگ کنگ اول

زالندنو دوم

سوئیس  سوم

کانادا  چهارم

ایرلند پنجم

امارات متحده عربی ششم

استرالیا هفتم

انگلستان هشتم

:شاخص5شاخص آزادی اقتصاد موسسه فریزر متشکل از 

 دولتو اندازه حجم

ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت

 سالمدسترسی به نقدینگی

 خارجیآزادی تجارت

قوانین مالی، بازار کار و تجارت

(دالر)متوسط درآمد سرانه  نمونه درجه شاخص آزادی اقتصادی

228 .41 سنگاپور، کانادا و سوئیس آزادی باالدرجه

5.471 لیبی، ونزوئال، ایران و زیمباوه آزادی پائیندرجه



42.27

43.21

40.23

41.8

43.5

2012 2013 2014 2015 2016

(موسسه فریزر)2016ایران آزادی اقتصادی شاخص 

2016



(اکونومیست)2017در سال اقتصاد ایران 

درصد4/5اقتصادیرشد

درصد9تورم

دالر6144داخلیناخالصتولیدسرانه

(بودجهکسری)ایرانداخلیناخالصتولید(درصد2/1منفی)بودجهترازپیش بینی

812017سالپایانتاراکشورجمعیتنفرمیلیون

نفتبهایماندنپاییننتیجهدرخارجیسرمایه گذاریجذببردولتتمرکز

آنشدنتخصصینتیجهدرتولیدافزایش

ریاست جمهوریدرانتخاباتروحانیحسنپیروزیبینیپیش

(مهماهدردومدورهبرایغربباهسته ایتوافقازناشیسیاسیواقتصادیرونقدلیلبه)



پیش بینی نشریه اکونومیست از اقتصاد ایران 

درصد رشــــد
بخش هــا

2020 2019 2018 2017 2016

5/5 5/1 5/2 5/4 4/5 GDP

1/2 1/5 1 2 1 بخش کشاورزی

4/6 4/4 5/4 5/9 4/8 بخش صنایع

6/5 6 5/6 5/4 1/9 بخش خدمات



(مؤسسه مطالعاتی استاتیستا )پیش بینی تورم در ایران
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12.40%

21.22%
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34.73%
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12.01%
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6.21%
5% 5%



نرخ بهره واقعی در ایران

-11.7

-14.4

-11.4

-23.7

-35.4

-9.2

-3.3

-4.1

-6.1

1.4 1.6

-2.8 -2.6 -2.2

2.6

-0.4

-6.9

-10.4

3.7

1.6

-4.5

-13.5

-14.7

5.4
3.8

6.2

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
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انقباضی ترین سیاستی که انبساطی عمل نمود.



رسیدن تورم به پوسته سخت
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اقتصاد ایران در پسابرجام



(شروع به کار دولت یازدهم)برجام 

95رشد اقتصادی و رونق اقتصاد کشوردر سال 

95رشد آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال 

95افزایش تولیدات صنعتی کشور در سال

قرارداد بزرگ خارجی29به اجرادرآمدن 

تفاهم و قرارداد با کشورهای خارجی82انعقاد 

هیات اقتصادی به ایران طی یك سال350سفر 

پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات

افزایش بیش از انتظار فروش نفت

گشایش های مالی، بانکی و بیمه ای

آزاد شدن پول های بلوکه ایران

حرکت کشتی های ایران در سراسر جهان

موفقیت در دیپلماسی

ماه ایستادگی 30

4/4+



واردات آمریکا از ایران پس از برجام

2015

میلیون دالر 201610.8ماهه 6

میلیون دالر36.9



صادرات آلمان به ایران

2016سالنخستنیمهدرایرانبهآلمانصادراتدرصدی15افزایش

ایرانبهآلمانصادراتیورومیلیون100ومیلیاردیك

آیندهسالدرایرانبهآلمانصادراتدرصدی30رشدپیش بینی

آلمانازوارداتیکاالهایمهم ترین

ماشین آالت-

شیمیاییتولیدات-

الکترونیکیکاالهای-

بادینیروگاه هایمانندتجدیدپذیرانرژی هایبراینیازموردتجهیزات-



(  2015)درآمد صادرات نفت ایران و اسباب بازی چین 

میلیارد 27.308
دالر

میلیارد دالر42.740

. . . !ایران کشوری وابسته به نفت و چین 



رنو در ایران

  (ایدرو)سازمان گسترش و نوسازی ایران رنو با مشترک سرمایه گذاری توافقنامه ای امضا

 2018اولین خودروهای تولیدی این کارخانه در سال "سمبل و داستر"دو خودروی

 رنو        با شبکه فروش و خدمات پس از فروش استاندارد ایران، همراه هزار خودرو در 150ساالنه تولید

(اولین بار مراکز توزیع خود را در ایران خواهد داشت برای )

 یك مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یك  "دو طرف شامل همکاری

"کارخانه تولیدی



1396الیحه بودجه سال 

95آذر یکشنبه چهاردهم 



1396بودجه سال الیحه 

درصد موضوع

7.7 رشد اقتصادی 

7.6 تورم

12.3 رشد سرمایه گذاری 

19 رشد نقدینگی 

10 دستمزدافزایش



1396بودجه سال نفتی درالیحه درآمدهای 

 آینده سال درهزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی110بینی  پیش

 درروز هزار بشکه نفت 420میلیون و 2صادرات

 نفتقیمت هر بشکه دالری 55تا 50پیش بینی



1396بودجه سال دالر درالیحه قیمت 

3300 سال آیندهدالر در قیمت تومان

 تومان افزایش 300نسبت به بودجه امسال ) تومان است 2998نرخ در بودجه سال جاری این

(. داشته است



96بودجه و بنزین درالیحه نفتی فرآورده های قیمت 

گازوئیلقیمتدرصدی20افزایش

طریقاینازدولتتومانیمیلیون330ومیلیارد92درآمدبینیپیش

قالانتلولهخطوطشبکهتوسعهونوسازیبرایشده"مکلف"نفتوزارت96سالبودجهالیحهاساسبر

لیتررهقیمت"درصدیپنج"افزایشمحلازرانیازموردمنابعوکنداقدامپاالیشگاه هاتوسعهونفت

آیندهالسبودجهدرنفتیفرآورده هایوبنزینقیمتافزایشبنابراین،.کندتأمیننفتیفرآورده های

.استشدهگنجانده



1396بودجه سال وضعیت مالیات درالیحه 

 کمتر از یك و نیم میلیون تومان ماهیانه افراد با درآمد معافیت مالیاتی

 میلیون تومان در سال 18حقوق، معافیت مالیاتی سقف

 دولت از محل اخذ مالیات تومانی  هزار میلیارد 112پیش بینی  درآمد

 از مجموعه درآمدهای مالیاتی از درآمدهای دولت درصد 71پیش بینی تامین

 می در مالیاتی دولت از حقوق بگیران شامل کارکنان بخش خصوصی و عمودرآمد پیش بینی

تومانهزار میلیارد 11حدود 



96بودجه سواری در الیحه واردات خودروی عوارض 

 کشتیدرصد بر روی 5به میزان افزایش عوارض واردات خودروهای سواری پیشنهاد

 تومانمیلیارد 260محل، این از بینی  درآمد دولت پیش



96بودجه سال مهر درالیحه  مسکن 

 مهرمالی دولت از پروژه مسکن درصدی حمایت 50کاهش
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1396بودجه فرهنگی در الیحه بودجه 

(میلیارد تومان)مبلغ  نهادها

1180 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

285 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

377.5 سازمان تبلیغات اسالمی

1598.65 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران



96بودجه دیگر موارد الیحه 

 ریال افزایش می یابد50ریال در هر کیلوات ساعت به 30قبوض برق از عوارض .

قانون حذف یارانه ها بدون تغییر باقی ماند.

 ماندوام ازدواج ده میلیون تومان باقی.



1396الیحه بودجه سال 
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95عملکرد نیمه اول

95مصوب بودجه 

96الیحه بودجه 



96بودجه طرح احداث قطارهای حومه شهری در الیحه 

عنوان پروژه استان ردیف

به شهرجدید پردیسقطار حومه ای کالنشهر تهران 1

شیراز به شهر جدید صدراقطار حومه ای کالنشهر فارس 2

جدید سهند قطار حومه ای کالنشهر تبریز به شهر آذربایجان شرقی 3

شیرین شهر قطار حومه ای کالنشهراهواز به شهرجدید خوزستان 4

قطار حومه ای تهران، پرند، اسالمشهر، رباط کریم  تهران 5

خط ریلی حومه ای تهران، پاکدشتطرح احداث تهران 6

طرح احداث قطار شهری رشت گیالن 7

توجیهگزارشارائهودومواولمرحلهمطالعاتاتماموسنجیامکانمطالعاتتصویبازپسموضوعهایطرح

برنامهسازمانتائیدواجراییدستگاهومشاورسویازغیرعاملپدافندومحیطیزیستاجتماعی،اقتصادی،فنی،

.استاجراقابلکشوربودجهو



96-95سال الیحه بودجه 

درصد تغییر 
95نسبت به  95الیحه بودجه  95الیحه بودجه  عنوان

10 31.681.562 28.690.900 وزرات آموزش و پرورش

11 24.046.780 21.608.521 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

11 21.977.480 19.764.600 صندوق بازنشستگی کشوری

8.5 18.519.500 17.058.481 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

59 23.245.156 14.628.729 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی

11 756.540.163 681.694.586 دولتشرکت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به

31- 7.900.000 11.500.000 44اعتبارات موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

85 1.438.690 776.072 اسالمی ایرانشرکت سهامی راه آهن جمهوری

26 4.270.190 3.392.678 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوری



96کم ترین ها در الیحه بودجه استانی/بیش

درصد تغییر  
95نسبت به  96الیحه بودجه  95الیحه بودجه  استان میزان بودجه

14 896.171 782.896 تهران بیشترین بودجه

15 294.928 256.187
چهارمحال و  

بختیاری کمترین بودجه



96طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی در بودجه 

موضوع ردیف موضوع ردیف

آب شرباحداث تاسیسات آب شیرین کن و تامین 12
ها با رعایت قانون احداث پروژه های احداث آزادراه

عمرانیبخش راه و ترابری از طریق مشارکت 1

زباله سوزطرح های تولید برق و حرارت با دستگاه های 13 احداث نیروگاه های حرارتی 2

مراکز و پایانه های حمل و نقل ترکیبی و بنادر خشكاحداث 14 نیروگاه های تجدید پذیراحداث 3

احداث سدها، بندها،)طرح های تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی
(آب بندان ها 15 اجرای پروژه های تکمیلی نیروگاه های آبی و تلمبه زنی 4

، مجتمع های روستایی، واحد های پروژه های آبرسانی به شهر ها
(صنعتی 16 ایجاد فراسامانه ملی هوشمند برق 5

طرح های تامین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی 17
سازی تولید و مصرف انرژی و کاهش طرح های بهینه

تلفات 6

پساب ها، آب های لب )طرح های استفاده از آب های غیر متعارف
(شور 18 (ره)توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی 7

طرح های مرمت و بازسازی تاسیسات آبی 19 طرح های احداث قطارهای حومه ای 8

صنایع نوین 20 احداث تصفیه خانه و شبکه های فاضالب شهری 9

احداث زیر ساخت های شهرک صنعتی 21
احداث مجتمع های خدماتی و جایگاه های سوخت بین 

راهی 10

زیر ساخت ها و راه اندازی معادن 22
طرح های افزایش حمل ونقل بار و مسافر توسط شبکه 

ریلی 11



96بودجه سال منابع و مصارف در الیحه 

مصارف منابع

درصد 
تغییر 
نسبت 

95به 

96الیحه بودجه 
الیحه بودجه 

95 عنوان

درصد 
تغییر 
نسبت 

95به 

96الیحه بودجه 
الیحه بودجه 

95 عنوان

20 236.374.057 197.186.388 هزینه ها 7 159.585.199 149.013.600 درآمدها

5 62.709.942 59.698.411
تملك دارایی های  

سرمایه ای 59 116.139.400 73.051.800
واگذاری دارایی 
های سرمایه ای

99 20.915.000 10.500.000 تملك دارایی های مالی 2- 44.274.400 45.319.400
واگذاری دارایی 

های مالی

20 319.999.000 267.384.800
جمع مصارف عمومی 

دولت 20 319.99.00 267.384.800
جمع منابع  
عمومی دولت

28 51.124.694 39.995.794
از محل درآمد های 

دولتاختصاصی 28 51.124.694 39.995.794
درآمدهای
اختصاصی

21 371.123.694 307.380.594
مصارف بودجه عمومی 

دولت 21 371.123.694 307.380.594
منابع بودجه 
عمومی دولت



با تشکر از توجه شما 
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