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بررسي اليحه بودجه سال 1402 
كل كشور

4. طرح های تملك دارايی های 
سرمايه ای

بررسی الیحه بودجه سال 1۴02 كل كشور )۴(:
طرح های تملك دارایی های سرمایه ای

چكیده
در	الیحه	بودجه	سال	1402،	کل	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	بودجه	عمومی	دولت	برابر	345	هزار	میلیارد	تومان	است	که	به	شکل	زیر	

توزیع	شده	است:
							102	هزار	میلیارد	تومان	طرح	های	دستگاه	های	اجرایی	ملی	)پیوست	یک(،

						50	هزار	میلیارد	تومان	اعتبار	دستگاه	های	اجرایی	محلی	در	استان	ها،
							176	هزار	میلیارد	تومان	اعتبارات	متفرقه،	

								17	هزار	میلیارد	تومان	مصارف	سرمایه	ای	از	محل	درآمدهای	اختصاصی.
در	سال	های	اخیر	سهم	اعتبارات	عمرانی	متفرقه	از	اعتبارات	عمرانی	دستگاه	های	اجرایی	ملّی	پیشی	گرفته	و	در	الیحه	بودجه	سال	1402	نیز	بیش	از	
50	درصد	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	عمومی	را	شامل	می	شود.	افزایش	سهم	ردیف	های	متفرقه	به	معنای	کاهش	شفافیت	و	نظارت	پذیری	

بودجه	و	از	دست	رفتن	امکان	مقایسه	میان	امور	و	فصول	مختلف	در	سال	های	مختلف	می	گردد.	
با	بررسی	طرح	های	عمرانی	مندرج	در	پیوست	یک	الیحه	می	توان	دریافت:	
1.	میانگین	عمر	طرح	های	درج	شده	در	پیوست	یک	بیش	از	16	سال	است.	

2.	اعتباری	معادل	1375	هزار	میلیارد	تومان	برای	اتمام	همه	طرح	ها	در	این	پیوست	پیش	بینی	شده	است.	
3.	از	بین	117	طرحی	که	مطابق	قانون	بودجه	1401	قرار	بود	در	پایان	این	سال	تمام	شوند،	همچنان	105	طرح	در	الیحه	بودجه	1402	پیش	بینی	شده	

است	که	نشان	از	تعویق	حداقل	90	درصد	این	طرح	ها	دارد.
با	توجه	به	رقابت	شدید	اعتبارات	هزینه	ای	با	اعتبارات	عمرانی	در	جذب	منابع	عمومی	دولت،	توجه	به	سازوکارهایی	برای	مدیریت	کارای	طرح	های	
عمرانی	از	اهمیت	ویژه	ای	برخوردار	است.	ایجاد	فرایندی	برای	غربالگری	طرح	های	همسو	با	اهداف	راهبردی	و	برنامه	ریزی	در	جهت	تسریع	در	پیشبرد	

این	طرح	ها،	می	تواند	ضمن	ایجاد	زیرساخت	های	مولّد	اقتصادی،	اعتماد	عمومی	را	به	کارآمدی	دولت	تقویت	نماید.

یکی	از	اصلی	ترین	کانال	های	سرمایه	گذاری	دولت	در	ایجاد	ظرفیت	های	جدید	تولیدی	و	خدماتی	در	کشور،	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	
است.	در	میان	انبوه	مشکالتی	که	طرح	های	عمرانی	با	آن	روبه	رو	است،	مسئله	کمبود	اعتبار	و	همچنین	عدم	تخصیص	اعتبارات	در	نظر	گرفته	شده،	از	

مشکالت	اساسی	است.	ازاین	رو،	دّقت	و	واقع	بینی	در	برنامه	ریزی	مالی	این	طرح	ها	که	در	سند	بودجه	منعکس	می	شود،	ضرورت	ویژه	ای	دارد.
در	الیحه	بودجه	سال	1402،	کل	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	بودجه	عمومی	دولت	برابر	345	هزار	میلیارد	تومان	است	که	به	شکل	زیر	

توزیع	شده	است:
							102	هزار	میلیارد	تومان	طرح	های	دستگاه	های	اجرایی	ملی	)پیوست	یک(،

						50	هزار	میلیارد	تومان	اعتبار	دستگاه	های	اجرایی	محلی	در	استان	ها،
							176	هزار	میلیارد	تومان	اعتبارات	متفرقه،	

								17	هزار	میلیارد	تومان	مصارف	سرمایه	ای	از	محل	درآمدهای	اختصاصی.
در	سال	های	اخیر	سهم	اعتبارات	عمرانی	متفرقه	از	اعتبارات	عمرانی	دستگاه	های	اجرایی	ملّی	پیشی	گرفته	است	و	در	الیحه	بودجه	سال	1402	نیز	
بیش	از	50	درصد	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	عمومی	را	شامل	می	شود.	افزایش سهم ردیف های متفرقه به معنای کاهش شفافیت 

خالصه مدیریتی
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و نظارت پذیری بودجه و از دست رفتن امكان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال های مختلف می گردد.	بنابراین	بهتر	است	تا	حد	
ممکن	این	اعتبارات	نیز	در	قالب	طرح	های	ملی	و	با	ویژگی	های	مندرج	در	پیوست	یک	الیحه	تعریف	شوند.	

در پیوست شماره 1 الیحه بودجه	سال	1402	کل	کشور،	تعداد	2605 طرح	با	102	هزار	میلیارد	تومان	اعتبار	در	نظر	گرفته	شده	است	که	نکات	
زیر	درخصوص	این	طرح	ها	حائز	اهمیت	است:

1. 759 طرح،	مجموعاً	با	اعتباری	بالغ	بر	9	هزار	میلیارد	تومان،	به	تعمیر، تجهیز و تأمین ماشین آالت	اختصاص	یافته	است.	این	طرح	ها	در	این	
گزارش	با	عنوان	»طرح های مستمر«	یاد	شده	و	سال	پایانی	برای	آنها	تعیین	نشده	است.	ایجاد	پنج	طرح	جدید،	حذف	سه	طرح	و	افزایش	40	درصدی	
مجموع	اعتبار	سایر	طرح	ها	مهم	ترین	تغییرات	طرح	های	مستمر	نسبت	به	قانون	بودجه	سال	1401	است	)جدول	2(.	همچنین	در	برآورد	اعتبار	مورد	
نیاز	در	سال	1402	برای دو مورد از طرح های مستمر مربوط به وزارت امور خارجه عدد 1 در نظر گرفته شده است	که	احتماالً	به	دلیل	عدم	
وجود	برآورد	دقیق	از	هزینه	های	این	طرح	ها	)که	عموماً	ارزی	هستند(	می	باشد.	با	این	حال،	درج	عدد	1	به	عنوان	اعتبار	طرح	ها،	سرجمع	اعتبارات	را	

دچار	خطا	نموده	و	جایگاه	نظارتی	مجلس	را	نیز	تضعیف	می	نماید	و	خالف	اصل	شفافیت	در	بودجه	ریزی	است.
2. 1846 طرح	با	سال	شروع	و	پایان	مشخص	)غیرمستمر(	و	مجموع	اعتبار	93	هزار	میلیارد	تومان	در	پیوست	یک	الیحه	ذکر	شده	است.	در	مقایسه	

با	قانون	بودجه	سال	1401:
   55 طرح اضافه شده است	که	در	این	میان،	سال شروع 46 طرح »1402« درج شده	که	طرح	های	جدید	به	حساب	می	آیند	)جدول	3(.	9	طرح	
دیگر،	براساس	مندرجات	جداول	پیوست	یک،	پیش	از	سال	1402	شروع	شده	اند،	ولی	اعتباری	در	بودجه	سال	1401	برای	آنها	مصوب	نشده	است	

)جدول	4(.
   33 طرح حذف شده  است	که	از	آنها	12	طرح،	طرح	هایی	بوده	اند	که	سال	پایان	آنها	1401	ذکر	شده	بود	)جدول	5(	و	احتمال	می	رود	به	پایان	

رسیده	باشند	)البته	تأیید	این	احتمال	نیازمند	شواهد	و	بررسی	های	میدانی	است(.		
   برای مابقی طرح ها )1791 طرح(	که	در	الیحه	بودجه	1402	تکرار	شده	اند	اعتباری	در	حدود	90	هزار	میلیارد	تومان	)16 درصد رشد نسبت 
به قانون بودجه 1401(	لحاظ	شده	است.	البته	اعتبار تعداد 72 طرح کمتر از 100 میلیون تومان است	که	به	نظر	می	رسد	یا	در	سال	پیش	رو	جزو	
طرح	های	متوقف	شده	هستند	و	عملیات	اجرایی	نخواهند	داشت	و	یا	ازجمله	طرح	هایی	هستند	که	پیش	بینی	اعتبار	برای	آنها	در	الیحه	انجام	نشده	)مثل	

طرح	های	وزارت	امور	خارجه(	که	در	هر	صورت	بی	انضباطی	در	بودجه،	عدم	شفافیت	و	ابهام	را	در	پی	دارد.
  تاریخ اتمام بیش از 750 طرح نسبت به قانون بودجه 1401 افزایش یافته که	این	افزایش	به	طور	متوسط	1/9	سال	است.

		از	مجموع	117	طرحی	که	قرار	بود	در	سال	1401	به	پایان	برسند،	105	طرح	در	الیحه	بودجه	1402	نیز	وجود	دارند.	یعنی 90 درصد پروژه هایی  	
که قرار بود تا پایان 1401 به اتمام برسند، دچار	تأخیر	شده	اند	که	به	ویژه	با	پیش	بینی	های	مطرح	شده	مبنی	بر	تحقق	100	درصدی	منابع	بودجه	

1401	و	عدم	وجود	کسری	بودجه	هم	خوانی	ندارد.
میانگین عمر پروژه های مندرج در پیوست یک الیحه بودجه 1402، بیش از 16 سال بوده و برای اتمام همه آنها حدود 1375 هزار میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده است.	بدون	در	نظر	گرفتن	روند	تخصیص	اعتبارات	عمرانی	در	سال	های	گذشته	)میانگین	70	درصد	در	10	سال	اخیر(	
و	با	فرض	دقیق	بودن	برآوردها،	به نظر	می	رسد	که	در	صورت	تداوم	روند	فعلی	اعتبارات	عمرانی	و	با	فرض	اضافه	نشدن	طرح	جدیدی	به	این	لیست	به طور	

متوسط	حداقل	15	سال	دیگر	نیز	برای	تکمیل	همه	این	طرح	ها	زمان	الزم	باشد.
از	مجموع	176	هزار	میلیارد	تومان	اعتبارات	عمرانی	متفرقه،	34	هزار	میلیارد	تومان	در	جدول	1-7	بابت	تکالیفی	مشخص	به	دستگاه	های	اجرایی	
اختصاص	یافته	است.	با	وجود	این،	جزئیاتی نظیر سال شروع و اتمام، اهداف کّمی، برآورد اعتبارات سال های آتی برای ردیف های متفرقه 
ارائه نمی شود که از شفافیت این اعتبارات می کاهد.	مابقی	اعتبارات	عمرانی	متفرقه	)142	هزار	میلیارد	تومان(	در	جدول	9	و	با	جزئیات	بسیار	
کمتری	نسبت	به	متفرقه	دستگاه	ها	ذکر	می	شوند	که	افزایش	سهم	این	اعتبارات	از	مجموع	اعتبارات	عمرانی	بودجه،	به	معنای	کاهش	شفافیت	در	حوزه	

اعتبارات	عمرانی	است.	
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بررسي اليحه بودجه سال 1402 
كل كشور

4. طرح های تملك دارايی های 
سرمايه ای

مقدمه
طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	)طرح	های	عمرانی(	بخشی	از	
سرمایه	گذاری	های	دولت	است	که	اغلب	در	حوزه	های	زیرساختی	ظهور	
پیدا	می	کند.	این	طرح	ها	در	پیوست	یک	بودجه،	در	دو	سطح	طرح	های	
تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	دستگاه	های	اجرایی	و	طرح	های	مشارکت	
	خصوصی	فهرست	شده	اند.	در	تبصره	های	ماده 	واحده	 بخش	عمومیـ	
نیز	قواعدی	جهت	تأمین	مالی،	نحوه	اجرا	و	دیگر	سازوکارهای	مربوط	به	
طرح	های	عمرانی	تعیین	شده	است.	این	گزارش	تصویر	کالن	اعتبارات	
تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	و	طرح	های	عمرانی	در	الیحه	بودجه	1402	

را	ارائه	می	کند.
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1. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در الیحه بودجه سال 1402
یکی	از	اصلی	ترین	کانال	های	سرمایه	گذاری	دولت	در	ایجاد	ظرفیت	های	جدید	تولیدی	و	خدماتی	در	کشور،	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	است.	در	
میان	انبوه	مشکالتی	که	طرح	های	عمرانی	با	آن	روبه	رو	است،	مسئله	کمبود	اعتبار	و	همچنین	عدم	تخصیص	اعتبارات	در	نظر	گرفته	شده،	از	مشکالت	اساسی	

است.	ازاین	رو،	دّقت	و	واقع	بینی	در	برنامه	ریزی	مالی	این	طرح	ها	که	در	سند	بودجه	منعکس	می	شود،	ضرورت	ویژه	ای	دارد.	
سرجمع	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	بودجه	عمومی	دولت،	اعم	از	مصارف	عمومی		و	اختصاصی،	برابر	345	هزار	میلیارد	تومان	است	که	شامل	
102	هزار	میلیارد	تومان	اعتبار	طرح	های	دستگاه	های	اجرایی	ملی،	50	هزار	میلیارد	تومان	اعتبار	دستگاه	های	اجرایی	محلی	در	استان	ها،1	176	هزار	میلیارد	
تومان	اعتبارات	متفرقه	و	17	هزار	میلیارد	تومان	از	محل	درآمدهای	اختصاصی	است.	از	مجموع	اعتبارات	سرمایه	ای	از	محل	درآمدهای	اختصاصی،	مبلغ	16	
هزار	میلیارد	تومان	برای	دستگاه	های	اجرایی	ملی	و	1	هزار	میلیارد	تومان	برای	دستگاه	های	اجرایی	محلی	در	استان	ها	در	نظر	گرفته	شده	است.	شایان	ذکر	

است	که	اعتبارات	اختصاصی	دستگاه	های	اجرایی	تحت	عنوان	»سایر	منابع«	در	موافقتنامه	های	طرح	های	عمرانی	پیش	بینی	و	تخصیص	می	یابد.
در	نمودار	1،	دسته	بندی	کلّی	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	الیحه	بودجه	1402	ارائه	شده	است	که	در	بخش	های	بعدی	برخی	جزئیات	آن		

بررسی	خواهد	شد.

1.	البته	با	توجه	به	قانون	استفاده	متوازن	از	امکانات	کشور،	35	هزار	میلیارد	تومان	از	سرجمع	اعتبارات	بودجه	عمومی	دولت	کسر	و	به	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	استانی	اضافه	
می	شود؛	با	توجه	به	اینکه	این	اعتبارات	عماًل	خارج	از	سرجمع	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	محسوب	می	شوند،	در	این	گزارش	نیز	در	سرجمع	اعتبارات	لحاظ	نشده	است.

2.	در	ادامه	این	گزارش،	به	جهت	رعایت	اختصار	این	قانون	به	اختصار	»قانون	استفاده	متوازن	از	امکانات	کشور«	نامیده	می	شود.

نمودار 1. طبقه بندی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت )هزار میلیارد تومان(

مأخذ: الیحه بودجه سال 1402 کل کشور. 

شایان	ذکر	است	عالوه	بر	50	هزار	میلیارد	تومان	اعتباراتی	که	در	نمودار	باال	تحت	عنوان	اعتبارات	استانی	لحاظ	شده	است،	35	هزار	میلیارد	تومان	نیز	
از	محل	اعتبارات	قانون	استفاده	متوازن	از	امکانات	کشور	و	توزیع	عادالنه	و	رفع	تبعیض	و	ارتقای	سطح	مناطق	کمتر	توسعه	یافته	و	تحقق	پیشرفت	و	
عدالت2	)خارج	از	سرجمع	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای(	برای	استان	ها	در	نظر	گرفته	شده	است.	در	الیحه	بودجه	1402	میزان	اعتبارات	تملک	
دارایی	های	سرمایه	ای	از	محل	منابع	عمومی،	328	هزار	میلیارد	تومان	درج	گردیده	است	که	نسبت	به	قانون	بودجه	1401	)مبلغ	260	هزار	میلیارد	
تومان(	26	درصد	رشد	داشته	است.	این	در	حالی	است	که	میزان	رشد	این	اعتبارات	نسبت	به	پیش	بینی	مرکز	پژوهش	ها	از	عملکرد	این	اعتبارات	تا	پایان	
سال	)165	هزار	میلیارد	تومان،	با	لحاظ	مجوزهای	ویژه	و	برداشت	از	صندوق	توسعه	ملّی(	برابر	با	99	درصد	بوده	است.	همچنین	سهم	این	اعتبارات	از	کل	
منابع	و	مصارف	عمومی	دولت		در	الیحه	بودجه	سال	1402	برابر	با	17	درصد	است.	نمودار	2،	روند	این	سهم	را	به	تفکیک	مبالغ	مصوب	و	عملکرد	در	سال	های	اخیر	

نشان	می	دهد.
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بررسي اليحه بودجه سال 1402 
كل كشور

4. طرح های تملك دارايی های 
سرمايه ای

چنانکه	در	نمودار	1	مشاهده	شد،	اعتبارات	عمرانی	عمومی	در	سه	گروه	اعتبارات	ملی،	اعتبارات	استانی	و	اعتبارات	متفرقه	قابل	دسته	بندی	هستند.	31	درصد	از	
اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	مربوط	به	طرح	های	ملی	مندرج	در	پیوست	یک	)طرح	های	عمرانی	دستگاه	های	اجرایی	ملّی(،	54	درصد	مربوط	به	ردیف	های	
متفرقه	و	15	درصد	مربوط	به	طرح	های	استانی	است.	شایان	ذکر	است،	در	این	بخش	با	توجه	به	اینکه	اعتبارات	عمرانی	متفرقه	دستگاه	های	اجرایی	ملی	فاقد	
اطالعات	الزم	همچون	شماره	طرح،	سال	شروع	و	خاتمه،	میزان	اعتبار	الزم	برای	طرح	و	اهداف	کّمی	آن	است،	این	اعتبارات	نیز	ذیل	اعتبارات	متفرقه	

لحاظ	شده	اند.	
نمودار	3،	روند	سهم	هریک	از	این	اعتبارات	را	نشان	می	دهد.	از	نکات	شایان	توجه	در	این	نمودار،	کاهش	سهم	اعتبارات	استانی	نسبت	به	قانون	بودجه	1401	و	افزایش	

شدید	سهم	اعتبارات	متفرقه	)که	نسبت	به	اعتبارات	طرح	های	ملّی	از	شفافیت	کمتری	برخوردار	هستند(	در	سال	های	اخیر	است.	

نمودار3. مقایسه ترکیب اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای به تفكیك ملی، متفرقه و استانی طی سال های 1402-1390 )درصد(

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی و محاسبات تحقیق.

نمودار 2. سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از کل مصارف عمومی )درصد(

مآخذ: قوانین بودجه سنواتی، الیحه بودجه 1402 و گزارش های عملکرد مالی خزانه داری کل کشور )عملکرد 1401 پیش بینی مرکز است(. 

16/5
19/018/8

15/414/9
16/0

20/6
19/5

21/519/5



12

اعتبارات	عمرانی	در	ردیف	های	متفرقه	در	الیحه	بودجه	سال	1402	حدود	176	هزار	میلیارد	تومان	و	رشد	آن	نسبت	به	قانون	بودجه	سال	1401	حدود	
27	درصد	است.	گفتنی	است	اعتبارات	متفرقه	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	الیحه	بودجه	سال	1402	همانند	سال	گذشته	در	دو	قسمت،	شامل	
جدول	9	تحت	عنوان	»اعتبارات	ردیف	های	متفرقه«	با	مبلغ	142	هزار	میلیارد	تومان	و	جدول	1-7	با	عنوان	»اعتبارات	انتقال	یافته	به	جداول	7	و	10	

ماده		واحده«	با	مبلغ	34	هزار	میلیارد	تومان	درج	شده	است.	
اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	استانی	در	الیحه	بودجه	سال	1402	مبلغ	50	هزار	میلیارد	تومان	است	که	نسبت	به	قانون	بودجه	سال	1401	
حدود	31	درصد	افزایش	داشته	است.	البته	شایان	ذکر	است	اعتبارات	موضوع	قانون	استفاده	متوازن	از	امکانات	کشور	که	خارج	از	سرجمع	اعتبارات	
تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	بوده	و	از	محل	کسر	از	سایر	اعتبارات	تأمین	می	شود،	به	اعتبارات	استانی	اضافه	می	گردد	که	با	لحاظ	35	هزار	میلیارد	تومان	
در	نظر	گرفته	شده	از	این	محل	در	الیحه	بودجه	سال	1402	و	مقایسه	با	مقدار	متناظر	در	قانون	بودجه	سال	1401،	رشد	اعتبارات	تملک	دارایی	های	

سرمایه	ای	در	حدود	20	درصد	محاسبه	می	شود.	جزئیات	مربوط	به	سهم	استان	ها	در	الیحه	بودجه	1402	در	گزارش	های	دیگری	ارائه	می	گردد.

جدول 1. توزیع و رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در الیحه بودجه سال 1402

عنوان
الیحه بودجه 1402

)هزار میلیارد تومان(
درصد رشد

)نسبت به قانون بودجه 1401(

32826اعتبارات عمومی تملک دارایی های سرمایه ای

110222. اعتبارات طرح های مّلی

217627. اعتبارات متفرقه

214230-1. متفرقه جدول 9

23417-2. متفرقه دستگاه های مّلی )جدول 7-1(

3. اعتبارات استانی 
)با احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن(

50
)85(

31
)20(

مآخذ: قانون بودجه سال 1401 و الیحه بودجه سال 1402 کل کشور.

در	نمودار	4،	دسته	بندی	موضوعی	اعتبارات	سرمایه	ای	دستگاه	های	اجرایی	ملی	)شامل	اعتبارات	مندرج	در	پیوست	یک	و	اعتبارات	متفرقه	دستگاه	ها(	
در	الیحه	بودجه	سال	1402	نمایش	داده	شده	است.	در	الیحه	بودجه	سال	1402	بیشترین	میزان	اعتبارات،	متعلق	به	امور	اقتصادی	با	77	هزار	میلیارد	
تومان	و	کمترین	میزان	اعتبار	نیز	متعلق	به	امور	محیط	زیست	با	1/2	هزار	میلیارد	تومان	است.	سهم	امور	اجتماعی	از	کل	اعتبارات	تملک	دارایی	های	
سرمایه	ای	از	0/2	درصد	در	سال	1401	به	1/2	درصد	در	الیحه	بودجه	1402	رسیده	و	رشدی	724	درصدی	داشته	است.	در	این	میان	سهم	امور	اقتصادی	

و	امور	سالمت	به ترتیب	1/7	و	0/9	واحد	درصد	کاهش	یافته	است.1

1.	شایان	ذکر	است	مبنای	محاسبه	رشد	اعتبارات،	ارقام	مندرج	در	جدول	6	قانون	بودجه	سال	1401	می	باشند.	این	در	حالی	است	که	در	ستون	»مصوب	1401«	در	جدول	6	الیحه	بودجه	
سال	1402،	ارقام	متفاوتی	در	ستون	های	متناظر	با	هریک	از	امور	درج	شده	است	که	مبنای	محاسبه	آنها	مشخص	نیست.	با	این	حال،	این	امکان	وجود	دارد	که	به	دلیل	تغییر	جانمایی	برخی	

برنامه	ها	ذیل	امور	و	فصول	مختلف،	مقایسه	اعتبارات	امور	با	قانون	سال	گذشته	دقیق	نباشد.
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بررسي اليحه بودجه سال 1402 
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4. طرح های تملك دارايی های 
سرمايه ای

نمودار 4. اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی مّلی 
به تفكیك امور 10 گانه در الیحه بودجه سال 1402 و درصد رشد این اعتبارات در مقایسه با قانون بودجه سال 1401

مآخذ: الیحه بودجه سال 1402و قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

بخش	اصلی	پیوست	یک	لوایح	و	قوانین	بودجه	سنواتی،	به	ذکر	عناوین	و	برخی	جزئیات	درخصوص	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	دستگاه	های	
اجرایی	ملّی	اختصاص	دارد	و	در	آن،	ضمن	ذکر	طرح	های	ملّی	ذیل	فصول	و	برنامه	های	مختلف	دولت،	اهداف	کّمی	طرح	ها،	دستگاه	اجرایی	مربوطه،	سال	
شروع	و	پایان	طرح،	اعتبارات	تخصیص یافته،	برآورد	اعتبار	در	یک	سال	آینده	و	اعتبارات	مورد	نیاز	برای	اتمام	پروژه	ارائه	می	شود.	در	این	بخش	گزارش،	
از	جهات	مختلف	به	بررسی	طرح	ها	پرداخته	و	ضمن	مقایسه	با	طرح	های	مندرج	در	پیوست	یک	قانون	بودجه	سال	1401،	نکاتی	ارائه	می شود.	نمودار	5	

تصویری	کلّی	از	طرح	های	مندرج	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه	1402	ارائه	می	نماید.

2. بررسی  طرح های  تملک   دارایی های  سرمایه ای  در  پیوست  یک  الیحه

نمودار 5. تصویری از طرح های تمّلک دارایی های سرمایه ای در پیوست یک الیحه بودجه 1402

مجموع مبالغ طرح ها: 102 هزار میلیارد تومانتعداد کل طرح ها: 2605

منظور	از	طرح	های	مستمر	در	نمودار	باال،	طرح	هایی	است	که	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه،	سال	اتمام	ندارند.	این	طرح	ها	عموماً	با	عناوینی	نظیر	
»تعمیرات	اساسی«	و	»تأمین	تجهیزات«	در	قوانین	و	لوایحه	بودجه	سنواتی	درج	می	شوند	و	عموماً	ماهیت	پروژه	ای	ندارند؛	در	مقابل،	سایر	طرح	ها	
ماهیت	پروژه	ای	داشته	و	در	جداول	پیوست	یک	برای	آنها	زمان	اتمام	و	اعتبار	مورد	نیاز	در	سال	های	بعدی	نیز	پیش	بینی	شده	است.	با	توجه	به	آنچه	در	
نمودار	5	آمد،	براساس	پیش	بینی	های	مندرج	در	الیحه	بودجه	1402،	هر	طرح	مستمر	)تعمیر	و	تجهیز(	به	طور	متوسط	حدوداً	12	میلیارد	تومان	و	هر	

طرح	زمانمند	)پروژه	ای(	به	طور	متوسط	حدود	50	میلیارد	تومان	)صرفاً	برای	یک	سال	و	نه	برای	اتمام(	هزینه	دارد.	
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1-2. طرح های مستمر )تعمیر و تجهیز(
همان	طور	که	ذکر	شد،	تعداد	759	طرح	با	عناوینی	نظیر	تعمیرات	اساسی	و	تأمین	ماشین	آالت	و	تجهیزات	و	با	اعتباری	بالغ	بر	9	هزار	میلیارد	تومان	در	

پیوست	یک	الیحه	بودجه	سال	1402	درج	شده	است.	
عالوه	بر	این	برخی	تغییرات	جزئی	در	عناوین،	اهداف	کّمی،	دستگاه	اجرایی	مربوطه	و	سال	شروع	برخی	طرح	های	مستمر	در	مقایسه	با	قانون	بودجه	

1401	به	چشم	می	خورد	که	در	این	گزارش	از	بررسی	این	جزئیات	صرفنظر	می	شود.	
در	برآورد	اعتبار	مورد	نیاز	در	سال	1402	برای	دو	مورد	از	طرح	های	مستمر	مربوط	به	وزارت	امور	خارجه	با	عناوین	»تأمین	تجهیزات	و	ماشین	آالت	
نمایندگی	های	جمهوری	اسالمی	ایران	در	خارج	از	کشور«	و	»تعمیرات	اساسی	نمایندگی	های	جمهوری	اسالمی	ایران	در	خارج	از	کشور«	مشابه	سال	
گذشته	عدد	1	در	نظر	گرفته	شده	است.	از	آنجا	که	حتماً	مخارج	طرح	های	فوق	باالتر	از	100	هزار	تومان	است،	احتماالً	این	اقدام	به	این	دلیل	صورت	
گرفته	است	که	برآورد	دقیقی	از	هزینه	های	این	طرح	ها	)که	عموماً	ارزی	می	باشند(	وجود	نداشته	است.	با	این	حال،	درج رقم )1( در جداول بودجه، 

سرجمع اعتبارات را دچار خطا نموده و جایگاه نظارتی مجلس را نیز تضعیف می نماید و خالف اصل شفافیت در بودجه ریزی است.

2-2. طرح های غیرمستمر )پروژه ای(
1846	طرح	مندرج	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه	سال	1402	دارای	زمان	شروع	و	پایان	مشخص	است	که	برای	آنها	مجموعاً	در	حدود	93	هزار	میلیارد	
تومان	اعتبار	در	سال	1402	لحاظ	شده	است.	در	مقایسه	با	پیوست	یک	قانون	بودجه	1401،	تعداد	55	طرح	اضافه	و	33	طرح	کم	شده	است	که	در	ادامه	

درخصوص	جزئیات	آنها	به	نکاتی	اشاره	خواهد	شد.	
1-2-2. طرح های اضافه شده در پیوست یک الیحه بودجه سال 1402

از	مجموع	55	طرح	اضافه	شده	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه	سال	1402	کل	کشور،	46	طرح	جدید	می	باشند؛	به	این	معنا	که	سال	شروع	آنها	
سال	1402	در	نظر	گرفته	شده	است.	مجموع	اعتبار	این	طرح	ها	در	سال	1402	بالغ	بر	2/2	هزار	میلیارد	تومان	و	پیش	بینی	اعتبارات	سال	های	

بعد	آنها	بالغ	بر	18/4	هزار	میلیارد	تومان	می	باشد.	جدول	2	عناوین	این	طرح	ها	را	ارائه	می	کند.	

جدول 2. طرح های غیرمستمر جدید )شروع = 1402( در الیحه بودجه سال 1402 )میلیارد تومان(

دستگاه اجراییعنوان طرح
برآورد 

1402
برآورد 

سال های بعد

4202,000ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمیتکمیل، توسعه و تجهیز صنعت فضایی

4001,800سازمان پژوهش و نوآوری دفاعیایجاد و توسعه زیرساخت های تحقیقاتی سپند

احداث خط دوم و افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های ظرفیتی محور راه آهن 
بافق ـ سنگان

2181,380شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران

انتقال آب نشتی سد الر
)20 درصد از محل منابع عمومی دولت و 80 درصد از محل سایر منابع(

150562شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

150350صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورکمك به طرح های دانش بنیان، پیشران و تقاضامحور
آبرسانی از سد باالخانلو به شهرها و روستاهای ناحیه 3 استان قزوین 

)بوئین زهرا(
75486شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

احداث باند دوم محور اهواز ـ خرمشهر
شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقل کشور
70178

701,130وزارت راه و شهرسازیارتقای محور خاش ـ سراوان به راه اصلی
انتقال آب از سد دیورش به پنج شهر و 82 روستا )75 درصد از محل منابع 

عمومی دولت و 25 درصد از محل منابع داخلی شرکت آب منطقه ای گیالن(
50285شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

احداث بیمارستان 350 تختخوابی حضرت ابوالفضل)ع( بهارستان
)60 درصد از محل منابع عمومی دولت و 40 درصد از محل سایر منابع(

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، 
شرکت مادرتخصصی

37593

35534وزارت راه و شهرسازیبهسازی و احداث باند دوم محور عبدالخان ـ بستان
35185وزارت راه و شهرسازیارتقای محور فرعی بیرجند ـ اسدیه به راه اصلی

352,165وزارت جهاد کشاورزیمطالعه خاك های کشور
30248وزارت راه و شهرسازیارتقای محور فرعی ایذه ـ مسجدسلیمان به راه اصلی

30485وزارت راه و شهرسازیاحداث باند دوم سورشجان ـ سودجان

احداث بیمارستان 96 تختخوابی پیشوا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

شهید بهشتی
30258
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دستگاه اجراییعنوان طرح
برآورد 

1402
برآورد 

سال های بعد
25204وزارت راه و شهرسازیاحداث راه اصلی راونگ ـ هشت بندی

25291وزارت راه و شهرسازیارتقای محور فرعی رباط سنگ ـ کدکن ماروس به راه اصلی
احداث بیمارستان 250 تختخوابی شادگان
)جایگزین بیمارستان شهید معرفی زاده(

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، 
شرکت مادرتخصصی

25725

25115دانشگاه علم و صنعت ایراناحداث و تجهیز دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دماوند

)50 درصد منابع عمومی دولت و 50 درصد سایر منابع(
20482شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر فیروزکوه
)50 درصد منابع عمومی دولت و 50 درصد سایر منابع(

20176شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

2051دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملاحداث خوابگاه خواهران
20180دانشگاه علم و صنعت ایراناحداث دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

2044دانشگاه علم و صنعت ایراناحداث، توسعه و تجهیز آشپزخانه مرکزی
2055دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر(احداث خوابگاه خواهران
2043دانشگاه صنعتی بیرجنداحداث خوابگاه خواهران

1545دادگستری جمهوری اسالمی ایراناحداث ساختمان مجتمع قضایی شهرستان تایباد
1545دادگستری جمهوری اسالمی ایراناحداث ساختمان مجتمع قضایی شهرستان گناباد

1545دادگستری جمهوری اسالمی ایراناحداث ساختمان مجتمع محاکم تجدیدنظر و دادگستری استان قم
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای گرمه و جاجرم

)30 درصد منابع عمومی دولت و 70 درصد سایر منابع(
15320شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

احداث بیمارستان 610 تختخوابی جایگزین شهید بهشتی قروه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

استان کردستان
15465

تأمین فضاهای آموزشی و کمك آموزشی
)20 درصد منابع عمومی دولت و 80 درصد سایر منابع(

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
الرستان

15441

1248وزارت راه و شهرسازیتبدیل محور راه فرعی سلطان آباد ـ مرودشت به راه فرعی درجه یك

تکمیل بیمارستان 64 تختخوابی افضلیان نائین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

استان اصفهان
1096

توسعه بیمارستان 90 تخت به 190 تخت تاکستان
)60 درصد از محل منابع عمومی دولت و 40 درصد از محل سایر منابع ـ 

خیرین(

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، 
شرکت مادرتخصصی

10170

تأمین فضاهای آموزشی و کمك آموزشی
)30 درصد از محل منابع عمومی دولت و 70 درصد از محل سایر منابع(

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
گراش

9111

تأمین فضاهای آموزشی و کمك آموزشی
)30 درصد از محل منابع عمومی دولت و 70 درصد از محل سایر منابع(

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
ساوه

9185

ایجاد تصفیه خانه فاضالب اقبالیه و چوبیندر
)20 درصد منابع عمومی دولت و 80 درصد سایر منابع(

7168شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

احداث بیمارستان 64 تختخوابی اندیکا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

جندی شاپور اهواز
5187

احداث بیمارستان 64 تختخوابی زبرخان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

نیشابور ـ بهداشت و درمان
5187

احداث بیمارستان 64 تختخوابی هویزه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

جندی شاپور اهواز
5187

احداث بیمارستان 64 تختخوابی هفتکل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

جندی شاپور اهواز
5187

احداث بیمارستان 64 تختخوابی کرخه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

جندی شاپور اهواز
5187

احداث بیمارستان 90 تختخوابی جایگزین بیمارستان چایپاره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

استان آذربایجان غربی
5265

احداث دانشکده پیراپزشکی فردوس
)50 درصد از محل منابع عمومی دولت و 50 درصد از محل سایر منابع(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
بیرجند

577

2,25718,421مجموع 46 طرح جدید

مأخذ: پیوست یک الیحه بودجه سال 1402 کل کشور.
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عالوه	بر	46	طرح	فوق،	9	طرح	دیگر	نیز	نسبت	به	قانون	بودجه	سال	1401	جدید	می	باشند،	اما	سال	شروع	آنها	پیش	از	1402	درج	شده	است.	نکته	جالب	
درخصوص	این	طرح	ها	آن	است	که	سه	مورد	از	آنها	اگرچه	قباًل	آغاز	شده	اند،	اما	هیچ	اعتباری	در	سال	های	گذشته	به	آنها	اختصاص	نیافته	و	ارقام	مندرج	
در	ستون	های	مربوط	به	اعتبارات	قبلی	در	این	طرح	ها	صفر	می	باشند.	جدول	3	اطالعات	این	9	طرح	را	ارائه	می	نماید.	برآورد	9	هزار	میلیارد	تومان	در	

سال	های	آتی	برای	یکی	از	طرح	ها	)تکمیل	و	تجهیز	بیمارستان	های	نیروی	زمینی	سپاه(	محل	ابهام	و	پرسش	است.

جدول 3. طرح های غیرمستمر جدید )شروع پیش از 1402( در الیحه بودجه سال 1402 )میلیارد تومان(

دستگاه اجراییعنوان طرح
برآورد 

1402
برآورد 

سال های بعد

تکمیل و تجهیز بیمارستان های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ـ 
طرح شهید عارفیان

989,000ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کمك به زیرساخت های شهرك های صنعتی
شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچك و 

شهرك های صنعتی ایران
902,250

29105وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاحداث مجتمع فرهنگی هنری در سنندج1

25346وزارت راه و شهرسازیبهسازی محور ابهر ـ قیدار ـ خورخوره )ارتقای راه فرعی به راه اصلی(

20280وزارت راه و شهرسازیبهسازی محور کوار ـ اکبرآباد ـ کوهنجان

2040دانشگاه تهراناحداث )باغ گیاه شناسی و پارك نمونه کشوری( و )گلخانه آموزشی و تحقیقاتی(

20100شهرك علمی، تحقیقاتی اصفهانتأمین فضاهای پژوهشی و فناوری

1224سازمان بازرسی کل کشورگسترش فناوری ارتباطات و اطالعات در سازمان بازرسی کل کشور

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین کودکان مفید
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

شهید بهشتی
5955

31913,100مجموع

1.	براساس	ستون	»مصوب	1401«	مندرج	در	جدول	پیوست	یک	الیحه	بودجه	1402،	برای	طرح	در	سال	1401	نیز	معادل	24	میلیارد	تومان	مصوب	شده	است.	با	وجود	این،	ردیف	متناظر	
با	آن	در	پیوست	یک	قانون	بودجه	سال	1401	کل	کشور	یافت	نشد.	

مأخذ: همان.

2-2-2. طرح های حذف شده از پیوست یک در الیحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401
از	33	طرحی	که	در	مقایسه	با	پیوست	یک	قانون	بودجه	سال	1401	از	الیحه	حذف	شده،	سال	پایان	12	طرح	1401	بوده	است	و	این	احتمال	وجود	دارد	
که	علت	حذف	این	طرح	ها،	پایان	یافتن	آنها	باشــد.	البته	تأیید	پایان		یافتن	این	طرح	ها	نیازمند	بررسی	های	میدانی	است،	با	وجود	این	در	اینجا	این	12	

طرح	را	جداگانه	و	به	عنوان	طرح	هایی	که	احتماالً	پایان	یافته	اند	ذکر	می	کنیم.

جدول 4. طرح های غیرمستمر ]احتمااًل[ پایان یافته )پایان ـ 1401( حذف شده از الیحه بودجه 1402

دستگاه اجراییعنوان طرح

وزارت راه و شهرسازیاحداث بزرگراه بندرعباس سه راهی میناب ـ رودان و راونگ به هشت بندی

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانآب رسانی به ایوان

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادرتخصصیایجاد تأسیسات فاصالب شهر کرمان

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادرتخصصیایجاد تأسیسات فاضالب شهر یزد و اردکان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بماحداث بیمارستان فهرج

دانشگاه صنعتی شریفطرح توسعه و تأمین فضاهای آموزشی و کمك آموزشی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهاراحداث خوابگاه دانشجویی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارتأمین فضاهای آموزشی و کمك آموزشی

پارك علم و فناوری آذربایجان غربیاحداث پارك علم و فناوری آذربایجان غربی

پارك علم و فناوری خراسان شمالیاحداث و تجهیز پارك علم و فناوری

پارك علم و فناوری لرستاناحداث پارك علم و فناوری لرستان

سازمان بهزیستی کشوراحداث سه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در کرمانشاه

مأخذ: همان.
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اما	درخصوص	21	طرح	باقی	مانده،	با	توجه	به	اینکه	در	قانون	بودجه	1401	سال	پایان	آنها	1402	یا	بیشتر	ذکر	شده	و	برای	سال	های	بعدی	نیز	پیش	بینی	
اعتبار	شده	است،	علّت	حذف	مشخص	نیست.	فهرست	این	طرح	ها	نیز	در	جدول	5	آمده	است.	این	امکان	وجود	دارد	که	بخشی	از	این	پروژه	ها	در	قالب	

ردیف	های	متفرقه	استمرار	پیدا	کرده	باشد.

جدول 5. سایر طرح های غیرمستمر حذف شده از الیحه بودجه 1402 )میلیارد تومان(

سال پایاندستگاه اجراییعنوان طرح
برآورد سال های 

بعد در قانون 
بودجه 1401

14031,122شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانمطالعه و عالج بخشی سد الر

14051,115وزارت کشور ـ سازمان امور اجتماعی کشوراجرای طرح جامع کنترل و کاه آسیب های اجتماعی

1403427شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانمرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی دز

1403203شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانمرمت و بازسازی اساسی شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

1405102وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاحداث مجتمع فرهنگی هنری در سنندج

1403100شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانمرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین

140251وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیخرید دستگاه های همودیالیز

140645پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایتوسعه علوم هسته ای در کشاورزی

140533سازمان برنامه و بودجه کشورسامان دهی اقدامات اجرایی آمایش سرزمین

140333شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانعالج بخشی سد سفیدرود

140220وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستیمطالعه و اجرای دهکده طرح گردشگری چم شیر

احداث بیمارستان زاوه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی تربت حیدریه
140214

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهید هاشمی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی استان خراسان
14028

14055وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیحل مشکل زباله و پسماند در استان های شمالی کشور

احداث بیمارستان باغملك
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی جندی شاپور اهواز
14021

14021آستان مقدس حضرت امام خمینی )ره(تکمیل مجموعه فرهنگی آستان مقدس حضرت امام)ره(

14020/3سازمان ثبت اسناد و امالك کشورایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی در تهران

14030/3سازمان ثبت اسناد و امالك کشورایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی در مشهد، شیراز و اصفهان

14030/3شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایرانساختمان سد کهیر و شبکه آبیاری و زهکشی ـ وامی

14030/05شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایرانساختمان سد سرنی و سامانه انتقال و تصفیه خانه ـ وامی

14020/1شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورایجاد و تکمیل تأسیسات آب شیراز
مأخذ: همان.

3-2-2. طرح های تكرار شده در پیوست 1 در الیحه 1402 نسبت به قانون 1401
اعتبار	در	نظر	گرفته	شده	برای	تعداد	72	طرح	از	طرح	های	غیرمستمر	مندرج	در	پیوســت	یک	الیحه	بودجه	در	سال	1402	مبلغی	کمتر	از	1	میلیارد	
ریال	)100	میلیون	تومان(	است	که	در	بین	آنها 67 طرح با اعتبارات 1 )100 هزار تومان(، 5 )500 هزار تومان( یا 10 )1 میلیون تومان( لحاظ 
شده است. به	نظر	می	رسد	این	طرح	ها	یا	در	سال	پیش	رو	جزء	طرح	های	متوقف	شده	هستند	و	عملیات	اجرایی	نخواهند	داشت	یا	ازجمله	طرح	هایی	
هستند	که	پیش	بینی	اعتبار	برای	آنها	در	الیحه	انجام	نشده	است	)مثل	طرح	های	وزارت	امور	خارجه(	که	در	هر	صورت	بی انضباطی در بودجه، عدم 

شفافیت و ابهام را در پی دارد. 
درمجموع	برای	1791	طرحی	که	از	قانون	بودجه	1401	در	الیحه	تکرار	شده	اند،	اعتبار	90	هزار	میلیارد	تومانی	در	نظر	گرفته	شده	است	که	نسبت	به	
ارقام	مصوب	در	قانون	بودجه	1401،	حدود	16	درصد	رشد	داشته	است.	از	نکات	قابل	توجه	صدرخصوص	این	طرح	های	مشترک	)موجود	در	قانون	بودجه	
1401	و	الیحه	بودجه	1402(	تغییراتی است که در عناوین، دستگاه ها و برخی جزئیات دیگر آنها رخ داده است.	به عنوان	مثال،	دستگاه	
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اجرایی	38	طرح	نسبت	به	قانون	بودجه	سال	1401	تغییر	کرده	است	که	عمدتاً	جابه	جایی	هایی	در	زیرمجموعه	های	یک	وزارتخانه	یا	تغییراتی	جزئی	
می	باشند.	البته	تغییر	دستگاه	طرح »تهیه و اجرای طرح های هادی و مطالعه منظومه های روستایی«	از	وزارت	راه	و	شهرسازی	به	بنیاد	مسکن	

انقالب	اسالمی	ازجمله	تغییرات	شایان	توجه	است.	
در	فرایند	بررسی	الیحه	بودجه	1401	و	تصویب	آن،	تغییراتی	در	عناوین	تعداد	59	طرح	صورت	پذیرفت	که	این	تغییرات	با	افزایش	در	حجم	عملیات	
طرح های	مذکور	همراه	بوده	و	عملیاتی	شدن	آن	منوط	به	اخذ	مجوز	کمیسیون	ماده	)23(	قانون	الحاق	برخی	مواد	به	قانون	تنظیم	برخی	از	مقررات	مالی	
دولت	)2(	بوده	است.	طی	مراحل	قانونی	برای	اعمال	این	تغییرات	با	ابهام	روبه	رو	است.	در	الیحه	بودجه	1402	نیز	طرح	های	مذکور	با	تغییرات	انجام	

یافته	تکرار	و	درج	شده	است.

4-2-2. تحلیل زمان پایان طرح های عمرانی
از	نکات	دیگر	که	در	این	خصوص	جالب	توجه	است،	تغییرات	سال	پایان	طرح	ها	در	مقایسه	با	قانون	بودجه	1401	است.	نمودار	6،	تغییرات	

سال	پایان	1791	طرح	مشترک	را	نمایش	می	دهد.

نمودار 6. تغییرات سال اتمام طرح های پیوست یک الیحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401

0/8+ سالکل طرح ها

1/9+ سالطرح های تأخیریافته

2/8- سالطرح های تعجیل یافته

متوسط تغییرات سال اتمام

یکی	از	معضالت	مهم	طرح	های	عمرانی،	تأخیر	در	اتمام	پروژه	ها	و	افزایش	تعداد	پروژه	های	نیمه	تمام	در	کشور	است.	شایان	ذکر	است	تعریف	طرح	ها	
و	آغاز	عملیات	اجرایی	آنها	در	مردم	ایجاد	انتظار	نموده	و	عدم	اتمام	به	موقع	طرح	ها،	افکار	عمومی	را	نسبت	به	کارآمدی	و	صداقت	تصمیم	گیران	بدبین	
می	نماید.	عالوه	بر	این،	تأخیر	در	اتمام	طرح	ها،	ضمن	افزایش	هزینه	های	طرح،	گاه	ممکن	است	تبدیل	به	نوشدارویی	پس	از	مرگ	سهراب	شده	و	ضرورت	
و	توجیه	اولیه	خود	را	نیز	از	دست	بدهد.	ازاین	رو	ضرورت	دارد	موضوع	پرهیز	از	تعریف	طرح	های	غیرکارشناسی	و	تأکید	بر	اتمام	به	موقع	پروژه	ها	در	دستور	

کار	ویژه	دولت	و	مجلس	قرار	گیرد.	
براساس	بررسی	های	انجام	شده،	از	مجموع	117	طرح	مندرج	در	قانون	بودجه	1401	که	قرار	بود	تا	پایان	سال	1401	به	اتمام	برسند،	105	طرح	در	
الیحه	بودجه	1402	نیز	وجود	داشته	و	به	اتمام	نرسیده	اند.	یعنی	حداقل 90 درصد پروژه هایی که قرار بود تا پایان 1401 به اتمام برسند، دچار 
تأخیر شده اند	که	به ویژه	با	پیش بینی های	مطرح	شده	مبنی بر	تحقق	100	درصدی	منابع	بودجه	1401	و	عدم	وجود	کسری	همخوانی	ندارد.	براساس	

پیش	بینی	های	مندرج	در	الیحه	بودجه	1402،	از	این	تعداد	23	طرح	در	سال	1402	نیز	به	پایان	نخواهند	رسید.	
در	طرح	های	غیرمستمر،	عالوه	بر	پیش	بینی	اعتبار	برای	سال	آتی،	اعتبار	مورد	نیاز	تا	اتمام	طرح	نیز	درج	می	شود.	نمودار	زیر،	روند	میزان	اعتبار	
مورد	نیاز	برای	اتمام	همه	طرح	های	پیوست	یک	قوانین	بودجه	سال	های	گذشته	را	نشان	می	دهد؛	بر	این	اساس،	حدود 1375 هزار میلیارد 
تومان )70 درصد کل منابع و مصارف عمومی در الیحه بودجه سال 1402( برای اتمام همه طرح های پیوست یک پیش بینی 
شده است. خاطرنشان	می	سازد	این	میزان	اعتبار	برای	هر	سال	از	مجموع	اعتبار	در	نظر	گرفته	شده	برای	سال	مورد	نظر	)مشروط	بر	تخصیص	
تمام	اعتبارات	در	نظر	گرفته	شده	در	سال	مورد	نظر	مندرج	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه(	به عالوه	اعتبار	سال	های	بعد	به	دست	آمده	است.	
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نمودار 7. حداقل اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح های پیوست یك در قوانین بودجه سال های 1401 -1395 و الیحه بودجه 1402

مآخذ: قوانین بودجه سنواتی و الیحه بودجه سال 1402 کل کشور.

5-2-2. برآورد اعتبار سال های بعد از طرح های عمرانی
یکی	از	نکات	جالب	توجه	درخصوص	این	برآوردها،	بررسی	تغییر	و	چگونگی	به	روزرسانی	پیش	بینی	ها	از	قانون	بودجه	سال	1401	تا	الیحه	بودجه	سال	
1402	است.	ازاین	رو،	ستون »پیش بینی سال های بعد« در پیوست یک قانون بودجه 1401، با مجموع ستون های »برآورد 1402« و »پیش بینی  
سال های بعد« در پیوست یک الیحه بودجه 1402 مقایسه شده است.	براساس	محاسبات	تحقیق،	105	طرح	که	قرار	بود	در	سال	1401	به	اتمام	
برسند	و	ازاین	رو	اعتباری	برای	آنها	در	قانون	بودجه	سال	1401	پیش	بینی	نشده	بود،	در	الیحه	بودجه	سال	1402	تکرار	شده	اند.	بجز	این	طرح	ها،	برآورد	
اعتبارات	مورد	نیاز	برای	اتمام	153	طرح	کاهش	یافته	و	برای	60	طرح	بدون	تغییر	باقی		مانده	است.	همچنین	برآورد	اعتبارات	550	طرح	دیگر،	کمتر	از	50	
درصد	افزایش	یافته	)برآورد	اعتبارات	این	طرح	ها	مجموعاً	16	درصد	رشد	داشته	است(.	کاهش برخی برآوردها و افزایش کم برآورد تعداد زیادی 
از طرح ها، ابهاماتی را درخصوص واقع گرایی در محاسبه برخی برآوردها ایجاد می نماید. چراکه در شرایط تورمی کشور انتظار می رود 

برآوردهای انجام شده از یک سال به سال بعد، بیش از این مقدار افزایش یابد.	نمودار	8،	جزئیات	بیشتری	در	این	خصوص	ارائه	می		کند.

نمودار 8. تغییرات برآورد سال های آتی طرح های پیوست یک الیحه 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401

مآخذ: پیوست یک قانون بودجه سال 1401 و الیحه بودجه سال 1402 کل کشور.



20

شایان	ذکر	است	تعداد	48	طرح	در	الیحه	درج	شده	اند	که	اعتباری	برای	سال	های	آتی	آنها	در	نظر	گرفته	نشده	است	و	یا	اعتبار	درج	شده	بسیار	ناچیز	است؛	
در	حالی	که	سال	های	اتمام	و	بهره	برداری	آنها	سال	های	1403	الی	1408	)2	تا	5	سال	آینده(	منظور	شده	است.	بر	این	اساس	اگر	طرح	های	مذکور	برای	
سال	های	آینده	نیاز	به	اعتباری	نخواهند	داشت	و	در	سال	1402	اتمام	خواهند	یافت،	درج	سال	پایانی	غیر	از	1402	برای	این گونه	طرح	ها	به	چه	معناست؟	
نکته	قابل	توجه	دیگر	اینکه	برای تعداد 17 طرح از این مجموعه با سال پایان 1403، اعتباری برابر با 500 هزار تومان در سال 1402 و برای 
سال های بعد اعتباری برابر 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.	به	عنوان	مثال	طرح	های	»افزایش	ارتفاع	سد	دز«	و	»ساختمان	سد	
سردشت«	از	این	جمله	هستند.	براساس	آنچه	گفته	شد،	طرح	های	مذکور	که	در	سال	1387	شروع	شده	اند	و	براساس	الیحه	سال	1403	به	اتمام	خواهند	

رسید،	تنها به سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار برای اتمام نیاز دارند!

6-2-2. تحلیل طول عمر و تاریخ اتمام طرح های عمرانی
براساس	اطالعات	مندرج	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه	1402،	متوسط عمر این طرح ها از شروع تاکنون )پایان 1401( بیش از 16 سال بوده	و	
قدیمی	ترین	طرح	ها	)»ساختمان	شبکه	آبیاری	و	زهکشی	سفیدرود	و	فومنات«	و	»تکمیل	و	تجهیز	شبکه	های	اندازه	گیری	آب	های	سطحی	و	زیرزمینی	

در	محدوده	استان	ها«(	61	سال	عمر	دارند.	

نمودار 9. عمر طرح های مندرج در پیوست یک الیحه بودجه سال 1402 تاکنون

مأخذ: پیوست شماره 1 الیحه بودجه سال 1402 کل کشور.

از	تعداد	1846	طرح	غیرمستمر	که	در	پیوست	شماره	یک	الیحه	بودجه	1402	درج	شده	است	141	طرح	در	سال	1402	پایان	خواهند	یافت	و	مابقی	
)1705طرح(	قرار	است	در	سال	های	بعدی	و	درنهایت	تا	سال	1408	پایان	یابند.	در	حال	حاضر	و	در الیحه بودجه 1402، میانگین زمان اتمام 
پروژه ها تا سه سال دیگر است که به نظر می رسد با روند تخصیص اعتبارات عمرانی در سال های اخیر و محاسبات سرانگشتی ذکر 

شده تناسب چندانی نداشته و واقع بینانه نیست. 
یک روش دیگر برای تخمین سال های مورد نیاز برای اتمام طرح ها،1 با تقسیم »اعتبار سال های بعد« به »اعتبار سال 1402« به دست 

می آیند.	پیش	بینی	زمان	الزم	برای	اتمام	طرح	ها	از	این	روش،	با	فروض	زیر	به	دست	آمده	است:
1.	اعتبار	پیش	بینی	شده	طرح	ها	برای	سال	های	آتی	دقیق،	واقع	بینانه	و	براساس	ارزش	فعلی	)حال(2	بوده	و	نیازی	به	افزایش	این	اعتبارات	در	سال	های	

بعد	نیست.	
2.	میزان	اعتبار	برآورد	شده	در	سال	های	آتی	نیز	مشابه	سال	1402	بوده	و	به	صورت	کامل	تخصیص		یافته	و	تأمین	اعتبار	می	شود.

در	جدول	6،	نتایج	بررسی	ها	و	محاسبات		نشان	داده	شده	است:

1.	بدیهی	است	با	توجه	به	برخی	پیچیدگی	های	فنی	طرح	های	مختلف،	زمان	بندی	پیشرفت	فیزیکی	طرح	ها	لزوماً	با	پیشرفت	تخصیص	اعتبار	تطابق	دقیق	ندارد؛	با	وجود	این	و	با	توجه	به	
داده	های	در	دسترس،	از	این	روش	برای	محاسبه	یک	تخمین	کلّی	استفاده	شده	است.

2. Present Value
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جدول 6. طبقه بندی طرح های تملك دارایی های سرمایه ای ملی برحسب سال اتمام 

1402140314041405140614071408سال اتمام

14149426668911012422تعداد طرح ها

مجموع اعتبار در سال 1402  )هزار میلیارد 
تومان( 

2/415/511/620/6611/21/8

014915448911113131اعتبار سال های بعد  )هزار میلیارد تومان(

پیش بینی زمان الزم برای اتمام طرح 
)سال(

1111425201318

مأخذ: الیحه بودجه سال 1402 کل کشور و محاسبات تحقیق.

در	ستون	مربوط	به	سال	اتمام،	برای	خاتمه	طرح	ها	زمانی	پیش	بینی	شده	است	که	با	استناد	به	آن،	میانگین	زمان	باقی	مانده	تا	اتمام	طرح	ها	
سه	سال	بوده	و	برآورد	شده	است	که	همه	این	طرح	ها	درنهایت	تا	پایان	سال	1408	به	پایان	خواهند	رسید.	این	در	حالی	است	که	براساس 
محاسبات جدول فوق و در صورت پیش بینی اعتبار طرح ها مطابق روند فعلی، میانگین زمان خاتمه طرح ها بیش از 16 سال 

برآورد می شود.

3. طرح های موضوع مشارکت با بخش غیردولتی
در	تبصره	»4«	ماده	واحده،	سازوکاری	برای	مشارکت	با	بخش	غیردولتی	در	اجرای	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	پیشنهاد	شده	است.	بر	این	
اساس	تعداد	232	طرح	و	پروژه	در	قسمت	دوم	پیوست	یک	الیحه	مشخص	شده	است.	در	طرح	های	انتخاب	شده	در	قسمت	دوم	پیوست	)1(	الیحه،	

میزان	درصد	پیشرفت	فیزیکی	طرح	های	انتخابی	نیز	اعالم	شده	است.	
گفتنی	است	برخی	از	این	طرح	ها	در	حالی	که	چندین	سال	از	شروع	آنها	سپری	شده	است،	درصد	پیشرفت	فیزیکی	بسیار	اندکی	داشته	اند.	به	عنوان	نمونه	
	قوچان«	براساس	اطالعات	مندرج	در	قسمت	اول	پیوست	در	سال	1375	شروع	 	شیروانـ	 	بجنوردـ	 	آزادشهرـ	 	گرگانـ	 طرح	»احداث	بزرگراه	بهشهرـ	
و	مقرر	شده	در	سال	1404	پایان	یابد.	این	درحالی	است	که	طی 26 سال گذشته تنها 10 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است. شایان	توجه	
است	کل	اعتبار	در	نظر	گرفته	شده	برای	این	طرح	در	قسمت	اول	پیوست	یک،	16	هزار	میلیارد	ریال	است	که	تا	سال	1400	حدود	13	هزار	میلیارد	ریال	
عملکرد	داشته	و	با	فرض	تخصیص	اعتبار	در	سال	1401	به	این	طرح	مجموعاً	14	هزار	میلیارد	ریال	اختصاص	داده	شده	است.	با	این	حساب	برای	90	

درصد	باقی	مانده	از	عملیات	اجرایی	این	طرح	تنها	2	هزار	میلیارد	ریال	باقی	مانده	است.
مواردی از این دست که تعداد آنها در پیوست یک الیحه کم نیست، درخصوص دقت و صحت ارقام مندرج در جداول پیوست 

یک الیحه بودجه 1402 ایجاد تردید و ابهام جدی می نماید.

4. سایر جداول مرتبط با طرح های عمرانی
در	الیحه	بودجه	سال	1402	کل	کشور،	جداول 19 و 20 به	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	اشاره	دارد.	جداول	19	و20	با	عنوان	»فهرست	
طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	دارای	مجوز	کمیسیون	ماده	)23(	قانون	الحاق	برخی	مواد	به	قانون	تنظیم	برخی	از	مقررات	مالی	دولت	)2(«	با	
37	طرح	و	»طرح	های	مطالعاتی	و	اجرایی	موضوع	ردیف	شماره	9-550000«	با	تعداد	387	طرح	و	جمعاً	با	اعتباری	برابر	100	میلیارد	تومان	در	پیوست	
اطالعات	تکمیلی	درج	شده	است.	شایان	ذکر	است	این	تعداد	طرح،	شامل	طرح	هایی	است	که	خارج	از	پیوست	یک	الیحه	بودجه	ارائه	شده	اند.	ارائه 
طرح ها خارج از این پیوست موجب می شود عماًل هیچ اطالعاتی از زمان بندی و هزینه اجرای طرح ها ارائه نشده و لذا امكان نظارت بر 
اجرای طرح ها با مشكل مواجه خواهد شد.	از	دیگر	سو،	براساس	ماده	)23(	قانون	الحاق	برخی	مواد	به	قانون	تنظیم	بخشی	از	مقررات	مالی	دولت	
)2(،	عملیاتی	شدن	طرح	باید	بعد	از	اتمام	مرحله	مطالعات	صورت	گیرد	و	هم زمانی مطالعات و اجرا،	آن	گونه	که	در	این	طرح	ها	آمده	است،	نه	تنها	

امکان	پذیر	نیست،	حتی	می	تواند	به	عدم	رعایت	صرفه	و	صالح	عمومی	بینجامد.	
جدول	21	نیز	با	عنوان	»توزیع اعتبار موضوع بند »ی« تبصره »1««،	به	برشمردن	برخی	مصارف	برای	اعتبارات	موضوع	بند	»ی«	تبصره	»1«	
الیحه	بودجه	1402	می	پردازد.	به	موجب	این	بند،	از	محل	تحویل	نفت	خام	اعتباراتی	تا	سقف	4/5	میلیارد	یورو	برای	مصارف	گوناگونی	ازجمله	تقویت	
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بنیه	دفاعی،	مسکن	محرومین،	طرح	های	بخش	های	راه	و	آب	و	برخی	طرح	های	دیگر	اختصاص	می	یابد	که	با	توجه	به	ماهیت	این	مصارف،	به	نظر	می	رسد	
بخش	قابل		توجهی	از	این	منابع	به	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	و	طرح	های	عمرانی	اختصاص	خواهد	یافت.	شایان	ذکر	است	این طرح ها 
نه تنها خارج از طرح های مندرج در پیوست یک الیحه، بلكه اساسًا خارج از سرجمع اعتبارات بودجه کل کشور بوده	و	عدم	شفاف	سازی	
طرح	ها،	عدم	لحاظ	اعتبارات	این	بند	در	سرجمع	بودجه	و	ابهام	در	سازوکارهای	تخصیص	این	اعتبارات	با	اصول	جامعیت	و	شفافیت	بودجه	مغایر	بوده	و	

جایگاه	نظارتی	مجلس	شورای	اسالمی	را	تضعیف	می	نماید.

در	الیحه	بودجه	1402	میزان اعتبار درج شده در ردیف های متفرقه برابر با 176 هزار میلیارد تومان است که 54 درصد از اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای در الیحه بودجه سال 1402 را به خود اختصاص داده است.	این	سهم	نسبت	به	قانون	بودجه	1401،	تغییر	چندانی	نداشته	
است	)53	درصد(.	از	این	میزان،	مبلغ	142	هزار	میلیارد	تومان	در	جدول	9	ماده		واحده	و	تحت	عنوان	اعتبارات	ردیف	های	متفرقه	درج	شده	و	مبلغ	34	
هزار	میلیارد	تومان	براساس	جدول	1-7	بین	95	دستگاه	اجرایی	توزیع	شده	اســت.	باید	به	این	نکته	توجه	داشت	که	اصوالً اعتبارات متفرقه برای 
اجرای مواردی است که آگاهی و لزوم برای انجام آن توسط دولت وجود دارد، ولی اوالً میزان اعتبار دقیق آن مشخص نیست )همانند 
حوادث غیر قابل پیش بینی چون سیل و زلزله( و اصوالً ماهیتی یک ساله دارند و ثانیاً دستگاه هزینه کننده آن نامشخص است و به ناچار 
در قالب اعتبارات متفرقه طبقه بندی می شوند.	با	توجه	به	مطالب	گفته	شده	اختصاص	اعتبارات	عمرانی	متفرقه	برای	اجرای	طرح های	عمرانی	

توسط	دستگاه های	اجرایی	عدم	شفافیت	در	بودجه	را	به همراه	خواهد	داشت.	
درخصوص	اعتبارات	متفرقه	موارد	ذیل	قابل	بررسی	است:

در	جدول	شماره	9	ماده	واحده	با	عنوان	اعتبارات	متفرقه،	اعتبارات	سرمایه	ای	قابل	توجهی	با	موضوعاتی	نظیر	»اعتبارات	موضوع	بند	»الف«	تبصره	»18«	
	مجموعاً	30	هزار	میلیارد	تومان«،	»طرح های حوزه  ـ اشتغال و محرومیت زدایی	)31	هزار	میلیارد	تومان(«،	»صندوق ملی مسكن	)2	ردیفـ	
	مجموعاً	20	هزار	میلیارد	تومان(«	و	»اعتبارات سهم سالمت، ورزش و آموزش عمومی	از	محل	عوارض	و	مالیات	بر	ارزش	افزوده	 آب	)2	ردیفـ	
	مجموعاً	11	هزار	میلیارد	تومان(«	لحاظ	شده	است	که	همین 7 ردیف حدود 65 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  )2	ردیفـ	

جدول شماره 9 الیحه بودجه سال 1402 را تشكیل داده اند.
در	جدول	شماره	9	طرح	هایی	همچون	آبرسانی	به	زاهدان	از	دشــت	تهالب	با	اعتباری	برابر	13	هزار	میلیارد	ریال،	طرح	»آب	روستایی	و	عشایری،	راه	
روستایی	و	عشایری،	احیای	قنوات	و	اجرای	طرح	های	هادی	روستایی«	با	اعتباری	برابر	20	هزار	میلیارد	ریال	و	همچنین	طرح	»اجرای	پروژه	های	تملک	
دارایی	های	سرمایه	ای	توسط	نیروهای	جهادی«	با	اعتباری	برابر	10	هزار	میلیارد	ریال	نیز	اشاره	شده	است.	اصوالً	درج	طرح	های	عمرانی	در	ردیف	های	
متفرقه،	عدم	شفافیت	را	به		دنبال	داشته	و	باید	تالش	شود	که	حتی	االمکان	تمام	طرح	ها	یی	که	فرایند	قانونی	برای	بررسی	و	تصویب	آنها	طی	شده	است،	

در	پیوست	یک	با	مشخصات	سال	شروع	و	سال	پایان	و	همچنین	میزان	اعتبار	سال	مورد	نظر	و	سال	های	آتی	درج	شوند.
بسیاری	از	طرح	هایی	که	ذیل	اعتبارات	متفرقه	برای	آنها	اعتبار	در	نظر	گرفته	شده	است،	با	عنوان	»مطالعه	و	احداث	یا	اجرا«	ذکر	شده	اند.	این	در	حالی	
است	که	باید	ابتدا	مراحل	مطالعاتی	انجام	و	پس	از	اثبات	توجیه	فنی،	اقتصادی	و	زیست	محیطی،	طرح	با	مشخصات	کامل	در	پیوست	یک	بودجه	درج	شود.

5.   اعتبارات   ردیف های   متفرقه

6. تغییرات عمده شاخص های اصلی در حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
تغییرات	برخی	شاخص	ها	در	حوزه	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	عمده	به	صورت	کلی	در	جدول	7	ارائه	شده	است.	این	جدول	نمایی	

کلی	از	مقایسه		قوانین	بودجه	11	سال	اخیر	و	الیحه	بودجه	سال	1402	ارائه	می	دهد.
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بررسي اليحه بودجه سال 1402 
كل كشور

4. طرح های تملك دارايی های 
سرمايه ای

جدول 7. مقایسه شاخص هایی از قوانین بودجه سال های 1393 تا 1401 و الیحه سال 1402

1393139413951396139713981399140014011402موضوع

اعتبارات عمومی طرح های عمرانی
)هزار میلیارد تومان(

4181۵871626788146260328

سهم اعتبارات عمرانی از كل مصارف عمومی
)درصد(

20222021161۵1۵191917

سهم طرح های ملی از كل بودجه عمرانی
)درصد(

4۵۵۵504۵384644403231

سهم مصارف استانی از كل بودجه عمرانی
)درصد(

1۵11122118181۵211۵1۵

سهم اعتبارات متفرقه از كل بودجه عمرانی
)درصد(

4041383۵44364239۵3۵4

طرح های جدید
 )تعداد(

481728۵7۵2824*4840۵1

اعتبار طرح های جدید در بودجه
)هزار میلیارد ریال(

812610۵0201424

اعتبار طرح های جدید در سال های آتی
)هزار میلیارد ریال(

31157388931781102184

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی و الیحه بودجه سال 1402 كل كشور.
* طرح های جدید مندرج در جدول 3 پیوست كه مشروط به اخذ مجوز ماده )23( در قسمت سوم قانون 1400 درج شده بودند لحاظ نشده است.

در	نمودار	10	روند	عملکرد	اعتبارات	عمرانی	و	هزینه	ای	طی	10	سال	گذشته	ارائه	شده	اســت.	همان	طور	که	مالحظه	می	شود	برای	سال	های	1392	
تا	1401،	درصد	تحقق	اعتبارات	عمرانی	به طور	متوسط	حدود	70	درصد	است.	این	درحالی	است	که	درصد	تحقق	اعتبارات	هزینه	ای	به طور	متوسط	
نزدیک	به	100	درصد	بوده	است.	همین	موضوع	نشان	می	دهد	که	کنترل	مخارج	هزینه	ای	دولت	و	واقع	بینی	در	تصویب	منابع	عمومی	از	این	بابت	اهمیت	
دارد	که	در	صورت	عدم	تحقق	منابع،	بزرگ	ترین	آسیب	به	طرح	های	عمرانی	دولت	رسیده،	سرمایه	گذاری	های	عمومی	را	مختل	نموده	و	انجام	طرح	ها	

را	با	تأخیر	و	تعلیق	مواجه	خواهد	کرد.	

نمودار 10. روند تحقق اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( و هزینه ای 

مأخذ: آمارهای مالی دولت )درصد تحقق مربوط به سال 1401 برآورد مرکز پژوهش هاست(.
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جمع بندی    و   پیشنهادها
در	مقایسه	با	سال	1401	می	توان	مشاهده	کرد	که	سهم	اعتبارات	مصوب	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	الیحه	1402	به	میزان	2	واحد	درصد	نسبت	
به	سال	جاری	کاهش	یافته	و	این	روند	نشان	دهنده	کاهش	سهم	سرمایه	گذاری	از	مجموع	مخارج	دولت	است؛	هرچند	این	مقدار	نسبت	به	پیش	بینی	
عملکرد	این	اعتبارات	در	سال	1401،	رشد	قابل		توجهی	داشته	است.	همچنین	این	نکته	شایان	توجه	است	که	صرف	افزایش	ارقام	مندرج	در	بودجه،	
کمکی	به	بهبود	وضعیت	اعتبارات	عمرانی	نمی	کند؛	چراکه	تجربه	سالیان	اخیر	نشان	داده	است	دولت	ها	عدم	تحقق	منابع	در	طول	سال	را	با	عدم	تخصیص	
اعتبارات	استانی	جبران	می	کنند.	به	این	ترتیب،	عالج حقیقی معضل سرمایه گذاری دولتی در کشور در حوزه طرح های عمرانی، از پیش بینی 
منابع واقعی و پایدار در قوانین بودجه، مدیریت هزینه های جاری دولت به عنوان بزرگ ترین رقیب اعتبارات عمرانی و افزایش بهره وری 
مخارج دولت می گذرد. عالوه بر نكات یاد شده، باید به این نكته نیز توجه داشت که در الیحه بودجه سال 1402، سهم سرمایه گذاری 

در طرح های ملی کاهش و اعتبارات متفرقه افزایش یافته است که میزان شفافیت بودجه را کاهش می دهد. 
بررسی	میزان	سرمایه	گذاری	انجام	شده	در	کشور	نشان	می	دهد	که	تشکیل	سرمایه	خالص	در	کشور	در	دهه	اخیر	افت	شدیدی	پیدا	کرده	و	در	سال	های	
اخیر	منفی	شده	است.	به	بیان	دیگر	سرمایه	گذاری	جدید	حتی	پوشش	سرمایه	مستهلک	شده	را	هم	نمی	دهد	و	لذا	موجودی	سرمایه	کاهش	پیدا	می	کند.	
در	این	شرایط	سرمایه	گذاری	دولت	برای	حفظ	اشتغال	در	سال	های	آتی	بیش	از	پیش	اهمیت	دارد.	قابل	انتظار	است	که	با	تداوم	روند	کنونی	سرمایه	گذاری	

در	کشور،	سطح	اشتغال	و	تولید	ملی	در	سال	های	پیش	رو	با	چالش	جدی	مواجه	شود.
در راستای اصالح روند معیوب سال های اخیر الزم است تا با انجام اصالحاتی اساسی:

ـ	راهبردهای	کالن	در	حوزه	سرمایه	گذاری	های	عمومی	)اعم	از	اعتبارات	طرح	های	عمرانی	دولت،	سرمایه	گذاری	های	شرکت	های	دولتی	و	سازمان	های	
توسعه	ای(	تعیین	شده	و	همه	اجزای	سرمایه	گذاری	های	عمومی	در	نسبت	با	این	راهبردها	ارزیابی	شده	و	پاالیش	شوند.

ـ	مدیریت	و	بازبینی	در	هزینه	های	جاری	دولت،	به	عنوان	رقیب	اصلی	اعتبارات	عمرانی،	به	شیوه	ای	علمی1	و	با	حمایت	سیاسی	در	باالترین	سطوح	دولت	
و	حاکمیت	در	دستور	کار	قرار	گیرد	تا	ضرورت	تأمین	هزینه	های	جاری،	منجر	به	کاهش	سهم	اعتبارات	عمرانی	نگردد.

ـ	با	توجه	به	تنگنای	منابع	دولت	و	شرایط	ویژه	کشور	از	نظر	تشکیل	سرمایه	خالص،	فرایندی	برای	غربالگری	آن	دسته	از	طرح	های	عمرانی	و	
سرمایه	گذاری	ها	که	در	راستای	اهداف	راهبردی	کشور	بوده،	تدوین	و	صورت	پذیرد	و	از	پخش	منابع	این	حوزه	میان	طرح	هایی	با	اولویت	پایین	تر	جلوگیری	
شود.	همچنین	الزم	است	تا	فرایندها	جهت	بازبینی	ادواری	طرح	ها	در	بازه	های	حین	و	پس	از	اجرا	طراحی	شود.	این	بازبینی	ها	به	جلوگیری	از	پیشبرد	
طرح	های	پُرهزینه	و	کم	فایده	و	هدایت	منابع	به	طرح	های	راهبردی	منجر	می	شود.	عالوه	بر	این،	ارزیابی	اثربخشی	طرح	ها	)از	حیث	رفاه	و	رضایتمندی	
عمومی،	ایجاد	زیرساخت	های	رشد	و	توسعه	و...(	پس	از	پایان	طرح	ها	و	در	دوره	بهره	برداری	اهمیت	ویژه	ای	دارد	و	می	تواند	جلوی	تعریف	طرح	هایی	را	

بگیرد	که	با	هدف	ایجاد	رفاه	یا	رشد	و	توسعه	انجام	می	شوند،	اما	به	این	اهداف	دست	نمی	یابند.
همچنین، پیشنهادهای ذیل جهت پیگیری در کوتاه مدت و به ویژه در بررسی الیحه بودجه سال 1402 کل کشور در مجلس شورای 

اسالمی ارائه می گردد:
1. سامان  بخشیدن به گزارش دهی طرح های عمرانی و ارتقای شفافیت

متأسفانه	وضعیت	گزارش	دهی	موجود	در	رابطه	با	سرمایه	گذاری	های	دولتی	و	پروژه	های	عمرانی،	دارای	نواقص	فراوانی	است.	گزارش وضعیت 
طرح های عمرانی، حتی در حد اطالعاتی کلی مانند پیشرفت فیزیكی طرح ها انتشار نمی یابد. همچنین طرح های توجیهی پروژه ها 
افشا نمی شوند.	درنتیجه	اطالعات	مناسبی	از	پروژه	هایی	که	بناست	با	بودجه		عمومی	تأمین	مالی	شوند	در	اختیار	مردم	و	نمایندگان	قرار	نمی	گیرد	و	

عالوه	بر	این	نتیجه	مخارج	سال	های	پیش	نیز	گزارش	نمی	شود.	هر	دوی	این	موارد	با	تنظیم	احکامی	در	قانون	بودجه	قابل	بهبود	هستند.
به	منظور	رفع	این	نواقص	و	بهبود	وضعیت	اطالع	رسانی	و	شفافیت	مخارج،	الزم	است	تا:

      	مشخصات اصلی طرح ها  با جزئیات بیشتر و شفاف تر	)ازجمله،	اهداف	کّمی،	پیشرفت	فیزیکی،	اعتبارات	و...(	در	لوایح	بودجه		سالیانه	درج	گردد.	
       	اطالعات	همه	طرح	ها،	به ویژه طرح های جدید،	به	طور	جداگانه	و	با	شرح	تطبیق	طرح	ها	با	قوانین	و	تصویب	آنها	و	گزارش های توجیهی مربوطه،	
نه	تنها	به	کمیسیون	های	مربوطه	در	مجلس	شورای	اسالمی	ارائه	گردد،	بلکه	با	انتشار	عمومی	آنها	از	ظرفیت	نظارتی	رسانه	ها	و	افکار	عمومی	استفاده	شود،
								در	راستای	اجرای	مواد	)34(	و	)37(	قانون	برنامه	و	بودجه	کشور،	انتشار	عمومی	گزارش	های	نظارتی	پروژه	های	عمرانی	ملی	مجدداً	از	سر	گرفته	شود.	
این	گزارش	که	آخرین	بار	برای	سال	1392	نگاشته	شده	است،	اطالعات	بسیار	مفیدی	از	وضعیت	اجرا	و	پیشرفت	فیزیکی	طرح	های	عمرانی	در	کشور	را	
ارائه	می	کند.	گزارش	یاد	شده	با	ایجاد	تصویری	منسجم	از	نتایج	تجربه		رویکرد	های	پیشین	و	گزارش	مواردی	چون	وضعیت	پیشرفت	فیزیکی،	زمان	بندی،	

کیفیت	اجرا،	نحوه		ارجاع	کار،	پروژه	های	جدید	و	خاتمه	یافته	و	مدت	اجرای	طرح	ها	راه	را	بر	ارتقای	سیاستگذاری	مجلس	در	این	حوزه	خواهد	افزود.
1. در این خصوص رجوع به گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »معرفی فرایند بازنگری در مخارج دولت« توصیه می شود. 
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4. طرح های تملك دارايی های 
سرمايه ای

2. افزایش انضباط جداول بودجه و تقویت جایگاه نظارتی مجلس
در	راستای	نظم	بخشی	به	جداول	و	افزایش	قابلیت	نظارت	در	حوزه	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای،	پیشنهاد	می	شود	مجلس	شورای	اسالمی	

درباره	طرح	های	عمرانی	نکات	زیر	را	مدنظر	قرار	دهد:
    		طرح های جدول 19 با	عنوان	»فهرست	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	دارای	مجوز	کمیسیون	ماده	)23(	قانون	الحاق	برخی	مواد	به	قانون	
تنظیم	برخی	از	مقررات	مالی	دولت	)2(«	در پیوست یک درج و اطالعات کامل مرتبط با آنها ارائه شود. در	وضعیت	کنونی	امکان	نظارت	بر	آنها	

وجود	ندارد.
      جدول	20	مشتمل	بر مطالعه و اجرای 387 طرح بزرگ و کوچک است.	برای	مجموع	طرح	های	جدول	19	و	جدول	20	اعتباری	برابر	1000	

میلیارد	ریال	در	نظر	گرفته	شده	است.	بر	این	اساس	برای	424	طرح	به	طور	متوسط	236	میلیون	تومان	اعتبار	در	نظر	گرفته	شده	که	شروع	این	تعداد	
طرح	با	این	میزان	اعتبار	توصیه	نمی	شود.

    الزم	است	اعتبارات مربوط به بند »ی« تبصره »1« الیحه بودجه 1402 که در جدول 21 توزیع شده اند در سرجمع جداول بودجه 

لحاظ شده و تا حد ممكن طرح های عمرانی آنها به پیوست یک اضافه شود	تا	امکان	نظارت	مجلس	بر	این	طرح	ها	فراهم	شود.	در	صورتی	که	
امکان	تفکیک	این	اعتبارات	به	دستگاه	های	اجرایی	وجود	ندارد،	حداقل	الزم	است	که	به	ردیف	های	متفرقه	منتقل	شوند	تا	در	گزارش	دهی	مالی	دولت	

)خزانه	داری	کل	کشور(	مورد	توجه	قرار	گیرند.
3. عدم ورود به جزئیات طرح های عمرانی در فرایند بررسی بودجه و توجه به تأمین منابع

با	توجه	به	اینکه	تعریف	طرح	ها	نیازمند	انجام	مطالعات	توجیهی	بوده	و	فرصت	انجام	آن	در	زمان	بررسی	بودجه	در	مجلس	وجود	ندارد،	ضرورت	دارد	
که	از تعریف ردیف های جدید در جداول عمرانی بودجه پرهیز شود.	همچنین	با	توجه	به	محدودیت	منابع	و	پیش	بینی	کسری	بودجه	در	سال	
آتی،	افزایش	تعداد	طرح	ها	به	معنای	کاهش	سهم	هر	طرح	بوده	و	تأخیر	در	اتمام	طرح	های	کنونی	را	در	پی	دارد.	همچنین	تغییر در عناوین طرح های 
موجود	در	پیوست	یک	الیحه	بودجه	1402	می	تواند	طرح	را	با	افزایش	جدی	در	عملیات	اجرایی	مواجه	نموده	و	مطالعات	توجیهی	و	برآوردهای	مالی	
درخصوص	آن	را	بی	اثر	نماید.	پیشنهاد می شود مجلس شورای اسالمی در فرایند بررسی بودجه در مجلس به جای ورود به جزئیات اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای، تأمین منابع مالی پایدار برای اتمام طرح های موجود را پیگیری نمایند. در	همین	راستا	و	در	جهت	تأمین	

مالی	مناسب	پروژههای	زیرساختی	احکام	زیر	برای	درج	در	قانون	بودجه	سال	1402	پیشنهاد	می	شود:
»الف(	بانک	ها	و	مؤسسات	اعتباری	غیربانکی	مجاز	هستند	صرفاً	در	پروژههای	جدید	و	نیمه	تمام	پیشران	مورد	تأیید	شورای	اقتصاد	و	با	رعایت	حدود	
مجازی	که	شورای	پول	و	اعتبار	برای	هر	بانک	در	دستورالعمل	ابالغی	خود	تعیین	می	کند،	اقدام	به	سرمایه	گذاری	مستقیم	و	یا	مشارکت	حقوقی	نمایند.	
سقف	زمانی	مشارکت	یا	زمان	خروج	بانک	ها	و	مؤسسات	اعتباری	غیربانکی	از	پروژه	های	موضوع	این	بند،	توسط	شورای	اقتصاد	تعیین	می	گردد.	پس	از	
سقف	زمانی	مقرر،	بانک	ها	و	مؤسسات	اعتباری	غیربانکی	متخلف	مشمول	جریمه	های	ماده	)17(	قانون	رفع	موانع	تولید	رقابت	پذیر	و	ارتقای	نظام	مالی	

کشور	می	شوند.
پ(	بانک	مرکزی	مکلف	است	جهت	افزایش	همکاری	های	بین	بانکی	و	همچنین	بین	بانک	ها	و	سایر	نهادهای	مالی،	چارچوب	موافقتنامه	های	همکاری	
و	همچنین	مقررات	الزم	برای	ارائه	وام	های	سندیکایی،	تأمین	مالی	جایگزین	و	سایر	روش	های	مشابه	را	حداکثر	ظرف	مدت	6	ماه	از	الزم	االجرا	شدن	

این	قانون	ابالغ	نماید«.
4. بررسی و تصویب الیحه مشارکت عمومی و خصوصی 

با	توجه	به	حجم	انبوه	طرح	های	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	و	عدم	تکافوی	اعتبارات	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای،	چند	سالی	است	که	دولت	به	منظور	
رفع	وضعیت	بحرانی	طرح	های	عمرانی	سعی	در	بهره	برداری	از	روش	مشارکت	عمومی	و	خصوصی	دارد.	در	سال	های	اخیر	در	تبصره	»4«	یا	»9«		به	این	
موضوع	پرداخته	شده	است	و	تبصره	»4«	الیحه	بودجه	سال	1402	نیز	به	همین	موضوع	اختصاص	یافته	است.	با	این	حال،	ابعاد	و	گستردگی	و	موانع	
و	خألهای	قانونی	موجود	در	این	روش	از	اجرای	طرح	های	عمرانی	نیازمند	قانونی	مستقل	برای	تحقق	امر	مشارکت	عمومی	و	خصوصی	است.	عملکرد	

نامطلوب	تبصره	»19«	در	قوانین	سال	های	گذشته	که	ناظر	بر	امر	مشارکت	بخش	خصوصی	بود	نیز	مؤید	این	امر	است.
از	آنجا	که	مشارکت	با	بخش	خصوصی	در	طرح	های	عمرانی	عموماً	قراردادهایی	بلندمدت	و	پیچیده	می	باشند،	مستلزم	وجود	قواعدی	ثابت،	شفاف	و	
اعتمادساز	است	تا	به	جلب	مشارکت	بخش	خصوصی	واقعی	منجر	شده	و	درنهایت	طرفین	را	از	منافع	این	مشارکت	بهره	مند	سازد.	ازاین	رو،	ایجاد	مبانی	
قانونی	برای	مشارکت	عمومی	و	خصوصی	از	ظرفیت	بودجه	که	قانونی	یک	ساله	است	خارج	بوده	و	نیازمند	تصویب	قوانین	دائمی	است.	بر	این	اساس	در	
	خصوصی	توسط	دولت	به	مجلس	شورای	اسالمی	تقدیم	شد	که	در	کمیسیون	عمران	در	حال	بررسی	است.	در	 سال	1398	الیحه	مشارکت	عمومیـ	
این	راستا،	پیشنهاد	می	شود	بررسی	و	تصویب	این	الیحه	با	جدیت	بیشتری	دنبال	شود	تا	بتواند	در	راستای	جلب	مشارکت	بخش	خصوصی	و	افزایش	

بهره	وری	در	حوزه	طرح	های	عمرانی	دولت	مؤثر	باشد.	






