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 خالصه هذيريتي

ٸبي زؾد ٴ تٵغٓٷ  ٮًبثٝ ثب تئٵزي. اغت 1390اليحٷ ثٵدخٷ آثبس كالن اقتػبدي  تحليلٸد٘ اق٫ي ايٱ ٦صازؼ، 

٢ػت ٴ ٢بز ٴ ٴخٵد ٲٹبدٸبي ٮٳبغت ي خٵة دٴ٪ت، ٚهبي ٲاٞتكبدي، زؾد ث٫ٳدٮدت ٴ پبيداز اٞتكبد دز ٦سٴ ح٣ٯسا

غبٮبٲدٸي ٮددد ٲُب٬  ٴازتٟبء »ثٷ ْٳٵاٰ زاٸجسد  ٹب٢ٷ دز ايٱ ٦صازؼ اش آٲي ٴ غيبغي ٮؿٵٜ زؾد اٞتكبدي اغت اٞتكبد

ثٵدخٷ اٲتُبز اغت ٢ٷ  .اغت  «ازتٟبء ٲُب٬ تدثيس»زاٸ٣بز ث٫ٳد ٮدت زؾد ٴ تٵغٓٷ اٞتكبد ايساٰ   .يبد ؾدٶ اغت« تدثيس

 . دٲؾٵ اخسا ٸبي تٵغٓٷ تٹيٷ ٴ  غٳدچؿ٭ اٲداش ٴ ثسٲبٮٷٸبي غب٪يبٲٷ دز چبزچٵة 

 ديداز ؾدٰ اٚٝ زؾد ث٫ٳدٮدت پبيداز )غٳد ٸب دز ٢ٵتبٶ ٮدت ٴ ٮيبٰ ٮدت، پ ٦رازي اي اش غيبغت ٮدٯٵْٷ

. ٢ٳٳد. غيبغت ٦رازي ٢ٵتبٶ ٮدت ثبيد دز اٮتداد ٴ ٸ٭ غٵ ثب غيبغت ٦رازي ٮيبٰ ٮدت ثبؾد  اٲداش( زا ٚساٸ٭ ٮي چؿ٭

 ٢ٳد. دز ٮٵازد شيس خػتدٵ ٮيزاٸ٣بز ٢ٵتبٶ ٮدت زا  1390اٞتكبد ايساٰ ٴ اليحٷ ثٵدخٷ  يى٦صازؼ ثب ٮالحُٷ ؾساايٱ 

ٍ   ػددذا ا -1  1389دزقههد ٲػههجت ثههٷ غههب٨     42: ثٵدخههٷ ٢هه٩ ٢ؿههٵز حههدٴد    وجسددبغ ريددش ياقؼدده ثًد دد

زؾههد يبٚتههٷ اغههت. ايههٱ اٲجػههبو ٖيههس ٴاٞٓههي، تاكههيف ٲب٢بزآٮههد اْتجههبزات ٴ ٢ههبٸؽ ٞههدزت ٲُههب٬ ٞههٵٶ            

 ٮٟٳٳٷ زا دز پي دازد.

اي(  اي )ْٯساٲهههي ٴ ٸصيٳهههٷ : اٚهههصايؽ ؾهههديد اْتجهههبزات ٮتٛسٞهههٷاص كدددبَص ضدددببديه ثًد دددٍ يشي لدددً  -2

 دٸد.  دٸد ٴ دز ٲٹبيت ٸصيٳٷ ٮديسيت ثاؽ ْٯٵٮي زا اٚصايؽ ٮي بٚيت ثٵدخٷ زا ٢بٸؽ ٮيؾٛ

 100تههساش ثههب ٸههس ثؿهه٣ٷ ٲٛههت    ثٵدخههٷ ٢هه٩ ٢ؿههٵز دز چٳههد ٞههدٮي   ص ياثسددت ه ثددٍ وبدده: يػددذا ادددضا  -3

 دالز اغت. زغيدٰ ثٷ ايٱ ٲًٟٷ، ٲٵغبٲبت ؾديد اٞتكبدي ٴ آثبز ٮ٫ًٵة آٲسا دز پي دازد.

ا٪حػههبة،  دزيبٚههت غههٵد غههٹب٬ ٫ْههي  َددبي ديلتدده: الحسددت ضددشكه هدددُبا ػلدد بددده دددًديػددذا دس -4

ٸههب زا تٹديههد   ا٪حػههبة ٴ غههٵد غههٹب٬ ٮههديسيت پستٛههٵي ؾههس٢ت     ٮههبشاد ثههس ٮب٪يههبت ْٯ٣٫ههسد، ٮب٪يههبت ٫ْههي    

 ٢ٳد. ٮي

ٍ  يدددبصيكبس ا ددشا  يضددببس دددبص  -5 : غههبشٴ٢بز تهه ٮيٱ اْتجههبز  1390َددب دس دددب    َذدمىددذ كددشدن يبساودد

ٸههبي تٵ٪يههدي   ٸههبي اٲههسضي ثههس ثٳ٧ههبٶ   حبٮهه٩ -ٸههب ٴ خجههساٰ آثههبز اٚههصايؽ ٞيٯههت   پسداخههت ٲٟههدي ثههٷ خبٲٵاز  

س يٸههب ٮؿههاف ٴ ثسٲبٮههٷ پههر    ٸدٚٯٳههد ٢ههسدٰ يبزاٲههٷ   يٲبٮؿههاف اغههت ٴ الش٬ اغههت ٢ههٷ غههبشٴ٢بز اخههسا     

 ثبؾد
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 يٳههٷ ْههد٬ اتٯههب٬ ثههٷ ٮٵٞههّ يههسح ٸههب    يٸص :هػمشاودد يطددشه َددب  يه ثىددذيددضا ايلًيمکددبو يهضىبدددب -6

ٴ ْههد٬ حكههٵ٨    يبزد تٵٮههبٰ اغههت. ٸههدز زٚههت ٮٳههبثّ ٮ٫هه     يهه ٫يصاز ٮٸهه  44حههدٴد  1380دز دٸههٷ   يْٯساٲهه

ٴ  يٲُهههب٬ يساحههه ي٢ؿهههٵز ٲؿهههبٲدٸٳدٶ ٲب٢بزآٮهههد يْٯساٲههه ياش يهههسح ٸهههب يثٹهههسٶ ثهههسداز يد اٞتكهههبديهههٚٵا

ٝ غهههبشٴ٢بز ٮؿهههاف يهههاش يس يْٯساٲههه ياغههت ٴ الش٬ اغهههت ٢هههٷ يهههسح ٸههب   يْٯساٲههه ييهههسح ٸهههب ياخههسا 

 ٴ ثٷ ٮٵّٞ ثٷ اتٯب٬ ثسغٳد. يت ثٳدياٴ٪ٵ
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 هقذهه

غبش ٴ ٢بز تدٴيٱ، تكٵيت ٴ اخساي ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز، ثٷ ٲٵْي غًح تٵغٓٷ يبٚت٧ي ٴ ٮٳص٪ت ت٣ٛي١ ٞٵا )غًح تٓبٮ٩ 

ٸبي دٴ٪ت  دٸد. غٳد ثٵدخٷ اش ي١ يس٘ تكٵيسي اغت اش غيبغت٧رازي ٴ ٢يٛيت ح٣ٵٮت دازي( دز ٢ؿٵز زا ٲؿبٰ ٮي

اختٯبْي( حب٢٭ ثس اٞتكبد ٮ٫ي ٴ خٹبٲي -اش ؾسايى اٞتكبدي)غيبغي ٴ ؾيٵٶ تٓبٮ٩ آٰ ثب ثاؽ خكٵقي )٢ٷ ثب٪ًجّ

ٸبي  ٸب، ح٫ٟٷ ٸبي ٮيبٰ ٮدت )پٳح غب٪ٷ( ٢ٷ خٵد ايٱ ثسٲبٮٷ ؾٵد(. اش يس٘ دي٧س ثسؾي اغت غب٪يبٲٷ اش ثسٲبٮٷ ٮتبثس ٮي

ز، ثدٴٰ ؾٳبخت اش غبشٲد. دز٠ غٳد ثٵدخٷ دز ٢ؿٵ اٲداش( زا ٲٯبيبٰ ٮي ٸبي زؾد ٴ تٵغٓٷ )اغٳبد چؿ٭ غبش٦بز غيبغت

ثٷ ٸٯيٱ اٮ٣بٲپريس ٲيػت.  ٦رازي )ٮيبٰ ٮدت ٴ ث٫ٳدٮدت(  ؾسايى حب٢٭ ثس اٞتكبد ٮ٫ي، خٹبٲي ٴ غبش ٴ ٢بزٸبي غيبغت

تستيت اليحٷ ثٵدخٷ ثس تٯب٬ ثاؿٹب اش خٯ٫ٷ ثاؽ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ  آثبز ٢الٰ دازد. تٵغٓٷ ثاؽ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ دز 

ٴزي ٲٹبيي ثاؽ خدٮبت ٲيص  تساتطي تٵغٓٷ قٳٓتي اغت ٢ٷ دز ٞجب٨ آٰ ثٹسٶ٦س تٵغٓٷ ٢ؿٵز ٮجتٳي ثس اغ ٴاّٞ تداْي

يبثد. ثٷ ٪حبٌ ايٳ٣ٷ ثٳيبٰ زؾد ٴ تٵغٓٷ اٞتكبد ٢ؿٵز دز زؾد ٴ تٵغٓٷ ثاؽ قٳٓت ٲٹٛتٷ اغت آثبز  اٚصايؽ ٮي

 قٵزت ٮػت٩ٟ دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت  ثٷاٞتكبدي اليحٷ ثٵدخٷ ثس ايٱ ثاؽ 

ٴَبيٙ دٴ٪ت دز اٞتكبد ٴ تحٵ٨ آٰ دز ثػتس شٮبٰ ازايٷ ؾدٶ اغت. دز ثاؽ دٴ٬   صازؼ،ثس ايٱ اغبظ دز ثاؽ اٴ٨ ٦

ازايٷ ؾدٶ اغت ٢ٷ ثس اغبظ آٲٹب  دٴ٪ت ٴَبيٙ خٵد زا اٲدب٬ ٮي دٸد. دز ثاؽ  1390دخ٩ ٴ خسج دٴ٪ت دز غب٨ 

 اغت ثسزغي ؾدٶ اغت ٴ دز ثاؽ چٹبز٬ ٲيص پيؿٳٹبدات ازايٷ ؾدٶ 1390غٵ٬ ٲ٣بت ٮٹ٭ اليحٷ ثٵدخٷ 

 13901دخ٩ ٴ خسج دٴ٪ت دز اليحٷ ثٵدخٷ -1

ٮدٯٵْٷ ٴَبيٙ خٵد زا  )ثٷ ٸٯساٶ ٮٳبثّ حبق٩ اش ٲٛت( دٴ٪ت اش يسيٝ دزيبٚت ٮٳبثّ اش ثاؽ خكٵقي ٴ ْٯٵٮي

ثٵدخٷ ٩٢ اٲدب٬ ٮي دٸد. ٮدٯٵِ ٮٳبثّ دزيبٚت ؾدٶ دٴ٪ت دزي١ غب٨ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز زا تؿ٣ي٩ ٮي دٸد. 

 42دز حدٴد  1389ٲػجت ثٷ ٞبٲٵٰ ثٵدخٷ غب٨ اغت ٢ٷ ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨  5219.6ثب٪ٕ ثس  ٢1390ؿٵز دز اليحٷ ثٵدخٷ 

ؾس٢تٹبي دٴ٪تي، ثٵدخٷ ( 2( ثٵدخٷ ْٯٵٮي دٴ٪ت ٴ )1دزقد زؾد يبٚتٷ اغت. دٴ خصء ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز ْجبزتٳد اش )

 اٲد. دزقد زؾد يبٚتٷ 43دزقد ٴ  39 ٮؤغػبت اٲتٛبْي ٴاثػتٷ ثٷ دٴ٪ت ٴ ثبٲ٣ٹب. ايٱ دٴ زٞ٭ دز غب٨ خبزي ثٷ تستيت

 (1)خدٴ٨

                                  
اًذ. ايي اهر  آٍردُ شذُ 5ز در بررسي عايذات ٍ هخارج )دخل ٍ خرج( دٍلت، تا حذ اهكاى ارقام بِ ّسار هيليارد ريال ٍ ارقام رشذ بِ صَرت ضريبي ا - 1

 بذٍى صذهِ زدى بِ كليت تحليل در سادُ سازي اًتقال هطالب ًقش بِ سسايي دارد. 
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 1391اجساء هناتع تودجه مل مشور در اليحه تودجه  -1جذول 

ٸصاز اْتجبز) ْٳٵاٰ

 ٮي٫يبزدزيب٨(

 1389غب٨  ثٵدخٷ ٞبٲٵٰ ثٷ زؾدٲػجت

 )دزقد(

 39 1770 ثٵدخٷ ْٯٵٮي دٴ٪ت

دٴ٪تي، ٮؤغػبت اٲتٛبْي ٴاثػتٷ ثٷ دٴ٪ت  ؾس٢تٹبي  ثٵدخٷ

 ٴ ثبٲ٣ٹب

3622 43 

ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز)ازٞب٬ دٴثبز ٮٳُٵز ؾدٶ اش غسخٯّ ٢ػس 

 (ؾدٶ اغت

5219.6 42 

 

 ه شذه است. ي، سهن اجساء هناتع تودجه مل مشور ارا1در نوودار شواره 
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 تودجه عووهي هناتع-1-1

مبله تطکيل  يا زاسي داساييُبي اي ي ثًد ٍ ػمًمه ديله اص دٍ ثخص دسآمذَب، يا زاسي داساييُبي دشمبيٍمىبثغ 

ثخص دسآمذَب . 1َضاس ميليبسد سيب  اده 388َضاس ميليبسد سيب  ي  592َضاس ميليبسد سيب ،  639ضذٌ كٍ ثٍ تشتيت 

                                  
 ّسار هيليارد ريال ًيس از درآهذّاي اختصاصي )هلي ٍ استاًي ( حاصل هي شَد 151الزم بِ ركر است كِ حذٍد  - 1

یم مالیاتيای مستق
(06)%  

مالیات ىای 
غیشمستقیم 

(06)%  

سٌد سيام 
ششکتيای دًلتی 

(06)%  

ًاگزاسی 
ششکتيای دًلتی 

(06)%  

ىذفمنذ کشدن 
یاسانو ىا 

(06)%  

سایش 
(06%
) 

مالیات بش کاال ً 
%(53خذمات )  

مالیات بش ًاسدات 
(03)%  

مالیات بش 
ثشًت 

(3)%  

مالیات بش 
دسآمذ 

(35)%  

مالیات 
اشخاص 
حقٌقی 

(23)%  

%(54منابع نفتی ) %(33منابع غیشنفتی )   

( تر حسة اجساء و سهن آنها1391اليجه تودجه مل مشور ) -1نوودار شواره   

هزار میلیارد ریال ( 0225بودجه کل کشور  )  

 

%(23کل بودجه عمومی ) بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی  

(86 )%  

درآمد اختصاصی 

(6)%  

%(23عمومی ) بودجه موسسات انتفاعی  

(1)%  

%(4بانکها ) %(25شرکتهای دولتی )   

فشًش نفت 
%(06خام )  

 

حساب رخیشه 
اسصی 

(03)%  

سایش 
(3)%  

دسآمذىای مالیاتی 
(03)%  

دسآمذىای 
غیشمالیاتی 

(33)%  

سایش 
(06)%  

دسآمذىا 
(23)%  

ًاميای 
خاسجی 

(06)%  

تسيیالت 
بانکی 

(3)%  
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حبغل اص مبلکيه  َبيه كٍدسآمذ، ضًد مه زاخَب  ضبمل مًاسد صيش اده: دسآمذَبي مبليبته كٍ اص مشدا ي ثى بٌ

 شايم ي خسبسات، ي ديلته، دسآمذ حبغل اص َبي دشيش كبال، دسآمذ حبغل اص اسايٍ خذمبت ديلته اده ديله

 دسآمذَبي متبشقٍ.

اي دسآمذ حبغل اص دشيش دبختمبوُبي ديلته، وبه، اساضه ديلته،  دسآمذ حبغل اص يا زاسي داساييُبي دشمبيٍ

 تبديسبت ديلته ي اص ايه قجيل اقالا اده. 

دشيش ضشكتُبي ديلته، دسيبده ياا  ايساق مطبسكه، َبي مبله دسآمذي اده كٍ اص ثبثه دشيش يا زاسي داسايه

 ضًد. خبس ه، ي اص ايه قجيل اقالا مبله حبغل مه

دزقد  45ٖيس ٲٛتي تٟػي٭ ٢سد. تٟسيجبً ْبيدات ٲٛتي ٴ ْبيدات ت ٯتٵاٰ ثٷ دٴ ٞػ ٩٢ ثٵدخٷ ْٯٵٮي زا ٮيثٷ يسيٝ دي٧س 

( ٢ٷ دز اداٮٷ آٴزدٶ ؾدٶ 2يس ٲٛتي اغت )خدٴ٨ ْٖبيدات دزقد ثبٞي ٮبٲدٶ  55ٴ  ثٵدخٷ ْٯٵٮي ْبيدات ٲٛتي اغت 

 اغت.

 ارقام و سهن هناتع نفتي و غيرنفتي در تودجه عووهي -2جذول

 دزقد تٟسيجي اش ٩٢ ثٵدخٷ ْٯٵٮي اْتجبز )ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨( ْٳٵاٰ

 45  727 ٲٛتيْبيدات 

 55  893 ٖيس ٲٛتيْبيدات 

 100 *1620 خٯّ ٩٢

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ دزآٮد  150ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ٮٳبثّ ٲٛتي ٴ ٖيس ٲٛتي ثٷ ٸٯساٶ  1620دز ٴاّٞ ٮيصاٰ *تٵنيح: 

 ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ زا تؿ٣ي٩ ٮي دٸد( 1770اختكبقي ٩٢ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ْٯٵٮي )

 غير نفتيعايذات -1-1-1

ٸصاز   393)تٟسيجبً  تدزقد آٰ دزآٮدٸبي ٮب٪يبتي اغ 45 حدٴدد زيب٨ ْبيدات ٖيس ٲٛتي، يبزٸصاز ٮي٫ 893تٟسيجبً اش 

 ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ آٰ دزآٮدٸبي ٖيس ٮب٪يبتي اغت.  600ٮي٫يبزد زيب٨( ٴ دز حدٴد 

 درآهذهاي هالياتي -الف

دزقد ٴ  ٢60ٷ ثٷ تستيت  َبي مستقيم ي ريش مستقيم تطکيل مه ضًد اص دي  ضء مبليبت (ريشوبته)دسآمذَبي مبليبته 

 اٲد.  ي ٮب٪يبتي زؾد ٚساٴاٲي يبٚتٷٖب٪ت اخصاء دزآٮدٸب (3ؾٵٲد )خدٴ٨  ؾبٮ٩ ٮيدزقد اش ٩٢ دزآٮدٸبي ٮب٪يبتي زا  40
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 ارقام و سهن هالياتهاي هستقين و غيرهستقين )غير نفتي( -3جذول 

دزقد تٟسيجي اش ٩٢ ٮب٪يبتٹبي ٖيس  اْتجبز تٟسيجي )ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨( ْٳٵاٰ

 ٲٛتي

 60 239 ٮب٪يبتٹبي ٮػتٟي٭

 40 154 ي٭ٮب٪يبتٹبي ٖيس ٮػتٟ

 100 393 خٯّ ٩٢

 هاليات هاي هستقين -1

. مبليبت مستقيم اص دٍ  ضء اغله مبليبت اضخبظ حقًقه، مبليبت ثش دسآمذ ي مبليبت ثش ثشيت تطکيل ضذٌ اده

 45حدٴد  1389ٴ دز ٮٟبيػٷ ثب غب٨  دٸد ٸبي ٮػتٟي٭ زا ٮب٪يبت اؾابـ حٟٵٞي تؿ٣ي٩ ٮي دزقد ٮب٪يبت 70ثيؽ اش 

تسيٱ زٞ٭ آٰ،  ٸبي ٮػتٟي٭، ٮب٪يبت ثس دزآٮد اغت ٢ٷ ْٯدٶ دزقد اش ٮب٪يبت 20حدٴد تٟسيجبً اغت.  دزقد زؾد داؾتٷ

ٸبي  دزقد اش ٮب٪يبت 5ٲيص دز حدٴد  . مبليبت ثش ثشيتَضاس ميليبسد سيب  اده 20كٍ حذيد مبليبت مطبرل اده 

 .(4)خدٴ٨تٗييسي ٲيبٚتٷ اغت 1389دٸد ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨  ٮػتٟي٭ زا تؿ٣ي٩ ٮي

 اجساي هاليات هستقين و سهن آنها -4جذول

)ٸصاز ٮي٫يبزد تٟسيجي اْتجبز  ْٳٵاٰ

 زيب٨(

غٹ٭ تٟسيجي اش ٩٢ ٮب٪يبتٹبي 

 ٮػتٟي٭

زؾد تٟسيجي ٲػجت ثٷ غب٨ 

1388 

اؾابـ  ٮب٪يبت

 حٟٵٞي

173 72 45 

 0 23 53 ٮب٪يبت ثس دزآٮد

 0 5 13 ٮب٪يبت ثس ثسٴت

 30 100 239 ٩٢ ٮب٪يبت ٮػتٟي٭
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 ليات غيرهستقينها -2

مبليبت ريش ثٷ اختكبز  .دٸد زا تؿ٣ي٩ ٮي (ٖيس ٲٛتي)دزقد اش دزآٮدٸبي ٮب٪يبتي  40ٮب٪يبت ٖيس ٮػتٟي٭ دز حدٴد 

دزقد ٴ  ٢65ٷ ثٷ تستيت دز حدٴد  ضًد ثش كبال ي خذمبت تطکيل مه اص دي  ضء مبليبت ثش ياسدات ي مبليبت مستقيم

دزقد  30ٮب٪يبت ثس ثسٴت دز حدٴد  1389دٸٳد. دز ٮٟبيػٷ ثب غب٨  تؿ٣ي٩ ٮيٸبي ٖيس ٮػتٟي٭ زا  دزقد اش ٮب٪يبت 35

 (5)خدٴ٨ زؾد يبٚتٷ اٮب ٮب٪يبت ثس ٢بال ٴ خدٮبت ثبثت ٮبٲدٶ اغت

 اجساي هاليات غير هستقين و سهن آنها -5جذول 

غٹ٭ تٟسيجي اش ٩٢  اْتجبز)ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨( ْٳٵاٰ

 ٮب٪يبتٹبي ٮػتٟي٭

غب٨ زؾد تٟسيجي ٲػجت ثٷ 

1387 

 30 65 98 ٴازداتٮب٪يبت ثس 

 0 35 56 ثس٢بالٸب ٴ خدٮبت ٮب٪يبت

 20 100 154 ٖيس ٮػتٟي٭ ٮب٪يبتٹبي٩٢ 

 اٲد. غبشي ؾدٶ تٵخٷ: غٹ٭، ٮج٫ٕ ٴ زؾد تب حد اٮ٣بٰ غبدٶ

ي اخصاء ٮب٪يبت ثس ٴازدات ْجبزتٳد اش: حٟٵٜ ٴزٴدي غبيس ٢بالٸب، حٟٵٜ ٴزٴدي خٵدزٴ ٴ حٟٵٜ ٴزٴدي دغت٧بٸٹب

. حٟٵٜ ٴزٴدي ٴ حٟٵٜ ٴزدٴي ٮبؾيٱ آالت ٴ تدٹيصات ٴاثػتٷ ثٷ حٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ْٯٵٮي ٴازداتي ؾٹسدازيٹب اخسايي

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨  ،1389ثيٳي ؾدٶ اغت ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨  د زيب٨ پيؽٮي٫يبزٸصاز  5 ،1390خٵدزٴ، دز اليحٷ ثٵدخٷ 

. حٟٵٜ ٴزٴدي غبيس اغت 1389خٵدزٴ دز غب٨ ٢بٸؽ يبٚتٷ اغت. ايٱ ٢بٸؽ ٲبؾي اش ْد٬ تحٟٝ حٟٵٜ ٴزٴدي 

 ٷتٵاٲد ثٷ ٴاغً اٚصايؽ يبٚتٷ اغت ٢ٷ ٮيزيب٨ ٸصاز ٮي٫يبزد  69ثٷ  1389ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ دز ثٵدخٷ غب٨  ٢67بالٸب اش 

ل دس تحليوکتٍ مُم ثيٳي اٚصايؽ ٴازدات، اٚصايؽ ٲسخ تٓسٚٷ، اٚصايؽ ٲسخ ازش ٴ يب تس٢يجي اش ايٱ غٷ ْٳكس ثبؾد.  پيؽ

  اي اده. اي ي يادطٍ دسغذ كبالَبي ياسداته كبالَبي دشمبيٍ 80حقًق يسيدي دبيش كبالَب آن اده كٍ ثيص اص 

َضاس ميليبسد سيب  مشثًغ ثٍ  41دسغذ آن يؼىه  75َضاس ميليبسد سيب  مبليبت ثش كبالَب ي خذمبت، دس حذيد  56اص 

دزقد زؾد يبٚتٷ اغت ٢ٷ  45دز حدٴد  1389جت ثٷ غب٨ ٮب٪يبت ثس ازشؼ اٚصٴدٶ ٲػ مبليبت ثش اسصش ادضيدٌ اده.

ٸبي ٲٛتي  ثٓيد اغت تحٟٝ پيدا ٢ٳد. ٸٯچٳيٱ زٞ٭ ْٯدٶ دي٧س دز ٮب٪يبت ثس ٢بالٸب ٴ خدٮبت، ٮب٪يبت ثس ٚسٴؼ ٚسآٴزدٶ
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تٷ ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨( ثٷ ؾدٶ ٢بٸؽ يبٚ 17ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ اغت ٴ ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩ )حدٴد  5.5اغت ٢ٷ دز حدٴد 

 اغت ٢ٷ د٪ي٩ آٰ ْد٬ تحٟٝ غب٨ ٞج٩ اغت.

 درآهذهاي غير هالياتي -ب

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ دزآٮد ٖيس ٮب٪يبتي اغت ٴ  600ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ْبيدات ٖيس ٲٛتي حدٴد  893ٸٯبٲًٵز ٢ٷ ثيبٰ ؾد اش 

دٸبي حبق٩ اش ٴا٦رازي ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ آٰ دزآٮد ٮب٪يبتي. دزآٮدٸبي ٖيس ٮب٪يبتي دز دٴ ٦سٴٶ دزآٮ 393حدٴد 

 اي ٴ ٮب٪ي ٞبث٩ تٟػي٭ اغت.  دازاييٹبي غسٮبيٷ

 1389اقالم عوذه درآهذهاي غير هالياتي ته عنواى جسئي از درآهذهاي غير نفتي در اليحه تودجه  -6جذول 

 )ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨(ٮج٫ٕ  ْٳٵاٰ

 232 دزآٮد حبق٩ اش ٴا٦رازي ؾس٢تٹبي دٴ٪تي

 60 ٸب دٰ يبزاٲٷدزآٮد حبق٩ اش ٸدٚٯٳد ٢س

 60 غٵد غٹب٬ ؾس٢تٹبي دٴ٪تي )ٖيسٲٛتي(

 24 دزآٮد حبق٩ اش ٚسٴؼ ٢بال ٴ خدٮبت

 17 ٴا٦رازي ٮٓبدٰ ٴ يسح ٸبي تٯ١٫ غسٮبيٷ اي 

غبيس )ؾبٮ٩ دزآٮد ٮتٛسٞٷ، دزيبٚت اق٩ ٴا٬ ٴ ثس٦ؿتي اش 

 (ٴ ...  غب٪ٹبي ٞج٩

209 

 600 خٯّ ٩٢

ا٪حػبة  ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ آٰ ٮسثٵو ثٷ غٵد غٹب٬ ٫ْي 35ٸبي دٴ٪تي حدٴد  س٢تٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ غٵد غٹب٬ ؾ 60ش ا

ا٪حػبة، ٮب٪يبت ٮٓٵٜ ٴ غٵد ٮٓٵٜ اش  ا٪حػبة، ٮب٪يبت ٫ْي ٸبي دٴ٪تي اغت. ايٱ غج١ دزيبٚت غٵد ٫ْي ؾس٢ت

 اٲداشد ٦يسي دزثبزٶ پستٛٵ٪يٵي آٲٹب زا ثٷ ٮابيسٶ ٮي ٸبي دٴ٪تي دز ي١ غب٨، تكٯي٭ ؾس٢ت

ثيٳي ؾدٶ اغت. اش ايٱ ٮيصاٰ  ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ٮٳبثّ پيؽ 232ٸبي دٴ٪تي،  ز ٢ٷ ثيبٰ ؾد اش ٮح٩ ٴا٦رازي ؾس٢تٸٯبٲًٵ

ٸبي ثبشٲؿػت٧ي ٴ ثٳيبد ؾٹيد ٴ اٮٵز ايثبز٦ساٰ،  ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثساي زد ديٵٰ قٳدٴٜ ت ٮيٱ اختٯبْي ٴ قٳدٴٜ 70

ز اٚصايؽ حٟٵٜ ثبشٲؿػت٧ي ٴ ٮػتٯسي ثبشٲؿػت٧بٰ ٴ ٮػتٯسي ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثٷ غبشٮبٰ اختٯبْي ثٷ ٮٳُٵ 12

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثبثت ٴا٦رازي غٹب٬ ؾس٢ت ٸبي دٴ٪تي ثٷ  50ث٧يساٰ تحت پٵؾؽ غبشٮبٰ ت ٮيٱ اختٯبْي، 
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ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثبثت ثسٲبٮٷ  25ٸبي ت ييد ؾدٶ،  ٸبي پيٯبٲ٣بزي خكٵقي ٴ تٓبٴٲي ٮتٳبغت ثب قٵزت ٴنٓيت ؾس٢ت

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثبثت ثسٲبٮٷ ٚسا٦يس ٢ٯ١ ثٷ اؾتٗب٨ ٴ ٮػ٣ٱ ٴ غبيس اٮٵز حب٢ٯيتي، ايٛبي تٓٹدات ٴ  30آتيٷ، ٴ  ت ٮيٱ

 ٢ٯ١ ثٷ ٮٳبيٝ ٢ٯتس تٵغٓٷ يبٚتٷ ٖيس ثسخٵزداز دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت.

 نفتيعايذات  -1-1-2

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨  730دٸٳد. اش حدٴد  ياٞال٬ اق٫ي دزآٮدٸبي ٲٛتي زا ٚسٴؼ ٲٛت خب٬ ٴ حػبة ذخيسٶ ازشي تؿ٣ي٩ ٮ

 119ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ آٰ ثبثت ٚسٴؼ ٲٛت خب٬،  577دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت،  1390ٮٳبثّ ٲٛتي ٢ٷ دز اليحٷ ثٵدخٷ 

زغد ٢ٷ ٸس ثؿ٣ٷ ٲٛت خب٬  ٲُس ٮي ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثبثت اغتٛبدٶ اش حػبة ذخيسٶ ازشي دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت. ثٷ

 دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت. 1390زيب٨ دز ثٵدخٷ  1050دالز ٴ ٸس دالز ٮٓبد٨  80ٮٓبد٨ 

 دولت در تودجه عووهي هصارف-2 -1

ٮكبز٘ ٸصاز  ٮي٫يبزد زيب٨ آٰ  1770زيب٨ اغت ٢ٷ  ٸصاز ٮي٫يبزد 5219.6، ثب٪ٕ ثس ٩٢1390 اليحٷ ثٵدخٷ  ٮكبز٘

  .1، ٮؤغػبت اٲتٛبْي ٴاثػتٷ ثٷ دٴ٪ت ٴ ثبٲ٣ٹبغتؾس٢تٹبي دٴ٪تيٮكبز٘ آٰ زيب٨ ٸصاز ٮي٫يبزد  3622ْٯٵٮي دٴ٪ت ٴ 

َضاس ميليبسد سيب ( تملك داساييُبي  891)َب  اص دٍ  ضء َضيىٍ (َضاس ميليبسد سيب  1620ػمًمه ديله )ٮكبز٘ 

َبي ديله  ثذَهثبصپشداخه ضبمل اس ميليبسد سيب ( ي تملك داساييُبي مبله )َض 476 َبي ػمشاوه طشهاي ) دشمبيٍ

 . (7)خدٴ٨ ضًد َضاس ميليبسد سيب ( تطکيل مه 253ميضان ثٍ 

 عووهي دولتهصارف اجساء  -7جذول

 1389 ثٵدخٷ ٞبٲٵٰ ٲػجت ثٷزؾد تٟسيجي دزقد  ٮج٫ٕ )ٸصازٮي٫يبزد زيب٨( ْٳٵاٰ

 20 891 ٸب ٸصيٳٷ

 اي تٯ١٫ دازاييٹبي غسٮبيٷ

 )يسحٹبي ْٯساٲي( 

476 50 

 95 253 تٯ١٫ دازاييٹبي ٮب٪ي

 40 1620 خٯّ

 دزٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اٲد 5تٵنيح: دزقدٸب ثٷ قٵزت نسيت 

                                  
شَد كِ بِ عٌَاى ارقام دٍ بار هٌظَر شذُ لحاظ  ي از رقن سرجوع هخارج كل بيشتر هيجوع دٍ رقن هخارج عوَهي دٍلت ٍ هخارج شركتْاي دٍلت  - 1

 شَد هي
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 هسينه ها-1-2-1

 ٸب خصء ٸصيٳٷٸبي دٴ٪تي اغت.  ٸبي دٴ٪ت ثساي اٲدب٬ اٮٵز خبزي تٵغى دغت٧بٸٹب ٴ ٴشازتابٲٷ ٸب دز ٴاّٞ ٸصيٳٷ ٸصيٳٷ

ٸصاز  265تٯبْي ثب اْتجبز زٚبٶ اخاْتجبزات . ( 8خدٴ٨  )ؾٵد  تؿ٣ي٩ ٮي ٫ٞ٭ 7اش  (ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ 891ثب اْتجبز )

ٸصاز ٮي٫يبزد  25.5. ٸٯچٳيٱ خجساٰ خدٮبت ٢بز٢ٳبٰ حدٴد دزقد زؾد يبٚتٷ اغت 25 ،1389ٮي٫يبزد دز ٮٟبيػٷ ثب غب٨ 

  (8)خدٴ٨ تٵاٰ اش اْتجبزات ٸصيٳٷ اي زا ثٷ خٵد اختكبـ ٮي دٸد 

 اي در اليحه تودجه اجساي اعتثارات هسينه -8جذول 

 ْٳٵاٰ
 اْتجبز

 ٮي٫يبزد زيب٨( )ٸصاز 
 1389دزقد زؾد تٟسيجي ٲػجت ثٷ غب٨ 

 10 254 خجساٰ خدٮبت ٢بز٢ٳبٰ

 18 106 اغتٛبدٶ اش ٢بالٸب ٴ خدٮبت

 50 2 ٸبي اٮٵا٨ ٴ دازايي ٸصيٳٷ

 45 193 ٸب يبزاٲٷ

 10 48 ٢ٯ٣ٹبي ثالْٵل

 25 263 زٚبٶ اختٯبْي

 -5 25 ٸب غبيس ٸصيٳٷ

 20 891 خٯّ

٪ت اش يسيٝ ٮٳبثٓي ٢ٷ ثدغت ٮي آٴزد تاكيف اْتجبزات زا اٲدب٬ ٮي دٸد. ٸصيٳٷ ٸبي خبزي ٸٯبٲًٵز ٢ٷ ثيبٰ ؾد دٴ

دز چٹبز ثاؽ ٮٹ٭ اٲدب٬ ٮي ؾٵد ٢ٷ اش ٮٳُس ثٵدخٷ اي ْجبزتٳد اش اٮٵز ْٯٵٮي، اٮٵز دٚبْي ٴ اٮٳيتي، اٮٵز اختٯبْي ٴ 

دسغذ اص اػتجبسات َضيىٍ اي غشس  50وطبن مه دَذ حذيد  9 ذي  ضمبسٌ ٚسٸٳ٧ي،  ٴ اٮٵز اٞتكبدي. ٸٯبٲًٵز ٢ٷ 

ٴ ٸ٭  يٱ اختٯبْيٚكٵ٨ آٮٵشؼ، ٚسٸٳ٥ ٴ ٸٳس، ثٹداؾت ٴ غالٮت، زٚبٶ ٴ تبٮ امًس ا تمبػه ي دشَى ه مه ضًد.

دزقد اش  30ٲ٣تٷ دي٧س آٰ اغت ٢ٷ حدٴد  دٸٳد. ي٩ ٮيزا تؿ٣ يٴ ٚسٸٳ٧ ياخصاء اٮٵز اختٯبْ يت ثدٲيٱ تسثيچٳ

 ٮتٛسٞٷ ازايٷ ؾدٶ اغت ٢ٷ اش ؾٛبٚيت ثٵدخٷ ٮي ٢بٸد ٴ آٲسا ثب چب٪ؽ ٮٵاخٷ ٮي٣ٳد. اْتجبزات ٸصيٳٷ اي دز زديٙ ٸبي
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 اي تر حسة اهور ) هسار هيليارد ريال( اعتثارات هسينه -9جذول شواره

 دُم اص كل )دسغذ(  مغ ادتبوه مله ػىًان

 6 52 16 36 امًس ػمًمه 

 13 4/116 4/0 116 امًس ددبػه ي امىيته  

 50 446 9 437 ه ي دشَى ه  امًس ا تمبػ

 2 20 13 7 امًس اقتػبدي  

 013 2/1 6/0 6/0 ؾبٮ٩ ٚكٵ٨ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ 

 71 635 39 596  مغ امًس چُبس  بوٍ  

 29 256 0 256 َبي متبشقٍ   سديف

 100 891 39 852  مغ كل  

 طرح هاي عوراني-1-2-2

اغت ٢ٷ ٲػجت ثٷ ٮكٵة ْٯساٲي( اي )يسحٹبي  سٮبيٷٯ١٫ دازاييٹبي غثٵدخٷ ْٯٵٮي، اْتجبزات ت ٮكبز٘دٴٮيٱ خصء 

اٚصايؽ اْتجبزات يسحٹبي ْٯساٲي  .دٶ اغتيب٨ زغيبزد زي٫يٸصاز ٮ 476ٴ ثٷ حدٴد دزقد زؾد يبٚتٷ  50، 1389غب٨ 

ْٯ٣٫سد اغت اٮب ثبيد ثٷ ايٱ ٲ٣تٷ تٵخٷ داؾت ٢ٷ اٴال  1390خٹت ايدبد تحس٠ دز اٞتكبد اش ٲ٣بت ٮثجت اليحٷ ثٵدخٷ 

ٸبي ْٯساٲي،  اٚصايؽ زٞ٭ يسح ٴ ثبٲيب ثٵدٶ اغت 1390زات ْٯساٲي دز غب٪ٹبي اخيس ٢ٯتس اش ٲكٙ زٞ٭ اليحٷ اْتجب

ٴ دز قٵزتي٣ٷ غيبغت  ؾٵد ٴ احيبٲب ٮٵخت تؿديد تٵز٬ ٮيزا اٚصايؽ غبختٯبٲي  ٮستجى٢بالٸبي ٮٵاد تٟبنب ثساي 

 قٵزت ٴخٵد ثػتٷ ٮب٪ي ٴ پٵ٪ي ٮ٣ٯ٩ ؾٵد ٴ دز اٲجػبيي پٵ٪ي اتابذ ؾٵد اش ي٣ػٵ ٮٳدس ثٷ خسٴج اش ز٢ٵد ٫ٓٚي ٮي

 ٮي تٵاٲد ٮٛيد ٚبيدٶ ثبؾد. 

 يٴ اغتبٲ يٮ٫ ييسح ٸب 

 يدزقد اش آٰ زا اْتجبزات ٮ٫ 42دٸد. ٴ حدٴد ي٩ ٮيتؿ٣ يزا اْتجبزات اغتبٲ يدزقد اش اْتجبزات ْٯساٲ 15حدٴد 

دا ٢سدٶ يپ ياغتبٲ-يت ٮ٫يب ٴنٓي٩ ؾدٶ ٴ يجدت يثٷ اغتبٲ يٮ٫ ياش يسح ٸب يس تٓدادياخ ي(. دز غب٪ٹب10)خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

 ٱ غبشٴ٢بز تداٴ٬ دازد.ياٲد ٴ ا
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 سهن )درصذ( طرح هاي هلي، استاني و هتفرقه در طرح هاي عوراني اليحه -11جذول شواره 

 %15 يسح ٸبي ْٯساٲي اغتبٲي

 %42 يسح ٸبي ْٯساٲي ٮ٫ي

 %43 زديٙ ٸبي ٮتٛسٞٷ

 ٚكٵ٨-ثس حػت اٮٵز ياْتجبزات ْٯساٲ  

ؾٵٲد  يف دادٶ ٮيسغبختٹب تاكيٱ شيٙ دٴ٪ت دز تبٮياٲدب٬ ٴَب يدز زاغتب يخبز يٷ ٸبيٸٯبٲٳد ٸص ياْتجبزات ْٯساٲ

ٴ اٮٵز  يٴ ٚسٸٳ٧ ي، اٮٵز اختٯبْيتيٴ اٮٳ ي، اٮٵز دٚبْياٮٵز ْٯٵٮ يآٲٹب دز حٵشٶ ٸب يبثيٱ اغبظ اٮ٣بٰ زديٴ ثس ا

دٸد ٴ ي٩ ٮيزا اْتجبزات ٮتٛسٞٷ تؿ٣ يدزقد اش اْتجبزات ْٯساٲ 43بٰ ؾد حدٴد يٴخٵد دازد. ٸٯبٲًٵز ٢ٷ ث يٞتكبدا

دزقد اش ٩٢  42حدٴد  يبٰ اْتجبزات اٮٵز اٞتكبديٱ ٮي. دز ايٴ اغتبٲ يٮ٫ يدزقد آٰ زا اْتجبزات ْٯساٲ 57حدٴد 

اش  1دزقد 2حدٴد  ياٮٵز اٞتكبد ياش ٚك٫ٹب ي٣يدٸد ٴ ٚك٩ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ ثٷ ْٳٵاٰ ي٩ ٮيزا تؿ٣ ياْتجبزات ْٯساٲ

ٲؿبٰ  11ٚكٵ٨ دز خدٴ٨ -ثس حػت اٮٵز يْٯساٲ يزا ثٷ خٵد اختكبـ دادٶ اغت. اْتجبز يسح ٸب ياْتجبزات ْٯساٲ

 دادٶ ؾدٶ اغت.

فصول ) ارقام ته هسار هيليارد ريال( -هاي عوراني ترحسة اهور اعتثارات طرح -11جذول شواره   

 دُم اص كل  مغ ادتبوه مله ػىًان

5/2 12 4 8 اٮٵز ْٯٵٮي  

5/0 5 اٮٵز دٚبْي ٴ اٮٳيتي  5/5  1 

 12 55 18 37 اٮٵز اختٯبْي ٴ ٚسٸٳ٧ي

 42 200 48 152 اٮٵز اٞتكبدي

7/1 8 1 7 ؾبٮ٩ ٚك٩ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ  

 57 272 70 202 خٯّ اٮٵز چٹبز ٦بٲٷ

ٸبي ٮتٛسٞٷ زديٙ  204 0 204 43 

 100 476 70 406 خٯّ ٩٢

                                  
 %1.7بِ صَرت دقيق  - 1
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 ٮتٛسٞٷ يٙ ٸبيزد 

ٙ ، اْتجهههبزات 1389ْدز غهههب٨  ٲيهههص  1390دزقهههد ٴ دز غهههب٨   80ٸهههبي ٮتٛسٞهههٷ حهههدٴد    ٯساٲهههي دز زديههه

ٙ        90حههدٴد  ٸههبي ٮتٛسٞههٷ ثبْهه     دزقههد زؾههد يبٚتههٷ اغههت. تٯس٢ههص غههٹ٭ ثػههيبز ثههباليي اش اْتجههبزات زديهه

ٸههبي ْٯساٲههي ٴ غههبيس   ثٳههدي يههسح  ؾههدٶ اغههت ٢ههٷ غههبشٴ٢بز ٸصيٳههٷ ٢ههسدٰ آٲٹههب، ؾههٛبٚيت ثٵدخههٷ، اٴ٪ٵيههت      

ايههٱ اْتجههبزات  دز ٴاٞههّ  ٸههبي ْٯساٲههي ثههب چههب٪ؽ ٮٵاخههٷ ؾههٵد.      ٮههٵازد ٮههؤثس دز اثسثاؿههي ثٵدخههٷ يههسح    

٦يههسي ثٵدخههٷ اش يسيههٝ غههبشٴ٢بز غيبغههي اثههس دازٲههد.       دٸٳههد ٴ ثههس تكههٯي٭   ؾههٛبٚيت ثٵدخههٷ زا ٢ههبٸؽ ٮههي   

ٸهههبي ْٯساٲهههي ٴ  اٚههصايؽ اْتجهههبزات ٮتٛسٞههٷ دز ث٫ٳهههد ٮههدت ثبْههه  اٚههصايؽ ٸصيٳهههٷ ثٹههسٶ ثهههسدازي اش يههسح      

زيههصي  ٨ ٸٯههٷ غههب٪ٷ اش ايههٱ زديٛٹههب ثههساي تػههٹي٩ ثٵدخههٷ     ٦ههسدد ثههب ايههٱ حههب   ٸههدز زٚههتٱ ٮٳههبثّ ٮ٫ههي ٮههي   

دز ٲُهههس  يْٯساٲهه  ياش يههسح ٸههب   ي، ٮدٯٵْهههٷ ا550000ٙ يهه ٩ زديهه ثههٷ ْٳهههٵاٰ ٮثههب٨ ذ   ؾههٵد.  اغههتٛبدٶ ٮههي  

. دز ٮٟبثههه٩ ي٢ؿهههبٴزش يآثسغهههبٲ ي، ٚسٴد٦هههبٶ، آشادزاٶ، ثصز٦هههساٶ، ٴ يهههسح ٸهههب  ي٦سٚتهههٷ اغهههت اش غدغهههبش 

ٱ ٸٯههٷ يههسح يههاغههت ٢ههٷ ا يٓههييج ٦سٚتههٷ ؾههدٶ اغههت. ٸههب دز ٲُههس ٢هه٩ يههسح  يثههسا يبز اٲههد٢ياْتجههبزات ثػهه

 5/12حهههدٴد ، 550000ٙ يههه٩ زديهههدز ذػهههتٳد. يف دادٶ ؾهههدٶ ٮتٳبغهههت ٲيثهههب اْتجهههبز تاكههه يْٯساٲههه يٸهههب

اْتجهههبز ٱ يهههٮهههبدٶ ٴاحهههدٶ دزج ؾهههدٶ اغهههت. ا   21ٴ  19، 18، 15، 14، 12ٸهههصاز ٮي٫يهههبزد زيهههب٨ دز خهههداٴ٨   

ٸهههبي ٚسٸٳ٧هههي ٢ؿهههٵز،  ازتٟهههبي ؾهههبخفٸهههبي ٮًب٪ٓهههبتي ٴ اخسايهههي حٯههه٩ ٴ ٲٟههه٩، اْتجهههبزات   ثهههٷ يهههسح

ٸهههبي ٮًب٪ٓهههبتي ٴ اخسايهههي  تٵغهههٓٷ ٲبٴ٦هههبٰ حٯههه٩ ٴ ٲٟههه٩ ْٯهههٵٮي ٴ ٮهههديسيت ٮكهههس٘ غهههٵخت، يهههسح  

ٸهههبي خديهههد اختكهههبـ دادٶ ؾهههدٶ   ٸهههبي ٮًب٪ٓهههٷ ٴ احهههدا  ًٞبزٸهههبي حٵٮهههٷ   آة ٴ ٢ؿهههبٴزشي ٴ يهههسح

تههٷ ؾههدٶ  دز ٲُههس ٦سٚ يبز اٲههد٢ياْتجههبزات ثػهه بز ثههصز٤، يثػهه يْٯساٲهه ييههسح ٸههب  يثههسادز ٴاٞههّ اغههت. 

ٴ  ػههتٳديف دادٶ ؾههدٶ ٮتٳبغههت ٲ يثههب اْتجههبز تاكهه  يْٯساٲهه يٱ ٸٯههٷ يههسح ٸههب يههاغههت ٢ههٷ ا  يٓههياغههت. يج

 (٢12ٳٳد )خدٴ٨ ؾٯبزٶ  يدا ٲٯيت اخسا پيٞبث٫
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 (12،14،15،18،19،21هاي تسيار تسره )جذاول  اعتثارات هتفرقه تسيار انذك تراي پروشه -12جذول شواره 

وبا  ذي  

مىذسج دس 

حٍيال  

ضًعمً  
اػتجبس )ميليبسد 

 سيب (
 تؼذاد طشه

 متًدط اػتجبس َش طشه

 )ميليبسد سيب (

خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

12 

ٸبي اخسايي )حٯ٩ ٴ  يسح -ا٪ٙ

 ٲ٩ٟ(
 83  

ٸبي ٮًب٪ٓٷ ٴ اخسا يسح -ة   151  

ٸبي ٮًب٪ٓبتي يسح -ج   127  

12خٯّ ٩٢ خدٴ٨   2920 261 11 

خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

14 

ٸبي  اْتجبزات ازتٟبي ؾبخف

ٳ٧يٚسٸ  
اغتبٰ 31 4350   

خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

15 
 1000 3 3000 ٲبٴ٦بٰ حٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ْٯٵٮي

خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

18 

ٸبي ٮًب٪ٓبت اخسايي آة،  يسح

  يٴ قٳٓت ٢ؿبٴزشي
1500 100 15 

خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

19 

ٸبي ٮًب٪ٓبتي ٴ اخسايي  يسح

ٚسٸٳ٧ي ٴ اختٯبْي ،يآٮٵشؾ  
500 35 3/14  

خدٴ٨ ؾٯبزٶ 

21 

حٵٮٷ ي ٮًب٪ٓبتي ٴ احدا  ًٞبزٸب

 خديد
250 8 25/31  

ذ٢ههس ٱ ٮههبدٶ يهه. دز ا( ٞههبٲٵٰ ثسٲبٮههٷ پههٳد٭ تٵغههٓٷ ٲبغههبش٦بز اغههت   215ايههٱ غههبشٴ٢بز ثههب ٮههبدٶ )  ٱ، يٸهه٭ چٳهه 

ٸههبي خديههد ثههٷ ت٣ٛيهه١ غههب٨ ٸههبي ثٓههد ثبيههد ثههٷ      ْٳههبٴيٱ اٸههدا٘ ٢ٯههي ٴ اْتجههبزات يههسح   ٢ههٷ ؾههدٶ اغههت

ٴ  19، 18، 15، 14، 12ٸهههبي ازاشهههٷ ؾهههدٶ دز خهههداٴ٨    تكهههٵيت ٮد٫هههع ؾهههٵزاي اغهههالٮي ثسغهههد. يهههسح   
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ٸههبي آتههي   ، اش دغههت٧بٶ اخسايههي ٮؿههاف، غههب٨ آٖههبش، غههب٨ پبيههبٰ ٴ ٮيههصاٰ اْتجههبز غههب٨ خههبزي ٴ غههب٨        21

 ثسخٵزداز ٲيػتٳد.

 يْٯساٲ ييسح ٸب يس دز اخسايٳٷ تبخيٸص 

ثههههسدازي  ٸههههصاز ٮي٫يههههبزد تٵٮههههبٰ، ٸصيٳههههٷ تهههه خيس دز ثٹههههسٶ  47، حههههدٴد (1389-1381) 1380 دز دٸههههٷ  

ؾههٵد ٢ههٷ ي٣ههي اش    ٸههبي ْٯساٲههي ثبْهه  ٮههي   اغههت. ْههد٬ اتٯههب٬ ثههٷ ٮٵٞههّ يههسح     ٸههبي ْٯساٲههي ثههٵدٶ   يههسح

ْٵاٮهه٩ ٮٹهه٭ يههس٘ تٟبنههبي اٞتكههبد دچههبز اؾهه٣ب٨ ؾههٵد ٴ ثساٚههصايؽ ثي٣ههبزي ٴ ٸههدز زٚههتٱ ٮٳههبثّ اثههس             

ٞههساز ثههٵدٶ ٢ههٷ    1381-1389ٸههبي  دٸههد يههي غههب٨   ٲؿههبٰ ٮههي  13ٲههبٮ٫ًٵة دازد. ٸٯههبٲًٵز خههدٴ٨ ؾههٯبزٶ    

اٲههد ٴ  يههسح ثههٷ اتٯههب٬ زغههيدٶ    1250ثسغههٳد اٮههب دز ْٯهه٩ ٟٚههى     ٸههصاز يههسح ْٯساٲههي ثههٷ اتٯههب٬     4حههدٴد 

ٸههصاز يههسح ثههب اْتجههبز    4اٲههد ثههٷ ٮٵٞههّ ثههٷ اتٯههب٬ ثسغههٳد. ثههسآٴزد اٴ٪يههٷ اتٯههب٬       يههسح ٲتٵاٲػههتٷ  2750حههدٴد 

ٸههصاز ٮي٫يههبزد تٵٮههبٰ    50ٸههب ثههيؽ اش   ٸههصاز ٮي٫يههبزد تٵٮههبٰ ثههٵدٶ اٮههب دز ْٯهه٩ ثههساي ايههٱ يههسح       20حههدٴد 

يههسح اش آٲٹههب ثههٷ اتٯههب٬     1250ثيٳههي ؾههدٶ ٴ ٟٚههى    ي غههب٪يبٲٷ اْتجههبز پههيؽ  ٸههب ٸههب دز ثٵدخههٷ  دز ايههٱ غههب٨ 

 اٲد. زغيدٶ

 (1381-1389هاي  )طي سال يهاي عوران هسينه تحويلي تر اقتصاد از تاتت عذم اتوام ته هوقع طرح -13جذول 

يبٚتٳد ٸبيي ٢ٷ ثبيد خبتٯٷ ٮي يسح  
 4000 تٓداد

 20 اْتجبز ) ٸصاز ٮي٫يبزد تٵٮبٰ (

اٲد خبتٯٷ يبٚتٷثٷ ٮٵّٞ  يي ٢ٷٸب يسح  
 1250 تٓداد

5/3 اْتجبز ) ٸصاز ٮي٫يبزد تٵٮبٰ (  

خبتٯٷ ٲيبٚتٳد ثٷ ٮٵّٞ ٸبيي ٢ٷ يسح  
 2750 تٓداد

 47 اْتجبز ) ٸصاز ٮي٫يبزد تٵٮبٰ (

 ٸبي ٮد٫ع ؾٵزاي اغالٮي ٮس٢ص پطٴٸؽ 10688ٮٳجّ ٦صازؼ ؾٯبزٶ 

 ٚك٩ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ ياْتجبزات ْٯساٲ 

دز ٲُهههس  يثهههٷ اٮهههٵز اٞتكهههبد يدزقهههد اش اْتجهههبزات ْٯساٲههه 42ف حهههدٴد يبٰ ؾهههد تاكهههيههه٢هههٷ ثٸٯهههبٲًٵز 

 ٷ ؾدٶ اغت.يازا 14صاٰ اْتجبز ٚكٵ٨ ٮستجى دز خدٴ٨ ؾٯبزٶ ي٦سٚتٷ ؾدٶ اغت. ٮ
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 تر حسة فصل  )هيليارد ريال( ياهور اقتصاد ياعتثارات عوران – 14جذول 

 غٹ٭ اش ٩٢  )دزقد( خٯّ ياغتبٲ يٮ٫ ْٳٵاٰ

بٴزشي ٴ ٚك٩ ٢ؿ

 ٮٳبثّ يجيٓي
10424 5281 15705 8 

 26 52076 6148 45928 ٚك٩ ٮٳبثّ آة

 4 7799 839 6960 ٚك٩ قٳٓت ٴ ٮٓدٰ

 1 1124 469 628 ٚك٩ ٮحيى شيػت

ٚك٩ ثبشز٦بٲي ٴ 

 تٓبٴٰ
1020 457 1477 1 

 8 15499 1205 14294 ٚك٩ اٲسضي

 31 63081 13975 49106 ٚك٩ حٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ

ٚك٩ ازتجبيبت ٴ 

 ٚٳبٴزي ايالْبت
203 227 430 0 

ٚك٩ ٮػ٣ٱ ٴ ْٯساٰ 

ؾٹسي،زٴغتبيي ٴ 

 ْؿبيسي

23985 18970 42955 21 

 100 200146 47598 152548 خٯّ

 تٵنيح: تٛبٴت خٯّ دز ٦سد ٢سدٰ اْداد اغت.

 يثههسا ياٮههٵز اٞتكههبد  يدزقههد اش اْتجههبزات ْٯساٲهه   4دٸههد حههدٴد   يٸٯههبٲًٵز ٢ههٷ خههدٴ٨ ٚههٵٜ ٲؿههبٰ ٮهه    

دػددل غددىؼه ي مؼددذن دس   هملدد ه. اػتجددبسات ػمشاودد ٰ دزٲُههس ٦سٚتههٷ ؾههدٶ اغههت  ٚكهه٩ قههٳٓت ٴ ٮٓههد 

 1389سددٍ ثددب دددب   يب  دس وظددش  شدتددٍ ضددذٌ اددده كددٍ دس مقب  يددبسد سيددليم 6960ضان يددثددٍ م 1390دددب  

ثسٲبٮههٷ  ٩7 يههدز ذ ييههسح ٮ٫هه  45تٓههداد دسغددذ سضددذ كددشدٌ اددده.     170( حددذيد 2563ضان يدد)ثددٍ م

دز  يديهههچ يهههسح خديدز ٲُهههس ٦سٚتهههٷ ؾهههدٶ اغهههت. ٸههه  1390حهههٷ ثٵدخهههٷ يٚكههه٩ قهههٳٓت ٴ ٮٓهههدٰ دز ال
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 1390ؾهههسٴِ ٞجههه٩ اش  ييهههسح ثهههب غهههب٪ٹب 2دز ٚكههه٩ قهههٳٓت ٴ ٮٓهههدٰ دزج ٲؿهههدٶ اغهههت. ٴ   1390غهههب٨ 

دزج  1390حههههٷ ثٵدخههههٷ يدزج ٲؿهههدٶ ثٵدٲههههد ٴ دٴثههههبزٶ دز ال  1389ٴخهههٵد دازد ٢ههههٷ دز ٞههههبٲٵٰ ثٵدخههههٷ  

 15خهههدٴ٨ ؾهههٯبزٶ دز  يٲٴ اغهههتب يٚكههه٩ قهههٳٓت ٴ ٮٓهههدٰ ثهههس حػهههت ٮ٫ههه ياْتجهههبزات ْٯساٲهههؾههدٶ اٲهههد.  

 ٷ ؾدٶ اغتيازا

 طرحهاي عوراني فصل صنعت و هعذى تر حسة ترناهه در اليحه تودجه)هيلياردريال(  -15جذول 

 اغتبٲي ٮ٫ي ْٳٵاٰ ثسٲبٮٷ

 536 740 ٸبي قٳٓتي ٴ ٮٓدٲي شيسغبخت

 152 1984 ايدبد ٴ تٵغٓٷ قٳبيّ

 45 264 شٮيٱ ؾٳبغي

 54 72 اٲداشي ٮٓبدٰ ا٢تؿب٘ ٴ زاٶ

 0 3276 ازتٟبي تٵ٪يدات قٳٓتي

 0 609 ازتٟبي تٵ٪يدات ٮٓدٲي

 0 15 ٮٟبٴ٬ غبشي غبختٯبٲٹب

 51 0 تدٹيصات ٴ غبختٯبٲٹب

 838 6960 خٯّ

 7799 خٯّ ٩٢ 

  يهال يهاييتولل دارا-1-2-3

دٴ٪ت  ٸبي ازي غٹب٬ ٴ ثبشپسداخت ثدٸيري اغت ٢ٷ ٴا٦٪بٮ، تٯ١٫ دازاييٹبي ػمًمه ديله مػبسسدًميه  ضء 

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨  67ؾٵد. دز اليحٷ ثٵدخٷ اْتجبز ايٱ ثاؽ حدٴد  )ثبشپسداخت اق٩ اٴزاٜ ٮؿبز٢ت ٴ ...( زا ؾبٮ٩ ٮي

 7دز حدٴد ٴ ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ٴا٦رازي غٹب٬ اغت  205دزقد آٰ ثب اْتجبز  80٪حبٌ ؾدٶ اغت ٢ٷ اش ايٱ ٮيصاٰ، 

، 1389دُبا دس مقبيسٍ ثب دب   يا زاسي .(16)خدٴ٨ .اغتاي  ٷٸبي تٯ١٫ دازاييٹبي غسٮبي يسحٴا٦رازي دزقد 

 . يبدتٍ اده سضذدسغذ  300حذيد 
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ريسي ٍ هعاًٍت برًاهِ 

راّبردي  ًظارت

 رياست جوَْري 

شركتْاي دٍلتي، 

باًكْا، ٍزارتخاًِ ّا ٍ 

 دستگاّْا

شركتْاي بخش 

 خصَصي ٍ خاًَارّا

ري نفعاى طرف هناتع تودجه مل مشور – 2نوودار شواره  

 

 هاي هالي اعتثار تولل دارايي -16جذول 

 ْٳٵاٰ
اْتجبز )ٸصاز 

 ٮي٫يبزد زيب٨(

اش ٩٢  تٟسيجي  غٹ٭

اْتجبزات تٯ١٫ دزازاييٹبي 

 ٮب٪ي

زؾد  يجيتٟسدزقد 

ٲػجت ثٷ غب٨ 

1389 

 300 80 205 (101000يٙ ٴا٦رازي غٹب٬ )زد

 اي غسٮبيٷ تٯ١٫ دازاييٹبي يسحٹبي ٴا٦رازي

 ٸبي ْٯساٲي( يسح )ٴا٦رازي
17.5 7 40- 

 - 13 30 غبيس

 95 100 253 خٯّ ٩٢ اْتجبزات تٯ١٫ دازاييٹبي ٮب٪ي

 1391حه تودجه يننات ههن در مالى ال-2

 نفعاى تودجه ير-2-1

ُهههي٭ ٴ تكهههٵيت ثٵدخهههٷ ٢ههه٩ ٢ؿهههٵز، غهههًح تٵغهههٓٷ   ٸٯهههبٲًٵز ٢هههٷ دز ٮٟدٮهههٷ ثيهههبٰ ؾهههد، غهههبشٴ٢بز تٳ 

 دٸد. يبٚت٧ي ٴ ؾيٵٶ تٓبٮ٩ ٮيبٰ ٞٵاي ٮدسيٷ ٴ ٮٟٳٳٷ زا ٲؿبٰ ٮي

 ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز ٮٳبثّ ٲٛٓبٰ يذ -ا٪ٙ

ثيٳههي ٴ   ٦ههسي( ٮٳههبثّ خههٵد زا پههيؽ    دٴ٪ههت دز زاغههتبي اٲدههب٬ ٴَههبيٙ خههٵد )تثجيتههي، تٳُيٯههي ٴتكههدي        

ٲٯبيههد. دز ايههٱ قههٵزت تٓبٮهه٩ غههٷ خبٲجههٷ شيههس دز     ٬ ٮههيٸههبي خههٵد اٞههدا  ٸههب ثههٷ اٲدههب٬ ٮ ٮٵزيههت  ثساغههبظ آٰ

 ت ٮيٱ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز ٴخٵد دازد.
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 تودجههصارف نفعاى  ير -ب

پههههع اش دزيبٚههههت ٮٳههههبثّ، دٴ٪ههههت دز زاغههههتبي اٲدههههب٬ ٮ ٮٵزيههههت ٸههههبي خههههٵد ) تثجيتههههي، تٳُيٯههههي ٴ  

اْتجهههبزات ٦هههسي( اثتهههدا ثبيهههد ثٵدخهههٷ زا دز ٮد٫هههع تكهههٵيت ٢ٳهههد ٴ پهههع اش تكهههٵيت آٰ،          تكهههدي

ٸههب ٞههساز دٸههد تههب ٴَههبيٙ دٴ٪ههت زا اٲدههب٬ دٸٳههد       ٸههب ٴ ٴشازتابٲههٷ  ٸههبي خههبزي زا دز اختيههبز دغههت٧بٶ   ٸصيٳههٷ

ؾههٵد. دز ايههٱ   ٸههبي ْٯساٲههي ٢ٳههد ٢ههٷ اش يسيههٝ پيٯبٲ٣ههبزاٰ اٲدههب٬ ٮههي       ٴ ٮبٲههدٶ اْتجههبزات زا قههس٘ يههسح   

 زد.تسيٱ ٴنٓيت تٓبٮ٩ چٹبز خبٲجٷ شيس دز يس٘ ٮكبز٘ ثٵدخٷ ٴخٵد دا قٵزت دز غبدٶ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تودجه مل مشورنفعاى  ير -ج

 ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز ثٷ قٵزت شيس ٞبث٩ تسغي٭ اغت. يدز ايٱ قٵزت تٓبٮ٩ اٚساد ٴ ٲٹبدٸب

 پیمانکاران

ري نفعاى طرف هصارف تودجه مل مشور – 3نوودار شواره   

 
هعاًٍت برًاهِ ريسي ٍ 

راّبردي  ًظارت

 رياست جوَْري 

نمایندگان مجلس 
ٍزارتخاًِ ّا، دستگاّْا،  شورای اسالمی

 شركتْاي دٍلتي، باًكْا
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   خبٲٵزاٸب 

پسداشٲهههد ٴ دز ٮٟبثههه٩ اش يسيهههٝ ازايهههٷ خهههدٮبت ٴ ٢بالٸهههبي ْٯهههٵٮي اش    خبٲٵازٸهههب ثهههٷ دٴ٪هههت ٮب٪يهههبت ٮهههي 

ٸهههب  ، خبٲٵازٸهههب اش يسيهههٝ ٸدٚٯٳهههد ٢هههسدٰ يبزاٲهههٷ1390ٴ  1389ٸهههبي  ٦٨سدٲهههد دز غهههب حب٢ٯيهههت ٮٳتٛهههّ ٮهههي

اٲههد. يجيٓههي اغههت ٢ههٷ تٓههداد اٚههساد ٮؿههٯٵ٨ دزيبٚههت اْتجههبز          ثههٷ قههٵزت ٮػههتٟي٭ دز٦يههس ثٵدخههٷ ؾههدٶ     

ٮالحُهههبت غيبغهههي، اٮهههسي اغهههت ٢هههٷ ٞبث٫يهههت   ٩ يهههثهههٷ د٪ٸهههب دز يهههٵ٨ غهههب٨   ٸدٚٯٳهههد ٢هههسدٰ يبزاٲهههٷ 

آٴزدٶ ؾههٵد.  يف ًٞٓههيثههٷ قههٵزت تاكهه  دز ثٵدخههٷ ٸههبي آٰ ثبيههد   ٦يههسي ٮدههدد ٲههدازد ٴ ٸصيٳههٷ    تكههٯي٭

 ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ٢ػسي اش ايٱ ثبثت دز ثٵدخٷ ٴخٵد دازد. 110ثس ايٱ اغبظ حدٴد 

 

 

 

ري نفعاى تودجه مل مشور – 4نوودار شواره   

 

هعاًٍت برًاهِ ريسي ٍ 

راّبردي  ًظارت

 رياست جوَْري 

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

ان نمایندگ
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی
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 يخكٵق يؾس٢تٹب 

ٸههب ٴ اٚههصايؽ ٞيٯههت   ٸههب، ٴ ٸدٚٯٳههد ٢ههسدٰ يبزاٲههٷ   ٸههب ٮب٪يههبت ثههس ؾههس٢ت   دٴ٪ههت ٸٯچٳههيٱ اش يسيههٝ ؾههس٢ت  

ٸههبي  ٸههب، ثههب ؾههس٢ت   ٸههب ثههٷ ثٳ٧ههبٶ   ٚٯٳههد ٢ههسدٰ يبزاٲههٷ  % اْتجههبزات ٸد30ٸههبي اٲههسضي ٴ پسداخههت    حبٮهه٩

 ٢ٳد. خكٵقي ازتجبو پيدا ٮي

 يدٴ٪ت يؾس٢تٹب 

ٸههب ٲيههص   ا٪حػههبة اش ؾههس٢ت  ا٪حػههبة ٴ غههٵد ٫ْههي   دزيبٚههت ٮب٪يههبت ْٯ٣٫ههسد، غههٵد ٴيههطٶ، ٮب٪يههبت ٫ْههي      

ٸههبي  ٸههبي دٴ٪تههي اغههت ٢ههٷ اش يسيههٝ پسداخههت ٢ٯهه١ شيههبٰ ) ثههٷ ؾههس٢ت      ٮيػههس ازتجههبو دٴ٪ههت ثههب ؾههس٢ت  

ٸههصاز ٮي٫يههبزد   233ٸههبي دٴ٪تههي دز غههب٨ خههبزي    ٲٯبيههد. ٴا٦ههرازي ؾههس٢ت   يههص ثههٷ آٲٹههب ٢ٯهه١ ٮههي   شيبٲههدٶ( ٲ

 ثيٳي ؾدٶ اغت. زيب٨ پيؽ

 يدٴ٪ت يٸب ٸب ٴ دغت٧بٶ ٴشازتابٲٷ   

ٸههبي غههبشٮبٲي خههٵد ٸػههتٳد ٴ     اش يسيههٝ اٚههصايؽ ثٵزٴ٢ساغههي ثههٷ دٲجههب٨ اٲدههب٬ ثٹتههس اٸههدا٘ ٴ ٮ ٮٵزيههت        

 غب٨ ٲتيدٷ يجيٓي آٰ اغت. 4 ٸبي خبزي دٴ٪ت يي دزقدي ٸصيٳٷ 100زؾػد 

 ٲٯبيٳد٦بٰ ٮد٫ع ؾٵزاي اغالٮي 

اْتجهههبزات  ف يت ٴ تاكهههيٲيهههص ثهههٷ دٲجهههب٨ حهههدا٢ثس ٢هههسدٰ تكهههٵ   ياغهههالٮ يٳهههد٦بٰ ٮد٫هههع ؾهههٵزا يٲٯب

 ٸػتٳد.ٷ خٵد يحٵشٶ اٲتابثخبزي ٴ ْٯساٲي 

 يبغت خٯٹٵزيز زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ 

زت زاٸجهههسدي زيبغهههت خٯٹهههٵزي ثهههب ٮالحُهههٷ تهههبثّ ٸهههد٘ زيهههصي ٴ ٲُهههب دز ايهههٱ ٮيهههبٰ ٮٓبٴٲهههت ثسٲبٮهههٷ 

٦يهههسي ٴ ٮهههديسيت زاٸجهههسدي  ٲٛٓهههبٰ ثٵدخهههٷ ثهههٷ دٲجهههب٨ اٚهههصايؽ دزخهههٷ آشادي خهههٵد دز تكهههٯي٭  غهههبيس ذي

 ٸبي ثٵدخٷ ٩٢ ٢ؿٵز اغت. ٮٳبثّ ٴ ٸصيٳٷ

 1391حه تودجه يساخت ال -2-2

ثههس ايههٱ   .٦رازٲههد آٰ تهه ثيس ٮههي پريسٲههد يههب ثههس   غههًح ُْيٯههي اش اٚههساد ٴ ٲٹبدٸههب اش ثٵدخههٷ غههب٪يبٲٷ تهه ثيس ٮههي    

تهههسيٱ ٚسآيٳهههدٸبي ٮهههب٪ي اغهههت. دز چٳهههد غهههب٨ اخيهههس    اغهههبظ تٳُهههي٭ ثٵدخهههٷ غهههب٪يبٲٷ ي٣هههي اش پيچيهههدٶ  

اي زٞهه٭ خههٵزدٶ ٢ههٷ    دٸههد تٓههبد٨ ثٵدخههٷ ثههٷ ٦ٵٲههٷ     غههبشٴ٢بز تههساش ٢ههسدٰ ثٵدخههٷ ٢هه٩ ٢ؿههٵز ٲؿههبٰ ٮههي      
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 ٙ ي اختكبقههي ٲيههص  اٲههد ٴ ٸٯچٳههيٱ دزآٮههدٸب   داؾههتٷ يسيچؿههٯ٧ٸههبي ٮتٛسٞههٷ زؾههد ثػههيبز     اْتجههبزات زديهه

 .بٚتٷ اغتي يٞبث٩ ٮالحُٷ ازؾد 

 ٸبي ٮتٛسٞٷ زديٙ-1

زيههصي زا تػهههٹي٩   ٸههبي ْٯساٲههي ٲٹٛتههٷ اغهههت ٢ههٷ ثٵدخههٷ      اي اش يهههسح دز دزٴٰ اْتجههبزات ٮتٛسٞههٷ، ٮدٯٵْههٷ   

دٸههد ٴ دز ْههيٱ حههب٨    زا پٵؾههؽ ٮههي  ٢ؿههٵز يٸههب ٴ اغههتبٲٹب  ؾٹسغههتبٰ ا٢ثههس٢ٳههد چههسا ٢ههٷ ثههٷ ٲههٵْي     ٮههي

حبقهه٩ ؾههدٶ اش ٮٳههبثّ ٢ؿههٵز ٢ههٷ   ٸههب ٴاثػههتٷ اغههت ثههٷ ٮبٲههدٶ اْتجههبزات     ٮيههصاٰ تاكههيف اْتجههبز ايههٱ يههسح  

حبقههه٩ ؾهههدٶ اغهههت. ايهههٱ غهههبشٴ٢بز ٮٳدهههس ثهههٷ  ٮهههر٢ٵز ٸهههبي خهههبزي ٮبٲهههدٶ  ٸصيٳهههٷ فيپهههع اش تاكههه

، حههدٴد 1380ٸههبي ْٯساٲههي ؾههدٶ اغههت. ثههٷ ْٳههٵاٰ ٮثههب٨ يههي دٸههٷ         ٲب٢بزآٮههد ؾههدٰ ٲُههب٬ اخههساي يههسح   

ٸهههبي  ثيٳهههي ثٵدخهههٷ ٢ههه٩ ٢ؿهههٵز قهههس٘ يهههسح پههيؽ  ٸههصاز ٮي٫يهههبزد تٵٮهههبٰ اش ٮٳهههبثّ ٢ؿهههٵز ٮهههبشاد ثهههس  47

 1250ٸههصاز يههسح دز ايههٱ ٮههدت ثههٷ اتٯههب٬ ثسغههٳد ٟٚههى       4ْٯساٲههي ؾههدٶ اغههت ٴ ثههٷ خههبي ايٳ٣ههٷ حههدٴد     

 اٲد   يسح ثٷ اتٯب٬ زغيدٶ

 غٟٙ اْتجبزات ثٵدخٷ-2

 زيههصي، ثٵدخههٷ ٢هه٩ ٢ؿههٵز زا ثههٷ قههٵزت ٖيههس ٴاٞٓههي ؾههدٶ دادٶ اغههت        دٴ٪ههت دز زاغههتبي تػههٹي٩ ثٵدخههٷ  

. يجيٓهههي اغهههت ٢هههٷ ايهههٱ زؾهههد شيهههبد تحٟهههٝ ٲاٵاٸهههد يبٚهههت ٴ دز ْٯههه٩ ثبْههه     ( 17)خهههدٴ٨ ؾهههٯبزٶ 

ٸههبي  ؾههٵد ٢ههٷ ٲٟههؽ ٞههٵٶ ٮٟٳٳههٷ دز ثٵدخههٷ تهههٓيٙ ٦ههسدد چههسا ٢ههٷ ثههب ْههد٬ تحٟههٝ دزآٮههدٸب، ٸصيٳههٷ         ٮههي

٦سدٲههد ٴ ٢هه٩ ٮػههيس تاكههيف ثٵدخههٷ دز اختيههبز       اٲتٛههبِ غههبٞى ٮههي   ميحههتكههٵيت ؾههدٶ دز ٮد٫ههع اش   

اي ٴ ْٯساٲههي ٮحههدٴد ؾههٵد ٴ    اغههت ٢ههٷ غههٟٙ اْتجههبزات ٸصيٳههٷ     ٦يههسد. اش ايههٱ زٴي الش٬  دٴ٪ههت ٞههساز ٮههي  

 ثٷ قٵزت ٴاّٞ ثيٳبٲٷ ثسآٴزد ؾٵٲد.
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 هاي هتفرقه و انثساط ) غير واقعي( تودجه مارمردهاي افسايش اعتثار رديف -17جذول شواره 

 آثبس مىبه آثبس مثجه

. اٚهههصايؽ دزخهههٷ آشادي  ٮٓبٴٲهههت ثسٲبٮهههٷ زيهههصي ٴ   1

 خٯٹٵزي ٲُبزت زاٸجسدي زيبغت

 ٲٛٓبٰ ثٵدخٷ  . زاني ؾدٰ ذي2

٢ههههبٸؽ اثس٦ههههرازي ٞههههٵٶ ٮٟٳٳههههٷ دز ثٵدخههههٷ    .1

 غب٪يبٲٷ  

 . ٢بٸؽ ؾٛبٚيت ثٵدخٷ2

 . اٚصايؽ اتال٘ ٮٳبثّ  3

 اي ؾدٰ تاكيف   . غ٫يٟٷ4

 ٸبي ْٯساٲي   . اٚصايؽ ٸصيٳٷ يسح5

 ثٷ ٲٛت يؽ ٴاثػت٧ياٚصا-3

ايؽ ٞيٯهههت ٲٛهههت ٴ اغهههتٛبدٶ ٢بٮههه٩ اش ٸهههبي خهههبزي دز چٳهههد غهههب٨ اخيهههس ٴ ٸٯصٮهههبٰ اٚهههص اٚهههصايؽ ٸصيٳهههٷ 

دزآٮهههدٸبي ٲٛهههت دز ثٵدخهههٷ ) حػهههبة ذخيهههسٶ ازشي تٟسيجهههبً خهههب٪ي اغهههت( ثبْههه  ؾهههدٶ تهههب ثهههٷ قهههٵزت  

، ثٹههبي ٸههس ثؿهه٣ٷ ٲٛههت   1390پيٵغههتٷ ٴاثػههت٧ي ثٵدخههٷ ثههٷ ٲٛههت اٚههصايؽ يبثههد. دٴ٪ههت دز اليحههٷ ثٵدخههٷ        

س ٦سٚتههٷ اغههت. اٮههب ثههٷ د٪يهه٩     زيههب٨ دز ٲُهه  10500دالز ٴ ٸههس دالز زا ٮٓههبد٨   80خههب٬ قههبدزاتي زا حههدٴد   

 ٙ ٸهههبي ٮٳهههبثّ ثٵدخهههٷ، دز قهههٵزتي ٢هههٷ   اٲجػهههبو ٚهههساٴاٰ ثٵدخهههٷ، ٴ ْهههد٬ اٮ٣هههبٰ تحٟهههٝ ثٓههههي اش زديههه

يههٵز ٢بٮهه٩ تحٟههٝ    ثيٳههي ؾههدٶ ٲيههص ثههٷ   ثٵدخههٷ ٢ؿههٵز ثاٵاٸههد تحٟههٝ پيههدا ٢ٳههد ٴ اْتجههبزات ْٯساٲههي پههيؽ     

اغههبظ دز قههٵزت   دالز اٚههصايؽ يبثههد ثههسايٱ   95پيههدا ٢ٳٳههد، ٞيٯههت ٸههس ثؿهه٣ٷ ٲٛههت خههب٬ ثبيههد حههدٴد         

اي اش  اٞتكهههبد ايهههساٰ ٴازد ٮسح٫هههٷ  ،تحٟهههٝ ثٵدخهههٷ ٴ ْهههد٬ اٲحهههسا٘ ْٯ٣٫هههسد ثٵدخهههٷ اش ٮكهههٵة ثٵدخهههٷ   

 1دالز تساش ؾٵد. 100ٸبي آيٳدٶ ثٵدخٷ ثب ٲٛت حدٴد  ؾٵد ٢ٷ دز غب٨ ثٵدخٷ زيصي ٮي

 يسٶ ازشيحػبة ذخ-4

اي  ٳهههبثّ ثٵدخهههٷ ٸهههصاز ٮي٫يهههبزد زيهههب٨ ٮ  119ٸٯچٳهههيٱ دز غهههب٨ خهههبزي اش يسيهههٝ حػهههبة ذخيهههسٶ ازشي    

ٸههبي آٰ ثيؿههتس تٓٹههدات خديههدي اغههت ٢ههٷ خههال٘ ٞههبٲٵٰ ثسٲبٮههٷ پههٳد٭         ثيٳههي ؾههدٶ اغههت. ٢ههبزثسد    پههيؽ

( اغهههت. دز ٴاٞهههّ اغهههتٛبدٶ اش اْتجهههبز يهههبد ؾهههدٶ، اقهههالح ثسٲبٮهههٷ پهههٳد٭ اغهههت. ثهههسايٱ   85تٵغهههٓٷ ) ٮهههبدٶ 

                                  
 در ًظر گرفتِ  5برآٍرد با ضريب  .1
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ٍ  ي سديددف حسددبة رخيددشٌ اسصي  ضددًد كددٍ سديددف    پيطددىُبد مدده اغههبظ  كددشد آن حددزس   َددبي َضيىدد

 اش يسٜ دي٧س ت ٮيٱ اْتجبز ؾٵٲد.ػتٳد يد ٲي٢ٷ تٓٹد خد يٴ دز قٵزت وذ.ضً

 ٸبي ْٯساٲي يسح-5

ٸهههصاز ٮي٫يهههبزد زيهههب٨ دز ٲُهههس ٦سٚتهههٷ  476، حهههدٴد 1390ٸهههبي ْٯساٲهههي دز اليحهههٷ ثٵدخهههٷ  اْتجهههبزات يهههسح

دزقههد زؾههد ٢ههسدٶ اغههت.    50( حههدٴد 1389ؾههدٶ اغههت. ايههٱ زٞهه٭ ٲػههجت ثههٷ غههب٨ ٞجهه٩ ) ٞههبٲٵٰ ثٵدخههٷ       

يبثههد. ايههٱ   ٢ههٷ ايههٱ زٞهه٭ دز ٴاٞٓيههت حبقهه٩ ؾههٵد يههس٘ تٟبنههبي اٞتكههبد زؾههد ؾههديدي ٮههي        دز قههٵزتي

تٵاٲههد ٮٳدههس ثههٷ ثههسٴش آثههبز ثيٯههبزي ٸ٫ٳههدي ٴ ٲٛههسيٱ ٮٳههبثّ ٦ههسدد. اٮههب دز ٴاٞٓيههت، تاكههيف           زؾههد ٮههي 

ؾههٵد ٴ  ٸههبي خههبزي دٴ٪ههت تاكههيف دادٶ ٮههي     اْتجههبزات ْٯساٲههي ثههديٱ قههٵزت اغههت ٢ههٷ اثتههدا ٸصيٳههٷ      

٢ههٷ ٮٳههبثّ ثههيؽ    يبثههد. ثههسايٱ اغههبظ ثههب ٮالحُههٷ ايههٱ     ي ْٯساٲههي تاكههيف ٮههي  ٸههب ٮبٲههدٶ آٰ ثههساي يههسح  

ضددًد كددٍ   مددهپيطددىُبد  دزقههد اش زٞهه٭ پيؿههٳٹبدي اليحههٷ ٮحٟههٝ خٵاٸههد ؾههد    50اٲههد، حههدٴد   ثههسآٴزد ؾههدٶ 

الش٬ ثهههٷ ذ٢هههس اغهههت ٢هههٷ دز ثهههيٱ  اػتجدددبسات ػمشاوددده ثدددٍ غدددًست ياقؼددده دس ثًد دددٍ آيسدٌ ضدددًوذ.

 ٩170 قههٳٓت ٴ ٮٓههدٰ ٲػههجت ثههٷ غههب٨ ٞجهه٩ حههدٴد       ٸههبي ٮ٫ههي ٚكهه   ٸههبي ْٯساٲههي يههسح   ٚكههٵ٨ يههسح 

 دزقد اش اْتجبزات ْٯساٲي اغت. 2دزقد زؾد يبٚتٷ اغت ٴ اْتجبزات ايٱ ٚك٩ حدٴد 

 ٸبي دٴ٪تي ؾس٢ت-6

ٸهههصاز ٮي٫يهههبزد زيهههب٨ اش غهههٹب٬     232ثيٳهههي ؾهههدٶ اغهههت ٢هههٷ حهههدٴد      ، پهههيؽ1390دز اليحهههٷ ثٵدخهههٷ  

 60ٸهههصاز ٮي٫يهههبزد زيهههب٨( حهههدٴد   145 ) 1389ٸهههبي دٴ٪تهههي ٴا٦هههراز ؾهههٵد. دز ٮٟبيػهههٷ ثهههب غهههب٨    ؾهههس٢ت

دزقهههد زؾهههد يبٚتهههٷ اغهههت. ثهههٷ ٮبٲٳهههد زٴيهههٷ دٴ غهههب٨ ٞجههه٩، ٸهههيچ غهههٹٯي ثبثهههت غهههٹب٬ ْهههدا٪ت ٴا٦هههراز 

 ٸبي پيؿيٱ ازايٷ ؾد. ٸبي ايٱ ٴا٦رازي دز ثاؽ ٲاٵاٸد ؾد. زديٙ

ا٪حػههبة ٲيههص ثههٷ دٴ٪ههت پسداخههت     ٸههبي دٴ٪تههي ثبيههد غههٵد غههٹب٬ ٫ْههي    ٸٯچٳههيٱ ثههساي اٴ٪ههيٱ ثههبز، ؾههس٢ت   

ٮب٪يههبت ٢ٳٳههد:  ٫ٞهه٭ شيههس زا ثههٷ دٴ٪ههت پسداخههت ٮههي   4ٸههبي دٴ٪تههي اش غههب٨ ثٓههد   ثههسايٱ اغههبظ ؾههس٢ت  ٢ٳٳههد.

اش ايهههٱ ٮٳُهههس  .ا٪حػهههبة ٫ْهههي ا٪حػهههبة، ٮب٪يهههبت ْٯ٣٫هههسد، غهههٵد غهههٹب٬ ْٯ٣٫هههسد ٴ غهههٵد غهههٹب٬ ٫ْهههي   

ٸههب زا  ٦يههسي ؾههس٢ت  ؾههٵد اٮههب داٮٳههٷ تكههٯي٭    زٖهه٭ ايٳ٣ههٷ ٢ػههسي ثٵدخههٷ دٴ٪ههت تهه ٮيٱ اْتجههبز ٮههي       ٫ْههي

 ٢ٳد. ٮحدٴد ٮي
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٦ههرازي ٢ههبٚي ٲداؾههتٷ    ٸههبي اخيههس غههسٮبيٷ   ؾههس٢ت ٮ٫ههي ٲٛههت ٢ههٷ ٮٹٯتههسيٱ ؾههس٢ت دٴ٪تههي اغههت دز غههب٨     

٦ههرازي ٮ٣ٛههي دز اٚههت تٵ٪يههد، ْههد٬ اٚههصايؽ َسٚيههت ٮتٳبغههت تٵ٪يههد ٴْههد٬           اغههت. آثههبز ْههد٬ غههسٮبيٷ   

، 1390اص ايدده مىظددش الصا اددده كددٍ ثددٍ غددًست مطددخع دس ثًد ددٍ دددب         ثسداؾههت قههيبٲتي اغههت.  

  زاسي دس حًصٌ وبه ي  بص دس وظش  شدتٍ ضًد. شاي دشمبيٍتأميه اػتجبس مطمئه ث

 ٸدٚٯٳد ٢سدٰ يبزاٲٷ ٸب-7

ٸههب، دٴ٪ههت ٮ٫٣ههٙ اغههت تٯههب٬ ٮٳههبثّ حبقهه٩ اش اخههساي ايههٱ       ٞههبٲٵٰ ٸدٚٯٳههد ٢ههسدٰ يبزاٲههٷ   12ٮًههبثٝ ٮههبدٶ  

 ٸب ٲصد خصاٲٷ دازي ٩٢ ٴازيص ٢ٳد. ٞبٲٵٰ زا ثٷ حػبة خبقي ثٷ ٲب٬ ٸدٚٯٳد غبشي يبزاٲٷ

% خهههب٪ف ٴخهههٵٶ حبقههه٩ زا اش يسيهههٝ 50( ٞهههبٲٵٰ ٮهههر٢ٵز، دٴ٪هههت ٮدهههبشات حهههدا٢ثس تهههب 7ٮًهههبثٝ ٮهههبدٶ ) 

 ٖيس ٲٟدي ثٷ خبٲٵازٸب ٴ يب اخساي ٲُب٬ خبٮّ ت ٮيٱ اختٯبْي قس٘ ٢ٳد. ٴ پسداخت ٲٟدي، 

% خههب٪ف ٴخههٵٶ حبقهه٩ اش اخههساي ٞههبٲٵٰ زا قههس٘      30( دٴ٪ههت ٮ٫٣ههٙ اغههت   8ٸٯچٳههيٱ ٮًههبثٝ ٮههبدٶ )  

خجههساٰ   -اقههالح غههبختبز ٚٳههبٴزي ٴاحههدٸبي تٵ٪يههدي،ج     -ضي، ةٮكههس٘ اٲههس  -: ا٪ههٙٲٯبيههد  سيههٮههٵازد ش

ٸهههبي ٲٛتهههي،   ٸهههبي ازايهههٷ دٸٳهههدٶ خهههدٮبت آة ٴ ٚبنهههالة، ٦هههبش يجيٓهههي ٴ ٚهههسآٴزدٶ       شيهههبٰ ؾهههس٢ت 

حٯبيههت اش تٵ٪يههد ٢ٳٳههد٦بٰ ثاههؽ     -٦ػههتسؼ حٯهه٩ ٴ ٲٟهه٩ ْٯههٵٮي، ٸههه    ٸههب، دز ٸههب ٴ دٸيههبزي  ؾههٹسدازي

 -حٯبيهههت اش تٵغهههٓٷ قهههبدزات ٖيهههس ٲٛتهههي، ح   -ٳٓتي، شحٯبيهههت اش ٲهههبٰ قههه  –٢ؿهههبٴزشي ٴ قهههٳٓتي، ٴ  

 تٵغٓٷ خدٮبت ا٪٣تسٴٲي٣ي.

% خهههب٪ف ٴخهههٵٶ زا ٸصيٳهههٷ خجهههساٰ آثهههبز آٰ ثهههس اْتجهههبزات    20، دٴ٪هههت ٮدبشاغهههت تهههب  11ٮًهههبثٝ ٮهههبدٶ 

دزقهههد دز  10، اٮ٣هههبٰ خبثدهههبيي حهههدا٢ثس  14ٸهههبي ْٯساٲهههي ٢ٳهههد. ٴ ٮًهههبثٝ ٮهههبدٶ   ٸهههبي ٴ يهههسح ٸصيٳهههٷ

 (٨18 ؾٯبزٶ ٴخٵد دازد )خدٴثٵدخٷ غٳٵاتي 
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 ارانه هايص اعتثارات هذفونذ مردى يدر تخص ها هواد ههن قانوى هذفونذ مردى يارانه - 18 جذول

 كبسكشد مبدٌ

 .ديٲٯب% ٴخٵٶ حبق٩ اش ٞبٲٵٰ ثٷ خصاٲٷ ٴازيص 100ٮ٫٣ٙ اغت دٴ٪ت  12

% قهههس٘ پسداخهههت ٲٟهههدي ٴ ٖيهههس ٲٟهههدي ثهههٷ خبٲٵازٸهههب ٴ  50ٮدهههبش اغهههت حهههدا٢ثس دٴ٪هههت  7

 .ديٲٯبٲُب٬ ت ٮيٱ اختٯبْي اخساي 

 ٢ٳد. ياٲسض % اش اخساي ٞبٲٵٰ زا قس٘ اقالح غبختبز30ٮ٫٣ٙ اغت دٴ٪ت دٴ٪ت  8

اي ٴ  % اش ٴخهههٵٶ زا ثهههساي خجهههساٰ آثهههبز ٞهههبٲٵٰ ثهههس اْتجهههبزات ٸصيٳهههٷ 20ٮدهههبش اغهههت دٴ٪هههت  11

 ْٯساٲي دز ٲُس ث٧يسد

 ٴخٵد دازد % دز ثٵدخٷ غٳٵاتي10اٮ٣بٰ خبثدبيي حدا٢ثس  14

ٸبي اٲسضي اْتجبز دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت. دز زديٙ  ، دز دٴ زديٙ اش يسيٝ اٚصايؽ ٞيٯت حبٮ1390٩يحٷ ثٵدخٷ دز ال

ٸصاز  30ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت. ٢ٷ  60ٸب  ، دزآٮد دٴ٪ت حبق٩ اش ٸدٚٯٳد ٢سدٰ يبزاٲٷ130409

ٸبي ْٯساٲي اختكبـ خٵاٸد يبٚت. دز زديٙ  د زيب٨ آٰ ثٷ يسحٸصاز ٮي٫يبز 30اي ٴ  ٮي٫يبزد زيب٨ آٰ ثٷ اْتجبزات ٸصيٳٷ

ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ اْتجبز دز ٲُس ٦سٚتٷ ؾدٶ اغت. دز  560ٸب، حدٴد  ، ذي٩ دزآٮد غبشٮبٰ ٸدٚٯٳد غبشي يبزاٲٷ295330

اي ٴ ْٯساٲي )  صيٳٷٸب ثساي خجساٰ آثبز ٞبٲٵٰ دز اْتجبزات ٸ غبشي يبزاٲٷ ددزقد اش ٴخٵٶ ٸدٚٯٳ 10تٟسيجبً دز َبٸس ٴاّٞ 

% زا ثٷ ٲّٛ 10 ياش اْتجبزات ٸدٚٯٳد غبش، 14ٸب( اغتٛبدٶ ؾدٶ اغت ٴ ثساغبظ ٮبدٶ  ٞبٲٵٰ ٸدٚٯٳد ٢سدٰ يبزاٲٷ 11ٮبدٶ 

خبثدب ٢سدٶ اغت. ثب ٮالحُٷ بٲٷ يٝ ثٵدخٷ غب٪ياش يس) پسداخت ٲٟدي ٴ ٖيس ٲٟدي ثٷ خبٲٵازٸب ٴ ت ٮيٱ اختٯبْي(  7ٮبدٶ 

تٵٮبٰ )  40500ٮبٶ پسداخت ٮبٸيبٲٷ  ٢12ٳٳد ٴ نسة آٰ دز تٓداد  ٸب زا دزيبٚت ٮي خت ٲٟدي يبزاٲٷتٓداد ٢ػبٲي ٢ٷ پسدا

ٸبي اٲسضي ٴ ٞيٯت  ثيٳي ٮكس٘ حبٮ٩ ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ اْتجبز الش٬ اغت. ثساغبظ پيؽ 350(، حدٴد 1389ٸٯبٲٳد غب٨ 

ٸبي اٲسضي ٞبث٩ حكٵ٨ اغت ٴ  حبٮ٩ بثت اٚصايؽ ٞيٯت ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ اْتجبز اش ث 240زغد ٢ٷ حدٴد  آٲٹب، ثٷ ٲُس ٮي

ٞبٲٵٰ ٸدٚٯٳد ٢سدٰ  8. دز ايٱ قٵزت غبشٴ٢بز ت ٮيٱ اْتجبز ٮبدٶ 1ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٪ي ٴخٵد دازد ٢110ػسي حدٴد 

تأميه  دبصي دبسيكبس ثشايه ادبس ضببساي اش اثٹب٬ ٞساز دازد.  ٸب ) اقالح غبختبز تٵ٪يد اش ٮٳُس اٲسضي( دز ٸب٪ٷ يبزاٲٷ
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َبي اوشطي اص مًضًػبته اده كٍ  َبي تًليذي اص ثبثه ادضايص قيمه حبمل َب ي مکبويضا  جشان ثى بٌ اػتجبس ثى بٌ

 ثبيذ ثشسده اليحٍ ثًد ٍ، سيضه  شدد.

 تنذي و پيشنهادات جوع-3

٣ٷ دز اليحٷ ثٵدخٷ ٴ يب ايٳ ٸػتٳدٸبي ٞج٩  غب٨ تداٴ٬ٸب يب  ٸب . ايٱ غيبغت اي اغت اش غيبغت اليحٷ ثٵدخٷ ٮدٯٵْٷ

ٸبغت ٢ٷ ايٛبي ٴَبيٙ حب٢ٯيت )ؾبٮ٩ غٷ ٞٵٶ(  اٲد. ٮدٯٵْٷ ايٱ غيبغت ثساي اٴ٪يٱ ثبز ٮد ٲُس ٞساز ٦سٚتٷ 1390غب٨ 

ٴ  ٸبي پيؿيٱ پيؿٳٹبدات دز ايٱ ثاؽ ثب ٮالحُٷ ٮًب٪ت ازايٷ ؾدٶ دز ثاؽ ثٳيبٰ خٵاٸد ٦راؾت. 1390زا دز غب٨ 

 ضًوذ. دس دي دطح كًتبٌ مذت ي ثلىذ مذت اسايٍ مه ي ساَکبسَبىُبدات پيطؾٵد.  ٦صازؼ ازايٷ ٮي زاٸ٣بزٸبي

ا شاي دىذ  ثلىذ مذت دس ياقغ دشاتش اص اليحٍ ثًد ٍ ي وطبن دَىذٌ محيط وُبدي ضکل  يشي ي ساَکبسَبي

ٍ دس ياقغ ث اده. 1390تًدؼٍ اده ي پيطىُبدات كًتبٌ مذت ويض مشتجط ثب اليحٍ ثًد ٍ  َبي اوذاص ي ثشوبمٍ چطم

 "استقبء وظبا  ي دبمبوذَه مجذد وظبا تذثيش"َب دس مجلس ي ديله دس دي دطح  ا مب  تػميمبت ي ديبدت زاسي

 ضًد. اوجبا مه "مسبيل  بسي"ي 

 راهنار تلنذ هذت -3-1 

 ٞٵاْد زٚتبزي ،ٲٹبدٸب ،تسيٱ تٓسيٙ اغت. دز غبدٶ«ازتٟبء ٴ غبٮبٲدٸي ٮددد ٲُب٬ تدثيس»زاٸ٣بز ث٫ٳد ٮدت ايٱ ٦صازؼ 

دٸٳد. ازتٟبء ٲُب٬ تدثيس، دز ٴاّٞ ازتٟبء ٲٹبدٸبي اٞتكبدي، غيبغي ٴ  ٢بز٦صازاٰ اٞتكبدي، ٚسٸٳ٧ي ٴ غيبغي زا ؾ٩٣ ٮي

 ٚسٸٳ٧ي اش يسيٝ ٲٹبد غبشي يب اقالح ٲٹبدٸبي ٮٵخٵد اغت.

 ٦رازي ٚيصي٣ي، اٲتٟب٨ اٲداش، غسٮبيٷ ٦رازي دز اٚصايؽ ٲسخ پع تح٫ي٩ ٮ٣بٲي٣ي اش زؾد اٞتكبدي، غيبغت 

٦رازي دز ٲٹبدٸب ٴ  دٸد. تح٫ي٩ ثٳيبديٱ اش زؾد اٞتكبدي، غيبغت ٦رازي اٲػبٲي زا ازايٷ ٮي ت٣ٳٵ٪ٵضي ٴ ٲٹبيتبً غسٮبيٷ

 دٸد. ٸبي ح٣ٯسٴايي حب٢ٯيت اش غٵي دي٧س زا ازايٷ ٮي ٚسٸٳ٥ اش ي١ غٵ ٴ اٚصايؽ َسٚيت

 ٢ٳد. ٮي ٢ٯ١« ازتٟبء ٴ غبٮبٲدٸي ٮددد ٲُب٬ تدثيس»ٮ٫ًت غٷ ٮثب٨ شيس ثٷ اٲتٟب٨ 

غبشي  ثساي غبدٶ ؾٵد. ٸب اٲدب٬ ٮي : تح٫ي٩ ثس اغبظ اٚصايؽ َسٚيت ح٣ٯسٴايي دٴ٪تهمذيشيه دسآمذَبي وبت -1

 ثح  ؾدٶ اغت. ٲٛتٟٚى دٴ ٮػب٪ٷ غسْت خسج ٢سدٰ دزآٮدٸبي ٲٛتي ٴ ْبيدات ٮٵزد اٲتُبز ثس٦ؿتي اش خسج ٢سدٰ 

٢ٳد ٮتٵغى دزآٮد خٵد زا ٸس ٮبٶ خسج  سج ٢ٳد غٓي ٮيخ زا ا٦س ي١ ٚسد ثاٵاٸد دزآٮد ٮبٸبٲٷ خٵد ٢ٷ ٲٵغبٰ دازد 

٢ٳد. دزآٮدٸبي ٲٛت ثساي دٴ٪ت ٲيص چٳيٱ ح٣ٯي دازد. ا٦س ٞيٯت ٲٛت اٚصايؽ يبثد، ٴ دٴ٪ت تداٴ٬ اٚصايؽ ٞيٯت ثساي 
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ٶ دٸد ٴ ٸس چٟدز ثٷ پبيبٰ دٴز خٵد زا اٚصايؽ ٮيخبزي ٴ ْٯساٲي ٸبي  غب٪ٹبي ثٓدي زا ٲيص اٲتُبز داؾتٷ ثبؾد ٸصيٳٷ

٢ٳد. ٸس چٟدز ٮدت شٮبٰ ثساي اغتٛبدٶ اش دزآٮد ٲٛت ثيؿتس  اي ٸ٭ داؾتٷ ثبؾد( ثيؿتس خسج ٮي زغد )ا٦س ٮبٲدٶ خٵد ٮي

يبثد. ٲ٣تٷ ثٓدي ثبش٦ؿت ْبيدات ٮٵزد اٲتُبز اش خسج ٢سدٰ ٲٛت اغت. اش ايٱ  ثبؾد غسْت خسج ٢سدٰ آٰ ٢بٸؽ ٮي

 ٢ٳد. ٦رازي ٮي ٸبيي ٢ٷ شٴد ثبشدٶ ٸػتٳد غسٮبيٷ ٮٳُس دٴ٪ت دز يسح

َب  َب ثٍ ادضايص ظشديه حکمشيايه ديله ثشاي ايىکٍ َذس اص مذيشيه دسآمذَبي وبه اص ادضايص مقجًليه ديله

٦يسي دز ثبزٶ ٲٛت ثبيد اش غي٫٣ٹبي اٲتابثبتي خبزج ٴ دز چبزچٵثي دزثبزٶ آٰ  تب حد اٮ٣بٰ تكٯي٭ تغييش پيذا كىذ

ٚبيٝ ٦سدد. ٸسچٟدز  ٮدت ٢ٵتبٶَسٚيت ح٣ٯسٴايي دٴ٪ت ثس ٮٳبّٚ  تكٯي٭ ٦يسي ؾٵد ٢ٷ ٮٳبّٚ ٮ٫ي ٴ ثيٱ ٲػ٫ي ٴ

ٸبي  دٴزٶغب٨ )  8يب  4تكٯي٭ ٦يسي دز ايٱ ثبزٶ اش غبشٴ٢بز اٲتابثبت ٚبق٫ٷ ث٧يسد ٴ ٸسچٟدز اٚٝ ديد ٚساتس اش 

٫ي اٚصايؽ ٮي ( ثبؾد اٮ٣بٰ اغتٛبدٶ ثٹيٳٷ تس اش آٰ ثيؿتس ٚساٸ٭ ٮيؿٵد ٴ َسٚيت ح٣ٯساٲي ٴ َسٚيت اٞتكبد ٮاٲتابثبتي

 يبثد  

ٸبي ٮ٫ي ٲبؾي اش آٰ اٮسي اغت ٮؿٹٵد.  ثسدازي اش يسحٹبي ْٯساٲي ٴ ٸصيٳٷ : تبخيس دز ثٹسٶَبي ػمشاوه طشه -2

، ٲُب٬ ٚٳي ٴ اخسايي ٴ ... ٖب٪جبً ْٯساٲي ٸبي ثب تٵخٷ دز غبش ٴ ٢بز اٲدب٬ ٮًب٪ٓبت تٵخيٹي، دالي٩ ازايٷ ٴ پيؿٳٹبد يسح

 ثيٳٳد.  ٢ٯجٵد اْتجبز ٴ ... ٮيزيؿٷ تبخيسٸب زا دز ٮديسيت، 

 مُم صيش  ستجً ميکىذ: مًسدتحليل ثىيبديه اص مطکالت طشحُبي ػمشاوه مسبلٍ طشحُبي ػمشاوه سا دس دي 

) دز ٴنٓيت ٮٵخٵد، ٸس ٚسدي ٢ٷ ٲٯبيٳدٶ ٮد٫ع ثبؾد ٮدجٵز اغت ٢ٷ ثساي اٲتابة  ( دبص ي كبس وظبا اوتخبثبته1)

شٲي ٢ٳد، يسح ٸب زا ٮدددا  خٵد زا اش يسيٝ ثٵدخٷ پي٧يسي ٢ٳد، ثساي آٲٹب چبٲٷٮددد خٵد يسح ٸبي ْٯساٲي ؾٹسغتبٰ 

 ( ٴ ٮبٲٳد آٰثبشثيٳي ٢ٳد 

 )٢ٷ دز غًٵز ثبال ثٷ اختكبز آٮد(  دبصيكبس مذيشيه دسآمذَبي وبه( 2)

٦سي  ي٭زيصي ٮتٯس٢ص ٴخٵد ٲدازد ٴ دٴ٪ت ٴَيٛٷ تٳُ دز ٖب٪ت ٢ؿٵزٸبي تٵغٓٷ يبٚتٷ، ثسٲبٮٷ َبي تًدؼٍ: ثشوبمٍ -3

زيصي دغت٧بٸي  زيصي اش حب٪ت ٮتٯس٢ص ثٷ غٯت ثسٲبٮٷ زا ثس ْٹدٶ دازد. دز ٖب٪ت ٢ؿٵزٸبي دز حب٨ تٵغٓٷ ٲيص ثسٲبٮٷ

٢ٳد ٴ ٮدٲُس ثسٲبٮٷ  زيصي ٮي يبثي ثٷ اٸدا٘ خٵد ثسٲبٮٷ حس٢ت ٢سدٶ اغت. اش ٮٳُس ٫ْ٭ ٮديسيت ٸس غبشٮبٰ ثساي دغت

دَذ كٍ ا ضاء ثستٍ ديبدته  سيضي مب سا ثٍ اَذاس دًق مه ه ثشوبمٍدس غًستٲيص ٸٯيٱ اغت.  ٦صازؼتٵغٓٷ دز ايٱ 

َبي  َبي تًدؼٍ، ثشسده دس ٍ دبص بسي ديبده اسايٍ ضذٌ دبص بس ثبضىذ. اص ايه مىظش دس  با اي  ثشسده ثشوبمٍ
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ٷ ٲيص ٴ تالؼ ثساي اٚصايؽ غبش٦بزي اغت. دز ٴاّٞ دز ثسزغي ْٯ٣٫سد ثسٲبٮٷ ٸبي تٵغٓاقتػبدي، ديبده ي دشَى ه 

يب ٮيبٰ زاٸجسدٸبي غيبغي،اٞتكبدي ٴ ٚسٸٳ٧ي غبش٦بزي ٴخٵد دازد يب ٲٷ؟ ا٦س ي٣ي اش آدز ٦ب٬ اٴ٨ ثبيد ثسزغي ٢سد ٢ٷ 

وکتٍ ثؼذي تحٟٝ پيدا ٢ٳد.  يدي٧سي ثسٴٲ٧سا ٮؿاف اغت ٢ٷ اٸدا٘ ٲٯيتٵاٲد دز حد ثباليٴ ثبؾد  ا٦س زاٸجسدٸب دزٴٰ

دضبي كست ي كبس( ثشاي ثخص خػًغه  ٍ ػىًان ومًوٍط وُبدي )ثادضايص تًان حکمشيايه ديله ي استقبء ضشاي

الف(دبص بسي ميبن ديبده َبي اقتػبدي،  :اده كٍ دس ثشوبمٍ َبي تًدؼٍ ثبيذ پي يشي ضًد. ا ش َميه دي وکتٍ

َب ي استقبء ضشايط وُبدي الصا ثشاي ثخص خػًغه )اص  ديبده ي دشَى ه ي ة( ادضايص ظشديه حکمشيايه ديله

 ي كست يكبس( دس ثشوبمٍ َبي تًدؼٍ پي يشي ضًوذ كببيه امش ميکىذ. ملٍ دضب

 پيشنهادات اليحه تودجه-3-2

ٴاٞٓهههي ٢هههسدٰ ازٞهههب٬ ثٵدخهههٷ: اٲجػهههبو ؾهههديد اٮهههب ٖيهههس ٴاٞٓهههي ثٵدخهههٷ ثبْههه  اٚهههصايؽ اٲحهههسا٘        -1

ؾهههٵد ٴ ثبْههه  ٢هههبٸؽ ؾهههٛبٚيت ثٵدخهههٷ ٴ ٢هههبٸؽ ٲٟهههؽ ٞهههٵٶ   ْٯ٣٫هههسد ثٵدخهههٷ اش ٮكهههٵة ثٵدخهههٷ ٮهههي

 ٰ پيطددىُبد ٦ههسدد. ثههسايٱ اغههبظ   اي دٴ٪ههت ( ٮههي  ٢ٳتههس٨ ٢ٳٳههدٶ ٴ ٲههبَس زاٸجسدٸههبي ثٵدخههٷ    ٮٟٳٳههٷ ) ثههٷ ْٳههٵا

 ضًد كٍ ثًد ٍ ثشادبس اسقبا ياقؼه ثًد ٍ تػًيت ضًد. مه

حػهههبة ذخيهههسٶ ازشي: ثهههٷ د٪يههه٩ ايٳ٣هههٷ حػهههبة ذخيهههسٶ ازشي، ٮبٲهههدٶ ٢هههبٚي ٲهههدازد ٴ اغهههتٛبدٶ اش    -1

ضددًد اػتجددبس سديددف حسددبة     همدد طددىُبديپاي ٞههبٲٵٰ ثسٲبٮههٷ پههٳد٭ اغههت،     آٰ اقههالح نههٯٱ ثٵدخههٷ  

 رخيشٌ اسصي اص دي طشس مىبثغ ي مػبسس حزس  شدد.

 ٸبي دٴ٪تي  ؾس٢ت -2

 حههٵشٶ ٲٛههت ٴ   يٷ ٦ههرازيس ث٫ٳدٮههدت غههسٮب ي٩ تههبثيههحههٵشٶ ٲٛههت ٴ ٦ههبش: ثههٷ د٪    يٷ ٦ههرازيغههسٮب

پيطدددىُبد ، 1389ٱ حهههٵشٶ دز ثٵدخهههٷ غهههب٨ يهههاْتجهههبزات ا يٱ ٢هههبٚي٦هههبش ثهههس اٞتكهههبد ٢ؿهههٵز ٴ ْهههد٬ تهههبٮ 

بدتددٍ يع يه مطمددئه اػتجددبس ايدده حددًصٌ دس ثًد ددٍ مطددخع ي ثددٍ غددًست تخػدد    ضددًد كددٍ تددأمي  مدده

  شدد. هتلق

   ا٪حػههبة دز ؾههسايى ز٢ههٵدي ثههٷ     ا٪حػههبة ؾههس٢تٹب: پسداخههت غههٵد غههٹب٬ ٫ْههي      غههٵد غههٹب٬ ٫ْههي

ٸههب دز خجههساٰ   ٸههب تهه ثيس ٦ههراز اغههت. دزيبٚههت ايههٱ زٞهه٭ اش ؾههس٢ت      ٵي ؾههس٢تيههؾههدت ثههس ٮههديسيت پستٛٵ٪ 



 

32 

 

پيطددىُبد ٦ههرازي ٴ اؾههتٗب٨ ٲههبٮ٫ًٵة اغههت.    ث٫ٳههد ٮههدت آٰ ثههس غههسٮبيٷ  ٢ػههسي ثٵدخههٷ اثههس دازد اٮههب آثههبز    

 ضًد كٍ ايه سديف حزس  شدد. مه

 ٸب: ٸدٚٯٳد ٢سدٰ يبزاٲٷ -3

ٸههصاز ٮي٫يههبزد زيههب٨ ثههساي پسداخههت ٲٟههدي ثههٷ خبٲٵازٸههب ٴ         110ثيٳههي ٢ػههسي حههدٴد    ثههب ٮالحُههٷ پههيؽ  

ستجى ثهههب غهههبختبز  ٸهههبي تٵ٪يهههد ٴ اقهههالحبت ٮههه   ْهههد٬ ؾهههٛبٚيت ثٵدخهههٷ دز غهههبشٴ٢بز حٯبيهههت اش ثٳ٧هههبٶ   

قددبوًن َذدمىددذ   11ي  8، 7ضددًد پددس اص تؼيدديه دددبصيكبس دقيددا ا ددشاي مددًاد       پيطددىُبد مدده اٲههسضي، 

 َب ثٍ تػًيت ثشدذ. َب ، اػتجبسات َذدمىذي يبساوٍ ضذن يبساوٍ

 ؾٛب٘ غبشي ثٵدخٷ -4

     ٙ ٸههبي  ٸههبي ْٯساٲههي ٴ ٸهه٭ دز ٸصيٳههٷ    ٸههبي ٮتٛسٞههٷ ) ٸهه٭ دز يههسح    دز چٳههد غههب٨ اخيههس اْتجههبزات زديهه

ٙ   خههبز ٸههبي ٮتٛسٞههٷ، دز ث٫ٳههد ٮههدت ٸصيٳههٷ ٮههديسيت ٢ؿههٵز زا     ي( ثههٷ ؾههدت زؾههد ٢ههسدٶ اغههت. زؾههد زديهه

ضدددًد كدددٍ  پيطدددىُبد مدددهدٸهههد.  ٸهههبي ْٯساٲهههي زا اٚهههصايؽ ٮهههي دٸهههد ٴٸصيٳهههٷ اتٯهههب٬ يهههسح اٚهههصايؽ ٮهههي

ددددبصي ضدددًوذ ي دس غدددًست   ضدددببس 21ي  19، 18، 15، 12َدددبي متبشقدددٍ ريدددل  دددذاي     سديدددف

 مطخع ضذن ػذا تحقا حزس ضًوذ.

 اثػت٧ي ثٷ ٲٛتٴ -5

تههس  ثههب اٚههصايؽ ٞيٯههت ٲٛههت ٴ اغههتٛبدٶ ٢بٮهه٩ اش آٰ دز ثٵدخههٷ، ثههٷ تههدزيح اٞتكههبد ٢ؿههٵز ثههٷ ٲٛههت ٴاثػههتٷ         

دالزي اغههت اٮههب ثههٷ د٪يهه٩ ثههيؽ     80، ٸههس ثؿهه٣ٷ ٲٛههت   1390زٖهه٭ ايٳ٣ههٷ ٮجٳههبي ثٵدخههٷ    ؾههدٶ اغههت. ٫ْههي  

دالز دز ٸههس  95ثههسآٴزد ٮٳههبثّ، ا٦ههس ٮكههبز٘ ٢هه٩ ثٵدخههٷ ثاٵاٸههد تحٟههٝ پيههدا ٢ٳههد ثبيههد ٲٛههت حههدٴد             

تهههس اش  ثؿههه٣ٷ ثبؾهههد. دز ايهههٱ قهههٵزت اٞتكهههبد ايهههساٰ دز چٳهههد ٞهههدٮي ثػهههيبز ؾهههديد ثهههبشاز ٲٛهههت ٴاثػهههتٷ 

دالز ٞههساز ٮههي ٦يههسد ٴ اٞتكههبدي ايههساٰ ثههٷ ٲٵغههبٲبت ٮههي ؾههٵد. ثههسايٱ          100ثٵدخههٷ ثههب ٸههس ثؿهه٣ٷ ٲٛههت     

ضددًد كددٍ دددقف ثًد ددٍ كددل كطددًس ثددٍ دددطحه كددبَص پيددذا كىددذ كددٍ دس غددًست    پيطددىُبد مددهاغههبظ 

 دالس وجبضذ. 80كبمل ثًد ٍ كل كطًس، قيمه وبه دشاتش اص تحقا 

 

 



 

33 

 

 پيوست:

  1391اليحه تودجه سال 

ٮي٫يٵٰ  892ٮي٫يبزد ٴ  546ٸصاز ٴ  219ٮي٫يٵٰ ٴ  ٩٢5 ٢ؿٵز اش حي  ٮٳبثّ ثب٪ٕ ثس  1390ثٵدخٷ غب٨ -1ٮبدٶ ٴاحدٶ: 

 ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ ؾسح شيس اغت:  890ٮي٫يبزد ٴ  546ٸصاز ٴ  219ٮي٫يٵٰ ٴ  5زيب٨ ٴ اش حي  ٮستجٷ ثب٪ٕ ثس 

اي ٴ ٮب٪ي ٴ ٮكبز٘ ثٵدخٷ ْٯٵٮي  ٸبي غسٮبيٷ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ْٯٵٮي دٴ٪ت اش ٪حبٌ دزآٮدٸب ٴ ٴا٦رازي دازايي -ا٪ٙ

ٮي٫يٵٰ  229ٮي٫يبزد ٴ  929ٸصاز ٴ  769ٸبي غسٮبيٷ ٴ ٮب٪ي، ثب٪ٕ ثس ي١ ٮي٫يٵٰ ٴ  دازايي  ٸب ٴ تٯ١٫ دٴ٪ت اش حي  ٸصيٳٷ

 زيب٨ ؾبٮ٩ 

 ٮي٫يٵٰ زيب٨  172ٮي٫يبزد ٴ  696ٸصاز ٴ  619ٮجب٪ٕ ْٯٵٮي ثب٪ٕ ثس ي١ ٮي٫يٵٰ ٴ  -1ٙ ا٪

 ٮي٫يٵٰ زيب٨  57ٮي٫يبزد ٴ  233ٸصاز ٴ  150ٸب ٴ ٮٵغػبت دٴ٪تي ثب٪ٕ ثس  دزآٮدٸبي اختكبقي ٴشازتابٲٷ -2ا٪ٙ 

دٸب ٴ غبيس ٮٳبثّ تبٮيٱ اْتجبز ٸب، ٮٵغػبت اٲتٛبْي ٴاثػتٷ ثٷ دٴ٪ت اش ٪حبٌ دزآٮ ٸبي دٴ٪تي، ثبٲ١ ثٵدخٷ ؾس٢ت -ة

 620ٮي٫يٵٰ ٴ  3ٸب ثب٪ٕ ثس  ٸب ٴ غبيس پسداخت ٮي٫يٵٰ زيب٨ حي  ٸصيٳٷ 326ٮي٫يبزد ٴ  83ٸصاز ٴ  620ٮي٫يٵٰ ٴ  3ثب٪ٕ ثس 

 ٮي٫يٵٰ زيب٨. 326ٮي٫يبزد ٴ  83ٸصاز ٴ 

ٞبٲٵٰ ٮديسيت  5ٮبدٶ  ٸبي دٴ٪تي ٮٵنٵِ ٸب ٴ ٮٵغػبت دٴ٪تي، ؾس٢ت پسداخت ٸس٦ٵٲٷ ٴخٹي تٵغى ٴشازتابٲٷ -2 

ٸبي اخسايي ثٷ ْٳٵاٰ ٢ٯ١ يب ٸديٷ ٴ ٖيسٲٟدي ٮٯٳٵِ اغت ثٷ خص دز ٮٵازدي ٢ٷ دز  خدٮبت ٢ؿٵزي ثٷ دغت٧بٶ

ٸبي داٲؿدٵيي  ٸبي دٴ٪تي ٴ احدا  خٵاث٧بٶ ؾٵد ٴ ٮجب٪ٗي ٢ٷ ثٷ داٲؿ٧بٶ ٮٟسزات ٞبٲٵٲي ٮسثٵيٷ تٓييٱ ؾدٶ يب ٮي

ٸبي  ٸبي تحٟيٟبتي خٹبد داٲؿ٧بٸي ٴ حٵشٶ ؾٳبغي، يسح ٸب ٴ ثٳيبد ايساٰ دٴ٪تي، ٮٵغػبت آٮٵشؼ ْب٪ي ، ٚسٸٳ٧ػتبٰ

ٸبي  ٸب ٴزشؼ ٫ْٯيٷ ٴ اٮب٢ٱ ٴ اٮٵز آٮٵشؾي ٴ پسٴزؾي ٴ ديٳي ٴ ٚسٸٳ٧ي ٴ حٯبيتي ٴ ٴزشؾي ٴ ٮػبخد ٴ ٮك٫ي

ٸبي ٮب٪ي  اغالٮي اٲٟالثي ٴ آغتبٲٷ ٮٟدظ ٮٓكٵٮيٱ )٫ْيٹ٭ ا٪ػال٬( ٴ ثٟبِ ٮتجس٢ٷ ٴ خى ٴ شثبٰ ٚبزغي ٴ حٯبيت

ٮٵنٵِ ٞٵاٲيٱ ٮكٵثٷ ٮد٫ع ؾٵزاي اغالٮي ٴ ٲيص ٢ٯ١ ثٷ غبشٮبٰ ثٹصيػتي ٢ؿٵز ٴ ٢ٯيتٷ اٮداد اٮب٬ خٯيٳي )زٶ( ٴ 

ٸبي ٴزشؾي ٴ ثٹداؾتي ٴ ؾٹسي ٴ زٴغتبيي  آٴزي ٴ تحٟيٟبتي ٴ اٴزضاٲع ٴ پسٴضٶ ٸبي ٫ْٯي ٴ قٳٓتي ٴ ٚٱ ؾٹس٠

 ٦سدد. پسداخت ٮي

ؾٵد ٫٢يٷ  ٮٳُٵز ؾدٶ اغت اخبشٶ دادٶ ٮي 4ذي٩ ٸس دغت٧بٶ دز پيٵغت ؾٯبزٶ  ْالٴٶ ثس اْتجبزات پطٴٸؿي ٢ٷ -3 

ٞبٲٵٰ ا٪حبٜ ٮٵاد ثٷ ٞبٲٵٰ تٳُي٭ ثاؿي اش  50ٞبٲٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ٴ ٮبدٶ  5ٸبي اخسايي ٮٵنٵِ ٮبدٶ  دغت٧بٶ

ٸبي  اي ٴ ٸصيٳٷ ٸصيٳٷ ٮٟسزات ٮب٪ي دٴ٪ت حدا٢ثس تب دٴ دزقد اش اْتجبزات خٵد )ثٷ اغتثٳبي ٚكٵ٨ ي١ ٴ ؾؽ ثٵدخٷ
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ٲبٮٷ  ٸبي دٴ٪تي( زا ثساي اٲدب٬ اٮٵز پطٴٸؿي ٴ تٵغٓٷ ٫ْٯي ٴ ٚٳبٴزي دز ٞب٪ت ٮجبد٪ٷ ٮٵاٟٚت ٮػتٟي٭ تٵ٪يد ؾس٢ت

 ٮتجبد٪ٷ ٸصيٳٷ ٲٯبيٳد.

ٸبي ٴزشؾي  ٸبي ٴزشؾي ٴ ٢ٯ١ ثٷ ثبؾ٧بٶ ثٷ ٮٳُٵز تٵغٓٷ ٴزشؼ ٸٯ٧بٲي ، ٴزشؼ ٞٹسٮبٲي ٴ تٵغٓٷ شيسغبخت -4 

اي ٴ  اخسايي ٮدبش ٸػتٳد حدا٢ثس تب ي١ دزقد اش اْتجبزات خٵد ثٷ اغتثٳبي ٚكٵ٨ ي١ تب ؾؽ ثٵدخٷ ٸصيٳٷ ٸبي دغت٧بٶ

ٲبٮٷ ٮتجبد٪ٷ ٸصيٳٷ ٲٯبيٳد؛  ثدٲي ٴ ٴزشؼ دز ٞب٪ت ٮٵاٟٚت ٸبي دٴ٪تي زا دز اٮس تسثيت ٸبي ٮػتٟي٭ تٵ٪يد ؾس٢ت ٸصيٳٷ

 زغد ٸصيٳٷ خٵاٸد ؾد. ت ٸيبت ٴشيساٰ ٮياي ٢ٷ ثٷ تكٵي ٲبٮٷ اْتجبزات ٮٵنٵِ ايٱ ثٳد ثساغبظ آييٱ

ٸبي اخسايي اخبشٶ دادٶ  دز اخساي ٮٳؿٵز تٵغٓٷ ٚسٸٳ٥ ٞسآٲي ٮكٵثٷ ؾٵزاي ْب٪ي اٲٟالة ٚسٸٳ٧ي ثٷ دغت٧بٶ -5 

ٸبي ٮػتٟي٭ تٵ٪يد  اي ٴ ٸصيٳٷ ؾٵد حدا٢ثس تب ٲي٭ دزقد اْتجبزات خٵد )ثٷ اغتثٳبي ٚكٵ٨ ي١ تب ؾؽ ثٵدخٷ ٸصيٳٷ ٮي

زيصي ٴ  ٲبٮٷ ثب ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ زثى دز ٞب٪ت ٮجبد٪ٷ ٮٵاٟٚت ٸبي ذي ٸبي ٞسآٲي دز دغت٧بٶ ( ثساي ٚٓب٪يتٸبي دٴ٪تي ؾس٢ت

 خٯٹٵزٸصيٳٷ ؾٵد. ٲُبزت زاٸجسدي زييع

٦سدد، ٸٯچٳيٱ اختيبزات ٸيبت  ٞبٲٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ٪ٗٵ ٮي 17دز اخساي ٞبٲٵٰ ثس٦صازي ٮٳبٞكبت، ٮبدٶ  -6 

ٞبٲٵٰ ٮر٢ٵز ثٷ  28ٴ  27كبة ٮٓبٮالت ٮٵنٵِ ٞبٲٵٰ ثس٦صازي ٮٳبٞكبت ٴ ٲيص ح٣٭ ٮٵاد ٴشيساٰ دز ٮٵزد تٓييٱ ٲ

 يبثد. ؾٵد، تػسي ٮي ٮٵازدي ٢ٷ ٮٓبٮ٫ٷ ثساغبظ ٮصايدٶ اٲدب٬ ٮي

٫٢يٷ اؾابـ حٟٵٞي ٢ٷ تٯب٬ ٴ يب ٞػٯتي اش اْتجبزات آٲٹب اش ٮح٩ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ْٯٵٮي ٮٵنٵِ ايٱ اليحٷ تٓييٱ  -7 

ٞبٲٵٰ ٮحبغجبت ْٯٵٮي ٢ؿٵز ٮكٵة  5ٴ  4، 3، 2ٵٞي آٲٹب ٮٳًجٝ ثب تٓبزيٙ ٮر٢ٵز دز ٮٵازد ؾٵد ٴ ؾ٩٣ حٟ ٮي

ٲيػت، دز ٮكس٘ اْتجبزات ٮر٢ٵز اش ٪حبٌ اخساي ٮٟسزات ٞبٲٵٰ يبد ؾدٶ دز ح٣٭ ٮٵغػبت ٴ ٲٹبدٸبي  1/6/1366

 آيد. ْٯٵٮي ٖيسدٴ٪تي ثٷ ؾٯبز ٮي

ٸبي ٖيسدٴ٪تي ثٷ ثبٲ١ ٮس٢صي  غٹ٭ تػٹيالت ازشي ثٷ ثاؽ ثٷ ٮٳُٵز اٚتتبح خى اْتجبزي ازشي خٹت اٚصايؽ -8 

ٸبي ْبٮ٩ اش خٯ٫ٷ  ٮي٫يبزد دالز زا دز ثبٲ١ 5ؾٵد اش ٮح٩ ٮٳبثّ ازشي خٵد ٮج٫ٕ  خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ اخبشٶ دادٶ ٮي

 اٮٳبي  ٦رازي ٲٯبيٳد. ٸٯچٳيٱ ثٷ ٸيبت ٸبي خبزخي خٹت ٴاحدٸبي تٵ٪يدي غپسدٶ ثبٲ١ تٵغٓٷ قبدزات يب ثبٲ١

ٸب  ٮي٫يبزد دالز اش ٮٳبثّ خٵد زا ثٷ ٸٯبٰ ٮٳُٵز دز ٸٯبٰ ثبٲ١ 3ؾٵد ٮج٫ٕ  حػبة ذخيسٶ ازشي اخبشٶ دادٶ ٮي

 ٦رازي ٢ٳٳد. غپسدٶ

غبشٮبٰ ٦ػتسؼ ٴ ٲٵغبشي قٳبيّ ايساٰ ٴ غبشٮبٰ تٵغٓٷ ٴ ٲٵغبشي ٮٓبدٰ ايساٰ ) ايدزٴ  1388ٴخٵٶ ٴازيصي غب٨  -9 

دٴ٪ت ٲصد ثبٲ١ ٮر٢ٵز ٮحبغجٷ ٴ ٮٓبد٨   قٳٓت ٴ ٮٓدٰ ثٷ ْٳٵاٰ تبٮيٱ غسٮبيٷٴ ايٯيدزٴ( خٹت خسيد غٹب٬ ٲصد ثبٲ١ 
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٦سدد ٴ دز زاغتبي  ٸبي يبد ؾدٶ ٴازيص ٮي ٮي٫يبزد زيب٨ اش ٮح٩ حػبة ذخيسٶ ازشي ثٷ حػبة غبشٮبٰ 300آٰ غٷ ٸصاز ٴ 

 ٸبي ثب اٴ٪ٵيت ٮٳبيٝ ٮحسٴ٬ ٸصيٳٷ ٲٯبيٳد. اخسا ٴ اتٯب٬ يسح

ؾٵد اش ٮح٩ ثبشپسداخت اق٩ ٴ ٚسِ تػٹيالت اًْبيي اش ٮح٩ حػبة ذخيسٶ ازشي ٴ  ٮي ثٷ دٴ٪ت اخبشٶ دادٶ -10 

  ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ حػت ٮٵزد ثٷ حػبة 50ٸبي دٴ٪تي ٮج٫ٕ  ٸبي ٚٳي ٴ اْتجبزي تٵغى ثبٲ١ ٴخٵٶ ادازٶ ؾدٶ ٴ ٢ٯ١

 ٸبي ٮر٢ٵز اختكبـ دٸد. اٚصايؽ غسٮبيٷ يب ثبشپسداخت ثدٸي دٴ٪ت ثٷ ثبٲ١

ٸبي ثبٞيٯبٲدٶ تػٹيالت ٮكٵة ثيّ ٮتٟبث٩ ٴ تػٹيالت ٮب٪ي خبزخي )ٚبيٳبٲع( ٮٵنٵِ ٞبٲٵٰ اغتٛبدٶ اش  غٹٯيٷ -11 

ثٷ  1390( ٴ تٓٹدات حػبة ذخيسٶ ازشي ٴ دز ٞٵاٲيٱ ثٵدخٷ غٳٵاتي دز غب٨ 6/7/1384ٮٳبثّ ٮب٪ي خبزخي )ٮكٵة 

 ٞٵت خٵد ثبٞي اغت.

ز ٮٳبثّ ٲٛت ٴ ٦بش ٢ؿٵز ٴ ٲيص ثٷ ٮٳُٵز اخساي اح٣ب٬ ٞبٲٵٰ دز زاغتبي اْٯب٨ اق٩ ٮب٪٣يت ٴ حب٢ٯيت د –ا٪ٙ  -12 

ٸبي تبثٓٷ ٴشازت ٲٛت ثبثت  دازي ٩٢( ٴ ؾس٢ت ثسٲبٮٷ پٳد٭ تٵغٓٷ زاثًٷ ٮب٪ي ٴ ٲحٵٶ تػٵيٷ حػبة ثيٱ دٴ٪ت )خصاٲٷ

ت ٸبي يبدؾدٶ اش خٯ٫ٷ ثبشپسداخت تػٹيالت ثيّ ٮتٟبث٩، ثبشپسداخ ٸبي ؾس٢ت اي ثٷ ٸصيٳٷ ٫٢يٷ ٮكبز٘ غسٮبيٷ

٦رازي ٴ ٲيص ٸصيٳٷ قبدزات ثٷ  تػٹيالت، تٵ٪يد، حٍٛ خى تٵ٪يد ٴ ثسداؾت قيبٲتي ٴ اٚصايؽ تٵ٪يد ٦بش يجيٓي، غسٮبيٷ

دزقد ازشؼ تٵ٪يد ٲٛت خب٬ ٴ ٮيٓبٲبت ٦بشي ثٷ ْٳٵاٰ غٹ٭ آٰ ؾس٢ت )ثٷ ٮٳُٵز ٮكبز٘  10قٵزت غيٙ ثٷ ٮيصاٰ 

تٟػي٭ غٵد غٹب٬( پع اش ٴازيص ثٷ خصاٲٷ تٓييٱ ٴ ثٷ ٸب ٮٓب٘ اش ٮب٪يبت ٴ  اي ؾس٢ت پع اش ٢ػس ٸصيٳٷ غسٮبيٷ

 1385داشٯي ٞبٲٵٰ ثٵدخٷ غب٨  38ؾٵد، ثديٱ تستيت ٮٛبد ايٱ ثٳد خبي٧صيٱ ٮٛبد تجكسٶ  ٸبي يبد ؾدٶ پسداخت ٮي ؾس٢ت

ؾٵد، ٞيٯت ٲٛت قبدزاتي اش ٮٟبديس اٴ٪يٷ ٞيٯت ٸس ثؿ٣ٷ ٲٛت دز ٸسٮحٯٵ٪ٷ ٴ ثساي ٲٛت تحٯي٫ي ثٷ  ٩٢ ٢ؿٵز ٮي

دالز خٵاٸد ثٵد. ْٯ٣٫سد ٮب٪ي ايٱ ثٳد ثٷ قٵزت ٮػت٩ٟ پع اش تبييد  34ٸب  ٸب ٮتٳبغت ثب ٞيٯت ٚسآٴزدٶ يؿ٧بٶپبال

زيصي دز ٲُبزت زاٸجسدي زييع خٯٹٵز ٴ ٴشيساٰ اٮٵز  غبشٮبٰ حػبثسغي ٴ تؿ٣ي٩ ٢بز٦سٴٸي ٮس٢ت اش ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

ٴ تػٵيٷ ٲٹبيي ٚيصي٣ي ٴ ٮب٪ي ثبيد ثساغبظ ٦صازؼ  اٞتكبدي ٴ دازايي ٴ حػت ٮٵزد ٲٛت يب ٲيسٴ ٞبث٩ تػٵيٷ ثٵدٶ

 حػبثسغي تب پبيبٰ تيسٮبٶ غب٨ ثٓد اٲدب٬ ؾٵد.

زيب٨ ثٷ  50زثى ٮٵَٙ اغت ثٷ اشاء ٮكس٘ ٸس ٮتسٮ٣ٓت ٦بش يجيٓي  ٴشازت ٲٛت اش يسيٝ ؾس٢ت دٴ٪تي تبثٓٷ ذي -ة 

زغبٲي زٴغتبيي ٸصيٳٷ ٲٯبيد، ٮٳبثّ ٮر٢ٵز ٸبي ٦بش ْٳٵاٰ ْٵازل اش ٮؿتس٢يٱ دزيبٚت ٴ ْيٱ ٴخٵٶ دزيبٚتي زا دز يسح

 ٦سدد. زثى ٮحػٵة ٲٯي ذي  ثٷ ْٳٵاٰ دزآٮدٸبي ؾس٢ت
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ٸبي حبق٩ اش قبدزات  زثى ٮ٫٣ٙ اغت ٫٢يٷ ٮٳبثّ ٴ دزيبٚت ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ذي ٴشازت ٲٛت اش يسيٝ ؾس٢ت -ج 

ثالٚبق٫ٷ ثٷ يٵز ٮػتٟي٭ اش يسيٝ  ٸبي ثيّ ٮتٟبث٩ ٲٛت خب٬ ٴ ٮيٓبٲبت ٦بشي زا ثٷ ٸس قٵزت، پع اش ٢ػس ثبشپسداخت

دازي ٩٢ ٢ؿٵز ٴازيص ٴ دز ٮٟبيّ غٷ ٮبٸٷ پع اش  ٸبي ٮسثٵو دز خصاٲٷ ثبٲ١ ٮس٢صي خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ ثٷ حػبة

زثى تػٵيٷ  ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ذي دازي ٩٢ ٢ؿٵز ثب ٴشازت ٲٛت اش يسيٝ ؾس٢ت تكٵيت ٢بز٦سٴٶ ٮٵنٵِ ايٱ ثٳد، خصاٲٷ

ي خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ ٮٵَٙ اغت ثٷ تستيت دٶ دزقد اش ٴخٵٶ زا ثٷ حػبة ؾس٢ت تٵ٪يد حػبة ٢ٳد. ثبٲ١ ٮس٢ص

٢ٳٳدٶ ٲٛت تبثٓٷ ٴشازت ٲٛت ٴازيص ٢ٳد ٴ غپع ثٷ يٵز خدا٦بٲٷ ثيػت دزقد ٴخٵٶ حبق٩ زا ثٷ ْٳٵاٰ غٹ٭ قٳدٴٜ 

ٳدزج دز خدٴ٨ ؾٯبزٶ ( ٮ210101تٵغٓٷ ٮ٫ي ثٷ حػبة ٮسثٵو ٴازيص ٴ ثٷ ٮٳُٵز تحٟٝ ٮٳبثّ ْٯٵٮي ٮٵنٵِ زديٙ )

دازي ٩٢ ٢ؿٵز( تب غٟٙ ٮٓبد٨ پٳدبٶ ٴ پٳح ٮي٫يبزد  ايٱ ٞبٲٵٰ ثساغبظ اْال٬ ٴشازت اٮٵز اٞتكبدي ٴ دازايي )خصاٲٷ 5

ٸبي دزآٮدٸبي ٮسثٵيٷ  دالز اش ٮح٩ ازش حبق٩ اش قبدزات ٲٛت خب٬ ثٷ ٲسخ زٴش ازش زا ثٷ ٚسٴؼ زغبٲدٶ ٴ ثٷ حػبة

ؾٵد، ٴازيص ٲٯبيد. ٴشازت ٲٛت ٮٵَٙ اغت ٸس ٮبٶ ٦صازؼ ْٯ٣٫سد ايٱ ثٳد  ْال٬ ٮيدازي ٩٢ ٢ؿٵز ا ٢ٷ تٵغى خصاٲٷ

ؾبٮ٩ ٮيصاٰ ٴ ٮج٫ٕ تٵ٪يد، ٚسٴؼ، ثيّ ٮتٟبث٩ ٲٛتي ٴ٦بشي، قبدزات ٲٛت خب٬، ٮيٓبٲبت ٦بشي ٴ ٦بش يجيٓي زا ثٷ 

اٞتكبدي ٴ دازايي، ٸبي ثسٲبٮٷ ثٵدخٷ ٴ ٮحبغجبت، اٞتكبدي ٴ اٲسضي ٮد٫ع ؾٵزاي اغالٮي، ٴشازت اٮٵز  ٢ٯيػيٵٰ

 خٯٹٵز ازغب٨ ٲٯبيد. زيصي ٴٲُبزت زاٸجسدي زييع ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

ٸبي ثيّ ٮتٟبث٩ ٢ٷ ثٷ ٮٵخت  ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ٴشازت ٲٛت اش خٯ٫ٷ يسح اي ؾس٢ت ثبشپسداخت تٓٹدات غسٮبيٷ -د 

ٸبي قدٴز ٲٛت ثب احتػبة  ؾٵد ٴ ٸٯچٳيٱ ٸصيٳٷ ٞٵاٲيٱ ٮسثٵو ، ٞج٩ ٴ ثٓد اش اخساي ايٱ ٞبٲٵٰ ايدبد ؾدٶ ٴ يب ٮي

 ثبؾد. ٸبي يبد ؾدٶ ٮي ٸبي حٯ٩ ٴ ثيٯٷ )غيٙ( ثٷ ْٹدٶ ؾس٢ت ٸصيٳٷ

اي  ٸبي غسٮبيٷ ح ، يس زثى ٮٵَٙ اغت دز زاغتبي ثٵدخٷ ْٯ٫يبتي ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ذي ٴشازت ٲٛت اش يسيٝ ؾس٢ت -ٶ 

زيصي ٴ ٲُبزت  ٸبي ٮتجبد٪ٷ ثب ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ ٷاش ٮح٩ غٹ٭ خٵد اش دزقد پيؽ ٦سٚتٷ ٴ غبيس ٮٳبثّ زا ٮًبثٝ ثب ٮٵاٟٚتٳبٮ

خٯٹٵز اخساء ٴ ٦صازؼ ْٯ٣٫سد تٵ٪يد ٲٛت ٴ ٦بش زا ثٷ ت٣ٛي١ ٸس ٮيداٰ دز ٮٟبيّ غٷ ٮبٸٷ ثٷ ٮٓبٴٲت  زاٸجسدي زييع

 ازشٷ ٲٯبيد. 

ُٵز ٸبي ٞبٲٵٲي حػت ٮٵزد، ثٷ ٮٳ ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ٴشازت ٲٛت پع اش ٢ػس ٫٢يٷ پسداخت غٵد خب٪ف ؾس٢ت -تجكسٶ

ٸب ٴ ٮساخّ  ٸبي يبد ؾدٶ ثب تكٵيت ٮدٯّ ْٯٵٮي آٰ ؾس٢ت اي ؾس٢ت ٸبي غسٮبيٷ تبٮيٱ ٮٳبثّ الش٬ ثساي اٲدب٬ ٸصيٳٷ

 ؾٵد.  ٸب ٮٳُٵز ٮي ٸبي اٲدٴختٷ ٞبٲٵٲي ٴ اٚصايؽ غسٮبيٷ دٴ٪ت دز آٰ ؾس٢ت زثى حػت ٮٵزد ثٷ حػبة ٞبٲٵٲي ذي
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ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ٴشازت  دازي ٩٢ ٢ؿٵز ثب ؾس٢ت حػبة خصاٲٷ ٲبٮٷ اخسايي ايٱ ثٳد ؾبٮ٩ غبش ٴ ٢بز تػٵيٷ آييٱ -ٴ

ثيٳي ؾدٶ ؾبٮ٩ زد ديٵٰ ٴ يب حػبة ذخيسٶ ازشي ٴ ٸٯچٳيٱ  ٸبي پيؽ ٲٛت ٴ تٵاٲيس )حػت ٮٵزد( ثب اغتٛبدٶ اش زٴؼ

  ٛت،ٸبي ٮصثٵز دز چبزچٵة ٮٛبدايٱ ثٳد ثساي ْٯ٫يبت ٲ ٞسازدادي ٢ٷ ٴشازت ٲٛت ثٷ ٲٯبيٳد٦ي اش يس٘ دٴ٪ت ثب ؾس٢ت

ٸبي ٲٛت، ٲيسٴ )حػت ٮٵزد(، اٮٵز اٞتكبدي ٴ  ٦بش ٴ پباليؽ ٴ پاؽ ٮٳٟٓد خٵاٸد ٲٯٵد، ثٷ پيؿٳٹبد ٮؿتس٠ ٴشازتابٲٷ

خٯٹٵز ٴ ثبٲ١ ٮس٢صي خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ ثٷ تكٵيت ٸيبت  زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع دازايي، ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

ٷ ٲحٵي ٢ٷ آثبز تٵ٪يد ٴ ٚسٴؼ ٲٛت خب٬ ٴ ٮيٓبٲبت ٦بشي، ٦بشخب٬ ٴ ٸبي حػبثدازي الش٬ ث زغد. دغتٵزا٪ٓٯ٩ ٴشيساٰ ٮي

زثى، ٴشازت ٲٛت  ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ذي ٸبي اٲسضي حػت ٮٵزد الش٬ دز دٚبتس ٞبٲٵٲي ٴ حػبة غٵد ٴ شيبٰ ؾس٢ت حبٮ٩

سٴ )دزٮٵزد ثسٜ( ٸبي اٮٵز اٞتكبدي ٴ دازايي، ٲٛت ٴ ٲي ٴ تٵاٲيس ٲيص اٲ٣ٓبظ داؾتٷ ثبؾد ثب پيؿٳٹبد ٮؿتس٠ ٴشازتابٲٷ

 ؾٵد.  خٯٹٵز تٳُي٭ ٴ اثالٔ ٮي زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع ٴٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

ٸبي دٴ٪تي تبثٓٷ ٴشازت ٲٛت ٮ٫٣ٛٳد دزآٮدٸبي زيب٪ي ٴ  ( ٞبٲٵٰ ٮحبغجبت ْٯٵٮي ٢ؿٵز ؾس٢ت39دز اخساي ٮبدٶ ) -ش

٩٢ ٢ؿٵز ثٷ آٲٹب ٲصد ثبٲ١ ٮس٢صي  دازي ٸبي تٯس٢ص ٴخٵٶ زيب٪ي ٴ ازشي ٢ٷ اش يسيٝ خصاٲٷ ازشي خٵد زاثٷ حػبة

حػبة آٲٹب  ٸب ٴ ثب دزخٵاغت ذي ؾٵد ٴازيص ٲٯبيٳد تب يجٝ ثٵدخٷ ٮكٵة ايٱ ؾس٢ت خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ اٚتتبح ٮي

ؾٵد  دازي ٩٢ اٚتتبح ٮي ٸبي يبدؾدٶ ٢ٷ تٵغى خصاٲٷ ٸبي زيب٪ي ٴ ازشي ؾس٢ت اش حػبة خصاٲٷ ثٷ حػبثٹبي پسداخت

 ٴازيص ؾٵد.

ٸب ثٷ حػبثٹبي ٮٓسٚي ؾدٶ اش  دزآٮد حبق٩ اش ٚسٴؼ ٢بالٸب ٴ خدٮبت ٮٵنٵِ ٞبٲٵٰ ٸدٚٯٳدغبشي يبزاٲٷ ٫٢يٷ -13 

 ٲّٛ تٟػي٭ ٦سدد.  ٸبي ذي ؾٵد تب يجٝ اح٣ب٬ ٴ ٮٟسزات ٞبٲٵٲي ٮسثٵو ، ثيٱ يس٘ دازي ٩٢ ٢ؿٵز ٴازيص ٮي غٵي خصاٲٷ

ٸبي  حػبثٹبي ازغب٪ي اش غٵي ثيٯبزغتبٰ زت٦س خدٮبت دزٮبٲي ٮٵَٛٳد ؾكت دزقد قٵ ٸبي ثيٯٷ ٫٢يٷ غبشٮبٰ -14

ا٪حػبة ٴ ثٟيٷ ٮًب٪جبت ٮٵغػبت ٴ ٮسا٢ص  يس٘ ٞسازداد زا ٞج٩ اش زغيد٦ي حدا٢ثس َس٘ ٮٹ٫ت دٴ ٸٛتٷ ثٷ ْٳٵاٰ ٫ْي

ثٹداؾتي ٴ دزٮبٲي زا حدا٢ثس تب غٷ ٮبٶ پع اش تحٵي٩ اغٳبد ٮسثٵو، ثٷ ٲٯبيٳدٶ زغٯي قٳدٴٜ ٮر٢ٵز پسداخت ٲٯبيٳد دز 

 ثبؾٳد.  ٦س ٮٵَٙ ثٷ تبٮيٱ نسز ٴ شيبٰ آٰ ٮي ٬ اخساي ح٣٭ ايٱ ثٳد غبشٮبٲٹبي ثيٯٷقٵزت ْد

اٚصايؽ حٟٵٜ ٦سٴٸٹبي ٮات٫ٙ حٟٵٜ ث٧يس اش ٞجي٩ ٸيبت ٫ْٯي، ٢بز٢ٳبٰ ٢ؿٵزي ٴ ٢بز٢ٳبٰ ٪ؿ٧سي، ٞهبت ٴ  -15

دٶ يبد ؾدٶ دز ح٣٭ ٖيسٶ ثٷ يٵز خدا٦بٲٷ تٵغى دٴ٪ت دز غٟٙ اْتجبزات ٮكٵة ثٷ ٲحٵي ٢ٷ تٛبٴت تًجيٝ ٮٵنٵِ ٮب

 پريسد. حٟٵٜ ثبثت ثبٞي خٵاٸد ٮبٲد اٲدب٬ ٮي
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ٴ اٮتيبش حػبة پع اٲداش ٢بز٢ٳبٰ دٴ٪ت)  6500دز ٫٢يٷ دغت٧بٸٹبي اخسايي، اٮتيبش ٢ٯ١ ٸصيٳٷ ٚٵت ٴ اشدٴاج  -16 

 تٓييٱ ٴ پسداخت ٦سدد.  150غٹ٭ دٴ٪ت( 

ٸب ٴ ٮٵغػبت دٴ٪تي اش ٸس ٮح٩ خص ثساي تبٮيٱ  بٲٷاي ٲػجت ثٷ اْتجبزات ٮكٵة ٴشازتا اٚصايؽ اْتجبزات ٸصيٳٷ -17

ٸبي اْتجبزي  ٸبي اختٳبة ٲبپريس ٲيسٴي اٲػبٲي تب غٟٙ ثيػت دزقد ٸس ي١ اش زديٙ ٢ػسي احتٯب٪ي ٲبؾي اش ٸصيٳٷ

 ثبؾد. ٸبي آٰ ثب تؿايف دٴ٪ت، ٮٯٳٵِ ٮي ٮٳُٵز دزخداٴ٨ ايٱ ٞبٲٵٰ ٴ پيٵغت

ٸبي دٴ٪تي، ٮٵغػبت اٲتٛبْي ٴاثػتٷ  ٸبي ٲٟدي ٴٖيسٲٟدي ؾس٢ت ختيغٟٙ اٚصايؽ حٟٵٜ ٴ ٮصايب ٴ غبيس پسدا -18 

ٞبٲٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ثٷ  5ٸب ٮٵنٵِ ٮبدٶ  ٸب ٴ ثيٯٷ ثٷ دٴ٪ت، ٲٹبدٸب ٴٮٵغػبت ْٯٵٮي ٖيسدٴ٪تي، ثبٲ١

ر٢ٵز دز ٸبي ٮ ، اخساء ثٵدخٷ ؾس٢ت٦1390سدد، اش اثتدا غب٨  تٵغى ٸيبت ٴشيساٰ تٓييٱ ٮي ٢1390بز٢ٳبٰ خٵد دز غب٨ 

، اٚصايؽ پسداخت ٲٟدي ٴ ٖيسٲٟدي اش ٞجي٩ حٟٵٜ ٴ 1390غٟٙ يبد ؾدٶ ٮٯ٣ٱ خٵاٸد ثٵد دز اقالحيٷ ثٵدخٷ غب٨ 

ٸبي ٲٟدي ٴ ٖيسٲٟدي ثٷ ٢بز٢ٳبٰ ٴ ٮديساٰ ٲٹبدٸب ٴ  ٮصايب، پبداؼ تحت ٸس ْٳٵاٰ، ْيدي ٴ ٲُبيس آٰ ٴٸٯچٳيٱ ٢ٯ١

يي ٢ٹؿٯٵ٨ ٞبٲٵٰ دز ٮٵزد آٲٹب ٮػت٫ص٬ ذ٢س يب تكسيح ٲب٬ ٸبي دٴ٪تي ٴؾس٢ت ٸب ٮٵغػبت ْٯٵٮي ٖيسدٴ٪تي ٴ ؾس٢ت

 3ٸبي ٮصثٵز ) ٮٳدزج دز پيٵغت ؾٯبزٶ  ؾس٢ت 1390ٸبي ٞبٲٵٲي ٮٳُٵز ؾدٶ دز ثٵدخٷ غب٨  اغت. ْالٴٶ ثس پسداخت

ّ خٯٹٵز ٴ تكٵيت ٮدٯ زيصي ٴٲُبزت زاٸجسدي زييع ايٱ ٞبٲٵٰ( ٮٯٳٵِ اغت، ٮٵازداغتثٳبء پع اش تبييد ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

 ْٯٵٮي يب ؾٵزاي ْب٪ي يب ٸيبت اٮٳب ٴ ْٳبٴيٱ ٮؿبثٷ ثالٮبٲّ اغت. 

االخسا ؾدٰ ايٱ ٞبٲٵٰ ثبثت ْهٵيت دز  حٟٵٜ ٴ ٮصايب ٴ ٸس٦ٵٲٷ ٴخٵٸي ٢ٷ اْهبء ؾٵزاي زٞبثت تب ٞج٩ اش الش٬ -19

ي يبدؾدٶ ٞبث٩ اٲد ٮحبغجٷ ٴ ٮبثٷ ا٪تٛبٴت احتٯب٪ي اش ٮح٩ اْتجبزات ؾٵزاي زٞبثت تٵغى ؾٵزا ؾٵزا دزيبٚت داؾتٷ

 پسداخت اغت. 

ٸبي پطٴٸؿي  ٸب ثب ايالِ ٮديسيت داٲؿ٧بٶ ثساي ْهٵيت دز ٸيبت ٮديسٶ ؾس٢ت اْهبء ٸيبت ٫ْٯي ؾب٩ٖ داٲؿ٧بٶ -20

 ثبؾٳد. ٮػتثٳي ٮي 1337ٴٮٹٳدغيٱ ٮؿبٴزٶ اش ٞبٲٵٰ ٮٳّ ٮداخ٫ٷ ٮكٵة غب٨ 

، ٮج٫ٕ پٳدبٶ ٴ ٸؿت  1390ػتٟي٭ ثساي غب٨ ٸبي ٮ ٞبٲٵٰ ٮب٪يبت 85ٴ  84غٟٙ ٮٓبٚيت ٮب٪يبتي ٮٵنٵِ ٮٵاد  -21 

 ؾٵد. ٮي٫يٵٰ زيب٨ دز غب٨ تٓييٱ ٮي

اي ٢ٷ  ٲبٮٷ ٲٯبيٳد ٮٵَٛٳد دز چٹبزچٵة آييٱ ٸب اش ٮدٵشٸب اغتاداٮي ٞبٲٵٲي اغتٛبدٶ ٮي دز ٫٢يٷ ٮٵازدي ٢ٷ دغت٧بٶ -22

ٸب ٲػجت ثٷ  خٵدثب غبيس دغت٧بٶ زغد ثب اٴ٪ٵيت اش يسيٝ تجدي٩ ٴنٓيت ٲيسٴٸبي ٞسازدادي ثٷ تكٵيت ٸيبت ٴشيساٰ ٮي
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خرة ٲيسٴي اٲػبٲي ثب ٮدز٠ تحكي٫ي داٲؿ٧بٸي ٴ حدا٩ٞ پٳح غب٨ غبثٟٷ ٢بز اٞدا٬ ٲٯبيٳد، دز اخساي ايٱ ح٣٭ اٲتٟب٨ 

 ٸب ثٷ ٢الٲؿٹسٸب ٮٯٳٵِ اغت. اش ؾٹسغتبٰ

يسات ثٓدي آٲبٰ ٴ دٴ٪ت ٮٵَٙ اغت ثبثت حٟٵٜ، زد ديٵٰ ٴ ٮًب٪جبت ايثبز٦ساٰ ٴ خبٲٵادٶ ٮُٓ٭ ؾٹداء ٴ تٗي -23

ٸبي دٴ٪تي يب ٴا٦رازي آٰ يب اش ٮح٩ ٴخٵد حبق٩ اش  ٢بز٢ٳبٰ اْ٭ اش ؾب٩ٖ ٴ ثبشٲؿػتٷ اش ٮح٩ ٴا٦رازي غٹب٬ ؾس٢ت

 خٵيي حيٱ اخساي ثٵدخٷ اٞدا٬ ٲٯبيد. ٚسٴؼ آٲٹب ٴ يب اش ٮح٩ قسٚٷ

ثيٳي ؾدٶ ٮٳدزج دز ٞبٲٵٰ ثٵدخٷ،  اي ٮ٫٣ٛٳد تٯب٬ اْتجبزات پيؽ ٸبي ثبشٲؿػت٧ي ٴ تبٮيٱ اختٯبْي ٴ ثيٯٷ قٳدٴٜ -24

٦يسد زا ثٷ اٲهٯب٬ دي٧س ٮٳبثّ داخ٫ي خٵد ٴ غبيس ٮٳبثّ حبق٫ٷ ثٷ يٵز  ٢ٷ پع اش يي ٮساح٫ي دز اختيبز آٲٹب ٞساز ٮي

خٵيي دز  ث٧يساٰ اختكبـ دادٶ ٴ پسداخت ٲٯبيٳد ٴ نٯٱ قسٚٷ ث٧يساٰ يب ٮػتٯسي ٢بٮ٩ ثٷ حٟٵٜ ثبشٲؿػت٧بٰ ، ٴَيٛٷ

 ٸب زا اش ٮح٩ ٮٳبثّ داخ٫ي خٵد تبٮيٱ ٴ پسداخت ٲٯبيٳد. ايٱ ٸصيٳٷ ٸب، اٲػبٲي ٴ غبيس ٸصيٳٷ ٸبي ٲيسٴي ٸصيٳٷ

ٞبٲٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ٢ٷ ٚٓب٪يت آٲٹب ٮٵخت آ٪ٵد٦ي ٴ تاسيت ٮحيى شيػت  5ٸبي ٮٵنٵِ ٮبدٶ  ؾس٢ت -25

ٸب ٴ  ي پسداختي ثٷ ؾٹسدازيٸبي ٚٓب٨ دز اٮٵز ٲٛت ٴ ٦بش ٮ٫٣ٛٳد ْالٴٶ ثس ْٵازل آاليٳد٦ اغت ثٷ ٴيطٶ ؾس٢ت

ٮحيًي زا اش ٮح٩ ٮٳبثّ خٵد ٴ ثب پيؿٳٹبد غبشٮبٰ  ٸبي شيػت ٸب اْتجبزات الش٬ ثساي خ٫ٵ٦يسي ٴ خجساٰ آ٪ٵد٦ي دٸيبزي

 خٯٹٵز ٸصيٳٷ ٲٯبيٳد. زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع حٛبَت ٮحيى شيػت ٴ تبييد ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي  ٲٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ٢ٷ ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷٞب 5ٸبي دٴ٪تي ٮٵنٵِ ٮبدٶ  ٫٢يٷ ؾس٢ت -26

ثبؾٳد ٮ٫٣ٛٳد قٵزت خ٫ػبت ٮدبٮّ ْٯٵٮي خٵدزا پع  ٴ يب ٴشازت اٮٵزاٞتكبدي ٴ دازايي ْهٵ ٮدٯّ ْٯٵٮي آٲٹب ٮي

بدي ٴ خٯٹٵز ٴ ٴشيس اٮٵز اٞتك زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع اش اٮهبء زييع ٮدٯّ ْٯٵٮي ثٷ اٮهبء ٮٓبٴٰ ثسٲبٮٷ

ؾٵد ٴ قٵزت خ٫ػبتي ٢ٷ اٮهبءٸبي ٮصثٵز زا ٲداؾتٷ  دازايي ثسغبٲٳد. ٸس٦ٵٲٷ اٞدا٬ ٮٗبيس ايٱ زٴيٷ تا٫ٙ ٮحػٵة ٮي

 ثبؾد ٚبٞداْتجبز ٞبٲٵٲي خٵاٸد ثٵد.

ؾٵد دز قٵزت ْد٬ اخساء ح٣٭ ٮٵنٵِ ٮبدٶ  دازي ٩٢( اخبشٶ دادٶ ٮي ثٷ ٴشازت اٮٵز اٞتكبدي ٴ دازايي )خصاٲٷ -27

ٸبي ٮػتٟي٭، ٮب٪يبت  ٸبي دٴ٪تي، زاغب ثس يجٝ ٮٟسزات اخسايي ٞبٲٵٰ ٮب٪يبت ٮحبغجبت ْٯٵٮي تٵغى ؾس٢ت ( ٞبٲٵ44ٰ)

%( ٮج٫ٗي ٢ٷ ثٷ ْٳٵاٰ ٮب٪يبت ٮكٵة دز ايٱ ٞبٲٵٰ دزج ؾدٶ اغت زا ثساثس ٮٟسزات 80ٮت٫ٟٓٷ يب ٮٓبد٨ ٸؿتبد دزقد )

 ٲٯبيد.ا٪حػبة ٴقٵ٨  ٮسثٵو دز ٴخٷ غبشٮبٰ اٮٵز ٮب٪يبتي ثٷ ْٳٵاٰ ٫ْي

ٞبٲٵٰ تٳُي٭ ثاؿي اش ٮٟسزات ٮب٪ي دٴ٪ت ٴ ٸٯچٳيٱ  2ٸبي دٴ٪تي ٮٵنٵِ ٮبدٶ  ، ٫٢يٷ ؾس٢ت1390دز غب٨  -28

ٞبٲٵٰ اقالح ٮٵادي اش ٞبٲٵٰ ثسٲبٮٷ چٹبز٬ تٵغٓٷ اٞتكبدي، اختٯبْي ٴ  18ٮبدٶ  3ٸبي دٴ٪تي ٮٵنٵِ ثٳد  ؾس٢ت
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، 31چٹ٩ ٴ چٹبز٬ ٞبٲٵٰ اغبغي، ٮؿٯٵ٨ ٮٟسزات ٮٵاد ٸبي ٫٢ي اق٩  ٚسٸٳ٧ي خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ ٴ اخساي غيبغت

ٸبي دٴ٪تي ٢ٷ يجٝ اح٣ب٬ ٞبٲٵٲي ٮسثٵو ٮؿٯٵز ٮٟسزات  ثبؾٳد. دز ؾس٢ت ٞبٲٵٰ ٮحبغجبت ْٯٵٮي ٢ؿٵز ٮي 76، 39

ٞبٲٵٰ  76ٴ ٞػٯت اخيس ٮبدٶ  31ٮٵنٵِ ٮبدٶ  "حػبة ؾس٢ت ذي"خبي٧صيٱ  "ٮديس اٮٵز ٮب٪ي ؾس٢ت"ْٯٵٮي ٲيػتٳد، 

 ٸد ثٵد.يبد ؾدٶ خٵا

ٸبي  ؾٵد تب ٮج٫ٕ پٳدبٶ ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ اش غٹب٬ ٞبث٩ ٴا٦رازي ٮت٫ٓٝ ثٷ دٴ٪ت ٴ ؾس٢ت ثٷ دٴ٪ت اخبشٶ دادٶ ٮي -29

ٸبي پيٯبٲ٣بزي ٮدسي  ٸب زا ثبثت تبديٷ ٮًب٪جبت ٴ تٓٹدات ثٷ ؾس٢ت دٴ٪تي يب ٮٳبثّ حبق٩ اش آٰ ٴ يب غبيس اٮٵا٨ ٴدازايي

ٴا٦راز ٲٯبيد. اٲتٟب٨ اٮٵا٨ ٴ غٹب٬ ثساغبظ قٵزت ٴنٓيت ٮٵزد تبييد دغت٧بٶ  ٸبي دٴ٪تي ٸبي دٴ٪ت ٴ ؾس٢ت يسح

حػبة ٮسثٵو( ٴ ثساغبظ دغتٵزا٪ٓٯ٫ي ٢ٷ تٵغى ٴشازت اٮٵز اٞتكبدي ٴ دازايي ٴ  اخسايي )ثبالتسيٱ ٮٟب٬ دغت٧بٶ ٴ ذي

 .ؾٵد، خٵاٸد ثٵد خٯٹٵز َس٘ غٷ ٮبٶ اثالٔ ٮي زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

ٸبي تبثٓٷ ٴشازت ٲيسٴ ثٷ پيٯبٲ٣بزاٰ، ٮؿبٴزاٰ ٴغبشٲد٦بٰ  ثدٸي ؾس٢ت -ؾٵد:ا٪ٙ ثٷ دٴ٪ت اخبشٶ دادٶ ٮي -30

ٸبي ٮ٫ي ٴ اغتبٲي ٴ ٸٯچٳيٱ ٚسٴؾٳد٦بٰ ثسٜ ثاؽ خكٵقي ٢ٷ ي٫ت آٲٹب ٮٵزد تبييد غبشٮبٰ  تدٹيصات يسح

ٸبي ٞبث٩ ٴا٦رازي يب ٮٳبثّ حبق٩  غٹب٬ ؾس٢تثبؾد زا اش ٮح٩  زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي ٮي حػبثسغي ٴ ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

ٸبي ٲيٯٷ تٯب٬ ٴ خبتٯٷ يبٚتٷ، حدا٢ثس تب غٟٙ غي ٸصاز ٮي٫يبزد  ٸبي يسح اش آٰ ٴ يب ٚسٴؼ ٴ ٴا٦رازي اٮٵا٨ ٴ دازايي

ٸبي  آٸٱ خٯٹٵزي اغالٮي ايساٰ دز ؾس٢ت ٴخٵٶ حبق٩ اش ٚسٴؼ غٹب٬ ؾس٢ت غٹبٮي زاٶ -زيب٨ پسداخت ٲٯبيد.ة

ٸبي ٮٓٵٞٷ  تٷ زا تب غٟٙ ي١ ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ قس٘ ثبشغبشي غبختبزي ٴ ثبشپسداخت ثاؿي اش ثدٸيتبثٓٷ ٴ ٴاثػ

ٲػجت ثٷ ٴا٦رازي  -ٸبي ثبشغبشي ٴ ثٹػبشي خى ٴٲبٴ٦بٰ ٲٯبيد.ج ثبٲ٣ي ٲبؾي اش ٴا٦رازي اٲدب٬ ؾدٶ ٴ اخساي يسح

ٸبي دٴ٪تي اٞدا٬  ٴ حٟٵٞي اش خٯ٫ٷ ثبٲ١ ٸبي ٸٯب دز غٟٙ ٮج٫ٕ پٳح ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ثٷ اؾابـ حٟيٟي ٸت٩  ؾس٢ت

ٲٯبيد، حدا٩ٞ چٹ٩ دزقد ٮج٫ٕ ٴا٦رازي ثبثت ازشؼ غٹب٬ ْيٳب اش ؾس٢ت يبد ؾدٶ ثٷ ؾس٢ت ٸٵاپيٯبيي خٯٹٵزي 

٦سدد تب قسٚب ثساي ثبشغبشي ٴ ٲٵغبشي ٲبٴ٦بٰ ٸٵايي ٢ؿٵز ٸصيٳٷ ؾٵد؛ ثبٞيٯبٲدٶ ازشؼ غٹب٬  اغالٮي ايساٰ پسداخت ٮي

 ؾٵد. ٸبي دٴ٪تي ٴ يب تبٮيٱ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ْٯٵٮي ٮي ٴزدٶ دٴ٪ت قس٘ اٚصايؽ غسٮبيٷ دٴ٪ت دز ثبٲ١ْيٳب ثٷ ْٳٵاٰ آ

٦رازاٰ ثاؽ  ٸبي آثيبزي ٴ شٸ٣ؿي ٚسْي ٴ تؿٵيٝ غسٮبيٷ ٸبي ؾج٣ٷ ثٷ ٮٳُٵز تػسيّ دز احدا  ٴت٣ٯي٩ پسٴضٶ -31

ٸبي غٹبٮي شزاْي ثٷ ؾٵزاٸبي  تثساٰ ٴ ؾس٢ ٸبي آة ٸبي تٵ٪يدي، تؿ٩٣ ٖيسدٴ٪تي )حٟيٟي ٴ حٟٵٞي( ٴ تٓبٴٲي

اي ٮسثٵو، اْتجبزت ٮٵزد ٲيبش  ٸبي غسٮبيٷ ٸبي تٯ١٫ دازايي ؾٵداش ٮح٩ اْتجبزات يسح ٸب اخبشٶ دادٶ ٮي زيصي اغتبٰ ثسٲبٮٷ

ٸبي ٮٵقٵ٘ زا تب غٟٙ ٸٛتبد دزقد ثٷ ْٳٵاٰ غٹ٭ دٴ٪ت ثٷ قٵزت ثالْٵل ٴ غي  ثساي احدا  ٴ ت٣ٯي٩ پسٴضٶ
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ٸبي ٚٳي ٴ اْتجبزي ٴ ٴخٵٶ ادازٶ ؾدٶ تبٮيٱ ٴ  ثسدازاٰ دز ٞب٪ت يبزاٲٷ غٵد تػٹيالت يب ٢ٯ١ سٶدزقد ثٷ ْٳٵاٰ غٹ٭ ثٹ

 پسداخت ٲٯبيد.

ٸب ْٯ٫يبت تدٹيص ٴ ٲٵغبشي ازاني دازاي آة ٢بٚي زا اش ٮح٩  زيصي اغتبٰ ؾٵد ؾٵزاٸبي ثسٲبٮٷ اخبشٶ دادٶ ٮي -32

ٸؿتبد ٴ پٳح دزقد غٹ٭ دٴ٪ت ٴ پبٲصدٶ دزقد غٹ٭  ( ثٷ ٲػجت حدا٢ثس40152002ٴ 40152004ٸبي ) اْتجبز زديٙ

 ثسدازاٰ ثٷ تستيت ٴ زٴؼ ٮٳدزج دز ثٳد ٚٵٜ اخساء ٲٯبيد. ثٹسٶ

ٲبٮٷ اخسايي آٰ، ٴشازت  آييٱ 17ٸبي ْٯٵٮي ٢ؿٵز ٴ ٮبدٶ  ٞبٲٵٰ تبغيع ٴ ٲحٵٶ ادازٶ ٢تبثابٲٷ 6دز اخساي ٮبدٶ  -33

خٯٹٵز دز  زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع ثب ٲُس ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷدازي ٩٢( ٮ٫٣ٙ اغت  اٮٵز اٞتكبدي ٴ دازايي )خصاٲٷ

ٸب  ٸبي ْٯٵٮي ٢ؿٵز اش غس خٯّ اْتجبزات ٮسثٵو ثٷ دزآٮد ٩٢ ؾٹسدازي قٵزت ْد٬ پسداخت غٹ٭ ٲي٭ دزقد ٢تبثابٲٷ

سثٵو ٸب اش ٮب٪يبت ثس ازشؼ اٚصٴدٶ( ٲػجت ثٷ پسداخت آٰ اش ٮح٩ اْتجبزات ٮتٯس٢ص ٮ ) اش خٯ٫ٷ غٹ٭ ْٵازل ؾٹسدازي

 ٸبي زاغب اٞدا٬ ٲٯبيد. ثٷ ؾٹسدازي

ٸبي ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي ٴ ٮٵغػبت پطٴٸؿي )اْ٭  تحكي٩ ٚسشٲداٰ ؾٹداء ٴ خبٲجبشاٰ دز داٲؿ٧بٶ 1390دز غب٨  -34

 ثبؾد. ٸبي ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؾي ٴ پطٴٸؿي دٴ٪تي ٴ ٖيسدٴ٪تي( زاي٧بٰ ٮي اش داٲؿ٧بٶ

ٞبٲٵٰ ٮحبغجبت ْٯٵٮي ٢ؿٵز ٴ  5ٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ٴ ٮبدٶ ٞبٲ 5ٸبي اخسايي ٮٵنٵِ ٮبدٶ  تٯب٬ دغت٧بٶ -35

حػبثبٰ ٴ ٮديساٰ  ٢ٳٳد ٴٸٯچٳيٱ ذي ٫٢يٷ دازٲد٦بٰ زديٙ اْتجبزي ٢ٷ اش ٮح٩ ٮٳبثّ ثٵدخٷ ْٯٵٮي ٢ؿٵز اغتٛبدٶ ٮي

اي ،  ٮب٪ي آٲٹب ٮٵَٛٳد، ٫٢يٷ ايالْبت ٮسثٵو ثٷ ٸصيٳٷ ٢سد ٮجب٪ٕ دزيبٚتي اش ٮح٩ ثٵدخٷ ْٯٵٮي اْ٭ اش ٸصيٳٷ

٢ٷ تٵغى  1390ٸب زا دز پبي٧بٶ ايالْبت ْٯ٣٫سد ثٵدخٷ غب٨  اي، تٯ١٫ دازايي ٮب٪ي ٴ ٢ٯ١ دازايي غسٮبيٷ تٯ١٫

ؾٵد، ٮًبثٝ دغتٵزا٪ٓٯ٩ اثالٖي ٮٓبٴٲت يبد ؾدٶ ٴازد  خٯٹٵز ايدبد ٮي زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

حػبثبٰ ٴ ٮديساٰ ٮب٪ي،  ٩ ٢ؿٵز( ٮٵَٙ اغت نٯٱ ٸٯبٸٳ٧ي ثب ذيدازي ٢ ٢ٳٳد.ٴشازت اٮٵز اٞتكبدي ٴ دازايي )خصاٲٷ

ايالْبت ٮسثٵو ثٷ پسداخت ٴخٵٶ ثساغبظ تاكيف اْتجبز اش ٮح٩ ثٵدخٷ ْٯٵٮي زا دز پبي٧بٶ ٮسثٵيٷ ثجت 

ا٪ر٢س، آٮٵشؼ ٴ زاٸجسي  خٯٹٵز ٮٵَٙ اغت نٯٱ ايدبد پبي٧بٶ ٚٵٜ زيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسدي زييع ٢ٳد.ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ

 زثى زا اٲدب٬ دٸد. ذي ْٵاٮ٩

اي ٴ خبـ ٲبحيٷ اش دٶ  اي ٮٳًٟٷ دازايي غسٮبيٷ ٸبي تٯ١٫ ٸب دز ٮٵزد يسح غٟٙ زيب٪ي اختيبز ؾٵزاي ٚٳي اغتبٰ -36

 ؾٵد. ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ ي٣كد ٮي٫يٵٰ زيب٨ اقالح ٮي



 

42 

 

ٸبي دٴ٪تي اٞدا٬  بٲ١ٴشازت دٚبِ ٴ پؿتيجبٲي ٲيسٴٸبي ٮػ٫ح ٮدبش اغت ٲػجت ثٷ اٚتتبح حػبة دٴ٪تي دز ٫٢يٷ ث -37

 ٲٯبيد.

ٸبي غٳتي ٴحدي٭ ٴ ٦ػتسؼ تٵ٪يد ٲبٰ قٳٓتي ٮج٫ٕ پٳح ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ تػٹيالت  ثٷ ٮٳُٵز ثٹػبشي ٲبٲٵايي -38

 يبثد. ثبٲ٣ي ازشي ٴ زيب٪ي اختكبـ ٮي

( 9-530000اي ) ٞبٲٵٰ ٮديسيت خدٮبت ٢ؿٵزي ٮدبشٲد اش ٮح٩ زديٙ ٸصيٳٷ 5ٸبي اخسايي ٮٵنٵِ ٮبدٶ  دغت٧بٶ -39

ٲػجت ثٷ ثبشخسيد ٲيسٴٸبي  ٦سدد، ( ٴازيص ٮي210205اش ٮح٩ حكب٨ ٚسٴؼ اٮٵا٨ ٮٳٟٵ٨ ٴ ٖيسٮٳٟٵ٨ خٵد٢ٷ ثٷ زديٙ )

ٲبٮٷ اخسايي ايٱ ثٳد ثب پيؿٳٹبد ٮؿتس٠ ٮٓبٴٲت تٵغٓٷ ٮديسيت ٴ غسٮبيٷ اٲػبٲي  ٮبشاد خٵد اٞدا٬ ٲٯبيٳد.آييٱ

 خٯٹٵز ثٷ تكٵيت ٸيبت ٴشيساٰ خٵاٸد زغيد. ي زييعزيصي ٴ ٲُبزت زاٸجسد خٯٹٵز ٴ ٮٓبٴٲت ثسٲبٮٷ زييع

ٸبي ٢ٵچ١  ٸبي ٢ؿبٴزشي ٴ آة ٴيسح اغتٛبدٶ اش ٮٳبثّ قٳدٴٜ تٵغٓٷ ٮ٫ي ثٷ قٵزت ٖيسازشي ٟٚى ثساي يسح -40

 شٴدثبشدٶ اؾتٗب٪صا حدا٢ثس تب پٳح ٸصاز ٮي٫يبزد زيب٨ ٮدبش اغت
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