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 خالصه هذيريتي

ٞبي زؾد ٚ تٛغؼٝ  ًٔبثك ثب تئٛزي. اغت 1390اليحٝ ثٛدخٝ تحليل آثبس كالن التظبدي ٞدف اقّي ايٗ ٌصازؼ، 

وػت ٚ وبز ٚ ٚخٛد ٟ٘بدٞبي ٔٙبغت ي خٛة دِٚت، فهبي ٘التكبدي، زؾد ثّٙدٔدت ٚ پبيداز التكبد دز ٌسٚ حىٕسا

غبٔب٘دٞي ٔددد ٘ظبْ ٚ ازتمبء »ثٝ ػٙٛاٖ زاٞجسد  ٟبوٝ دز ايٗ ٌصازؼ اش آ٘زؾد التكبدي اغت  ي ٚ غيبغي ٔؿٛقالتكبد

ثٛدخٝ ا٘تظبز اغت وٝ  .اغت  «ازتمبء ٘ظبْ تدثيس»زاٞىبز ثّٙد ٔدت زؾد ٚ تٛغؼٝ التكبد ايساٖ   .يبد ؾدٜ اغت« تدثيس

 . د٘ؾٛ خسا اٞبي تٛغؼٝ تٟيٝ ٚ  غٙدچؿٓ ا٘داش ٚ ثس٘بٔٝٞبي غبِيب٘ٝ دز چبزچٛة 

 ٝغٙد )ٞب دز وٛتبٜ ٔدت ٚ ٔيبٖ ٔدت، پديداز ؾدٖ افك زؾد ثّٙدٔدت پبيداز  ٌرازي اي اش غيبغت ٔدٕٛػ

. غيبغت ٌرازي وٛتبٜ ٔدت ثبيد دز أتداد ٚ ٞٓ غٛ ثب غيبغت ٌرازي ٔيبٖ ٔدت ثبؾد . وٙٙد زا فساٞٓ ٔي( ا٘داش چؿٓ

 .وٙد دز ٔٛازد شيس خػتدٛ ٔيزاٞىبز وٛتبٜ ٔدت زا  1390ثٛدخٝ التكبد ايساٖ ٚ اليحٝ  يىٌصازؼ ثب ٔالحظٝ ؾساايٗ 

1-     ٍ  1389دزقههد ٘ػههجت ثههٝ غههبَ     42ثٛدخههٝ وههُ وؿههٛز حههدٚد    : ػددذا اوجطددبر ويددش يالؼدد  ثًد دد

ايههٗ ا٘جػههبو غيههس ٚالؼههي، تاكههيف ٘بوبزآٔههد اػتجههبزات ٚ وههبٞؽ لههدزت ٘ظههبْ لههٜٛ          . زؾههد يبفتههٝ اغههت  

 .ٔمٙٙٝ زا دز پي دازد

( اي ػٕسا٘هههي ٚ ٞصيٙهههٝ)اي  افهههصايؽ ؾهههديد اػتجهههبزات ٔتفسلهههٝ: فبفيت ثًد دددٍاص كدددبَ   ددد يشي لدددً  -2

 . دٞد دٞد ٚ دز ٟ٘بيت ٞصيٙٝ ٔديسيت ثاؽ ػٕٛٔي زا افصايؽ ٔي ؾفبفيت ثٛدخٝ زا وبٞؽ ٔي

 100تههساش ثههب ٞههس ثؿههىٝ ٘فههت    ثٛدخههٝ وههُ وؿههٛز دز چٙههد لههدٔي   :  ياثطددت   ثددٍ وفددت يػددذا افددضا  -3

 .غب٘بت ؾديد التكبدي ٚ آثبز ًّٔٛة آ٘سا دز پي دازدزغيدٖ ثٝ ايٗ ٘مًٝ، ٘ٛ. دالز اغت

اِحػههبة،  دزيبفههت غههٛد غههٟبْ ػّههي  :َددبي ديلتدد  الحطددت  ددشكت  بفددت دددًد دددُبا ػلدد يػددذا دس -4

ٞههب زا تٟديههد   اِحػههبة ٚ غههٛد غههٟبْ ٔههديسيت پستفههٛي ؾههسوت     ٔههبشاد ثههس ٔبِيههبت ػّٕىههسد، ٔبِيههبت ػّههي    

 .وٙد ٔي

غههبشٚوبز تهه ٔيٗ اػتجههبز  : 1390َددب دس دددب    يبساوددٍ َذفمىددذ كددشدن  يدددبصيكبس ا ددشا  ي ددفبس دددبص  -5

ٞههبي تِٛيههدي   ٞههبي ا٘ههسضي ثههس ثٍٙههبٜ   حبٔههُ -پسداخههت ٘مههدي ثههٝ خب٘ٛازٞههب ٚ خجههساٖ آثههبز افههصايؽ ليٕههت     

ٝ   ي٘بٔؿههاف اغههت ٚ الشْ اغههت وههٝ غههبشٚوبز اخههسا      س يٞههب ٔؿههاف ٚ ثس٘بٔههٝ پههر    ٞدفٕٙههد وههسدٖ يبزا٘هه

 ثبؾد
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 يٙههٝ ػههدْ اتٕههبْ ثههٝ ٔٛلههغ يههسح ٞههب    يٞص : شاوددػم يطددشه َددب  يت ثىددذيددضا ايلًيمکددبو ي  ىبدددب -6

ٚ ػههدْ حكههَٛ    يٞههدز زفههت ٔٙههبثغ ّٔهه   . بزد تٛٔههبٖ اغههت يهه ّيٞههصاز ٔ  44حههدٚد  1380دز دٞههٝ   يػٕسا٘هه

ٚ  ي٘ظهههبْ يساحههه يوؿهههٛز ٘ؿهههب٘دٞٙدٜ ٘بوبزآٔهههد يػٕسا٘ههه ياش يهههسح ٞهههب يثٟهههسٜ ثهههسداز يد التكهههبديهههفٛا

ك غهههبشٚوبز ٔؿهههاف يهههيس اش يػٕسا٘ههه ياغههت ٚ الشْ اغهههت وهههٝ يهههسح ٞههب   يػٕسا٘ههه ييهههسح ٞهههب ياخههسا 

 .ٚ ثٝ ٔٛلغ ثٝ اتٕبْ ثسغٙد يت ثٙدياِٚٛ
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 هقذهه

غًح تؼبُٔ )غبش ٚ وبز تدٚيٗ، تكٛيت ٚ اخساي ثٛدخٝ وُ وؿٛز، ثٝ ٘ٛػي غًح تٛغؼٝ يبفتٍي ٚ ٔٙصِت تفىيه لٛا 

ٞبي دِٚت  اغت اش غيبغتٍرازيغٙد ثٛدخٝ اش يه يسف تكٛيسي . دٞد دز وؿٛز زا ٘ؿبٖ ٔي( ٚ ويفيت حىٛٔت دازي

حبوٓ ثس التكبد ّٔي ٚ خٟب٘ي ( اختٕبػي-غيبغي)وٝ ثبًِجغ اش ؾسايى التكبدي)ٚ ؾيٜٛ تؼبُٔ آٖ ثب ثاؽ خكٛقي 

ٞبي  ٞب، حّمٝ وٝ خٛد ايٗ ثس٘بٔٝ( پٙح غبِٝ)ٞبي ٔيبٖ ٔدت  اش يسف ديٍس ثسؾي اغت غبِيب٘ٝ اش ثس٘بٔٝ(. ؾٛد ٔتبثس ٔي

دزن غٙد ثٛدخٝ دز وؿٛز، ثدٖٚ ؾٙبخت اش . غبش٘د زا ٕ٘بيبٖ ٔي( ا٘داش اغٙبد چؿٓ)ٚ تٛغؼٝ ٞبي زؾد  غبشٌبز غيبغت

ثٝ ٕٞيٗ . أىب٘پريس ٘يػت ( ٔيبٖ ٔدت ٚ ثّٙدٔدت)ٌرازي  ؾسايى حبوٓ ثس التكبد ّٔي، خٟب٘ي ٚ غبش ٚ وبزٞبي غيبغت

تٛغؼٝ ثاؽ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ دز . ازدتستيت اليحٝ ثٛدخٝ ثس تٕبْ ثاؿٟب اش خّٕٝ ثاؽ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ  آثبز والٖ د

ٚزي ٟ٘بيي ثاؽ خدٔبت ٘يص  ٌس تٛغؼٝ وؿٛز ٔجتٙي ثس اغتساتطي تٛغؼٝ قٙؼتي اغت وٝ دز لجبَ آٖ ثٟسٜ ٚالغ تداػي

ثٝ ِحبٌ ايٙىٝ ثٙيبٖ زؾد ٚ تٛغؼٝ التكبد وؿٛز دز زؾد ٚ تٛغؼٝ ثاؽ قٙؼت ٟ٘فتٝ اغت آثبز . يبثد افصايؽ ٔي

 قٛزت ٔػتمُ دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت  ثٝٗ ثاؽ التكبدي اليحٝ ثٛدخٝ ثس اي

دز ثاؽ دْٚ . ٚظبيف دِٚت دز التكبد ٚ تحَٛ آٖ دز ثػتس شٔبٖ ازايٝ ؾدٜ اغت  ثس ايٗ اغبظ دز ثاؽ اَٚ ٌصازؼ،

دز ثاؽ . ازايٝ ؾدٜ اغت وٝ ثس اغبظ آٟ٘ب  دِٚت ٚظبيف خٛد زا ا٘دبْ ٔي دٞد 1390دخُ ٚ خسج دِٚت دز غبَ 

 ثسزغي ؾدٜ اغت ٚ دز ثاؽ چٟبزْ ٘يص پيؿٟٙبدات ازايٝ ؾدٜ اغت 1390حٝ ثٛدخٝ غْٛ ٘ىبت ٟٔٓ الي

 13901دخُ ٚ خسج دِٚت دز اليحٝ ثٛدخٝ -1

ٔدٕٛػٝ ٚظبيف خٛد زا  (ثٝ ٕٞساٜ ٔٙبثغ حبقُ اش ٘فت) دِٚت اش يسيك دزيبفت ٔٙبثغ اش ثاؽ خكٛقي ٚ ػٕٛٔي

ثٛدخٝ وُ . ٔٙبثغ ثٛدخٝ وُ وؿٛز زا تؿىيُ ٔي دٞدٔدٕٛع ٔٙبثغ دزيبفت ؾدٜ دِٚت دزيه غبَ . ا٘دبْ ٔي دٞد

 42دز حدٚد  1389٘ػجت ثٝ لبٖ٘ٛ ثٛدخٝ غبَ اغت وٝ ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ  521926ثبِغ ثس  1390وؿٛز دز اليحٝ ثٛدخٝ 

ؾسوتٟبي دِٚتي، ثٛدخٝ ( 2)ثٛدخٝ ػٕٛٔي دِٚت ٚ ( 1)دٚ خصء ثٛدخٝ وُ وؿٛز ػجبزتٙد اش . دزقد زؾد يبفتٝ اغت

 .ا٘د دزقد زؾد يبفتٝ 43دزقد ٚ  39ايٗ دٚ زلٓ دز غبَ خبزي ثٝ تستيت . ت ا٘تفبػي ٚاثػتٝ ثٝ دِٚت ٚ ثب٘ىٟبٔؤغػب

 (1خدَٚ)

                                  
ايٍ اير . اَذ آٔردِ شذِ 5دٔنت، تا حذ ايكاٌ ارقاو بّ ْسار ييهيارد ريال ٔ ارقاو رشذ بّ صٕرت ضريبي از ( دخم ٔ خرج)در بررسي عايذات ٔ يخارج  - 1

 . بذٌٔ صذيّ زدٌ بّ كهيت تحهيم در سادِ سازي اَتقال يطانب َقش بّ سسايي دارد
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 1391اجساء هناتع تودجه مل مشور در اليحه تودجه  -1جذول 

ٞصاز )اػتجبز ػٙٛاٖ

 (ٔيّيبزدزيبَ

 1389غبَ  ثٛدخٝ لبٖ٘ٛ ثٝ زؾد٘ػجت

 (دزقد)

 39 1770 ثٛدخٝ ػٕٛٔي دِٚت

دِٚتي، ٔؤغػبت ا٘تفبػي ٚاثػتٝ ثٝ دِٚت  ؾسوتٟبي  ثٛدخٝ

 ٚ ثب٘ىٟب

3622 43 

ازلبْ دٚثبز ٔٙظٛز ؾدٜ اش غسخٕغ وػس )ثٛدخٝ وُ وؿٛز

 (ؾدٜ اغت

521926 42 

 

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

يا زاسي داساييُبي مبل  تشکيل  اي ي اص دٍ ثخ  دسآمذَب، يا زاسي داساييُبي دشمبيٍثًد ٍ ػمًم  ديلت مىبثغ 

ثخ  دسآمذَب . 1َضاس ميليبسد سيب  ادت 388َضاس ميليبسد سيب  ي  592َضاس ميليبسد سيب ،  639 ذٌ كٍ ثٍ تشتيت 

                                  
 حاصم يي شٕد( يهي ٔ استاَي )ْسار ييهيارد ريال َيس از درآيذْاي اختصاصي  151الزو بّ ركر است كّ حذٔد  - 1

مالیاتيای مستقیم 
(06)%  

مالیات ىای 
غیشمستقیم 

(06)%  

سٌد سيام 
ششکتيای دًلتی 

(06)%  

ًاگزاسی 
ششکتيای دًلتی 

(06)%  

ذفمنذ کشدن ى
یاسانو ىا 

(06)%  

سایش 
(06%
) 

مالیات بش کاال ً 
%(53)خذمات   

مالیات بش ًاسدات 
(03)%  

مالیات بش 
ثشًت 

(3)%  

مالیات بش 
دسآمذ 

(35)%  

مالیات 
اشخاص 
حقٌقی 

(23)%  

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

اء و سهن آنهاتر حسة اجس( 1391)اليجه تودجه مل مشور  -1نوودار شواره   

(هزار میلیارد ریال  0225)بودجه کل کشور    

 

%(23)کل بىدجه عمىمی  بىدجه شرکتهای دولتی، بانکها و مىسسات انتفاعی  

(86 )%  

درآمد اختصاصی 

(6)%  

%(23)بىدجه عمىمی  مىسسات انتفاعی  

(1)%  

%(4)بانکها  %(25)شرکتهای دولتی    

فشًش نفت 
%(06)خام   

 

شه حساب رخی
اسصی 

(03)%  

سایش 
(3)%  

دسآمذىای مالیاتی 
(03)%  

دسآمذىای 
غیشمالیاتی 

(33)%  

سایش 
(06)%  

دسآمذىا 
(23)%  

ًاميای 
خاسجی 

(06)%  

تسيیالت 
بانکی 

(3)%  



 

7 

 

حبطل اص مبلکيت  َبي  كٍذدسآم،  ًد م  زاخَب  دسآمذَبي مبليبت  كٍ اص مشدا ي ثى بٌ:  بمل مًاسد صيش ادت

 شايم ي خطبسات، ي ديلت ، دسآمذ حبطل اص َب، دسآمذ حبطل اص اسايٍ خذمبت ديلت  ي فشيش كبالادت ديلت

 .دسآمذَبي متفشلٍ

اي دسآمذ حبطل اص فشيش دبختمبوُبي ديلت ، وفت، اساض  ديلت ،  دسآمذ حبطل اص يا زاسي داساييُبي دشمبيٍ

 . جيل الالا ادتتبديطبت ديلت  ي اص ايه ل

فشيش  شكتُبي ديلت ، دسيبفت ياا  َبي مبل  دسآمذي ادت كٍ اص ثبثت فشيش ايساق مشبسكت، يا زاسي داساي 

 . ًد خبس  ، ي اص ايه لجيل الالا مبل  حبطل م 

دزقد  45تمسيجبً . غيس ٘فتي تمػيٓ وسدػبيدات ٘فتي ٚ ػبيدات ت ٕتٛاٖ ثٝ دٚ لػ وُ ثٛدخٝ ػٕٛٔي زا ٔيثٝ يسيك ديٍس 

وٝ دز ادأٝ آٚزدٜ ؾدٜ ( 2خدَٚ )غيس ٘فتي اغت ػبيدات دزقد ثبلي ٔب٘دٜ  55ٚ  ثٛدخٝ ػٕٛٔي ػبيدات ٘فتي اغت 

 .اغت

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

 دزقد تمسيجي اش وُ ثٛدخٝ ػٕٛٔي (ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ)اػتجبز  ػٙٛاٖ

 45  727 ٘فتيػبيدات 

 55  893 غيس ٘فتييدات ػب

 100 *1620 خٕغ وُ

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ دزآٔد  150ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ٔٙبثغ ٘فتي ٚ غيس ٘فتي ثٝ ٕٞساٜ  1620دز ٚالغ ٔيصاٖ : تٛنيح*

 (ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ زا تؿىيُ ٔي دٞد 1770)اختكبقي وُ ٔٙبثغ ثٛدخٝ ػٕٛٔي 

 غير نفتيعايذات -1-1-1

ٞصاز   393تمسيجبً ) دزقد آٖ دزآٔدٞبي ٔبِيبتي اغت 45 حدٚدد زيبَ ػبيدات غيس ٘فتي، يبزٔيّ ٞصاز 893تمسيجبً اش 

 . ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ آٖ دزآٔدٞبي غيس ٔبِيبتي اغت 600ٚ دز حدٚد ( ٔيّيبزد زيبَ

 درآهذهاي هالياتي -الف

دزقد ٚ  60وٝ ثٝ تستيت  يل م   ًدَبي مطتميم ي ويش مطتميم تشک اص دي  ضء مبليبت (ويشوفت )دسآمذَبي مبليبت  

 . ا٘د ي ٔبِيبتي زؾد فساٚا٘ي يبفتٝغبِت اخصاء دزآٔدٞب (3خدَٚ )ؾٛ٘د  دزقد اش وُ دزآٔدٞبي ٔبِيبتي زا ؾبُٔ ٔي 40



 

8 

 

 

 (غير نفتي)ارقام و سهن هالياتهاي هستقين و غيرهستقين  -3جذول 

وُ ٔبِيبتٟبي غيس دزقد تمسيجي اش  (ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ)اػتجبز تمسيجي  ػٙٛاٖ

 ٘فتي

 60 239 ٔبِيبتٟبي ٔػتميٓ

 40 154 ٔبِيبتٟبي غيس ٔػتميٓ

 100 393 خٕغ وُ

 هاليات هاي هستقين -1

. مبليبت مطتميم اص دٍ  ضء اطل  مبليبت ا خبص حمًل ، مبليبت ثش دسآمذ ي مبليبت ثش ثشيت تشکيل  ذٌ ادت

 45حدٚد  1389ٚ دز ٔمبيػٝ ثب غبَ  دٞد حمٛلي تؿىيُ ٔي ٞبي ٔػتميٓ زا ٔبِيبت اؾابـ دزقد ٔبِيبت 70ثيؽ اش 

تسيٗ زلٓ آٖ،  ٞبي ٔػتميٓ، ٔبِيبت ثس دزآٔد اغت وٝ ػٕدٜ دزقد اش ٔبِيبت 20حدٚد تمسيجبً . دزقد زؾد داؾتٝ اغت

ٞبي  دزقد اش ٔبِيبت 5٘يص دز حدٚد  مبليبت ثش ثشيت. َضاس ميليبسد سيب  ادت 20كٍ حذيد مبليبت مشبول ادت 

 (.4خدَٚ)تغييسي ٘يبفتٝ اغت 1389دٞد وٝ ٘ػجت ثٝ غبَ  ػتميٓ زا تؿىيُ ٔئ

 اجساي هاليات هستقين و سهن آنها -4جذول

ٞصاز ٔيّيبزد )تمسيجي اػتجبز  ػٙٛاٖ

 (زيبَ

غٟٓ تمسيجي اش وُ ٔبِيبتٟبي 

 ٔػتميٓ

زؾد تمسيجي ٘ػجت ثٝ غبَ 

1388 

اؾابـ  ٔبِيبت

 حمٛلي

173 72 45 

 0 23 53 ٔبِيبت ثس دزآٔد

 0 5 13 ٔبِيبت ثس ثسٚت

 30 100 239 وُ ٔبِيبت ٔػتميٓ
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 هاليات غيرهستقين -2

مبليبت ويش ثٝ اختكبز  .دٞد زا تؿىيُ ٔي (غيس ٘فتي)دزقد اش دزآٔدٞبي ٔبِيبتي  40ٔبِيبت غيس ٔػتميٓ دز حدٚد 

دزقد ٚ  65وٝ ثٝ تستيت دز حدٚد   ًد ثش كبال ي خذمبت تشکيل م  اص دي  ضء مبليبت ثش ياسدات ي مبليبت مطتميم

دزقد  30ٔبِيبت ثس ثسٚت دز حدٚد  1389دز ٔمبيػٝ ثب غبَ . دٞٙد ٞبي غيس ٔػتميٓ زا تؿىيُ ٔي دزقد اش ٔبِيبت 35

 (5خدَٚ )زؾد يبفتٝ أب ٔبِيبت ثس وبال ٚ خدٔبت ثبثت ٔب٘دٜ اغت

 اجساي هاليات غير هستقين و سهن آنها -5جذول 

غٟٓ تمسيجي اش وُ  (يّيبزد زيبَٞصاز ٔ)اػتجبز ػٙٛاٖ

 ٔبِيبتٟبي ٔػتميٓ

زؾد تمسيجي ٘ػجت ثٝ غبَ 

1387 

 30 65 98 ٚازداتٔبِيبت ثس 

 0 35 56 ثسوبالٞب ٚ خدٔبت ٔبِيبت

 20 100 154 غيس ٔػتميٓ ٔبِيبتٟبيوُ 

 .ا٘د غبشي ؾدٜ غٟٓ، ٔجّغ ٚ زؾد تب حد أىبٖ غبدٜ: تٛخٝ

حمٛق ٚزٚدي غبيس وبالٞب، حمٛق ٚزٚدي خٛدزٚ ٚ حمٛق ٚزٚدي دغتٍبٟٞبي : اشاخصاء ٔبِيبت ثس ٚازدات ػجبزتٙد 

حمٛق ٚزٚدي . ٚ حمٛق ٚزدٚي ٔبؾيٗ آالت ٚ تدٟيصات ٚاثػتٝ ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔي ٚازداتي ؾٟسدازيٟب اخسايي

ٔيّيبزد زيبَ ٞصاز  ،1389ثيٙي ؾدٜ اغت وٝ ٘ػجت ثٝ غبَ  د زيبَ پيؽٔيّيبزٞصاز  5 ،1390خٛدزٚ، دز اليحٝ ثٛدخٝ 

حمٛق ٚزٚدي غبيس . اغت 1389خٛدزٚ دز غبَ ايٗ وبٞؽ ٘بؾي اش ػدْ تحمك حمٛق ٚزٚدي . وبٞؽ يبفتٝ اغت

 ٝتٛا٘د ثٝ ٚاغً افصايؽ يبفتٝ اغت وٝ ٔيزيبَ ٞصاز ٔيّيبزد  69ثٝ  1389ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ دز ثٛدخٝ غبَ  67وبالٞب اش 

دس تحليل وکتٍ مُم . ، افصايؽ ٘سخ ازش ٚ يب تسويجي اش ايٗ غٝ ػٙكس ثبؾدثيٙي افصايؽ ٚازدات، افصايؽ ٘سخ تؼسفٝ پيؽ

  .اي ادت اي ي يادطٍ دسطذ كبالَبي ياسدات  كبالَبي دشمبيٍ 80حمًق يسيدي دبيش كبالَب آن ادت كٍ ثي  اص 

سيب  مشثًر ثٍ  َضاس ميليبسد 41دسطذ آن يؼى   75َضاس ميليبسد سيب  مبليبت ثش كبالَب ي خذمبت، دس حذيد  56اص 

دزقد زؾد يبفتٝ اغت وٝ  45دز حدٚد  1389ٔبِيبت ثس ازشؼ افصٚدٜ ٘ػجت ثٝ غبَ  .مبليبت ثش اسصش افضيدٌ ادت

ٞبي ٘فتي  ٕٞچٙيٗ زلٓ ػٕدٜ ديٍس دز ٔبِيبت ثس وبالٞب ٚ خدٔبت، ٔبِيبت ثس فسٚؼ فسآٚزدٜ. ثؼيد اغت تحمك پيدا وٙد
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ثٝ ؾدٜ وبٞؽ يبفتٝ ( ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ 17حدٚد )اغت ٚ ٘ػجت ثٝ غبَ لجُ  ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ 525اغت وٝ دز حدٚد 

 .اغت وٝ دِيُ آٖ ػدْ تحمك غبَ لجُ اغت

 درآهذهاي غير هالياتي -ب

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ دزآٔد غيس ٔبِيبتي اغت ٚ  600ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ػبيدات غيس ٘فتي حدٚد  893ٕٞبً٘ٛز وٝ ثيبٖ ؾد اش 

دزآٔدٞبي غيس ٔبِيبتي دز دٚ ٌسٜٚ دزآٔدٞبي حبقُ اش ٚاٌرازي . يّيبزد زيبَ آٖ دزآٔد ٔبِيبتيٞصاز ٔ 393حدٚد 

 . اي ٚ ٔبِي لبثُ تمػيٓ اغت دازاييٟبي غسٔبيٝ

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

 (ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ)ٔجّغ  ػٙٛاٖ

 232 دزآٔد حبقُ اش ٚاٌرازي ؾسوتٟبي دِٚتي

 60 ٞب دزآٔد حبقُ اش ٞدفٕٙد وسدٖ يبزا٘ٝ

 60 (غيس٘فتي)غٛد غٟبْ ؾسوتٟبي دِٚتي 

 24 دزآٔد حبقُ اش فسٚؼ وبال ٚ خدٔبت

 17 ٚاٌرازي ٔؼبدٖ ٚ يسح ٞبي تّٕه غسٔبيٝ اي 

ؾبُٔ دزآٔد ٔتفسلٝ، دزيبفت اقُ ٚاْ ٚ ثسٌؿتي اش )غبيس 

 (... ٚ  بي لجُغبِٟ

209 

 600 خٕغ وُ

اِحػبة  ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ آٖ ٔسثٛو ثٝ غٛد غٟبْ ػّي 35ٞبي دِٚتي حدٚد  ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ غٛد غٟبْ ؾسوت 60ش ا

اِحػبة، ٔبِيبت ٔؼٛق ٚ غٛد ٔؼٛق اش  اِحػبة، ٔبِيبت ػّي ايٗ غجه دزيبفت غٛد ػّي. ٞبي دِٚتي اغت ؾسوت

 ا٘داشد ٌيسي دزثبزٜ پستفِٛيٛي آٟ٘ب زا ثٝ ٔابيسٜ ٔي بَ، تكٕيٓٞبي دِٚتي دز يه غ ؾسوت

اش ايٗ ٔيصاٖ . ثيٙي ؾدٜ اغت ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ٔٙبثغ پيؽ 232ٞبي دِٚتي،  ٕٞبً٘ٛز وٝ ثيبٖ ؾد اش ٔحُ ٚاٌرازي ؾسوت

د ٚ أٛز ايثبزٌساٖ، ٞبي ثبش٘ؿػتٍي ٚ ثٙيبد ؾٟي ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ثساي زد ديٖٛ قٙدٚق ت ٔيٗ اختٕبػي ٚ قٙدٚق 70

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ثٝ غبشٔبٖ اختٕبػي ثٝ ٔٙظٛز افصايؽ حمٛق ثبش٘ؿػتٍي ٚ ٔػتٕسي ثبش٘ؿػتٍبٖ ٚ ٔػتٕسي  12

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ثبثت ٚاٌرازي غٟبْ ؾسوت ٞبي دِٚتي ثٝ  50ثٍيساٖ تحت پٛؾؽ غبشٔبٖ ت ٔيٗ اختٕبػي، 
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ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ثبثت ثس٘بٔٝ  25ٞبي ت ييد ؾدٜ،  ب قٛزت ٚنؼيتٞبي پيٕب٘ىبزي خكٛقي ٚ تؼبٚ٘ي ٔتٙبغت ث ؾسوت

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ثبثت ثس٘بٔٝ فساٌيس وٕه ثٝ اؾتغبَ ٚ ٔػىٗ ٚ غبيس أٛز حبوٕيتي، ايفبي تؼٟدات ٚ  30ت ٔيٗ آتيٝ، ٚ 

 .وٕه ثٝ ٔٙبيك وٕتس تٛغؼٝ يبفتٝ غيس ثسخٛزداز دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت

 نفتيعايذات  -1-1-2

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ  730اش حدٚد . دٞٙد الالْ اقّي دزآٔدٞبي ٘فتي زا فسٚؼ ٘فت خبْ ٚ حػبة ذخيسٜ ازشي تؿىيُ ٔي

 119ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ آٖ ثبثت فسٚؼ ٘فت خبْ،  577دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت،  1390ٔٙبثغ ٘فتي وٝ دز اليحٝ ثٛدخٝ 

زغد وٝ ٞس ثؿىٝ ٘فت خبْ  ٘ظس ٔي ثٝ. ي دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغتٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ثبثت اغتفبدٜ اش حػبة ذخيسٜ ازش

 .دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت 1390زيبَ دز ثٛدخٝ  1050دالز ٚ ٞس دالز ٔؼبدَ  80ٔؼبدَ 

 دولت در تودجه عووهي هصارف-2 -1

ٔكبزف ٖ ٞصاز  ٔيّيبزد زيبَ آ 1770زيبَ اغت وٝ  ٞصاز ٔيّيبزد 521926، ثبِغ ثس 1390وُ اليحٝ ثٛدخٝ  ٔكبزف

  .1ؾسوتٟبي دِٚتي، ٔؤغػبت ا٘تفبػي ٚاثػتٝ ثٝ دِٚت ٚ ثب٘ىٟبغتٔكبزف آٖ زيبَ ٞصاز ٔيّيبزد  3622ػٕٛٔي دِٚت ٚ 

تملك داساييُبي ( َضاس ميليبسد سيب  891)َب  اص دٍ  ضء َضيىٍ (َضاس ميليبسد سيب  1620)ػمًم  ديلت ٔكبزف 

َبي ديلت  ثذَ ثبصپشداخت  بمل )ي تملك داساييُبي مبل  ( يب اس ميليبسد سَض 476 َبي ػمشاو  طشه)اي  دشمبيٍ

 . (7خدَٚ)  ًد تشکيل م ( َضاس ميليبسد سيب  253ميضان ثٍ 

 عووهي دولتهصارف اجساء  -7جذول

 1389 ثٛدخٝ لبٖ٘ٛ ٘ػجت ثٝزؾد تمسيجي دزقد  (ٞصازٔيّيبزد زيبَ)ٔجّغ  ػٙٛاٖ

 20 891 ٞب ٞصيٙٝ

 اي تّٕه دازاييٟبي غسٔبيٝ

 (يسحٟبي ػٕسا٘ي) 

476 50 

 95 253 تّٕه دازاييٟبي ٔبِي

 40 1620 خٕغ

 دز٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ ا٘د 5دزقدٞب ثٝ قٛزت نسيت : تٛنيح

                                  
شٕد كّ بّ عُٕاٌ ارقاو دٔ بار يُظٕر شذِ نحاظ  جًع دٔ رقى يخارج عًٕيي دٔنت ٔ يخارج شركتٓاي دٔنتي از رقى سرجًع يخارج كم بيشتر يي  - 1

 شٕد يي
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 هسينه ها-1-2-1

 ٞب خصء ٞصيٙٝ. ٞبي دِٚتي اغت ٞبي دِٚت ثساي ا٘دبْ أٛز خبزي تٛغى دغتٍبٟٞب ٚ ٚشازتاب٘ٝ ٞب دز ٚالغ ٞصيٙٝ ٞصيٙٝ

ٞصاز  265زفبٜ اختٕبػي ثب اػتجبز اػتجبزات . ( 8خدَٚ  )ؾٛد  تؿىيُ ٔي لّٓ 7اش  (ز ٔيّيبزد زيبَٞصا 891ثب اػتجبز )

ٞصاز ٔيّيبزد  2525ٕٞچٙيٗ خجساٖ خدٔبت وبزوٙبٖ حدٚد . دزقد زؾد يبفتٝ اغت 25 ،1389ٔيّيبزد دز ٔمبيػٝ ثب غبَ 

  (8خدَٚ )تٛاٖ اش اػتجبزات ٞصيٙٝ اي زا ثٝ خٛد اختكبـ ٔي دٞد 

 اي در اليحه تودجه اجساي اعتثارات هسينه -8ذول ج

 ػٙٛاٖ
 اػتجبز

 (ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ) 
 1389دزقد زؾد تمسيجي ٘ػجت ثٝ غبَ 

 10 254 خجساٖ خدٔبت وبزوٙبٖ

 18 106 اغتفبدٜ اش وبالٞب ٚ خدٔبت

 50 2 ٞبي أٛاَ ٚ دازايي ٞصيٙٝ

 45 193 ٞب يبزا٘ٝ

 10 48 وٕىٟبي ثالػٛل

 25 263 بػيزفبٜ اختٕ

 -5 25 ٞب غبيس ٞصيٙٝ

 20 891 خٕغ

ٞصيٙٝ ٞبي خبزي . ٕٞبً٘ٛز وٝ ثيبٖ ؾد دِٚت اش يسيك ٔٙبثؼي وٝ ثدغت ٔي آٚزد تاكيف اػتجبزات زا ا٘دبْ ٔي دٞد

دز چٟبز ثاؽ ٟٔٓ ا٘دبْ ٔي ؾٛد وٝ اش ٔٙظس ثٛدخٝ اي ػجبزتٙد اش أٛز ػٕٛٔي، أٛز دفبػي ٚ أٙيتي، أٛز اختٕبػي ٚ 

دسطذ اص اػتجبسات َضيىٍ اي طشس  50وشبن م  دَذ حذيد  9 ذي   مبسٌ ٕٞبً٘ٛز وٝ . سٍٞٙي،  ٚ أٛز التكبديف

ٚ ٞٓ  يٗ اختٕبػيفكَٛ آٔٛشؼ، فسًٞٙ ٚ ٞٙس، ثٟداؾت ٚ غالٔت، زفبٜ ٚ تبٔ .امًس ا تمبػ  ي فشَى   م   ًد

دزقد اش  30٘ىتٝ ديٍس آٖ اغت وٝ حدٚد  .دٞٙد يُ ٔيزا تؿى يٚ فسٍٞٙ ياخصاء أٛز اختٕبػ يت ثد٘يٗ تسثيچٙ

 .اػتجبزات ٞصيٙٝ اي دز زديف ٞبي ٔتفسلٝ ازايٝ ؾدٜ اغت وٝ اش ؾفبفيت ثٛدخٝ ٔي وبٞد ٚ آ٘سا ثب چبِؽ ٔٛاخٝ ٔيىٙد
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 (هسار هيليارد ريال) اي تر حسة اهور  اعتثارات هسينه -9جذول شواره

 (دسطذ)دُم اص كل   مغ ادتبو  مل  ػىًان

 6 52 16 36 م  امًس ػمً

 13 4/116 4/0 116 امًس دفبػ  ي امىيت  

 50 446 9 437 امًس ا تمبػ  ي فشَى   

 2 20 13 7 امًس التظبدي 

 013 2/1 6/0 6/0 ؾبُٔ فكَٛ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ 

 71 635 39 596  مغ امًس چُبس  بوٍ 

 29 256 0 256 َبي متفشلٍ  سديف

 100 891 39 852  مغ كل 

 هاي عوراني طرح-1-2-2

اغت وٝ ٘ػجت ثٝ ٔكٛة ( ػٕسا٘ييسحٟبي )اي  ّٕه دازاييٟبي غسٔبيٝثٛدخٝ ػٕٛٔي، اػتجبزات ت ٔكبزفدٚٔيٗ خصء 

افصايؽ اػتجبزات يسحٟبي ػٕسا٘ي  .دٜ اغتيبَ زغيبزد زيّيٞصاز ٔ 476ٚ ثٝ حدٚد دزقد زؾد يبفتٝ  50، 1389غبَ 

ػّٕىسد اغت أب ثبيد ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛخٝ داؾت وٝ اٚال  1390ثٛدخٝ خٟت ايدبد تحسن دز التكبد اش ٘ىبت ٔثجت اليحٝ 

ٞبي ػٕسا٘ي،  افصايؽ زلٓ يسح ٚ ثب٘يب ثٛدٜ اغت 1390اػتجبزات ػٕسا٘ي دز غبِٟبي اخيس وٕتس اش ٘كف زلٓ اليحٝ 

غيبغت  ٚ دز قٛزتيىٝ ؾٛد ٚ احيب٘ب ٔٛخت تؿديد تٛزْ ٔيزا افصايؽ غبختٕب٘ي  ٔستجىوبالٞبي ٔٛاد تمبنب ثساي 

 قٛزت ٚخٛد ثػتٝ ٔبِي ٚ پِٛي ٔىُٕ ا٘جػبيي پِٛي اتابذ ؾٛد اش يىػٛ ٔٙدس ثٝ خسٚج اش زوٛد فؼّي ٔي ؾٛد ٚ دز

 . ٔي تٛا٘د ٔفيد فبيدٜ ثبؾد

 يٚ اغتب٘ ئّ ييسح ٞب 

 يدزقد اش آٖ زا اػتجبزات ّٔ 42ٚ حدٚد . دٞديُ ٔيتؿى يزا اػتجبزات اغتب٘ يدزقد اش اػتجبزات ػٕسا٘ 15حدٚد 

دا وسدٜ يپ ياغتب٘-يت ّٔيب ٚنؼيُ ؾدٜ ٚ يتجد يثٝ اغتب٘ ئّ ياش يسح ٞب يس تؼدادياخ يدز غبِٟب(. 10خدَٚ ؾٕبزٜ )

 .ٗ غبشٚوبز تداْٚ دازديا٘د ٚ ا
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 طرح هاي هلي، استاني و هتفرقه در طرح هاي عوراني اليحه( درصذ)سهن  -11جذول شواره 

 %15 يسح ٞبي ػٕسا٘ي اغتب٘ي

 %42 ا٘ي ّٔييسح ٞبي ػٕس

 %43 زديف ٞبي ٔتفسلٝ

 ٘فكَٛ -ثس حػت أٛز ياػتجبزات ػٕسا 

ؾٛ٘د  يف دادٜ ٔيسغبختٟب تاكيٗ شيف دِٚت دز تبٔيا٘دبْ ٚظب يدز زاغتب يخبز يٝ ٞبيٕٞب٘ٙد ٞص ياػتجبزات ػٕسا٘

ٚ أٛز  يٚ فسٍٞٙ يبػ، أٛز اختٕيتيٚ أٙ ي، أٛز دفبػيأٛز ػٕٛٔ يآٟ٘ب دز حٛشٜ ٞب يبثيٗ اغبظ أىبٖ زديٚ ثس ا

دٞد ٚ يُ ٔيزا اػتجبزات ٔتفسلٝ تؿى يدزقد اش اػتجبزات ػٕسا٘ 43بٖ ؾد حدٚد يٕٞبً٘ٛز وٝ ث. ٚخٛد دازد يلتكبدا

دزقد اش وُ  42حدٚد  يبٖ اػتجبزات أٛز التكبديٗ ٔيدز ا. يٚ اغتب٘ ئّ يدزقد آٖ زا اػتجبزات ػٕسا٘ 57حدٚد 

اش  1دزقد 2حدٚد  يأٛز التكبد ياش فكّٟب يىيٚ فكُ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ ثٝ ػٙٛاٖ دٞد يُ ٔيزا تؿى ياػتجبزات ػٕسا٘

٘ؿبٖ  11فكَٛ دز خدَٚ -ثس حػت أٛز يػٕسا٘ ياػتجبز يسح ٞب. زا ثٝ خٛد اختكبـ دادٜ اغت ياػتجبزات ػٕسا٘

 .دادٜ ؾدٜ اغت

(ليارد ريالارقام ته هسار هي) فصول  -هاي عوراني ترحسة اهور اعتثارات طرح -11جذول شواره   

 دُم اص كل  مغ ادتبو  مل  ػىًان

5/2 12 4 8 أٛز ػٕٛٔي  

5/0 5 أٛز دفبػي ٚ أٙيتي  5/5  1 

 12 55 18 37 أٛز اختٕبػي ٚ فسٍٞٙي

 42 200 48 152 أٛز التكبدي

7/1 8 1 7 ؾبُٔ فكُ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ  

 57 272 70 202 خٕغ أٛز چٟبز ٌب٘ٝ

ٞبي ٔتفسلٝ زديف  204 0 204 43 

 100 476 70 406 خٕغ وُ

                                  
 %1.7 يقدقبّ صٕرت  - 1
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 ٔتفسلٝ يف ٞبيزد 

٘يهههص  1390دزقهههد ٚ دز غهههبَ   80ٞهههبي ٔتفسلهههٝ حهههدٚد    ، اػتجهههبزات ػٕسا٘هههي دز زديهههف  1389دز غهههبَ 

ٞههبي ٔتفسلههٝ ثبػهه     تٕسوههص غههٟٓ ثػههيبز ثههباليي اش اػتجههبزات زديههف    . دزقههد زؾههد يبفتههٝ اغههت    90حههدٚد 

ٞههبي ػٕسا٘ههي ٚ غههبيس   ثٙههدي يههسح  اِٚٛيههتؾههدٜ اغههت وههٝ غههبشٚوبز ٞصيٙههٝ وههسدٖ آٟ٘ههب، ؾههفبفيت ثٛدخههٝ،      

ايههٗ اػتجههبزات  دز ٚالههغ  .ٞههبي ػٕسا٘ههي ثههب چههبِؽ ٔٛاخههٝ ؾههٛد      ٔههٛازد ٔههؤثس دز اثسثاؿههي ثٛدخههٝ يههسح    

ٓ   ؾههفبفيت ثٛدخههٝ زا وههبٞؽ ٔههي    . ٌيههسي ثٛدخههٝ اش يسيههك غههبشٚوبز غيبغههي اثههس داز٘ههد      دٞٙههد ٚ ثههس تكههٕي

ٞهههبي ػٕسا٘هههي ٚ  سٜ ثهههسدازي اش يههسح افههصايؽ اػتجهههبزات ٔتفسلههٝ دز ثّٙهههد ٔههدت ثبػههه  افههصايؽ ٞصيٙهههٝ ثٟهه     

ٝ         ٞههدز زفههتٗ ٔٙههبثغ ّٔههي ٔههي    زيههصي  ٌههسدد ثههب ايههٗ حههبَ ٕٞههٝ غههبِٝ اش ايههٗ زديفٟههب ثههساي تػههٟيُ ثٛدخهه

دز ٘ظهههس  يػٕسا٘هه  ياش يههسح ٞههب   ي، ٔدٕٛػهههٝ ا550000ف يهه ُ زديهه ثههٝ ػٙهههٛاٖ ٔثههبَ ذ   .ؾههٛد  اغههتفبدٜ ٔههي  

دز ٔمبثهههُ . يوؿهههبٚزش يغهههب٘آثس ي، فسٚدٌهههبٜ، آشادزاٜ، ثصزٌهههساٜ، ٚ يهههسح ٞهههب  يٌسفتهههٝ اغهههت اش غدغهههبش 

ٗ ٕٞههٝ يههسح يههاغههت وههٝ ا يؼههييج .ٞههب دز ٘ظههس ٌسفتههٝ ؾههدٜ اغههت  وههُ يههسح  يثههسا يبز ا٘ههدوياػتجههبزات ثػهه

 5/12حهههدٚد ، 550000ف يهههُ زديهههدز ذ. ػهههتٙديف دادٜ ؾهههدٜ ٔتٙبغهههت ٘يثهههب اػتجهههبز تاكههه يػٕسا٘ههه يٞهههب

اػتجهههبز ٗ يههها. اغهههت ٔهههبدٜ ٚاحهههدٜ دزج ؾهههدٜ  21ٚ  19، 18، 15، 14، 12ٞهههصاز ٔيّيهههبزد زيهههبَ دز خهههداَٚ   

ٞهههبي فسٍٞٙهههي وؿهههٛز،  ٞهههبي ًٔبِؼهههبتي ٚ اخسايهههي حٕهههُ ٚ ٘مهههُ، اػتجهههبزات ازتمهههبي ؾهههبخف  ثهههٝ يهههسح

ٞهههبي ًٔبِؼهههبتي ٚ اخسايهههي  تٛغهههؼٝ ٘بٌٚهههبٖ حٕهههُ ٚ ٘مهههُ ػٕهههٛٔي ٚ ٔهههديسيت ٔكهههسف غهههٛخت، يهههسح  

ٝ   آة ٚ وؿهههبٚزشي ٚ يهههسح ٞهههبي خديهههد اختكهههبـ دادٜ ؾهههدٜ   ٞهههبي ًٔبِؼهههٝ ٚ احهههدا  لًبزٞهههبي حٛٔههه

دز ٘ظههس ٌسفتههٝ ؾههدٜ    يبز ا٘ههدوياػتجههبزات ثػهه بز ثههصزي، يثػهه يػٕسا٘هه ييههسح ٞههب  يثههسالههغ دز ٚا. اغههت

ٚ  ػههتٙديف دادٜ ؾههدٜ ٔتٙبغههت ٘ يثههب اػتجههبز تاكهه  يػٕسا٘هه يٗ ٕٞههٝ يههسح ٞههب يههاغههت وههٝ ا  يؼههييج. اغههت

 (12خدَٚ ؾٕبزٜ )وٙٙد  يدا ٕ٘يت اخسا پيلبثّ
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 (12،14،15،18،19،21جذاول )ي تسيار تسره ها اعتثارات هتفرقه تسيار انذك تراي پروشه -12جذول شواره 

وبا  ذي  

مىذسج دس 

حٍيال  

 مًضًع
ميليبسد )اػتجبس 

(سيب   
 تؼذاد طشه

 متًدط اػتجبس َش طشه

(ميليبسد سيب )  

خدَٚ ؾٕبزٜ 

12 

حُٕ ٚ )ٞبي اخسايي  يسح -اِف

(٘مُ  
 83  

ٞبي ًٔبِؼٝ ٚ اخسا يسح -ة   151  

ٞبي ًٔبِؼبتي يسح -ج   127  

12وُ خدَٚ خٕغ   2920 261 11 

خدَٚ ؾٕبزٜ 

14 

ٞبي  اػتجبزات ازتمبي ؾبخف

 فسٍٞٙي
اغتبٖ 31 4350   

خدَٚ ؾٕبزٜ 

15 
 1000 3 3000 ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔي

خدَٚ ؾٕبزٜ 

18 

ٞبي ًٔبِؼبت اخسايي آة،  يسح

  يٚ قٙؼت وؿبٚزشي
1500 100 15 

خدَٚ ؾٕبزٜ 

19 

ٞبي ًٔبِؼبتي ٚ اخسايي  يسح

سٍٞٙي ٚ اختٕبػيف ،يآٔٛشؾ  
500 35 3/14  

خدَٚ ؾٕبزٜ 

21 

حٛٔٝ ًٔبِؼبتي ٚ احدا  لًبزٞبي 

 خديد
250 8 25/31  

ذوههس ٗ ٔههبدٜ يههدز ا. لههبٖ٘ٛ ثس٘بٔههٝ پههٙدٓ تٛغههؼٝ ٘بغههبشٌبز اغههت   ( 215)ايههٗ غههبشٚوبز ثههب ٔههبدٜ   ٗ، يٞههٓ چٙهه 

د ثههٝ ٞههبي خديههد ثههٝ تفىيههه غههبَ ٞههبي ثؼههد ثبيهه    ػٙههبٚيٗ اٞههداف وٕههي ٚ اػتجههبزات يههسح   وههٝ ؾههدٜ اغههت

ٚ  19، 18، 15، 14، 12ٞهههبي ازاشهههٝ ؾهههدٜ دز خهههداَٚ    يهههسح. تكهههٛيت ٔدّهههع ؾهههٛزاي اغهههالٔي ثسغهههد   
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21        َ ٞههبي آتههي   ، اش دغههتٍبٜ اخسايههي ٔؿههاف، غههبَ آغههبش، غههبَ پبيههبٖ ٚ ٔيههصاٖ اػتجههبز غههبَ خههبزي ٚ غههب

 .ثسخٛزداز ٘يػتٙد

 يػٕسا٘ ييسح ٞب يس دز اخسايٙٝ تبخيٞص 

ثههههسدازي  ٞههههصاز ٔيّيههههبزد تٛٔههههبٖ، ٞصيٙههههٝ تهههه خيس دز ثٟههههسٜ  47، حههههدٚد (1389-1381) 1380 دز دٞههههٝ  

ؾههٛد وههٝ يىههي اش    ٞههبي ػٕسا٘ههي ثبػهه  ٔههي   ػههدْ اتٕههبْ ثههٝ ٔٛلههغ يههسح   . ٞههبي ػٕسا٘ههي ثههٛدٜ اغههت   يههسح

ػٛأههُ ٟٔههٓ يههسف تمبنههبي التكههبد دچههبز اؾههىبَ ؾههٛد ٚ ثسافههصايؽ ثيىههبزي ٚ ٞههدز زفههتٗ ٔٙههبثغ اثههس             

َ  دٞههد ٘ؿههبٖ ٔههي  13ٕٞههبً٘ٛز خههدَٚ ؾههٕبزٜ   . ٘ههبًّٔٛة دازد لههساز ثههٛدٜ وههٝ    1381-1389ٞههبي  يههي غههب

ا٘ههد ٚ  يههسح ثههٝ اتٕههبْ زغههيدٜ    1250ٞههصاز يههسح ػٕسا٘ههي ثههٝ اتٕههبْ ثسغههٙد أههب دز ػٕههُ فمههى         4حههدٚد 

ٝ  2750حههدٚد  ٞههصاز يههسح ثههب اػتجههبز    4ثههسآٚزد اِٚيههٝ اتٕههبْ  . ا٘ههد ثههٝ ٔٛلههغ ثههٝ اتٕههبْ ثسغههٙد    يههسح ٘تٛا٘ػههت

ٞههصاز ٔيّيههبزد تٛٔههبٖ    50ٞههب ثههيؽ اش   ايههٗ يههسح  ٞههصاز ٔيّيههبزد تٛٔههبٖ ثههٛدٜ أههب دز ػٕههُ ثههساي      20حههدٚد 

 َ ٝ  دز ايههٗ غههب يههسح اش آٟ٘ههب ثههٝ اتٕههبْ     1250ثيٙههي ؾههدٜ ٚ فمههى    ٞههبي غههبِيب٘ٝ اػتجههبز پههيؽ    ٞههب دز ثٛدخهه

 .ا٘د زغيدٜ

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

يبفتٙد ٕٝ ٔيٞبيي وٝ ثبيد خبت يسح  
 4000 تؼداد

(ٞصاز ٔيّيبزد تٛٔبٖ ) اػتجبز   20 

ا٘د خبتٕٝ يبفتٝثٝ ٔٛلغ  ٞبيي وٝ يسح  
 1250 تؼداد

(ٞصاز ٔيّيبزد تٛٔبٖ ) اػتجبز   5/3  

خبتٕٝ ٘يبفتٙد ثٝ ٔٛلغ ٞبيي وٝ يسح  
 2750 تؼداد

(ٞصاز ٔيّيبزد تٛٔبٖ ) اػتجبز   47 

 ٞبي ٔدّع ؾٛزاي اغالٔي ٞؽٔسوص پطٚ 10688ٔٙجغ ٌصازؼ ؾٕبزٜ 

 ٘فكُ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ ياػتجبزات ػٕسا 

دز ٘ظهههس  يثهههٝ أهههٛز التكهههبد يدزقهههد اش اػتجهههبزات ػٕسا٘ههه 42ف حهههدٚد يبٖ ؾهههد تاكهههيهههٕٞهههبً٘ٛز وهههٝ ث

 .ٝ ؾدٜ اغتيازا 14صاٖ اػتجبز فكَٛ ٔستجى دز خدَٚ ؾٕبزٜ ئ. ٌسفتٝ ؾدٜ اغت
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 (هيليارد ريال)صل  تر حسة ف ياهور اقتصاد ياعتثارات عوران – 14جذول 

 (دزقد)غٟٓ اش وُ   خٕغ ياغتب٘ ئّ ػٙٛاٖ

فكُ وؿبٚزشي ٚ 

 ٔٙبثغ يجيؼي
10424 5281 15705 8 

 26 52076 6148 45928 فكُ ٔٙبثغ آة

 4 7799 839 6960 فكُ قٙؼت ٚ ٔؼدٖ

 1 1124 469 628 فكُ ٔحيى شيػت

فكُ ثبشزٌب٘ي ٚ 

 تؼبٖٚ
1020 457 1477 1 

 8 15499 1205 14294 فكُ ا٘سضي

 31 63081 13975 49106 فكُ حُٕ ٚ ٘مُ

فكُ ازتجبيبت ٚ 

 فٙبٚزي ايالػبت
203 227 430 0 

فكُ ٔػىٗ ٚ ػٕساٖ 

ؾٟسي،زٚغتبيي ٚ 

 ػؿبيسي

23985 18970 42955 21 

 100 200146 47598 152548 خٕغ

 .تفبٚت خٕغ دز ٌسد وسدٖ اػداد اغت: تٛنيح

 يثههسا يأههٛز التكههبد  يدزقههد اش اػتجههبزات ػٕسا٘هه   4ٞههد حههدٚد  د يٕٞههبً٘ٛز وههٝ خههدَٚ فههٛق ٘ؿههبٖ ٔهه    

فظددل طددىؼت ي مؼددذن دس    ملدد  اػتجددبسات ػمشاودد . فكههُ قههٙؼت ٚ ٔؼههدٖ دز٘ظههس ٌسفتههٝ ؾههدٜ اغههت    

 1389طددٍ ثددب دددب   يب  دس وظددش  شفتددٍ  ددذٌ ادددت كددٍ دس ممب  يددبسد سيددليم 6960ضان يددثددٍ م 1390دددب  

ثس٘بٔههٝ  7ُ يههدز ذ ييههسح ّٔهه  45داد تؼهه. دسطددذ س ددذ كددشدٌ ادددت    170حددذيد ( 2563ضان يددثددٍ م)

دز  يديهههچ يهههسح خديٞههه. دز ٘ظهههس ٌسفتهههٝ ؾهههدٜ اغهههت 1390حهههٝ ثٛدخهههٝ يفكهههُ قهههٙؼت ٚ ٔؼهههدٖ دز ال
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 1390ؾهههسٚع لجهههُ اش  ييهههسح ثهههب غهههبِٟب 2ٚ . دز فكهههُ قهههٙؼت ٚ ٔؼهههدٖ دزج ٘ؿهههدٜ اغهههت  1390غهههبَ 

دزج  1390حههههٝ ثٛدخههههٝ يدزج ٘ؿهههدٜ ثٛد٘ههههد ٚ دٚثههههبزٜ دز ال  1389ٚخهههٛد دازد وههههٝ دز لههههبٖ٘ٛ ثٛدخههههٝ  

 15خهههدَٚ ؾهههٕبزٜ دز  يٚ اغهههتب٘ يفكهههُ قهههٙؼت ٚ ٔؼهههدٖ ثهههس حػهههت ّٔههه ياػتجهههبزات ػٕسا٘ههه. ؾههدٜ ا٘هههد 

 ٝ ؾدٜ اغتيازا

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

 اغتب٘ي ّٔي ػٙٛاٖ ثس٘بٔٝ

 536 740 ٞبي قٙؼتي ٚ ٔؼد٘ي شيسغبخت

 152 1984 قٙبيغ ايدبد ٚ تٛغؼٝ

 45 264 شٔيٗ ؾٙبغي

 54 72 ا٘داشي ٔؼبدٖ اوتؿبف ٚ زاٜ

 0 3276 ازتمبي تِٛيدات قٙؼتي

 0 609 ازتمبي تِٛيدات ٔؼد٘ي

 0 15 ٔمبْٚ غبشي غبختٕبٟ٘ب

 51 0 تدٟيصات ٚ غبختٕبٟ٘ب

 838 6960 خٕغ

 7799 خٕغ وُ 

  يهال يهاييتولل دارا-1-2-3

ٞبي دِٚت  ازي غٟبْ ٚ ثبشپسداخت ثدٞيري اغت وٝ ٚاٌِبٔ، تّٕه دازاييٟبي ديلتػمًم   مظبسسدًميه  ضء 

ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ  67دز اليحٝ ثٛدخٝ اػتجبز ايٗ ثاؽ حدٚد . ؾٛد زا ؾبُٔ ٔي...( ثبشپسداخت اقُ اٚزاق ٔؿبزوت ٚ )

 7دز حدٚد ٚ ازي غٟبْ اغت ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ ٚاٌر 205دزقد آٖ ثب اػتجبز  80ِحبٌ ؾدٜ اغت وٝ اش ايٗ ٔيصاٖ، 

، 1389دُبا دس ممبيطٍ ثب دب   يا زاسي .(16خدَٚ ).اغتاي  ٞبي تّٕه دازاييٟبي غسٔبيٝ يسحٚاٌرازي دزقد 

 . يبفتٍ ادت س ذدسطذ  300حذيد 
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يعأَت برَايّ ريسي ٔ 

راْبردي  َظارت

 رياست جًٕٓري 

شركتٓاي دٔنتي، 

باَكٓا، ٔزارتخاَّ ْا ٔ 

 دستگآْا

شركتٓاي بخش 

 ٕصي ٔ خإَارْاخص

ري نفعاى طرف هناتع تودجه مل مشور – 2نوودار شواره  

 

 هاي هالي اعتثار تولل دارايي -16جذول 

 ػٙٛاٖ
ٞصاز )اػتجبز 

 (ٔيّيبزد زيبَ

اش وُ  تمسيجي  غٟٓ

دزازاييٟبي اػتجبزات تّٕه 

 ٔبِي

زؾد  يجيتمسدزقد 

٘ػجت ثٝ غبَ 

1389 

 300 80 205 (101000زديف )ٚاٌرازي غٟبْ 

 اي غسٔبيٝ تّٕه دازاييٟبي يسحٟبي ٚاٌرازي

 (ٞبي ػٕسا٘ي يسح ٚاٌرازي)
1725 7 40- 

 - 13 30 غبيس

 95 100 253 خٕغ وُ اػتجبزات تّٕه دازاييٟبي ٔبِي

 1391جه حه توديننات ههن در مالى ال-2

 نفعاى تودجه ير-2-1

ٕٞهههبً٘ٛز وهههٝ دز ٔمدٔهههٝ ثيهههبٖ ؾهههد، غهههبشٚوبز تٙظهههيٓ ٚ تكهههٛيت ثٛدخهههٝ وهههُ وؿهههٛز، غهههًح تٛغهههؼٝ     

 .دٞد يبفتٍي ٚ ؾيٜٛ تؼبُٔ ٔيبٖ لٛاي ٔدسيٝ ٚ ٔمٙٙٝ زا ٘ؿبٖ ٔي

 ثٛدخٝ وُ وؿٛز ٔٙبثغ ٘فؼبٖ يذ -اِف

ثيٙههي ٚ   ٔٙههبثغ خههٛد زا پههيؽ   ( ٌههسي تثجيتههي، تٙظيٕههي ٚتكههدي   )دِٚههت دز زاغههتبي ا٘دههبْ ٚظههبيف خههٛد      

دز ايههٗ قههٛزت تؼبٔههُ غههٝ خب٘جههٝ شيههس دز   . ٕ٘بيههد ٞههبي خههٛد الههداْ ٔههي  ٞههب ثههٝ ا٘دههبْ ٔ ٔٛزيههت  ثساغههبظ آٖ

 .ت ٔيٗ ٔٙبثغ ثٛدخٝ وُ وؿٛز ٚخٛد دازد
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 تودجههصارف نفعاى  ير -ب

تثجيتههههي، تٙظيٕههههي ٚ ) پههههع اش دزيبفههههت ٔٙههههبثغ، دِٚههههت دز زاغههههتبي ا٘دههههبْ ٔ ٔٛزيههههت ٞههههبي خههههٛد  

اثتهههدا ثبيهههد ثٛدخهههٝ زا دز ٔدّهههع تكهههٛيت وٙهههد ٚ پهههع اش تكهههٛيت آٖ، اػتجهههبزات         ( ٌهههسي تكهههدي

ٝ  ٞههبي خههبزي زا دز اختيههبز دغههتٍبٜ   ٞصيٙههٝ ٞههب لههساز دٞههد تههب ٚظههبيف دِٚههت زا ا٘دههبْ دٞٙههد       ٞههب ٚ ٚشازتاب٘هه

دز ايههٗ . ؾههٛد ٞههبي ػٕسا٘ههي وٙههد وههٝ اش يسيههك پيٕب٘ىههبزاٖ ا٘دههبْ ٔههي       ٚ ٔب٘ههدٜ اػتجههبزات زا قههسف يههسح   

 .تسيٗ ٚنؼيت تؼبُٔ چٟبز خب٘جٝ شيس دز يسف ٔكبزف ثٛدخٝ ٚخٛد دازد دز غبدٜقٛزت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تودجه مل مشورنفعاى  ير -ج

 .ثٛدخٝ وُ وؿٛز ثٝ قٛزت شيس لبثُ تسغيٓ اغت يدز ايٗ قٛزت تؼبُٔ افساد ٚ ٟ٘بدٞب

 پیمانکاران

ري نفعاى طرف هصارف تودجه مل مشور – 3نوودار شواره   

 
يعأَت برَايّ ريسي ٔ 

راْبردي  َظارت

 رياست جًٕٓري 

نمایندگان مجلس 
ٔزارتخاَّ ْا، دستگآْا،  شورای اسالمی

 شرکتٓای دٔنتی، باَکٓا
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  خب٘ٛزاٞب 

اش يسيهههك ازايهههٝ خهههدٔبت ٚ وبالٞهههبي ػٕهههٛٔي اش  پسداش٘هههد ٚ دز ٔمبثهههُ  خب٘ٛازٞهههب ثهههٝ دِٚهههت ٔبِيهههبت ٔهههي 

ٞهههب  ، خب٘ٛازٞهههب اش يسيهههك ٞدفٕٙهههد وهههسدٖ يبزا٘ههه1390ٝٚ  1389ٞهههبي  ٌسد٘هههد دز غهههبَ حبوٕيهههت ٔٙتفهههغ ٔهههي

يجيؼههي اغههت وههٝ تؼههداد افههساد ٔؿههَٕٛ دزيبفههت اػتجههبز        . ا٘ههد ثههٝ قههٛزت ٔػههتميٓ دزٌيههس ثٛدخههٝ ؾههدٜ     

 ٝ بغهههي، أهههسي اغهههت وهههٝ لبثّيهههت   ٔالحظهههبت غيُ يهههثهههٝ دِٞهههب دز يهههَٛ غهههبَ   ٞدفٕٙهههد وهههسدٖ يبزا٘ههه

ٝ    تكههٕيٓ . آٚزدٜ ؾههٛد يف لًؼههيثههٝ قههٛزت تاكهه  ٞههبي آٖ ثبيههد دز ثٛدخههٝ    ٌيههسي ٔدههدد ٘ههدازد ٚ ٞصيٙهه

 .ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ وػسي اش ايٗ ثبثت دز ثٛدخٝ ٚخٛد دازد 110ثس ايٗ اغبظ حدٚد 

 

 

 

ري نفعاى تودجه مل مشور – 4نوودار شواره   

 

يعأَت برَايّ ريسي ٔ 

راْبردي  َظارت

 رياست جًٕٓري 

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

ای شور
 اسالمی

نمایندگان 
جلس م

شورای 
 اسالمی
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 يخكٛق يؾسوتٟب 

ٞههب ٚ افههصايؽ ليٕههت   دٖ يبزا٘ههٝٞههب، ٚ ٞدفٕٙههد وههس  ٞههب ٔبِيههبت ثههس ؾههسوت   دِٚههت ٕٞچٙههيٗ اش يسيههك ؾههسوت  

ٝ   % 30ٞههبي ا٘ههسضي ٚ پسداخههت    حبٔههُ ٞههبي  ٞههب، ثههب ؾههسوت   ٞههب ثههٝ ثٍٙههبٜ   اػتجههبزات ٞدفٕٙههد وههسدٖ يبزا٘هه

 .وٙد خكٛقي ازتجبو پيدا ٔي

 يدِٚت يؾسوتٟب 

ٞههب ٘يههص   اِحػههبة اش ؾههسوت  اِحػههبة ٚ غههٛد ػّههي   دزيبفههت ٔبِيههبت ػّٕىههسد، غههٛد ٚيههطٜ، ٔبِيههبت ػّههي      

ٞههبي  ثههٝ ؾههسوت ) ٞههبي دِٚتههي اغههت وههٝ اش يسيههك پسداخههت وٕههه شيههبٖ      تٔيػههس ازتجههبو دِٚههت ثههب ؾههسو  

ٞههصاز ٔيّيههبزد   233ٞههبي دِٚتههي دز غههبَ خههبزي    ٚاٌههرازي ؾههسوت . ٕ٘بيههد ٘يههص ثههٝ آٟ٘ههب وٕههه ٔههي   ( شيب٘ههدٜ

 .ثيٙي ؾدٜ اغت زيبَ پيؽ

 ٝ٘يدِٚت يٞب ٞب ٚ دغتٍبٜ ٚشازتاب   

ٞههبي غههبشٔب٘ي خههٛد ٞػههتٙد ٚ     ٛزيههتاش يسيههك افههصايؽ ثٛزٚوساغههي ثههٝ د٘جههبَ ا٘دههبْ ثٟتههس اٞههداف ٚ ٔ ٔ       

 .غبَ ٘تيدٝ يجيؼي آٖ اغت 4ٞبي خبزي دِٚت يي  دزقدي ٞصيٙٝ 100زؾػد 

 ٕ٘بيٙدٌبٖ ٔدّع ؾٛزاي اغالٔي 

ٛ   ياغهههالٔ يٙهههدٌبٖ ٔدّهههع ؾهههٛزا يٕ٘ب اػتجهههبزات  ف يت ٚ تاكهههي٘يهههص ثهههٝ د٘جهههبَ حهههداوثس وهههسدٖ تكههه

 .ٞػتٙدٝ خٛد يحٛشٜ ا٘تابثخبزي ٚ ػٕسا٘ي 

 ٝٔيبغت خٕٟٛزيز ٚ ٘ظبزت زاٞجسديزيصي  ٔؼبٚ٘ت ثس٘ب 

زيهههصي ٚ ٘ظهههبزت زاٞجهههسدي زيبغهههت خٕٟهههٛزي ثهههب ٔالحظهههٝ تهههبثغ ٞهههدف   دز ايهههٗ ٔيهههبٖ ٔؼبٚ٘هههت ثس٘بٔهههٝ 

ٓ  غهههبيس ذي ٌيهههسي ٚ ٔهههديسيت زاٞجهههسدي  ٘فؼهههبٖ ثٛدخهههٝ ثهههٝ د٘جهههبَ افهههصايؽ دزخهههٝ آشادي خهههٛد دز تكهههٕي

 .ٞبي ثٛدخٝ وُ وؿٛز اغت ٔٙبثغ ٚ ٞصيٙٝ

 1391حه تودجه يساخت ال -2-2

ثههس ايههٗ   .ٌراز٘ههد پريس٘ههد يههب ثههس آٖ تهه ثيس ٔههي   ًح ػظيٕههي اش افههساد ٚ ٟ٘بدٞههب اش ثٛدخههٝ غههبِيب٘ٝ تهه ثيس ٔههي    غهه

دز چٙهههد غهههبَ اخيهههس  . تهههسيٗ فسآيٙهههدٞبي ٔهههبِي اغهههت  اغهههبظ تٙظهههيٓ ثٛدخهههٝ غهههبِيب٘ٝ يىهههي اش پيچيهههدٜ  

ٝ     غههبشٚوبز تههساش وههسدٖ ثٛدخههٝ وههُ وؿههٛز ٘ؿههبٖ ٔههي       اي زلههٓ خههٛزدٜ وههٝ    دٞههد تؼههبدَ ثٛدخههٝ ثههٝ ٌٛ٘هه
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ا٘ههد ٚ ٕٞچٙههيٗ دزآٔههدٞبي اختكبقههي ٘يههص      داؾههتٝ يسيچؿههٍٕٞههبي ٔتفسلههٝ زؾههد ثػههيبز     جههبزات زديههف اػت

 .بفتٝ اغتي يلبثُ ٔالحظٝ ازؾد 

 ٞبي ٔتفسلٝ زديف-1

   ٝ ٝ      اي اش يهههسح دز دزٖٚ اػتجههبزات ٔتفسلههٝ، ٔدٕٛػهه زيههصي زا تػهههٟيُ   ٞههبي ػٕسا٘ههي ٟ٘فتههٝ اغهههت وههٝ ثٛدخهه

دٞههد ٚ دز ػههيٗ حههبَ    زا پٛؾههؽ ٔههي  وؿههٛز يتبٟ٘بٞههب ٚ اغهه  ؾٟسغههتبٖ اوثههسوٙههد چههسا وههٝ ثههٝ ٘ههٛػي     ٔههي

حبقههُ ؾههدٜ اش ٔٙههبثغ وؿههٛز وههٝ   ٞههب ٚاثػههتٝ اغههت ثههٝ ٔب٘ههدٜ اػتجههبزات     ٔيههصاٖ تاكههيف اػتجههبز ايههٗ يههسح  

ايهههٗ غهههبشٚوبز ٔٙدهههس ثهههٝ  . حبقهههُ ؾهههدٜ اغهههتٔهههروٛز ٞهههبي خهههبزي ٔب٘هههدٜ  ٞصيٙهههٝ فيپهههع اش تاكههه

، حههدٚد 1380ثههبَ يههي دٞههٝ   ثههٝ ػٙههٛاٖ ٔ . ٞههبي ػٕسا٘ههي ؾههدٜ اغههت    ٘بوبزآٔههد ؾههدٖ ٘ظههبْ اخههساي يههسح   

ٞهههبي  ثيٙهههي ثٛدخهههٝ وهههُ وؿهههٛز قهههسف يهههسح ٞههصاز ٔيّيهههبزد تٛٔهههبٖ اش ٔٙهههبثغ وؿهههٛز ٔهههبشاد ثهههس پههيؽ   47

 1250ٞههصاز يههسح دز ايههٗ ٔههدت ثههٝ اتٕههبْ ثسغههٙد فمههى       4ػٕسا٘ههي ؾههدٜ اغههت ٚ ثههٝ خههبي ايٙىههٝ حههدٚد     

 ا٘د  يسح ثٝ اتٕبْ زغيدٜ

 غمف اػتجبزات ثٛدخٝ-2

  ٝ  يههصي، ثٛدخههٝ وههُ وؿههٛز زا ثههٝ قههٛزت غيههس ٚالؼههي ؾههدٜ دادٜ اغههت       ز دِٚههت دز زاغههتبي تػههٟيُ ثٛدخهه

يجيؼهههي اغهههت وهههٝ ايهههٗ زؾهههد شيهههبد تحمهههك ٘اٛاٞهههد يبفهههت ٚ دز ػٕهههُ ثبػههه     . ( 17خهههدَٚ ؾهههٕبزٜ )

ٝ         ٔههي ٞههبي  ؾههٛد وههٝ ٘مههؽ لههٜٛ ٔمٙٙههٝ دز ثٛدخههٝ تهههؼيف ٌههسدد چههسا وههٝ ثههب ػههدْ تحمههك دزآٔههدٞب، ٞصيٙهه

ٚ وههُ ٔػههيس تاكههيف ثٛدخههٝ دز اختيههبز     ٌسد٘ههد  ا٘تفههبع غههبلى ٔههي   ميحههتكههٛيت ؾههدٜ دز ٔدّههع اش   

ٝ    . ٌيههسد دِٚههت لههساز ٔههي   اي ٚ ػٕسا٘ههي ٔحههدٚد ؾههٛد ٚ    اش ايههٗ زٚي الشْ اغههت وههٝ غههمف اػتجههبزات ٞصيٙهه

 .ثٝ قٛزت ٚالغ ثيٙب٘ٝ ثسآٚزد ؾٛ٘د
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 تودجه( غير واقعي) هاي هتفرقه و انثساط  مارمردهاي افسايش اعتثار رديف -17جذول شواره 

 ف آثبس مى آثبس مثجت

افهههصايؽ دزخهههٝ آشادي  ٔؼبٚ٘هههت ثس٘بٔهههٝ زيهههصي ٚ   . 1

 ٘ظبزت زاٞجسدي زيبغت خٕٟٛزي

 ٘فؼبٖ ثٛدخٝ  زاني ؾدٖ ذي. 2

وههههبٞؽ اثسٌههههرازي لههههٜٛ ٔمٙٙههههٝ دز ثٛدخههههٝ    .1

 غبِيب٘ٝ 

 وبٞؽ ؾفبفيت ثٛدخٝ. 2

 افصايؽ اتالف ٔٙبثغ . 3

 اي ؾدٖ تاكيف  غّيمٝ. 4

 ٞبي ػٕسا٘ي  افصايؽ ٞصيٙٝ يسح. 5

 ثٝ ٘فت يٚاثػتٍؽ يافصا-3

ٞهههبي خهههبزي دز چٙهههد غهههبَ اخيهههس ٚ ٕٞصٔهههبٖ افهههصايؽ ليٕهههت ٘فهههت ٚ اغهههتفبدٜ وبٔهههُ اش  افهههصايؽ ٞصيٙهههٝ 

ثبػههه  ؾهههدٜ تهههب ثهههٝ قهههٛزت ( حػهههبة ذخيهههسٜ ازشي تمسيجهههبً خهههبِي اغهههت) دزآٔهههدٞبي ٘فهههت دز ثٛدخهههٝ 

فههت ، ثٟههبي ٞههس ثؿههىٝ ٘  1390دِٚههت دز اليحههٝ ثٛدخههٝ   . پيٛغههتٝ ٚاثػههتٍي ثٛدخههٝ ثههٝ ٘فههت افههصايؽ يبثههد    

أههب ثههٝ دِيههُ   . زيههبَ دز ٘ظههس ٌسفتههٝ اغههت    10500دالز ٚ ٞههس دالز زا ٔؼههبدَ   80خههبْ قههبدزاتي زا حههدٚد   

ٞهههبي ٔٙهههبثغ ثٛدخهههٝ، دز قهههٛزتي وهههٝ   ا٘جػهههبو فهههساٚاٖ ثٛدخهههٝ، ٚ ػهههدْ أىهههبٖ تحمهههك ثؼههههي اش زديهههف 

ٝ   ثٛدخههٝ وؿههٛز ثاٛاٞههد تحمههك پيههدا وٙههد ٚ اػتجههبزات ػٕسا٘ههي پههيؽ      يههٛز وبٔههُ تحمههك    ثيٙههي ؾههدٜ ٘يههص ثهه

دالز افههصايؽ يبثههد ثههسايٗ اغههبظ دز قههٛزت      95يههدا وٙٙههد، ليٕههت ٞههس ثؿههىٝ ٘فههت خههبْ ثبيههد حههدٚد         پ

   ٝ ٝ  ،تحمهههك ثٛدخهههٝ ٚ ػهههدْ ا٘حهههساف ػّٕىهههسد ثٛدخهههٝ اش ٔكهههٛة ثٛدخههه اي اش  التكهههبد ايهههساٖ ٚازد ٔسحّههه

 1.دالز تساش ؾٛد 100ٞبي آيٙدٜ ثٛدخٝ ثب ٘فت حدٚد  ؾٛد وٝ دز غبَ ثٛدخٝ زيصي ٔي

 يسٜ ازشيحػبة ذخ-4

ٝ   119ٕٞچٙهههيٗ دز غهههبَ خهههبزي اش يسيهههك حػهههبة ذخيهههسٜ ازشي     اي  ٞهههصاز ٔيّيهههبزد زيهههبَ ٔٙهههبثغ ثٛدخههه

ٞههبي آٖ ثيؿههتس تؼٟههدات خديههدي اغههت وههٝ خههالف لههبٖ٘ٛ ثس٘بٔههٝ پههٙدٓ         وههبزثسد. ثيٙههي ؾههدٜ اغههت   پههيؽ

ثهههسايٗ . دز ٚالهههغ اغهههتفبدٜ اش اػتجهههبز يهههبد ؾهههدٜ، اقهههالح ثس٘بٔهههٝ پهههٙدٓ اغهههت . اغهههت( 85ٔهههبدٜ ) تٛغهههؼٝ 

                                  
 در َظر گرفتّ  5برآٔرد با ضريب  .1
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ٍ  ي سديددف حطددبة رخيددشٌ اسصي   ددًد كددٍ سديددف    ُبد مدد پيشددىاغههبظ  كددشد آن حددزس   َددبي َضيىدد

 .اش يسق ديٍس ت ٔيٗ اػتجبز ؾٛ٘دػتٙد يد ٘يوٝ تؼٟد خد يٚ دز قٛزت . ًوذ

 ٞبي ػٕسا٘ي يسح-5

ٞهههصاز ٔيّيهههبزد زيهههبَ دز ٘ظهههس ٌسفتهههٝ  476، حهههدٚد 1390ٞهههبي ػٕسا٘هههي دز اليحهههٝ ثٛدخهههٝ  اػتجهههبزات يهههسح

. دزقههد زؾههد وههسدٜ اغههت   50حههدٚد ( 1389لههبٖ٘ٛ ثٛدخههٝ  ) ثههٝ غههبَ لجههُ  ايههٗ زلههٓ ٘ػههجت  . ؾههدٜ اغههت 

ايههٗ . يبثههد دز قههٛزتي وههٝ ايههٗ زلههٓ دز ٚالؼيههت حبقههُ ؾههٛد يههسف تمبنههبي التكههبد زؾههد ؾههديدي ٔههي        

أههب دز ٚالؼيههت، تاكههيف   . تٛا٘ههد ٔٙدههس ثههٝ ثههسٚش آثههبز ثيٕههبزي ّٞٙههدي ٚ ٘فههسيٗ ٔٙههبثغ ٌههسدد        زؾههد ٔههي 

ٝ اػتجههبزات ػٕسا٘ههي ثههديٗ قههٛزت اغههت وههٝ       ؾههٛد ٚ  ٞههبي خههبزي دِٚههت تاكههيف دادٜ ٔههي     اثتههدا ٞصيٙهه

ٗ   . يبثههد ٞههبي ػٕسا٘ههي تاكههيف ٔههي    ٔب٘ههدٜ آٖ ثههساي يههسح   وههٝ ٔٙههبثغ ثههيؽ    ثههسايٗ اغههبظ ثههب ٔالحظههٝ ايهه

 ددًد كددٍ   مدد پيشددىُبد  دزقههد اش زلههٓ پيؿههٟٙبدي اليحههٝ ٔحمههك خٛاٞههد ؾههد    50ا٘ههد، حههدٚد   ثههسآٚزد ؾههدٜ 

الشْ ثهههٝ ذوهههس اغهههت وهههٝ دز ثهههيٗ  . دددًوذاػتجدددبسات ػمشاوددد  ثدددٍ طدددًست يالؼددد  دس ثًد دددٍ آيسدٌ 

 170ٞههبي ّٔههي فكههُ قههٙؼت ٚ ٔؼههدٖ ٘ػههجت ثههٝ غههبَ لجههُ حههدٚد          ٞههبي ػٕسا٘ههي يههسح   فكههَٛ يههسح 

 .دزقد اش اػتجبزات ػٕسا٘ي اغت 2دزقد زؾد يبفتٝ اغت ٚ اػتجبزات ايٗ فكُ حدٚد 

 ٞبي دِٚتي ؾسوت-6

زد زيهههبَ اش غهههٟبْ  ٞهههصاز ٔيّيهههب  232ثيٙهههي ؾهههدٜ اغهههت وهههٝ حهههدٚد      ، پهههيؽ1390دز اليحهههٝ ثٛدخهههٝ  

 60حهههدٚد ( ٞهههصاز ٔيّيهههبزد زيهههبَ 145)  1389دز ٔمبيػهههٝ ثهههب غهههبَ . ٞهههبي دِٚتهههي ٚاٌهههراز ؾهههٛد  ؾهههسوت

ثهههٝ ٔب٘ٙهههد زٚيهههٝ دٚ غهههبَ لجهههُ، ٞهههيچ غهههٟٕي ثبثهههت غهههٟبْ ػهههداِت ٚاٌهههراز . دزقهههد زؾهههد يبفتهههٝ اغهههت

 .ٞبي پيؿيٗ ازايٝ ؾد ٞبي ايٗ ٚاٌرازي دز ثاؽ زديف. ٘اٛاٞد ؾد

اِحػههبة ٘يههص ثههٝ دِٚههت پسداخههت     ٞههبي دِٚتههي ثبيههد غههٛد غههٟبْ ػّههي    ، ؾههسوتٕٞچٙههيٗ ثههساي اِٚههيٗ ثههبز  

ٔبِيههبت : وٙٙههد لّههٓ شيههس زا ثههٝ دِٚههت پسداخههت ٔههي   4ٞههبي دِٚتههي اش غههبَ ثؼههد   ثههسايٗ اغههبظ ؾههسوت . وٙٙههد

اش ايهههٗ ٔٙظهههس  .اِحػهههبة ػّهههي اِحػهههبة، ٔبِيهههبت ػّٕىهههسد، غهههٛد غهههٟبْ ػّٕىهههسد ٚ غهههٛد غهههٟبْ ػّهههي   

ٓ    تهه ٔيٗ اػتجههبز ٔههي  زغههٓ ايٙىههٝ وػههسي ثٛدخههٝ دِٚههت      ػّههي ٞههب زا  ٌيههسي ؾههسوت  ؾههٛد أههب دأٙههٝ تكههٕي

 .وٙد ٔحدٚد ٔي
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     َ ٝ   ؾههسوت ّٔههي ٘فههت وههٝ ٟٕٔتههسيٗ ؾههسوت دِٚتههي اغههت دز غههب ٌههرازي وههبفي ٘داؾههتٝ    ٞههبي اخيههس غههسٔبي

ٝ  . اغههت ٌههرازي ٔىفههي دز افههت تِٛيههد، ػههدْ افههصايؽ ظسفيههت ٔتٙبغههت تِٛيههد ٚػههدْ           آثههبز ػههدْ غههسٔبي

، 1390ش الصا ادددت كددٍ ثددٍ طددًست مشددخض دس ثًد ددٍ دددب      اص ايدده مىظدد  .ثسداؾههت قههيب٘تي اغههت  

 . زاسي دس حًصٌ وفت ي  بص دس وظش  شفتٍ  ًد تأميه اػتجبس مطمئه ثشاي دشمبيٍ

 ٞدفٕٙد وسدٖ يبزا٘ٝ ٞب-7

ٝ   12ًٔههبثك ٔههبدٜ   ٞههب، دِٚههت ٔىّههف اغههت تٕههبْ ٔٙههبثغ حبقههُ اش اخههساي ايههٗ       لههبٖ٘ٛ ٞدفٕٙههد وههسدٖ يبزا٘هه

 .ٞب ٘صد خصا٘ٝ دازي وُ ٚازيص وٙد ْ ٞدفٕٙد غبشي يبزا٘ٝلبٖ٘ٛ زا ثٝ حػبة خبقي ثٝ ٘ب

خهههبِف ٚخهههٜٛ حبقهههُ زا اش يسيهههك % 50لهههبٖ٘ٛ ٔهههروٛز، دِٚهههت ٔدهههبشات حهههداوثس تهههب ( 7)ًٔهههبثك ٔهههبدٜ  

 . غيس ٘مدي ثٝ خب٘ٛازٞب ٚ يب اخساي ٘ظبْ خبٔغ ت ٔيٗ اختٕبػي قسف وٙدٚ پسداخت ٘مدي، 

بِف ٚخههٜٛ حبقههُ اش اخههساي لههبٖ٘ٛ زا قههسف     خهه% 30دِٚههت ٔىّههف اغههت   ( 8)ٕٞچٙههيٗ ًٔههبثك ٔههبدٜ   

خجههساٖ   -اقههالح غههبختبز فٙههبٚزي ٚاحههدٞبي تِٛيههدي،ج     -ٔكههسف ا٘ههسضي، ة  -اِههف: ٕ٘بيههد  سيههٔههٛازد ش

ٞهههبي ٘فتهههي،   ٞهههبي ازايهههٝ دٞٙهههدٜ خهههدٔبت آة ٚ فبنهههالة، ٌهههبش يجيؼهههي ٚ فهههسآٚزدٜ       شيهههبٖ ؾهههسوت 

ِيههد وٙٙههدٌبٖ ثاههؽ   حٕبيههت اش تٛ -ٌػههتسؼ حٕههُ ٚ ٘مههُ ػٕههٛٔي، ٞههه    ٞههب، دز ٞههب ٚ دٞيههبزي  ؾههٟسدازي

 -حٕبيهههت اش تٛغهههؼٝ قهههبدزات غيهههس ٘فتهههي، ح   -حٕبيهههت اش ٘هههبٖ قهههٙؼتي، ش  –وؿهههبٚزشي ٚ قهههٙؼتي، ٚ  

 .تٛغؼٝ خدٔبت اِىتسٚ٘يىي

خهههبِف ٚخهههٜٛ زا ٞصيٙهههٝ خجهههساٖ آثهههبز آٖ ثهههس اػتجهههبزات    % 20، دِٚهههت ٔدبشاغهههت تهههب  11ًٔهههبثك ٔهههبدٜ 

دزقهههد دز  10ثدهههبيي حهههداوثس ، أىهههبٖ خب14ٚ ًٔهههبثك ٔهههبدٜ . ٞهههبي ػٕسا٘هههي وٙهههد  ٞهههبي ٚ يهههسح ٞصيٙهههٝ

 (18خدَٚ ؾٕبزٜ )ٚخٛد دازد ثٛدخٝ غٙٛاتي 
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 ارانه هايص اعتثارات هذفونذ مردى يدر تخص ها هواد ههن قانوى هذفونذ مردى يارانه - 18 جذول

 كبسكشد مبدٌ

 .ديٕ٘بٚخٜٛ حبقُ اش لبٖ٘ٛ ثٝ خصا٘ٝ ٚازيص % 100ٔىّف اغت دِٚت  12

قهههسف پسداخهههت ٘مهههدي ٚ غيهههس ٘مهههدي ثهههٝ خب٘ٛازٞهههب ٚ  % 50ٔدهههبش اغهههت حهههداوثس دِٚهههت  7

 .ديٕ٘باخساي ٘ظبْ ت ٔيٗ اختٕبػي 

 .وٙد يا٘سض اش اخساي لبٖ٘ٛ زا قسف اقالح غبختبز% 30ٔىّف اغت دِٚت دِٚت  8

ٝ % 20ٔدهههبش اغهههت دِٚهههت  11 اي ٚ  اش ٚخهههٜٛ زا ثهههساي خجهههساٖ آثهههبز لهههبٖ٘ٛ ثهههس اػتجهههبزات ٞصيٙههه

 ػٕسا٘ي دز ٘ظس ثٍيسد

 ٚخٛد دازد دز ثٛدخٝ غٙٛاتي% 10خبثدبيي حداوثس  أىبٖ 14

دز زديف . ٞبي ا٘سضي اػتجبز دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت ، دز دٚ زديف اش يسيك افصايؽ ليٕت حب1390ُٔدز اليحٝ ثٛدخٝ 

ٞصاز  30وٝ . ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت 60ٞب  ، دزآٔد دِٚت حبقُ اش ٞدفٕٙد وسدٖ يبزا130409ٝ٘

دز زديف . ٞبي ػٕسا٘ي اختكبـ خٛاٞد يبفت ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ آٖ ثٝ يسح 30اي ٚ  ّيبزد زيبَ آٖ ثٝ اػتجبزات ٞصيٙٝٔي

دز . ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ اػتجبز دز ٘ظس ٌسفتٝ ؾدٜ اغت 560ٞب، حدٚد  ، ذيُ دزآٔد غبشٔبٖ ٞدفٕٙد غبشي يبزا295330ٝ٘

) اي ٚ ػٕسا٘ي  ٞب ثساي خجساٖ آثبز لبٖ٘ٛ دز اػتجبزات ٞصيٙٝ غبشي يبزا٘ٝ ددزقد اش ٚخٜٛ ٞدفٕٙ 10تمسيجبً دز ظبٞس ٚالغ 

زا ثٝ ٘فغ % 10 ياش اػتجبزات ٞدفٕٙد غبش، 14اغتفبدٜ ؾدٜ اغت ٚ ثساغبظ ٔبدٜ ( ٞب لبٖ٘ٛ ٞدفٕٙد وسدٖ يبزا٘ٝ 11ٔبدٜ 

ثب ٔالحظٝ . خبثدب وسدٜ اغتب٘ٝ يِك ثٛدخٝ غبياش يس( پسداخت ٘مدي ٚ غيس ٘مدي ثٝ خب٘ٛازٞب ٚ ت ٔيٗ اختٕبػي)  7ٔبدٜ 

) تٛٔبٖ  40500ٔبٜ پسداخت ٔبٞيب٘ٝ  12وٙٙد ٚ نسة آٖ دز تؼداد  ٞب زا دزيبفت ٔي تؼداد وػب٘ي وٝ پسداخت ٘مدي يبزا٘ٝ

ٞبي ا٘سضي ٚ ليٕت  ثيٙي ٔكسف حبُٔ ثساغبظ پيؽ. ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ اػتجبز الشْ اغت 350، حدٚد (1389ٕٞب٘ٙد غبَ 

ٞبي ا٘سضي لبثُ حكَٛ اغت ٚ  حبُٔ ٞصاز ٔيّيبزد زيبَ اػتجبز اش ثبثت افصايؽ ليٕت  240زغد وٝ حدٚد  ظس ٔيآٟ٘ب، ثٝ ٘

لبٖ٘ٛ ٞدفٕٙد وسدٖ  8دز ايٗ قٛزت غبشٚوبز ت ٔيٗ اػتجبز ٔبدٜ . 1ٞصاز ٔيّيبزد زيبِي ٚخٛد دازد 110وػسي حدٚد 

دبصي دبسيكبس تأميه  ثشايه ادبس  فبس. اي اش اثٟبْ لساز دازد دز ٞبِٝ( اقالح غبختبز تِٛيد اش ٔٙظس ا٘سضي) ٞب  يبزا٘ٝ
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َبي اوشطي اص مًضًػبت  ادت كٍ  َبي تًليذي اص ثبثت افضاي  ليمت حبمل َب ي مکبويضا  جشان ثى بٌ اػتجبس ثى بٌ

 .ثبيذ ثشسد  اليحٍ ثًد ٍ، سي ه  شدد

 تنذي و پيشنهادات جوع-3

ٚ يب ايٙىٝ دز اليحٝ ثٛدخٝ  ٞػتٙدٞبي لجُ  غبَ تداْٚٞب يب  ايٗ غيبغت.  ٞب اي اغت اش غيبغت اليحٝ ثٛدخٝ ٔدٕٛػٝ

( ؾبُٔ غٝ لٜٛ)ٞبغت وٝ ايفبي ٚظبيف حبوٕيت  ٔدٕٛػٝ ايٗ غيبغت. ا٘د ثساي اِٚيٗ ثبز ٔد ٘ظس لساز ٌسفتٝ 1390غبَ 

ٚ  پيؿيٗ پيؿٟٙبداتٞبي  دز ايٗ ثاؽ ثب ٔالحظٝ ًٔبِت ازايٝ ؾدٜ دز ثاؽ .ثٙيبٖ خٛاٞد ٌراؾت 1390زا دز غبَ 

 . ًوذ دس دي دطح كًتبٌ مذت ي ثلىذ مذت اسايٍ م  ي ساَکبسَبپيشىُبدات . ؾٛد ٌصازؼ ازايٝ ٔي زاٞىبزٞبي

ا شاي دىذ  ثلىذ مذت دس يالغ فشاتش اص اليحٍ ثًد ٍ ي وشبن دَىذٌ محيط وُبدي  کل  يشي ي ساَکبسَبي

دس يالغ ثٍ  .ادت 1390بٌ مذت ويض مشتجط ثب اليحٍ ثًد ٍ تًدؼٍ ادت ي پيشىُبدات كًت َبي اوذاص ي ثشوبمٍ چشم

 "استمبء وظبا  ي دبمبوذَ  مجذد وظبا تذثيش"َب دس مجلس ي ديلت دس دي دطح  ا مب  تظميمبت ي ديبدت زاسي

 . ًد اوجبا م  "مطبيل  بسي"ي 

 راهنار تلنذ هذت -3-1 

لٛاػد زفتبزي  ،ٟ٘بدٞب ،تسيٗ تؼسيف دز غبدٜ. اغت«تدثيسازتمبء ٚ غبٔب٘دٞي ٔددد ٘ظبْ »زاٞىبز ثّٙد ٔدت ايٗ ٌصازؼ 

ازتمبء ٘ظبْ تدثيس، دز ٚالغ ازتمبء ٟ٘بدٞبي التكبدي، غيبغي ٚ . دٞٙد وبزٌصازاٖ التكبدي، فسٍٞٙي ٚ غيبغي زا ؾىُ ٔي

 .فسٍٞٙي اش يسيك ٟ٘بد غبشي يب اقالح ٟ٘بدٞبي ٔٛخٛد اغت

 ٌرازي فيصيىي، ا٘تمبَ  ا٘داش، غسٔبيٝ دز افصايؽ ٘سخ پعٌرازي  تحّيُ ٔىب٘يىي اش زؾد التكبدي، غيبغت

ٌرازي دز ٟ٘بدٞب ٚ  تحّيُ ثٙيبديٗ اش زؾد التكبدي، غيبغت. دٞد ٌرازي ا٘ػب٘ي زا ازايٝ ٔي تىِٙٛٛضي ٚ ٟ٘بيتبً غسٔبيٝ

 .دٞد ٞبي حىٕسٚايي حبوٕيت اش غٛي ديٍس زا ازايٝ ٔي فسًٞٙ اش يه غٛ ٚ افصايؽ ظسفيت

 .وٙد وٕه ٔي« ازتمبء ٚ غبٔب٘دٞي ٔددد ٘ظبْ تدثيس»ًّٔت ا٘تمبَ غٝ ٔثبَ شيس ثٝ 

غبشي  ثساي غبدٜ .ؾٛد ٞب ا٘دبْ ٔي تحّيُ ثس اغبظ افصايؽ ظسفيت حىٕسٚايي دِٚت:  مذيشيت دسآمذَبي وفت -1

 .ثح  ؾدٜ اغت ٘فتفمى دٚ ٔػبِٝ غسػت خسج وسدٖ دزآٔدٞبي ٘فتي ٚ ػبيدات ٔٛزد ا٘تظبز ثسٌؿتي اش خسج وسدٖ 

وٙد ٔتٛغى دزآٔد خٛد زا ٞس ٔبٜ خسج  خسج وٙد غؼي ٔي زا س يه فسد ثاٛاٞد دزآٔد ٔبٞب٘ٝ خٛد وٝ ٘ٛغبٖ دازداٌ 

اٌس ليٕت ٘فت افصايؽ يبثد، ٚ دِٚت تداْٚ افصايؽ ليٕت ثساي . دزآٔدٞبي ٘فت ثساي دِٚت ٘يص چٙيٗ حىٕي دازد. وٙد
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دٞد ٚ ٞس چمدز ثٝ پبيبٖ دٚزٜ  خٛد زا افصايؽ ٔيػٕسا٘ي  خبزي ٚٞبي  غبِٟبي ثؼدي زا ٘يص ا٘تظبز داؾتٝ ثبؾد ٞصيٙٝ

ٞس چمدز ٔدت شٔبٖ ثساي اغتفبدٜ اش دزآٔد ٘فت ثيؿتس . وٙد ثيؿتس خسج ٔي( اي ٞٓ داؾتٝ ثبؾد اٌس ٔب٘دٜ)زغد  خٛد ٔي

ايٗ اش . ٘ىتٝ ثؼدي ثبشٌؿت ػبيدات ٔٛزد ا٘تظبز اش خسج وسدٖ ٘فت اغت. يبثد ثبؾد غسػت خسج وسدٖ آٖ وبٞؽ ٔي

 .وٙد ٌرازي ٔي ٞبيي وٝ شٚد ثبشدٜ ٞػتٙد غسٔبيٝ ٔٙظس دِٚت دز يسح

َب  َب ثٍ افضاي  ظشفيت حکمشياي  ديلت ثشاي ايىکٍ َذس اص مذيشيت دسآمذَبي وفت اص افضاي  ممجًليت ديلت

دزثبزٜ آٖ  ٌيسي دز ثبزٜ ٘فت ثبيد اش غيىّٟبي ا٘تابثبتي خبزج ٚ دز چبزچٛثي تب حد أىبٖ تكٕيٓ تغييش پيذا كىذ

ٞسچمدز . فبيك ٌسدد ٔدت وٛتبٜتكٕيٓ ٌيسي ؾٛد وٝ ٔٙبفغ ّٔي ٚ ثيٗ ٘ػّي ٚ ظسفيت حىٕسٚايي دِٚت ثس ٔٙبفغ 

ٞبي  دٚزٜ) غبَ  8يب  4تكٕيٓ ٌيسي دز ايٗ ثبزٜ اش غبشٚوبز ا٘تابثبت فبقّٝ ثٍيسد ٚ ٞسچمدز افك ديد فساتس اش 

ثيؿتس فساٞٓ ٔيؿٛد ٚ ظسفيت حىٕسا٘ي ٚ ظسفيت التكبد ّٔي افصايؽ ٔي  ثبؾد أىبٖ اغتفبدٜ ثٟيٙٝ تس اش آٖ( ا٘تابثبتي

 يبثد  

. ٞبي ّٔي ٘بؾي اش آٖ أسي اغت ٔؿٟٛد ثسدازي اش يسحٟبي ػٕسا٘ي ٚ ٞصيٙٝ تبخيس دز ثٟسٜ: َبي ػمشاو  طشه -2

غبِجبً ... ي ٚ اخسايي ٚ ، ٘ظبْ فٙػٕسا٘ي ٞبي ثب تٛخٝ دز غبش ٚ وبز ا٘دبْ ًٔبِؼبت تٛخيٟي، داليُ ازايٝ ٚ پيؿٟٙبد يسح

 . ثيٙٙد ٔي... زيؿٝ تبخيسٞب زا دز ٔديسيت، وٕجٛد اػتجبز ٚ 

 :مُم صيش  طتجً ميکىذ مًسدتحليل ثىيبديه اص مشکالت طشحُبي ػمشاو  مطبلٍ طشحُبي ػمشاو  سا دس دي 

اغت وٝ ثساي ا٘تابة دز ٚنؼيت ٔٛخٛد، ٞس فسدي وٝ ٕ٘بيٙدٜ ٔدّع ثبؾد ٔدجٛز )  دبص ي كبس وظبا اوتخبثبت ( 1)

ش٘ي وٙد، يسح ٞب زا ٔدددا  ٔددد خٛد يسح ٞبي ػٕسا٘ي ؾٟسغتبٖ خٛد زا اش يسيك ثٛدخٝ پيٍيسي وٙد، ثساي آٟ٘ب چب٘ٝ

 ( ٚ ٔب٘ٙد آٖثبشثيٙي وٙد 

 ( وٝ دز غًٛز ثبال ثٝ اختكبز آٔد) دبصيكبس مذيشيت دسآمذَبي وفت( 2)

3- ٍ ٌسي  زيصي ٔتٕسوص ٚخٛد ٘دازد ٚ دِٚت ٚظيفٝ تٙظيٓ فتٝ، ثس٘بٔٝدز غبِت وؿٛزٞبي تٛغؼٝ يب :َبي تًدؼٍ ثشوبم

زيصي دغتٍبٞي  زيصي اش حبِت ٔتٕسوص ثٝ غٕت ثس٘بٔٝ دز غبِت وؿٛزٞبي دز حبَ تٛغؼٝ ٘يص ثس٘بٔٝ. زا ثس ػٟدٜ دازد

٘ظس ثس٘بٔٝ وٙد ٚ ٔد زيصي ٔي يبثي ثٝ اٞداف خٛد ثس٘بٔٝ اش ٔٙظس ػّٓ ٔديسيت ٞس غبشٔبٖ ثساي دغت. حسوت وسدٜ اغت

دَذ كٍ ا ضاء ثطتٍ ديبدت   سيضي مب سا ثٍ اَذاس دًق م  دس طًست  ثشوبمٍ. ٘يص ٕٞيٗ اغت ٌصازؼتٛغؼٝ دز ايٗ 

َبي  َبي تًدؼٍ، ثشسد  دس ٍ دبص بسي ديبدت اص ايه مىظش دس  با اي  ثشسد  ثشوبمٍ. اسايٍ  ذٌ دبص بس ثب ىذ



 

31 

 

دز ٚالغ دز ثسزغي ػّٕىسد ثس٘بٔٝ ٞبي تٛغؼٝ ٘يص . بشٌبزي اغتٚ تالؼ ثساي افصايؽ غالتظبدي، ديبد  ي فشَى   

يب ٔيبٖ زاٞجسدٞبي غيبغي،التكبدي ٚ فسٍٞٙي غبشٌبزي ٚخٛد دازد يب ٘ٝ؟ اٌس يىي اش آدز ٌبْ اَٚ ثبيد ثسزغي وسد وٝ 

وکتٍ ثؼذي . تحمك پيدا وٙد يديٍسي ثسٍٚ٘سا ٔؿاف اغت وٝ اٞداف ٕ٘يتٛا٘د دز حد ثباليٚ ثبؾد  اٌس زاٞجسدٞب دزٖٚ

ثشاي ثخ  خظًط  ( فضبي كطت ي كبس ٍ ػىًان ومًوٍث)افضاي  تًان حکمشياي  ديلت ي استمبء  شايط وُبدي 

دبص بسي ميبن ديبدت َبي التظبدي، (الف :ا ش َميه دي وکتٍ. ادت كٍ دس ثشوبمٍ َبي تًدؼٍ ثبيذ پي يشي  ًد

اص )استمبء  شايط وُبدي الصا ثشاي ثخ  خظًط  َب ي  افضاي  ظشفيت حکمشياي  ديلت( ديبد  ي فشَى   ي ة

 .دس ثشوبمٍ َبي تًدؼٍ پي يشي  ًوذ كفبيت امش ميکىذ(  ملٍ فضبي كطت يكبس

 پيشنهادات اليحه تودجه-3-2

1-   ٝ ا٘جػهههبو ؾهههديد أهههب غيهههس ٚالؼهههي ثٛدخهههٝ ثبػههه  افهههصايؽ ا٘حهههساف    : ٚالؼهههي وهههسدٖ ازلهههبْ ثٛدخههه

  وهههبٞؽ ؾهههفبفيت ثٛدخهههٝ ٚ وهههبٞؽ ٘مهههؽ لهههٜٛ ؾهههٛد ٚ ثبػههه ػّٕىهههسد ثٛدخهههٝ اش ٔكهههٛة ثٛدخهههٝ ٔهههي

ٝ    ) ٔمٙٙههٝ  پيشددىُبد ثههسايٗ اغههبظ  . ٌههسدد ٔههي( اي دِٚههت  ثههٝ ػٙههٛاٖ وٙتههسَ وٙٙههدٜ ٚ ٘ههبظس زاٞجسدٞههبي ثٛدخهه

 . ًد كٍ ثًد ٍ ثشادبس اسلبا يالؼ  ثًد ٍ تظًيت  ًد م 

ثهههٝ دِيهههُ ايٙىهههٝ حػهههبة ذخيهههسٜ ازشي، ٔب٘هههدٜ وهههبفي ٘هههدازد ٚ اغهههتفبدٜ اش   : حػهههبة ذخيهههسٜ ازشي -1

ٝ  آ  ددًد اػتجددبس سديددف حطددبة      شددىُبد مدد يپاي لههبٖ٘ٛ ثس٘بٔههٝ پههٙدٓ اغههت،     ٖ اقههالح نههٕٗ ثٛدخهه

 .رخيشٌ اسصي اص دي طشس مىبثغ ي مظبسس حزس  شدد

 ٞبي دِٚتي  ؾسوت -2

 حههٛشٜ ٘فههت ٚ   يٝ ٌههرازيس ثّٙدٔههدت غههسٔب يُ تههبثيههثههٝ دِ: حههٛشٜ ٘فههت ٚ ٌههبش   يٝ ٌههرازيغههسٔب

پيشدددىُبد ، 1389ٗ حهههٛشٜ دز ثٛدخهههٝ غهههبَ يههها اػتجهههبزات يٗ وهههبفيٌهههبش ثهههس التكهههبد وؿهههٛز ٚ ػهههدْ تهههبٔ 

بفتددٍ يض ي ددًد كددٍ تددأميه مطمددئه اػتجددبس ايدده حددًصٌ دس ثًد ددٍ مشددخض ي ثددٍ طددًست تخظدد      مدد 

 . شدد  تلم

   اِحػههبة دز ؾههسايى زوههٛدي ثههٝ     پسداخههت غههٛد غههٟبْ ػّههي   : اِحػههبة ؾههسوتٟب  غههٛد غههٟبْ ػّههي

 ِٛ ٞههب دز خجههساٖ   ٓ اش ؾههسوتدزيبفههت ايههٗ زلهه . ٞههب تهه ثيس ٌههراز اغههت   ٛي ؾههسوتيههؾههدت ثههس ٔههديسيت پستف
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      ٝ پيشددىُبد . ٌههرازي ٚ اؾههتغبَ ٘ههبًّٔٛة اغههت   وػههسي ثٛدخههٝ اثههس دازد أههب آثههبز ثّٙههد ٔههدت آٖ ثههس غههسٔبي

 . ًد كٍ ايه سديف حزس  شدد م 

 :ٞب ٞدفٕٙد وسدٖ يبزا٘ٝ -3

ٞههصاز ٔيّيههبزد زيههبَ ثههساي پسداخههت ٘مههدي ثههٝ خب٘ٛازٞههب ٚ         110ثيٙههي وػههسي حههدٚد    ثههب ٔالحظههٝ پههيؽ  

 ٛ ٞهههبي تِٛيهههد ٚ اقهههالحبت ٔهههستجى ثهههب غهههبختبز     دخهههٝ دز غهههبشٚوبز حٕبيهههت اش ثٍٙهههبٜ  ػهههدْ ؾهههفبفيت ث

لددبوًن َذفمىددذ   11ي  8، 7 ددًد پددس اص تؼيدديه دددبصيكبس دليددك ا ددشاي مددًاد       پيشددىُبد مدد  ا٘ههسضي، 

 .َب ثٍ تظًيت ثشدذ َب ، اػتجبسات َذفمىذي يبساوٍ  ذن يبساوٍ

 ؾفبف غبشي ثٛدخٝ -4

ٝ    ٞههٓ دز يههسح ) ٔتفسلههٝ ٞههبي  دز چٙههد غههبَ اخيههس اػتجههبزات زديههف      ٞههبي  ٞههبي ػٕسا٘ههي ٚ ٞههٓ دز ٞصيٙهه

ٞههبي ٔتفسلههٝ، دز ثّٙههد ٔههدت ٞصيٙههٝ ٔههديسيت وؿههٛز زا     زؾههد زديههف . ثههٝ ؾههدت زؾههد وههسدٜ اغههت  ( خههبزي

 دددًد كدددٍ  پيشدددىُبد مددد . دٞهههد ٞهههبي ػٕسا٘هههي زا افهههصايؽ ٔهههي دٞهههد ٚٞصيٙهههٝ اتٕهههبْ يهههسح افهههصايؽ ٔهههي

ددددبصي  دددًوذ ي دس طدددًست   س دددفب 21ي  19، 18، 15، 12َدددبي متفشلدددٍ ريدددل  دددذاي     سديدددف

 .مشخض  ذن ػذا تحمك حزس  ًوذ

 ٚاثػتٍي ثٝ ٘فت -5

         ٝ تههس  ثههب افههصايؽ ليٕههت ٘فههت ٚ اغههتفبدٜ وبٔههُ اش آٖ دز ثٛدخههٝ، ثههٝ تههدزيح التكههبد وؿههٛز ثههٝ ٘فههت ٚاثػههت

دالزي اغههت أههب ثههٝ دِيههُ ثههيؽ     80، ٞههس ثؿههىٝ ٘فههت   1390زغههٓ ايٙىههٝ ٔجٙههبي ثٛدخههٝ    ػّههي. ؾههدٜ اغههت 

دالز دز ٞههس  95بزف وههُ ثٛدخههٝ ثاٛاٞههد تحمههك پيههدا وٙههد ثبيههد ٘فههت حههدٚد         ثههسآٚزد ٔٙههبثغ، اٌههس ٔكهه   

ٝ . ثؿهههىٝ ثبؾهههد تهههس اش  دز ايهههٗ قهههٛزت التكهههبد ايهههساٖ دز چٙهههد لهههدٔي ثػهههيبز ؾهههديد ثهههبشاز ٘فهههت ٚاثػهههت

ثههسايٗ . دالز لههساز ٔههي ٌيههسد ٚ التكههبدي ايههساٖ ثههٝ ٘ٛغههب٘بت ٔههي ؾههٛد        100ثٛدخههٝ ثههب ٞههس ثؿههىٝ ٘فههت     

ًد ددٍ كددل كشددًس ثددٍ دددطح  كددبَ  پيددذا كىددذ كددٍ دس طددًست   ددًد كددٍ دددمف ث پيشددىُبد مدد اغههبظ 

 .دالس وجب ذ 80تحمك كبمل ثًد ٍ كل كشًس، ليمت وفت فشاتش اص 
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