
تحلیل کلیات  الیحِ  

 99بَدجِ 

 :  تهیه و تدوین
 دکترابراهیم بهادرانی 

 98آذر



 کِ ،ؾاهل ٍاضُ ّا ٍازلاهی تسًاهِ ای یکػالِ  اغت   :تؼسیف تَدجِ 

                      .ازتثاط هی دّدّصیٌِ ّا  زا تِ اّداف  هؼیي  -

 ػثازت اغت اش ، : تَدجِ زیصی

 .هٌاتغ هالی  تِ اّداف اًػاًیتثدیل  -

 

                                                                  



آًچِ اش گفتِ ّای هػئوَلیي غئاشهاى تسًاهئِ هؿئیف هئی ؾئَد                 

 :اّداف تَدجِ دز غال آتی ػثازتٌد اش

 دزقد 2تِ هیصاى زؾد التكادی  -1

ٍتیكئیف دز آهئد ًفتئی تئِ     کاّؽ ٍاتػتگی تِ دزآهد ًفتئی   -2

 عسحْای ػوساًی

 یک هیلیَى ًفسیاؾتغال شائی  -3

 کاّؽ غغح تَزم -4

99اّداف تَدجِ   

  



99زٍیکسد تدٍیي تَدجِ غال   

( جلَگیسی اش چاج اغگٌاظ)ػدم تاهیي ّصیٌِ ّا تا پَل پس لدزت -1  

کاالّا ٍ خدهات دٍلتیلَگیسی اش افصایؽ لیوت ج -2  

تَهاًی تسای کاالّای اغاغی ٍ دازٍ 4200تاهیي ازش اغتوساز  -3  



 1399سال با بَدجِ 1398سال صَرت هقایسِ بَدجِ هصَب  -
 (مبالغ به هزار میلیارد تومان)

 ؾسح
تَدجِ هكَب 

 1399غال 

تَدجِ 
 1398هكَب 

دزقد زؾد 
 ًػثت 99تَدجِ 

 98تَدجِ تِ 

 14 1744 1988 تَدجِ کل کؿَز

 16/2 1277 1484 تَدجِ ؾسکتْای دٍلتی

 8  448 484 تَدجِ ػوَهی دٍلتی

 11/3 71 79 دزآهد اختكاقی دغتگاّْا

 - (53) (59) دٍتاز هٌظَز ؾدُ الالمکػسهیؿَد

 8/3 520 563  دٍلت تا هحاغثِ دزآهد اختكاقی تَدجِ ػوَهی 



دزآهدّای 
:  هالکیت دٍلت

30/5 

:  درآهدّا

261 

دزآهدّای 

195: هالیاتی  

 ٍاگرازی
 دازائیْای 

 99:  غسهایِ ای 

ٍاگرازی 
دازائیْای 

 125: هالی

فسٍؼ 
 80: اٍزاق

 ّشار هیلیارد تَهاى

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است  

فسٍؼ ؾسکتْای  
 11/5: دٍلتی

اغتفادُ اش  
قٌدٍق تَغؼِ 

 30: هلی

 3: غایس

 35/5: غایس

:  فسٍؼ ًفت

48/3 

فسٍؼ اهَال 
هٌمَل ٍ غیس 

 1: غایس  49/5: هٌمَل

تَدجِ ػوَهی  

 484: دٍلت



ر آ م هد ا

د  261.1 

 دزآهدّای
 هالیاتی

 دزآهدّای ًاؾی 195
 اش کوکْای
 اجتواػی

0 

 دزآهدّای
 حاقل اش هالکیت

 دٍلت
 دزآهد حاقل اش 31

 فسٍؼ کاال ٍ
 خدهات

11 

 دزآهدّای
 حاقل اش جساین

 ٍ خػازات
5 

 دزآهدّای
 هتفسلِ

19  

 دزآهدّا

261 

دزآهدّا - 1: هٌاتغ الیحِ تَدجِ  ّشار هیلیارد تَهاى 

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است  



 1399سال با بَدجِ 1398هصَب سال صَرت هقایسِ بَدجِ  -
 (مبالغ به هزار میلیارد تومان)

 ؾسح

الیحِ 
تَدجِ 

غال 
1399 

تَدجِ 
هكَب غال 

98 

 99دزقد زؾد 
تَدجِ تِ ًػثت 

98 

 -37/6 158 99 %(20)ٍاگرازی دازائیْای غسهایِ ای -ب

 -66/2 143 48/3 %(49)ًفتی اشقدٍز ًفت ٍ فسآٍزدّْای حاقل هٌاتغ

 تساتس 12/37 4 49/5 %(50)هٌمَل غیس هٌمَل ٍ  فسٍؼ ٍ ٍاگرازی اهَال

 %(1)ٍاگرازی عسحْای تولک دازائیْای غسهایْای
 اقالحات هجلع 

1 
 

1 
10 

- 



 1399الیحِ بَدجِ سال با 1398هصَب صَرت هقایسِ بَدجِ  -
 (مبالغ به هزار میلیارد تومان)

 ؾسح

تَدجِ 
هكَب غال 

1399 

تَدجِ غال 
98 

دزقد زؾد 
ًػثت تِ 99

 98تَدجِ 

 تساتس 2/45 51 125 %(26)هالی ٍاگرازی دازائیْای  -ج

 81/8 44  80 %(64)اٍزاقفسٍؼ 

 تساتس 3/19  3/6 11/5 %(9)دٍلتیفسٍؼ ؾسکتْای 

  اغتفاد4/4ُ 30/2 %(24)هلی اغتفادُ اش قٌدٍق تَغؼِ 
 اشقٌدٍق ٍغایس

  تساتس 6/86

  - -  3 %(3)هالیغایس ٍاگرازی دازائیْای 



 1399الیحِ بَدجِ سال با 1398سال هصَب صَرت هقایسِ بَدجِ  -
 (مبالغ به هزار میلیارد تومان)

 ؾسح
تَدجِ هكَب 

 1399غال 
 98تَدجِ غال 

 99دزقد زؾد 
ًػثت تِ تَدجِ 

98 

 8/04 448 484 %(100: )هكازف

 4/26 352 367 %(76)جازیّصیٌِ ّای 

 4/48 67 70 %(14)ّصیٌِ ّای ػوساًی

 62/07 29 47 %(10)تولک دازائیْای هالی 



 ّصیٌِ ّا

484 

ّصیٌِ ّای  
 ػوساًی

70 

ّصیٌِ ّای 
 جازی 

367 
 
 

خالف تولک 
 دازائیْای هالی 

47 

ّصیٌِ ّا - 1: هكازف الیحِ تَدجِ  ّشار هیلیارد تَهاى 

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است  



ّصیٌِ ّای 
 جازی 

367 

 جثساى خدهات
 کازکٌاى

حك تاش ًؿػتگی  95
 ٍزفاُ اجتواػی

131 

ّصیٌِ ّای اهَال 
 ٍ دازایی ّا

یازاًِ ٍکوکْای  9
 تالػَل

9 

26 

 غایس ّصیٌِ ّا

97  

ّصیٌِ ّا - 1: هكازف الیحِ تَدجِ  ّشار هیلیارد تَهاى 

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است  

ُ اس  استفاد
خدهات  اٍ   کاالّ 

 



1- بَدجِ شزکتْا : هقایسِ بَدجِ شزکتْا ، باًکْا ٍهَسسات اًتفاعی باهالکیت 
  6/36با ًزخ ثابت ، هَید رشد(1370)درصدبا سال آغاس خصَصی ساسی 50بیش اس

اگسچِ دز   .بزابزی،با ًزخ ثابت ٍ ًشاًدٌّدُ شکست در خصَصی ساسی ، هیباشد

دزقد کل تَدجِ ٍ کوتس اش تَزم اغت 14زؾددازد کِ تیؿتس اش %  16/2غال آیٌدُ   

                                                                                                            

 بزرسی اجشاء تشکیل دٌّدُ بَدجِ سال 99

1370بَدجِ  شزح  
(هیلیارد تَهاى)  

بَدجِ با در ًظز  
  29گزفتي تَرم 

(ّشار هیلیاردتَهاى)سالِ  

الیحِ بَدجِ 
99سال  

(ّشارهیلیاردتَهاى)  

هیشاى 
رشد    

(درصد)  

 سْن بَدجِ 
بِ کل بزهبٌای  

(درصد)1370  

سْن بَدجِ بِ کل  
  1399بزهبٌای

(درصد)  

 100 100 492 1989 336 2072 کل تَدجِ

 75 60 636 1484 201 1206 ؾسکتْا

 13 40 235 485 145 866 ػوَهی



 :  ًؿاًدٌّدُ  1370همایػِ تَدجِ ػوَهی تا غال ، بَدجِ عوَهی کشَر -2

:  غال گرؾتِ هیثاؾد تٌحَیکِ 29ػدم تَجِ تِ تیكیف تْیٌِ، دز عَل -

دز همایػِ تا زلن تاثیس دادُ ؾدُ تَزم دز غالْای هرکَ زتایػتی تَدجِ 

ّصاز  484ّصاز هیلیازد تَهاى هی ؾد  دز حالیکِ    145ػوَهی هؼادل 

تئیؽ  ( دزقئد 235)تساتئس   2/35هؼادل هیلیازد تَهاى ؾدُ اغت کِ 

 اشزلن هحاغثِ ؾدُ هی تاؾد 

کِ تا تَجِ تِ پیؽ تیٌی دزقد اغت  8دز غال آیٌدُ ، زؾد تَدجِ ػوَهی  -

 پیؽ تیٌی ؾدُ اغت  دزقد اًمثاضی،  24هؼادل   دز قدی تَزم، 32

 بزرسی اجشاء تشکیل دٌّدُ بَدجِ سال 99



 :دزآهدّای هالیاتی -3

تَهاى ّصاز هیلیازد  195هؼادل ، دزآهد ّای هالیاتی 99دز غال  -

ّصازهیلیازد تَهاى آى ًاؾی اش دزآهد گوسکی  20تسآٍزد ؾدُ کِ 

ّصازهیلیازد تَهاى آى هستَط تئِ غئایس دزآهئدّای     175 اغت ٍ

ّئصاز هیلیئازد تَهئاى     150کِ ایي زلن دز همایػِ تا هالیاتی اغت 

دزقد افصایؽ ًؿئاى   16/6حدٍد  98دزآهد هالیاتی هكَب غال 

 :دز ایي خكَـ گفتٌی اغت کِ  هی دّد

 - بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:



 اغتدز ؾسایظ زکَد تَزهی التكاد کؿَز  -1-3
جلَگیسی اش فساز هالیاتی ٍحرف ٍیا کاّؽ  توْیدات کافی  تسای  -2-3

 دز ًظس گسفتِ ًؿدُ اغت هؼافیتْای هالیاتی
ًػثت تِ دز آهد هالیاتی تؼدیل ؾدُ تَغظ غساى غِ لَُ دزغئالجازی       -3-3

 .دزقد، افصایؽ ًؿاى هی دّد 37ّصاز هیلیازد تَهاى، 127، تِ هثلغ 

تاتَجِ تِ هساتة فَق  ، تحمك دز آهئدّای هالیئاتی هٌئدزج دز الیحئِ،               
ٍ فؿاز تیؿتسی تسهالیات دٌّدگاى ّویؿئگی  ، ٍازد  تا هؿکل هَاجِ تَدُ 

 .خَاّد ؾد

 - - بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:
 



 ( :قادزات ًفت)  هٌاتغ حاقل اشٍاگرازی دازائیْای غسهایِ ای  -4
اػالم زئیع هحتسم غاشهاى تسًاهِ دز ًؿػت هغثَػاتی،قادزات ًفت عثك -1-4

دز ًظس گسفتِ دالز  50هؼادل یک هیلیَى تؿکِ ٍتِ لیوت ّس تؿکِ تسای غال آیٌدُ 
اغت تیؿی اش ایي دزآهد ازشیؾدُ   

 تَهاى تسای ٍازدات کاالی اغاغی ٍدازٍ تیكیف، 4200تِ لیوت ّس دالز -
 هحاغثِ ؾدُ اغت  ٍ هاتمی  تِ ًسخ ًیوائی -
هیلیازد دالز،ٍغْن دز آهد  11دزآهد ازشی دٍلت،  هؼادل : تٌا تِ گفتِ ٍی-2-4

هیلیئازد   8هیلیازد دالز ٍ قٌدٍق تَغؼِ هلی هؼادل  3/2ؾسکت هلی  ًفت هؼادل 
 هیلیازد دال ز اغت   22/2جوغ ایي ازلام هؼادل . دالز  هی تاؾد

 

 - بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:



غئْن  الیحِ تَدجِ  1گفتٌی اغت کِ تِ هَجة تٌد الف تثكسُ -3-4

کِ حکایت اش تؼییي ؾدُ % 20قٌدٍق تَغؼِ هلی اش ایي هحل هؼادل 

 هیلیازد دالز، تاتت غْن قٌدٍق دازد 4/44

تاتَجِ تِ ؾسایظ فؼلی،ػلیئسغن هلحئَػ داؾئتي قئادزات      -4-4

هیؼاًات ًفتی  ٍ گاش ٍ ًیص فسٍؼ زیالی ًفت تِ تْای تیي الوللئی تئِ   

هؼادل یک هیلیَى تؿئکِ دززٍش ،  تسخی اش قٌایغ، ػولی ؾدى قدٍز 

 تا هؿکل هَاجِ خَاّد تَد

-  

 

 - بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:



تا ٍجَد اػالم کاّؽ دز آهد حاقل اش قادزات ًفت دزتَدجِ غال آیٌدُ ،غْن دز آهئد   -5-2

 108/5ّای دٍلت اش ایي هحل تا احتػاب اغئتفادُ اش هٌئاتغ قئٌدٍق تَغئؼِ هلئی ، هؼئادل       

 . کل تَدجِ ٍتِ ؾسح  شیس اغت 22/4هیلیازدتَهاى ٍهؼادل 

 - تحلیل درآهدّاٍسایز هٌابع تاهیي اعتبار:
 

 هثلغ زیالی ؾسح
 (ّصاز هیلیازد تَهاى)  

   48/3 (1تٌدب تثكسُ)ًفت دز تَدجِ  قادزات دزآهدهػتمین حاقل اش

تػْیالت ازشی تِ عسحْای خاـ             قٌدٍق تسای اػغای اغتفادُ اش هٌاتغ
 30/2 (هیلیازد یَز3/425ٍهؼادل   4تٌد ُ تثكسُ )

   40 ( 1 تٌد ٍ تثكسُ)تییف تیؿی اش ًفت قادزاتی تِ علثکازاى 

 108/5 جوغ



 :هٌاتغ حاقل اش ٍاگرازی دازائیْای هالی -5

، اش هحل اًتؿئاز ٍفئسٍؼ   ّصاز هیلیازد تَهاى فسٍؼ  80هؼادل  -1-5

ّئصاز   40حئدٍد  اًَاع اٍزاق هالی پیؽ تیٌی ؾدُ اغت ٍ دز هماتئل،   

هیلیازد تَهاى ًیص تاتت  تاش پسداخت اقل ٍغَد  اٍزاق قادزُ دزگرؾئتِ   

 :الشم ترکس اغت کِ.دز ًظس گسفتِ ؾدُ اغت 

ّصاز هیلیازد تَهاى تئَدُ    34، حدٍد  98هاِّ غال  8ػولکسد  -2-5

 ّصاز هیلیازد تَهاى خَاّد ؾد 51کِ غالیاًِ هؼادل 

 - بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:
 



ِ ایي اهس تدٍى  -3-5 ، تئاهیي هئالی   تؼویك ٍتَغؼِ  تاشاز غئسهای

تٌگاّْا اش عسیك هسا جؼِ تِ ایي تاشاز زا هؿئکل تئس خَاّئد کئسد              

تا هلحَػ داؾئتي غئَد هتؼلمئِ تئِ     )ّوِ غالِ، اش ایي تاتت-4-5

 .تدًثال خَاّد داؾت ، افصایؽ تدّی دٍلت زا ،(اٍزاق

هكسف ّصیٌِ ّای جازی اختكاـ یاتئد  چٌاًچِ ایي هٌاتغ تِ -5-5

 .ِ خَاّد ًوَدزا دزغالْای آتی تا هؿگل هَاجهٌاتغ دزآهدی دٍلت 

 - بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:



ّصاز هیلیازد تَهاى کػسی تساش ػولیئاتی   106حدٍد 99دز غال -6

 پثؽ تیٌی ؾدُ اغت کِ(ّصیٌِ جازی -دزآهد)

ّصازهیلیازد تَهئاى اش هحئل ٍاگئرازی دازائیْئای غئسهایِ       29

ّصازهیلیئازد    77ٍ ( فسٍؼ اهَال هٌمَل ٍ غیس هٌمئَل ػودتاً )ای

ػودتا اش عسیئك فئسٍؼ   )تَهاى اش هحل ٍاگرازی دازائیْای هالی 

 تاهیي ؾدُ اغت(اٍزاق

 -- بزرسی اجشائ تشکیل دٌّدُ بَدجِ:



 هٌاتغ

484.6 

 29: خالص دارائیْای سزهایِ ای

 -106: تساش ػولیاتی

 ّصاز هیلیازد تَهاى

د ه آ ر  د

261 

 ٍاگذاری دارایی

 99سزهایِ ای  

 ٍاگذاری دارایی هالی
125 

 هكازف

484.6 

ا ّ  ِ ٌ ی ش ّ 

367 

 تولک دارایی سزهایِ ای

70 

 ٍاگذاری دارایی هالی
 78: خالص دارائیْای هالی 47

1399تزاس الیحِ   



دز تْیِ ٍتٌظئین تَدجئِ   هؿازکت ًدادى تیؽ خكَقی ٍتؼاًٍی  -1

 پیؿٌْادی ػلیسغن تسخالف غالْای لثل  

ٍتْیِ ٍتٌظئین تَدجئِ   ػدم تَجِ تِ هثاًی تَدجِ زیصی ػولیاتی  -2

 تساغاظ تَدجِ هكَب غال جازی

 :اشجولِػدم تَجِ تِ تکالیف تؼییي ؾدُ دز لاًَى تسًاهِ ؾؿن -3

 کاّؽ حجن دٍلت-

 دز حد لاتل  اًتظازٍاگرازی کازّا تِ تیؽ خكَقی ، تؼاًٍی ػدم - 

 - ًتیجِ گیسی :



 قالح ًظام تاًکیػدم ا-

خسٍج اش ؾسایظ زکَد تَزهی ٍ زًٍك تَلید  دز الیحِ تَدجِ ،تسای -4
 زاّکاز جدی ازائِ ًؿدُ اغت

  دزقد ّصیٌِ تَدجِ 20دغتگاّْای هَاشی حدٍد گفتِ هی ؾَد کِ  -5

تسای حرف تَدجِ ایي دغتگاّْا ، زاّکازخیلی  زا افصایؽ دادُ اًد،  

 جدی ،دزتَدجِ دز ًظس گسفتِ ًؿدُ اغت

 

 

 

 - ًتیجِ گیسی:



تِ تؼد ، تِ ؾسح جدٍل  91اش غال دزقد  ٍاتػتگی تَدجِ تِ دز آهد ّای ًفتی -6
 شیس هی تاؾد  

 99 98 97 96 95 94 93 92 91 عملکرد سال

درصد درآمد 

نفتی به کل 

 بودجه

40 42/4 36/8 35/1 27/1 29/9 26/1 22/4   

 دزقد کاّؽ دادُ اغت 13/7هكَتِ غساى غِ لَُ ایي زلن زا تِ  98دز غال  -1
  
 

ًتیجِ گیسی  -  

31/3 



اجئسای پسٍضّئای    ،تثثیت لیوت اًئسضی ، اّؽ ًسخ ازش حمیمیک -7
ٍهَازدی اش ایي لثیل زا دزغیاغتگرازی ّئای تَدجئِ   هػکي دٍلتی  

 غال آیٌدُ ، ؾاّد ّػتین  
دز غال آیٌئدُ ،   کػسی تَدجِپیؽ تیٌی هی ؾَد ػَاهل هَثس دز  -8

 تؿَد افصایؽ تَزم ٍدز ًتیجِ  هَجة افصایؽ حجن ًمدیٌگی
اهکاى ٍاگرازی حَشُ ّای ًفتی دزهٌئاعك هیتلئف ،تئِ تیئؽ      -9

الئدام  تِ ؾسط ػولئی ؾئدى    هدًظس لساز گسفتِ اغت کِ  غیسدٍلتی
 .هثثتی اغت

ًتیجِ گیسی  -  



کِ ایجاد تماضا تسای پیواًکازاى ٍ فؼاالى التكادی هی کٌد،  تَدجِ ػوساًی  -10

ّصاز   4ّصاز هیلیازد تَهاى دز ًظس گسفتِ ؾدُ کِ ًػثت تِ غال جازی حدٍد  70

 32هیلیازد تَهاى افصایؽ ًؿاى هی دّدلیکي تا دز ًظس گسفتي پیؽ تیٌی تَزم 

اػتثازات ایي تیؽ ًػثت تِ لیوت ثاتت کاّؽ یافتِ اغتدزقدی   

اغتفادُ اش تَدجِ ػوساًی تِ ػٌَاى غَپاج اعویٌاى  :گفتٌی اغت کِ -

تساتس  : تیكیف تَدجِ جازی  ّوِ غالِ ػسف ؾدُ اغت تِ ًحَیکِ 

(95-90غالْای )تسزغیْای هسگص پطٍّؿْا  ، دز غٌَات گرؾتِ  

ًتیجِ گیسی -  



 55تا  50ٍتَدجِ ػوساًی تیي  دزقد 95الی  90تَدجِ جازی تیي  

تیكیف دادُ ؾدُ اغتدزقد   

، حرف یازاًِ دّکْای تئاال جاهؼئِ   ػلیسغن الصام لاًًَی هثتی تس -11  
 اثسی اش اجسای ایي لاًَى  دزالیحِ تَدجِ غال آیٌدُ هؿاّدُ ًوی ؾَد

 4200تا تیكیف ًسخ ازش دٍلت ٍازدات کاالّای اغاغی ٍدازٍ زا  -12
کِ هػوَلیي اذػاى دازًد کِ ایي اهئس فػئادشا   تَهاًی اداهِ خَاّد داد 

 هی تاؾد

ًتیجِ گیسی -  



تمَیئت  ، غْل ٍ آغاى کسدى ؾسایظ کػة ٍ کازّدف تَدجِ ، تایػتی  -1
تسعسف کسدى ٍ تسعسف کسدى ؾسایظ زکَد تَزهی ، تَلید ٍ غسهایِ گرازی

، تاؾد تٌاتسایي پیؿٌْاد هی ؾَد کازگسٍّی تئا  چالؿْای هَجَد دز التكاد
 ؾسکت ًوایٌدُ تیؽ خكَقی ًػثت تِ ایي اهس الدام ًواید

دز ٍالؼی ٍ ؾفاف  ٍلاتل حكَل ازلام تَدجِ اش ًظس هٌاتغ ٍ ّصیٌِ ّا،  -2
ٍاش تكَیة تثكسُ ّایی کِ اػدا آى دز جداٍل آٍزدُ ًؿدُ ًظس گسفتِ ؾَد
(4هثال تٌد ُ تثكسُ )خَددازی ؾَد  

 

زاّکازّای پیؿٌْادی-  



ًظیسغسکَب لیوتْا ٍتیكیف  ًسخ ازش پاییي تس ، پیؿٌْادّای فػادشا اش -3
  ؾَد هؼمَل اًجام عسق ،اش لیوتْاتا افصایؽ ٍهثازشُ  اش ًسخ تاشازجلَگیسی

دز ؾئسایظ حػئاظ   افصایؽ قادزات  ٍ جلَگیسی اش لاچاق کاالّوچٌیي 
 کًٌَی دز اٍلَیت لساز گیسد

ٍ فمظ تاهیي هالی فسٍؼ اٍزاق جْت تاهیي ّصیٌِ جازی خَددازی  اش-4
ٍ دز حد اهکاًات هالی هَجئَد دز  ّصیٌِ عسحْای دازای تَجیِ التكادی 

 تاشاز غسهایِ اغتفادُ ؾَد
 ؾَدًتیجِ آى افصایؽ تَزم ٍ زکَد تاؾد،خَدازی اشّسگًَِ الدام کِ -5
 

زاّکازّای پیؿٌْادی-  



ؾَدًتیجِ آى افصایؽ تَزم ٍ زکَد تاؾد،خَدازی الدام کِ اشّسگًَِ -6  
ؾسکتْا کِ حدٍد ّصاز هیلیازد تَهاًی تَدجِ  1484ّصیٌِ تا تَجِ تِ  – 7

غِ تساتس تَدجِ ػوَهی کؿَز اغت قسفِ جَئی دز ّصیٌِ ایي ؾسکتْا   
، هی تَاًد زا ّگؿای تٌظین تْیٌِ تَدجِ کؿَز تا ؾد تِ ّویي جْت 

کازگسٍّی هتؿکل اش ًوایٌدگاى  ٍشازت اهَز :  پیؿٌْاد هی ؾَد کِ
التكادی ٍدازایی،هسکص پطٍّؿْای هجلع ، اتاق تاشزگاًی، غاشهاى 

حػاتسغی ٍغاشهاى تسًاهِ ٍتَدجِ ،تَدجِ ایي ؾسکتْا زا تاشًگسی ًوَدُ 
 ٍاقالحات الشم زا ازائِ ًوایٌد

زاّکازّای پیؿٌْادی-  



زاّکازّای پیؿٌْادی-  

جْت اغتفادُ عسحْای غیسدٍلتی هتماضی اغتفادُ اش تػْیالت هالی خازجی     -8
ٍلی تِ ػلت غیتگیسی ایي کاز تا اًجام ًوی  ، ٍشاز ت التكاد ضواًتٌاهِ قادز کٌد 

( 3تٌد الف تثكسُ )ؾَد تایػتی ایي اهس تػْیل ؾَد   
دز لاًَى تسًاهِ ؾؿن تَغؼِ ، دٍلت هَظف ؾدُ تسای پَؾؽ خغسات ،  -9

دز تَدجِ ّای غٌَاتی پیؽ  افصایؽ غاالًِ  تیؽ اش دُ دزقد لیوت  ًسخ ازش زا 
تیٌی کٌد کِ تثكسُ هتٌاظس تا تاهیي اّداف ایي حکن ، پیؿٌْاد ًؿدُ اغت کِ تا  

ّوچٌیي غایس تٌد ّای الصام آٍز دز  (  46تٌد ت هادُ )یػتی پیؽ تیٌی ؾَد  
 لاًَى تَدجِ اجسایی ؾًَد 

لاًَى زفغ هَاًغ تَلید زلاتت پریس ، تایػتی ٍضؼیت 1تساغاظ تٌد ج هادُ -10  



زاّکازّای پیؿٌْادی-  

 ٍ هغالثات دٍلت ٍؾسکتْای دٍلتی تایػتی  ّوصهاى تا ازائِ الیحِ تَدجِ ، گصازؼ ؾَد 
: دزیکی اشگصازؾات پیَغت الیحِ تَدجِ،تدّی تِ پیواًکازاى ٍهؿاٍزاى خكَقی  

ّصاز هیلیازد تَهاى تَدُ  186حدٍد  97دز پایاى اغفٌد  -10 -1  
ّصاز هیلیازد تَهاى زغیدُ اغت  235دزقد زؾد تِ  27دزفكل تْاز تا  - 2-10  
هتؼلك تِ دٍلت اغت  (ّصاز هیلیازد تَهاى  171) دزقد آى  73حدٍد    -3-10

دز قد زؾد ًوَدُ اغت  33کِ ًػثت تِ اغفٌدهاُ حدٍد   
الیحِ  ،همسزؾدُ تا تدّی دٍلت تِ ایي تیؿْا  اش هحل   2تثكسُ  2دز تٌد الف 

ٍاگرازی اهَال دٍلت ٍؾسکتْای دٍلتی ٍاٍزاق پسدخت ؾَد کِ اهکاى آى ضؼیف  
:تٌظس هی زغد الشهػت دز ایي زاتغِ   

چازُ اًدیؿی ػاجل  ؾَد   -  
د،تا تَجِ تِ ّصیٌِ تاالی ػدم پسداخت توَلغ هغالثات ، پیؽ تیٌی ؾَد ّصیٌِ دیس کس  -  



زاّکازّای پیؿٌْادی-  

ّصاز هیلیازد تَهاى   11/5هٌاتغ حاقل اش ٍاگرازی ؾسکتْای دٍلتی  هؼادل  - 11
تساتسپیؽ تیٌی ؾدُ اغت دز   2/4حدٍد  98پیؽ تیٌی ؾدُ اغت کِ ًػثت تِ غال 

ّصاز   2/9حدٍد 98هاِّ 8حالیکِ هیصاى ػولکسد ٍاگرازی ؾسکتْای دٍلتی دز 
 هیلیازدتَهاى تَدُ اغت 

تا تَجِ تِ تَلفات پی دز پی ٍاگرازی  ٍهماٍهت تسخی دغتگاّْا دز زًٍدٍاگرازی  
تحمك ایي زلن دز ؾسایظ فؼلی هؿکل تِ ًظس هی زغد  ٍ تا یػتی توْیدات الشم  

 تسای ایي اهس پیؽ تیٌی ؾَد
هیلیازد یَزٍ اش   3/42تِ دٍلت اجاشُ دادُ ؾدُ کِ هؼادل  4دز تٌد ُ تثكسُ  – 12

عسح  15هٌاتغ قٌدٍق  تَغؼِ هلی دز لالة تػْیالت ازشی ٍتا تضویي دٍلت ، تسای 
:دٍلت  اختكاـ یاتد ، دز حالیکِ   



زاّکازّای پیؿٌْادی-  

:اغتفادُ اشهٌاتغ قٌدٍق هٌحكس تِ تساغاظ لاًَى اغاغٌاهِ قٌدٍق ،     
اػغای تػْیالت تسای تَلیدٍ تَغؼِ غسهایِ گرازی ،قادزات خدهات فٌی ٍهٌْدغی  

، خسیدازاى کاالّای قادزاتی ایساى ، غسهایِ گرازاى خازجی دز ایساى،                
غسهایِ گرازی دز تاشازّای هالی ٍپَلی خازجی   ٍتاهیي ّصیٌِ ّای قٌدٍق،          

.پیؽ تیٌی ؾدُ اغت   
اغتفادُ اش هٌاتغ قٌدٍق ٍتسای تاهیي ٍایي دز حالیػت کِ قسیحا اػالم ؾدُ کِ  

هی  ّصیٌِ ّای ػوساًی ٍجازی ٍتاشپسداخت تدّی ّای دٍلتی تِ ّس ؾکل هوٌَع  
 تاؾد

 قدٍز ایٌگًَِ  هجَشّا دز الیحِ ، تاػث اًحساف دز ًحَُ هكسف هٌثغ قٌدٍق هیؿَد
.لرا از جح اغت کِ ایٌگًَِ هجَشّا دز الیحِ حرف ؾَد   

هَفك تاؾید                                                                                                                                                                           


