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 تعاليبسمه
  مقدمه 

جرصا    61هس و مؤساااسا انتعس ی واباات  ب  جول  سا    هسی جولتی، بسنک شارت  ، بدجه 1401براساس  يحه  بدجه  

هسی گذشات ، بسيررح  سا   را از بدجه  تل  ان  و همچدن ساس از تل بدجه  ساس  یحد   توادر را ب  ددج ادتصاسا جاج 

هسی جولتی ب  بخش دصادصای و رف  قسندن اساسسای جردصادا واگذاری شارت   44توادر جارن   اح  بردف  اصال  

هرحسن هسی جولتی جر  هسی سادداری اسا    فو  بر اح ،   ب بررسای بدجه  شارت سا   ین س جر بدجه برای تسهش  

اسا  ت  همدار  مدرج   ی اسافمی از جحرر ناسا م   و قسبل رده یجر مجلس شادرا  ساسين  رصادح  بدجه  بررسای و

نظسرا و بررسای جق قی بر  ملارج  سا   ررات  بس وهدج سا   بسيی ین از بدجه  تل توادر، ه    انتقسج تسرشادسساسن ا

ج  قرار  هسی زحسنهسی جولتی جر رجحف شارت رع اج زحسجی از شارت ر ساسل   هسی جولتی وهدج ن ارج و هشارت  بدجه 

اح  مدضاد  مدرج انتقسج شا ح  رس س مجلس شادرای جارن  و جردصادا نستسریم ی ددج ن   ب  تاای سسساخرد ن ااتد    

ن     ب  مجلس شادرای اسافمی  1401تم اا دن برنسم  و بدجه  جر هرحسن رق ح  يحه     اسافمی، وزحر اقتصاسج و رس س

قسندن یح   نسم    182قسندن الهسق حک ربصار  ب  مسج    براساس امااس  برای جوم   ساس  س سسی اسا  ت   و   قرار گرف 

هسی مسلی و  ملارجی ب  شاسد ب  همرا  گ ار  ارزحسبی بر مبدسی  هسی جولتی  ، بدجه  شارت (1398)مصاد   جادلی

بتدان بخوای از احراجاا بدجه    رس  گ رجبدجه ، جر ادت سر مجلس قرار میيحه   حک مس  زوجرر از مد   رهدحل   ،رعا ک 

نوسن  ین  گ ار  جحدان مهسسبسا جربسر همچد    هسی جولتی را برطر  ترج، امس ینچ  ت  ب  مجلس اراس  ش  و شرت 

انتظسر  بس شا د  فعلی  ردان  هسی جولتی جر مجلس جرسر اشااس  اسا  و نمیرسای بدجه  شارت ت  همچدسن شا د  بر  جاج

 ل رغ  احدا    هسی جولتی یم   اساا  جر گ ار  جحدان مهسساابسا جربسر   ملارج شاارت    رفع احراجاا ین را جاشاا 

شارت    101ارساس  تد  امس برای  جول  رداناات  جر م ل  مقرر قسندنی گ ار  م نظر را ب  مجلس شادرای اسافمی  

هسی  حای از تفن ماالل هسی زحسن ج   شارت سس  بس رده  ب  ینا   1 صادرا مسلی سااسبرسای شا   اراس  نوا   اسا 

هسی ، مدسبع و مصاسر  شارت شادج، جر اح  گ ار  سس از بررسایهسی جولتی اسا  ت  هر ساسل  رارار میبدجه  شارت 

و راسل ف قسندنی مربدط ب  سااسبرسای از اح   ج  جر بدجه  هسی ساسين هسی زحسنرت جولتی، ب  جيحل اساتمرار بقسی شا 

 شدج   سرجادت  می  هسشرت 

 هاي دولتی و تفاوت آن با بودجه عمومیبودجه شرکت 

اسا  ت    سج   مل سا بدرس جهد    هس و مؤساااسا انتعس ی واباات  ب  جول ، نواسنهسی جولتی، بسنک بدجه  شارت 

بدجها   مدمی جولا  شاااسمال ا تباسراری اسااا  تا  برای ما حرحا  و اماس    ،شااادجاجار  می  ه حدا   -جریما   صااادرا  با 

هسی اهراحی مصااسر  هسری حس  مرانی ب  جسااترس هس و د مسا  مدمی ب  مرجب، جر قسل   گذاری اراس  تسيساا سساا 

هسی جولتی نواسن جهد   سج   مل سا شارت  جر حک ساس  اسا ،  بدجه  شارت  ب   بسرا جحرر،  2حسب  ادتصاسا می

 
1  https://www.dmk.ir/page-news/fa/0/dorsaetoolsnewspanel/4832-G0 
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حک سس  از د ان  جول  جرحسف     هسی اهراحی نواسن جهد   مبليی اسا  ت  جساترس  مدرجنظر جرامس بدجه  ساسحر جساترس 

 1 جو مصر  دداه  تر

 1041هاي دولتی از بودجه درصدي بودجه شرکت  06 سهم 

ه ار   2231بس رق     هس و مؤساااااسا انتعس ی وابااات  ب  جول ، بسنک هسی جولتی، بدجه  شاارت 1401جر يحه  بدجه  

را جارج ت  ناااب  ب  رق     (ه ار م ل سرج ردمسن 3631)  بدجه  تل تواادرجرصاا ی از مجمد    61ساا   م ل سرج ردمسن  

  جرص ی جاشت  اس   42، رش   1400ب دی ش   برای سس   س ش

قانون بودجه  با   1401اليحه ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در هاي دولتی، بانکبودجه شرکتمقايسه منابع و مصارف  -1جدول شماره 

 ( هزار ميليارد ريال) -1400

 درصد رشد  1401اليحه  1400قانون  مصارف  درصد رشد  1401اليحه  1400قانون  منابع

 40 163 15 836 10 هزينه ها 43 305 16 411 11 درآمدها 

 61 116 72 ماليات  -8 4 69 72 اي اعتبارات هزينه

اعتبارات تملک 

 ايدارايي سرمايه
269 343 27 

درصد سود   50

 ويژه 
67 148 57 

تسهيالت بانکي و 

ساير وامهاي  

 داخلي 

 70 101 59 سود سهام 37 163 1 847

 8 19 740 618 وام خارجي 
ساير حساب هاي  

 تخصيص سود 
7 5 38- 

 7 23 661 534 دارايي هاي جاري 

بازپرداخت  

تسهيالت بانکي و 

ساير وام هاي  

 داخلي 

665 1 223 84 

 6 54 032 3 961 1 ساير دريافت ها 
بازپرداخت وام  

 هاي خارجي 
206 350 70 

 

 60 13 8 وجوه اداره شده 

بازپرداخت وديعه  

بدهي ها و ساير  

 بازپرداخت ها 

867 930 7 

هزينه هاي سرمايه  

 اي
3 261 4 804 47 

افزايش دارايي  

 هاي جاري 
62 58 6- 

  907 22 131 16 جمع

کسر ذخيره 

استهالک منظور  

 در هزينه جاري 

418 593 42 

 42 22.314 15.713 جمع کل  42 22.314 15.713 جمع کل 
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ساس   قسندن بدجه  مصاد   ت  نااب  ب   جرصا  بدج  55، سا   اح  بخش از بدجه  تل توادر  1400جر قسندن بدجه  

 هسی جولتی طی حک جه  اد ر سستی ازرا رجرب  ترج  اسا   بررسای، سا   بدجه  شارت جرصا ی   7/8رشا   ، 1399

هس و مؤساسا انتعس ی وابات  ب  جول  تمتر از  هسی جولتی، بسنک س   شرت   1400ت  رد س جر قسندن بدجه    ین اسا 

 ان    جرص  از بدجه  تل تودر را جاشت  60

 يک دهه اخير سهم شرکت هاي دولتی از بودجه کل کشور طی -2جدول شماره 

 سال 
)هزار  بودجه کل کشور

 ميليارد تومان(

ها و مؤسسات انتفاعی  هاي دولتی، بانکبودجه شرکت

 وابسته 

سهم از بودجه  

 کل)درصد( 

درصد افزايش  

نسبت به سال  

 قبل

1390 508 355 70 8/40 

1391 566 421 74 6/18 

1392 727 535 74 27 

1393 803 597 74 6/11 

1394 846 601 71 67/0 

1395 978 682 70 5/13 

1396 1152 800 69 3/17 

1397 1222 839 69 8/4 

1398 1744 1277 73 2/52 

1399 2026 1436 71 4/12 

1400 2882 1571 55 4/9 

 42 4/61 2231 3631 1401اليحه 

 1401مأخذ: قوانين بودجه ساالنه و اليحه بودجه 

 1401در اليحه  ها و مؤسسات انتفاعی وابستههاي دولتی، بانکشرکت وضعيت 

 ها و مؤسسات انتفاعي وابستهدولتي، بانکهاي شرکت تعداد  •

شرت ،   388ت  مجمد  ین س  مؤسا  انتعس ی وهدج جارج    2  بسنک و  9شرت  جولتی،    377  رع اج،  1401جر يحه  بدجه   

هسی جولتی اضسف   شرت  ب  يحه  بدجه  شرت   6،  1400و ناب  ب  قسندن بدجه     شدج بسنک و مدسا  انتعس ی می

  286شرت  جر سدز  جفس ی و امد تی،    15شرت  جر سدز  د مسا  مدمی،    5هسی جولتی،  م سن شرت از     ان ش  

  11شرت  جر سدز  ماا ،  مران، ش ری و روستسحی، حک شرت  جر سدز  سفم ،    57شرت  جر سدز  اقتصسجی،  

هسی  ت  شرت   تدد  یشرت  جر سدز  رفس  اهتمس ی فعسل   م   2،  سدز  فرهدگ، ررب   ب نی و گرجشرری  شرت  جر 

 هس جارن    جرص ی از مجمد  شرت  76امدر اقتصسجی س   
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شرت    42شرت  رسبع ، شرت  ملی گسز ب  همرا  حک رجحف فر ی و    25شرت  ملی نع  ب  همرا  حک رجحف فر ی و  

شرت    6هسی نعتی ب  همرا   شرت  جحرر( و شرت  ملی سسيحش و سخش فریورج    11شرت  گسز استسنی و    31رسبع ) 

می  76رسبع ، مجمد سً   روا ل  را  ب رگ  ارزحسبی    همچد  ،   جهد شرت   از  مهسسبسا  جحدان  گ ار   بدجه   براسس  

شرت  سسيحش نع  یبسجان،    7، رع اج اح  يحه شرت  مد رج جر  377از مجمد  ، 1401هسی جولتی جر يحه  شرت 

ملی نع  احران ب ش از  شرت   بسزرگسنی جولتی احران، ملی گسز احران، سسيحش نع  اراک، بسنک سپ ، بسنک ملی احران و  

هسی سدز  نع ، جر اح  م سن، شرت     ب  ددج ادتصسا جاج  ان   جریم هس را  جرص    51و ب ش از    جرص  ه حد  هس    50

 هسی جولتی هاتد  هسی نعتی جارای ب وترح  س   از تل بدجه  شرت  و سخش فریوج  گسز و سسيحش  

 ها سود شرکت •

ش   اس  ت     ب دیس ش  م ل سرج رحس (   545 610 1)    بس رق  سدججسدج  شرت  جولتی   154،  1401جر يحه  بدجه   

از   ب     ینجرص     95ب ش  گسز  شرت متعلق  احران«، »ملی  نع   و  هسی »ملی  »ردسع   جرحسندرجی«،  و  احران«، »بدسجر 

ندسسزی معسجن و صدسحع مع نی احران«، »بسنک مرت ی هم دری اسفمی«، »ملی صدسحع ستروش می«، »سسيحش نع   

 بسش  می هسی نعتی احران« و »ر    و ردل   مداج مع نی احران«اراک«، »ارربسطسا زحرسسد «، »سخش فریورج 

 ها تسهيالت شرکت •

جولتی احران، ملی گسز احران، ردل     بسزرگسنی  احران،  نع    ملی  هسی، شرت 1401شرت  مد رج جر سس     377مجمد   از  

جرص     77  س وج   احران  ن روی  و  ی   مدسبع  ردسع   و  احران  نعتی   هسین روی برق سرارری، ملی سسيحش و سخش فریورج 

ب  ددج ادتصسا جاج  نا را  فا جرحسفتی را  اح   از    62س وج    1399ت  ضروری اس  ت  جر سس   ان   ذتر  جرص  

هسی دسرهی« رهقق س  ا ترج  و جر شش  جرص  از »واب  28هسی جادلی« و  هس جر بخش »را  فا و سسحر وابب دیس ش

هسی  جرص  از »واب  11هسی جادلی« و رد س  جرص  از »را  فا بسنای و سسحر واب  36ن   س وج   1400مسه  نخا  سس   

   ب دی ش   مهقق ش   اس س شدسرهی« 

1%

4%

76%

15%

3% 1% 0%

سهم شرکت هاي دولتي از مجموع شرکت ها براساس نوع فعاليت

د مسا  مدمی

جفس ی و امد تی

اقتصسجی

ماا ،  مران، ش ری و روستسحی

رریفرهدگ، ررب   ب نی و گرجش

رفس  اهتمس ی

سفم 
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جرص  سرجاد  ش   و جر   61س وج    1399حسجیور می شدج ت  از مبلغ س ش ب دی ش   برای بسزسرجاد  را  فا سس   

هس و مدساسا انتعس ی وابات  ب   هسی جولتی، بسنک جرص  از رع  اا شرت  15صرفسً س وج    1400شش مسه  او  سس   

   جول  سرجاد  ش   اس 

جرص ی ا تبسر برای بسزسرجاد     35اف احش ب ش از    1401قسبل رده  اح  اس  ت  جر بدجه  س ود سجی سس   نات   

ب هی شرت   25رع  اا معسج    اماسن رهقق  جرص  تل  اد ر،  ب   ملارج سدداا  رده   بس  جارح  ت   را  هسی جولتی 

هسی جولتی  نعطس  سذحری تمتر شرت هسی جولتی ب  سدداا یری و انخداه  جاش  و بس ث انتقس  ب هی هسی شرت 

   جر یحد   دداه  ش 

 ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي  •

ای« هاتد    هسی سرمسح جرص ( جارای »ا تبسراا رملک جارحی  22شرت  )س وج    84شرت  صرفسً    377از مجمد   

ای جر سس  یری متعلق  هسی سرمسح جاراحیجرص ( از مجمد  ا تبسراا رملک    58ه ار م ل سرج ردمسن )س وج    17س وج  

ب  سدج شرت  سسد  و ردسع  زحربدسهسی سمل و نقل تودر، م د سی ی  و فسضف  تودر، ردل   و ردسع  انرژی ارمی  

  ای احران اس احران، را  یه  هم دری اسفمی احران، ردل   مداج اول   و سدد  هات 

 اي هاي سرمايههزينه •

شرت  ملی نع  احران، ملی    10، رع اج  1401شرت  مد رج جر سس     377جر بخش ه حد  هسی سرمسح  ای از مجمد   

ردل      احران،   نعتی  هسیفریورج  سخش و  سسيحش   ملی   ردان ر،  - گسز احران، م حرح  ردل  ، انتقس  و ردزحع ن روی برق احران  

نقل تودر، سسيحش نع  یبسجان، ب م  مرت ی احران، بدسجر و    ن روی برق سرارری، سسد  و ردسع  زحربدسهسی سمل و 

شرت      جرص  ه حد  هسی سرمسح  ای را ب  ددج ادتصسا جاج  ان   65جرحسندرجی، ردسع  مدسبع ی  و ن روی احران س وج  

شرت     377  جرص ( را از ب    30ه ار م ل سرج رحس  ب وترح  س   )س وج    133ملی نع  احران ب  رد سحی بس مبلغ س وج  

ای از مهل  هسی سرمسح ه ار م ل سرج ردمسن س ش ب دی ش   ه   »ه حد   75از مبلغ ب ش از    1399جارج ت  جر سس   

 1 جرص  مهقق ش   اس   66مدسبع جادلی« برای اح  شرت  س وج 

 طی سال هاي اخير در هاي دولتیبررسی عملکرد برخی اقالم بودجه شرکت 

رری از شااس   شادج رصادحر جق قهسی گذشات ، بس ث میهسی جولتی جر ساس اقفب بدجه  شارت بررسای  ملارج بردی 

هسی جولتی ب  جسا  یح  رس جر فراحد  بررسای و اصافو بدجه  جر مجلس  م سن ارقسب  ملارج و مصاد  بدجه  شارت 

هسی جولتی  بدجه  شاارت  رر برای ب  س اقل رسااسن ن انهرا  جر بهثب دسن  و جق قیشاادرای اساافمی، ارقسمی واقع

ررح  اقفب مدرج بررساای مربدط ب   ملارج جریم ،  ملارج ه حد ،  ملارج ساادج و زحسن و  ملارج  مصااد  شاادج  م  

 گ رج ای اس  ت  مدرج بررسی قرار میهسی سرمسح ه حد 

 عملکرد درآمدها •

جه   نوسن می  1399مسه  او  سس  رس شش   1397هسی  هسی جولتی طی سس مقسحا   ملارج جریم هسی بدجه  شرت 

  1398جرصا  انهرا  مبب  جاشات  اسا ، سس  ینا  اح  بخش جر ساس    35،  ملارج جریم هس س وج 1397جر ساس   

جرصا  انهرا  مدعی جاشات  اسا   ب ح  معدس ت  م  ان جریم هس    5، س وج 1399جرصا  و جر شاش مسه  او    12س وج  

 
 14/9/1400، 1401هسی جولتی جر يحه    گ ار  ارزحسبی جحدان مهسسبسا تودر جربسر  بدجه  شرت  1
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هسی اد ر، رش   شدج، بس رده  ب   ملارج جریم هس جر سس س ش ب دی می نااب  ب  رق  مصاد  تمتر مهقق شا   اس  

صادرا گرفت  جر   ، شاسه  نستسمی ب  ساب  ب ش بریورج1400نااب  ب  مصاد    1401جرصا ی ارقسب  ملارج يحه    42

 اح  بخش بسش   

 د ريال( هاي دولتی)ارقام: ميليار: مقايسه ارقام عملکرد و مصوب درآمدهاي شرکت1 شماره نمودار 

 
 هاي مجلس مأخذ: مرکز پژوهش

 هاعملکرد هزينه •

 ملارج    1397جه  جر سااس   ن   نوااسن می  1399رس شااش مسه  او    1397هسی  هس طی سااس مقسحااا   ملارج ه حد 

هس از رق  مصاد  ب واتر بدج  اسا   اح   ملارج جر  جرصا  انهرا  مبب  جاشات  اسا ، حعدی ه حد   46هس س وج  ه حد 

جرص  بدج  اس   بس رده  ب  احدا  جر يحه    9، س وج مبب   1399و جر شش مسه  او   4 1، س وج مدعی  1398سس   

هس و مؤساااسا انتعس ی واباات  ب  جول   هسی جولتی، بسنک ه ار م ل سرج ردمسن ه حد  برای شارت   1516، 1401بدجه  

 هس مداه  دداه   بدج ه حد   ب دی ش   اس ، جر صدرا مهقق نو ن جریم هس، بس انهرا  جرس ش

 هاي دولتی)ارقام: ميليارد ريال( شرکت هايهزينه: مقايسه ارقام عملکرد و مصوب 2 شماره نمودار 

 
 هاي مجلس مأخذ: مرکز پژوهش 

 سودعملکرد   •

،  1397جرص ی زحسن جر    -14الذتر ن   سستی از انهرا   هسی فدقهسی جولتی طی سس مقسحا   ملارج سدج شرت 

اس   حعدی،   1399جرص ی ین جر شش مسه  او  سس    - 57و انهرا  س وج  1398جرص ی ین جر سس   -76انهرا  

ب دی  ر از رق  مصد  جر بدجه  بدج  اس   س شتهس و مدساسا انتعس ی وابات  ب  جول  تمهسی جولتی، بسنک سدج شرت 
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مسلی شرت می ینا   ملارج  ب   رده   بس  جولتی  شدج،  )هسی  رق  سدج  اس ،  مب    و  غ رشعس    1610545همچدسن 

جرص  اف احش    45م ل سرج رحس (  1106516) 1400ت  ناب  ب  سدج  1401م ل سرج رحس ( جر نظر گرفت  ش   برای 

 جاشت  اس ، ن   مهقق نودج  

 هاي دولتی)ارقام: ميليارد ريال( شرکت سود: مقايسه ارقام عملکرد و مصوب 3  شماره نمودار 

 
 انديشکده تدبير اقتصاد مأخذ: 

 زيان  عملکرد •

، ن   سستی انهرا  قسبل رده ی  1399الی شش مسه  او     1397هسی  هسی جولتی طی سس مقسحا   ملارج زحسن شرت 

جرص  ب وتر از رق  مصد  بدج  اس   اح  رق     1718، رق  زحسن جر  ملارج،  1397جر ین اس   ب  طدری ت  جر سس   

جرص  ب وتر از رق  مصد     1270، س وج  1399جرص  و جر شش مسه  ابت احی سس     1700، س وج  1398برای سس   

جر قسندن بدج  بدج  اس   بسح  رده  جاش  ت  بخش قسبل رده ی از اح  م  ان انهرا  مربدط ب  شرت  بسزرگسنی جولتی  

شدج، جر سسلی ت  اح  شرت  ب  جل ل  میهسی سرب  سر جر نظر گرفت  اس   جر قدان   بدجه ، اح  شرت  ه و شرت 

تد  ت  ب   ددان تمک زحسن جرج  انجسب وظسحعی مسند  درح  رضم دی گد ب، مبسلغ قسبل رده ی را از جول  جرحسف  می

هسی سرب  سر و سدج  قرار گرفت  اس  و ب  هم   جل ل انتظسر  ن   اح  شرت  جر م سن شرت   1401شدج  جر يحه   می

هسی جولتی بسش   جر سسلی ت  وقتی بررسی    مهل ن   زحسن قسبل رده ی متده   ملارج بدجه  شرت روج از احمی

ج  جست  بد ی شدج  هسی زحسنجه  همدار  بس زحسن مداه  اس ، بسح  جر رجحف شرت شرت  نوسن می  حک   ملارج مسلی

 ری شدج ت  مدجر ب  اف احش شاس  تاری  گ ای رصم  بدجه  ب  گدن رس برای هبران زحسن ین جر زمسن ردظ   يحه   

 بدجه  نودج 
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 هاي دولتی)ارقام: ميليارد ريال( شرکت زيان : مقايسه ارقام عملکرد و مصوب 4  شماره نمودار 

 
 و انديشکده تدبير اقتصاد  هاي مجلسمأخذ: مرکز پژوهش

 هاي زيان ده در قوانين بودجه ساالنه غيرواقعي بودن تعداد شرکت   

بسنک    2شرت  جولتی و    24،  1401هس و مدساسا انتعس ی وابات  جر يحه  بدجه   هسی جولتی، بسنک شرت از مجمد   

سدجج  و سرب  سر  وابات  ن    انتعس ی     هس و مدسا، بسنک شرت   362رع اج  ج  و  هسی زحسنهس و بسنک جر رجحف شرت 

هسی  هسی سسين ، رع اج شرت گ ار  رعرحغ بدجه براسس   شدج ت   اح  ا  اج جر سسلی ب سن می   ان جر نظر گرفت  ش  

ت  اد راً جحدان مهسسبسا ین را    1399گ ار  رعرحغ قسندن بدجه     ج  هم و  ب وتر از مصد  قسندن بدج  اس  زحسن

بدج، امس    ج  جر نظر گرفت  ش   شرت  زحسن  62،  1399جه  بس وهدج ینا  جر قسندن بدجه   مدتور ترج  اس ، نوسن می 

ج   ت  زحسن شر  147و    بدج ج   هسی زحسنشرت رع اج  سستی از اف احش ب ش از جو برابری    1399بررسی  ملارج بدجه   

 125رع اج  ،  1399الی    1397طی سس  هسی    جه هسی جحدان مهسسبسا نوسن میبررسی  همچد  ،شدسسسحی ش   اس    

 زحسن   هس مدرج از اح  قب ل شرت   22رد س    سس  یحد    بدجه  س ود سجی ج  بدج  ان  ت  جر  شرت  و بسنک جولتی زحسن

را ن   واقع ب دسم  قلم اج    1401هسی زحسن ج  جر يحه   رع اج شرت   رداننمیب  هم   جل ل،     ان ش    گرفت    نظر  جر   ج 

هسی جولتی جر قسندن بس  شرت مسلی   ملارج    انهرا جر رعسرض اس      بس  ملارج واقعی ین س طی سدداا گذشت ترج و  

 نوسن جاج  ش   اس   جر ه و  زحر  ،1400الی  1398هسی طی سس ین س   ملارج مسلی واقعی

 بينی قانون بودجه و عملکرد مالی واقعی آنها هاي دولتی براساس پيشمقايسه عملکرد مالی شرکت -3جدول شماره  

 سال

هاي  مجموع شرکت

دولتی به غير از  

موسسات  ها و بانک

 انتفاعی وابسته 

هاي دولتی براساس پيش  تعداد شرکت

بينی عملکرد مالی آنها در قانون  

 پيشنهادي / بودجه

تعداد شرکت هاي دولتی براساس عملکرد  

مالی واقعی آنها براساس گزارش هاي تفريغ  

 بودجه 

 زيان ده  سربه سر سودده  زيان ده  سربه سر سودده 

1398 385 178 140 67 155 42 188 

1399 382 171 107 104 160 70 147 

1400 390 156 172 62 104  
 ( 1400)پيش بيني 

111 
 ( 1400)پيش بيني 

162 
 ( 1400)پيش بيني 

 - - - 24 199 154 377 1401اليحه 
 مأخذ: ديوان محاسبات کشور 
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معتق     1سل مسنی، رهل لرر اقتصسجی   حسسرجحدان مهسسبسا ب  جس  یم   اس ، امس    هسیاح  یمسر اگرر  براسس  گ ار  

ج  ب ش از اح  اس  ت  ب  جل ل شعس  نبدجن  ملارج  هسی جولتی زحسناس  ت  اح  یمسر ه  جق ق ن ا  و رع اج شرت 

ج  را  هسی زحسنرع اج واقعی شرت ردان وهدج جارج، نمیی ساسبرس هسیهسحی ت  جر گ ار هس و ضعفو نق  مسلی ین س

اح  جر  شدج،  هسی جولتی میبس ث انهرا   ملارج وس ع جر بدجه  شرت   ج  هسی زحسنشرت  جر واقع،  شدسسسحی ترج   

ان ، جر صدرری ت  جر طد   هسحی ت  ب  مدظدر احجسج جریم  برای جول  روا ل ش  ین جست  از شرت ت     سسلی اس 

مداه  بس زحسن ش   حس سدج متعسر  متدسس  بس سرمسح  ن اشت  بسشد ، برای اجام  فعسل   ین س زحر نظر جول     جور  فعسل  

ب  بخش دصدصی واگذار    44بر اسس  قسندن س سس  هسی اصل  بسح     و   جل ل رده   قسبل قبدلی وهدج نخداه  جاش  

ای ان ، بدجه فعسل   بس زحسن مداه  ش      و سطحشدن  و حس ین سحی ت  ب  واسط  جدسل  جول  جر م  ان ردل  ، ق م

ت  جر واقع بسر مسلی ین بر      جول  اس  و بسح  از د ان    ره   ددان تمک برای هبران زحسن ب  ین س رعلق گ رج 

از همل     و صد وق ردسع  سمل و نقل  طدر مبس ، سسزمسن سمسح  مصر  تدد گسن و ردل  تدد گسن ب     سرجاد  شدج 

هسی  و قرار اس  ه حد مدظدر نو       سه   جریم ی برای ین  1401ت  جر يحه  بدجه     هاتد  هسی زحسن جهی  شرت 

ت  بخوی از  هسی زحسن جهی هاتد   شرت  همس ه و شرت یه  و  حس شرت  را   ین از مدسبع  مدمی جول  رأم   شدج 

 هسری جول  رأم   شدج  هسی جاراحی  از ین س قرار اسهبران زحسن 

 1401ده در اليحه بودجه زيان  اقتصادي  هاينحوه جبران زيان شرکت - 4جدول شماره  

 نام شرکت 

 اي)منابع( حساب هاي سرمايه حسابهاي جاري 

 هزينه  درآمد 

 استهالک

)جزئی از 

 هزينه( 

 منابع تأمين زيان 

 سال  ذخاير
منابع  هاي جاري دارايی

عمومی  

 دولت

ذخاير 

 سال 
 ساير 

سسزمسن سمسح  مصر   

 تدد گسن و ردل  تدد گسن 
0 808 178 0 0 0 808 178 0 0 

 000 022 14 000 314 9 000 000 2 000 000 2 0 000 314 9 000 000 105 000 000 101 یه  ج ا ا شرت  س سمی را 

 030 125 3 000 301 4 0 000 000 16 0 847 301 4 362 918 61 362 918 45 شرت  هداس مسحی ج ا ا 

 0 0 000 100 0 0 0 000 100 0 صد وق ردسع  سمل و نقل 

 

 هاي دولتیشرکتاساسی بودجه  و ضعف عملکردي سازمان حسابرسی دو معضل تعارض منافع 

حک هو ار وحژ  ب  همرا  جارج  بردی معا ح    ،یور ش ن زحسن  بسح  ب  اح  نات  رده  ترج ت   هسی جولتی جردصدا شرت  

ج  و ورشاات  ترج  و سپس جول  را هسی جولتی، ین س را زحسناقتصسجی بس رسدخ جر ب ن  اهراحی و رح   بردی شرت  

جه  و مدسفع بردی افراج بس واگذاری اقعی رخ نمیسسزی ب  معدسی و ت  بس اح  ارعسق دصدصی    دتد واجار ب  واگذاری ین س می 

رأم   می هسی زحسنشرت   زحسن   شدج  ج   جحرر،  جولتی  ج  ش ن شرت  ب   بسرا  فرو    زمسنی ت  جول هسی  ب  جنبس  

گرجان  هسی  س ح   جر از سدی جحرر،   ردان  زم د  فاسج جر شرت  هسی جولتی را از ب   ببرج  هسی ددج اس ، نمیجاراحی 

هسی جولتی بس ین مداه  هات   و بردی افراج ب  جل ل مدسفع و مدقع    معضل جحرری اس  ت  جر بهث واگذاری شرت 

 
   مصسسب  ادتصسصی بس دبرگ اری ص اوس مس1
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هسی جولتی مويد  ب   تدد   با سری از افراجی ت  جر مالدل  هسی جولتی مقسوم  می ددج جر برابر واگذاری شرت 

جاند  و ب  هم   جل ل، سل  بع  از سسحسن جوران مالدل توسن می هسی جولتی را س سط دلدا ددج  فعسل   هاتد ، شرت 

ردان رعسرض مدسفع را گلدگس   هسی جولتی بس مدسفع ین س جر رعسرض اس   جر واقع میموافا و معضفا بدجه  شرت 

سلی و      هسی جولتی  ددان ترج ت  اثر ین جر قسل  ران ،   ب شعسف  ، فاسج ماصلی معضفا و احراجاا بدجه  شرت 

سسزی و انجسب اصفسسا اسسسی جر  ردان انتظسر شعس شدج و رس زمسنی ت  معضل رعسرض مدسفع سل نودج، نمیظسهر می

 هسی جولتی را جاش  بدجه  شرت 

  هاي دولتیبودجه شرکت شفاف نبودنضعف عملکردي سازمان حسابرسی علت 

هسی جولتی شعس  نبسش  و همدار  شسه  زحسن ج  بدجن ین س  بدجه  شرت حای جحرر از جيحل م می ت  بس ث ش   ه    

بسش  ، ضع جل ل   ب شعسف    اقتصسج    ملارجی سسزمسن ساسبرسی  فب   گ ار   اس    وزارا    ج هسی  ملارمعمديً 

از    شدج، امس بع  هس ردظ   و ب  سسزمسن بسزرسی ارسس  میهسی جولتی ردسط بسررسسن ماتقر جر همسن شرت شرت 

جر واقع    گ رج سسزمسن صدرا نمیاح   یزمسحی برای گ ار  اراس  ش   از سدی  ه   راستیب  سسزمسن ساسبرسی  ارسس   

هسی دف  واقع و غ رشعس   نظسرا موخصی بر  ملارج اح  سسزمسن وهدج ن ارج و شسح  حای از جيحل م   اراس  گ ار 

جر تدسر ین جحدان مهسسبسا و سسزمسن بسزرسی ن   براسس  قسندن    هسی جولتی متده  سسزمسن ساسبرسی بسش  شرت 

نوسن جه   گ ار  شعس  و  لدی ت     سزاا متخلعسن جارن  ت  رستددن هسی جولتی و مجراسل عی برای ساسبرسی از شرت 

 ان  ب  صدرا  مدمی مدتور نو   اس   هسی متخلف جر نظر گرفت هسحی را برای شرت اح  ن سجهس ر  مجسزاا

  هاي دولتيحسابرسي از شرکت تکاليف قانوني بررسي 

 سازمان حسابرسي •

هسی جولتی  زرسی قسندنی رمسب شرت س( وظ ع  ساسبرسی و ب1362)مصد     ساسبرسیمده  قسندن روا ل سسزمسن  ب   

هسی جولتی مطسبق اسسسدسم   هسی اح  سسزمسن جر برابر شرت ررح  وظ ع م     واگذار ش سسزمسن ساسبرسی  بر       

جر ص  سرمسح  ین  هسی جولتی ت  ص   انجسب وظسحف بسزرسی قسندنی و ساسبرسی رمسب شرت   -1ین  بسرا از اس    

انجسب وظسحف بسزرسی قسندنی و ساسبرسی سسحر    -2  هسی جولتی اس  هس حس شرت هس، مدسا لق ب  جول ، وزاررخسن متع

از  شرت  ب ش  وزاررخسن   50هسحی ت   ب   متعلق  غ رماتق    حس  ب  طدر ماتق    ین س  حس  هس، مدسا جرص  سرمسح   هس 

جولتیشرت  امد  هسی  وزارا  روخ    بسش    ب   جاراحی  و  اقتصسجی  ساسبرسی    -3ر  و  قسندنی  بسزرسی  وظسحف  انجسب 

هسی  ساسبرسی طرو -4هس و ن سجهسی  مدمی غ رجولتی و ن سجهسی انقف  اسفمی   هس، مؤسا هسی فر ی، بسنک شرت 

 ،1372اگرر  رس سس     جولتی  هسی  هسی ثسب  و سسحر قرارجاجهسی احجسج جاراحی ثسب  مدرج اهرا جر شرت جاراحی  رملک 

بس رصدح  قسندن استعسج  از    1372از سس     هسی جولتی جر انهصسر اح  سسزمسن قرار جاش  امس وظسحف بسزرسی از شرت 

از ساسب اران  ای ساسب اران ذید مسا رخصصی و سرف  جاج  ش   اهسز   ب  جول   ب   ددان ساسب ار رسمی،  صفو 

با توجه به وظايفي که براساس اين ماده قانوني براي   سی جولتی استعسج  تد   هصفو ن   جر بسزرسی شرت ذی

هاي  اين سازمان صرفاً گزارشات خود درباره عملکرد شرکت  سازمان حسابرسي در نظر گرفته شده است، اما

واقعي و دقيق  توان آنها را  کند که نمي صالح تنظيم و ارائه مي هاي حسابرسان ذيدولتي را براساس گزارش

سازمان    دانست. اين  اخير  گزارش  در  که  مالي  هرچند  طبق صورت   50عملکرد  دولتي  مالي  شرکت  هاي 



 

11 

 

شرکت بدون سود   12هزار ميليارد تومان زيان شده است و    101منجر به مبلغ    99شده در سال  حسابرسي 

 .اندو زيان بوده

( و قسندن الهسق بردی مداج ب  قسندن ردظ   بخوی  1390)  ( قسندن برنسم  سدج  ردسع 218جر اهرای مسج  )همچد  ،  

( قسندن م حرح  د مسا تودری ت  ف رس  ین س  5( و )4هسی جولتی مدضد  مداج )(، شرت 2از مقرراا مسلی جول  )

می رع     وزحران  ه سا  حک ردسط  س اقل  مالعد   سس شدج،  طد   جر  برنسم بسر  سسزمسن  هسی  طرحق  از  ردسع   هسی 

ی حس مدساسا ساسبرسی  ضد هسمع  ساسب اران رسمی احران سا  مدرج جر ه   اف احش صرف  اقتصسجی،  ساسبرس

هسی مسلی، ناب  ب  انجسب ساسبرسی  مل سری و  هس و اف احش قسبل   ا تمسج گ ار تسریحی و اثربخوی فعسل   شرت 

ر اهرای اح  قسندن ب  مدساسا ساسبرسی  اراس  ین ب  مجمع  مدمی اق اب تدد   بس اح  سس ، رستددن ه   شرتتی ج 

رستددن شعس  ین  بر  واگذار نو   اس  و  فو   انجسب ساسبرسی  مل سری  برای  نت ج    ضد هسمع   و  رع اج  از  سسزی 

 1  هسی جولتی مدتور نو   اس ساسبرسی  مل سری شرت 

 ديوان محاسبات  •

هس،  یم   اس   جحدان مهسسبسا ب  رمسب ساسب سی وزاررخسن قسندن اسسسی جر شرو وظسحف جحدان مهسسبسا    55جر اصل  

تدد ، ب  ررر بی ت   هسحی ت  ب  نهدی از بدجه  تل تودر استعسج  میهسی جولتی و سسحر جسترس هس و شرت مدسا 

ای از ا تبسراا مصد  رجسوز نارج  و هر وه ی جر مهل  حد تد  ت  ه   رس  گی حس ساسبرسی می جارج قسندن مقرر می

قسندن جحدان مهسسبسا مصد    هسی بع ی ین،  و اصفس    1361ددج ب  مصر  رس    بسش   همچد   جر مسج  حک 

هسی جولتی و همچد   بررسی  هسی مسلی شرت تدتر  و نظسرا ماتمر مسلی از طرحق تدتر   مل سا و فعسل  ا مس   

هسی مسلی رع    ش   جر بدجه   ی وهد  مصر  ش   و جریم هس و سسحر مدسبع ا تبسر جر ارربسط بس س سس و ساسبرس

هسی جحدان مهسسبسا  هسی مربدط را از ه  و مهسسبسری جرحسف  ش   از جسترس   هسی  مل سریمصد  بس رده  ب  گ ار 

هسی  هس جر اح  قسندن شرت هسی جسترس ای از مص اققسندن حسج ش   جو بسر رأت   ترج  ت  ح  2 ددان ترج  اس   مسج  

هسی  و مدارجی از اح  قب ل از همل  شرت  هس، رعرحغ بدجه و سپس بررسی  مل سا مسلی، ادتف  ساس  جولتی اس 

جاجحسران و  از وظسحف جحدان مهسسبسا  ددان ترج  اس   جحدان مهسسبسا بس جارا بدجن جاجسرا،    8رس    3جولتی را جر مداج  

مسج     رسسن  ماتوسر( وظسحف ددج را ب  انجسب می   3هسی ماتوسری)مرت  از  جر رأ  ین جاجستسنی و همچد   ه ل 

شدج، جر  هسی ماتوسری صسجر میهسی اجاری را ت  ردسط ه ل قسندن حسج ش   ضم  ب سن مدارج رخلف، مجسزاا  23

جحدان مهسسبسا ضم  نظسرا و بررسی رمسب  قسندن ب سن ش  ،  گدن  ت  جر  ربصر  ین مسج  برشمرج  اس   سس همسن 

ردان  ضم  ص ور رأی، متخلعسن را ن   ب   هسی جولتی جر صدرا وقد  رخلف ددج  میامدر مسلی مربدط ب  شرت 

هسی مقرر مهادب و همچد   جر صدرا اسراز وقد  هرب ضم  ا فب رأی، سرون   را از طرحق جاجسرای جحدان  مجسزاا

قسندن جحدان مهسسبسا ن  ، یرای جحدان مهسسبسا تودر را    26مطسبق مسج     رعق   ب  مراهع قضسحی ارسس  تد    برای

ای از ین را ب  وزارا امدر اقتصسجی و جاراحی ارسس   هسی مربدط ابفغ و ناخ جاجستسن حس نمسحد   او برای اهرا ب  جسترس 

ا اهرا نودج، جاجستسن جحدان مهسسبسا تودر مدظف اس  مرار  را ب  و جر صدرری ت  یر  و جر اهرای ین س مراقب  تد  

 هاي دولتي را ارائه هاي عملکرد شرکتديوان محاسبات نيز اگرچه گزارش  مجلس شدرای اسفمی ا فب تد  
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هاي دولتي در قوانين بودجه  تاکنون نتوانسته تأثيري در اصالح بودجه شرکتها  کند، اما اين گزارشمي 

به ارائه گزارش و تاکنون صرفاً ساالنه داشته باشد. همچنين، شواهد حاکي از آن است که ديوان محاسبات 

بسنده کرده و وظايفي که درخصوص مجازات متخلفين در قانون براي اين دستگاه در    راهکار پيشنهادي 

متخلفان در حوزه ضعف عملکردي  براساس قانون با  گر  نظر گرفته شده، مورد غفلت واقع شده است. چراکه ا

دولتي شرکت مي   هاي  از شرکتبرخورد  اين حجم  شاهد  امروز  زيانشد،  آنها  هاي  عملکردي  ضعف  و  ده 

 نبوديم. 

 سازمان بازرسی  •

بسزر   2بد  الف مسج     جر ،  1375و اصفسسا مصد  ین جر سس     1360تل تودر مصد     سیقسندن روا ل سسزمسن 

بردی ن سجهسی جحرر ت  رمسب حس قامتی از سرمسح  ین س متعلق ب  جول  اس  حس  هسی جولتی و  شرت از  بسزرسی ماتمر  

سزمسن  اح  قسندن ن   بسزرسی س   2، از وظسحف سسزمسن بسزرسی اس   براسس  مسج   تد جول  ب  گدن  ای بر ین س نظسرا می

هسی سسزمسن بسزرسی برای  العسج  بسش  و وظسحف و مالدل  ردان  ب  جو صدرا ماتمر و فدقهسی جولتی میاز شرت 

ب  استدسج بد  ج اح     سذحرج نظسرا بر سا  هرحسن امدر و اهرای صه ح قدان   از حای از جو طرحق حسج ش   صدرا می 

هسی جولتی از طرحق سسزمسن بسزرسی ب   هسی اجاری و مسلی جردصدا شرت هس و سدء هرحسنمسج  ن   رخلف و نسرسسحی

ربط ا فب دداه  ش   همچد   ب  استدسج بد  ج مسج  حسج ش   جر صدرری ت  گ ار  بسزرسی سستی از سدء  وزحر ذی

را بس جيحل و م ارک برای رعق   و مجسزاا مررا  ب  طدر   سسزمسن حک ناخ  از ینهرحسن مسلی حس اجاری بسش ، رس س 

ماتق   ب  مرهع قضسحی صسلح و مراهع اجاری و انضبسطی مربدط مدعاس و رس جست سبی ب  نت ج  ن سحی س ر ری دداه   

-ل ارائه گزارشهاي شفافي تاکنون ارائه نشده است که اين سازمان در قبادر اين خصوص نيز گزارش ترج 

اين سازمان وظايف    هاي دولتي چه تصميمي اتخاذ کرده است؛ اگرهاي صوري و مديران متخلف شرکت

انجام داده است، پس چرا   را  افزايش    ده دولتي هاي زيانشرکت تعداد  قانوني خود  اغلب  کاهش  به جاي 

   يابدمي 
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  1401اليحه در هاي دولتي به بودجه شرکت ات نسبتانتقادبرخي   

 منبع اظهارنظر  نام و نام خانوادگی

احسان خاندوزي، وزير  

 اقصاد 

هسی جولتی ردسط مجلس و جول  ب  لهسظ رخصصی نسجرس   رصدح  بدجه  شرت  

 را   جولتی  هسی شرت    مسل سا جوازجه   حک  الهاس  لی  دداه اس  ررا ت  جول  می

  نوسن   تمتر  را هس جر بدجه  س ود سجی ددج سدجشسنتد ، امس بردی از اح  شرت    ادذ

هس بس ین  جهد  رس مسل سا تمتری ن   سرجاد  تدد  و جر واقع  ملارج واقعی ینمی

    شدج، متعسوا دداه  بدجر  ی ت  نوسن جاج  می

  دبرگ اری ص اوس مس

23/9/1400 

محمدباقر قاليباف، رئيس  

 شوراي اسالمي مجلس  

هسی جولتی را ت  ه ار ه ار م ل سرج ردمسنی شرت    2امروز شسه ح  ت  جول  بدجه   

ب ش از بدجه   مدمی جول  اس  ب  مجلس یورج ، امس ه چا اب از مجسمع  مدمی  

هس  هس سسی بدجه  ین س را امضسء نارجن  و  سجا رخلف از بدجه  جر اح  شرت  شرت  

هسحوسن را بع  از موخ  ش ن  هس سسجا  بدج اح  شرت    قرار  .همچدسن اجام  جارج

ساس  سدج و زحسن و بر اسس  ین سرجاد  تدد ، همچد   قرار بدج سقدق ین س جر  

ه   و  هات   مقصر  بد    ه   و  نو    انجسب  تسرهس  اح   امس  شدج  جرج  سستدس  سسمسن  

   تم ا دن مس و ه  وزارا اقتصسج و سسزمسن برنسم  و بدجه  مقصر هاتد 

  دبرگ اری ص اوس مس

23/9/1400 

حميدرضا حاجي بابايي،  

رئيس کميسيون برنامه و  

 بودجه

شرت  هسی جولتی امروز ب  نهدی  مل می تدد  ت  ا  اج و ارقسب اراس  ش   از ین س  

ب  مجلس واقعی ن ا  زمسنی ت  ا  اج و ارقسب بدجه  اح  شرت  هس را بس  ملارج ین س  

شرت  جارح  ت  بد   اصف نمی    150امروز    .وا اس  بررسی می تد   تسمف متعس

هس شرت  اس  مبف تسندن سرور  فاری تدجک و ندهدان ررا  جان  ررا بردی از ین 

شرت  گسزی جارح  ت  جر اصل تسر اجاری انجسب می جهد    31بسح  شرت  بسش ؟ مس  

ب هی جارج ت   ه ار م ل سرج ردمسن    880و زحسن ج  هاتد  امروز جول  حک ه ار و  

ه ار م ل سرج ردمسن ین ب  شرت  هسی جولتی بسز می گرجج هر روز ه حد  شرت     954

ه ار م ل سرج ردمسن    17هس جر بدجه  اف احش می حسب  امس حک شرت  جر سس  فقط  

 سدج جارج بس اح  رق  ر  اق امی برای اشتيس  می ردان انجسب جاج؟ 

  دبرگ اری ص اوس مس

23/9/1400 

اقي شهري،  وحيد شق

 اقتصاددان 

مد   هسی جولتی بس وهدج احدا  از مدسبع و اماسنسا ارزان تودر ب ر  با سری از شرت  

با سر بسي و غ رشعس  جر    هسی سد سن جارن ، سقدق شدن ، سدجیوری ن ارن ، گ ار  می

میشرت   سرجاد   جولتی  اهسی  اب سمسری  احد س  هم   بر  ملارج  شدج،  ت   س  

ی وارج اس  و رس زمسنی ت  اح   ملارج شعس  نودج، مس شسه  انهرا   هسی جولتشرت  

هسی جولتی  ور بدجن  ملارج شرت  ای تودر و نستسریم  بدجن و غ رب ر  مدسبع بدجه  

بدجه    يحه   جر  بدج   شعسف    ملارج شرت    1401دداه    هسی  ن   جردصدا 

  جولتی، اق اب دسصی صدرا نررفت  اس 

 24/9/1400افاسرن دز،  

محسن زنگنه، رئيس  

کميته اصالح ساختار  

 بودجه مجلس 

هسی جولتی موخ  تد  ت  یحس  بسح  حک بسر برای هم و  جول  رال عش را بس شرت  

ردان شرتتی را دصدصی جر نظر گرف  امس هم   احد س دصدصی هاتد  حس جولتی؟ نمی

ج  هاتد  و از ه    زحسن هسی جولتی  جرص  شرت   25  ر   ین از جول  رسم   شدج

شدج و  المس  ضرر و زحسن ین س ب  همرا  سقدق و م احسی تسرتدسنوسن سرجاد  میب  

هسی با سری ه  ب  ه   ارربسطسا جولتی جر زم د  جرحسف  زم  ،   فو  بر ین، ران  

ري  ر تسربری و جرحسف  را  فا دسا جارن ، امس جر هسحی ت  بسح  سسسخرد بسشد   

    مس دصدصی هات  گدحدمی

هس  رد ح  سا  روش  برای سسمسن جاجن ب  سرجادتی   1400قسندن بدجه     2جر ربصر   

اسس  گ ار  جحدان مهسسبسا  جر شرت   بر  متأسعسن   امس  یورجح ،    90هسی جولتی 

  جرص  اح  اساسب اهرا نو   اس ، ین ه  جر سسلی ت  بسرهس ب  جول  قبل رذتر جاجح 

دبرگ اری فسر ،  

3/9/1400 
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 ساالنه هايهاي دولتی در بودجهراهکارهاي اصالح ساختار بودجه شرکت 

رح ی هسی ساسين  ن سزمد  اصافسسا اساسسای جر ساسدتسر بدجه هسی جولتی جر بدجه رفع نداق  و احراجاا بدجه  شارت 

جولتی صادرا نر رج، احراجاا و هسی  ین سسا   ب  هم   جل ل، رس زمسنی ت  اصافسسا ساسدتسری جر بهث بدجه  شارت 

رو، برای انجسب اصاافسسا  شاادج  از هم  نداق  ین ب  اشاااس  و  دسوح  گدنسگدن هر سااسل  جر سااد  بدجه  رارار می

 زحر بسح  مدرج رده  قرار گ رج   اسسسی  هسی جولتی، اق امسا  سسدتسری جر بدجه  شرت 

    هسی سسين جر بدجه   هسی جولتیترج شرت سسزی ه س سا مدسبع و ه حد شعس  -

صاادح  بدجه  جر مجلس شاادرای جر رون  ر  جولتی  هسیبررساای جق ق و تسرشاادسساای اه اء بدجه  شاارت  -

  اسفمی

هاسی مدازی با  مدظدر اف احش  هاس و فعاسل ا هاسی تاسریما رر جولا  و ساااسماسنا هی و اجغاسب ساااسزماسنرقدحا  بخش -

  هسی جولتیهسی شرت تسراحی و تسهش ه حد 

هسی جولتی و هس بس شاارت هسی جولتی حس وزاررخسن هسی جولتی ا   از سااسزمسنارربسط مسلی ب   جسااترس قطع   -

  هسی رسبع  از طرحق سسزوتسر ساس  واس  د ان هس بس وزاررخسن همچد  ، تدتر  و نظسرا ارربسط مسلی شرت 

خش دصاادصاای واقعی  هس ب  بهسی جولتی از طرحق واگذاری شاارت گری جول  جر شاارت تسهش رصاا ی -

  قسندن اسسسی 44براسس  اصل  

هسی جولتی  جهی شاارت سااسزی مسل ساهسی جولتی  ب  مدظدر واقعیشاارت   یمسل سر  و گاااتر  سسح   اصاافو -

  براسس  سدج واقعی ین س

هسی جولتی  بخوی از مقرراا مسلی جول  ب  مدظدر احجسج انضبسط مسلی جر شرت ( قسندن ردظ  2اصفو مسج  ) -

هسی هسری  روح  ه حد هسی جولتی و هلدگ ری از اف احش بیای شارت احجسج ساسزوتسر اف احش بدجه  سارمسح و 

  هسشرت 

هاسی جولتی با  مدظدر هلدگ ری از احجاسج ساااسزوتاسری برای رقدحا  قدان   نظاسرری ساست  بر  ملارج شااارتا  -

  هسی جولتیانهرا  جر  ملارج بدجه  شرت 
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 جمع بندي 

اس     هسی جولتی از همل  مهدرهسی طرو اصفو سسدتسر بدجه  سسزمسن برنسم  و بدجه بدجه  شرت   سسدتسراصفو  

هسی    جر اح  بخش، ب  »تسهش ه حد   بدجاراس  ش   (1398سس   جول  جوازجه  )جر    «1کرد کارا هزينهبس  ددان »ت   

  بدج م ا اشسر  ش   م ا و م سنجولتی« جر تدرس هسی سسزی جول  و اصفو سسدتسر شرت هسی جولتی و رسبک شرت 

هسی سسين  برطر  شدج   هسی جولتی جر بدجه بخوی از موافا بدجه  شرت   ،رف  سس از اراس  اح  طروانتظسر میو  

انتقسج ب  بدجه  شرت   امس گ ارشی ت  اد راً جحدان مهسسبسا اراس  ترج  هسی جولتی از سدی وزحر  و اظ سراری ت  جر 

تصسج، رس س مجلس و رس س تم ا دن برنسم  و بدجه  هم مسن بس رق ح  يحه  بدجه  ب  مجلس اراس  ش ، سستی از  اق 

 هسی جولتی اس  لهسظ نو ن اصفسسا سسدتسری جر بدجه  شرت 

 فو  بر  هسی جولتی  بدجه  شرت   اصفو  رده ی ب  انجسب اصفسسا اسسسی جر بهث سسدتسر واح  رون  و بی  ر اوب

 ه   از  م  هسی مسلی سدر   بر اقتصسج تفن تودر، ردل   و اشتيس  را ن   جر بلد م ا ره  رأث ر قرار  رهم ل ه حد 

هسی جولتی جر  ردان  جول  را از ضرر و زحسن رهم ل ش   از هسن  شرت ررح  اق امی ت  میرو، اول   و م  هم  

بدجه   جر  شعسف   هر ر  ب وتر    برای احجسج سسزوتسر موخ  برایبخو  رف   هسی مختلف اقتصسجی رهسحی  بخش

هسی جولتی  قسندن اسسسی جر مدرج واگذاری شرت  44هسی جولتی و سس از ین، اهرای تسمل و ب ون نق  اصل شرت 

    اس 
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