
 

 

 

 

 

 

 1400تحلیل الیحه بودجه سال گزارش 

 انجمن سنگ آهن ایران

  



هزار میلیارد تومان است که از این مقدار  ۲4۳۵ /۷، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود 1400در بودجه سال  براساس آمار و ارقام منتشر شده

 .های دولتی استها و بانکهزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت ۹۲۹ /۸حدود 

رصدی نسبت د 4۷ /۳رشد با  (هزار میلیارد تومان ۸41 /۳) منابع و مصارف عمومیبخش بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو 

شود. رقم منابع عمومی تقسیم می ۹۹ی نسبت به سال درصد1۲ /۳( با رشد هزار میلیارد تومان ۸۸ /۵)و منابع و مصارف اختصاصی  ۹۹به سال 

 درصد افزایش خواهد داد. 4۷های سال آینده خود را را انبساطی در نظر گرفته و هزینه 1400دهد دولت بودجه دولت نشان می

 1400خالصه بودجه کل کشور در سال 

 

هزار  ۸41 /۳حدود  ،«ی مالیهاواگذاری دارایی»و « ایهای سرمایهواگذاری دارایی»، «درآمدها»منابع عمومی دولت از مجموع سه ردیف 

 اند:بینی شدهع به تفکیک زیر پیشاین مناب، درنظر گرفته شده است 1400برای سال میلیارد تومان 

  هزار  ۲4۷ /۹شود که تامین می (منابع عمومی درصد ۳۸هزار میلیارد تومان )معادل  ۳1۷ /۶حدود ها و سایر درآمدها محل مالیاتاز

هزار میلیارد تومان بوده  ۲04 /۶حدود  ۹۹بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ها پیشمیلیارد تومان آن از محل مالیات

 .درصدی را برای آن متصور شده است ۲1که برای سال آینده دولت رشد 

 درصد منابع  ۲۷ )معادل هزار میلیارد تومان ۲۲۵ /۲یا به عبارتی فروش نفت و مشتقات آن حدود ای های سرمایهواگذاری دارایی

هزار میلیارد  10۷ /۵ای رقمی در حدود های سرمایه، واگذاری دارایی۹۹که در قانون بودجه بینی شده است در حالی ( پیشعمومی

ر نظر گرفته بود، تومان داشته است. بنابراین دولت برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت د

 بینی درآمد کرده است. پیش

 است. دولت در قانون درصد منابع عمومی(  ۳۵)معادل هزار میلیارد تومان  ۵/۲۹۸فروش اوراق دولتی  یاهای مالی واگذاری دارایی

های مالی در نظر گرفته بود که ارقام الیحه هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی 1۷4 /۷بودجه سال جاری حدود 

 دهد. درصدی را نشان می ۷0 /۹رشد  ۹۹به نسبت قانون بودجه  1400بودجه 

نیز مانند بودجه سال جاری،  1400رسد در بودجه در واقع به نظر میگرفته شده است.  درنظرهزار تومان 11در محدوده  1400نرخ ارز در بودجه 

 4۲00با وجود این که وزیر صمت به تالش بر حذف ارز و اما . دست آمده استتومانی و ارز نیمایی به 4۲00نرخ تسعیر ارز از میانگین وزنی ارز 

 هستیم.1400تومانی در بودجه سال  4۲00اکان شاهد عدم حذف ارز تومانی به عنوان عامل فسادزا تاکید کرده بودند، کم



درصدی در مقایسه با قانون 4۵ /۹وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس الیحه پیشنهادی به مجلس، با افزایش بیش از  1400بودجه سال 

 .میلیون ریال رسید ۸1۶رد و میلیا ۶4۸هزار و  ۲4این وزارتخانه به  ۹۹بودجه مصوب سال 

  ل میلیون ریا ۵4۹رد و میلیا 10۹هزار و  1۸ای و میلیون ریال اعتبارات هزینه ۲۶۷رد و میلیا ۵۳۹هزار و  ۶بودجه وزارت صنعت شامل

های انجمن سنگ های مرتبط با فعالیت. در این میان بودجه اختصاص یافته به سازمانتای اسهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 است:نظر گرفته شده کیک زیر در به تفآهن ایران 

  )(۹۹در مقایسه با بودجه سال رشد  درصد 1۲.۲۲ ) رد ریالمیلیا ۲0۲سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو 

 (۹۹بودجه سال در مقایسه با رشد  درصد 37.8) میلیون ریال ۸۷۵رد و میلیا 41۷هزار و شناسی و اکتشافات معدنی یکسازمان زمین 

 (در مقایسه با بودجه سالرشد  درصد 12.2) میلیون ریال ۷۲۳رد و میلیا 1۹۲هزار و  11 سازمان توسعه تجارت 

 به شرح زیر در نظر گرفته شده است:  1400بینی شده از بخش معدن نیز در بودجه سال درآمدهای پیش

 ون ریال()میلی 40،000،000معادن  دولتی حقوق و مالکانه بهره از حاصل درآمد 

 رقابت موانع تولید رفع قانون ۳۷ ماده موضوع پائین افزوده ارزش با کاالهای و خام برمواد صادراتی عوارض وضع از درآمدحاصل 

 )میلیون ریال( ۲،۵00،000 پذیر

 بینی شده است:زیر پیش به شرح 1400 برداری از معادن در بودجه سالبهره اعتبارات برآورد

قانون برنامه  4۳بند )الف( ماده  ۵جز  معدنی،موضوع صنایع های فعالیت و معادن از برداری بهره از ناشی خسارات جبران موضوع اعتبارات

 ()مبالغ به میلیون ریال ششم توسعه

 مجموع 440،000  ای های سرمایهتملک دارایی 1۲0،000  ایهزینه ۳۲0،000

در نظر به تفکیک زیر  1400 سال در اجرایی هایدستگاهمعدنی در ردیف بودجه بخش معدن و اکتشافات بودجه 

 :گرفته شده است

 های ظرفیت کلیه عمومی اکتشاف و جویی شناسی، پی زمین پایه های نقشه تکمیل موضوع اعتبار-تجارت و صنعت،معدن وزارت 

قانون   )14  (ماده  )۶ (تبصره اجرای معدنی، صنایع و معادن برای نیاز مورد های و زیرساخت زیربناها تکمیل کشور، معدنی

 افزوده ارزش دارای معدنی محصوالت صنایع صادرات تشویق معادن، قانون اصالح قانون  )1۲  (ماده  )۶ (تبصره اجرای معادن،

 به کمک سازی، مستند و نظارت و معدنی صنایع و معدن بخش با ای مرتبط سرمایه های دارایی تملک های طرح اجرای باال،

 تجهیز بابت دولتی بخش غیر به تسهیالت اعطای معدن، مهندسی نظام قانون   )۳۵  (ماده موضوع معدن نظام مهندسی سازمان

 و اکتشافی هایطرح اجرای معدنی، هایفعالیت بیمه های صندوقفعالیت از حمایت معادن، بخش در تفصیلی و پایه اکتشاف و

 معادن دولتی حقوق وصول و معدنی هایزیرساخت ایجاد محیطی، زیست کاربردی پژوهشی و

 ایهای سرمایهتملک دارایی 1۷،000،000   ایهزینه ۳،000،000

 معادن قانون اصالح قانون 1۷ موضوع ماده طبیعی منابع عرصه بازسازی و احیاء - کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان  

 ایهای سرمایهتملک دارایی 1،000،000   ای هزینه 000،۳00



رد ریال مجاز هزار میلیا 10سقف  های ایدرو و ایمیدرو تاهای سازمانها با بدهیکشور تهاتر طلبکل 1400از سوی دیگر مطابق با الیحه بودجه 

های ایدرو و ایمیدرو بابت سازمان ۹۷دهد که دولت اجازه دارد مطالبات پیش از سال نشان می 1400الیحه بودجه  ۷است. بررسی بند ه تبصره 

بعه بابت مین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تامشارکت در تا

صورت رد ریال بههزار میلیا01سقف  ت و سود سهام تاسهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوطه را با بدهی آنها بابت مالیا

 .خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند -جمعی

 تأمین معلمان، بندیرتبه اجرایی، هایدستگاه کارکنان خدمت پایان پاداش از بخشی تامین اجتماعی، تامین سازمان هب دولت بدهی از بخشی

 حالت قانون مشمول بازنشسته ایثارگران و شهدا مرخصی ذخیره و خدمت پایان پاداش تأمین تکمیلی، هایبیمه و ایثارگران مطالبات از بخشی

 واگذاری مالکانه، حق االمتیاز، واگذاری سهام و حقوق ارائه محل از ریال میلیارد هزار ۹00 سقف تا شودمی داده اجازه دولت به ،اشتغال

 هایدارایی و اموال واگذاری همچنین و دولتی هایشرکت و دولت به متعلقگذاری های سرمایهای و طرحهای سرمایههای تملک داراییطرح

 .تأمین نماید مازاد غیرمنقول

 

سوم کل منابعی است که وری معادن هزینه شود که این عدد تقریبا دوهزار میلیارد تومان در بهره ۲در بخش معدن قرار بر این است که مجموعا 

 .و معدن در نظر داردبرای بخش صنعت  1400دولت در سال 

 

ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در الیحه بودجه ای برنامههای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییبیشترین افزایش در مجموع اعتبارات هزینه

برنامه توسعه بنیان، مربوط به برنامه ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش 1۳۹۹نسبت به مصوب قانون بودجه  1400

، ۶01 /۳، 41۸۶ /۹سازی عمومی استاندارد به ترتیب با گذاری در بخش، برنامه نظارت بر تشریفات گمرکی کاال و برنامه ترویج و فرهنگسرمایه

 .درصد است 14۹ /۵و  1۷۸ /۹

  



 1400بودجه سال  الیحهدن و تجارت در عای وزارت صنت، منامهرای بمایهراعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های س

 )) ارقام به میلیارد تومان1399ات آن نسب، به قانون بودجه سال رو تغیی

 


