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 1کل کشور 1402نظر درباره الیحه بودجه سال اظهار

 مقدمه

ها ک سلسله سیاستها با اتخاذ یآن دولت شود که دراز قانون بودجه به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم مالی یاد می

ین یک قاعده د برای یک سال بتوانند وضعیت اقتصادی، رفاهی و اجتماعی یک کشور را بهبود ببخشند. انکنتالش می

 شود.کلی است که شامل حال همه کشورها می

جلس مدولت سیزدهم به روز تأخیر نسبت به زمانبندی قانونی خود توسط  20کشور با  1402الیحه بودجه سال 

وط به بررسی های متداول مربشود بسیاری از رویهخود باعث می ،شورای اسالمی تقدیم شده است. این میزان تأخیر

شم توسعه در شرغم آن که مهلت اجرای برنامه هچنین بنامه داخلی مجلس دچار اشکال شود. همبودجه در قالب آئین

ال تنظیم شده لیل نامشخص بودن وضعیت برنامه هفتم، برنامه ششم که برای پنج سبه پایان رسیده بود، بد 1400سال 

 بود، بدون ایجاد تغییر در اهداف، تمدید شد. 

تم تنظیم شده براساس اهداف برنامه هف 1402مطابق اعالن دولت در هنگام ارائه الیحه به مجلس، الیحه بودجه سال 

بررسی دقیقی  وتوان قضاوت نمی ،اسنادی از برنامه هفتم در اختیار نیستاست. در مورد تأیید یا رد این ادعا چون 

 انجام داد.

دنبال این هستیم تا تصویری از وضعیت برخی از اقالم بسیار مهم از الیحه بودجه ارائه نمائیم ه در این مطالعه کوتاه ب

محترم قدم مناسبی  ءضاگذاری اعو سیاستتا شاید در این اوضاع احوال نامناسب اقتصادی بتوانیم برای اتخاذ تصمیم 

های اقتصادی توسط مرکز آمار را برداریم. الزم بذکر است در حال تدوین گزارش بودیم که وضعیت برخی شاخص

 برای خانوارهای کشور به 1401نرخ تورم ساالنه دی ماه ایران اعالم شده است. در گزارش مرکز آمار آمده است 

چنین در تاریخ دوم هم 2.دهدواحد درصد افزایش نشان می 3/1 ،ماه قبلدر مقایسه با  است که درصد رسیده 3/46

 هزار تومان عبور کرد.  45بهمن هم نرخ ارز در بازار آزاد هم از 

                                                           
های سط مرکز پژوهشتهیه شده است. در تهیه این گزارش از مطالب مندرج در گزارش منتشره تو 1402این گزارش براساس ارقام مندرج در الیحه بودجه سال  - 1

راء و نظراتی است های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گشاورزی ایران تهیه شده است که مطالب این قسمت هم براساس آمرکز پژوهشمجلس شورای اسالمی و 

 درج شده است.  که برای اتاق ایران ارسال گردید،  ها و مکاتباتیکه در همکاری

درصد بیشتر از دی  3/51 خانوارهای کشور به طور میانگین.  این بدان معنی است که درصد رسیده است 3/51 ، به عدد1401در دی ماه  هم  ایتورم نقطهنرخ  - 2

 .اندهزینه کرده« کاالها و خدمات یکسان سبد» برای خرید یک 1400
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 تصویری از وضعیت برخی ارقام کلی الیحه-1

م کلی رقمیلیارد تومان برآورد شده است.  هزار 5109حدود  1402الیحه سال سال  بودجــه کل کشــور دررقم 

 40ن حدود )این میزا هـزار میلیـارد تومـان 2164با رقم   بودجـه عمومـی دولـتبودجه از دو قسمت اصلی یعنی 

( و رقم درصد رشد دارد 43حدود  1401دهد که در مقایسه با بودجه سال درصد از رقم کلی بودجه را تشکیل می

شکیل شده ها تبانک و دولت به وابسته انتفاعی سساتدولتی، مؤ هایمیلیارد تومان بودجه شرکتهزار  3098حدود 

 38حدود  1401ها مقایسه با بودجه سال بانک و دولت به وابسته انتفاعی سساتدولتی، مؤ هایاست. بودجه شرکت

ررسی بلق دارد که در هنگام های دولتی تعدرصد از کل بودجه کشور به شرکت 61درصد رشد داشته است. حدود 

را اینگونه اتخاذ ال بسیار بزرگی است که چسؤگیرند که این خود الیحه و یا در طول سال اصالً مورد بررسی قرار نمی

 شود؟تصمیم می

هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از سه سرفصل اصلی  1984می دولت در الیحه بودجه بیش از منابع عمو

 الیحه در دولت عمومی های مالی تشکیل شده است. منابعای و واگذاری دارائیهای سرمایهواگذاری دارائیدرآمدها، 

چنین است. هم کرده درصد رشد 55 حدود 1401سال  در بودجه عملکرد بینیپیش به نسبت 1402 سال بودجه

بینی عملکرد قانون بودجه نسبت به پیش ،هزار میلیارد تومان برآورد شده است 978درآمدها که رقم بیش از  سرفصل

 فروش و نفت ای که صادراتسرمایه هایدارایی واگذاری از حاصل درصد رشد دارد. منابع 56حدود  1401سال 

 قانون عملکرد بینیپیش به نسبت و درصد 37حدود  1401بودجه سال  قانون ، در مقایسه باشوداموال را شامل می

خود حکایت از تنظیم تراز صوری  ،بینیاین شیوه پیش 3رشد محاسبه شده است. درصد 97حدود 1401سال  بودجه

 دولتی اموال فروش و نفت از حاصل منابع برآوردیبیش کنندهدرآمد هزینه و منابع و مصارف بودجه است و بیان

 از حاصل تشدید کند. منابعثباتی را تواند وضعیت خیلی از متغیرهای اقتصادی را بهم بریزد و بیدر واقع می .است

هزار میلیارد تومان  294 ،شوددولتی را شامل می هایشرکت سهام فروش و مالی که استقراض هایواگذاری دارایی

   .است منفی دارای رشد 1401عملکرد قانون بودجه سال  بینیپیش برآورد شده است که این میزان در مقایسه با 

                                                           
نــرخ تســعیر ، هدالر بر بشک  85 خامهر بشکه نفت قیمـتبینی شده است: راساس فروض زیر پیشب 1402الیحه بودجه  منابـع حاصـل از فـروش نفـت در - 3

الر، میلیــارد د 6دود میلیــون بشــکه نفــت خــام و میعانــات گازی در روز، خالــص صــادرات گاز بــه مبلــغ حــ 4/1 صــادرات، هــزار تومانــی 23

ه بـه منابـع حاصـل از میـزان وابسـتگی مسـتقیم بودجـارقام  این. با هــزار بشــکه در روز 145معــادل  هاپتروشــیمیمیعانات گازی تحویلی به  خــوراک

 .شـوددرصـد بـرآورد می 5/30 حـدود 1402الیحه سال  هـای نفتـی درفـروش نفـت و فرآورده
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فصل را تشکیل درصد این سر 85رود و حدود بسیار مهم سرفصل درآمدها به شمار می درآمدهای مالیاتی یکی از اقالم

مالیـات ست. ارا تجربه کرده  1401درصدی را  نسبت به عملکرد قانون بودجه سال  47در الیحه بودجه رشد  .دهدمی

شد کرده ر درصـد 130 حـدود ن، به میزا1401بـر اشـخاص حقوقـی غیردولتـی نسـبت بـه ارقـام قانـون بودجـه 

 است. 

 ،تومان منفی محاسبه شده است. این میزان از کسری میلیارد هزار 476بیش از  در الیحه بودجه سال 4عملیاتی تراز

ای و شود دولت از انجام امور سرمایهشود و این خود باعث میمالی جبران می و ایسرمایه تراز مازاد محل از معموالً

 توان معنا و تعبیر کرد که تحققعمرانی صرف نظر کند. در مجموع این کسری را به این شکل میهای اجرای طرح

 کسری معنای به که است مواجه تردید با دولتی هایواگذاری شرکت و ایسرمایه هایدارایی هایواگذاری درآمدها،

الیحه بودجه  ،دیگر عبارت به بود. خواهد 1402سال  بودجه ای، سرمایه تراز در کمتر مازاد عملیاتی و تراز در بزرگتر

 و مالی دارایی واگذاری تراز مازاد کسری در این سرریز احتمال که است شده تنظیم پنهان بودجه کسری با 1402

 کسری کردن پولی به دولت بینانه خوش حالت در اگر بود، خواهد کسری بودجه پوشش برای مالی اوراق بیشتر انتشار

 .نکند اقدام بودجه

                                                           
 ای.هزینه اعتبارات منهای عملیاتی عبارت است از درآمدها تراز - 4
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 ها و بندهای مرتبط با فعالیت اتحادیهاظهارنظر درباره تبصره-2

 ردیف
 شرح

 پیشنهادات توضیحات متن مندرج در الیحه
 جزء بند تبصره

 سهمیه بند این (1)جزء سقف در میشود داده اجازه مسلح نیروهای کل ستاد به 2 ط 1 1

 خصوصی هایپاالیشگاه در پاالیش طریق از را گازی میعانات و خام نفت

 تأیید از پس ،اندنموده اقدام خود تولید ظرفیت افزایش به نسبت که کوچک

 از ناشی هایفرآورده معادل .برساند مصرف به کشور بودجه و برنامه سازمان

-می قرار مسلح نیروهای اختیار در آن صادرات جهت صرفاً بند این اجرای

 .گیرد

 

های ناشی از میعانات گازی و با عنایت به انحصار صادرات فرآورده-1

 الیشیهای پانفت خام به نیروهای مسلح و حذف نقش صادراتی شرکت

های ناشی از توسعه گذاریچنین تهدید سرمایهبخش خصوصی و هم

منجر به حذف  "صرفاً"های مذکور، وجود واژه های شرکتفعالیت

عالوه گردد. بخشی از میعانات گازی از سبد فروش نیروهای مسلح می

کننده مینأگردد که امکان خرید از یکی از دو منبع تبر این، موجب می

برای بخش خصوصی که تمایل دارد  (نیروهای مسلح)میعانات گازی 

ور تولیدی خود را انجام دهد و به ارزآوری کش محصوالتصادرات 

ردد که این امر منجر به کاهش ارزآوری و گکمک کند، حذف می

های چنین کاهش فروش فرآوردههای یادشده و همزایی شرکتاشتغال

-ناشی از میعانات گازی توسط نیروهای مسلح شده و مغایر با سیاست

زدایی از تقویت در مانع از سوی مقام معظم رهبری ابالغیهای کلی 

 .ت از واحدهای تولیدی استبخش خصوصی و حمای

های ها توسط نیروهای مسلح، انگیزهبا انحصار صادرات فرآورده -2

واحدهای پاالیشی بخش خصوصی در برقراری روابط تجاری با 

نیروهای مسلح و دریافت میعانات از این نهاد جهت تبدیل آن به 

های بخش خصوصی فرآورده کاهش پیدا کرده و عمالً زمانی که شرکت

 العمل کاری با نیروهای مسلح را نداشته انگیزه فعالیت در قالب حق

«  صرفاً»پیشنهاد مشخص این است که کلمه 

آمده است « جهت صادرات»که قبل از عبارت 

 حدف شود.



  گاز و پتروشیمی ایران های نفت،اتحادیه صادرکنندگان فرآورده

Iranian Oil, Gas and Petrochemical Products Exporter’s Union   

5 

 

   WWW.OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR 

 

 

 ردیف
 شرح

 پیشنهادات توضیحات متن مندرج در الیحه
 جزء بند تبصره

بند برای نیروهای مسلح  اجرای ایندرآمدهای ناشی از عمالً باشند،   2 ط 1 1

 گردد و این بر خالف مصالح ملی کشور می باشد.محقق نمی

انحصار صادرات به نیروهای مسلح، بر خالف حقوق مکتسب ناشی -3

از پروانه بهره داری واحدهای پاالیشی دارای افزایش ظرفیت قانونی 

نفت می می باشد و این امر بر خالف حمایت از صنایع پایین دستی 

 باشد.

توان و ظرفیت باالتر واحدهای پاالیشی بخش خصوصی برای دور -4

  هازدن تحریم

 

, یدولت یبازنشستگ یها, صندوقییاجرا یهابه دستگاه تمجاز اس تدول 3 ط 1 2

در سقف منابع  تدول یاعتبار از محل مصارف عموم یدارا یهادستگاه

به  تو تعهدات دول هایبدهت بازپرداخ تباب نیو همچن یبودجه عموم

و  یدولتریغ یعموم یبه نهادها یبده هیو تسو یاجتماع نیمأسازمان ت

مربوط به  یهاطرح یو اجرا یها و آستان قدس رضویو شهردار یبالانق

توسعه  یهاطرح یتبا اولو شرانیپ یهاو طرح یاتمی هاروگاهیتوسعه ن

 تنف یملت و شرک یو گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه مل تنف نیادیم

 .دیصادرات اقدام نما یبرا یگاز عاناتیخام و م تبه اختصاص نف تنسب

 سییشده توسط ر یاشخاص معرف یو مال یا, حرفهیفن صالحیت دأییت

 .شودیانجام م تمربوطه, صرفاً توسط وزارت نف ییدستگاه اجرا

اقتصادی با توجه به مراودات و های مختلف فعال در حوزه بخش

مناسبات اقتصادی، از دولت بستانکار هستند. این بستانکاری باعث شد 

بخشی از نقدینگی واحدها از مدار خارج شوند و واحدهای اقتصادی 

دلیل ه بردش دچار مشکل شوند. از طرف دیگر، در تأمین سرمایه در گ

باعث گردید صادرات های ظالمانه های ناشی از اعمال تحریممحدودیت

های بخش و فروش نفت خام ایران دچار مشکل شود. با توجه به ظرفیت

المللی های بینخصوصی در تعامالت بازرگانی با انواع و اقسام شرکت

ها که عمدتاً در چارچوب تحریم قرار نگرفتند و مخاطرات و SMEو 

-و دستگاهشود، اما برخی نهادها های تحریم شامل حال آنها نمیهزینه

 مشمول این وضعیت هستند. لذا اگر ، ( درج شدند3هایی که در جزء )

آستان قدس »در خط پنجم بعد از عبارت 

 اضافه شود.« بخش خصوصی»کلمه « رضوی
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 ردیف
 شرح

 پیشنهادات توضیحات متن مندرج در الیحه
 جزء بند تبصره

ها با رعایت فرآیندهای بخشی از مبادالت و تجارت نفت و فرآوره  3 ط 1 1

قانونی به بخش خصوصی محول شود، تأمین پایدار ارز به کشور حاصل 

 خواهد شد.

 

عوارض ء ها به استثنا ارانهی یقانون هدفمند (منابع) هایافتیدر یتمام 1 الف 14 3

 یعوارض گازرسان و یعیگاز طب نیمشترک مهی, حق بهایاریو ده هایشهردار

مواد به قانون  یبرخ الحاق قانون (65)و (  12 )موضوع مواد  بیبه ترت)

 یدر اجرا یمنازل مسکون مهیو حق ب(( 2) یاز مقررات مال یبخش میتنظ

 زانی, به میعیحوادث طب یهمگان مهیصندوق ب سیقانون تأس( 4( و )2)مواد 

 الیر اردیلیمت سیهزار و چهارصد و ب تو پانصد و نود و هش ونیلیم شش

 یحاصل از فروش داخل یافتیدر تتابعه وزارت نف باب یهاتتوسط شرک

, ینفت یهافرآورده یحاصل از فروش صادرات یافتیرد ,ینفت یهافرآورده

 اتیبا احتساب عوارض و مال یعیگاز طب یحاصل از فروش داخل یافتیدر

 هایمیخوراک پتروشخ نر اصالححاصل از  یافتیارزش افزوده و در

و اضافه شدن ده واحد  (هر متر مکعب یبه ازا الیهفتاد هزار ردرسقف )

, به حساب هایمیبه خوراک پتروش عیصناخت سوخ نر تدرصد بر نسب

 .شودیم زیوار کشور کل یدارنزد خزانه هاارانهی یسازمان هدفمندساز
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 پیشنهادات توضیحات متن مندرج در الیحه شرح ردیف

 جزء بند تبصره

در جه تحقق  یمعظم رهبر مقام یغالاب یکل یهاستایس یبه منظور اجرا  ن 6 4

, یفروشو عبور از خام دیارزش تول رهیو توسعه زنج انیبندانش دیجهش تول

 یفلز یمعدن عیو صنا یمعدن محصوالت درآمد حاصل از صادرات مواد و

 یمیو پتروش ی, گازی, بلوم و اسلپ, محصوالت نفت لیجمله, ب از یرفلزیو غ

در تمام  خاممهیصورت خام و ن به لنیاتی و متانول, اوره و پل ریاز جمله ق

 یینامه اجرا نیی. آشودیم یو عوارض صادرات اتی, مشمول مالکشورط نقا

بر موارد مذکور و  الوهع خاممهیمواد خام و ن تفهرس فیتعر بند و نیا

 رانیوز أتیه 59156 شماره نامهبیبر موارد مندرج در تصوعالوه  نیهمچن

امور  یهاخانهقانون توسط وزارت نیپس از الزم االجرا شدن ا کماهیظرف 

 عی, صنای, معدن و تجارت, اتاق بازرگانت, صنع(مسئول) ییو دارا یاقتصاد

 انیو اقتصاد دانش بن ی, فناوریمعاون علم و رانیا یو معادن و کشاورز

. وزارت امور رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو شنهادی, پیجمهور تاسیر

بند  نیبه وصول منابع حاصل از ا تنسبت موظف اس ییو دارا یاقتصاد

( قانون امور گمرکی مصوب 1حقوق ورودی )مطابق بند )د( ماده )و

و  ی, معدنیصنعت ,یدیتول زاتیو تجه آالتنیماش هیکل( 22/08/1390

جدول  110518 شماره یدرآمد فی, اقدام و منابع حاصل را به ردیکشاورز

 .دینما زیقانون وار نیا( 5) شماره

 

 درآمدهای پیشنهادی، الیحه (6) )ن(تبصره بند در

صنایع  و معدنی محصوالت و مواد صادرات از حاصل

 اسلپ، و بلوم بیلت، جمله از غیرفلزی و فلزی معدنی

 و جمله قیر از پتروشیمی و گازی نفتی، محصوالت

 خام نیمه و خام صورت به اتیلنپلی و اوره متانول،

 و عوارض مالیات مشمول کشور، نقاط تمام در

 مالیاتی درآمدهای طبعاً تصمیم شود. اینمی صادراتی

 کسری کاهش به تواندمی و دهدمی افزایش را دولت

 را فروشیخام برای انگیزه همچنین انجامد.بودجه بی

برای  اولیه مواد تأمین مشکل و دهد کاهش حدی تا

 این بر عالوه کند.می رفع حدودی تا را داخلی تولید

 و اقتصادی نیاز مورد هایتکنولوژی وجود فرض با

 تکمیل موجب تواندمی محصوالت، برخی بازار بودن

 شود. کشور در ارزش هایزنجیره

 این اجرای در که اصلی مسأله که داشت توجه باید

 داشتوجود  گذشته سنوات بودجه قوانین در حکم

 و خام مواد تعریف درباره نظرات و آراء تعدد است،

 بوده حکم این مشمول لیست اقام احصاء و خام نیمه

 در ،1402 بودجه الیحه در که توضیحات معتقدیم به توجه اب

 و قیود 1402 بودجه سند در خامنیمه و خام مواد مورد تعریف

 ابهام دچار خصوصی فعاالن بخش تا شود وضع هاییمحدودیت

شود کل تبصره بشرح ذیل نشوند. برای این منظور پیشنهاد می

 اصالح شود:

 صنایع و معدنی محصوالت و مواد از صادرات حاصل درآمد"

 خام و صورت به پتروشیمی و گازی نفتی، محصوالت معدنی،

 تکنولوژیکی و فنی اقتصادی، توجیه از اینکه بر مشروط خام نیمه

 برخوردار بیشتر افزوده با ارزش محصوالت تولید برای الزم

 نیاز بر مازاد صادرات چنین،هم شود. می مالیات مشمول باشد،

داخلی و دارا نبودن زنجیره ارزش افزوده در داخل برای کلیه 

 خام در داخل کشور، به منظور ارزآوری، حفظمواد نیمه

 صادراتی و تا زمان استقرار زنجیره ارزش افزوده، بازارهای

 "بود. نخواهند مالیات بر صادرات  مشمول
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 حکم این خصوص در گذشته سنوات در است. آنچه

 اقالم از ایمجموعه گرفتن نظر در گرفته است، انجام

گرفتن  نظر در بدون خام،نیمه و خام مواد عنوان به

 موجب که است اقدام این اجرای بر مترتب مالحظات

 زمره فرآورده در که نفتی هایفرآورده از برخی شده

 حکم این مشمول گیرند،قرار می نهایی محصول و

 این که فعاالن است شده سبب رویکرد این و شوند

 این مصداق شوند. سردرگمی جدی دچار حوزه

 و یکبار عوارض که است دوم تصفیه روغن موضوع

 در مجدد و است شده پرداخت آن به مربوط مالیات

بودجه  حکم در این برای که هایینامهآئین قالب

 شود. اینحکم می این مشمول شده، تنظیم1401

 افتاده هم اتفاق پارافین فرآورده مورد در موضوع

 وضع مطابق نظرات کارشناسی  سوی دیگر، از .است

 مازاد داخل با بازار که کاالیی و فرآورده بر عوارض

 ندارد. در توجیه قیر، جمله از است، مواجه اشباع و

 در تن میلیون  6کشور قیر تولید ظرفیت حاضر، حال

 خارج به آن تن میلیون 5/4تا  4بین  که است سال

 صرف و بازار داخل در آن بقیه و شود می صادر

 امکان داخل بازار که شودمی عمرانی هایپروژه

 هایسال عملکرد اساسبر  را مقدار این از بیش جذب

 ندارد.  را گذشته
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 ردیف
 1تبصره پیشنهاد الحاقی 

 پیشنهادات توضیحات

5 
و اشتغالزایی از  های نفتیه منظور کاهش خام فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآوردهب

های کوچک را که قبال برای ، وزارت نفت مکلف است خوراک تمامی پاالیشگاهطریق بخش خصوصی

 .در مجوز، تأمین نمایدآنها مجوز قانونی صادر شده است به میزان ثبت شده 

کوچک  یهاشگاهیخوراک پاال نیمإ، وزات نفت ملزم به ت1401قانون بودجه سال ( 1)تبصره  (ش)همانطور که در بند 

مقام  یکل استیس یدر راستا 1401با توجه به حکم مقرر در قانون بودجه سال  یشیپاال یشده است، بخش خصوص

کرده  یگذارهیمبادرت به سرما ،ییزاو اشتغال ینفت یبخش خصوص تیتقو و یدر خصوص منع خام فروش یمعظم رهبر

و  یبخش و تبعاً کاهش ارزاور نیا یهاتیفعال دی، موجب تهد1402بودجه سال  حهیبند در ال نیاست و حذف ا

 گردد.یم ییزااشتغال
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About us 
The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial 

vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the 

importance of this section and the need for coordinating and organizing the 

most active people in the field of production and exporting oil, gas, and 

petrochemical products, some forethoughtful and job- makers in the private 

section of the country decided to come together to fight against the threats by 

using the opportunity of mass intelligence and potentials. 
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