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فهرست مطالب

1400اولماههششدرمصارفومنابععملکرد
منتخبهایتبصرهعملکرد
بودجهاحکامماههششعملکرد
...والعملهادستورها،نامهآیینعملکرد

نفتحوزه
اموالوسهامواگذاری

هاسامانه
عوارضومالیات

مالیانضباط
اشتغال

ازدواجتسهیالت
موضوعیوخاصهایگزارش
کرونابهاختصاص یافتهاعتبارات

یارانه هاهدفمندیمصارفومنابع
دولتیهایشرکتواگذاری

دولتیهایشرکتودولتمطالباتوهابدهیوضعیت
ششمبرنامهقانون(29)مادهمزایایوحقوقثبتسامانهعملکرد

1400آبان21تاعمومیمصارفومنابععملکرد
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عملکرد منابع و مصارف
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دیوان فناورانه مردم پایه
1400ماده واحده قانون بودجه « ب»فراز پایانی بند 

اماقدمصوبمبالغبامتناسبعمومیمنابعتومانمیلیارد937,921ابالغبهنسبتمی شوددادهاجازهدولتبه

و1400سالدومماههششاز(مصوباعتبارتاابالغیسقفمابه التفاوت)تومانمیلیارد340,000ابالغ.کند

مصارفهبابالغقابلاولماههششدرخزانهبهواریزیروندبامتناسبومنابعتحققازاطمینانازپسصرفاً

.استمصوب

حکم قانونیعنوان ردیف درآمدیردیف درآمدی
مبلغ

(میلیارد تومان)
مصادیق مصرف

10,000(1)تبصره « ب»بند ( 3)جزء ارزنرخمابه التفاوتازحاصلدرآمد160136
(69-530000)ردیفپزشکیتجهیزاتودارواساسی,کاالهای

210112
بهنسبتنفتصادراتازحاصلمنابعمازاد

پیش بینی
60,000(1)تبصره « ب»بند ( 2)جزء 

داراییتملکطرح هایتکمیلبرایتخصیصافزایش

سرمایه ای

210113
,حقوقیحقیقی,اشخاصبهخامنفتتحویل

خصوصیوتعاونی
بودجهقانون(21)جدولطبقبدهیتأدیهودفاعیبنیهتقویت90,000(1)تبصره « ی»بند 

دولتمازادغیرمنقولدارایی هایواموالواگذاری210227
«  و»بند ( 2)جزء 

(2)تبصره 
20,000

ازیهمسان سومعلمانرتبه بندیخدمت,پایانپاداشتأمین

(86-530000)ردیفعلمیهیأتحقوق

310517
همالکانحقوقوسهامواگذاریحق االمتیاز,ارایه

دولت

«  و»بند ( 1)جزء 

(2)تبصره 
130,000

افراداجتماعیتأمینتقویتواجتماعیتأمینبهبدهیتأدیه
ردیفمحلازبازنشستگیهایصندوقپوششتحت

(530000-85)

310518
سهام,بنگاه ها,فروشازحاصلمنابع

دولتدارایی هایواموالسهم الشرکه,

«ط»بند 

(2)تبصره 
300,000

(22)جدولطبقمحروممناطقدرتمامنیمهطرح هایاجرای

بودجهقانون
-340,000جمع 
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دیوان فناورانه مردم پایه

منابع عمومی دولت
(تومانمبالغ به میلیارد )

عنوان
مصوب شش ماهه  

سقف اول-1400
مصوب شش ماهه  

سقف دوم-1400
عملکرد شش ماهه  

1400

درصد 
-تحقق

سقف اول

درصد 
-تحقق

سقف دوم
226,716231,812195,13586.184.2درآمدها

165,737165,737146,92088.688.6مالیاتیدرآمدهای 
60,97866,07448,21679.173سایر درآمدها

114,936201,56626,53523.113.2واگذاری دارایی های سرمایه ای
101,547177,98525,86025.514.5منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

12,88023,0726745.22.9فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
51051010.20.2واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه ای

136,302217,837139,396102.364واگذاری دارایی های مالی
67,52167,521113,977168.8168.8فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی

18,44718,44723,136125.4125.4استفاده از صندوق توسعه ملی
48,870130,4046821.40.5منابع حاصل از واگذاری  شرکت های دولتی

سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی های 
مالی

1,4651,4651,601109.3109.3

477,954651,215361,06675.555.4جمع منابع عمومی دولت
وع استفاده از تنخواه گردان خزانه و منابع موض

قانون محاسبات عمومی کشور( 125)ماده 
0053,94700

477,954651,215415,01386.863.7جمع کل
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دیوان فناورانه مردم پایه
منابعتحلیل 

6استگردیدهتومانمیلیاردهزار23میزانبهملیتوسعهصندوقمحلازنابع,مکلازدرصد.

54استگردیدهمحققتومانمیلیاردهزار195میزانبهدرآمدهامحلازمنابع,کلازدرصد.

7استگردیدهمحققتومانمیلیاردهزار26میزانبهنفتیمنابعفروشمحلازمنابع,کلازدرصد.

31/6استگردیدهمحققتومانمیلیاردهزار114میزانبهاسالمیمالیاوارقفروشمحلازمنابع,کلازدرصد.

مبلغسالسومماههدودردولتترتیباینبه.استبودهتومانمیلیاردهزار65ماههچهاردرشدهواگذاراسالمیمالیاوراق

.استدرصدی76رشدبیانگرکهنمودهواگذاراوراقتومانمیلیاردهزار49

اندتهداشصفربهنزدیکعملکرددولتیهایشرکتواگذاریوهاطرحواگذاریغیرمنقول,ومنقولاموالفروش.

سررسیدمنتشرهاوراقبازپرداختجهت(5)تبصره(ح)بندمحلازتومانمیلیارد9430مبلغبهاوراقانتشار

.استشدهانجامشده

نتظامیاشمارهدارایکابیندووانتوسواریخودروهایمالیاتقیمت,گرانمسکونیواحدهایبرمالیاتوصولی

وودهبصفربهنزدیکخودروورودیحقوقوسکنهازخالیمسکونیواحدهایبرمالیاتقیمت,گرانشخصی

.استنداشتهعملکردی
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دیوان فناورانه مردم پایه
مصارف عمومی دولت

(تومانمبالغ به میلیارد )

تحققدرصد 1400عملکرد شش ماهه 1400مصوب شش ماهه عنوان

468,270324,59269.3هزینه ای

89,82366,64474.2تملک دارایی های سرمایه ای

93,12223,77725.5تملک دارایی های مالی

651,215415,01363,7مصارف عمومی دولت
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دیوان فناورانه مردم پایه
مصارفتحلیل 

78بازپرداختدرصد6وایسرمایههایداراییتملکدرصد16ای,هزینههایپرداختبامرتبطمصارفدرصد

.استمالیاوراق

65/3هایصندوقوکارکنانمزایایوحقوقبهمربوطمصارفکلدرصد50وایهزینههایپرداختدرصد

.استبازنشستگی

بهبتنسکهشدهپرداخت«و»بنددولتکارکنانمستمرمزایایوحقوقبابتتومانمیلیاردهزار127حدود

.دهدمینشاندرصدی61/3رشدگذشتهسالمشابهدوره

خزانهاسنادمحلازایسرمایههایداراییتملکاعتباراتاز(درصد93حدود)تومانمیلیاردهزار62مبلغ

.دهدمینشانگذشتهسالمشابهدورهبهنسبترادرصدی47رشدکهاستگردیدهمالیتأمیناسالمی

6/5لکردعمبهنسبتکهگردیدپرداختاسالمیمالیاوراقاصلبازپرداختبابتتومانمیلیاردهزار23مبلغ

ه,گذشتسالمشابهدورهبهنسبتکهمی دهدنشانرارشددرصد252سال,ابتداییماههچهارتومانیمیلیاردهزار

تومانمیلیاردهزار17مبلغاسالمیمالیاوراقسودبازپرداختبابتهمچنین.استداشتهدرصدی64رشد

.گردیدپرداخت

9



دیوان فناورانه مردم پایه

ترازهای بودجه ایمقایسه عملکرد 

(تومانمبالغ به میلیارد )
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دیوان فناورانه مردم پایه
شاخص های مهم بودجه ایمقایسه 

عنوان
عملکرد
دو ماهه

عملکرد
چهار ماهه

عملکرد
شش ماهه

5458/860/1(درصد)هزینه ایاعتباراتبهدرآمدهانسبت

2/65/57/2(درصد)عمومیمنابعکلبهنفتیمنابعنسبت

71/744/640/7(درصد)عمومیمنابعکلبهگمرکیومالیاتیدرآمدهاینسبت

11/335/538/6(درصد)دولتعمومیمنابعکلبهمالیهایداراییواگذارینسبت

دولتعمومیمنابعبهاسالمیمالیاوراقواگذاریازحاصلمنابعنسبت
6/531/831/6(درصد)

94/375/678/2(درصد)مصارفکلبههزینه ایاعتباراتنسبت

4/121/816/1(درصد)مصارفکلبهسرمایه ایدارایی هایتملکاعتباراتنسبت

233/474/87ایسرمایهدارایی هایتملکبههزینه ایاعتباراتنسبت
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دیوان فناورانه مردم پایه

عملکرد تبصره های منتخب
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دیوان فناورانه مردم پایه
عملکرد شش ماهه احکام بودجه

عملکرد تبصره, بند و جزء

عدم اجرااجرای ناقصاجرای کامل
جمع

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

8220238589022410
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دیوان فناورانه مردم پایه
...عملکرد آیین نامه ها، دستور العملها و 

,دهتهیه, تصویب و ابالغ ش

,25تعداد 

51%

,عدم تهیه, تصویب و ابالغ 

,24تعداد 

49%

مدتکهمواردیدرقانونایننیازمورداجراییهاینامهآیینبودجه,قانون(20)تبصره(ف)بندحکممطابق

.برسدوزیرانهیأتتصویببهوتهیهقانوناینابالغازپسماهسهظرفبایدحداکثرنشده,بینیپیشخاصی
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دیوان فناورانه مردم پایه

عملکردموضوعحکمردیف

فاقد عملکردز ال سیاتکلیف وزارت نفت به فروش داخلی میعانات گازی با استفاده (1)تبصره ( و)بند 1

(1)تبصره ( ز)بند 2
نفت خام به صورت هزار میلیارد تومان 15تکلیف وزارت نفت به تأمین 

ماهانه جهت تأمین مواد اولیه قیر
فاقد عملکرد

(1)تبصره ( ح)بند 3
گاه  نفت و وزارت کشور به فراهم نمودن امکان احداث جایتکلیف وزارت 

سوخت گاز مایع
فاقد عملکرد

(1)تبصره ( ط)بند 4
سایر تغییر نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی, پتروشیمی, فوالدی و

...واحدهای تولید فلزات و 
فاقد عملکرد

(1)تبصره ( ی)بند 5
قوقی, تکلیف دولت به تسویه بدهی قطعی خود با اشخاص حقیقی, ح

از محل تحویل نفت خام و  هزار میلیارد تومان 90تا سقف ... تعاونی و 
میعانات گازی

فاقد عملکرد

(1)تبصره ( ک)بند 6
ه و تکلیف وزارت نفت به فراهم نمودن زیرساخت های الزم برای عرض

یمیلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس انرژ10انجام معامله حداکثر 
فاقد عملکرد

فاقد عملکردتکلیف دولت به ارائه رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت(1)تبصره ( ل)بند 7

15حوزه نفت



دیوان فناورانه مردم پایه
واگذاری سهام و اموال

عملکرد حکم
جز
ء

بند رهتبص ردیف

ش عرضه شده است که تا بازه زمانی تهیه گزارشرکت 8سهام 
.استهای مذکور نگردیده واگذاری شرکتمنجر به 

اجازه به دولت جهت واگذاری بنگاه های دولتی
(2)و (1)مشمول گروه 

الف 2 1

فاقد عملکرد از طریق فروشتکلیف دولت به تامین مالی 
سهام و دارایی های مالی

د 2 2

فاقد عملکرد
یک استان ارائه پیشنهاد را انجام داده استصرفا

هزار 2انتشار اوراق مالی اسالمی تا سقف 
میلیارد تومان جهت مولد سازی دارایی ها 

1 د 12 3

210221میلیارد تومان و واریز به ردیف 75فروش به مبلغ 
17600فروش اموال و دارائی مازاد تا سقف 

میلیارد تومان
2 د 12 4

از سوی قانون گذار و 1395رغم تصویب این حکم از سال علی
تصویب راهکار اجرای آن توسط هیات وزیران, امکان استفاده از

و , فراهم نگردیده 1400مجوز این بند در شش ماهه نخست سال 

..استفاقد عملکرد 

قانون اصالح قانون بودجه سال( 38)اجرای تبصره 
در سال 1395/06/03کل  کشور مصوب 1395

.تمدید می شود1400
ب 3 5
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دیوان فناورانه مردم پایه

سامانه ها

عملکرد حکم
جز
ء

بند هتبصر
ردی
ف

تکلیف شرکتهای دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی

در خصوص ثبت ( 3)به دولت مندرج در پیوستوابسته

اطالعات در سامانه پاکنا

1 هـ 2 1

به اتمام GSBپروژه پیاده سازی وب سرویس ها در بستر 
ت اطالعات هویتی وکال از قوه قضائیه درخواس. رسیده است

تندات مس. گردیده که تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است
ه های مربوط به پیاده سازی وب سرویس توسط دفتر علوم داد

مالیاتی به سازمان فناوری اطالعات ارسال و توسط 
بادل کارشناسان مرکز آمار و اطالعات قوه قضائیه بر بستر ت

اطالعات کشور در تیر ماه تست گردیده است 

نظیم قرارداد تکلیف قوه قضاییه نسبت به تکمیل سامانه ت
ه مذکوروکیل و موکل  و امکان دسترسی ذینفعان به سامان

س 6 2

.ثبت ننموده اندرا در سامانه سادا اموالیدستگاه 558 ثبت اموال و دارائی غیرمنقول در سامانه سادا 1 ج 12 3

بودجه برنامه ونامه موضوع حکم این بند توسط سازمانشیوه
کشور, سازمان ادارای و استخدامی کشور و وزارت امور 

این های اجرایی موضوعاقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه
تاکنون تدوین نگردیده است  بند, 

انی  چگونگی ثبت اطالعات نیروی انستدوین شیوه نامه 
ن  این بند و اجرای سایر تکالیف ای( 2)و ( 1)موضوع جزءهای 

ح , بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل
نیروهای مسلح, وزارت اطالعات, حفاظت اطالعات  

ی عالی  قوه  قضائیه, سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورا
قانون تشکیل سازمان ( 3)امنیت ملی, کارکنان موضوع ماده 

بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه

3 الف 20 4

تعداد عنوان

55 اطالعات پایه
63 صورت های مالی
59 بودجه
82 گزارش عملکردی
53 اطالعات نیروی انسانی

کرده اندکه نسبت به ثبت و بروزرسانی اطالعات اقدام نشرکتهایی 
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دیوان فناورانه مردم پایه
بودجه شرکت ها و تکالیف مجامع  

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

شرکت نسبت به تهیه ( 19)تعداد 

شرکت دولتی مهلت  ( 14)صورتجلسه و 

مقرر را رعایت ننموده اند

تا سی و  1400تصویب صورتجلسات بودجه سال 
امه و تاییدیه سازمان برنیکم اردیبهشت ماه و اخذ

بودجه
2-1 هـ 2 1

لسه  شرکت نسبت به تشکیل ج( 4)تعداد 

مجمع عمومی اقدام ننموده اند همچنین 

شرکت مهلت مقرر را رعایت  ( 9)تعداد 

ننموده اند

ور  شرکتهایی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت ام
لفند اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی هستند مک

صورتجلسات تصویب بودجه را تا سی و یکم  
اردیبهشت ماه به امضاء رئیس سازمان برنامه و

.بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی برسانند

2-2 هـ 2 2

در یک شرکت دولتیمفاد حکم این جزء

.رعایت نشده است

اجتناب از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی 
اعم از حقوق و مزایا و سایر  ( پرسنلی)انسانی 

پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش
هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات

و مصوبات قانونی هیأت وزیران

3
هـ

2 3
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دیوان فناورانه مردم پایه
مالیات و عوارض

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

7فا  میلیارد تومان مبلغ قابل وصول صر217از 

میلیارد تومان وصول شده است

ت به تکلیف شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور نسب

ریال از مشترکان آب شهری( 200)دریافت 
الف 6 1

حل میلیارد تومان به حساب استان م2216مبلغ 

.استقرار منظور گردیده است

ی پرونده در استانها شناسای831همچنین تعداد 

پرونده به استان محل استقرار 323و تعداد 

.منتقل گردید

ی مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولید

و پیمانکاران طرح های واقع در استان 

الیاتی واحد تکلیف سازمان مالیاتی نسبت به انتقال پرونده م

تان تولیدی که که دفتر مرکزی آن در استان نیست به اس

محل استقرار

2 د 6 2

مورد در مراکز درمانی تحت 2,233تعداد 

این رسیدگی کسر مالیات علی الحساب موضوع

مورد نسبت به واریز به نام پزشک 958بند, 

مورد مهلت مقرر در این ماخذ را 1504مربوطه و 

.رعایت ننموده اند

لی درصد حق الزحمه پزشکی پزشکان به عنوان ع10کسر 

الحساب مالیات
1 ح 6 3

میلیارد تومان وصول و به ردیف 4855مبلغ 

.درآمدی مرتبط واریز گردیده است
درصد مطالبات معوق مالیاتی30وصول  1 ط 6 4

میلیارد تومان وصول13میلیارد تومان 50از مبلغ 

.گردیده است
ریال به ازای هر پیامک10دریافت مبلغ  1 ی 6 5
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دیوان فناورانه مردم پایه
مالیات و عوارض

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

و 19/1/1399سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه های مورخ 

حکم این بند را به ادارات کل امور مالیاتی 31/2/1399

.  ستاستان ها و بانک ملی جمهوری اسالمی ایران ابالغ نموده ا

.همچنین مفاد حکم این جزء رعایت شده است

عتباتزائرانبرایکشورازخروجعوارضاخذ

ونقاناساسبرسالدریکبارمرزنشینانو

1396سالبودجه

1 م 6 6

ای گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به ثبت معافیت ه

.  اعمال شده وفق بند قانونی مذکور اقدام نموده است

مرکیگومالیاتیتخفیفاتوهامعافیتثبت

خرجیجمعیصورتبهقانونی
ن 6 7

در کمیلیارد تومان  به علت عدم امکان تفکی348مبلغ 

با عنوان حقوق ورودی سایرکاالها ( 110401)ردیف درآمدی 

.ثبت می گردد

اخلدتولیدسیگارنخهرفروشیخردهقیمت
نشانباداخلتولیدتومان,25ایرانینشانبا

وارداتیسیگارنخهرتومان,50المللیبین
ویتنباکگرمیپنجاههربستهوتومان150
هرومالیاتعنوانتومانبه3,300داخلیقلیان
10,000وارداتیتنباکویگرمیپنجاهبسته

.دگردمیاضافهورودیحقوقعنوانبهتومان

ف 6 8

.دبه دلیل عدم تصویب آئین نامه فاقد عملکرد می باش مالیات بر خودروهای لوکس و گرانقیمت ش 6 9

عملکرد به دلیل عدم تهیه و تصویب آئین نامه, این بند فاقد

.می باشد

ای بر خانه ه( ساالنه)شمول مالیات بر دارایی 

گران قیمت
خ 6 10
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دیوان فناورانه مردم پایه
مالیات و عوارض

عملکرد حکم جزء بند
تبصر

ه

ردی

ف

که مبلغ بودهمیلیارد تومانپیش بینی شش ماهه این حکم یک

.درصد وصول گردیده است30معادل میلیارد تومان 0/3

درصد عوارض گمرکی سود 15افزایش 

100بازرگانی واردات لوازم آرایشی و واریزی 

ور درصدی منابع حاصله به خزانه داری کل کش

ز 6 11

عدم معرفی سامانه توسط بانک مرکزی 

تکلیف اشخاص حقوقی و مالکان واحد های 

انک صنفی به معرفی حساب فروش و تکلیف ب

مرکزی برای  معرفی سامانه 

1 م 12 12

.تدر این خصوص شورای پول و اعتبار مصوبه ای نداشته اس

د در حسابهایی که به شاپرک متصل نیستن

صرورتی که مبلغ و تعداد واریزها از مبالغ  

حساب مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر باشد

.فروش تلقی خواهد شد

2 م 12 13

.این جزء فاقد عملکرد است( 2)و ( 1)با توجه به توضحیات اجزاء 
ود کلیه وجوهی که به حساب فروش واریز می ش

.ودبه عنوان فروش صاحب حساب تلقی می ش
3 م 12 14
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دیوان فناورانه مردم پایه
مالیانضباط

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

دستگاه280مستقر در استانها و دستگاه 245

.دمستقر در تهران مفاد حکم را رعایت ننموده ان
افتتاح حساب واحد نزد خزانه داری کل کشور 2 الف 7 1

و 109تفاهم نامه منعقد نموده,دستگاه 231

اری  به ترتیب  اقدام به نگهددستگاه 118و 105

ض جداگانه اعتبارات, امکان گزارشگیری و تفوی

ننموده انداختیار به مدیر 

انعقاد تفاهمنامه با واحد مجری تا پایان تیر 

مام مشتمل بر حجم فعالیتها, خروجی و قیمت ت1400

شده

1 ج 19 2

فاقد عملکرد
هزینه کرد اعتبارات هزینه ای در چارچوب بودجه 

ریزی مبتنی بر عملکرد
2 ج 19 3

رعایت دستگاههای اجرایی حکم این جزء را 

.ننموده اند

ود  پیاده سازی و امکان ارتباط با سامانه جهت بهب

امستمر عملکرد, ارتقاء بهره وری  و کاهش هزینه ه
3 ج 19 4

فاقد عملکرد
اصالح و ابالغ ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست

بدون تغییر در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه( 4)شماره 
4 ج 19 5

استان و چند 4عدم رعایت حکم این جزء در به جز 

د  استان تهران, یزد و کهکیلویه و بویراحم3دستگاه در 

.مابقی رعایت نموده اند

داخت  اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تخصیص و پر

اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرایی و ارسال  

گزارش در مقاطع سه ماهه

5 ج 19 6
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دیوان فناورانه مردم پایه
مالیانضباط

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

استان رعایت 19مفاد موضوع این حکم در 
.نشده است

ی  شناسایی کامل درآمدها, هزینه ها, داراییها و بدهی ها
یبر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عموم

ه 19 7

فاقد عملکرد
کی دولت بر اساس اسناد مالی الکترونیپرداخت های

اهدر وجه ذینفع به صورت مستقیم از ابتدای خرداد م
4 ز 19 8

فاقد عملکرد
رسی تجمیع اطالعات کلیه پرداختهای ذینفعان و دست
...سازمان برنامه و بودجه, دیوان محاسبات و 

6 ز 19 9

کم اجرائی تحت رسیدگی مفاد حدستگاه( 2)
این جزء رعایت نشده است

تخصیص اعتبار حقوق کارکنان از خرداد ماه بر  
اساس سامانه پاکنا

2 الف 20 10

اجرائی مشمول مفاد حکم ایندستگاه( 27)
مورد استخدام ( 364)بند رعایت نکرده و تعداد 

مغایر با حکم این بند در دستگاه های تحت
رسیدگی جذب شده اند

موقوف االجراء شدن اختیارات  دستگاه های اجرائی
مشخص شده در خصوص استخدام و به کارگیری  

1400نیروی انسانی در سال  
ب 20 11

نسبت به استقرار چرخهدستگاه ملی 34
بهره وری در کلیه دستگاه های اجرایی و 

. شرکت های دولتی اقدام می نماید

ارائه برنامه های عملیاتی برای استقرار چرخه 
مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری

1400تا پایان خردادماه سال 
1 ج 20 12
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دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رهتبص ردیف

میلیارد تومان برای این 328مبلغ در این دوره
تگاه موضوع اختصاص یافته لیکن مبلغی به دس

.پرداخت نگردیدهای اجرائی 

میلیارد تومان از محل ردیف 32,000اختصاص مبلغ 
(14)مصارف جدول تبصره ( 28)

1 الف 18 1

میلیارد تومان به سازمان بهزیستی66مبلغ 
اد  تخصیص یافته که به علت عدم انعقاد قرارد

, دستگاه های اجرایی با بانک های عامل منتخب
.هیچ گونه پرداختی صورت نگرفت

میلیارد تومان به منظور 1,000اختصاص مبلغ 
غال پشتیبانی فنی و پایدار سازی و ضمانت اشت
محرومین به صورت تسهیالت بانکی

2 الف 18 2

فاقد عملکرد

درصد از منابع این جزء جهت به 5اختصاص 
ه ای  روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرف

و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستان های آموزش و 
پرورش

3 الف 18 3

الغ  دستور العمل موضوع حکم این جزء تهیه و اب
ها, به علت عدمدر محدوده بررسی. گردیده است

ا انعقاد قرارداد وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی ب
لکرد , مفاد این بند فاقد عمبانک های عامل منتخب

.می باشد

ک نرخ سود سپرده گذاری منابع این بند حداقل ی
میزان درصد و نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با
د بر مشارکت منابع بانکی و صندوق کارافرینی امی
شوداساس دستورالعمل موضوع این بند تعیین می

5 الف 18 4
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دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

مصوب نگردیده استطرحهای مشمول این بند 
وریزیبرنامهشورایتوسطمشمولهایطرحتعیین

استانهرتوسعه
6 الف 18 5

فاقد عملکرد
تباریاعوفنیکمکبهمربوطبنداینمنابعازدرصد10تا
استسودیارانهو

7 الف 18 6

میلیارد 12,271قابل اختصاص در این بند منابع
از این میلیارد تومان 6,053بوده که مبلغ تومان 

.محل پرداخت شده است

دیصدرصدپرداختبرمبنیهدفمندیسازمانتکلیف
(14)تبصرهجدولمصارف(28)بنددرمندرجمنابع

8 الف 18 7

را سهمیه 1400/3/19در تاریخ بانک مرکزی 
.به بانکهای عامل ابالغ نمود

صوصخدربانکیغیراعتباریموسساتوهابانکتکلیف
نوسازیواحداثجهتتومانمیلیاردهزار360پرداخت
شهریوروستاییمسکنواحدهزارچهارصد

10 الف 18 8

(  18)تبصره( ب)هیأت وزیران آئین  نامه اجرایی بند 
است, الزم به ذکرنموده را تصویب کرد و ابالغ 

د است تا تاریخ تهیه این گزارش از مجوز این بن
می رد فاقد عملکتسهیالتی ارائه نشده است و فلذا 

.باشد

عاتاطالفناوریوارتباطاتوزارتتابعهشرکتهایبهاجازه
ککمبرایداخلیمنابعمحلازتومانمیلیارد140مبلغتا
ایتوسعههایکارورایجادپذیر,خطرگذاریسرمایهبه

ازحمایتهابخشکلیهدرالکترونیکخدماتدهندهارائه
ادارهوجوهصورتبهآفریناشتغالایتوسعههایطرح
شده

ب 18 9

فاقد عملکرد

طریقازاطالعاتفناوریوارتباطاتوزارتبهاجازه
جامانمنظوربهتابعههایشرکتوایتوسعههایسازمان

میلیارد500تامنابعکند,اقدامالکترونیکدولتهایطرح
وهبرنامسازمانتاییدبامذکوروزارتاعتباراتازتومان
منابعازتومانمیلیارد300مبلغشود,میتامینبودجه
.دیاباختصاصروستاییاینترنتتوسعهبرایمذکور

ج 18 10
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دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رهتبص ردیف

فاقد عملکرد

میلیارد تومان از 800اجازه به شرکتهای تابعه وزارت نفت مبلغ 

یر و محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری خطر پذ

حمایت از ساخت داخل  و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و

تولید بار اول اختصاص دهد

د 18 11

فاقد عملکرد
ام طرح های تکلیف بانک مرکزی نسبت به تامین اعتبار برای اتم

میلیارد تومان200پیشرفت در سقف عمرانی با هشتاد درصد
هـ 18 12

فاقد عملکرد

ابع  به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل مناجازه

درصد از سرمایه پایه خود در طرح های بزرگ 40خود تا سقف 

ی و ایجاد زیربنایی , صنعتی و تولیدی در قالب تامین اعتبار مال

شرکت و صندوق مشارکت نماید

ز 18 13

شرکت دولتی در راستای اجرای مفاد ایندو

در قالب میلیون تومان 532بند جمعا به مبلغ

در میلیارد تومان 1/7مبلغ سرمایه گذاری و 

. قالب هزینه اقدام نموده اند

ک اجازه به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تا ی

اولویت درصد از سود ویژه خود را برای رفع محرومیت با

استانهای محروم و مناطق محروم استانهایی که واحدها در آن 

استقرار دارد سرمایه گذاری کنند

ح 18 14
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دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رتبص
ه

ردیف

ان با به متقاضیمیلیارد تومان 332مبلغ 
معرفی دستگاه های ذیربط پرداخت  

.گردید

ز طریق تکلیف بانک مرکزی برای حمایت از اشتغال مولد ا
ته  میلیارد تومان به کمی10,000بانک های عامل تا سقف 

میلیارد تومان به سازمان بهزیستی3,000امداد و 
1 ب 16 15

از این محل میلیارد تومان 24مبلغ 
.پرداخت گردیده است

ان به  برای اشتغال ایثارگرتومانمیلیارد1,000پرداخت 
صورت تسهیالت قرض الحسنه

2 ب 16 16

فاقد عملکرد
ی و میلیارد تومان به بسیج سازندگ5,000پرداخت مبلغ 

سپاه جهت اشتغال در مناطق کم برخوردار  
4 ب 16 17

فاقد عملکرد
میلیارد تومان جهت ایجاد اشتغال 1,000اختصاص مبلغ 

و توسعه فناوری
5 ب 16 18

فاقد عملکرد
ال میلیارد تومان برای ایجاد اشتغ2,000اختصاص مبلغ 

با معرفی بنیاد مستضعفان
6 ب 16 19
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دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رتبص
ه

ردیف

فاقد عملکرد
میلیارد تومان برای اشتغال 2,000اختصاص مبلغ 

.سربازانی که خدمت سربازی خود را سپری کرده اند
7 ب 16 21

فاقد عملکرد
غییر میلیارد تومان تسهیالت بانکی جهت ت680تا سقف 

کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای
ط 16 22

فاقد عملکرد
تا تکلیف بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیالت

نیان  میلیارد تومان برای توسعه اشتغال زندا300سقف  
حین حبس و بعد آزادی

ک 16 23
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دیوان فناورانه مردم پایه
تسهیالت ازدواج

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

بهتومانمیلیاردهزار80مبلغمرکزیبانک
جهتراعاملهایبانکسهمیهعنوان

شورکبانکیشبکهبهتسهیالتپرداخت
.استنمودهابالغ
ایهبانکتوسطتومانمیلیارد29,300مبلغ

.استگردیدهپرداختعامل

یالتتسهپرداختخصوصدرمرکزیبانکتکلیف

1397/1/1ازبعدآنهاعقدتاریخکههاییزوجبه

استبوده

1 الف 16 1

زیرهایزوجبهتومانمیلیارد9,741مبلغ
وبیستزیرهایزوجهوسالپنجوبیست

استگردیدهپرداختسالسه

برایهالحسنقرضتسهیالتمرکزیبانکتکلیف

وتبیسزیرهایزوجهوسالپنجوبیستزیرزوج

تومانمیلیون100سقفتاسالسه

2 الف 16 2
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دیوان فناورانه مردم پایه

گزارش های خاص و موضوعی
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دیوان فناورانه مردم پایه
اعتبارات اختصاص یافته به کرونا

گینمیانباوکردهبرداشتملیتوسعهصندوقحسابازیورومیلیون936/5مبلغمرکزیبانک

خزانه دارحساببهراتومانمیلیارد21,758مبلغبهآنریالیمعادلوتسعیرتومان22,735نرخ

.نمودواریز

فاظتحلوازمتأمینواکسن,وداروتأمینشاملجاریهزینه هایبابتتومانمیلیارد16,202مبلغ

رسنلپپاداشکرونا,شناساییآزمایشگاهیکیت هایتأمیندرمان,وبهداشتبخش هایفردی

.گردیدپرداخت....ودرمانوبهداشتبخشدرگیر

احداث,شاملسرمایه ایدارایی هایتملکهزینه هایپرداختبرایتومانمیلیارد4,569مبلغ

.گردیدبیمارستان هاپرداختتوسعهوتکمیل

استتومانمیلیارد987مبلغخزانهنزدوجوهماندهباقی.

راتبمکهشدهخریداریغیرمتعارفقیمت هاییبافردی,حفاظتلوازمجملهازاقالمیمواردی,در

.استبودهکرونابامقابلهملیستادتأییدمورد
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ااعتبارات اختصاص یافته به کروندیوان فناورانه مردم پایه

درصد9پزشکی,آموزشودرمانبهداشت,وزارتبهدرصد87تخصیص یافته,اعتباراتمجموعاز

.استاختصاص یافتهاجراییهایدستگاهسایربهنیزدرصد4واجتماعیتامینسازمانبه

پرداخت هایشامل؛استان هاپزشکیعلومدانشگاه هایتوسطشدهانجامپرداخت هایعمده

یمارستانی,بتجهیزاتخریددرمانی,وبهداشتیتجهیزاتخریددرمان,وبهداشتپرسنلتشویقی

.است...وداروخریدانسانی,نیرویبکارگیری

معوقاتهتسویبامرتبطپزشکی,آموزشودرمانبهداشت,وزارتدرشدهانجاممصارفبیشترین

.استبودهمنابعدرصد45حدوددردرمانکادرکارانه

صرفمنفوق,منابعپرداختوتوزیعنحوهدرمدونهایشاخصوجودعدمدلیلبهشدهیادمنابع

انیدرممراکزبیننامتوازنصورتبهسالمت,حوزهدرپیشگیریمهمبحثبرتمرکزعدماز

.استشدهتوزیعهااستان
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دیوان فناورانه مردم پایه
یارانه هامنابع و مصارف هدفمندی 

مبلغموضوع
1,809موجودی اول دوره

حاصل از اجرای(منابع)دریافتی ها 
قانون هدفمندکردن یارانه ها در 

1400سال 

34,059دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی

50,938دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی

ارزش دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر
افزوده

26,160

17,062خوراک میعانات گازی پتروشیمی  

6,228طلب دولت از پتروشیمی ها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته 

3,217فروش داخلی و صادراتی اتان, ال پی جی و گوگرد

137,665جمع

17,441(  طرح کمک معیشتی)افزایش قیمت بنزین 

137,846جمع کل منابع  

121,439جمع کل مصارف

16,406مانده آخر دوره

مانمبالغ به میلیارد تو
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دیوان فناورانه مردم پایه
هدفمندی یارانه ها

انه هایارهدفمندیمصارف»بخشچهاربرمشتملهایارانههدفمندسازیسازمانمصارفعملکرد»

میلیارد9,048میزانبه«اشتغالوتولیدازحمایت»,(درصد75/7)تومانمیلیارد90,110میزانبه

تومانمیلیارد3,096میزانبه«سرمایه ایدارایی هایتملکوهزینه ایاعتبارات»,(درصد7/6)تومان

14/1)تومانمیلیارد16,787مبلغبه«منابعتأمین کنندهشرکت هایبهپرداختی»و(درصد2/6)

.است(درصد

ازمانسخانوار,سرپرستاننقدییارانهازاعمنقدییارانهبابتراتومانمیلیارد21,532مبلغ

میانگینوربه ط.استنمودهپرداخت(ره)خمینیامامامدادکمیتهپوششتحتافرادوکشوربهزیستی

.نموده انددریافتنقدییارانهنفر78,352,856تعدادبه

سرپرست20,702,137تعدادحساببهتومانمیلیارد16,705مبلغ,معیشتیحمایتطرحبابت

.استنمودهواریزمشمولخانوارهای

همسکاهشبابتماههشششدهپیش بینیاعتبار(درصد170)معادلتومانمیلیارد4,432مبلغ

.استگردیدهپرداختدرمان,بابتمردممستقیمهزینه های
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دیوان فناورانه مردم پایه
هدفمندی یارانه ها

ماههششدرجمهوررئیستاییدموردخاتمهقابلپروژهوطرح300بابتتومانمیلیارد6,245مبلغ

.گردیدپرداختجاریسالاول

درصد18معادلتومانمیلیارد3,096مبلغ«ایسرمایهدارایی هایتملکوایهزینهاعتبارات»بابت

.استگردیدهپرداختماههشششدهپیش بینیاعتبارات

بهلاشتغاوتولیدبابتماهه,شششدهپیش بینیاعتباردرصد38معادلتومانمیلیارد6,053مبلغ

.استشدهپرداختاجراییدستگاه های

استگردیدهپرداخت(14)تبصرهدرآمدهایوصولمتولیشرکت هایبهتومانمیلیارد16,787مبلغ.

پیش بینیمنابعکلازدرصد24حدودبودجهقانونحسببرهدفمندیمنابعتأمین کنندهشرکت هایسهم

بودهوصولیمنابعازدرصد12/2صرفاًشرکتهابهشدهپرداخترقمکهمی دهدنشانعملکرد.استشده

.است

سایرومعیشتینیزوهدفمندییارانهپرداختونامثبتجهتاقدامیجاریسالنخستماههششدر

کهرادیافوننموده اندنامثبتتاکنونکهافرادیجدید,افرادجملهازشرایطواجدافرادکلیهبهیارانه ها

.استنشدهانجامشده اندمنصرف
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دیوان فناورانه مردم پایه
واگذاری شرکت های دولتی

شرح

روش واگذاری

جمع
ETF

تحصیل 
هلدینگ )

(نیروگاهی

دارای بازار
فعال در 

بازار 
سرمایه

پس از پذیرش در 
بازار سرمایه و یا  
درج در بازار پایه

بازار سوم
فرابورس

اصالح 
ساختار 

و 
ه یکپارچ
سازی

انحالل

ده بنگاه های باقی مان
1399723816603536185از سال 

8--8----دهبنگاه های اضافه ش
723816683536193جمع

1400فهرست بنگاه ها قابل واگذاری در سال 
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دیوان فناورانه مردم پایه
واگذاری شرکت های دولتی

امپروریدوصنعتوکشتملی»,«اسفراینصنعتیمجتمع»هایشرکتشاملدولتیشرکت8سهام

وآبیقاتتحقوطرحمشاورمهندسین»,«هگمتانهپتروشیمی»,«ایرانیانکاتالیستگسترش»,«پارس

فلز,چوپ,یعصنامجتمعشرکت»,«عباسپورشهیدنیروگاهوسدازبرداریبهرهوتولید»,«اصفهانفاضالب

واگذارقاضی,متوجودعدمدلیلبهولیگردیده؛عرضه,«صادراتبانک»و«چوبسیماالکترونیکوپالستیک

.نشده اند

محلازآنتمامکهگردیدهوصولبینی,پیشاز(درصددهم2/74معادل)تومانمیلیارد702مبلغ

.استگذشتهسنواتواگذاریاقساطوصول

ولتیدشرکت هایودولتبهمتعلقسهامواگذاریمحلازخصوصی سازیسازمانمطالباتمجموع

بامطالباتآنتومانمیلیارد3,728معادلمذکورمبلغازکهگردیدهبالغتومانمیلیارد7,840میزانبه

.استگردیدهمعوقآنتومانمیلیارد4,013مبلغوبودهآتیسررسید
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دیوان فناورانه مردم پایه

یوضعیت بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولت

1400خرداد 31عنوان
اسفند  30

1399
درصد تغییرات

931,731719,12829.6بدهی های دولت

388,700385,0510.9مطالبات دولت

543,031334,07762.5مازاد بدهی ها بر مطالبات دولت

1.5-954,018968,560بدهی های شرکت های دولتی

37.1-426,745678,875مطالبات شرکت های دولتی

527,273289,68582مازاد بدهی ها بر مطالبات شرکت های دولتی

1,885,7491,687,68811.7مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی

23.4-815,4441,063,926مجموع مطالبات دولت و شرکت های دولتی

1,070,305623,76271.6مازاد بدهی ها بر مطالبات دولت و شرکت های دولتی

(تومانمبالغ به میلیارد )
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دیوان فناورانه مردم پایه

وضعیت بدهی های دولت و شرکتهای دولتی
(تومانمبالغ به میلیارد )

موضوعردیف
خرداد  31

1400
اسفند 30

1399
درصد  
تغییرات

317,172277,29114.4...(اوراق مشارکت و -اوراق اجاره -اسناد خزانه اسالمی)بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی 1

292,445292,4450.0بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانکها2

177,723177,7230.0بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی3

135,940135,9100.0بدهی دولت به بانک مرکزی4

105,05050,395108.5بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی5

-101,9970بدهی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ6

88,32042,731106.7بدهی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به بانک مرکزی و بانک ملت7

65,63865,6380.0بدهی دولت به بانکهای دولتی8

56,18337,85948.4یبدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک مرکزی و سایر بانکهای داخلی و خارج9

43,07936,91116.7بدهی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به اشخاص حقوقی خارجی10

41,84031,65232.2بدهی شرکت نفت و گاز پارس به بانکهای خصوصی و دولتی11

26,79919,07440.5بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شرکتهای تولید برق خصوصی12

25.9-26,73036,052بدهی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی و سایر بانکها13

19,47619,4760.0بدهی دولت به بانکهای خصوصی14

7.8-19,04620,651بدهی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به بانک مرکزی و سایر بانکها15

4.0-16,32116,993بدهی شرکت راه آهن به بانک مرکزی و سایر بانکها16

-15,2260و معدنبدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به بانک مرکزی و بانک صنعت17

14,82314,5421.9بدهی شرکت تولید, انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر به شرکتهای خصوصی18

-12,8110بدهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه به شرکتهای خصوصی و شهرداری ها19

11,67011,6700.0بدهی شرکت تولید, انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر به بانک مرکزی20

25.8-297,461400,676سایر اقالم21

1,885,7491,687,68811.7جمع
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دیوان فناورانه مردم پایه

تیوضعیت مطالبات دولت و شرکتهای دول
(تومانمبالغ به میلیارد )

ردی
ف

اتدرصد تغییر1399اسفند 140030خرداد 31موضوع

0.7-207,959209,518(نزد بانک مرکزی-حساب ذخیره ارزی دولت )مطالبات دولت از بانکها 1

2
الیشی و  مطالبات شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکتهای پا

پتروشیمی داخلی
105,077303,709-65.4

1.5-88,14689,479مطالبات سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای تابعه از کلیه اشخاص حقوقی3

4
های توزیع نیروی  از شرکت( توانیر)مطالبات شرکت تولید, انتقال و توزیع نیروی برق ایران 

برق استانها
83,48580,4633.8

57,08057,0800.0مطالبات شرکت ملی نفت ایران از کلیه اشخاص داخلی5
48,15848,1580.0مطالبات شرکت ملی نفت ایران از کلیه اشخاص خارجی6

7
اص  مطالبات سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از کلیه اشخ

خارجی
32,10426,60320.7

17,79913,08236.1مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کلیه اشخاص خصوصی داخلی8
16,07413,46219.4مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه از کلیه اشخاص حقوقی9
15,49513,21817.2مطالبات وزارت صمت و واحدهای تابعه استانی از کلیه اشخاص حقوقی داخلی10
13,1488,34157.6مطالبات مجتمع گاز پارس جنوبی از اشخاص حقوقی داخلی11
19.3-10,77913,362مطالبات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از کلیه اشخاص داخلی12
88.7-8,49374,910مطالبات شرکت ملی گاز ایران از کلیه اشخاص داخلی و خارجی13
-3,2010مطالبات قوه قضائیه از کلیه اشخاص داخلی14
-2,2980مطالبات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از کلیه اشخاص داخلی15
5.7-106,177112,538سایر مطالبات16

23.4-815,4731,063,926جمع
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دیوان فناورانه مردم پایه

قانون برنامه ششم( 29)عملکرد سامانه ثبت حقوق و مزایای ماده 

تعداد دستگاهنامردیف
ت  تعداد کارکنان ثب

شده

ه  تعداد کارکنانی ک
حداقل یک ماه حقوق

هبرایشان ثبت شد

3,1352,546,6982,335,639دستگاه های اجرایی قوای سه گانه1
26233,04732,194نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 2

1,3318,1003,744شهرداری ها3

4,7282,587,8452,371,577کل جمع 

(1400/08/22تا 1397/01/01از)فهرست کارکنان ثبت شده در  سامانه 
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دیوان فناورانه مردم پایه

تعداد دستگاه نامردیف
های اجرایی

تعداد دستگاه های 
اجرایی که حداقل یک

ا لیست حقوق و مزای
با وضعیت تایید 
ت نهایی در سامانه ثب

کرده اند

تعداد دستگاه های اجرایی که  
ایی  هیچ گونه لیست حقوق و مزای

ثبت نکرده  ( 29)در سامانه ماده 
ی مجموع دستگاه های ستاد)اند 

(و استانی 

تعداد دستگاه های
اجرایی که  لیست
حقوق و مزایا را 
بصورت کامل با 

ایی وضعیت تایید نه
ده  در سامانه ثبت کر

اند

دستگاه های اجرایی1
قوای سه گانه

3,1351,5481,587159

نهادها و موسسات 2
عمومی غیر دولتی

26212913312

1,331201,3112شهرداری ها3

4,7281,6973,031173کل جمع 

فهرست دستگاه های اجرایی ثبت شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا 

(1400/08/22تا 1397/01/01از)

قانون برنامه ششم( 29)عملکرد سامانه ثبت حقوق و مزایای ماده 
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دیوان فناورانه مردم پایه

1400آبان 21عملکرد منابع و مصارف عمومی تا 
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دیوان فناورانه مردم پایه
وضعیت منابع

ردی
ف

عنوان منابع
درصد تحقق نسبت بهمبلغ

کل سال237/365عملکردبودجه

454,899255,4388656درآمدها1
325,237186,4568857مالیاتی و گمرک1-1
129,66268,9838253سایردرآمدها1-2

395,54737,6851510واگذاری دارایی های سرمایه ای2
349,27236,6332810نفت2-1
45,275104842فروش اموال منقول و غیرمنقول2-2
100040/60واگذاری طرح تملک دارایی سرمایه ای2-3

427,475147,9775335واگذاری دارایی های مالی3
132,500116,19213588فروش اوراق مالی اسالمی3-1
255,90069600واگذاری شرکت های دولتی3-2
1,2743013624دریافت وام و تسهیالت خارجی3-3
1,6011,41913789برگشتی از پرداختی سال های قبل3-4
36,20029,36712581استفاده از صندوق توسعه ملی3-5

1,277,921441,1005335جمع کل منابع

مبالغ به میلیارد تومان
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دیوان فناورانه مردم پایه

وضعیت مصارف

عنوان مصارفردیف
درصد تحقق نسبت بهمبلغ

کل سال237/365عملکردبودجه

918,916377,5616341اعتبارات هزینه ای1

0147,95800دولتحقوق و مزایای مستمر کارکنان 1-1
120,24293,03611977کریصندوق بازنشستگی کشوری و لش1-2
48,50018,6235938بازپرداخت سود اوراق1-3
07,55000اسناد خزانه ملی و استانی1-4
750,174110,3952315سایر هزینه های ملی و استانی1-5
0000پرداخت بابت صندوق توسعه ملی1-6

176,26569,6996140دارایی سرمایه ایتملکاعتبارات 2

182,74042,9233623دارایی مالیتملکاعتبارات 3

1,277,921490,1835938جمع کل مصارف

مبالغ به میلیارد تومان
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دیوان فناورانه مردم پایه
تحلیل منابع و مصارف

6/6استگردیدهتومانمیلیاردهزار29میزانبهملیتوسعهصندوقمحلازنابع,مکلازدرصد.

57/9استگردیدهمحققتومانمیلیاردهزار255میزانبهدرآمدهامحلازمنابع,کلازدرصد.

8/3استگردیدهمحققتومانمیلیاردهزار37میزانبهنفتیمنابعفروشمحلازمنابع,کلازدرصد.

26/3گردیدهمحققتومانمیلیاردهزار116میزانبهاسالمیمالیاوارقفروشمحلازمنابع,کلازدرصد

.است

اندتهداشصفربهنزدیکعملکرددولتیهایشرکتواگذاریوهاطرحواگذاریغیرمنقول,ومنقولاموالفروش.

سررسیدمنتشرهاوراقبازپرداختجهت(5)تبصره(ح)بندمحلازتومانمیلیارد9430مبلغبهاوراقانتشار

.استشدهانجامشده

77بازپرداختدرصد9وایسرمایههایداراییتملکدرصد14ای,هزینههایپرداختبامرتبطمصارفدرصد

.استمالیاوراق

64هایصندوقوکارکنانمزایایوحقوقبهمربوطمصارفکلدرصد49وایهزینههایپرداختدرصد

.استبازنشستگی
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دیوان فناورانه مردم پایه
وضعیت ترازهای بودجه ای

شرح
میلیارد تومان–مبلغ 

عملکردبودجه
454,899255,438درآمدها

918,916377,561هاهزینه
(122,123)(464,017)تراز عملیاتی

395,54737,685واگذاری دارایی های سرمایه ای
176,26569,699دارایی های سرمایه ایتملک

(32,014)219,282تراز سرمایه ای
427,475147,977واگذاری دارایی های مالی

182,74042,923دارایی های مالیتملک
244,735105,054تراز مالی

:استشدهتامینزیرشرحبهتومانمیلیارد154,137میزانبهایسرمایهوعملیاتیترازهایکسری
68مالیترازمحلازدرصد

32تومانمیلیارد49,083میزانبهخزانهگردانتنخواهمحلازدرصد

47



دیوان فناورانه مردم پایه

(1400اسفند 29الی 1400آبان 22از )پیش بینی وصول منابع برای دوره باقیمانده تا پایان سال 

میلیارد تومان–مبلغ شرح

159,526(بینی شدهدرصد بودجه پیش100با فرض تحقق )درآمدها 

20,353(با فرض حفظ روند موجود)واگذاری دارایی های سرمایه ای 

درصد فروش اوراق و با حفظ روند 100با فرض تحقق )دارایی های مالی واگذاری 

(موجود در خصوص فروش سهام شرکت های دولتی, اموال و طرح های تملک
16,307

6,833(بینی شدهدرصد بودجه پیش100با فرض تحقق )استفاده از صندوق توسعه ملی 

203,019جمع منابع قابل تحقق تا پایان سال 
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دیوان فناورانه مردم پایه

(1400اسفند29الی1400آبان22از)سالپایانتاباقیماندهدورهبرایمصارفتحققمتفاوتسناریوهایبابودجهکسریبینیپیش

,پذیردصورتناپذیراجتنابهایپرداختصرفا:1سناریوی

میلیارد تومان–مبلغ شرح

203,019جمع منابع قابل تحقق تا پایان سال  

175,000پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان–مصارف 

10,000پاداش پایان سال کارکنان

10,000پاداش پایان خدمت کارکنان

75,000صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری

40,000بازپرداخت اصل و سود اوراق

(310,000)ناپذیر  سناریوی تحقق صرف مصارف اجتناب–جمع مصارف : شودکسر می

(106,981)میزان کسری مورد انتظار
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دیوان فناورانه مردم پایه

(1400اسفند 29الی 1400آبان22از )پیش بینی کسری بودجه با سناریوهای متفاوت تحقق مصارف برای دوره باقیمانده تا پایان سال 

ومالیویاسرمایهداراییتملککاملپرداختهمراهبهناپذیراجتنابهایهزینهپرداخت:2سناریوی
خزانهگردانتنخواهتسویه

میلیارد تومان–مبلغ شرح

203,019جمع منابع قابل تحقق تا پایان سال 
310,000(1مطابق جدول سناریوی ) ناپذیرجمع مصارف اجتناب

106,566ایپرداخت تملک دارایی های سرمایه 

139,817پرداخت تملک دارایی های مالی

49,083تسویه تنخواه گردان خزانه

(605,466)2جمع  کل مصارف با سناریوی 

(402,447)میزان کسری مورد انتظار
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دیوان فناورانه مردم پایه
پیشنهادها

:بایستمیسناریودوهردربودجهکسریتامینجهتدولت

معافیتحذفولوکسهایماشینوهاخانهبرمالیاتمعوق،مالیاتویژهبهمالیاتکاملوصولبهنسبت

.نمایدمضاعفتالش...وپنهانهای

نمایدریجلوگیغیرضرورهایپرداختازجوییصرفهباونمودهنظرتجدیدخودجاریهایهزینهدر.

هزار80برالغبوارادتازحاصلارزنرخالتفاوتمابهنظیردرآمدیمنابعوصولوشناساییبهنسبت

.نمایداقدامتومانمیلیارد

هایطرحودولتیهایشرکتسهامفروشهمچنینوغیرمنقولومنقولضرورغیراموالواگذاری

(تومانمیلیاردهزار302بربالغ).نمایدمحققراایسرمایههایداراییتملک

ق توسعه  در غیر این صورت دولت ناچار به انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بودجه و یا برداشت از منابع صندو

.خواهد بودملی خواهد بود که تبعات آن افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تداوم روند رو به رشد تورم فعلی
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با تشکر


