
 
 

 

 55از  1 

  

  



 
 

 

 55از  2 

  

 فهرست مطالب

 1 .......................................................................................................................................................... مقدمه

 2 ............................................................................................................................ بخش اول: منابع و مصارف

 2 ..................................................................................................................................................................................................... ( منابع1-1

 3 ................................................................................................................................................................................................ ( مصارف2-1

 4 ....................................................................................................................................... دولت یمنابع و مصارف عموم یاتی( تراز عمل3-1

 5 ..... کل کشور با الزامات قانون برنامه ششم توسعه 1399دولت در قانون و عملکرد بودجه سال  یمنابع و مصارف عموم سهی( مقا4-1

 8 ....................................... با الزامات برنامه ششم توسعه 1399کالن بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال  یشاخص ها سهی( مقا5-1

 10 ........................................................................................... هاي ماده واحده قانون بودجهبخش دوم: تبصره

 10 ................................................................................................................................................................... هاتبصره یاجرا تی( وضع1-2

 10 .................................................................................................................................. هااحکام تبصره نیمهمتر غیاز تفر یا( خالصه2-2

 22 ......................................................................................................... یحسابرس يهاافتهیبخش سوّم: اهم 

 30 ................................................................................................................ عملکرد یبخش چهارم: حسابرس

 35 .......................................................................................................... به موارد خاص یدگیبخش پنجم: رس

 35 ..................................................................................................... کرونا یماریمقابله با ب یبرا افتهیاختصاص  یاربودجهی( منابع غ1-5

 36 ....................................................................................................................................................................................... پنهان ارانهی( 2-5

 38 ....................................................................................................................................................... ( تعارض منافع در صدور مجوزها3-5

 39 .................................................................................................................................................................................... ای( حقوق و مزا4-5

 43 ........................................................................................................................................................................... یاسالم ی( اوراق مال5-5

 47 ....................................................................................... محاسبات کشور وانید يشنهادهایبخش ششم: پ

 47 ..................................................................................................................... 1401بودجه سال  حهیقابل اعمال در ال یشنهادهای(پ1-6

 53 .............................................................................................................................. قابل اعمال در برنامه هفتم توسعه یشنهادهای( پ2-6

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 55از  3 

  

 

ول  فهرست جدا

 2 ................................................................................................................... کل کشور 1399تحقق منابع بودجه سال  زانی( م1جدول شماره 

 3 ............................................................................................................... کل کشور 1399تحقق مصارف بودجه سال  زانی( م2جدول شماره 

 5 ................................................................................................................. 1399دولت در سال  ی( تراز منابع و مصارف عموم3جدول شماره 

 7 ........................ و الزامات قانون برنامه ششم توسعه 1399دولت در قانون و عملکرد بودجه سال  ی( منابع و مصارف عموم4جدول شماره 

 9 ............................ با الزامات برنامه ششم توسعه 1399قانون و عملکرد بودجه سال  کالن بودجه در یهاشاخص سهی( مقا5جدول شماره 

 10 ................................................................. مادّه واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره، بند و جزء یهاتبصره یاجرا تی( وضع6جدول شماره 

 17 .........................................................................................کل کشور 1399( قانون بودجه سال 14مصارف تبصره ) زانی( م7جدول شماره 

 33 ............................................................................................ و بلوچستان ستانیبه استان س یگازرسان یهاها و پروژه( طرح8جدول شماره 

 37 ...................................................................... ینفت یهاالتفاوت فرآوردهو مابه یپرداخت ینقد ارانهیدولت از محل  نهی( هز9جدول شماره 

 38 ............. 1399برق و آب در سال  ،یعیگاز طب ،ییسوخت هوا ،ینفت یپنج فرآورده اصل ،یاساس یپنهان کاالها ارانهی( 10جدول شماره 

 41 .................................................................................. 1399 تیلغا 1395 یهاسال یکارکنان دولت ط یای( حقوق و مزا11جدول شماره 

 44 .................................................................................................................. یاسالم یاوراق مال یذارانتشار و واگ تی( وضع12جدول شماره 

 47 ............................................................................................................. یاسالم یدولت ـ اوراق مال یمال نیتأم ی( ابزارها13جدول شماره 

 



 
 

 

 55از  1 

  

 

 کل کشور 1399بودجه سال  تفریغخالصه گزارش 
 مقدمه

گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی و دومین  سیبه عنوان کل کشور  1399بودجه سال  گزارش تفریغ

سالمی صل )شکوهمند انقالب ا ستند به ا سالمی ایران و ماده )55، م سی جمهوری ا سا ( 219( قانون ا

، 1399رغم ایجاد محدودیت ناشی از شیوع کرونا در سال نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، علیآیین

به مجلس شــورای اســالمی ارســال  31/6/1400مقرر قانونی تهیه و در تاریخ  چهارماه قبل از موعد

 گردید. 

سی بالغ بر  سابر شور با ح سبات ک ستگاه 3.700دیوان محا سی و تلفیق بیش از  د  6.800اجرایی، برر

کل کشــور، بررســی  1399های ماده واحده قانون بودجه ســال گزارش حســابرســی، عملکرد تبصــره

ــره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده  272قی تعداد های تلفیگزارش تبص

صره صویب  762های ذیل آن را در و تب شور به ت سبات ک صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محا

 رساند.

های ، عملکرد بخشی از تبصرهدارداعالم می جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

سال  (14و ) (5) ،(4(، )1) ساس نظر مراجع ذی 1399ماده واحده قانون بودجه  شور، بر ا صالح کل ک

 بندی بوده که گزارش آن به ریاست محترم مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است.دارای طبقه

 شود:کل کشور به شرح زیر تقدیم می 1399سال اینك خالصه گزارش تفریغ بودجه 
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 مصارف  بخش اول: منابع و

کل کشــور و تحقق آن در قالب  1399در این بخش میزان منابع و مصــارف قانون بودجه ســال 

 شود: ارائه می زیربندهای 

 ( منابع1-1

( آمده است. بر اساس 1کل کشور، در جدول شماره ) 1399بودجه سال  قانون ق منابعمیزان تحق

سیصد و میلیون و  دواعمال تغییرات، بالغ بر  بینی منابع بودجه کل کشور پس ازاین جدول میزان پیش

میزان تحقق ( تومان بوده که 2.391.559.000.000.000میلیارد ) پانصــد و پنجاه و نههزار و نود و یك

ــه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یك میلیارد )آن بالغ بر  ( تومان 3.047.071.000.000.000س

 است: (% 4/127 )معادل
 

 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان 1399تحقق منابع بودجه سال  میزان( 1 جدول شماره

 عنوان
پس از اعمال  مصوب

 تغییرات
 یافتهتحقق

 درصد
 تحقق

 3/102 584.518  571.013 منابع عمومی دولت
 6/80 63.542 78.796 اختصاصیدرآمدهای 

 ها و مؤسسات انتفاعیهای دولتی، بانكمنابع بودجه شرکت
 137 2.467.228 * 1.801.232 وابسته به دولت

 - (68.217) (59.482) شود: ارقام دوبار منظورشدهکسر می
 4/127 3.047.071 2.391.559 منابع بودجه کل کشور

مان های اجرایی مذکور با تأیید سازجامع برخی از دستگاهها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصالح بودجه مصوب مهای دولتی، بانك* تغییرات قانونی منابع بودجه شرکت
 .برنامه و بودجه کشور، است

 

سال منابع از  %19میلیارد تومان معادل  113،640 بر بالغ،الزم به ذکر است از  1399عمومی دولت در 

 سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای جلسه مصوباتمنتشرشده بر اساس  اسالمی مالی اوراقمحل 
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صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیشواق ست. به این ترتیب در  شده ا بینی رقم مذکور در ، تأمین 

قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی 

 % بوده است. 5/82معادل  1399منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 
 
 

 ف( مصار2-1

جه ســــال قانون ق مصــــارف میزان تحق ماره ) 1399بود جدول شـــ  ( 2کل کشـــور، در 

بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، میزان پیش ،درج شده است. بر اساس این جدول

( 2.420.173.000.000.000میلیارد ) یکصد و هفتاد و سههزار و  چهارصد و بیستمیلیون و  دوبالغ بر 

ــــه میلیون و چهــل و شـــش هزار و دویســــت و نود و نــه میلیــارد  تومــان بوده کــه مبلغ س

 تحقق یافته است: (%9/125( تومان )معادل 3.046.299.000.000.000)

 

 ـ مبالغ به میلیارد تومانکل کشور  1399تحقق مصارف بودجه سال  میزان( 2جدول شماره 

پس از  مصوب عنوان
 درصد یافتهتحقق اعمال تغییرات

 6/95 583.524 * 610.305 رف عمومی دولتمصا
 6/93 63.764 68.118 مصارف اختصاصی

ها و مؤسسات انتفاعی های دولتی، بانكمصارف بودجه شرکت
 137 2.467.228 ** 1.801.232 وابسته به دولت

 - (68.217) (59.482) شود: ارقام دوبار منظورشدهکسر می
 9/125 3.046.299 2.420.173 مصارف بودجه کل کشور

 کل کشور درج شده است.  1399* تغییرات مصارف عمومی دولت به تفصیل در گزارش تفریغ مادّه واحده قانون بودجه سال 
که به تأیید  استی مذکور های اجرایها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصالح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاههای دولتی، بانك** تغییرات مصارف بودجه شرکت

 .سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است
 

 موجودی پایان ســال  ، ناشــی ازبودجه کل کشــور عمده علت فزونی منابع نســبت به مصــارف

صد و هفتاد و پنج میلیون خزانه سی ست و هفت میلیارد و  صد و بی شور به مبلغ هفت داری کل ک

 ( تومان است.727.375.000.000)



 
 

 

 55از  4 

  

 

 صیعمده عل صا سبت به درآمدهای اخت صی ن صا صارف اخت شده ت فزونی م صول  شی از  و نا

( تومان، از 216.710.000.000پرداخت مبلغ دویســت و شــانزده میلیارد و هفتصــد و ده میلیون)

 . استمحل منابع عمومی دولت 

  فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده

( تومان درآمدهایی است که در قانون 12.539.000.000.000)میلیارد نه پانصد و سی و و  هزار

 اند. بینی شده( ریال پیش1.000.000کل کشور با مبلغ یك میلیون ) 1399بودجه سال 

 ( تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت3-1

بالغ بر  ،ت، کسری تراز عملیاتیکل کشور پس از اعمال تغییرا 1399بر اساس قانون بودجه سال 

( تومان بوده که 176.289.000.000.000)یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد 

به در عمل کسری تراز عملیاتی ای، یافته و مصارف اعتبارات هزینهبا توجه به میزان درآمدهای تحقق

رسیده  ( تومان183.351.000.000.000میلیارد )ك سیصد و پنجاه و یهزار و یکصد و هشتاد و سه مبلغ 

از محل تماماً ین مبلغ . ااست % 8/65درآمد عمومی به میزان نسبت به ها است. به عبارتی فزونی هزینه

  ست.اشده  تأمینهای مالی واگذاری دارایی

 به شرح جدول ،های مختلفبه تفکیك بخش 1399در سال  تراز منابع و مصارف عمومی دولت

 : است( 3شماره )
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 ـ مبالغ به میلیارد تومان 1399در سال  ( تراز منابع و مصارف عمومی دولت3جدول شماره 

 عنوان
 طبق مصوب

 قانون بودجه 

 پس مصوب

  از اعمال تغییرات 

 یافته تحقق

 درصد  مبلغ 

 5/96 278.753 288.799 288.799 درآمدها

 4/99 462.105 465.088 436.032 ایاعتبارات هزینه

 - (183.351) (176.289) (147.233) تراز عملیاتی
 5/37 40.304 107.490 107.490 ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 9/76 79.208 102.997 87.982 ایهای سرمایهتملك دارایی

 - (38.904) 4.492 19.508 ايهاي سرمایهدارایی تراز
 9/151 265.461 174.725 174.725 های مالیواگذاری دارایی

 5/81 42.211 42.220 47.000 های مالیتملك دارایی

 - 223.250 132.505 127.725 هاي مالیدارایی تراز
 

کل کشور با الزامات  1399مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال  (4-1

 قانون برنامه ششم توسعه

های قوانین بودجه سال ( قانون برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین4ه )جدول شمارمطابق 

هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر تواند شاخصتعیین گردیده که می 1400لغایت  1396

%  8/4این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 

گردد. بازمی« های مالیواگذاری دارایی»% انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه  3/7و 

% کمتر از الزامات تعیین شده  1/23% و در عملکرد بالغ بر  3/20در قانون بودجه به میزان « درآمدها»

، 1399در سال « الیاتیدرآمدهای م»درصدی  4/101رغم تحقق در قانون برنامه ششم توسعه است. علی

 بینی شده در برنامه است.کمتر از میزان پیش %20این بخش حدود 
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که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه « ایهای سرمایهواگذاری دارایی»

% انحراف -1/69% و  -5/17کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان  1399سال 

های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد که علت اصلی آن به اعمال تحریمداشته 

گیر کرونا در نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه

 جهان بوده است.

%  2/235میزان  در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به« های مالیواگذاری دارایی»

میلیارد  136،340آن فروش که علت اصلی  است% بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه  3/409و 

 میلیارد تومان(  است. 50،000تومان اوراق مالی اسالمی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم )

دولت از محل منابع  1399ال بینی شده بود که در سبر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش

های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف حاصل از واگذاری )فروش( شرکت

میلیارد تومان  62،062دولت در مجموع  ،بودجه د در حالیکه بر اساس گزارش تفریغعمومی دولت ننمای

ز منابع عمومی محقق شده در ا %11از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 

 دهد.را تشکیل می 1399سال 

 %19بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً  1399ای در سال در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه

ای های سرمایهلیکن عملکرد اعتبارات تملك دارایی استبیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه 

( قانون برنامه ششم توسعه 3ست. الزم به ذکر است بر اساس جدول شماره )کمتر از الزام برنامه ا 32%
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را به تفکیك بیان  %8گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط ساالنه که منابع مالی ساالنه سرمایه

های میلیارد تومان صرف اعتبارات تملك دارایی 99،600بایست به طور متوسط ساالنه کند، دولت میمی

نسبت به متوسط ساالنه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف  %20نماید که بر این اساس حدود  ایسرمایه

%، -4/0های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته گردیده است. بر اساس گزارش

بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم  %36و تورم بیش از  %10نرخ بیکاری حدود 

  تعیین گردیده است. %8و  %10، %8های مذکور متوسط ساالنه به ترتیب به میزان شاخص توسعه

 و 1399( منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 4جدول شماره 

 الزامات قانون برنامه ششم توسعه ـ مبالغ به میلیارد تومان

 عنوان
 قانون بودجه 

 1399 
 عملکرد بودجه 

 )تفریغ( 1399 
درصد 
 تحقق

الزام برنامه 
 ششم

درصد 
انحراف 
قانون به 

الزام 
 برنامه

درصد 
انحراف 
عملکرد 
به الزام 
 برنامه

 -23.1 -20.3 362,482 96.5 278,753 288,799 درآمدها
 -19.7 -20.8 258،254 101.4 207،340 204،519 درآمدهای مالیاتی و گمرکی

 -31.5 -19.1 104،228 84.7 71،413 84،281 سایر درآمدها

 -69.1 -17.5 130,289 37.5 40,304 107,490 ايهاي سرمایهواگذاري دارایی
خام، میعانات گازی و خالص  نفتصادرات 

 صادرات گاز طبیعی
56،944 38،709 68 123،739 54- 68.7- 

 0.6 3096.5 1،550 3.1 1،559 49،546 فروش اموال منقول و غیرمنقول

 -99.3 -80 5،000 3.5 35 1،000 ایهای سرمایهملك داراییهای تفروش طرح

 409.3 235.2 52,124 151.9 265,461 174,725 هاي مالیواگذاري دارایی
 272.7 76.0 50،000 211.8 186،340 88،000 فروش اوراق مالی اسالمی

 - - 0 49.1 35،407 72،131 صندوق توسعه ملیاستفاده از منابع 

 - - 0 230 26،655 11،587 های دولتیتسهام شرکفروش 

 703.2 41.6 2،124 567.3 17،059 3،007 های مالیسایر منابع حاصل از واگذاری دارایی

 7.3 4.8 544,895 102.4 584,518 571,014 جمع منابع عمومی دولت

 19.2 12.5 387،720 106 462،105 436،032 ایاعتبارات هزینه

 -32 -24.5 116،537 90 79،208 87،982 ایای سرمایههاعتبارات تملك دارایی
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 و 1399( منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 4جدول شماره 

 الزامات قانون برنامه ششم توسعه ـ مبالغ به میلیارد تومان

 عنوان
 قانون بودجه 

 1399 
 عملکرد بودجه 

 )تفریغ( 1399 
درصد 
 تحقق

الزام برنامه 
 ششم

درصد 
انحراف 
قانون به 

الزام 
 برنامه

درصد 
انحراف 
عملکرد 
به الزام 
 برنامه

 3.9 15.7 40،637 89.8 42،212 47،000 های مالیاعتبارات تملك دارایی

 7.1 4.8 544,894 102.2 583,524 571,014 جمع مصارف عمومی دولت

( 310801بوده که به ردیف درآمدی )« هاها و بیمهت در بانكواگذاری باقیمانده سهام دول»میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری بابت  8،456* مبلغ 

 لحاظ شده است.« های مالیسایر منابع حاصل از واگذاری دارایی»واریز گردید که در 

 با الزامات برنامه ششم توسعه 1399بودجه سال  مقایسه شاخص های کالن بودجه در قانون و عملکرد (5-1

میلیارد  147،232کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر  1399بر اساس ارقام قانون بودجه سال 

ای %( از محل مازاد تراز سرمایه 2/13میلیارد تومان از آن ) 19،507بینی شده که مقرر بود تومان پیش

%( از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش  8/86میلیارد تومان باقی مانده ) 127،725و 

ای میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه 222،255بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری  یغتفر

 است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران گردیده است. 

( قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی 4شایان ذکر است مطابق جدول شماره )

میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب عملکرد  25،239بر  بالغ 1399گذاری شده برای سال هدف

 برابر الزام برنامه ششم توسعه است. 6حدود  1399کسری تراز عملیاتی در سال 

عمومی دولت در قانون بودجه و عملکرد آن به ترتیب بالغ بر  ای به کل مصارفنسبت اعتبارات هزینه

الزم به ذکر  .استدرصد  71لزام برنامه این نسبت حدود در حالیکه بر اساس ابوده %  2/79% و  4/76
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های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ( سیاست16است به استناد بند )

سازی های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیجویی در هزینهصرفه»مبنی بر 

بایست در دستور کار می« های زایدهای موازی و غیرضرور و هزینههی دولت و حذف دستگااندازه

ای و . لذا ضرورت دارد در لوایح بودجه سنوات آتی به رشد تصاعدی اعتبارات هزینهقرار گیردها دولت

 های موازی اهتمام جدی داشت.ها و دستگاهشناسایی فعالیت

 8/5و  5ای در قانون بودجه و عملکرد به ترتیب ههای سرمایای به تملك دارایینسبت اعتبارات هزینه

 بینی شده بود. واحد پیش 3/3واحد بوده در حالیکه مطابق الزام برنامه ششم توسعه این نسبت 

بودجه سال  هاي کالن بودجه در قانون و عملکردمقایسه شاخص( 5جدول شماره  

 تومانمبالغ به میلیارد   ـ با الزامات برنامه ششم توسعه 1399

 عنوان
 قانون بودجه 

 1399 
 عملکرد بودجه 

 )تفریغ( 1399 
الزام برنامه 

 ششم

درصد 
انحراف 
قانون به 
 الزام برنامه

درصد 
انحراف 

عملکرد به 
 الزام برنامه

 627 483 -25،238 -183،351 -147،232 تراز عملیاتی

 -383 42 13،752 -38،904 19،507 ایهای سرمایهتراز دارایی

 1844 1012 11،487 223،250 127،725 های مالیدارایی تراز

 - - 93.5 60.3 66.2 ای )درصد(نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه

 - - 22.7 6.6 10 نسبت منابع نفتی به کل منابع عمومی )درصد(

 - - 47.4 35.5 35.8 نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی )درصد(

 - - 71.2 79.2 76.4 ای به کل مصارف )درصد(نسبت اعتبارات هزینه

ای به کل مصارف های سرمایهنسبت اعتبارات تملك دارایی
 )درصد(

15.4 13.6 21.4 - - 

 - - 3.3 5.8 5 ای های سرمایهای به تملك دارایینسبت اعتبارات هزینه

 



 
 

 

 55از  10 

  

 

 های ماده واحده قانون بودجهبخش دوم: تبصره

ــعیت اجرای  ــرهدر این بخش وض ــوعات مهم مندرج در احکام تبص ها و عملکرد تعدادی از موض

 شود: ها ارائه میتبصره

 ها( وضعیت اجرای تبصره1-2

رعایت »تبصره، بند و جزء؛  272(، از مجموع 6ول شماره )جد و بر اساس هادر محدوده رسیدگی

یا بخشـــی از احکام» ،«%28حدود  احکام، باًعدم رعایت تمام و  هداف »، «%42 ، تقری عدم تحقق ا

 :است «فاقد عملکرد ،احکاماز  %15»همچنین  و «%15 حدود گذارقانون
 

 ـ تعداد تبصره, بند و جزء   هاي مادّه واحده قانون بودجه( وضعیت اجراي تبصره6جدول شماره 
 درصد  عنوان

 28 رعایت احکام 
 42 عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام 

 15 گذارف قانونعدم تحقق اهدا
 15 فاقد عملکرد

 هاای از تفریغ مهمترین احکام تبصره( خالصه2-2

صره ضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تب سمت عملکرد تعدادی از مو های ماده واحده تقدیم در این ق

 شود: می

 ( الحاقی تبصـره )ار چهـار هـز سـقف تـا قیـر تـن میلیـون (، مقـرر گردیـد یـك1در حکم بند )ز

ــارد ) ــت4.000.000.000.000میلی ــف ( تومــان توزیــع شــود و دول ــوده اســت نیــز مکل ــابع ب  الزم من

 و کســر قــانون ایــن ایســرمایه هــایدارایــی تملــك اعتبــارات کــل از مــذکور را قیــر تــأمین جهــت

 پانصـد و هـزار چهـار مبلـغ 1399دهـد؛ طـی سـال  اختصـاص موردنیـاز قیـر اولیـه ماده تهیه برای

ــارد ــان( 4.500.000.000.000) میلی ــارات از توم ــرح اعتب ــایط ــك ه ــی تمل ــایدارای ــرمایه ه  ایس
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ــأمین جهــت و کســر ــر ت ــب در قی ــه اســناد قال ــه اســالمی خزان ــی  هــایدســتگاه ب ــط ذی اجرای رب

ـــی هـــایدســـتگاه .اســـت شـــده پرداخـــت ـــغ صـــرفاً اجرای ـــارد چهـــارده و ششصـــد مبل  میلی

ــان( 614.000.000.000) ــارات از توم ــافتی اعتب ــادل م دری ــرف را % 14ع ــد ص ــر خری ــوده قی  و نم

 .اندنموده منتقل بعد سال به را مابقی

  یا تمام اســت بوده مجاز دارایی و اقتصــادی امور وزارت ،(2) تبصــره( الف) بند( 2) جزء اســاس بر 

 ســهام ماندهباقی و مجریه قوه زیرمجموعه اجرایی هایدســتگاه دولتی هایدارایی و ســهام از بخشــی

ــرکت و دولت به متعلق ــمول هایبنگاه در دولتی هایش ــال در نماید؛ واگذار را واگذاری مش  1399 س

 و (ETF)بورس در معاملهقابل گذاریســرمایه هایصــندوق روشِ دو به شــرکت( 15) تعداد ســهام

 میلیارد شـــش و هشـــتاد و نهصـــد و هزار یك و ســـی مبلغ آن محل از که شـــده واگذار تدریجی

 .است شده واریز کل کشور داریخزانه حساب به تومان( 31.986.000.000.000)

 نهادهای و تعاونی و خصــوصــی هایبخش به دولت بدهی ،(2) تبصــره( الف) بند( 3) جزء مطابق 

 هایشــرکت و مؤســســات و دولت به متعلق هایدارایی و اموال واگذاری محل از غیردولتی عمومی

 و بیست مبلغ از 1399 سال در است؛ بوده پرداختقابل بودجه قانون( 18) شماره جدول طریق از دولتی

صد و هزار سه صت و چهار صل وجوه تومان( 23.463.000.000.000) میلیارد سه و ش  واگذاری از حا

صدم درصد ) تومان( 14.000.000.000) میلیارد دهچهار مبلغ صرفاً موردنظر،  به %( 06/0معادل شش 

سازی و راه وزارت ص شرکت و شهر ص سعه و ساخت یمادرتخ شور نقل و حمل زیربناهای تو  بابت ،ک

سویه بابت و شده پرداخت ایسرمایه هایدارایی تملك هایطرح اجرای  هایبخش به دولت بدهی ت
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 .است نگرفته صورت پرداختی غیردولتی عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی

 ساس بر صره( ج) بند ا صادی امور وزارت ،(2) تب شور کل داریهخزان) دارایی و اقت  بوده موظف( ک

ست  هاآن در دولتی هایشرکت و دولت سهام مجموع که هاییشرکت در دولت سهم سود پرداخت ا

 130108 شماره ردیف به وصول از پس و پیگیری مؤثر صورت به را است( 50)% درصد پنجاه از کمتر

 شدهاخذ اطالعات به توجه با مذکور خانهوزارت 1399 سال در کند؛ واریز قانون این( 5) شماره جدول

 هایشــرکت و بیمه بانکی، امور معاونت در مســتقر دولتی هایشــرکت اطالعات پارچهیك ســامانه از

صادی امور وزارت دولتی سایی به موفق دارایی، و اقت شمول شرکت( 424) تعداد شنا  با که هگردید م

سط شدهانجام هایپیگیری شور کل داریخزانه تو صد و هزار دو حدود از ک شتو  چهل و نه  میلیارد ه

ش و هزار یك مبلغ موردنظر، هایشرکت در دولت سهم سود تومان( 2.948.000.000.000)  و صدش

 واریزکشــور  کل داریخزانه حســاب به %( 56)معادل  آن تومان( 1.650.000.000.000) میلیارد پنجاه

 .است شده

 مدیریت قانون( 71) ماده موضوع مقامات زمانهم عضویت ،(2) تبصره( هـ) بند( 2) جزء اساس بر 

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه مدیران و معاونان و کشوری خدمات

 در مدیریتی هایپست کلیه در شاغل کارکنان همچنین و کشور عمومی محاسبات قانون( 5) ماده و

 غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی هایشرکت اجرایی هایمدیریت سایر و عاملی مدیریت مدیره،هیأت

 1399 سال در است؛ بوده ممنوع هادستگاه سایر زیرمجموعه و خود زیرمجموعه از اعم هاسازمان و

 دستگاه( 63) در شاغل کارکنان و مدیران معاونان، مقامات، از نفر( 124) تعداد سوی از مذکور ممنوعیت
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 .است هنشد رعایت مشمول،

 ــد مطــابق ــت ،(2) تبصــره( و) بن ــف دول ــوده مکل ــدهی رد جهــت اســت ب ــود ب ــه خ ســازمان  ب

ـــأمین ـــاعیت ـــأمین و اجتم ـــاعیت ـــای اجتم ـــلح، نیروه ـــقف در مس ـــاه س ـــزار پنج ـــارد ه  میلی

ــان( 50.000.000.000.000) ــدام توم ــد؛ اق ــال در نمای ــده و  ،1399 س ــد یادش ــم بن ــرای حک در اج

ـــره ) ــــ( تبص ـــدهای )و( و )ه ـــاًمج (5بن ـــغ موع ـــل مبل ـــزار چه ـــد و ه ـــود و نهص ـــارد ن  میلی

ــان( 40.990.000.000.000) ــدهی از توم ــت ب ــه دول ــأمین ب ــازمان ت ــاعیس ــق از اجتم ــدور طری  ص

 بانـك بـه سـازمان بـدهی اصـل تهـاتر و هاشـرکت سـهام از بخشـی واگـذاری خزانـه، تسویه اوراق

ــاه ــارگران رف ــغ و ک ــزار ده مبل ــد و ه ــت و هشتص ــش و بیس ــارد ش ( 10.826.000.000.000) میلی

 از بخشـی واگـذاری طریـق از مسـلح نیروهـای اجتمـاعیتـأمین سـازمان بـه دولـت بدهی از تومان

 . است گردیده تسویه ها،شرکت سهام

 های تأمین مالی طرح تســـهیالت فاینانس جهت دالر (30.000.000.000) میلیارد ســـی مجوز از

 صرفاً 1399 سال در (،3موضوع بند )الف( تبصره ) ،قبل مانده سنواتباقی بر عالوه دولتی و غیردولتی

شــیوع  با مقابله بابت طرح یورو (55،297،000دویســت و نود و هفت هزار ) و میلیون پنج و پنجاه مبلغ

 .  است شده استفاده کرونا، ویروس

 اختیار در منابع محل از اندمجاز بوده تخصصی و تجاری های(، بانك4( تبصره )بر اساس  بند )الف 

 هایطرح برای دالر (3.000.000.000) میلیارد ســه مبلغ تا ریالی _ ارزی تســهیالت اعطای به نســبت

سعه ستی ایتو سال  و نفت باالد سهیالتی 1399گاز اقدام نمایند؛ در  صوص پرداخت در ت شده  این خ ن
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 است.

 ( کلیه6( تبصره )زبر اساس بند ،) دامپزشکی و داروسازی ،پیراپزشکی پزشکی، مشاغل و رفحِ صاحبان 

 یا و ایران پزشکینظام سازمان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط آنها فعالیت مجوز که

 و کسب در شاغل اشخاص کلیه وشود می صادر ایران دامپزشکی سازمان و دامپزشکینظام سازمان

 پایانه از 1399 سال ابتدای اند ازهمکلف بود  خانواده، و حقوقی مشاوره و وکالت از اعم حقوقی کارهای

 مشمولیننفر ( 155،572)ها بیانگر آن است که از تعداد  نتایج بررسی ؛کنند استفاده فروشگاهی

 اند.نام نمودهسامانه مالیاتی ثبتدر  %( مشمولین 35معادل ) نفر( 54،490تعداد ) ، صرفاً شدهشناسایی

 نیست.های فروشگاهی به منزله استفاده از پایانهنام مذکور الزم به توضیح است انجام ثبت

 صره )مطابق بند )ط سازمان6( تب ست مکلف بوده مالیاتی امور (،  سبت ،1399 سال در ا  تعیین به ن

( 30%) حداقل و اقدام 1399تا پایان سـال  حقوقی و حقیقی اشـخاص از مالیاتی دولت مطالبات تکلیف

 که ها بیانگر آن استنتایج بررسی ؛کند واریز داری کل کشورحساب خزانه به و وصول را مطالبات این

 مذکور،تومان مطالبات ( 213.703.000.000.000دویســت و ســیزده هزار و هفتصــد و ســه میلیارد )از 

( 10.867.000.000.000میلیارد ) شــصــت و هفتصــد و هشــتمعادل ده هزار و  ،مطالبات( 5)%حدود 

 شده است.اری کل کشور واریز دخزانه وصول و به حسابتومان آن 

 ( 6( بند )ت( تبصره )2-1( و )1-1بر اساس اجزای،)روز ارزش با مسکونی واحدهای 1399 سال در 

ــتر و تومان( 10.000.000.000) میلیارد ده ــواری خودروهای انواع و بیش  در موجود دوکابین وانت و س

( ساالنه) دارایی بر مالیات مشمول ،شتر( تومان و بی700.000.000با ارزش روز هفتصد میلیون ) کشور



 
 

 

 55از  15 

  

 

سال شوندمی صد میلیارد )بینی مبلغ یكرغم پیشعلی 1399؛ در  ش ش ( 1.600.000.000.000هزار و 

گونه مالیاتی نامه اجرایی مربوط، هیچتومان وصـــول درآمد از این محل، به علت عدم تصـــویب آیین

 دریافت نشده است. 

 ( صره ساس بند )الف( تب ستگاه (،7بر ا اعم های ریالی خود )اند کلیه حسابهای اجرایی مکلف بودهد

کلیه  وداری کل کشـــور و نزد بانك مرکزی افتتاح ای( را صـــرفاً از طریق خزانهدرآمدی و هزینهاز 

ها بیانگر آن است که سیرنتایج بر ها انجام دهند؛حساباین های خود را از طریق ها و پرداختدریافت

ــ (354) در ــده نزد بانك مرکزافتتاح یهاحســاب قیها از طرها و پرداختافتیدریی، تگاه اجرادس  یش

های خود نزد ســایر ( دســتگاه اجرایی، حســاب525)نشــده و همچنین انجام  رانیا یاســالم یجمهور

 اند. مسدود نکردهها را بانك

 ( تبصره )تکمیل و زیربنایی و ناییروب خدمات تأمین( و اجزاء آن موضوع 8در راستای اجرای بند )ب 

سکن واحدهای سوده هایبافت احیای و شهری بازآفرینی هایطرح مهر، م  اقدام طرح همچنین و فر

 اقداماتی از قبیل موارد زیر صورت گرفته است: 1399مسکن، در سال  تأمین ملی

 ـــد و نود ونه میلیارد )هزینه نمودن مبلغ یك ( تومان 1.399.000.000.000هزار و ســـیص

سازی و تأمین خدمات سازی، محوطهشده، جهت عملیات آمادهبینی( مبلغ پیش93معادل )%

 های مسکن مهرروبنایی و زیربنایی طرح

 ( 895.000.000.000های عامل به مبلغ هشتصد و نود و پنج میلیارد )اخذ تسهیالت از بانك

 سازی.ی و آمادههای تفصیلشده، جهت اجرای طرحبینی( مبلغ پیش30تومان معادل )%
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 گذاری قطعی زمین جارهوا عداد ) 99ای های ا به ت له  ـــا یانی 23.876س کان اع مال ( نفر از 

 واحدهای مسکن مهر. 

 ( متر مربع زمین 1.132.069اختصاص یك میلیون و یکصد و سی و دو هزار و شصت و نه )

 درمانی، و هداشتیب مراکز مسجد، بسیج، پایگاه پاسگاه، مدرسه، احداثبرای  رایگان صورت به

 .مهر مسکن هایطرح در نیاز مورد خدماتی و اداری مراکز سایر و ورزشگاه

 ( تبصره )ـــ های چاه المنفعه نمودننسبت به مسلوب 1399بایست در سال (، می8بر اساس بند )هـ

ــت میزان به مربوط جریمهغیرمجاز اقدام و  ــداد زمان تا آب برداش کن در ؛ لیدیگردمی دریافت چاه انس

سلوبسال مذکور اقدامی جهت  سایی)تعداد  نمودن المنفعهم شنا شده ( حلقه چاه غیرمجاز 

بابت برداشت هفت میلیارد و سیصد و  گونه وجهیهیچ به علت عدم ابالغ دستورالعمل صورت نگرفته و

 فت نشده است.های مذکور دریا( مترمکعب آب از چاه7.332.100.000سی و دو میلیون و یکصد هزار )

 ( 9( تبصره )کمطابق بند ،)ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان و جوانان و ورزش وزارت 

ــی تبلیغاتی درآمدهای ندابوده مکلف ــابقات پخش از ناش ــی مس  نزد مربوط درآمدی ردیف به را ورزش

شور کل داریخزانه سال  ؛نمایند واریز ک ساب یمبلغاز این محل،  1399در   دهینگرد زیخزانه وار به ح

 است.

 ( تبصره )افزایش و  از محل قانون بودجه، اعتباراتی جهت (، دولت مکلف بوده است12مطابق بند )ج

اجتماعی تأمینپوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان سازی حقوق بازنشستگان تحتمتناسب
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، ( تومان است3.000.000میلیون )سه  ماهانه آنها کمتر از نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی

( 8.800.000.000.000صــد میلیارد )هشــتهزار و هشــت اختصــاص دهد که در این راســتا دولت مبلغ 

 یاجتماعتأمینســازمان به  پوشــشحقوق بازنشــســتگان تحت یســازو همســان شیبابت افزاتومان 

ست.  مسلح یروهاین شستگی کشوری پرداخت نموده ا صندوق بازن  اجتماعیتأمین سازمانن همچنیو 

سلح نیروهای سویه بدهی  تومان( 6.000.000.000.000) میلیارد هزار شش مبلغ م صل از ت از منابع حا

سازمان مذکور و  شت میلیارد )یك مبلغدولت به  ست و ه از  ( تومان1.208.000.000.000هزار و دوی

ــندوقمنابع داخلی خود و  ــتگی ص ــس ــوری بازنش ــش هزار و کش ــی میلیارد  نیز مبلغ ش ــد و س یکص

 .اندنموده صرف امر این بابت را خود داخلی منابع محل از تومان( 6.130.000.000.000)

 یکصد و هفتاد و هفت هزار بالغ بر کل کشور  1399( قانون بودجه سال 14تبصره )یافته منابع تحقق

ارف آن بالغ بر یکصد ( تومان و میزان مص177.887.000.000.000میلیارد ) و هشتصد و هشتاد و هفت

ــش میلیارد ) ــد و ش ــت. میزان ( تومان 177.706.000.000.000و هفتاد و هفت هزار و هفتص بوده اس

 زیر است: های مختلف، به شرح جدولبه تفکیك بخشتبصره مذکور مصارف 
  

 ومانمبالغ به میلیارد ت ـکل کشور  1399( قانون بودجه سال 14تبصره ) ( میزان مصارف7جدول شماره 

 شرح
مبلغ 

 شده بینیپیش
 در قانون 

 مبلغ 
 شده پرداخت

 درصد به 
 بینی پیش

 9/47 47.312 98.700 ها پرداختی به شرکت
 91 38.962 42.800 خانوارهانقدی و غیرنقدی  یارانه پرداخت

 2/98 15.268 15.550 کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف 
 1/107 5.570 5.200 های مستقیم سالمت مردمکاهش هزینه

 1/62 3.428 5.525  اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه سایر
 9/75 9.185 12.100 یارانه نان و خرید تضمینی گندم
 25 100 400 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان

صره ) و تولید شتغال )بند الف تب صد و باقی مانده برای حمل و نقل ریلی،  90حداقل  ((18ا در
 2/13 1.343 10.200 مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزان 

 1399قانون بودجه سال  9و  7سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول 
 3/82 24.077 29.251 کل کشور
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 ومانمبالغ به میلیارد ت ـکل کشور  1399( قانون بودجه سال 14تبصره ) ( میزان مصارف7جدول شماره 

 شرح
مبلغ 

 شده بینیپیش
 در قانون 

 مبلغ 
 شده پرداخت

 درصد به 
 بینی پیش

 7/104 32.461 31.000 یارانه معیشتی
 9/70 177.706 250.726 جمع

 

( 32.461.000.000.000) میلیارد شصت و یك و چهارصد و هزار دو و سی مبلغ، (14در اجرای تبصره )

 هزار هشت و بیست مبلغ شده است که پرداخت نفر( 62.459.795) تعداد به معیشتی بابت یارانه تومان

صد و شت و افزایش قیمت بنزین  آن از محل تومان( 28.874.000.000.000) میلیارد چهار و هفتاد و ه

( تومان از محل 3.587.000.000.000مبلغ ســه هزار و پانصــد و هشــتاد و هفت میلیارد )به مابقی آن 

 ها تأمین و پرداخت شده است.سایر منابع هدفمندی یارانه

 و شناسایی به نسبت است بوده موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، (، وزارت14مطابق بند )الف( تبصره )

ست از درآمدی باالی دهكسه حذف سازی یارانهکند و  اقدام بگیران،یارانه فهر  نیز هاسازمان هدفمند

اند را مندی از یارانه نشــدهنام برای بهرهنام برای افرادی که موفق به ثبتاســت امکان ثبت بوده مکلف

ـــال فراهم  ید؛ در س ما نه1399ن عداد ) وزارتخا ـــه23.033.505مذکور ت  درآمدی باالی دهك( نفر س

صورت نگرفتهرا  بگیرانیارانه سایی نموده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها  ست شنا  ذکر شایان. ا

نه اســـت، مذکور به پرداختی یارا ـــد و هزار دوازده بر بالغ افراد  تاد و پانص یارد شـــش و هف  میل

ــت بوده تومان( 12.576.000.000.000) ــازمان .اس ــازی همچنین س  جهت اقدامی هایارانه هدفمندس

  ، انجام نداده است. اندنشده یارانه از مندیبهره برای نامثبت به موفق که افرادی نامثبت

 ( تبصره )منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانك مرکزی جمهوری اسالمی به(، 16بر اساس بند )الف
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الحســنه ازدواج تســهیالت قرض های عامل نســبت به پرداختاز طریق بانك ایران موظف بوده اســت

ـــت اقدام کند؛ تومان (50.000.000پنجاه میلیون ) به مبلغ هاز زوجبرای هر یك ا در  با اولویت نخس

سهیالت ازدواج1.109.360از تعداد ) 1399سال  ستفاده از ت ضی ا نفر، ( 735.114تعداد ) ، به( نفر متقا

مبلغ ســـی و هشـــت هزار و ســـیصـــد و بیســـت و هشـــت میلیارد % متقاضـــیان، جمعاً  66معادل 

 . پرداخت شده استتسهیالت ازدواج ( تومان، 38.328.000.000.000)

 ( تبصـــره )ند )ب نك(، 16طبق ب خت هایبا به پردا مل مکلف  ـــت مبلغ عا یارد هزار هش  میل

 هایطرح کارفرمایان و مددجویان به اشـــتغال ایجاد جهتتســـهیالت  تومان( 8.000.000.000.000)

 تعداد از ،1399 ســال دراند؛ بوده بهزیســتی نســازما و (ره)خمینی امام امداد کمیته مددجویی اشــتغال

سازمان مذکور، شدهمعرفی نفر( 192.729) سط کمیته و  ( %51)معادل  نفر( 98.587) تعدادصرفاً به  تو

 تســـهیالت تومان( 6.155.000.000.000) میلیارد پنج و پنجاه و یکصـــد و هزار شـــش مبلغجمعاً به 

ـــت ـــده اس خت ش ـــده پردا ند  همچنین. یادش یكمذکور میطبق ب ـــت مبلغ  یارد بایس هزار میل

ره( قرار )ابع این بند در اختیار ســـتاد اجرایی فرمان حضـــرت اماماز من تومان( 1.000.000.000.000)

و برای اشتغال در مناطق محروم  نمودهمعادل این مبلغ به این منابع اضافه نیز ی رفت و ستاد اجرایگمی

ستاد قرارگرفته و از محل سهممبلغ مو 1399نمود؛ در سال میهزینه  ستاد  های آوردهردنظر در اختیار 

 و شصت و چهارصد و هزار یك مبلغ بهجمعاً  تسهیالت فقره (46.846)تعداد های عامل، صرفاً و بانك

  .است پرداخت شده تومان( 1.463.000.000.000) میلیارد سه

 ( تبصــره )تبصــره جدول در مندرج عتباراتابود  شــدهبه دولت اجازه داده (، 18بر اســاس بند )الف 
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 بازارکار هایسیاست اجرای موجود و اشتغال تثبیت مولد، اشتغال ایجاد هایبرنامه اجرای برای را( 14)

ــت میلیارد )پیشرغم علی ؛ کند هزینه ( تومان جهت 10.200.000.000.000بینی مبلغ ده هزار و دویس

شتغال در صد لغمب صرفاَ مذکور، جدول تولید و ا  تومان( 373.000.000.000) میلیارد سه و هفتاد و سی

ضوع  این بابت مذکور، منابع از صاصمو سط و اخت  کمك قالب در هایارانه یسازهدفمند سازمان تو

ستگاه به بالعوض صرف و پرداختربط ذی اجرایی هاید ست شده م ست، .ا سال  الزم به ذکر ا در 

( تومان نیز از محل 270.000.000.000دویست و هفتاد میلیارد ) عالوه بر مبلغ مزبور، جمعاً مبلغ 1399

ست. شده ا شده پرداخت  ضوعات یاد سهیالت بانکی بابت مو سعه ملی و ت صندوق تو سهیالت ریالی   ت

شده برای بند  ست از کل منابع پیش بینی  صره )« الف»شایان ذکر ا سال18تب های ( قوانین بودجه 

 تصاص یافته است.% آن اخ 8حدود  1399لغایت  1396

 و کشـــور کل بودجه منابع محل از اندمکلف بوده اجرایی هایدســـتگاه ،(19) تبصـــره مطابق 

 حال در و برداریبهره آماده ،تمامنیمه جدید، هایطرح اجرای برای را الزم تمهیدات خود هایدارایی

صی، هایبخش با قرارداد انعقاد طریق از برداریبهره صو  فراهم هادهیاری  و هاریشهردا و تعاونی خ

ستگاه( 17) تعداد صرفاً 1399 سال در کنند؛  اقدام خود پروژه یا طرح( 39) تعداد اجرای برای اجرایی د

 .اندنموده تعاونی و خصوصی هایبخش با قرارداد انعقاد به

 ( ساس تبصره  انددهمکلف بوهای اجرایی ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاهدر اجرای بودجه(، 20بر ا

 شناسایی باشده ل و استقرار کامل سامانه )سیستم(حسابداری قیمت تمامنسبت به تکمی 1399در سال 

ـــامانه یابی خروجیهزینهو همچنین انجام  تفکیك به خود هایهزینه ها )کاال و خدمات( از طریق س
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سبت ( دستگاه اجرایی ن180تعداد ) 1399 در سال  اقدام نمایند؛ ،ریزی مبتنی بر عملکردیکپارچه بودجه

( دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم 225) ، تعدادهای خود به تفکیكبه شناسایی هزینه

 مبتنی ریزیبودجه یکپارچه اندازی سیستمراهنسبت به  اجرایی دستگاه( 1.052) تعدادو  شدهبهای تمام

 .انداقدام ننموده ،عملکرد بر

 توسعه ششم برنامه قانون( 29) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه(، 21صره )بر اساس بند )الف( تب 

ــتفاده عمومی بودجه از انحاء از نحوی به که ــرکت و نمایندمی اس  بند( 1) جزء در مندرج دولتی هایش

 کارگری ،(مشخص)کارمعین قرارداد و پیمانی رسمی، کارکنان اطالعات ندابوده مکلف ،(2) تبصره( ـه)

 اردیبهشت بیستم تا را پیراپزشکان و پزشکان خدمت به مربوط قانون اساس بر سالمت حوزه رکنانکا و

 در ؛نمایند روزرسانیبه یا ثبت «مزایا و حقوق ثبت سامانه» و «ایران کارمند سامانه» در 1399 سال ماه

ــال ــتگاه( 232) تعداد 1399 س ــامانه» در را خود اطالعات اجرایی دس ( 632) تعداد و «ایران کارمند س

 .اندننموده روزرسانیبه یا ثبت «مزایا و حقوق ثبت سامانه» در را خود اطالعات اجرایی دستگاه

 ( ــره ــتی  بودجه وننقا زنیا درمو اجرایی هایامهنآیین(، 21مطابق بند )و( تبص  ظرف حداکثربایس

( 24تعداد )از  ؛یدســرمی زیرانت وهیأ تصــویب به و گردیده تهیه آن تصــویب از سپ ماهســه دتم

( 7( مورد در مهلت مقرر و هفت )15)تعداد ، 1399 سال بودجه قانون در شدهبینیاجرایی پیشنامه آیین

ست. برای دو مورد نیز آیین مورد خارج از مهلت مقرر تصویب شده شده ا که این نامه اجرایی تصویب ن

 مربوط گردیده است.  احکامامر سبب عدم اجرای 
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 های حسابرسیاهم یافتهبخش سوّم: 

5/1های نفتی به ارزش های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فراوردهمطابق بررسی 

 %80بیش از در  ،میلیارد دالر که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعالم گردیده است

( 9ماده )برخالف مفاد در بورس انرژی  شرایط اعالم شده ،میلیارد دالر 2/1بالغ بر  یقراردادها با ارزش

مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در  ایران بورس انرژی توسط معامالت انتشار اطالعات دستورالعمل

ها قرارداداین  مهمترین موارد تغییر در تغییر یافته است.  ،بورس در قراردادهای منعقده با خریداران

تغییر  شرایط برداشت و، أاعالم شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدتغییر در نوع فرآورده، نرخ عبارتند از؛ 

 ( قانون رفع موانع تولید13( ماده )1برخالف تکلیف مقرر در تبصره ) همچنین .است در نحوه پرداخت

در شرایط های نفتی صادراتی از فرآوردهمیلیون دالر  500بالغ بر، و ارتقای نظام مالی کشور پذیررقابت

   . عرضه شده است رس انرژیخارج از بو

 های با یکی از شرکت را فقره قرارداد به صورت اعتباری 16تعداد های نفتی شرکت پخش فرآورده

که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و علیرغم صدور نموده صادرکننده منعقد 

میلیون دالر  270، مبلغ جارتتعدن و منعت، ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت ص

 قابلیت وصول نداشته است. مذکور میلیارد تومان برای شرکت  6،000معادل 

 است های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب گردیده عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده

ا چندین برابر کننده واقعی نرسیده و بگاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف %70بیش از 

( قانون 59ماده )مفاد برخالف به فروش برسد که این موضوع  کنندهتوزیعهای قیمت توسط شرکت
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التفاوت پرداختی از طرف دولت به با توجه به مابهاست.  «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»

های به شرکترداختی یارانه پ ( و نرخ جهانی، مبلغتومان 230ها بابت اختالف نرخ مصوب )پاالیشگاه

( دستورالعمـل 4است. این اقدام در مغایرت با  ماده )بوده  میلیارد تومان 26،000بالغ بر  کنندهتوزیع

 است. «اییـارانـه هـای نفتـیِفـرآورده یمبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه»

  قوانین بودجه سنواتی و ماده توسعه، ون برنامه ششم ( قان48بند )الف( ماده )قانونی تکالیف با وجود

 گازهایآوری و مهار مبنی بر جمع و ارتقای نظام مالی کشور، پذیررقابت ( قانون رفع موانع تولید12)

 شود.میلیون متر مکعب( در روز گازهای همراه سوزانده می 61)معادل  میلیون فوت مکعب 2.156، همراه

، میزان هدر رفت گاز در طول سال گاز خامسنت فروش  4/17الزم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ 

شدن آنها در  هنداعدم مهار گازهای همراه و سوز گردد. همچنینمیلیارد دالر ارزیابی می 83/3بالغ بر 

میلیون فوت مکعب  1.259)شامل حاصل از گازهای همراه  محصوالت تولیدیبینی روز با توجه به پیش

منجر به  (،بشکه مایعات گازی در روز 8،000تر از اتان و ترکیبات سنگینهزار تن  4.732گاز سبك؛ 

در سال  )قیمت صادراتی(میلیارد یورو  65یورو و سالیانه میلیون  177هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی 

از  که محیطی مختلفی داردگازها در فلرها پیامدهای زیست دنناهمچنین سوز گردیده است. 1399

از  ،آوری میزان گازهای ذکر شدهبا جمعدهد ها نشان میبررسی است.  آلودگی هواآن، عات مهمترین تب

گردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته ای جلوگیری میلیون تن گازهای گلخانهمی 70 انتشار حدود

 است.



 
 

 

 55از  24 

  

 

ور میانگین های جمع آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به طیان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژهشا

 بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود. %52حدود 

 منابع از محل میلیارد تومان  1.500( ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 3خیر و تعلل )أت

حاصل از عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و 

میلیارد تومان(  26،000)مبلغ  1399مربوط به خرید و فروش سهام در سال ی ل شدهوصوکارمزدهای 

 است. ترک فعل بودهاز مصادیق  در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه

 از  %10کوین( حدود سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها )و به طور خاص رمزارز بیت

های ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه %3مگاوات، معادل  2000دل ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معا

مگاوات(  209مرکز )با ظرفیت حدودی  50. از مجموع این مقدار، تعداد استمگاوات(  64.035کشور )

مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز )با مجموع  5،144نمایند. همچنین تعداد به صورت مجاز فعالیت می

اند. مابقی مراکز غیرمجاز آوری شدههای کشور کشف و جمعنون در کلیه استانمگاوات( تاک 607ظرفیت 

مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت  1،184نشده نیز با ظرفیت حدودی کشف

 هستند.

  تعداد این از که است صنعتی شهرک 1011 دارای ایران صنعتی هایشهرککوچك و سازمان صنایع 

های صنعتی گذاری انجام شده در شهرکمجموع سرمایه وبرداری رسیده بهره اتمام و به شهرک 828

شهرک صنعتی  172 تعدادهای صنعتی مذکور . از مجموع شهرکاستتومان  اردیلیم 11.065بالغ بر 
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شهرک صنعتی فاقد خدمات  222شهرک صنعتی فاقد گاز و  355شهرک صنعتی فاقد برق،  170فاقد آب،

  باشند.ی میمخابرات

 1391های ها، شرکت دخانیات ایران بابت درآمد حقوق انحصار محصوالت دخانی سالحسب بررسی 

صرفاً که تاکنون  بودهعت، معدن و تجارت بدهکار میلیارد تومان به وزارت صن 171مبلغ  1399لغایت 

میلیارد تومان از  5/166بر آن به حساب خزانه واریز گردیده و بالغ  (%3)حدود  میلیارد تومان 5/4مبلغ 

 این مطالبات همچنان وصول نگردیده است. 

 است مکلف سازمان ،اموال تملیکی آوری و فروشجمع سازمان سیسأت قانون( 8) ماده استناد به 

 بیتصو با مذکور مدت و دینما اقدام آنها فروش به نسبت اموال، لیتحو خیتار از کسالی مدت ظرف

 از شیب به کاالها از یبرخ یماندگار سابقه لکن .بود خواهد دیتمد قابل گرید کسالی تا یعموم مجمع

 تا یکیتمل اموال سازمان به کاال لیتحو زمان نیب یزمان فاصله جادیا عوامل از که رسدیم دهه دو

 سازمان از قاچاق یکاالها تیقطع حکم اخذ جمله از مربوطه مجوزات اخذ شدن یطوالن آن، فروش

 ارزش که دهدیم نشان هایبررس. نمود اشاره...  و یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و استاندارد

همچنین  .است تومان اردیلیم 6.320 بر بالغ 1399 سال انیپا در سازمان یانبارها در موجود یکاالها

ذکور آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مبخشی از کاالهای مشمول قانون جمع

بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی  ولین سازمانئه ناشی از عدم گزارش مسگیرد کقرار می

که مدت توقف مجاز آن سپری و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص  مقدار و نوع کاالهایی

و فروش اموال تملیکی آوری از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع .است گردیده
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های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه عدم استقرار سامانه

 و ییشناسا سامانه استقرار عدمو  گذاری گمرکبه سامانه ارزشمذکور کاال، عدم دسترسی سازمان 

 .است ارز و کاال قاچاق با مبارزه

  ( قانون الحاق برخی مواد به 28( بند )ط( ماده )2( و )1بودجه و به استناد اجزای )به منظور انعطاف

های های متفرقه و تملك داراییای، ردیف(، اعتبارات هزینه2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 به میزان ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثرهای سرمایهمالی و همچنین اعتبارات تملك دارایی

از محل کاهش همان اعتبارات در سقف بودجه امکان جابجایی توسط سازمان برنامه و بودجه  10%

های به عمل آمده مشخص گردید؛ این مهم بصورت یکسان رعایت کشور را دارند که با عنایت به بررسی

یده و از طرفی برخی مواجه گرد %50ها با کاهش بیش از نگردیده است؛ بطوریکه اعتبار برخی از ردیف

اند. اعتبار مصوب اولیه، تخصیص اعتبار داشته %100های اجرایی بیش از های اعتباری و دستگاهاز ردیف

گردد و هدف ای و عدم شفافیت در تخصیص بودجه ارزیابی میلذا این امر از مصادیق رفتار سلیقه

ور به صورت صحیح و کامل محقق نگردیده گذار مبنی بر انعطاف بودجه با استناد به قوانین مذکقانون

 است.

 ( قانون محاسبات عمومی کشور، نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت90در اجرای ماده )های ها و طرح

ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور ای و مطابقت آن با اهداف و سیاستهای سرمایهتملك دارایی

بندی، صورت پذیرد. ستی براساس پیشرفت کار و جداول زمانبایمی تخصیص اعتبارات . بطوریکهاست

ای ملی و استانی بطور های سرمایههای تملك داراییلیکن در بسیاری از موارد در عمل نظارت بر طرح
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نامه تخصیص اعتبار، سازمان برنامه و بودجه ( آیین10گیرد. مضافاً اینکه مطابق ماده )موثر صورت نمی

های عمرانی و تهیه گزارشات ها و طرحن اجرای وظایف نظارتی خود بر فعالیتضمبایست میکشور 

های اجرایی ارزشیابی عملیات و نتایج حاصل از اجرای بودجه و تطبیق این گزارشات با گزارش دستگاه

های بعد را های تخصیص اعتبار در دورهاز لحاظ پیشرفت کار، اطالعات الزم برای تعیین خط مشی

ای تهیه های میدانی حاکی از آن است که چنین گزارشاتی بصورت مدون و دورهماید. بررسین فراهم

ملی و استانی بدون تخصیص اعتبار، گواهی بر این  یهای راکد و رها شدهنگردیده و وجود تعداد طرح

  موضوع است.

  62/1دارو، مبلغ  میلیارد دالر ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات  3/2، از حدود 1399طی سال 

( توسط بانك مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال %70میلیارد دالر )حدود 

های رغم محدودیتفرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی

داروهای وارداتی رعایت نشده است. های ارزی منابع ارزی کشور، صرفه و صالح دولت در تعیین قیمت

یورو مازاد بر قیمت  235.216.686قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً  31واردات بررسی  به صورت نمونه

 است.واردکننده  شرکت 12واقعی داروها به تعداد 

  تومان  میلیارد 5.135، جمعاً مبلغ 1399مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال

( بر خالف تکلیف مقرر در بند )پ( ماده %21میلیارد تومان )حدود  1.089بوده که از این میزان حدود 

 گذاری نشده است.های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه( قانون احکام دائمی برنامه7)
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  د کیسه خون فیلتردار عد 750.000بابت خرید تعداد سازمان انتقال خون ایران  1399در سال

اضافه بر ارزش واقعی کاالی وارداتی )بیش اظهاری( به یکی از یورو  1.537.500مبلغ  ،چهارتایی

 .پرداخت نموده است های طرف قرارداد سازمانشرکت

 هایی برای غربالگری ویروسی اقدام به خرید کیت یسازمان انتقال خون کشور طی قراردادهای

های انتقال خون )با اختصاص ارز دولتی( نموده است. به دلیل ضعف کنترل های اهدایی سازمانخون

ها عمدتاً بسیار پایین های مذکور، مهلت مصرف کیتداخلی و عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت

های ها حاکی از منقضی شدن تاریخ بخشی از کیتبوده و در برخی موارد کمتر از یك ماه است. بررسی

های ذیربط )سازمان غذا و دارو و شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه ست.اغربالگری 

 .استگمرک ایران( در این خصوص نیز محرز 

 ( سال اخیر مبادرت به صدور تعداد 12صندوق ضمانت صادرات ایران در اجرای وظایف خود طی )

 66میلیارد تومان و  1/1معاً به مبلغ نامه از نوع ارزی و ریالی به طرفیت مشتریان ج( فقره ضمانت30)

میلیون سایر ارزها )درهم امارات و ریال عمان( بابت تسهیالتی  9میلیون یورو و  44میلیون دالر امریکا و 

متعاقباً بدلیل عدم ایفای تعهدات  .به منظور صادرات نموده استصادره های نامهنافذ تا مبلغ ضمانت

نامه مبادرت به پرداخت خسارت جمعاً به مبالغ های مقرر ضمانتدر تاریختوسط مشتریان، صندوق  الزاماً 

همچنین عدم پیگیری و اقدام قانونی به موقع و مؤثر از مجرای توثیق  .ها نموده استفوق در وجه بانك

و تضامین مأخوذه توسط صندوق منجر به عدم وصول مطالبات شده که تا تاریخ تحریر گزارش حاضر 
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میلیون سایر ارزها )درهم  8 میلیون یورو و 34میلیون دالر امریکا و  79میلیارد تومان و  75لغ جمعاً به مب

 اند.مشتریان به دولت بدهی معوق داشتهامارات و ریال عمان( 

 اطالعات که به منظور کمك به  فناوری و ارتباطات وزارت شده اداره وجوه از عملکرد در رسیدگی

ها و حمایت کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش، ایجاد کارورهای ارائههای خطرپذیرگذاریسرمایه

رد تومان از منابع مذکور در میلیا 330مبلغ  1399تا  1393آفرین از سال ای اشتغالهای توسعهاز طرح

های بانك )صندوق( های عامل رسوب و انباشته گردیده که این رویه منجر به کاهش ارزش حساب

ع به دلیل تورم باالی سنوات اخیر و باال رفتن هزینه فرصت از دست رفته برای منابع )سرمایه( واقعی مناب

 دولت گردیده است.
  بخشی از مطالبات  مشخص گردیددر بررسی از منابع و مصارف شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

یورو درخصوص  3.443.425و مبلغ   مخابراتی امکانات ارائه میلیارد تومان بابت 33شرکت به مبلغ 

های طرف قرارداد برخالف مفاد قراردادها و شده با شرکت های مبادلهنامهقراردادها و توافق

 های منعقده در موعد مقرر وصول نشده است.نامهتفاهم
 است مکلف سازمان ،اموال تملیکی آوری و فروشجمع سازمان سیسأت قانون( 8) ماده استناد به 

 بیتصو با مذکور مدت و دینما اقدام آنها فروش به نسبت اموال، لیتحو خیرتا از کسالی مدت ظرف

 از شیب به کاالها از یبرخ یماندگار سابقه لکن .بود خواهد دیتمد قابل گرید کسالی تا یعموم مجمع

 تا یکیتمل اموال سازمان به کاال لیتحو زمان نیب یزمان فاصله جادیا عوامل از که رسدیم دهه دو

 سازمان از قاچاق یکاالها تیقطع حکم اخذ جمله از مربوطه مجوزات اخذ شدن یطوالن ،آن فروش
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 ارزش که دهدیم نشان هایبررس. نمود اشاره...  و یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و استاندارد

چنین هم است. تومان اردیلیم 6.320 بر بالغ 1399 سال انیپا در سازمان یانبارها در موجود یکاالها

آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور بخشی از کاالهای مشمول قانون جمع

گیرد که ناشی از، عدم گزارش مسولین سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی قرار می

قف مجاز آن سپری که مدت توو دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص  مقدار و نوع کاالهایی

آوری و فروش اموال تملیکی گردیده است. از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع

های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبارها و شناسه عدم استقرار سامانه

 و ییشناسا سامانه استقرار عدمو  کگذاری گمربه سامانه ارزشمذکور کاال، عدم دسترسی سازمان 

 است. ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 

 

 بخش چهارم: حسابرسی عملکرد

 خال قانونی در ورشکستگی تسهیالت گیرندگان؛( 1-4

 8،867در مجموع مبلغ  1399سسات اعتباری، در پایان سال ؤها و مطبق اطالعات دریافتی از بانك

میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور )شامل اصل، سود و  24.800لغ میلیارد تومان اصل تسهیالت و مب

اند که به دالیل مختلف حکم سسات اعتباری به اشخاصی اعطا نمودهها و مؤجریمه( است که بانك
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در وصول مطالبات ناشی  هاشناسی دالیل عدم توفیق بانكاند. در آسیبورشکستگی از دادگاه اخذ کرده

 ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:  ریانِهای مشتاز پرونده

جامعه و عدم  طیدر قانون تجارت با توجه به شرا یمرتبط با ورشکستگ نیقوان یروزرسانعدم به -1

 .صورت گرفته یو تجار یاقتصاد راتییو تغ یبا تحوالت اجتماع یهماهنگ

 افتی)بعضاً قبل از در یصدور حکم ورشکستگ خیقبل از تار یهاتوقف به سال خیتار نییتع -2

  .(التیتسه

در نحوه در آراء صادره  هیعدم وجود وحدت روی و توسط اداره امور ورشکستگ هیتصف اتیاطاله عمل -3

 . آن ریو نظا هیتصف ریتوسط مد هیتصف

های جانبه توسط دستگاهن افراد، الزم است تا پیگیری همهبا توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی ای

 اند، انجام گردد.در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نمودهذیربط 

 

عدم رعایت ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم ( 2-4

سهام مصوب شوراي عالی بورس و دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردي 

 هالیت مدیریتی در واگذاري)استراتژیک( و احراز و پایش اه

موسسه صندوق بازنشستگی »فت شیراز و پاالیش نفت الوان به سهام دولت در پاالیش ن در واگذاری

میلیارد تومان  29.000به مبلغ  «های ملی و ادغام شدهانداز کارکنان بانكاز کار افتادگی و پس ،وظیفه
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توسط سازمان بورس و  زیرفته است، موارد که به صورت بلوک مدیریتی از طریق بورس انجام پذیر

 اوراق بهادار رعایت نگردیده است: 

 و سازمان  یاجتماع نیتام مهیب ،یمعوق عمده به شبکه بانک یهایدر خصوص نداشتن بده استعالم

 در دیخر انیمتقاض طیشرا به مربوط ضوابط( 2) ماده در مندرج( 3) شماره اریمع موضوع یسازیخصوص

   بورس یعال یشورا مصوب سهام تقدم حق و سهام دهعم معامالت

   مربوط ضوابط( 2) ماده در مندرج( 5) شماره اریمع موضوع مناسب یمال توان داشتن ضوابطرعایت 

  بورس یعال یشورا مصوب سهام تقدم حق و سهام عمده معامالت در دیخر انیمتقاض طیشرا به

  موضوع  رهیمد اتیو اعضاء ه رعاملیعمده، مد سهامداران مربوط به یعموم هایتیصالحبررسی

 شی( و احراز و پاكی)استراتژ یراهبرد انیروش انتخاب مشتر یی( دستورالعمل اجرا3( ماده )1تبصره )

 هایدر واگذار یتیریمد تیاهل

 هاي گازرسانی به استان سیستان و بلوچستانها و پروژه( تاخیر در بهره برداري طرح3-4

عنوان آخرین استان کشور هورود گاز به شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان ب با 1389در سال  

، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، 1395نتقال گاز به زاهدان در سال پس از ا .گازدار گردید

ا که بخش هوجود آمده در اجرای پروژههمطابق با قوانین و مقررات موضوعه آغاز گردید. لیکن تاخیرات ب

برداری و گازرسانی گردیده که منجر به عدم بهره استهای مجری عمده آن خارج از اختیارات دستگاه

 زیر است: به شرح جدول آن عملکرد 
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 )مبالغ میلیارد تومان( -هاي گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان ها و پروژه( طرح8جدول شماره 

 شرح
 برنامه

 )کیلومتر(
 اجراشده

 یلومتر()ک
درصد 
 تحقق

اعتبار 
 یافتهتخصیص

 مبالغ پرداختی

 ارزی )یورو( ریالی
مجموع ریالی 

 و ارزی

 3،857 115.171.648 650 3،857 %39 430 1،100 خطوط انتقال گاز )کیلومتر( 1

2 

گذاری شبکه
شهری و 
روستایی 

شهرهای اقدام 
 شده

 %62 280 454 خطوط تغذیه )کیلومتر(

1،187 1،187 0 1،187 

 %67 2،735 4،060 خطوط توزیع )کیلومتر(

 %63 53 84 )تعداد(ایستگاه تقلیل فشار 

 %62 73،896 118،357 علمك گذاری )تعداد(

 %27 75،788 278،965 اشتراک پذیری )تعداد(

 5،044 115.171.648 1،837 5،044 جمع

 .استهای طراحی و ... شهرهای اقدام نشده های از جمله هزینهشهرهای اقدام شده و سایر هزینهمیلیارد تومان پرداختی بابت 1187*

%  39که معادل  بودهکیلومتر  1.100پروژه بالغ بر  8برنامه خطوط انتقال گاز شامل مطابق جدول فوق 

رد تومان پرداختی میلیا 3.857. از استدر حال اجرا  آن کیلومتر 762و گردیده  کیلومتر اجرا 430شامل 

میلیارد تومان  903میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ  2.954بابت احداث خطوط لوله، مبلغ 

 های جاری و سایر هزینه های جانبی است.مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه

شهر، بزمان، بمپور، محمدان، شهر شامل ایران 12شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع  24از 

که شهرهای ایرانشهر،  شدهمحمد اقدام خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهك، محمدآباد، ادیمی و دوست

پذیری رسیده است. گذاری و اشتراکو زاهدان به مرحله علمك (CNGبمپور، محمدان، زابل )از طریق 

واحد مسکونی، تجاری  74.711تعداد  د شدهپذیری ایجاتراکظرفیت اش 171.110 شهر مذکور از 5در 

روستای شهرهای مذکور  14. همچنین از بالاستفاده استکل ظرفیت،  %56اند و و ... مشترک گردیده

کل ظرفیت  %61واحد مسکونی، تجاری و ... مشترک گردیده و  1،077ظرفیت موجود،  2.772از 

 های لوله کشی است کهلی مردم در تأمین هزینهشی از عدم توان مانابوده که بخشی از آن  بالاستفاده

همچنین طبق آخرین بایست دولت تمهیدات الزم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد نماید. می
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پیمان خطوط  8تعداد ، 1400سال  های پیمان )بعد از تمدیدهای مکرر( تا پایان شهریور ماهبینیپیش

بینی فوق پیش ،به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانیبه اتمام برسد که با توجه باید انتقال 

 گردد.محقق نمی

 مکلف بوده ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت (، وزارت1مطابق بند )د( تبصره )شایان ذکر است 

تومان ( 1.500.000.000.000) و پانصد میلیارد هزاریك تا مذکور شرکت( % 5/14) سهم محل از است

 گازرسانی تداوم روستاها، به گازرسانی تمامنیمه های(پروژه) طرح اتمام و روستاها به گازرسانی به نسبت

 جنوبی،خراسان هرمزگان، بلوچستان، و سیستان هایاستان روستاهای و شهرها به گازرسانی اولویت با

طریق شرکت  وزارت نفت از 1399اقدام کند؛ در سال  بیابانك و خور هایشهرستان و کرمان جنوب

( تومان بابت این موضوع به 1.404.000.000.000هزار و چهارصد و چهار میلیارد )یكملی گاز ایران 

 ها پرداخت نموده است. های گاز استانشرکت

 هاي هفت گانه فوالدطرح( 4-4

ی، گانه فوالدهای هفتبرداری از طرحبندی شروع بهرهرغم گذشت بیش از دوازده سال از زمانعلی

اند. بروز مشکالت فراوان برداری نرسیدهبطور کامل به بهره %72سط پیشرفت های مزبور با متوطرح

محیطی ایجاد شده برای مناطق اطراف یابی، مشکالت عدیده زیستناشی از ایرادات جدی در مکان

ه به اهمیت شوند و عدم توجها محسوب میها، کمبود آب و ... که از عوامل اصلی کندی فعالیتطرح

ها کامال ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاورین طرحآمایش سرزمینی در توسعه طرح

میلیارد تومان و  21.870های فوق در مجموع تاکنون در طرحانجام شده گذاری . سرمایهاستمشهود 
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و مابقی توسط بوده زی از مبالغ ار %73از مبالغ ریالی و  %5/12میلیون یورو بوده که سهم دولت  381

کنون تاهای مزبور در بخش احیاء مین گردیده است. میزان محصوالت تولیدی طرحأبخش غیردولتی ت

های مزبور تاکنون به هزار تن آهن اسفنجی بوده است. در حالیکه بخش فوالدسازی طرح 14.556

 برداری نرسیده است. بهره

 های کشاورزیشرکت شهرک( 5-4

 750گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدودهای کشاورزی میل از ایجاد شرکت شهرکبیش از هشت سا

ست که تا پایان ا این درحالی .برداری )درحال تولید( رسیده استهکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره

 هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است و 38،000بیش از  1399سال 

ها گردیده سازی شهرکداخلی صرف آماده میلیارد تومان از منابع عمومی و 400همچنین رقمی بالغ بر 

 .است % 9/1سال تنها  8عبارتی عملکرد شرکت طی هب

 بخش پنجم: رسیدگی به موارد خاص

 ای اختصاص یافته برای مقابله با بیماری کرونامنابع غیربودجه( 5-1

)مدظله العالی(با برداشت مبلغ یك میلیارد  مقام معظم رهبری ،ر محترمجمهورئیسمتعاقب درخواست 

مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، "یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای 

 ، موافقت فرمودند. "مدیریت تبعات اقتصادی و ...

ــفند ماه بانك مرکزی تا پایان  ــعه ملی  829،679،031مبلغ  ،1399اس ــندوق توس ــاب ص یورو از حس

داری کل کشور واریز نموده میلیارد تومان به حساب خزانه 18،999 برداشت و معادل ریالی آن به میزان
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های میلیارد تومان در وجه دستگاه 18،948 های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغاست. با تخصیص

 شده است. داری کل کشور پرداخت اجرایی ذیربط توسط خزانه

ـــده، 18،948از مبلغ مان توزیع ش یارد تو عادل  16،238مبلغ  میل مان )م یارد تو به طور %86میل  )

ست و  شده ا شکی پرداخت  شت، درمان و آموزش پز ستقیم به مجموعه وزارت بهدا ستقیم و یا غیرم م

ـــایر دســـتگاه 2،710مابقی وجوه )به مبلغ  ی نظیر بیمه هایهای اجرایی و پرداختمیلیارد تومان( به س

 ند الکترونیکی اختصاص داده شده است.بیکاری ناشی از کرونا و تأمین پاب

سهیالت بانك  29/2/1399طبق ابالغ مورخ همچنین  ستفاده از ت شور، ا سازمان برنامه و بودجه ک

یورو به عنوان اصـــل تســـهیالت و  45.700.000یورو )شـــامل  55.297.000حداکثر جهانی به مبلغ 

نهی 9.597.000 مالی اقالم و تجهیزات ورو هزی تأمین  های تبعی( تحت عنوان وام اضـــطراری برای 

وزارت  بهصـــورت اعتبار به  پزشـــکی و بهداشـــتی مورد نیاز کشـــور به منظور مبارزه با بیماری کرونا

مبلغ  1400اختصـــاص یافته که تا پایان شـــهریور ماه ســـال  بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــکی

شرفته تیسیز وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر دالر ا 42،551،869 سکن، دستگاه پی ا

  شده است.  PCRتنفسی و کیت تشخیص 

 یارانه پنهان( 5-2

ـــال با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه و فلســـفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش  1389ها در س

سنوات  های انرژی و پرداخت نقدی آن بههای پنهان حاملیارانه ستقیم به افراد نیازمند، طی  صورت م

یت  1389 غا جامع  524.850مبلغ  1399ل ظام  قدی، اجرای ن قدی و غیرن نه ن یارا بت  با یارد تومان  میل
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سکن، مقاوم سالمت جامعه، کمك به تأمین هزینه م شتغال و تأمین اجتماعی، ارتقاء  سکن و ا سازی م

اخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، های حمایتی پردتوانمندسازای و اجرای برنامه

های نفتی ناشــی از مشــکالت تورمی و افزایش نرخ ارز در کشــور، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده

صرفاً بابت مابه 1.514.851مبلغ  صوب و قیمت میلیارد تومان نیز تحت عنوان  التفاوت قیمت فروش م

سفوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی ا ساب بدهکاری وصلی و  شرح جدول زیر به ح خت هوایی، به 

 دولت منظور گردیده است.

 -هاي نفتیالتفاوت فرآورده( هزینه دولت از محل یارانه نقدي پرداختی و مابه9جدول شماره 
 مبالغ به میلیارد تومان

 جمع هوایی التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوختمبلغ مابه هامصارف هدفمندسازی یارانه سال

1389 11.495 39.400 50.895 

1390 41.182 46.500 87.682 

1391 41.896 61.900 103.796 

1392 44.575 142.900 187.475 

1393 46.176 104.938 151.114 

1394 43.270 50.767 94.037 

1395 44.432 53.215 97.647 

1396 52.149 78.545 130.694 

1397 58.374 192.980 251.354 

1398 67.443 343.650 411.093 

1399 73.857 400.056 473.913 

 2.039.701 1.514.851 524.850 جمع

سال  سترس، مبلغ  1399طی  میلیارد تومان تحت عنوان یارانه  1.603.000و با توجه به اطالعات در د

، برق و آب( به شــرح پنهان )یارانه کاالهای اســاســی، پنج فرآورده نفتی و ســوخت هوایی، گاز طبیعی
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بودجه »برابر عملکرد  5/2که حدود جدول زیر پرداخت و یا به حســـاب بدهکاری دولت منظور گردیده 

  است. 1399در سال « حجم نقدینگی% » 46و « عمومی دولت

( یارانه پنهان کاالهاي اساسی, پنج فرآورده اصلی نفتی, سوخت هوایی, گاز 10جدول شماره 

 )مبالغ به میلیارد تومان( 1399در سال  طبیعی, برق و آب

 مبلغ عنوان 

 202.765 یارانه کاالهای اساسی

 400.056 پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی

 980.359 گاز طبیعی

 12.150 برق

 7.850 آب

 1.603.000 جمع

طبیعی در  توان مصــرف زیاد گازمربوط به گاز طبیعی اســت که علت آن را می پنهان، بیشــترین یارانه

ست سیا شی از  صرف گاز طبیعی، نا شمرد. این حجم م سرما بر صل  های صنایع و بخش خانگی در ف

شور و کیفیت پایین  شتر خانوارهای ک شی بی صلی گرمای ستفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع ا شتباه ا ا

ستتجهیزات مرتبط  شهرها را هم به د ا شدید، آلودگی هوای  سارات مالی  نبال خواهد که عالوه بر خ

شت. سهمچنین  دا صلی نفتی و  شترین یارانه به پنج فرآورده ا خت هوایی تعلق وبعد از گاز طبیعی، بی

 دارد. 

 در صدور مجوزها تعارض منافع( 5-3

دهد در موارد متعددی تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می های انجام شده از وضعیتبررسی

اند. های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شدهدر پستاشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل 
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 13،000کشور مالحظه گردید از حدود  سراسر هایداروخانههای انجام شده از برای نمونه بررسی

داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی  812داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 

گذاری، های حاکمیتی سیاستوخانه نیز از کارمندان شاغل در پستدار 221غیردولتی بوده و مؤسس 

نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان  177همچنین تعداد  است.صدور مجوز و نظارت بر امور دارو 

شاغل در دستگاه های حاکمیتی نفر از آنها از پرسنل  66ها اشتغال دارند که مسئول فنی در سایر داروخانه

 در تمامی موارد صدور مجوزها،ضروری است تمهیدات الزم در راستای رفع تعارض منافع  . لذاهستند

 اتخاذ گردد. 

 حقوق و مزایا( 5-4

شوری و با التهاب شی از وجود حقوقمتعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات ک های نامتعارف در های نا

شفاف ستگاههای کسازی پرداختسطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و  های اجرایی، ارکنان د

کلیه  ،اندازی سامانه حقوق و مزایا( قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه29به موجب مفاد ماده )

ستگاهپرداخت سا، مدیران و کارکنان د سنلی ماهانه به مقامات، رؤ شمول )از هر محل(، های پر های م

سامانه  صراً در فیش حقوقی منعکس و در  گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی ر ثبت مذکومنح

 هر یك از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.

سه مورخ  ستمزد در جل شورای حقوق و د ( با تکیه بر 11/5/1395)ابالغی مورخ  23/4/1395همچنین 

ــقف خالص پرداختی م74ماده ) ــط س ــوری، متوس کلیه مدیران و  هاهانه ب( قانون مدیریت خدمات کش
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ــتگاه ــده در ماده ) 3های اجرایی را به میزان کارکنان کلیه دس ــقف حقوق تعیین ش  ( قانون76برابر س

 مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.

 



 
 

 

  

  

 1399لغایت  1395هاي ( حقوق و مزایاي کارکنان دولت طی سال11جدول شماره 

 شرح
 (تومانسال )مبالغ به 

1395 1396 1397 1398 1399 

بگیران مشمول قانون م.خ.ک و سایر حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفه

 های اجراییهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و صندوقبگیران دستگاهحقوق
900،000 1،035،000 1،123،000 1،563،000 1،797،450 

بگیران مشمول قانون م.خ.ک های مستمر شاغلین، بازنشستگان و وظیفهدهالعاسقف حقوق ثابت و فوق

 های اجراییهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و صندوقبگیران دستگاهو سایر حقوق
6،300،000 7،245،000 7،861،000 10،941،000 12،582،150 

 971،750 845،000 716،100 660،000 600،000 کارکنان دولت حداقل حقوق ماهیانه کارمندان مشمول قانون نظام پرداخت

( قانون 12تبصره ) "الف"( بند 7)جزء ) مستمر ماهیانه سقف خالص حقوق و مزایای مستمر و غیر

 (1400بودجه سال 

 خالص

18.900.000 

 خالص

21.735.000 

 خالص

23،583،000 

 خالص

32.823.000 

 خالص

37.746.450 

 11،323،935 9،846،900 7،074،900 6،520،500 5،670،000 )مازاد بر سقف(** روم از تسهیالت زندگی برای کارکنان نفتمناطق عملیاتی و مح

( 71ماده ) "ج"و  "ب"، "الف"سقف خالص پرداختی ماهانه به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای 

 ***قانون مدیریت خدمات کشوری
10،000،000 10،000،000 10،000،000 32،823،000 37،746،450 

 خارج از سقف ****( قانون برنامه پنجم توسعه50ماده ) "الف"یک ماه پاداش موضوع بند 

 خارج از سقف ****التدریس کارکنان واجد شرایطمأموریت روزانه، حقعیدی پایان سال، حق

 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 *****سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان

کارانه بیشتر از سقف مذکور برای مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه، با دستور 

 ******وزیر بهداشت
 خارج از سقف

 وزیران هیأت 20/1/1399هـ مورخ 57593ت/3718* تصویب نامه شماره 

 ریزی کشور، صادر شده است.سازمان مدیریت و برنامه 11/5/1395مورخ  647444( بخشنامه شماره 3در پاسخ به درخواست وزیر نفت و به استناد به تبصره بند )ه شورای حقوق و دستمزد ک 16/6/1398** مصوبه مورخ 

 شورای حقوق و دستمزد 23/4/1395( مصوبه مورخ 2شورای حقوق و دستمزد، مبنی بر لغو بند ) 20/12/1397*** صورتجلسه مورخ 

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه 11/5/1395مورخ  647444( بخشنامه شماره 4** تبصره ذیل بند )**

 ریزی کشور، صادر شده است.سازمان مدیریت و برنامه 11/5/1395مورخ  647444( بخشنامه شماره 5)شورای حقوق و دستمزد که در راستای به بند  15/9/1395***** مصوبه مورخ 

 شورای حقوق و دستمزد 15/9/1395مصوبه مورخ  "ج"****** بند 
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 هاي اجرایی:  شناسی عملکرد دستگاهآسیب

قانونی  منطبق با اختیارات در برخی موارد های انجام شده حاکی است پرداخت به کارکنانبررسی

ها بنگاهها، توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه

 زیر است: گیرد. از جمله مواد به شرح و نهادها )اعم از دولتی و غیردولتی( صورت می

 های رفاهی )بدون سقف مشخص( و خارج از فیش حقوقیپرداخت نقدی هزینه -

 و فیش حقوقیقانون برنامه ششم ( 29پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ) -

ها و نهادها )اعم از ها، بنگاهحق نمایندگی و ... توسط سایر دستگاه الجلسه، پاداشپرداخت حق -

 دولتی و غیردولتی(

های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه -

 هاها و شرکتبر این دستگاه

 داش پایان سالها با اسناد خالف واقع به منظور پرداخت پابعضاً سودده نمودن شرکت -

 پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی )یك ماه( -

پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله:  -

العاده العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوقالتفاوت مقامات، فوقمابه

العاده العاده مناطق مرزی، فوقسازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوقالعاده همسانکشیك، فوق

العاده جذب )رأی دیوان عدالت العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوقمدیریت بحران، فوق

نات الزحمه امتحاالعاده جذب هیأت امناء، حقالعاده جذب حمایت قضایی، فوقاداری(، حق اشعه، فوق

 و ...
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ها و افزایش آنها )هیأت وزیران، العادهگذار در حوزه برقراری فوقگذار و سیاستتعدد مراجع قانون -

  (های امناء و ...ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقالب فرهنگی، هیأت

ارائه اطالعات  یکل کشور مبن 1399( قانون بودجه سال 20( بند )ج( تبصره )5جزء ) تیعدم رعا -

به  یو قرارداد یمانیو پ یمستمر کارکنان رسمریمستمر و غ یوط به حقوق، فوق العاده هامرب

  رانیثبت اطالعات کارکنان در سامانه کارمند ا عدمو  ربطیذ یاجرائ یهادستگاه

 یایبابت حقوق و مزا یاهیسرما یهاییاز محل اعتبارات طرح تملك دارا پرداخت -

 اوراق مالی اسالمی( 5-5

شور طی چندی صاد ک شته، اقت ست. لذا دولت نیازمند همواره ن دهه گذ سری بودجه، بوده ا شاهد ک

ست تا ناترازی بودجه کل کشور را رفع نماید سنوات اخیر که  منابعی ا که یکی از مهمترین اقدامات 

شورای ساالنه و مجوزهای فراقانونی نظیر  صادی عالی دولت از ظرفیت بودجه  سران  هماهنگی اقت

 انتشار اوراق مالی اسالمی است. ،فاده نمودهاست قوا

در سنوات اخیر به علت رشد افسار گسیخته تورم نرخ بهره واقعی دستخوش تغییرات زیادی گردیده 

گذاران به های تکلیفی سیستم بانکی و اوراق مالی اسالمی منجر به عدم تمایل سرمایهنرخ و عمالً

 گذاری و خرید اوراق گردیده است.سپرده

ستقبال چندانی از ب ه دلیل عدم تناسب بین نرخ سود این اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عمالً ا

ها شود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، این اوراق را به سمت بانكاین اوراق نمی

کسری بودجه  جبرانسسات اعتباری را برای ؤها و مدهد و منابع بانكسسات اعتباری سوق میؤو م

 نماید. خود استفاده می

سات اعتباری میازی بانكمنجر به ناتراین امر  س شود و به ناچار برای جبران این ناترازی، ها و مو
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ساب جاری،  شت در ح ضافه بردا صورت خط اعتباری یا ا ستند تا از منابع بانك مرکزی به  مجبور ه

شود و همین امر ت از بانك مرکزی محسوب میاستفاده نماید که در واقع استقراض غیرمستقیم دول

 .شودنیز منجر به رشد پایه پولی و به طبع رشد نقدینگی می

)چهار ساله حاکمیت  1399لغایت  1396وضعیت انتشار و واگذاری اوراق مالی اسالمی طی سنوات 

 به شرح جدول زیر است: قانون برنامه ششم توسعه(

 مبالغ به میلیارد تومان -گذاري اوراق مالی اسالمی ( وضعیت انتشار و وا12جدول شماره 

سال
پیش بینی 
طبق برنامه 

ششم

پیش بینی 
طبق قانون 

بودجه

مبلغ انتشار بر 
اساس قانون 

بودجه

مبلغ انتشار بر اساس مصوبات 
شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی

جمع مبلغ 
انتشار

مبلغ 
واگذاری




72،700129،766186،340
194،634167،766343،698جمع

 برنامه قانون ولت طی ســنواتســقف اوراق مشــارکت و اوراق مالی اســالمی قابل انتشــار توســط د

ستتومان پیشمیلیارد  165،000 شده ا سنوات  ؛بینی   1399لغایت  1396لیکن طبق قوانین بودجه 

 است.میلیارد تومان افزایش یافته  223،500سقف اوراق قابل انتشار توسط دولت تا 

ی قوانین بودجه ی به نیابت از دولت با توجه به مجوزهای صـــادره طیوزارت امور اقتصـــادی و دارا

مصوبات شورای عالی هماهنگی  طی میلیارد تومان و نیز 194،634سنواتی نسبت به انتشار بالغ بر 

سال اقتصادی شار  1399و  1398 هایسران قوا در  سبت به انت به علت مشکالت نقدینگی دولت ن

مان  167،766 یارد تو جه ســـنواتی)میل های مقرر در قوانین بود بالغ برمج (،مازاد بر مجوز عاً   مو

 نموده است.  اقداممیلیارد تومان انواع اوراق مالی اسالمی  362،400

واگذار شده است. با توجه اوراق مالی میلیارد تومان  343،698بالغ بر  1399ماه سال اسفند تا پایان 
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سال  شده  شر  سالمی منت تا پایان  1399به مجوزهای موجود مهلت واگذاری بخشی از اوراق مالی ا

 است. 1400هریور ماه سال ش

سال سب با ن 1399  در  سط خزانهمتنا شور، حدودیاز تامین منابع مالی تو شار  % 64 داری کل ک انت

اوراق به صورت نقدی و با استفاده از ابزار اوراق مرابحه عام انجام شد که در مقایسه با سنوات قبل 

ست.بی سلف، منفعت و مرابحه( عالدر  سابقه ا سالاوراق نقدی ) سود که در  و  1398های وه بر 

شار اوراق مذکور اعم از هزینههای دیگر بوده، هزینه %18به میزان  1399 های بازارگردانی، تعهد انت

به اســـت ســـاالنه  %5نویســـی و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار اســـالمی که در حدود پذیره

به امکان فروش بخش نقدی اوراق مالی گردد. همچنین با توجه مین مالی اضـــافه میأهای تهزینه

گردد و در مواردی بالغ می %22حدود  بهنرخ تامین مالی دولت ، اســالمی به کســر قیمت اســمی

 رسد. منابع تامین شده می %26ها و سود پرداختی نزدیك به مجموع هزینه

از طریق صدور های دولت از بدهیمیلیارد تومان  73،084بالغ بر  1399لغایت  1395های طی سال

و  یبا مطالبات دولت از اشخاص حقیقمیلیارد تومان  22،433به میزان )ل اوراق تسویه خزانه نوع اوّ

نه نوع دوّ (حقوقی میلیارد تومان از طریق افزایش بدهی  50،651به میزان ) مو اوراق تســـویه خزا

 تسویه )تهاتر( شده است.  (دولت به بانك مرکزی

سال  صرف میلیارد  59،128بر  بالغ 1399دولت در  صلبازتومان از منابع خود را  سود پرداخت ا  و 

صره ) ست. هرچند دولت از مجوز بند )ح( تب شده نموده ا سید  سرر سال 5اوراق مالی  ( قانون بودجه 

سالمی برا 1399 شار اوراق مالی ا سربرای انت سود اوراق مالی  سویه اصل و  ستفاده ی ت رسید شده ا

با مشکل نقدینگی مواجه بوده و  1399و  1398های آنجائیکه دولت طی سال لیکن از ؛ننموده است
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با مجوز شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی نســبت به انتشــار اوراق مالی برای تامین نقدینگی خود 

بخشی از اوراق سررسید شده از محل منابع حاصل از انتشار اوراق تملك اقدام کرده است. لذا عمالً 

 گردیده و دولت دچار بازی پونزی شده است. مالی جدید انجام

ــار  ــت انتش ــکوک مرابحه 202،466 مبلغباید توجه داش ــناد خزانه میلیارد تومان اوراق ص عام و اس

عملیاتی و  هایاز کسری تراز %85تامین حدود و  1398نسبت به سال  %96اسالمی با رشد باالی 

سال سرمایه سرمایه، منجر به اثر ازدحام بیرون1399ای در  صوص  صی، ی درخ صو گذاری بخش خ

سال سری بودجه به  سط انتقال ک صورت بازخرید این اوراق تو های آتی و ایجاد بازی پونزی و در 

ستم بانکی و بانك مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر تورم در  به افزایش نرخ سی

 گردد. های آتی میسال

تومان اوراق مالی اسالمی منتشر شده میلیارد  202،466اً مبلغ جمع 1399در سال شایان ذکر است 

صره )% 36میلیارد تومان معادل ) 72،700که مبلغ  ستناد تب سال 5( آن به ا و  1399( قانون بودجه 

تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر و  میلیارد( 129،766)

ـــت. مجموع اوراق مالی اســـالمی ومان آن به ذیمیلیارد ت 186،340مبلغ  ـــده اس نفعان واگذار ش

دهد. اطالعات مربوط به اوراق ( از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می% 35منتشرشده حدود ) 

 :است( 13شده و منتشره به شرح جدول شماره )بینیمالی اسالمی پیش
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 ـ مبالغ به میلیارد تومان راق مالی اسالمی( ابزارهاي تأمین مالی دولت ـ او13جدول شماره 
 درصد تحقق منتشرشده بینیپیش نوع مأخذ قانونی ردیف

1 
 (5بند )ب( تبصره )

 اسناد خزانه اسالمی 
55.000 

31.700 
90 

 18.000 اوراق مرابحه 2
 100 1.000 1.000 عاماوراق مرابحه (5( بند )د( تبصره )2جزء ) 3
 100 20.000 20.000 اسناد خزانه اسالمی  (5بند )هـ( تبصره ) 4
 100 2.000 2.000 عاماوراق مرابحه (5بند )ع( تبصره ) 5

 (5بند )ح( تبصره ) 
انتشــار اوراق برای بازپرداخت اصــل و 

 سود اوراق سررسید شده
10،000 0 0 

 83 72.700 88.000 1399جمع اوراق منتشرشده بر اساس قانون بودجه سال 
 - 129.766 - وراي عالی هماهنگی اقتصادي سران قوامصوبات ش

 - 202.466 جمع
 

 دیوان محاسبات کشور : پیشنهادهایششمبخش 

در خاتمه، ضمن تشکر و قدردانی از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و مردم شریف 

کل  1401ودجه ســال قبل از ارائه الیحه ب 1399ایران، با توجه به ارائه گزارش تفریغ بودجه ســال 

ستحضار می سالمی، به ا شورای ا شنهادها این دیوان در دو کشور و بررسی آن در مجلس  ساند پی ر

 گردد:تقدیم می« برنامه هفتم توسعه»و « کل کشور 1401بودجه سال »قابل اعمال در  ،بخش

 1401(پیشنهادهای قابل اعمال در الیحه بودجه سال 1-6

 منابع -الف

 ـــاز و ک های داخلی به خام و میعانات گازی به پاالیشـــگاهار الزم به منظور فروش نفتارائه س

ستای تحقق بند )منظور به حداقل رساندن خام های کلی اقتصاد مقاومتی ( سیاست13فروشی در را

 موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

 سازمان هدفمند کردن یارانه سهم  صارف 210102جه عمومی )ها در ردیف منابع بوددرج  ( و م

صره مرتبط با آن در ردیف ستای تحقق مفاد تب ستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در را های م

 ( قانون برنامه ششم توسعه 39( ماده )1)

  الزام ســازمان امور مالیاتی کشــور به شــناســایی و واحدیابی ســیســتمی مؤدیان جدید از طریق
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ای بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد هاطالعات مربوط به تراکنش

شخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در  سایی و ثبت اطالعات ا شنا شور به  پنجره واحد »و امالک ک

  «ها و موسسات غیرتجاریسازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت

 جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شــورای  الزام دولت به شــناســایی موانع اجرایی طرح

مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از  1401بودجه بینی احکامی در قانون اســـالمی و پیش

 .تاریخ معین

  ستفاده از اوراق بدهی در سویه خزانه و ا «  ت»( بند 3بودجه در اجرای جزء ) قانونحذف اوراق ت

 .عه( قانون برنامه ششم توس8ماده )

 اختصـاص منابع حاصـل از فروش اوراق اسـناد خزانه اسـالمی و  باسـایر انواع اوراق  یجایگزین

سرمایههای تملك داراییها و پروژهصرفاً برای اجرای طرح سقف تعییهای  ن ای با تأکید بر رعایت 

 .شده در قانون برنامه ششم توسعه

 سنوات ذف ردیفهای منابع عمومی دولت و حبینانه ردیفبینی واقعپیش های فاقد عملکرد طی 

 .اخیر

  ــت« یك»اجتناب از درج عدد ــتثنای موارد در جداول و پیوس ــنواتی به اس های قانون بودجه س

  .مربوط به ارقام دوبار منظور شده

 شورای برنامهدسازی داراییاعطای اختیارات مرتبط با مول ستانهای دولت به  ها ریزی و توسعه ا

 .های اجراییهای دستگاهبه احسن نمودن دارایی تبدیلبه ویژه در فروش و 

 های درآمدی در قالب درآمد اســتانی و حســب مورد اختصــاص تمام یا بینی برخی از ردیفپیش

ستان  سمتی از آن به ا ستانی برای هبذیربط ق صول و افزایش درآمدهای ا منظور ایجاد انگیزه در و
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 .هاتأمین اهداف مقنن در توسعه استان

 بع عمومی دولت توســـط تمامی گذاری مناوزهای دریافت ســـود از محل ســـپردهحذف مج

 .های اجراییدستگاه

 هاهای عامل و صندوقتعیین تکلیف مانده وجوه اداره شده سنواتی نزد بانك. 

 

 مصارف-ب

  ندی پروژهاولویت بهدولت الزام مامهای نیمهب ـــده، ت کد و رها ش نابع بودجه ،را ای و اعم از م

 .به مجلس شورای اسالمی 1401منضم به الیحه بودجه سال  ای و ارائه گزارش آنغیربودجه

 ریزی و توسعه استان به منظور استفاده های استانی توسط شورای برنامهاجازه تغییر کاربری طرح

 .های اجراییتمام، راکد و بالاستفاده سایر دستگاههای نیمهبهینه از طرح

 ( 19( تبصـــره )7تنفیذ حکم جزء ) ـــال مبنی بر الزام به درج اطالعات  1398قانون بودجه س

سامانه الکترونیك طرحطرح صی در  صو شارکت عمومی با بخش خ سعه م های عمرانی و های تو

 .گذاری زیرساختیسرمایه

 شروع طرح ستانی های جدید ممنوعیت  ستثنای طرحا سازمان برنامه و به ا شنهاد  هایی که با پی

 رسد.وزیران می به تصویب هیأت کشور بودجه

 ـــب جهت تســـریع در تســـویه تعهدات و بدهی ـــاز و کار قانونی مناس های دولت به ایجاد س

های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکتصندوق

 .هاهای زیرمجموعه آنبرای شرکت داری کل کشورخزانه

  موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی اصالح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به
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 .)اعتبارات خارج از شمول( 1364و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب 

 ــالح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه ــرور و جلوگیری از تجملاص گرایی های غیرض

 .آن به منظور رفع خالءهای قانونی 1370مصوب سال 

  ــاببا توجه به اینکه برخی از ــتگاهحس ــاس احکام دادگاه یا های بانکی در دس های اجرایی براس

شده از بانك سهیالت دریافت  شده و علیبابت ت سدود  ستگاه اجرایی جهت ها، م ست د رغم درخوا

نماید، در این خصوص خودداری می هاهای عامل از بستن آن حسابهای مذکور، بانكبستن حساب

شنهاد می سازوکار اجراپی ستگاه اجرایی گردد  یی در قوانین و مقررات مربوطه جهت انتقال تعهدات د

سهیالت یا طرف ردریافت ساب أکننده ت شده به ح ساب بانکی متعهد  ستگاه ی دادگاه، از ح همان د

 بینی شود.پیش ،بانك مرکزینزد  اجرایی

 

 ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتهاي دولتی, بانکاصالح ساختار شرکت-ج

 سریع د صالح رابطه مالی دولت و نفت توسط دولت موضوع حکم جزء )ت صره « ل»( بند 1ر ا تب

 1400( قانون بودجه سال 1)

 شرکت سط  سهیالت دریافتی تو های دولتی از جمله وام در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و ت

 .های مربوطهای شرکت( قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت32موضوع ماده )

 ( 16ها در اجرای ماده )به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانك ی الزمبینی ضـــمانت اجرایپیش

شوررفع موانع تولید رقابت»قانون  ضوع فروش اموال و دارایی«پذیر و ارتقای نظام مالی ک های ، مو

ـــازی بانك به منظورها های جاری بانكمازاد و کاهش شـــعب و هزینه خت ها در پرداتوانمندس

 .تسهیالت جدید
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 ــرکت ــهم ش ــاز و کار قانونی الزم مبنی بر اولویت پرداخت س های دولتی از محل منابع ایجاد س

 .های شرکتای نسبت به سایر پرداختهای سرمایههای تملك داراییداخلی برای اجرای طرح

 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 2بازنگری در ماده )ساز از حیث  1380

 .های دولتیو کار اصالح بودجه شرکت

 شرکتالزام دولت به درج درآمدها و هزینه ست های ارزی  صورت جداگانه در پیو های دولتی به 

 .های دولتیبه منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت ( قانون بودجه3شماره )

 سازیتفکیك وظایف نظارت بعد از واگذاری از وظایف سازمان خصوصی. 

 ( قانون اجرای 3ماده )« ج»( بند 2ارائه الیحه موضـــوع تبصـــره ) الزام دولت به تســـریع در

های اقتصادی دولت مستثنی شدن فعالیت در خصوص ( قانون اساسی44های کلی اصل )سیاست

 .از قانون مذکور چهار حوزه سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگدر 

 درج نشده و الزام دولت به بودجه آنها در قانون های دولتی که بودجه و احصای شرکت شناسایی

 .1401بودجه یحه ( ال3ها در پیوست شماره )درج بودجه این شرکت

  سایی شرکتشرکت تمامیشنا سهم دولت یا  صد  50های دولتی در آنها کمتر از هایی که  در

 . 1401 بودجه قانون( 3در پیوست شماره ) هاو درج آن است

 شرکت ستای بند های دولتی مبالزام مجامع  صوبات هیأت وزیران در را ماده « و»نی بر اجرای م

شی از مقررات مالی دولت ( قانون الحاق28) صوص ادغام، 2) برخی مواد به قانون تنظیم بخ ( در خ

شرکت سهام  ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی های زیانانحالل و واگذاری  ده که 

 . وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

 ( قانون بودج2تنفیذ احکام مقرر در تبصره ) کل کشور در خصوص اصالح ساختار  1400ه سال
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 .1401در قانون بودجه سال  سسات انتفاعی وابسته به دولتؤبانکها و م ،های دولتیبودجه شرکت

 

 ثبات رویه, شفافیت و ساختار نهادي-د

 حکم بوده که در یك روند  99بالغ بر  1395ها، بندها و اجزای قانون بودجه ســال تعداد تبصــره

سال  467صعودی به  سهم قابل تو 1400حکم در  ست.  سیده ا ای جهی از این احکام، غیربودجهر

ست و شور و قانون  یهابرنامه یقانون احکام دائم ریبلند مدت نظ نیدرج در قوان تیقابل ا سعه ک تو

به قانون تنظیم بخشــی از مقررات  خی موادبر الحاققوانین دولت و  یاز مقررات مال یبخشــ میتنظ

 . ( را دارند2( و )1) مالی دولت

 بایســتهای مالی دولت در پایان اجرای بودجه، میهای ارزیابی ســیاســتبه منظور ایجاد زمینه 

های کالن قابل ارزیابی ســـاالنه و شـــامل هدف« بودجه اقتصـــادی دولت»ولت را ملزم به ارائه د

شـــورای  همچنین گزارش تطبیق الیحه با قانون برنامه توســـعه همراه الیحه بودجه به مجلس

 نمود. اسالمی

 ست سی جداول و پیو ساز و کار الزم به منظور اطمینان از برر ساالنه ایجاد  های الیحه بودجه 

 شورای اسالمی مجلس و صحن علنی تلفیق و های تخصصیط کمیسیونتوس

  سایی احکام فاقد عملکرد طبق گزارش تفریغ بودجه شور شنا صالح احکام بر کل ک و حذف یا ا

 اساس پیشنهادهای مندرج در گزارش تفریغ بودجه

 شرکت سعه ملی و  صندوق تو سهم  سر  صادرات نفت پس از ک صل از  های واریز درآمدهای حا

 ت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولیدتابعه وزارت نف

 سخگو نمودن بانك سازوکار قانونی الزم به منظور پا شورای برنامهایجاد  سعه ها به  ریزی و تو
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سرمایه سهیالت بانکی،  صوص ت ستان در خ سپردها ستانی و همچنین گذاری از محل جذب  های ا

 اهتسهیالت تکلیفی سهم استان

 انگاری در برخی از احکام قانون مذکور صــرفاً با توجه به یکســاله بودن اعتبار قانون بودجه، جرم

سال، منجر به کم شور میبرای یک شدن قبح جرم در بین مدیران اجرایی ک شنهاد رنگ  گردد لذا پی

 انگاری در احکام قانون بودجه خودداری گردد.شود در حد امکان از جرممی

 های اجرایی از قوانین عمومی کشـور نظیر قانون محاسـبات رد اسـتثنای دسـتگاهحذف کلیه موا

 .عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات

 برنامه هفتم توسعه( پیشنهادهای قابل اعمال در 2-6

 شتمل بر تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همر سنواتی م صندوق اه لوایح بودجه  سهم دولت، 

ها و نهادهای عمومی غیردولتی )برای خدمات عمومی( در توسعه و عمران کشور وسعه ملّی، بانكت

 منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت 

  الزام دولت به ارائه لوایح بودجه ســـاالنه به همراه گزارش تطبیق الیحه با قانون برنامه هفتم و

های توسعه و به حداقل رساندن مندرج در برنامه عایت قواعد مالیالزام مجلس شورای اسالمی به ر

 موارد استثناء

 سازی کامل ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیادهبررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه

های اجرایی و مرتبط های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاهزیرسیستم

های اطالعات تا پایان ســال دوّم برنامه هفتم توســعه و امکان ایجاد زیرســاخت ها ونمودن ســامانه

 های مذکورو نظارت بر آن با توجه به سامانهبرقراری فرآیند تخصیص 

 ستگاه ساختار د صالح  ستبازنگری و ا سیا ساس  های کلی های اجرایی در بخش عمومی بر ا
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رج در قانون تشـــکیل آنها به منظور حذف های توســـعه و شـــرح وظایف مندابالغی، احکام برنامه

 های موازی تا پایان برنامه هفتمها، واحدها و فعالیتدستگاه

 به درج بودجه تمامی بخش عمومی هادهای عمومی ،تکلیف دولت  ـــات و ن  از جمله مؤســـس

به  در بودجه کل کشــور های وابســته به آنهاها و شــرکتها( و ســازمانغیردولتی )نظیر شــهرداری

 ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه منظور

 ( قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، 52تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل )

 ارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه ساالنه توسط دولتچ

  قانون برنامه و»قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشــور همچون و بروزرســانی اصــالح 

سبات عمومی»و « بودجه سابداری با توجه به اجرای بودجه «قانون محا ریزی بر مبنای عملکرد و ح

 بخش عمومی

 کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات داریاصالح ساختار سازمان و بودجه کشور و خزانه

های ییهای تملك داراداری کل کشـــور و طرحهای اجرایی صـــرفاً در خزانهای دســـتگاههزینه

 گذاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ای، ایجاد اشتغال و سرمایهسرمایه

 داری کل کشـــور های خزانههای دولت )اعم از ارزی و ریالی( در حســـابتمرکز تمامی دریافت

 ( قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء11( قانون اساسی و ماده )53طبق اصل )

  ل برنامه و تهیه تا پایان ســال اوّ ســرزمین تهیه، تنظیم و تصــویب اســناد آمایشالزام دولت به

 بودجه سنواتی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

 ضوع بند ضابطه برخی مواد به قانون تنظیم  ( قانون الحاق28ماده )« م»مند نمودن اعتبارات مو

آگاهی از ( از حیث تفکیك اعتبارات مربوط به پیشـــگیری و پیش2) بخشـــی از مقررات مالی دولت
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 های پس از وقوع حادثهبا سایر موارد مصرف ناظر بر هزینهه حوادث غیرمترقب

 های بازنشستگی و ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق

 های دولتدرصد از کمك 20های وابسته و الزام به کاهش ساالنه شرکت


