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گزارش تفريغ بودجه سال 1396

 -جابهجایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیست درصد ( )%20مجاز میباشد.

تبصره ()14

 -به دولت اجازه داده می شود از محل بند ششم مصارف ایون جودول ،حو بیموه سوهم

بند (الف)
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب  1388/10/15به دولت اجازه داده میشوود

کارفرما برای فارغالتحصیالن لیسانس و باالتر دانشگاهی که در سال  1396برای اولوینبوار در

در سال  1396از محل درآمدهای حاصل از اصالح قیموت کاالهوا و دودمام موعووا قوانون

واحدهای متوس و کوچكتر تولیدی ،ددماتی بهکارگرفته میشوند تا سق یک میلیوون نفور را

مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیوارد ( )480.000.000.000.000ریوال و ردیو هوای

پردادت کند.

یارانهای این قانون با استفاده از انواا روشهای پردادت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایوت از
دانوارهای هدف و نیازمند و ارائه ددمام حمایتی و کمک به بخو

تولیود و اشوتاال مطواب

جدول ذیل اقدام نماید.
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره ()14
منابع

مبلغ
(ميليارد ريال)

دووووووال
وجوه ناشوی
از اجوووورای
قوووووووانون
هدفمنووووود
کووووووردن
یارانووههووا و
ردیو هوای
یارانووووهای
قوووووووانون
بودجه سال
 1396کوول
کشور

480.000

جمع

مصارف
 -1پردادت یارانه نقدی و غیرنقدی دانوارها
 -2ماده( )79قانون برنامه ششم توسعه موعوا افزای حداقل مستمری دانوارهای مددجویان تحوت حمایوت
کمیتووه امووداد امووام دمینووی(ره) و سووازمان بهزیسووتی متناسووي بووا سووط محرومیووت بوور مبنووای متوس و
بیست درصد( )% 20حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (سهم کمیتوه اموداد اموام دمینوی(ره) و سوازمان
بهزیستی چهلهزار میلیارد ریال میباشد)
 -3ماده( )46قانون الحاق بردی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررام مالی دولت ( )2موعوا کواه سوهم
هزینه های مستقیم سالمت مردم ،ایجاد دسترسی عادالنه مردم به ددمام بهداشتی و درمانی ،کمک به تأمین
هزینههای تحملناپذیر درمان ،پوش دارو ،درمان بیماران داص و صعيالعالج
 -4تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآوردههای زیستی (بیولوژیوک) انسوان در ادتیوار مهسسوه تحقیقوام
واکسن و سرمسازی رازی
 -5توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یكصد و چهل شهر باالی پنجاه هزار نفر جمعیت در ادتیار سازمان بهزیستی

مبلغ
(ميليارد ريال)
335.000
40.000

48.000
1.000
1.000

 -6حمایت از تولید ،اشتاال با اولویت جوانان ،مسكن ،حمل و نقل عموومی ،صوادرام غیرنفتوی و طورحهوای
بهینهسازی و ارتقاء بهرهوری مصرف انرژی ،تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید
30.000
 -7تأمین مواد اولیه قیر موعوا بند (هو) تبصره ( )1این قانون
15.000
 -8پنج درصد ( )%5بند (د) تبصره ( )1این قانون
480.000
جمع
480.000
10.000

( -1قسمت دوم)
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( **)3قانون هدفمندکردن یارانهها و واریزی از محل ردی های یارانوهای قوانون بودجوه سوال

تفريغ تبصره ()14

 1396کل کشور ،به شرح جدول شماره ( )1است:

تفريغ بند (الف)
منابع این تبصره از محل منابع حاصل از اصالح قیمت کاالها و دودمام موعووا موواد ( *)1و

قانون هدفمندكردن يارانهها:
* ماده ( :)1دولت مكل است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصالح کند:
ال  -قیمت فروش دادلی بنزین ،نفت گاز ،نفت کوره ،نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقام نفت ،با لحوا کیفیوت حامولهوا و بوا
احتساب هزینههای مترتي (شامل حمل و نقل ،توزیع ،مالیام و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصوادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کمتر از نود درصد ( )%90قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در دلیجفارس نباشد.
تبصره :قیمت فروش نفت دام و میعانام گازی به پاالیشگاههای دادلی نود و پنج درصد ( )%95قیمت تحویل روی کشتی (فوب)
دلیجفارس تعیین میشود و قیمت درید فرآوردهها متناسي با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب -میانگین قیمت فروش دادلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجسواله پونجم توسوعه اقتصوادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ( )%75متوس قیمت گاز طبیعوی صوادراتی پوس از کسور
هزینههای انتقال ،مالیام و عوارض شود.
تبصره :جهت تشوی سرمایهگذاری ،قیمت دوراک واحدهای صنعتی ،پاالیشی و پتروشیمی برای مودم حوداقل ده سوال پوس از
تصویي این قانون هر مترمكعي حداکثر شصت و پنج درصد ( )%65قیمت سبد صادراتی در مبدأ دلیجفارس (بدون هزینه انتقوال) تعیوین
میگردد.
ج -میانگین قیمت فروش دادلی برق به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصوادی ،اجتمواعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمامشده آن باشد.
تبصره :قیمت تمامشده برق ،مجموا هزینههای تبدیل انرژی ،انتقال و توزیع و هزینه سودت با بازده حداقل سی و هشوت درصود
( )%38نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یک درصد ( )%1به بازده نیروگاههای کشور افزوده شوود
بهطوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد ( )%45برسد و همچنین تلفام شبكههای انتقوال و توزیوع توا
پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به چهارده درصد ( )%14کاه یابد.
دولت مكل است با تشكیل کارگروهی مرکي از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بوازده
و توزیعکنندگان آن از نظر میزان تلفام ،اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسي را اتخاذ نماید.
تبصره ( :)1در دصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی ،دولت مجاز است با لحا مناط جارافیایی ،نوا ،میوزان و زموان مصورف
قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب ،برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین دانواده یا مشترک بهرهبرداری مویکننود ،در صوورتی کوه
امكان اعافهکردن کنتور باشد ،تنها با ادذ هزینه کنتور و نصي آن نسبت به افزای تعداد کنتورها اقدام نماینود و در صوورتی کوه امكوان

اعافهکردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهرهبرداران افزای دهند.
تبصره ( :)2قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظورشده در بودجه ساالنه تعیین میگردد.
تبصره ( :)3قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدم یكسال حوداقل مبلوغ یكصود هوزار میلیوارد
( )100.000.000.000.000ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ( )200.000.000.000.000ریال درآمد به دست آید.
** ماده ( :)3دولت مجاز است ،با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاعالب را تعیین کند.
ال  -میانگین قیمت آب برای مصارف مختل با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور بهگونهای تعیین شود که به تودریج
تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمامشده آن باشد.
تبصره ( :)1دولت مكل است قیمت تمامشده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تأمین ،انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره ( :)2تعیین قیمت ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختل آب با لحا منواط جارافیوایی ،نووا و میوزان مصورف مجواز
دواهد بود.
ب  -کارمزد ددمام جمعآوری و دفع فاعالب بر اساس مجموا هزینههای نگهداری و بهرهبرداری شبكه پس از کسر ارزش ذاتوی
فاعالب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

( -2قسمت دوم)
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(مبالغ به هزارریال)

جدول شماره ()1
منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن يارانهها در سال 1396
مانده
جمع كل منابع در دسترس برای
موجودی
واريزی از محل رديفهای
مبالغ واريزی در اجرای ماده
شركت ملي پااليش و پخش شركت مهندسي آب شركت ملي
مبالغ واريزی در اجرای ماده ()3
اجرای قانون هدفمندكردن يارانهها آخر دوره
اول دوره
جمع
جمع
يارانهای قانون بودجه
()1
گاز ايران
و فاضالب كشور
فرآوردههای نفتي ايران
قانون هدفمندسازی يارانهها
سال  1396كل كشور
قانون هدفمندسازی يارانهها
728،667،423
8.375.877
12.000.000.000
136،483،987،737
43.630.270
368.420.638.965
280،040،106
522.045.890.365
16.817.593.287 4.809.217.410
505,228,297,078
مطالبات سنواتي *

* در تأییدیه دزانهداری کل کشور ،منبع این مبلغ مطالبام سنواتی مربوط به سهم شرکتهای ملی پاالی

و پخ

فرآوردههای نفتی ایران ،مهندسی آب و فاعالب کشور و ملی گاز ایران ،اعالم شده است.

عملكرد منابع حاصل از اجرای موواد ( )1و ( )3قوانون هدفمنودکردن یارانوههوا در سوال
 ،1396به شرح جدول شماره ( )2است:

در سال  1396و واریزی بابت بدهیهای سنواتی به سازمان هدفمندسازی یارانههوا ،بوه شورح

جدول شماره ()2
شماره
نام شركت
طبقهبندی
 220360ملی پاالی و پخ فرآوردههای نفتی ایران *
 220500ملی گاز ایران
 221000مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
 216500مهندسی آب و فاعالب کشور
جمع

پيشبيني طبق
آييننامه
340,500,000,000
76,040,000,000
25,000,000,000
**
-

(مبالغ به هزار ریال)
درصد
وصولي
تحقق
84
287.468.156.375
92
69.938.482.590
44
11.014.000.000
43.630.270
- 368.464.269.235

* در سووال  ،1396شوورکت ملووی پوواالی و پخوو فوورآورههووای نفتووی ایووران مبلووغ یكصوود هووزار و سیصوود و هفتوواد و شوو میلیووارد
( )100.376.000.000.000ریال را بدون واریز به حساب  4001045208012712بوا عنووان «تمرکوز وجووه کلیوه درامودها شورکت پخو
فراوردهها نفتى» مستقیماً به حساب  4001000901015223با عنوان «تمرکز وجوه حاصل از مابوهالتفواوم افوزای قیموت سوودت» واریوز
نموده و متعاقباً پس از انتقال به حساب شماره  100دزانه داری کول کشوور نوزد بانوک مرکوزی جمهووری اسوالمی ایوران در ادتیوار سوازمان
هدفمندسازی یارانهها قرار گرفته است.
** در آییننامه اجرایی این تبصره ،بابت سق واریز مبلغ ده ( )10ریال به ازای فروش هر مترمكعي آب جهت سوهم هدفمندسوازی یارانوههوا
توس شرکت مهندسی آب و فاعالب کشور در طول سال  ،1396مبلای پی بینی نشده است.

شرکتهای ملی پاالی

و پخ

عملكرد واریز منابع توس شرکت های مشمول بابت اجرای قانون هدفمندکردن یارانههوا

فرآوردههای نفتی ایوران ،ملوی گواز ایوران و مودیریت

تولید ،انتقال و توزیع نیروی بورق ایوران (تووانیر) ،منوابع موعووا ایون بنود را کمتور از مبلوغ
پی بینیشده در آیین نامه اجرایی این تبصره واریز نموده اند و بابوت سوودت مصورفی توسو
نیروگاهها نیز بر اساس نرخهای مقرر در آییننامه وجهی واریز نشده کوه

مبین عدم رعايت مفاد

حکم بندهای (الف)( ،ب) و (پ) ماده ( )2آيیننامه اجرايی اين تبصره است.

جدول شماره ( )3است:
جدول شماره ()3
ماه
فروردین
اردیبهشت
درداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

(مبالغ به هزار ریال)
آب و
توانير
گاز
پخش و پااليش
فاضالب
0
0
0
5,742,000,000
0
0
4,283,000,000
17,892,000,000
9,836,579
0
7,128,700,000
18,619,300,000
3,126,124
0
6,604,000,000
14,036,000,000
2,835,449
0
9,416,000,000
21,338,000,000
8,513,648
0
1,249,000,000
10,969,000,000
3,988,448
0
8,910,000,000
25,897,000,000
2,496,520
0
7,132,000,000
25,325,645,000
3,735,958
3,284,000,000
8,111,000,000
26,364,000,000
0
2,355,000,000
7,395,000,000
29,092,000,000
6,851,693
5,375,000,000
10,028,000,000
39.815.395.052
10,621,728
0
4,491,000,000
24,654,000,000
52,006,147 11,014,000,000 74,747,700,000 259.744.340.052

جمع
5,742,000,000
22,175,000,000
25,757,836,579
20,643,126,124
30,756,835,449
12,226,513,648
34,810,988,448
32,460,141,520
37,762,735,958
38,842,000,000
55,225,246,745
29,155,621,728
345.558.046.199

جمع
سهم هدفمندسازی یارانههوا
بابت تأمین موواد اولیوه قیور
30.000.000.000
موعوا بند (هو) تبصوره ()1
30.000.000.000
ماده واحده قانون بودجه سال
 1396کل کشور
سهم هدفمندسازی یارانوههوا
موعوا بنود (د) تبصوره ( )1ا
9.723.816.323
9.723.816.323
ماده واحده قانون بودجه سال
 1396کل کشور
385,281,862,522 52,006,147 11,014,000,000 74,747,700,000 299.468.156.375
جمع

( -3قسمت دوم)
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عملكرد سهم و مبالغ واریوزی توسو وزارم نفوت از طریو شورکت پواالی

با توجه به اینكه درآمد تحق یافته سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل اصوالح قیموت

و پخو

حامل های انرژی بالغ بر سیصد و هشوتاد و پونج هوزار و دویسوت و هشوتاد و یوک میلیوارد و

فرآورده های نفتی ایران موعوا بند (ال ) ماده ( )2آییننامه اجرایی این تبصره ،به شرح جدول

هشتصد و شصت و دو میلیون و پانصود و بیسوت و دو هوزار ( )385.281.862.522.000ریوال

شماره ( )4است:

میباشد ،سق مقرر در این بند رعایت شده است.
جدول شماره ()4

(مبالغ به هزار ریال)
سهم هدفمندسازی يارانهها
از پنج درصد ( )%5بند (د)
تبصره ( )1ماده واحده قانون
بودجه سال  1396كل كشور

سهم هدفمندسازی يارانهها از محل نفتخام و ميعاناتگازی تحويلي
به پااليشگاهها و پتروشيميها
شماره
طبقهبندی

 220360ملی پاالی

عنوان شركت
مبلغ هر
مقدار نفتخام و ميعاناتگازی تحويلي
بشکه
به پااليشگاهها و پتروشيميها
مطابق
جمع
نفتخام ميعاناتگازی
آييننامه)
و پخ فرآوردههای نفتی ایران    

سهم هدفمندسازی يارانهها
كسر ميشود
مبلغ
مبلغ
( )%14/5سهم
بابت تأمين مواد اوليه قير موضوع
ارزش ريالي
مبلغ
واريزنشده
قابل واريز
شركت ملي
جمع
بند (هـ) تبصره ( )1ماده واحده
واريزشده
نفت ايران
قانون بودجه سال  1396كل كشور
66.784.653.483 357.939.377.109
30.000.000.000
327.939.377.109 357.939.377.109 60.463.863.768 

در اجرای مفاد حكم بند (ه) تبصره ( )1ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور،

شرکت ملی پاالی

و پخ

9.723.816.323

جمع

367.663.193.432

فرآوردههای نفتی ایران صرفاً مبلغ نه هزار و هفتصود و بیسوت و

شرکت ملی نفت ایران نسبت به اعمال حساب مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و نود میلیارد

سووه میلیووارد و هشتصوود و شووانزده میلیووون و سیصوود و بیسووت و سووه هووزار و هفووده

میلیووون و سیصوود و هفتواد و سووه هووزار و نهصوود و بیسووت و دو

پنج درصد ( )%5قیموت پونج فورآورده اصولی و

و دویسوت و هفتوواد و شو

( )9.723.816.323.017ریال از محل افزای

( )28.590.276.373.922ریال در بدهكار حساب دزانوه داری کول کشوور و بسوتانكار حسواب

سودت هواپیما (هوایی) جهت نوسازی و توسعه شبكه دطوط لوله انتقال نفوتدوام و میعانوام

فرآوردههای نفتی ایران اقودام نمووده ،لویكن تسوویه

گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پاالیشگاهها به شرکتهای

حساب نهایی با دزانه داری کل کشور صورم نگرفته کوه مشوروح آن بوه تفصویل در گوزارش

مشمول ادتصاص و پردادت نموده و مابهالتفاوم آن تا سق مندرج در این بند به مبلغ پنج هزار و

فیمابین با شرکت ملی پاالی

و پخ

دویست و هفتاد و ش

تفریغ بند (هو) تبصره ( )1ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور ،درج شده است.
در اجرای مفاد بند (د) تبصره ( )1ماده واحده قوانون بودجوه سوال  1396کول کشوور،

میلیارد و یكصد و هشتاد و سه میلیون و ششصود و هفتواد و شو

هوزار و

نهصد و هشتاد و سه ( )5.276.183.676.983ریال از مبلغ عوارض مذکور در راستای مفاد حكم ایون

( -4قسمت دوم)

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

بند تخصی

تبصره ()14

داده نشده و در محلی غیر از مصارف موردنظر از قبیل تسویه نفتدام ،میعانام گوازی،

شرکت ملی گاز ایران مبلغ یک هزار و دویست و نوود و دو میلیوارد و سیصود میلیوون

هزینههای جاری شرکت ،پردادتهای قانونی (سود سوهام و مالیوام) و  ...بوه مصورف رسویده کوه

( )1،292،300.000.000ریال از سهم هدفمندیسازی یارانهها مربووط بوه فوروردینمواه سوال

مشروح آن به تفصیل در گزارش تفریغ بند (د) تبصره ( )1ماده واحده قانون بودجه سال 1396

 1396را واریز ننموده است .همچنین شرکت مذکور مبلغ چهار هزار و هشتصد و نوه میلیوارد و

کل کشور ،درج شده است.

دویست و هفده میلیون و چهارصد و ده هزار ( )4.809.217.410.000ریال بدهی سنوام قبول

شرکت ملی پاالی

و پخ

فراوردههای نفتوی ایوران مبلوغ هفتواد و هشوت هوزار و

را در سال  1396واریز نموده است.

هفتصد و هشتاد و پنج میلیارد و سیصد و سیزده میلیون و چهارصود و سوی هوزار و هفتصود و

بر اساس بند (پ) ماده ( )2آیین نامه اجرایی این تبصره ،از ابتودای سوال 1396وزارم نیورو

پنجاه ( )78.785.313.430.750ریال ماایر با مفاد بند (ج) ماده ( )1قانون الحاق بردی مواد بوه

موظ بوده مبلغ ( )90نود ریال به ازای هر کیلووام ساعت برق مصرفی کلیه مشوترکین و بورق

قانون تنظیم بخشی از مقررام مالی دولت ( ،)2کمتر از مبلغ قابول واریوز بوه حسواب سوازمان

صادراتی ،بابت سهم هدفمندسوازی یارانوه هوا مسوتقیم ًا بوه حسواب تمرکوز وجووه سوازمان نوزد

هدفمندسازی یارانهها واریز نموده که مشروح آن به تفصیل در گزارش تفریغ بند (ال ) تبصوره

دزانهداری کل کشور واریز نماید که از این بابت از زمان تصویي آییننامه مذکور توا پایوان سوال

( )1ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور ،درج شده است.

 ،1396دزانهداری کل کشور جمعاً مبلغ یوازده هوزار و چهوارده میلیوارد ()11.014.000.000.000

عملكرد منابع حاصل از اصالح قیمتهای گازطبیعی ،برق مصرفی و آب فرودتوهشوده

ریال از حساب شرکت توانیر برداشت و به حساب سازمان هدفمندسوازی یارانوههوا واریوز نمووده

موعوا بندهای (ب)( ،پ) و (م) ماده ( )2آییننامه اجرایی اجرایی این تبصره ،به شرح جودول

است .با توجه به اینكه وصول بهای برق مصرفی در اسفندماه ،در سال بعد انجام میپذیرد ،سوهم

شماره ( )5است:

هدفمندسازی یارانهها از محل برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی در ماه مذکور ،در سال
(مبلغ به هزار ریال)

جدول شماره ()5
شماره
طبقهبندی
 220500ملی گاز ایران
موودیریت تولیوود ،انتقووال و توزیووع نیووروی
221000
برق ایران (توانیر)
 216500مادرتخصصی مهندسی آب و فاعالب کشور
جمع
نام شركت

نام مقدار (مترمکعب
نرخ
محصول كيلو واتساعت)
گاز طبیعی 596 119،514،735،890

مبلغ
قابل واريز
71.230.782.590

مبلغ
واريزشده
74،747،700،000

برق

247.610.000.000

90

22.284.900.000

11.014.000.000

آب

4.363.027

10

43.630.270

52،006،147

93.559.312.860

85.813.706.147

 1396واریز نشده است.
شرکت ملی گاز ایران و وزارم نیرو تكلی دود را مبنی بر واریز ماهانه مبلغ علویالحسواب
تعیینشده در بندهای (ب) و (پ) ماده ( )2آییننامه اجرایی این تبصره ،بابت سهم هدفمندسوازی

( -5قسمت دوم)

تبصره ()14

گزارش تفريغ بودجه سال 1396
مبین عدم رعايت بنددهای

عملكرد فروش سودت توس شرکتهای تابعه وزارم نفت به نیروگاههایی که تمامی بورق

(ب) و (پ) ماده ( )2آيیننامه اجرايی اين تبصره است .بور اسواس بنود (م) مواده ( )2آیوینناموه

دود را به شبكه سراسری برق تحویل مینمایند ،موعوا قسمت ادیر بند (پ) ماده ( )2آیینناموه

اجرایی مذکور ،سازمان هدفمندسازی یارانهها مراتي را به دزانهداری کول کشوور و شورکتهوای

اجرایی این تبصره ،سهم قابلپردادت بابت هدفمندسازی یارانهها و مبوالغ پردادتوی مربووط ،بوه

متولی امر اعالم نموده است.

شرح جدول شماره ( )6است:

یارانهها ،به حساب مربوط نزد دزانهداری کل کشور انجام ندادهاند کوه

(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()6
نام شركت
ملی پاالی

و پخ

فرآوردههای نفتی ایران

ملی گاز ایران
جمع

مقدار فرآوردههای تحويلي
جمع

نرخ مبلغ قابل واريز

گاز طبيعي (متر مکعب)

فرآوردههای نفتي (ليتر)









 50 





 50 

50 





0





0

تحویل میدهند ،را ارائه نموده است.

فرآوردههای نفتی ایران

و ملی گاز ایران ،به حساب شرکتهای مذکور نزد دزانه واریز نمودهاند .شورکتهوای یادشوده
مبالغ مذکور را به حساب هدفمندسازی یارانهها واریز ننمودهاند .موارد مذکور

469.317.205



0

ندانسته و صرفأ اطالعام مربوط به نیروگاههایی که تمامی برق دود را به شبكه سراسری برق

میلیون و هفتصد و چهار هزار ( )848.746.704.000ریال از سهم هدفمندسازی یارانههوا را در
قبال صورتحسابهای صادره توس شرکتهای ملی پاالی

مبلغ واريزی به حساب شركت

مبلغ واريزی به حساب هدفمندسازی يارانهها

توسط شركتهای تابعه وزارت نفت

469.317.205

نیروگاههای مذکور صرفاً مبلغ هشتصد و چهل و هشت میلیارد و هفتصد و چهل و شو

و پخ

مبلغ صورتحسابهای صادره

مبین عدم رعايدت

در سال ،1396سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور حمایت از تولید بورق موعووا بنود
(پ) ماده ( )2آییننامه اجرایی تبصره ،اعتباری به وزارم نیرو ادتصاص نداده و پردادتی توس
دزانهداری کل کشور به منظور هزینه سودت کسرشده بابوت تعهودام بوه شورکتهوای ملوی
پاالی

مفاد حکم اين بند است.

الزم به ذکر است ،شرکت ملی گاز ایران با توجه به مفاد حكوم ادیور بنود (پ) مواده ()2

و پخ

فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران ،صورم نگرفته که

مبین عدم

رعايت بند (پ) ماده ( )2آيیننامه اجرايی اين تبصره است.

آیین نامه اجرایی این تبصره ،نیروگاه های دارج از شبكه را مشمول اجورای مفواد حكوم مزبوور
( -6قسمت دوم)

بر اساس آیین نامه اجرایی این تبصره و اصالحیههای آن ،سق تعیینشده جهت مصارف

تبصره ()14

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

موعوا این تبصره ،جمعاً مبلغ چهارصد و نود و ش

هوزار میلیوارد ()496.000.000.000.000

ریال میباشد.

این تبصره و آییننامه اجرایی و اصالحیههای آن و مبالغ پردادتی از محلهای مذکور به شورح
جدول شماره ( )7است:

عملكرد مبالغ ادتصاصیافته از محل منابع تأمینشده در قالي مصادی مصرف موعووا
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()7
مصارف پيشبيني شده طبق آييننامه اجرايي و اصالحيههای آن
ماده ()6

ماده ()4

ماده ()7

مبالغ اختصاصيافته بابت
ماده ()4

جمع

ماده ()6

مبلغ پرداختي بابت

ماده ()7

ماده ()4

جمع

ماده ()6

ماده ()7

جمع

481.532.261.586 9.207.035.354 8.594.548.841 463.533.444.781 481,809,404,620 9،424،378،000 8،650،000،000 463.535.026.620 496,000,000,000 10,000,000,000 30،000،000،000 456،000،000،000

با توجه به منابع ادتصاصیافته و مصرفشده ،سق پی بینویشوده در موواد ( )6و ()7
آییننامه اجرایی تبصره جهت مصرف منابع موعوا این تبصره ،رعایت گردیوده ،لویكن سوق

نشده که
است.

عملكرد مبالغ ادتصاصیافته از محل منابع تأمینشده ،در قالي مصوادی مصورف موعووا

پی بینیشده در اصالحیه ماده ( )4آیوینناموه اجرایوی جهوت پردادوت یارانوه هوای نقودی و
غیرنقدی و افزای

حداقل مستمری دانوارهای تحت پوش

دسوتگاه هوای حموایتی ،رعایوت

مبین عدم رعايت سقف پیشبینی شده در اصالحیه ماده ( )4آيیننامه اجرايی اين تبصره

این تبصره ،به شرح جدول شماره ( )8است:

جدول شماره ()8
رديف

(مبالغ به هزار ریال)
شرح مصارف

مبلغ
اختصاصيافته
415،660،853،780
100،000،000
4،690،000،000
2،900،000،000

مبلغ پرداختي
و مصرفشده
415،660،853،780
100،000،000
4،690،000،000
2،898،503،161

شماره
طبقهبندی
29533001
151000161
15400001
13150001

 12960001کمیته امداد امام دمینی(ره)

300،000،000

300،000،000

کمک به امر ازدواج نیازمندان ،کمک برای دریود مسوكن موددجویان،
کمک جهت تعمیر و تكمیل و بازسازی مسكن نیازمندان

 13150001سازمان بهزیستی کشور

9،050،002،790

9،049،917،790

به شرح جدول شماره ()11

30،834،170،050

30،834،170،050

به شرح جدول شماره ()11

عنوان دستگاه اجرايي
سازمان هدفمندسازی یارانهها
اداره کل جهادکشاورزی استان اصفهان
وزارم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور

1

پردادت یارانه نقدی و غیرنقدی دانوارها

2

ماده ( )79قانون برنامه ششم توسعه موعوا افوزای
حداقل مستمری دانوارهای مددجویان تحت حمایوت
کمیته اموداد اموام دمینوی(ره) و سوازمان بهزیسوتی
متناسووي بووا سووط محرومیووت بوور مبنووای متوس و
 12960001کمیته امداد امام دمینی(ره)
بیست درصد( )%20حداقل دسوتمزد مصووب شوورای
عوالی کوار (سوهم کمیتوه اموداد اموام دمینووی(ره) و
سازمان بهزیستی چهلهزار میلیارد ریال میباشد)

مبلغ پيشبينيشده در قانون
بودجه سال  1396كل كشور

335،000،000،000

40،000،000،000

مبلغ پيشبينيشده در آييننامه
اجرايي و اصالحيههای آن

456،000،000،000

300،000،000

( -7قسمت دوم)

مصاديق مصرف
به شرح جدول شماره ()10
به شرح جدول شماره ()10
شرح جدول شماره ()10
به شرح جدول شماره ()9

تبصره ()14

گزارش تفريغ بودجه سال 1396
جدول شماره ()8
رديف

3

4
5

(مبالغ به هزار ریال)
شماره
طبقهبندی

شرح مصارف

عنوان دستگاه اجرايي

ماده ( )46قانون الحاق بردی مواد بوه قوانون تنظویم
بخشی از مقررام موالی دولوت ( )2موعووا کواه
وزار م بهداشووت ،درمووان و آموووزش
سووهم هزینووههووای مسووتقیم سووالمت مووردم ،ایجوواد
12900001
پزشكی
دسترسی عادالنه مردم به ددمام بهداشتی و درمانی،
کمک به توأمین هزینوههوای تحمولناپوذیر درموان،
پوش دارو ،درمان بیماران داص و صعيالعالج
تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآوردههوای
زیستی (بیولوژیک) انسان در ادتیار مهسسه تحقیقام
واکسن و سرمسازی رازی
توسعه مراکز فوریت های اجتمواعی در یكصود و چهول شوهر
باالی پنجاه هزار نفر جمعیت در ادتیار سازمان بهزیستی

 13150001سازمان بهزیستی کشور

مبلغ پيشبينيشده در قانون
بودجه سال  1396كل كشور

48،000،000،000

30،000،000،000

8،650،000،000

1،000،000،000

0

0

1،000،000،000

200،000،000

197،232،611

شرح جدول شماره ()9

3،200،000،000
42،000،000
1،000،000،000

3،200،000،000
41،990،019
1،000،000،000

حمایت از حمل و نقل ریلی ،حمل و نقل عمومی درون شهری
به شرح جدول شماره ()13
به شرح جدول شماره ()13

65،000،000

63.665.335

به شرح جدول شماره ()13

275،998،000

60.000.000

به شرح جدول شماره ()13

581،380،000
3،760،000،000
500،000،000

581،380،000
3،760،000،000
500،000،000

10،000،000،000

7
8

جمع كل

به شرح جدول شماره ()12

-

10،000،000،000

 15500001وزام صنعت ،معدن و تجارم
 15100001وزارم جهادکشاورزی
صندوق کارآفرینی امید
جمع مبالغ مطابق آييننامه اجرايي و اصالحيههای آن
تأمین مواد اولیه قیر موعوا بند (هو) تبصره ( )1ماده
واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور
پنج درصد ( )%5بند (د) تبصره ( )1ماده واحده قوانون
بودجه سال  1396کل کشور

مصاديق مصرف

8.594.548.841

 15300010راه آهن جمهوری اسالمی ایران
 29533001سازمان هدفمندسازی یارانهها
 15400001وزارم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
حمایت از تولید ،اشتاال با اولویوت جوانوان ،مسوكن،
سووازمان موودیریت و برنامووهریووزی اسووتان
102500175
اردبیل
حمل و نقل عمومی ،صادرام غیرنفتی و طورحهوای
سووازمان موودیریت و برنامووهریووزی اسووتان
بهینهسازی و ارتقاء بهره وری مصرف انورژی ،تقویوت
102500163
سیستان و بلوچستان
منابع صندوق کارآفرینی امید

مبلغ پيشبينيشده در آييننامه
اجرايي و اصالحيههای آن

مبلغ
اختصاصيافته

مبلغ پرداختي
و مصرفشده

496,000,000,000

ارائه مشوق صادراتی و تامین زیرسادت غیر نفتی
به شرح جدول شماره ()13

- 481.532.261.586 481,809,404,620

30،000،000،000

-

30.000.000.000

30.000.000.000

-

15،000،000،000

-

9.723.816.323

9.723.816.323

توسعه پاالیشگاهها و زیرسادتهای توامین ،ذدیورهسوازی و توزیوع
فرآورده

480.000.000.000

496,000,000,000

- 521.256.077.909 521.533.220.943

مبلغ دو هزار و نهصد میلیارد ( )2.900.000.000.000ریال در راستای اجرای مواده ()7

باالی پنجاه هزار نفر جمعیت ،به سازمان بهزیستی کشور ادتصاص یافته که بوه شورح جودول

قانون هدفمند کردن یارانهها و آییننامه اجرایی آن ،بابت حمایتهای اجتماعی و مبلغ دویست

شماره ( ،)9بین ادارام کل استانی توزیع نموده و در محدوده رسیدگیهوا بورای موعوواهوای

میلیارد ( )200.000.000.000ریال جهت توسعه مراکز فوریت اجتماعی در یكصد و چهل شوهر

مذکور به مصرف رسیده است:

( -8قسمت دوم)
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گزارش تفريغ بودجه سال 1396
جدول شماره ()9
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

نام استان

(مبالغ به ریال)
حمايتهای اجتماعي
توزيع شده
49.403.478.300
170.364.459.646
117.439.663.237
143.017.753.255
75.167.943.131
64.896.210.842
149.050.364.059
138.774.886.357
151.508.515.812
265.537.573.075
163.285.771.323
59.776.023.493
72.659.666.255
58.920.161.656
64.647.640.448
89.455.848.400
44.307.014.860
39.248.472.614
70.006.909.696

مصرف شده
49.403.478.300
170.364.459.646
117.439.663.237
143.017.753.255
75.167.943.131
64.896.210.842
149.050.364.059
138.774.886.357
151.508.515.812
265.537.573.075
163.285.771.323
59.776.023.493
*72.479.403.583

توسعه مراكز فوريت اجتماعي در يکصد و
چهل شهر باالی پنجاه هزار نفر جمعيت
مصرف شده
توزيع شده
1.619.000.000
1.619.000.000
30.065.200.000
30.065.200.000
10.404.800.000
10.404.800.000
8.791.000.000
8.791.000.000
6.032.000.000
6.032.000.000
14.365.800.000
14.365.800.000
12.193.000.000
12.193.000.000
15.505.000.000
15.505.000.000
13306400000
13306400000
6.313.000.000
6.313.000.000
1709000000
1709000000
3.742.000.000
3.742.000.000
11.069.000.000
11.069.000.000
3.970.000.000
3.970.000.000
1.819.000.000
1.819.000.000
3.735.000.000
3.735.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
733.000.000
733.000.000
1.249.000.000
2.329.000.000

جدول شماره ()10

جمع
توزيع شده
51,022,478,300
200,429,659,646
127,844,463,237
151,808,753,255
81,199,943,131
79,262,010,842
161,243,364,059
154,279,886,357
164,814,915,812
271,850,573,075
164,994,771,323
63,518,023,493
83,728,666,255
62,890,161,656
66,466,640,448
93,190,848,400
45,457,014,860
39,981,472,614
72,335,909,696

مصرف شده
51,022,478,300
200,429,659,646
127,844,463,237
151,808,753,255
81,199,943,131
79,262,010,842
161,243,364,059
154,279,886,357
164,814,915,812
271,850,573,075
164,994,771,323
63,518,023,493
83,548,403,583
62,890,161,656
66,466,640,448
93,190,848,400
45,457,014,860
39,981,462,614
71,255,909,696

مرکزی
گیالن
مازندران
آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
کرمانشاه
دوزستان
فارس
کرمان
دراسانرعوی
اصفهان
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
58.920.161.656
کردستان
64.647.640.448
همدان
89.455.848.400
لرستان
44.307.014.860
ایالم
زنجان
*39.248.462.614
70.006.909.696
چهارمحال بختیاری
کهگیلویوووووووووه و
370.000.000
370.000.000
46.623.453.549
46.647.515.682
46,993,453,549
47,017,515,682
بویراحمد
140.000.000
140.000.000
37.422.002.558
37.422.002.558
سمنان
37,562,002,558
37,562,002,558
1.856.600.000
1.856.600.000
73.879.157.800
73.879.157.800
یزد
75,735,757,800
75,735,757,800
2.267.210.100
*40.229.771.190
3.954.600.000
41.522.274.535
بوشهر
42,496,981,290
45,476,874,535
20252000000
20252000000
324.670.944.761
324.670.944.761
تهران
344,922,944,761
344,922,944,761
3.269.200.000
3.269.200.000
42.110.652.950
42.110.652.950
اردبیل
45,379,852,950
45,379,852,950
770.000.000
770.000.000
39.975.689.018
39.975.689.018
قم
40,745,689,018
40,745,689,018
2.372.000.000
2.372.000.000
44.039.530.037
44.039.530.037
قزوین
46,411,530,037
46,411,530,037
6.823.800.000
6.823.800.000
79.175.845.477
79.175.845.477
گلستان
85,999,645,477
85,999,645,477
3.020.000.000
3.020.000.000
50.322.304.144
50.322.304.144
دراسانشمالی
53,342,304,144
53,342,304,144
2.893.600.000
2.893.600.000
52.365.250.496
52.365.250.496
دراسانجنوبی
55,258,850,496
55,258,850,496
5.427.000.000
5.427.000.000
80.400.476.083
80.400.476.083
البرز
85,827,476,083
85,827,476,083
3,095,735,771,950 3,100,000,000,000 *197.232.610.100 200,000,000,000 *2.898.503.161.850 2,900,000,000,000
جمع

* سازمان بهزیستی کشور مانده وجوه مصرفنشده به مبلغ یک میلیارد و چهار صد و نود و ش میلیوون و هشتصود و سوی و هشوت هوزار و
یكصد و پنجاه ( )1،496،838.150ریال بابت حمایتهای اجتماعی و مبلغ دو میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و سیصد و هشوتاد و نوه
هزار و نهصد ( )2،767،389.900ریال بابت توسعه مراکز فوریت اجتماعی در یكصد و چهل شهر باالی پنجاه هزار نفر جمعیت جمعا مبلغ چهوار
میلیارد و دویست و شصت و چهار میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و پنجاه ( )4.264.228.050ریوال بوه علوت عودم اسوتفاده از وجووه
ادتصاص داده شده به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نموده است.

عملكرد پردادت یارانه های نقدی و غیرنقدی به سرپرستان دانوارهای مشمول موعوا

ماه

(مبالغ به هزار ریال)
يارانه نقدی پرداختي

تعداد افراد
يارانهبگير

ماه جاری

جامانده از
ماههای قبل

جمع

يارانههای

مبلغ پرداختي

غيرنقدی

بابت افزايش

پرداختي

حداقل مستمری

جمع كل

37,600,061,945 3,248,421,440

فروردین 75,498,111

34,351,640,505

0

اردیبهشت 75,588,898

34,392,948,590

50,505

34,392,999,095

75,717,219

34,451,334,645

127,280

34,451,461,925

تیر

75,858,535

34,515,633,425

414,505

34,516,047,930

0

مرداد

75,980,442

34,571,101,110

355,315

34,571,456,425

0

شهریور 76,096,349

34,623,838,795

34,623,838,795

0

38,002,271,825 3,378,433,030

مهر

76,208,517

34,674,875,235

123,760

34,674,998,995

0

38,012,516,105 3,337,517,110

آبان

76,317,593

34,724,504,815

247,065

34,724,751,880

0

38,005,809,740 3,281,057,860

آذر

76,411,011

34,767,010,005

191,555

34,767,201,560

0

38,048,916,840 3,281,715,280

دی

76,518,155

34,815,760,525

34,815,760,525

0

38,046,616,175 3,230,855,650

بهمن

76,619,121

34,861,700,055

34,862,466,490

0

38,147,864,650 3,285,398,160

اسفند

76,716,719

34,906,107,145

5,490,000,000

43,671,780,385 3،273،550،730

درداد

766,435

34,351,640,505

0
0

37,808,860,355 3,415,861,260

2,500,000,000

40,312,254,795 3,360,792,870
37,915,862,440 3,399,814,510
37,962,126,365 3,390,669,940

34,908,229,655 2,122,510

جمع 463,534,941,620 39,884,087,840 * 7.990.000.000 415.660.853.780 4.398.930 415.656.454.850 913,530,670

* در ماههای درداد و اسفند مبلغ چهار هزار و ششصد و نود میلیارد ( )4،690،000،000.000ریال در وجه وزارم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت کموک
معیشتی به صورم غیرنقدی ،مبلغ یكصد میلیارد ( ) 100.000.000.000ریال در وجه اداره کل جهادکشاورزی استان اصفهان جهت حمایت غوذایی اقشوار
آسیيپذیر و گروههای هدف و مبلغ سیصد میلیارد ( )300،000،000.000ریال در وجه کمیتوه اموداد اموام دمینوی(ره) و مبلوغ دو هوزار و نهصود میلیوارد
( ) 2،900.000،000.000ریال در وجه سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی ،جمعا مبلغ هفت هوزار و
نهصد و نود میلیارد ( )7.990.000.000.000ریال واریز شده است.

عملكرد بند (ال ) ماده ( )5آییننامه اجرایی تبصره در پردادت بابت مواده ( )79قوانون
برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایوران موعووا افوزای
حداقل مستمری دانوارهای مددجویان تحت حمایت دستگاههای حمایتی در سوال  ،1396بوه
شرح جدول شماره ( )11است:

ماده ( )4آییننامه اجرایی این تبصره در سال  ،1396به شرح جدول شماره ( )10است:
( -9قسمت دوم)

تبصره ()14

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()11
مبلغ پرداختي به خانوارهای تحت پوشش
مبلغ
سهميه
عنوان
شماره
اختصاصيافته
تعيينشده
دستگاه اجرايي
طبقهبندی
جمع
پنج نفره و بيشتر
چهار نفره
سهنفره
دو نفره
يك نفره
885.620.350
1,166,700,740
1,353,102,190
1,377,656,910
4,266,837,600
9،050،002،790
9،050،002،790
سازمان بهزیستی کشور
13150001
* 9.049.917.790
2,179,447,850
3,301,477,790
5,786,406,010
11,008,390,050
8,558,448,350
30،834،170،050
30،834،170،050
کمیته امداد امام دمینی(ره)
12960001
30,834,170,050
39,884,087,840 3,065,068,200 4,468,178,530 7,139,508,200 12,386,046,960 12,825,285,950 39.884.172.840
39.884.172.840
جمع
* سازمان بهزیستی کشور مبلغ هشتاد و پنج میلیون ( )85،000،000ریال از وجوه دریافتی را بابت افزای مستمری دانوارهای تحت پوش موعوا ماده ( ) 79قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایوران ،بوه علوت دطوای سیسوتمی و مسودود بوودن
حساب مددجویان ،به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نموده است.

مبلغ هشت هزار و ششصد و پنجواه میلیوارد ( )8.650.000.000.000ریوال بوهمنظوور
اجرای ماده ( )46قانون الحاق بردی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررام موالی دولوت ( )2و
ماده ( )6آییننامه اجرایی تبصره جهت کاه

سهم هزینوههوای مسوتقیم سوالمت موردم بوه

وزارم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ادتصاص یافته که وزارتخانه مذکور مبلغ هشت هزار
و پانصد و نود و چهار میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد و چهل و یوک هوزار
( )8.594.548.841.000ریال از مبلغ دریافتی را به شرح جدول شماره ( )12توزیع نموده است:
جدول شماره ()12
شماره
رديف
طبقهبندی
123700001 1
12370101 2
12370601 3
12380001 4
12380101 5
12380201 6
12382201 7
12382401 8
12390001 9
12400001 10

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان دستگاه اجرايي
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی قم
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی قزوین
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی مرکزی
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی ساوه
دانشكده علوم پزشک و ددمام بهداشتی ،درمانی دمین
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی همدان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی فارس

مبلغ
479,163,000
108,737,000
131,427,000
241,330,000
76,296,000
114,091,000
37,615,000
9,946,000
201,290,000
258,074,000

جدول شماره ()12
شماره
رديف
طبقهبندی
12400401 11
12401001 12
12401101 13
1240121 14
1241001 15
12410101 16
12410201 17
12410401 18
12410501 19
12411101 20
12411501 21
12411701 22
12412601 23
12420001 24
12420101 25
12421201 26
12430001 27
12430201 28
12430501 29
12440001 30
12440201 31
12441001 32
12442001 33
12450001 34

( -10قسمت دوم)

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان دستگاه اجرايي
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کهكیلویه و بویراحمد
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی فسا
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی جهرم
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی مشهد
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی بیرجند
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی گناباد
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی سبزوار
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی دراسانشمالی
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی نیشابور
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی اسفراین
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی تربت جام
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی آذربایجانشرقی
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی مراغه
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی سراب
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی ایران
مرکز قلي و عروق شهیدرجایی
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کرج
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کردستان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی ایالم
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی اهواز

مبلغ
96,884,000
65,500,000
31,501,000
28,775,000
380,261,000
124,384,000
69,610,000
17735841
66,885,000
60,000,000
30,519,000
37,382,000
20,286,000
378,701,000
29,659,000
11,251,000
467,647,000
100,337,000
242,451,000
328,976,000
155,775,000
168,425,000
161,888,000
362,833,000

گزارش تفريغ بودجه سال 1396
جدول شماره ()12
شماره
رديف
طبقهبندی
12450201 35
12450401 36
12451201 37
12460001 38
12470001 39
12470101 40
12470601 41
12470701 42
12470901 43
12480001 44
12490001 45
12491001 46
12492001 47
12500001 48
12510001 49
12511001 50
12520001 51
12530001 52
12540001 53
12540301 54
12550001 55
12560001 56
12570001 57
12580001 58
12581001 59
12590001 60
12590401 61
12590601 62
12590801 63
12591001 64
12906002 65
12370001 66
12380012 67

تبصره ()14
(مبالغ به هزار ریال)
عنوان دستگاه اجرايي

دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی دزفول
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی آبادان
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی شوشتر
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی گیالن
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کرمان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی جیرفت
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی بم
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی سیرجان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی گلستان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی آذربایجانغربی
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی دوی
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی چهارمحال و بختیاری
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی زاهدان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی زابل
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی یزد
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی زنجان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی سمنان
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی اردبیل
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی دلخال
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی شاهرود
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی الرستان
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی بهبهان
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی ایرانشهر
دانشكده علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی گراش
اورژانس استان تهران
مرکز قلي و عروق تهران
بیمارستان مسی دانشوری
جمع

مبلغ
143,696,000
69,588,000
38,470,000
184,174,000
156,955,000
65,534,000
71,370,000
33,417,000
16,660,000
338,395,000
343,473,000
61,810,000
157,658,000
7,000,000
298,376,000
4,371,000
154,282,000
181,096,000
174,298,000
51,629,000
210,428,000
196,269,000
69,056,000
113,692,000
4,332,000
74,027,000
59,272,000
23,771,000
94,245,000
18,336,000
3,000,000
54,362,000
25,872,000
8,594,548,841

مبلغ پنجاه و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه و یک میلیون و یكصد و پنجاه و نه هوزار
( )55.451.159.000ریال به عنوان مانودهوجووه مصورفنشوده در حسواب سوایر منوابع وزارم
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی باقی مانده و وزارتخانه یادشوده اقودامی جهوت واریوز مبلوغ
مذکور به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها ننموده که

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بندد

است.

در محدوده رسیدگیها ،دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره ( )12بوه اسوتثنای
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کرج ،مبلغ دریافتی را مطاب بوا مفواد مواده
( )46قانون الحاق بردی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقوررام موالی دولوت ( )2و مواده ()6
آیین نامه اجرایی تبصره ،بابت مواردی از قبیول کواه

میوزان پردادتوی بیمواران بسوتری در

بیمارستان های وابسته به وزارم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،حمایوت موالی از بیمواران
صعي العالج و داص ،حمایت از ماندگاری پزشكان در مناط محروم ،تورویج زایموان طبیعوی،
درید دارو ،درید تجهیزام پزشكی و آمبوالنس ،ایجواد دسترسوی عادالنوه موردم بوه دودمام
بهداشتی و درمانی و  ...مصرف نمودهاند.
دانشگاه علوم پزشكی و ددمام بهداشتی ،درمانی کرج مبلغ دریافتی را صرف پردادوت
کارانه به کارکنان دود نموده که

( -11قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

نحوه مصرف اعتبارام موعوا ماده ( )7آییننامه اجرایی این تبصره ،بوه شورح جودول

تبصره ()14
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شماره ( )13است:
جدول شماره ()13
شماره
رديف
طبقهبندی

عنوان دستگاه اجرايي

1

29533001

سازمان هدفمندسازی یارانهها

2

15400001

وزارم تعاون کار و رفاه اجتماعی

3
4
5

سازمان مودیریت و برناموه ریوزی اسوتان
1025000175
اردبیل
سازمان مودیریت و برناموهریوزی اسوتان
1025000163
سیستان و بلوچستان
صندوق کارآفرینی امید
-

در وجه دسارمدیدگان پردادت نموده و مبلغ یک میلیوارد و سیصود و سوی و چهوار میلیوون و
مبلغ
دريافتي
42،000،000

1،000،000،000

(مبالغ به هزار ریال)

ششصد و شصت و پنج هزار و یكصد و هفتاد و نه ( )1.334.665.179ریال مابقی را بوه حسواب

بهینه سازی و تكمیل و بهرهبورداری سوامانه هدفمندسوازی
41،990،019
یارانهها
 پردادت کمک هزینه آموزشوی و هزینوه بیموه مسوئولیتمدنی کارورزان و مهارمآمووزی بوه میوزان شصوت درصود
)%60( 1،000،000،000
 پردادت هزینه حو بیموه سوهم کارفرموا موعووا طورحمشوق بیمه سهم کارفرما به میزان چهل درصد ()%40

سایر منابع سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یادشوده ،عوودم داده کوه بوا پیگیوری دیووان

مبلغ
مصرفشده

65.000.000

63.665.335

60.000.000

60.000.000

500.000.000

500.000.000

مصاديق مصرف

حمایت از تولید چاندرکاران

محاسبام ،سازمان مذکور مبلغ مزبور را در سال  1397به حساب سازمان هدفمندسازی یارانههوا
واریز نموده است.
مطاب حكم ذیل «جدول سوق منوابع و مصوارف» موعووا ایون تبصوره ،جابوهجوایی

جهت پردادت به کورهداران بابت مابوهالتفواوم حامولهوای
انرژی
تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید (افزای سرمایه)

ردی های مصارف این جدول حداکثر تا بیست درصد ( )%20مجاز بوده اسوت مقایسوه مبوالغ
سازمان هدفمندسازی یارانه ها ،مانده وجوه مصرف نشده به مبلغ نه میلیوون و نهصود و
هشتاد و یک هزار ( )9،981.000ریال را به حساب دزانهداری کل کشور واریز نموده است.

تعیینشده در آیین نامه اجرایی این تبصره با مبالغ مندرج در جودول موذکور ،بوه شورح جودول
شماره (،)14

بر اساس ماده ( )7آیین نامه اجرایی این بند ،سازمان برنامه و بودجوه کشوور طوی ناموه
مورخ  1396/2/19به دزانه داری کل کشور مبلغ شصت و پنج میلیارد ( )65.000.000.000ریال
بابت جبران دسارم ناشی از سرمازدگی چاندرکاران پارسآبواد بوه حسواب سوایرمنابع سوازمان

جدول شماره ()14
رديف

1

مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل واریز نموده که طی صورتجلسه مورخ  1396/2/25کارگروه
دشكسالی ،سرمازدگی و مخاطرام بخ

کشاورزی استان در ادتیوار اداره کول جهادکشواورزی

استان مزبور قرار گرفته است .اداره کل موردنظر مبلغ شصت و سه میلیارد و ششصد و شصوت و
پنج میلیون و سیصد و سی و چهار هزار و هشتصد و بیست و یک ( )63.665.334.821ریوال را

مبین عدم رعايت سقف جابهجايی پیشبینیشده ذيل جدول اين بند است.

2
3
4
5

( -12قسمت دوم)

(مبالغ به میلیارد ریال)
شرح مصرف

ماده ( )46قانون الحاق بردی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقووررام مووالی دولووت ( )2موعوووا کوواه سووهم
هزینه های مستقیم سالمت مردم ،ایجاد دسترسی عادالنه
مردم به ددمام بهداشوتی و درموانی ،کموک بوه توأمین
هزینه هوای تحمول ناپوذیر درموان ،پوشو دارو ،درموان
بیماران داص و صعيالعالج
تولید واکسن فلج اطفوال تزریقوی و تولیود فورآوردههوای
زیستی (بیولوژیک) انسوان در ادتیوار مهسسوه تحقیقوام
واکسن و سرمسازی رازی
توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یكصد و چهل شهر
باالی پنجاه هزار نفر جمعیت در ادتیار سازمان بهزیستی
حمایت از تولید ،اشتاال با اولویت جوانان ،مسكن ،حمل و
نقل عمومی ،صادرام غیرنفتی و طرحهای بهینهسوازی و
ارتقاءبهوره وری مصورف انورژی ،تقویوت منوابع صوندوق
کارآفرینی امید
تأمین مواد اولیه قیر موعوا بنود (هوو) تبصوره ( )1مواده
واحدماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور بودجه
سال  1396کل کشور بودجه سال  1396کل کشور

مبلغ اختصاصيافته
مبلغ مصوب مندرج
در جدول قانون بودجه در آييننامه اجرايي
48،000

30،000

درصد
كاهش افزايش
37/5

0

1،000
1،000

10،000

16/7

0

10،000
30،000

19،000

36/7

.
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(مبالغ به میلیارد ریال)

جدول شماره ()14
رديف
6
7

8

مبلغ اختصاصيافته
مبلغ مصوب مندرج
در جدول قانون بودجه در آييننامه اجرايي

شرح مصرف
پنج درصد ( )%5بند (د) تبصوره ( )1مواده واحوده قوانون
بودجه سال  1396کول کشوور بودجوه سوال  1396کول
کشور
پردادت یارانه نقدی و غیرنقدی دانوارها
ماده ( )79قانون برناموه ششوم توسوعه موعووا افوزای
حداقل مستمری دانوارهوای موددجویان تحوت حمایوت
کمیته امداد امام دمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسوي
با سط محرومیت بر مبنای متوس بیسوت درصود()%20
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کوار (سوهم کمیتوه
امداد اموام دمینوی(ره) و سوازمان بهزیسوتی چهولهوزار
میلیارد ریال میباشد)

جمع

15،000

-

درصد
كاهش افزايش
-

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

-

335،000

40،000

480,000

456،000

0

21/6

515,000

0

7/29

عملكرد پردادت حو بیموه سوهم کارفرموا بورای فوارغالتحصویالن لیسوانس و بواالتر
دانشگاهی که در سال  1396برای اولین بار در واحدهای متوس و کوچکتر تولیدی ،دودماتی
بهکارگرفته میشوند ،به شرح جدول شماره ( )15است:
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()15
مبلغ مصوب

مبلغ

مندرج

اختصاصيافته

400،000،000

400،000،000

تعداد

مبلغ حقبيمه

فارغالتحصيالن

سهم كارفرما مربوط

مبلغ اختصاصيافته

مشمول
15.000

به افراد مشمول
432،000،000

400،000،000

مبلغ پرداختي
0

با وجود تأمین میزان چهارصد میلیارد ( )400.000.000.000ریال اعتبار ،به علت توأدیر
در تصویي و ابالغ آییننامه اجرایی موعوا تبصره ذیل ماده ( )71قانون برنامه ششوم توسوعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،امكان انتقال وجه بوه حسواب سوازمان
تأمین اجتماعی و پوش

هزینه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلین مشمول فوراهم نشوده کوه
( -13قسمت دوم)
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بند (ب)
به منظور افوزای

تفريغ بند (ب)
مشوارکت مردموی در عرصوههوای اجتمواعی حروور نیكوکارانوه و

هیأم وزیران در جلسه مورخ  1396/10/3بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشوور،

دیردواهانه مردم در تقویت زیرسادتهای عمومی و فعالیتهوای عوامالمنفعوه در حووزههوای

آییننامه اجرایی تبصره ( )14ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور را تصویي نمووده

علمی ،دانشگاهی ،آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی ،اشتاالزایی و کارآفرینی ،دولت موظ اسوت در

که طی شماره /126375م54782هو مورخ  1396/10/10ابالغ شده است .الزم به ذکر اسوت،

صورتی که گروه های پانصد نفری مردمی با رعایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه دود به اموور

عدم رعایت مهلت مقرر جهت تصویي آیین نامه تبصره یادشده در گزارش تفریوغ تبصوره ()22

فوق در شهر یا روستای مشخ

مبادرم نمایند ،نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پردادتی بوه

ماده واحده قانون فوقالذکر درج شده است.

آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید .آییننامه اجرایی این بند ظرف مدم سهماه با پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویي هیأم وزیران میرسد.

سازمان هدفمندسازی یارانهها در اجرای مفاد حكم این بند و ماده ( )8آیینناموه اجرایوی
تبصره ،در تاریخ  1396/11/10اقدام به راهاندازی «سوامانه اهوداء یارانوه» بوه آدرس اینترنتوی

سازمان هدفمندی یارانهها موظ است همزمان با تصویي آیین نامه نسوبت بوه تهیوه

 www.refahi.irنموده است .سامانه مذکور شامل منطقه مووردنظر جهوت اهودای یارانوه

سامانه مناسي برای اعالم رعایت متقاعیان جهت اهدای یارانه دوود بوه موعووعام موذکور

(استان ،شهرستان ،شهر یا روستا) ،نوا مصرف (زیرسادتهای عمومی ،فعالیتهای عامالمنفعه)

اقدام کند.

و حوزههای مورد مصرف (علموی ،دانشوگاهی ،آموزشوی ،ورزشوی ،فرهنگوی ،اشوتاالزایوی و
کارآفرینی) در دسترس عموم بوده است.
میزان استقبال مردم و مشوارکت بورای موعووعام مصورح در ایون بنود بابوت منواط
موردنظر ،به شرح جدول زیر میباشد:
رديف
1

( -14قسمت دوم)

ماه
بهمن گیالن

نام استان

نام شهر
رودسر
الهیجان

نام روستا
آهندان

عنوان حوزه
علمی
اشتاالزایی

تعداد افراد
متقاضي 



گزارش تفريغ بودجه سال 1396
رديف

ماه

تبصره ()14

نام استان

نام روستا

نام شهر

عنوان حوزه

فریدونکنار

-

اشتاالزایی

سوادکوه

-

اشتاالزایی

ساری

-

دانشگاهی

قائمشهر

-

کارآفرینی
آموزشی
ورزشی

-

اشتاالزایی

ملكان

گاودول مرکزی

اشتاالزایی

بستانآباد

-

اشتاالزایی

میانه

-

آموزشی

علیآباد
-

اشتاالزایی
کارآفرینی
ورزشی
علمی

2

مازندران

3

آذربایجانشرقی

4

آذربایجانغربی

هشترود
دوی
سرپلذهاب

5

کرمانشاه

کرمانشاه

-

گیالنغرب

گواور

ورزشی

شاوور

علمی

-

علمی

-

اشتاالزایی

-

ورزشی

شادگان

جفال

اشتاالزایی

المرد

سیگار

کارآفرینی

زریندشت

ایزددواست غربی

اشتاالزایی

-

اشتاالزایی

-

فرهنگی

-

اشتاالزایی

کرک و نارتیج

کارآفرینی

-

اشتاالزایی

تبریز

بهمن

شوش
6

دوزستان

7

فارس

8

کرمان

اهواز

شیراز
بم
سیرجان

تعداد افراد
متقاضي 



رديف
9

ماه

نام استان
دراسانرعوی


5




11

اصفهان

سیستان و بلوچستان

زابل
چابهار





3




12
13
14
15
16




17

کردستان




18
19
20

سنندج

سقز
رزن
همدان
درمآباد
لرستان
زنجان
زنجان
بهمن چهارمحال و بختیاری  بروجن 
کهگیلویه
کهگیلویه و بویراحمد

 


مشهد
قوچان
اصفهان
نائین
نج آباد
هامون


10

نام شهر

سمنان
یزد
بوشهر

بویراحمد
شاهرود
داتم
بوشهر 






تهران
21




( -15قسمت دوم)

تهران

شمیرانام 
ری 
مالرد

نام روستا
کوه دواجه
باهوکالم
سررودشمالی
-

عنوان حوزه
کارآفرینی
ورزشی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
علمی
کارآفرینی
اشتاالزایی
آموزشی
اشتاالزایی
دانشگاهی
کارآفرینی
ورزشی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
کارآفرینی
کارآفرینی 
دانشگاهی
ورزشی
اشتاالزایی
دانشگاهی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
اشتاالزایی 
دانشگاهی 
ورزشی 
اشتاالزایی 
کارآفرینی 
کارآفرینی 
اشتاالزایی 
ورزشی 

تعداد افراد
متقاضي 



8
3
4








 











 





گزارش تفريغ بودجه سال 1396
رديف

نام استان

ماه

22
23

اردبیل
قم

24

قزوین

تبصره ()14
نام شهر
گرمی
قم
بوئینزهرا
قزوین
البرز

بهمن
25

گلستان

26

البرز

27

گیالن

28

مازندران

29
30

آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی

31

اسفند

کرمانشاه

32

دوزستان

33

فارس

گرگان
گنبدکاووس
کرج
کرج 
صومعهسرا
تال
بابلسر
آمل
ورزقان
ارومیه
سرپلذهاب
کرمانشاه
شوش
شوشتر
اهواز
فسا
اقلید
شیراز
فیروزآباد
کازرون

نام روستا
نصرمآباد
باالدیابان لیتكوه
ازومدلجنوبی
-

عنوان حوزه
اشتاالزایی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
کارآفرینی
اشتاالزایی
کارآفرینی
اشتاالزایی
آموزشی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
علمی 
کارآفرینی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
دانشگاهی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
ورزشی
اشتاالزایی
آموزشی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
علمی
کارآفرینی
اشتاالزایی
فرهنگی
کارآفرینی
کارآفرینی
علمی

تعداد افراد
متقاضي 






























رديف

نام استان

ماه

34

کرمان

35

اصفهان

36

سیستان و بلوچستان

نام شهر
بردسیر
اصفهان

37

کردستان

38

لرستان

39

اسفند ایالم

شاهینشهر و میمه
شهرعا
قصرقند
مریوان
سنندج
الیگودرز
بروجرد
درهشهر

تهران
40

تهران

41
42

گلستان
دراسانشمالی

43

البرز

ری
پیشوا
پردیس
گرگان
بجنورد
کرج
کرج
اشتهارد

نام روستا
اللهزار
زریندشت
حسنآباد
پیشوا
آسارا
پلنگآباد

عنوان حوزه
اشتاالزایی
دانشگاهی
اشتاالزایی
علمی
علمی
آموزشی
کارآفرینی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
علمی
دانشگاهی
اشتاالزایی
فرهنگی
علمی
آموزشی
کارآفرینی
اشتاالزایی
اشتاالزایی
کارآفرینی
اشتاالزایی
فرهنگی
کارآفرینی
کارآفرینی

تعداد افراد
متقاضي 

























با توجه به اینكه تعداد اهداکنندگان سال  1396برای هر منطقه کمتر از حد نصاب مقرر
در این بند بوده ،لذا اقدامی در دصوص یارانه اهدایی این افراد انجام نشده است.

( -16قسمت دوم)

تبصره ()14

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

در اجرای تبصره ( )2ماده ( )8آییننامه اجرایی تبصره (موعوا آمادهسازی جامعه هودف و
توجیه و ترغیي افكار عمومی برای عمل دیردواهانه اهودای یارانوه نقودی) ،سوازمان صودا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول زیر اقدام به تولید و پخ

برنامه نموده است:

مدتزمان برنامههای

مدتزمان برنامههای

جمع كل هزينه توليد و

توليدشده (ساعت)

پخششده (ساعت)

پخش برنامهها (هزار ريال)

معاونت صدا
معاونت سیما
معاونت سیاسی
صدای معاونت امور استانها
سیمای معاونت امور استانها

125
45
163
458
122

252
147
546
917
403

54،330،519

جمع

913

2,265

54,330,519

حوزه برنامهساز

( -17قسمت دوم)

