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دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رهتبص ردیف

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

.پرداخت نگردیدهای اجرائی 

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

1 الف 18 1

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

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

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

2 الف 18 2

فاقد عملکرد

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

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

3 الف 18 3

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

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

.می باشد

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

5 الف 18 4



دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند هتبصر ردیف

مصوب نگردیده استطرحهای مشمول این بند 
وریزیبرنامهشورایتوسطمشمولهایطرحتعیین

استانهرتوسعه
6 الف 18 5

فاقد عملکرد
تباریاعوفنیکمکبهمربوطبنداینمنابعازدرصد10تا
استسودیارانهو

7 الف 18 6

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

.محل پرداخت شده است

دیصدرصدپرداختبرمبنیهدفمندیسازمانتکلیف
(14)تبصرهجدولمصارف(28)بنددرمندرجمنابع

8 الف 18 7

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

صوصخدربانکیغیراعتباریموسساتوهابانکتکلیف
نوسازیواحداثجهتتومانمیلیاردهزار360پرداخت
شهریوروستاییمسکنواحدهزارچهارصد

10 الف 18 8

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

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

.باشد

عاتاطالفناوریوارتباطاتوزارتتابعهشرکتهایبهاجازه
ککمبرایداخلیمنابعمحلازتومانمیلیارد140مبلغتا
ایتوسعههایکارورایجادپذیر،خطرگذاریسرمایهبه

ازحمایتهابخشکلیهدرالکترونیکخدماتدهندهارائه
ادارهوجوهصورتبهآفریناشتغالایتوسعههایطرح
شده

ب 18 9

فاقد عملکرد

طریقازاطالعاتفناوریوارتباطاتوزارتبهاجازه
جامانمنظوربهتابعههایشرکتوایتوسعههایسازمان

میلیارد500تامنابعکند،اقدامالکترونیکدولتهایطرح
وهبرنامسازمانتاییدبامذکوروزارتاعتباراتازتومان
منابعازتومانمیلیارد300مبلغشود،میتامینبودجه
.دیاباختصاصروستاییاینترنتتوسعهبرایمذکور

ج 18 10



دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رهتبص ردیف

فاقد عملکرد

میلیارد تومان از 800اجازه به شرکتهای تابعه وزارت نفت مبلغ 

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

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

تولید بار اول اختصاص دهد

د 18 11

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

میلیارد تومان200پیشرفت در سقف عمرانی با هشتاد درصد
هـ 18 12

فاقد عملکرد

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

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

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

شرکت و صندوق مشارکت نماید

ز 18 13

شرکت دولتی در راستای اجرای مفاد ایندو

در قالب میلیون تومان 532بند جمعا به مبلغ

در میلیارد تومان 1/7مبلغ سرمایه گذاری و 

. قالب هزینه اقدام نموده اند

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

اولویت درصد از سود ویژه خود را برای رفع محرومیت با

استانهای محروم و مناطق محروم استانهایی که واحدها در آن 

استقرار دارد سرمایه گذاری کنند

ح 18 14



دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رتبص
ه

ردیف

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

.گردید

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

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

از این محل میلیارد تومان 24مبلغ 
.پرداخت گردیده است

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

2 ب 16 16

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

سپاه جهت اشتغال در مناطق کم برخوردار 
4 ب 16 17

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

و توسعه فناوری
5 ب 16 18

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

با معرفی بنیاد مستضعفان
6 ب 16 19



دیوان فناورانه مردم پایه
اشتغال

عملکرد حکم جزء بند رتبص
ه

ردیف

فاقد عملکرد
میلیارد تومان برای اشتغال 2,000اختصاص مبلغ 

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

فاقد عملکرد
غییر میلیارد تومان تسهیالت بانکی جهت ت680تا سقف 

کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای
ط 16 22

فاقد عملکرد
تا تکلیف بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیالت

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

ک 16 23



با تشکر


