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 دفتر برنامه ریزي و تحلیل واگذاریها

تهیه کننده: مهدي یاري، شماره تماس: 19-88089901، داخلی 2627

مجموع عملکرد (میلیارد ریال)

درصد تحقق کل هدف

*درصد تحقق هدف مذکور با توجه به تکلیف بودجه تا تاریخ 1398/08/30محاسبه گردیده است.

**علت منفی شدن حساب 108 سال 98، دریافت وجه از خزانه، بابت فسخ قرارداد واگذاري ماشین سازي تبریز می باشد.

مجموع تکلیف (میلیارد ریال)

عملکرد در راستاي ردیف درآمدي 310801

درصد تحقق هدف ردیف درآمدي 310801

تکلیف در راستاي ردیف درآمدي 310515 موضوع واگذاري سهام متعلق به وزارت 

جهاد کشاورزي

عملکرد در راستاي ردیف درآمدي 310515

درصد تحقق هدف ردیف درآمدي 310515

عملکرد در راستاي واریز به حساب 108 موضوع تسویه بدهی کارکنان صندوق 

بازنشستگی فوالد

واریز به سایر حساب هاي خاص خزانه در راستاي بندهاي قانون بودجه ساالنه کل 

کشور**

تهاتر منابع حاصل از واگذاري با بدهی دولت به اشخاص

جمع کل وجوه واریزي به خزانه به عالوه تهاتر

عنوان

آمارهاي  تحقق اهداف بودجه اي واگذاري سهام و بنگاه ها توسط سازمان خصوصی سازي از سال 1380 لغایت  1398/08/30                                                                                                             ارزش به میلیارد ریال       

تحقق اهداف  

بودجه اي 

حاصل از واگذاري 

(میلیارد ریال)

تکلیف واریز به حساب درآمد عمومی به موجب قانون بودجه ساالنه کل کشور

عملکرد در راستاي واریز به حساب درآمد عمومی

درصد تحقق هدف حساب درآمد عمومی

تکلیف واریز به حساب خاص خزانه به موجب قانون بودجه ساالنه کل کشور جهت 

مصرف در موارد خاص

عملکرد در راستاي واریز به حساب خاص خزانه

درصد تحقق هدف حساب خاص

تکلیف در راستاي ردیف درآمدي 310801 موضوع واگذاري باقیمانده سهام بانک ها و 

بیمه ها


