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تفريغ تبصره ()36

به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاااا از جملاه با ا هاا،
پیما کااا  ،شهرداایها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزاا فر جمعیت) و بدهیهاای مرباو
بااه خریااد تضاامی ی محصااو

اساااراتکی

مجااوز ا اشاااا اوااق اساا اد خزا ااه اساا می و یااا سااایر اوااق اساا می باار اساااس
تصویب امههای هیأ وزیرا به شرح جدو شمااه ( )1میباشد:

کشاااوازی ،تااا معاااد چهااصااد هاازاا میلیااااد

( )400.000.000.000.000ایا اوااق اس اد خزا ه و یاا ساایر اوااق اسا می باا سراساید تاا
پ جساله م اشر و از طریق واگذاای آ به طلبکااا مزبوا بر اساس جدو شمااه ( ،)3تمام یاا
بخشی از بدهیهای خود اا تسویه ک د .اصل و سود و هزی ههای مارتب بر ا اشاا این اوااق دا
بودجههای س واتی کل کشوا پیشبی ی و خزا هداای کل کشوا با اولویت و یا از سرجمع بودجه
سبت به تسویه این اوااق اقدام می ماید .به دولت اجازه داده میشود معاد سود سراسید شده
این اوااق دا سا  13۹۵اا از محل فروش اوااق م اشرشده تأمین ک د.
هرگو ه تکلیف به با

مرکزی جمهوای اسا می ایارا مب ای بار خریاد ایان اوااق

مم وع است.

* بر اساس قا و اص ح قا و بودجه سا  13۹۵کل کشوا ،این تبصره به ماده واحاده قاا و بودجاه ساا ماذکوا
الحاق شده است.

( -1قسمت دوم)
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(مبالغ به میلیو ایا )

جدول شماره ()1

عنوان (طبق جدول شماره ( )3پیوست قانون اصالح قانون
رديف
بودجه)
مطالبا قا و ی با ها
1

2

3
4

مطالبا پیما کااا

مطالبا شهرداایها از دولت
پرداخت بدهی بابت خرید تضمی ی محصو اساراتکی
جمع كل

مبلغ
100،000،000

20۵،000،000

کشاوازی

2۵،000،000
70،000،000
400,000,000

تصويبنامه هیات وزيران
تاريخ
شماره
13۹۵/11/03
۵3488 /13۵۵7۹ها
13۹۵/08/12
۵3664 /۹۹738ها
13۹۵/0۹/23
۵3806 /117۵01ها
13۹۵/10/08
۵3837 /124471ها
13۹۵/12/16
۵40۹8 /160247ها
13۹۵/12/26
۵4160 /166346ها
جمع
13۹۵/12/26
۵4160 /166346ها
13۹۵/07/13
۵3468 /84403ها
-

موضوع
تسویه بدهیهای مسجل و حسابرسیشده دولت به با ها
پرداخت بدهیهای وزااتخا ههای آموزش و پرواش و علوم ،تحقیقا و ف اوای
تسویه مطالبا پیما کااا
تسویه مطالبا پیما کااا
تسویه بخشی از مطالبا تامین اجاماعی
تسویه مطالبا پیما کااا
تسویه مطالبا شهرداایها از دولت
پرداخت بدهیها و تعهدا مربو به خرید تضمی ی محصو
-

اساراتکی

کشاوازی

دستگاه اجرايی

مبلغ

سازما بر امه و بودجه کشوا
وزاا اموا اقاصادی و دااایی
وزاا اموا اقاصادی و دااایی
وزاا اموا اقاصادی و دااایی
وزاا تعاو  ،کاا و افاه اجاماعی
وزاا اموا اقاصادی و دااایی

100،000،000
۵0،000،000
10،000،000

وزاا اموا اقاصادی و دااایی
وزاا جهادکشاوازی
-

* 13۵،000،000

10،000،000
10،000،000
215,000,000
2۵،000،000
70،000،000
410,000,000

* هیا وزیرا طی تصویب امه شمااه ۵4160 /166346ها مواخ  13۹۵/12/26مبلغ ده هزاا میلیااد ( )10.000.000.000.000ایا از سقف اس اد خزا ه موضوع تصویب امه شمااه ۵3837 /124471ها مواخ  13۹۵/10/8کسر موده است.

سقف مقرا دا حکم این تبصره توسط هیأ وزیرا اعایت شده که

مبین عدم رعايت

خریااد تضاامی ی محصااو

اساااراتکی

کشاااوازی» و ادیااف تمل ا

دااایاایهااای مااالی

 101000-14تحت ع وا «تسویه بدهیهای دولت از جمله با ها ،پیما کااا  ،شهرداایهاا

مفاد حکم اين تبصره میباشد.

مطابق مفاد حکم این تبصره ،به دولت اجازه داده شده جهت پرداخت بدهی خود باه

و بدهیهای مربو به خرید تضمی ی محصو

اساراتکی

کشاوازی» به مبلغ یا

میلیاو

طلبکااا از جمله با ها ،پیما کااا  ،شهرداایها و بادهیهاای مرباو باه خریاد تضامی ی

( )1.000.000ایا پیش بی ی شده است .با ع ایت به ای که بر اسااس قاا و اخیرالاذکر ساقف

کشاوازی ،تا معاد چهااصد هازاا میلیاااد ()400.000.000.000.000

م ابع و مصااف قا و بودجه سا  13۹۵کل کشوا تغییر کرده ،لاذا باه م ظاوا اجارای ایان

ایا اوااق اس اد خزا ه و یا سایر اوااق اس می م اشر و از طریاق واگاذاای آ باه طلبکاااا

تبصااره ،زم اساات دولاات (سااازما بر امااه و بودجااه کشااوا) از ساارجمع سااایر ادیاافهااای

مزبوا بر اساس جدو شمااه ( ،)3تمام یا بخشی از بدهیهای خود اا تسویه مایاد دا جادو

دایافااتهااای تحقااق یافاااه و اعابااااا توزیااع شااده ،مبلااغ چهااصااد هاازاا میلیااااد

شمااه ( )2ضامیمه قاا و اصا ح قاا و بودجاه ساا  13۹۵کال کشاوا ،ادیاف واگاذاای

( )400.000.000.000.000ایا کسر و به سرجمع ادیفهای فوقالذکر اضافه و سپس سابت

داااییهای مالی  310107تحت ع وا «ا اشاا اوااق اس اد خزا ه و یا سایر اوااق اس می برای

به ا اشاا اوااق اس اد خزا ه و یا سایر اوااق اس می و توزیع اعاباا مربو اقدام می مود ،لایکن

محصو

اساراتکی

بازپرداخت بدهیهای دولت از جمله با ها ،پیما کااا  ،شهرداایها و بدهیهاای مرباو باه

دا عمل چ ین اقدامی توسط دولت (سازما بر امه و بودجه کشوا) صوا

( -2قسمت دوم)

گرفااه کاه

مبتین

گزارش تفريغ بودجه سال 1395
عدم رعاي

تبصره ()36
جدو شمااه ()2

مفاد حکم اين تبصره میباشد.

سازما بر امه و بودجه کشوا مسا د به مفاد حکم این تبصره و بار اسااس مجوزهاای
صاداه م داج دا جدو شمااه ( ،)1اقدام به توزیع و تخصیص اعاباا به مبلغ یکصد و سی هزاا
و هصد و هفااد و هفت میلیاااد و هفاصاد و دو میلیاو ( )130.۹77.702.000.000ایاا دا
قالب ادیف اعابااا تمل

داااییهای مالی ادیف  101000-14به شارح جادو شامااه ()2

موده است.
جدو شمااه ()2
رديف
1
2
3
4
۵
6
7
8
۹
10
11
12
13
14
1۵
16
17
18
1۹
20

(مبالغ به میلیو ایا )
عنوان دستگاه اجرايی /استان
وزاا علوم ،تحقیقا و ف اوای
وزاا آموزش و پرواش  -ادااا کل آموزش و پرواش اساا ها
ب یاد شهید و اموا ایثااگرا
ب یاد مسکن ا ق ب اس می
شرکت ماداتخصصی مدیریت تولید ،ا اقا و توزیع یروی برق ایرا ا توا یر
وزاا جهادکشاوازی
وزاا ص عت ،معد و تجاا
سازما صدا و سیمای جمهوای اس می ایرا
مرکزی
گی
ماز داا
آذابایجا شرقی
آذابایجا غربی
کرما شاه
خوزساا
فااس
کرما
اصفها
خراسا اضوی
هرمزگا

اعتبار
2،۵07،700
40،000،000
2،000،000
3،300،000
10،620،000
40،۵00،000
۵0،000
7،000،000
28۵،822
1،076،232
1،766،632
۹30،672
423،828
402،۹34
1،۵21،83۹
1،310،706
۵78،۵۹7
1،601،1۹۹
1،044،148
411،0۹1

تخصیص
2،۵07،700
40،000،000
2،000،000
3،300،000
10،620،000
40،۵00،000
۵0،000
7،000،000
28۵،822
1،076،232
1،766،632
۹30،672
423،828
402،۹34
1،۵21،83۹
1،310،706
۵78،۵۹7
1،601،1۹۹
1،044،148
411،0۹1

رديف
21
22
23
24
2۵
26
27
28
2۹
30
31
32
33
34
3۵
36
37
38

(مبالغ به میلیو ایا )
اعتبار
۹14،7۵1
281،8۹1
2۹۵،۹11
40۵،786
406،3۵3
21۹،۹0۵
20۹،36۹
61۹،822
206،۹14
607،881
۵۵7،2۹۵
23۵،3۵2
7،047،۹47
1۹3،۹44
270،267
22۹،037
26۵،4۵8
44۵،813

تخصیص
۹14،7۵1
281،8۹1
2۹۵،۹11
40۵،786
406،3۵3
21۹،۹0۵
20۹،36۹
61۹،822
206،۹14
607،881
۵۵7،2۹۵
23۵،3۵2
7،047،۹47
1۹3،۹44
270،267
22۹،037
26۵،4۵8
44۵،813

عنوان دستگاه اجرايی /استان

130,977,702

130,977,702

سیساا و بلوچساا
کردساا
همدا
لرساا
ای م
ز جا
چهاامحا و بخایاای
کهگیلویه بویراحمد
یزد
بوشهر
تهرا
اادبیل
قم
قزوین
گلساا
خراسا شمالی
خراسا ج وبی
البرز
جمع

سازما بر امه و بودجه کشوا همچ ین مبلغ هشااد و سه هزاا و چهااصد و هفاااد و دو
میلیااد و سیصد میلیو ( )83.472.300.000.000ایا اا یز صرف تکمیل تخصیص اعابااا
اب غی بودجه کل کشوا به شرح جدو شمااه ( )3کرده است:
جدو شمااه ()3
تخصیص اعتبارات بودجه عمومی
تملك دارايیهاي سرمايهاي
رديفهاي
جمع
استانی
پیوست شماره يك رديفهاي متفرقه
متفرقه هزينهاي
410.000
80.۹۵7.17۹ ۹.6۹۹.۵40
2۵.334.3۹0
4۵.۹23.24۹

( -3قسمت دوم)

(مبالغ به میلیو ایا )
تملك
دارايیهاي مالی
2.10۵.121

جمع
83.472.300
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مطابق اع م سازما بر امه و بودجه کشوا ،برای تعداد دویست و سای ( )230دسااگاه

جدو شمااه ()4
رديف

اجرایی دا قالب ششصد و بیست و پ ج ( )62۵طرح تمل
پیوست شمااه ی

دااایایهاای سارمایهای م اداج دا

1

قا و بودجه ،یکصد و شصات و هشات ( )168دسااگاه اجرایای دا قالاب

2

بیست و هشت ( )28ادیف تمل

داااییهای سرمایهای و هزی های م داج دا جدو شمااه ()۹

قا و بودجه و چهل و چهاا ( )44دساگاه اجرایی دا قالب چهاا ( )4ادیف تمل

دااایایهاای

3
4

مالی م داج دا جدو شمااه ( )8قا و بودجه تخصیص اب غ شده است .تخصایص اعاباااا
اساا ها به م ظوا تأمین اعابااا بودجه بر امهای و ادیفهاای مافرقاه تملا
سرمایهای و تمل

دااایایهاای

داااییهای مالی اساا ها به صوا سرجمع به اساا ها اب غ و دا اساا ها

توزیع شده است.

موضوع

مبلغ مجوز
هیات وزيران
100.000.000

نوع اسناد
خزانه
اس اد خزا ه 
اس اد خزا ه 

مبلغ انتشار
جمع
نقدي
غیرنقدي
0
0
0
 10۵.000.000
0
 10۵.000.000
 40.000.000  20.000.000
 20.000.000
 4.000.000
 2.۵00.000
 1.۵00.000
149.000.000 22.500.000 126.500.000
 24.۹۵0.002
0
 24.۹۵0.002

مطالبا با ها
تسویه مطالبا پیما کااا 
 21۵.000.000
تسویه مطالبا فره گیا 
اوااق اجااه 
تسویه مطالبا از وزاا علوم ،تحقیقا و ف اوای 
جمع
  2۵.000.000اس اد خزا ه 
تسویه مطالبا شهرداایها 
تسویه بدهی دولت بابت خرید تضامی ی محصاو
 3۹.600.000  3۹.600.000
0
  70.000.000اوااق مرابحه 
اساراتکی کشاوازی 

 213.550.002 62.100.000  151.450.002
 410.000.000
جمع

شایا ذکر است ،وزاا اموا اقاصادی و دااایی از تمام مجوز این تبصره جهات صادوا
اس اد خزا ه برای تسویه بدهیهای دولت جهت پرداخات مطالباا قاا و ی با ا هاا ،تساویه
مطالبا پیما کااا و تسویه بدهی دولت بابت خرید تضمی ی محصو

اساراتکی

کشاوازی

اسافاده موده است .مغایر بین مبلغ تخصیص اعابااا توسط سازما بر امه و بودجه کشوا

وزاا اموا اقاصادی و دااایی دا اجرای حکم این تبصره و به موجب تصویب امههاای
هیأ وزیرا  ،اقداما

(مبالغ به میلیو ایا )

زم جهت ا اشاا سه اوع اوااق خزا اه اسا می شاامل اسا اد خزا اه

اس می ،صکوک اجااه و صکوک مرابحه جهت پرداخت بدهی دولات باه طلبکاااا از جملاه
با ها ،پیما کااا  ،شهرداای ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزاا فر جمعیت) و بدهیهای
مربو به خرید تضمی ی محصو

اساراتکی

م داج دا جداو شمااه ( )2و ( )3و مبلغ م اشرشده توسط وزاا اموا اقاصاادی و دااایای باه
شرح جدو شمااه ( )4اشی از عدم ا اشااا مبلاغ هصاد میلیاااد ( )۹00.000.000.000ایاا
اوااق صکوک مرابحه مربو به وزاا جهادکشاوازی میباشد که مطاابق اعا م وزاا اماوا
اقاصادی و دااایی ،م اشر شده است.

کشاوازی اا ا جام داده است .اط عا مربو

به اس اد خزا ه م اشرشده به شرح جدو شمااه ( )4است:

مطابق حکم این تبصره مقرا گردیده بدهیهای دولت از طریاق واگاذاای اوااق اسا اد
خزا ه و یا سایر اوااق اس می م اشره به طلبکااا تساویه گاردد لاذا ا اشااا اوااق ماذکوا دا
بازااهای مالی و واگذاای مبلغ قد به اشخاص طلبکاا دولت

( -4قسمت دوم)

مبین عدم رعاي

مفاد حکتم ايتن
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ب -صکوک اجاره

تبصره میباشد.

اط عا مربو به اس اد خزا ه م اشرشده به شرح زیر میباشد:

بر اساس سهمیه تعیینشده توسط سازما بر امه و بودجه کشوا و تصمیما ماخذه دا

الف -اسناد خزانه

کااگروه اجرایی ا اشاا صکوک اجااه موضوع ماده ( )7آیین امه اجرایی ب د (ب) ماده ( )2قا و

وزاا اموا اقاصادی و دااایی بر مب ای تضمینهای صاداه و سهمیههاای تعیاینشاده

افع موا ع تولید اقابتپذیر و ااتقاء ظام مالی کشوا ،مقرا گردیاده مبلاغ چهال هازاا میلیاااد

توسط سازما بر امه و بودجه کشوا ،مبلغ یکصد و بیست و ه هزاا و هصد و پ جاه میلیاااد و

( )40.000.000.000.000ایا برای پرداخت بدهیهای وزاا آموزش و پرواش و مبلغ چهااا

دو میلیو ( )12۹.۹۵0.002.000.000ایا اس اد خزا ه اس می به صوا الکارو یکی و معااف

هزاا میلیااد ( )4.000.000.000.000ایا برای پرداخت بدهیهاای وزاا علاوم ،تحقیقاا و

از مالیا با عاملیت با

ملی ایرا دا هفت مرحله به شرح جدو شامااه ( )۵م اشار ماوده

است:

شمااه ( )6میباشد:

جدو شمااه ()۵
رديف
1
2
3
4
۵
6
7

ف اوای م اشر شود که اط عا اوااق صکوک اجااه م اشره دا بازاا سرمایه باه شارح جادو

(مبالغ به میلیو ایا )
تاريخ انتشار
13۹۵/11/18
13۹۵/11/18
13۹۵/11/18
13۹۵/11/18
13۹۵/11/18
13۹۵/11/18
13۹۵/11/18
جمع

تاريخ سررسید
13۹6/6/21
13۹6/8/22
13۹6/۹/22
13۹6/10/20
13۹6/11/24
13۹6/12/27
13۹7/12/28

مبلغ انتشار
6.627.774
16.304.000
21.۵47.440
33.86.246
7.020.000
۹.63۹.۵40
34.۹۵0.002

جدو شمااه ()6
رديف
1
2
3
4

نام دستگاه اجرايی
وزاا آموزش و پرواش
وزاا علوم ،تحقیقا و ف اوای
جمع

نوع
اوراق
صکوک
اجااه

تعداد اوراق
20.000.000
20.000.000
2.۵00.000
1.۵00.000
44.000.000

ی

ارزش

ارزش

هر ورقه

اوراق
20.000.000
20.000.000
2.۵00.000
1.۵00.000

میلیو ایا

نرخ

مواعد

طول
مدت

سود پرداخت سود
%20
*
%1۵
چهاا ساله
شش ماهه
%20
*
%1۵

44.000.000

* این اوااق به صوا تحویل به طلبکاا م اشر گردیده که سود آ معاد سود سپردههای یکساله با کی مصوب شاواای پاو و
اعاباا حداکثر تا بیست داصد ( )%20خواهد بود .این رخ برای سا او  ،پا زده داصد ( )%1۵تعیین شده ،همچ ین مقارا گردیاده
وزاا اموا اقاصادی و دااایی رخ سود مذکوا اا برای هر سا به سازما بواس و اوااق بهاداا و سازما بر امه و بودجاه کشاوا
اع م ماید.

129.950.002

اوااق اس اد خزا ه اس می پس از واگاذاای ،قابلیات معاملاه دا فراباواس اا داشااه
است.

(مبالغ به میلیو ایا )

شایا ذکر است ،با توجه به ب د ( )2تصویب اماه شامااه ۵3664 /۹۹738هاا ماواخ
 13۹۵/8/12هیأ وزیرا  ،وزاا آموزش و پرواش عرصه اادوگاه شهید باه ر و کولکچاا و

( -۵قسمت دوم)
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وزاا علوم ،تحقیقا و ف اوای عرصه دا شگاه اصافها اا باه ع اوا پشااوا ه ا اشااا اوااق
صکوک اجااه قابل ا اشاا موضوع جدو شمااه ( )6معرفی مودها د.

جدو شمااه ()8
نام
رديف
دستگاه گیرنده
 ۵سازما چای کشوا
6

مبلغ اوراق
تخصیصيافته
430.000

مبلغ اوراق
واگذارشده
0

وزاا جهادکشاوازی

۵67.000

400.000

جمع

40.500.000

39.600.000

ج -صکوک مرابحه
بر اساس تصویب امه شمااه ۵3468 /84403هاا ماواخ  13۹۵/7/13هیاأ وزیارا ،
وزاا جهادکشاوازی (شرکت ماداتخصصی بازاگا ی دولای ایرا  ،شارکت ساهامی پشاایبا ی
اموا دام کشوا و سازما مرکزی تعاو اوساایی) دااای مجوز ا اشاا صکوک مرابحه باه مبلاغ

(مبالغ به میلیو ایا )

میباشد:
جدو شمااه ()۹

(مبالغ به میلیو ایا )

اساراتکی

خریدهای تضمی ی محصو

رديف
1
2

عنوان دستگاه

نوع

اجرايی

اوراق

جهادکشاوازی

صکوک
مرابحه
جمع

نهاد مالی
بازاا پو
بازاا سرمایه

تعداد
اوراق

2۹.600.000
ی
 10000000میلیو ایا
39.600.000

فروشرفته سود پرداخت سود مدت

عاملیت واگذاای دا لوایح بودجه س واتی پیشبی ی شده است .زم به ذکار اسات ،بازپرداخات

ارزش اوراق

ارزش اوراق نرخ

مواعد

2۹.600.000

2۹600000

%20

شش ماهه

10000000

10000000

%20

سا ه

طول
دو
ساله

39.600.000 39.600.000

جدو شمااه ()8
نام
رديف
دستگاه گیرنده
شرکت بازاگا ی دولای ایرا
1
2
شرکت پشایبا ی اموا دام کشوا
3
4

اصل اوااق دا ادیف تمل

داااییهای مالی  102000-3تحت ع وا «بازپرداخت اس اد خزا ه

اس می» به مبلغ هشااد و پ ج هزاا میلیااد ( )8۵.000.000.000.000ایاا دا جادو شامااه
(مبالغ به میلیو ایا )

مبلغ اوراق
تخصیصيافته
34.000.000
3.844.۹10
1.1۵۵.0۹0
۵03.000

213.600.000

213.۵۵0.002

(مبالغ به میلیو ایا )

عملکرد اوااق صکوک مرابحه به شرح جدو شمااه ( )8میباشد:
مبلغ اوراق
واگذارشده
34.000.000
3.844.۹10
1.1۵۵.0۹0
200.000

1

لیست خزانه

تفريغ

تحقق

بر ا اشاا اوااق خزا ه و بازپرداخت قیمت اسمی اس اد خزا ه اس می دا سراسید و هزی اه حاق

جدو شمااه ()7
ارزش

ا اشاا اوااق اس اد خزا ه و یاا ساایر اوااق اسا می بارای
بازپرداخت بدهیهای دولت از جمله بدهی به با ها و ...

وصولی طبق

وصولی طبق

درصد

مطابق اع م سازما بر امه و بودجه کشوا ،پیشبی ی اصل و سود و هزی ههای مارتب

اوااق م اشرشده به شرح جدو شمااه ( )7میباشد:

هر ورقه

عنوان

پیشبینی

طبقهبندي
310107

کشاوازی از طریق هاد مالی بوده اسات .اط عاا

پرداخت بدهی بابت خرید تضمی ی برگ سبز چای سا 13۹4
پرداخت به کااخا ه های تولید شکر جهت تسویه بخشای از مطالباا
کشاوازا بابت خرید تضمی ی چغ دا ق د
-

عملکرد مالی ادیف واگذاای داااییهای ماالی  310107باه شارح جادو شامااه ()۹

شماره

هفااد هزاا میلیااد ( )70.000.000.000.000ایا بابت پرداخت بدهی ها و تعهدا مرباو باه

موضوع بدهی

موضوع بدهی
بابت خرید تضمی ی گ دم
بابت خرید تضمی ی جو
بابت خرید تضمی ی ذا
پرداخت بدهی بابت خرید تضمی ی ذا سا 13۹4

( )8قااا و بودجااه سااا  13۹6کاال کشااوا و پرداخاات سااود اوااق و صااکوک دا ادیااف
 600000-3تحت ع وا «سود اوااق مشااکت و سایر اوااق بهاداا م اشر شده» به مبلغ بیست
هزاا میلیااد ( )20.000.000.000.000ایا دا جدو شامااه ( )۹قاا و ماذکوا م ظاوا شاده

( -6قسمت دوم)
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است.

استان مازندران

بخشی از اس اد دایافای توسط شرکتهای برق م طقاهای باه مبلاغ دویسات و اوزده

دا محدوده اسیدگیها ،دا مصرف م ابع موضوع این ب د مواادی به شرح زیر مشااهده
شده است:

میلیااد و چهااصد و شصت و ه میلیو ( )21۹.46۹.000.000ایا و آب م طقاهای ماز اداا

استان مركزي

به مبلغ یکصد و پ جاه و چهاا میلیااد و هشاصاد میلیاو ( )1۵4.800.000.000ایاا جهات

دا شگاه علوم پزشکی و خدما بهداشای ،داما ی اساا مرکزی ،مبلغ بدهی پیما کااا
خود اا به میزا هشااد و ی

مصااف سا جاای پرداخت شده است.
دا شگاه علوم پزشکی و خدما بهداشای ،داما ی ماز داا مبلغ چهال و اه میلیاااد و

میلیااد و یکصد و پ جاه و دو میلیو ( )81.1۵2.000.000ایا

بیش از مبلغ واقعی اع م و دا قبا آ اس اد خزا ه موضوع این ب د اا دایافت و مصرف موده

هصد و هفااد میلیو ( )4۹.۹70.000.000ایا و دا شگاه علوم پزشکی و خادما بهداشاای،

است.

داما ی بابل مبلغ وزده میلیااد و هصاد و پ جااه میلیاو ( )1۹.۹۵0.000.000ایاا از اسا اد

استان گیالن

خزا ه این تبصره اا بدو وجود بدهی ،دایافت و مصرف مودها د.

سازما جهادکشاوازی اساا مبلغ چهااصد و یازده میلیاااد و چهااصاد و اود و یا

استان آذربايجانشرقی

میلیو ( )411.4۹1.000.000ایا  ،ادااه کل ز دا ها و اقداما تامی ی و تربیای اسااا مبلاغ

دا شگاه تبریز دا صوا های مالی خود مبلغ وزده میلیااد ( )1۹.000.000.000ایاا از

احمر اساا مبلغ پ جاه میلیاااد و

اس اد این تبصره اا به صوا ما ده وجوه مصرف شده م عکس موده ،لیکن مبلغ مذکوا اا باه

بیست و دو میلیااد ( )22.000.000.000ایا  ،جمعیت ه

هفاصد و چهل میلیو ( )۵0.740.000.000ایا و شرکت آب و فاض ب گی

مبلغ شاا زده

پیما کااا برای کااکرد سا  13۹6واگذاا موده است.

میلیااد و ه میلیو و پا صد و شصت و شش هزاا ( )16.00۹.۵66.000ایا از اسا اد موضاوع

دا شگاه شهید مد ی مبلغ چهل و دو میلیااد ( )42.000.000.000ایا از طریاق وزاا

این تبصره اا بدو وجود اس اد و مدااک اثبا ک ده بدهی دا وجه پیما کاااا طارف قارااداد

علوم ،تحقیقا و ف اوای اس اد صکوک اجااه {شامل هجده میلیااد ( )18.000.000.000ایاا

صادا مودها د.

قدی و بیست و چهاا میلیااد ( )24.000.000.000ایا غیر قدی} دایافات ماوده کاه مبلاغ
( -7قسمت دوم)
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سیزده میلیااد و یکصد و هشااد و سه میلیو و هفاصد و ود و پ ج هازاا ()13.183.7۹۵.000

مروااید سدید و شرکت واحد اتوبوساا ی تباریز پارداخت ماوده است.

ایا اا باابت پرداخت بدهی حقالادایس اساتید و مبلغ ساه میلیاااد و چهااصاد و ده میلیاو

استان كرمانشاه

ادااه کل ااه و شهرسازی اساا کرما شاه مبلغ بیست و سه میلیااد و هشاصاد و چهال

( )3.410.000.000ایا اا بابت بدهی هزی ه طبخ غذا به شرکت مروااید سدید گین پرداخات

میلیو ( )23.840.000.000ایا از اس اد دایافای اا علیاغم عدم پیشرفت فیزیکای پارو ه و

موده است.
دا شگاه مراغه مبلغ چهل و ه میلیااد ( )4۹.000.000.000ایا از طریق وزاا علاوم،
تحقیقا و ف اوای اس اد صکوک اجااه {شامل بیست و هشات میلیاااد ()28.000.0000.000
ایا قدی و بیست و ی

میلیااد ( )21.000.000.000ایا غیر قدی} دایافت موده که مبلغ

هصد و شصت و چهاا میلیو و یکصد و هشااد و هفت هازاا ( )۹64.187.000ایاا اا بابات

عدم میبایست کااکرد پیما کاا تا پایا شهریوا ماه  ،13۹6جهات ساپرده حسان ا جاام کااا
دایافاات م اوده اساات .همچ ااین مبلااغ ی ا

میلیااااد و سیصااد و بیساات و هفاات میلیااو

( )1.327.000.000ایا بدو اجرای کامل عملیا پرو ه ،بیمه سهم کاافرما محاسبه و معاد
آ اس اد خزا ه به سازما تأمین اجاماعی تحویل شده است.
ادااه کل جهادکشاوازی اساا مبلاغ ده میلیاااد و چهااصاد و چهال و چهااا میلیاو

هزی ههای سا  13۹۵دا وجه اشخاص ذی فاع و ادااه پسات مراغاه پرداخات و مبلاغ هفات
میلیااد و هفت میلیو و هشاصد و سیزده هازاا ( )7.007.813.000ایاا اا باه ع اوا ما اده

( )10.444.000.000ایا از اس اد دایافای اا بدو اجرای کامل عملیا پرو ه ،جهات ساپرده

وجوه مصرف شده به سا بعد م اقل موده است.

حسن ا جام کاا قرااداد محاسبه و پرداخت موده است .مبلغ چهاا میلیااد و هشاصد و هشااد و

دا شگاه ص عای سه د مبلغ هفده میلیااد و هصد میلیاو ( )17.۹00.000.000ایاا از

پ ج میلیو ( )4.88۵.000.000ایا از اس اد دایافای اا بدو اجرای کامل عملیا پرو ه بابت

طریااق وزاا علااوم ،تحقیقااا و ف اااوای اساا اد صااکوک اجااااه {شااامل ااه میلیااااد

بیمه سهم کاافرما محاسبه و معاد آ اس اد خزا ه به ساازما تاأمین اجامااعی تحویال داده

( )۹.000.000.000ایااا قاادی و هشاات میلیااااد و هصااد میلیااو ( )8.۹00.000.000ایااا

است .همچ ین مبلغ سی و شش میلیااد و ششصد و پ جااه و اه میلیاو ()36.6۵۹.000.000

غیر قدی} دایافت موده که مبلغ هشت میلیااد و چهااصد و هفااد و دو میلیاو و ششصاد و

ایا اس اد موضوع این تبصره بدو اجرای کامل پرو ه به ام پیما کاا صاادا و تحویال شاده

بیست و پ ج هزاا ( )8.472.62۵.000ایااا اا بابت هزی ههای جااای دا وجاه شارکتهاای

است.

( -8قسمت دوم)
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دا شگاه علوم پزشکی و خدما بهداشای ،داما ی کرما شاه ،مبلغ سیصد و هشااد و سه
میلیااااد و چهااصااد و هفااااد میلیااو ( )383.470.000.000ایااا باارای هفاات طاارح تملا
داااییهای سرمایهای بدو وجود دا ساما ه سماد ،به ع وا بادهی باه با ا
موده که بر اساس براسیها ،هیچگو ه بدهی مسجل به با

میلیااد و پا صد و پ جاه میلیو و چهااصد و سیزده هزاا ( )6.۵۵0.413.000ایا بوده و کلیاه

صااداا ثبات

اس اد دایافای به شهرداای واگذاا شده است.
دا شگاه شهید باه ر کرما جهت تسویه بدهی خود به پیما کااا اقدام به دایافت مبلغ

مذکوا وجود داشاه است.

چهل و دو میلیااد ( )42.000.000.000ایا اوااق صکوک اجاااه از وزاا علاوم ،تحقیقاا و

استان فارس

جهت اجرای طرحهای تمل

موده است دا حالی که میزا بدهی مسجل به شهرداای مذکوا دا ساا  13۹۵مبلاغ شاش

داااییهای سرمایهای پا زده ( )1۵شهرداای اساا  ،مبلاغ

ف اوای موده که به پیما کااا ذیربط واگذاا مایاد دا صاواتی کاه قاب ً (طای ساا )13۹۵

بیست و پ ج میلیااد و یکصد میلیو ( )2۵.100.000.000ایا اس اد خزا ه بدو وجاود بادهی

بدهیهای مسجل دا شگاه به پیما کااا مذکوا از محل سایر م ابع دا شگاه تسویه گردیده بود.

به پیما کاا ذی فع ،صادا گردیده که شهرداایهای مذکوا اأساً اس اد فوقالذکر اا دایافت و زد

استان سیستان و بلوچستان

خود گهداای مودها د .همچ ین بهم ظوا اجرای طرحهای تمل

مبلغ هصد و چهااده میلیااد و هفاصاد و پ جااه و یا

داااییهای سرمایهای بارای

میلیاو ()۹14.7۵1.000.000

بیست و پ ج ( )2۵شهرداای اساا مبلغ سی و دو میلیااد و سیصد میلیو ()32.300.000.000

ایا از اس اد خزا ه اس می به م ظوا تسویه مطالبا شهرداایها از دساگاههای اجرایی بابات

ایا اس اد خزا ه بدو وجود بادهی باه پیما کااا ذی فاع ،صاادا گردیاده کاه مطاابق اعا م

اجرای احکام مواد ( )77و ( )100قا و شهرداایها با اع م میزا بدهی هار دسااگاه توساط

شهرداایهای مذکوا ،طرحهای مواد اشااه از طریق م ابع داخلای شاهرداایهاا اجارا شاده و

شهرداای ،مساقیماً پس از مبادلاه موافقا اماه باا ساازما بر اماه و بودجاه اسااا دا اخایااا

شهرداایها ااساً اس اد فوقالذکر اا دایافت مودها د.

شهرداایهای سطح اساا قراا گرفاه که میزا بادهی تساویهشاده مرباو باه هار یا

استان كرمان

دساگاههای اجرایی تعیین و مشخص شده و مدااکی دا بر تسویه آ یز ااائه گردیده است.

دا شگاه شاهید بااه ر کرماا مبلاغ سایزده میلیاااد و دویسات و سای و اه میلیاو
( )13.23۹.000.000ایا اس اد خزا ه جهت تسویه بدهی خود باه شاهرداای کرماا دایافات

از

شرکت آب و فاض ب اساا علیاغم وجود بدهی دا یکی از طارحهاای خاود ،اسا اد
خزا ه دایافای به مبلغ ود و هشت میلیااد و چهااصد و هفااد و دو میلیو و هفاصد و بیست و

( -۹قسمت دوم)
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سه هزاا ( )۹8.472.723.000ایا اا دا سایر طرحهای غیرمرتبط مصرف موده است.

استان اردبیل

دا ااساای مفاد این تبصره ،بین سازما بر امه و بودجه اساا و شهرداایهای اسااا

استان همدان

دا شگاه پیام وا اساا مبلغ ده میلیااد ( )10.000.000.000ایا از اس اد دایافای اا به

از محل طرح «بهبود عبوا مروا شهری» مبلغ دویست و سی و پ ج میلیااد و سیصد و پ جااه و

بدهیهای غیرمرتبط با طرحهای خود از جمله پرداخت بدهی سایر واحدهای پیام وا دا ساطح

دو میلیو ( )23۵.3۵2.000.000ایا مبادله موافقا امه صوا گرفاه کاه باا مفااد مااده ()1۹

کشوا واگذاا موده است.

قا و بر امه و بودجه (با شرح فعالیتهای طرح مذکوا) مغایر دااد .سازما بر اماه و بودجاه

دا شگاه بوعلی سی ا همادا مبلاغ پا ج میلیاااد و هفاصاد و پ جااه و هفات میلیاو

اساا می بایست ضمن حذف اعابااا تمل

داااییهای سرمایهای از طرحهای مذکوا ،سبت

( )۵.7۵7.000.000ایا از اس اد دایافای اا جهت خرید ا شعاب آب به شارکت آب و فاضا ب

به مبادله موافقا امه با دساگاههای اجرایی از محل اعابااا تمل

اساا واگذاا موده است.

این تبصره برای پرداخت بدهیهای دولت اقدام می مود.

شرکت آب و فاض ب اساا همدا مبلغ پ جاه و سه میلیااد و دویست و شصت و سه

داااییهاای ماالی موضاوع

دا محدوده براسیها ،تمام بدهیهای دساگاههای اجرایی اع مشاده باه خزا اه معاین

میلیو ( )۵3.263.000.000ایا از اس اد دایافای اا بدو وجود بدهی به شهرداایهای اساا

اساا و سازما بر امه و بودجه کشوا توسط شهرداایهای سطح اساا  ،به صاوا بارآوادی

دا قالب تفاهم امهای مب ی بر تسویه بدهیهای آتی واگذاا موده است.

(ادعای شهرداایها) بوده و بدو اتکا به اس اد و مدااک ماقن میباشد.

شرکت آب و فاض ب اساا همدا مبلغ بیست و پ ج میلیااد و هصد و پ جاه و هشت

علیاغم ای که گواهی اوااق اسا اد خزا اه اسا می (ساخاب  )7از طارف وزاا اماوا

میلیو ( )2۵.۹۵8.000.000ایا از اس اد دایافای اا جهت طرح ایجاد تاسیسا فاض ب شهر

اقاصادی و دااایی و با

از

تویسرکا  ،بابت ایجاد تعهد جدید دا سا  13۹۵م جمله کااهای پیما کاای و خرید تجهیزا

شهرداایها ،گواهی تسویه بدهی دساگاه اجرایی صادا شده است.

مصرف موده است.

استان قزوين

ملی به شاهرداایهاای اسااا ااائاه شاده ،لایکن دا های یا

ادااه کل جهادکشاوازی اساا  ،مبلغ شصات میلیاااد ( )60.000.000.000ایاا اسا اد
( -10قسمت دوم)
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دایافای جهت طرح کم های ف ی و اعاباای اا بدو وجود بدهی دایافت و طی تفاهم امهای

استان البرز

شرکت توزیع یروی برق اساا ماعاقب اب غ اعاباا موضوع ماده ( )7۵قا و محاسبا

با ص دوق حمایت از توسعه بخش کشاوازی ،اس اد اا دا اخایاا ص دوق مذکوا قراا داده و مقرا
شده که وجه دایافای از محل اس اد خزا ه دا سراسید توسط ص دوق به صوا مساقیم و قداً

عمومی کشوا از محل اسا اد خزا اه اسا می موضاوع ایان تبصاره باه تااایخ  13۹6/2/1۵و

جهت داابسای کرد باغا ا گوا به کشاوازا پرداخت گردد.

اخاصاص مبلغ چهل و چهاا میلیو و دویست و بیست و پا ج هازاا ( )44.22۵.000ایاا باه

استان خراسانجنوبی

شرکت مذکوا ،اقدام به معرفی ( )8فقره از مطالبا پیما کااا پرو ههاای زیرسااخت مساکن

مبلغ تخصیصیافاه به دا شگاه بیرج د مازاد بر اقم بدهی اع مشده از ساوی دسااگاه

مهر ،اجراشده دا سا  13۹6بدو ثبت دا ساما ه سماد به دسااگاه مرکازی ماباوع ماوده و

اجرایی دا ساما ه سماد بوده است .دا شگاه بیرج د دا قالب اعابااا اب غی موضوع ماده ()7۵

ماعافب آ شرکت توا یر سبت به تأدیه مبلغ سی و ی

میلیو و هشاصد و پ جاه و دو هازاا

قا و محاسبا عمومی کشوا مبلغ سی و پ ج میلیاااد و پا صاد میلیاو ()3۵.۵00.000.000

( )31.8۵2.000ایا مطالبا پیما کااا معرفیشده از محل اس اد موضوع این تبصاره و مبلاغ

دااایایهاای

قادی دا تااایخ

ایا دایافت موده که بابت تسویه بدهی عملیا سا  13۹۵طرحهاای تملا

دوازده میلیو و سیصد و هفااد و سه هزاا ( )12.373.000ایاا باه صاوا

سرمایهای خاود مبلاغ سای و ساه میلیاااد و هفاااد میلیاو و دویسات و پ جااه و اه هازاا

سراسید اس اد ( )13۹6/8/22اقدام موده است .فرای اد پاذیرش و واگاذاای اسا اد فاوقالاذکر

( )33.070.2۵۹.000ایا دا وجه افراد ذی فع پرداخت موده است.

توسط شرکت توا یر ا جام پذیرفاه است.

خزا هداای کل کشوا دا اجرای این تبصره سبت به صدوا مبلغ پ جاه میلیااد و یکصاد

موااد

و هفااد و پ ج میلیو ( )۵0.17۵.000.000ایا اس اد خزا ه اس می بابت اجرای طارح شامااه
 1۵0200100۵با ع وا «زیرساخت مسکن مهر -سهم دولت» برای ( )۵پیما کاا معرفایشاده

فوق مبین عدم رعاي

مفاد حکم اين تبصره میباشد.

شایا ذکر است ،هیچگو ه تکلیفی به با
خرید اوااق این تبصره شده است.

از سوی شرکت توزیع یروی برق اساا بدو اخذ تاییدیه ثبت اط عا بادهیهاا دا سااما ه
سماد اقدام موده است.
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