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تفريغ تبصره ()7

تبصره ()7
تفريغ بند (الف)

بند (الف)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراجكننده سنگآهن كه پروانه بهرهبرداري آنها به

با توجه به گزارش تفريغ بند ( )55ماده واحده قانون بودجده سدا  1392كدل كشدور،

نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميددرو) و شدركتهاي تابعده اسدت

تبصره ( )10ماده واحده قوانين بودجه سا هاي  1393و  1394كل كشدور و تبصدره ( )7مداده

موظفند بدهي حقانتفاع پروانه بهدرهبدرداري از معدادن قدوا تدا پايدان سدا ( 1395موضدوع

واحده قانون بودجه سا  1395كل كشور ،عملکرد اشخاص موضوع اين بند با اعما واريدزي

بند ( )55ماده واحده قانون بودجه سا  1392كل كشور ،تبصره ( )10قدوانين بودجده سداههاي

بابت بدهي حقانتفاع در سا هاي مذكور و مباهغ واريزشده به رديف درآمدي  130419در سا

 1393و  1394كل كشور و تبصره ( )7قانون بودجه سا  1395كل كشور) را به حساب درآمد

 1396توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به شدر جددو

عمومي رديف  130419جدو شماره ( )5اين قانون نزد خزانهداري كل كشور پرداخت كنند.

شماره ( )1است:

جدو شماره ()1
رديف
1
2

(مباهغ به هزار ريا )

عنوان شخص حقیقی
يا حقوقی (بهرهبردار)
شركت معدني و صنعتي چادرملو
شركت معدني و صنعتي گلگهر
جمع كل

میزان بدهی بابت حقانتفاع پروانه بهرهبرداری تا پايان سال  1395موضوع
بند ( )55ماده واحده

تبصره ( )10ماده واحده

تبصره ( )10ماده واحده

تبصره ( )7ماده واحده

قانون بودجه سال * 1392
4.203.562.655
3.912.765.448

قانون بودجه سال * 1393
4.996.216.424
2.385.108.417

قانون بودجه سال 1394
1.473.056.953
1.498.090.433

قانون بودجه سال 1395
0
0

10.672.836.032
7.795.964.298

8,116,328,103

7,381,324,841

2,971,147,386

0

18,468,800,330

جمع

وصولی سازمان توسعه و نوسازی

مبلغ واريزشده به

معادن و صنايع معدنی ايران

رديف درآمدی 130419

بابت بدهی موضوع اين بند

در سال 1396

3.231.000.000
1.840.000.000

1.000.000.000
0

7.441.836.032
5.955.964.298

5.071.000.000

1,000,000,000

13.397.800.330

مانده بدهی در
پايان سال 1396

* علت اختالف ارقام مندرج در جدو قوا با گزارشات تفريغ بودجه سا هاي مذكور ،ناشي از واريز بخشي از بدهيها توسط شركتهاي مندرج در جدو قوا در سا هاي بعد به حساب خزانه ميباشد.

واريز بخشي از بدهي شركتهاي استخراجكننده سنگآهن موضوع اين بند بده حسداب
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صدنايع معددني ايدران (ايميددرو) و هم ندين ماندده بددهي
شركت هاي مذكور در پايان سا  1396كه به حساب رديف درآمدي  130419واريز نگرديدده،
مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

( -1قسمت دوم)
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سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از مباهغ وصوهي موضوع اين بندد

سوي سازمان موصوف،

مبین عدم رعايت قوانین و مقررات مربوط است.

مبلغ يکهزار ميليارد ( )1.000.000.000.000ريا را به حساب رديف درآمدي  130419واريدز

شايان ذكر است ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مبلغ چهارصدد

و مابقي به مبلغ چهارهزار و هفتاد و يک ميليدارد ( )4.071.000.000.000ريدا را بده حسداب

ميليارد ( ) 400.000.000.000ريا از وجوه مدوردنرر (اسدتردادي) را مصدرف و مبلدغ دويسدت

رديف درآمدي  ،130408موضوع ماده ( )12قانون اصال قانون معادن بابت حقوا دوهتي خود

ميليارد ( )200.000.000.000ريا را به حساب خزانه معين استان يزد واريز نموده كه در قاهب

واريز نموده

ساير منابع ،صرف ير هاي عمراني استان شده است.

كه مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

عملکرد ماهي رديف درآمدي  130419به شر جدو شماره ( )2است:
جدو شماره ()2
شماره
طبقهبندی
130419

خزانهداري كل كشور مابقي مبلغ واريزي به حساب رديف درآمدي  130419را نيدز بده
(مباهغ به هزار ريا )

عنوان درآمد
درآمد حاصل از حقانتفاع پروانه بهرهبرداري

پیشبینی
12.000.000.000

وصول طبق
لیست خزانه
* 103.796

وصول طبق

حساب رديف درآمدي  160101تحت عنوان «درآمدهاي متفرقه» واريز و اعما حساب نموده

درصد

تحقق
تفريع
8/3 1.000.000.000

كه

* مبلغ مزبور ناشي از اشتباه واريزي ميباشد.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مستند به تواققنامه سدا 1395
بين سدازمان مدذكور و خزاندهداري كدل كشدور مبندي بدر اسدترداد وجدوه واريدزي ،در تداري
 1396/2/11درخواسدت اسدترداد مبلدغ ششصدد ميليدارد ( )600.000.000.000ريدا از وجددوه
واريزي به حساب خزانهداري كل كشور را ارائه و خزانه نيدز ايدن مبلدغ را بده سدازمان مدذكور
مسترد نموده است .بر اساس پيگيريهاي ديوان محاسبات كشور ،خزانهداري كل كشدور يدي
چهار ( ) 4ققره مکاتبه ،از سازمان درخواست عودت وجوه مزبدور را نمدوده كده اقددامي در ايدن
خصوص صورت نگرقته است؛ عودت وجوه توسط خزانهداري كدل كشدور و عددم اعداده آن از
( -2قسمت دوم)

مبین عدم رعايت حکم اين بند است.
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تفريغ بند (ب)

بند (ب)
گمرك جمهوري اسالمي ايران مکلف است نسبت به استرداد حقوا ورودي مواد و قطعدات

وزارت امور اقتصاد ي و دارايي (اداره كدل خزانده) بده منردور انتدام تکداهيف مقدرر در

وارداتي كه در كاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرقتهاند ،موضوع مواد ( )66تدا ( )68قدانون امدور

اين بند و بر اساس بند (پ) ماده ( )38قانون رقع موانع توهيد رقابتپذير و ارتقاي نردام مداهي

گمركي مصوب  1390/8/22ظرف مدت پانزده روز از محلتنخواه درياقتي از خزانه كه تا پايان سدا

كشور  ،بازپرداخت حقوا و عوارض گمركدي مدازاد بدر ميدزان مقدرر در وجده ذينفعدان را بندا

تسويه مينمايد ،اقدام كند.

به درخواستهاي اخذ تنخواهگردان از سوي ذيحسدابي گمدرك جمهدوري اسدالمي ايدران در
قاهب مفاد ماده ( )49قانون محاسبات عمومي كشدور (اضداقه دريداقتي و يدا اشدتباه واريدزي)
به صورت تنخواه گردان رد وجوه اضاقه درياقتي بابت استرداد حقوا ورودي كاالهاي وارداتدي
از همان مواد و قطعات وارداتي تأمين و در اختيار ذيحسابي گمرك جمهدوري اسدالمي ايدران
قرار داده است .با عنايت به اينکه تأديه مطاهبات ذينفعان ،مستلزم رعايدت برخدي از ضدوابط و
شرايط و داراي سازوكارهاي اجرايي مختلفي ميباشد ،هذا بررسيهاي بهعمل آمدده حاكيسدت
كه به دهيل يوالني بودن قرآيند كدار تدا صددور حکدت اسدترداد ،عمدالً رعايدت مهلدت مقدرر
در مفاد اين بند امکان پذير نبوده و گمرك جمهوري اسالمي ايران و هم نين گمركات اجرايي
كشور در برخي از موارد عليرغت پيگيريهاي انتامياقته موقق به استرداد مباهغ درخواستشده
در وجه ذينفعان در مهلت قانوني مذكور نگرديدهاند كده
است.

( -3قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مفاد حکم اينن بنند

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

علي هذا با عنايت به اينکه حکت قدوا يدي سدنوات اخيدر در قدوانين بودجده سدنواتي
تکرار گرديده و اجراء نشده ،هذا موارد عدم رعايت حکت موصوف در عدم تاديه وجه يي پانزده
( )15روز ،مورد اقدام قانوني قرار گرقته است.
شايان ذكر است ،با توجه به ابهام در مبدد محاسدبه پدانزده ( )15روز منددرج در حکدت

جمهوري اسالمي ايران انتام شده كه ايالعات آن به شر جدو شماره ( )1ميباشد:
(مباهغ به هزار ريا )

جدو شماره ()1
مبلغ دريافتی از خزانهداری كل

مبلغ پرداختی بابت

مبلغ برگشتی به

گیرنده حواله
رديف
كشور توسط ذيحسابی مركز استرداد حقوق ورودی خزانه بابت تسويه
5.408.439
1.001.872.795
1.556.431.011
 1ذيحسابي گمرك جمهوري اسالمي ايران
549.149.777
 2ذيحسابي گمركات استانها
جمع

1.556.431.011

1.551.022.572

5.408.439

اين بند (از زمان درخواست صادركننده يا زمان تأييد اسدناد مربدوت توسدط گمدرك جمهدوري
عملکرد ادارات كل گمركات استانها به شر جدو شماره ( )2ميباشد:

اسالمي ايران) ،بنا به پيشنهاد ديوان محاسبات كشور مفاد حکت بندد مشدابه در قدانون بودجده

جدو شماره ()2

سا  1397كل كشور اصال گرديده و «تأييد اسناد مربوت توسط گمرك جمهدوري اسدالمي
ايران» به عنوان مبد مهلت پانزده ( )15روزه تعيين شده است.
يي سا  1396ذيحسابي گمرك جمهوري اسالمي ايران بده منردور اسدترداد حقدوا
ورودي كاالهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتدي موضدوع مدواد ( )66تدا ( )68قدانون
امور گمركي از يريق ذيحسدابي گمدرك مركدز و يدا ادارات كدل گمركدات اسدتانهدا ،اقددام
نموده است .خزانهداري كل كشور مبلغ يک هزار و پانصد و پنتاه و شد

ميليدارد و چهارصدد

و سي و يک ميليون و يازده هزار و يکصد و چهارده ( )1.556.431.011.114ريا به ذيحسابي
ستاد مركزي گمرك جمهوري اسالمي ايران پرداخت نموده و قرآيند تسويه با خزانهداري كدل
كشددور ،پدد

رديف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 13

از مستردشدددن وجدده ذينفعددان ،در انتهدداي سددا توسددط ذيحسددابي گمددرك

( -4قسمت دوم)

(مباهغ به هزار ريا )
نام استان 

مركزي
گيالن 
مازندران
آذربايتانشرقي 
آذربايتانغربي 
خوزستان 
قارس 
خراسانرضوي 
اصفهان
هرمزگان 
زنتان 
يزد 
قزوين 
جمع 

مبلغ دريافتی از
ذيحسابی گمرک ايران 
 254.501
 27.971.214
 3.551.715
 6.235.634
 8.413.769
 110.467.545
 2.409.862
 8.601.410
874.233
361.829.193
15.329.787
2.827.338
 383.576
 549.149.777

مبلغ پرداختی بابت
استرداد حقوق ورودی 
 254.501
 27.971.214
 3.551.715
 6.235.634
 8.413.769
 110.467.545
 2.409.862
 8.601.410
874.233
361.829.193
15.329.787
2.827.338
 383.576
 549.149.777
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تفريغ بند (ج)

بند (ج)
وزارت صنعت ،معدن و تتارت موظف است نسبت به وصو خاهص هرگونه وجوه دريداقتي

وزارت صنعت ،معدن و تتارت در راستاي ايفاي وظايف مقرر در اين بند جهت تعيين و

شركت دخانيات ايران بابت تمامنگاشت (هوهوگرام) و ساير حقوا انحصدار محصدوالت دخداني از

محاسبه خاهص وجوه درياقتي شركت دخانيات ايدران بابدت تمدامنگاشدت (هوهدوگرام) و سداير

تاري  1391/4/27تا  1392/12/28بر اساس گزارش حسابرسي و هم نين درآمدهاي حاصدل از

حقوا انحصار محصدوالت دخداني از تداري  1391/4/27تدا  1392/12/28بدر اسداس گدزارش

صدور متوزها و هرگونه حقوا دوهتي درياقتي بابت واردات و توهيد محصوالت دخاني يدي سدا

حسابرسي ،نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسي در تاري  1396/6/21اقدام نموده است.

 1396اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كدل كشدور موضدوع رديدف

سازمان حسابرسي يي گزارش مورخ  1397/5/24خاهص بدهي شركت دخانيات ايدران در مددت

 130421جدو شماره ( )5اين قانون واريز كند.

زمددان قددوااهددذكر را مبلددغ سيصددد و هفتدداد و هفددت ميليددارد و هفتصددد و يددک ميليددون
( )377.701.000.000ريا تعيين و اعالم نموده است.
وزارت صنعت ،معدن و تتارت در راستاي اجراي حکت قسمت اخيدر ايدن بندد اقددام بده
وصددو درآمدددهاي حاصددل از صدددور متوزهددا و هرگوندده حقددوا دوهتددي بابددت واردات و توهيددد
محصوالت دخاني در سا  1396به شر جدو شماره ( )1نموده است:
(مباهغ به هزار ريا )
جدو شماره ()1
صدور حقوق دولتی دريافتی بابت حقوق دولتی دريافتی بابت
شماره
جمع
عنوان دستگاه اجرايی
مجوز واردات محصوالت دخانی تولید محصوالت دخانی
طبقهبندی
817.901.260
734.475.444
83.057.566
 15500001وزارت صنعت ،معدن و تتارت 368.250

درآمدهاي وصوهي به حساب رديف درآمدي  130421بدا عندوان «درآمدد وزارت صدنعت،
معدن و تتارت بابت حقوا انحصار محصوالت دخاني» نزد خزانهداري كل كشور واريز شده كده
عملکرد ماهي رديف درآمدي مذكور به شر جدو شماره ( )2است:
( -5قسمت دوم)
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جدو شماره ()2
شماره

عنوان درآمد

طبقهبندی
130421

(مباهغ به هزار ريا )
پیشبینی

درآمد وزارت صنعت ،معدن و تتارت بابدت حقدوا
2،000،000،000
انحصار محصوالت دخاني

وصولی طبق

وصولی

درصد

لیست خزانه

طبق تفريغ

تحقق

817،901،260

817،901،260

41

دهيل عدم تحقق كامل درآمد قوااهذكر ،عدم واريز حق انحصار توهيدد بده حسداب خزانده
توسط شركت

دخانيات ايران ميباشد كه مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

( -6قسمت دوم)
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تفريغ بند (د)

بند (د)
سازمان امور ماهياتي كشور مکلف است كليه درآمدهاي وصوهي موضوع ماده ( )73قدانون

سازمان امور ماهياتي كشور در اجدراي مداده ( )73قدانون برنامده پنتسداهه ششدت توسدعه

برنامه ششت توسعه تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد ( )13.330.000.000.000ريدا را

اقتصادي ،اجتماعي و قرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،نسبت به اخذ ماهيات بدر مصدرف سديگار

وصو و به رديف درآمدي  110515نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايدد .صدد درصدد ()%100

اقدام نموده است .ايالعات مربوت به عملکرد اين بند به شر جدو شماره ( )1است:

درآمدهاي حاصل ،از محل رديدف  *530000-92در اجدراي حکدت تبصدره مداده مدذكور هزينده
ميگردد.
وزارت صنعت ،معدن و تتارت موظف است امکان دسترسي برخط سازمان امدور ماهيداتي
كشور به سامانه (سيستت) ايالعاتي واردات ،توهيد و توزيع سديگار و اندواع محصدوالت دخداني را
قراهت نمايد.
جدو شماره ()1
مقدار تولید بر اساس
مبلغ وصولشده
مبلغ قابلوصول
مبلغ فروش
نوع كاال
گزارش شركت دخانیات
1.162.058
1.399.483
13،994،830
779،500،000
توهيد داخل
15.795
15.795
78،975
توهيد مشترك
سيگار
(پاكت)
7.885.800
7.885.800
31،543،200
1،680،300،000
توهيد داخلي با نشان بيناهمللي (برند)
226.321
565،802
163،536،000
وارداتي
*** 124.152
توتون پيپ وارداتي
1.685.727
%40
4،214،318
* 17.963.608
توتون پيپ
تنباكو وارداتي
و تنباكو
 **توتون پيپ توهيد داخل
(كيلو)
3.461
3.461
%10
34،610
2،320،000
تنباكو توهيد داخل
9.191.266
11.216.587
50.431.735
جمع
* با توجه به عدم تفکيک توتون و تنباكوي وارداتي ،مقدار توتون و تنباكوي وارداتي به صورت سرجمع درج شده است.
** بر اساس ميزان قروش ابرازي شركت مذكور در سا  1396كه به مبلغ سي و چهار ميليارد و ششصد و ده ميليون ( )34.610.000.000ريا ميباشد به نرخ ده درصد ( )%10حکت ماده ( )73قانون برنامه پنتساهه ششت توسعه ،ماهيات آن وصو گرديده است.
*** با توجه به عدم تفکيک مبلغ وصوهي سيگار وارداتي و توتون و تنباكوي وارداتي ،مبلغ آنها به صورت سرجمع در ستون مبلغ وصو شده درج گرديده است.
مقدار تولید بر اساس گزارش
سازمان امور مالیاتی كشور
747.466.901
3.948.862
1.389.772.524
166.064.250

* در جدو شماره ( )9قانون بودجه سا  1396كل كشور ،رديف متفرقه  530000-87تحت عنوان «اعتبارات موضوع ماده ( )73قانون برنامده
ششت توسعه به نسبت ( )%50سهت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي )%30( ،سهت وزارت ورزش و جوانان و ( )%20سدهت وزارت آمدوزش و
پرورش» به عنوان رديف اعتباري موضوع اين بند ،پي بيني شده است.

( -7قسمت دوم)

نرخ
مالیات
%10
%20
%25
%40

(مباهغ به ميليون ريا )
مبلغ واريزی به حساب
رديف درآمدی 110515
751.583
13.306
6.686.209
124.152
3.461
7.578.711
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در خصوص جدو شماره ( )1موارد زير قابل ذكر است:

( )1.399.483.000.000ريا ماهيات قابلوصو سيگار توهيد داخل ،ميدزان يدک هدزار و يکصدد

 -1با عنايت به تعريف ارائهشده براي توهيد مشدترك* توسدط سدازمان برنامده و بودجده

شصت و دو ميليارد و پنتاه و هشت ميليون ( )1.162.058.000.000ريا آن وصو و مدابقي آن

كشور در اجراي قانون بودجه سا  1395كل كشور و ماهيدت شدركت دخانيدات ايدران (كده بده
بخ

وصو نگرديده است.

خصوصي واگذار گرديده است) توهيد مشترك در حا حاضر قاقد عملکرد مديباشدد .وزارت

 -3ماهيات قابلوصو  ،مبلغ يازده هزار و دويست و شانزده ميليدارد و پانصدد و هشدتاد و

صنعت ،معدن و تتارت در سا  1396مکاتبهاي با دبير هيأت دوهت جهدت ارائده تعداريف جديدد

هفت ميليون ( )11.216.587.000.000ريا بوده كه از اين رقت مبلغ نه هدزار و يکصدد و ندود و

توهيد داخلي ،مشاركتي و توهيد با نام و نشان بيناهمللي (برند) انتدام داده هديکن پاسدخي در ايدن

يک ميليارد و دويست و شصت و ش

ميليون ( )9.191.266.000.000ريا وصو و مدابقي بده

خصوص ارائه نشده است .شايان ذكر است ،سازمان امور ماهياتي كشور بر اساس تعريف ارائه شده

مبلغ دو هزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و بيست و يک ميليون ( )2.025.321.000.000ريا

براي توهيد مشترك توسط سازمان مذكور ،ماهيات را محاسبه نموده است.

وصو نشده است.

 -2ارزش ماهيات بر اقالم وارداتي (سيگار ،توتون پيپ و تنباكو) جمعأ به مبلغ يک هدزار و

موارد مندرج در بندهاي ( )2و ( ،)3مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

نهصد و دوازده ميليارد و چهل و هشت ميليون ( )1.912.048.000.000ريا ميباشد كده از ايدن

سازمان امور ماهياتي كشور ،نسبت به واريز وجدوه موضدوع ايدن بندد بده حسداب رديدف

ميزان ،مبلغ يکصد و بيست و چهار ميليارد و يکصدد و پنتداه و دو ميليدون ()124.152.000.000

درآمدي  110515با عنوان «ماهيات بر مصرف سيگار» اقدام نموده كه عملکرد ماهي آن به شدر

ريا وصو و به حساب خزانه واريز شده و مابقي به مبلغ يک هزار و هفتصدد و هشدتاد و هفدت

جدو شماره ( )2است:

ميليارد و هشتصد و نود و ش

ميليون ( )1.787.896.000.000ريا در سا  1396وصو نشدده

است .هم نين از مبلغ يک هزار و سيصد و نود و نه ميليارد و چهارصدد و هشدتاد و سده ميليدون

(مباهغ به هزار ريا )

جدو شماره ()2
شماره

عنوان

طبفهبندی
110515

رديف درآمدی
ماهيات بر مصرف سيگار

* ابالغیه مورخ  1395/7/11سازمان برنامه و بودجه كشور:
تولید مشترک :توهيد سيگار برند خارجي كه صاحب برند توهيد خود را از يريق عقد قرارداد مشاركت يا اجاره عوامل
توهيد با يک شركت دوهتي با متوز از مركز برنامهريزي و نرارت بر دخانيات كشور انتام ميدهد.

( -8قسمت دوم)

پیشبینی
13.330.000.000

وصولی طبق

وصولی

درصد

لیست خزانه
7.578.168.037

طبق تفريغ
9.191.266.000

تحقق
68/9
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علت اختالف بين مبلغ وصوهي يبق «هيست خزانه» و «تفريغ» ناشي از موارد زير است:

در جدو شماره ( )9قانون بودجه سا  1396كل كشور رديف متفرقده  530000-87بدا

 -1ماهيات سهماهه چهارم سا  1396در قروردينماه سدا  1397توسدط شدركتهداي

عنوان «اعتبارات موضوع ماده ( )73قانون برنامده ششدت توسدعه بده نسدبت ( )%50سدهت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشدکي )%30( ،سدهت وزارت ورزش و جواندان و ( )%20سدهت وزارت

توهيدي واريز گرديده است.
 -2بخشي از وجوه ماهيات موضوع اين بند كه در سهماهه او  ،دوم و سدوم سدا 1396
توسط اشخاص ذيربط اظهارشده ،در سا  1397وصو گرديده است.

آموزش و پرورش» در قاهب اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي داراي پي بيني بده
مبلغ يک ميليون ( )1.000.000ريا ميباشد كه سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد جدزء ()2

 -3در استان بوشهر علي رغت وصو مبلغ يکصد و پدنج ميليدارد و پانصدد و سدي و سده

بند (ت) ماده ( )28قانون تنريت بخشي از مقررات ماهي دوهت ( )2مبلغ پنج هزار و پانصدد و هفدده

ميليون و پانزده هزار ( )105.533.015.000ريا از ماهيات موصوف توسط گمدرك اسدتان ،صدرقاً

ميليارد و ششصد و بيست و ش

ميليون ( )5.517.626.000.000ريا اعتبدار هزيندهاي و مبلدغ

مبلغ چهار ميليارد و پانصد و چهل ميليون و هشتصد و هشتاد و دو هزار ( )4.540.882.000ريدا

يک هزار و هفتصد و چهل و دو ميليارد و چهارصد و هشت ميليون ( )1.742.408.000.000ريدا

به رديف درآمدي موضوع اين بند واريز شده و مابقي به ساير حسابهداي درآمددي خزانده واريدز

اعتبار تملک داراييهاي سرمايهاي به سرجمع اعتبارات اين رديف اضداقه نمدوده اسدت .سدازمان

شده است .ضمناً از متموع مباهغ قابلوصو در استان ،مبلغ يک ميليدارد و دويسدت و ندود و دو

برنامه و بودجه كشور با توجه به نسبتهاي مندرج در مداده ( )73قدانون برنامده پنتسداهه ششدت

ميليون و يکصد و سه هزار ( )1.292.103.000ريا به دهيل اشدتباه محاسدباتي وصدو نشدده و

توسعه اقتصادي ،اجتمداعي و قرهنگدي جمهدوري اسدالمي ايدران (پنتداه درصدد ( )%50وزارت

اداره كل گمركات استان نيز مطاهبهنامه كسر درياقتي موضوع ماده ( )135قانون امدور گمركدي را

بهداشت ،درمان و اموزش پزشکي ،سدي درصدد ( )%30وزارت ورزش و جواندان و بيسدت درصدد

جهت درياقت اين مباهغ صادر ننموده است.

( )%20وزارت آموزش و پرورش) ،نسبت به توزيع اعتبار رديف موصوف اقدام نموده كده عملکدرد

 -4در استان آذربايتانشرقي ،مبلغ چهار ميليارد و يکصد و هشدت ميليدون و دويسدت و

ماهي آن به شر جدو شماره ( )3است:

هشتاد و نه هزار ( )4.108.289.000ريا از وجوه وصوهي موضدوع ايدن بندد بده حسداب رديدف
درآمدي ( 160117مربوت به رديف درآمدي سا  )1395واريز گرديده است.
( -9قسمت دوم)
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(مباهغ به هزار ريا )

جدو شماره ()3
نوع اعتبار

شماره طبقهبندی

هزينهاي

12750008
12850001
12900001

تملک داراييهاي سرمايهاي

عنوان دستگاه اجرايی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت ورزش و جوانان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

جمع اعتبار هزينهای
سازمان نوسازي ،توسعه و تتهيز مدارس كشور
12760001
وزارت ورزش و جوانان
12850001

جمع اعتبار تملک دارايیهای سرمايهای

اعتبار

تخصیص

حوالجات

كنترل تخصیص

798.604.000
1.089.005.000
3.630.017000

34504.000
47.046.000
156.820.000

34.504.000
8.340.750
143.051.800

0
38.705.250
13.768.200

52.473.450 185.896.550 238.378.000 5.517.626.000
0
22.878.000
22.878.000
653.403.000
0
38.122.000
38.122.000
1.089.005.000
61.000.000 61.000.000 1.742.408.000

دستگاههاي اجرايي قوااهذكر اعتبارات درياقتي را در راستاي مواققتنامه متبادهه با سازمان
برنامه و بودجه كشور به مصرف رساندهاند.

0

هزينه  /دارايی در

علیالحساب

جريان تكمیل يا ايجاد
0
38.705.250
11.385.000

0
0
2.383.200

50.090.250
0
0

2.383.200
0
0

0

0

ميليون و دويست و پنتاه هزار ( )38.705.250.000ريا را تحت عندوان كمدک از محدل قصدل
پنتت به تعداد نوزده ( )19قدراسيون ورزشي پرداخت نمدوده و مدابقي اعتبدارات دريداقتي اعدت از

وزارت آموزش و پرورش كل اعتبدار هزيندهاي دريداقتي را در قاهدب سدازوكار مداده ()75
قانون محاسبات عمومي كشور به استانها ابالغ اعتبار نموده كه قهرست آن در جدو شماره ()4

اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي را در قاهب سازوكار ماده ( )75قدانون محاسدبات
عمومي كشور به استانها ابالغ اعتبار نموده كه قهرست آن در جدو شماره ( )4درج شده است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اعتبدار هزيندهاي ايدن بندد را در قاهدب برنامده

درج شده است.
سازمان نوسازي ،توسعه و تتهيز مدارس كشور اعتبار تملک داراييهاي سدرمايهاي ايدن

شماره  1601005000با عنوان «پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي دان

آموزان» درياقدت نمدوده

بنددد را در قاهددب يددر شددماره  1702005002بددا عنددوان«تکميددل و تتهيددز قیدداهاي ورزشددي

و به استثناء مبلغ پرداختي به دانشگاه تهران ،مابقي اعتبارات دريداقتي بده مبلدغ دوازده ميليدارد و

دان آموزي» درياقت و كل آن را در قاهب سازوكار ماده ( )75قانون محاسبات عمومي كشدور بده

سيصد و هشتاد و سه ميليون و دويست هزار ( )12.383.200.000ريا را در راستاي اهدداف ايدن

استانها ابالغ اعتبار نموده كه قهرست آن در جدو شماره ( )4درج شده است.

بند از تبصره صرف كمک به جمعيت مبارزه با استعما دخانيات ايران ،حق عیدويت كنوانسديون

وزارت ورزش و جوانان از محل اعتبار هزينهاي مبلغ سي و هشت ميليارد و هفتصد و پنج

كنتر دخانيات ،خريد كتب و متالت و بانکهداي ايالعداتي (در راسدتاي قعاهيدت برنامدههداي

( -10قسمت دوم)
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آموزشي زندگي عاري از دخانيات) نموده است .وزارتخانه مدذكور مبلدغ يدک ميليدارد و سيصدد و
هشتاد و پنج ميليون ( )1.385.000.000ريا را يي قرارداد مورخ  1396/12/16با دانشگاه علدوم
پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران در ارتبات با درمان «هپاتيت مدزمن سدي» بدا تركيدب
دارويي «خاص»

مصرف نموده كه مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

مابقي اعتبدارات دريداقتي توسدط وزارت بهداشدت ،درمدان و آمدوزش پزشدکي در قاهدب
سازوكار ماده ( )75قانون محاسبات عمومي كشور به دانشگاههاي علوم پزشکي اسدتانهدا ابدالغ
اعتبار شده كه قهرست آن در جدو شماره ( )5درج شده است.
قهرست اعتبارات ابالغي وزارت آمدوزش و پدرورش ،وزارت ورزش و جواندان و سدازمان
نوسازي ،توسعه و تتهيز مدارس كشور به شر جدو شماره ( )4است.
جدو شماره ()4
رديف

نام استان /
شهرستان

 1مركزي
 2گيالن
 3مازندران
 4آذربايتانشرقي
 5آذربايتانغربي
 6كرمانشاه
 7خوزستان
 8قارس
 9كرمان
 10خراسانرضوي
 11اصفهان

(مباهغ به هزار ريا )
اداره كل نوسازی ,توسعه
اداره كل
آموزش و پرورش و تجهیز مدارس كشور
تملک دارايیهای سرمايهای
هزينهای
0
640،000
0
1،090،000
0
1،180،000
1،950،000
1،460،000
0
1،330،000
0
910،000
4،800،000
1،860،000
0
2،110،000
0
1،460،000
0
1،650،000
5،450،000
1،530،000

اداره كل ورزش و جوانان
هزينهای
314،000
372،500
294،500
81،250
411،500
353،000
0
0
489،500
567،500
470،000

تملک دارايیهای سرمايهای
1،200،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
2،000،000
2،000،000
1،000،000
1،250،000
800،000

جدو شماره ()4
رديف

نام استان /
شهرستان

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

هرمزگان
سيستان و بلوچستان
كردستان
همدان
هرستان
ايالم
زنتان
چهارمحا و بختياري
كهگيلويه و بويراحمد
سمنان
يزد
بوشهر
شهرستانهاي تهران
شهر تهران
اردبيل
قت
قزوين
گلستان
خراسانشماهي
خراسانجنوبي
اهبرز
جمع

(مباهغ به هزار ريا )
اداره كل نوسازی ,توسعه
اداره كل
آموزش و پرورش و تجهیز مدارس كشور
تملک دارايیهای سرمايهای
هزينهای
0
990،000
3،300،000
1،520،000
0
850،000
0
810،000
0
960،000
2،530،000
560،000
1،550،000
640،000
0
630،000
0
640،000
0
510،000
0
730،000
0
710،000
0
1،530،000
0
2،494،000
2،600،000
760،000
0
600،000
698،000
770،000
0
840،000
0
710،000
0
1،080،000
0
950،000
34.504.000

22.878000

اداره كل ورزش و جوانان
هزينهای
275،000
450،500
0
275،000
294،500
275،000
236،000
255،500
255،500
0
242،500
275،000
0
416،000
275،000
177،500
203،500
353،000
236،000
294،500
197،000

تملک دارايیهای سرمايهای
1،000،000
2،500،000
1،000،000
500،000
700،000
1،000،000
1،350،000
1،000،000
500،000
1،000،000
1،522،000
2،000،000
0
4،100،000
1،000،000
1،000،000
500،000
1،200،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000

8.340.750

38.122.000

ادارات كل ورزش و جوانان استانها اعتبارات هزينهاي را صدرف برگدزاري كارگداههداي
آموزشي مرتبط با ازدواج جوانان و هماي هاي مرتبط بدا بدانوان و برگدزاري سدمينار در راسدتاي
كاه

( -11قسمت دوم)

مصرف دخانيات و پيشگيري و مقابله با بيمداريهداي ناشدي از آن نمدودهاندد .هم ندين
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اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي را به استثناء موارد زيدر ،صدرف احددات ،تکميدل ،تعميدر و
تتهيز قیاهاي ورزشي بابت تکميل ساهنهاي ورزش شهرستانهاي تابعه خود نمودهاند.
 -1اداره كدل ورزش و جوانددان اسددتان سددمنان از محدل اعتبددارات تملددک دارايدديهدداي
سرمايهاي مبلغ يک ميليارد ( )1.000.000.000ريا

اسناد صوري ارائده نمدوده كده مبنین عندم

رعايت مفاد حکم اين بند است.

 -2مبلغ يکصد ميليون ( )100.000.000ريا از اعتبارات تملک دارايديهداي سدرمايهاي
اداره كل ورزش و جوانان استان تهران توسط مراجع قیدايي از حسداب دسدتگاه برداشدت شدده
است.
ادارات كل آموزش و پرورش استانها اعتبارات هزيندهاي را جهدت كمدک بده برگدزاري
مسابقات دان

آموزي ،خريد هوازم ورزشي ،كمک به برگزاري جشنواره جدوان سداهت ،كمدک بده

اجراي برنامه پيشگيري از مدداخالت رواندي و در راسدتاي سدرانه ورزش و داند

آمدوزان بابدت

پيشگيري و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي مصرف نمودهاند.
ادارات كل نوسازي و توسعه و تتهيز مددارس اسدتانهدا اعتبدارات تملدک دارايديهداي
سرمايهاي را بابت تتهيز قیاهاي ورزشي مدارس به مصرف رساندهاند.
قهرست اعتبارات ابالغي توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به شر جدو
شماره ( )5است:

جدو شماره ()5
شماره
رديف
طبقهبندی
12370001
1
12370101
2
12370601
3
12380001
4
12380012
5
12380101
6
12380201
7
12382201
8
12382401
9
12390001
10
12390201
11
12400001
12
12400401
13
12401001
14
12401101
15
12401201
16
12410001
17
12410101
18
12410201
19
12410401
20
12410501
21
12411101
22
12411501
23
12411701
24
12412601
25
12420001
26
12420101
27
12421201
28
12430001
29
12430501
30
12440001
31
12440201
32
12441001
33

( -12قسمت دوم)

(مباهغ به هزار ريا )
عنوان دستگاه اجرايی
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني كاشان
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني قت
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني شهيد بهشتي
مركز آموزشي ،پژوهشي و درماني سل و بيمايهاي ريوي(مسيح دانشوري)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني قزوين
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني مركزي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني ساوه
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني خمين
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني همدان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني اسدآباد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني قارس
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني بوشهر
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني كهگيلويه و بويراحمد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني قسا
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني جهرم
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني خراسان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني بيرجند
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني تربتحيدريه
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني گناباد
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني سبزوار
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني خراسانشماهي
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني نيشابور
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني اسفراين
دانشکده علومپزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني تربتجام
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني آذربايتانشرقي
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني مراغه
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني سراب
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني ايران
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني كرج
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني كردستان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني هرستان

مبلغ
20،985،800
686،000
284،000
2،572،000
33،680،000
2،430،000
779،000
263،000
1،094،000
788،000
210،000
1،462،000
1،373،000
531،000
193،000
292،000
950،000
495،000
411،000
512،000
795،000
739،000
430،000
390،000
410،000
1،168،000
592،000
200،000
22،872،000
624،000
2،462،000
947،000
973،000

گزارش تفريغ بودجه سال 1396
جدو شماره ()5
شماره
رديف
طبقهبندی
12442001
34
12450001
35
12450201
36
12450401
37
12451201
38
12460001
39
12470001
40
12470101
41
12470601
42
12470701
43
12470901
44
12480001
45
12490001
46
12491001
47
12492001
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

تبصره ()7
(مباهغ به هزار ريا )
عنوان دستگاه اجرايی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني ايالم
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني اهواز
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني دزقو
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني آبادان
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني شوشتر
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني گيالن
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني كرمان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني رقسنتان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني جيرقت
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني بت
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني سيرجان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني كرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني مازندران
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني بابل
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني گلستان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني آذربايتانغربي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني خوي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني چهارمحا و بختياري
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني زاهدان
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني زابل
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني يزد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني زنتان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني سمنان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني اردبيل
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني خلخا
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني شاهرود
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني الرستان
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني بهبهان
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني ايرانشهر
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني گراش
جمع

مبلغ
656،000
1،490،000
409،000
480،000
196،000
1،481،000
974،000
401،000
755،000
1،093،000
193،000
1،500،000
2،557،000
598،000
1،453،000
1،745،000
190،000
907،000
4،021،000
10،773،000
413،000
2،962،000
990،000
1،079،000
1،168،000
191،000
601،000
295،000
297،000
399،000
192،000
143.051.800

اعتبارات ابالغي به دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني اسدتانهدا بده
استثناء دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني مشهد ،ايرانشهر ،زنتدان ،شداهرود،
بوشهر ،قزوين ،گلستان كه به منرور احددات ،تعميدر ،تتهيدز قیداهاي ورزشدي و پيشدگيري از
آسيب هاي اجتماعي به مصرف رساندهاند در ساير دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشدتي،
درماني به سا بعد انتقا ياقته و هيچگونه پرداختي بابت موضوع حکت ايدن بندد در سدا 1396
نداشتهاند.
بر اساس بررسيها ،در خصوص حکدت قدراز پايداني ايدن بندد ،وزارت صدنعت ،معددن و
تتارت امکانات الزم جهت دسترسي برخط سدازمان امدور ماهيداتي كشدور بده سدامانه (سيسدتت)
ايالعاتي واردات ،توهيد و توزيع سيگار و انواع محصوالت دخاني را قراهت ننموده كده مبین عندم
رعايت مفاد حکم قسمت اخیر اين بند است.
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تفريغ بند (هـ)

بند (هـ)
به منرور رد ديون دوهت به صندوا بازنشستگي قدوالد ،دوهدت مکلدف اسدت در سدا

بدهي دوهت به صندوا بازنشستگي قوالد تا پايدان سدا  1394بدر اسداس محاسدبات

 1396نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبدارات پدي بينديشدده در رديدف ()19
جدو شماره ( )18و هم نين رديفهداي  530000-98و  530000-151جددو شدماره ()9

*

اين قانون بابت پرداخت حقوا بازنشستگان صندوا مذكور اقدام نمايد .در صورت عددم تکداقو
يا عدم تحقق منابع اعتبارات پي بينيشده در رديفهاي قوااهذكر دوهدت مديتواندد از محدل
قروش اموا مازاد وزارت تعاون ،كار و رقاه اجتماعي رديف  530000-6جدو شماره ( )9ايدن

بيمهاي (اك وئري) سا  1395كه به تأييد سازمان حسابرسي رسيده و تأديه آن توسط دوهدت
تا پايان سا  1396به شر جدو شماره ( )1است:
(مباهغ به هزار ريا )

جدو شماره ()1
میزان بدهی دولت به صندوق

میزان تأديه ديون دولت به صندوق

مانده

بازنشستگی فوالد تا پايان سال 1394
346،216،000،000

بازنشستگی فوالد تا پايان سال 1396
30،617،000.000

بدهی دولت
315،599،000،000

سازمان برنامه و بودجه كشور به منرور رد ديون دوهت به صندوا بازنشستگي قوالد از

قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام نمايد .رقت مزبور در حسابهاي قيمابين دوهت و

محل اعتبار رديف متفرقه  530000-93با عنوان «وزارت تعاون ،كار و رقاه اجتماعي – تدامين

صندوا يادشده منرور ميگردد.

مستمري بازنشستگان صنعت قوالد» و رديف تملک دارايي هاي مداهي  101000-9بدا عندوان
«موضوع قروش سهام ،سهتاهشركه ،اموا  ،داراييها و حقوا ماهي و نيروگاههداي متعلدق بده
دوهت و موسسات و شركتهاي دوهتي وابسته و تابعه» موضوع رديف ( )19جدو شماره ()18
نسبت به ابالغ اعتبار به وزارت تعاون ،كار و رقاه اجتماعي بده شدر جددو شدماره ( )2اقددام
نموده است .هم نين از محل اعتبار رديف تملدک دارايديهداي مداهي  101000-6بدا عندوان
* در جدو شماره ( )9قانون بودجه سا  1396كل كشور ،رديف متفرقه  530000-93تحدت عندوان «وزارت تعداون،
كار و رقاه اجتماعي د تامين مستمري بازنشستگان صنعت قوالد» و رديف متفرقه  530000-146با عنوان «وزارت تعداون،
كار و رقاه اجتماعي  -صندوا بازنشسدتگي قدوالد د موضدوع ( )43درصدد درآمدد حاصدل از رديدف درآمددي  130423و
 »130419به عنوان رديفهاي اعتباري موضوع اين بند ،پي بيني شده است.

«ايتاد خوداتکايي براي خانوادههاي مستیعف و محروم و تقويت اجتمداعي (موضدوع بندد ()1
ماده ( )29قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسدي و نيدز مفداد
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بند ( )2مأخذ يادشده)» عليرغت عدم درج در حکت اين بند در تاري  1396/12/29نسدبت بده

از محل اعتبار رديف متفرقده  530000-146بدا عندوان «وزارت تعداون ،كدار و رقداه

ابالغ اعتبار بابت تأمين مستمري و مطاهبات بازنشستگان صنعت قوالد به وزارت تعاون ،كدار و

اجتماعي  -صندوا بازنشستگي قوالد  -موضوع ( )43درصد درآمد حاصدل از رديدف درآمددي

رقاه اجتماعي اقدام نموده كه قاقد وجاهت قانوني ميباشد .عملکرد ماهي رديفهاي موصوف به

 130423و  ،»130419اعتباري به وزارت تعاون ،كار و رقاه اجتماعي اختصاص نياقته است.

شر جدو شماره ( )2است:

شايان ذكر است ،صندوا بازنشستگي كاركنان قوالد در حا حاضر داراي تعداد هشتاد
(مباهغ به هزار ريا )

وش

هزار و هفتصد و نود و ش

اعتبار

تخصیص

حوالجات (ابالغ اعتبار)

وش

( )6.986نفر بيمهپرداز ميباشد كه ضريب پشتيباني صندوا مذكور هشت صدم ()0/08

570،000،000
11،070،000،000
380،000،000

570،000،000
11،070،000،000
380،000،000

570،000،000
11،070،000،000
380،000،000

جدو شماره ()2
شماره
طبقهبندی

عنوان

محل
تامین اعتبار

وزارت تعدددددداون101000-9 ،
 15400001كدددددار و رقددددداه 101000-6
اجتماعي
530000-93
جمع 

 12.020.000.000 12.020.000.000 12.020.000.000

( )86.796نفر مستمريبگير و ش

هزار و نهصد و هشتاد

است ،با توجه به اينکه صندواها با ضريب پشتيباني پنج ( )5در وضعيت تعاد قرار دارندد هدذا
وضعيت صندوا قوالد در شرايط بحراني قرار دارد.
با توجه به روند قزآينده استفاده صدندوا هداي بازنشسدتگي از بودجده عمدومي دوهدت

مباهغ مندرج در جدو شماره ( )2در اختيار وزارت تعداون ،كدار و رقداه اجتمداعي قدرار
گرقته ،هيکن وزارت خانه يادشده با صدور درخواست ابالغ اعتبار و تاييديه خزانه ،مبداهغ قدوا را
به صندوا بازنشستگي قوالد ابالغ نموده است .كليه مبداهغ دريداقتي صدرف پرداخدت حقدوا

پیشنهاد میشود «تدابیر الزم جهت اصالح سناخاار صنندو هنا بازنشسنا،یت تفکینی مینا
راهبردها حمايای و بیمها در نظام رفاهی و تعیین بدهی مسجل شده دولت به صندو ها اتخاذ
گردد».

بازنشستگان صنعت قوالد شده است.
بخشي از منابع موردنياز اين بند از محل رديف تملک دارايديهداي مداهي 101000-6
تأمين گرديده و از جواز قراز دوم اين بند استفاده نشده كه

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بنند

است.

( -15قسمت دوم)
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تفريغ بند (و)

بند (و)
به دوهت اجازه داده ميشود مطاهبات قبل از سا  1396سازمانهاي گسترش و نوسدازي

هيأت وزيران در جلسه مورخ  1396/3/3بنا به پيشنهاد سدازمان برنامده و بودجده كشدور

صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابدت مشداركت در

آييننامه اجرايي اين بند را تصويب نموده كه يي شماره /26109ت54339هدد مدورخ 1396/3/7

تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و هم نين مطاهبات سازمانهاي مدذكور و شدركت

جهت اجرا ابالغ شده است.

ملي صنايع پتروشيمي بابت سهت آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوت را با بدهي آنهدا بده

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايدران (ايددرو) ،سدازمان توسدعه و نوسدازي معدادن و

دوهت بابت «ماهيات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد ( )4.000.000.000.000ريا بده

صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشديمي در اجدراي مداده ()2

صورت جمعي د خرجي از يريق گردش خزانه تهاتر نمايد.

آييننامه اجرايي اين بند گزارش مطاهبات ،بدهيها و مبداهغ دريداقتي از دوهدت يدي برنامدههداي
توسعه سوم و چهارم و ماده ( )29قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قدانون
اساسي را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسا نمودهاند.
سازمان خصوصيسازي در اجراي ماده ( )3آييننامه اجرايدي ايدن بندد يدي نامده مدورخ
 1396/7/29گزارش مباهغ واگذاري سهام شركتهداي تابعده و وابسدته سدازمانهداي توسدعهاي
مربوت به برنامههاي توسعه سوم و چهارم و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهدل و چهدارم
( )44قانون اساسي تا پايان سا  1395را به سازمان برنامده و بودجده كشدور و خزاندهداري كدل
كشور ارسا نموده است.
در محدوده رسيدگيها ،ميزان مطاهبات و بدهيهاي دستگاههداي موضدوع ايدن بندد بدر
اساس صورتهاي ماهي حسابرسيشده مورد تاييد سازمان حسابرسي ،تاييديههداي سدازمان امدور
( -16قسمت دوم)
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ماهياتي و خزانهداري كل كشور و هم نين ميزان تهاتر آنها به شر جدو شماره ( )1است:
جدو شماره ()1

شماره
طبقهبندی
دستگاه اجرايی

231500
234500
232000

(مبلغ به هزار ريا )

عنوان دستگاه اجرايی

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)
شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي
جمع

خزانهداري كل كشور پ

میزان مطالبات از دولت قبل از سال  1396بابت
مشاركت در تامین سرمايه واگذاری سهام مطابق
جمع
قوانین مربوطه
بانک صنعت و معدن

1.838.100.000
1،650،000،000
0
3,488,100,000

اجراي مواد ( )6و ( )7آييننامه اجرايي بند مذكور ،مبلغ چهار هزار ميليدارد ()4.000.000.000.000
ريا را در رديف درآمدي  160172منرور و با اعتبار رديدف 14دد 101000بده صدورت جمعدي د
خرجي تهاتر نموده است .عملکرد رديف درآمدي  160172به شر جدو شماره ( )2است :
جدو شماره ()2
شماره
پیشبینی
عنوان
طبقهبندی
درآمد حاصل از بدهي سدازمانهداي گسدترش و نوسدازي صدنايع ايدران
( 160172ايدرو) و توسعه و نوسازي معدادن و صدنايع معددني ايدران (ايميددرو) و 4،000،000،000 4،000،000،000 4،000،000،000
شركت ملي صنايع پتروشيمي به دوهت (جمعي-خرجي)

سود سهام

(مباهغ به هزار ريا )
درصد
وصولی
طبق تفريغ تحقق
100

جدو شماره ()3
شماره
طبقهبندی

نوسازي صنايع ايران و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايدرو و ايميدرو) و شدركت
ملي صنايع پتروشيمي از دوهت بابت سهام بانک صنعت و معدن با بدهيهاي واحدهاي مزبور بده

(مباهغ به هزار ريا )
عنوان

اعتبار

تخصیص

كنترل
تخصیص

هزينه

سدازمان توسدعه و نوسدازي معداون و صدنايع
231500
معدني ايران (ايميدرو)
سددازمان گسددترش و نوسددازي صددنايع ايددران
1.333.000.000
1.333.000.000
1.333.000.000
1.333.000.000
234500
(ايدرو)
1.334.000.000
1.334.000.000
1.334.000.000
1.334.000.000
 232000شركت ملي صنايع پتروشيمي
4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
جمع
1.333.000.000

1.333.000.000

1.333.000.000

1.333.000.000

تهاتر بدهيها و مطاهبات سازمانهاي توسعهاي موضوع اين بند در سقف اعتبار اين بند و
تخصيص اعتبارات موردنرر به سازمانهاي مذكور در قاهب مبادهه مواققتنامه با سدازمان برنامده و
بودجه كشور صورت پذيرقته است.
سازمان هاي توسعه و نوسدازي معدادن و صدنايع معددني ايدران ( ايميددرو) ،گسدترش و

عملکرد ماهي رديف  101000-14تحت عنوان «تهاتر مطاهبات سازمانهداي گسدترش و

دوهت (جمعي  -خرجي)» به شر جدو شماره ( )3است :

مالیات

جمع

1.333.000.000
1،858،798،169
394.644.000
1،464،154،169
17،162،066،723
15.323.966.723
1.333.000.000
1،332،999،594
506،744،000
826،255،594
9،376،502،000
7،726،502،000
1.334.000.000
3،535،517،000
3،535،517،000
0
4،857،098،000
4،857،098،000
4,000,000,000 6.727.314.763 4.436.905.000 2,290,409,763 31,395,666,723 27,907,566,723

از درياقت درخواست تهاتر دستگاههاي موضدوع ايدن بندد ،در

وصولی طبق
لیست خزانه

میزان بدهی به دولت بابت

مبلغ تهاترشده
بدهیها با
مطالبات دولت

نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشديمي در اجدراي مداده ()8
آييننامه اجرايي اين بند ،گزارشات مانده بدهيها و مطاهبات مربوت به كليه اشخاص را از يريدق
سامانه سماد (سامانه مديريت ايالعات بدهيها و مطاهبدات دوهدت) بده وزارت امدور اقتصدادي و
دارايي اعالم نمودهاند.

( -17قسمت دوم)
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تفريغ بند (ز)

بند (ز)
سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تمامي سهت درمان از متموع مأخذ كسر حق بيمه

سازمان تأمين اجتماعي جهت اجراي مفاد حکت اين بند نسبت به اقتتا حساب جداري

موضوع مواد ( )28و ( )29قانون تأمين اجتماعي* مصوب  1354/4/3و ساير منابع مربوت را در

نزد بانک رقاه كارگران تحت عنوان «منابع و مصارف سهت درمان سدازمان تدأمين اجتمداعي»

حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد .سازمان تأمين اجتماعي مکلف است

اقدام و تمامي سهت درمان از متموع مأخذ كسر حق بيمده موضدوع مدواد ( )28و ( )29قدانون

گزارش عملکرد اين بند را در مقايع سهماهه به كميسيونهاي بهداشت و درمدان و اجتمداعي

تأمين اجتماعي را به حساب مذكور واريز نموده است .ايالعات مربوت به واريدز وجدوه موضدوع

متل

اين بند به شر جدو شماره ( )1ميباشد:

شوراي اسالمي ارائه نمايد.

(جدو شماره ()1

* قانون تأمین اجتماعی:
ماده ( :)28منابع درآمد سازمان به شر زير ميباشد:
 -1حق بيمه از او مهرماه تا پايان سا  1354به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوا است كه هفت درصدد آن بده عهدده
بيمهشده و هتده درصد به عهده كارقرما و سه درصد به وسيله دوهت تأمين خواهد شد.
 -2درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و امور سازمان.
 -3وجوه حاصل از خسارات و جريمههاي نقدي مقرر در اين قانون.
 -4كمکها و هدايا.
تبصره 1ـ از او سا  1355حق بيمه سهت كارقرما بيست درصد مزد يا حقوا بيمهشده خواهد بدود و بدا احتسداب سدهت
بيمهشده و كمک دوهت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوا اقزاي مييابد.
تبصره 2ـ دوهت مکلف است حق بيمه سهت خود را به يور يکتا در بودجه ساالنه كل كشور منرور و به سازمان پرداخدت
كند.
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سا يکبار امور ماهي خود را با اصو محاسدبات احتمداهي تطبيدق و مراتدب را بده
شورايعاهي گزارش دهد.
ماده ( :)29نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده ( )28اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينههاي ناشي از
موارد مذكور در بندهاي (اهف) و (ب) ماده ( )3اين قانون تخصيص مييابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد ياقت.
تبصره ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمهشدگان كه از يرف كارقرما پرداخت نميشود به عهده سازمان ميباشد.

(مباهغ به هزار ريا )

شماره

عنوان

طبقهبندی

دستگاه اجرايی

 13250001سازمان تامين اجتماعي

مبلغ سهم درمان

مبلغ واريزی به

ساير منابع

موضوع مواد ( )28و ( )29مربوط مشمول
قانون تآمین اجتماعی
174.188.724.000

اين بند
0

جمع كل

حساب متمركز بیمه

درمان تأمیناجتماعی
174.188.724.000 174.188.724.000

شايان ذكر است ،مطابق مفاد مواد ( )28و ( )29قانون تامين اجتمداعي ،حدق بيمده بده
ميزان بيست و هفت درصد ( )%27تعيين گرديده و از اين ماخذ( 9/27 ،نه بيسدت و هفدتت) بده
عنوان حق درمان جهت هزينههاي ناشي از حوادت ،بيماريها و هم نين بارداري تعيدين شدده
است .بر اين اساس ساير منابع مربوت به حق درمان (مندرج در متن اين بند) قاقدد موضدوعيت
ميباشد.
سازمان تأميناجتماعي گزارش عملکرد اين بند را در مقايع سدهماهده مطدابق جددو
شماره ( )2به كميسيونهاي بهداشت و درمدان و اجتمداعي متلد

( -18قسمت دوم)

شدوراي اسدالمي ارسدا
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نموده است:
جدو شماره ()2
رديف
1
2

دوره
سه ماهه او
سه ماهه دوم

تاريخ ارائه گزارش
1396/5/15
1396/7/24

رديف
3
4

دوره
سه ماهه سوم
سه ماهه چهارم

تاريخ ارائه گزارش
1396/10/24
1397/1/29

( -19قسمت دوم)

