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تفريغ تبصره ()9

تبصره ()9
تفريغ بند (الف)

بند (الف)
به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهای علم و ناماوری اجمازه داده
ميشود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال  1395نسبت به أخذ تسهیالت از بانكها اقدام

بر اساس بررسيها ،عملكرد تسهیالت دريانتي از بانكها توسط دستگاههمای اجرايمي
مشمول در راستای اجرای مفاد اين باد ،به شرح جدول زير است:

كااد و در جهت تكمیل طرحهای تملك داراييهای سرمايهای خود استفاده نماياد و نسبت بمه
بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كااد.
(مبالغ به میلیون ريال)
رديف
1
2
3
4
5
6

شماره
طبقهبندی
11950001
12450401
12451201
12441001
12442001
12370001

عنوان دستگاه اجرايی
دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني آبادان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني شوشتر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني استان لرستان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني استان ايالم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

جمع درآمد اختصاصی
دستگاه در سال 1395
114.878
1،236،265
349،439
3.690.678
1.392.300
15.648.699

تسهیالت مصوب
بانک عامل
تجارت
ملت
ملت
ملي
رناه كارگران
ملت

مبلغ
30.000
70.000
44،000
52.000
182.000
1.000.000

مبلغ مصرفشده از محل تسهیالت
30.000
70.000
44،000
31.200
182.000
300.000

مصاديق مصرف
جهت تكمیل و تع میر خوابگاه دانشجويان ،تكمیل دانشكده علوم اقتصادی و دارايي و تكمیل دانشكده عمران
بابت خريد تجهیزات
بابت خريد تجهیزات
بابت تكمیل مركز شیميدرماني و غربالگری سرطان و كلیایك ويژه خرمآباد
بابت خريد يك باب ساختمان
بابت اجرای قرارداد پروژه ساخت و توسعه بیمارستان نارابي

تسهیالت دريانتي توسط دستگاههای اجرايي نوقالذكر تا سقف درآمد اختصاصي سمال
 1395بوده و به استثااء تسهیالت پرداختي بمه دانشمگاه علموم پزشمكي و خمدمات بهداشمتي،
درماني استان ايالم در ساير موارد ،جهت تكمیل طرحهای تملك دارايميهمای سمرمايهای بمه
مصرف رسیده است.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني استان ايالم ،تسهیالت دريانتي را صرف
( -1قسمت دوم)
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خريد يك باب ساختمان جهت دانشكده دندانپزشكي نموده كه

تبصره ()9
مبین عدم رعايت مفاد حكم اين

بند است.

الزم به ذكر است ،مبالغ مصرف شده از محل تسهیالت موضمو ايمن بامد ،بمه میمزان
صورتوضعیت ارائهشده توسط پیمانكاران ميباشد.
در سال  ،1396دانشگاه مازندران و دانشگاههمای علموم پزشمكي و خمدمات بهداشمتي،
درماني آبادان ،شوشتر و ايالم بخشي از اقسماط خمود را از محمل درآممد اختصاصمي پرداخمت
نمودهاند.
دانشگاه های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استانهای لرستان و تهمران بمه
علت عدم پرداخت كامل مبلغ تسهیالت موضو ايمن بامد تما پايمان سمال  ،1396بمه مرللمه
بازپرداخت اقساط نرسیده است.
ساير دستگاههای اجرايي مشمول ،از مجوز اين باد استفاده نامودهاند.

( -2قسمت دوم)
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تفريغ بند (ب)

بند (ب)
صادوق رناه دانشجويان وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و ناماوری و بهداشمت ،درممان و

بر اساس بررسيها ،صادوقهای رناه دانشجويان وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و نااوری

آموزش پزشكي و دا نشگاه آزاد اسالمي موظفاد وجموه لاصمل از بازپرداخمت وامهمای شمهريه

و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي وجوه موضو اين باد را به لساب

سالهای  1385تا  1393را به لساب درآمد عمومي كشور ،موضو رديف  160160واريز كاامد.

رديف درآمدی  160160تحت عاوان «درآمد لاصل از بازپرداخت وامهای شمهريه سمالهمای

درآمد لاصله تا سقف نهصد میلیارد ( )900.000.000.000ريال از محل رديف 530000-141

*

 1385تا  »1393واريز نامودهاند كه

جدول شماره ( )9اين قانون اختصاص مييابد تا به عاوان كمك به انزايش ماابع مالي صادوق
رناه دانشجويان ماظور گردد.

مبین عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1396كل كشور ذيمل رديمف  530000-136بما
عاوان «كمك به انزايش سرمايه دولت در صادوقهای رناه دانشجويان» مبلغ نهصمد میلیمارد
( )900.000.000.000ريال اعتبار هزياهای پیشبیاي شده كه با عاايت به عمدم تحقمد درآممد
موضو اين باد ،از محل رديف متفرقه يادشده هیچ گونمه وجهمي بابمت انمزايش مامابع ممالي
صادوقهای رناه دانشجويان اختصاص نیانته است.

* در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1396كل كشور ،رديمف متفرقمه  530000-136تحمت عاموان «كممك بمه
انزايش سرمايه دولت در صادوقهای رناه دانشجويان» ،به عاوان رديف اعتباری موضو اين باد پیشبیاي شده است.

( -3قسمت دوم)
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تفريغ بند (ج)

بند (ج)
صد درصد ( )%100وجوه ادارهشده پرداختي از سال  1385تما سمال  1395بمه صمادوق

عملكرد صادوقهای رنماه دانشمجويان وزارتخانمههمای علموم ،تحقیقمات و ناماوری و

رناه دانشجويان وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و نااوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشمكي

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از محل وجوه ادارهشده پرداختي از سال  1385لغايت 1395

و دانشگاه آزاد اسالمي به عاوان كمك جهت انزايش ماابع مالي صادوقهای رناه دانشمجويي

به شرح جدول شماره ( )1مي باشد .الزم به ذكمر اسمت ،دانشمجويان دانشمگاه آزاد اسمالمي از

تلقي ميشود .وجوه لاصل از بازپرداخمت وامهمای ممذكور و همچامین سماير مامابع ناشمي از

طريد صادوق رناه دانشجويان وزارت علوم ،تحقیقات و نااوری ،وام شهريه دانشجويي دريانت

نعالیتهای صادوق تا سقف يازده هزار و سیصد میلیارد ( )11.300.000.000.000ريال پم

از

نمودهاند:

واريز به خزانهداری كل در قالب درآمد اختصاصمي بمرای پرداخمت مجمدد بمه دانشمجويان بمه
مصرف ميرسد.
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()1
وجوه اداره شده پرداختی در سال
شماره
طبقهبندی

عنوان دستگاه اجرايی

1385

1386

1387

1388

1389

سازمان امور دانشجويان –صادوق
11366402
رناه دانشجويان
وزارت بهداشت ،درممان و آمموزش
44،889،000 35،040،000 49،000،000 15،867،000 20،000،000
12902501
پزشكي  -صادوق رناه دانشجويان

1390

1391

1392

1393

1394

1395

جمع

مبلغ قابل اختصاص بابت افزايش
مبلغ کمک پرداختی به صندوق
منابع مالی صندوق رفاه دانشجويان
رفاه دانشجويان از محل اين بند
( %100وجوه ادارهشده پرداختی
به عنوان افزايش منابع مالی *
در سالهای  1385الی )1395

970،029،759 828،952،000 1،231،600،000 1،038،042،000 789،760،000 1،127،000،000 941،171،000 580،000،000

0

7,966,415,190 89،974،583 369،885،848

7،966،415،190

751،696،673

61،997،000 57،348،000 64،820،000

0

388,961,000 10،000،000 30،000،000

388،961،000

0

* مبلغ كمك پرداختي به صادوق رناه دانشجويان از محل اين باد در سال  1396به مبلغ هفتصد و پاجاه و يك میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار ( )751.696.673.000ريال ،از محل بازگشت اقساط تسهیالت پرداختي تمامین
گرديده است.

الزم به ذكر است ،مبلغ دويست و سي و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و چهار میلیون
و دويست و پاجاه و چهار هزار ( )236.874.254.000ريال از محل وجموه ادارهشمده پرداختمي
طي ساوات يادشمده توسمط وزارت علموم ،تحقیقمات و ناماوری بابمت پرداخمت «وام شمهريه

( -4قسمت دوم)
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دانشجويي» به تعداد بیست و سه هزار و ششصمد و شصمت و پما ( )23.665نفمر دانشمجوی
دانشگاه آزاد اسالمي پرداخت شده است.
در پیوست شماره ( )2قانون بودجه سال  1396كل كشور ،جهت وصول درآمد موضمو
اين باد توسط صادوق رناه دانشمجويان وزارت بهداشمت ،درممان و آمموزش پزشمكي ،رديمف
 140103با عاوان «درآممد لاصمل از خمدمات آموزشمي و نرهاگمي» ذيمل رديمف بودجمهای
 12902502تحت عاوان «وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي م انزايش سرمايه صادوق

لاصل از نروش ساير خدمات ،به شرح جدول شماره ( )2ميباشد:
جدول شماره ()2
عنوان
دستگاه اجرايی

وجوه ناشي از دريانت اقساط وجوه ادارهشده
وجوه ناشي از دريانت اقساط پرداختي از اعتبارات هزياهای و اختصاصي
وزارت علمممممممموم ،ساير درآمد لاصل از اجاره خوابگاهها
منابع درامد ناشي از نعالیتهای اقتصادی
تحقیقات و نااوری
جمع
جمع کل
وزارت بهداشمممممت ،وجوه ناشي از دريانت اقساط
درممممان و آمممموزش ساير ماابع
پزشكي
جمع

رناه دانشجويان» مبلغ دويست میلیارد ( )200.000.000.000ريال در قالمب درآممد اختصاصمي
پیشبیاي شده است .به دلیل عدم وجود سرمايه در صادوق يادشده و مغايرت عاوان مذكور بما

نموده كه

مبین عدم رعايت تقسیمات بودجهاي قانون بودجه ساال  1396كا كواور در ارارت

بهداشت ،درمان ا آمورش پزشكي است.

الزم به ذكر است ،صادوق رناه دانشجويان وزارت علوم ،تحقیقات و نااوری در پیوست

دانشجويي را پ

812.044.000

جهت پرداخت مجدد وام دانشجويي مصرف نمودهاند.
در سال  ، 1396تسهیالت پرداختي به دانشمجويان از محمل وجموه واريمزی بمه رديمف
درآمدی  ،140120به شرح جدول شماره ( )3تأمین و پرداخت شده است:
جدول شماره ()3
شماره
عنوان دستگاه اجرايی
طبقهبندی
 11366402سازمان امور دانشجويان م صادوق رناه دانشجويان
 12902501وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي م صادوق رناه دانشجويان
جمع

مذكور ناقد پیشبیاي ذيل رديف  140103ميباشد ،لذا وجموه لاصمل از بازپرداخمت وامهمای
از وصول به لساب درآمد اختصاصي رديف  140120واريز نموده است.

3.769.555.000

دستگاه های اجرايي يادشده درآمد اختصاصي لاصل از بازپرداخت وامهای نوقالمذكر را

عاوان «ماابع مالي» مادرج در لك اين باد ،صادوق مذكور بازپرداخت وامهای دانشمجويي در
سال  1396را به رديف  140120تحت عاوان «درآمد لاصل از نروش سماير خمدمات» واريمز

شرح درآمد

وصولی
طبق تفريغ
751.969.673
1.435.839.327
586.685.000
995.061.000
3.017.585.327
3.769.555.000
42.669.000
769.375.000
812.044.000

(مبالغ به هزار ريال)
وصولی طبق
لیست خزانه

(مبالغ به هزار ريال)
تسهیالت پرداختی به دانشجويان در سال 1396

تعداد
94.216
1.188
95.404

مبلغ
734.779.278
42.669.000
777.448.278

با توجه به وجوه واريمزی و پرداخمتشمده بمه دانشمجويان توسمط صمادوقهمای رنماه
دانشجويان وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و ناماوری و بهداشمت ،درممان و آمموزش پزشمكي،

مبالغ واريزی به رديف  140120شامل مبالغ بازپرداخت وامهای موضو اين باد و مبالغ

سقف مادرج در اين باد ،رعايت شده است.

( -5قسمت دوم)
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تفريغ بند (د)

بند (د)
مازاد هزياه تحصیلي دانشجويان تحت پوشش كمیته امداد امام خمیاي(ره) و سمازمان

با عاايت به اياكه از سوی كمیته امداد اممام خمیامي(ره) و سمازمان بهزيسمتي كشمور

بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مادرج در اين قانون در قالمب وام از طريمد صمادوق رنماه

درخواستي مباي بر تقاضای تسهیالت برای مازاد هزياه تحصمیلي دانشمجويان تحمت پوشمش

دانشجويان در اختیار اين انراد قرار ميگیرد .اقساط وامهای مذكور پ
اشتغال به كار انراد ،پرداخت ميشود.

از نراغت از تحصیل و

نسبت به اعتبارات ذیربط به صادوق رناه دانشجويان ارسال نگرديده ،لذا
است.

( -6قسمت دوم)

اين بند فاقد عملكرد
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تفريغ بند (هـ)

بند (هـ)
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود بمه ماظمور سماماندهي و بهیامهسمازی

در سال  ،1396با استفاده از مجوز موضو اين باد ،ادارات كل آموزش و پرورش تعمداد

كاربری بخشي از امالک و نضاهای آموزشي ،ورزشي و تربیتمي خمود و بما رعايمت ماللظمات

چهارده ( )14استان به شرح جداول شماره ( )1و ( ،)2به ماظور ساماندهي و بهیاهسازی كاربری

آموزشي و تربیتي ،نسبت به الداث ،بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقمدام كامد .تغییمر كماربری

بخشي از امالک و نضاهای آموزشي ،ورزشي و تربیتي خود ،اقدام به شااسمايي مموارد ممذكور

موضو اين باد به پیشاهاد شورای آموزش و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كمیسمیون

جهت الداث ،بازسازی و بهرهبرداری نمودهاند.

ماده ( )5قانون تأسی

عملكرد تغییركاربریهای انجامشده موضو اين باد ،به شرح جدول شماره ( )1است:

شورای عالي شهرسازی و معماری ايران صورت ميگیمرد و از پرداخمت

كلیه عوارض شامل تغییر كاربری ،نقل و انتقال اممالک ،أخمذ گمواهي بهمرهبمرداری ،المداث،
تخريب و بازسازی و ساير عوارض شهرداری معاف ميباشد.

جدول شماره ()1
رديف
1
2
3
4
5

نام
استان
كرمان 
كردستان 
زنجان 
قزوين 
البرز 

جمع

مساحت امالک و فضاهای تغییر کاربری
دادهشده موضوع اين بند (متر مربع)
آموزشی
 5.848
 6.050
 17.998
0
 825/5

ورزشی
0
 300
0
0
0

30.721/5

 300

تربیتی
 451
 180
0
 327
0

جمع
 6.299
 6.530
 17.998
 327
 825/5

اقدامات انجامشده جهت

مصاديق مصرف

احداث بازسازی بهرهبرداری




















تجاری ،كلیایك و پاركیاگ 
تجاری 
تجاری 
تجاری 
مسكوني

31.979/5  958

شايان ذكر است ،تغییر كاربریهای نوق الذكر به پیشاهاد شمورای آمموزش و پمرورش
استان يا شهرستان و تصويب كمیسیون ماده ( )5قمانون تأسمی

شمورای عمالي شهرسمازی و

معماری ايران انجام شده است.
با توجه به اتمام مرالل تغییر كاربری در پايان سال (به علت زمانبر بودن مرالل انجام
آن) و يا عدم تأمین اعتبار موردنیاز ،به استثاای ادارات كل آموزش و پرورش استانهای كرمان
( -7قسمت دوم)
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و قزوين ،در ساير استانها نسبت به المداث ،بازسمازی و بهمرهبمرداری از اممالک و نضماهای
آموزشي ،ورزشي و تربیتي اقدام نشده است.

جدول شماره ()2
امالک و فضاهای درخواستی
رديف

تغییر كاربری ،نقل و انتقال امالک ،أخذ گواهي بهرهبرداری ،الداث ،تخريب و بازسازی و ساير

 7تهران

 43

 29.795

 8ق

 200

27.387

 9گلستان

6

1.842

 10خراسانجاوبي

 10

10.690

 4.044

470.060/35

ادارات كل آموزش و پرورش استانهمای مامدرج در جمدول شمماره ( ،)2جهمت تغییمر
كاربری امالک و نضاهای موضو اين باد اقمدام و درخواسمت خمود را بمه شمورای آمموزش و
پرورش استان يا شهرستان ارائه نموده اند ،لیكن بمه علمت عمدم تكمیمل مرالمل انجمام آن در
شمورای عمالي

شهرسازی و معماری ايران ،تغییر كاربریهای درخواستي تما پايمان سمال  ،1396انجمام نشمده
است:
جدول شماره ()2
رديف

نام استان

جهت تغییر کاربری
مساحت (مترمربع)

ارائه پیشنهاد توسط
شورای آموزش و پرورش
استان يا شهرستان

تصويب توسط کمیسیون
ماده ( )5قانون تأسیس ...

 51

 19.172/87

 2خراسانرضوی

 383

96.856

 3سیستان و بلوچستان

3.109

109.432

 4ايالم

 12

 844

 5چهارمحال و بختیاری

 169

 141.846

عدم اتمام مرالل بررسي

 6كهگیلويه و بويرالمد

 61

 32.195/48

عدم اتمام مرالل بررسي

 1آذربايجانغربي

مساحت (مترمربع)

استان يا شهرستان

عدم اتمام مرالل بررسي

جمع

شورای مذكور و يا تأخیر در تصويب توسط كمیسیون ماده ( )5قمانون تأسمی

شورای آموزش و پرورش

تصويب توسط کمیسیون
ماده ( )5قانون تأسیس ...

عدم اتمام مرالل بررسي

عوارض شهرداری معاف بودهاند.

تعداد فقره

نام استان

تعداد فقره

در محدوده رسیدگيها ،تغییر كاربریهای انجامشده از پرداخت كلیمه عموارض شمامل

امالک و فضاهای درخواستی

جهت تغییر کاربری

ارائه پیشنهاد توسط

عدم اتمام مرالل بررسي
عدم اتمام مرالل بررسي
عدم اتمام مرالل بررسي
عدم اتمام مرالل بررسي

( -8قسمت دوم)







عدم اتمام مرالل بررسي
عدم تصويب (رد درخواست)
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تفريغ بند (و)

بند (و)

در محدوده رسیدگيها ،پرداختيهای مربوط به لقوق مشممولین ايمن بامد بمه صمورت

دولت موظف است بهنحوی اقدام نمايد كه كلیه پرداختهای نیروهای شاغل در وزارت
آموزش و پرورش كه براساس مجوز قانوني سمازمان اداری و اسمتخدامي كشمور و بمر اسماس
قوانین مصوب مجل

ماهانه و ه زمان از محل اعتبارات مصوب پیشبیايشده صورت گرنته است.
در سال  ،1396صرناً بخشي از مزايا مشممولین موضمو ايمن بامد پرداخمت گرديمده و

شورای اسالمي مشغول به خدمت هستاد بهصورت ماهانه و همزممان از

مواردی به شرح جدول زير به علت عدم كفايت اعتبار ابالغي موردنیاز توسط وزارت آمموزش و

محل اعتبارات مصوب پیشبیايشده پرداخت گردد.

پرورش ،در سال مذكور پرداخت نشده كه

مبین عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.
(مبالغ به هزار ريال)

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

عنوان دستگاه اجرايی
اداره كل آموزش و پرورش استان مركزی
اداره كل آموزش و پرورش استان گیالن
اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجانشرقي
اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجانغربي
اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه
اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
اداره كل آموزش و پرورش استان نارس
اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان
اداره كل آموزش و پرورش استان خراسانرضوی
اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان
اداره كل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان
اداره كل آموزش و پرورش استان همدان
اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان
اداره كل آموزش و پرورش استان ايالم

اضافهکار

حقالتدريس

0
0
100،464،000
32،000،000
0
0
0
97،012،000
0
59،693،000
0
0
36،000،000
0
16،500،000
29،000،000
2،521،660

270،677،311
0
0
0
0
0
338،463،767
298،890،000
0
390،866،000
100،095
0
0
0
0
0
0

کمکهزينه
فوت و ازدواج
19،466،400
12،141،250
360،000
215،074،000
27،381،700
6،311،543
0
19،879،000
34،500،000
99،488،000
12،281،916
0
0
6،400،000
0
0
7،469،865

( -9قسمت دوم)

کمکهزينه
مهدکودک
0
0
0
0
11،068،450
0
0
125،468،000
450،000
147،368،000
0
0
0
0
0
0
0

حقالزحمه
امتحانات
21،981،715
0
36،252،000
48،905،312
44،841،756
36،925،598
67،320،911
0
54،000،000
89،721،000
0
0
47،095،000
37،000،000
0
0
15،017،444

ساير *

جمع

14،895،582
9،965،987
274،744،000
95،903،954
104،903،011
0
0
256،426،000
15،200،000
246،179،000
8،399،444
82،942،339
0
1،344،680
76،084،000
35،200،000
0

327,021,008
22,107,237
411,820,000
391,883,266
188,194,917
43,237,141
405,784,678
797,675,000
104,150,000
1,033,315,000
20,781,455
82,942,339
83,095,000
44,744,680
92,584,000
64,200,000
25,008,969
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(مبالغ به هزار ريال)
عنوان دستگاه اجرايی

رديف

اضافهکار

حقالتدريس

0
17،336،000
 18اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان
0
0
 19اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
0
0
 20اداره كل آموزش و پرورش استان كهگیلويه و بويرالمد
0
0
 21اداره كل آموزش و پرورش استان سماان
65،369،680
23،000،000
 22اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
66،000،000
25،345،000
 23اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
11،937،129
0
 24اداره كل آموزش و پرورش استان تهران
0
8،559،157
 25اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
0
0
 26اداره كل آموزش و پرورش استان اردبیل
0
79،956،171
 27اداره كل آموزش و پرورش استان ق
0
5،436،781
 28اداره كل آموزش و پرورش استان قزوين
1،050،000
21،000،000
 29اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان
22،500،000
7،000،000
 30اداره كل آموزش و پرورش استان خراسانشمالي
33،416،062
14،000،000
 31اداره كل آموزش و پرورش استان خراسانجاوبي
0
0
 32اداره كل آموزش و پرورش استان البرز
1,499,270,044
574,823,769
جمع
* در صورت پرداخت نوقالعادههايي خارج از قوانین و مقررات جاری ،مراتب در گزارشهای لسابرسي درج ميشود.

کمکهزينه
فوت و ازدواج
18،372،000
21،000،000
0
8.150.000
880،128
27،067،574
9،098،772
0
7،684،000
4،324،540
7،501،917
44،070،000
10،000،000
15،965،772
7،554،155
642.422.532

الزم به ذكر است ،بخشي از مزايمای پرداخمتشمده در اسمتانهمای آذربايجمانغربمي،
چهارمحال و بختیاری ،كهگیلويه و بويرالمد ،سماان ،قزوين ،خراسانجاوبي و البمرز بمه علمت
تأخیر در ابالغ اعتبار موردنیاز از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام نشمده كمه

مباین عادم

رعايت مفاد حكم اين بند است .مزايای پرداختشده در ساير استانها به صمورت ماهانمه انجمام
شده است.

( -10قسمت دوم)

کمکهزينه
مهدکودک
17،989،000
1،700،000
13،824،409
5.400.000
350،000
37،000،000
0
0
0
0
0
14،237،428
8،000،000
4،160،000
0
387.015.287

حقالزحمه
امتحانات
14،557،000
18،607،000
0
12.190.000
0
18،671،749
3،507،200
59،504،350
20،687،000
17،668،685
0
23،796،973
15،000،000
12،900،000
22،781،777
738.932.470

ساير *

جمع

226،236،000
18،413،648
96،626،097
24.612.000
54،872،461
97،189،533
31.808.434
48،014،087
5،589،336
932،903
72،358،075
2،800،000
11،200،000
7،049،952
13،852،238
1.933.742.761

294,490,000
59,720,648
110,450,506
50.352.000
144,472,269
271,273,856
56,351,535
116,077,594
33,960,336
102,882,299
85,296,773
106,954,401
73,700,000
87,491,786
44,188,170
5.776.206.863
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بند (ز)

تبصره ()9

تفريغ بند (ز)
كاهش اعتبارات برنامههای پژوهشي توسط دستگاههای اجرايي ،مماو است.

در محدوده بررسيها ،دستگاههای اجرايي به شرح جدول شماره ( ،)1نسمبت بمه
كاهش اعتبارات برنامههای پژوهشي خود اقدام نمودهاند كمه

مبین عدم رعايت مفاد حكام

اين بند است.
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()1
شماره

عنوان

نوع

شماره

طبقهبندی

دستگاه اجرايی

اعتبار

برنامه

دانشگاه علوم كشاورزی و ماابع طبیعي
11950301
ساری

اختصاصي

 11706001دانشگاه كشاورزی و ماابع طبیعي رامین
 12640003دانشگاه سماان -پارک عل و نااوری
 11350010پارک عل و نااوری استان سماان

اختصاصي
اختصاصي
هزياهای

دانشگاه علوم پزشمكي و خمدمات بهداشمتي،
12570002
درماني سماان– اجرای برنامههای آموزشي
دانشگاه علوم پزشمكي و خمدمات بهداشمتي،
12590002
درماني شاهرود ـ اجرای برنامههای آموزشي

 11600201دانشگاه محقد اردبیلي

1804003000
1805003000
1806001000
1804003000
1804014000
1804014000

عنوان برنامه

اعتبار
مصوب

میزان
کاهش

اعتبار
1،095،000 1،136،000
برنامه پژوهشهای پايه دانشگاهي
برنامه پژوهشهای توسعهای دانشگاهي 2،531،000 2،619،000
268،000
278،000
برنامه پژوهشهای كاربردی
964،000 1،000،000
برنامه پژوهشهای پايه دانشگاهي
برنامه پژوهش و راهبری عل و نااوری 1،485،000 1،539،000
برنامه پژوهش و راهبری عل و نااوری 4،760،630 18،680،000

هزياهای  1805003000برنامه پژوهشهای توسعهای دانشگاهي 10،286،000 18،420،000
هزياهای  1805003000برنامه پژوهشهای توسعهای دانشگاهي 6،179،000 10،000،000
اختصاصي  1805003000برنامه پژوهشهای توسعهای دانشگاهي 6،480،000

1،000،000

دانشممگاه محقممد اردبیلممي – دانشممكده
اختصاصي  1805003000برنامه پژوهشهای توسعهای دانشگاهي
11600202
نااوریهای نوين نمین

500،000

400،000

اختصاصي  1805003000برنامه پژوهشهای توسعهای دانشگاهي

671،000

500،000

دانشگاه محقمد اردبیلمي – دانشمكده
11600203
كشاورزی و ماابع طبیعي مغان

جمع

29.568.63061.323.000

الزم به ذكر است ،سازمان برنامه و بودجمه كشمور در اجمرای الكمام قمانوني از جملمه
«قان ون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رنع تبعیض و ارتقای سطح ماماطد
كمتر توسعهيانته و تحقد پیشرنت و عدالت»« ،جزء ( )2باد (ط) ماده ( )28قانون الحاق برخي
( -11قسمت دوم)
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مواد به قانون تاظی بخشي از مقررات مالي دولمت ( »)2و  ...و همچامین سمازمان ممديريت و
برنامهريزی استانها مستاد به ماده ( )30قانون الحاق موادی به قانون تاظی بخشي از مقررات
مالي دولت ( ،)1نسبت به كاهش اعتبارات برنامههای پژوهشي دستگاههای اجرايمي بمه شمرح
جدول شماره ( )2اقدام نمودهاند:
جدول شماره ()2

جدول شماره ()2
تعداد دستگاه
رديف نام استان  /محل استقرار
اجرايی

 11خراسانرضوی

17

 12اصفهان

13

 13هرمزگان

6

(مبالغ به هزار ريال)

تعداد دستگاه
رديف نام استان  /محل استقرار
اجرايی

دستگاههای مستقر در
1
مركز

(مبالغ به هزار ريال)

152

 2مركزی

8

 3گیالن

26

 4مازندران

8

 5آذربايجانشرقي

13

 6آذربايجانغربي

6

 7كرمانشاه

6

 8خوزستان

14

 9نارس

22

 10كرمان

16

 14سیستان و بلوچستان

11

 15كردستان

4
12

نوع اعتبار

تعداد
برنامه/طرح

اعتبار
مصوب

میزان
کاهش اعتبار

تملك داراييهای سرمايهای
اختصاصي
هزياهای

25
62
154

1،466،706،000
5،566،929،500
14،749،511،000

246،786،000
379،616،941
1،690،484،280

تملك داراييهای سرمايهای

1

15،000،000

847،000

 16همدان

اختصاصي

7

38،754،000

1،392،000

 17لرستان

8

هزياهای

18

115،327،000

1،559،000

اختصاصي

5

15،298،000

837،000

 18ايالم

3

هزياهای

27

176،401،000

20،253،000

اختصاصي

13

26،453،000

949،000

هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای

17
5
29
5
16
4
13
11
19
19
54
5
29

283،222،000
19،800،000
522،999،000
66،000،000
247،172،000
37،352،000
185،708،000
67،536،000
425،291،000
210،554،000
940،377،000
21،600،000
481،411،000

3،829،000
711،000
13،736،000
2،370،000
3،338،000
1،340،000
2،509،000
2،425،000
30،937،000
7،559،375
112،718،000
775،000
45،727،000

 19زنجان

3

 20چهارمحال و بختیاری

4

 21كهگیلويه و بويرالمد

5

 22سماان

13

 23يزد

6

 24بوشهر

6

 25تهران

28

( -12قسمت دوم)

تعداد
برنامه/طرح

اعتبار
مصوب

میزان
کاهش اعتبار

اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي

9
25
11
21
5
9
12
19
6
9
3
18
6

59،069،000
450،336،000
675،554،000
698،566،360
128،790،000
59،648،000
41،556،000
310،750،000
30،009،000
190،865،000
5،825،000
169،668،000
26،455،000

2،121،422
7،669،000
24،253،000
36،810،202
4،512،000
1،869،516
1،493،000
5،638،000
1،077،000
8،241،000
209،000
8،694،000
950،000

هزياهای

12

129،731،000

10،652،000

اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای

1
5
5
6
3
7

1،500،000
64،915،000
59،467،000
148،328،000
5،400،000
181،423،000

54،000
11،129،148
2،135،000
2،208،220
194،000
27،856،000

اختصاصي

4

27،366،000

983،000

هزياهای

12

82،376،000

2،114،000

اختصاصي
هزياهای

11
18

58،007،000
258،517،000

2،103،000
3،748،000

اختصاصي

6

90،746،000

3،257،000

هزياهای

12

167،855،000

12،990،000

اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای

8
13
36
56

35،050،000
109،861،000
2،618،902،000
3،083،694،000

1،258،000
1،744،158
237،669،000
157،669،976

نوع اعتبار
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(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()2
تعداد دستگاه
رديف نام استان  /محل استقرار
اجرايی

 26اردبیل

6

 27ق

13

 28قزوين

4

 29گلستان

8

 30خراسانشمالي

6

 31خراسانجاوبي
 32البرز

9

12
جمع

468

نوع اعتبار

تعداد
برنامه/طرح

اعتبار
مصوب

میزان
کاهش اعتبار

اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
اختصاصي
هزياهای
تملك داراييهای سرمايهای
اختصاصي
هزياهای

4
6
5
18
3
10
7
20
4
9
3
22
8
15
14

7،761،000
23،199،000
34،941،000
825،194،000
7،525،000
122،194،000
21،636،000
131،158،000
7،104،000
36،840،000
14،000،000
166،966،000
255،000،000
675،010،000
1،240،148،000

279،000
806،800
6،879،000
90،852،000
270،000
1،651،000
837،000
1،772،000
256،000
496،000
503،000
2،258،000
14،404،000
104،232،000
16،755،000

3.394.251.038 39.218.306.860 1,054

مطابد جدول شماره ( ،)2سازمان برنامه و بودجه كشور و ادارات كل تابعه در استانهما،
نسبت به كاهش اعتبارات برنامههمای پژوهشمي چهارصمد و شصمت و هشمت ( )468دسمتگاه
اجرايي اقدام نمودهاند؛ به ماظور تحقد كامل اهداف قانونگذار جهمت عمدم كماهش اعتبمارات
برنامههای پژوهشي،

پیونهاد ميشود تصريحاً حكم اين بند ار شمول «قانون اساففاده مفاوارن ار

امكانات كوور ا توريع عادالنه ا رفع تبعیض ا ارتقاي سطح مناطق كمفار توساعهياففاه ا تحقاق
پیورفت ا عدالت» ا «جزء ( )2بند (ط) ماده ( )28قانون الحاق برخي مواد باه قاانون تنمایم
بخوي ار مقررات مالي دالت ( »)2ا ساير قوانین دائمي مسفثني شود.

( -13قسمت دوم)
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تفريغ بند (ح)

بند (ح)
در اجرای باد (ذ) ماده ( *)64قانون برنامه شش توسعه در خصوص سماماندهي نیروهمای

بر اساس اعالم وزارت علوم ،تحقیقات و نااوری (دانشگاه ناي و لرنهای) ،قبل از سال

لدالتدريسي دانشگاه ناي و لرنهای ماتقل از آموزش و پرورش (قبمل از سمال  )1390وزارت

 1390تعداد يكهزار و سیصد ( )1.300نفمر نیمروی لمدالتدريسمي از آمموزش و پمرورش بمه

علوم ،تحقیقات و نااوری مكلف است تا پايان سال  1396نسبت به تبديل وضعیت آنان اقمدام

دانشگاه ناي و لرنهای ماتقل شدهاند كه تعدادی از آنها نیروهای بازنشسته و يا شاغل در ساير

نمايد .ماابع مورد نیاز از محل ماابع موجود در رديمف  **550000-138دانشمگاه قابمل تمأمین

دستگاههای اجرايي بودهاند ،نلذا دانشگاه ناي و لرنمهای بمه ماظمور مشمخم نممودن تعمداد
انراد مشمول جهت تبديل وضعیت آنان ،پیشنوي

است.

دستورالعملي را تهیه نموده تا بمر اسماس

آن نسبت به جمعآوری و بررسي مدارک و مستادات و الراز شرايط مشمولین ،اقدام نمايد .اين
موضو در دستور كار هیأت اماای دانشگاه قمرار گرنتمه و مقمرر گرديمد دسمتورالعمل اجرايمي
ساماندهي نیروهای يادشده در كمیتهای بررسي و به تصويب هیأت امااء برسد ،لیكن تما پايمان
سال  1396اين امر محقد نگرديده و وزارت علوم ،تحقیقات و نااوری اقمدامي جهمت اجمرای
مفاد اين باد ناموده كه

مبین عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1396كل كشور ،ذيل رديف  550000-121بما
عاوان « دانشگاه ناي و لرنهای م اعتبارات موضو اجمرای لكم بامد (ذ) مماده ( )64قمانون
* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران:
بند (ذ) ماده ( :)64وزارت علوم ،تحقیقمات و ناماوری مكلمف اسمت نسمبت بمه سماماندهي مربیمان لمدالتمدري
آموزشكدههای ناي و لرنهای زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يانتهاند ،تا سال دوم اجمرای
قانون برنامه اقدام نمايد.
** در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1396كل كشور ،رديف متفرقه  550000-121تحت عاوان «دانشگاه ناي
و لرنهای -اعتبارات موضو اجرای لك باد (ذ) ماده ( )64قانون برنامه شش توسعه (ساماندهي مدرسمین لمدالتدريسمي
ناي و لرنهای)» به عاوان رديف اعتباری موضو اين باد پیشبیاي شده است.

برنامه شش توسعه (ساماندهي مدرسین لدالتدريسي ناي و لرنمهای)» مبلمغ هفتماد میلیمارد
( )70.000.000.000ريال اعتبار هزياهای پیش بیاي شده كه با عاايت به عمدم تعیمین تكلیمف
نیروهای لدالتدريسي در سال مذكور ،هیچگونه اعتباری از محل رديف متفرقه يادشده تمأمین
و پرداخت نگرديده است.

( -14قسمت دوم)
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*

بند (ط)

به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده ميشود با پیشاهاد ريی

تفريغ بند (ط)
قوه قضايیه نسمبت

به جابجايي سي درصد ( )%30از اعتبار رديف  108100دادگسمتری جمهموری اسمالمي ايمران

بر اساس بررسيها ،سازمان برنامه و بودجه كشور بمه دلیمل عمدم پیشماهاد ريمی
قضايیه ،جهت اجرای مفاد لك اين باد اقدامي ناموده ،لذا

جهت اختصاص به رديف  108109شورای لل اختالف برای تأمین هزياه پرسالي ايمن شمورا
مطابد قوانین و مقررات مربوط اقدام نمايد.

* قانون اصالح قانون بودجه سال  1396کل کشور (مصوب :)1397/1/22
بر اساس باد (ج) ماده والده قانون اصالح قانون بودجه سال  1396كل كشور ،يك باد به عاوان بامد (ط) بمه تبصمره
( )9قانون بودجه سال مذكور الحاق شده است.

( -15قسمت دوم)

اين بند فاقد عملكرد است.

قموه

