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تفریغ تبصره ()11

تبصره ()11
تفریغ بند (الف)

بند (الف)
به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسرر و مرواردی کره
پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت باشد ،وزیر دادگستری مجراز اترت برا ت رویب هیرأت
نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدني حداکثر تا ته هزار و پان د میلیرارد ()3.500.000.000.000
ریال از منابع درآمد تاالنه موضرو بنردهای (ث) و (ج) مراده ( )24قرانون بیمره اجبراری خسرارات
واردشده به شخص ثالث در اثرر حروادث ناشري از وترایل نقلیره م رو  *1395/2/20را از محرل
اعتبارات ردیف  **110000 - 5جدول شرماره ( )7ایرن قرانون دریافرت و هزینره کنرد مردیرعامل

عملکرد منابع موضو بندهای (ث) و (ج) ماده ( )24قانون بیمه اجبراری خسرارات واردشرده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وتایل نقلیه به شرح جدول شماره ( )1اتت:
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()1
منابع درآمد ساالنه موضوع
 %20سهم قابل اختصاص
بند (ج) ماده ( )24قانون
بند (ث) ماده ( )24قانون
به صندوق طبق
جمع درآمدها
بیمه اجباری خسارت
بیمه اجباری خسارت
وارد شده به شخص ثالث
واردشده به شخص ثالث
وصولی
وصولی طبق
پیش بینی
وصولی طبق
پیش بینی
وصولی طبق
پیش بینی
قانون
خزانه
لیست خزانه
طبق قانون
لیست خزانه
طبق قانون
لیست خزانه
طبق قانون
8،651،342،087 13،838،000،000 43،256،710،433 69،190،000،000 30،227،977،745 39،190،000،000 13،028،732،688 30،000،000،000

صندوق مزبور مکلف اتت با اعالم وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع ترهماهره در
اختیار وزارت دادگستری قرار دهد

مطابق بررتيها ،مبلغ تخ یصیافته و پرداختشده به صندوق تأمین خسارتهای بردني از
محل ردیف اعتباری  110000-4به شرح جدول شماره ( )2اتت:
جدول شماره ()2

(مبالغ به هزار ریال)

مانده نقل
کنترل
اعتبار
شماره
هزینه
تخصیص
عنوان
به سال بعد
تخصیص
طبق قانون
طبقهبندی
 110000-4صندوق تأمین خسارتهای بدني 223.372.639 3.033.810.361 3.033.810.361 3،257،183،000 6.000.000.000
* قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

ماده ( :)24منابع مالي صندوق تأمین خسارتهای بدني به شرح زیر اتت:
ث) بیست درصد ( )%20از جرائم وصولي راهنمایي و رانندگي در کل کشور
ج) بیست درصد ( )%20از کل هزینههای دادرتي و جزای نقدی وصولي توتط قوه قضائیه
** در جدول شماره ( )7قانون بودجه تال  1396کل کشور ردیرف اعتبراری  110000-4تحرت عنروان «صرندوق ترأمین
خسارتهای بدني» به عنوان ردیف اعتباری موضو این بند ،پیشبیني شده اتت

در محدوده رتیدگيها ،خزانهداری کل کشور از کل مبلغ اخت را یافتره بره صرندوق ،در
تال  1396طي هفت مرحله به شرح جدول شماره ( )3جمعاً مبلرغ تره هرزار و دویسرت و پنجراه و
هفت میلیارد و یک د و هشتاد و ته میلیون ( )3.257.183.000.000ریال به حسا صرندوق واریرز

( -1قسمت دوم)
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نموده که مبلغ دویست و بیست و ته میلیارد و تی د و هفتاد و دو میلیرون و شش رد و تري و نره
هزار و تی د و تي و هفت ( )223.372.639.337ریال به تال بعد انتقال یافته اتت
(مبالغ به ریال)

جدول شماره ()3

ردیف
1
2
3
4

ماه
مرداد
مهر
آذر
دی

مبلغ
288،000،000،000
459،245،000،000
364،170،000،000
634،742،000،000

ردیف
5
6
7

مبلغ
451،230،000،000
539،051،000،000
520،745،000،000

ماه
بهمن
اتفند
اتفند
جمع

جدول شماره ()5

ردیف
1
2
3
4

3.257.183.000.000

جمع

1.900.023.416.667

نگرفته که مبين عدم رعايت مفاد حكم قسمت اخير اين بند است.

وزارت دادگستری کل مبالغ دریافتي را در قالب چهل و پرن فقرره ترند هزینره بررای

جدول شماره ()4

3،257،183،000

مرداد
آبان
دی
اتفند

اتفند
اتفند
اتفند

خسارتهای بدني واریز نموده ،لذا وجوه موردنظر در مقاطع تهماهه در اختیار وزارت دادگستری قررار

شرح جدول شماره ( )4اتت:

مبلغ تخصیصیافته به صندوق از

ماه

مبلغ
168،000،000،000
267،892،916،667
212،432،500،000
370،266،166،667

ردیف
5
6
7

ماه

مبلغ
263،217،500،000
314،446،416،666
303،767،916،667

خزانهداری کل کشور منابع موضو این بند را طي هفت مرحله بره حسرا صرندوق ترأمین

مبالغ پرداختشده به صندوق و وزارت دادگستری از محل ردیرف اعتبراری  110000-4بره

محل ردیف اعتباری 110000-4

(مبالغ به ریال)

(مبالغ به هزار ریال)
سهم صندوق از محل

مبالغ پرداختشده به وزارت دادگستری

ردیف اعتباری 110000-4

از محل ردیف اعتباری 110000-4

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

1،357،159،584

41/67

1،900،023،416

58/33

با ت ویب هیأت نظارت و حسب درخواتت وزارت دادگستری ،صندوق تأمین خسرارتهرای

یکهزار و پان د و هفتاد و هفت ( )1.577نفر شامل یک د و ش رت و یرک ( )161نفرر زن و
یکهزار و چهارصد و شانزده ( )1.416نفر مرد از محکومین معسر با اولویت زنان و یا مرواردی
که پرداخت خسارات آنها بر عهده بیتالمال یا دولت تعیین گردیده ،برر حسرب نوبرتبنردی و
شناتایي و تکمیل پرونده در اداره دیه ،م رف نموده اتت

بدني طي هفت مرحله به شرح جدول شماره ( )5جمعاً مبلغ یکهزار و نه د میلیارد و بیسرت و تره
میلیون و چهارصد و شانزده هزار و شش د و ش ت و هفت ( )1،900،023،416،667ریال برا توجره
به تهم در نظر گرفتهشده طبق قانون (معادل  58/33درصد) در وجه وزارت دادگستری واریز نمروده
اتت
( -2قسمت دوم)
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مدرك تحصیلی

بند (ب)
به دولت اجازه داده ميشود کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومي کره بریش از هشرت
تال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطي که ترا پایران

فوق لیسانس
دکترای عمومي علوم پزشکي
دکترای تخ ي غیرعلوم پزشکي
دکترای تخ ي رشتههای علوم پزشکي و باالتر

تال  1396تسویه ميشود ،معاف کند
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیرتهرای مشرموالن مرذکور بره حسرا درآمرد
عمومي کشور موضو ردیف  150128نزد خزانهداری کل کشور واریز ميشود و تا تقف پانزده
هزار میلیارد ( )15.000.000.000.000ریال در قالب ردیف  *530000 -130جدول شرماره ()9
این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعي نیروهرای مسرل مطرابق
موافقتنامه متبادله با تازمان بررنامه و بودجه کشور اخت ا

ميیابد

میزان جریمه مشموالن غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شررح جردول
زیر ميباشد:
مدرك تحصیلی
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

پایه ریالی جریمه مشموالن غایب
 100.000.000ریال
 150.000.000ریال
 200.000.000ریال
 250.000.000ریال

* در جدول شماره ( )9قانون بودجه تال  1396کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-125تحت عنوان « اعتبار موضو
جریمه زمان غیبت مشموالن» به عنوان ردیف اعتباری موضو این بند ،پیشبیني شده اتت

( -3قسمت دوم)

پایه ریالی جریمه مشموالن غایب
 300.000.000ریال
 350.000.000ریال
 400.000.000ریال
 500.000.000ریال
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خزانهداری کل کشور و  ،کارت معافیت صادر و از طریق اداره پست به آدرس متقاضي ارتال

تفریغ بند (ب)
افراد متقاضي با مراجعه به دفاتر پلیس 10+اقدام بره ثبرت نرام نمروده و پرس از طري

ميگردد
عملکرد مربوط به میزان جرایم مشموالن غایب به شرح جدول شماره ( )1اتت:

مراحل اداری شامل اتتعالم اصالت مدارک متقاضي ،واریز وجه به حسا تعیینشرده از طررف

(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()1
تعداد مشموالن مراجعهکننده
مدرك تحصیلی
مشموالن

عادی

تحت

تحت پوشش

پوشش

کمیته امداد

بهزیستی امام خمینی(ره)

23،569
زیر دیپلم
9،677
دیپلم
1،246
فوق دیپلم
789
لیسانس
188
فوق لیسانس
14
دکترای عمومي علوم پزشکي
29
دکترای تخ ي غیرعلوم پزشکي
0
دکترای تخ ي رشتههای علوم پزشکي و باالتر
تایر
جمع

35،512

17
4
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

22

1

مبلغ قابل وصول
میزان جریمه

فرزندان

جمع

ایثارگران

0
0
0
0
0
0
0
0

23،587
9،681
1،247
789
188
14
29
0
35،535

(تعرفه پایه)

100،000
150،000
200،000
250،000
300،000
350،000
400،000
500،000

جریمه ده درصد
مبلغ جریمه

2،358،700،000
1،452،150،000
249،400،000
197،250،000
56،400،000
4،900،000
11،600،000
0

تخفیف پنج درصد تخفیف

تخفیف پنجاه درصد

تخفیف پنجاه درصد

( )%10تعرفه به ( )%5تعرفه متاهلین فرزندان ( )%50مشموالن تحت ( )%50مشموالن تحت
ازای هر سال غیبت

و هر فرزند

293،060،000
266،085،000
25،040،000
25،025،000
10،020،000
875،000
720،000
0

620،825،000 4،330،400،000

ایثارگران پوشش کمیته امداد

پوشش بهزیستی

111،733،500
54،564،000
11،624،000
11،253،750
3،075،000
248،500
740،000
0

0
0
0
0
0
0
0
0

80،750
0
0
0
0
0
0
0

984،750
351،750
100،000
0
0
0
0
0

193،238،750

0

80،750

1،436،500

مبلغ
قابل وصول

2،538،961،000
1،663،319،250
262،716،000
211،021،250
63،345،000
5،526،500
11،580،000
0

مبلغ

اقساط

وصولشده *

باقیمانده

2،420،341،563
1،432،188،007
230،163،447
188،098،809
54،251،250
5،526،500
9،283،000
0

118،619،437
231،131،243
32،552،553
22،922،441
9،093،750
0
2،297،000
0

مبلغ واریزی به
حساب ردیف
درآمدی * 150128

2،420،341،563
1،432،188،007
230،163،447
188،098،809
54،251،250
5،526،500
9،283،000
0
2.798.953.288

7،138،805،864 416،616،424 4،339،852،576 4،756،469،000

* اختالف مبالغ «وصولشده» و «واریزی به حسا ردیف درآمدی  »150128مربوط به پرداخت اقساط تنوات گذشته ميباشد که توتط متقاضیان در تال  1396به حسا درآمدی موضو این بند واریز شده که در ردیف تایر افشاء شده اتت

تعرفههای تعیین شده موضو این بند برای هر تط از تح یالت رعایت شرده اترت
جریمه های موضو این بند بنا به تقاضای مشمولین حسب مورد تا پایان ترال  1396تقسریط
گردیده ،لیکن در مجمو مبلغ چهارصد و شانزده میلیارد و شش د و شانزده میلیون و چهارصد

شرح جدول شماره ( )2اتت:
جدول شماره ()2
شماره
طبقهبندی
150128

پیشبینی
15.000.000.000

وصولی طبق
لیست خزانه
7.138.805.864

وصولی
طبق تفریغ
7.138.805.864

(مبالغ به هزار ریال)
درصد
تحقق
47

و بیست و چهار هرزار ( )416.616.424.000ریرال از اقسراط مربروط بره مشرمولین متقاضري

با عنایت به عدم اتتقبال مشمولین ،درآمد در تقف پیشبیني محقق نگردیده اتت

پرداخت اقساطي تا پایان تال  1396تسویه نگردیده اتت

در جرردول شررماره ( )9قررانون بودجرره تررال  1396کررل کشررور ذیررل ردیررف متفرقرره

عملکرد مالي ردیف درآمدی  150128تحت عنوان «جریمه زمان غیبت مشموالن» به

 530000-125با عنوان «اعتبار موضو جریمه زمران غیبرت مشرموالن» مبلرغ پرانزده هرزار

( -4قسمت دوم)
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میلیارد ( )15.000.000.000.000ریال پیش بیني شده که مطرابق موافقتنامره متبادلره ،از مبلرغ
مذکور مبلغ تیزده هزار و تی د و ش رت و پرن میلیرارد ( )13.365.000.000.000ریرال بره
نسبت مساوی برای تتاد کل نیروهای مسل و وزارت دفا و پشتیباني نیروهای مسرل اعتبرار
ابالغ گردیده که مجموعاً معادل ته هزار و تي و چهرار میلیرارد و تی رد و ش رت میلیرون

جدول شماره ()4
شماره طبقهبندی
106000
111300
111200
111440
111100

برنامه  1101017000با عنوان «برنامه ارتقاء توان دفاعي» اضافه و به م رف رتیده ،لذا ارائه

راتتای تقویت بنیه دفاعي هزینه شده اتت

عملکرد مالي اعتبار دریافتي توتط تتاد کل نیروهای مسل جمهوری اتالمي ایران به
شرح جدول شماره ( )3اتت:
شماره
طبقهبندی

عنوان دستگاه اجرایی

تتاد کل نیروهای مسل جمهوری
111400
اتالمي ایران 

(مبالغ به هزار ریال)
اعتبار

تخصیص

حوالجات

کنترل
تخصیص

مبلغ
125.500.000
648.618.000
95.000.000
2.000.000
532.000.000
1.403.118.000

در محدوده رتیدگيها ،مبالغ دریافتشده از توی دتتگاههای مندرج در جدول فوق در

عملکرد مالي آن میسر نميباشد

جدول شماره ()3

عنوان دستگاه اجرایی
نیروی انتظامي جمهوری اتالمي ایران
تپاه پاتداران انقال اتالمي
ارتش جمهوری اتالمي ایران
دانشگاه عالي دفا ملي
وزارت دفا و پشتیباني نیروهای مسل
جمع

( )3.034.360.000.000ریال اعتبار به دتتگاههای مزبور تخ یص داده شده اتت
اعتبار دریافتي توتط وزارت دفا و پشتیباني نیروهای مسل به ترجمع اعتبار هزینهای

(مبالغ به هزار ریال)

مانده وجوه
هزینه علیالحساب انتقالی به
سال بعد

86.611.813 19.310.000 8.140.187 27.450.187 1.403.118.000 1.517.180.000 6.682.500.000

فهرتت اعتبارات ابالغي تتاد فرماندهي کل نیروهای مسل جمهوری اترالمي ایرران
در راتتای تقویت بنیه دفاعي نیروهای مسل به واحدهای تابعره بره شررح جردول شرماره ()4
اتت:
( -5قسمت دوم)
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تفریغ جزء ()1

جزء ()1
به ازای هر تال غیبت مازاد بر هشت تال ،ده درصرد ( )%10بره مبرالغ جریمره پایره
اضافه و مدت غیبت بیش از ششماه ،یکتال محسو ميشود

جریمه مشمولین دارای غیبت بیش از هشت تال مطابق مفاد ایرن جرزء بره میرزان ده
درصد ( )%10جریمه به ازای هر تال دریافت شده و غیبت بریش از شرشمراه مشرمولین نیرز
معادل یکتال محاتبه شده اتت

( -6قسمت دوم)
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تفریغ جزء ()2

جزء ()2
برای مشموالن متأهل ،پن درصد ( )%5و برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازای هرر
فرزند ،پن درصد ( )%5از مجمو مبلغ جریمه کسر ميشود

تخفیف پن درصدی ( )%5برای افراد متأهل و پن درصردی ( )%5بره ازای هرر فرزنرد
برای افراد مشمول موضو این جزء اعمال شده اتت

( -7قسمت دوم)

تبصره ()11
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تفریغ جزء ()3

جزء ()3
مشموالن غایبي که به صورت اقساطي و یا نقدی برای صردور کرارت پایران خردمت
اقدام نمودهاند ،ميتوانند گواهینامه رانندگي أخذ نمایند

بر خالف مفاد حکم این جزء ،همچنین ماده ( )54قانون بیمه اجباری خسارات واردشرده
برره شررخص ثالررث در اثررر حرروادث ناشرري از وتررایل نقلیرره م ررو  1395و در اجرررای
موارد اعالمي از توی تتاد کل نیروهای مسل  ،اخذ گواهینامه منوط به تسویه کامرل جریمره
محاتباتي موضو این جزء گردیده اتت مستند به بخشنامه مورخ  1396/8/30رئریس پلریس
راهنمائي و رانندگي نیروی انتظامي جمهوری اتالمي ایران در چهارماهه آخرر ترال  1396برا
توجه به ابالغیه مورخ  1396/8/20تتاد کل نیروهای مسل  ،شرط داشتن کارت پایان خردمت
یا معافیت نظام وظیفه برای اخذ گواهینامه رانندگي در فرآیند صدور گواهینامه راننردگي حرذف
شده اتت
با توجه به موارد فوقالذکر در هشت ( )8ماهه ابتدای تال  1396صرفاً جهت مشموالن
غایبي که نقداً برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه اقدام نمودهاند ،گواهینامه رانندگي صرادر
گردیده که

( -8قسمت دوم)

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء است.
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تفریغ جزء ()4

جزء ()4
محرومیتهای مندرج در بند (ط) تب ره ( *)16قانون بودجه تال  1394کل کشرور در
مورد دارندگان کارت معافیت ناشري از اجررای حکرم بنرد مرذکور از ابتردای ترال  1396لغرو
ميگردد

* قانون بودجه سال  1394کل کشور:
بند (ط) تبصره ( :)16به دولت اجازه داده ميشود تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمرومي را کره بریش از هشرت
تال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت ،معاف کند
دارندگان کارت معافیت موضو این بند از نامزدی نمایندگي مجلس شورای اتالمي ،عضویت شوراهای اتالمي شرهر
و روتتا و انت ا در تمتهای مدیریتي (تیاتي و اداری) دتتگاههای موضو ماده ( )5قانون مدیریت خردمات کشروری
محروم ميباشند

( -9قسمت دوم)

موردی مبني بر عدم رعایت مفاد حکم این جزء در تال  1396مشاهده نگردیده اتت
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تفریغ جزء ()5

جزء ()5
فرزندان ایثارگران مشمول ماده ( *)45قانون خدمت وظیفه عمرومي عرالوه برر امتیراز

بر خالف مفاد حکم این جزء و به اتتناد جزء ( )3بند (الف) دتتورالعمل ابالغي از توی

مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومي پدر آنان با هر

تتاد کل نیروهای مسل  ،در تال  1396اقدامي برای مشمولین حائز شرایط موضو ایرن جرزء

مقطع تح یلي ،مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد ( )%50تخفیف ميشوند

صورت نگرفته

* قانون خدمت وظیفه عمومی:
ماده ( :)45مشموالني که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رتیدن انقال اتالمي و اترتمرار
آن شهید یا جانباز یا اتیر یا جاویداالثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیربط باشرد بره شررح ذیرل از انجرام
خدمت تربازی معاف ميشوند:
 -1کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویداالثران (مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميباشند
 -2به ازاء هر شهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه تابقه اتارات یا جانباز با حداقل ( )%25جانبازی یا جاویرداالثر
(مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميشوند
 -3به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگي )%25( ،جانبازی و تيماه تابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزنردان آزادگران،
جانبازان و رزمندگان معاف ميگردد
این امتیازات برای بهرهمندی از تسهیالت این بند قابل جمع اتت و در مورد معافیرت کسراني کره مردت جانبرازی یرا
حضور در جبهه یا مدت آزادگي و اتارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه
و مدت دوران اتارت محاتبه ميشود
 -4کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد ( )%10جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميباشند
 -5یک فرزند خوانده قانوني ذکور جانبازی که برابر گواهي بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نميشود از انجام
خدمت دوره ضرورت معاف ميشود
 -6مشموالني که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی بیست و پن درصرد ( )%25و براالتر ازدواج کننرد بره صرورت
موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميشوند و پس از گذشت پن تال از معافیرت موقرت آنران در صرورت اترتمرار
ازدواج ،معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل ميگردد

( -10قسمت دوم)

که مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء است.
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تفریغ جزء ()6

جزء ()6
مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امرام خمینري(ره) و ترازمان بهزیسرتي از پنجراه
درصد ( )%50تخفیف بهرهمند ميشوند

در اجرای مفاد حکم این جزء ،تخفیف پنجراه درصردی ( )%50در محاتربه مبلرغ قابرل
پرداخت برای جریمه مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني(ره) و تازمان بهزیسرتي
به شرح جدول شماره ( )1گزارش تفریغ بند ( ) این تب ره اعمال گردیده اتت

( -11قسمت دوم)
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تفریغ بند (ج)

بند (ج)
در صورت پرداخت و تسویهحسا قبوض جریمههای رانندگي توتط مالکان خودرو ترا
پایان آذرماه  ،1396جریمه دیرکرد ناشي از عدم پرداخت تا پایان تال  1395بخشیده ميشود

بخشش جرایم دیرکرد ناشري از عردم پرداخرت ترا پایران ترال  1395در دوره زمراني
مشخصشده در حکم این بند در خ و

مبلغ وصولي از این محل به حسا درآمد عمومي موضو ردیف  150123جردول شرماره ()5
این قانون واریز ميشود و از محل ردیف  530000 -148جردول شرماره ( )9ایرن قرانون بره

افراد مشمول اعمال شده اتت

عملکرد مربوط به مبالغ جرایم رانندگي ،جریمه دیرکرد متعلقه و میزان وصرولي آن بره
شرح جدول شماره ( )1ميباشد:
جدول شماره ()1

م رف ميرتد

(مبالغ به هزار ریال)
تا پایان سال 1395

اصل مبلغ

جریمه دیرکرد متعلقه

جرایم رانندگی

ناشی از عدم پرداخت

* 12.526.851.799

12.526.851.799

جمع

25.053.703.598

مبلغ بخشودگی

مبلغ وصولی

مبلغ واریزی

بابت جرایم رانندگی

به حساب ردیف

جریمه دیرکرد

موضوع این تبصره

درآمدی 150123

مراجعین

12.526.851.799 ** 12.527.721.065 ** 12.526.851.799

* این مبلغ برابر اصل جرایمي اتت که قابلیت تعلق دیرکرد ناشي از عدم پرداخت را داشته اتت
** تفاوت مبالغ مزبور ،ناشي از اشتباه واریزی مراجعان و خطای کاربر بانک یا کاربر راهور در ثبت اطالعات در رایانه
ميباشد

عملکرد مرالي ردیرف درآمردی  150123برا عنروان «درآمرد حاصرل از جررایم معروق
رانندگي» به شرح جدول شماره ( )2ميباشد:
جدول شماره ()2
شماره

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان

طبقهبندی
 150123درآمد حاصل از جرایم معوق رانندگي

* در جدول شماره ( )9قانون بودجه ترال  1395کرل کشرور ،ردیرف متفرقره  530000-143تحرت عنروان «نیرروی
انتظامي جمهوری اتالمي ایران ر جبران خدمت کارکنان ،هزینههای نگهداشت عملیاتي ،خرید تجهیزات تخ ي ،ن رب
دوربین ،احداثات و بهکارگیری فناوریهای نوین» به عنوان ردیف اعتباری موضو این بند ،پیشبیني شده اتت

پیشبینی
16.000.000.000

وصولی طبق

وصولی طبق

درصد

لیست خزانه
12.527.721.065

تفریغ
12.526.851.799

تحقق
78/3

در جرردول شررماره ( )9قررانون بودجرره تررال  1396کررل کشررور ذیررل ردیررف متفرقرره
143ر 530000تحت عنروان «نیرروی انتظرامي جمهروری اترالمي ایرران  -جبرران خردمات

( -12قسمت دوم)
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کارکنان ،هزینههای نگهداشت عملیاتي ،خرید تجهیزات تخ

تبصره ()11

ي ،ن ب دوربرین ،احرداثات و

بهکارگیری فناوریهای نوین» مبلغ یازده هزار میلیرارد ( )11.000.000.000.000ریرال اعتبرار
هزینهای پیشبیني گردیده اتت بر اتاس موافقتنامه متبادله بین نیروی انتظرامي جمهروری
اتالمي ایران و تازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف یادشده مبلغ نه هرزار و پان رد و
پانزده میلیارد و پان رد و ش رت میلیرون ( )9.515.560.000.000ریرال بره نیرروی انتظرامي
جمهوری اتالمي ایران تخ یص یافته که از خزانه دریافت و به ترجمع برنامه 1102011000
تحت عنوان «برنامه راهبردی امور امنیتي و انتظامي» اعتبارات هزینهای اضافه شده اتت
با عنایت به اینکه اعتبار موردنظر به ترجمع اعتبار برنامه فروقالرذکر نیرروی انتظرامي
جمهوری اتالمي ایران اضافه شده ،لذا امکان ارائه عملکرد مالي آن به صورت مسرتقل میسرر
نميباشد عمده م ادیق م رف اعتبار مذکور شامل هزینههای پرتنلي و هزینههای توخت و
نگهدا شت خودروها و خرید ملزومات و تجهیزات فاوا بوده که در راترتای مفراد ایرن تب رره و
موافقتنامه متبادله انجام شده اتت

( -13قسمت دوم)
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تفریغ بند (د)

بند (د)
در راتتای اجرای بند ( ) مراده ( *)43قرانون برنامره ششرم توترعه از محرل ردیرف

در جدول شماره ( )9قانون بودجه تال  1396کل کشور ذیل ردیف متفرقره 530000-2

 530000-2مبلغ ته هزار و پان د میلیارد ( )3.500.000.000.000ریرال آن در اختیرار وزارت

تحت عنوان «وزارت صرنعت ،معردن و تجرارت  -اعتبرار موضرو تکمیرل نقشرههرای پایره

صنعت ،معدن و تجارت (تازمان توتعه و نوتازی معادن و صرنایع معردني ایرران «ایمیردرو»)

زمینشناتي ،پيجویي و اکتشاف عمومي کلیه ظرفیتهای معدني کشرور ،تکمیرل زیربناهرا و

قرار ميگیرد تا با رعایت تیاتتهای کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اتاتي در احداث و

زیرتاختهای موردنیاز برای معادن و صنایع معدني ،اجرای تب ره ( )6ماده ( )14قانون معادن،

یا تکمیل طرحهای نیمه تمام صنایع معدني با مشارکت بخش خ وصي در مناطق غیربرخوردار

اجرای تب ره ( )6ماده ( )12قانون اصالح قانون معادن ،تشویق صرادرات مح روالت صرنایع

هزینه نماید

معدني دارای ارزشافزوده باال ،اجرای طرحهای تملک دارایيهای ترمایهای مرتبط برا بخرش
معدن و صنایع معدني و نظارت و مستندتازی ،کمک به تازمان نظام مهندتي معدن موضرو
ماده ( )35قانون نظام مهندتي معدن ،اعطای تسهیالت به بخرش غیردولتري بابرت تجهیرز و
اکتشاف پایه و تف یلي در بخش معادن ،حمایت از فعالیرتهرای صرندوق بیمره فعالیرتهرای
معدني ،اجرای طرحهای اکتشافي و پژوهشي و کاربردی زیستمحیطي ،ایجاد زیرتراختهرای
معرردني و وصررول حقرروق دولترري معررادن» مبلررغ نرره هررزار و یک ررد و ش ررت و دو میلیررارد
( )9.162.000.000.000ریال اعتبار تملک دارایي های ترمایهای پیشبیني گردیده که وضعیت

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:
بند (ب) ماده ( :)43تازمانهای توتعها ی مانند تازمان گسترش و نوتازی صنایع ایران (ایدرو) و تازمان توترعه
و نوتازی معادن و صنایع معدني ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومي غیردولتي با رعایت تیاتتهای کلي و قرانون اجررای
تیاتتهای کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اتاتي و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقرای نظرام مرالي کشرور
مکلفند نسبت به ترمایهگذاری در معدن و صنایع معدني اولویت قائل شوند

اعتبار ردیف متفرقه مذکور به شرح جدول شماره ( )1اتت:
جدول شماره ()1

(مبالغ به هزار ریال)

سهم اعتبار طرح شماره 1304011028
کاهش اعتبار به استناد
اعتبار ابالغی به وزارت
(در قالب سه پروژه)
اعتبار طبق
صنعت ،معدن و تجارت
سایر
پروژه
قانون بودجه قانون استفاده جزء ( )2بند (ط) ماده
(در قالب پنج طرح)
جمع
جمع
پروژهها
شماره ()2
متوازن  )28( ...قانون الحاق ()2
3.650.000.000 675.000.000 2.975.000.000
4.510.020.000
4.651.980.000
3.277.680.000
1.374.300.000 9.162.000.000

( -14قسمت دوم)
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وزارت صررنعت ،معرردن و تجررارت کررل اعتبررار دریررافتي در قالررب طرررح شررماره
 1304011028با عنوان «تکمیل طرحهای نیمهتمام تازمان توتعه و نوتازی معادن و صنایع

تازمان یادشده بابت اقساط معوق طرحهای موضو ماده ( )32قانون برنامه و بودجه پرداخرت
نموده که

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

معدني ایران» را به تازمان توتعه و نوتازی معادن و صنایع معدني ایران ابالغ اعتبرار نمروده

با توجه به عدم مشارکت تازمان توتعه و نوتازی معرادن و صرنایع معردني ایرران برا

اتت اعتبار موضو این بند در قالب پروژه شماره ( )2طرح مذکور به مبلغ دو هرزار و نه رد و

بخش خ وصي در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمهتمام صنایع معردني ،تیاترتهرای کلري

هفتاد و پن میلیرارد ( ) 2.975.000.000.000ریرال بروده کره بره شررح جردول شرماره ( )2و

که مبين عددم رعايدت حكدم قدوا ين

توضیحات ذیل آن اخت ا

یافته و پرداخت شده اتت:

مربوط است.

جدول شماره ()2
شماره طرح

اصل چهل و چهارم ( )44قانون اتاتي رعایت نگردیده

(مبالغ به هزار ریال)
نام پروژه شماره ()2

زیرتاختهای معردني و
1304011028
صنایع معدني

نام بخش خصوصی درصد
طرف مشارکت مشارکت

-

0

اعتبار اختصاصیافته بابت
احداث
طرح

0

تکمیل طرح

اعتبار مصرفشده بابت
احداث
طرح

تکمیل طرح

1.500.000.000 0 1.900.000.000

تازمان توتعه و نوتازی معادن و صنایع معدني ایران (ایمیدرو) جهت دریافت فاینانس
از کشور چین بابت پروژه «تجهیز معدن ذغالتنگ پرورده  4طبس» مبلرغ چهارصرد میلیرارد
( ) 400.000.000.000ریال به حسا ارزی خود در بانک ملت واریز نموده ،لذا بخشي از مبلرغ
اخت ا یافته به پروژه شماره ( )2توتط تازمان یادشده مطابق حکم این بند م رف نگردیده
که

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

وزارت صرررنعت ،معررردن و تجرررارت مبلرررغ یرررکهرررزار و هفتررراد و پرررن میلیرررارد
( ) 1.075.000.000.000ریال از اعتبار ابالغي به تازمان مذکور را رأتراً جهرت تسرویه بردهي
( -15قسمت دوم)
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تفریغ بند (هـ)

بند (هـ)
یک درصد ( )%1از اعتبار ردیف هزینهای  *530000-130در جدول شرماره ( )9جهرت

در جرردول شررماره ( )9قررانون بودجرره تررال  1396کررل کشررور برررای ردیررف متفرقرره

آموزش های مهارتي پرتنل وظیفه در پادگانها به تازمان آموزش فني و حرفرهای اخت را

 530000-125تحت عنوان «اعتبار موضو جریمه زمان غیبت مشموالن» مبلغ پرانزده هرزار

یابد

میلیارد ( )15.000.000.000.000ریال اعتبار هزینهای پیشبیني گردیرده اترت میرزان اعتبرار
قابل اخت ا

و اخت ا یافته به تازمان آموزش فني و حرفهای به شرح جردول شرماره ()1

اتت:
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()1
اعتبار هزینهای ردیف

اعتبار قابل اختصاص ( %1اعتبار

اعتبار اختصاصیافته به

530000-125
15.000.000.000

هزینهای ردیف )530000-125
150.000.000

سازمان آموزش فنی و حرفهای
30.650.000

با توجه به جدول فوق ،حدود بیست درصد ( )%20از مبلغ قابل اخت را
آموزش فني و حرفهای اخت ا

داده شده که

بره ترازمان

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

عملکرد مالي ردیف متفرقه  530000-125به شرح جدول شماره ( )2اتت:
جدول شماره ()2

شماره
طبقهبندی

(مبالغ به هزار ریال)

عنوان

 11260001تازمان آموزش فني و حرفهای
* در جدول شماره ( )9قانون بودجه تال  1396کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-125تحت عنوان «اعتبار موضو
جریمه زمان غیبت مشموالن» به عنوان ردیف اعتباری موضو این بند ،پیشبیني شده اتت

اعتبار

تخصیص

حوالجات

30.650.000

30.650.000

30.650.000

فهرتت اعتبارات ابالغي تازمان آموزش فني و حرفهای به ادارات کل اتتاني به شررح
جدول شماره ( )3اتت:

( -16قسمت دوم)
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جدول شماره ()3

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

(مبالغ به هزار ریال)

عنوان دستگاه اجرایی
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان مرکزی
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان گیالن
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان مازندران
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان آذربایجانشرقي
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان آذربایجانغربي
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان کرمانشاه
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان خوزتتان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان فارس
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان کرمان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان خراتانرضوی
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان اصفهان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان هرمزگان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان تیستان و بلوچستان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان کردتتان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان همدان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان لرتتان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان ایالم
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان زنجان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان چهارمحال و بختیاری
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان کهگیلویه و بویراحمد
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان تمنان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان یزد
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان بوشهر
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان تهران
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان اردبیل
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان قم
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان قزوین
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان گلستان
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان خراتانشمالي
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان خراتانجنوبي
اداره کل آموزش فني و حرفهای اتتان البرز
جمع

مبلغ

اصفهان ،کردتتان ،قم و خراتانشمالي و همچنین بخشري از اعتبرارات مزبرور در ادارات کرل
آموزش فني و حرفهای اتتان های خوزتتان ،تیستان و بلوچستان و قزوین در موارد مغرایر برا

570.000
1.385.000
1.059.000
1.548.000
1.222.000
1.548.000
1.141.000
1.059.000
1.304.000
1.304.000
1.548.000
896.000
1.232.000
1.385.000
1.385.000
1.385.000
733.000
329.000
329.000
733.000
733.000
652.000
1.222.000
815.000
652.000
652.000
815.000
815.000
896.000
733.000
570.000

حکم این بند م رف گردیده که

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

در محدوده رتیدگيها ،به اتتثنای موارد فوقالذکر ،اعتبار موردنظر جهت آموزشهرای
مهارتي پرتنل وظیفه در پادگانها م رف شده اتت

30.650.000

تمام اعتبارات ابالغي به ادارات کل آمروزش فنري و حرفرهای اترتانهرای کرمانشراه،
( -17قسمت دوم)
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تفریغ بند (و)

بند (و)
صندوق تأمین خسارت های بدني مکلف اتت دیه زندانیان حوادث رانندگي که به دلیل

صندوق تأمین خسارتهای بدني به منظور اجرای مفاد حکم این بنرد ،برا تردوین یرک

محدودیت تقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان بهترر مريبرنرد و قبرل از

طرح ملي با هماهنگي تتاد دیه کشور و مراجعه مستقیم به زندانها ،اقدام به بررتي ،تشرکیل

الزم االجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از

پرونده و پرداخت خسارت در وجه زیان دیدگان موضو این بند و آزادتازی مق رران از زنردان

وتایل نقلیه م و  1395/2/20زنداني شده اند را تأمین نماید ترا پرس از معرفري ترتاد دیره

نموده که عملکرد صندوق مذکور ،به شرح جدول زیر اتت:

کشور به صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند

(مبالغ به هزار ریال)
مبلغ تأمینشده توسط صندوق تعداد زندانیان مبلغ پرداختشده بابت آزادی زندانیان
میزان دیه
تعداد زندانیان حوادث
حوادث رانندگی موضوع این بند *
آزادشده
رانندگی موضوع این بند قابل پرداخت * تأمین خسارتهای بدنی *

102

146.901.715

144.429.584

102

144.429.584

* دلیل مغایرت میزان دیه قابل پرداخت با مبالغ تتونهای توم و پنجم ،به شرح زیر ميباشد:
الف) با توجه به اینکه در برخي از پروندهها وتیلهنقلیه مسبب حادثه دارای پوشش بیمهنامه بوده و شرکت بیمهگرر بره تعهردات خرود عمرل
ننموده و تالهای متوالي از زمان حادثه گذشته اتت ،صندوق با لحاظ کسر تقف پوشش بیمهنامه ،مابقي خسارت را پرداخت نموده اتت
) در برخي از پروندهها مق ر حادثه پس از قطعيشدن حکم در جهت تشکیل و یا تکمیل پرونده با تأخیر به شرکت بیمه مراجعره نمروده و
از آنجایيکه تکلیف صندوق به جبران پوشش بیمهنامه زماني محقق ميشود که افزایش دیه منتسب به تأخیر مق ر و یا شرکت بیمه نباشرد،
لذا صندوق ق ور بیمهگر و ق ور مددجو را نیز در پرداخت اعمال مينماید

بر اتاس بررتيها ،تعداد زندانیاني که در راتتای اجرای مفاد این بند طي ترال 1396
پرونده آن ها با معرفي تتاد دیه در صندوق تأمین خسارتهای بدني تشکیل گردیده ،یک رد و
ده ( )110نفر بوده که از این تعداد ،یک د و دو ( )102نفر مشمول حکم این بند تشخیص داده
شده که نسبت به پرداخت دیه از طرف محکومین به صورت بالعروض و آزادی ایشران اقردام
گردیده و هشت ( )8نفر به دلیل عدم شمولیت ،پرونده آنها مختومه گردیده اتت

( -18قسمت دوم)
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تفریغ بند (ز)

بند (ز)

عملکرد مالي ردیف درآمدی  150101با عنوان «درآمد حاصل از جرایم راننردگي» بره

به منظور ارتقرای ترط فرهنرگ ترافیکري کشرور ،پرن درصرد ( )%5از ردیرفهرای
 *530000-65و  *530000-66موضررو درآمرردهای حاصررل از جرررائم راننرردگي ،جهررت

شرح جدول شماره ( )1اتت:

فرهنگ تازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي از طریق تولید و پخش برنامههرای

جدول شماره ()1

رادیویي و تلویزیوني به منظور کاهش آتیبهای ناشي از ت رادفات بره ترازمان صردا و تریما
اخت ا

شماره
طبقهبندی
150101

ميیابد

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان درآمد

پیشبینی

درآمد حاصل از جرایم رانندگي

30.000.000.000

وصولی طبق

وصولی طبق

درصد

لیست خزانه

تفریغ

تحقق

13.028.732.688

13.028.732.688

43/43

از دالیل عدم تحقق کامل درآمد موضو این بند ،ميتوان به عردم پرداخرت برهموقرع
جریمه توتط متخلفان از قوانین و مقررات رانندگي اشاره نمود که ایرن موضرو بره نروعي برا
مفهوم مستتر در بند (ج) تب ره ( )11ماده واحده قانون بودجه تال  1396کرل کشرور مررتبط
اتت ،بدین معنا که مضمون بند فوق تا حدودی متخلفان از قوانین و مقرررات راننردگي را بره
امید بخشش «دیرکرد جرایم» ،به عدم پرداخت جریمه ،ترغیب مينماید
عملکرد ردیف های متفرقه  530000-64تحت عنوان «اعتبرارات موضرو مراده ()23
قانون نحوه رتیدگي به تخلفات و جرایم رانندگي جهت پرداخت به شهرداریها و دهیاریهای
کشور» و  530000-65با عنوان «نیروی انتظامي جمهوری اتالمي ایران ر اعتبارات موضرو
* در جدول شماره ( )9قانون بودجه تال  1396کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-64تحرت عنروان «اعتبرارات موضرو
ماده ( )23قانون نحوه رتیدگي به تخلفات و جرایم رانندگي جهت پرداخت به شهرداریها و دهیاریهای کشرور» و ردیرف
متفرقه  530000-65با عنوان «نیروی انتظامي جمهوری اتالمي ایران ر اعتبارات موضو ماده ( )23قانون نحوه رتریدگي
به تخلفات و جرایم رانندگي» به عنوان ردیفهای اعتباری موضو این بند ،تعیین شده اتت

ماده ( )23قانون نحوه رتیدگي به تخلفات و جرایم رانندگي» جهت اخت ا
صدا و تیمای جمهوری اتالمي ایران ،به شرح جدول شماره ( )2اتت:

( -19قسمت دوم)

اعتبار به تازمان
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(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()2
اعتبار قابل اختصاص به سازمان صدا و سیما
اعتبار ردیف متفرقه
( )%5اعتبار ردیف ( )%5اعتبار ردیف
جمع
530000-65 530000-64
530000-65
530000-64
448،500،000
173،500،000
275،000،000
3،470،000،000 5،500،000،000

اعتبار اختصاصیافته به سازمان صدا و سیما
ردیف
ردیف
جمع
530000-65 530000-64
18،377،500
7،380،000
* 10،997،500

* بر اتاس ابالغیه مورخ  1396/12/28تازمان برنامه و بودجه کشور ،تخ یص اعتبار هزینهای ردیف متفرقه  530000-64بره ترازمان
صدا و تیما مبلغ یازده میلیارد و دویسرت و پنجراه و نره میلیرون ( )11.259.000.000ریرال بروده کره در تراری  1396/12/29از محرل
تخ یص اعتبار یادشده مبلغ ده میلیارد و نه د و نود و هفت میلیون و پان رد هرزار ( )10.997.500.000ریرال بره ذیحسرابي اعتبرارات
هزینه ای تازمان اخیرالذکر پرداخت شده و طي نامه مورخ  1396/12/29تازمان برنامه و بودجه کشور «کلیه تخ یص اعتبارهای صادره
و پرداختنشده قبل از این نامه ،کان لم یکن تلقي گردیده اتت »

همانگونه که در جدول فوق مالحظه ميشود ،تازمان برنامه و بودجه کشور طي ترال
 1396از محل اعتبار ردیف های موضو این بند ،صرفاً مبلغ هجده میلیارد و تی د و هفتراد و
هفت میلیون و پان د هزار ( )18.377.500.000ریرال معرادل دو دهرم درصرد ( )%0/2اعتبرار
ردیف های متفرقه مزبور به تازمان صدا و تیمای جمهوری اتالمي ایران اخت را

داده کره

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.

تازمان صدا و تیما از محل اعتبار تخ یص یافته ،اقدام به تولید و پخرش هشت رد و
یک ( )801دقیقه برنامه رادیویي و تلویزیوني در ارتبراط برا فرهنرگ ترازی رعایرت قروانین و
مقررات راهنمایي و رانندگي به منظور کاهش آتیب های ناشي از ت رادفات بره شررح جردول
شماره ( )3نموده اتت:
حوزه برنامهساز
معاونت صدا
معاونت تیما
معاونت تیاتي
صدای معاونت امور اتتانها
تیمای معاونت امور اتتانها
جمع

تولید برنامه (ثانیه  :دقیقه)
66:08:00
108:09:30
220:08:00
292:50:30
112:48:00
801:04:00

پخش برنامه (ثانیه  :دقیقه)
132:16:00
216:19:00
440:16:00
587:41:00
225:36:00
1602:08:00
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