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سرمايهاي براي نوسازي ،بازس ازي ،خري د و اح داث پايگ اهه اي ام داد و نج ا و انباره اي

تبصره ()13

اضطراري ،ساختمانهاي ستادي و اجرايي ،خودروهاي ام داد و نج ا و س اير مأموري ته ا و

بند (الف)
در اجراي بند (م) ماده ( *)28قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخش ي از مق ررا

 1367/2/8و اصالحا بعدي آن به منظور پیشگیري و آمادگي و مقابله ب ا ح وادث ،س وانح و

مالي دولت ( )2مبالغ زير اختصاص مييابد:
معادل پنج هزار میلیارد ( )5.000.000.000.000ريال از مح

تكالیف مندرج در ق انون اساس نامه جمعی ت ه الل احم ر جمه وري اس المي اي ران مص وب

من ابم م اده ( )10ق انون

تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت و از مح منابم ماده ( )12قانون تشكی سازمان م ديريت

بحرانها در اختیار جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران قرار مي گیرد تا مطابق اساسنامه
خود به مصرف برساند.
در اجراي بند ( )1ماده ( )17قانون اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوري اس المي اي ران

بحران كشور مصوب  1387/2/31به جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران.
چه درصد ( )%40از اعتبارا مذكور براي خريد و تأمین بالگرد و تجهیزا امداد هوايي

چه و دو درصد ( )%42از درآمد رديفهاي  160157و  140141به ج ز درآم دهاي موض وع

داراي يه اي

ماده ( )15ق انون ج امم ح دنگار (كاداس تر) كش ور مص وب  1393/11/12ب ه عن وان درآم د

و باقیمانده به نسبت چه درصد ( )%40هزينهاي و شصت درص د ( )%60تمل

اختصاصي جمعیت هاللاحمر ذي رديف  131000منظور ميگردد.
* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (:)2
بند (م) ماده ( :)28به دولت اجازه داده ميشود به منظور پیشآگاهي ،پیشگیري ،امدادرساني ،بازس ازي و نوس ازي
مناطق آسیب ديده از حوادث غیرمترقبه از جمله سی  ،زلزله ،سرمازدگي ،تگرگ ،طوفان ،آتشسوزي ،گرد و غب ار ،پیش روي
آب دريا ،آفتهاي فراگیر محصوال كشاورزي و بیماريهاي همهگیر انساني و دامي و حیا وحش و مديريت خشكسالي،
تنخواهگردان موضوع ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت مصوب  1380را به سه درص د ( )%3و اعتب ارا
موضوع ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور مصوب  1387را به دو درصد ( )%2افزايش ده د .اعتب ارا
مذكور با پیشنهاد وزار كشور و تأيید سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (ظرف مد ده روز) و تص ويب هی أ وزي ران
قاب هزينه است .از ابتداي سال  1395بخشي از اعتبارا مذكور به ترتیب و میزاني ك ه در ق وانین بودج ه س نواتي تعی ین
ميشود به صور هزينهاي و تمل داراييهاي سرمايهاي ب ه جمعی ت ه اللاحم ر و وزار بهداش ت ،درم ان و آم وز
پزشكي اختصاص مييابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

( -1قسمت دوم)
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موضوع بند (م) ماده ( ) 28قانون الحاق برخي مواد به ق انون تنظ یم بخش ي از مق ررا م الي

تفريغ تبصره ()13
تفريغ بند (الف)

دولت ( )2تعیین نموده كه طي تصويبنامه شماره 54515 /53789ه مورخ  1396/5/7ابالغ

هیأ وزيران در جلسه مورخ  1396/5/1بنا به پیشنهاد وزار كش ور و تأيی د س ازمان

شده است.

برنامه و بودجه كشور ،سهم جمعیت هاللاحمر جمه وري اس المي اي ران را مبل غ پ نج ه زار
میلیارد ( )5.000.000.000.000ريال از مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخش ي از مق ررا

اطالعا مرب و ب ه مب الغ اختص اصيافت ه ب ه دس تگاه اجراي ي م ذكور ،ب ر اس ا
تصويبنامه فوقالذكر با رعايت سقف و نسبتهاي مقرر به شرح جدول شماره ( )1است:

مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی سازمان م ديريت بح ران كش ور (ب ه نس بت مس اوي)
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()1

مبلغ اختصاصيافته بابت خريد و
مبلغ اختصاصيافته به هاللاحمر بابت ساير موارد مندرج در اين بند
باقيمانده مبلغ اختصاصيافته
مبلغ اختصاصيافته از محل
تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي
تملک داراييهای سرمايهای
هزينهای
جمع مبلغ اعتبارات
درصد به
درصد به
اعتبار موضوع ماده ( )12قانون
اعتبار موضوع
مبلغ
مبلغ
جمع
درصد به ستون ( )6اختصاصيافته
ستون ()3
ستون ()3
ماده ( )10قانون تنظيم تشکيل سازمان مديريت بحران
مبلغ
درصد به ستون ()6
مبلغ
()12
()11
()10
()9
()8
()7
()6
()5
()4
()3
()2
()1
3.000.000.000
60
1.800.000.000
40
1.200.000.000
60
3.000.000.000
40
2.000.000.000
5.000.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000

سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي تصويب نامه هی أ وزي ران مبل غ س ه ه زار و
هشتصد میلیارد ( )3.800.000.000.000ريال اعتبار تمل

عملكرد مالي اعتبارا اختصاصيافته به جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران ب ه

داراييهاي سرمايهاي و مبل غ ي

هزار دويست میلیارد ( )1.200.000.000.000ريال اعتبار هزينهاي به جمعیت هاللاحمر اب الغ
جدول شماره ()2
شماره
برنامه  /طرح
1901001000
1901002000
1901003000
1904003000

و موافقتنامه مربو با جمعیت هاللاحمر مبادله شده است.

شرح جدول شماره ( )2است:
(مبالغ به هزار ريال)

عنوان برنامه  /طرح
برنامه آمادگي مقابله با حوادث و سوانح
برنامه ارائه خدما امداد و نجا به آسیبديدگان حوادث و سوانح
برنامه ارائه خدما حمايتي و درماني به آسیبديدگان
برنامه ارائه خدما توانبخشي به نیازمندان
جمع اعتبار هزينهای

اعتبار

تخصيص

467.000.000
341.000.000
272.000.000
120.000.000
1.200.000.000

0
0
0
0
0

( -2قسمت دوم)

کنترل
تخصيص
0
0
0
0
0

هزينه  /دارايي
در جريان تکميل يا ايجاد
0
0
0
0
0

مانده واريزی
به خزانه
0
0
0
0
0
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جدول شماره ()2
شماره
برنامه  /طرح
1901002002

تبصره ()13
(مبالغ به هزار ريال)
اعتبار

تخصيص

خريد ،احداث ،نوسازي ،بازسازي و تأمین تجهیزا شبكه امداد و نجا

3.800.000.000

1.300.000.000

کنترل
تخصيص
1.299.994.603

هزينه  /دارايي
در جريان تکميل يا ايجاد
1.299.994.603

مانده واريزی
به خزانه
5.397

جمع اعتبار تملک داراييهای سرمايهای

3.800.000.000

1.300.000.000

1.299.994.603

1.299.994.603

5.397

جمع کل

5.000.000.000

1.300.000.000

1.299.994.603

1.299.994.603

5.397

عنوان برنامه  /طرح

سازمان برنامه و بودجه كشور بابت اعتبارا هزينهاي مبلغي تخصیص نداده ك

ه مبین

موافقتنامه متبادله و اهداف و وظايف جمعیت هاللاحمر به مصرف رسانده است.

بر اسا

اعتبارا اين بند در راستاي اهداف ،وظايف و مطابق با اساسنامه جمعی ت ه الل احم ر

عدم رعايت مفاد حکم اي بند است.

جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران درخواس تي جه ت تخص یص اعتب ار باب ت

جمهوري اسالمي ايران به مصرف رسیده و انحرافي در اين زمینه مشاهده نگرديده است.

خريد و تأمین بالگرد و تجهیزا امداد هوايي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائ ه ننم وده و
به همین لحاظ خريد و تأمین بالگرد و تجهیزا امداد ه وايي ك ه از س نوا قب

در احك ام

مشابه مورد تاكید قانونگذار قرار گرفته ،در سال  1396نیز محقق نگردي ده ك ه

مبین عیدم

عملكرد بند ( )1ماده ( )17قانون اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوري اس المي اي ران
به شرح جدول شماره ( )3است.
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()3
وصولي رديفهای درآمدی

رعايت مفاد حکم اي بند است.

160157

جمعی ت ه اللاحم ر جمه وري اس المي اي ران مبل غ ي
( )1.300.000.000.000ريال اعتبارا تمل

ه زار و سیص د میلی ارد

داراييهاي س رمايهاي تخص یصيافت ه از مح

طرح شماره  1901002002با عنوان «خريد ،اح داث ،نوس ازي ،بازس ازي و ت أمین تجهی زا

6.898.753.177 1.614.916.790 5.283.836.387

ماده ( )15قانون

احتساب

جامع حدنگار ()3(=)2(-)1( )2
*

درآمد قابل

اختصاصيافته

احتساب

به جمعيت

2.874.558.000 2.897.476.334 6.898.753.177

* با توجه به تجمیم درآمدهاي مرتبط با اجراي قانون جامم حدنگار (كاداستر) كشور ،كلیه درآمدهاي مرتبط با اج راي اي ن
قانون از جمله درآمد موضوع ماده ( )15ذي قانون مذكور در قالب رديف درآمدي  160157تجمیم و وصول م يگ ردد ،ل ذا
تفكی مصاديق وصول امكانپذير نميباشد.

شبكه امداد و نجا » را بابت خريد ،احداث ،نوسازي و تأمین تجهیزا ام داد و نج ا اع م از
تكمی  ،تجهیز پايگاههاي امداد و نجا و ساختمانهاي اداري و امدادي در ( )31استان كشور

140141

جمع * ()1

وصولي درآمد

درآمد قابل

 42درصد

درآمد

بر اسا

بررسيها ،مبلغ اختصاصيافته به جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي اي ران

كمتر از میزان مقرر در حكم اين بند

( -3قسمت دوم)

بوده كه مبن عدم رعايت مفاد حکم اي بند است.
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عملكرد مالي رديف هاي درآمد اختصاصي مرب و ب ه جمعی ت ه اللاحم ر جمه وري
اسالمي ايران به شرح جدول شماره ( )4است:
جدول شماره ()4
شماره
طبقهبندی
140141
160157

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان درآمد
از تع وي

ليست خزانه

تفريغ

1.448.000.000

678.265.000

678.265.000

46/84

3.250.000.000

2.196.293.000

2.196.293.000

67/58

4.698.000.000

2.874.558.000

2.874.558.000

61/19

پيشبيني

درآم د حاص
مالكیت
درآمد حاص از اجراي م اده ()15
قانون جامم حدنگار
جمع

وصولي طبق

وصولي طبق

درصد
تحقق

س ند

( -4قسمت دوم)

تبصره ()13

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

بند (ب)

تفريغ بند (ب)

معادل دو هزار و پانصد میلیارد( )2.500.000.000.000ريال از مح من ابم م اده ()10

هیچگونه وجهي از مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مق ررا م الي دول ت و

قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت و منابم ماده ( )12قانون تش كی س ازمان م ديريت

ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور به منظور هزينهكرد الزام ا من درج در

پزشكي براي هزينهك رد الزام ا من درج در

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت ( )2موضوع بند (م) ماده

بحران كشور به وزار بهداشت ،درمان و آموز

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت ( )2اختصاص مييابد.

( )28قانون اخیرالذكر به وزار بهداشت ،درمان و آموز

پزشكي اختص اص داده نش ده ،ل ذا

اي بند فاقد عملکرد است.

شايان ذكر است ،با توجه به بحرانهاي به وجود آمده در استانهاي كرمانشاه و كرم ان،
وزار بهداشت ،درمان و آموز

پزشكي در تاريخ  1396/9/14اق دام ب ه مكاتب ه ب ا س ازمان

برنامه و بودجه كشور مبني بر درخواست تخصیص اعتبار موضوع اين بند ،نموده كه منج ر ب ه
نتیجه نشده است.

( -5قسمت دوم)
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*

تفريغ بند (ج)

بند (ج)

در اجراي جزء ( )1بند (ب) ماده ( **)32قانون برنامه ششم توس عه مبل غ س یزده ه زار و

در اجراي حكم اين بند ،س ازمان برنام ه و بودج ه كش ور در ت اريخ  1396/7/30مبل غ

پانصد میلیارد ( )13.500.000.000.000ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بیم ه

سیزده هزار و پانصد میلیارد ( )13.500.000.000.000ريال در قالب اعتب ار هزين هاي از مح

محصوال كشاورزي از مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مق ررا م الي دول ت و

منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی س ازمان

ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مييابد.

م ديريت بح ران كش ور (ب ه نس بت مس اوي) ب راي وزار جهادكش اورزي (ص ندوق بیم ه

من ابم م اده ( )10ق انون

محصوال كشاورزي) تعیین و ابالغ نموده است .صندوق بیمه محصوال كشاورزي در تاريخ

معادل ي

هزار میلیارد ( )1.000.000.000.000ريال از مح

تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كش ور

 1396/11/18نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودج ه كش ور اق دام نم وده ك ه

براي پیشگیري و مهار (كنترل) بیماريهاي واگیر دامي و بیماريهاي مش تر ب ین انس ان و

عملكرد مالي اعتبارا مذكور به شرح جدول شماره ( )1است:

دام ،مايهكوبي (واكسیناسیون) دامها و بهداشت فرآوردههاي دامي در اختیار سازمان دامپزشكي

(مبالغ به هزار ريال)

كشور قرار گیرد.

جدول شماره ()1
شماره
طبقهبندی

عنوان
دستگاه اجرايي

محل اعتبار

اعتبار

ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت 6.750.000.000
صندوق بیمه
200505
محصوال كشاورزي ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور 6.750.000.000

تخصيص

کنترل
تخصيص

هزينه

 4.500.000.000  4.500.000.000 4.500.000.000

الزم به ذكر است ،مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد ( )380.000.000.000ريال ب ه ص ور
* بر اسا نامه شماره  220/27921مورخ  1396/4/14رئیس مجلس شوراي اسالمي ،متن پاراگراف دوم اين بند ك ه
در تاريخ  1395/12/10به تصويب مجلس شوراي اسالمي رس یده و از قل م افت اده ب ود و در ت اريخ  1396/3/24ب ه تايی د
شوراي نگهبان رسیده ،به ريیس جمهور ابالغ شده است.
** قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:
بند (ب) ماده ( :)32دولت مكلف است اقداما ذي را بهعم آورد:
جزء ( :)1ايجاد رديف مستق پرداخت خسار به بیمه گذاران محصوال كش اورزي و ص ندوق بیم ه كش اورزي در
لوايح بودجه ساالنه و پیشبیني اعتبار به صور صد درصد ( )%100تخصیصيافته در طول اجراي قانون برنامه.

نقد و مابقي به مبلغ چهار هزار و يكص د و بیس ت میلی ارد ( )4.120.000.000.000ري ال ب ه
صور اسناد خزانه اسالمي از مح اوراق موضوع بن د (و) تبص ره ( )16ق انون بودج ه س ال
 1396ك كشور در اختیار صندوق بیمه محصوال كشاورزي قرار گرفته است .وجوه و اس ناد
مذكور جهت تقويت صندوق بیمه محصوال كش اورزي باب ت تادي ه بخش ي از ب دهيه اي

( -6قسمت دوم)
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سالهاي قب صندوق به بان

تبصره ()13

كشاورزي ،در اختیار صندوق قرار گرفته و ب ه مص رف رس یده

است.

دام ،مايهكوبي (واكسیناسیون) دامها و بهداشت فرآوردههاي دامي و بابت پرداخ ت خس ار و
اجراي عملیا مربو هزينه گرديده است.

با توجه به مراتب فوق ،صرفاً معادل سي و سه درص د ( )%33از اعتب ارا مص وب ب ه
صندوق بیمه محصوال كشاورزي جه ت پرداخ ت س هم دول ت و تقوي ت ص ندوق م ذكور
پرداخت شده

كه مبن عدم رعايت مفاد حکم اي بند و جزء ( )1بند (ب) ماده ( )32قانون برنامه

پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.

ب ر اس ا

تص ويب نام ه هی أ وزي ران ،س ازمان برنام ه و بودج ه كش ور در ت اريخ

 1396/7/30مبلغ ي هزار میلیارد ( )1.000.000.000.000ريال در قال ب اعتب ار هزين ه اي از
مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت و م اده ( )12ق انون تش كی
سازمان مديريت بحران كشور (به نسبت مساوي) براي سازمان دامپزشكي كشور تعیین و ابالغ
نموده كه عملكرد مالي اعتبارا مذكور به شرح جدول شماره ( )2ميباشد:
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()2
شماره

عنوان

طبقهبندی

دستگاه اجرايي

محل اعتبار

اعتبار

ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت 500.000.000
 13550001سازمان دامپزشكي كشور
ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور 500.000.000

تخصيص

کنترل
تخصيص

هزينه

650.000.000 650.000.000 650.000.000

در محدوده رسیدگيها ،اعتبار تخص یص دادهش ده ب ه س ازمان دامپزش كي كش ور در
راستاي پیشگیري و مهار (كنترل) بیماريهاي واگیر دامي و بیماريهاي مشتر بین انسان و
( -7قسمت دوم)
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بند (د)
منابم مورد نیاز بن د (خ) م اده ( *)33ق انون برنام ه شش م توس عه از مح

تفريغ بند (د)
در راستاي اجراي مفاد حكم اين بند ،كارگروهي متشك از نماين دگان بان

اعتب ارا

مرك زي

ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور تأمین ميگردد .زلزلهزدگان س اله اي

جمهوري اسالمي ايران ،س ازمان برنام ه و بودج ه كش ور و وزار جهادكش اورزي در ت اريخ

قب كه تسهیال دريافت نموده اند بدون مطرح شدن در كارگروه ،مش مول حك م م اده ف وق

 1396/10/8تشكی و پیشنويس مورد توافق جهت تعیین تكلیف هزينههاي مربو به امه ال

خواهند گرديد.

تسهیال كشاورزان خس ار دي ده ناش ي از ح وادث غیرمترقب ه ت دوين گردي ده و در م ورخ
 1396/12/21از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور براي كمیسیون اقتصاد هیأ دولت ارسال
گرديده است .در همین راستا صورتجلسه مذكور به عنوان گزار

كمیسیون اقتص اد در جلس ه

مورخ  1397/2/16هیأ وزيران مطرح و مقرر گرديده هزينههاي امه ال موض وع اي ن بن د و
احكام مشابه در بودجههاي سنواتي را در لوايح بودجه سالیانه پیشبیني نمايند .عل يايح ال ت ا
پايان سال  1396هیچگونه مصوبه و يا دستورالعملي ابالغ نشده است.
بان

مرك زي جمه وري اس المي اي ران در ت اريخه اي  1396/2/14و 1396/2/28

تكالیف اين بند را به بان ها و مؤسسا اعتباري ابالغ نموده است.
عليرغم پیگیريهاي به عم آمده توسط بان

مركزي جمهوري اسالمي اي ران ط ي

مكاتبا منتهي به تاريخ  1397/2/6از سازمان برنامه و بودجه كشور ،پاسخي دريافت نگرديده

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:
بند (خ) ماده ( :)33بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسار ديده از حوادث غیرمترقبه
و امهال اص وام آنان به مد سه سال و تعیین میزان خسار توسط كارگروهي متشك از جهادكشاورزي ،بان مربوط ه
و فرمانداري شهرستان.

و اعتباري تأمین نشده

( -8قسمت دوم)

كه مبن عدم رعايت مفاد حکم اي بند است.

عملكرد بان ها و مؤسسا اعتباري در اجراي حكم اين بند به شرح جدول زير است:
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(مبالغ به میلیون ريال)
مبالغ پرداختشده
سود و کارمزد سود و کارمزد منابع موردنياز
مبلغ
مبلغ
عنوان بانک
از محل اعتبارات
تسهيالت مشمول تسهيالت و جريمه مشمول و جريمه قابل تأمين از
رديف 
 /موسسه مالي 
امهالشده  بخشودگي  بخشيدهشده  سوی دولت  ماده ( )12مديريت بحران 
اين بند 
0
48.011
0
48.011
0
156.444
 1ملي ايران
0
7.484
0
7.484
0
18.498
 2اقتصاد نوين
0
77
77
77
502
502
 3اعتباري كوثر
0
141
0
141
0
1.023
 4كارآفرين
0
207.247
0
207.247
0
155.601
 6قوامین
0
65.549
0
65.549
0
131.065
 7صادرا
0
2.063
0
2.063
0
1.093
 8توسعه تعاون
0
5.149
0
5.149
0
14.383
 9تجار
0
19000.000
0
19.000.000
0
73.000.000
 10كشاورزي
جمع

 73،478،609

502

19،335،721

77

19،335،721

0

استانداران و روساي شوراي هماهنگي مديريت بحران استانهاي سراسر كش ور اع الم نم وده
است.
الزم به ذكر است ،در استانهاي اصفهان،كردستان ،چهارمحال و بختیاري ،كهگیلويه و
بويراحمد ،بوشهر ،گلستان و خراسانش مالي ،ك ارگروه مرب و جه ت تعی ین می زان خس ار
تشكی نگرديده كه
توسعه  ...است.

به استثناء مؤسسه اعتباري كوثر كه از منابم داخلي خود نسبت ب ه بخش ودگي س ود و
كارمزد و جريمه تسهیال اقدام نموده ،ساير بان ها به علت ع دم ت أمین ب ار م الي ناش ي از
امهال از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور ،اقدامي انجام ندادهاند.
شايان ذكر است ،ساير بان ها و مؤسسا اعتباري كه در جدول فوق درج نشدهاند ،به
دلی عدم وجود اشخاص مش مول حك م اي ن بن د و ي ا ع دم پرداخ ت تس هیال در بخ ش
كشاورزي ،فاقد عملكرد ميباشند.
زلزلهزدگان سالهاي قب ك ه تس هیال درياف ت نم ودهان د ،ب دون مط رحش دن در
كارگروه ،در فهرست مشمولین حكم اين بند قرار گرفتهاند.
سازمان مديريت بحران كشور تعداد بیست و پنج ( )25استان مش مول اي ن بن د را ب ه
( -9قسمت دوم)

مبن عدم رعايت مفاد حکم بند (خ) ماده ( )33قانون برنامه پنجساله ششیم
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بند (هـ)
مبلغ ي هزار میلی ارد ( )1.000.000.000.000ري ال از مح

تفريغ بند (هـ)
من ابم م اده ( )10ق انون

اعتباري از مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي از مق ررا م الي دول ت و م اده

تنظیم بخشي از مقررا مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كش ور

( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران كشور به وزار كشور (سازمان امور شهرداريها و

به وزار كشور (سازمان امور شهرداريها و دهیاريهاي كشور) اختصاص مي ياب د ت ا ص رف

دهیاريهاي كشور) جهت تجهیز و توسعه آتشنشانيهاي سراسر كشور اختص اص نیافت ه ك ه

تجهیز و توسعه آتشنشانيهاي سراسر كشور نمايد.

مبن عدم رعايت مفاد حکم اي بند است.

( -10قسمت دوم)
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تفريغ بند (ز)

بند (ز)
در طرحهاي شبكه هاي فرعي آبیاري و زهكشي كه ب ا مش اركت م الي به رهب رداران و
استفاده از تسهیال بانكي اجراء شده و به دالي عدم تأمین آب ،تغییرا اهداف طرح يا ع دم

بان

بان هاي عام ابالغ نموده است.

اجراي شبكههاي اصلي از طريق منابم دولتي ،طرح آماده به رهب رداري نش ده و در آين ده نی ز
بهرهبرداري از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه كشاورزان مشاركتكننده بدون اينكه قص وري

مركزي جمهوري اس المي اي ران حك م اي ن بن د را در ت اريخ  1396/2/21ب ه

عملكرد بان هاي عام در اجراي مفاد حكم اين بند به شرح جدول شماره ( )1است:
جدول شماره ()1
نام

مبلغ تسهيالت

مبلغ تسهيالت

مشمول اين بند

امهالشده
3.671.820
3.989
3،675،809

داشته باشند بدهكار بانكي محسوب شده و از كلیه خدما ب انكي مح روم م يش وند ،دول ت

بانک

موظف است وام را تا زمان بهرهبرداري امهال نمايد و هیچگونه جريمه براي دوره امهال به اين

عامل
كشاورزي
تجار

3.671.820
3.989

جمع

3،675،809

نوع وامها تعلق نمي گیرد .مح تأمین اعتب ار از م اده ( )12ق انون تش كی س ازمان م ديريت
بحران كشور ميباشد.

سود و کارمزد

منابع موردنياز

متعلقه وامهای

قابل تأمين از

امهالشده
840.820
1.501

سوی دولت
840.820
1.501

842،321

842،321

(مبالغ به میلیون ريال)
مبالغ پرداختشده از
محل اعتبارات ماده ()12
مديريت بحران
0
0
0

با توجه به اينكه امهال تسهیال بانكي مستلزم تأمین قبلي منابم هزينههاي امه ال از
سوي دولت ميباشد ،بان هاي عام به منظور اجراي مفاد حكم اين بن د ،درخواس ت ت أمین
هزينههاي امهال از مح اعتبارا موضوع ماده ( )12قانون تشكی سازمان مديريت بحران را
به بان

مركزي جمهوري اسالمي ايران ارائه نمودهاند .عليرغم پیگیريها و مكاتب ا متع دد

انجام شده توسط بان

اخیرالذكر با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت ت أمین اعتب ار موض وع

اين بند ،پاسخي از سوي سازمان ارائه نشده است.
شايان ذكر است ،به دلی اولويت جهت پرداخ ت حق وق و مزاي اي كاركن ان دول ت و
بازنشستگان و هدفمندي يارانهها ،اعتباري از مح ماده ( )12قانون تشكی س ازمان م ديريت
( -11قسمت دوم)
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است.

بحران كشور براي اين بند اختصاص نیافته است.
با عنايت به اينكه امكان تعیین زمان بهرهبرداري طرحهاي مشمول امكانپذير نب وده،
لذا قراردادهاي مشاركت مدني به مد ي سال و قراردادهاي فرو
تملی

اقساطي و اجاره به شر

فهرست طرح هاي مشمول در بخش آب بر اسا

اعالم وزار نیرو ب ه ش رح ج دول

شماره ( )2ميباشد:

با افزايش دو سال به دوره بازپرداخت بدون وصول جريمه و وجه التزام امه ال گردي ده

جدول شماره ()2
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نام استان

مازندران

آذربايجانشرقي

اذربايجانغربي

كرمانشاه

نام شهرستان

عنوان طرح  /پروژه
طرح پوشش بتني كانال انتقال آب روستاي صاحبي
بازسازي آبندان سلیمان محله
آبندان روستاي قاجارخی
طرح مرزنآباد باب
ايستگاه پمپاژ آبندان نوايي محله
كانال ورجوي
سد خاكي گن درق
آبیاري بناب مرند
سد زنوز
آبیاري تحت فشار سد آيدوغمو
آبیاري تحت فشار سد سهند
آبیاري باراني دشت رحیم خان

ساري
ساري
ساري
باب
فريدونكنار
مراغه
مرند
مرند
مرند
میانه
هشترود
بوكان
اسالمآباد غرب
بیستون
حفر و تجهیز مجتمم چاههاي استان كرمانشاه
كوزران
ماهيدشت
طرح آبرساني كندوله
صحنه
طرح آبرساني كرج و میرطاهر
تجهیز چاه و آب و خا
روانسر
مجتمم حفر و تجهیز چاههاي شهرستان كنگاور
كنگاور
مجتمم حفر و تجهیز چاههاي شهرستان هرسین
هرسین
مجتمم حفر و تجهیز چاههاي شهرستان كرمانشاه
كرمانشاه
مجتمم حفر و تجهیز چاههاي شهرستان كرمانشاه (فاز )2
رجايي

تعداد بهرهبرداران
يا ذينفعان طرح
95
54
141
102
300
783
14
100
100
300
540
321
21
1
3
40
28
97
18
8
6
18
8

( -12قسمت دوم)

وضعيت طرح  /پروژه
فعال *

نيمه فعال **

راکد ***


















بخشي در حال بهرهبرداري
طرحها (پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
وام پرداخت شده
عدم تأمین آب
عدم تأمین آب
عدم تأمین آب
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم تأمین آب و عدم اتمام شبكه
بخشي در حال بهرهبرداري









داليل عدم بهرهبرداری

عدم تأمین آب
بخشي در حال بهرهبرداري
طرحها(پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
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جدول شماره ()2
رديف
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

نام استان

خوزستان

فار

كرمان

نام شهرستان
هنديجان
امیديه
هويزه
هويزه
بهبهان
بهبهان
سوسنگرد
سوسنگرد
سوسنگرد
سوسنگرد
سوسنگرد
شو
شو
شوشتر
شوشتر
شوشتر
شوشتر
رامشیر
سعاد شهر
بندامیر
اقلید
اقلید
امیركبیر
باالده
مصیري
كرمان
ازادي
شهداد
زرند
سیرجان
ماهان
بم
بردسیر
راور

عنوان طرح  /پروژه
طرح آبیاري و زهكشي  R2هنديجان
طرح آبیاري و زهكشي امیديه اهواز
طرح شبكه آبیاري و زهكشي واحد عمراني عتابیه
طرح شبكه آبیاري و زهكشي واحد عمراني احمدآباد
آبیاري تحت فشار السپید
آبیاري تحت فشار قلعه مدرسه
طرح آبیاري و كانالكشي جاللیه
طرح آبیاري و كانالكشي ساريه
طرح آبیاري و كانالكشي ابوحمیظه
طرح آبیاري و كانالكشي كو
طرح آبیاري و كانالكشي حمودي
توسعه و عمران اراضي كشاورزي
توسعه و عمران اراضي كشاورزي
طرح شبكه آبیاري و زهكشي دشت شعیبیه
طرح شبكه آبیاري و زهكشي اراضي گرگر
طرح شبكه آبیاري و زهكشي داريون 1
طرح شبكه آبیاري و زهكشي داريون 2
اب و خا رامشیر
طرح كانال سیماني كردشول ،ابوالوردي ،مادرسلیمان ،دهنو ،مبار آباد
طرح آبرساني و زهكشي اراضي آبخور بندامیر دشت كربال
طرح احداث بند انحرافي وكانال ابرساني باغنو
طرح احداث بند انحرافي وكانال ابرساني نصر اباد
كانال آبرساني سیاخ فاز ()2
طرح آبرساني محمداباد جره
طرح بچه بازار روستاي كوپن

خطو انتقال آب از چاهها به مزارع كشاورزي استان

تعداد بهرهبرداران
يا ذينفعان طرح
423
700
400
300
94
100
735
620
710
200
400
300
300
500
450
300
400
3.104
380
389
43
33
361
22
76
20
9
1
3
2
2
1
3
1
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وضعيت طرح  /پروژه
فعال *

نيمه فعال **


راکد ***


























داليل عدم بهرهبرداری
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم تأمین آب به دلی عدم تكمی شبكه اصلي
مشك تمل قسمتي از شبكه اصلي
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
طرحها(پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي
طرحها(پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
طرحها(پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي
عدم تأمین آب
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم تأمین آب و عدم اجراي شبكه









بخشي در حال بهرهبرداري




تبصره ()13

گزارش تفريغ بودجه سال 1396
جدول شماره ()2
رديف
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

نام استان
خراسانرضوي

اصفهان

كردستان
همدان
لرستان
زنجان
چهارمحال و بختیاري
اردبی

گلستان

خراسانشمالي
خراسانجنوبي

نام شهرستان

عنوان طرح  /پروژه

سد شهید يعقوبي
رشتخوار
سد تبار آباد
قوچان
طرح آبرساني كانال حاجياباد
دولت اباد
طرح آبرساني كانال ب برخوار
دولت اباد
كانال آبرساني میانرشید و دشتچي
فالورجان
آبرساني رويدشت شمالي
كوهپايه
ايستگاه پمپاژ سو
سنندج
ايستگاه پمپاژ گندمان
سنندج
كشت موديم
قروه
مجتمم ايستگاههاي پمپاژ و انتقال آب استان
سقز
حفر و تجهیز چاههاي اسدآباد
اسداباد
طرح پمپاژ گرخشاب
كوهدشت
مركزي زنجان پروژه سد خاكي ينگجه
طرح پمپاژ بارز
لردگان
ابیاري پاياب سديامچي
اردبی
مشگینشهر آبیاري پاياب سد سبالن مشكینشهر
شبكه آبیاري تحتفشار علي بالغي
نمین
احداث آب بندان قرق آق قمیش
گالیكش
شبكه آبیاري و زهكشي گلستان
گنبد
آببندان ساوركالته
علياباد
آببندان كوچ نظرخاني
علياباد
آببندان شموش علیا
گرگان
آببندان چنارقشالق
گرگان
سد كوثر (نوم )
گرگان
آببندان نامن
كردكوي
آببندان باالجاده
كردكوي
آببندان يساقي
كردكوي
تكمی سد چري فاروج قوچان
فاروج
لولهگذاري  -حاجي رضا حسینينسب (محمدرضا حسیني گازار)
بیرجند

تعداد بهرهبرداران
يا ذينفعان طرح
540
23
64
70
895
23
1
3
1
27
54
58
53
530
1.607
103
99
1.546
76
125
87
157
572
187
153
146
1.200
1

وضعيت طرح  /پروژه
فعال *

نيمه فعال **

راکد ***































داليل عدم بهرهبرداری
عدم تأمین آب
عدم تأمین آب
مشك تأمین آب
مشك تأمین آب
در حال بهرهبرداري
مشك تأمین آب
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم تأمین آب
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم اتمام شبكه
به دلی عدم تأمین اعتبار
طرحها(پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم تكمی شبكه اصلي ،عدم تأمین آب
عدم تأمین آّب
عدم تأمین آّب
در حال ساخت ،كام به بهرهبرداري نرسیده
بخشي در حال بهرهبرداري
عدم تأمین آب
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
به دلی كمبود اعتبار ( )60درصد به بهرهبرداري رسیده
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
بخشي در حال بهرهبرداري
طرحها(پروژههاي) مربو به جهادكشاورزي

* طرح فعال :به طرحي اطالق ميشود كه عملیا اجرايي آن طبق برنامه زمانبندي بدون داشتن مشك خاصي جريان دارد.
** طرح نیمهفعال :به طرحي اطالق ميشود كه عملیا اجرايي مطابق با برنامه زمانبندي طرح اجرا نگرديده است و طرح داراي مشكال مالي ،اجتماعي و ساير ميباشد كه روند پیشرفت عملیا به صور نسبي ميباشد.
*** طرح راكد :به طرحي اطالق مي شود كه روند پیشرفت فیزيكي طرح طبق برنامه زمانبندي در حد صفر بوده و متوقف است و طرح داراي مشكال عديده مالي ،اجتماعي و غیره است.
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