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تبصره ()9
تفريغ بند (الف)

بند (الف)
به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهاا لماو و اوااور اهاازه داده
میشود تا سقف درآمد اختصاصی سال  1394نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها اقدام کوواد و

بر اساس بررسیها ،لممکرد تسهیالت دریااتی از بانکها توسط دساتگاههاا اهرایای
مشمول در راستا اهرا مداد این بود به شرح هدول زیر میباشد:

در ههت تکمیل طرحها تممک داراییهاا سارمایه ا خاود اساتداده نمایواد و نسابت باه
بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کوود.
(مبالغ به میمیون ریال)
رديف

شماره

عنوان دستگاه اجرايی

طبقهبندی

1
2
3
4
5

11354001
11510001
11540001
11600001
11600401

6

 11650001دانشگاه اصدهان

7
8
9
10
11
12
13
14

شهرک لممی ،تحقیقاتی اصدهان
دانشگاه شیراز
دانشگاه صوعتی اصدهان
دانشگاه تبریز
دانشگاه مراغه

دانشگاه لرستان
دانشگاه شهید باهورکرمان
دانشگاه کاشان
دانشگاه یاسوج
دانشگاه لموم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی تهران

11720001
11750001
12000201
12320001
12370001
 12400401دانشگاه لموم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان بوشهر
 12410401دانشگاه لموم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی گواباد
 12540001دانشگاه لموم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی زاهدان

جمع درآمد اختصاصی

تسهیالت اخذشده

دستگاه در سال  1394بانک عامل

113.186
481.245
295.889
267.505
15.494
237.232
102.821
184.227
104.200
59.000
16.988.769
1.970.340
271.366
2.877.599

ممی
ممت
تجارت
تجارت
تجارت
ممت
ممی
تجارت
تجارت
تجارت
تجارت
آیوده
ممت
کشاورز
صادرات

مبلغ مصرفشده از محل تسهیالت

مبلغ

بابت تکمیل طرحهای موضوع اين بند

50.000
80.000
55.000
30.000
10.800
70.000
50.000
50.210
50.000
500
58.999
36.000
100.000
10.000
200.000

45.000
0
55.000
0
0
57.872
49.698
18.205
45.000
0
27.694
36.000
28.153
10.000
85.140

( -1قسمت دوم)

مصاديق مصرف

تکمیل ساختمان و پارک اواور
در اختیار بخش خصوصی قرار گراته است.
تکمیل ساختمان دانشکده مکانیک
تکمیل ساختمان دانشکدهها زیستشواسی و لموم تربیتی
تکمیل ساختمان دانشکدهها زیستشواسی و لموم تربیتی
تکمیل احداث سوله و ساختمان آموزشی و مجتمع آزمایشگاهی دانشکده کشاورز بدرآباد
انجام لممیات اهرایی ابویه پروژه توسعه دانشکده هور و معمار
پرداخت صورت وضعیتها دانشکده اوی و مهودسی ،استخر ورزشی و ساختمان دانشکده موابع طبیعی

خرید تجهیزات پزشکی و راهانداز بخش قمب بیمارستان سیوا
تکمیل طرح طراحی و ساخت دانشکده پزشکی و دندانپزشکی
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
تکمیل بیمارستان دویست تختخوابه لمیبنابیطالب
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تسهیالت دریااتی توسط دستگاهها اهرایی اوقالذکر تا سقف درآمد اختصاصی ساال

که به لمت ناچیز بودن مبمغ مزبور ،تا تاریخ تهیه این گزارش هزیوه نشده است.
الزم به ککر است ،مبالغ مصرف شده از محل تسهیالت موضاوع ایان بواد ،باه میازان

 1394و ههت تکمیل طرحها تممک داراییها سرمایها آنها صورت گراته است.
دانشگاه شیراز به لمت لدم تخصیص التبار ههت پروژهها تکمیل خوابگاه پساران و

صورتوضعیت ارائهشده توسط پیمانکاران میباشد ،لذا در موارد که مبالغ صورتوضاعیتهاا

ساختمان دانشکده لموم پایه ،اقدام به دریاات تسهیالت موضوع این بود نموده ،لایکن پاا از

کمتر از مبمغ تسهیالت دریااتی باوده ،مباالغ مصارفشاده از میازان تساهیالت مزباور کمتار

اختصاص اسواد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت توسط دولت ههت تاممین کسار تخصایص

میباشد.
در سال  ، 1395دانشگاه مراغه تعداد دو قسط ،دانشگاه یاسوج تعداد پوج قسط و دانشگاه

التبار پروژهها مذکور و همچوین با لوایت به باالبودن سود تسهیالت دریاااتی ،باا تقاضاا
بخش خصوصی طرف قرارداد مجتمع ارهوگی ،رااهی دانشگاه یادشده ،تساهیالت دریاااتی را

لموم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی تهران تعداد سه قسط از اقساط خود را از محل درآمد

در اختیار بخش مزبور قرار داده کاه مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند میباشد .الزم باه ککار

اختصاصی پرداخت نمودهاند .در سایر دانشگاه هاا باه لمات لادم سررساید اقسااط تساهیالت

است ،بخش خصوصی موردنظر ،ضمن پرداخت هزیوه بهره بانکی تسهیالت مذکور ،نسبت باه

اخذشده موضوع این بود ،پرداختی صورت نگراته است.

تسویه تسهیالت دریااتی اقدام نموده و وهه آن را در تاریخ  1396/9/26به حساب بانک لامل
واریز نموده است.
دانشگاه تبریز و دانشگاه مراغه به لمت لدم ارائاه صاورتوضاعیت توساط پیمانکااران
طرحها ک ربط مواق به مصرف تسهیالت دریااتی نگردیده و مباالغ مزباور ،باه ساال بعاد
موتقل شده است.
از کاال مبمااغ تسااهیالت الطااایی بااه دانشااگاه کاشااان ،صاارااي مبمااغ پانصااد میمیااون
( )500.000.000ریال آن در سال  1396به حساب سایر موابع دانشگاه یادشده ،واریاز گردیاده
( -2قسمت دوم)

شایان ککر است ،سایر دستگاهها اهرایی مشمول ،از مجوز این بود استداده نومودهاند.
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تفريغ بند (ب)

بند (ب)

بر اساس بررسیها ،صودوق ها رااه دانشاجویان وزارتخاناههاا لماوم ،تحقیقاات و

صودوقها رااه دانشجویان وزارتخاناههاا لماوم ،تحقیقاات و اوااور و بهداشات،
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی موظدود وهوه حاصال از بازپرداخات وامهاا

اواور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی وهوه موضوع این بود را به

شهریه سالها  1385تا  1393را به حساب درآمد لمومی کشاور ،موضاوع ردیاف 160160

حساب ردیف درآمد  160160تحت لووان «درآماد حاصال از بازپرداخات وامهاا شاهریه

واریز کوود .درآمد حاصمه تا سقف چهارصد و پوجاه میمیارد ( )450.000.000.000ریال از محال

سالها  1385تا  »1393واریز نومودهاند که

ردیف  *530000-145هدول شماره ( )9این قانون اختصاص مییابد تا باه لواوان کماک باه

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند میباشد.

در هدول شماره ( )9قانون بودهه سال  1395کل کشور کیل ردیاف  530000-144باا
لووان «کمک به اازایش سرمایه دولت در صودوقها راااه دانشاجویان» مبماغ چهارصاد و

اازایش سرمایه صودوق رااه دانشجویان تمقی گردد.

پوجاه میمیارد ( )450.000.000.000ریال التبار هزیوها پیش بیوی شده کاه در اهارا حکاو
ماده ( )180قانون برنامه پوجساله پوجو توسعه همهاور اساالمی ایاران مبماغ چهال و پاوج
میمیارد ( )45.000.000.000ریال از التبارات ردیف متدرقه مذکور کسر گردیده است .با لوایت
به لدم تحقق درآمد موضوع این بود ،از محل ردیف متدرقه یادشاده های گوناه وههای بابات
اازایش سرمایه صودوق رااه دانشجویان اختصاص نیااته است.

* در هدول شماره ( )9قانون بودهه سال  1395کل کشور ،ردیف متدرقه  530000-144تحت لواوان «کماک باه
اازایش سرمایه دولت در صودوقها رااه دانشجویان» ،به لووان ردیف التبار موضوع این بود پیشبیوی شده است.

( -3قسمت دوم)
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تفريغ بند (ج)

بند (ج)
صااد درصااد ( )%100وهااوه ادارهشااده پرداختاای از سااال  1385تااا سااال  1394بااه

لممکرد صودوق ها راااه دانشاجویان وزارتخاناههاا لماوم ،تحقیقاات و اوااور و

صودوقها رااه و دانشجویان وزارتخانهها لموم ،تحقیقات و اوااور و بهداشات ،درماان و

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل وهوه ادارهشده پرداختی از سال  1385لغایت 1394

آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به لووان کمک ههت ااازایش سارمایه صاودوقهاا

به شرح هدول شماره ( )1میباشد .الزم به ککار اسات ،دانشاجویان دانشاگاه آزاد اساالمی از

رااه دانشجویی تمقی میشود .وهوه حاصل از بازپرداخت وامها مذکور تا سقف یاازده هازار و

طریق صودوق راااه دانشاجویان وزارت لماوم ،تحقیقاات و اوااور وام دانشاجویی دریااات

سیصد میمیارد ( )11.300.000.000.000ریال در قالب درآمد اختصاصی برا پرداخت مجدد به

نمودهاند.

دانشجویان به مصرف میرسد.
هدول شماره ()1
شماره
طبقهبندی

(مبالغ به هزار ریال)
وجوه ادارهشده پرداختی در سال

عنوان
دستگاه
اجرايی

1385

سازمان امور دانشاجویان اا صاودوق
11366402
رااه دانشجویان
وزارت بهداشاات ،درمااان و آمااوزش
20.000.000
12902501
پزشکی ا صودوق رااه دانشجویان

1386

1387

1388

1389

1390

مبلغ قابل اختصاص بابت افزايش مبلغ افزايش سرمايه از محل

1391

1392

1393

1394

جمع

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

7.876.440.607 369.885.848

61.997.000

0

30.000.000

15.867.000

49.000.000

35.040.000

44.889.000

64.820.000

57.348.000

378.961.000

سرمايه صندوق رفاه دانشجويان

کمک پرداختی به صندوق

( %100وجوه ادارهشده پرداختی

رفاه دانشجويان موضوع اين

در سالهای  1385لغايت )1394

بند

7.876.440.607

0

378.961.000

0

در پیوست شماره ( )2قانون بودهه سال  1395کل کشور ،ههت وصول درآمد موضاوع
این بود کیل ردیف  140103با لووان «درآمد حاصل از خادمات آموزشای و ارهوگای» بارا
صودوقها رااه دانشجویان وزارتخانهها صدرالذکر همعاي مبمغ یازده هازار و سیصاد میمیاارد
( )11.300.000.000.000ریال در قالب درآمد اختصاصی پیشبیوی شده ،لیکن وزارتخاناههاا
( -4قسمت دوم)
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مزبور وهوه حاصال از بازپرداخات وامهاا دانشاجویی را پاا از وصاول باه حسااب درآماد

شایان ککر است ،صودوق رااه دانشجویان وزارت لماوم ،تحقیقاات و اوااور در ساال

اختصاصی ردیف  140120تحت لووان «درآمد حاصل از اروش سایر خدمات» واریز نمودهاناد

 1395مبمغ یک هزار و دویست و هشتاد و پوج میمیارد و سیصد و نود و سه میمیون و پانصاد و

که

شصت و هشت هزار ( )1.285.393.568.000ریال وام شهریه باه تعاداد دویسات و ده هازار و

مبین عدم رعايت تقسیمات بودجهاي قانون بودجه سال  1395كل كشور میباشد.

الزم به ککر است ،از آنجاییکه مبالغ وصولی بابت «بازپرداخت وامهاا موضاوع ایان

سیصد و بیست و شش ( )210.326ندر دانشجو متقاضی پرداخت نموده کاه مبماغ هدتصاد و

بود» از مبالغ وصولی بابت «بازپرداخت سایر وامها پرداختی به دانشاجویان» قابال تدکیاک

نااود و یااک میمیااارد و دویساات و بیساات و دو میمیااون و هدتصااد و بیساات و نااه هاازار

نبوده و تمامی مبالغ یادشده به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف  140120واریز و مجدداي

( )791.222.729.000ریال آن از محل وهوه حاصل از بازپرداخات تساهیالت ساووات قبال و

از سرهمع مبالغ واریز اقدام به پرداخت وام به دانشجویان شده است ،لذا ارائه مباالغ وصاولی

مبمغ چهارصد و نود و چهار میمیارد و یکصاد و هدتااد میمیاون و هشتصاد و سای و ناه هازار

موضوع این بود و وام پرداختشده از محل آن امکانپذیر نمیباشد.

( )494.170.839.000ریال مابقی از محل موابع داخمی صودوق تممین و پرداخت شده اسات .از

دستگاهها اهرایی یادشده درآمد اختصاصی حاصل از بازپرداخت وامها اوقالاذکر را

مبمغ وام شهریه پرداختی ،مبمغ سیصد و بیست و پوج میمیارد و هشتصد و هدتاد و پوج میمیون و
پانصد و یکهزار و پانصد و هدتاد و یک ( )325.875.501.571ریال به تعداد سی و شش هزار

ههت پرداخت مجدد وام دانشجویی مصرف نمودهاند.
وهوه حاصل از بازپرداخت وام ها پرداختی به دانشجویان و همچوین مبماغ تساهیالت

و دویست و بیست و سه ( )36.223ندر دانشجو دانشگاه آزاد اسالمی تعمق گراته است.

پرداختی به دانشجویان از محل آن در سال  ،1395به شرح هدول شماره ( )2میباشد:
هدول شماره ()2
شماره
طبقهبندی

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان دستگاه اجرايی

مبلغ واريزی به

تسهیالت پرداختی به

درآمد اختصاصی

دانشجويان در سال 1395

رديف 140120

 11366402سازمان امور دانشجویان ا صودوق رااه دانشجویان
 12902501وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ا صودوق رااه دانشجویان

جمع

3.652.744.183
596.003.091

تعداد
210.326
966

مبلغ
791.222.729
32.891.000

824.113.729 211.292 4.248.747.274

( -5قسمت دوم)
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تفريغ بند (د)

بند (د)
به موظور ارتقا کیدیت مدارس و پرداخت مطالبات ارهوگیاان باهویاژه بازنشساتگان،

مطابق پیوست شماره ( )3قانون بودهه ساال  1395کال کشاور شارکتهاا دولتای،

دولت مکمف است ماهانه معادل یک درصد ( )%1از یک دوازدهو التبارات هزیواها و تمماک

بانک ها و مؤسسات انتدالی سودده وابسته به دولت ااقد هرگونه التبار هزیوها میباشود و در

داراییها سرمایها شرکتها دولتی ،بانکها و مؤسسات انتدالی سودده وابسته باه دولات

پیوست مذکور صرااي برا تعداد یکصد و یازده ( )111شرکت دولتی سودده همعاي مبمغ یکصاد و

مودرج در پیوست شماره ( )3این قانون را کسر و در ردیف شماره  130424هادول شاماره ()5

سی هزار و ششصد و سه میمیارد و پانصاد و سایزده میمیاون ( )130.603.513.000.000ریاال

این قانون موظور کود .درآمد حاصمه از محال ردیاف  *530000-152هادول شاماره ( )9ایان

التبار تممک داراییها سرمایها به تصویب رسیده است.

قانون به مصرف میرسد.

سازمان برنامه و بودهه کشور در تاریخ  1395/9/24اهرسات شارکتهاا مشامول و
مبمغ التبارات تممک داراییها سرمایها مودرج در قانون بودهه سال مزبور را ههت اهارا
مداد حکو این بود به وزارت امور اقتصاد و دارایای (معاونات نظاارت ماالی و خزاناهدار کال
کشور) الالم نموده است .سازمان مذکور در پاسخ به استعالم وزارت اماور اقتصااد و دارایای
(مدیرکل خزانه) ،در تاریخ  1395/10/25الالم نموده ههت اهرا حکو این بواد مایبایساتی
یک درصد ( )%1از تخصیص ابالغی التبارات مودرج در ناماه ماور  1395/9/24آن ساازمان
کسر و به ردیف درآمد موضوع این بود موتقل گردد.
وزارتخانه یادشده طی بخشوامه مور  ،1395/11/3ابالغیه تاریخ  1395/9/24ساازمان
برنامه و بودهه کشور را ههات واریاز ساهمیه موضاوع ایان بواد باه مادیران لامال تماامی

* در هدول شماره ( )9قانون بودهه سال  1395کل کشور ،ردیف متدرقه  530000-151تحت لووان «وزارت آموزش
و پرورش ا التبارات موضوع ارتقا کیدیت مدارس و پرداخت مطالبات ارهوگیان بهویژه بازنشستگان» ،باه لواوان ردیاف
التبار موضوع این بود پیشبیوی شده است.

شرکتها دولتی مشمول ابالغ نموده است.

( -6قسمت دوم)

تبصره ()9

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

در هدول شماره ( )5قانون بودهه سال  1395کل کشور ،کیل ردیف درآماد 130424

قانون برنامه پوجساله پوجو توسعه همهور اسالمی ایران مبمغ یکصد و چهل و ناه میمیاارد و

با لووان «یک درصد التبارات هزیوها و تممک داراییها سرمایها شرکتها برا بخاش

ششصد میمیون ( )149.600.000.000ریال از التبارات ردیف متدرقه مذکور کسر گردیده است.

آموزش و پرورش» ،مبمغ یکهزار و چهارصاد و ناود و شاش میمیاارد ()1.496.000.000.000

با لوایت به لدم تحقق درآمد موضوع این بود ،از محل ردیف متدرقه یادشده هی گونه وههای

ریال پیشبیوی شده است .بر اساس بررسیها ،در راستا اهرا مداد حکو این بود ،وههی باه

به موظور ارتقا کیدیت مدارس و پرداخت مطالبات ارهوگیان بهویژه بازنشساتگان ،اختصااص

حساب ردیف درآمد مزبور واریز نشده است .لممکرد مالی ردیف درآمد  ،130424به شارح

نیااته ،لذا

هدول زیر میباشد:
(مبالغ به هزار ریال)

شماره

پیشبینی

وصولی طبق

وصولی

درصد تحقق

طبق تفريغ
لیست خزانه
طبقهبندی
0
*0
* 56.237.000
1.496.000.000
130424
* اختالف مبالغ وصولی طبق «لیست خزانه» و «تدریغ» ،ناشی از اشتباه واریز مبمغ مزباور توساط باناک کشااورز باه
حساب این ردیف درآمد میباشد .شایان ککر است ،بانک یادشده ااقاد هرگوناه التباار هزیواها و تمماک دارایایهاا
سرمایها مودرج در پیوست شماره ( )3قانون بودهه سال  1395کل کشور میباشد.

موابع موضوع ردیف درآمد اوقالذکر محقق نگردیده که

مبین عدم رعايت مفاد حکمم

اين بند میباشد.

در هدول شماره ( )9قانون بودهه سال  1395کل کشور کیل ردیاف  530000-151باا
لووان «وزارت آموزش و پرورش ا التبارات موضوع ارتقا کیدیت مدارس و پرداخت مطالبات
ارهوگیااان بااهویااژه بازنشسااتگان» مبمااغ یااکهاازار و چهارصااد و نااود و شااش میمیااارد
( )1.496.000.000.000ریال التبار هزیوها پیش بیوی شده که در اهارا حکاو مااده ()180
( -7قسمت دوم)

اهداف قانونگذار در اين بند محقق نشده است.

تبصره ()9

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفريغ بند (هـ)

بند (هـ)

بر اساس بررسیها ،هی گونه سازوکار ههت اهرا مداد حکو این بود توساط دولات

دولت مکمف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمیوای
(ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش لالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان اراهو کود.

تهیه و ابالغ نشده که

( -8قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند میباشد.

