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تفریغ تبصره ()7

تبصره ()7
تفریغ بند (الف)

بند (الف)
در راستای اجرائی نمودن ماده ( *)35قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال  1397فاقد حساب

مالی کشور ،عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب

تمرکز وجوه درآمدی (غیرقابل برداشت) موضوع جزء ( )1بند ( )7ماده ( )1دستورالعمل بند (ب)

تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصالح میگردد.

ماده ( )17قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران و بند (الف) ماده ( )20قانون احکام دائمی توسعه است .سازمان مذکور در سال 1397
بابت عواید حاصل از واگذاری معادن ،مبالغی را به عنوان درآمد وصول و به حسابهایی نزد
بانکهای سپه ،تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (حساب قابل برداشت) که
همگی به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران میباشند ،واریز نموده که
مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

* قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
ماده ( :)35وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم ( ) 44قانون اساسی استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی
واگذار نمایند .عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت
قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای
تابعه صرف زیرساخت معادن ،اکتشاف ،تحقیقات فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و
تکمیلی طرحهای نیمهتمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کاال یا مزایده مجاز است.

( -1قسمت دوم)
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تفریغ بند (ب)

بند (ب)
گمرك جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط ،نسبت به

وزارت اموور اقتصوادی و دارایوی (اداره کول خزانوه) بوه منظوور انجوام تکوالیف مقوورر

استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار

در این بند و بور اسواس بنود (م) مواده ( )38قوانون رفوع موانوع تولیود رقابتپوذیر و ارتقوای

گرفتهاند ،موضوع مواد ( )66تا ( )68قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره ()2

نظوام مووالی کشووور ،بازپرداخووت حقوووق و عوووار

گمرکووی مووازاد بوور میووزان مقوورر در وجووه

ماده ( )45قانون امور گمرکی مصوب  1390/8/22ظرف مدت پانزده روز ،از محل تنخواه

ذینفعان را بنوا بوه درخواسوتهای اخوذ تنخوواهگردان از سووی ذیحسوابی گمورك جمهووری

دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید ،اقدام کند.

اسالمی ایران در قالوب مفواد مواده ( )49قوانون محاسوبات عموومی کشوور (اضوافه دریوافتی
و یووا اشووتباه واریووزی) بووه صووورت تنخووواهگردان رد وجوووه اضووافه دریووافتی بابووت اسووترداد
حقوووق ورودی کاالهووای وارداتووی از همووان مووواد و قطعووات وارداتووی و همچنووین هزینووه
انبووارداری موضوووع تبصووره ( )2موواده ( )45قووانون امووور گمرکووی  ،تووأمین و در اختیووار
ذیحسووابی گموورك جمهوووری اسووالمی ایووران قوورار داده اسووت .تأدیووه مطالبووات ذینفعووان در
اسوترداد مبووالر درخواستشووده پووس از تأییود اسووناد مربوووط در مهلووت زمووانی مقوورر صووورت
گرفته و موردی مبنی بر عدم رعایت آن مشاهده نشده است.
طی سال  ،1397ذیحسابی گمرك جمهوری اسالمی ایران به منظور استرداد حقوق
ورودی کاالهای وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،موضوع مواد
( )66تا ( )68قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره ( )2ماده ( )45قانون امور
گمرکی مصوب  ،1390/8/22از طریق ذیحسابی گمرك مرکز و یا ادارات کل گمرکات
( -2قسمت دوم)
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استانها ،اقدام نموده است .خزانهداری کل کشور مبلر یک هزار و یکصد و پنجاه میلیارد

نگردیده است.

( )1.150.000.000.000ریال به ذیحسابی ستاد مرکزی گمرك جمهوری اسالمی ایران

در پایووان سووال  ،1397مبلوور هشووتاد و هفووت میلیووارد و نهصوود و چهووار میلیووون و

پرداخت نموده و فرآیند تسویه با خزانهداری کل کشور ،پس از مستردشدن وجه ذینفعان ،در

ششصد و هفتواد و شوش هوزار ( )87.904.676.000ریوال بوه عنووان مانوده وجووه مصورف

انتهای سال توسط ذیحسابی گمرك جمهوری اسالمی ایران انجام شده که اطالعات آن به

نشووده از طریووق ذیحسووابی گموورك جمهوووری اسووالمی ایووران بووه حسوواب خزانووهداری کوول

شرح جدول شماره ( )1است:

کشور واریز گردیده است.

جدول شماره ()1
ردیف
1
2

(مبالر به هزار ریال)
گیرنده حواله

ذیحسابی گمرك جمهوری اسالمی ایران
ذیحسابی گمرکات استانها

جمع

مبلغ دریافتی از خزانهداری کل
کشور توسط ذیحسابی مرکز

مبلغ پرداختی بابت
استرداد حقوق ورودی

مبلغ برگشتی به
خزانه بابت تسویه

1.150.000.000
1.150.000.000

463.997.907
598.097.417
1.062.095.324

87.904.676
87.904.676

پس از دریافت مبلر یک هزار و یکصد و پنجاه میلیارد ( )1.150.000.000.000ریال
توسط ذیحسابی مرکز از خزانهداری کل کشور ،مبلر چهارصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و
نود و هفت میلیون و نهصد و هفت هزار ( )463.997.907.000ریال توسط ذیحسابی ستاد
مرکزی گمرك جمهوری اسالمی ایران در وجه ذینفعان مسترد و مبلر پانصد و نود و هشت
میلیارد و نود و هفت میلیون و چهارصد و هفده هزار ( )598.097.417.000ریال بابت استرداد
به گمرکات اجرایی کشور پرداخت گردیده تا رأسا توسط ذیحسابی گمرکات اجرایی استانها در
وجه ذینفعان کارسازی گردد .شایان ذکر است ،در سال  1397هیچگونه وجهی توسط
ذیحسابی گمرکات اجرایی کشور از خزانه معین استان و یا خزانهداری کل کشور دریافت

عملکرد ادارات کل گمرکات استانها به شرح جدول شماره ( )2است:
(مبالر به هزار ریال)
جدول شماره ()2
مبلغ پرداختی بابت
مبلغ دریافتی از
نام استان
ردیف
استرداد حقوق ورودی
ذیحسابی گمرک ایران
1،939،478
1،939،478
مرکزی
1
20،087،806
20،087،806
گیالن
2
7،116،689
7،116،689
مازندران
3
35،074،058
35،074،058
آذربایجانشرقی
4
2،153،236
2،153،236
آذربایجانغربی
5
138،780،097
138،780،097
خوزستان
6
10،627،141
10،627،141
خراسانرضوی
7
166،865،866
166،865،866
اصفهان
8
192،005،026
279،856،642
هرمزگان *
9
1،310،857
1،310،857
زنجان
10
9،702،622
9،702،622
چهارمحال و بختیاری
11
2،084،068
2،084،068
یزد
12
6،519،642
6،519،642
بوشهر
13
91،950
91،950
تهران
14
1،903،169
1،903،169
قزوین
15
1،835،711
1،835،711
البرز
16
598,097,416
685,949,032
جمع
* در استان هرمزگان مبلر هشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و پنجاه و یوک میلیوون و ششصود و شوانزده هوزار ()87.851.616.000
ریال بابت مانده وجوه گمرك شهید رجایی ،به حساب ذیحسابی مرکز واریز و از طریق گمرك ایران بابت تسویه تنخوواه بوه حسواب
خزانهداری کل کشور واریز شده است.
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در جدول شماره ( )5قانون بودجه سال  1397کل کشور ردیف درآمدی  110409با

بووه گموورك جمهوووری اسووالمی ایووران ابووال و تخصووید داده کووه عملکوورد مووالی آن بووه

عنوان «استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی موضوع بند (ب) تبصره ( »)7به مبلر یک

شرح جدول شماره ( )4است:

میلیون ( )1.000.000ریال پیشبینی شده که سازمان برنامه و بودجه کشور اقدامی جهت

جدول شماره ()4

افزایش سقف ردیف درآمدی مذکور ننموده که گزارش آن در تفریر ماده واحده قانون بودجه
سال  1397کل کشور درج گردیده است .عملکرد مالی ردیف درآمدی موردنظر به شرح جدول

شماره
طبقهبندی

شماره
طبقهبندی
110409

(مبالر به هزار ریال)
عنوان ردیف درآمدی

پیشبینی

استرداد حقوق ورودی کاالهای
وارداتی موضوع بند (ب) تبصره ()7

1.000

وصولی طبق

وصولی

درصد

لیست خزانه

طبق تفریغ

تحقق

1.150.000.000

1.062.095.324

-

عنوان ردیف متفرقه

اعتبار

تخصیص

کنترل
تخصیص

هزینه

استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی موضووع موواد ( )66توا
 )68( 530000-29و هزینه انبارداری موضوع تبصوره ( )2مواده ( )45قوانون 1.062.095.324 1.062.095.324 1.150.000.000 1.150.000.000
امور گمرکی

شماره ( )3است:
جدول شماره ()3

(مبالر به هزار ریال)

در جوودول شووماره ( )9قووانون بودجووه سووال  1397ک ول کشووور اعتبووار ردی وف متفرقووه
 530000-29بووا عنوووان « اسووترداد حقوووق ورودی کاالهووای وارداتووی موضوووع مووواد ()66
تا ( )68و هزینه انبوارداری موضووع تبصوره ( )2مواده ( )45قوانون اموور گمرکوی» بوه مبلور
یک میلیوون ( )1.000.000ریوال پیشبینوی شوده کوه سوازمان برناموه و بودجوه کشوور بوه
استناد جزء ( )2بنود (ط) مواده ( ) 28قوانون الحواق برخوی موواد بوه قوانون تنظویم بخشوی از
مقررات مالی دولوت( ،)2مبلور یوک هوزار و یکصود و چهول و نوه میلیوارد و نهصود و نوود و
نه میلیوون ( )1.149.999.000.000ریوال بوه سورجمع اعتبوار ردیوف مزبوور اضوافه نمووده و
( -4قسمت دوم)
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تفریغ بند (ج)

بند (ج)
وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالد هرگونه وجوه

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستای ایفای وظایف مقرر در این بند جهت تعیین و

دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصوالت

محاسبه خالد وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و سایر

دخانی از تاریخ  1391/4/27تا  1392/12/28براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای

حقوق انحصار محصوالت دخانی از تاریخ  1391/4/27تا  1392/12/28بر اساس گزارش

حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت

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

دخانی طی سال  1397اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل

سووازمان حسابرسووی طووی گووزارش مووور  1397/5/24خووالد بوودهی شوورکت دخانیووات ایووران

کشور موضوع ردیف  130421جدول شماره ( )5این قانون واریز کند.

در مدت زموان فوقالوذکر را مبلور سیصود و هفتواد و هفوت میلیوارد و هفتصود و یوک میلیوون
( )377.701.000.000ریووال تعیووین و اعووالم نموووده اسووت .اقوودامات وزارت صوونعت ،معوودن و
تجووارت طووی سووال  1397منجوور بووه وصووول مبلوور مووذکور نشووده و بووه حسووابهای خزانووه
واریز نگردیده که مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

وزارت صنعت ،معودن و تجوارت در راسوتای اجورای حکوم قسومت اخیور ایون بنود
اقوودام بووه وصووول درآموودهای حاصوول از صوودور مجوزهووای توزیووع دخانیووات و حووق انحصووار
دریوووافتی بابوووت واردات محصووووالت دخوووانی و حقووووق دولتوووی دریوووافتی بابوووت تولیووود
محصوالت دخانی در سال  1397به شرح جدول شماره ( )1نموده است:
جدول شماره ()1
شماره
طبقهبندی

عنوان دستگاه اجرایی

155000-1

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

(مبالر به هزار ریال)
صدور مجوز
توزیع دخانیات
1،097،500

مبلغ قابل وصول بابت
حقوق دولتی دریافتی بابت
حق انحصار دریافتی بابت
تولید محصوالت دخانی
واردات محصوالت دخانی
1،029،151،940
44،547،013

صدور مجوز
جمع
توزیع دخانیات
1،097،500
1،074،796،453

( -5قسمت دوم)

مبلغ وصولشده بابت
حقوق دولتی دریافتی بابت
حق انحصار دریافتی بابت
تولید محصوالت دخانی
واردات محصوالت دخانی
1،029،151،940
44،547،013

جمع

مبلغ واریزی
به حساب خزانه

1،074،796،453

1،074،796،453
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درآمدهای وصولی به حساب ردیف درآمدی  130421با عنوان «درآمد وزارت صونعت،
معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصوالت دخانی» نوزد خزانوهداری
کل کشور واریز شده که عملکرد مالی ردیف درآمدی مذکور به شرح جدول شماره ( )2است:
جدول شماره ()2
شماره
طبقهبندی
130421

عنوان درآمد
درآمد وزارت صونعت ،معودن و تجوارت بابوت حقووق
انحصار و صدور مجوز توزیع محصوالت دخانی

پیشبینی

وصولی طبق
لیست خزانه

(مبالر به هزار ریال)
وصولی طبق درصد
تحقق
تفریغ

107 1،074،796،453 1،074،796،453 1،000،000،000

( -6قسمت دوم)
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تفریغ بند (د)

بند (د)
بووه دولووت اجووازه داده میشووود مابووهالتفاوت قیمووت تکلیفووی و قیمووت تمامشووده

هیووأت وزیووران در جلسووه مووور  1397/12/27بنووا بووه پیشوونهاد وزارت امووور

فووروش هوور متوور مکعووب آب را (پووس از تأییوود سووازمان حمایووت از مصوورفکنندگان

اقتصوووادی و دارایوووی نحووووه تسوووویه حسووواب ایووون بنووود را تصوووویب و طوووی شوووماره

و تولیدکننوودگان و سووازمان حسابرسووی بووه عنوووان بووازرس قووانونی) بووا بوودهی طرحهووای

/176669ت56394هو مور  1397/12/27جهت اجرا ابال نموده است.

تملووک داراییهووای سوورمایهای بووه بهرهبوورداری رسوویده بخووش آب وزارت نیوورو موضوووع

بووه دلیوول عوودم امکووان بررسووی عملکوورد مووالی سوونوات قبوول شوورکتهای آب

موواده ( 1)32قووانون برنامووه و بودجووه کشووور مصوووب  1351/12/10را از محوول ردیووف

منطقووهای تووا پایووان سووال  ،1397سووازمان حمایووت از مصوورفکنندگان و تولیدکننوودگان

درآموودی  310404و ردیووف هزینووهای  **530000-53بهصووورت جمعووی  -خرجووی تس وویه

جهت تسوهیل در اجورای حکوم ایون بنود بنوا بوه پیشونهاد وزارت اموور اقتصوادی و دارایوی

نمایوود .شوورکتهای دولتووی ذیربووط مکلفنوود تسووویه حسوواب را در صووورتهای مووالی خووود

(معاونت موالی و خزانوهداری کول کشوور) و وزارت نیورو بوا بخشوودگی پنجواه درصود ( )50

اعمال نمایند .وزارت نیورو نیوز گوزارش عملکورد ایون بنود را بوه تفصویل توا شوهریورماه بوه

از زیووان شوورکتهای آب منطقووهای کووه مووورد تاییوود سووازمان حسابرسووی بوووده ،بووه صووورت

کمیسوویون های برنامووه و بودجووه و محاسووبات و انوورژی مجلووس شووورای اسووالمی و دیوووان

علیالحسوواب طووی نامووه مووور  1397/12/21موافقووت نموووده کووه موضوووع در توواریخ

محاسبات کشور ارائه مینماید.

 1397/12/25توسووط وزارت امووور اقتصووادی و دارایووی بووه هیووأت وزیووران پیشوونهاد و در
قالب تصویبنامه صدرالذکر به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
مطووابق بنوود ( )1تصووویبنامه مووذکور مقوورر گردیووده مطالبووات شوورکتهای دولتووی

* قانون برنامه و بودجه کشور:
ماده ( :)32وجووهی کوه از محول اعتبوارات عمرانوی جهوت اجورای طرحهوای عمرانوی انتفواعی بوه دسوتگاههای
اجرایی مربوط پرداخت میشود به صورت وام خواهد بود.
دسوتگاهی کوه بوودین ترتیوب وام دریافووت میکنود مکلووف اسوت اصوول و بهوره متعلووق را طبوق قوورارداد منعقوده بووا
وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد .
** در جوودول شووماره ( )9قووانون بودجووه سووال  1397کوول کشووور ،ردیووف متفرقووه  530000-47تحووت عنوووان
«مابووهالتفاوت قیمووت تکلیفووی و قیمووت تمامشووده فووروش هوور مترمکعووب آب (جمعووی  -خرجووی)» بووه عنوووان ردیووف
اعتباری موضوع این بند ،پیشبینی شده است.

ذیووربط بخووش آب وزارت نیوورو از دولووت ،بابووت مابووهالتفاوت قیمووت تکلیفووی و قیمووت
تمامشووده فووروش هوور مترمکعووب آب کووه طووی نامووه مووور  1397/12/21مووورد تأییوود
سووازمان حمایووت از مصوورفکنندگان و تولیدکننوودگان و سووازمان حسابرسووی بووه عنوووان

( -7قسمت دوم)
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بازرس قانونی بوده بوا بودهی شورکتهای موذکور بوه دولوت (خزانوهداری کول کشوور) بابوت

مطالبووات ده ( )10شوورکت آب منطقووهای اسووتانها از دولووت بابووت مابووهالتفاوت قیمووت

طرحهووای تملووک داراییهووای سوورمایهای بووه بهرهبوورداری رسوویده بخووش آب وزارت نیوورو،

تکلیفی و قیمت تموام شوده موضووع حکوم بوا بودهی آنهوا بابوت یکصود و سوی و دو ()132

موضوع ماده ( )32قوانون برناموه و بودجوه کشوور از محول ردیوف درآمودی و اعتبواری ایون

طوورح تملووک داراییهووای سوورمایهای بووه بهرهبوورداری رسوویده ،بخووش آب وزارت نیوورو

بند برای ده ( )10شرکت آب منطقهای تسویه گردد.

موضوع مواده ( )32قوانون برناموه و بودجوه کشوور تسوویه شوده کوه عملکورد آن بوه شورح

بووا توجووه بووه تصووویبنامه صوودرالذکر ،مبلوور هشووت هووزار و ششصوود و هشووتاد و

جدول شماره ( )1است:

هفوووت میلیوووارد و ششصووود و بیسوووت و پووون میلیوووون ( )8.687.625.000.000ریوووال از
(مبالر به هزار ریال)

جدول شماره ()1
ردیف

شماره طبقهبندی

عنوان شرکت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

219000
219500
216000
210500
213000
211500
214000
219900
210000
295050

آب منطقهای مازندران
آب منطقهای آذربایجانشرقی
آب منطقهای آذربایجانغربی
آب منطقهای فارس
آب منطقهای کرمان
آب منطقهای خراسانرضوی
آب منطقهای هرمزگان
آب منطقهای زنجان
آب منطقهای تهران
آب منطقهای گلستان
جمع

مبلغ آب فروشرفته

قیمت تمامشده

کمک زیان

به قیمت تکلیفی

آب فروشرفته

دریافتی از دولت

772،594،000
787،491،000
737،795،000
578،900،000
234،712،000
1،409،374،000
573،374،000
211،484،000
1،920،690،000
387،673،000

2،602،931،000
3،410،451،000
2،059،715،000
2،526،809،000
2،494،927،000
4،342،155،000
2،227،982،000
791،389،000
4،547،574،000
1،366،948،000

466،950،000
72،509،000
150،510،000
0
262،194،000
165،279،000
0
101،936،000
0
160،160،000

1،363،387،000
2،550،451،000
1،171،410،000
1،947،909،000
1،998،021،000
2،767،502،000
1،654،608،000
477،969،000
2،626،884،000
819،115،000

7,614,087,000

26,370,881,000

1,379,538,000

17,377,256,000

شایان ذکور اسوت ،سوازمان حسابرسوی جهوت تأییود اطالعوات موضووع حکوم ایون
بنوود بووا شوورکتهای آب منطقووهای اسووتانها قوورارداد حسابرسووی منعقوود نموووده و گووزارش

مابهالتفاوت

تعداد

مبلغ بدهی موضوع

مبلغ مندرج در

مبلغ بدهی تهاترشده

طرح

ماده ()32

تصویبنامه هیأت وزیران

با مابهالتفاوت

10
47
8
3
6
29
8
3
8
7

1،318،885،000
2،278،774،000
1،191،558،000
1،943،756،000
1،768،317،000
2،797،670،000
843،435،000
554،891،000
2،497،496،000
867،293،000

681،693،000
1،275،225،000
585،705،000
973،954،000
999،010،000
1،383،751،000
827،304،000
238،984،000
1،312،442،000
409،557،000

681،693،000
1،275،225،000
585،705،000
973،954،000
999،010،000
1،383،751،000
827،304،000
238،984،000
1،312،442،000
409،557،000

129

16,062,075,000

8,687,625,000

8,687,625,000

مجووزا ارائووه داده کووه ایوون اطالعووات بعغوون بووا مبووالر منوودرج در صووورتهای مووالی
حسابرسیشده توسط سازمان مذکور متناقض میباشد.

( -8قسمت دوم)
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در اجرای حکم این بند مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:

 530000-47بووا عنوووان «مابووهالتفاوت قیمووت تکلیفووی و قیمووت تمامشووده فووروش هوور

 -1مبلوور تهاترشووده در شوورکت آب منطقووهای مازنوودران بابووت طوورح شووماره

مترمکعووب آب (جمعووی  -خرجووی)» بووه مبلوور ده هووزار میلیووارد ()10.000.000.000.000

 40201459بووا عنوووان «طوورح شووبکه تجوون (سوواری)» نسووبت بووه مبلوور بوودهی موضوووع

ریووال پیشبینووی شووده اسووت .سووازمان برنامووه و بودجووه کشووور بووه اسووتناد قووانون اسووتفاده

ماده ( ،)32معادل مبلور بیسوت و چهوار میلیوارد ( )24.000.000.000ریوال بیشوتر بووده کوه

متوازن از امکانات کشور برای ارتقوای سوطم منواطق کمتور توسوعهیافته مبلور یوک میلیوارد

این مبلر بابت مابهالتفاوت نر ارز تسهیالت دریافتی از بانک جهانی بوده است.

( )1.000.000.000ریووال و جووزء ( )2بنوود (ط) موواده ( )28قووانون الحوواق برخووی مووواد بووه

 -2شوورکتهای آب منطقووهای فووارس و تهووران در صووورتهای مووالی خووود مبلوور
تهاترشده را به حساب سرمایه ثبتنشده ،منظور نمودهاند.
موارد

قانون تنظویم بخشوی از مقوررات موالی دولوت( )2مبلور سیصود و دوازده میلیوارد و سیصود و
هفتوواد و پوون میلیووون ( )312.375.000.000ریووال از اعتبووار ایوون ردیووف کسوور و مووابقی آن
را به شورکت مادرتخصصوی مودیریت منوابع آب ایوران ابوال نمووده کوه عملکورد موالی آن

فوق ،مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

به استثناء شرکتهای آب منطقهای فارس و تهران ،سوایر شورکتهای آب منطقوهای
تسویه حساب موضوع این بند را در صورتهای مالی خود اعمال نمودهاند.
عملکرد مالی ردیف واگذاری داراییهای مالی  310404با عنوان « منابع حاصل بابوت

به شرح جدول شماره ( )3است:
جدول شماره ()3
شماره
طبقهبندی

است:

عنوان دستگاه اجرایی

تخصیص

کنترل تخصیص

هزینه

8.687.625.000 8.687.625.000 8.687.625.000 8.687.625.000

وزارت نیوووورو گووووزارش عملکوووورد ایوووون بنوووود را در توووواریخ  1397/8/23بووووه
کمیسوویونه ای برنامووه و بودجووه و محاسووبات و انوورژی مجلووس شووورای اسووالمی و دیوووان

جدول شماره ()2
شماره

اعتبار اصالحی

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

14350054

بدهی به دولت  -موضوع بند (د) تبصره (( )7جمعی  -خرجی)» بوه شورح جودول شوماره ()2

(مبالر به هزار ریال)

(مبالر به هزار ریال)
عنوان ردیف

پیشبینی

وصولی

وصولی

درصد

طبق خزانه طبق تفریغ تحقق
طبقهبندی
 310404منابع حاصل بابت بدهی به دولت  -موضوع بند (د) تبصره (( )7جمعی خرجی) 86/9 8.678.625.000 8.678.625.000 10.000.000.000

محاسبات کشور ارسال نموده کوه
بند است.

در جودول شوماره ( )9قوانون بودجوه سووال  1397کول کشوور اعتبوار ردیوف متفرقووه
( -9قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مهلت زماای مرارر در مفااد حکام ايان
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تفریغ بند (هـ)

بند (هـ)
به دولوت اجوازه داده میشوود مطالبوات قبول از سوال  1397سوازمانهای گسوترش

هیووأت وزیووران در جلسووه مووور  1397/1/19بنووا بووه پیشوونهاد سووازمان برنامووه و

و نوسووازی صوونایع ایووران (ایوودرو) و توسووعه و نوسووازی معووادن و صوونایع معوودنی ایووران

بودجوووه کشوووور آیین ناموووه اجرایوووی ایووون بنووود را تصوووویب نمووووده کوووه طوووی شوووماره

(ایمیدرو) بابوت مشوارکت در توأمین سورمایه بانوک تخصصوی صونعت و معودن و همچنوین

/3560ت55253هو مور  1397/1/21جهت اجرا ابال شده است.

مطالبووات سووازمانهای مووذکور و وزارت نفووت از طریووق شوورکت دولتووی تابعووه بابووت سووهم

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و

متعلق به آنها از واگوذاری سوهام مطوابق قووانین مربووط را بوا بودهی آنهوا بوه دولوت بابوت

صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی در اجرای ماده ()2

«مالیات» و «سوود سوهام» توا سوقف چهوار هوزار میلیوارد ( )4.000.000.000.000ریوال بوه

آییننامه اجرایی این بند گزارش مطالبات ،بدهیها و مبالر دریافتی از دولت طی برنامههای

صورت جمعی -خرجوی از طریوق گوردش خزانوه تهواتر و یوا توا سوقف مطالبوات نسوبت بوه
اعطای خطووط اعتبواری تسوهیالت موالی خوارجی (فاینوانس) یوا تغوامین بورای طرحهوای
اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم اقدام نماید.

سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و ماده ( )29قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی را به سازمان برنامه و بودجه
کشور و سازمان حسابرسی ارسال نمودهاند.
سازمان خصوصیسوازی در اجورای مواده ( )3آیینناموه اجرایوی ایون بنود طوی ناموه
مور  1397/3/9گوزارش مبوالر واگوذاری سوهام شورکتهای تابعوه و وابسوته سوازمانهای
توسووعهای مربوووط بووه برنامووههای سوووم و چهووارم توسووعه اقتصووادی ،اجتموواعی و فرهنگووی
جمهوووری اسووالمی ایووران و قووانون اجوورای سیاسووتهای کلووی اصوول چهوول و چهووارم ()44
قووانون اساسووی تووا پایووان سووال  1396را بووه خزانووهداری کوول کشووور و سووازمان برنام وه و
بودجه کشور و سازمان حسابرسی ارسال نموده است.
در محدوده رسیدگیها ،میزان مطالبات و بدهیهای دستگاههای موضوع این بند بر

( -10قسمت دوم)
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اساس صورتهای مالی حسابرسیشده مورد تایید سازمان حسابرسی ،تاییدیههای سازمان امور

مالیاتی و خزانهداری کل کشور و همچنین میزان تهاتر آنها به شرح جدول شماره ( )1است:

جدول شماره ()1
شماره
طبقهبندی
231500
234500
232000

(مبالر به هزار ریال)
عنوان دستگاه اجرایی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جمع

میزان مطالبات از دولت قبل از سال  1397بابت
واگذاری سهام
مشارکت در تامین سرمایه
جمع
مطابق قوانین مربوطه
بانک صنعت و معدن
48.784.266.624
48.279.166.624
505.100.000
8.685.879.000
7.035.879.000
1،650،000.000
3.126.092.000
3.126.092.000
60.596.237.624
58.441.137.624
2.155.100.000

میزان بدهی به دولت بابت
مالیات

سود سهام

جمع *

مبلغ تهاترشده بدهیها
با مطالبات دولت

1.333.000.000
666.667.686
1.999.667.686

666.332.314
1.334.000.000
2.000.332.314

1.333.000.000
1.333.000.000
1.334.000.000
4.000.000.000

1.333.000.000
1.333.000.000
1.334.000.000
4.000.000.000

* الزم به ذکر است ،مبالر مذکور قسمتی از بدهی دستگاه های اجرایی معنون به دولت ،با توجه به سقف مقرر در این بند میباشد.

در اجرای ماده ( )4آییننامه اجرایی ،سازمان حسابرسی نسبت به حسابرسی ویژه از
مطالبات سازمانهای توسعهای اقدام و گزارش خود را به مبادی ذیربط ارائه نموده است.

عملکرد مالی ردیف  101000-13تحت عنوان «تهاتر مطالبات سازمانهای گسترش و
نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایدرو و ایمیدرو) و شرکت

در اجرای ماده ( )5آییننامه اجرایی سهم هر یک از سازمانهای توسعهای برای
استفاده از تهاتر موضوع این بند به میزان یک سوم تعیین شده که سازمانهای مذکور تمام
سهم خود را استفاده نمودهاند.

ملی صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهام بانک صنعت و معدن با بدهیهای واحدهای مزبور به
دولت (جمعی  -خرجی)» به شرح جدول شماره ( )3است :
جدول شماره ()3
شماره

خزانهداری کل کشور پس از دریافت درخواست تهاتر دستگاههای موضوع این بند ،در
اجرای مواد ( )6و ( )7آییننامه اجرایی ،مبلر چهار هزار میلیارد ( )4.000.000.000.000ریال را در
ردیف درآمدی  160172منظور و با اعتبار ردیف 13و 101000به صورت جمعی و خرجی تهاتر

طبقهبندی

(مبالر به هزار ریال)
عنوان دستگاه اجرایی

سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معودنی
231500
ایران (ایمیدرو)
 234500سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
 232000شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جمع

اعتبار

تخصیص

کنترل
تخصیص

هزینه

1.333.000.000

1.333.000.000

1.333.000.000

1.333.000.000

1.333.000.000
1.334.000.000

1.333.000.000
1.334.000.000

1.333.000.000
1.334.000.000

1.333.000.000
1.334.000.000

4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

نموده است .عملکرد مالی ردیف درآمدی  160172به شرح جدول شماره ( )2است:
جدول شماره ()2
شماره
پیشبینی
عنوان
طبقهبندی
درآمد حاصل از بودهی سوازمانهای گسوترش و نوسوازی صونایع ایوران
( 160172ایدرو) و توسعه و نوسازی معوادن و صونایع معودنی ایوران (ایمیودرو) و 4،000،000،000 4،000،000،000 4،000،000،000
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دولت (جمعی-خرجی)
وصولی طبق
لیست خزانه

(مبالر به هزار ریال)
درصد
وصولی
طبق تفریغ تحقق
100

تهوواتر بوودهیها و مطالبووات سووازمانهای توسووعهای در سووقف اعتبووار ایوون بنوود و بوور
اسوواس تخصووید اعتبوارات صووادره و موافقتنامووه متبادلووه بووا سووازمان برنامووه و بودجووه کشووور
صورت پذیرفته است.

( -11قسمت دوم)

تبصره ()7
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با توجوه بوه اینکوه سوازمانهای توسوعهای از کول تسوهیالت ایون بنود بوه صوورت
تهاتر بدهی بوا مطالبوات اسوتفاده نمودهانود ،لوذا اعطوای خطووط اعتبواری تسوهیالت موالی
خارجی (فاینانس) یوا اعطوای تغومین بورای طرحهوای اشوتغالزا بوا اولویوت منواطق کمتور
توسووعهیافته و محووروم تووا سووقف مطالبووات سووازمانهای توسووعهای توسووط دولووت صووورت
نگرفته و

حکم قسمت اخیر اين بند فاقد عملکرد است.

( -12قسمت دوم)
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تفریغ بند (و)

بند (و)
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه

سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرای مفاد حکم این بند نسبت به افتتاح حساب جواری

موضوع مواد( )28و ( )29قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354/4/3و سایر منابع مربوط را در

نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از سهم درموان از مجمووع منخوذ

حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید .سازمان

کسر حق بیمه موضوع مواد ( )28و ( )29قانون تأمین اجتمواعی در بانوک مرکوزی جمهووری

تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه مینماید.

اسالمی ایران اقدام و تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضووع موواد ( )28و
( )29قانون تأمین اجتماعی را به حساب مذکور واریز نموده اسوت .اطالعوات مربووط بوه واریوز
وجوه موضوع این بند به شرح جدول شماره ( )1میباشد:
(مبالر به هزار ریال)

جدول شماره ()1
شماره

عنوان

طبقهبندی

دستگاه اجرایی

13250001

سازمان تامین اجتماعی

مبلغ سهم درمان

سایر منابع

موضوع مواد ( )28و ()29

مربوط مشمول

جمع کل

حساب تمرکز وجوه

مبلغ واریزی به

قانون تآمین اجتماعی
191.632.000.000

این بند
0

191.632.000.000

سهم درمان
191.632.000.000

شووایان ذکوور اسووت ،مط وابق مفوواد مووواد ( )28و ( )29قووانون تووامین اجتموواعی ،حووق
بیمووه بووه میووزان بیسووت و هفووت درصوود ( ) 27تعیووین گردیووده و از ایوون ماخووذ( 9/27 ،نووه
بیسووت و هفووتم) بووه عنوووان حووق درمووان جهووت هزینووههای ناشووی از حوووادی ،بیماریهووا و
همچنین بارداری تعیوین شوده اسوت .بور ایون اسواس سوایر منوابع مربووط بوه حوق درموان
(مندرج در متن این بند) فاقد موضوعیت میباشد.
سازمان توامین اجتمواعی منوابع حاصول از سوهم درموان موضووع موواد ( )28و ()29
( -13قسمت دوم)
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قووانون تووامین اجتموواعی مصوووب  1354را در راسووتای بنوود (الووف) و (ب) موواده ( )3قووانون
تامین اجتماعی هزینه نموده است.

( -14قسمت دوم)

تبصره ()7
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تفریغ بند (ز)

بند (ز)
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برناموه و

وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سوازمان برناموه و

بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخول

بودجه کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،به منظور تهیه فهرست کاالهای مشمول مفاد حکوم

و حفظ منابع ارزی کشور ،حداکثر تا پایان خرداد  1397نسبت به شناسایی کاالهای مصورفی عموده

این بند در راستای حمایت از تولیدات داخلی جلسات متعوددی برگوزار نمووده و فهرسوت کاالهوای

وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامهریزی برای افزایش سهم تولیود داخول آنهوا اقودام

مشمول را در تاریخ  1397/2/31با حغور نمایندگان دستگاههای موذکور تهیوه و بوه شورح جودول

نماید .در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای الزم موضووع مواده ( )31قوانون حمایوت از

شماره ( )1به دستگاههای ذیربط ابال نموده است.

تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمودی شوماره  160191و هزینوهای

جدول شماره ()1
نام کاال
ردیف
کاغذ چام و تحریر
1
کاغذ گالسه
2
تایر انواع خودرو ،دوچرخه و موتور سیکلت
3
لوازم التحریر
4
اسپلیت یونیت
5
ماشین ظرفشویی
6

شماره  *530000-65بهصورت جمعی -خرجی برای تولید حداقل ده درصد (  )10ارزش کاالهوای
موضوع این بند را فراهم نماید .اجازه فروش قانونی محصوالت خوارجی و خودمات پوس از فوروش
آنها ،در مورد کاالهای موضوع این بند ،تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلوی اسوت و
در غیر این صورت مشمول احکام کاالی قاچاق خواهد بود.

ردیف
7
8
9
10
11

نام کاال
اجاق ماکروویو
تارنوری
تلفن همراه
پوشاك
کاالی خواب

در اجرای حکم این بند و به منظور حمایت از افزایش سهم تولید داخل کاالهوای مشومول،
اقدامات الزم مبنی بر افزایش تعرفههای گمرکی برای واردات کاالی مشابه تولید داخل ،عودم ثبوت
سفارش کاالهای غیراساسی که تولید داخول دارنود و همچنوین عودم تخصوید ارز دولتوی جهوت
واردات کاالهای مشمول حکم ایون بنود و تسوهیل در فرآینود اعطوای تسوهیالت بوانکی الزم بوه
کارخانههای تولیدی نیمهکاره انجام گردیده که منجور بوه افوزایش تولیود داخول کاالهوای موذکور

* در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1397کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-59تحت عنوان «اعتبار موضوع بند (ز)
تبصره ( )7و جمعی و خرجی» به عنوان ردیف اعتباری این بند ،پیشبینی شده است.

میشود.

( -15قسمت دوم)
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مطابق بررسیها ،در سال  1397مشووقهای موضووع مواده ( )31قوانون حمایوت از تولیود
رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرکتهای تولیدکننده کاالهای موضوع این بند اعطوا نشوده
که مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

با توجه به عدم اعطای مشوقهای موضوع ایون بنود ،ردیوف درآمودی  160191بوه شورح
جدول شماره ( )2فاقد عملکرد مالی بوده و از محل اعتبار ردیف متفرقه  530000-59مطابق جودول
شماره ( )3نیز اعتباری به دستگاههای اجرایی اختصاص نیافته ،لذا رديفهای درآمادی اعببااری
موضوع اين بند فاقد عملکرد است.
جدول شماره ()2
شماره

(مبالر به هزار ریال)
عنوان ردیف درآمدی

طبقهبندی
 160191درآمد حاصل از موضوع بند (ز) تبصره ( )7جمعی و خرجی

پیش بینی
1.000

وصولی طبق

(مبالر به هزار ریال)

جدول شماره ()3
شماره
طبقهبندی
530000-59

وصولی

درصد

لیست خزانه طبق تفریغ تحقق
0
0
0

عنوان ردیف متفرقه
اعتبار موضوع بند (ز) تبصره ( )7جمعی و خرجی

اعتبار

تخصیص

1.000

0

کنترل
تخصیص
0

شایان ذکر است ،با توجه به محدودیتهای ایجادشده ،مجوز فروش محصووالت خوارجی و
خدمات پس از فروش برای واردات کاالهای جدید از اسوتقبال الزم از سووی شورکتهای خوارجی
برخوردار نبوده و مشارکتی از سوی آنها جهت تولید داخلی در سال  1397وجود نداشوته ،لوذا قاچواق
کاالهای یازدهگانه مندرج در این بند فاقد موضوعیت میباشد.
( -16قسمت دوم)
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تفریغ بند (ح)

بند (ح)
پس از اجرای بند (ج) تبصره ( )1این قانون و رعایت ماده ( *)17قانون احکام دائمی

هیوووأت وزیوووران در جلسوووه موووور  1397/12/22بنوووا بوووه پیشووونهاد وزارت راه و

برنامههای توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیالت پرداختی از حساب ذخیره

شهرسوازی نحوووه اجورای حکووم ایوون بنود را تصووویب و طوی شووماره /175622ت55623هووو

ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) و شرکت راهآهن جمهوری اسالمی

مووور  1397/12/26جهووت اجوورا ابووال نموووده اسووت .مطووابق بنوود ( )1تصووویبنامه مووذکور

ایران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و

مقوورر گردیووده بوور اسوواس آخوورین صووورتهای مووالی حسابرسیشووده شوورکت هواپیمووایی

سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پن هزار میلیارد ( )35.000.000.000.000ریال به

جمهوووری اسووالمی ایووران (همووا) و شوورکت راه آهوون جمهوووری اسووالمی ایووران منتهووی بووه

عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از

 ،1396/12/29جمعوواً مبلوور سووی و پوون هووزار میلیووارد ( )35.000.000.000.000ریووال از

این بابت تا مبلر فوق تسویهشده محسوب میگردد.

طریووق افووزایش سوورمایه دولووت در شوورکتهای مزبووور بووه شوورح جوودول شووماره ( )1تسووویه
شود:
جدول شماره ()1

* قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور:
ماده ( :)17فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:
الف و معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام ،در پایان سال  1394و همچنین مانده مطالبات دولت
از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال  1395با رعایت ماده ( )18قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب و عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالد
صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز
میشود.
م و تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام ،گاز و میعانات گازی
نسبت به ارقام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
ت و پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق
بانکهای عامل به عهده بانکها است.
ی و ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی ،خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیالت مورد
نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع میباشد.

ردیف

1
2

نام شرکت

(مبالر به هزار ریال)
نوع ارز

معادل ارزی

جمع

معادل ریالی

1.786.408.053 35.839.262/78
یورو
شرکت هواپیمائی
جمهوری اسالمی ایران
درهم امارات متحده عربی 14.362.888.861 1.239.972.311/32
18.850.703.086 446.593.297/17
دالر آمریکا
شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران
جمع کل

16.149.296.914
18.850.703.086
35.000.000.000

عملکوورد موواده ( )17قووانون احکووام دائمووی برنامووههای توسووعه کشووور در خصوووص
تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی در سال  1397به شرح جدول شماره ( )2است:

( -17قسمت دوم)
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جدول شماره ()2
مانده حساب ذخیره ارزی
در پایان سال (1394بند
(الف) ماده ( )17قانون
احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور)
() 1
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کسر میشود برداشت از
کسر میشود جزء ( )4بند (ح)
اضافه میشود عوائد حاصل
کسر میشود ماده ()18
مانده مطالبات دولت ناشی از
حساب بابت تامین
کسری ماده ( )16قانون احکام دائمی
قانون رفع موانع تولید
تسهیالت اعطائی از محل موجودی جمع
از صادرات نفت طی سالهای بودجه دولت طی سالهای
برنامههای توسعه کشور طی
حساب ذخیره ارزی (بند (الف) ستونهای رقابتپذیر و( ...بند (الف) ماده 1395و (1396بند (ب) ماده
( )17قانون احکام دائمی 1395و (1396بند (پ)
ماده سالهای 1395و %50( 1396
ماده ( )17قانون احکام دائمی ( )1و ( )17( )2قانون احکام دائمی
( )17قانون احکام دائمی
سهم نقدی صندوق توسعه ملی)
برنامههای توسعه کشور)
برنامههای توسعه کشور) *
برنامههای توسعه کشور)
برنامههای توسعه کشور)
() 7
( )6
() 5
() 4
() 3
() 2

11.470

-

11.708

()470
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(مبالر به میلیون دالر)
مانده حساب ذخیره
کسر میشود بند
ارزی در ابتدای سال
(ج) تبصره ()1
1397با رعایت ماده ()17
قانون بودجه سال
قانون احکام دائمی
 1397کل کشور
برنامههای توسعه کشور
(-)4(+)5(-)6(-)7
() 9
()8(=)3

10.828

()564

معادل ریالی مانده حساب ذخیره
مانده حساب ذخیره ارزی
جهت اجرای بند(ح) تبصره ارزی جهت اجرای بند (ح) تبصره
( )7قانون بودجه سال  )7( 1397قانون بودجه سال 1397کل
کل کشور بعد از اجرای بند (ج) کشور بعد از اجرای بند (ج) تبصره
( )1این قانون (به میلیارد ریال) **
تبصره ( )1این قانون

()221

()10(=)8(-)9

10.607

399.778

* طبق ماده ( )18قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن ،افزایش سرمایه بانکهای دولتی که عاملیت حساب ذخیره ارزی را داشتهاند ،از محل مفاد حکم ماده موصوف ،به علت عدم انتشار اوراق مبتنی بر دارایی (مطالبات از حساب ذخیره ارزی ) صورت نپذیرفته است.
** نر تبدیل دالر به ریال بر اساس نر نامه مور  1397/1/1بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبلر  37.690ریال میباشد.

مطابق بررسیها ،نحوه اجرای حکم این بند ،به شرح جدول شماره ( )3است:
(مبالر به هزار ریال)

جدول شماره ()3
بدهی بابت تسهیالت پرداختی از حساب ذخیره ارزی (معادل ریالی)

ردیف

شماره
طبقهبندی

عنوان

نوع ارز

1

281000

شرکت هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران

یورو
درهم امارات

2

280500

شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران

دالر آمریکا

جمع
جمع کل

اصل

سود و جرایم

جمع

1،525،157،310
13،083،762،607
14,608,919,917
16.913.747.230
31.522.667.147

261،250،743
2،029،827،194
2,291,077,937
1.936.955.856
4.228.033.793

1،786،408،053
15،113،589،801
16,899,997,854
*** 18.850.703.086
35.750.700.940

سهم صندوق
توسعه ملی *

کسورات
سهم عاملیت
بانکهای عامل **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمع

مانده بدهی تسهیالت
پس از کسر کسورات

مبلغ افزایش سرمایه
دولت در شرکتهای مشمول

مانده بدهی تسهیالت
پس از کسر افزایش
سرمایه دولت

-

16.149.296.914

750.700.940

16.149.296.914
15.161.274.000
31.310.570.914

750.700.940
750.700.940

* با توجه به اینکه طبق جزء ( )4بند (ح) ماده ( )16قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،سهم صندوق توسعه ملی پنجاه درصد (  )50مانده نقدی حساب ذخیره ارزی بوده لیکن در این بند قانونگذار سهم صندوق توسوعه ملوی را از بودهی شورکتهای
مذکور به حساب ذخیره ارزی مطالبه نموده که به علت ابهام موجود ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مراتب را طی نامه مور  1398/4/31به اطالع دبیر کمیسیون اقتصادی دولت رسانده ،لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش پاسخی واصل نشده است.
** در قراردادهای شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با بانک عامل ،حق عاملیت پیشبینی نشده است.
*** مبلر مذکور حسابرسینشده میباشد.

مانده بدهی تسهیالت پرداختی از حسواب ذخیوره ارزی شورکت هواپیموایی جمهووری
اسالمی ایران (هموا) ،بور اسواس آخورین صوورتهای موالی حسابرسیشوده توسوط سوازمان
حسابرسی مبلر شانزده هزار و هشتصد و نوود و نوه میلیوارد و نهصود و نوود و هفوت میلیوون
هشتصد و پنجاه و چهار هزار ( )16.899.997.854.000ریال میباشد کوه بوه موجوب تأییدیوه
مور  1398/3/28سازمان مذکور ،مبلر افزایش سرمایه شرکت یادشده بالمانع اعالم گردیوده،

لیکن سقف افزایش سرمایه به علت محدودیت قانونی مطابق تصوویبناموه هیوأت وزیوران در
سال  1397تا مبلر شانزده هزار و یکصد و چهل و نه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و
نهصد و چهارده هزار ( )16.149.296.914.000ریال امکانپذیر بوده که مراتب افزایش سورمایه
شرکت طی جلسه مور  1398/4/12مجمع عمومی فوقالعاده شرکت به تصویب رسیده لویکن
تا تاریخ تحریر این گزارش به ثبت نرسیده است.

( -18قسمت دوم)
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مانده بدهی تسهیالت پرداختی از حساب ذخیوره ارزی بوه شورکت راهآهون جمهووری
اسالمی ایران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشوده توسوط سوازمان حسابرسوی و
طبق اعالمیه بانک عامل اعطاکننده تسهیالت ،مبلر پوانزده هوزار و یکصود و شصوت و یوک
میلیارد و دویست و هفتاد و چهار میلیون ( )15.161.274.000.000ریال بووده کوه بوه موجوب
تأییدیه مور  1398/5/20سازمان حسابرسی افزایش سرمایه شرکت یادشده توا مبلور موذکور،
بالمانع ا عالم گردیده لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش ،مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
بابت افزایش سرمایه اخذ نگردیده است.
بووا توجووه بووه عوودم ثبووت افووزایش سوورمایه شوورکت هواپیمووایی جمهوووری اسووالمی
ایران (هما) و عودم تصوویب افوزایش سورمایه شورکت راهآهون جمهووری اسوالمی ایوران و
همچنووین اب هووام بانووک مرکووزی جمهوووری اسووالمی ایووران در نحوووه کسوور سووهم صووندوق
توسووعه ملووی از محوول تسووویه تسووهیالت ایوون بنوود ،تووا توواریخ تحریوور ایوون گووزارش مانووده
مطالبات حساب ذخیره ارزی از بابوت اجورای حکوم ایون بنود تسوویه نگردیوده ،لوذا

اهادا

قایویگذار در اين بند محرق یشده است.

( -19قسمت دوم)
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تفریغ بند (ط)

بند (ط)
در اجرای جزء ( )5بند (الف) ماده ( *)43قانون برنامه ششم توسوعه ،دولوت موظوف اسوت از
معدن و صنایع معدنی عالوه بر عوار

وزیر صنعت ،معدن و تجارت نحووه اجورای جوزء ( )5بنود (الوف) مواده ( )43قوانون برناموه

آالیندگی با تصویب شورای معادن اسوتان توا یوک درصود

پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موضووع جلسوه موور

( ) 1فروش مواد و فرآوردههای معادن و فعالیتهای صنایع معدنی را دریافت و بوه ردیوف 160187

 1397/4/5شورای عالی معادن را طی بخشنامه مور  1397/5/13به استانداران سراسر کشور ابوال

**530000-60

نموده است .طبق بند ( )2بخشنامه مذکور صرفاً پروندههای دارای شاکی ،قابل طورح در شوورای

جدول شماره ( )9این قانون در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان قرار میگیرد تا صرف

معادن استان بوده و همچنین مطابق بند ( )3بخشنامه یادشده قبل از طرح موضوع در شوورای

فعالیتهای بهداشتی -درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرسوتانهای منطقوه درگیور

معادن استان ،مراتب باید توسط گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان صنعت ،معودن

خسارتهای مذکور شود .ردیف هزینهای مذکور در جدول شوماره ( )9بوا شوماره 530000-60

و تجارت استان ،ادارات کل حفاظت محیط زیست و منوابع طبیعوی و سوازمان جهادکشواورزی

اعتبارات موضوع جزء ( )5بند (الف) ماده ( )43قانون برنامه ششم توسعه طبقهبندی میشود.

استان ،بررسی و گزارش جامعی در مورد نحوه فعالیت معدن یا صونایع معودنی مربووط ،میوزان

جدول شماره ( )5این قانون واریز کند .معادل وجووه واریزشوده از محول ردیوف

خسارت وارده و سایر موارد مرتبط تهیه و مبنای تصمیم شورای معادن استان قرار گیرد.
مصوبه شورای عالی معادن به شرح فوقالذکر ،اجرای حکم این بند را محدود به پروندههای
دارای شاکی نموده و این در حالی است که مفاد حکم بند ،علیاالطالق بوه کلیوه معوادن و صونایع
معدنی موضوع حکم تسری دارد.

* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:
جزء ( )5بند (الف) ماده ( :)43در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی ،خسارتهایی به
اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد ،عالوه بر عوار آالیندگی ،با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد ( )1
فروش آنها ،پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت واردشدن آسیبهای
عمومی ،به فعالیتهای بهداشتی ،درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
** در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1397کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-54تحت عنوان«اعتبارات موضوع جبران
خسارت ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی ،موضوع جزء ( )5بند (الف) ماده ( )43قانون برنامه ششم توسعه» به
عنوان ردیف اعتباری موضوع این بند پیشبینی شده است.

در محدوده بررسیها ،عملکرد این بند به شرح جدول شماره ( )1است:
(مبالر به هزار ریال)

جدول شماره ()1
نام استان

تعداد
معادن مشمول

آذربایجانشرقی

1

کرمان

3

( -20قسمت دوم)

میزان فروش مواد و فرآوردههای مبلغ قابل وصول (تا یک
معادن و فعالیتهای معدنی
27،288،774،000
125.017.000.000

درصد میزان فروش)
272.887.740
125.017.000

مبلغ

مبلغ واریزی به

وصولشده
0
125.017.000

حساب خزانه
0
125.017.000

تبصره ()7
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جدول شماره ()1
نام استان
خراسانرضوی
یزد
قزوین
جمع

(مبالر به هزار ریال)
میزان فروش مواد و فرآوردههای مبلغ قابل وصول (تا یک

تعداد
معادن مشمول

معادن و فعالیتهای معدنی

درصد میزان فروش)

26
590
15
635

30،645،457،877
*0
59،804،400
183.011.036.277

306،454،579
0
598.044
704.957.363

مبلغ

مبلغ واریزی به

وصولشده

حساب خزانه

0
0
0
0
0
0
125,017,000 125,017,000

* با توجه به وجود تعداد پانصد و نود ( ) 590معدن در سطم استان ،جهت اخذ اطالعات مربوط به میزان فروش مواد و
فرآوردههای معادن و فعالیتهای معدنی بهرهبرداران ،از اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان پیگیری گردید ،لیکن تا
زمان تحریر این گزارش ،اطالعات مربوط ارائه نشده است.

در خصوص جدول شماره ( )1موارد زیر قابل ذکر است:

توسط چهار ( )4دستگاه اجرایوی ،خسوارت وارده بوه صوورت کلوی بوه کوارگروه موضووع بنود
( )3بخشوونامه موصوووف اعووالم گردیووده کووه کووارگروه مووذکور مبووالر خسووارت منوودرج در
جدول شماره ( )2را برای دستگاههای اجرایی اعالم نموده است:
جدول شماره ()2
شماره طبقهبندی
1390000172
1400000172
1510000172
1530000972

 -1در استان آذربایجانشرقی ،شهرداری ورزقان از شرکت مس سونگون شکایت
نموده که مقرر گردید شاکی در خصوص موضوع شکایت و میزان خسارت وارده ،گزارش تهیه
و به شورای معادن استان ارائه نماید که به دلیل عدم تهیه گزارش مذکور توسط شهرداری
ورزقان ،حکمی نیز صادر نشده است.
 -2در اسووتان خراسانرضوووی تعووداد بیسووت و شووش ( )26معوودن بووا آالینوودگی
زیسووتمحیطی وجووود دارد کووه در خصوووص فعالیووت آنهووا ،شووکایتهایی توسووط افووراد
حقیقی و حقووقی مطورح گردیوده و اداره کول محویط زیسوت اسوتان نیوز آالینودگی آنهوا را
تأیید نمووده لویکن بوه دلیول عودم تشوکیل کوارگروه موضووع بنود ( )3بخشونامه موصووف،
شورای معادن استان اقدامی جهت تصویب عوار

موضوع این بند انجام نداده است.

 -3در استان یزد با توجوه بوه شوکایات واصوله از تعوداد پانصود و نوود ( )590معودن

(مبالر به هزار ریال)
عنوان دستگاه
اداره کل منابع طبیعی استان یزد
اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
اداره کل جهادکشاورزی استان یزد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد

مبلغ خسارت
15.213.000.000
1.870.000.000
1.597.000
4.500.000

شووورای معووادن اسووتان در توواریخ  1398/2/16تشووکیل گردیووده و بووا توجووه بووه
خسارت اعالمشده از طورف شواکیان ،کوارگروه مبلور خسوارت را بوه شورح فووق تصوویب و
مراتب جهت اجرا ابال شده است .شایان ذکور اسوت ،توا تواریخ تحریور ایون گوزارش صورفاً
مبلوور سووی میلیووون و هفتصوود و سووی و دو هووزار ( )30.732.000ریووال در سووال  1398بووه
خزانهداری کل کشور واریز شده است.
 -4در اسوووتان قوووزوین ،شوووورای معوووادن اسوووتان در تووواریخ  1397/12/16در
خصوووص تعووداد پووانزده ( )15معوودن کووه دارای شوواکی بودهانوود جلسووه تشووکیل داده و مقوورر
نموووده ک وه معووادن مووذکور نسووبت بووه پرداخووت یووک درصوود (  )1میووزان فووروش مووواد و
فرآوردههای معادن و فعالیتهای معدنی به حسواب خزانوه اقودام نمایود ،لویکن بوا توجوه بوه
تشکیل دیرهنگوام جلسوه موذکور ،هیچگونوه وجهوی در راسوتای اجورای حکوم ایون بنود در

( -21قسمت دوم)

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1397

سال  1397وصول نشوده اسوت .شوایان ذکور اسوت ،در سوال  1398مبلور موذکور وصوول و
به حساب خزانهداری کل کشور واریز گردیده است.
موارد ( )3( ،)2و ( )4فوقالذکر،

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

جدول شماره ()4
شماره
ردیف
طبقهبندی
1355000159 1
1530000159 2
1530000259 3
14350042
4

عملکرد مالی ردیف درآمدی  160187با عنوان «درآمد حاصل از تا یوک درصود فوروش
مواد و فرآوردههای معادن و فعالیتهای صنایع معدنی عالوه بر عوار

اداره کل دامپزشکی کرمان
اداره کل راه و شهرسازی کرمان
اداره کل هواشناسی کرمان
شرکت آب و فاضالب استان کرمان
جمع کل

اعتبووارات اختصوواصیافته بووه دسووتگاههای اجرایووی صوود درصوود تخصووید یافتووه و

آالینودگی» بوه شورح

پرداخووت شووده و در محوودوده بررسوویها ،بابووت بهسووازی و نوسووازی شووبکه هواشناسووی،

جدول شماره ( )3است:
جدول شماره ()3
شماره
پیشبینی
عنوان درآمد
طبقهبندی
درآمد حاصل از تا یک درصد فروش مواد و فرآوردههای معادن
1.000.000.000
160187
و فعالیتهای صنایع معدنی عالوه بر عوار آالیندگی

با توجه به میزان تحقق درآمد پیشبینی شوده،

عنوان دستگاه اجرایی

(مبالر به هزار ریال)
دارایی در جریان
کنترل تخصیص
تخصیص
اعتبار
تکمیل یا ایجاد
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
110.017.000
110.017.000
110.017.000
110.017.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
125.017.000 125.017.000 125.017.000 125.017.000

وصولی طبق
لیست خزانه

(مبالر به هزار ریال)
وصولی طبق درصد
تحقق
تفریغ

125.017.298

12/5

125.017.298

بهسووازی ،تعووریض و رفووع نقوواط حادثووهخیز محورهووای بینشووهری ،آسووفالت محورهووای
روسووتایی و بهسووازی و روکووش آسووفالت شهرسووتانهای منوواطق درگیوور و خسووارت اهووالی
ساکن در منطقه هزینه شده است.

اهدا قایویگذار در اين بند محرق یشده

است.

سووازمان برنامووه و بودجووه کشووور در اجوورای حکووم ایوون بنوود اعتبووار ردیووف متفرقووه
 530000-54با عنوان «اعتبارات موضوع جبوران خسوارات ناشوی از بهرهبورداری از معوادن و
فعالیتهای صنایع معدنی ،موضوع جزء ( )5بند (الف) ماده ( )43قانون برناموه ششوم توسوعه»
را بین دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع نموده که عملکرد مالی آن به شرح جدول شوماره ()4
است:

( -22قسمت دوم)

