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سرمايهاي براي نوسا ي ،با سیا ي ،خريید و احیداث پايگیاههیاي امیداد و نجیا و انبارهیاي

تبصره ()13

اضطراري ،خودروهاي امداد و نجا و تكالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعییت هیاللاحمیر

بند (الف)
در اجراي بند (م) ماده ( *)28قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشیي ا مریررا

جمهوري اسالمي ايیران مصیوب  1367/2/8و اصیالحا بعیدي آن بیه منظیور پیشیگیري و

مالي دولت( )2مبالغ ير اختصاص مييابد:

آمادگي و مرابله با حوادث ،سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هاللاحمیر جمهیوري اسیالمي

جزء ()1

ايران قرار مي گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند .سا مان برنامه و بودجه كشیور و

معادل پنج هزار میلیارد ( )5.000.000.000.000ريال ا محی منیابم میاده ( )10قیانون
تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و ا مح منابم ماده ( )12قانون تشكی سا مان میديريت

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ايیران مكلننید گیزار

سهماهه به كمیسیونهاي «برنامه و بودجه و محاسبا »« ،بهداشت و درمان»« ،شوراها و امور
داخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند.

بحران كشور مصوب  1380/11/27به جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران.
چه درصد ( )%40ا اعتبارا مذكور ابتدا براي خريد و تأمین بالگرد و تجهیزا امدادي
و باقیمانده به نسبت چه درصد ( )%40هزينهاي و شصت درصید ( )%60تملی

اجیراي ايین جیزر را در مریاطم

دارايیيهیاي

* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(:)2
بند (م) ماده ( :)28به دولت اجا ه داده ميشود به منظور پیشآگاهي ،پیشگیري ،امدادرساني ،با سیا ي و نوسیا ي
مناطق آسیب ديده ا حوادث غیرمترقبه ا جمله سی  ،لزله ،سرما دگي ،تگرگ ،طوفان ،آتشسو ي ،گرد و غبیار ،پیشیروي
آب دريا ،آفتهاي فراگیر محصوال كشاور ي و بیماريهاي همهگیر انساني و دامي و حیا وحش و مديريت خشكسالي،
تنخواهگردان موضوع ماده ( )10قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت مصوب  1380را به سه درصید ( )%3و اعتبیارا
موضوع ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور مصوب  1387را به دو درصد ( )%2افزايش دهید .اعتبیارا
مذكور با پیشنهاد و ار كشور و تأيید سا مان مديريت و برنامهريزي كشور (ظرف مد ده رو ) و تصیويب هییأ و يیران
قاب هزينه است .ا ابتداي سال  1395بخشي ا اعتبارا مذكور به ترتیب و میزاني كیه در قیوانین بودجیه سینواتي تعییین
ميشود به صور هزينهاي و تمل داراييهاي سرمايهاي بیه جمعییت هیاللاحمیر و و ار بهداشیت ،درمیان و آمیو
پزشكي اختصاص مييابد تا در جهت آمادگي و مرابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

( -1قسمت دوم)
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( )5.000.000.000.000ريال ا مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي

تفريغ تبصره ()13
تفريغ بند (الف)

دولت و ماده ( ) 12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور (به نسبت مساوي) ،ابالغ اعتبار

تفريغ جزء ()1

نموده است.
اطالعا مربوط به مبالغ اختصاصيافته به دستگاه اجرايي مذكور ،بر اساس ابالغیه

به استناد بند (م) ماده ( )28قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي ا مرررا
مالي دولت( )2و در راستاي اجراي مناد حكم اين جزر ،سا مان برنامه و بودجه كشور در تاريخ

فوق با رعايت سرف و نسبتهاي مررر به شرح جدول شماره ( )1است:

 ،1397/4/26سهم جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران را به مبلغ پنج هزار میلیارد
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()1

مبلغ اختصاصيافته به هاللاحمر بابت ساير موارد مندرج در اين بند
مبلغ اختصاصيافته بابت خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد باقيمانده مبلغ اختصاصيافته
مبلغ اختصاصيافته از محل
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
2.500.000.000
2.500.000.000
5.000.000.000

عملكرد مبالغ اختصاص يافته ا مح مواد قانوني مذكور بیه شیرح جیدول شیماره ()2

سا مان برنامه و بودجه كشور چه درصد ( )%40ا اعتبارا اختصیاصيافتیه را جهیت
خريد و تأمین بالگرد و تجهیزا امدادي بیه مییزان دو هیزار میلییارد ()2.000.000.000.000

است:

ريال منظور نموده و باقیمانده به مبلغ سیه هیزار میلییارد ( )3.000.000.000.000ريیال را بیه

جدول شماره ()2

نسبت چه درصد ( )%40هزينهاي و شصت درصد ( )%60تمل

داراييهاي سیرمايهاي بابیت

نوسا ي ،با سا ي ،خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجا و انبارهاي اضیطراري ،خودروهیاي
امداد و نجا و تكالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوري اسیالمي ايیران
اختصاص داده است.

شماره
طبقهبندی

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان
برنامه  /طرح

 1901001000برنامه آمادگي مرابله با حوادث و سوانح
برنامه ارائه خدما امداد و نجا به آسیبديدگان
1901002000
حوادث و سوانح
 1901003000برنامه ارائه خدما حمايتي و درماني به آسیبديدگان
 1904003000برنامه ارائه خدما توانبخشي به نیا مندان
جمع اعتبار هزينهای
خريید ،احییداث ،نوسیا ي ،با سییا ي و تیأمین تجهیییزا
1901002002
شبكه امداد و نجا
جمع اعتبار تملک داراييهای سرمايهای
جمع کل

( -2قسمت دوم)

مانده
واريزی
به
خزانه
0

اعتبار

تخصيص

کنترل
تخصيص

هزينه  /دارايي
در جريان
تکميل يا ايجاد

350،000،000

0

0

0

250،000،000

0

0

0

0

480،000،000
120،000،000
1.200.000.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.800.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.800.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.000.000.000

0
0
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سا مان برنامه و بودجه كشور و جمعیت هاللاحمر جمهیوري اسیالمي ايیران گیزار

سییا مان يادشییده مبلییغ پانصیید میلیییارد ( )500.000.000.000ريییال اعتبییارا تمل ی
داراييهاي سرمايه اي را در قالب اسناد خزانه اسالمي موضوع بند (ب) تبصره ( )5میاده واحیده

اجراي اين جزر را به كمیسیونهاي«برنامیه و بودجیه و محاسیبا »« ،بهداشیت و درمیان» و

قانون بودجه ك كشور ،به طرح شماره  1901002002بیا عنیوان «خريید ،احیداث ،نوسیا ي،

«شوراها و امور داخلي كشور» و«عمران» مجلس شوراي اسالمي ارائه ننموداند كه

با سا ي و تأمین تجهیزا شبكه امداد و نجا » اختصاص داده ،لذا وجوه اختصاصيافته صرفاً

رعايت مفاد حکم اخیر اين جزء است.

جهت تجهیزا امدادي مصرف شده و براي خريد بالگرد وجهیي پرداخیت نگرديیده اسیت .بیا
توجه به تخصیص مذكور ،جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران نسبت به انعراد قرارداد با
شركت تولیدي و صنعتي مايان فوالد (سهامي خیاص) بابیت خريید تعیداد هنتیاد و يی

()71

دستگاه شاسي كامیونت فوسو شش تن به مبلغ سیصد و سي و پنج میلیارد و دويست و بیسیت
و پنج میلیون ( )335.225.000.000ريال اقدام و براي تأديه مبلغ مذكور ،مبلیغ پانصید میلییارد
( )500.000.000.000ريال اسناد خزانه اسالمي دريافتي موضوع اين بند را به پیمانكیار طیرف
قرارداد واگذار نموده است .مطابق ماده ( )24آيین نامه اجرايي بند (ب) تبصره فوقالذكر ،تمامي
شرايط انتشار اسناد خزانه اسالمي موضوع اين بند ،تابم آيیننامه اجرايي بند (هی) تبصره مزبیور
مي باشد؛ با توجه به سرف مجا و مصوب نرخ حنظ قدر خريد منیدرج در بنید (ب) میاده ()1
آيین نامه اجرايي بند (هی) تبصره ( ) 5ماده واحده قانون بودجه كی كشیور ،مبلیغ پرداختیي بیه
پیمانكار بدون رعايت اين نرخ و ما اد بر سرف مررر قانوني صور گرفته كه

موضوع مغاير بند

(ب) ماده ( )1آيیننامه اجرايی مذکور است.

( -3قسمت دوم)

مبین عدد
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بند (الف)

تفريغ بند (الف)

جزء ()2

تفريغ جزء ()2

در اجراي بند ( *)1ماده ( )17قانون اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران
مصوب  1367/2/8چه و دو درصد ( )%42ا درآمد رديفهیاي  160157و  140141بیه جیز
درآمدهاي موضوع ماده ( **)15قانون جامم حدنگار (كاداستر) كشور مصیوب  1393/11/12بیه
عنوان درآمد اختصاصي جمعیت هاللاحمر ذي رديف  131000منظور ميگردد.

عملكرد بند ( )1ماده ( )17قانون اساسنامه جمعیت هاللاحمر جمهوري اسیالمي ايیران
به شرح جدول شماره ( )1است.
جدول شماره ()1
وصولي رديفهای درآمدی
160157

140141

6،448،836،353

1،892،094،308

جمع *
()1
8,340,930,661

وصولي درآمد درآمد قابل
ماده ( )15قانون احتساب
()1(-)2
جامع حدنگار
()3
()2
*
*

 42درصد
درآمد قابل
احتساب
()4
*

(مبالغ به هزار ريال)
درآمد
اختصاصيافته
به جمعيت
3.702.004.000

* با توجه به تجمیم درآمدهاي مرتبط با اجراي قانون جامم حدنگار (كاداستر) كشور ،كلیه درآمدهاي مرتبط با اجراي اين قیانون ا جملیه
درآمد موضوع ماده ( )15ذي قانون مذكور در قالب رديف درآمدي  160157تجمیم و وصول میيگیردد ،لیذا تنكیی مصیاديق وصیول
امكانپذير نبوده و به تبم آن مبالغ مندرج در ستونهاي ( )3( ،)2و ( )4قاب احصار نميباشد.

مبلغ اختصاصيافته به جمعیت هاللاحمر جمهوري اسالمي ايران بیش ا چه و چهار
درصد ( )%44مجموع وصولي درآمد رديفهاي موضوع اين جزر ميباشد كه

مبین عد رعايدت

مفاد حکم اين جزء است.

عملكرد مالي رديف هاي درآمد اختصاصي مربیوط بیه جمعییت هیاللاحمیر جمهیوري
اسالمي ايران به شرح جدول شماره ( )2است:
* قانون اساسنامه جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمي ايران:

جدول شماره ()2

ماده ( :)17منابم مالي جمعیت عالوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است عبارتست ا :
1ی چه و دو درصد ا درآمد حاص ا حقالثبت اسناد رسمي.
** قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور:

شماره
طبقهبندی
140141
160157

ماده ( :)15سا مان مكلف است در صور تراضا ،نرشههاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به
مال يا قائممرام وي يا دستگاههاي اجرايي ذيربط ارايه كند.

( -4قسمت دوم)

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان درآمد

درآمد حاص ا تعويض سندهاي مالكیت
درآمد حاص ا اجراي قانون جامم حدنگار
جمع

پيشبيني

وصولي طبق
ليست خزانه

وصولي طبق تفريغ

درصد
تحقق

1،448،000،000
3،250،000،000

1،401،850،000
2،966،361،000

1،401،850،000
2،966،361،000

96/8
91/3

4,698,000,000

4,368,211,000

4,368,211,000

93

تبصره ()13

گزارش تفريغ بودجه سال 1397

شییايان ذكییر اسییت ،مبلییغ ششصیید و سیییزده میلیییارد و دويسییت و هنییت میلیییون
( )613.207.000.000ريییال ا رديییف درآمییدي  140141و مبلییغ پنجییاه و سییه میلیییارد
( )53.000.000.000ريال ا رديف درآمدي  160157در اجراي مناد جیزر ( )2بنید (ح) تبصیره
( )12ماده واحده قانون بودجه سال  1397ك كشور در قالب سود سپرده دريافت و در سیرجمم
وصولي رديفهاي درآمدي فوق الذكر ثبت و اعمال حساب شده است.

( -5قسمت دوم)
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بند (ب)

تفريغ بند (ب)

معادل دو هزار و پانصد میلیارد ( )2.500.000.000.000ريال ا مح منیابم میاده ()10

در راستاي اجراي اين بند و به استناد بند (م) ماده ( )28قانون الحاق برخي مواد به

قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و منابم ماده ( )12قانون تشیكی سیا مان میديريت

قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت( ،)2سا مان برنامه و بودجه كشور طي ابالغیه مورخ

بحران كشور به و ار بهداشت ،درمان و آمو

پزشكي براي هزينهكیرد الزامیا منیدرج در

 1397/7/11مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ( )2.500.000.000.000ريال در قالب اعتبار تمل

بند (م) ماده ( )28قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي ا مریررا میالي دولیت()2

داراييهاي سرمايهاي ا مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و

اختصاص مييابد.

ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور (به نسبت مساوي) ،به و ار بهداشت،
درمان و آمو

پزشكي ابالغ اعتبار نموده است.

و ارتخانییه مییذكور در تییاريخ  1397/12/23نسییبت بییه مبادلییه موافرتنامییه اعتبییار
فییوقالییذكر در قالییب طییرح شییماره  1602001352تحییت عنییوان «تییأمین آمبییوالنس
امدادرسییاني و با سییا ي و مرییاومسییا ي مراكییز بهداشییتي و درمییاني» بییا سییا مان برنامییه و


بودجییه كشییور اقییدام نمییوده اسییت .موافرتنامییه مزبییور در تییاريخ  1397/12/29اصییالح

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(:)2
ماده (:)28

بند (م) :به دولت اجا ه داده ميشود بهمنظیور پییشآگیاهي ،پیشیگیري ،امدادرسیاني ،با سیا ي و نوسیا ي منیاطق
آسیبديده ا حوادث غیرمترقبه ا جمله سی  ،لزله ،سرما دگي ،تگرگ ،طوفان ،آتشسو ي ،گرد و غبار ،پیشروي آب دريیا،
آفتهاي فراگیر محصوال كشاور ي و بیماريهیاي همیهگییر انسیاني و دامیي و حییا وحیش و میديريت خشكسیالي،
تنخواهگردان موضوع ماده ( )10قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت مصوب  1380را به سه درصید ( )%3و اعتبیارا
موضوع ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور مصوب  1387را به دو درصد ( )%2افزايش دهید .اعتبیارا
مذكور با پیشنهاد و ار كشور و تأيید سا مان مديريت و برنامهريزي كشور (ظرف مد ده رو ) و تصیويب هییأ و يیران
قاب هزينه است .ا ابتداي سال  1395بخشي ا اعتبارا مذكور به ترتیب و میزاني كیه در قیوانین بودجیه سینواتي تعییین
ميشود به صور هزينهاي و تمل داراييهاي سرمايهاي بیه جمعییت هیاللاحمیر و و ار بهداشیت ،درمیان و آمیو
پزشكي اختصاص مييابد تا در جهت آمادگي و مرابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

شییده و مبلییغ يیی هییزار میلیییارد ( )1.000.000.000.000ريییال اعتبییار ا پییرو ه
«تیییأمین آمبیییوالنس امدادرسیییاني جیییادهاي» كسیییر و بیییه پیییرو ه «با سیییا ي و
مراومسیا ي مراكیز بهداشیتي و درمیاني» ،اضیافه گرديیده اسیت .طیرح يادشیده داراي
پییرو ههییاي «تییأمین آمبییوالنس امدادرسییاني جییادهاي» و «با سییا ي و مرییاومسییا ي مراكییز
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تبصره ()13

گزارش تفريغ بودجه سال 1397

بهداشتي و درماني» بوده كه اعتبیار موضیوع ايین بنید ،مطیابق منیاد موافرتنامیه متبادلیه بیه

ابالغ اعتبار نموده است:

پرو ه «با سا ي و مراومسا ي مراكز بهداشتي و درماني» اختصاص يافته است.

جدول شماره ()3

عملكییرد مبییالغ اختصییاصيافتییه ا مح ی مییواد قییانوني صییدرالذكر بییه شییرح جییدول
شماره ( )1است:
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()1
مبلغ اختصاصيافته از محل ماده ()10

مبلغ اختصاصيافته از محل ماده ()12

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

1.250.000.000

1.250.000.000

جمع
2.500.000.000

در سال  ،1397ا مح اعتبارا موضیوع ايین بنید ،صیرفاً مبلیغ يی هیزار و پانصید
میلیییارد ( )1.500.000.000.000ريییال در قالییب اسییناد خزانییه اسییالمي موضییوع بنیید (ب)
تبصره ( )5ماده واحیده قیانون بودجیه سیال  1397كی كشیور ،بیه و ار بهداشیت ،درمیان
پزشكي تخصیص و واگیذار شیده كیه عملكیرد میالي آن بیه شیرح جیدول شیماره

و آمو
( )2است:

جدول شماره ()2
شماره
طبقهبندی
12900001

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان دستگاه اجرايي

اعتبار

تخصيص

حوالجات

2.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

(مبالغ به هزار ريال)

شماره
رديف
طبقهبندی
 13050001 1انستیتو پاستور ايران

عنوان دستگاه اجرايي

مبلغ

مصاديق مصرف

20،000،000

ی
پیشییگیري ا حییوادث غیرمترقبییه ،ا طريییق
با سا ي و مراوم سا ي اسكلت سا ه مركز رشد
و فنآوري دانشگاه
ی
بابت تكمی بیمارستان هیاي آيیتاهلل خیويي،
نان ارومیه و تكاب
ی
بابت تكمی بیمارستان جايگزين بهبهان
بابت احداث بیمارستان يا هرا
ی
ی
جهت تعمیرا بیمارستان شهید باهنر كرمان،
مراومسا ي دانشكده داروسا ي كرمان ،تكمی
خوابگاههیا ،تكمیی سیاختمان دانشیكده طیب
سنتي كرمان
تكمی بیمارستان امام حسین (ع) رفسنجان
احداث بیمارستان ريگان
ی
ی
بابییت با سییا ي و مرییاومسییا ي بیمارسییتان
آمو شي مادران و كودكان بندرعباس
ی
ی
ی
تعمیر و تجهیز خوابگاههاي دانشجويي (خريید
تجهیزا  ،رنگآمیزي ،ديواركشي و )...
بابت با سا ي بیمارستان  17شهريور برا جیان
كه در سال  1395درآتشسیو ي دچیار آسییب
شده است
بابییت مرییاومسییا ي ،با سییا ي و نوسییا ي
بیمارستانهاي امام خمیني(ره) و را ي
بابییت احییداث بیمارسییتان جییايگزين شییهداي
تجريش
بابییت مرییاومسییا ي ،با سییا ي و نوسییا ي
بیمارسییتانهییاي فیرو آبییادي ،شییهريار و امییام
خمیني شهريار

2

 12500001دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

10،000،000

3

 12380201دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان مركزي

40،000،000

4

 12510001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان آذربايجانغربي

90،000،000

دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما

5
6
7
8
9

12480001
12450001
12450201
12400001
12401201

10

 12470001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان كرمان
دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما
دانشگاه علوم پزشكي و خدما

بهداشتي ،درماني استان كرمانشاه
بهداشتي ،درماني جندي شاپور اهوا
بهداشتي ،درماني د فول
بهداشتي ،درماني استان فارس
بهداشتي ،درماني جهرم

بهداشتي ،درماني رفسنجان
بهداشتي ،درماني بم
بهداشتي ،درماني استان خراسان
بهداشتي ،درماني كاشان

280،000،000
70،000،000
60،000،000
30،000،000
10،000،000
80،000،000
40،000،000
10،000،000
40،000،000
15،000،000

11
12
13
14

12470101
12470701
124100001
12370101

15

 12530001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان هرمزگان

80،000،000

16
17
18

 12540001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني اهدان
 12590801دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني ايرانشهر
 12442001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان ايالم

40،000،000
50،000،000
40،000،000

19

 12401001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان كهگیلويه و بويراحمد

20،000،000

20

 12400401دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان بوشهر

50،000،000

21

 12370001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني تهران

40،000،000

و ارتخانه مذكور ك مبلغ دريافتي را در اجراي میاده ( )75قیانون محاسیبا عمیومي

22

 12380001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني شهید بهشتي

70،000،000

كشور در اواخر ارديبهشتماه سال  1398به دستگاههاي اجرايیي بیه شیرح جیدول شیماره ()3

23

 12430001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني ايران

70،000،000

و ار بهداشت ،درمان و آمو

پزشكي
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تبصره ()13

گزارش تفريغ بودجه سال 1397
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()3
شماره
رديف
طبقهبندی
 12580001 24دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان اردبی
 12370601 25دانشكده علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان قم
 12380101 26دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني قزوين
عنوان دستگاه اجرايي

27

 12492001دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان گلستان

28

 12430501دانشگاه علوم پزشكي و خدما بهداشتي ،درماني استان البر
جمع

مبلغ

كهگیلويه و بويراحمد و شهید بهشتي،

مصاديق مصرف

ی
15،000،000
 100،000،000ی
ی
60،000،000
بابییت تعمیییر و با سییا ي بخییش اور انییس
15،000،000
بیمارستان پنجآذر گرگان
بابییت تكمییی بیمارسییتان  160تختخییوابي
55،000،000
شهرستان فرديس
ی
1,500,000,000

مصارف انجامشده در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدما

بعد منتر نمودهاند.
با توجه به اينكه صرفاً شصت درصد ( )%60ا اعتبارا موضوع اين بند تخصیص داده
شده و حدوداً سي و نه درصد ( )%39ا اعتبار تخصیصيافته توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط
مصرف گرديده ،لذا

بهداشتي ،درماني استان

مبین عد رعايت مفاد حکم اين بند است.

بییر اسییاس بررسییيهییا ،انسییتیتو پاسییتور ايییران و دانشییگاههییاي علییوم پزشییكي و
خییدما بهداشییتي ی درمییاني اسییتان مركییزي ،اسییتان كرمانشییاه ،اسییتان فییارس ،جهییرم،
اسییتان خراسییان ،كاشییان ،اهییدان ،ايرانشییهر ،اسییتان اي یالم ،اسییتان اردبی ی  ،اسییتان قییم و
استان قزوين ،علیي رغیم وجیود مهلیت میاني جهیت مصیرف اعتبیار اختصیاصيافتیه ،صید
درصد اعتبار مزبور را به سال مالي بعد منتر نمودهاند.
بییر اسییاس بررسییيهییا ،دانشییگاههییاي علییوم پزشییكي و خییدما بهداشییتي ،درمییاني
آذربايجان غربي و هرمزگان بیه علیت عیدم ارائیه صیور وضیعیت توسیط پیمانكیاران طیرف
قییرارداد و دانشییگاه علییوم پزشییكي و خییدما بهداشییتي ،درمییاني جنییدي شییاپور اهییوا بییه
علت عیدم تكمیی فرآينید قیانوني انتخیاب پیمانكیار ،بخشیي ا اعتبیار ابالغیي را بیه سیال
( -8قسمت دوم)
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تفريغ بند (ج)

بند (ج)
در اجراي جزر ( )1بند (ب) ماده ( *)32قانون برنامه ششم توسعه مبلیغ ده هیزار میلییارد

سیییا مان برنامیییه و بودجیییه كشیییور در تیییاريخ  1397/3/5مبلیییغ ده هیییزار میلییییارد

( )10.000.000.000.000ريال جهت پرداخت سهم دولت و ترويت صیندوق بیمیه محصیوال

( )10.000.000.000.000ريال در قالب اعتبارا هزينیه اي ا محی منیابم میاده ( )10قیانون

كشاور ي ا مح منابم ماده ( )10قانون تنظیم بخشیي ا مریررا میالي دولیت و میاده ()12

تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشیور

قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور اختصاص مييابد .مبلغ مذكور صد درصد ()%100

(به نسبت مساوي) براي صندوق بیمیه محصیوال كشیاور ي ،تعییین و ابیالغ نمیوده اسیت.

تخصیص مييابد.

صندوق بیمه محصوال كشاور ي در تاريخ  1397/11/2نسبت به مبادله موافرتنامه با سا مان
برنامه و بودجه كشور اقدام نموده كه عملكرد اعتبارا مذكور به شرح جدول شماره ( )1است:
(مبالغ به میلیون ريال)

جدول شماره ()1
مبلغ اختصاصيافته از محل منابع
ماده ()10
قانون تنظيم
5.000.000

ماده ( )12قانون
تشکيل سازمان
بحران مديريت کشور
5.000.000

جمع

مبلغ اختصاصيافته جهت
سهم
دولت

9.000.000 10.000.000

تقويت
بيمه صندوق
کشاورزی
0

جمع

مبلغ پرداختي جهت
سهم
دولت

9.000.000 9.000.000

تقويت
بيمه صندوق

جمع

کشاورزی
0

9.000.000

ال م به ذكر است ،ا آنجايي كه منبم مشخصي در اين بند ،براي پرداخت در نظر گرفتیه
نشده و اوراق موضوع بند (هی) تبصره ( )5ماده واحده قانون بودجه سال  1397كی كشیور بیه
منظور تأمین مالي دولت جهت پرداخت به طلبكاران ا جمله بابت بیمه محصیوال كشیاور ي
پیشبیني گرديده ،مبلغ هنت هزار میلیارد ( )7.000.000.000.000ريیال ا اعتبیارا موضیوع
* قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ,اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:

اين بند به صور اسناد خزانه اسالمي ا مح اوراق موضوع بند مذكور در اختیار صندوق بیمه

بند (ب) ماده ( :)32دولت مكلف است اقداما ذي را بهعم آورد:
جزء ( :)1ايجاد رديف مستر پرداخت خسار به بیمه گذاران محصوال كشیاور ي و صیندوق بیمیه كشیاور ي در
لوايح بودجه ساالنه و پیشبیني اعتبار به صور صد درصد ( )%100تخصیصيافته در طول اجراي قانون برنامه.

محصوال كشاور ي قرار گرفته است .بر اساس حكم بند اخیرالیذكر ،دولیت میيتوانید اسیناد
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خزانه اسالمي را با حنظ قدر خريد و با سررسید تا سهسال صادر و به طلبكیاران بابیت بیمیه
محصوال كشاور ي واگذار كند .ا آنجايي كه تعداد كشاور ان طلبكار ا صندوق معنون يیاد
و با مبلغ ريز ميباشند ،عمالً امكان واگذاري اوراق تخصیصيافته به طلبكاران صندوق میذكور
میسر نميباشد ،صندوق بیمه محصوال كشاور ي با همكاري سا مان برنامه و بودجه كشور و
و ار امور اقتصادي و دارايي ،مغاير با مناد بنید (ه) تبصیره فیوقالیذكر بیه جیاي كشیاور ان
خسار ديده ،بان

كشاور ي را به عنوان ذيننیم اوراق معرفیي و اوراق را بیه بانی

میذكور

واگذار نموده است .مابري اعتبار اختصاصيافته به مبلغ دو هزار میلیارد ()2.000.000.000.000
ريال به صور نرد در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته است.
با توجه به مراتب فوق ،معادل نود درصد ( )%90ا اعتبارا موضوع اين بند بیه عنیوان
سهم دولت به صندوق بیمه محصوال كشاور ي پرداخت شده

كه مبین عد رعايت مفاد حکم

اين بند و جزء ( )1بند (ب) ماده ( )32قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصداد ،،اجتاداعی و
فرهنگی جاهور ،اسالمی ايران است.

عملكرد مالي اعتبارا موضوع اين بند به شرح جدول شماره ( )2است:
جدول شماره ()2
عنوان
شماره
محل اعتبار
طبقهبندی دستگاه اجرايي
ماده ( )10قانون تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت
صندوق بیمه
200505
محصوال كشاور ي ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور

(مبالغ به میلیون ريال)
اعتبار
5.000.000
5.000.000

کنترل
تخصيص
تخصيص

هزينه

9.000.000 9.000.000 9.000.000
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تفريغ بند (د)

بند (د)
هزار میلیارد ( )1.000.000.000.000ريال ا مح منابم میاده ( )10قیانون

در راستاي اجراي مناد حكم اين بند ،سا مان برنامه و بودجه كشور مبلغ ي هزار

معادل ي

تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشیور

میلیارد ( )1.000.000.000.000ريال در قالب اعتبار هزينهاي ا مح منابم ماده ( )10قانون

براي پیشگیري و مهار (كنترل) بیماريهاي واگیر دامي و بیماريهاي مشیتر بیین انسیان و

تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و ماده ( )12قانون تشكی سا مان مديريت بحران كشور

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

(به نسبت مساوي) براي سا مان دامپزشكي كشور تعیین و ابالغ نموده ،لیكن به علت

كشور قرار گیرد.

محدوديت منابم مالي و اولويت پرداخت هزينههاي اجتنابناپذير دولت ،امكان تخصیص كام
در اين بخش فراهم نگرديده و سا مان برنامه و بودجه كشور صرفاً مبلغ دويست و پنجاه
میلیارد ( )250.000.000.000ريال معادل بیست و پنج درصد ( )%25اعتبار مزبور را تخصیص
داده است.
عملكرد منابم اختصاصيافته ا مح اعتبارا موضوع اين بند به شرح جدول شماره
( )1است:
جدول شماره ()1
مبلغ اختصاصيافته از محل منابع ماده
( )12قانون
( )10قانون
تنظيم بخشي مديريت بحران
جمع
کشور تشکيل
از مقررات
سازمان
مالي دولت
500.000.000
500.000.000
1.000.000.000

اعتبارا

(مبالغ به هزار ريال)
مبلغ تخصيصيافته از محل منابع ماده
( )12قانون
( )10قانون
مبلغ پرداختي
تنظيم بخشي مديريت بحران
جمع
کشور تشکيل
از مقررات
سازمان
مالي دولت
125،000.000
125،000.000
250,000.000 250,000.000

موضوع اين بند طي موافرتنامه متبادله در قالب برنامه «بررسي ،كنترل و

پايش بیماريهاي فراگیر و قرنطینهاي دام ،طیور و آبزيان» ذي فصول هزينه ( )2و ( )7و
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براي فعالیتهاي «عملیا شناسايي ،معدومسا ي بهداشتي و قرنطینهاي»« ،پرداخت خسار
به صاحبان طیور و دام و نهادههاي معدومي ناشي ا عملیا حذف كانون» و «مايهكوبي
(واكسیناسیون) دامها» به سا مان دامپزشكي كشور ابالغ شده است.
عملكرد مالي اعتبارا مذكور به شرح جدول شماره ( )2است:
(مبالغ به هزار ريال)

جدول شماره ()2
عنوان
شماره
طبقهبندی دستگاه اجرايي

محل اعتبار

اعتبار

تخصيص

حوالجات

کنترل
تخصيص

هزينه

ماده ( )10قانون تنظییم بخشیي ا
500.000.000
سا مان دامپزشكي مرررا مالي دولت
136.188.000 136.188.000 113.812.000 250.000.000
13550001
ماده ( )12قانون تشیكی سیا مان
كشور
500.000.000
مديريت بحران كشور

سا مان دامپزشكي كشور در راستاي پیشگیري و مهار (كنترل) بیماريهاي واگیر دامي
و بیماريهاي مشتر

بین انسان و دام ،مايهكوبي (واكسیناسیون) دامها و بهداشت

فرآوردههاي دامي و بابت پرداخت خسار و اجراي عملیا  ،مبلغ يكصد و سیزده میلیارد و
هشتصد و دوا ده میلیون ( )113.812.000.000ريال ا اعتبار دريافتي را به شرح جدول شماره
( )3به واحدهاي استاني خود ابالغ نموده و مابري اعتبار يادشده را بابت مايهكوبي ،خريد

جدول شماره ()3
رديف
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

واكسن ،خريد مواد اولیه مصرفي ،اجراي عملیا واكسیناسیون و پیشگیري هزينه نموده است:
جدول شماره ()3
رديف
1
2
3
4
5

استان
مركزي
گیالن
ما ندران
آذربايجانشرقي
آذربايجانغربي

(مبالغ به هزار ريال)
مبلغ ابالغي به استانها از محل ماده
( )12قانون تشکيل سازمان
( )10قانون تنظيم بخشي
مديريت بحران کشور
از مقررات مالي دولت
1،463،000
180،000
1،830،000
400،000
24،170،000
1،880،000
6،690،000
670،000
2،310،000
410،000

جمع
1,643,000
2,230,000
26,050,000
7,360,000
2,720,000

استان
كرمانشاه
خو ستان
فارس
كرمان
خراسانرضوي
اصنهان
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
كردستان
همدان
لرستان
ايالم
نجان
چهارمحال و بختیاري
كهگیلويه و بويراحمد
سمنان
يزد
بوشهر
تهران
اردبی
قم
قزوين
گلستان
خراسانشمالي
خراسانجنوبي
البر
جمع

(مبالغ به هزار ريال)
مبلغ ابالغي به استانها از محل ماده
( )12قانون تشکيل سازمان
( )10قانون تنظيم بخشي
مديريت بحران کشور
از مقررات مالي دولت
1،460،000
200،000
9،200،000
340،000
1،750،000
350،000
2،220،000
370،000
1،870،000
440،000
16،870،000
4،370،000
200،000
150،000
0
200،000
1،600،000
390،000
1،227،000
290،000
4،520،000
200،000
200،000
200،000
470،000
130،000
600،000
480،000
0
300،000
500،000
160،000
2،700،000
230،000
1،680،000
200،000
3،422،000
1،480،000
1،500،000
210،000
860،000
700،000
0
160،000
2،140،000
2،220،000
830،000
670،000
1،350،000
170،000
1،230،000
800،000
94,862,000
18,950,000

پرداختهاي انجامشده توسط ادارا

جمع
1,660,000
9,540,000
2,100,000
2,590,000
2,310,000
21,240,000
350,000
200,000
1,990,000
1,517,000
4,720,000
400,000
600,000
1,080,000
300,000
660,000
2,930,000
1,880,000
4,902,000
1,710,000
1,560,000
160,000
4,360,000
1,500,000
1,520,000
2,030,000
113,812,000

ك دامپزشكي استانها ،به استثنار اداره ك

دامپزشكي استان تهران ،مطابق موافرتنامه مربوط جهت مواردي ا قبی پرداخت غرامت
بابت نهادههاي معدومي به دامداران ،پرداخت حق مأموريت به اكیپهاي عملیا  ،خريد
تجهیزا و مواد مصرفي ،خريد دارو و واكسن ،هزينههاي مربوط به معدومسا ي طیور و
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دامها صور گرفته است .ال م به ذكر است ،اداره ك دامپزشكي استان سیستان و بلوچستان
صد درصد مبلغ دريافتي را صرف پرداخت حق مأموريت به اكیپهاي عملیا نمودهاند.
اداره ك دامپزشكي استان تهران مبلغ ي

میلیارد و دويست و شش میلیون و پانصد و

هشتاد و شش هزار ( )1.206.586.000ريال ا وجوه دريافتي را صرف پرداخت هزينه آ انس،
خريد سوخت خودرو ،تعمیرا خودرو و لوا م رايانه نموده كه

مبین عد رعايت مفاد حکم ايدن

بند است.
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تفريغ بند (هـ)

بند (هـ)
معادل دو هزار میلیارد ( )2.000.000.000.000ريال ا مح منابم میاده ( )10قیانون

در راستاي اجراي حكم اين بند ،ا مح منابم میاده ( )10قیانون تنظییم بخشیي ا

تنظیم بخشي ا مرررا مالي دولت و منابم ماده ( )12قانون تشكی سا مان میديريت بحیران

مرررا مالي دولت و منابم ماده ( )12قانون تشكی سا مان میديريت بحیران كشیور مبلیغ دو

كشور براي تولید و ارتراي كینیت واكسن آننوالنزاي طیور در اختیار مؤسسه تحریرا واكسین

هزار میلیارد ( )2.000.000.000.000ريال در قالب فص دوم (ماشینآال و تجهییزا ) طیرح

و سرمسا ي را ي* قرار ميگیرد.

شماره  1310004029با عنوان «تولید و ارتراي كینیت واكسن آننوالنزاي طییور» ،فیيمیابین
سا مان برنامه و بودجه كشور و مؤسسه را ي مبادله موافرتنامه شده كه عملكیرد میالي آن بیه
شرح جدول ير ميباشد:
(مبالغ به هزار ريال)
مبلغ اختصاصيافته از محل منابع ماده
( )12قانون تشکيل

( )10قانون

تنظيم بخشي از سازمان مديريت
مقررات مالي دولت

بحران کشور

جمع

مبلغ اختصاصيافته به مؤسسه رازی بابت
توليد واکسن
آنفوالنزای طيور

ارتقای
کيفيت واکسن
آنفوالنزای طيور

جمع

مبلغ پرداختي به مؤسسه رازی بابت
توليد واکسن
آنفوالنزای طيور

ارتقای
کيفيت واکسن

جمع

آنفوالنزای طيور

800,000,000 400،000،000 400،000،000 800.000.000 400.000.000 400.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

سا مان برنامه و بودجیه كشیور ا محی اعتبیار صیدرالذكر مبلیغ هشتصید میلییارد
( )800.000.000.000ريال معادل چه درصد ( ،)%40به مؤسسه مذكور تخصیص داده و علت
عدم تخصیص كام اعتبار را كمبود منابم مالي و اولويت پرداختهاي پرسینلي ،اعیالم نمیوده
است.
ال م به ذكر است ،مبلغ سیصد میلیارد ( )300.000.000.000ريال ا تخصیص مذكور
به صور وجوه نرد و مابري به مبلغ پانصد میلیارد ( )500.000.000.000ريال به صور اسناد
* در جداول قانون بودجه سال  1397ك كشور ،دستگاه اجرايي موردنظر ،تحت عنوان «مؤسسه را ي» درج شده است.
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خزانه اسالمي موضوع بند (ب) تبصره ( )5ماده واحده قانون بودجه سال  1397كی كشیور در
اختیار مؤسسه را ي قرار گرفته است.
بییر اسییاس مصییاديق مصییرف منییدرج در موافرتنامییه متبادلییه ،دسییتگاه اجرايییي
يادشده ا مح اعتبارا تخصیص يافتیه ،صیرف ًا اقیدام بیه انعریاد يی

فریره قیرارداد جهیت

خريیید دسییتگا ه فريییزر درايییر صیینعتي بییه مبلییغ سییي و سییه میلیییارد و پانصیید و ده میلیییون
( )33،510،000.000ريییال نمییوده و در سییال  ،1397ا مح ی وجییوه دريییافتي مبلییغ شییانزده
میلیییارد و هنتصیید و پنجییاه و پیینج میلیییون ( )16،755،000.000ريییال ترريبییاً معییادل دو
درصید ( )%2اعتبیار تخصییصيافتیه را بیه صیور پرداخیت غیرقطعیي (پییشپرداخیت) ،بییه
مصرف رسیانده اسیت .شیايان ذكیر اسیت ،باقیمانیده اعتبیار تخصییصيافتیه بیه سیال بعید
منتر شده است.
ا جمله عل عدم جذب حدود نود و هشت درصد ( )%98اعتبیارا تخصییصيافتیه،
ميتوان به عدم امكان انترال معتبر و مطمئن وجه در خريدهاي ار ي (با توجه به ساخت عمده
تجهیزا موردنیا طرح در خارج ا كشور) ناشیي ا تشیديد تحیريمهیا در سیال  ،1397عیدم
استربال تولیدكنندگان و تأمینكنندگان تجهیزا ا دريافت اسناد خزانه اسالمي ،اشاره نمود .با
توجه به عل مذكور،

اهداف قانونگذار در اين بند محقق نشده است.
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