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 کل کشور 1396خالهص گزارش تفریغ بودهج سال 
گززارش تفريزغ بودجزه    نهمين به عنوان بيست و کل کشور  1396گزارش تفريغ بودجه سال 

( قانون اساسزي جمهزوري اسزالمي    55، مستند به اصل )پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي

رغم کاهش دوماهه فرصت زماني  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، علي  ( آيين219ايران و ماده )

اي  هاي سرمايه تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارائي»ديوان محاسبات کشور با توجه به قانون 

، در موعد مقرر قانوني تهيه و تقديم گرديده است. براي نخستين بار «کل کشور 1396و مالي سال 

تمام الكترونيک در سطح کل کشور  اين گزارش در بستر سامانه نظارت الكترونيكي )سنا( به صورت

 تهيه شده است. 

جزاري بزا    مزاه سزال    ماه تا پايان دي  روز از ابتداي ارديبهشت 270ديوان محاسبات کشور طي 

هاي   گزارش واصله در خصوص تبصره 4.500هاي اجرايي، بررسي و تلفيق حدود   حسابرسي دستگاه

هزاي تلفيقزي     وانين اصالح آن، بررسزي گززارش  کل کشور و ق 1396ماده واحده قانون بودجه سال 

هاي ذيزل آن    تبصره و بند در کارگروه فني ز حقوقي، گزارش تفريغ ماده واحده و تبصره  167تعداد 

 صفحه تهيه که در هيأت عمومي ديوان محاسبات کشور به تصويب رسيده است. 446را در 

شزامل. منزابو و مصزار ،     بخزش،  5اينک خالصه گزارش تفريغ بودجه کل کشور در قالزب  

هاي ماده واحده، بودجه شرکتها، حسابرسي عملكزرد و پيشزنهادهايي بزراي اصزالح سزاختار        تبصره

  شود.   بودجه، به شرح زير تقديم مي

 بخش اول: منابع و مصارف 

کزل کشزور و ميززان     1396بيني منابو و مصار  قانون بودجه سال   در اين بخش ميزان پيش

 شود:   اس گزارش تفريغ ماده واحده قانون مذکور در قالب بندهاي زير ارائه ميتحقق آن بر اس

 ( منابع1-1

( آمده است. 1کل کشور، در جدول شماره ) 1396بيني و تحقق منابو بودجه سال   ميزان پيش
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بيني منابو بودجه کل کشور پس از اعمال تغييزرات، بزالغ بزر يزک      بر اساس اين جدول ميزان پيش

( 1.137.927.000.000.000و يكصد و سي و هفت هزار و نهصد و بيست و هفت ميليزارد ) ميليون 

 % آن محقق شده است.113تومان بوده که حدود 
 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان 1396بینی و تحقق منابع بودجه سال   ( پیش1جدول شماره 

 درصد یافته   تحقق بینی پس از اعمال تغییرات   پیش عنوان
 4/93 323.806 346.752 منابو عمومي دولت
 6/69 36.262 52.101 منابو اختصاصي

 125 982.467 * 785.973 ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  هاي دولتي، بانک  منابو بودجه شرکت
 1/111 52.095 46.899 شود: ارقام دوبار منظورشده  کسر مي

 4/113 1.290.440 1.137.927 منابع بودجه کل کشور
هاي اجرايي مذکور با تأييد  ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ناشي از اصالح بودجه مصوب مجامو برخي از دستگاه هاي دولتي، بانک * تغييرات قانوني منابو بودجه شرکت
 باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور، مي

 

 ( مصارف1-2

 ( 2کزل کشزور، در جزدول شزماره )     1396ال بيني و تحقزق مصزار  بودجزه سز      ميزان پيش

بيني مصزار  بودجزه کزل کشزور پزس از اعمزال        درج شده است. بر اساس اين جدول ميزان پيش

تغييرات، بالغ بر يک ميليزون و يكصزد و پنجزاه و رهزار هززار و هشتصزد و هفتزاد و نزه ميليزارد          

 بيني، است.  % مبلغ پيش7/110( تومان بوده و ميزان تحقق آن حدود 1.154.879.000.000.000)

( و 36هزاي )  به منظور بازپرداخت و تسويه اسناد خزانه اسالمي سررسيدشده موضزو  تبصزره  

کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز برداشزت   1395( ماده واحده قانون بودجه سال 37)

سرجمو درآمدهاي ( تومان از 6.337.000.000.000مبلغ شش هزار و سيصد و سي و هفت ميليارد )

داري  عمومي )بدون تعيين رديف اعتباري مربوط و ابالغ تخصيص اعتبار از آن محل( توسط خزانزه 

داري کل کشور نيزز مبلزغ يادشزده را از سزرجمو درآمزدهاي       کل کشور را صادر نموده است. خزانه

کارسزازي   عمومي برداشت و در وجه سازمان فرابورس جهت پرداخت به دارندگان اسزناد مزوردنظر  

 نموده که در مصار  عمومي دولت درج نشده است.
 کل کشور ـ مبالغ به میلیارد تومان 1396بینی و تحقق مصارف بودجه سال   ( پیش2جدول شماره 
 درصد یافته  تحقق بینی پس از اعمال تغییرات   پیش عنوان

 4/85 312.047 365.533 مصار  عمومي دولت
 8/71 36.103 50.273 مصار  اختصاصي

 125 982.467 *785.973 ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  هاي دولتي، بانک  مصار  بودجه شرکت
 1/111 52.095 46.899 شود: ارقام دوبار منظورشده  کسر مي

 7/110 1.278.522 1.154.879 مصارف بودجه کل کشور
باشد که به تأييد سازمان برنامزه   هاي اجرايي مذکور مي ات انتفاعي وابسته به دولت ناشي از اصالح بودجه مصوب مجامو برخي از دستگاهها و مؤسس هاي دولتي، بانک * تغييرات مصار  بودجه شرکت
 و بودجه کشور رسيده است.
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از جمله داليل فزوني منابو نسبت به مصار ، برداشت شش هززار و سيصزد و سزي و هفزت     

داري کزل کشزور،    از سرجمو درآمدهاي عمومي توسط خزانه( تومان 6.337.000.000.000ميليارد )

اعمززال معافيززت حقززوی گمرکززي بززه مبلززغ سززه هزززار و هفتصززد و شصززت و شززش ميليززارد      

( تومان بيش از اعتبار مصوب و عدم واگذاري مبلغ يكهزار و يكصد و شصت 3.766.000.000.000)

 باشد.   خزانه اسالمي مي ( تومان از اورای و اسناد1.167.000.000.000و هفت ميليارد )

 ( تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت1-3 

کل کشور پس از اعمال تغييرات، کسري تراز عملياتي بالغ  1396بر اساس قانون بودجه سال 

( تومان بوده کزه بزا توجزه بزه     82.077.000.000.000بر هشتاد و دو هزار و هفتاد و هفت ميليارد )

اي، در عمل مبلغ هفتاد و دو هزار و يكصد و  يافته و مصار  اعتبارات هزينه ميزان درآمدهاي تحقق

( تومان فزوني مصار  نسبت به منابو مذکور مشهود 72.174.000.000.000هفتاد و رهار ميليارد )

اي و مالي تأمين شزده و عمزالب باعزا کزاهش      هاي سرمايه است. اين مبلغ از محل واگذاري دارايي

 اي و مالي گرديده است.  هاي سرمايه دارايياعتبارات تملک 

 هزاي مختلزف بزه شزرح جزدول        تراز عملياتي منابو و مصار  عمومي دولت به تفكيک بخش

 باشد:   ( مي3شماره )
 ( تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان3جدول شماره 

 عنوان
بینی طبق قانون  پیش

 بودجه 
پس از اعمال بینی   پیش

 تغییرات
 یافته *  تحقق

 درصد  مبلغ 
 5/98 171.415 174.096 174.096 درآمدها

 1/95 243.589 256.173 253.819 اي  اعتبارات هزينه
 - -72.174 -82.077 -79.723 تراز عملیاتی
 6/77 92.288 118.952 118.952 اي  هاي سرمايه  واگذاري دارايي
 4/57 41.835 72.859 71.368 اي  رمايههاي س  تملک دارايي

 - 50.453 46.093 47.584 ای  های سرمایه  خالص دارایی
 9/111 60.103 53.704 53.704 هاي مالي  واگذاري دارايي
 9/72 26.623 36.500 21.565 هاي مالي  تملک دارايي

 - 33.480 17.203 32.139 های مالی  خالص دارایی
( تومزان، بزه تفصزيل در    11.759.000.000.000اي و مالي نسبت به تراز عملياتي به مبلغ يازده هزار و هفتصزد و پنجزاه و نزه ميليزارد )      هاي سرمايه  داراييداليل فزوني خالص  *

 گزارش تفريغ ماده واحده درج شده است.  
 

 هاي ماده واحده قانون بودجه  بخش دوم: تبصره

ملكرد تعدادي از موضوعات مهم مندرج در احكزام  ها و ع  در اين بخش وضعيت اجراي تبصره
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 شود:    ها ارائه مي  تبصره

 هاي ماده واحده قانون بودجه   ( وضعیت اجراي تبصره2-1

در  اسزت. بنزد  تبصزره و   167داراي  مجموعزاب  کل کشور 1396ماده واحده قانون بودجه سال 

% از احكام قانوني 38حدود شود  ي( مشاهده م4طور که در جدول شماره ) ، همانها محدوده رسيدگي

 طور کامل و يزا بخشزي از آن رعايزت نگرديزده و      بهموارد  %46احكام قانوني در رعايت شده است. 

 .  باشد فاقد عملكرد مي % احكام16همچنين 
 های ماده واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره و بند   ( وضعیت اجرای تبصره4جدول شماره 
 درصد  تعداد  عنوان

 38 64 رعايت احكام 
 46 76 عدم رعايت تمام و يا بخشي از احكام 

 16 27 فاقد عملكرد
 

 هاي ماده واحده قانون بودجه  اي از تفریغ مهمترین احکام تبصره  ( خالصه2-2

هاي ذيل مزاده    در اين قسمت عملكرد تعدادي از موضوعات با اهميتِ مندرج در احكام تبصره

 د: شو  واحده تقديم مي

 الف( نفت

خام توليدي با احتساب موجزودي اول دوره معزادل يزک ميليزارد و      ، مقدار نفت1396در سال 

( بشكه و مقدار ميعانات گازي توليدي با احتسزاب  1.451.000.000رهارصد و پنجاه و يک ميليون )

 ( بشكه بوده است.258.000.000موجودي اول دوره معادل دويست و پنجاه و هشت ميليون )

خززام توليززدي و موجززودي ابتززداي دوره، مقززدار هفتصززد و هفتززاد و دو ميليززون       از نفززت

هزا    ( بشكه تحويل پااليشگاه619.000.000( بشكه صادر و ششصد و نوزده ميليون )772.000.000)

شده است. همچنين از ميعانات گازي توليدي و موجودي ابتداي دوره، مقدار يكصد و پنجاه و هفت 

( بشززكه تحويززل 94.000.000( بشززكه صززادر و نززود و رهززار ميليززون )  157.000.000ميليززون )

 ها گرديده و يا در بورس انرژي عرضه شده است.  ها و پتروشيمي  پااليشگاه

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبيعي نسبت به واردات، بالغ بر يزک ميليزارد و ششصزد و    

 د.باش ( دالر مي1،628.000.000بيست و هشت ميليون )
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خزام و ميعانزات گزازي مطزابق      ( ميزان توليد، صادرات و فروش داخلي نفزت 5جدول شماره )

 دهد:   بودجه اصالحي شرکت ملي نفت ايران را نشان مي
 خام و میعانات گازی ـ میلیون بشکه ( مقدار تولید، صادرات و فروش داخلی نفت5جدول شماره 

 درصد یافته  تحقق لی نفت ایرانبینی مطابق بودجه اصالحی شرکت م  پیش عنوان

 توليد
 105 1.451 1.387 هاي توليدي(  خام )با احتساب موجودي ابتداي دوره نزد شرکت نفت

 103 259 251 هاي توليدي(  ميعانات گازي )با احتساب موجودي ابتداي دوره نزد شرکت

 صادرات
 100 772 772 خام   نفت

 100 157 157 ميعانات گازي
فززززروش 

 خليدا
 101 619 615 خام   نفت

 100 94 94 ميعانات گازي
 

خام و ميعانات گازي مطابق بودجه اصالحي شزرکت   ارزش ريالي صادرات و فروش داخلي نفت

 باشد:   ( مي6ملي نفت ايران به شرح جدول شماره )
 د تومان / میلیون دالرخام و میعانات گازی ـ مبالغ به میلیار  ( ارزش صادرات و فروش داخلی نفت6جدول شماره 

 عنوان
 یافته  تحقق بینی مطابق بودجه اصالحی شرکت ملی نفت ایران  پیش

 درصد
 ارزی ریالی ارزی ریالی

 صادرات
 8/99 41،572 141.760 41.697 141.770 خام  نفت

 104 8.804 30.006 8.475 28.816 ميعانات گازي

 فروش داخلي
 102 32،059 110.371 31.545 107.252 خام  نفت

 106 5.115 17.768 4.809 16.350 ميعانات گازي
 

 در منزابو  است از موظف بوده ايران نفت ملي واحده، شرکت ماده( 1) تبصره( هز) بند بر اساس

 ميليارد هزار سه مبلغ سقف تا رايگان( VB) قير اوليه مواد تن ميليون رهار ريالي معادل خود اختيار

 کشزاورزي  جهزاد  وزارت اختيار هاي مقرر در بند مذکور در تومان به نسبت( 3.000.000.000.000)

 اسالمي، انقالب مسكن بنياد شهرسازي، و راه وزارت ،(کشور آبخيزداري و مراتو ها، جنگل سازمان)

 سزازمان ) پزرورش  و آموزش وزارت و( کشور هاي دهياري و ها شهرداري امور سازمان) کشور وزارت

، اقزدام بزه صزدور    1396دهد. شرکت يادشده در سال  قرار( کشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازي،

( تن معادل دوهززار و  3.936.000حواله جهت توزيو مقدار سه ميليون و نهصد و سي و شش هزار )

هزاي   هاي اجرايي مذکور به نسبت ( تومان بين دستگاه2.950.000.000.000نهصد و پنجاه ميليارد )

 ( تزن معزادل مبلزغ   64.000ي حواله سهميه مقرر به مقدار شصت و رهزار هززار )  مقرر نموده و مابق

 ملزي  نموده اسزت. شزرکت   صادر 29/1/1397تومان را در تاريخ  (50.000.000.000) ميليارد پنجاه

 رايگزان  قير تومان( 11.000.000.000) ميليارد يازده مبلغ ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پااليش

 سزازمان  اختيزار  در و صادر ذيربط( کارگروه توسط صادره هاي حواله بر )مازاد وني،قان مجوز را بدون
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 .است داده قرار کشور هاي دهياري و ها شهرداري

 ربط هاي دولتي تابعه ذي شرکت وزارت نفت از طريق به( ماده واحده، 5مطابق بند )ط( تبصره )

و گاز با اولويت ميادين مشزترك نسبت به  هاي نفت گذاري در طرح سرمايه  منظور بهشده اجازه داده 

بزا   تومزان  (5.000.000.000.000هززار ميليزارد )   پنجسقف در ريالي  - ارزي انتشار اورای مشارکت

 يادينتوليد همان م يشاز محل افزا شرکت مذکورتضمين بازپرداخت اصل و سود اين اورای توسط 

ربط  ذي تابعه هاي دولتي نفت از طريق شرکتنمايد. وزارت نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام 

هزاي   گذاري در طزرح  از مجوز اين بند جهت انتشار اورای مشارکت به منظور سرمايه 1396در سال 

 اند. نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك استفاده ننموده

 ب( ابزارهاي تأمین مالی دولت

( تومزان مجوزهزاي منزدرج در    57.000.000.000.000از مبلغ پنجاه و هفت هزار ميليزارد )  

کل کشور جهت صزدور اورای مشزارکت، صزكوك مرابحزه، اورای سزلف،       1396قانون بودجه سال 

% آن را منتشزر  78اورای منفعت دولت، اورای تسويه خزانه و اسناد خزانه اسزالمي، دولزت بزالغ بزر     

% اورای و اسزناد  97ر دهزد. بزالغ بز    % از حجم منابو عمومي دولت را تشكيل مي14نموده که حدود 

منتشره به طلبكاران واگذار شده است. اطالعات مربوط به اورای و اسناد خزانه اسالمي منتشرشده و 

 باشد. ( مي7واگذارشده و اسناد باقيمانده به شرح جدول شماره )

 ( ابزارهای تأمین مالی دولت ـ مبالغ به میلیارد تومان7جدول شماره 

 اسناد باقیمانده مبلغ واگذار شده نتشر شدهم نوع مأخذ قانونی ردیف

 532 6.968 7.500 اورای مشارکت و اسناد خزانه (5بند )ب( تبصره ) 1

 362 9.138 9.500 اسناد خزانه (5بند )هز( تبصره ) 2

 0 5.000 5.000 اورای تسويه خزانه (5بند )و( تبصره ) 3

 0 5.000 5.000 اورای منفعت دولت (5بند )ح( تبصره ) 4

 274 17.226 17.500 اسناد خزانه، صكوك مرابحه و اورای سلف 1395( بودجه سال 36تنفيذ تبصره ) –( 16بند )و( تبصره ) 5

 1.168 43.332 44.500 جمع
 

( تومان از اورای مالي اسالمي واگذارشزده، جهزت   3.000.000.000.000مبلغ سه هزار ميليارد )

اي و مزالي   هاي سزرمايه  مابقي آن جهت مصار  تملک دارايياي پرداخت گرديده و  مصار  هزينه

اي و مزالي از   هاي سرمايه هاي تملک دارايي % از پرداخت62پرداخت شده است. بدين ترتيب حدود 

 محل اورای مالي اسالمي تأمين شده است.
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 زایی  ج( تسهیالت اشتغال

 ريزي نسبت به برنامهشده است ده به دولت اجازه دا( ماده واحده، 18بر اساس بند )الف( تبصره )

با شزروط مقزرر اقزدام نمايزد.      يدارپا و يدجد يشغل يها فرصت يجادا يمناسب برا يگذار ياستو س

نامه اجرايي اين بند نسزبت بزه ابزالغ      بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در راستاي اجراي آيين

( تومان، با نرخ سود مصزوب  20.000.000.000.000تسهيالت بانكي در سقف بيست هزار ميليارد )

هزار و هفتصزد و بيسزت و هشزت    ، تعداد سه1396شوراي پول و اعتبار، اقدام نموده است. در سال 

 ايز هزا و   کزارگروه اشزتغال اسزتان    ( طرحِ متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني بزه تصزويب  3،728)

بزه مبلزغ دويسزت و     اقدام به پرداخت تسهيالتعامل  يها بانکاست.  دهيرس يتخصص ونيسيکم

هزار و شصزت   % سقف مقرر، بابت تعداد يک3/1( تومان معادل 260.000.000.000شصت ميليارد )

 اند.هاي مذکور نمودهاز طرح  ( طرح1.064و رهار )

 گزذاري و اشزتغال موضزو      الذکر يارانه سزود تسزهيالت سزرمايه   بر اساس بند )ب( تبصره فوی

گردد، ليكن ( تأمين مي550000-118ر رديف متفرقه مربوط )شماره بند )الف( تبصره، از محل اعتبا

 گونه وجهي بابت تأمين يارانه سود مذکور اختصاص نيافته است. از محل رديف يادشده هيچ

 هاي نیمه تمام گذاري بخش خصوصی در پروژه د( جلب مشارکت سرمایه

 يمال ينتأم يلبه منظور تسهشده  به دولت اجازه داده( ماده واحده، 19مطابق بند )الف( تبصره )

 تمزام  يمهن يها طرح يتبا اولو يو مال ياقتصاد يهتوج يدارا يا يهسرما يها ييتملک دارا يها طرح

ي اقزدام و منزابو مزالي    بخزش خصوصز  با مشارکت  گذاري و نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه

اي بزا   هيچ پروژه 1396بررسيها، در سال موردنياز را بر اساس شروط مقرر تأمين نمايد. در محدوده 

( قزانون  27سازوکار موردنظر واگذار نگرديده است. شايان ذکر است در تزداوم اجزراي مفزاد مزاده )    

( پروژه ملزي و اسزتاني بزه    1.957تعداد يكهزار و نهصد و پنجاه و هفت ) 1396(، در سال 2الحای )

( تومزان  11.484.000.000.000و رهار ميليارد )گذاري يازده هزار و رهارصد و هشتاد  مبلغ سرمايه

 واگذار شده است. 
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 بخش سوم: بودجه شرکتها

( قزانون  3در پيوسزت ) ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولزت   هاي دولتي، بانک بودجه شرکت

موسسزه   2ده، شزرکت دولتزي زيزان    10شزرکت سزودده،    359کل کشور شامل  1396بودجه سال 

( 800.502.000.000.000ولتي، بالغ بر هشتصزد هززار و پانصزد و دو ميليزارد )    بانک د 9انتفاعي و 

درصدي بالغ بر نهصد و هشزتاد و   23تومان بوده که عملكرد آن طبق گزارش تفريغ بودجه با رشد 

 ( تومان است.982.467.000.000.000دو هزار و رهارصد و شصت و هفت ميلياد )

شرکت دولتي در اليحه بودجه  17عمومي کشور بودجه ( قانون محاسبات 1عليرغم حكم ماده )

ريززي کشزور   شناسي نظزام بودجزه  کل کشور درج نشده است. که با ارائه گزارش آسيب 1396سال 

شزرکت دولتزي موضزو  جزدول      15توسط ديوان محاسبات کشور به سازمان برنامه و بودجه، تعداد 

 اند.درج گرديده 1398فوی در اليحه بودجه سال 

سازيهاي دولتی توسط سازمان خصوصیواگذاري شرکت -3-1

شزرکت کزه داراي    835تعداد  1396تا پايان سال  1380سازي از ابتداي سال  سازمان خصوصي

انزد را بززه مبلززغ يكصززد و رهزل و رهززار هزززار و هفتصزد و سززي و يززک ميليززارد    سزهام دولتززي بززوده 

نموده که مبلغ نزود و سزه هززار و نهصزد      ( تومان به بخش غيردولتي واگذار144.731.000.000.000)

% 50شزرکت واگزذار شزده بزا سزهام بزيش از        100( تومان مربوط به  93.900.000.000.000ميليارد )

 ( قانون بودجه کل کشور بوده است.3مندرج در پيوست شماره ) ،متعلق به دولت

ي دولتزي طبزق   هزا ، در ارتباط با واگذاري شرکت1396هاي به عمل آمده در سال در بررسي

( قانون اساسي مواردي مغاير با قوانين و مقررات مشزاهده  44هاي کلي اصل )قانون اجراي سياست

 شود: هايي از آن به شرح زير گزارش مي گرديد که نمونه

 «:روش انتخاب مشتتریان استتراتکیو و احتراز و پتایش اهلیتت     » الف( عدم رعایت دستورالعمل اجرایی

سزازي  ، نيشكر هفت تپه، هپكو اراك و ماشينکرمانشاهون پااليش نفت هايي همچواگذاري شرکت

گلي به دليزل فقزدان اهليزت و تخصزص کزافي       سازي تبريز و امالك ائلگري ماشينتبريز، ريخته

 المال گرديده است.  توسط خريدار، باعا بروز ضرر و زيان به بيت
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کارشناسي شرکت پزااليش نفزت کرمانشزاه،    قيمت ها توسط هیات واگذاري: ب( تعدیل قیمت پایه بنگاه

هيزأت واگزذاري،    تصزويب ( تومان بزوده کزه بزا    617.000.000.000حدود ششصد و هفده ميليارد )

( تومزان واگزذار شزده    199.000.000.000درصدي به مبلغ يكصد و نود و نزه ميليزارد )   70کاهش 

.است
«: قانون کارشناسان رسمی دادگستري»و « ها هگذاري بنگاهاي قیمت نامه اجرایی شیوه آئین»ج( عدم رعایت 

شود:  نمايندگان محترم مي شمادر اين خصوص مواردي به شرح زير به عنوان نمونه تقديم 

هاي مذکور که تقريباب توليد نيمي از  شرکتواگذاري آلومینیوم المهدي و طرح هرمزال:  ( شرکت1

( 914.000.000.000غ نهصد و رهارده ميليزارد ) اند به مبل محصول مورد نياز کشور را برعهده داشته

هزا بزه ارزش تقريبزي     تومان صورت پذيرفته است که به دليل عدم ارزيابي بخش اعظمي از دارايي

و درخواست هيأت سه نفزره   ( تومان با پيگيري ديوان محاسبات500.000.000.000پانصد ميليارد )

( تومزان  346.000.000.000رهل و شش ميليزارد ) مجدد مبلغ سيصد و کارشناسي نهايتاب با ارزيابي 

هزاي ايزن ديزوان نشزان مزي دهزد کزه         به ارزش سهام شرکت افزوده گرديد و همچنزان بررسزي  

از ارزش  ( تومزان کمتزر  260.000.000.000هاي مذکور به ميزان دويست و شصت ميليارد ) شرکت

 اند. واقعي واگذار گرديده

هاي ميداني صورت گرفتزه توسزط   با توجه به بررسين: ( مجتمع کشت و صنعت و دامپروري مغا2

ديززوان محاسززبات بززرآورد ارزش واقعززي سززهام شززرکت مززذکور بززيش از رهززار هزززار ميليززارد     

( تومان بوده که واگذاري مجتمو کشت و صنعت و دامپروري مغان به ارزش 4.000.000.000.000)

المال ن موجب بروز ضرر و زيان به بيت( توما1.850.000.000.000هزار و هشتصد و پنجاه ميليارد )

 گرديده است.

سزازمان   ستازي تبریتز و امتالئ ائتل گلتی:     گري ماشینسازي تبریز، ریختههاي ماشین( شرکت3

اقدام به واگذاري شرکت هاي مذکور بزر اسزاس قيمزت کارشناسزي      1397سازي در سال  خصوصي

( تومان نموده است. اقدام سازمان 611.000.000.000به ارزش ششصد و يازده ميليارد ) 1394سال 

( 2( بنزد )ج( مزاده )  1مغزاير بزا تبصزره )    1394هاي کارشناسي سزال   در خصوص استفاده از قيمت
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( قانون کارشناسان رسمي دادگستري در خصوص مهلزت  19الذکر و تبصره ذيل ماده ) نامه فوی آيين

موجب ضرر و زيزان بيزت المزال گرديزده      هاي کارشناسي اوليه بوده که اين امر اعتبار قانوني قيمت

 است. 

( 4( شرکت اسزتاني، ) 29گذاري شرکت توسعه گردشگري با )قيمت( شرکت توسعه گردشگري: ۴

 قلعزه، در  عباسزي کرمانشزاه و غزار قزوري    سراي شزاه درماني سرعين، کاروانواحد هتل، مجتمو آب

گذاري شزد. بزا پيگيزري    تومان ارزش( 102.000.000.000به مبلغ يكصد و دو ميليارد ) 1390سال 

به مبلغ سيصزد   1396ديوان محاسبات کشور، واگذاري توسط هيات داوري ابطال و مجدداب در سال 

 گذاري شده است.( تومان ارزش383.000.000.000و هشتاد و سه ميليارد )

، يزک  1396ش بيش از سه برابري ارزش شزرکت توسزعه گردشزگري در سزال     عليرغم افزاي

( مترمربعي شرکت واقو در اصفهان که حدود سيصد ميليزارد  22.000قطعه زمين بيست و دو هزار )

( تومززان ارزش داشززته بززه مبلززغ بيسززت و شززش ميليززارد و پانصززد ميليززون   300.000.000.000)

( قلززم از امززوال و 13اسززت. همچنززين حززداقل ) گززذاري شززده ( تومززان ارزش26.500.000.000)

هزاي  ( متر مربو زمزين در اسزتان  263.000هاي شرکت شامل دويست و شصت و سه هزار ) دارايي

اي  ( کيلزوگرم ظزرو  نقزره   600اصفهان، ايالم، گيالن، کرمان، يزد و همدان و بزيش از ششصزد )  

ه است. شايان ذکر است با اعمال لحاظ نشد 1396گذاري سال  موجود در هتل الله تهران در قيمت

 نظارت پيشگيرانه ديوان محاسبات واگذاري شرکت فوی متوقف شده است. 

موارد انحراف از قوانین و مقررات:   -3-2

( مزورد انحزرا  بزا تقزويم ريزالي      1.974هاي دولتي، )شرکت 1396در حسابرسي عملكرد سال 

( تومززان، دويسززت و نززه ميليززون 100.802.000.000.000يكصززد هزززار و هشتصززد و دو ميليززارد )

 ( دالر،16.818.000.000شانزده ميليارد و هشتصد و هجده ميليون ) امارات، ( درهم209.000.000)

( 5.470.000.000پنج ميليارد و رهارصد و هفتاد ميليون ) ( يورو،75.000.000هفتاد و پنج ميليون )

 احصاء گرديده است.  سوييس  ( فرانک82.000هشتاد و دو هزار )وون کره و 

 % مربززوط بززه عززدم رعايززت قززوانين مززالي، محاسززباتي و  61( مززورد انحززرا ، 1.974از تعززداد )
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هاي پرسنلي غيرقزانوني   مربوط به عدم رعايت قوانين و مقررات استخدامي و پرداخت %25معامالتي، 

 ست.هاي دولتي ا % مربوط به عدم رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط با شرکت14و 

هاي دولتیبینی صحیح  بودجه شرکتعدم پیش -3-3

انزد کزه خزود     %، داراي اصالحيه بودجه بوده62هاي دولتي، بيش از ( شرکت از شرکت235تعداد )

 ها در قانون بودجه سنواتي است.  بيني صحيح منابو و مصار  شرکت بيانگر عدم پيش

( شرکت دولتي تحت عنزوان  10تعداد )کل کشور،  1396در پيوست شماره سه قانون بودجه سال 

هززا دو هزززار و بيسززت و دو ميليززارد     ده درج گرديززده کززه در بودجززه آن   هززاي زيززان  شززرکت

بيني شده اسزت. در   زيان از محل منابو عمومي دولت پيش ( تومان بابت کمک2.022.000.000.000)

ان پرداختي توسزط دولزت   زي و مبلغ کمک اند ده گرديده زيان 1396( شرکت در سال 180عمل تعداد )

( تومزان  11.813.000.000.000هاي مذکور بالغ بر يازده هزار و هشتصد و سيزده ميليزارد ) به شرکت

 بوده است.  

ها افزايش داشته و از طر  ديگزر   هاي جاري شرکت ( از يک طر  هزينه8مطابق جدول شماره )

هزاي مهزم از قبيزل     ر پرداخزت منابو بودجه عمومي دولت نظير ماليزات و سزود سزهم دولزت و سزاي     

هاي امور پژوهش شرکتها کاهش قابل مالحظه اي داشزته   بازپرداخت وام و تسهيالت داخلي و هزينه

 است.  
 میلیارد تومانبه  مبالغ -های دولتی  ( عملکرد بودجه اصالحی شرکت8جدول شماره 

 درصد انحراف مبلغ انحرافعملکردبودجه اصالحیقانون عنوان 
-28.705 درآمد  5- 
 های جاری هزینه

80 ای مصارف سرمایه
-3.320 مالیات 60- 

3.155- 45- % سود ویژه50
2.767- 65- سهم دولت -تقسیم سود

-16.545 بازپرداخت  وام وتسهیالت داخلی 54-
-537 هزینه امور پژوهشی )جزئی از هزینه (  77- 

 

 

 بخش چهارم: حسابرسی عملکرد 

هزاي ديزوان    هزاي حاصزل از حسابرسزي    ها و گززارش  در اين بخش مهمترين نتايج رسيدگي

هاي اجرايي و موضوعات با اهميت به شرح زير تقديم  تعدادي از دستگاه محاسبات کشور، مربوط به
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 شود:  نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي مي

 الف( اهم موارد قابل طرح در حوزه بانکها

( قزانون رفزو موانزو توليزد مصزوب      16علي رغم تكليف قانونگزذار در بنزد )الزف( مزاده )     -1

ف اموال مازاد و سهام غيربانكي بانكهزا ظزر  مزدت سزه     در خصوص لزوم تعيين تكلي 1/2/1394

( تاکنون به طزور  9سال و ابالغ بخشنامه شوراي پول و اعتبار، حكم اين بند به شرح جدول شماره )

فرمائيززد از مبلززغ شصززت و پززنج هزززار ميليززارد    کامززل اجرايززي نگرديززده اسززت. مالحظززه مززي  

 هزا،   هزاي بانزک   گزذاري امزوال و دارايزي   بيني شده جهزت وا  ( تومان پيش65.000.000.000.000)

 ( تومان واگذار شده است. 23.000.000.000.000آن معادل بيست و سه هزار ميليارد ) %35صرفاب 

 مبالغ به میلیارد تومان -های بانکها  واگذاری اموال و دارایی( 9جدول شماره 

 درصد تحقق میزان فروش رفته میزان اعالم شده شرح ردیف

 45 13.000 29.000 ازاد بانک هااموال م 1

 27 10.000 36.000 سهام غير بانكي در شرکت هاي وابسته 2

 35 23.000 65.000 جمع

 

با وجود تكاليف قانوني در رفو تعهدات ارزي و ايجاد سامانه هاي ارزي در سزنوات اخيزر،    -2

مزو  سزي ميليزارد و    بررسي ها نشان مي دهد که تا پايان سه ماهه ابتداي سال جزاري معزادل مج  

( دالر و بيست و هشت ميليارد و پانصد و رهزل  30.166.000.000يكصد و شصت و شش ميليون )

( يورو از عملكرد تامين ارز تعيين تكليزف نشزده انزد و در واقزو     28.544.000.000و رهار ميليون )

ده به بانک مرکززي  مستندات مربوط به ورود کاال و يا انجام خدمات ما به ازاي ارز تحويل گرفته ش

هزاي تجزارت    ارايه نشده است. اگر ره قسمتي از اين ارقام مربوط به عدم ارتباط کامل بين سزامانه 

باشزد، لزيكن بايزد گفزت      خارجي در بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمزرك مزي  

وثر بانزک  قسمت عمده اي نيز نشان دهنده عدم ايفاي تعهدات است. اين مهم نيازمند پيگيزري مز  

 باشد.     مرکزي و ساير دستگاههاي متولي امر مي

( درهزم و  1،089،000،000منابو ارزي حداقل مبلغ يک ميليارد و هشزتاد و نزه ميليزون )    -3

( يورو در سنوات گذشته در بانک مسكن ناشزي از اعطزاي تسزهيالت    13،000،000سيزده ميليون )
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ق و تضزامين کزافي کزه تمامزا بزه سرفصزل       ارزي به دليل عزدم اعتبارسزنجي و عزدم اخزذ وثزاي     

 الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است.  مشكوك

( فقره ضمانتنامه به مبلغ يک هزار و دويسزت و شصزت و   177بانک سپه اقدام به صدور ) -4

بزدون انعقزاد قزرارداد بزراي يزک شزرکت نمزوده و         ( تومزان 1.264.000.000.000رهار ميليزارد ) 

باشد و وثايق غيرمنقول شرکت که در ترهين بانک بوده  نويس مي اي ارائه شده عموما پيشقرارداده

( تومزان بزوده اسزت. لزذا در صزدور ايزن       118.000.000.000تنها مبلغ يكصزد و هجزده ميليزارد )   

 ها ضوابط و مقررات بانک مرکزي رعايت نگرديده است. ضمانتنامه

معادل  1396 سال بانک ملي ايران در يردولتيغ اشخاص از مطالبات و اعطايي تسهيالت -5

بزه دليزل عزدم     کزه  است بوده ( تومان122.000.000.000.000يكصد و بيست و دو هزار ميليارد )

اعتبارسززنجي و عززدم اخززذ وثززايق و تضززامين کززافي مبلززغ نززود و دو هزززار و رهارصززد ميليززارد    

 است.  شده تبديل غيرجاري هاي به بدهي ( تومان92.400.000.000.000)

 ب( وزارت جهادکشاورزي 

وزارت  2/2/1394هيززأت وزيززران مززورخ   3921( تصززويبنامه شززماره 2بززر اسززاس مززاده ) 

جهادکشاورزي مكلف به تامين و حفظ ذخاير راهبردي هفت ميليون و هفتصد و هفتاد و سزه هززار   

( تزن،  3.445.000( تن بوده که در عملكرد سزه ميليزون و رهارصزد و رهزل و پزنج )     7.773.000)

% وجود دارد که سهم عمده آن مربوط به کنجاله سويا، جو، گوشت قرمزز و  44انحرا  منفي معادل 

هاي حاکي است که يكصد و پنجاه و رهار هزار و يكصزد و شصزت و هفزت     باشد. بررسي ذرت مي

 ( تن از کاالهاي ذخاير راهبردي نظير برنج، روغن، گندم، ذرت و کنجاله سويا بزه ارزش 154.167)

( تومزان داراي کسزري و يزا امحزاء و     497.000.000.000تقريبي رهارصد و نود و هفزت ميليزارد )  

 منقضي شده است.

 ج( وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

( 2.953.000.000.000بالغ بر دو هزار و نهصد و پنجاه و سه ميليارد ) 1396تا پايان سال  -1
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کزه شزامل هفتصزد و رهزل و شزش ميليزارد        تومان بدهي معزوی حقزوی دولتزي شناسزايي شزده     

باشزد. از جملزه    ( تومان متعلق به ايميدرو و مابقي براي بخش غيردولتزي مزي  746.000.000.000)

داليل تعويق، عدم اهتمام سازمانهاي صمت استاني در اجراي تكاليف مقرر در قانون معادن و ناريز 

% بزدهي معزوی حقزوی دولتزي     78زان بودن جريمه ديرکرد و تضامين است. شايان ذکر اسزت، ميز  

 باشد. ( معدن مي12متعلق به ) 1396معادن تا پايان سال 

برداري از معادن با بدهي بالغ بر  ( مورد پروانه بهره161هاي بعمل آمده تعداد ) طي بررسي -2

( تومان بدون تسويه حساب حقوی دولتي بر خال  مفزاد  66.000.000.000شصت و شش ميليارد )

 ادن تمديد يا منتقل گرديده است.قانون مع

 آراء نمزودن  ماسزبق  به عطف با معادن عالي شوراي معادن، قانون اصالح قانون به استناد -3

 از ( تومزان 681.000.000.000ميليزارد )  ششصزد و هشزتاد و يزک    مبلزغ  کزاهش  بزه  خود، منجزر 

 .باشد مي مفاد قانون مزبور مغاير با که است شده دولت درآمدهاي

 1396لغايزت   1390هزاي   آسكوتک از شرکت هاي زيرمجموعه ايميدرو طي سال شرکت -4

باشد. اين شزرکت علزي رغزم     ( يورو سود خالص مي15.000.000داراي جمعا معادل پانزده ميليون )

 سودده بودن هيچ مبلغي به عنوان سود سهم دولت به خزانه داري کل کشور واريز نكرده است.

بر اساس تفريزغ   1394الي  1392هر از بابت حق انتفا  سنوات گشرکتهاي رادرملو و گل -5

( تومان تا 1.847.000.000.000سالهاي مذکور به ميزان يكهزار و هشتصد و رهل و هفت ميليارد )

( تومان آن بزه  507.000.000.000اند که مبلغ پانصد و هفت ميليارد ) بدهي داشته 1395پايان سال 

( تومزان  100.000.000.000سط ايميدرو وصول شده و يكصد ميليارد )داري، تو جاي واريز به خزانه

% اين مبلغ را نيز بدون مجوز قانوني به ايميزدرو مسزترد   60از آن به خزانه واريز شده و نهايتا خزانه 

 نموده است. 

( تومزان مانزده   4.552.000.000.000بالغ بر رهار هزار و پانصزد و پنجزاه و دو ميليزارد )    -6

ها و اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايزان   ازمان گسترش و نوسازي صنايو ايران از شرکتمطالبات س
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وصول نشده است. همچنين سهم سود دولت توسط شرکتهاي تابعه سازمان گسترش و  1396سال 

باشد که تا پايان  ( تومان مي140.000.000.000نوسازي صنايو ايران بالغ بر يكصد و رهل ميليارد )

 زانه واريز نشده است. به خ 1396سال 

 مشزاهده  ،1396 سزال  واردات ميززان  خصوص ديوان محاسبات در هايبر اساس بررسي -7

( 2.184.000.000بر دو ميليارد و يكصد و هشتاد و رهار ميليزون )  بالغ مدت، اين طي در که گرديد

 فزرش  پارره، فتوکپي، کاغذ شوينده، خميردندان، شامپو، همچون راي، اقالمي واردات صر  دالر،

 فايزل،  کمزد،  قفسزه،  انبزارداري،  تجهيززات  آرزار،  و ابزار پتو، پوشاك، پوش، کف و موکت ماشيني،

 داراي کزه  گردنزد  مزي  تشزكيل  مزواردي  از اقزالم  ايزن  کزه  گرديده مبلمان و ساير اقالم آبگرمكن،

 .باشند مي نيز داخلي مشابه درصد صد کاالهاي

 د( سازمان بنادر و دریانوردي

گزذاري معزادل    ، با جذب سزرمايه 1396 لغايت1390هاي  ي، طي سالدبنادر و دريانور سازمان

قزرارداد   (303)از محل  ( تومان8.967.000.000.000هشت هزار و نهصد و شصت و هفت ميليارد )

گذاري هزد  گزذاري شزده خزود را محقزق       از ميزان سرمايه %55/81توانسته است ميزان  ،منعقده

در سزال  ايزن سزازمان   ، 1396هاي برنامه پنجم توسعه و سال  ت در طول سالنمايد. شايان ذکر اس

از اهدا  خود را محقزق   %66/147ها، معادل  گذاري با جهش قابل مالحظه در جذب سرمايه 1394

اسزت   مورد (121) موارد انحرا  از قوانين و مقررات سازمان، شامل جمو کل. از طرفي نموده است

 باشد.   ميتومان  (152.000.000.000كصد و پنجاه و دو ميليارد )ي معادلکه داراي ارزشي 

 شزده مربزوط بزه بنزدر شزهيد رجزايي اسزتان هرمزگزان بزا           اعزالم  انحرافاتبيشترين ميزان 

باشد. بندر امام خميني)ره( استان خوزستان، بندر انزلي در  ( مي%50)حدود  انحرا مورد  (60)ميزان 

استان سيستان و بلورسزتان بزه ترتيزب داراي بيشزترين مزوارد       استان گيالن و بندر شهيد بهشتي

 . اند هاي بعدي بوده تخلف در رده
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 هاي کشور  ( شرکت مادر تخصصی فرودگاهته

( قززانون وصززول برخززي از درآمززد هززاي دولززت از 87( و )63درآمززدهاي دولززت بابززت مززواد )

( تومزان وصزول   1.309.000.000.000هاي داخلي به مبلغ يكهزار و سيصد و نزه ميليزارد )   ايرالين

( قانون برنامه ششزم توسزعه مبنزي بزر     53نشده است. همچنين به دليل عدم اجراي بند )ب( ماده )

( 251.000.000.000واقعي سازي نرخ خدمات فرودگاهي، مبلغ دويسزت و پنجزاه و يزک ميليزارد )    

 تومان تخفيفات اعطا شده است. 

 و( وزارت راه و شهرسازي 

يكهزززار و يكصززد و هشززتاد و دو ميليزززارد    جمعززاب مبلزززغ   1396لغايززت   1391از سززال   

اعتبار جهت نوسازي بافت هاي فرسوده مصوب گرديده است کزه از  ( تومان 1.182.000.000.000)

%( تخصيص داده شده 44)معادل  تومان (517.000.000.000) ميليارد پانصد و هفدهاين مقدار مبلغ 

 است.

دوازده  هيالت به بافتهاي فرسوده توسط بانكهاي عامزل مبلزغ  تس همچنين در سنوات مذکور،

 مصوب شده اسزت کزه مبلزغ    تومان (12.675.000.000.000) ميلياردهزار و ششصد و هفتاد و پنج 

آن تخصزيص و مبلزغ   ( تومزان  7.176.000.000.000هفت هزار و يكصد و هفتاد و شش ميليزارد ) 

منجر به انعقاد قزراداد  و آن استفاده تومان  (4.071.000.000.000رهار هزار و هفتاد و يک ميليارد )

رهارصد و پنجاه هزار و يكصزد   سهميه مصوب براي تعداد ،لحاظ تعداد واحد اهمچنين ب .شده است

يكصزد و هفتزاد و نزه هززار و رهزار       تعزداد  ،واحد بوده اسزت کزه از ايزن مقزدار    ( 450.102و دو )

يكصد و سي و شش هزار و رهارصد و نزود و پزنج    تعداد اند که نهايتاب واحد معرفي شده( 179.004)

 %( منجر به انعقاد قرارداد شده است.30)معادل  واحد( 136.495)

 ز( وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

ها تابعه حاکي از  بررسي به عمل آمده از عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شرکت

 باشد.   ( مي10موارد نقض به شرح جدول شماره )
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 مبالغ به میلیارد تومان –( موارد انحراف در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 10جدول شماره 

 مبلغ  مستند قانونی موضوع عنوان دستگاه اجرایی ردیف

 عدم واريز وجوه اداره شده به حساب بانک عامل اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت 1
ي موضززو  مصززوبه شززماره نامززه اجرايزز ( آيززين4مززاده )
 70 هيات وزيران 27/3/1396 مورخ هز54388ت/34876

 507 قانون ديوان محاسبات کشور 23بند )هز( ماده  عدم تسويه حساب ها و اسناد دريافتني اقالم راکد سنواتي شرکت ارتباطات زيرساخت 2
 

 ح( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در  %7بزه   1392در سزال   %19سهم پرداختي بيمار از  1396تا  1392هاي  در طول سال -1

 ( آمده است. 11تقليل يافته است. جزئيات در جدول شماره ) 1396سال 

 ( سهم پرداختی بیمار در طرح تحول سالمت 11جدول شماره 
 1396 1395 1394 1393 1392 شرح

 %7 % 6/9 %6/8 %13/8 %19 کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

 %3 %3 %3 %3 %17 ترویج زایمان طبیعی

 حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند
این بسته ابالغ شده است لیکن بدلیل عدم تخصیص عملیاتی نشدد و صدرًاخ خددما     

 بسته کاهش میزان پرداختی را دریاًت می نمایند

 

سه هززار و هشتصزد ميليزارد     بالغ برهاي پيشگيرانه ديوان محاسبات،  در راستاي سياست -2

سزهام شزرکت    ٪15تومان بابت اصل و منافو نقدي و غيرنقدي حاصل از ( 3.800.000.000.000)

اصفهان به وزارت بهداشت، درمان و آمزوزش پزشزكي برگشزت داده شزد و از توزيزو      پااليش نفت 

 هاي علوم پزشكي جلوگيري به عمل آمد. مجدد اين منابو بين دانشگاه

 ميليزارد هشزتاد   بزالغ بزر  ذکور هيچگونه اقدامي جهت تعيين تكليزف و اسزترداد   وزارت م -3

شرکت تعزاوني کارکنزان سزتادي وزارت بهداشزت، درمزان و      به تومان بدهي  (80.000.000.000)

به عمل % سهام شرکت پااليش نفت اصفهان 15بخشي از عوايد حاصل از موضو  آموزش پزشكي 

 نياورده است. 

منزدي آنزان از    شناسايي افراد به منظور تعيزين ميززان بهزره   ر در راستاي وزارت صدرالذک -4

 سالمت، اقدامي براي اجراي آزمون وسو معمول نداشته است. خدمات بيمه 
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 هاي بازنشستگی ط( صندوق

 هاي بازنشستگي مشخص گرديد:  در بررسي عملكرد صندوی

هاي مذکور،  و ساير صندویهاي بازنشستگي کشوري، سازمان تأمين اجتماعي  در صندوی -1

دريافزت از بزيش از يزک صزندوی     قوانين ممنوعيت تصدي بيش از يک شزغل و ممنوعيزت   عمدتاب 

 شود.  هاي تابعه و زيرمجموعه آنان رعايت نمي توسط بعضي از اعضاي هيأت مديره شرکت

سزود  ( تومان سهم 4.154.000.000.000مبلغ رهارهزار و يكصد و پنجاه و رهار ميليارد ) -2

 هاي تابعه و زير مجموعه صندوی، پرداخت نشده است. سهام صندوی بازنشستگي در شرکت

هزاي زيرمجموعزه از    مانده مطالبات صندوی بازنشستگي کشزوري بزه واسزطه هلزدين      -3

( تومزان، بزه نزرخ    1.500.000.000.000اشخاص حقيقي و حقوقي، بالغ بر يكهزار و پانصد ميليارد )

 باشد که تاکنون وصول نگرديده است. ميتاريخ ايجاد بدهي، 

مانده مطالبات صندوی بيمه اجتماعي، روستائيان و عشاير از اشخاص حقيقزي و حقزوقي،    -4

( تومان مي باشد کزه تزاکنون   2.136.000.000.000بالغ بر دو هزار و يكصد و سي و شش ميليارد )

 وصول نگرديده است.

يان و عشاير به دليل عدم رعايت سقف اعتبارات صندوی بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائ -5

( تومزان  871.000.000.000خود و ايجاد تعهد مازاد بر اعتبار، مبلغ هشتصد و هفتاد و يک ميليارد )

 به حساب بدهكاري دولت منظور نموده است. 

اجتماعي )شستا( با ديوان محاسزبات و  گذاري سازمان تأمين  عدم همكاري شرکت سرمايه -6

ويي به درخواست ارائزه اطالعزات و مزدارك مزالي، جهزت رسزيدگي بزه دادسزراي ديزوان          پاسخگ

 محاسبات، ارسال گرديده است.

 بخش پنجم: پیشنهادهایی براي وضع برخی احکام قانونی 

شزده   بينزي  با توجه به اطالعات مستخرجه از گزارش تفريغ بودجه سنوات اخير، ارقام پيش -1

ها مغايرت دارد. لذا پيشزنهاد   لياتي با ارقام واقعي عملكرد اين معافيتهاي گمرکي و ما براي معافيت
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، مزورد   هاي فوی بيني معافيت شود بر اساس اطالعات گزارش تفريغ بودجه، ارقام مربوط به پيش مي

هزاي گمرکزي    بيني معافيت بازنگري قرار گرفته و مبالغ واقعي درج شود. به عنوان مثال ميزان پيش

باشد در  ( تومان مي600.000.000.000کل کشور مبلغ ششصد ميليارد ) 1396ه سال در قانون بودج

( تومزان  4.366.000.000.000حاليكه در عمل مبلغ رهار هزار و سيصد و شصت و شزش ميليزارد )  

 معافيت در سال مذکور اعطاء شده است. 

هزا، عزدم ارائزه     ت به منظور جلوگيري از فرار مالياتي، در بخش احكام کيفري قانون ماليزا  -2

 اطالعات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان امور مالياتي، جرم انگاري شود. 

هاي درآمدي فاقد عملكرد  هاي اخير، تعدادي از رديف بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال -3

گزردد   شزود. پيشزنهاد مزي    بوده، ليكن هرساله مفاد احكام مربوط به آنها، در قوانين بودجه تكرار مي

 هاي مذکور حذ  شوند.  اي، رديف براي واقعي نمودن ارقام درآمدهاي بودجه

هاي دولتي، ناشزي از   انضباطي حاکم بر شرکت توجهي از بي قابل  با عنايت به اينكه بخش -4

شزود   ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است، لذا پيشزنهاد مزي  2عموميت و اطالی ماده )

هزاي مزذکور    گزذاري شزرکت   هزاي سزرمايه   ر اين ماده به نحوي که کاهش هزينهاصالحات الزم د

 ممنو  شود، معمول گردد. 

هزاي ارزي   ( قزوانين بودجزه سزنواتي، درآمزدها و هزينزه     3از آنجا که در پيوست شزماره )  -5

کاهزد، لزذا پيشزنهاد     اي مي شود و اين امر از شفافيت بودجه هاي دولتي به تفكيک درج نمي شرکت

هزاي دولتزي در    هزاي ارزي شزرکت   بيني قانوني الزم مبني بر درج درآمزدها و هزينزه   شود پيش مي

 پيوست مذکور، به عمل آيد. 

نشزده بزه    ها بر اساس قوانين و مقررات خاص مجاز به انتقال مانده وجوه مصزر   دانشگاه -6

قال مانده به سزال بعزد، از   اي، با انت باشند، مطابق گزارش تفريغ بودجه، در موارد عديده سال بعد مي

نمايند کزه بزا اهزدا      هزينه وجه در محل مقرر خودداري نموده و منابو مذکور را صر  اموري مي

شود، در قوانين مربزوط اصزالحات الزم    گذار مطابقت ندارد. براي رفو اين مشكل پيشنهاد مي قانون
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عزد در غيزر محزل مربزوط توسزط      براي ممانعت از اين امر معمول و هزينه وجوه انتقالي به سزال ب 

 ها، ممنو  شود.  دانشگاه

با عنايت به پيگيري اين ديوان در خصوص نحوه اجراي مصوبه شوراي عزالي همزاهنگي    -7

( واحد درصد از سهم 12سازي ) موضو  ذخيره 26/4/1397/م مورخ 97-11830اقتصادي به شماره 

ضزروري کشزور در شزرايط نزامطلوب و     درصدي منابو ارزي صندوی توسعه ملي براي نيازهاي  32

شزود  اوالب حسزاب    نگهداري آن در حساب مخصوص، به منظور اعمال شفافيت مالي پيشزنهاد مزي  

% در آن نگهزداري گزردد. ثانيزاب    12مخصوص به نام صندوی توسعه ملزي افتتزاح گرديزده و سزهم     

يرد. الزم است سزهم  برداشت از حساب مذکور به حكم قانون و پس از اخذ مجوزهاي الزم انجام گ

 مذکور به عنوان بازگشت از منابو صندوی تلقي نشود.

نظر به نقش انكارناپذير تنظيم بودجه بر مبناي عملكزرد در وصزول بزه موقزو درآمزدها و       -8

هزاي مربزوط بزه تهيزه و      مصر  بهينه منابو، ضرورت دارد حكم قانوني الزم متضمن الزام سازمان

ها و معيارهاي نظام مذکور و تنظيم موافقتنامزه   د، بر اساس شاخصتصويب بودجه بر مبناي عملكر

اجراهاي صزريح بزراي عزدم      هاي عملكردي و وضو ضمانت هاي اجرايي بر اساس شاخص دستگاه

 بيني شود.   اجراي آن پيش

در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که بـا   

نظـر   اند و نیز از حوصـله و دقـت   در تهیه این گزارش نقش آفرینی نموده سعی و تالش وافر

 شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسالمی تشکر نمایم.

 ا... و برکاتهوالسالم علیکم و الرحمه

 1397بهمن ماه 


