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 بسمه تعالی

 مقدمه:

بینی منابع و  پیشساله دولت که در آن  طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک

 گیرد. ها و تحقق اهداف صورت می برآورد مصارف جهت اجراي سیاست

 بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است. موضوع پیش 2بنابراین بودجه بر 

بینی دولت در منابع و مصارف بودجه  % در پیش96مستند به ارقام رسمی بیش از  1395در حالی که در سال 

یابی به اهداف  دست 1395المللی در سال  تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین

ثبت مافزایش اشتغال و کالن اقتصادي در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، 

داف اقتصاد مقاومتی هغیر نفتی بر واردات و .... که از ا تشدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرا

بوده عملی شده است متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شوراي اسالمی که در 

یل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ارائه شده است به دل 1395قالب گزارش تفریغ بودجه 

ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در 

هاي مستشاري و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش  دادستان دیوان محاسبات و هیات

است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در  شدهخارجی  هاي اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه

ها و تنویر افکار  قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت 34راستاي وظایف نظارتی خود طبق ماده 

 نماید: عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می

 

 اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گازایراد ها و  -الف
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میلیارد تومان براي سرمایه گذاري در  5000عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت  -

 ):1طرحهاي نفت و گاز با اولویت میادین مشترك موضوع بند (ج) تبصره (

 

ار اوراق مالی براي تامین منابع راهی از آنجا که انتشثانیاً اوالً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. 

پر هزینه است همواره این روش بعنوان آخرین راهکار از سوي دولت براي تامین منابع مالی مورد 

 استفاده قرار می گیرد. 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  12از ظرفیتهاي ماده شرکت نفت با توجه به استفاده مناسب 

درصد خود ،  5/14و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم  ارتقاي نظام مالی کشور

نیاز مالی  1395براي توسعه میادین مشترك علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال 

که عملکرد بهره برداري و تولید از  بود  طرحهاي توسعه اي میادین مشترك نفت و گاز براورده شده

 می باشد.  آن میادین موید این امر

ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه  دیوان مورد اشارهالزم به ذکر است محدودیت 

و موارد پیمانکاري می باشد. از خارج در حیطه مشکالت تامین کاالهاي خاص این محدودیت ها 

تعهدات بدهیها و صرفا به ، اوراق مالی منتشر می شد چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاما 

 .افزوده می شدوزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، 
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 میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه: 11479عدم واریز  -

بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داریکل کشور در مقطع ده توافق شده بر اساس ساز و کار اولیه 

یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله  تمامی سهم هر 1395ماهه ابتداي سال 

به مستقیماً افزوده، مالیات و سود سهام شرکتها، سهم هدفمندي و ...  عوارض و مالیات بر ارزش

بعنوان حسابرس و بازرس سازمان حسابرسی  در این راستانزد خزانه واریز شده است  هاحساب آن

 اعالم نکرده است. را نیز مغایرتیقانونی این شرکت 

به حساب  ، مبدا وصول از مشتریانهمان تمامی درآمدهاي آن شرکت از نیز دو ماه انتهاي سال  در

  نه نزد بانک مرکزي واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.خزا

 

نفت ایران  میلیارد تومان وجوه واریزي خوراك پتروشیمی ها توسط شرکت ملی 4479عدم واریز  -

 به خزانه:

اگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده هاي نفتی می باشد در عین 

حال براي رفع نیاز هاي مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می کند. در 

واردات این  وجوه ارزي کشوربنا به محدودیت هاي تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال  95سال 

 فراورده ها با مشکل مواجه شد.دولت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود.  بر این اساس 

خوراك پتروشیمی به واردات صادرات وجوه حاصل از بخشی از با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادي، 

ته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت اختصاص یاف ز کشور (بنزین)فراورده هاي نفتی مورد نیا

کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه 

 تخلفی وجود نداشته است.
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میلیارد تومان شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران بابت خوراك  7202بدهی  -

 تحویلی به پاالیشگاهها :

قانون  1ماده گردش مالی و تعدد تراکنش هاي مالی در حوزه مبادالت نفتی به استناد  بنا به حجم

) و آیین نامه اجرایی 2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (

ضمن مقادیر، قیمتها و تمامی تعهدات و هزینه هاي مربوط به فروش داخلی  همواره مربوطه،

 حسابرسی می شود و متعاقباً نفت خام و میعانات گازي تحویلی به پاالیشگاهها، فرآورده هاي نفتی و

کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور 

در بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می شود. بدیهی است  تمامی گزاراشات مربوطه را بررسی و

صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراك تحویلی به پاالیشگاهها و فرآورده هاي نفتی 

دریافتی از پاالیشگاهها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می گردد. که با توجه به زمانبر 

رسی تسویه حسابهاي مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حساببودن فرآیند 

ها و تسویه حسابها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می 

 توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.

 

عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندي حاصل از فروش داخلی فرآورده هاي نفتی  -

 و گاز طبیعی:

ور و خزانه تمامی درآمدهاي حاصل از فروش داخلی بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهاي مذک

فرآورده هاي نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه  با اطالع خزانه داري کل واریز می 

گردید که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندي مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازي 
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طی دو ماه انتهاي سال تمامی درآمدهاي آن شرکت از یارانه ها واریز نموده اند. شایان ذکر است 

د بانک مرکزي واریز شده است که شرح آن در بند هاي مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نز

  فوق بیان شده است.
 

جهت مصارف  1395قانون بودجه سال  )1میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره ( 370جابجایی  -

 و پخش فرآورده هاي نفتی ایران: جاري شرکت ملی پاالیش

هاي نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگري در کشور باید  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

بدهی معوق مالیات خود را به موقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، 

را تسویه نکرده بود. سازمان امور  ،1392تا  1388به سازمان امور مالیاتی طی سالهاي  خودشرکت 

 1395در انتهاي سال را مسدود نمود حسابهاي آن شرکت  مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود،

. از کردبرداشت و به خزانه داري کل کشور واریز  مطالبات مالیاتی خود را از این طریق بخشی از 

 مقادیر عمل شده می باشد.مبناي  ،ین رو منابع در اختیار جهت اجراي بند قانونی فوق الذکرا

آنچه در گزارش دیوان منعکس در خصوص گردش منابع مالی نفت و با توجه به موارد فوق الذکر 

فراورده هاي نفتی بیان گردید و با مصاحبه هاي بعدي به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه 

آنجا که امور  گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاههاي اجرایی از

ها مانع و مشکل اجرایی روبرو می شوند اء با صدتمهید نمایند و در مسیر اجر اجرایی کشور را باید

هترین ناگزیر می شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین راهکار و ب

قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و گفتار و مصاحبه و  در روش را انتخاب کنند .

کامال اشتباه کشور اطالق متخلف ترین شرکت ها به شرکت هاي نفت و گاز چگونگی ثبت حسابها، 

 می باشد. اساس پایه و و بی
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 سعه ملیایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق تو -ب

 

 میلیون دالر سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی: 128عدم واریز  -

ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امري بدیهی  ود اختالف حسابجدر مبادالت و معامالت بین المللی و

عودت بخشی از مبالع  مبنی بربا توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و راي صادره، است. 

این امر ،  1396و  1395اخذ شده از طرف خارجی در سالهاي مورد دعوي با گاز صادراتی طی سال 

ندوق توسعه ملی شده راتی هر یک از ذینفعان از جمله صمنجر به عودت منابع حاصل از گاز صاد

ق مذکور لحاظ است که به نظر می رسد دیوان محاسبات راي صادره را در محاسبات سهم صندو

 نکرده است. 

 

 میلیون دالر سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده هاي نفتی: 1048عدم واریز  -          

 

کل کشور که قانون موخر در زمینه سهم  1395) قانون بودجه سال 1تبصره ( با توجه به بند (ب)

وکربوري می باشد، سهم صندوق صندوق توسعه براي هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي  13از صادرات فرآورده هاي نفتی بر اساس سازوکار ماده 

نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پاالیشگاههایی که 

اقدام و  فرآورده هاي مازاد بر نیاز  ضمن پرداخت نقدي یا اعتبار اسنادي بهاي خوراك تحویلی 

داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پاالیشگاههاي 

داخلی نسبت به پرداخت نقدي و یا اعتبار اسنادي بهاي خوراك تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم 

علق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به صندوق توسعه به صادرات فرآورده هاي نفتی ت

 حساب خزانه داري کل کشور واریز شده است.
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 ایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه ها -ج

 

 رااز افراد یارانه نقد بگیر چهار میلیون و هشتصد هزار نفر  1395دولت در سالهاي اخیر تقریبا تا پایان سال 

حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده 

کما اینکه در گزارش دیوان  است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات الزم را انحام خواهد داد.

 محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره گردیده است.

الزم به توضیح است که  با توجه به اینکه منابع  ،الزم به طرح بهداشت سالمت در خصوص عدم پرداخت

می نه نقدي و غیر نقدي خانوارها را تکافوي پرداختهاي یاراصرفا حاصل از اصالح قیمت حاملهاي  انرژي 

ساس لیکن بر ا ه شد.میلیارد تومان براي طرح سالمت اختصاص داد 500داد لذا از محل منابع مذکور تنها 

میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی براي تکالیف  3500بالغ بر  95قانون بودجه سال  14متن صریح تبصره 

اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم  بر این اساس. و پرداخت گردیدطرح تحول سالمت تخصیص 

 باشد.پرداخت به طرح تحول سالمت و افزایش بدهی هاي دولت بابت طرح مذکور صحیح نمی 

 

 ایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسالمی -د

 

قانون اصالح قانون بودجه مبنی بر  37و  36ار در قالب تبصره هاي گز اجازه قانون اخذبا  1395در سال  - 1

هزار میلیارد تومان سقف اولیه   40هزار میلیارد تومان (عالوه بر  48اجازه انتشار اوراق مالی اسالمی تا سقف 

اري ها و انتشار اوراق مالی در قانون بودجه)  براي بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرد
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هزار میلیارد تومان انواع اوراق  54و تسویه بخشی از بدهی هاي سازمان بیمه سالمت ایران، در مجموع 

 درصد اجازه قانونی یاد شده می باشد.  61استفاده از فقط مالی انتشار یافت که به معناي 

 ه است که:انجام شد 1395هزار میلیارد تومان تملک دارایی  مالی در سال  34در مجموع -2

 است و فراتر از آن نیست. 1395هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال  207اوالً این رقم در سقف   -

کل کشور مقرر شده  1395) پیوست قانون اصالح قانون بودجه سال 2ثانیاً با توجه به جدول شماره ( -

ماهیت تملک دارایی  )  فارغ از37و  36بود ثبت حسابداري تسویه بدهی دولت (موضوع تبصره هاي 

در گزارش ارایه شده نیز  .مالی انجام شود یمالی یا سرمایه اي آن در سرفصل اعتبارات تملک دارای

که  ه استشد گیريصرفاً مقایسه بین ثبت هاي حسابداري انجام شده صورت گرفته است و نتیجه 

 .نادرست است نتیجه گیريکه این  درصد انجام شده است 149تملک دارایی هاي مالی 

ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معناي بازپرداخت بدهی ها ي قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق   -

که  )و نظایر این می باشدداخلی و خارجی مالی، بازپرداخت اصل وام ها و تسهیالت دریافتی 

 ر بازپرداخت ها دارد.افزایش آن بر خالف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد د

تامین مالی دولت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خالف آنچه که آینده فروشی عنوان شده -3

است در شرایطی که دولت خود را ملزم به بازپرداخت به موقع بدهی ها می داند و همچنین از شاخص ها و 

شد بدهی ها از نرخ رشد درآمدهاي آتی فراتر نمی رود، نسبت هاي بدهی خود مراقبت می نماید و نرخ ر

ی الامري کامالً پسندیده می باشداهتمام دولت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق م

دولت و هم مراقبت از شاخص پایداري (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این 

استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال  الزام قانون درا توجه به ادعاهاست.شایان ذکر است ب

بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداري ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزي و  بابتگذشته 
8 
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پرداخت بهاي گندم و محصوالت کشاورزي از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سالمت مصرف شده است، به 

استفاده کرد زیرا هم نسبت به  قانونی عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را براي این ابزار تامین مالیهیچ 

با تسریع در اتمام طرح هاي نیمه تمام موجب کاهش هزینه ها بازپرداخت بدهی ها اقدام شده است و هم 

. و قتصاد مقاومتی شده استو اجراي سیاستهاي ا ، بسط و تعمیق بازار سرمایهباعث تحرك در بخش تولید

و ارتقاء سالمت  سرمایه انسانی ،تولیدي هاي زیربناي، دربخشدر واقع سرمایه گذاري براي نسلهاي آینده 

که با  گردد گذاریهاي خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می که این سرمایه بوده است. جامعه 

 باشد. توجه به مجوز هاي قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه می

 

 ایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوري و شکوفایی -ـ ه

 

 در انتهاي سال 95عدم توجه به دریافت سرمایه سال  -1

 حدود، 1395هاي ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه سرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش

تواند میلیارد تومان در روزهاي پایانی سال، نمی 599میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت  1423

، لحاظ شود. لذا )کرده استکه باید در ظرف دو هفته استفاده می(قانوناً به عنوان بخشی از سرمایه صندوق 

تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی 2033قم بیان شده ر

 دریافتی و زمان آن ارائه دهد.

 

 عدم توجه به اسناد باالدستی و تکالیف قانونی صندوق -2

ت؛ ولی گذاري براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده اسگزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت سپرده

با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و  4به کل فصل دوم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از ماده 

گذاري و جذب و هدایت به نحوه ارائه خدمات، از محل سپرده 6به منابع مالی پرداخته و در ماده  5در ماده 
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اي که با ن اجرایی صندوق براساس اساسنامه. بدیهی است مدیرانشده استها اشاره کامل منابع بانک

تصویب در دو دولت (دهم و یازدهم) و شوراي نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده 

ها کامالً ها در بانکگذاري تعهدات نگهداشته شده شرکتاست، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و سپرده

 صحیح بوده است.

 

 هاي جاري و زیرساختمحل تامین هزینهعدم توجه به  -3

اي در بودجه سالیانه کشور ندارد، همچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوري و شکوفایی ردیف بودجه هزینه

ها و از سود سپرده اي براي اموال و داراییهاي مورد نیاز، باید از منابع سرمایهبراي اداره و تامین زیرساخت

عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است هاي بانکی براي هزینه

هاي اداره شده و بنابراین به هزینهاي صندوق باید به چه نحو اداره میکه با توجه به عدم وجود ردیف هزینه

-ها تامین شدههاي صندوق که از رقم سرمایه و سود سپردهصندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه

 اند، عبارتند از:

 طبقه از مجتمع شکوفایی) 4اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل  -3-1

 هاي عملیاتیهزینه -3-2

 هاي غیرعملیاتیهزینه -3-3

 

 گذاريعدم توجه به راهکار جایگزین سپرده -4

بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که  ،توان در گاوصندوق نگهداري کردصندوق را که نمی منابع مالی

توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیالت دادن در می

ها منابعی را از خود باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و عالوه بر آن با تعامل با بانکغیاب ردیف بودجه جاري می
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 266میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و  1200بنیان جذب کرد که تاکنون هاي دانشها براي شرکتبانک

 میلیارد تومان استفاده شده است.

 بندي مالیجمع -5

تعهدات) جمع مصوبات و  799پرداختی و  758میلیارد تومان ( 1557میلیارد تومان تا آن زمان  2033از مبلغ 

اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز  %109ها بوده است. بنابراین ها و زیرساختدیگر هزینه

میلیارد  1200% اشتباه است و عالوه بر آن 25هاي بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و سود سپرده

 میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است. 266تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که 

 

 

 پرداخت و تعهداتعدم توجه به آمار واقعی  -6

میلیارد تومان به شرح زیر به  1557، مبلغ 95میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند  1433در مقابل مبلغ 

بینی دریافت بخش بنیان پرداخت و یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیشهاي دانششرکت

هاي بانکی، کامالً شد) و همچنین سود سپرده (که در اسفند محقق 95دیگري از سرمایه صندوق در سال 

دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدي را به صورت توجیه پذیر بوده و نشان می

 اند.کامل لحاظ ننموده

 میلیارد تومان  758پرداخت بابت مصوبات صندوق:  -6-1

 میلیارد تومان  599تعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیالت مصوب  -6-2

 میلیارد تومان  200تعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق  -6-3

 

ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین بنیان باید تا سالهاي دانشسرمایه صندوق بعنوان تأمین مالی طرح

 بنیان تداوم پیدا کند.هاي دانشنباید در طی چندسال به پایان برسد و باید بصورت چرخشی بین شرکت
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میلیارد تومان، ارقام تعهدي است که صندوق  799بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل 

 نماید:گذاري تعهدي خود به شکل زیر استفاده میموظف به نگهداشت تعهد براي آنها بوده و از ارقام سپرده

  ه  5و  4اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بندساسنامها 5ماد 

 ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد باالدست اهرمی کردن منابع صندوق نزد بانک 

 (به غیر از نگهداشت به صورت نقد در صندوق) حفظ منابع مالی 

 

 آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق -7

بنیان، توانسته عاونی دانشهاي خصوصی و تصندوق نوآوري و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت

 اندازي نماید:است، سه موج بزرگ در کشور راه

-درصد از شرکت 75بنیان. تاکنون بیش از هاي دانششرکت 2500از  گسترده حمایت موج -7-1

 اند.بنیان از تسهیالت و خدمات صندوق استفاده کردههاي دانش

هاي زیستی، فناوري شامل هاي برتر مورد توجه بخش خصوصیموج حمایت از فناوري -7-2

 افزار و الکترونیک و کنترلافزار و رایانه و سختاطالعات و نرم

 سازي شبکه همکارانسازي و فعالموج شبکه -7-3
 

میلیارد تومان  350اند که از آنها طرح با موفقیت خاتمه یافته 843شرکت، تعداد  2500از طرف دیگر از میان 

 حمایت مالی نموده است.
 

خصوص عملکرد تبصره هاي ماده واحده قانون  اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در ایراد ها و -و

 بودجه سال
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ن فرایند هاي یتسهیل و تبیسو  از یکتبصره هاي قوانین بودجه  ماهیت وجودي اساسی ونقش  -

 و مصارف است که عمدتا در قالب منابع يآور تکالیف الزام واحکام  سوي دیگر و استبودجه  ياجرا

 اي تبلور پیدا کرده است. هاي بودجه مندرج در جداول و ردیف

و  صورت شکلی و صرفا در مورد احکام کش و به اینکه بدون معیارهاي مشخص و فقط بایک خط -

و حتی توجه به وزن و اثرگذاري احکام شود اعداد و ارقام مبادرت به ارائه به صورت کمی  ها تبصره

 .تواند گمراه کننده باشد حتی میاظهار نظري ناقص و صورت نگیرد 

مورد از آنها  25تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهاي مرتبط با آن  34در یک بررسی اجمالی از  -

بودن  فراهماند متناسب با  مختار بوده نیز هاي اجرایی دستگاهاجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. 

 د. نقرار دهاقدام مورد ها و احکام را  پذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره و امکانمالی شرایط 

ید متناسب با بینی شده است که تحقق آن با پیش داف کمیهها ا احکام و تبصره دیگر در برخی از -

و این امر جستجو کرد هاي مختلف قانون بودجه  بینی شده در جداول و ردیف منابع پیشتحقق 

و ) بیان شده است که در اهداف و تکالیف 2قانون الحاق ( 28ماده  "د"صراحت در مفاد بند  به

متناسب با اعتبار یر منابع و در حدود ابالغ و تخصیص اها و س وظایف محوله در حدود وصول درآمد

دالیل وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارایه  وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به

ترین اصل چهار عمل  ساده که حتی با به طوري .نمودعقالیی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی 

در ستون آخر به صورت درصدي بیان شده  9اصلی ریاضی وقتی که سهم اقالم مندرج در جدول 

 درصد است یعنی حتی یک درصدگیري ساده هم ایراد دارد. 112است جمع اقالم 

 ها، از عملکرد تبصره شکلی و بدون بررسی کارشناسی ،فاحششتباهات او مملو از  هطرف لذا بیان یک

اي پر نقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان  ، کاري غیر حرفهمرتبطاحکام و بندهاي 
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متناسب با منابع  95هاي اجرایی در سال  این درحالی است که کلیه دستگاه عموم گردیده است و 

اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام  تحقق یافته و در

 نموده اند.

ایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهاي  -ز

 اختصاصی

 

سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ  1395ماده واحده قانون بودجه سال  1بر اساس جدول شماره 

میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است  410،957،946بر 

درصد مبلغ مذکور وصول گردیده است. در گزارش  5/75میلیون ریال یعنی حدود  310،639،000

درصد  5/75دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل 

درصد درآمد هاي  25وقتی که  کند ینمهیچ عقل سلیمی تایید  ت فلذااس مبلغ مصوب قانون بوده

نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب پیدا اختصاصی مصوب تحقق 

نماید. لذا ادعاي خالف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض می باشد.هر 

نافذ بوده است  1395قانون برنامه پنجم که در سال  224بند (م) ماده  2چند بر اساس جز 

ها و موسسات آموزش عالی و  که مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه است ار این اختیار را دادهزگ قانون

بینی شده است حسب  نظور در قوانین بودجه سنواتی پیشپژوهشی در سقف اعتباراتی که براي این م

بر اساس جدول بعالوه  درآمد کسب کرده است اختصاص یابد. مورد به همان دانشگاه و موسسه که

هزار  41095ی دولت صمنابع درآمدهاي اختصا 1395) خالصه بودجه کل کشور در سال 1شماره (

این در حالی است  مصوب گردیده است.هزار میلیارد تومان  41095نیز آن میلیارد تومان و مصارف 

و در هزار میلیارد تومانی  41134منابع اختصاصی  دیوان محاسباتگزارش  1که جدول شماره 
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درصد منابع را  97هزرا میلیارد تومان یعنی  39934پیش بینی مصارف اختصاصی  5شماره  جدول

دیوان محاسبات تایید نموده است که دولت از منابع اختصاصی  ،نشان داده است. لذا در همین جدول

درصد آن  79هزار میلیارد تومان معادل  31566عمل درصد پیش بینی داشته است و در  97حداکثر 

بودن ادعاي دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیر  اشتباهمصرف شده است و این مسئله در واقع 

که در گزارش دیوان محاسبات در دو جدول  قانونی منابع درآمد هاي اختصاصی را نشان می دهد.

 فوق الذکر به وضوح نمایان است.

 

 اي اعتبارات تملک دارایی سرمایهایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص  -ح

اي براي اجراي  میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه 42000حدود  1395در سال  -

 است. مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده هاي عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین طرح

میلیارد  35000فقط به  1395سال  گزارش تفریغ بودجهموضوع خالصه ارش دیوان محاسبات در گز

میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک  10000تومان آن اشاره گردیده است و ظاهرا به پرداخت 

اي پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان  هاي تملک سرمایه دارایی مالی که به طرح

 و ثبت حسابداري بودجه از مفاهیم بودجه بیشتر شکلیدیوان محاسبات کرد و تحلیل دهد که روی می

اند که این امر یا ناشی از فقدان اطالعات و یا  اي عملکرد توجه نکردهومحتبه و اصال است بوده 

 باشد. اي و کارشناسی می هاي حرفه زیرپاگذاشتن رسالت

 

وابستگی بودجه به عواید و ایراد ها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی  -ط

 حاصل از نفت
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استفاده نموده است که این رقم در سال  میلیارد دالر از عواید نفت 61عا مجمو 1390دولت در سال  -

 افته استمیلیارد دالر کاهش ی 23.7به  1395میلیارد دالر و در سال  30.1به  1392

دیوان محاسبات اصوال باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق  -

تحت  1395بت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال نسهرگونه انحراف مشاهده داده و در صورت 

 28صفحه   1395ت در سال هاي دول ) خالصه درآمدها و هزینه2عنوان تراز عملیاتی در جدول شماره (

 ه است بالغ بر ماده واحده ، توسط مجلس شوراي اسالمی تصویب و براي اجراء به دولت ابالغ گردید

همین حدود اتفاق افتاده است. این  تقریبا 1395که در عملکرد سال  باشد. هزار میلیارد تومان می 3/53

درصد رشد کرده  4.8بطور متوسط ساالنه  1395تا  1392عواید نفتی دولت در سال در حالی است که 

درصد رشد نموده است. در نتیجه سهم  24.2اما درآمد عمومی دولت در این دوره بطور متوسط ساالنه 

 26.2و به  1392درصد در سال  43.6به  1390درصد در سال  52.1عواید نفتی از منابع عمومی از 

کاهش شدید وابستگی بودجه دولت به نفت را داد. که نشان از  کاهش یافته است. 1395درصد در سال 

که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد بیان شد در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی  اما

 مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهاي ذیل اشاره می نماییم.

درصد بیشتر از  4.5ت بطور متوسط ساالنه درآمد عمومی دول 1395الی  1392هاي  در طی سال -

اي رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده  اعتبارات هزینه

و  1392درصد در سال  57اي که نسبت درآمدهاي عمومی به اعتبارات هزینه اي از  است بگونه

 افزایش یافته است. 1395درصد در سال  71نهایتا به 

در صد در سال  21به  1392درصد در سال  30ین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از همچن -

 کاهش یافته است. 1395
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واقعیتهاي که عمال اتفاق  مذکور و هاي نسبتکالن و  هاي شاخصهمچنانکه مالحظه می شود بر اساس 

و همچنین کنترل تراز  از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی 1395دولت در سال است   افتاده

  .عملیاتی بسیار موفق عمل نموده است

 

 اي ایرادها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه -ي

 

 ) 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 28ماده  "م"بند  مطابق

قانون  10منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده از محل  1395هاي انجام شده در سال  کلیه هزینه -

 قانون مدیریت بحران کشور بوده است. 12تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

لذا هرگونه اظهار نظر در خصوص اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق 

به  10ي از وقوع حوادث غیر مترقبه را در ماده گیر الذکر صورت گیرد از جمله قانون گذار امر پیش

 تصریح نموده است طور شفاف 

مطابقت مستقیم با متن ساخت ابنیه و طرح هاي زیر بنایی ، لذا اقدامات دولت براي تامین آب شرب

در خصوص و تفسیر واقعی استنباط انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که صریح قانون دارد 

 و اظهار نظر و مصاحبه هاي خود نماید.ارزیابی مالك مباحث قانونی 

  اقتصادبا  1395انطباق بودجه سال ایرادها و اشکاالت گزارش دیوان محاسبات در خصوص  -ك

 مقاومتی

از اقتصاد  1395با عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال 

است که توسط مقام  سیاست کلی 24اي از  مقاومتی مجموعهشویم،  اقتصاد  مقاومتی متذکر می
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ها از جمله  به سه قوه ابالغ شد. دولت نیز در تمامی زمینه 1392معظم رهبري در بهمن ماه سال 

هاي کلی اقتصاد  سیاست مضامینبه کمک مجلس شوراي اسالمی  1395سال بودجه قانون 

و در نتیجه عملیاتی شدن اجراي  1395ه در سال اي ک مقاومتی را به اجرا در آورده است به گونه

هاي مختلف بوده ایم که  هاي چشمگیري در حوزه بودجه مبتنی بر این سیاست ها شاهد موفقییت

  :برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد

درصدي (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز  6.2درصدي (با نفت) و  10.8رشد اقتصادي  -

 ).1395ان در سال آمار ایر

 1395درصد) در پایان سال  9کنترل و کاهش نرخ تورم  و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی ( -

  2016در سال  6به رتبه  2013در سال  7کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از  -

 مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیري از نوسانات شدید -

 1395میلیون دالر در سال  246مثبت تراز  تجاري کشور به میزان تداوم روند  -

 -3.09به حدود  1392میلیارد دالر در سال  -8.1بهبود تراز  تجاري کشاورزي و غذا از حدود  -

 1395میلیارد دالر در سال 

هزار تن در سال  1700افزایش ذخایر راهبردي کشور موجودي اول سال ذخیره راهبردي گندم از  -

  1396هزار تن در ابتداي سال  8500به  1392

 هاي مختلف اقتصادي کشور  هاي خالی بخش فعال شدن ظرفیت -

برداري به بخش خصوصی  هاي تعمیر و بهره پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه 3072واگذاري  -

 1395هزار میلیارد ریال در سال  238به ارزش 
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 290ن گازي مشترك پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدا -

 افزایش یافته است.) 1395میلیون مترمکعب در سال  473.6به 1392میلیون مترمکعب در سال 

هزار  68.4افزایش تولید نفت از میادین مشترك غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از  -

 افزایش یافته است)  1395ل هزار بشکه در سا 260به 1392بشکه در سال 

میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در  2مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان  10اندازي  راه -

، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن 1396ماه  فروردین 27). در تاریخ 1395سال 

 ید. انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گرد

اي که در باال توضیح  هاي مهم بودجه هاي اقتصادي و همچنین نسبت صلذا با نگاهی مستند به شاخ

 .بوده استهاي کلی اقتصاد مقاومتی  در راستاي اجراي سیاست 1395بودجه سال  ه است، داده شد

 
 

بودجه است که هرگونه عملکرد  توقع از نهادهاي کارآمد و تخصصی نظارتی این رو از این

 اي در جهت تحقق اهداف مورد نظر است ، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامهدولت

هاي مالی همانند کاهش وابستگی  هاي مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص بر اساس شاخص

درآمدهاي  نسبتبودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهاي شایسته مالیاتی، شاخص 

از  ،سازد هایی که آثار اقتصادي بودجه را نمایان می هاي جاري و یا دیگر شاخص نهعمومی به هزی

وص عملکرد بودجه سال نمایند و در خص جمله رشد اقتصادي، کاهش نرخ تورم و ..... ارزیابی

ها و باقی بودن آثار تحریم هاي ظالمانه  عان نمود که با وجود همه محدودیت باید اذ 1395

مثبت و قابل دفاع بوده  1395اي در سال  هاي اقتصادي و بودجه ییر روند شاخصقدتهاي زورگو تغ

به طوري که در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوري اسالمی ایران همچنان بارشد 
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اقتصادي مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوري به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده 

 است.

-  
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