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 كل كشور 0011الیحه بودجه سال 
یلیشون کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتاد و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و شش  م 0011بودجه سال  -واحدهماده

 شرح زیر است:( ریال به003.0631683.8731113111)

ای و مالی، بالغ بر نه های سرمایهها و تملک داراییای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهی سرمایههامنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی -الف
 ( ریال شامل:30.83006306631113111.میلیون و دویست و نود و هشت هزار و دویست و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون )

 ( ریال 8300.3006300831113111ون و چهارصد و سیزده هزار و چهارصد و بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون )منابع عمومی بالغ بر هشت میلی -0

 ( ریال880368.370.31113111ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هشتصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون )درآمد اختصاصی وزارتخانه -0

ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیشارد و  بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و -ب
ها بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصشد و ها و سایر پرداختینه( ریال و از حیث هز00370.3061307031113111چهارصد و شصت و دو میلیون )

 ( ریال00370.3061307031113111شصت و دو میلیون )
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 1تبصره 

شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است تعیین می (%01)درصد بیستسهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز  -الف
شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی )معاف از تقسیم سود سهام دولت( و  (%0/00درصد )چهارده و نیمبا وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 

درصشد سهشرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی )معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سشهم  (%0/00درصد )چهارده و نیمسهم 
التفاوت سشهم ششود. مابشهو تسشویه میصورت ماهانه واریز و از مشاه یشازدهم سشال محاسشبه ( این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به0جدول شماره ) .00101موضوع ردیف درآمدی  (%.)

عنوان بدهی به 0011صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال  (%8.درصد )سی و هشتشده تا سهم قانونی تعیین (%01درصد )بیست
 کند.یأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میشود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هدولت و وام تلقی می

بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای ماه یک( مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه%0/00درصد )کرد وجوه سهم چهارده و نیمگزارش هزینه
 شود.شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس اسالمی و کمیسیون

  -ب
( مندرج در ردیف %.درصد )و منابع مربوط به سه 001010، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف   001010سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف  -0

 شود.( ریال تعیین می03601311131113111..03)دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد یک میلیون نهصد و نود و ( این قانون معادل 0جدول شماره ) .00101

 01000.ارزی( با اولویت پی  فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره  -به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به پی  فروش نفت )ریالی -0
به همان ( 0. در صورت عدم تحقق منابع جزء )( واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پی  فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می گردد0جدول شماره )

 شود. میزان به سقف این جزء اضافه می
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جدول  001000های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ردیف( این بند نسبت به 0در صورت افزای  عواید حاصل از جزء ) -.
قانون ای این های سرمایههای تملک دارایی( این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزای  تخصیص برای تکمیل طرح0شماره )

 های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سالمت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دان  بنیان نماید.به ویژه طرح

 .رسدت وزیران میأویب هیهای نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و  به تصنامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهآیین
 0710.7به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره  ،(ETS)در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی  -0

 .شود( این قانون  صرف تامین معیشت و سالمت مردم می.جدول شماره ) 0.1111-60( این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 0جدول شماره )

با رعایت بند شود ی، به دولت اجازه داده مسقف مقرر در بند )ب( این تبصره گرددکمتر از  0011 در سال صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گازچنانچه منابع دولت از محل  -ج
از منابع  شدهالتفاوت حاصلمابه ینمأت با اصالحات و الحاقات بعدی نسبت به 0..01/00/0های توسعه کشور مصوب ( قانون احکام دائمی برنامه07( بند )ح( ماده )0جزء )( و 06)پ( ماده )

های توسشعه ( قانون احکام دائمی برنامشه06ساس حکم بند )ب( ماده ). در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند )ب( این تبصره ، درآمد حاصله بر ااقدام کند حساب ذخیره ارزی
 .گرددکشور به حساب ذخیره ارزی واریز می

 ریشال (003111311131113111پشانزده هشزار میلیشارد )شرکت مذکور تا میشزان  (%0/00درصد )چهارده و نیمربط مکلف است از محل سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -د
های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای نیمهنسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح)پروژه(

شده از محل این منابع های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانیهزینه عمل آورد.های خور و بیابانک اقدامات الزم را بهخراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان
 قابل تأمین است.

ته و ( افزای  یاف%01( به چهل درصد )%01، از بیست درصد )...0/00/0( مصوب 0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )70سهم بند )ب( ماده ) -هش
یابد. سهم افزای  یافته از محل سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کالس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص میصرفاً برای تأمین و استاندارد

 کاه  سهم بند )الف( ماده فوق الذکر است.
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 های داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد.فروش میعانات گازی به شرکت 0011ال وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در س -و

 ت وزیران پیشنهاد نماید.أهای مختلف کشور تهیه و برای تصویب به هیوزارت نفت مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم -ز
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 2تبصره

 -الف
، مصارف مربوط به 01010.ای و اهلیت متقاضی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف را پس از احراز صالحیت حرفه ، واگذاری بنگاههای دولتیشودبه دولت اجازه داده می -0

 ها پرداخت کند.با تأکید بر تقویت تعاونی ( این قانون.0) را از طریق جدول شماره0.80/./0ابالغی مورخ ( قانون اساسی 00) های کلی اصل چهل و چهارمسیاست (د) بند (0جزء )موضوع 
دولتی در مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیوزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی -0

با اصالحات و الحاقات بعدی واگشذار  0.86/./01( قانون اساسی مصوب 00های کلی اصل چهل و چهارم )بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست
( مشروط به اینکه تشکیل این ETFگذاری قابل معامله در بورس )های سرمایهندوقواریز کند. عالوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب ص 01010.نماید و منابع حاصله را به ردیف 

 ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:صندوق
ر تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا ششرکتهای تابعشه آنهشا و یشا وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادا -0-0

های گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایههای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقبانک
پذیر است. عرضه سهام شرکتها به های یادشده به عموم امکانها و عرضه واحدها و صندوقگذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین صندوقسرمایه

 شود.توسط هیأت وزیران تعیین میمشمول تخفیف است. میزان تخفیف  (%1.درصد )سیگذاری تا سقف های سرمایهروش ثبت سفارش یا در قالب صندوق
ریشال بشه  (01311131113111ده میلیارد )ها با حداقل سرمایه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوقوزارتخانه -0-0

 شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران( اقدام نمایند.صورت نقد یا غیرنقد )در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست
 گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.های خرید و فروش واحدهای سرمایههای الزم در أخذ سفارشبانکهای دولتی مکلفند همکاری -0-.
ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا گونههای مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران بهنحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق عالی بورس مکلف است ساز وکارشورای -0-0

گذاری را برعهده داشته باشد. ی سرمایهگذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهاعنوان دارنده واحدهای سرمایهشده توسط وی، از طرف دولت بهنماینده معرفی
 یابد.های مذکور اختصاص مینویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوقدرصدی از مبلغ پذیره
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به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق  های متعلقبدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی -.
( این قشانون 08( قانون اساسی از طریق جدول شماره )00وچهارم )های کلی اصل چهل( قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست.8مندرج در اصل هشتاد و سوم )

 است.پرداخت قابل 

 باشند.می( 0دولت ) یاز مقررات مال یبخش یممواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ0ماده ) مشمول حکم 0011ری در سال شرکتهای در فهرست واگذا -ب

فند تا پایان مکل 0..00/00/0( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب .0ربط دستگاههای موضوع ماده )وزراء و رؤسای ذی -ج
است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در  (%01) درصدپنجاهفهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از  0011خردادماه سال 

 هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
های مادر در الذکر را از طریق شرکتالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقکشور( با همکاری دستگاههای اجرائی فوق داری کلارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهوز

سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک میزان لف است سود و زیان، سود دریافتی و کشور( مک داری کلدولت )خزانهچهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. 
 کند.روزرسانی ههای عملکرد مالی دولت منعکس و بشرکت، در گزارش هر

( 00های کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست.0( ماده )0( ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند )013111311131113111شود مبلغ ده هزار میلیارد )به دولت اجازه داده می -د
منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخ  های مالی تأمین کند و بهتاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی 0.86قانون اساسی از سال 

 ( این قانون هزینه کند..جدول شماره ) 0.1111-00تعاون از محل ردیف تعاون در قالب افزای  سرمایه بانک توسعه 

 -هش
 آنهشا به عمومی مقررات و قوانین شمول که دولتی مؤسسات و شرکتها شامل قانون این( .شماره ) پیوست در مندرج به دولت وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، شرکتهای کلیه -0

غیردولتی موضوع قانون فهرسشت نهادهشا و مؤسسشات عمشومی  عمومی نهادهای و مؤسسات و نفر میلیون یک باالی جمعیت با شهرهای هایشهرداری است، نام تصریح یا ذکر مستلزم
 و خشود اطالعشات روزرسانیبه و به ثبتنسبت  باریک ماهسه متناوباً و هر 0011با اصالحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابالغ این قانون، در طول سال  .0/0.6/.0مصوب  غیردولتی
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یکپارچشه  سشامانه کشردی درتابعه و وابسته، نظیر اطالعات پایه، اطالعات نیروی انسانی )از طریق سامانه پاکنا ( و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارششهای عمل مؤسسات و شرکتها
 سامانه اطالعات به دسترسی امکان است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.دولتی مستقر در اطالعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر

 کند.  فراهم کشور محاسبات دیوان های برنامه و بودجه کشور ، اداری و استخدامی کشور وسازمان برای برخط صورت به را مذکور
مان بورس و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازوزارت امور اقتصادی و دارایی، 

ی ساختار، حقوق ومزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی های الکترونیکی مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه، پاکنا، ملاوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را برای برقراری ارتباط سامانه
 دولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.یکپارچه اطالعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر کشور( با سامانه

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (80مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده )پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هیأت
 ( و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. 0)
( سشرمایه و سشهام آنهشا منفشرداً یشا مششترکاً بشه %01درصشد )بی  از پنجاه ( قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که0تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده ) -0

ذکر یا تصریح نام است از جمله ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم وزارتخانه
های تابعه، ای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتشرکت ملی نفت ایران و شرکته

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
برای اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قشانون  0011سی ویکم اردیبهشت ماه سال ر تا خود را حداکث 0011صورتجلسات تصویب بودجه سال  -0-0

 )با تاکید بر ارائه بودجه تفضیلی مربوط( ارائه کنند.
 سشال مهرمشاه امسی تا حداکثر را مربوط صورتجلسات و کنند برگزار 0011 سال شهریورماه یکم و سی تا حداکثر ...0 سال مالی هایصورت تصویب برای را خود عمومی مجامع -0-0

 .تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند به 0011
بودجشه تفصشیلی ( درخصشوص اصشالح 0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )60مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده ) -.

گذاری خارج از مصوبات های سرمایههای رفاهی به کارکنان شرکت و کاه  هزینههای نیروی انسانی )پرسنلی( اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختیشرکت، از هرگونه افزای  در هزینه
 هیأت وزیران اجتناب کنند.
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رد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسشی بشه حسشابرس و بشازرس قشانونی ششرکت جهشت انعکشاس در های دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکشرکت -0
 0011نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایشان فشروردین مشاه سشال  ارائه نمایند. ...0صورتهای مالی سال 

 شود.یه و ابالغ میته

های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت بشه سشازمان تشامین اجتمشاعی، تشامین بگیران صندوقسازی حقوق بازنشستگان و مستمریهای ناشی از متناسببه منظور استمرار پرداخت -و
های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصشی ششهدا ی از مطالبات ایثارگران و بیمه، تأمین بخشبندی معلمان، رتبههای اجراییبخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه

االمتیشاز، واگشذاری سشهام و ( ریال از محل ارائشه حق113111311131113111.میلیارد ) نهصد هزارشود تا سقف و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می
تأمین  مازاد رمنقولیغ یهاییاموال و داراواگذاری گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین ای و طرحهای سرمایههای سرمایه، واگذاری طرحهای تملک داراییلکانهحقوق ما

 رسد.ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می نماید. واگذاری

 باشد.های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میشرکتهرگونه توثیق سهام  -ز

 3 تبصره

 سششهمیه مانشدهباقی بر دولتی عالوهطرحهای دولتی و غیر برای( خارجی )فاینانس مالی تأمین تسهیالت سقف 0011 سال توسعه در ششم برنامه قانون( 0ماده ) الف() بند رعایت با -الف
 اسشالمی جمهشوری دولشت تضشمین به منوط (خارجی )فاینانس مالی تسهیالت از در مواردی که استفاده .شودمی تعیین دالر (1311131113111.میلیارد ) سی ریشالی معادل سشالهای قبل،

 دارایشی و اقتصشادی امور وزیر المللی باشد،بین ایتوسعه مؤسسات مالی و و بانکها و خارجی کارگزار بانکهای منابع از شدهأخذ مالی تسهیالت هایهزینه و اصل بازپرداخت بر مبنی ایران
 اختیشار یشا و صشادر مشاهیک مدت ظرف حداکثر را مذکور طرحهای برای نیاز مورد اختصاصی یا و کلی هایضمانتنامه دولت طرف از نمایندگی به وزیران هیأت تصویب از پس است مجاز
 .کند تفویض ربطذی مسؤول مقام به وزیران هیأت تصویب با را آن امضای
 مشالی ینتشأم از اسشتفاده بشرای اولویت تأیید منظور ربط )بهذی اجرائی دستگاه تأییدیه أخذ (خارجی )فاینانس مالی دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت طرحهای کلیه مورد در

 سشازمان و( کششور ارزی تشراز مدیریت و تعادل پای )کنترل( منظور ایران )به اسالمی جمهوری مرکزی بانک ،(دولتی ضمانتنامه صدور منظور دارایی )به و اقتصادی امور وزارت ،(خارجی
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ضشروری بشوده و بازپرداخشت اصشل و سشود  (یایهسشرما یهشایشیتملشک دارا یشرکتها و طرحها یشامل طرحها یبخ  دولت یطرحها (کنترلپای ) یبرا صرفاًبودجه کشور ) و برنامه
 باشد.شده در این قانون قابل پرداخت میبینیتسهیالت هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پی 

 یطشیمحیسشتو ز یمشال ی،، اقتصشادیفنش یهتوج یکه دارا یبخ  دولت یمذکور را به طرحها التیتسه( قانون برنامه ششم توسعه 0های بند )پ( ماده )با رعایت اولویتاقتصاد  یشورا
 بشا نیشز االنبیاءبنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتمدان  شرکتهای و غیردولتی عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی بخشهای طرحهای دهد.یباشند، اختصاص م

 و تشأمین طشرح عایشدات محشل از مشذکور طرحهشای از یک هر تسهیالت سود و اصل بازپرداخت و کنند استفاده مذکور تسهیالت از توانندمی عامل بانکهای به الزم هایتضمین سپردن
از  یق مناسشب و کشافیخشذ وثشاأعامل که بشه پششتوانه  یالزم از بانکها ینخذ تضمموظف است پس از أ ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ی،دولتیرغ یخصوص طرحها شود. درمی پرداخت
 .کندطرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام  مالکان

المللشی بشه ای بینو توسشعه الذکر را برای استفاده از منابع بانکهشا و مؤسسشات مشالیدالر از تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( فوق( 0311131113111یک میلیارد )دولت مجاز است 
ای دولتشی و سشازمان تحقیقشات، حرفهمنظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و 

 عمومی تأمین کند. آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه

 شود.تمدید می 0011در سال  0..7/0/.کشور مصوب  کل 0..0( قانون اصالح قانون بودجه سال 8.اجرای تبصره ) -ب

بانک توسعه و تجشارت اکشو، ( و AIIBگذاری زیرساختهای آسیایی )اسالمی، بانک سرمایهای از جمله بانک توسعه شده از بانکهای توسعهتسریع در جذب تسهیالت تصویب منظوربه -ج
شده برای اجشرای بینیاین تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پی  کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند )الف(دستگاههای استفاده

 کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.ه( این قانون نسبت به هزین0طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره )

دو میلیشارد ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حشداقل ها و دستگاههای ذیسهم دستگاه توسط شهرداری (%00درصد )پانزدهدولت مجاز است درصورت تأمین  -د
برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاه  آلودگی هوا اختصشاص مالی خارجی در سقف سهمیه بند )الف( این تبصره را در جهت ساخت و بهره دالر از تسهیالت( 0311131113111)

 تسهیالت اقدام کند. نسبت به تضمین اصل و سود این 00/0/0.80های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ( قانون حمایت از سامانه0دهد. دولت موظف است با رعایت ماده )
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 4تبصره

 ریالی به موارد زیر اقدام کنند: -از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت ارزی 0011در سال  شودیاجازه داده مبانکهای تجاری و تخصصی به  -الف

 یاتوسشعه یطرحهشا یبشرا االنبیشاءو قرارگشاه سشازندگی خاتم و نهادهای عمومی غیردولتشی یتعاون ی،خصوص یبخشها گذارانیهسرمادالر به ( 311131113111.سه میلیارد )تا مبلغ  -0
نفت و گاز موجود در مخشازن  یتبدون انتقال مالکآوری گازهای همراه برای افزای  ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعمشترک  یادینم یتنفت و گاز با اولو یباالدست
 .از آنها یدیو تول
تعشاونی بشا اولویشت  و خصوصشی بخششهای (%00درصشدی ) یک و پنجاهحداقل  مشارکت با معدن و بخ  برق و صنعت بخ  ایتوسعه هایسازمان زیربنایی و ایتوسعه طرحهای -0

 .اییافته براساس مزیتهای منطقهمناطق محروم و کمترتوسعه
 .ادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمیگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهسرمایه -.

ی و تعشاون ی وخصوصش هایبخشش گذارانیهسرما به ریالی -یارزیالت تسه یاعطااز محل منابع در اختیار نسبت به  0011 در سال شودیاجازه داده مبانکهای تجاری و تخصصی به  -ب
 یو بشا معرفش یشتبشدون انتقشال مالک و همچنشین حمشل و نقشل دریشایی شهریمختلف حمل و نقل درون و برون ای و نیز انواعهای توسعهسازمان یاتوسعه یطرحها یبرا هاشهرداری
کششور  یهایاریها و دهیسازمان امور شهردار ینتضموزارت کشور با  یاوزارتخانه و  ینا ربطیو ذ ابعهت یها و شرکتهاسازمان ینو تضم یوزارت راه و شهرسازای و های توسعهسازمان

 د.نو سود آن اقدام کن یهتا استهالک اصل سرما کنندگانبه استفاده فروش خدمات یا یدر قبال أخذ حق دسترس

تسهیالت مالی خشارجی )فاینشانس( مشرتبط بشا  (%00) درصدپانزده کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی الزم را برای تأمین سهمشود پس از عقد قرارداد با تأمینبه دولت اجازه داده می -ج
 عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به

 است. (ETS)شود، با نرخ سامانه معامالت الکترونیکی محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می -د

( یشورو از منشابع ورودی 0380031113111شود مبلغ دو میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیشون)در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ، به دولت اجازه داده می - ه
 برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:شرح جدول زیر صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیالت ارزی با تضمین دولت به 0011سال 
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  4بند )هـ( تبصره جدول 

 شدهمبلغ اختصاص داده وانـــعن رديف

 میلیون یورو 011تا سقف  آبیاری تحت فشار و نوین هایطرح 0

 میلیون یورو 011تا سقف  آبخیزداری و آبخوانداری هایطرح 0
 میلیون یورو 01تا سقف  های برقمقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه .
 یورو میلیون 0111تا سقف * نیروهای مسلحتقویت بنیه  0
 یورومیلیون  1.تا سقف  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 0
 میلیون یورو 00تا سقف  طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی 7
 میلیون یورو 61تا سقف  جمهورطرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس 6

8 
های تولیدی، پویانمایی، مستند، ( قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه..سازمان صدا و سیما در اجرای ماده )

 سریالفیلم و 
 میلیون یورو 001تا سقف 

 میلیون یورو 011تا سقف  های آنطرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه .
 میلیون یورو 0.تا سقف  جمهوربنیان معاونت علمی و فناوری رئیسشرکتهای دان  01
 یورومیلیون  00تا سقف  جمهورهای نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیسکارخانه 00
 میلیون یورو 01تا سقف  فاصالب شهر اهواز آب و  هایطرح 00
 میلیون یورو 0.تا سقف  طرح شهید عشوری .0
 میلیون یورو 07تا سقف  المللی حق عضویت در مجامع بین 00

  چمران شهید طرح بابت 4رديف  يورو میلیون 055 مبلغ *
 
ریزی عملیاتی( با تأکید بر ایجاد سازوکارهای الزم برای سنج ، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبشردی بودجهعملیاتی و جریان وجوه)با رویکرد  برنامه -0

 طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.
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داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر متشکل از خزانه ای منابع به صورت ریالی و ارزی)حسب نیاز( پس از تأیید کمیته نظارتتخصیص مرحله -0
 انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.

( قانون اساسی و قانون برنامه 00های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم )ها در چهارچوب سیاستاصالحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزای  درآمدها، کاه  هزینه -.
 ه ملی( ضروری است.ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی)بدون استفاده از منابع صندوق توسع

توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیالت از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها تا حد منظور و به حساب صندوق  0017تا  0010های سنواتی بازپرداخت تسهیالت مذکور در بودجه -0
 امکان صورت پذیرد.

 طور مستقل تهیه و ارسال شود.نظارت صندوق توسعه ملی به ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأتگزارش عملکرد ش  -0
 جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.سب مورد بنا به اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیستجهیزات مورد نیاز این طرحها که ح -7
مورد بنا به اعالم معاونت  ( جدول مذکور( که حسب0تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )ردیف) -6

 جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.علمی و فناوری رئیس
 های بخ  خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.( قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت00های کلی اصل چهل و چهارم)رعایت سیاست -8
 کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است. 0011وز در قانون بودجه سال تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مج -.
 باشد.این مبالغ به ریال میو تسعیر مبنای تبدیل  (ETS)معامالت الکترونیکی نرخ ارز روز سامانه  -01
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 0تبصره 
 با رعایت قوانین و مقررات: 0011شود در سال اجازه داده می

رای تشا بش ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کننشد، (703111311131113111شصت و پنج هزار میلیارد )رکتهای دولتی تا سقف ش -الف
 برسانند.، به مصرف رسدیاقتصاد م یشورا یبتصوخود که به محیطیو زیست مالی ،اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی

میلیشارد  دویسشت و سشی هشزارای موضشوع ایشن قشانون تشا مبلشغ هشای سشرمایهشود برای تأمین مالی مصارف ایشن قشانون از جملشه طرحهشای تملشک داراییبه دولت اجازه داده می -ب
یزی با رعایت مشاده منابع وار ( این قانون واریز کند.0جدول شماره ) 01018.ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -ریال، اوراق مالی اسالمی )ریالی (0.13111311131113111)
های اصل، سود و هزینه شود. ینهبا سازمان برنامه و بودجه کشور هز برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله 01/00/0.00( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1.)

 شده و قابل پرداخت است. بینی( این قانون پی .( و )8مذکور در جداول شماره )مربوط به انتشار اوراق 

ربط و سازمان برنامه و بشودجه مدیر امور مالی ذی -حسابنرفته بندهای )الف( و )ب( این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیاوراق فروش -ج
 باشد.شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی( میهای تعهدو همچنین سایر هزینهکنندگان تجهیزات تأمین، پیمانکاران، مشاورانتمامی طلبکاران )اعم از به  اگذاریکششور قابل و

 -د
اسشالمی ریشالی بشا تضشمین خشود و بشا  -ریشال اوراق مشالی (813111311131113111)هشتاد هزار میلیارد های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف های کشور و سازمانشهرداری

از سقف اوراق موضوع ایشن بنشد بشه طرحهشای قطشار ششهری و حمشل و نقشل ششهری تعلشق  (%01) درصدپنجاهها منتشر کنند. حداقل بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری
ها اسشت و ششهرداری (%01درصشد )پنجاهدولت و  (%01درصد )پنجاهین اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت تضمین بازپرداخت اصل و سود ا .یابدمی

و سشازمان برنامشه و رداری مربوطه شهسقف مطالبات معوق طرح با تأیید نرفته این بند در اوراق فروش .سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است (%01درصد )پنجاهتضمین 
های قطار ششهری و حمشل و نقشل ششهری در صد اصل و سود اوراق منتشره برای طرحدرها مجازند با تضمین صدشهرداریباشد. طلبکاران آن طرح می بشودجه کششور قابل واگذاری به

 سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.
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های مطهر امام رضا)ع(، حضرت معصشومه)س(، حضشرت های فرسوده پیرامون حرم( ریال از اوراق مالی اسالمی این بند به باز آفرینی شهری بافت013111311131113111میلیارد) هزارده 
  هاست.( برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری%00پنج درصد ) یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست وبن موسی )ع( تعلق میعبدالعظیم حسنی )ع( و حضرت احمد

دویست هشزار میلیشارد صادر و تا سقف  .001( این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 0جدول شماره ) .0101.دولت اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی  -ه
محل اعتبارات کشور موظف است از  کل یدارو خزانهشود می ینیبی کشور پ کل یه سنواتشبودج یندر قوان سنادا ینا ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت (0113111311131113111)

شود و صرفًا ه به طلبکاران دستگاههای اجرائی به آنان واگذار میشدکند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعیآن اقدام  یهنسبت به تسو ( این قانون8ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره )
ششود. ای و ردیفها و جداول این قانون صشادر میهای سرمایهای و تملک داراییهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهاساس ابالغ اعتبار و تخصیصبر

 شود.ین بند به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضوع بند )ب( این تبصره اضافه میمانده منتشرنشده اسناد موضوع ا

 -و
االنبیشاء کشه ارگاه سازندگی خاتمدولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قر -0

( مطالبشات مشورد تهشاتر بشه %00ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت پانزده درصشد ) ...0ررات مربوط تا پایان سال در چهارچوب قوانین و مق
 -صشورت جمعشی(( بشه .جدول ششماره ) 0.1111 -00( و ردیف0جدول شماره ) 01017.ریال )موضوع ردیف درآمدی ( 013111311131113111پنجاه هزار میلیارد )صورت نقدی تا مبلغ 
 خرجی تسویه کند. 

شده با  به شرکتهای دولتی منتقل 0..0/0/0پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت0الذکر که در اجرای بند )پ( ماده )مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق
 این اسناد قابل تسویه است. وسیله بدهی دولت به شرکتهای مذکور به

ایجاد  ...0شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال به دولت اجازه داده می -0
االنبیاء، شرکت ملی نفت ایران و زدایی قرارگاه خاتماالنبیاء، پیمانکاران محرومیتنکها، قرارگاه خاتمهای بازنشستگی، باشده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق
ده است، را با ایجاد ش 6..0ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه

ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی بشه بانشک  ...0شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال بدهی اشخاص یاد
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خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به ششرح زیشر  -ریال به صورت جمعی (113111311131113111.سیصد هزار میلیارد )ایجاد شده تا سقف  ...0مرکزی که تا پایان آذر ماه سال 
 تسویه کند:

مانده آن جهت تهاتر الذکر است و باقیمبلغ مانده فوق( %01درصد )پنجاهحداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی  -0-0
های آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت ، شرکتها )صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی(یهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانهبده

 رسد.شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میمطالبات حسابرسی
 یابد.میتابعه و وابسته آن اختصاص امام )ره( و شرکتهایریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت (003111311131113111د )پانزده هزار میلیارتا سقف 

 ( را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.0-0نشده سهم مجوز موضوع جزء )مانده مصرف 0011دولت مجاز است در پایان آذرماه سال  -0-0
شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اششخاص غیردولتشی و ک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفبان -0-.

تصویب هیأت که ظرف مدت دوماه از ابالغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی بهای است نامهمطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین
 رسد.وزیران می

های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق ها و آستانها، اتحادیهنحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه -0-0
 رسد.وزیران میتصویب هیأتای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهنامهآیین
وابسته و یا افزای  سرمایه دولت در به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و  -0-0

 شود.این شرکت منظور می
( قانون محاسبات عمومی کشور، منابع .01وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ش  ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده ) -7-0

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.شده از محل افزای  بدهی دولت به استفاده
شود. افزای  پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میمبلغ ناشی از اجرای این جزء به -6-0

شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی نامه این بند تعیین میمرکزی حداکثر یک ماه پس از الزم االجرا شدن آیین بانک تایید و اعتباری موسسه و نکبا آن اعالم بانک مرکزی با
 سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند. عنوانجز بانک مسکن( به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بهبانکهای دولتی )به

 رسد.وزیران می تصویب هیأتون بهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانآیین
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شود تا سقف ده ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میرپذیری )ریسک(های بیمهای و همچنین بهادارسازی خطهای بیمهبه منظور پوش   -ز
 ند.اسالمی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کن -( ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی013111311131113111هزار میلیارد )

بشر اسشاس مقشررات  مالی اسشالمی ریشالیریال اوراق  (0113111311131113111یلیارد )م هزار یکصدتشا معششادل  0011شده در سال یدبازپرداخت اصل و سود اوراق سررسدولت برای  -ح
 شود.بینی میی پکشور  کل یسنوات یهااوراق در بودجه ینمترتب بر انتشار ا هایینههز . اصل و سود وکندمنتشر موضوعه 

هزار  سی و پنجدر سقف مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( اوراق ربط و با تصویب شورای اقتصاد، نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی و تجارت و معدن نفت، صنعت، هایوزارتخانه -ط
ای وزارت صنعت، وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مششترکگذاری سرمایه منظوربهمنتشر کنند، تا ریال  (03111311131113111.میلیارد )

یادین )برای طرحهای وزارت نفت( و عایدات طرح تولید همان م ی از محل افزا شرکتهای مذکورتوسط را بازپرداخت اصل و سود این اوراق معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. 
 )برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو( تضمین کنند.

ایشن   .کنشد منتشر یرانوز هیأت یببا تصوی اسالمی )ریالی یا ارزی( دالر اوراق مال (311131113111.) یلیاردسه م عادلتا سقف م ربطوزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی -ی
 بیشع قراردادهشای پیمانکشاران به سررسیدشده بدهیهای بازپرداخت و همچنین سررسیدشده و تضامین بانکی تسهیالت سررسیدشده ریالی -ارزی سود اوراقو  اصل بازپرداخت برای اوراق

نرفته این بند اوراق فروش .کنند یهخود تسو یلسال از محل منابع داخپنجحداکثر تا  ااصل و سود اوراق منتشرشده ر ندموظف های مذکورکتشر گیرد ونفت تعلق می باالدستی متقابل طرحهای
 باشد.پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می و سازمان برنامه و بشودجه کششور قابل واگذاری بهوزارت نفت با تأیید 
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 -ک
 و دارایشی و اقتصادی امور وزیر کشور، بودجه و برنامه سازمان رئیس از متشکل ایکمیته کشور، سرمایه و پول بازارهای در اسالمی مالی اوراق انتشار احتمالی تبعات مدیریت منظور به -0

و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسشالمی  منتشره اوراق اسمی سود نرخهای. کنندمی نظارت قانون این موضوع اوراق انتشار نحوه بر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس
 .شودمی تعیین کمیته این توسط
 اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای )و( و )ح( این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. -0
 باشد.( این بند می0شود، نیز مشمول جزء )نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می -.
تحویل اوراق بشه اوراق از جمله  هیاول انتشار یروشها هیکلاز  است مجازاقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه  وزارت امور -0

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسشالمی ایشران . کند دهاستفا هابازار دری سینورهیپذفروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی(، حراج، طلبکاران، عرضه تدریجی، 
هیدات الزم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسالمی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تم

روش خرید یا فروش )ازجمله مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و اقدام کنند. بانک 
 گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.ساز و کار حراج، توافق بازپرداخت ( در راستای سیاست

 و ابزارهشا توسشعه قشانون موضشوع واسط نهادهای از دولت و یا استفاده مالکیت و مدیریت واسط ناشر با نهادهای تأسیس به نسبت شودمی داده اجازه دارایی و یاقتصاد امور وزارت به -0
 های دولت برای انتشار اوراق مالی اسالمی مربوطواسط مولدساز داراییارزی و تأسیس نهاد  بهادار اوراق انتشار برای مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، انتقال با جدید مالی نهادهای
 نماید. اقدام
اموال متعلق به قشوه . کند استفاده تبصره این موضوع اسالمی مالی اوراق انتشار پشتوانه عنوانبه دولت مطالبات و هادارایی از رأساً شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادی امور وزارت به -7

 عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. توانند بهمجریه که سند عادی نیز دارند می

تششار و معامالت بشین ارکشان انشود. همچنین ( مشمول مالیات به نرخ صفر می0011نویسی اوراق مالی اسالمی دولت )منتشره در سال اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره -ل
( قانون رفع موانع تولید 00ها و مستثنیات حکم ماده )استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتنظر از استفاده یا عدم های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفها و پرداختدریافت
 شود.پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میرقابت
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 ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. و اولیه بازارهای در دولت اوراق تمعامال و انتشار کارمزدهای کلیه

  -م
عتبشار در قبشال وثیقشه، بانشک ر باز و اعطای ابه منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار )کنترل( بلندمدت نقدینگی، مهار )کنترل( تورم و در راستای اجرای عملیات بازا

برداشت را توثیق به اوراق مالی اسالمی منتشره دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی مرکزی جمهوری اسالمی ایران بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه 
و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیشق اوراق مشالی  ها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پولبانک

 اسالمی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است. 

قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده تعهد و تضمین آن با مبنای و یا  موافقتنامه مبادله قالب در آن مجوزکه از قبل  استایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز  -ن
  باشد.
 و مطالبشات ارسشالی هشایگزارش بنشد در ایشن رعایت به مکلف اجرایی هایدستگاه مالی مدیران/ذیحسابان کلیه. شودمی انجام با نرخ سود ساده دولت هایبدهی به متعلق سود محاسبه 

 باشند.می دارایی و اقتصادی امور وزارت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بهانع تولید رقابت( قانون رفع مو0مطابق ماده) دولت هایبدهی

توسط کشور،  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول (0ماده ) (پ) و مطالبات موضوع بند هایتبصره و بده نیابند )و( موضوع و مطالبات  هایبده دییو تأ یدگیمرجع رس -س
 .شودیم نییتع ییو دارا یسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد

( ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی 013111311131113111شود مبلغ بیست هزار میلیارد )به دولت اجازه داده می -ع
( قانون برنامه ششم توسعه 6( ماده )0شده در جدول شماره )بینیرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پی وزارت آموزش و پ

 رسد.های صادره به مصرف میبوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصیص

 احکشام قانون( 0) ماده موضوع اجرائی دستگاههای جمله از اجرائی یدستگاهها هیکل یبرا، 0011به طلبکاران( منتشره در سال تحویل ) واگذاری اوراق مالی اسالمی غیرنقدی مهلت -ف
 .است .00/00/0.6مصوب  کشور یعموم محاسبات قانون( 70) و( .7) مواد اصالح قانون تابع کشور، توسعه یهابرنامه یدائم
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( قشانون بشازار اوراق بهشادار 06در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسالمی دولت )منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( مشمول مشاده )سازی منظور یکپارچگی و هماهنگبه -ص
 با اصالحات و الحاقات بعدی است. 0.80/./0جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 فهرسشت نیشیضشمن تع موظف اسشتامور اقتصادی و دارایی نیز وزارت ( بند )ک( ارائه نماید. 0به کمیته جزء )بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را   -ق
در پس از عملیات بازار باز  منتشره دولت یاسالم یاز اوراق مال (%1.) درصدسی حداقل کهی نحوبه  حراج قیاوراق از طر هیالزامات عرضه اول یسازادهیمجاز نسبت به پ هیگران اولمعامله
 ، اقدام کند.فروش برسدهمجاز باولیه گران به معامله هیعرضه اول

 شود.، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسالمی منتشر می«مالی اسالمی اوراق» -ر

 

 6تبصره 

باالتر از الگوی مصرف  شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرببهای سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب آب و فاضالب استانینیرو از طریق شرکتهای  وزارت -الف
ر ارزش افزوده نخواهد . وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بکشور واریز کند داری کلدریافت و به خزانه ،ریال از مشترکان آب (011) دویستمبلغ  شده توسط هیأت وزیرانتعیین
 بود. 
 در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضشالب کششور از محل حساب مذکور ریال (70311131113111.) یلیاردمو شصت و پنج  نهصدتا سقف  ریافتی( وجوه د%011درصد )صد

 (%81درصشد )هشتادبرای آبرسانی ششرب عششایری و اعتبار مذکور  (%01درصد )بیستیابد. اختصاص می و اصالح شبکه آب مربوط به آن صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری
ششود تشا ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میهای کشور در مقاطع سهکمبود آب شرب سالم بین استانجمعیت و براساس شاخص برای آبرسانی شرب روستایی 

 د.هزینه شو یر ایرانسازمان امور عشا یاو  یو شرکتهای آب و فاضالب استانها ریزی استانسازمان مدیریت و برنامهافقتنامه بین از مبادله مو سپ
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 که ،6..0 تا 0.86 سنوات هایدوره افزوده بر ارزش مالیات مؤدیان هایپرونده از بخشی سال،یک مدت ظرف شودمی داده اجازه( کشور مالیاتی امور سازمان) دارایی و اقتصادی امور وزارت به  -ب
 بعد ماهیک مدت ظرف کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به که( انتخاب نحوه جمله از) ضوابطی به توجه با اند،نگرفته قرار رسیدگی مورد تاکنون و نموده تسلیم مقرر موعد در را خود هایاظهارنامه

 .نماید قطعی رسیدگی بدون رسد،می دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویببه و شودتهیه می قانون ابالغ از

 میلیششاردنششوزده هششزار و هشتصششد در سششقف  مبلششغ بششرق مصششرفی (%01درصششد )دهیششزان بششه م 0..01/8/0مصششوب از صششنعت بششرق کشششور  یششت( قششانون حما0عششوارم موضششوع مششاده ) -ج
صشورت کامشل تشا باشند. منابع حاصشله بهشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف مییم یینریال تع (0.3811311131113111)

 (0138.1311131113111میلیشارد ) نشودو  هزار و هشتصشدده داری کل کشور و تا سقف ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه (83.01311131113111میلیارد )نهصد و ده هزار و  هشتسقف 
های بشرق روسشتایی و شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسشعه و نگهشداری ششبکهداری کل کشور واریز میریال به حساب ساتبا نزد خزانه
 تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

  -د
 شود:های توسعه کشور اضافه می( قانون احکام دائمی برنامه0.( بند )پ( ماده )0ه جزء )متن زیر ب -0
 «رسد.تصویب هیأت وزیران میهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهشاخصهای مناطق و شهرستان»
 واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود.مالیات و عوارم ارزش افزوده دریافتی از  -0
در نقاط شهری تهران و  (%88درصد )هشتاد و هشتهای تهران و اسالمشهر به نسبت ( قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان7( بند )ب( ماده )0عوارم ارزش افزوده موضوع جزء ) -.

 شود.در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می (%00)درصد دوازدهشهر اسالمشهر و 

شود ربط اجازه داده میهای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی( به هر یک از وزارتخانه0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )00ماده ) مطابق -ه
ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق  (0111یک هزار )ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ  (0111دو هزار )مبلغ  ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز

ور واریشز کننشد. بشرای مششترکان داری کشل کشش( این قانون نزد خزانه0جدول شماره ) 071087و  071080ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای  (013111ده هزار )مبلغ 
 باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. می (%01درصد )پنجاهالذکر معادل روستایی، مبالغ فوق
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رگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برسد. آیینمنابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می
 رسد.وزیران میتصویب هیأت امور اقتصادی و دارایی به

ی موظف است یشک در هشزار (  قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخ  غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیات7در اجرای ماده ) -و
واریز نماید.  فهرست مواد اولیه، قطعات و  .07108 ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره

زمان محیط زیست تعیین و اعالم می شود. تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت کاالها فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون، توسط سا
 به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کاالهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارم نمی شوند.   

( این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادلشه .جدول شماره ) 0.1111-..ریال از محل ردیف شماره  (013111311131113111)منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد 
با اولویت مشارکت بخ  خصوصی و  مواد و انرژی(موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کاالهای مزبور)ایجاد تاسیسات منطقه ای تغییر پسماند به 

س از تایید وزیر امشور اقتصشادی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و پ
 دارایی ابالغ می شود.

واریز  071088به ردیف درآمدی  (%011صددرصد )( اضافه و منابع حاصله به صورت %00درصد )ات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده به عوارم گمرکی و سود بازرگانی وارد 0011در سال  -ز
و مصنوعی )پروتز( یابد تا جهت خرید عضجویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می( به هیأت امنای صرفه.جدول شماره ) 0.1111-8.ای  شود و معششادل آن از محل ردیف هزینهمی

(، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید EBهای دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه )کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه
 ( هزینه شود.SMAآنتی بادی و بیماری تحلیل عضالنی نخاعی مادرزادی )

 پزشکان پزشکی العملحق یا الزحمهحق از (%01) درصدده مکلفند دولتی شرکتهای و هاخیریه مسلح، نیروهای عمومی، نهادهای به وابسته خصوصی، دولتی، از اعم درمانی زمراک کلیه -ح
 وصول از بعد ماه پایان تا مربوط پزشک نام به کنند و کسر مالیات الحسابعلی عنوانبه شودمی پرداخت بیمار طرف از نقداً یا و هابیمه به ارسالی هایصورتحساب وجه دریافت موجببه که
 تبصره ( بند )الف(0جزء ) مطابق کارانه و حقوق درآمد عنوانبه که هاییپرداخت کلیه شامل بند این الحسابعلی مالیات کنند. واریز کشور مالیاتی امور سازمان حساب به صورتحساب مبلغ
 باشد.های مستقیم در اجرای این بند جاری می( قانون مالیات..0حکم ماده ) .بود نخواهد شود،می کسر آن مالیات و پرداخت( این قانون 00)
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های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایشان سشال ( مکرر قانون مالیات.07با استفاده از پایگاههای اطالعاتی موضوع ماده ) 0011امور مالیاتی مکلف است در سال  سازمان -ط
( این قانون واریز کند. 0ربط مندرج در جدول شماره )یف درآمدی ذی( این مطالبات را وصول و به رد%1.درصد )مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی ...0

های مزبور در نامه اجرائی آن عالوه بر جریمههای مستقیم و آیینمکرر( قانون مالیات.07بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده )
ها از طریق مقررات قانون شوند. این جریمههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می( حجم سپرده%0ای معادل دودرصد )مشمول جریمه های مستقیمقانون مالیات

کند را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میشده مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست
 در اختیار آن سازمان قرار دهند.

 ...0( حق بیمشه دریشافتی در پایشان سشال %0درصد )ای معادل پنجهای مستقیم مشمول جریمههای مزبور در قانون مالیاتشرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمه
 خواهند بود.

نزد  071000کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ( ریال از استفاده01دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده )رور )اپراتور(های ارائهکا  -ی
( قانون حمایت از حقشوق معلشوالن مصشوب 8( و )0( ریال جهت اجرای مواد )03111311131113111داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد )خزانه
 گیرد.قرار می 0.0011و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف  7..01/00/0

 .شودمی تمدید 0011 ماه سالان مهرپای با اصالحات و الحاقات بعدی تا 06/0/0.86مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجرای مدت -ک

( قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیشات ارزش افشزوده .0معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) در -ل
خت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پردا

شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است ایشن اوراق را عینشاً بشه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می
کند. کشور ارائه می داری کلا به خزانهمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور ر سازمان امور

 ور کند.عنوان وصولی مالیات منظداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهخزانه



   10 

زیسشت ( قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظشت محیط8.( ماده )0از قیمت فروش تبصره ) (%0درصد )یکشده از محل از عوارم آالیندگی وصول (%0.درصد )سی و پنج -م
های ( اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیالت و حمایت0ور براساس ماده )یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشزیست( اختصاص می)صندوق ملی محیط

 زیست شود.محیطی و جلوگیری از تخریب محیطهای زیستمالی برای کاه  آلودگی

  -ن
کل کششور  7..0بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال برای یک( قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان 00، عوارم خروج از کشور موضوع ماده )0011در سال -0

شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأییشد ایشن شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطالق میبا اصالحات و الحاقات بعدی آن أخذ می 0..00/00/0مصوب 
 ت مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه)کد( پستی افراد مذکور است.موضوع براساس سامانه بانک اطالعا

 
شوند از پرداخت عشوارم خشروج از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می 0011ماه سال تا بیست و دوم  مهر 0011زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال -0

 معافند.
شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارم مرحله اول خروج محاسبه و أخذ مرزی اعزام میهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونخروج ورزشکاران تیمعوارم  -.
 شود.می

ها و تخفیفات گمرکی به حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت خرجی در -ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعیدستگاههای اجرائی موظفند معافیت -س
 شود.عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران محسوب می

ی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف منظور افزای  درآمدهای مالیاتهای مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی و به( مکرر قانون مالیات.07( و ).01به استناد مواد ) -ع
ضشو مراکشز وکشال، و پس از تصویب این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکشالی ع ماهیکاست ظرف مدت 

الی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه)کد( یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، دادگستری موظفند قراردادهای م وکالیهای کانون
 تمبر مالیاتی خواهد بود. های وکالی دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال مبنای شناسایی مشاوران، وکال و کانون
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در جمعیشت واقع در شهرهای با جمعیت بشی  از یکصشد هشزار نفشر  از سکنه واحدهای مسکونی خالی های سراسر کشورامور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری سازمان -ف
های مالیاتی خذ کند. معافیتأ مالکانی که بی  از یک خانه خالی دارند،را از های مستقیم مالیات قانون (مکرر 00شناسایی و مالیات متعلقه ماده )را 0011و  ...0 ، 8..0، 6..0های سال

 شود.نمیدر محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته های مستقیم ( قانون مالیات.0ماده )( 00موضوع تبصره )
مانشده ( بشاقی%01درصشد )پنجشاهداری کشل کششور و ( این قانون نشزد خزانشه0جدول شماره ) .001.1( از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف %01درصد )پنجاه
های و نیشرو و دیگشر وزارتخانشه شهرسشازی و راه نشه هشایسازمان امور مالیاتی کششور و وزارتخا. شودمی واریز مالیات أخذ محل شهرهای ها به حساب شهرداریعنوان سهم شهرداریبه
 .قرار دهندهای کشور شهرداریرا در اختیار  از سکنه های خالیاطالعات الزم جهت شناسایی خانه مکلفند کلیه ربط این حکمذی
ها و ها با همکشاری وزارت کششور )سشازمان ششهرداریعالی استاناه و شهرسازی و شوراینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی( و رآیین
 رسد.تصویب هیأت وزیران میهای کشور( ظرف مدت دوماه تهیه می شود و بهدهیاری

 7تبصره

  -الف
واریز به حساب تمرکز »در این ماده به عبارت « کشور داری کلواریز به خزانه»کشور، عبارت پذیر و ارتقای نظام مالی ( قانون رفع موانع تولید رقابت0.نمودن ماده )در راستای اجرائی  -0

 شود.اصالح می« کشور داری کلوجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه
دستگاهها و شرکتهای مسشتلزم ذکشر یشا تصشریح نشام ماننشد  ( قانون برنامه ششم توسعه از جمله.0( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )0کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -0

)ایمیدرو( مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
های های خود را فقط از طریق حسابها و پرداختداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتهای( را صرفاً از طریق خزان)درآمدی و هزینه

اموال عمشومی اسشت. نهادهشای شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در افتتاح
 شوند.شود، مشمول حکم این جزء میعمومی غیردولتی در رابطه با آن بخ  از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می
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 انشد،مورد اسشتفاده قشرار گرفته صادراتیکاالهای که در داتی نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وار ،مربوط اسناد دأییجمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از ت گمرک -ب
از  ،ظرف مدت پانزده روز امور گمرکی،( قانون 00( ماده )0موضوع تبصره ) یانباردار نهیو هز با اصالحات و الحاقات بعدی 1..00/8/0( قانون امور گمرکی مصوب 78) ( تا77موضوع مواد )

 کند.نماید، اقدام تا پایان سال تسویه میمحل تنخواه دریافتی از خزانه که 

را  0011سال  یط یمحصوالت دخان یددریافتی بابت واردات و تول حق انحصارو  توزیع دخانیات حاصل از صدور مجوز یوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدها -ج
 کند. یزقانون وار ین( ا0شماره )جدول  0.1000داری کل کشور موضوع ردیف حساب درآمد عمومی نزد خزانهبه

عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضالب را )پس از تأیید سازمان حسابرسی بهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشود مابهبه دولت اجازه داده می -د
( قانون برنامه و بودجه کششور مصشوب 0.برداری رسیده بخ  آب، فاضالب وزارت نیرو موضوع ماده )ای به بهرهایههای سرمصورتهای مالی همان سال( با بدهی طرحهای تملک دارایی

ربشط مکلفنشد خرجی تسشویه کنشد. ششرکتهای دولتشی ذی -صورت جمعیبه 0.1111-..ای و ردیف هزینه 01010.با اصالحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی  01/00/0.00
 یابد.شده ناشی از اجرای این حکم افزای  میاب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویهحستسویه

یران )ایمیدرو( بابت مشارکت در های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اسازمان 6..0شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده می -هش
های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قشوانین تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان

ده هزار میلیشارد ( قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف 00و چهارم ) های کلی اصل چهلمربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست
 خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند -صورت جمعیریال به (013111311131113111)

 8تبصره 

به عنشوان سشهم  0.16110111و  0.17100111های مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه ( قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات0.در اجرای بند )ب( ماده ) -الف
صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یشا نصشب برداران بهمانده به عنوان سهم بهرهکمک بالعوم دولت هزینه کند. سهم باقی

 قابل پذیرش است. برداریشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهکنتورهای هو
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سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیشای بافتهشای سازی، محوطهشود برای عملیات آمادهبه دولت اجازه داده می -ب
 عمل آورد:شرح زیر بهطرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین

بیسشت هشزار میلیشارد ( مجشاز اسشت تشا سشقف و شرکت بازآفرینی شهریوزارت راه و شهرسازی )از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن  -0
الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به شرکتهای فوق ریال از محل منابع داخلی و (013111311131113111)

 تاریخی می گردد.های ( ریال از اعتبار فوق صرف احیای بافت03111311131113111واگذاری  و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد)
( در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران ششهرهای 0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )78در اجرای ماده ) -0

کششور،  داری کشلباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نشزد خزانشهساله متعلق به خود می ای نود و نهجدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره
 صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

( 13111311131113111.یارد )وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میل -.
سازی مصوب را أخذ های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیالت الزم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آمادهریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق

شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامشل تسشویه کنشد و و اعیان طرحهای تکمیل کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها  نماید و از محل فروش عرصه
 مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.باقی
ی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خشدماتی مشورد نیشاز را وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشت -0
 ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذیبه
شود و می می ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالآیین

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می

شده بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادلای استانشرکتهای آب منطقه -ج
شود، صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین میهای خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و بهمین هزینهنسبت به تأ
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ای زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهبخشی منابع آب زیرتعادل اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و (%011درصد )صداصل این تسهیالت را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. 
 گیرد.ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میاستان

  -د
های آب و ت( قشانون تششکیل ششرک00نماینشد موضشوع مشاده )ها که اقدام به تفکیک ملک و افشزای  واحشد می( وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهر%01ده درصد)-0

 فاضالب صرف اصالح شبکه آب روستایی  همان استان  براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد. 
بشرای ( قانون ایجاد تسشهیالت .( از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسالمی هر شهر موضوع تبصره )%01های آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد )شرکت -0

هشای فاضشالب در روسشتاهای های ایجاد تأسیسات آب و فاضالب با اولویت اجرای طرحطرح های آب شهری را برای تسریع در اجرا و توسعههای فاضالب و بازسازی شبکهتوسعه طرح
 همان بخ  هزینه نمایند.

پذیری تأمین های کشور و افزای  اطمینانبا اصالحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان 07/00/0.70( قانون توزیع عادالنه آب مصوب ..در اجرای بند )ب( ماده ) -هش
برق خوزستان مکلفند با توجه به ششرایط اقتصشادی و اقلیمشی منشاطق ها و سازمان آب و ای استانآب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه

برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهرهمختلف کشور از مصرف
ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و  (011دویست )ها، حداکثر معادل آب از آبخوان آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت

-00ی پس از مبادله موافقتنامه از محشل ردیشف کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز داری کل( این قانون نزد خزانه0جدول شماره ) 071000جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره  
برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین بخشی و بهبود بهرههای تعادل( برای تحقق اهداف برنامه%61( این قانون به ترتیب هفتاد درصد ).جدول شماره ) 0.1111

( در اختیشار وزارت جهشاد کششاورزی بشرای اجشرای %1.به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد )مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن 
تصویب هیأت وزیران به شود وهای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهگیرد. آیینهای افزای  بهره وری آب  قرار میطرح
 رسد.می
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المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ( قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب00درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند )هش( ماده )
 گردد.شود، دریافت میفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میریال متناسب با افت س( 03111هزار )یکازای هر مترمکعب حداکثر 

ششود ها و سشازمان آب و بشرق خوزسشتان اجشازه داده میای اسشتانبه منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رودخانه ها، به ششرکتهای آب منطقشه -و
مانکاران یا بهره برداران شن و ماسه ) با بکارگیری پیمانکاران دارای صالحیت( خصوصی، به پی -ای را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومیبرداری از مصالح مازاد رودخانهبهره

گردد. منابع حاصله از محل ردیف واریز می .07100به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 
رف سشاماندهی ( این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامشه و بودجشه کششور صش.ل شماره )جدو 0.1111- 1.

گشردد. یت بحران کشور و برنامشه و بودجشه کششور ارسشال مشیهای مدیرهای کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمانرودخانه
 گردد.ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ میدستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه

مین زیرساخت و بنای حشداقل خشدمات عمشومی اعشم از مدرسشه، های فرسوده، تاهای غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافتدهی سکونتگاهسامان برای -ز 
سهم جمعیت سشاکن در ایشن منشاطق از کشل مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند معادل 

( قانون برنامه ششم توسعه  صرف بهسازی منشاطق فشوق در 7( بند )ب( ماده )0تصویب هیات وزیران می رسد از محل عوارم جزء )جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که 
 همان استان نمایند.

 9تبصره 

نسشبت بشه أخشذ  ...0درآمد اختصاصی سال عملکرد تا سقف  با تصویب هیأت امنای خودشود اجازه داده می یعلم و فناور یمؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکها ،دانشگاهها به -الف
ساخت، خرید و تکمیشل خوابگاههشای متشأهلین  اولویت با ای خودهای سرمایهو در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی اقدام کننداز محل توثیق اموال در اختیار خود از بانکها  یالتتسه

های رفشاه دانششجویان مکلفنشد نسشبت بشه صندوق .کنند اختصاصی خود اقدام رآمدو نسبت به بازپرداخت اقساط از محل د ادهاستف( قانون برنامه ششم توسعه .01موضوع بند )پ( ماده )
 منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.های خود بهبینی اعتبار الزم در فعالیتپی 
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توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیالت بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً ی اعم از دولتی و غیردولتی نیز میعلم و فناور یو پارکهانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری دا
 رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.روزتخصصی و به

بشه ریشال  (03011311131113111میلیارد )هزار و پانصد تا سقف  ...0تا سال  0.80سال شهریه دانشجویی از بازپرداخت وامهای ز محل شده پرداختی ادارهوجوه ا (%011درصد )صد -ب
اساس اساسنامه مصوب، یابد تا براختصاص می مزبورهای صندوق منابع مالیعنوان کمک جهت افزای  به یرفاه دانشجویهای به صندوقشود. وجوه مذکور کشور واریز می داری کلخزانه
های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوط به دانششگاه آزاد اسشالمی و سایر پرداختدانشجویان وام شهریه به رداخت صرف پ

 بالمانع است.

وش  کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در ایشن قشانون در قالشب وام از طریشق صشندوق رفشاه پمازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت  -ج
پوش  نهادهای حمشایتی مزبشور در  شود. دانشجویان تحتگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میدانشجویان در اختیار این افراد قرار می

 باشند.اولویت دریافت وام می

سشازی کشاربری بخششی از امشالک و منظور ساماندهی و بهینهشود بههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میبه وزارتخانه -د
برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بنشد بشه ترتیشب بشه ا رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهفضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و ب

بشا  00/00/0.00ی ایران مصوب عالی شهرسازی و معمار( قانون تأسیس شورای0پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده )
برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارم شهرداری گیرد و از پرداخت کلیه عوارم شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، أخذ گواهی بهرهاصالحات و الحاقات بعدی صورت می

 باشد.معاف می
 شوند.این بند نمی های دانشگاهی مشمول مفادهای بزرگ از جمله پردیسپهنه
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 -هش
( قانون مدیریت خدمات کشوری که از 0های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوه 70در راستای اجرای بند )ج( ماده )

های نامشهاین اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مشورد نیشاز خشود، از طریشق پایان (%01درصد )ادل دهکنند، مکلفند حداقل معهای کاربردی( استفاده میاعتبارات برنامه )پژوه 
 تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.

یافته مصوب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهمنظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری ، مهارتی و همچنین گردشگری به -و
ای ، جهاد دانششگاهی و هبا اصالحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرف ...1/6/0.

 ستقر در استان نیز است.گردشگری م

( 7و  0یافته به دستگاههای اجرائی )به استثنای فصول ای تخصیصاز اعتبارات هزینه (%0درصد )یک( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص 70در راستای اجرای بند )ب( ماده ) -ز
( این قانون کسر کند 01ای استان مندرج در جدول )است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهریزی و توسعه استان مجاز به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه
کشه بشا های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور ها و سیاستاساس اولویتو با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر

شده توسط شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیینهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میهماهنگی وزارتخانه
 آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

عالی علوم، تحقیقات و فناوری عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایبار به شورایماه یکرا هر ش  کرد این بنددستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه
کرد تحقیق و العات مربوط به هزینهبه مجلس شورای اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اط 0010موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 

 توسعه را منتشر کند.

از هزینه امور پژوهششی  (%01درصد )چهل( این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل .شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ) -ح
کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق  داری کل، به حساب خاصی نزد خزانه(%00درصد )بیست و پنجماهه به میزان خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه
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های تحصشیالت تکمیلشی، نامهاوین پایانهای کاربردی، عنتوافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. های تحقیقاتی دان های پسادکتری و طرح)پروژه(طرح)پروژه(

شود رأساً مبلشغ مربشوط را از ری کل کشور اجازه داده میدادرصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه
 حساب خاص موضوع این بند واریز کند.حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به

وب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها شده آنها در این قانون محسبینیاین مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پی 
ششود، کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانششگاهی طشرف قشرارداد برگششت داده می داری کلکشور، توسط خزانه داری کلبا سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه

 شود.ه ها تسویکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهطوریبه
 شود.های مشخص هزینه میاعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قرارداد

 است. (%71درصد )شصتلغ هر طرح)پروژه( آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دان 
هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسشات پژوهششی اعشم از  (%01) درصدچهلاز مبلغ  (%01) درصددهتوانند حداکثر تا شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می

 نامه اجرائی این بند هزینه کنند.رچوب آییندولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چها
های امشور اقتصشادی و دارایشی، علشوم، نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانشهآیین

 وزیران می رسد. تصویب هیأتشود و بهت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابالغ این قانون تهیه میتحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنع

از ( قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته 1.ام)( و در جهت اجرای اصل سی0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)68در راستای تحقق ماده) -ط
مالیات و یا نحوه تسویه آن را  عدم پرداختمؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر 

معادل درآمد واریشزی از محشل ردیفهشای مربشوط، بشه منظشور توسشعه عشدالت آموزششی، نوسشازی،  اقدام کنند. 001000 دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف
 .گیردآموزی کمیته امداد امام خمینی )ره( در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دان مقاوم
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طشی بشه روز ششده رعایت الگوی مصرف( معاف هستند. سقف الگوی مصرف  درصورتهای آب، برق و گاز )ز پرداخت هزینها دولتی وزارت آموزش و پرورش کلیه واحدهای آموزشی -ی
 شود.ابالغ می تهیه و ماهحداکثر تا سهو سازمان برنامه و بودجه کشور های نفت، نیرو و آموزش و پرورش دستورالعملی توسط وزارتخانه

سشابقات ( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش  م0.استناد بند )پ( ماده ) هب -ک
( این قانون به نسبت سی درصشد .مندرج در جدول شماره ) 0.1111-.0کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل ردیف   داری کلنزد خزانه 001080ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 

 گیرد.( در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می%61های مربوطه( و هفتاد درصد )( در اختیار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک به فدراسیون1%.)

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، وری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانهارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فنا منظوربه -ل
اعتبشارات موضشوع قشانون  ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکمدرمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه

 یافته مستثنی هستند.استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه

 

 15تبصره 

هشر یشک از ششرکتها ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه )پرتفشوی(  (03111311131113111هزار میلیارد )چهار ای مکلفند مبلغ بیمه شرکتهای -الف
هشای بیمشه وجوه واریشزی ششرکتداری کل کشور واریز کنند. ( این قانون نزد خزانه0جدول شماره ) 071000به درآمد عمومی ردیف  ماهیانه صورترسد بهعالی بیمه میتصویب شورایو به تعیین

و سشازمان  نیروی انتظشامی جمهشوری اسشالمی ایشران ،کشور یاو حمل و نقل جاده یدر اختیار سازمان راهدار های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصلهموضوع این بند بعنوان هزینه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران  بیمههزینه شود.  و مرگ و میر، ( این قانون در امور منجر به کاه  تصادفات6) جدول شمارههای مربوط به این دستگاهها در ردیفتا در گیرد قرار می اورژانس کشور

نحشوه هزینشه بشار از ماه یکای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهسازمان راهداری و حمل و نقل جادهاست. بند موظف به نظارت بر اجرای این 
 وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

 پذیرد.الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت میماهه به دستگاههای اجرائی فوقتخصیص اعتبار سه
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( قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات ..0( و یکصد و سی و نهم )0.0مورد آرای حل اختالف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم ) در -ب
، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختالف خودداری کندمربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی

کند. در خصوص شرکتهای دولتشی و یشا نفع اضافه میماه از تاریخ ابالغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذیهجده
 داری کلداری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهلت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانهمؤسسات انتفاعی وابسته به دو

 باشد.کشور( می

دو هزار شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف داری کل کشور واریز مینهنزد خزا 001010یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی افزای  می (%0دودرصد )تعرفه جرایم رانندگی  0011 درسال -ج
های معلوالن شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیشار سشازمان بهزیسشتی قشرار ریال جهت هزینه( 03111311131113111میلیارد )
 گیرد.می

 

 11تبصره 

  -الف
المشال  تیشعهشده ب بر ناشی از تصادف افرادکه پرداخت خسارت  یزنان معسر و موارد تیاولوجرائم غیر عمد ناشی از تصادف با  محکومان معسر هیاعتبارات د یکسر نیمنظور تأمبه  -0
( ریال از منابع درآمد ساالنه 3011311131113111.) یلیاردبدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد م هایهیأت نظارت صندوق تأمین خسارت یبمجاز است با تصو یدادگستر یروز، دولت است ای

 001711را از محشل اعتبشارات ردیشف  0..01/0/0مصوب  یهنقل یلاز وسا یخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار یمهقانون ب (00ماده ) (و )ج ()ث یموضوع بندها
 کند. ینهو هز یافت( این قانون در6جدول شماره )

مکلف اسشت گشزارش  یقرار دهد. وزارت دادگستر یوزارت دادگستر اریرا به نسبت در مقاطع سه ماهه در اخت ادشدهیمبلغ  ،یدادگستر ریصندوق مزبور مکلف است با اعالم وز رعاملیمد
 .ارائه کند یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یو قضائ یاجتماع ،یقتصادبرنامه و بودجه و محاسبات، ا یونهایسیبه کم کباریبند را هر سه ماه  نیعملکرد ا



   11 

سشر ان بههای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مشذکور در زنشدصندوق تأمین خسارت -0
اند، تأمین کند تا پس از معرفی سشتاد دیشه کششور ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده االجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخصل از الزمبرند و قبمی
 صورت بالعوم نسبت به آزادی آنها اقدام شود.به
 یهامهی)جر یدرآمد یفهای( از منابع رد%01مکلف است ده درصد ) داری کل کشورخزانه المال یا دولت است،بر عهده بیتمنظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به -.

( 0،111،111،111،111) اردیشلی( تا سقف پنج هزار میحکومت راتیتعز یوصول ینقد یزاو ج یدادرس یهانهیو هز هیتوسط قوه قضائ یوصول یو خدمات قضائ یو رانندگ ییراهنما یوصول
حکشم بشا حفشظ  نیش. منابع و مفاد اردیگ یقرار م یوزارت دادگستر اریدر اخت 0.1111-70ی انهیهز فیرد قی. منابع حاصل به صورت ماهانه از طردینما زیوار 011009ردیف را به  الیر

 است. بند نیا( 0( و )0اجزاء )و حکم  بعمنا
( این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای .منابع جزء ) وزارت دادگستری مکلف است از محل -0

معرفی ارت  جمهوری اسالمی ایران تا سقف شوند، با اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میارت  و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته
 اقدام نماید. 0.1111-70( از محل اعتبارات ردیف %01بیست درصد )

داری های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانههزینه مسکن کارکنان ساکن در خانهنیروهای مسلح مکلفند کمک( قانون برنامه ششم توسعه، 001در اجرای ماده ) -ب
های های تعمیشر و نگهشداری خانشه( این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینشه0جدول شماره ) 071080کشور موضوع ردیف  کل

 سازمانی اختصاص دهد.

 اردیشلیدو هشزار ممبلشغ  تشامصشلحت نظشام را  صیمجمشع تششخ .6/0.6/.0 مصوبی حکومت اتریموضوع قانون اصالح قانون تعز یافتیدر میمکلف است وجوه حاصل از جرا دولت -ج
به وزارت ( این قانون 6-0جدول شماره  ) 6.1111-00واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره  .00100شماره  یدرآمد فیرددریافت و به  الیر (03111311131113111)

جشام صشنعت، معشدن و تجشارت بابشت انو وزارت ر های مربوط به تنظشیم بشازار، بازرسشی و نظشارت بشر بشازاراه اندازی و ارتقای سامانه هزینهبابت ( یحکومت راتی)سازمان تعز یدادگستر
 شود.پرداخت میی نظارت یاقالم، مشمول طرحها هیکل بازارو  عیتوز ن،یو نظارت بر تأم یمربوط به بازرس نهیهز یکسر نیمحوله و تأم یهاتیمأمور
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ها بوده و موفشق بشه متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه 6..0سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال مانده جریمه غیبت بی  از هشتمکلف است اقساط باقی دولت -د
 اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.شده ...0پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 

 شوند.نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می 0011ادی که تا پایان سال افر

  -هش
مایی و رانندگی نیروی های رانندگی براساس اعالم پلیس راهنبا اصالحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه .8/00/0.8( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8در اجرای ماده ) -0

 شود.انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم می
 ها را در قبوم تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.کارور )اپراتور(های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک

( عوارم مصوب در آزاد راه %01( روز از زمان تردد در آزاد راهها، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل بیست درصد )6هفت ) پرداخت عوارم مصوب در شبکه آزاد راهی پس از  -0
ب و جریمه بیست ( مجموع نرخ عوارم مصو%0مربوطه می باشد. در صورت تاخیر بی  از یک ماه در پرداخت، عالوه بر اصل عوارم و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد)

 (، به ازای هر ماه تاخیر می شود.%01درصدی )

 12تبصره

  -الف
اتمشی،  انشرژی سشازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهای همچنین ( قانون برنامه ششم توسعه و.0موضوع ماده ) اجرایی دستگاههای در بگیرهای مختلف حقوق حقوق گروهضریب  افزای   -0

و افشزای  حقشوق  قضشات پژوهششی وو  یها و مؤسسات آمشوزش عشالدانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ،کارکنان کشوری و لشکری از قبیل)به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی ایران( 
ردد. تفشاوت تطبیشق تبصشره گمی تعیین طور جداگانه توسط دولتبه ( است که ضریب ریالی آن %00به میزان بیست و پنج درصد )بازنشستگی  هایبازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق

 .ماندمی  قیمدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر با قانون( 68)تفاوت تطبیق موضوع ماده  ( قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک و60( ماده ).)
اتمی )بشه اسشتثنای مششمولین قشانون کشار  انرژی سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهای همچنین ( قانون برنامه ششم توسعه و.0های اجرایی موضوع ماده )در کلیه دستگاه 0011در سال  -0

مششمول بازنشستگان و وظیفه بگیشران  حقوق، حداقل بگیران حقوق سایرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق  شاغلین و مزایای مستمر حداقل حقوقجمهوری اسالمی ایران(، 
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معشادل افشزای  ضشریب  ،های متناسب با آنهاها و سایر حمایتو مستمری های اجراییهای وابسته به دستگاهکشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق بازنشستگی صندوق
 .یابدافزای  می ریالی
مجمشوع ، و وظیفشه بگیشران( این بند و معادل افزای  ضریب ریالی برای افزای  حقوق بازنشستگان 0موضوع جز)بگیر حقوق برای گروههای مختلف حقوق ریالی پس از اعمال افزای  ضریب -.

قرارداد کارمعین )مشخص( و کارکنشان طشرح خشدمت پزششکان و پیشرا پزششکان در وزارت برای کارکنان ه ماهانمنعقده  قراردادمبلغ ی و مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمان
 .نباشدریال کمتر ( 0،111،111.)میلیون  پنجو  سیاز  ،به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبولبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شود.( ریال تعیین می081،111،111میلیون ) چهارصد و هشتادمبلغ ساالنه  0011در سال  های مستقیم( قانون مالیات80موضوع ماده )ی سقف معافیت مالیات -0

ای ( قانون اصالح پاره0های مستقیم و با رعایت ماده )( قانون مالیات87( ماده )0( و )0های ))به استثنای تبصره کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا حقوق نرخ مالیات بر درآمد
( و %01درصد )و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده(  با اصالحات و الحاقات بعدی 07/00/0.87از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 

( و %01درصشد )( و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه بیست%00درصد )برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزدهنسبت به مازاد یک و نیم 
  .باشدمی( %00درصد )نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج

 بشه مبلشغ سشاالنه ،های مسشتقیممالیات قانون (010) مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده های مستقیم ومالیات (قانون06) مادهموضوع فاقد درآمد اشخاص  ساالنه مستغالت میزان معافیت مالیات
 .شودمی تعیین( ریال 71،111،111.) میلیون سیصد و شصت

( قشانون 6( قشانون احکشام دایمشی و بنشدهای بنشدهای )ت( و )ث( مشاده )60های اجرایی و ماده )حقوق شاغالن دستگاه( قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض 1.در اجرای ماده ) -0
رنشوع اسشتخدام بندی مشاغل و افزای  مبنای حقوقی، اعطای مجشوز هنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبرنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب

 سشازمان و اطالعشات وزارت مسشلح، نیروهشای همچنشین ( قانون برنامه ششم توسشعه و.0های اجرایی مشمول ماده )های امناء و نظایر آن در دستگاهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتو به
، منوط بشه تشامین اعتبشارات مشورد نیشاز و رعایشت توسعه های( قانون احکام دائمی برنامه0ایی مشمول ماده )های اجراتمی )به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی ایران(و دستگاه انرژی

 باشند. ( قانون برنامه ششم توسعه کشور )اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور( می6( قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )ج( ماده )60ترتیبات مندرج در ماده)
راسشاس دسشتورالعملی کشه توسشط وزیشر حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده اسشت ب -7

 .گرددمنتقل میکشوری کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی  شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیلتعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابالغ می



   11 

، پشاداش پایشان خشدمت بشا اصشالحات و الحاقشات بعشدی 07/0/0.60های ضروری به کارکنان دولت مصشوب خدمت و بخشی از هزینهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -6
های مشابه به مقامشات، رؤسشا، مشدیران و کارکنشان کلیشه و پاداش( قانون مذکور و تفاوت تطبیق 78( ماده )01العاده بند )کشوری با احتساب فوق قانون مدیریت خدمات 016کارکنان مشمول ماده 

ششاغلین هفشت برابشر حشداقل حقشوق و مزایشای ( قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل .0دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
 . بود خواهد سالسی سقف تا خدمت سال هر ازای در ( این بند،0جزء )موضوع 

های های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمانهای اداری شهرستاناستانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع -ب
ریزی و توسعه استان ارائه نمایشد. دسشتگاه اجرایشی قررات مربوطه به شورای برنامه( قانون اساسی با رعایت قوانین و م.8استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم )

کشور است.درآمد حاصله پس از  داری کلاین قانون نزد خزانه 001010مربوطه  پس از  تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 
 شود. ها میصرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان مبادله موافقتنامه،

 شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

   -ج
های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار اموال و داراییها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر ( قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطالعات ساختمان.0های اجرایی موضوع ماده )دستگاه -0

های اجرایی )سادا( ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت ای ، وقفی( در سامانه جامع اموال دستگاهخود )اعم از دارای  سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره
ند . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات الزم برای حفظ محرمانگی اطالعات امالک دولتشی دراختیشار نیروهشای مسشلح نظشامی و سنجی اطالعات استانی نظارت می نمای

 انتظامی ،وزارت اطالعات و انرژی اتمی را فراهم نماید.
هشای تابعشه ری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازماندستگاههای اجرایی دارای سامانه امالک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه بردا -0

ها و پست جمهوری اسالمی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصشادی و دارایشی بشرای تبشادل وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد وامالک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری
 کترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.اطالعات به صورت ال
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نسشبت بشه اصشالح سشند مالکیشت و یشا وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راسا  نسبت به شناسایی امالک واراضی دولتی اقدام وبا همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -.
 .مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسالمی ایران  اقدام نماید

 آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

  -د
های اجرایشی دسشتگاهدر اختیشار  های دولت ( قانون برنامه ششم توسعه ،به  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به  مولدسازی دارایی01در اجرای بند )پ( ماده ) -0

ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسالمی خارج از سقف اوراق مالی اسالمی ( 013111311131113111)میلیارد بیست هزار  ( قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف0موضوع ماده )
واریز نماید. انفال و اموال موضشوع  001001امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ( ساله ، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر 01دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده )

ادی و دارایی های دولت به وزارت امور اقتصاستانداران و دستگاههای اجرایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی باشند.(  قانون اساسی از این موضوع مستثنی می.8اصل )
 اقدام نمایند.

مذکور مولشد  هایاقتصاد دارایی به شیوهشرکتهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور 
 سازی نمایند.

های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی از اموال و دارایی( ریال 0673111311131113111یکصد و هفتاد و ش  هزار میلیارد ) سقف شود تابه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -0
ایت قشوانین و مقشررات از (  قانون اساسی( را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رع.8مازاد دولت جمهوری اسالمی ایران )به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل)

بشا اصشالحات و  06/01/0.80مصوب  طریق حراج عمومی در بورس امالک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک
واریز کند. استانداران و  001000یده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزا

 های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی
( این  قانون، به .جدول شماره ) 0.1111 - 06درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی  را از محل ردیف  هایول ردیفسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وص -.

مک به تامین استانی، ک های( قانون، طرح0ای نیمه تمام پیوست شماره )های سرمایههای تملک داراییهمان دستگاه اجرایی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه ای و طرح
 اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد. هایاجرایی و مجتمع هایمسکن کارکنان دستگاه
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 رسد.آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

شود و باید بشه صشورت ناپذیر محسوب میحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختالف، هزینه اجتنابالزالتدریس، حقهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حقپرداخت کلیه -ه
 ماهانه پرداخت شود.

ی احشداث، تکمیشل، بازسشازی و ( این قانون را برا01-0ای استان موضوع جدول )های سرمایهاز اعتبارات تملک دارایی (%0) درصدپنجها مجازند تا ریزی و توسعه استانشورای برنامه -و
 ها هزینه کنند.های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کالنتریتجهیز رده

 13تبصره
 ( اقدامات زیر صورت پذیرد: 0) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتالحاق برخی مواد به قانون قانون ( 08گردان موضوع بند )م( ماده )شود از محل منابع تنخواهاجازه داده می

ریال به وزارت  (03611311131113111یکهزار و هفتصد میلیارد )احمر جمهوری اسالمی ایران و تا مبلغ ریال به جمعیت هالل  (03111311131113111هزار میلیارد ) پنجپرداخت تا مبلغ  -0
 .ایهای سرمایهک داراییای و تملبهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه

مبلشغ یکهشزار و ریال و تا  (013111311131113111بیست هزار میلیارد )( قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ ..( و همچنین بند )ث( ماده )0.( بند )ب( ماده )0در اجرای جزء ) -0
  .دوق بیمه محصوالت کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسالمیریال جهت پرداخت سهم دولت به صن (03011311131113111دویست میلیارد )

 14 تبصره
با اصالحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاه  فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مشردم و همچنشین  00/01/0.88 مصوب هایارانهقانون هدفمندکردن  یاجرا در
ها و ها )منابع( مندرج در جدول ذیشل بشه اسشتثنای عشوارم ششهرداری( قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی..خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده )نمودن پرداخت یارانه به معطوف
( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 70( و ماده )00ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارم گاز رسانی )به ترتیب موضوع ماده )دهیاری

 شود:شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میکشور واریز میداری کل ها نزد خزانه(( به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه0مقررات مالی دولت )
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 14جدول تبصره 
 مبالغ )میلیارد ريال(

 دريافتی ها )منابع(
 

 پرداختی ها )مصارف(

يف
رد

 

 مبلغ عنوان
 

بخش 
يف مربوط

رد
 

 مبلغ عنوان

 662,099 نفتی هایدريافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده 1
 

شها
بخ

ير 
سا

 و 
ور

کش
ل 

ی ک
دار

ه 
زان

 خ
ش

بخ
 

1 
نفتی  هایعوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده

 فروش داخلی
91,657 

 1,255,375 نفتی هایحاصل از فروش صادراتی فرآوردهدريافتی  2
 

 27,997 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 2

3 
دريافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب 

 عوارض و مالیات ارزش افزوده
321,171 

 
3 

اجرای طرح ايمن سازی و هو شمندسازی جايگاههای 
 سی ان جی

3,750 

 323,532 هامیعانات گازی پتروشیمیخوراک  0
 

4 

بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی, 
جمع آوری حمايت از حمل و نقل عمومی, گازرسانی,

قانون رفع موانع  12گازهای همراه و مشعل موضوع ماده 
 تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور

155,555 

6 
ها بابت خوراک میعانات طلب سهم دولت از پتروشیمی 

 گازی سنوات گذشته
163,055 

 
 655 گاز مصرفی هایاجرای معافیت مدارس از پرداخت هزينه 0

    

ش
پخ

 و 
ش

الي
 پا

ش
بخ

 
 

رده
رآو

ف
ای

ه
 

تی
نف

 

 145,434 نفتی هایهزينه حمل و نقل و توزيع  فرآورده 6

    
7 

عوارض توسعه , نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله 
های نفتی, نفت خام, میعانات گازی و فرآورده انتقال

های نفتی و پااليشگاههای تأسیسات و انبارهای فرآورده
 دولتی)با نرخ محاسباتی مالیات صفر(

25,555 

    

ت 
 نف

لی
ت م

رک
ش

ان
اير

 

8 

سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ايران از نفت 
محل خام و میعانات گازی تحويلی به پااليشگاهها  از 

 نفتی هایفروش داخلی و صادراتی  فرآورده

199,972 
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9 

سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ايران از 
 میعانات گازی تحويلی به پتروشیمی ها

46,845 

    

ی 
 مل

ت
رک

ش
ان

اير
از 

گ
 

 109,465 تولید, انتقال, توزيع و فروش گازطبیعی هایهزينه 15

    
 795,610 جمع

    

ف 
صار

م
دی

فمن
هد

 

 428,555 پرداخت يارانه نقدی  و غیر نقدی خانوارها 11

    
 315,555 اجرای طرح حمايت معیشتی خانوار ها 12

    
13 

 امداد کمیته حمايت تحت خانوارهای فقرمطلق کاهش
 قانون اجرای ,(134.555)بهزيستی سازمان و خمینی امام

 تسهیالت سود يارانه ,(17.555)معلولین از حمايت
 تبصره اجرای ,(055)بهزيستی باالی به معلول دو مسکن

( 055)ايثارگران رسانی خدمات جامع قانون 38 ماده ذيل
 موضوع رزمندگان تسهیالت سود التفاوت مابه به کمك و

 (2.555)توسعه ششم برنامه قانون(89)ماده(الف) بند

104.555 

    
14 

 بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 46) ماده
 هایهزينه  کاهش  موضوع( 2) دولت مالی مقررات از

 به مردم عادالنه دسترسی ايجاد مردم, سالمت  مستقیم
 هایهزينه تأمین به کمك درمانی, و بهداشتی خدمات
 و خاص بیماران درمان دارو, پوشش درمان, ناپذيرتحمل
 الحاق قانون( 28) ماده" د" بند طريق از که العالجصعب
 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی

 .شودمی اعمال( 2)

02,555 
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10 

 برنامه قانون( 39) ماده در مندرج اهداف ساير اجرای
 قانون 11 تا 8 مواد اجرای توسعه, ششم پنجساله
 اقشار دولت سهم بیمه حق ها, يارانه کردن هدفمند
 برون و درون نقل و حمل رانندگان جمله از)  خاص

 و دار شناسه دستی صنايع شاغالن و قالیبافان شهری,
 به کمك ,( بدسرپرست و خانوار سرپرست زنان

 معسر رزمندگان

60.555 

    
 225,555 يارانه نان و خريد تضمینی گندم 16

 تضمینی خريد تولید, عوامل , ها نهاده يارانه پرداخت 17    
 کشاورزی بخش محصوالت

24.855 

 2.555 کشور چای تضمینی خريد و تولید ساماندهی 18    

    19 
 تعهدات تاديه و ضروری و اساسی کاالهای بازار تنظیم

 (0.555)مدارس شیر يارانه و( 3.055)مربوطه
8.055 

    25 

 سود يارانه و( 3.055) دام واکسیناسیون واکسن خريد
 نژاد پرورش واحدهای درگردش سرمايه تسهیالت

 (1.685)آرين
0.185 

    
 05,555 مسکن محرومین و مسکن رزمندگان معسر 21

 4.555 دانشجويان رفاهی امور 22    

    
23 

(, حمايت از کسب و 18تولید واشتغال )بند الف تبصره 
 کارهای آسیب ديده از بحران کرونا و حمل و نقل ريلی

75,555 

    
 36.077 1399اوراق منتشره سال باز پرداخت اصل و سود  24

    
 1.435.507 جمع

 405.555 به شرح ذيل : 7رديفهای مندرج در جدول   20    
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 40.555 پرداخت مستمری  -کمیته امداد امام خمینی )ره(  1-20

    
2-20 

حمايت از نشر, کتاب و  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 مطبوعات 

3.775 

    
3-20 

حق بیمه طالب و -های علمیهمرکز خدمات حوزه
 روحانیون غیر شاغل

4,940 

    
4-20 

يارانه کاغذ  -سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
 کتب درسی

1,255 

    
0-20 

 بیمه - پزشکی آموزش و درمان بهداشت, وزارت
 درمان خشك, شیر و دارو يارانه خانواده, پزشك سالمت,
 جمعیتی هایسیاست العالج, صعب و خاص بیماران
 و بیماران معالجه در ارزی جويی صرفه امناء هیات کشور,
 ...( و  کرونا واکسن تولید و خريد

263.145 

    
 32.055 پرداخت مستمری  -سازمان بهزيستی کشور  6-20

    
7-20 

درمان تکمیلی بیمه  -بنیاد شهید و امور ايثارگران 
 ايثارگران

45,925 

    
 8,705 سازمان تامین اجتماعی 8-20

    
9-20 

خريد تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از 
 بخش غیردولتی و تامین و خريد برق جزاير جنوب کشور

18,870 

    
 15,755 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان, روستائیان و عشاير 15-20

    
11-20 

 باربران, بیمه)  -وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی 
 ...( و مساجد خادمین

25,755 
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 1,885,507 جمع مصارف هدفمندی

 2,675,672 جمع کل دريافتی ها
 

 2,675,672 هاجمع کل پرداختی

 جا نمايد.جمع مصارف هدفمندی, در رديفهای مصارف هدفمندی جابه  (15۱درصد )شود تا سقف دهبه دولت اجازه داده می -1

 نفتی, سی ان جی در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگرديده و مبلغ حق العمل جايگاههای مذکور توسط جايگاهها از محل فروش سوخت برداشت هایمعادل حق العمل جايگاههای عرضه فرآورده -2
 شود.می

نفتی ايران و بر اساس نرخ تفاهم شده با سازمان برنامه و بودجه کشور از سرجمع فروش قبل از واريز به حساب  هایجاده ای )نفتکش ها( در سقف بودجه مصوب شرکت ملی پخش فرآوردههزينه حمل   -3
 سازمان هدفمندسازی يارانه ها قابل پرداخت می باشد.

 

 
گردد نسبت به شناسایی و ت با استفاده از کلیه بانکهای اطالعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین میوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اس -0

 افراد، اقدام کند. به مدرک و دلیل ارائه بگیران، باحذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه
شرکت ملی نفت ایشران  (%0/00درصد )چهارده و نیم، مشمول عوارم و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 8..0بندی در سال منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه -0
 شود. نمی
ماه ها )مصارف( این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکت بر ارزش افزوده و جداول پرداختی( قانون مالیا8.ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده )ها و دهیاریعوارم شهرداری -.

 ها پرداخت شود.ها و دهیاریشود تا به شهرداریبه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می
 اند را فراهم کند.مندی از یارانه نشدهبهرهنام برای نام برای افرادی که موفق به ثبتها مکلف است امکان ثبتسازمان هدفمندسازی یارانه -0
ر نمایشد تشا اجازه داده می شود درصورت عدم تحقق منابع پی  بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسالمی با تضمین خود منتشش هاسازمان هدفمندسازی یارانهبه  -0

 مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاه  فقر مطلق دچار وقفه نگردد.
 به نیابت از این سازمان، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به این بند است.وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تصویب هیأت وزیران شود و بههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانهآیین
 رسد.می



   11 

 10تبصره 

شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی ای مکلفند منابع تعیینشرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه -الف
 توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. گذاری )احداث( در تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه

برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه بهره هایشده در بودجه مصوب ساالنه خود را بابت هزینهشرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پی  بینی به -ب
 اتمی بوشهر پرداخت کند.

ای، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با مواد پرتوزا های سرمایهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییشرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته -ج
عمومی و توزیع و فروش( به حساب  -رفته، اداریشده کاال و خدمات فروشتمامها )شامل قیمت را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه

ای جهت خرید کیک زرد با های سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایهخاصی نزد خزانه
شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله بشه های مبادلهیا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامهمنشأ داخلی یا خارجی و 

 شود.حساب افزای  سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می

ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور )اپراتور(های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت بشه برقشراری ه منظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذیب -د
 هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند. ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و

 خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد. -هش
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 16تبصره

الحسنه ازدواج به زوجهایی نظام بانکی، تسهیالت قرمالحسنه انداز و جاری قرماز محل پسمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به -الف
در سال  هایک از زوج الحسنه ازدواج برای هرتسهیالت قرماند با اولویت نخست پرداخت کند. باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهمی 6..0/0/0که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 

 .است ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفتههفتریال با دوره بازپرداخت  (01131113111) میلیون پانصد 0011
 به تصویب هیات وزیران می رسد. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و 

انشداز و جشاری های پسسشپردهریشال از محشل منشابع  (0113111311131113111یکصد هزار میلیارد )لف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مک -ب
 الحسنه نظام بانکی را به تفکیک:قرم
ریال بشه کمیتشه ( 703111311131113111هزار میلیارد )شصت و یک ور، های توسعه کش( قانون احکام دائمی برنامه00( قانون برنامه ششم توسعه و ماده ).8در اجرای بند )ب( ماده )  -0

ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهشای اششتغال ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی( 003111311131113111بیست و یک هزار میلیارد )امداد امام خمینی )ره( و 
ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سشهمیه الحسنه با بازپرداخت هفتوار به صورت تسهیالت قرممددجویی با اولویت زنان سرپرست خان
 گیرد. استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می 0011تسهیالت خود را تا پایان آذرماه سال 

ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اششتغال و کشارآفرینی ایثشارگران بشه ( 83111311131113111هزار میلیارد )هشت ( قانون برنامه ششم توسعه، .8ه )در اجرای بند )پ( ماد -0
 ساله پرداخت کند.الحسنه با بازپرداخت هفتصورت تسهیالت قرم

گیرد. این بنیاد معادل این بع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( با باز پرداخت پنج ساله قرار می( ریال از منا013111311131113111مبلغ ده هزار میلیارد ) -.
 نماید.کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه میمبلغ به این منابع اضافه می

الحسنه بانکهشا، در اختیشار سشتاد ریال از منابع قرم (03111311131113111دوهزار میلیارد )(، مبلغ 0بخشی از مقررات مالی دولت ) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم66در اجرای ماده ) -ج
 گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می
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های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولشت منشدرج در پیوسشت دوازدهم هزینهاز یک (%0دودرصد )کشور مکلف است ماهانه معادل  داری کلدولت از طریق خزانه -د
را از حسابهای آنها برداشت و به  و هزینه عملیاتی بانک و بیمه های استهالکبه استثنای هزینه( این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند  .شماره )

 ( این قانون واریز کند.0جدول شماره ) 0.1000داری کل کشور موضوع ردیف حساب درآمد عمومی نزد خزانه

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است مبلغ دو هزار و یکصشد میلیشارد پشتیبانی از فرزند آوری،  (  قانون برنامه ششم توسعه موضوع010) )ت( و )ث( ماده بندهای  اجرای در -هش 
، نسبت به  پرداخت تسهیالت قرم الحسنه ودیعه مسشکن بشه میشزان هفتصشد الحسنه نظام بانکیهای جاری و قرم( ریال از طریق بانکهای عامل و از محل سپرده03011311131113111)

 شده و یا می شوند، اقدام نماید. 0011و  ...0ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای  01( ریال با بازپرداخت حداکثر 61131113111میلیون )

ز انجام تکالیف مندرج در بندهای )الف(، )ب(، )ج( الحسنه نظام بانکی پس اهای جاری و قرمبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده -و
 الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:و )هش( این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیالت قرم

0-  
دویسشت میلیشون ل ودیعشه مسشکن، ریشا( 61131113111هفتصشد میلیشون )سشاله( بشرای پرداخشت ریال تسهیالت بلندمدت )حداقل ده( 03111311131113111دو هزار میلیارد )مبلغ  -0-0
 ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل  (01131113111دویست میلیون )ریال وام ازدواج و ( 01131113111)
ریال برای هر  (0311131113111یک میلیارد )الت ساخت یا خرید مسکن تا سقف ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهی (013111311131113111ده هزار میلیارد )مبلغ  -0-0

 سالهو با ضمانت نیروی انتظامی با  بازپرداخت بیست (%.درصد )نهفرد با نرخ سود 
 العالج، سرطانی و زوجهای نابارور.ریال جهت پرداخت به بیماران صعب (03111311131113111پنج هزار میلیارد )مبلغ  -0

 شود.ی میالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیالت و مشموالن یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتدستور
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.-  
داران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهشای ریال جهت پرداخت به کارکنان ارت  جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاس (013111311131113111چهل هزار میلیارد )مبلغ  -.-0

ریال به کارکنان ( 0131113111پنجاه میلیون )ریال، ازدواج ( 01131113111دویست میلیون )الحسنه جهیزیه های مذکور برای پرداخت تسهیالت قرممسلح با هماهنگی هر یک از سازمان
 ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان (1131113111.یصد میلیون )سو بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن 

یشک میلیشارد های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سشقف ریال تسهیالت از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمان( 83111311131113111هشت هزار میلیارد )مبلغ  -.-0
 ساله.پرداخت حداکثر بیستریال برای هر فرد با باز( 0311131113111)
 .شودها با بانکهای عامل تأمین میالتفاوت سود تسهیالت مذکور در توافق هر یک از سازمانمابه
ار خشرد روسشتایی و ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیالت و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امورکسب و کش (013111311131113111ده هزار میلیارد )مبلغ  -0

 جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستاییاعتباری خرد زنان روستایی  با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس هایهمچنین صندوق

(، تسهیالت الزم برای هدف قانون 0تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون70دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند در اجرای ماده ) -ز
 شود.( این قانون تأمین می6جدول شماره ) 0.0711مبنی بر تأمین مسکن هفتاد هزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیالت مذکور از ردیف 

 17 تبصره

تحت پوشش   یگانصورت رااقشار که براساس آزمون وسع به یهکل یشده برایفتعر یهپا یمهبسته خدمات ب ئهارا 0011منابع، در سال  یداریعدالت در سالمت و پا یتمنظور رعا به -الف
از سشطح خشدمات  یمنشدبهشره. ششودانجام می های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکوربخ و در نظام ارجاع، پزشک خانواده  یقاز طر یرند،گیم سالمت قرار یهپا یمهب

 بشود. خواهشد یمشهشدگان در پرداخشت حشق سشرانه بیمهب یالذکر، مستلزم مشارکت مالشده فوقیفتعر یهپا یمهاز بسته خدمات ب یشترو ب یدولتیرشده در مراکز غهئباالتر اعم از خدمات ارا
 باشند.روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میشود. تأمین می 070811و  .00.01های   هزینه مربوط از محل ردیف

ه پایه سالمت( بدون رعایشت نظشام ارجشاع و پزششک خشانواده بشا تعرفشه در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور )تحت پوش  رایگان بیم
 پذیر است.دولتی امکان
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 باشند.افراد تحت پوش  کمیته امداد امام خمینی )ره( مشمول آزمون وسع نمی

درآمد که بر اساس قوانین شغل و انبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد این قانون به ج (6جدول شماره ) 0.0711مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف  یثارگرانو امور ا یدشه یادبن -ب
نامه اجرائشی ایشن بنشد بشه آیین معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.کمک انهماه ،تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ،باشندنیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میپیشنهاد مشتر

شدگان درمان کشور و مشدیریت مصشارف و منشابع، کلیشه ششرکتها و ( قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطالعات برخط بیمه61ماده ) (چ)اجرائی نمودن بند  به منظور -ج
مله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، ( قانون مدیریت خدمات کشوری، از ج0های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده )صندوق

صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از روزرسانی پایگاه مذکور بهشدگان خود و بهگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بیمههای بیمهسازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان
ای و درمشانی بشه ، جهشت ارائشه کلیشه خشدمات بیمشهایرانیشان سنجی سازمان بیمه سالمتاستحقاق (سرویسسامانه)چه و با استفاده از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفتر

 شدگان تحت پوش  خود استفاده کنند.بیمه

 شود.( قانون برنامه ششم توسعه می00مفاد ماده )شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور )مادرتخصصی( مشمول  0011از ابتدای سال  -د

حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت  مبالغهای دارای ردیف بودجه مستقل موظفند دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان -هش
ای مکلفند هزینشه دارو و تجهیشزات و های بیمهسازمان کننده پرداخت کنند ومینأها و شرکتهای پخ  تلزومات پزشکی به داروخانهمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و مأهای تهزینه

 .کنندنماید واریز ای که دانشگاه اعالم میملزومات پزشکی را به حساب جداگانه

( قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر ششکل از .0موضوع ماده ) به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی،کلیه دستگاههای -و 
بت نمایند. کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثها و کمکهای خود را به تفکیک شماره)کد(ملی فرد دریافتکنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میاقشار آسیب

اجرایی و نهادهای حمایت کننشده بشرای مشواردی ماننشد  هایآیین نامه اجرایی این بند )مشتمل بر تعیین نحوه و اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاری اطالعات سامانه به دستگاه
 ر و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.استعالم استحقاق سنجی( توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کا
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 شده را به تفکیک شماره)کد(ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.الحسنه پرداختبانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرم

 18تبصره

 -الف
، کمک بالعوم با تسهیالت بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای شده، یارانه نرخ سوداین قانون را در قالب وجوه اداره( 00مندرج در جدول تبصره ) شود اعتباراتمی داده اجازه دولت به

های بند یل اجرای برنامههای بازار کار و تکم، اجرای سیاست .0های جه  تولید ، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود ، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید برنامه
 کشور هزینه کند. کل ...0و  8..0،  6..0( قوانین بودجه سالهای 08)الف( تبصره )

 سد.رشود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میهای موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میبرنامه
تجارت، ارتباطشات و فنشاوری اطالعشات، جهشاد  و معدن صنعت، اجتماعی، رفاه و کار تعاون، هایوزارتخانه همکاری با و کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد این بند به اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه شود ومی تهیه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و

 (03011311131113111) یلیاردم هزار و چهارصدیکاطالعات تا مبلغ  یارتباطات و فناور یروز ییدبا تأ شودیاطالعات اجازه داده م یتابعه وزارت ارتباطات و فناور هایبه شرکت -ب
 های(پروژهطرح)از  ها، حمایتبخش یهدر کل یکیخدمات الکترون هکنندئهارا یها(اپراتورکارور ) یجادا یر،خطرپذ هایذاریگیهکمک به سرما یخود و برا یریال از محل منابع داخل

مشترک وزارت  یشنهادپ اکه ب اینامهیینشده براساس آبه صورت وجوه اداره یو تعاون یخصوص هایبخ  توسط بخش ینصادرات کاال و خدمات در ا یاو  ینآفراشتغال ایتوسعه
التفاوت نشرخ سشود را از محشل آن پرداخشت اختصاص دهند و مابه رسد،یم یرانهیأت وز یبو به تصو شودیه میو بودجه کشور ته امهاطالعات و سازمان برن یارتباطات و فناور

 .کنند

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 06کتهای تابعه خود در چهار چوب ماده )ای و شرشود از طریق سازمان توسعهبه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می -ج
( قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت .7های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده )(پروژهمنظور انجام طرح)( به0مقررات مالی دولت )
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ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه ( 03111311131113111پنج هزار میلیارد )گذاری بخ  دولتی تا مبلغ هسرمای
 رسد.( این قانون به مصرف می6جدول شماره ) 00.111شود و از محل ردیف و بودجه کشور تأمین می

کمشک بشه  یخشود بشرا یریشال از محشل منشابع داخلش (83111311131113111) یلیشاردمهشت هشزار تا مبلغ نفت  یروز ییدبا تأ شودیاجازه داده م نفتتابعه وزارت  هایبه شرکت -د
دان  بنیان و فناور  هایمختلف صنعت نفت توسط شرکت هایتولید بار اول در حوزهو  ینآفراشتغال ایتوسعه هاییر و حمایت از ساخت داخل و طرحخطرپذ هایگذارییهسرما
و  امشهو سشازمان برن نفشتمشترک وزارت  یشنهادپ هکه ب اینامهیینبراساس آیا تسهیالت ترجیحی شده وجوه ادارهکمک بالعوم، به صورت  یو تعاون یخصوص هایبخ در 

 د.اختصاص دهن رسد،یم یرانهیأت وز یبو به تصو یه بودجه کشور ته

 19تبصره 
های خود تمهیدات الزم را کشور و دارایی از محل منابع بودجه کل (،0) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت06ماده )در اجرای  دستگاههای اجرائی مکلفند

با  ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتیهای سرمایهاعم از طرحهای تملک داراییداری بربرداری و در حال بهرهبهرهتمام و آماده جدید، نیمه هایبرای اجرای طرح
 .ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنندها و دهیاریبا بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق

واریز کند تا بشا  001111-6.  این قانون را کسر و به ردیف شماره هر دستگاه اجرائی مندرج در ایهای سرمایهاز اعتبارات تملک دارایی (%01) درصددهشود تا به دولت اجازه داده می -0
جابجایی شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. ، در قالب یارانه سود، وجوه اداره ( این قانون0) مندرج در پیوست شماره دستگاه اجرائی اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای

ششود. نحشوه توزیشع اعتبشارات بندی آنها توسشط سشازمان برنامشه و بودجشه کششور انجشام میاین قانون و اولویت( 0اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره )
 شود.ریزی و توسعه استان تعیین می(های استانی توسط شورای برنامهطرح)پروژه

، منشابع بشانکی، بشازار ( این قشانون(.تبصره ) (توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی )موضوع بند )الفها میها و دهیاریبخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری
 .با رعایت قوانین و مقررات موضوعه( انجام دهند) رزی صندوق توسعه ملیسرمایه و تسهیالت ریالی و ا

 .شودکل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می 6..0( قانون بودجه سال .0) تبصره( 00و ) (01)(،.(،)8)(،7(،)0(،)0(،).اجرای بندهای) -0
 .شودکل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می ...0( قانون بودجه سال .0) تبصره (01)تا (.اجرای بندهای) -.
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 رسد.وزیران می شود و به تصویب هیأتتهیه می کشور بودجه و برنامه سازمان توسط تبصره اجرائی این نامهآیین

 

 25 تبصره

بشا  0011 در سال مکلفند دولتی، شرکتهای و بانکها جمله از کشوری خدمات مدیریت ( قانون0) ماده موضوع اجرائی دستگاههای تمامی عملکرد، بر مبتنی ریزیبودجه اجرای در -الف
 تکمیشل و (خشدمات یاها )کاال یابی خروجیهزینهبه  های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبتها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی )مستقیم و غیرمستقیم( و هزینهشناسایی هزینه

 کنند. اقدام ،آیدی به دست مییهای دستگاه اجراسایر سامانه هایکه اطالعات ورودی آن از تبادل داده شدهتمام قیمت کامل سامانه حسابداری استقرار

با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین  0011در قانون بودجه سال  0100.1شده در ردیف بینیمازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پی  -ب
 و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

 -ج
ششده آنهشا و و قیمت تمام ها )کاال یا خدمات(ها، خروجیگردد و شامل حجم فعالیتمنعقد می 0011نامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه تفاهم اجرایی مکلف است بر مبنای دستگاه -0

 صورتواحد مجری به مالی رویدادهای گیریگزارش امکان ای نگهداری کند کهبه گونه جداگانه صورتبه خود سامانه حسابداری در مجری را واحد تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات

 مجری است. واحد مدیر نامه منعقده باچهارچوب تفاهم خرج در انجام تشخیص .باشد داشته وجود مجزا
مستمر های غیرمقررات مربوط و سایر پرداخت واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و

 .دمربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنن
 کشور، و بودجه برنامه سازمان موافقت با شودمی داده کنند، اجازهاقدام می ریزی مبتنی بر عملکردبودجهای خود در چارچوب کرد اعتبارات هزینهدر هزینه به دستگاههای اجرائی که -0

 کنند. ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام.6الزامات ماده )دستگاه بدون رعایت  ابالغی همان اعتبارات سقف در هزینه و فصول جابجایی اعتبارات به نسبت
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کرد اعتبارات که در هزینهآن دسته از دستگاه اجرایی ( قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که 08های کلی اقتصاد مقاومتی و بند )الف( ماده )( سیاست07در اجرای حکم بند ) -.
های محولشه مشازاد تششخیص دهشد، ( که نسبت به انجام مأموریت(%01درصد )دهبخشی از کارکنان خود را )حداکثر تا  کننداقدام می تنی بر عملکردریزی مببودجهدر چارچوب خود 
به دستگاه اجرائی دیگشری در پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی ، برای آنها وفق قوانین و مقررات مربوط )جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی  دنتوامی

اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سشازمان اداری و  های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههایهمان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان
ازخریشدی و در مشورد استخدامی کشور( اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسشمی و پیمشانی نسشبت بشه بازنشسشتگی یشا ب

 نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
 مفاد این بند با اعالم مدیر واحد مجری به باالترین مقام دستگاه اجرایی نیز قابل اجراخواهد بود.

 ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه هاوری و کاه  هزینهدستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره -0
 ا نماید.را مهی

، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کششور و در سشقف تخصشیص اعتبشار جوییاز صرفه منابع حاصل (%01درصد )تا چهلدستگاه اجرائی مجاز  است 
و ارتقشای  کششور اسشتخدامی و اداری و کشور بودجه و های برنامهسازمان ابالغی دستورالعمل اساس های غیرمستمر برپرداخت در قالب کارکنان در انگیزه ایجاد منظور را به

 مصشوب اعتبارات تخصیص بر سقف مازاد آن دستگاه، ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای افزای  اعتبارات برای دیگر را (%71) درصدشصت  و کیفی خدمات و محصوالت

 کند. هزینه بودجه کشور،و  برنامه ( قانون1.ماده ) موضوع اعتبارات تخصیص کمیته
های مصشوب ذیشل برنامشه هایخروجیشده  سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام عنوان خروجی،دستگاه اجرائی،  شود بر اساس پیشنهاداجازه داده میسازمان برنامه و بودجه کشور به  -0

 کند.( این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح و ابالغ 0مندرج در پیوست شماره )
ای بشر اسشاس ، تخصشیص و پرداخشت اعتبشارات هزینشه0011از تیرمشاه سشال  -0.00مصشوب  -( قانون برنامه و بودجه1.ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده )در اجرای بودجه - 7

 های عملکرد صورت گیرد. ها)کاال یا خدمات( و ارزیابی شاخصهای اجرایی و متناسب با تحقق خروجیبرنامه
 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.ها را در مقاطع سه ماهه های اجرایی و خروجیدستگاه اجرایی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه

 رسد.می وزیران هیأت تصویب به شود ومی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه استخدامی و اداری بودجه کشور و و برنامه هایسازمان به پیشنهاد بند، این اجرائی نامهآیین
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  -د
ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین های سرمایهای و تملک داراییتعهد و پرداخت اعتبارات هزینه در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت -0

نشده پایان سال، به . مانده وجوه مصرفباشدربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میکشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی داری کلشده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه
( قانون محاسبات عمومی کشور و در چارچوب این قانون قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجشوه در 70( و ).7تعیین شده در قانون اصالح مواد ) هایسال بعد منتقل و تا پایان مهلت
 درج خواهد شد. 0010صورتحساب عملکرد بودجه سال 

ماه سال بعد است. ارسال صورتهای ( قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت011( و )..(، )0.لت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد )آخرین مه -0
 د، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.مدیره یا هیأت عامل حسب مور( قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت8.مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده )

( قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی .01کشور، موضوع ماده ) کل 0011وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال   -.
 کند.ربط ارسال میذی

های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخ  عمومی اقشدام کننشد. دیشوان ها و بدهیها، داراییل، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهاجرائی مشمو دستگاههای -ه
( قانون دیوان محاسشبات کششور مصشوب 0اده )(، در اجرای م0( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )07( ماده )0محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند )

 است. 00/00/0.70

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری 8اجرایی به منظور اجرای ماده ) هایذیحسابان و مدیران مالی دستگاه -و
البات قراردادی ر سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تایید باالترین مقام دستگاه اجرایی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطو دستورالعمل پرداخت ثبت شده د

 واگذار شده تامین کننده به پذیرنده به نیابت از تامین کننده اقدام نمایند.

   -ز 
 هایری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینهوزارت امور اقتصادی و دارایی با همکا -0

 سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابالغ نماید. هایتملک دارایی هایعمومی دولت و طرح
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دولت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی وزارت امشور  هایه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداختدر راستای استقرار حساب واحد خزان -0
ملشی پشاالی  و پخش   وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتشی و ششرکتهای مسشتلزم ذکشر نشام نظیشر ششرکتاقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( سازوکار اجرایی وصول 

داری کشل بشانکی بشه حسشاب خزانشه های نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکن فرآورده
 کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را فراهم نماید. 

عامل دولتی و خصوصی برای دریافشت  هایتوانند  با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانکتهای دولتی مستلزم ذکر نام میشرکتهای دولتی و شرک
 ( قانون اساسی اقدام نمایند..0گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل )های سرمایهسایر منابع نظیر وام

اجرایشی  هایاقشدام تشا دسشتگاهسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه چارچوب مشخص برای کد گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و اسشتاندارد نمشودن آن  -.
 نظام حسابداری بخ  عمومی گزارش نمایند.  بخ  عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت،عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و

ای بخ  عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خشرج و قطعشی نمشودن بشدهی، براسشاس های سرمایههای تملک داراییهای عمومی و همچنین طرحهای مرتبط با هزینهکلیه پرداخت -0
های اجرایشی نظشامی و انتظشامی و امنیتشی و های مربشوط بشه دسشتگاهگردد. پرداختذینفع به طور مستقیم پرداخت میپذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرایی در وجه 
 باشند.اجرایی از شمول این حکم مستثنی می هایهمچنین مصارف عمومی در حد نصاب معامالت کوچک دستگاه

اجرایی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجشرا ابشالغ نمایشد. مسشئولیت داری کل کشور(، ساز و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه
 باشد.صحت و سالمت اسناد مالی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی می
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 21تبصره 

 شود:مقرر می یمال انضباط انسانی و کارکنان دولت و ایجاد نیروی ساماندهی منظور به -الف
 کارکنان رسمی، پیمانی وفردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده  اطالعات و شرکتهای دولتی مکلفند توسعه ششم برنامه ( قانون.0) ماده موضوع اجرائی دستگاههای -0

و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم مت پزشکان و پیراپزشکان قرارداد کار معین )مشخص(، کارگری و کارکنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به خد
 نمایند.  روزرسانیبه یا ثبت« پاکنا سامانه» در را یا قرارداد مقام صالحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند

 کند.کارگیری اشخاص ایجاد نمیبهگونه حقی برای استخدام و درج این اطالعات هیچ
 گیرد.پاکنا صورت می سامانه اطالعات اساس بر صرفاً( این بند، 0مذکور در جزء) کارکنان حقوق اعتبار ، تخصیص 0011 سال خرداد ماه از -0
ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطالعات آنان ارات هزینههرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتب 0011از خردادماه سال  -.

 شود.نفع نهائی انجام میداری کل کشور به ذیربط توسط خزانهشده دستگاه اجرائی ذییا درآمد اختصاصی محقق منابع عمومییافته در سامانه پاکنا ، از اعتبارات تخصیص
 وزارت مسشلح، ( این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسشلح ، نیروهشای0( و )0انی موضوع اجزای )چگونگی ثبت اطالعات نیروی انس -0

های برنامه مستقلی که توسط سازمان هایمهناشده در شیوهانرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین سازمان قضائیه، اطالعات، حفاظت اطالعات قوه
مستثنی از اجرای  هایگردد. تعیین سایر دستگاهشود، تعیین میهای اجرایی مذکور تدوین میاستخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه و و بودجه کشور و اداری

 این بند بر عهده هیات وزیران است.
تصویب هیأت وزیران به و شوداستخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می و های برنامه و بودجه کشور و اداری( این بند به پیشنهاد سازمان0( و )0اجرائی اجزای )نامه آیین
 رسد.می

کننشد و دارای های آن دریافت میای خود را از محل این قانون و پیوستزینه( قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات ه.0موضوع ماده ) اجرائی تمام اختیارات دستگاههای -ب
 باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیشروی انسشانی در سشالمقررات خاص اداری و استخدامی می

دام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند ، صشرفاً بشر اسشاس مجشوز صشادره از سشوی سشازمان اداری و شود. هرگونه استخاالجراء میموقوف 0011
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ن قشانون بشا مشاه پشس از تصشویب ایشبینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکاستخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پی 
 شود.های مذکور تهیه و ابالغ میهمکاری سازمان

( ایشن قشانون، هرگونشه مسشتمری 00که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند )الشف( تبصشره ) توسعه ششم برنامه ( قانون.0) ماده موضوع اجرائی دستگاههای تمامی -ج
 کشور اعالم نمایند.  داری کلکنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوش  همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانههزینه معیشت پرداخت مییا کمک
نفشع ها و مطابق لیست مذکورنسبت بشه پرداخشت بشه ذیداری کل / سازمان هدفمند سازی یارانهسقف تخصیص اعالمی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داری کل موظف است درخزانه

 اید.داری کل اقدام نمها نزد خزانهنهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی / برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمند سازی یارانه
ها تشا پایشان اردیبهششت مشاه  داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمنشد سشازی یارانشهنامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانهشیوه
 تدوین می گردد. 0011

 ( قانون برنامه ششم توسعه:0( و ).شده در مواد )بینیهای پی وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامهمنظور ارتقای بهره به -د
ی استقرار چرخشه مشدیریت و ارتقشای های عملیاتی خود برابرنامه 0011( قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 0دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -0

وری ایران( ارائشه و یشا تکمیشل کننشد. های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور )سازمان ملی بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانشاخصهای بهره
بینشی پی « وریارتقشای بهشره»ای بشا عنشوان بودجه کشور، اعتبارات الزم این موضشوع را در برنامشه های متبادله با سازمان برنامه ودستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه

بودجشه کششور و تأییشد عملکشرد وری ایران و سازمان برنامه و ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان ملی بهرهنمایند. تخصیص اعتبار سه
 وری ایران است.مان ملی بهرهاز سوی ساز

ی دولتشی تابعشه وزارت نفشت، ششرکت کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتها -0
و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایشران، سشازمان توسشعه و نوسشازی  ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر
( .( مشاده )0شده متناسب با جدول )بینیوری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره

بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصشویب مجشامع عمشومی و یشا سشایر مراجشع وری را به صورت مستقل پی های ارتقای بهرهنون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامهقا
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وری ایران( ارائشه کننشد. سشازمان و اداری و استخدامی کشور )سازمان ملی بهره های برنامه و بودجه کشوربه سازمان 0011ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال قانونی ذی
ماهه اول و یافتشه را بشرای شش شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبینیوری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پی برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره

( صرفاً بشر 0( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )80مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده )رائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هیأتدوم به هیأت وزیران ا
 های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.وری و تأیید سازماناساس شاخصهای بهره

 رسد.های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازماننآیین

 

 است. 0011 قانون مربوط به سال احکام مندرج در ایناجرای  -هش

 رسد.می یرانهیأت وز یبتصوتهیه و بهماه پس از تصویب آن سهقانون حداکثر ظرف مدت  ینا یازاجرائی مورد ن هاینامهآیین -و
 



 

 
 دومقسمت 

 جداول کالن
 



 



مصارف منابع

6,370,116,589 هزینه ها 3,175,957,941 درآمدها
1,040,310,939 تملک دارایی هاي سرمایه اي 2,252,720,001 واگذاري دارایی هاي سرمایه اي

1,003,000,000 تملک دارایی هاي مالی 2,984,749,586 واگذاري دارایی هاي مالی
8,413,427,528 جمع مصارف عمومی دولت 8,413,427,528 جمع منابع عمومی دولت

828,211,539 از محل درآمد هاي اختصاصی دولت - هزینه اي 884,789,649 درآمدهاي اختصاصی دولت
56,578,110 از محل درآمد هاي اختصاصی دولت - سرمایه اي

9,298,217,177 مصارف بودجه عمومی دولت 9,298,217,177 منابع بودجه عمومی دولت
15,619,570,462 مصارف شرکتهاي دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها 15,619,570,462 منابع شرکتهاي دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

24,917,787,639 جمع 24,917,787,639 جمع
560,708,653 کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است 560,708,653 کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است

24,357,078,986 مصارف بودجه کل کشور 24,357,078,986 منابع بودجه کل کشور
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جدول شماره 1 - خالصه بودجه کل کشور در سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



3,175,957,941 درآمدها
2,479,450,000 بخش اول : درآمدهاي مالیاتی

0 بخش دوم : درآمدهاي ناشی از کمک هاي اجتماعی

311,077,882 بخش سوم : درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت

145,578,750 بخش چهارم : درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات

83,220,000 بخش پنجم : درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارات

156,631,309 بخش ششم : درآمدهاي متفرقه

6,370,116,589 هزینه ها
2,086,279,070 فصل اول : جبران خدمت کارکنان

485,656,022 فصل دوم : استفاده از کاالها و خدمات

68,071 فصل سوم : هزینه هاي اموال و دارایی

47,272,799 فصل چهارم : یارانه

107,574,312 فصل پنجم : کمک هاي بالعوض

1,891,884,469 فصل ششم : رفاه اجتماعی

1,751,381,846 فصل هفتم : سایر هزینه ها 

-3,194,158,648 تراز عملیاتی
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جدول شماره 2 - خالصه درآمدها و هزینه هاي دولت در سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



2,252,720,001 واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
1,992,720,001 بند اول : منبع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتی

250,000,000 بند دوم : منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غیر منقول

10,000,000 بند سوم : منابع حاصل از واگذاري طرح تملک دارائی هاي سرمایه اي

1,040,310,939 تملک دارایی هاي سرمایه اي
796,659,505 فصل اول : ساختمان و سایر مستحدثات

146,894,899 فصل دوم : ماشین آالت و تجهیزات

2,659,516 فصل سوم : سایر داراییهاي ثابت

38,773 فصل چهارم : استفاده از موجودي انبار

8,533 فصل پنجم : اقالم گرانبها

5,437,789 فصل ششم : زمین

88,611,924 فصل هفتم : سایر دارائیهاي تولید نشده

1,212,409,062 خالص داراریی هاي سرمایه اي
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جدول شماره 3 - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي سرمایه اي در سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



2,984,749,586 واگذاري دارایی هاي مالی
1,250,000,001 بند اول : منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالی و اسالمی

500,000 بند دوم : منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی

0 بند سوم : منابع حاصل از استفاده از موجودي حساب ذخیره ارزي

12,242,782 بند چهارم : منابع حاصل از دریافت اصل وامها

950,000,000 بند پنجم : منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتی

16,006,802 بند ششم : منابع حاصل از برگشتی سالهاي قبل

755,000,000 بند هفتم : منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

1,000,000 بند هشتم : منابع حاصل از سایر واگذاري ها

1 بند نهم: انتشار اوراق صکوك اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

1,003,000,000 تملک دارایی هاي مالی
36,750,000 اعتبارات موضوع واگذاري سهام

806,100,000 باز پرداخت اصل اوراق مالی

3,547,000 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

5,060,000 تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل

151,543,000 بازپرداخت اصل وامهاي خارجی و تعهدات

0 واگذاري طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي

0 سرمایه گذاري ، کمک هاي فرهنگی و اقتصادي بین المللی

1,981,749,586 خالص دارایی هاي مالی
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جدول شماره 4 - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي مالی در سال 1400
مبالغ به میلیون ریال
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جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1400

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

4,058,200,590 2,140,930,314 1,917,270,276 882,242,649 16,165,000 866,077,649 3,175,957,941 2,124,765,314 1,051,192,627 قسمت اول: درآمدها 100000

2,515,228,135 2,013,302,814 501,925,321 35,778,135 0 35,778,135 2,479,450,000 2,013,302,814 466,147,186 بخش اول: درآمدهاي مالياتي 110000

591,895,309 456,056,356 135,838,953 4,788,953 0 4,788,953 587,106,356 456,056,356 131,050,000 بند اول: ماليات اشخاص حقوقي 110100

72,128,306 0 72,128,306 0 0 0 72,128,306 0 72,128,306 ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي - وصول ماهانه يك دوازدهم رقم 110102

40,871,694 0 40,871,694 0 0 0 40,871,694 0 40,871,694 ماليات عملكرد شركتهاي دولتي 110103

15,151,515 0 15,151,515 151,515 0 151,515 15,000,000 0 15,000,000 ماليات بنگاه هاي اقتصادي، نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي 110104

460,662,986 456,056,356 4,606,630 4,606,630 0 4,606,630 456,056,356 456,056,356 0 ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي 110105

656,566 0 656,566 6,566 0 6,566 650,000 0 650,000 ماليات شركت هاو موسسات وابسته به آستان قدس رضوي(جمعي-خرجي) 110111

2,424,242 0 2,424,242 24,242 0 24,242 2,400,000 0 2,400,000 ماليات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) 110112

491,362,500 484,468,875 6,893,625 4,893,625 0 4,893,625 486,468,875 484,468,875 2,000,000 بند دوم: ماليات بر درآمدها 110200

160,473,611 158,868,875 1,604,736 1,604,736 0 1,604,736 158,868,875 158,868,875 0 ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي 110201

141,919,192 140,500,000 1,419,192 1,419,192 0 1,419,192 140,500,000 140,500,000 0 ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي 110202

161,616,162 160,000,000 1,616,162 1,616,162 0 1,616,162 160,000,000 160,000,000 0 ماليات مشاغل 110203

25,252,525 25,000,000 252,525 252,525 0 252,525 25,000,000 25,000,000 0 ماليات مستغالت 110204

101,010 100,000 1,010 1,010 0 1,010 100,000 100,000 0 مالياتهاي متفرقه درآمد 110205

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 معافيت مالياتي (جمعي-خرجي)1 110206

238,232,255 233,869,934 4,362,321 2,362,321 0 2,362,321 235,869,934 233,869,934 2,000,000 بند سوم: ماليات بر ثروت 110300

10,000,000 9,900,000 100,000 100,000 0 100,000 9,900,000 9,900,000 0 ماليات بر ارث 110301
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جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1400

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

212,121 210,000 2,121 2,121 0 2,121 210,000 210,000 0 مالياتهاي اتفاقي 110302

23,325,034 23,091,784 233,250 233,250 0 233,250 23,091,784 23,091,784 0 ماليات نقل و انتقال سرقفلي 110303

141,640,444 140,224,040 1,416,404 1,416,404 0 1,416,404 140,224,040 140,224,040 0 ماليات نقل و انتقال سهام 110304

21,267,418 21,054,744 212,674 212,674 0 212,674 21,054,744 21,054,744 0 ماليات نقل و انتقاالت امالك 110305

23,625,622 23,389,366 236,256 236,256 0 236,256 23,389,366 23,389,366 0 حق تمبر و اوراق بهادار 110306

7,070,707 7,000,000 70,707 70,707 0 70,707 7,000,000 7,000,000 0 ماليات بر واحدهاي مسكوني گران قيمت(با احتساب عرصه و اعيان) 110307

9,090,909 9,000,000 90,909 90,909 0 90,909 9,000,000 9,000,000 0 ماليات بر انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي گران قيمت 110308

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 درآمد حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه 110309

235,970,000 0 235,970,000 6,520,000 0 6,520,000 229,450,000 0 229,450,000 بند چهارم: ماليات بر واردات 110400

147,900,000 0 147,900,000 2,900,000 0 2,900,000 145,000,000 0 145,000,000 حقوق ورودي ساير كاالها (موضوع بند ب ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي )1 110401

20,400,000 0 20,400,000 400,000 0 400,000 20,000,000 0 20,000,000 حقوق ورودي خودرو 110402

450,000 0 450,000 0 0 0 450,000 0 450,000 حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي ( جمعي - خرجي )1 110403

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 يك درصد عوارض بر واردات 110405

62,220,000 0 62,220,000 1,220,000 0 1,220,000 61,000,000 0 61,000,000 ثبت معافيت ها و تخفيفات گمركي به نرخ صفر ( جمعي - خرجي ) تا سقف 61000 ميليارد ريال 110406

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 حقوق ورودي موضوع ماده 2 قانون مديريت حمل ونقل سوخت ( جمعي - خرجي)1 110408

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 استرداد حقوق ورودي كاالهاي وارداتي موضوع بند"ب" تبصره 7 110409

957,768,071 838,907,649 118,860,422 17,213,236 0 17,213,236 940,554,835 838,907,649 101,647,186 بند پنجم: ماليات بر كاالها و خدمات 110500

60,606,061 0 60,606,061 606,061 0 606,061 60,000,000 0 60,000,000 ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي-ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد قيمت مصوب فروش 110501
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جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1400

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

20,202 20,000 202 202 0 202 20,000 20,000 0 دو درصد ماليات ساير كاالها(معوق)ِ 110502

1,102,372 1,102,372 0 0 0 0 1,102,372 1,102,372 0 عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور  110504

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 0 0
ماليات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجميع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش

افزوده
110505

12,310,360 12,187,256 123,104 123,104 0 123,104 12,187,256 12,187,256 0
ماليات بر فروش سيگار - بر اساس الزم االجرا نبودن قانون ممنوعيت ورود برخي از كاالهاي غير ضرور مصوب

1374/6/22 و مجاز بودن تامين كسري سيگار از طريق واردات
110506

24,332,683 24,089,356 243,327 243,327 0 243,327 24,089,356 24,089,356 0 ماليات بر نقل و انتقاالت اتومبيل 110507

6,876,732 6,807,965 68,767 68,767 0 68,767 6,807,965 6,807,965 0 ماليات شماره گذاري خودرو 110508

668,940,000 662,250,600 6,689,400 6,689,400 0 6,689,400 662,250,600 662,250,600 0 ماليات بر ارزش افزوده 110512

133,787,980 132,450,100 1,337,880 1,337,880 0 1,337,880 132,450,100 132,450,100 0
درآمد حاصل از يك درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم

بخشي از مقررات مالي دولت (2)1
110513

14,449,495 0 14,449,495 144,495 0 144,495 14,305,000 0 14,305,000
27صدم درصداز3 درصدتعرفه ماليات برارزش افزوده شهرداري ها براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني ،

ورزش روستايي وعشايري، ورزش بانوان وزيرساخت هاي ورزشي به ويژه درحوزه معلولين و جانبازان
110514

27,342,186 0 27,342,186 0 0 0 27,342,186 0 27,342,186 ماليات بر مصرف سيگار 110515

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 17,000,000 0 0 0 بخش دوم: درآمدهاي ناشي از كمكهاي اجتماعي 120000

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 17,000,000 0 0 0 بند اول: حق بيمه 120100

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 17,000,000 0 0 0 حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد 120102

383,487,882 2,750,000 380,737,882 72,410,000 2,500,000 69,910,000 311,077,882 250,000 310,827,882 بخش سوم: درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 130000

153,053,882 0 153,053,882 0 0 0 153,053,882 0 153,053,882 بند اول: سود سهام شركتهاي دولتي 130100

151,053,882 0 151,053,882 0 0 0 151,053,882 0 151,053,882 سود سهام ابرازي (50 درصد سود ويژه و سود سهام شركت نفت - علي الحساب سال جاري) كليه شركتهاي دولتي 130101

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 سود سهام معوقه شركتهاي دولتي 130105



76

جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1400

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

4,910,000 2,750,000 2,160,000 3,410,000 2,500,000 910,000 1,500,000 250,000 1,250,000 بند سوم: درآمدهاي حاصل از اجاره 130300

4,910,000 2,750,000 2,160,000 3,410,000 2,500,000 910,000 1,500,000 250,000 1,250,000
درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي ( از جمله امكانات ، اماكن و فضاهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري و

ورزشي كليه دستگاه هاي اجرائي)1
130301

225,524,000 0 225,524,000 69,000,000 0 69,000,000 156,524,000 0 156,524,000 بند چهارم: ساير درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 130400

69,800,000 0 69,800,000 0 0 0 69,800,000 0 69,800,000
درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات - حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام

تعهدات
130404

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور (موضوع قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد)1 130405

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 40,000,000 0 40,000,000 درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن 130408

850,000 0 850,000 0 0 0 850,000 0 850,000 درآمد حاصل از نامبرينگ ( شماره گذاري مخابراتي )1 130413

1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 درآمد حاصل از حق السهم سازمان 130414

55,000 0 55,000 0 0 0 55,000 0 55,000 درآمد حاصل از فعاليتهاي نظام تأئيد صالحيت 130415

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000
درآمد حاصل از بهره مالكانه و حق بهره برداري طرح هاي منابع طبيعي و انتفاع و تغيير نمايندگي اراضي ملي و

دولتي
130416

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درآمد حاصل از تبصره هاي (2) و (3) ماده 6 قانون اصالح قانون معادن 130418

1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000
درآمد حاصل از حق مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات - مجوزهاي صادر شده توسط شوراي

عالي فضاي مجازي
130420

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 درآمدوزارت صنعت ، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزيع محصوالت دخاني 130421

18,000 0 18,000 0 0 0 18,000 0 18,000 درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت (هولوگرام) حامل هاي ديجيتال 130422

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 40,000,000 0 40,000,000 دو درصد هزينه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وبسته به دولت سودده 130425

52,000,000 0 52,000,000 52,000,000 0 52,000,000 0 0 0
درآمد ناشي از ده درصد وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها موضوع ماده 46 الحاق 2 - اجراي

طرح تحول سالمت
130428

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 17,000,000 0 0 0 درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها براي اجراي قانون حمايت از معلولين 130429
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

669,267,264 49,482,500 619,784,764 523,688,514 12,465,000 511,223,514 145,578,750 37,017,500 108,561,250 بخش چهارم: درآمدهاي حاصل از فروش كاالها و خدمات 140000

656,836,064 47,882,500 608,953,564 514,540,464 12,460,000 502,080,464 142,295,600 35,422,500 106,873,100 بنداول: درآمدهاي حاصل از خدمات 140100

59,527,000 2,012,000 57,515,000 0 0 0 59,527,000 2,012,000 57,515,000 درآمد حاصل از خدمات قضايي 140101

39,490,308 6,750 39,483,558 35,479,808 0 35,479,808 4,010,500 6,750 4,003,750 درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي 140103

376,733,792 3,200,000 373,533,792 375,833,792 3,200,000 372,633,792 900,000 0 900,000 درآمد حاصل از خدمات بهداشتي - درماني 140104

2,366,350 151,350 2,215,000 1,825,000 0 1,825,000 541,350 151,350 390,000 درآمد حاصل از خدمات كشاورزي، صنعتي و معدني ،اكتشافي و حق فني استعالمات تطبيق اراضي 140105

1,850,000 0 1,850,000 0 0 0 1,850,000 0 1,850,000 درآمد حاصل از خدمات مخابراتي - حق استفاده از فركانس راديويي 140106

18,455,734 0 18,455,734 18,455,734 0 18,455,734 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات پژوهشي و تحقيقاتي 140107

316,400 65,000 251,400 241,400 0 241,400 75,000 65,000 10,000 درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي 140108

31,400,000 0 31,400,000 31,400,000 0 31,400,000 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات كنسولي 140109

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 1,250,000 0 0 0
درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمديد گواهينامه ،اجازه نامه و پروانه بهره برداري هوايي و ارائه خدمات نظارت بر

ايمني مسافر در پروازها"درچارچوب مجوزهاي قانوني"
140110

20,100,500 10,250,000 9,850,500 9,660,000 0 9,660,000 10,440,500 10,250,000 190,500 درآمد حاصل از خدمات ثبتي 140111

1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 1,600,000 1,600,000 0 درآمد حاصل از خدمات گمركي 140112

6,250,000 6,250,000 0 0 0 0 6,250,000 6,250,000 0 درآمد حاصل از صدور ،تعويض و تمديد گذرنامه 140113

7,500,000 0 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000 درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پالك خودرو و موتور سيكلت 140114

160,000 160,000 0 0 0 0 160,000 160,000 0
درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي ( معادل وجوه واريزي در هر

استان بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد)1
140115

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي (به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي) 140116

600,000 600,000 0 600,000 600,000 0 0 0 0 درآمد حاصل از هنرستانهاي فني و حرفه اي 140117
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 درآمد حاصل از بند 3 ماده 13 و مواد 16 و 18 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش 140118

300,000 300,000 0 0 0 0 300,000 300,000 0 درآمد موضوع ماده (99) قانون شهرداري ها 140119

26,628,033 808,500 25,819,533 24,527,933 160,000 24,367,933 2,100,100 648,500 1,451,600 درآمد حاصل از فروش ساير خدمات 140120

1,590,000 0 1,590,000 1,590,000 0 1,590,000 0 0 0
درآمد حاصل از حق الثبت : دارو يا مواد اوليه آن، كارخانه توليد كننده فرآورده هاي آرايشي- بهداشتي - غذايي يا

مواد اوليه، تجهيزات پزشكي - آزمايشگاهي
140121

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از ثبت بين المللي مالكيت صنعتي 140123

1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 درآمد حاصل از تبديل اسناد به ميكرو فيلم 140124

1,008,150 480,000 528,150 500,000 0 500,000 508,150 480,000 28,150 درآمدحاصل از ورودي موزه ها و محوطه هاي تاريخي و ساير منافع حاصله 140125

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 8,000,000 درآمد حاصل از تعويض سندهاي مالكيت (صدورسندتك برگ كاداستري) 140141

140,000 0 140,000 0 0 0 140,000 0 140,000 درآمد حاصل از خدمات تجارت الكترونيكي و صدور گواهي الكترونيكي 140142

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000
درآمد حاصل از كارمزدي معادل هزينه خدمات انجام شده براي موسسات برق و پروانه فعاليت در بخش هاي

مختلف صنعت برق، موضوع تبصره ماده 8 و ماده 5 قانون سازمان برق ايران
140144

3,010,000 3,000,000 10,000 3,010,000 3,000,000 10,000 0 0 0 درآمد حاصل از مراكز آموزشي - رفاهي 140145

80,000 0 80,000 0 0 0 80,000 0 80,000
درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صالحيت

عوامل فني ، اجرائي
140146

27,000 0 27,000 27,000 0 27,000 0 0 0 درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 140147

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي 140149

2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000 0 درآمد حاصل از صدور گواهينامه هوشمند 140151

400,000 400,000 0 0 0 0 400,000 400,000 0 درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه 140152

300,000 300,000 0 0 0 0 300,000 300,000 0 درآمد حاصل از انگشت نگاري 140154

300,000 300,000 0 0 0 0 300,000 300,000 0 درآمد حاصل از صدور كارت معافيت دائم مشموالن وظيفه از خدمت سربازي 140155
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

65,000 0 65,000 65,000 0 65,000 0 0 0
درآمد حاصل از خدمات نهضت سوادآموزي شامل كمكهاي بين المللي ، اجاره ساختمانها و ساير خدمات آموزشي ،

پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات
140156

2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000 0 درآمدهاي حاصل از خدمات انتظامي 140157

30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 0 0 0 درآمد حاصل از جذب و استخدام داوطلبان دانشگاه هاي افسري آجا 140158

4,840,000 2,500,000 2,340,000 4,840,000 2,500,000 2,340,000 0 0 0

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي (شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام

داوطلبان متفرقه امتحانات - آزمون هاي متفرقه و صدور تاييديه تحصيلي - ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ،

رايانه اي و فروش نشريات وزارت آموزش و پرورش و درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي

استانها،مركزآموزش مديريت دولتي-همچنين درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات

آموزش رايگان، خريد تعهدات مستنكفين بورس و ارز بگيران ، ارزشيابي مدارك تحصيلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام

آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش انتشارات ،هزينه هاي ثبت نام درسامانه ها)1

140159

7,500,000 7,498,900 1,100 0 0 0 7,500,000 7,498,900 1,100 درآمد حاصل از خدمات استانداردسازي 140160

30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي به استثناي دانش آموزان

فني و حرفه اي و كار و دانش
140161

3,500,000 0 3,500,000 0 0 0 3,500,000 0 3,500,000 درآمد حاصل از هوشمند سازي كارت مشخصات وسائط نقليه 140163

10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الكترونيكي 140164

8,000 0 8,000 0 0 0 8,000 0 8,000 درآمد حاصل از يك در هزار قيمت منطقه اي حق الثبت اموال غير دولتي 140165

5,500,000 0 5,500,000 0 0 0 5,500,000 0 5,500,000 درآمد حاصل از صدور الكترونيكي گواهي ها،اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق 140166

1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 درآمد حاصل از افزايش تعرفه پاسخ الكترونيك به استعالمات و اعالم وضعيت امالك از بانك جامع اطالعات 140167

2,143,797 0 2,143,797 2,143,797 0 2,143,797 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات رفاهي دانشجويي 140168

60,000 0 60,000 60,000 0 60,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل ازارائه خدمات به متقاضيان (سازمان انرژي هاي تجديدپذير وبهره وري انرژي برق (ساتبا). 140175

50,000 0 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000 درآمد حاصل از حق فني استعالمات 140177

15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به پرونده هاي تائيد صالحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري 140183
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 درآمد حاصل از تبليغات ناشي از پخش مسابقات ورزشي موضوع بند(پ)ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه 140184

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 درآمد حاصل از بازفروش برق موضوع تبصره(2) ماده(61) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 140185

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 درامد حاصل از ارائه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) 140186

12,431,200 1,600,000 10,831,200 9,148,050 5,000 9,143,050 3,283,150 1,595,000 1,688,150 بند دوم: درآمدهاي حاصل از فروش كاالها 140200

445,000 35,000 410,000 0 0 0 445,000 35,000 410,000 درآمد حاصل از فروش كاالهاي كشاورزي 140201

401,200 0 401,200 353,050 0 353,050 48,150 0 48,150 درآمد حاصل از چاپ ، توزيع و فروش كتب و نشريات و واگذاري آنها 140203

40,000 10,000 30,000 0 0 0 40,000 10,000 30,000 عوايد داخل پادگاني 140205

10,745,000 1,555,000 9,190,000 8,745,000 5,000 8,740,000 2,000,000 1,550,000 450,000 درآمد حاصل از فروش ساير كاالها 140206

250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 درآمد حاصل از فروش و عرضه فعاليتهاي فضائي ، همچنين اعطاي مجوزهاي فضائي 140207

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از صدور ، تعويض و تبديل كارت هاي پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند 140209

50,000 0 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 درآمد حاصل از فروش نمونه هاي جمع آوري شده از بازار 140210

400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 درآمد حاصل از صدور ، تعويض و تمديد گواهينامه مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه هاي آزاد 140211

108,320,000 50,295,000 58,025,000 25,100,000 0 25,100,000 83,220,000 50,295,000 32,925,000 بخش پنجم: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات 150000

108,320,000 50,295,000 58,025,000 25,100,000 0 25,100,000 83,220,000 50,295,000 32,925,000 بند اول: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات 150100

50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي 150101

400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 درآمدهاي حاصل از جريمه ها و ديگر وجوه ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر 150102

12,000 12,000 0 0 0 0 12,000 12,000 0 درآمدهاي حاصل از جرايم و مجازات قانون كار 150103

85,000 85,000 0 0 0 0 85,000 85,000 0 درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات زيست محيطي 150104
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جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

750,000 0 750,000 0 0 0 750,000 0 750,000 درآمدهاي حاصل از تخلفات صنفي 150105

415,000 0 415,000 0 0 0 415,000 0 415,000 درآمدهاي حاصل از جرايم و فروش صيدآالت، چوب آالت، ادوات و مواد بازداشتي 150106

100,000 0 100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل از تخلفات بهداشتي 150109

130,000 0 130,000 0 0 0 130,000 0 130,000 درآمد حاصل از جرايم انصراف تحصيلي 150111

400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000

درآمدهاي حاصل از جرايم و مجازات ورود و اقامت غير مجاز اتباع خارجي - عالوه بر جرائم ذكر شده در بند (3)

ماده (15) قانون ورود اتباع خارجي و به استثناي كساني كه به تشخيص مراجع ذي ربط براي اقامت بيش از مدت

رواديد صادره عذر موجه دارند

150112

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000
درآمد حاصل از اجراي تبصره (5) قانون اصالح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373/7/19 مجمع تشخيص

مصلحت نظام
150113

1,300,000 0 1,300,000 0 0 0 1,300,000 0 1,300,000 درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشي از اجراي قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 150115

15,168,000 8,000 15,160,000 15,000,000 0 15,000,000 168,000 8,000 160,000 درآمد حاصل از ساير جرائم و خسارات 150120

1,950,000 0 1,950,000 0 0 0 1,950,000 0 1,950,000 درآمد حاصل از خسارات ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و معدني در عرصه منابع طبيعي 150121

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 درآمد موضوع اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 150126

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000
جرايم ناشي از مصرف گاز و فرآورده هاي نفتي مازاد برالگوي مصرف موضوع ماده (26) قانو اصالح الگوي مصرف

انرژي
150127

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 جريمه زمان غيبت مشموالن 150128

300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد موضوع ماده (12)آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها 150129

50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 50,000 0 درآمد حاصل از اجراي ماده (33) قانون هواي پاك 150132

30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 30,000 0 و مديريت تاالبها درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه هاوخسارات قانون حفاظت، احيا 150133

10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 10,000 0 درآمد حاصل از جرايم ماده (21) قانون مديريت پسماند 150134

20,000 0 20,000 0 0 0 20,000 0 20,000 درآمد حاصل از وصول جريمه ها و خسارات مربوط به آلودگي خاك موضوع ماده 25 قانون حفاظت از خاك 150136
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جمع کل استاني ملي جمع استاني ملي جمع استاني ملي
عنوان شماره طبقه بندي
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100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 درامد حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 150137

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0
درآمد حاصل از سود سرمايه گذاري ها ودارايي ها بنيادشهيد و امورايثارگران(موضوع ماده 73 قانون جامع خدمات

رساني به ايثارگران)
150138

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 درآمد حاصل از عوارض آاليندگي موضوع بند ن تبصره 6 قانون بودجه 150139

364,897,309 25,100,000 339,797,309 208,266,000 1,200,000 207,066,000 156,631,309 23,900,000 132,731,309 بخش ششم: درآمدهاي متفرقه 160000

364,897,309 25,100,000 339,797,309 208,266,000 1,200,000 207,066,000 156,631,309 23,900,000 132,731,309 بند اول: درآمدهاي متفرقه 160100

31,836,657 23,200,000 8,636,657 2,250,000 1,200,000 1,050,000 29,586,657 22,000,000 7,586,657 درآمدهاي متفرقه 160101

101,600,000 0 101,600,000 101,600,000 0 101,600,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل از قراردادهاي پيمانكاري 160103

800,000 0 800,000 0 0 0 800,000 0 800,000 حق اشتراك برداشت جديد آب موضوع ماده (63)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 160104

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 مازاد درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 160105

17,100,000 0 17,100,000 17,100,000 0 17,100,000 0 0 0 مازاد درآمدهاي اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي 160106

28,500,000 0 28,500,000 0 0 0 28,500,000 0 28,500,000 درآمد حاصل از موضوع نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي 160108

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000
درآمد حاصل از موضوع ماده 48 و 69 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي(2) و بند ح

ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه كشور به ميزان 10درصد ارزش
160109

36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0 36,000,000 0 0 0
هفت و نيم درصد از درآمدهاي وصولي ماليات هاي مستقيم و كاال و خدمات منظور در جدول شماره 5 اين قانون

مازاد بر مبلغ 1800000ميليارد ريال
160110

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000
درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي شركتهاي بيمه اي بابت هزينه در امور منجر به

كاهش تصادفات
160111

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 درامد حاصل از برداشت آب از آب خوان ها موضوع بند هـ تبصره 8 160112

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000
درآمد موضوع اخذ عوارض شماره گذاري بر خودروهاي وارداتي كه اولين بار شماره گذاري مي شوند متناسب با

ميزان آلودگي و ارزش گمركي آنها
160113

2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 درآمد حاصل از وجوه بازگشتي از محل تسهيالت اعطايي به محكومين نيازمند 160114
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300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد حاصل از وجوه بازگشتي از محل تسهيالت اعطايي به زندانيان 160115

450,000 0 450,000 0 0 0 450,000 0 450,000 درآمد حاصل از اجراي قانون ايمني راهها و راه آهن 160116

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000
درآمد حاصل از ده درصد (10%) حاصل از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي،خدمات قضائي وصولي توسط

قوه قضائيه وهزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي
160119

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 11,000,000 0 0 0 مازاد درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي 160120

2,500,000 0 2,500,000 1,375,000 0 1,375,000 1,125,000 0 1,125,000 درآمد حاصل از كارمزد ثبت سفارش 160124

90,000 0 90,000 0 0 0 90,000 0 90,000 درآمد موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد وماده 12 قانون نظام جامع دامپروري 160125

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از كاالهاي وارداتي كشاورزي 160126

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد موضوع ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده 160129

750,000 0 750,000 0 0 0 750,000 0 750,000 درآمد موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون ماليات مستقيم 160130

1,552,000 0 1,552,000 0 0 0 1,552,000 0 1,552,000 درآمد موضوع تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده 160131

600,000 0 600,000 0 0 0 600,000 0 600,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزي 160132

5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0 5,000 درآمد حاصل از معاينه فني خودروها 160133

70,000 0 70,000 70,000 0 70,000 0 0 0 درآمد حاصل از سازمان حسابرسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 160134

400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ 160135

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجيحي به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي 160136

1,400,000 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 1,400,000 درآمد حاصل از هزينه تفكيك 160138

150,000 0 150,000 150,000 0 150,000 0 0 0 مازاد درآمد اختصاصي موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي 160141

10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از توليد و واردات وسائط نقليه 160142
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300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد حاصل از يك درصد قيمت بليت هواپيما و كشتي 160143

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از افزايش 4% عوارض واردات كاالها و محصوالت فرهنگي 160145

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از افزايش عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان 5% قيمت روي كشتي 160148

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از مازاد مصالح رودخانه اي 160149

80,000 0 80,000 0 0 0 80,000 0 80,000 درآمد حاصل از اجراي قانون اجازه واگذاري حق دريافت آزاد راه هاي تهران - كرج و كرج - قزوين 160152

10,789,000 0 10,789,000 0 0 0 10,789,000 0 10,789,000 درآمد حاصل از 20 درصد قيمت هرليتر نفت گاز 160153

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از افزايش 10ريال به قيمت هر پيامك 160154

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمدحاصل ازدريافت هزينه وقيمت اراضي رفع تداخل شده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد 160156

18,500,000 0 18,500,000 5,920,000 0 5,920,000 12,580,000 0 12,580,000 درآمد حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار 160157

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از اسكن هركاميون توسط دستگاههاي كنترلي پرتونگاري 160161

1 0 1 0 0 0 1 0 1
عوارض موضوع ماده 65 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- 50%سهم

سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور
160162

400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 درآمد موضوع تبصره ذيل ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد- جمعي-خرجي 160163

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 دو درصد درآمد حاصل از هزينه هاي دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكي 160164

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 درآمد موضوع ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث 160169

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000
درآمد حاصل از پرداختي كارفرمايان جهت تكميل فضاهاي ورزشي كارگران(ماده 78 قانون وصول برخي از

درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين)
160171

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000
درآمدحاصل ازبدهي سازمان هاي گسترش ونوسازي صنايع ايران (ايدرو)وتوسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني

ايران(ايميدرو)وشركت ملي صنايع پتروشيمي به دولت(جمعي -خرجي)
160172

80,000 0 80,000 0 0 0 80,000 0 80,000 درآمد حاصل از افزايش 10% به حق التحرير طالق 160173

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از يك درصد عوارض ورود كاال و خدمات مناطق آزاد 160174
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19,800,000 0 19,800,000 19,800,000 0 19,800,000 0 0 0
عوارض برق -موضوع ماده (5)قانون حمايت از صنعت برق كشور (سازمان انرژي هاي تجديدپذير وبهره وري انرژي

برق (ساتبا)).
160175

250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهاي دامپزشكي آماده مصرف و واكسن هاي طيور 160176

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000
درآمدحاصل از وضع عوارض صادراتي برمواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پائين موضوع ماده 37 قانون رفع موانع

توليد رقابت پذير
160177

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000
عوارض حاصل از اخذ 10 درصد درآمداز طريق عرضه برخط بازي هاي خارجي شامل بازي هاي قابل اجرا در تلفن

همراه، نمايشگر هوشمند، رايانه اي شخصي ، كنسولي و تحت مرورگر
160178

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درآمد حاصل از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده 160179

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از ورود كاال توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از 500تن 160180

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000 درآمد حاصل از وضع عوارض از افزايش 10% ارزش گمركي خودروهاي بنزين سوز 160181

1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000 0 LEZ)) درآمدحاصل از اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا 160183

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از حق مسكن خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح 160184

932,150 0 932,150 0 0 0 932,150 0 932,150
درآمد حاصل از بيمه مصرف كنندگان گاز طبيعي موضوع ماده(12)قانون الحاق برخي مواد(2)(به ازاي هر

واحدمسكوني2000ريال و هر واحدتجاري000،10ريال)
160185

1,128,500 0 1,128,500 0 0 0 1,128,500 0 1,128,500 درآمد حاصل از بيمه مصرف كنندگان برق(به ازاي هر واحدمسكوني 1000 ريال و هر واحد تجاري 000،10 ريال) 160186

500,000 500,000 0 0 0 0 500,000 500,000 0 (5) بند(الف) ماده(43) قانون برنامه ششم توسعه درآمد موضوع جز 160187

20,000 0 20,000 0 0 0 20,000 0 20,000 درآمد حاصل از افزايش 15درصد به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي و بهداشتي 160188

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 درآمد حاصل از فروش كاالهايي كه مصرف آن ها منجر به توليد پسماندهاي مخرب محيط زيست مي شود 160189

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000

درآمد حاصل از بهرهبرداري سامانههاي موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز - سامانه جامع

تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه يكپارچه معامالت ارزي (نيما)، سامانه ثبت الكترونيك معامالت نفتي(ثامن) و

سامانه استاندارد سازي فاكتورها و نظارت بر قيمتها (افق)

160192

300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد حاصل از برق مصرفي مازاد بر پروانه بهره برداري چاههاي كشاورزي 160193

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درآمد حاصل از افزايش تعرفه آب و برق مصرفي كشت برنج خارج از استانهاي گيالن و مازندران 160194
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عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 درآمد حاصل از عوارض نهادهاي تنظيم گر بخشي 160195

1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 منابع حاصل از انتقال درآمدهاي اختصاصي 160197

3,800,000 0 3,800,000 0 0 0 3,800,000 0 3,800,000 درآمد حاصل از 20% موجودي و وصولي حساب ذخيره ارزي 160199

2,255,267,001 654,000 2,254,613,001 2,547,000 500,000 2,047,000 2,252,720,001 154,000 2,252,566,001 قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي سرمايه اي 200000

2,255,267,001 654,000 2,254,613,001 2,547,000 500,000 2,047,000 2,252,720,001 154,000 2,252,566,001 بخش اول: واگذاري دارائي هاي سرمايه اي 210000

1,992,720,001 0 1,992,720,001 0 0 0 1,992,720,001 0 1,992,720,001 بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي 210100

1,531,194,000 0 1,531,194,000 0 0 0 1,531,194,000 0 1,531,194,000 منابع حاصل از صادرات نفت 210101

379,926,000 0 379,926,000 0 0 0 379,926,000 0 379,926,000 ETS ) منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي(تسعير به نرخ 210102

81,600,000 0 81,600,000 0 0 0 81,600,000 0 81,600,000 سه درصد صادرات نفت خام ، ميعانات گازي و خالص صادرات گازطبيعي 210109

1 0 1 0 0 0 1 0 1
مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي نسبت به منابع پيش بيني

شده
210112

252,547,000 654,000 251,893,000 2,547,000 500,000 2,047,000 250,000,000 154,000 249,846,000 بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول 210200

16,051,000 0 16,051,000 1,000 0 1,000 16,050,000 0 16,050,000 منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسيسات دولتي 210201

920,500 0 920,500 500 0 500 920,000 0 920,000 منابع حاصل از فروش و واگذاري اراضي دولتي 210202

825,500 504,000 321,500 545,500 500,000 45,500 280,000 4,000 276,000 منابع حاصل از فروش ماشين آالت و تجهيزات دستگاههاي دولتي 210203

1,800,000 0 1,800,000 500,000 0 500,000 1,300,000 0 1,300,000 منابع حاصل از فروش و واگذاري ساير داراييهاي سرمايه اي 210204

260,000 0 260,000 0 0 0 260,000 0 260,000 منابع حاصل از فروش خانه هاي سازماني 210210

1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 منابع حاصل از واگذاري اراضي براي اسكان عشاير 210211

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 منابع حاصل از ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 210212
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عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 فروش زندان هاي قديمي و اموال منقول مازاد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 210214

55,000 0 55,000 0 0 0 55,000 0 55,000 سازمان امور عشايري- فروش فروشگاه ها،جايگاه هاي سوخت سنگواره اي(فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كاال 210215

800,000 150,000 650,000 0 0 0 800,000 150,000 650,000
درآمد حاصل از فروش اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول مازاددستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش

كاركنان
210218

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 منابع حاصل از فروش دارايي هاي وزارت راه و شهرسازي براي تأمين سرمايه اوليه صندوق توسعه حمل و نقل 210219

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 منابع حاصل از مولدسازي داراييهاي دولت موضوع تبصره 12 210220

176,000,000 0 176,000,000 0 0 0 176,000,000 0 176,000,000 منابع حاصل از فروش اموال و داراييهاي منقول و غير منقول مازاد دولت موضوع تبصره 12 210221

2,183,500 0 2,183,500 0 0 0 2,183,500 0 2,183,500 منابع حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول به منظور تكميل طرحهاي نيمه تمام 210222

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000
منابع حاصل از فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دستگاههاي اجرايي بابت اجراي افزايش بهره

وري و عدالت در نظام پرداخت كاركنان
210223

12,000,000 0 12,000,000 0 0 0 12,000,000 0 12,000,000 منابع حاصل از فروش اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع جز 1 بند ث ماده 80 قانون برنامه ششم 210224

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 منابع حاصل از فروش اموال و داراييهاي مازاد بانك هاي دولتي موضوع تبصره 1 ماده 16 قانون رفع موانع توليد 210225

13,000,000 0 13,000,000 0 0 0 13,000,000 0 13,000,000 درآمد حاصل از فروش اموال و داراييهاي مازاد دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه 210226

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 بند سوم : منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي 210300

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي 210301

2,984,749,586 0 2,984,749,586 0 0 0 2,984,749,586 0 2,984,749,586 قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي مالي 300000

2,984,749,586 0 2,984,749,586 0 0 0 2,984,749,586 0 2,984,749,586 بخش اول: واگذاري دارائي هاي مالي 310000

1,250,000,001 0 1,250,000,001 0 0 0 1,250,000,001 0 1,250,000,001 بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي 310100

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000 منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمي 310103
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عنوان شماره طبقه بندي

جمع کلاختصاصيعمومي

1 0 1 0 0 0 1 0 1
دريافت مطالبات قطعي دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتي ) از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي (

جمعي - خرجي) - اوراق تسويه خزانه
310106

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 100,000,000 انتشار اوراق اسالمي جهت بازپرداخت اصل وسود اوراق سررسيدشده درسال 1399 310107

230,000,000 0 230,000,000 0 0 0 230,000,000 0 230,000,000 انتشار اوراق مالي اسالمي 310108

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000
و پرورشي و ورزشي وزارت آموزش فضاهاي آموزشي انتشار اوراق مالي اسالمي جهت احداث، تكميل و تجهيز

و پرورش، سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور
310110

700,000,000 0 700,000,000 0 0 0 700,000,000 0 700,000,000 منابع حاصل از پيش فروش نفت/انتشار اوراق مالي اسالمي 310112

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهيالت خارجي 310200

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 وصولي از محل تسهيالت ساير بانكها و منابع خارجي 310202

12,242,782 0 12,242,782 0 0 0 12,242,782 0 12,242,782 بند چهارم: منابع حاصل از دريافت اصل وامها و كمكهاي بالعوض 310400

11,241,780 0 11,241,780 0 0 0 11,241,780 0 11,241,780 منابع حاصل از دريافت اصل وامهاي داخلي دولت - موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه 310402

1 0 1 0 0 0 1 0 1
دريافت وامهاي داخلي دولت از شركتهاي آب،برق،آب و فاضالب،مخابرات،نفت و گاز بابت بدهي نيروهاي مسلح -

موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه(جمعي-خرجي)1
310403

1 0 1 0 0 0 1 0 1
منابع حاصل بابت تسويه بدهي ماده 32 قانون برنامه و بودجه شركتهاي دولتي بخش آب به دولت - موضوع بند (د

( تبصره 7 (جمعي - خرجي)1
310404

1,001,000 0 1,001,000 0 0 0 1,001,000 0 1,001,000 كمكهاي بالعوض اشخاص حقيقي، سازمانها و موسسات مالي و بين المللي 310408

950,000,000 0 950,000,000 0 0 0 950,000,000 0 950,000,000 بند پنجم: منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي 310500

47,000,000 0 47,000,000 0 0 0 47,000,000 0 47,000,000 منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي 310501

900,000,000 0 900,000,000 0 0 0 900,000,000 0 900,000,000
منابع حاصل از واگذاري سهام ، سهم الشركه ، اموال ، دارائي ها و حقوق مالي و نيروگاه هاي متعلق به دولت و

موسسات و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه
310502

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 منابع حاصل از فروش سهام وسهم الشركه شركتهاي دولتي وابسته به جهاد كشاورزي 310515

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 منابع حاصل از فروش سهام و دارايي هاي مالي موضوع بند(د) تبصره(2) 310516
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جمع کلاختصاصيعمومي

16,006,802 0 16,006,802 0 0 0 16,006,802 0 16,006,802 بند ششم: منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل 310600

9,500,000 0 9,500,000 0 0 0 9,500,000 0 9,500,000 منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل 310601

3,506,802 0 3,506,802 0 0 0 3,506,802 0 3,506,802 منابع حاصل از برگشتي از محل تسهيالت اعطايي(وجوه اداره شده)1 310602

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 واريز وجوه اداره شده نزد بانكها 310605

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 منابع حاصل از وصول تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي در بانكهاي دولتي 310606

755,000,000 0 755,000,000 0 0 0 755,000,000 0 755,000,000 بند هفتم :منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي 310700

755,000,000 0 755,000,000 0 0 0 755,000,000 0 755,000,000
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي از جمله 18 واحد از سهم صندوق در سال 1400(تسعير به نرخ

ETS)
310705

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 بند هشتم : منابع حاصل از ساير واگذاري ها 310800

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك ها و بيمه ها 310801

1 0 1 0 0 0 1 0 1 بند نهم: انتشار اوراق صكوك اجاره به منظورتسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي 310900

1 0 1 0 0 0 1 0 1
تسويه بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني) و نهادهاي عمومي غيردولتي و ... از

طريق تهاتر بدهي اشخاص يادشده به بانك ها(جمعي - خرجي)
310901

7,156,632,863 884,789,649 16,665,000 868,124,649 8,413,427,528 2,124,919,314 6,288,508,214 2,141,584,3149,298,217,177جمع
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1400

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1400

متفرقه متفرقه

37,963,672 0 14,791,172 27,540,157 8,338,779 150,000 222,454,353 96,565,597 114,846,223 88,388,465 77,081,796 امور خدمات عمومي 100000000023,172,500 11,042,533

1,405,200 0 1,405,200 1,325,150 609,600 0 9,461,300 0 9,461,300 8,270,071 6,227,178 فصل قانونگذاري 10010000000 0

21,827,132 0 10,291,132 15,731,728 4,708,071 150,000 98,893,797 37,420,608 55,864,156 40,847,937 30,979,133 فصل اداره امورعمومي 100200000011,536,000 5,609,033

13,503,640 0 1,867,140 9,260,639 2,450,452 0 111,326,615 59,069,989 46,885,126 37,123,084 38,664,166 فصل خدمات مالي ومالياتي 100300000011,636,500 5,371,500

1,227,700 0 1,227,700 1,222,640 570,656 0 2,772,641 75,000 2,635,641 2,147,373 1,211,319
فصل تحقيق وتوسعه در امور

خدمات عمومي
10040000000 62,000

11,694,455 0 7,517,955 8,333,590 5,748,628 0 1,209,945,802 102,776,000 1,087,350,612 1,090,428,681 538,258,836 امور دفاعي وامنيتي 11000000004,176,500 19,819,190

3,489,000 0 1,489,000 3,248,328 1,603,192 0 830,212,265 102,710,000 727,502,265 774,304,697 345,843,467 فصل دفاع 11010000002,000,000 0

7,675,455 0 5,498,955 4,625,262 4,088,016 0 376,027,190 0 356,208,000 309,481,374 191,136,030 فصل حفظ نظم وامنيت عمومي 11020000002,176,500 19,819,190

530,000 0 530,000 460,000 57,420 0 3,706,347 66,000 3,640,347 6,642,610 1,279,339
فصل تحقيق وتوسعه درامور

دفاعي وامنيتي
11030000000 0

30,293,366 0 16,505,866 19,381,114 5,315,005 0 209,582,069 5,000 170,155,569 162,249,840 96,239,350 امور قضايي 120000000013,787,500 39,421,500

30,223,866 0 16,450,866 19,321,814 5,300,805 0 209,252,610 0 169,934,910 161,993,609 96,161,841 فصل اداره امور قضايي 120100000013,773,000 39,317,700

69,500 0 55,000 59,300 14,200 0 329,459 5,000 220,659 256,231 77,509
فصل تحقيق وتوسعه

درامورقضايي
120200000014,500 103,800

326,026,541 0 254,372,100 251,443,773 142,552,308 18,875,000 120,767,006 14,947,786 73,247,077 74,052,000 50,814,898 امور اقتصادي 130000000071,654,441 32,572,143

15,835,000 0 15,805,000 13,641,832 8,671,361 625,000 8,981,630 1,722,882 5,800,248 4,483,774 3,728,495 فصل انرژي 130100000030,000 1,458,500

32,583,551 0 1,333,051 32,091,456 12,108,130 0 10,891,356 1,050,000 2,291,356 8,035,910 6,112,366
فصل ارتباطات و فناوري

اطالعات
130200000031,250,500 7,550,000

134,771,445 0 125,745,000 113,967,799 85,152,868 0 8,101,594 980,000 6,983,101 4,944,862 3,893,096 فصل حمل و نقل 13030000009,026,445 138,493

22,389,049 0 3,879,049 15,448,426 3,487,258 0 10,426,245 111,000 3,695,789 6,843,124 3,314,661 فصل صنعت ومعدن 130400000018,510,000 6,619,456
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1400

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1400

متفرقه متفرقه

5,249,000 0 449,000 966,900 408,000 0 30,129,028 2,351,000 20,723,028 19,735,888 9,414,267 فصل بازرگاني 13050000004,800,000 7,055,000

36,312,416 0 28,686,000 24,655,471 8,662,470 0 23,065,755 467,950 13,879,701 14,879,097 9,360,156 فصل كشاورزي ومنابع طبيعي 13060000007,626,416 8,718,104

76,654,000 0 76,255,000 49,004,607 23,515,807 18,250,000 0 0 0 0 3,977,000 فصل منابع آب 1307000000399,000 0

0 0 0 0 0 0 2,929,573 0 2,710,109 2,158,000 1,354,642 فصل روابط كار 13080000000 219,464

0 0 0 0 0 0 1,998,849 0 1,911,103 1,662,700 881,930 فصل تعاون 13090000000 87,746

2,232,080 0 2,220,000 1,667,282 546,414 0 24,242,976 8,264,954 15,252,642 11,308,645 8,778,285
فصل تحقيق وتوسعه

دراموراقتصادي
131000000012,080 725,380

5,050,849 0 4,960,000 2,812,849 1,065,601 0 12,374,687 37,500 12,003,895 6,428,975 5,382,812 امور محيط زيست 140000000090,849 333,292

496,900 0 495,000 385,650 144,601 0 3,243,921 0 3,011,855 1,646,064 1,261,987 فصل كاهش آلودگي 14030000001,900 232,066

3,748,949 0 3,660,000 1,955,199 744,000 0 7,604,272 0 7,514,446 4,108,796 3,609,374
فصل حفاظت از گونه هاي

زيستي
140400000088,949 89,826

805,000 0 805,000 472,000 177,000 0 1,526,494 37,500 1,477,594 674,115 511,451
فصل تحقيق وتوسعه در امور

محيط زيست
14050000000 11,400

76,868,929 0 69,233,249 61,943,925 18,915,440 0 2,884,399 405,000 1,956,899 1,719,742 1,129,476
امور مسكن ،عمران شهري و

روستايي
15000000007,635,680 522,500

1,157,000 0 207,000 1,146,000 889,419 0 535,801 23,050 512,751 314,271 229,521 فصل مسكن 1501000000950,000 0

44,380,180 0 37,951,000 36,567,435 6,959,025 0 1,623,163 18,350 1,082,313 1,158,852 680,869
فصل توسعه وخدمات شهري،

روستايي وعشايري
15020000006,429,180 522,500

30,411,749 0 30,155,249 23,360,490 10,611,996 0 0 0 0 0 0 فصل آب و فاضالب 1503000000256,500 0

920,000 0 920,000 870,000 455,000 0 725,435 363,600 361,835 246,619 219,086

فصل تحقيق وتوسعه در امور

مسكن،عمران شهري و

روستايي

15040000000 0

16,043,033 0 15,407,111 13,719,273 18,598,058 56,192,000 1,039,319,310 460,503,385 568,818,416 241,095,458 222,909,530 امور سالمت 1600000000635,922 9,997,509
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1400

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1400

متفرقه متفرقه

423,932 0 50,000 148,242 21,190 17,000,000 256,999,809 64,535,954 185,349,160 84,422,735 80,925,697 فصل بهداشت 1601000000373,932 7,114,695

15,519,281 0 15,357,111 13,471,281 18,576,868 39,192,000 774,459,926 393,521,926 378,281,377 152,302,103 139,162,340 فصل درمان 1602000000162,170 2,656,623

99,820 0 0 99,750 0 0 7,859,575 2,445,505 5,187,879 4,370,620 2,821,493
فصل تحقيق وتوسعه در امور

سالمت
160300000099,820 226,191

25,884,322 0 23,760,443 22,929,495 11,048,025 3,770,000 107,075,394 1,191,900 97,855,602 80,060,342 53,854,747
امور فرهنگ، تربيت بدني

وگردشگري
17000000002,123,879 8,027,892

1,896,680 0 396,680 2,203,680 339,605 0 27,119,685 0 27,119,685 21,104,357 13,521,246 فصل دين و مذهب 17010000001,500,000 0

7,747,604 0 7,498,251 5,829,840 3,610,294 0 16,153,668 700,000 8,829,849 11,386,008 4,505,784 فصل ورزش وتفريحات 1702000000249,353 6,623,819

5,768,892 0 5,768,892 4,589,150 2,308,641 1,885,000 23,710,339 153,800 22,680,834 17,525,812 12,803,630 فصل فرهنگ و هنر 17030000000 875,705

6,405,289 0 6,141,400 5,159,055 3,072,521 0 2,831,311 256,000 2,364,200 2,267,768 1,541,906 فصل ميراث فرهنگي 1704000000263,889 211,111

2,207,480 0 2,207,480 1,388,370 734,301 1,885,000 29,756,024 0 29,679,994 21,694,989 18,256,503 فصل رسانه 17050000000 76,030

1,582,297 0 1,471,660 3,545,000 862,517 0 2,080,027 0 2,038,800 1,850,966 741,006 فصل گردشگري 1706000000110,637 41,227

225,000 0 225,000 170,000 111,905 0 1,325,000 0 1,125,000 1,140,646 428,975 فصل صنايع دستي 17070000000 200,000

51,080 0 51,080 44,400 8,241 0 4,099,340 82,100 4,017,240 3,089,796 2,055,697

فصل تحقيق وتوسعه در امور

فرهنگ، تربيت بدني

وگردشگري

17080000000 0

87,849,939 0 85,872,922 66,280,395 40,389,022 1,200,000 1,520,796,190 80,532,631 1,437,371,991 891,053,888 712,895,917 امور آموزش و پژوهش 18000000001,977,017 2,891,568

48,511,790 0 47,334,773 39,943,844 21,279,002 1,200,000 947,220,582 2,139,347 944,468,865 589,266,071 485,338,749 فصل آموزش و پرورش عمومي 18010000001,177,017 612,370

7,647,234 0 7,647,234 3,385,700 1,813,862 0 123,715,677 4,791,865 117,026,814 77,614,131 53,520,925
فصل آموزش فني و حرفه اي

ومهارت آموزي
18020000000 1,896,998

25,691,155 0 25,691,155 19,022,464 15,248,300 0 376,327,699 60,141,963 316,088,536 180,585,299 143,608,461 فصل آموزش عالي 18030000000 97,200
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399 عملکرد 1398

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1400

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1400

متفرقه متفرقه

1,087,049 0 1,087,049 972,750 363,881 0 27,930,773 3,038,887 24,606,886 17,215,066 13,465,984 فصل پژوهشهاي پايه اي 18040000000 285,000

4,912,711 0 4,112,711 2,955,637 1,683,977 0 44,722,542 10,253,771 34,468,771 25,844,543 16,678,699 فصل پژوهشهاي توسعه اي 1805000000800,000 0

0 0 0 0 0 0 878,917 166,798 712,119 528,778 283,099
فصل تحقيق وتوسعه در امور

آموزش و پژوهش
18060000000 0

2,566,117 0 1,090,120 2,313,720 1,200,919 369,813,000 1,740,921,463 59,614,240 1,676,930,305 1,001,880,774 1,047,313,490 امور رفاه اجتماعي 19000000001,475,997 4,376,918

54,000 0 54,000 45,000 30,000 0 14,593,668 12,398,097 2,030,771 1,740,767 985,918 فصل امداد و نجات 19010000000 164,800

1,088,468 0 0 1,088,468 580,517 291,236,000 164,499,830 15,550,000 148,825,000 126,442,150 239,243,776 فصل بيمه هاي اجتماعي 19020000001,088,468 124,830

1,245,329 0 857,800 1,031,852 519,370 69,123,431 1,539,194,738 13,794,988 1,523,531,444 867,009,160 797,718,464 فصل حمايتي 1903000000387,529 1,868,306

175,200 0 175,200 146,000 70,000 9,453,569 22,504,475 17,841,155 2,444,338 6,583,576 9,301,915 فصل توانبخشي 19040000000 2,218,982

3,120 0 3,120 2,400 1,032 0 128,752 30,000 98,752 105,121 63,417
فصل تحقيق وتوسعه در امور

رفاه اجتماعي
19050000000 0

671,786,833 493,510,938 476,698,291 253,171,785 6,186,120,673 816,579,039 5,240,536,589 3,637,358,165 2,805,880,852 450,000,000126,730,285جمع 129,005,04551,545,610
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

333,000 0 333,000 215,700 27,119 0 4,690,000 0 4,690,000 3,003,847 2,924,969 نهاد رياست جمهوري 10100000

4,000 0 4,000 3,000 1,100 0 1,090,000 0 1,090,000 805,000 577,532 مركز همكاريهاي تحول و پيشرفت(كمك)1 10100200

30,500 0 30,500 7,000 4,419 0 850,989 25,000 825,989 642,383 400,401 موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و برنامه ريزي 10100300

30,000 0 30,000 18,000 1,500 0 240,000 0 240,000 183,127 95,877 شوراي عالي امنيت ملي 10100400

50,000 0 50,000 40,000 31,853 0 722,255 0 722,255 638,516 358,481 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو 10100500

0 0 0 0 0 0 680,000 0 680,000 680,940 707,326
نهاد رياست جمهوري -هزينه هاي ضروري - كمك به اشخاص

حقيقي و حقوقي خصوصي ودولتي
10101200

200 0 200 150 0 0 88,000 0 88,000 72,316 61,374 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري 10101500

600 0 600 500 435 0 70,000 0 70,000 55,850 45,463 هيات عالي گزينش 10102000

3,380 0 3,380 2,600 1,118 0 328,774 80 328,694 263,000 99,173 فرهنگستان علوم ايران 10102100

6,500 0 6,500 5,000 2,150 0 463,380 30,500 432,880 327,948 187,457 فرهنگستان زبان و ادب فارسي 10102200

5,850 0 5,850 4,500 1,935 0 397,446 200 397,246 311,125 169,123 فرهنگستان علوم پزشكي ايران 10102300

120 0 120 100 87 0 325,000 0 325,000 250,000 146,590 معاونت امور زنان و خانواده 10102400

5,000 0 5,000 4,300 1,900 0 1,150,000 0 1,150,000 941,164 556,706 مجمع تشخيص مصلحت نظام 10102600

1,950 0 1,950 1,500 645 0 148,905 8,000 140,905 117,868 86,648 بنياد ايران شناسي 10102800

2,600 0 2,600 2,000 860 0 285,445 3,500 281,945 215,084 125,619 فرهنگستان هنر 10103300

2,800 0 2,800 1,800 1,300 0 3,304,000 0 3,198,000 3,085,500 1,862,910 ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034106,0000

0 0 0 0 0 0 80,000 0 80,000 80,000 25,000
شورايعالي امنيت ملي، هزينه هاي پيش بيني نشده "دفاعي -

امنيتي"1
10103500
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,900 0 3,900 3,000 1,290 0 256,519 20,000 236,519 205,000 64,990 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور 10104700

3,900 0 3,900 3,000 1,551 0 850,323 6,000 844,323 720,985 321,060 بنياد ملي نخبگان 10104800

11,300 0 11,300 8,000 6,090 0 475,631 150,000 325,631 228,248 183,728 پارك فناوري پرديس 10104900

1,440 0 1,440 1,200 500 0 82,000 0 82,000 57,000 58,168 شوراي نظارت بر صدا و سيما 10105000

11,700 0 11,700 9,000 6,919 0 3,386,471 0 3,386,471 2,600,078 1,460,778 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور 10105200

106,400 0 106,400 24,000 3,400 0 161,295 124,500 36,795 27,150 22,894 پارك زيست فناوري خليج فارس (قشم) 10105500

2,080 0 2,080 1,600 688 0 32,254 1,000 31,254 22,715 17,502 پژوهشكده هنر 10105600

235,000 0 235,000 212,200 121,368 0 976,933 0 950,000 742,419 533,137 سازمان اداري و استخدامي كشور 10105726,9330

0 0 0 0 0 0 125,000 0 125,000 124,380 99,317 مركز بررسي هاي راهبردي 10106000

0 0 0 0 0 0 800,000 0 800,000 757,443 541,329 مركز امور حقوقي بين الملل - دعاوي حقوقي بين المللي 10106200

0 0 0 0 0 0 45,000 0 45,000 34,500 29,100 معاونت امور مجلس - راهبري امور مجلس(كمك) 10106500

17,000 0 17,000 15,000 0 0 135,571 1,000 134,571 75,000 64,932 مركز ملي رقابت(شوراي رقابت)1 10106600

5,200 0 5,200 4,000 1,399 0 200,901 60,000 140,901 115,274 54,468 پژوهشكده مطالعات فناوري 10107000

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 10,000 2,000
هيات عالي گزينش - كمك به هياتهاي مركزي و هسته هاي

گزينش و محققان و گزينشگران سراسر كشور
10107100

0 0 0 0 0 0 18,105 0 18,105 16,203 7,310 مجمع تشخيص مصلحت نظام - پژوهشكده سياستگذاري 10107300

0 0 0 0 0 0 310,840 0 310,840 254,300 78,448 ستاد توسعه فناوري علوم شناختي 10107400

3,250 0 3,250 2,500 1,796 0 704,816 0 704,816 605,435 186,027 ستاد توسعه زيست فناوري 10107500
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 46,682 0 46,682 41,672 18,930 مجمع تشخيص مصلحت نظام - پژوهشكده تحقيقات راهبردي 10107600

645,500 0 245,000 320,500 135,000 0 226,990 0 196,990 157,300 101,211 مركز ملي فضاي مجازي كشور 10107730,000400,500

0 0 0 0 0 0 558,550 0 558,550 470,000 145,692
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور - ستادهاي توسعه

فناوريهاي نوين
10107800

9,000 0 9,000 7,500 5,650 0 300,000 50,000 250,000 208,275 153,885 مركز آموزش مديريت دولتي 10108700

0 0 0 0 0 0 116,852 0 116,852 97,900 15,828 ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي 10108900

0 0 0 0 0 0 323,592 0 323,592 278,000 79,433 مركز تعامالت بين المللي علمي و فناوري 10109000

0 0 0 0 0 0 79,109 0 79,109 70,540 8,319
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور - فناوري هاي فوتونيك

و ليزر
10109100

310,000 0 310,000 220,000 84,750 0 1,858,800 158,800 1,700,000 1,250,000 1,007,798 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران 10110000

430,000 0 430,000 410,000 180,000 0 6,320,000 0 6,320,000 5,716,646 4,661,160 مجلس شوراي اسالمي 10150000

23,000 0 23,000 19,140 1,400 0 1,210,000 0 1,210,000 992,989 472,005 مجلس شوراي اسالمي - مركز پژوهشها 10150100

25,000 0 25,000 15,000 600 0 560,000 0 560,000 450,000 210,169 مجلس شوراي اسالمي - كتابخانه ،موزه و مركز اسناد 10150200

276,600 0 276,600 256,500 98,955 0 8,471,000 301,000 8,170,000 5,950,000 4,507,645 ديوان محاسبات كشور 10151000

0 0 0 0 0 0 110,000 0 110,000 100,000 47,004 شوراي راهبردي تنقيح قوانين 10151100

0 0 0 0 0 0 110,000 0 110,000 110,000 0 مجلس شوراي اسالمي - خبرگزاري خانه ملت 10151200

420,000 0 420,000 380,000 187,700 0 2,070,000 0 2,070,000 1,505,821 969,154 شوراي نگهبان 10160000

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 20,000 6,000 شوراي نگهبان - كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 10161000

2,047,500 0 2,000,000 47,500 0 0 77,651,150 0 77,650,000 54,552,090 43,741,324 وزارت اطالعات 1021001,15047,500
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 90,000 0 90,000 92,500 77,000 سازمان حراست كل كشور 10210400

0 0 0 0 0 0 480,000 0 480,000 436,000 320,000 وزارت اطالعات - توليد گذرنامه بيومتريك 10210500

0 0 0 0 0 0 10,900,000 0 10,900,000 7,892,384 740,000
وزارت اطالعات - اجراي وظايف حاكميتي و امنيتي فناوري

اطالعات
10210600

0 0 0 0 0 0 12,800,000 0 12,800,000 10,259,102 7,535,684 وزارت اطالعات - صندوق بازنشستگي 10210700

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 730,000 460,000 وزارت اطالعات - سازمان اطالعات خارجي 10211000

0 0 0 0 0 0 4,600,000 0 4,600,000 2,917,273 2,526,156 وزارت اطالعات - شهيد شاطري 10211400

0 0 0 0 0 0 920,000 0 920,000 300,000 2,472,560 وزارت اطالعات - شهداي گمنام 10211500

1,292,100 0 1,292,100 789,100 372,203 0 4,138,000 0 3,965,000 2,827,079 2,253,736 سازمان برنامه و بودجه كشور 102500173,0000

11,700 0 11,700 9,000 7,639 0 187,625 20,000 167,625 129,000 85,738 مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري 10251000

5,000 0 5,000 4,100 2,349 0 179,000 0 179,000 128,398 76,634 سازمان ملي بهره وري ايران 10251800

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0
سازمان برنامه و بودجه كشور - مازاد درآمد اختصاصي

دستگاههاي اجرايي ملي و استاني
10253000

0 0 0 0 0 0 6,360,000 110,000 6,250,000 4,349,588 3,380,519
سازمان برنامه و بودجه كشور - سازمانهاي مديريت و

برنامهريزي استانها(31 استان)1
10255000

71,637 0 71,637 59,000 14,820 0 1,699,200 0 1,665,000 1,154,010 824,104 مركز آمار ايران 10300034,2000

700 0 700 500 435 0 123,000 75,000 48,000 38,880 25,847 پژوهشكده آمار 10300200

37,000 0 37,000 30,000 9,870 0 1,106,900 0 1,100,000 933,634 589,552 سازمان نقشه برداري كشور 1035006,9000

0 0 0 700 300 0 30,000 0 30,000 20,376 19,986
دانشگاه شهيد بهشتي - پرديس فني و مهندسي شهيد

عباسپور
10350200

0 0 0 0 0 0 792,200,000 0 792,200,000 434,671,000 381,548,760 صندوق بازنشستگي كشوري 10400100
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98

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

2,398,000 0 2,398,000 2,126,000 1,179,829 0 2,550,000 0 2,550,000 2,130,832 1,403,717 وزارت كشور 10500000

30,000 0 30,000 20,000 0 0 418,000 0 395,000 347,008 280,099
وزارت كشور - هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده

شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها
10501223,0000

0 0 0 0 0 0 395,000 0 395,000 345,000 176,250 شوراي عالي استانها(كمك)1 10502000

0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 549,962 464,070
وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح - پاكسازي ميادين مين

با هماهنگي وزارت كشور
10502500

2,700,000 0 2,700,000 2,200,000 1,289,766 0 200,000 0 200,000 50,400 75,000 وزارت كشور - سازمان امور اجتماعي كشور 10503000

0 0 0 0 0 0 45,000 0 45,000 45,000 20,000 وزارت كشور - اقليت هاي ديني 10503100

0 0 0 0 0 0 3,540,000 0 3,540,000 2,469,600 1,660,234
وزارت كشور-سازمان امور اجتماعي-كنترل و كاهش آسيب

هاي اجتماعي
10503200

1,955,586 0 715,586 1,116,151 332,300 0 12,600,000 0 7,210,000 9,069,148 7,443,586 سازمان ثبت احوال كشور 1055005,390,0001,240,000

13,530,958 0 8,940,958 9,520,033 3,524,202 0 1,069,600 0 547,100 846,500 426,875 سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور 105600522,5004,590,000

2,300 0 2,300 2,000 900 0 179,000 0 179,000 137,985 111,809 سازمان مديريت بحران كشور 10580000

7,705,855 0 3,511,855 6,619,202 4,222,506 0 272,628,040 0 252,810,000 192,842,799 136,858,791 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 10600019,818,0404,194,000

1,400 0 1,400 1,060 350 0 850,000 0 850,000 847,709 306,057
سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران
10600200

5,700 0 5,700 4,647 1,200 0 810,000 0 810,000 807,646 294,211
سازمان حفاظت اطالعات نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران
10600400

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 10,000,131 1,000,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - خريد سالح ،

تجهيزات و تقويت بنيه انتظامي
10600700

0 0 0 0 0 0 230,000 50,000 180,000 175,418 53,452 دانشگاه علوم انتظامي 10600900

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 5,999,905 535,500 فرماندهي مرزباني 10601100



جدول شماره (7) - بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

99

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 320,000 0 320,000 320,385 78,958 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - پليس پيشگيري 10601300

0 0 0 0 0 0 275,000 0 275,000 275,481 182,023
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - پليس راهنمايي و

رانندگي
10601400

0 0 0 0 0 0 110,000 0 110,000 610,192 39,479 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - پليس فتا 10601500

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 729,675 97,547 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - هوشمند سازي پليس 10601600

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 200,000 71,780 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - توسعه هواناجا 10601700

0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 649,508 337,851 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - پليس آگاهي 10601800

0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 750,000 294,783
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - پرداخت ديه،تامين

وثائق و جبران خسارت
10601900

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 200,000 71,780 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - توسعه امنيت كوير 10602000

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 599,804 71,780
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - تقويت يگان هاي

ويژه رهايي گروگان و مقابله با تروريسم
10602100

0 0 0 0 0 0 500,000 0 500,000 5,759,872 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - ارتقا منزلت ،

صيانت و معيشت كاركنان
10602200

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 199,804 71,780 پليس مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها 10602300

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 25,000,000 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-طرح ذوالفقار-تقويت

بنيه امنيتي
10602400

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 500,000 0 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-منزلت وابستگان 10602500

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 500,000 0 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-پليس امنيت عمومي 10602600

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 500,000 0 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-پليس امنيت اقتصادي 10602700

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 500,000 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-ارتقا آموزش و مهارت

هاي حرفه اي و تخصصي
10602800
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مصوب 1399
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

412,008 0 412,008 340,008 207,957 0 7,990,000 0 7,990,000 5,877,698 5,141,377 وزارت امور خارجه 10700000

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 100,000 20,000 وزارت امور خارجه - همكاريهاي اقتصادي بين المللي 10700200

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 4,000,000 1,874,525
سهميه حق عضويت وكمك دولت ايران بابت مخارج سازمان

ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات
10700400

850 0 850 700 0 0 37,000 20,000 17,000 14,480 10,276 مركز آموزش روابط بين الملل 10700600

4,485,714 4,485,714 0 0 0 0 36,914,286 26,914,286 10,000,000 0 0 وزارت امور خارجه - هزينههاي  خارج از كشور 10710000

18,000 0 18,000 16,000 3,500 0 520,000 0 520,000 421,793 303,145 وزارت دادگستري 10800000

69,500 0 55,000 59,300 14,200 0 506,000 35,000 336,000 404,689 193,025 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 108006135,00014,500

653,500 0 620,000 303,300 221,110 0 2,961,000 0 2,300,000 2,540,357 1,623,710 سازمان قضايي نيروهاي مسلح 108009661,00033,500

0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 600,000 350,000
وزارت دادگستري - حمايت از محكومين معسر، خسارت

ديدگان ناشي از قصور قاضي و بزهديدگان
10801500

73,500 0 70,000 54,050 25,800 0 543,000 0 453,000 456,973 362,212 دادستاني ويژه روحانيت 10801790,0003,500

614,500 0 580,000 545,300 40,534 0 6,625,000 0 4,210,000 5,335,804 3,492,862 سازمان تعزيرات حكومتي 1080212,415,00034,500

100,000 0 100,000 43,000 681 0 790,000 0 790,000 655,264 437,256 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 10802300

6,373,000 0 5,463,000 5,086,000 2,352,705 0 102,754,000 0 102,754,000 84,025,029 57,534,811 دادگستري جمهوري اسالمي ايران 1081000910,000

873,500 0 620,000 585,106 176,700 0 2,548,000 0 2,400,000 1,856,644 1,203,327 ديوان عدالت اداري 108108148,000253,500

180,000 0 100,000 80,000 12,680 0 11,660,000 0 7,490,000 6,645,817 2,864,289 شوراي حل اختالف(كمك)1 1081094,170,00080,000

7,150,001 1,500,000 5,140,001 4,763,901 1,213,956 0 27,145,000 0 23,290,000 19,370,800 11,857,888 سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 1082003,855,000510,000

0 0 0 0 0 0 973,000 0 800,000 348,741 53,247
سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور - كمك به

اشتغال زندانيان آزاد شده
108202173,0000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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عملکرد
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عنوان
شماره طبقه
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

722,000 0 541,000 341,300 211,182 0 3,200,000 0 2,767,000 2,570,620 1,525,146 سازمان بازرسي كل كشور 108300433,000181,000

1,647,000 0 1,235,000 986,745 172,490 0 6,065,700 0 3,620,000 4,254,940 2,787,175 سازمان پزشكي قانوني كشور 1084002,445,700412,000

20,951,000 0 1,430,000 11,083,300 1,390,794 0 45,707,000 0 20,780,000 34,964,142 12,711,879 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 10850024,927,00019,521,000

0 0 0 0 0 0 106,000 0 40,000 81,421 12,170 پژوهشكده قوه قضاييه 10851066,0000

1,508,320 0 8,320 1,906,100 201,000 0 760,000 0 760,000 538,600 490,326 سازمان اوقاف و امور خيريه 10950001,500,000

92,400 0 92,400 77,000 40,000 0 445,000 40,000 405,000 299,250 234,983 دانشگاه علوم و معارف قرآني 10950100

0 0 0 0 0 0 1,850,000 0 1,850,000 1,420,000 1,039,548
سازمان اوقاف و امور خيريه - حمايت از مدارس علوم ديني

اهل سنت كمك به معيشت روحانيون
10950300

0 0 0 0 0 0 112,000 0 112,000 68,000 60,000 سازمان حج و زيارت 10960000

3,492,146 3,289,146 203,000 122,000 123,869 0 20,778,989 17,968,989 2,810,000 2,250,000 1,841,852 وزارت امور اقتصادي و دارايي 11000000

15,040 0 5,540 14,000 2,000 0 266,500 0 200,000 196,900 123,811 سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران 11000466,5009,500

1,950 0 1,950 1,500 645 0 81,373 50,000 31,373 26,052 14,820 پژوهشكده اقتصاد 11003600

12,000 0 12,000 10,000 4,300 0 64,527 15,000 49,527 38,150 20,000 پژوهشكده امور اقتصادي 11004000

14,232,000 0 2,605,000 10,118,139 2,833,218 0 49,022,000 8,000,000 35,710,000 28,805,349 32,384,424 سازمان امور مالياتي كشور 1101005,312,00011,627,000

12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 24,000,000 24,000,000 0 0 0

سازمان امور مالياتي - موضوع درآمد رديف  متناسب با وصول

ماهيانه براي جبران پرداخت هاي پرسنلي ،فرهنگسازي،

گسترش فناوري اطالعات، قانون پايانه فروشگاهي، سامانه

موديان، تامين ساختمان،  تعميرات و تجهيزات

11010100

60,000 0 60,000 0 0 0 240,000 0 240,000 140,000 0 وزارت امور اقتصادي و دارايي - مركز اطالعات مالي 11020000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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عملکرد
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عنوان
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,247,000 2,170,000 277,000 836,631 300,000 0 17,700,000 2,350,000 14,950,000 9,550,000 6,051,417 گمرك جمهوري اسالمي ايران 110500400,000800,000

0 0 0 0 0 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0

صندوق تامين خسارتهاي بدني - موضوع ماده 21 قانون بيمه

اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي

از وسايل نقليه

11060000

2,355,300 0 355,300 2,210,394 1,495,283 0 41,560,000 1,070,000 40,490,000 25,044,322 18,458,726 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 11110002,000,000

1,700 0 1,700 1,394 360 0 700,000 0 700,000 680,158 291,613 سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع 11110100

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 27,450,028 4,000,000
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - تقويت بنيه دفاعي-

ارتقاي توان دفاعي
11110300

0 0 0 0 0 0 8,320,000 0 8,320,000 9,399,789 4,000,000 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - طرح حكمت 11110400

0 0 0 0 0 0 170,000 0 170,000 169,934 60,988
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - پرداخت بدهيهاي

معوق نيروهاي مسلح
11110500

1,200 0 1,200 1,020 300 0 1,310,000 40,000 1,270,000 880,089 492,230 موسسه تحقيقات دفاعي 11111000

530,000 0 530,000 460,000 57,420 0 1,795,000 600,000 1,195,000 797,407 382,450 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 11111200

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 5,919,813 3,103,809
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - حفظ توان توليد

صنايع دفاعي
11111700

0 0 0 0 0 0 510,220,000 0 510,220,000 303,366,000 272,680,000 سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 11112000

1,500 0 1,500 1,162 300 0 295,000 0 295,000 252,804 82,075 عقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته 11114000

0 0 0 0 0 0 500,000 0 500,000 500,000 400,950
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - هزينه هاي حقوقي و

دادرسي دعاوي خارجي
11115000

0 0 0 0 0 0 800,000 0 800,000 1,769,887 592,185
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - بابت آب، برق ،

مخابرات و گاز
11118000

17,000 0 17,000 13,000 3,836 0 650,000 150,000 500,000 362,475 163,086 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 11118600
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 14,200,000 0 14,200,000 10,700,000 7,648,666

سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح - كمك به رزمندگان

با حداقل شش ماه حضور در جبهه، جانبازان معسر بين 5 تا

24 درصد

11118700

0 0 0 0 0 0 2,450,000 1,000,000 1,450,000 407,306 251,217 سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي(سپند)1 11118800

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 5,999,937 0 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - پشتيباني از كوثر 11118900

0 0 0 0 0 0 150,000 150,000 0 0 0 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح-دانشكده فني نقشه برداري 11119000

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 15,000,149 300,000 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - شهيد همت 11119100

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 1,000,000 0 سازمان پژوهش و نوآوري -طرح شهيد شهرياري 11119700

0 0 0 0 0 0 450,000 0 450,000 349,707 107,625
سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح براي ساخت تجهيزات و

شناورهاي ناوگان دريايي
11119800

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 3,590,168 802,460

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - تامين اقالم عمده

نظامي(هواپيما و بالگرد) از شركت صنايع هواپيماسازي ايران -

هسا

11119900

423,000 0 423,000 355,000 77,000 0 200,730,000 300,000 200,430,000 131,385,557 102,808,468 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران 11120000

0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 600,000 329,411 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهداي مرواريد 11120100

0 0 0 0 0 0 470,000 0 470,000 800,000 123,093 طرح اشراف اطالعاتي ارتش جمهوري اسالمي ايران 11120300

0 0 0 0 0 0 300,000 0 300,000 300,000 107,670
طرح شهيد سعداله صادقي - تقويت ناوگان دريايي شمال

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
11120600

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 200,000 111,780
طرح شهيد سرلشكر منفرد نياكي - بازسازي و نوسازي ادوات

و تجهيزات زرهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران
11120700

0 0 0 0 0 0 500,000 0 500,000 500,000 179,450
طرح توسعه سواحل مكران نيروي دريايي ارتش جمهوري

اسالمي ايران
11120800

2,000 0 2,000 1,394 360 0 800,000 0 800,000 900,218 330,200 سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران 11121000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 970,000 30,000 940,000 1,079,735 316,389 دانشگاه هاي افسري ارتش 11121500

3,000 0 3,000 2,323 600 0 800,000 0 800,000 1,000,316 281,230 سازمان مركزي حفاظت اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران 11122000

0 0 0 0 0 0 270,000 70,000 200,000 400,000 56,000 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 11123000

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 9,249,860 140,000 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهداي سوباشي 11123100

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 6,880,417 100,000 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهيد اردستاني 11123200

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 2,422,923 1,374,908 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهيد فالحي 11123300

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 402,090 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهيد ذوالفقاري 11123400

0 0 0 0 0 0 155,000 0 155,000 155,000 55,630
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهيد شجاعي-

بهسازي و نوسازي فرودگاه نظامي
11123600

0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 1,999,671 359,660 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهيد شيرودي 11123700

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 11,249,967 300,000
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهداي نيروي

دريايي
11123800

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 4,500,000 300,000
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - طرح لبيك يا

امام
11123900

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 2,750,000 50,000 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - شهيد ستاري 11124100

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 199,871 10,763
طرح شهيد شهركي(محروميت زدايي مناطق محروم ر

وستايي)1
11124200

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 100,000 35,875
طرح شهيد كشوري(ارتقا توان ماموريتهاي پروازي ارتش

جمهوري اسالمي ايران)1
11124300

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 100,000 35,875
طرح شهيد بابايي(ارتقا توان آموزشي خلبانان ارتش جمهوري

اسالمي ايران)1
11124400

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 3,036,589 2,782,898 طرح شهيد افشار(حكمت و معيشت)1 11124500
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 288,000 47,583 دانشگاه جنگ،فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران 11124600

0 0 0 0 0 0 60,000 0 60,000 60,000 21,525 طرح حصن حصين(توسعه سامانه هاي راداري)1 11124700

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 200,000 71,780
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - طرح شهداي

نزاجا
11124800

0 0 0 0 0 0 250,000 0 250,000 250,000 10,763 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - طرح نور مبين 11124900

0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000 30,000 10,763
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - طرح شهيد

آبشناسان
11125000

0 0 0 0 0 0 250,000 0 250,000 250,000 10,767
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - طرح مراكز

آموزشي و درجهداري آجا
11125100

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 1,000,000 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران - طرح تابان-

منزلت وابستگان
11125200

0 0 0 0 0 0 385,640,000 0 385,640,000 243,354,202 156,513,881 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 11130000

0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 4,109,982 816,840 دانشگاه جامع امام حسين (ع)1 11130500

0 0 0 0 0 0 2,440,000 0 2,440,000 2,600,120 437,100 دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله االعظم (عج)1 11130600

5,500 0 5,500 4,647 1,200 0 1,200,000 0 1,200,000 849,865 301,100 سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي 11131000

0 0 0 0 0 0 21,210,000 0 21,210,000 22,339,732 7,559,429 سازمان بسيج 11131300

0 0 0 0 0 0 1,215,000 0 1,215,000 1,229,958 611,430 سپاه حفاظت 11131600

1,800 0 1,800 1,394 360 0 1,300,000 0 1,300,000 1,299,729 792,180 نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي 11132000

0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 (ص)1 قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 11134600

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 45,221,087 850,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

چمران
11134700
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 900,000 0 900,000 900,120 362,876 دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع)1 11134800

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 3,199,819 766,273 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - نسيم رحمت 11134900

0 0 0 0 0 0 5,340,000 0 5,340,000 4,850,345 3,903,819 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح واليت 11135000

0 0 0 0 0 0 1,640,000 0 1,640,000 15,099,984 1,740,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - ماموريت هاي

دفاع زميني (طرح شهيد شوشتري)1
11135100

0 0 0 0 0 0 8,000,000 0 8,000,000 8,000,179 4,657,173 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - نور ربيع 11135200

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 8,999,859 450,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرحهاي توسعه

شهيد حسن طهراني مقدم
11135400

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 11,020,007 150,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

رودكي
11135500

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 14,133,755 1,890,076
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

كاظمي
11135600

0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 3,600,045 100,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح امام حسين

(ع)1
11135800

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 1,550,434 600,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

برونسي
11135900

0 0 0 0 0 0 3,500,000 0 3,500,000 5,000,000 1,265,749
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

يزدان شناس-قرارگاه جهاد سازندگي
11136100

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 4,995,000 278,330
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهداي

صابرين
11136300

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 2,060,543 218,250
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

رشادي
11136400

0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000 1,430,000 277,170 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح اربعين 11136500

0 0 0 0 0 0 8,900,000 0 8,900,000 8,099,819 4,800,433
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

باقري
11136600

0 0 0 0 0 0 1,750,000 0 1,750,000 1,750,083 820,190 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - نور هدايت 11136700
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 350,000 0 350,000 350,158 125,563
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

اسكندري
11136800

0 0 0 0 0 0 3,850,000 0 3,850,000 3,850,118 2,824,807 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - شهيد اثري نژاد 11137100

0 0 0 0 0 0 510,000 0 510,000 509,801 382,963
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - شهيد احمدي

روشن
11137200

0 0 0 0 0 0 630,000 0 630,000 630,000 222,220 سازمان قائمين 11137300

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 199,902 46,175
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

ميرشاكي
11137600

0 0 0 0 0 0 3,590,000 0 3,590,000 4,418,279 730,680
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

سليماني - پيشرفت و آباداني دهستان ها
11137700

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 700,060 174,600
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - شهيد علي

هاشمي - امنيت خوزستان
11138000

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 1,199,827 300,000
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

حاجي حاتم - معيشت
11138100

0 0 0 0 0 0 320,000 0 320,000 320,000 184,801 بسيج سازندگي 11139000

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 2,000,215 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي-طرح جهاد-فرما

ندهي فضايي
11139100

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 8,500,000 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

پورجعفري
11139200

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 10,000,000 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

زماني نيا-پشتيباني
11139300

0 0 0 0 0 0 1,190,000 0 1,190,000 2,000,000 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

ابراهيمي-تقويت بنيه امنيتي
11139400

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 1,580,000 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

يزداني
11139500

0 0 0 0 0 0 920,000 0 920,000 1,100,000 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهيد

وراميني-قرارگاه ثاراله
11139600

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 800,000 0 سازمان بسيج - طرح شهيد فهميده 11139700
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 85,000 0 85,000 100,000 0 بنياد فرهنگي شهيد حاج قاسم سليماني 11139800

20,800 0 20,800 20,800 200 0 3,940,000 0 3,940,000 2,766,793 2,090,930 ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 11140000

0 0 0 0 0 0 878,000 0 878,000 586,000 25,850

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -

ديه محكومين نيازمند پرسنل نيروهاي مسلح ناشي از انجام

وظايف محوله

11140300

0 0 0 0 0 0 70,000 0 70,000 69,619 37,981
اداره حفاظت اطالعات ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران
11141000

0 0 0 0 0 0 80,000 0 80,000 79,835 32,014 دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا 11142000

14,200 0 14,200 12,800 9,400 0 424,000 30,000 394,000 350,000 152,338 دانشگاه عالي دفاع ملي 11144000

830,000 0 830,000 780,000 659,808 0 675,000 0 675,000 520,000 352,616 بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس 11145000

0 0 0 0 0 0 118,000 0 118,000 98,000 36,040 مركز تحقيقات راهبردي امور دفاعي 11145100

0 0 0 0 0 0 300,000 0 300,000 250,256 92,577 ستاد مركزي راهيان نور 11145200

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 1,818,810 639,999
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -

پروژه شهيد آويني
11145300

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 27,450,028 4,000,000
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - تقويت بنيه دفاعي -

ارتقاي آمادگي دفاعي
11145500

0 0 0 0 0 0 630,000 0 630,000 530,480 164,350
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -

سازمان پدافند غير عامل كشور
11145600

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 2,000,000 210,000
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -

شهيد اردستاني
11146200

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 1,000,000 91,850
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -

طرح شهيد لطفي
11146300

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 500,000 61,938
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران -

طرح الي بيتالمقدس
11146400

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 2,000,000 295,340 پروژه قائم 11146500
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 100,000 0 پژوهشگاه دفاع مقدس 11146600

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 ساماندهي بيمارستان هاي نيروهاي مسلح-شهيد رهنمون 11146700

0 0 0 0 0 0 500,000 0 500,000 500,000 0 قرارگاه مهارت آموزي 11146800

0 0 0 0 0 0 840,000 150,000 690,000 665,510 354,100 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا (ص)1 11150000

0 0 0 0 0 0 720,000 0 720,000 708,000 385,437
قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا (ص) - طرح شهيد صياد

شيرازي
11150100

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 2,000,045 1,057,640
قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا (ص) - طرح شهيد

سوداگر
11150200

0 0 0 0 0 0 350,000 0 350,000 350,000 181,700
قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا (ص) - طرح شهيد

حسين همداني
11150300

0 0 0 0 0 0 40,000 0 40,000 32,000 28,200
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - كمك به اداره و نگهداري

مجموعه هاي تفريحي، ورزشي كارگران
11252400

1,783,000 0 1,783,000 571,900 0 0 15,089,658 0 13,259,658 8,798,850 7,175,495 سازمان آموزش فني و حرفه اي 1126001,830,0000

1,812,386 0 1,800,000 1,013,463 948,012 0 791,782 0 703,289 554,569 466,855 سازمان هواشناسي كشور 11300088,49312,386

32,500 0 32,500 25,000 13,571 0 187,269 60,000 127,269 97,500 77,360 پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو 11300200

3,879,951 0 3,079,951 2,631,152 1,430,041 0 1,233,000 27,000 1,206,000 895,000 777,111 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 1135000800,000

4,192 0 4,192 1,445 1,445 0 9,172,562 4,800,000 4,372,562 3,647,781 1,368,413 صندوق رفاه دانشجويان 11350200

68,000 0 68,000 45,000 4,350 0 315,234 120,000 195,234 151,045 86,005 پژوهشگاه هوا فضا 11350600

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 200,000 0 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-بسيج دانشجويي 11350700

8,400 0 8,400 6,000 2,635 0 966,200 40,000 926,200 750,000 492,677 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 11351000

4,000 0 4,000 2,200 1,137 0 263,410 46,500 216,910 163,528 100,817 مركز تحقيقات سياست علمي كشور 11352200
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110

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

23,800 0 23,800 17,000 6,090 0 374,267 120,000 254,267 190,000 116,221 پارك علم و فناوري خراسان رضوي 11352300

129,800 0 129,800 42,000 36,090 0 200,195 48,000 152,195 117,305 94,302 پارك علم و فناوري فارس 11352400

7,000 0 7,000 5,000 4,350 0 331,407 50,000 281,407 216,200 130,825 پارك علم و فناوري گيالن 11352500

8,000 0 8,000 5,000 4,350 0 180,692 50,000 130,692 98,152 75,802 پارك علم و فناوري مركزي 11352600

7,000 0 7,000 5,000 4,350 0 178,620 55,000 123,620 91,735 69,991 پارك علم و فناوري سمنان 11352700

50,200 31,000 19,200 12,000 27,273 0 239,834 48,000 191,834 136,265 82,766 پارك علم و فناوري يزد 11352800

21,000 0 21,000 15,000 5,220 0 218,920 87,300 131,620 98,123 65,555 پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي 11352900

6,300 0 6,300 4,500 3,915 0 240,705 15,000 225,705 172,781 104,389 پارك علم و فناوري كرمان 11353000

18,400 0 18,400 21,000 25,420 0 403,294 300,000 103,294 77,040 60,086 پارك علم و فناوري خوزستان 11353100

79,800 0 79,800 37,000 38,190 0 121,422 30,000 91,422 69,520 50,700 پارك علم و فناوري هرمزگان 11353200

58,400 0 58,400 26,000 22,620 0 91,658 15,000 76,658 55,318 40,531 پارك علم و فناوري خراسان شمالي 11353300

59,800 0 59,800 32,000 23,090 0 187,638 35,000 152,638 111,608 56,597 پارك علم و فناوري مازندران 11353400

107,700 0 107,700 65,500 17,785 0 105,114 20,000 85,114 60,206 45,953 پارك علم و فناوري چهارمحال و بختياري 11353500

37,000 0 37,000 6,000 16,756 0 90,975 10,000 80,975 61,852 46,322 پارك علم و فناوري قم 11353600

22,500 0 22,500 15,000 10,440 0 552,828 80,000 472,828 370,820 254,569 پژوهشگاه مواد و انرژي 11353700

99,600 0 99,600 41,000 26,957 0 112,143 10,000 102,143 73,698 53,558 پارك علم و فناوري خراسان جنوبي 11353800

29,800 0 29,800 22,000 14,090 0 211,450 40,000 171,450 121,026 79,967 پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان 11353900
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111

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

116,000 0 116,000 80,000 64,160 0 1,092,413 600,000 492,413 371,418 304,793 شهرك علمي،تحقيقاتي اصفهان 11354000

37,700 0 37,700 10,500 17,785 0 77,396 6,500 70,896 50,354 35,818 پارك علم و فناوري ايالم 11354100

8,100 0 8,100 57,000 29,050 0 191,937 40,000 151,937 107,925 60,196 پارك علم و فناوري كردستان 11354200

45,000 0 45,000 30,000 22,723 0 1,222,640 130,000 1,092,640 843,944 620,412 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 11354400

0 0 0 171,000 0 0 1,254,747 0 1,254,747 1,182,946 594,988

وزارت علوم تحقيقات و فناوري - امور فناوري وپژوهشي، حق

عضويت در مجامع بين المللي و برگزاري جشنواره ها و

فعاليتهاي دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري

11354500

3,300 0 3,300 2,200 946 0 447,140 200,000 247,140 191,696 128,953 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و اسالمي 11354800

27,900 0 27,900 15,500 7,395 0 847,634 205,500 642,134 487,541 372,453 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 11355000

172,200 56,000 116,200 16,000 52,279 0 78,660 14,000 64,660 49,400 36,989 پارك علم و فناوري همدان 11355100

108,400 0 108,400 66,000 27,670 0 134,150 27,000 107,150 81,820 60,764 پارك علم و فناوري خليج فارس (بوشهر) 11355200

0 0 0 0 0 0 47,991 47,991 0 0 0 پژوهشكده بيمه 11355600

5,200 0 5,200 4,000 1,756 0 152,388 25,000 127,388 101,060 73,454 پژوهشكده علوم و صنايع غذايي 11355700

100 0 100 1,000 800 0 39,595 4,000 35,595 21,307 11,600 پارك علم و فناوري زنجان 11355800

150,000 0 150,000 25,000 17,400 0 2,350,000 0 2,350,000 1,620,000 1,355,900
سازمان سنجش آموزش كشور موضوع بند"ج" تبصره 49

قانون بودجه سال 1364 كل كشور
11356000

30,000 0 30,000 15,000 6,090 0 402,682 150,000 252,682 193,460 144,194 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي 11356500

69,600 0 69,600 151,000 79,170 0 418,907 70,000 348,907 262,257 190,402 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله 11356600

374,000 0 374,000 347,000 106,140 0 1,829,582 350,000 1,479,582 1,086,133 774,060 پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 11356700
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,250 0 3,250 2,500 1,143 0 47,446 7,500 39,946 33,100 24,716 پژوهشكده خليج فارس 11356800

102,396 0 102,396 62,946 83,159 0 1,634,973 64,700 1,570,273 1,014,845 893,561 دانشگاه قم 11357000

11,000 0 11,000 2,685 1,255 0 150,766 15,000 135,766 103,342 75,509 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 11357200

12,750 0 12,750 7,500 3,423 0 257,879 30,000 227,879 175,195 136,158 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 11357300

4,550 0 4,550 3,500 3,045 0 238,288 11,000 227,288 179,273 135,202 مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي 11357400

36,000 0 36,000 53,000 28,100 0 370,626 30,000 340,626 265,238 162,867 پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي 11357500

9,600 0 9,600 6,000 2,744 0 263,926 70,000 193,926 150,350 100,550 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران 11357600

7,200 0 7,200 6,000 5,000 0 90,000 0 90,000 66,000 47,730
سازمان امور دانشجويان - فعاليتهاي ورزشي فوق برنامه

دانشجويان
11357900

3,500 0 3,500 2,500 1,098 0 89,063 8,500 80,563 64,067 40,812 پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 11358000

0 0 0 0 0 0 69,000 0 69,000 69,000 9,700
دبيرخانه كميسيون ملي يونسكو در ايران (وابسته به وزارت

علوم، تحقيقات و فناوري)
11358100

3,900 0 3,900 3,000 1,894 0 240,518 18,500 222,018 176,012 101,760 مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري 11358400

27,100 0 27,100 15,100 6,960 0 263,455 40,000 223,455 170,523 122,040 پژوهشگاه رنگ 11358500

112,000 0 112,000 88,000 0 0 1,123,056 800,000 323,056 216,240 173,188 پژوهشگاه فضايي ايران 11358600

10,050 0 10,050 6,700 1,492 0 140,905 30,000 110,905 88,649 68,664 پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي 11358800

0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0
وزارت علوم تحقيقات و فناوري - مازاد درآمد اختصاصي

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
11359000

4,800 0 4,800 3,000 1,317 0 178,786 14,000 164,786 124,125 90,327 موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي 11359600

59,100 0 59,100 7,100 4,901 0 97,662 5,000 92,662 74,537 50,275 موزه ملي علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايران 11359900
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,840 0 3,840 3,200 1,500 0 690,100 100 690,000 560,000 447,722 دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي 11360000

0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 200,000 130,000 صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني 11360500

300,267 0 300,267 391,700 72,415 0 2,120,759 0 2,120,759 1,647,344 1,063,605 جهاد دانشگاهي 11362000

40,000 0 40,000 15,000 47,850 0 367,970 0 367,970 282,842 160,948
جهاد دانشگاهي - ساير مراكز تحقيقاتي وابسته و مجتمع

تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي
11362100

0 0 0 0 0 0 275,400 0 275,400 250,000 0 جهاد دانشگاهي - مراكز رشد و نوآوري 11362200

0 0 0 0 0 0 120,050 0 120,050 100,000 0
جهاد دانشگاهي - موسسه فرهنگي قرآني دانشجويان

-خبرگزاري بين المللي قرآن-ايكنا
11362300

5,200 0 5,200 4,000 1,720 0 460,000 0 460,000 322,400 238,532 جهاد دانشگاهي - كمك به خبرگزاري دانشجويان ايران 11362400

5,005 0 5,005 3,850 1,690 0 146,409 0 146,409 112,645 68,846 مركز تحقيقات گياهان داروئي 11362500

42,000 0 42,000 28,000 24,630 0 698,398 0 698,398 472,093 348,539 پژوهشگاه رويان 11362600

7,000 0 7,000 5,000 4,350 0 181,919 0 181,919 147,297 115,828 پارك علم وفن آوري كرمانشاه 11362800

11,200 0 11,200 8,000 4,991 0 91,889 0 91,889 76,987 53,742 زيست بانك 11362900

3,000 0 3,000 1,100 857 0 1,760,000 0 1,760,000 1,352,922 905,349 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها 11363000

0 0 0 0 0 0 65,000 0 65,000 56,000 19,200
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها - كمك به

ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان
11363200

38,380 0 38,380 30,000 17,175 0 145,000 5,000 140,000 102,900 79,708 دانشگاه معارف اسالمي 11363300

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 80,000 0
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها-پژوهشگاه

فرهنگ و معارف اسالمي
11363500

30,000 0 30,000 20,000 14,948 0 297,102 0 297,102 200,250 167,092 پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي - ابن سينا 11364100

3,900 0 3,900 3,000 1,290 0 186,417 51,600 134,817 109,136 72,209 موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران 11364200
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

4,000 0 4,000 2,500 1,184 0 101,474 19,000 82,474 66,828 22,686 مركز مطالعات و همكاريهاي علمي بين المللي 11364300

4,200 0 4,200 3,000 1,839 0 66,548 6,000 60,548 42,198 30,265 موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور 11364400

1,560 0 1,560 1,300 450 0 43,475 575 42,900 33,000 18,521
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات علوم اعصاب
11364500

1,560 0 1,560 1,300 450 0 26,140 3,000 23,140 17,800 13,788
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران - مركز

تحقيقات گوش، گلو، بيني و سر و گردن
11364600

4,200 0 4,200 3,500 0 0 33,070 700 32,370 24,900 16,500
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني ايران -

موسسه مطالعات تاريخ پزشكي،طب اسالمي و مكمل
11364700

2,600 0 2,600 2,000 860 0 132,137 40,000 92,137 58,146 40,520 مركز نشر دانشگاهي 11365000

0 0 0 0 0 0 1,472,905 0 1,472,905 1,964,259 676,945
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري - امور علمي،فرهنگي و

آموزشي
11366000

0 0 0 0 0 0 220,000 0 220,000 138,000 135,800
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري - پاداش پايان خدمت

بازنشستگان
11366100

0 0 0 0 0 0 1,650,000 0 1,650,000 1,291,000 770,630 سازمان امور دانشجويان - امور دانشجويان بورسيه 11366200

5,872 0 5,872 4,486 4,486 0 1,386,300 1,100,000 286,300 211,000 108,208 سازمان امور دانشجويان 11366400

0 0 0 0 0 0 8,665 0 8,665 7,825 4,893 پژوهشكده توسعه كالبدي 11367000

6,500 0 6,500 5,000 2,150 0 121,813 0 121,813 106,675 62,443 جهاد دانشگاهي - كمك به دانشگاه علم و فرهنگ 11367100

3,250 0 3,250 2,500 1,075 0 125,170 0 125,170 85,505 44,804 پژوهشكده علوم پايه كاربردي 11367200

5,600 0 5,600 4,000 3,480 0 35,443 0 35,443 27,500 21,066 پارك علم و فناوري البرز 11367300

16,800 0 16,800 12,000 20,571 0 116,919 0 116,919 91,956 47,758 جهاد دانشگاهي - مركز تحقيقات سرطان برست 11367400

0 0 0 0 0 0 74,474 0 74,474 51,425 38,809 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 11367700

2,340 0 2,340 1,800 774 0 61,898 0 61,898 52,297 25,829 مركز تحقيقات سنجش سالمت 11367800
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,380 0 3,380 2,600 1,189 0 134,764 0 134,764 112,200 59,465 پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات 11367900

1,950 0 1,950 1,500 645 0 11,895 0 11,895 9,869 8,148 پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري 11368000

2,600 0 2,600 2,000 915 0 31,354 0 31,354 25,000 3,908 پژوهشكده برق و الكترونيك 11368100

6,000 0 6,000 2,000 915 0 21,251 0 21,251 17,577 13,931 پژوهشكده صنايع شيميايي 11368200

1,950 0 1,950 1,500 686 0 10,297 0 10,297 8,500 6,457 پژوهشكده توسعه تكنولوژي صنعتي شريف 11368300

0 0 0 0 0 0 67,362 0 67,362 49,568 21,956
جهاد دانشگاهي - پارك علوم،فناوري هاي نرم و صنايع

فرهنگي
11368400

7,932,086 300,000 7,257,560 8,430,055 3,814,404 0 6,011,138 200,000 5,358,800 5,149,240 2,573,608 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي 113700452,338374,526

40,000 0 40,000 35,000 11,571 0 733,000 100,000 633,000 450,000 333,612 پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري 11370600

0 0 0 0 0 0 40,000 0 40,000 30,000 14,408

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي- مركز

مطالعاتي منطقهاي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي

ميانه و غربي (كمك)

11370700

3,278,399 0 3,278,399 2,530,000 951,069 0 12,550,840 0 12,256,000 8,878,110 5,560,872 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000294,8400

0 0 0 0 0 0 2,050,000 0 2,050,000 1,500,000 1,190,120 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم 11400700

1,240 0 1,240 200 170 0 145,000 35,000 110,000 80,000 61,396 موسسه پژوهشي فرهنگ ،هنر و ارتباطات 11401000

3,000 0 3,000 1,200 500 0 750,000 0 750,000 627,000 377,808 شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 11401200

61,600 0 61,600 55,000 41,749 0 6,510,000 0 6,510,000 5,289,000 3,160,000 شوراي عالي حوزه هاي علميه 11402000

22,400 0 22,400 20,000 13,000 0 1,470,000 0 1,470,000 1,175,000 743,000 شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه خراسان 11402500

128,000 0 128,000 110,000 15,000 0 3,300,000 0 3,300,000 2,300,000 1,845,242 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 11402800
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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مصوب 1399
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عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

65,000 0 65,000 55,000 28,000 0 345,000 0 345,000 266,000 182,589 موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 11403000

1,000 0 1,000 0 0 0 434,000 0 434,000 320,000 284,788 مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي 11403300

5,000 0 5,000 0 0 0 750,000 0 750,000 500,000 293,870 مجمع جهاني اهل بيت 11404300

1,320 0 1,320 1,100 500 0 120,000 5,000 115,000 95,000 80,197 پژوهشكده امام خميني( ره) انقالب اسالمي 11404400

0 0 0 0 0 3,770,000 0 0 0 0 1,390,000
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي - حمايت از نشر،كتاب و

مطبوعات
11404600

5,000 0 5,000 0 0 0 178,000 0 178,000 131,775 62,271 دانشگاه اهل بيت 11404800

10,000 0 10,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 7,996,000 5,989,000 مركز خدمات حوزه هاي علميه 11408400

0 0 0 0 0 4,945,000 4,000,000 0 4,000,000 3,200,000 2,762,000
مركز خدمات حوزه هاي علميه - حق بيمه طالب و روحانيون

غير شاغل
11408900

130,000 0 130,000 120,000 55,056 0 2,750,000 0 2,750,000 2,100,000 1,642,710 سازمان امور سينمايي و سمعي - بصري 11409200

540 0 540 450 200 0 83,000 0 83,000 66,000 54,328 كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي 11410000

10,000 0 10,000 92,000 41,900 0 182,000 0 182,000 140,000 105,712 آستان مقدس حضرت امام خميني(ره)1 11415000

0 0 0 0 0 0 235,000 0 235,000 196,000 102,861 موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)1 11420000

17,280 0 17,280 15,000 6,000 0 3,610,000 0 3,610,000 2,708,000 1,574,971 سازمان تبليغات اسالمي 11430000

35,000 0 35,000 30,000 0 0 418,000 0 418,000 310,000 227,513 موسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب اسالمي 11431000

0 0 0 0 0 0 140,000 0 140,000 90,000 67,362 بنياد دائرهالمعارف اسالمي 11431100

10,000 0 10,000 2,000 1,208 0 283,531 0 283,531 227,060 168,895 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 11431200

2,000 0 2,000 0 0 0 353,000 0 353,000 295,000 157,499 شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 11431300
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تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

5,000 0 5,000 0 0 0 402,000 0 402,000 310,000 205,632 مركز رسيدگي به امور مساجد 11431400

0 0 0 0 0 0 210,000 0 210,000 160,000 92,235 ستاد اقامه نماز 11431500

0 0 0 0 0 0 251,000 0 251,000 150,000 119,632 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي 11431600

0 0 0 0 0 0 67,000 0 67,000 50,000 28,232 موسسه دايرهالمعارف فقه اسالمي 11431700

162,400 0 162,400 145,000 60,499 0 3,250,000 0 3,250,000 2,607,800 1,777,770 شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران 11431800

680 0 680 280 150 0 85,000 0 85,000 70,000 50,429 مركز الگوي اسالمي - ايراني پيشرفت 11431900

4,000 0 4,000 600 522 0 200,000 5,000 195,000 135,000 108,106 بنياد سعدي 11432000

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 20,000 0 نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت 11432200

0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 500,000 0 سازمان تبليغات اسالمي-كمك به نهادهاي آموزشي و فرهنگي 11432300

5,000 0 5,000 0 0 0 354,000 0 354,000 315,000 158,814 ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر 11435000

20,550 0 20,550 17,000 9,958 0 4,650,000 0 4,650,000 3,488,962 2,058,493 جامعه المصطفي العالميه 11440000

3,960 0 3,960 3,300 1,100 0 208,000 0 208,000 154,350 112,185 دانشگاه شهيد مطهري 11445000

0 0 0 0 0 0 179,000 0 179,000 132,925 105,638 دانشگاه امام صادق 11446000

428,255 0 428,255 348,264 373,474 0 9,248,225 3,706,560 5,541,665 3,798,040 3,648,782 دانشگاه تهران 11450000

137,484 0 137,484 103,915 87,600 0 743,512 142,500 601,012 424,011 368,017 دانشگاه تهران - پرديس فارابي قم 11450100

74,436 0 74,436 41,586 39,534 0 446,620 49,732 396,888 282,750 261,040 دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالي ابوريحان 11450200

27,900 0 27,900 15,500 5,655 0 574,731 130,000 444,731 342,332 264,868 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري 11450400
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عملکرد
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تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

166,954 0 166,954 80,509 92,218 0 1,668,382 180,000 1,488,382 1,058,719 954,166 دانشگاه تهران - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج 11450500

109,000 0 109,000 80,100 65,450 0 349,492 30,000 319,492 263,528 196,306 دانشگاه تهران - موسسه ژئوفيزيك 11451400

82,600 0 82,600 59,000 51,330 0 310,570 150,000 160,570 135,000 87,923 دانشگاه تهران - پارك علم و فن آوري 11452000

12,578 0 12,578 9,609 9,134 0 80,800 1,244 79,556 58,586 49,658 دانشگاه تهران - دانشكده فني فومن 11452100

19,954 0 19,954 62,302 35,406 0 84,151 5,665 78,486 56,443 46,896 دانشگاه تهران - دانشكده فني كاسپين 11452200

81,239 0 81,239 49,586 45,110 0 345,336 28,476 316,860 233,832 155,358 دانشگاه تهران - دانشكده علوم و فنون نوين 11452300

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 10,000 885 دانشگاه تهران - مركز مطالعات اوراسياي مركزي 11452400

19,800 0 19,800 11,000 5,220 0 132,870 12,000 120,870 96,000 44,168 آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز 11452500

0 0 0 0 0 0 2,088,720 0 2,088,720 1,355,975 1,138,986 دانشگاه تهران - پرديس دانشكده هاي فني 11452600

0 0 0 0 0 0 325,854 0 40,854 318,122 12,378
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري - دبيرخانه شوراي عالي

علوم،تحقيقات و فناوري
114530285,0000

346,254 0 346,254 224,143 190,951 0 5,767,773 1,400,000 4,367,773 3,137,552 2,573,396 دانشگاه شهيد بهشتي 11460000

3,273 0 3,273 2,500 1,498 0 42,756 14,200 28,556 26,556 16,348 دانشگاه شهيد بهشتي - پرديس زيرآب سوادكوه 11461000

12,000 0 12,000 10,000 9,553 0 36,810 10,000 26,810 20,000 15,027 دانشگاه شهيد بهشتي - پارك علم و فناوري 11462000

121,572 0 121,572 107,007 73,389 0 2,273,176 171,000 2,102,176 1,522,140 1,290,036 دانشگاه الزهرا(س)0 11470000

9,815 0 9,815 7,498 7,128 0 54,249 7,500 46,749 30,810 20,056 دانشگاه فرزانگان سمنان (ويژه خواهران)1 11470300

7,684 0 7,684 5,870 5,580 0 47,800 5,500 42,300 30,000 22,671 دانشگاه هرمزگان - مجتمع آموزش عالي ميناب 11475000

283,588 0 283,588 178,163 162,381 0 1,847,783 50,000 1,797,783 1,192,373 1,047,232 دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)1 11480000
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

30,000 0 30,000 15,000 5,220 0 94,853 15,000 79,853 58,906 31,206 پارك علم و فن آوري قزوين 11480100

0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0
دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) - دانشكده فني و مهندسي

تاكستان
11480200

14,782 0 14,782 11,292 10,735 0 262,865 9,000 253,865 163,784 124,693
دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) - پرديس فني مهندسي

بوئين زهرا
11485000

1,200 0 1,200 1,000 870 0 330,000 0 330,000 244,250 148,156 دانشگاه مذاهب اسالمي 11490000

346,195 0 346,195 247,206 151,738 0 2,543,654 156,457 2,387,197 1,631,619 1,458,170 دانشگاه بوعلي سينا 11500000

120,108 0 120,108 73,640 70,026 0 942,412 44,090 898,322 601,516 529,723 دانشگاه مالير 11500100

7,134 0 7,134 5,450 3,554 0 31,324 2,805 28,519 18,505 13,857 دانشگاه بوعلي سينا - آموزشكده فني كبودر آهنگ 11500400

9,800 0 9,800 7,486 7,116 0 73,481 3,000 70,481 45,272 36,146 مجتمع آموزشعالي فاطميه نهاوند(ويژه دختران)1 11500500

14,481 0 14,481 39,298 12,013 0 166,711 5,000 161,711 114,761 84,262 دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي 11500700

7,642 0 7,642 5,838 3,807 0 32,514 2,312 30,202 20,150 17,637 دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده مديريت و حسابداري رزن 11500800

669,532 0 669,532 482,502 386,282 0 4,989,549 640,000 4,349,549 3,112,756 2,673,466 دانشگاه شيراز 11510000

130,071 0 130,071 83,270 52,183 0 245,739 15,700 230,039 155,609 122,650 دانشگاه سلمان فارسي (كازرون)1 11510100

379,590 0 379,590 247,082 195,650 0 652,529 70,000 582,529 404,699 353,587 دانشگاه صنعتي شيراز 11510200

68,417 0 68,417 19,071 8,238 0 92,618 5,000 87,618 56,165 42,225 دانشگاه هنر شيراز 11510300

16,833 0 16,833 9,040 7,045 0 90,347 3,500 86,847 59,886 59,455 دانشگاه شيراز - دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب 11510700

79,058 0 79,058 57,559 31,412 0 265,823 14,500 251,323 169,652 134,377 دانشگاه فسا 11510800

7,570 0 7,570 5,783 3,972 0 54,682 5,000 49,682 31,850 23,897 مركز آموزش عالي فيروزآباد 11510900
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عملکرد
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

7,770 0 7,770 5,935 4,071 0 66,055 8,500 57,555 42,555 30,889 مركز آموزش عالي استهبان 11511000

0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 2 دانشگاه شيراز - مركز آموزش عالي مرودشت 11511100

7,786 0 7,786 5,948 4,078 0 59,738 5,500 54,238 34,924 29,694 مركز آموزش عالي المرد 11511200

11,803 0 11,803 9,017 18,585 0 99,832 7,650 92,182 77,264 40,343 مركز آموزش عالي اقليد 11511300

5,452 0 5,452 4,165 5,533 0 6,830 770 6,060 6,060 4,972 دانشگاه شيراز - مركز آموزش عالي آباده 11511400

10,421 0 10,421 7,961 5,411 0 82,140 1,500 80,640 51,692 40,605 مركز آموزش عالي الر 11511500

7,005 0 7,005 5,351 3,690 0 32,701 5,620 27,081 20,465 16,200 مركز آموزش عالي ممسني 11511600

6,989 0 6,989 5,339 3,482 0 25,741 1,087 24,654 17,254 15,189 دانشگاه بوعليسينا - دانشكده صنايع غذايي بهار 11512000

7,453 0 7,453 5,694 3,713 0 38,817 3,165 35,652 25,329 20,614 دانشگاه بوعليسينا - دانشكده فني و مهندسي تويسركان 11512100

0 0 0 0 0 0 50,300 0 50,300 50,300 31,931 D8 دانشگاه بينالمللي سازمان همكاريهاي اقتصادي گروه 11512200

281,631 0 281,631 204,034 216,862 0 3,768,302 750,000 3,018,302 2,064,277 1,858,646 دانشگاه صنعتي اصفهان 11540000

0 0 0 2,000 13,841 0 23,927 15,000 8,927 8,927 9,883 موسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال پذيري 11541000

312,107 0 312,107 204,402 200,582 0 1,866,418 110,000 1,756,418 1,177,264 995,961 دانشگاه شهركرد 11545000

5,038 0 5,038 3,849 3,659 0 74,168 1,200 72,968 47,749 32,567 مجتمع آموزش عالي فارسان 11545200

211,011 0 211,011 153,282 197,436 0 5,982,227 935,000 5,047,227 3,376,257 2,773,967 دانشگاه فردوسي مشهد 11550000

99,006 0 99,006 56,020 67,141 0 308,811 18,500 290,311 183,600 155,347 دانشگاه نيشابور 11550400

57,724 0 57,724 66,248 60,013 0 440,142 33,000 407,142 262,240 215,295 دانشگاه صنعتي قوچان 11550500
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

12,126 0 12,126 9,264 6,161 0 326,709 25,000 301,709 205,659 163,139 دانشگاه تربت حيدريه 11550600

8,561 0 8,561 15,952 4,281 0 102,168 12,000 90,168 78,348 27,067 مركز آموزش عالي كاشمر (ويژه پسران)1 11550700

7,817 0 7,817 5,972 4,295 0 62,485 3,174 59,311 40,750 29,078 دانشگاه حكيم سبزواري ـ پرديس حضرت زينب (س) 11550800

0 0 0 0 0 0 42,442 2,500 39,942 37,750 5,198 دانشگاه تربت حيدريه - پژوهشكده زعفران 11551000

0 0 0 0 0 0 21,500 0 21,500 20,000 0 دانشگاه فردوسي مشهد-پژوهشكده مطالعات اسالمي 11551100

8,151 0 8,151 6,227 4,461 0 110,650 23,000 87,650 57,608 52,469 دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 11555000

37,208 0 37,208 28,425 60,097 0 391,917 23,000 368,917 236,485 176,611 مجتمع آموزش عالي گناباد 11557000

50,000 0 50,000 30,000 9,350 0 1,180,000 0 1,180,000 875,000 718,858 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي 11560000

480,414 0 480,414 420,363 346,961 0 4,965,973 1,595,000 3,370,973 2,431,247 2,208,216 دانشگاه صنعتي شريف 11570000

7,000 0 7,000 5,000 4,350 0 96,694 35,000 61,694 45,000 32,206 دانشگاه صنعتي شريف - پارك علم و فناوري 11570700

72,002 0 72,002 49,169 30,471 0 214,893 10,529 204,364 136,388 122,149 دانشكده فني و مهندسي گلپايگان 11571000

355,250 0 355,250 300,000 87,833 0 2,819,380 0 2,800,000 2,019,380 1,598,575 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 11580019,3800

368,491 0 368,491 245,007 821,976 0 5,102,509 590,000 4,512,509 3,035,975 2,492,074 دانشگاه تبريز 11600000

100,103 0 100,103 52,997 21,011 0 539,816 20,000 519,816 350,616 272,244 دانشگاه بناب 11600100

140,408 0 140,408 113,650 68,976 0 2,259,187 130,000 2,129,187 1,382,652 1,096,413 دانشگاه محقق اردبيلي 11600200

7,484 0 7,484 5,717 3,729 0 66,327 3,500 62,827 57,115 31,225 دانشگاه تبريز - دانشكده فني و مهندسي ميانه 11600300

121,783 0 121,783 128,898 94,835 0 679,537 24,000 655,537 433,173 372,802 دانشگاه مراغه 11600400
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

7,387 0 7,387 5,643 4,680 0 71,311 900 70,411 54,574 46,269 دانشگاه محقق اردبيلي - دانشكده فناوريهاي نوين نمين 11600600

7,249 0 7,249 5,538 0 0 80,901 15,000 65,901 55,055 42,223
دانشگاه محقق اردبيلي - دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

مغان
11600700

7,811 0 7,811 5,967 6,646 0 24,064 300 23,764 15,463 13,712 دانشگاه محقق اردبيلي - دانشكده كشاورزي مشكينشهر 11600800

7,333 0 7,333 5,602 3,653 0 58,560 2,400 56,160 36,861 27,628 دانشگاه تبريز - دانشكده كشاورزي اهر 11600900

7,877 0 7,877 6,018 3,924 0 116,993 8,800 108,193 69,354 59,336 دانشگاه تبريز - آموزشكده فني و مهندسي مرند 11601000

47,000 0 47,000 20,000 12,350 0 144,818 8,000 136,818 103,308 56,606 پارك علم و فناوري اردبيل 11601500

227,330 0 227,330 150,749 153,312 0 4,116,322 500,000 3,616,322 2,440,775 2,110,808 دانشگاه اصفهان 11650000

10,650 0 10,650 8,136 8,734 0 90,918 6,000 84,918 59,489 46,896 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار 11650100

13,634 0 13,634 10,416 18,660 0 117,591 9,000 108,591 70,168 69,690 مركز آموزش عالي شهرضا 11650400

97,552 0 97,552 46,329 46,091 0 664,601 60,000 604,601 425,232 358,373 دانشگاه هنر اصفهان 11660000

412,500 0 412,500 272,875 441,297 0 4,123,899 507,500 3,616,399 2,495,762 2,221,078 دانشگاه شهيد چمران اهواز 11700000

148,400 0 148,400 97,974 94,760 0 523,512 43,000 480,512 311,817 280,450 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول 11700100

29,848 0 29,848 22,802 52,477 0 431,743 10,000 421,743 288,946 263,859 دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا (ص) بهبهان 11700400

7,477 0 7,477 5,712 7,262 0 96,706 3,000 93,706 60,754 46,492 دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 11700500

3,900 0 3,900 3,000 1,290 0 10,708 0 10,708 8,850 3,780 مركز پژوهشي جندي شاپور 11700600

181,851 0 181,851 106,062 107,782 0 608,036 35,000 573,036 381,905 329,601 دانشگاه علوم و فنون دريائي خرمشهر 11705000

90,871 0 90,871 88,076 59,224 0 860,379 70,000 790,379 558,893 468,370 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 11706000
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239,030 0 239,030 213,385 270,863 0 3,123,321 205,000 2,918,321 2,018,785 1,741,731 دانشگاه گيالن 11710000

7,827 0 7,827 5,979 3,899 0 60,102 5,000 55,102 35,322 24,512 دانشگاه گيالن - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيالن 11711000

53,900 0 53,900 73,000 81,790 0 55,042 0 55,042 43,850 8,713 دانشگاه گيالن - پژوهشكده حوزه آبي درياي خزر 11711100

3,943 0 3,943 3,012 20,489 0 132,860 0 132,860 90,815 49,729 دانشگاه گيالن - دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن 11711200

2,600 0 2,600 2,000 860 0 6,286 0 6,286 5,008 1,818 مركز گيالن شناسي 11711300

241,106 0 241,106 178,340 194,743 0 1,914,210 170,000 1,744,210 1,179,744 977,550 دانشگاه لرستان 11720000

74,600 0 74,600 26,000 22,620 0 118,237 15,000 103,237 76,318 35,686 پارك علم و فناوري لرستان 11720200

7,343 0 7,343 5,609 3,658 0 33,885 7,000 26,885 17,660 15,131 دانشگاه لرستان - مركز آموزش عالي نورآباد 11720300

7,095 0 7,095 5,420 3,535 0 25,683 7,000 18,683 17,661 15,000 دانشگاه لرستان - مركز آموزش عالي كوهدشت 11720400

7,561 0 7,561 5,776 3,766 0 37,585 7,000 30,585 19,271 16,702 دانشگاه لرستان - مركز آموزشعالي پلدختر 11720500

7,833 0 7,833 5,984 3,902 0 38,815 7,000 31,815 22,385 18,272 دانشگاه لرستان - مركز آموزشعالي الشتر 11720600

200,990 0 200,990 147,656 159,293 0 3,308,677 300,000 3,008,677 2,121,021 1,812,927 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 11750000

8,931 0 8,931 6,823 3,801 0 386,647 46,500 340,147 242,111 191,286 دانشگاه صنعتي سيرجان 11750500

10,805 0 10,805 8,254 5,383 0 189,400 6,500 182,900 127,821 107,849 مجتمع آموزش عالي بم 11750600

8,331 0 8,331 6,364 10,049 0 102,003 3,400 98,603 73,675 44,638 مجتمع آموزش عالي زرند 11750800

3,986 0 3,986 3,045 1,986 0 41,825 3,880 37,945 30,399 21,164 دانشگاه شهيد باهنر كرمان - مجتمع آموزش عالي بافت 11750900

15,694 0 15,694 11,989 6,679 0 345,218 12,000 333,218 246,097 187,585 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان 11751000
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88,415 0 88,415 61,707 34,042 0 571,513 71,000 500,513 320,842 272,077 دانشگاه جيرفت 11751100

6,921 0 6,921 5,287 3,448 0 41,642 790 40,852 40,852 19,846 دانشگاه شهيد باهنر - مركز اموزش عالي كشاورزي بردسير 11751200

5,200 0 5,200 4,000 1,829 0 84,626 13,000 71,626 52,880 21,016
دانشگاه شهيد باهنر كرمان - پژوهشكده فناوري توليدات

گياهي
11751300

326,707 0 326,707 222,519 141,050 0 2,774,947 200,000 2,574,947 1,717,568 1,553,297 دانشگاه رازي 11800000

322,399 0 322,399 235,935 283,432 0 2,332,112 200,000 2,132,112 1,381,159 1,196,666 دانشگاه كردستان 11810000

7,078 0 7,078 5,407 3,526 0 26,186 10,000 16,186 12,355 9,167
دانشگاه كردستان - دانشكده فني و مهندسي و علوم پايه

بيجار
11810300

0 0 0 0 0 0 11,026 3,000 8,026 6,895 2,209 پژوهشكده كردستان شناسي 11810400

9,345 0 9,345 7,139 35,033 0 34,623 5,000 29,623 29,623 23,666 دانشگاه رازي - دانشكده فني اسالم آباد غرب 11820000

10,910 0 10,910 8,334 22,495 0 36,783 5,000 31,783 21,567 19,174 دانشگاه رازي - دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود 11820100

7,047 0 7,047 5,383 3,511 0 18,882 3,700 15,182 15,182 13,597 دانشگاه رازي - دانشكده كشاورزي سنقر 11830000

110,124 0 110,124 84,128 113,820 0 3,819,374 1,200,000 2,619,374 1,777,837 1,587,937 دانشگاه عالمه طباطبايي 11850000

265,023 0 265,023 181,604 107,695 0 2,921,360 160,000 2,761,360 1,956,616 1,683,382 دانشگاه سيستان و بلوچستان 11900000

147,840 0 147,840 122,685 139,797 0 419,778 15,520 404,258 286,974 259,479 مجتمع آموزشعالي سراوان 11900200

314,571 0 314,571 259,889 169,017 0 722,000 31,000 691,000 492,732 452,612 دانشگاه واليت 11900300

8,799 0 8,799 6,722 4,385 0 59,704 1,600 58,104 37,868 31,938 دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده صنعت و معدن خاش 11900500

305,397 0 305,397 203,029 117,495 0 2,300,680 93,500 2,207,180 1,480,268 1,223,173 دانشگاه زابل 11910000

25,500 0 25,500 7,000 3,074 0 257,023 5,870 251,153 159,386 120,106 دانشگاه زابل - پژوهشكده كشاورزي 11910100
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0 0 0 0 0 0 60,967 2,348 58,619 43,095 22,638 دانشگاه زابل - پژوهشكده بين المللي هامون 11910300

10,000 0 10,000 0 0 0 74,434 16,500 57,934 37,744 8,440 دانشگاه زابل - پژوهشكده دامهاي خاص 11910500

0 0 0 0 0 0 7,420 0 7,420 5,000 2,193
دانشگاه زابل - مركز تحقيقات داروهاي گياهي با گرايش

عفوني
11910600

10,000 0 10,000 0 0 0 40,600 0 40,600 25,000 0 پژوهشگاه مستقل زابل 11910700

172,431 0 172,431 129,357 170,258 0 697,295 27,000 670,295 480,577 390,335 دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار 11920000

200,315 0 200,315 156,016 121,353 0 2,455,511 260,000 2,195,511 1,536,621 1,292,410 دانشگاه مازندران 11950000

119,517 0 119,517 54,059 40,293 0 884,935 60,000 824,935 548,870 495,913 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 11950300

4,550 0 4,550 3,500 1,601 0 83,017 2,000 81,017 70,265 39,513
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري - پژوهشكده

ژنتيك و زيستفناوري كشاورزي طبرستان
11950400

52,966 0 52,966 39,905 29,346 0 193,675 13,500 180,175 115,497 87,912 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 11950500

11,238 0 11,238 8,585 33,140 0 98,102 300 97,802 96,802 40,059
دانشگاه مازندران - دانشكده ميراث فرهنگي و صنايع دستي و

گردشگري در نوشهر
11950600

143,935 0 143,935 95,993 138,385 0 1,139,981 109,700 1,030,281 729,727 615,336 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 11951000

132,502 0 132,502 73,027 56,756 0 2,776,607 200,000 2,576,607 1,697,158 1,451,254 دانشگاه يزد 11960000

45,569 0 45,569 34,812 40,784 0 367,416 24,000 343,416 219,177 175,999 دانشگاه ميبد 11960400

36,455 0 36,455 27,850 37,330 0 367,145 20,000 347,145 236,426 196,207 دانشگاه اردكان 11960600

2,600 0 2,600 2,000 878 0 7,545 0 7,545 6,200 1,773 مركز تحقيقات بين المللي بادگير يزد 11961000

127,707 0 127,707 98,806 77,420 0 955,545 140,000 815,545 568,976 511,816 دانشگاه هنر 11970000

388,955 0 388,955 272,320 365,588 0 3,124,275 400,000 2,724,275 1,942,357 1,693,876 دانشگاه خوارزمي 12000000
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100,776 0 100,776 76,150 37,755 0 1,659,349 140,000 1,519,349 1,029,097 880,178 دانشگاه كاشان 12000200

7,074 0 7,074 5,404 3,525 0 86,169 3,000 83,169 83,169 45,910 دانشگاه كاشان - دانشكده منابع كويري آران و بيدگل 12000300

224,268 0 224,268 155,782 92,997 0 1,448,272 63,000 1,385,272 923,709 746,192 دانشگاه اراك 12000400

18,200 0 18,200 13,904 70,814 0 205,735 15,967 189,768 169,768 107,108 مركز آموزش عالي محالت (ويژه پسران)1 12000500

128,071 0 128,071 93,532 49,720 0 1,384,818 80,000 1,304,818 875,695 724,739 دانشگاه حكيم سبزواري 12000600

165,994 0 165,994 127,154 146,782 0 1,495,738 40,000 1,455,738 939,499 761,027 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 12000700

7,261 0 7,261 5,547 3,618 0 57,981 5,000 52,981 45,242 37,884 دانشگاه كاشان - پرديس خواهران 12001300

0 0 0 0 0 0 29,205 0 29,205 25,950 8,985 دانشگاه كاشان - پژوهشكده علوم و فناوري نانو 12001500

77,913 0 77,913 59,521 22,017 0 3,818,095 2,177,600 1,640,495 1,163,748 1,067,063 دانشگاه شاهد 12010000

3,575 0 3,575 2,750 1,258 0 20,279 2,000 18,279 18,000 10,013 دانشگاه شاهد - مركز تحقيقات گياهان دارويي 12010100

5,200 0 5,200 4,000 1,829 0 35,867 5,000 30,867 24,800 11,418 دانشگاه شاهد - مركز تحقيقات تنظيم پاسخهاي ايمني 12010200

1,950 0 1,950 1,500 686 0 8,634 150 8,484 7,100 3,033 دانشگاه شاهد - مركز كارآزمايي باليني طب سنتي 12010300

59,000 0 59,000 44,680 6,920 0 1,244,559 55,000 1,189,559 543,283 433,037
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان قم -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12020000

155,594 0 155,594 118,864 44,492 0 2,441,684 510,000 1,931,684 1,357,618 1,116,647 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 12030000

106,203 0 106,203 77,657 76,292 0 869,243 60,000 809,243 547,629 470,124 دانشگاه دامغان 12040000

480,897 0 480,897 307,831 231,743 0 5,254,805 635,000 4,619,805 3,158,162 2,739,965 دانشگاه تربيت مدرس 12100000

7,000 0 7,000 5,000 4,350 0 158,966 35,000 123,966 89,000 66,288 دانشگاه تربيت مدرس - پارك علم و فن آوري 12100900
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0 0 0 0 0 0 20,253 12,000 8,253 8,253 16,278 دانشگاه تربيت مدرس - واحدهاي بين الملل 12101000

0 0 0 0 0 0 11,656 3,000 8,656 8,294 2,468 دانشگاه تربيت مدرس - مركز مطالعات حقوقي 12101100

0 0 0 0 0 0 23,724 14,000 9,724 9,210 3,328 دانشگاه تربيت مدرس - مركز مطالعات مديريت 12101200

347,214 0 347,214 275,381 270,487 0 4,878,099 1,640,000 3,238,099 2,303,058 2,017,577 دانشگاه صنعتي اميركبير 12200000

36,845 0 36,845 28,147 17,478 0 402,215 26,000 376,215 285,415 282,172 دانشگاه تفرش 12200100

5,200 0 5,200 4,000 1,756 0 30,869 8,000 22,869 20,068 11,171 دانشگاه صنعتي اميركبير - پژوهشكده فناوريهاي نو 12200200

6,987 0 6,987 5,338 4,981 0 23,775 3,200 20,575 16,285 14,820 دانشگاه اميركبير - دانشكده فني و مهندسي گرمسار 12200700

156,407 0 156,407 131,040 84,342 0 3,366,902 220,000 3,146,902 2,084,989 1,841,479 دانشگاه اروميه 12250000

11,570 0 11,570 8,900 1,712 0 66,496 15,000 51,496 43,100 33,257 دانشگاه اروميه - پژوهشكده آرتميا و آبزي پروري 12250100

73,650 0 73,650 50,500 64,785 0 101,540 20,000 81,540 57,966 42,345 پارك علم وفن آوري آذربايجان غربي 12250600

6,261 0 6,261 4,783 5,749 0 64,883 1,500 63,383 38,073 29,347 دانشگاه صنعتي اروميه - دانشكده فني و مهندسي خوي 12250700

3,459 0 3,459 2,642 1,723 0 62,079 4,000 58,079 45,191 61,813 دانشگاه اروميه - مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب 12250800

0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 730 دانشگاه اروميه - مركز آموزش عالي بوكان 12250900

162,526 0 162,526 116,865 102,697 0 1,413,340 104,000 1,309,340 835,655 681,656 دانشگاه ايالم 12260000

114,252 0 114,252 78,806 66,616 0 1,100,061 108,000 992,061 687,695 570,677 دانشگاه صنعتي سهند 12270000

6,941 0 6,941 5,303 3,458 0 26,077 720 25,357 25,357 24,169 دانشگاه صنعتي سهند - آموزشكده فني ورزقان 12270200

269,052 0 269,052 209,753 264,431 0 1,286,778 95,000 1,191,778 800,091 630,400 دانشگاه هرمزگان 12280000
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90,030 0 90,030 82,941 49,320 0 615,938 65,000 550,938 393,758 279,659 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 12290000

227,249 0 227,249 142,490 137,268 0 3,984,435 950,000 3,034,435 2,177,466 1,702,643 دانشگاه علم و صنعت ايران 12300000

29,375 0 29,375 22,440 17,129 0 344,037 17,000 327,037 245,208 155,813 دانشگاه صنعتي اراك 12300600

27,980 0 27,980 18,465 23,308 0 323,232 26,250 296,982 193,815 159,142 دانشگاه علم و فناوري مازندران(بهشهر) 12300700

9,301 0 9,301 7,105 4,635 0 36,277 15,000 21,277 21,277 18,090 دانشگاه علم و صنعت نور 12300800

224,233 0 224,233 204,342 91,615 0 2,432,682 121,000 2,311,682 1,536,670 1,299,337 دانشگاه بيرجند 12310000

22,205 0 22,205 16,963 22,275 0 192,222 8,880 183,342 145,170 116,582 دانشگاه بزرگمهر قائنات 12310100

29,353 0 29,353 20,896 32,404 0 302,427 8,150 294,277 191,867 172,720 دانشگاه صنعتي بيرجند 12310200

2,618 0 2,618 2,000 3,406 0 10,974 300 10,674 8,895 10,884 دانشگاه بيرجند - آموزشكده كشاورزي سربيشه 12310300

9,877 0 9,877 7,545 4,921 0 44,469 2,500 41,969 27,715 24,800 دانشگاه بيرجند - آموزشكده كشاورزي سرايان 12310400

20,913 0 20,913 15,976 10,419 0 81,659 5,800 75,859 48,628 41,357 دانشگاه بيرجند - دانشكده فني فردوس 12315000

0 0 0 0 0 0 5,957 0 5,957 5,957 6,534 دانشگاه بيرجند - آموزشكده معدن نهبندان 12316000

161,343 0 161,343 104,085 124,650 0 1,479,476 108,000 1,371,476 1,015,095 738,626 دانشگاه ياسوج 12320000

14,341 0 14,341 14,012 9,139 0 127,856 7,500 120,356 120,356 64,288 مجتمع دانشگاهي گچساران 12320200

6,987 0 6,987 5,338 3,481 0 44,608 7,500 37,108 37,108 36,209 دانشگاه ياسوج - دانشكده صنعت و معدن چرام 12320300

0 0 0 3,500 3,132 0 7,165 0 7,165 7,165 8,121 دانشگاه ياسوج - دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست 12320400

24,000 0 24,000 12,500 2,175 0 151,525 12,000 139,525 101,097 44,622 پارك علم و فناوري كهگيلويه و بوير احمد 12320500
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

241,579 0 241,579 154,682 113,735 0 724,331 42,000 682,331 441,681 374,123 دانشگاه بجنورد 12330000

17,367 0 17,367 13,267 29,686 0 326,840 24,000 302,840 201,569 123,956 دانشگاه بجنورد - پرديس فني و مهندسي اسفراين 12330200

8,301 0 8,301 6,342 8,354 0 95,128 7,391 87,737 57,277 50,151 دانشگاه بجنورد - پرديس كشاورزي شيروان 12330500

520,000 0 520,000 327,901 1,442,537 0 42,493,884 26,706,000 15,787,884 5,979,482 5,100,531
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

بهداشت و درمان
12370000

100,000 0 100,000 81,900 141,797 0 5,725,072 1,700,000 4,025,072 1,584,674 1,269,440
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كاشان -

بهداشت و درمان
12370100

1,900 0 1,900 1,560 540 0 519,740 234,000 285,740 219,800 163,667
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

مراكز تحقيقاتي
12370200

700 0 700 520 180 0 52,628 12,000 40,628 31,252 13,320
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

پژوهشكده فناوريها و تجهيزات پيشرفته پزشكي
12370300

700 0 700 520 180 0 54,400 2,400 52,000 40,000 12,224
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

مركز تحقيقات ايمونولوژي ، آسم و آلرژي
12370400

90,000 0 90,000 156,000 20,300 0 10,308,845 4,400,000 5,908,845 2,326,317 1,849,503
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان قم -

بهداشت و درمان
12370600

198,000 0 198,000 147,300 67,920 0 14,246,115 2,071,000 12,175,115 5,033,866 4,047,774
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12370700

95,000 0 95,000 74,680 25,100 0 1,924,967 90,000 1,834,967 771,648 598,262
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12370800

2,200 0 2,200 1,820 630 0 132,415 3,000 129,415 99,550 79,380
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشكده بيماريهاي گوارش و كبد
12370900

4,300 0 4,300 3,640 1,300 0 229,510 70,000 159,510 122,700 62,624
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشكده آنكو لوژي،هماتولوژي و سل تراپي
12371000

1,500 0 1,500 1,300 450 0 331,380 42,000 289,380 222,600 174,736
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم
12371100

700 0 700 520 180 0 69,580 35,000 34,580 26,600 16,883 دانشگاه علوم پزشكي تهران - مركز تحقيقات پوست و جذام 12371200

10,000 0 10,000 0 0 0 5,143,000 4,000,000 1,143,000 450,000 97,042 مركز آموزشي ،تحقيقاتي ودرماني قلب وعروق تهران 12371300
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 3,551,031 2,300,000 1,251,031 492,532 415,020
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

بيمارستان دكترشريعتي
12371400

700 0 700 520 180 0 75,159 10,000 65,159 50,122 10,809
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشكده علوم دارويي
12371500

700 0 700 520 180 0 58,410 560 57,850 44,500 21,374
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

مركز تحقيقات تروما
12371600

0 0 0 0 0 0 217,749 0 217,749 100,000 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

قم-دانشكده پزشكي قم
12371700

0 0 0 0 0 0 22,210 500 21,710 16,700 14,919
دانشگاه علوم پزشكي و بهداشتي،درماني تهران - پارك علم و

فناوري
12372600

3,600 0 3,600 3,000 0 0 39,970 5,000 34,970 26,900 15,633
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

پژوهشكده محيط زيست
12372700

700 0 700 520 180 0 111,000 6,000 105,000 50,000 18,153
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

پژوهشكده علوم دندانپزشكي
12372800

700 0 700 520 180 0 127,360 40,000 87,360 67,200 42,822
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

پژوهشكده بازتواني عصبي
12372900

3,500 0 3,500 2,860 1,000 0 116,940 8,000 108,940 83,800 14,115
مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

- مراكز تحقيقاتي
12373000

0 0 0 0 0 0 28,000 2,000 26,000 20,000 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

مركز تحقيقات اورولوژي-بيمارستان سينا
12373100

0 0 0 0 0 0 9,710 1,000 8,710 6,700 4,361
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران - مركز

تحقيقات گياهان دارويي
12373500

0 0 0 0 0 0 17,920 500 17,420 13,400 6,894
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران -

مركز روانپزشكي
12374000

0 0 0 0 0 0 55,000 3,000 52,000 40,000 16,866
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

پژوهشكده سرطان
12374100

281,001 0 281,001 268,501 629,083 0 33,279,007 17,940,000 15,339,007 6,038,979 4,807,758
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - بهداشت و درمان
12380000

28,000 0 28,000 16,900 11,108 0 10,192,389 3,000,000 7,192,389 2,831,649 2,293,351
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني قزوين -

بهداشت و درمان
12380100

289,001 0 289,001 200,301 333,486 0 11,196,320 3,960,000 7,236,320 2,848,945 2,335,586
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

مركزي - بهداشت و درمان
12380200
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عملکرد
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شماره طبقه
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تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

8,700 0 8,700 7,280 5,000 0 110,319 15,939 94,380 72,600 55,145
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد

بهشتي - پژوهشكده گوارش و كبد
12380300

3,600 0 3,600 3,000 1,473 0 193,242 23,909 169,333 130,256 100,000
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - انستيتو تغذيه
12380400

184,240 0 184,240 107,000 140,078 0 238,090 14,490 223,600 172,000 180,942
مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي -

پژوهش
12380500

1,560 0 1,560 1,300 450 0 28,750 13,800 14,950 11,500 6,800 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - مركز تحقيقات پوست 12380600

7,500 0 7,500 6,240 200 0 236,699 57,500 179,199 137,845 86,925
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد

بهشتي - پژوهشكده غدد درون ريز
12380700

124,000 0 124,000 91,200 25,000 0 11,089,802 1,192,000 9,897,802 4,320,721 3,337,332
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد

بهشتي - اجراي برنامه هاي آموزشي
12380800

73,000 0 73,000 57,800 15,180 0 2,217,423 65,000 2,152,423 840,245 710,192 دانشگاه علوم پزشكي قزوين - اجراي برنامه هاي آموزشي 12380900

16,000 0 16,000 8,840 3,100 0 2,201,754 52,250 2,149,504 846,933 693,604
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني اراك -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12381000

1,560 0 1,560 1,300 450 0 30,705 7,435 23,270 17,900 10,476
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - مركز تحقيقات اورولوژي

(كليه و مجاري ادرار)1
12381100

1,560 0 1,560 1,300 450 0 22,565 2,415 20,150 15,500 7,993
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات چشم
12381200

1,560 0 1,560 1,300 450 0 10,290 930 9,360 7,200 4,702
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - پژوهشكده علوم دندان پزشكي
12381300

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات جراحي مغز و اعصاب عملكردي
12381400

0 0 0 0 0 0 26,000 0 26,000 20,000 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات بهبود كيفيت در مراقبت هاي ويژه
12381500

3,380 0 3,380 3,380 15,000 0 82,001 0 82,001 40,191 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اراك -

دانشكده پيراپزشكي محالت
12381800

3,380 0 3,380 3,760 1,300 0 9,154 0 9,154 5,845 550
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اراك -

دانشكده پيراپزشكي شازند
12381900

0 0 0 0 0 0 3,303,792 1,857,280 1,446,512 549,384 394,960
مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي

(بيمارستان مسيح دانشوري) - درمان
12382000
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 200,777 2,000 198,777 91,686 83,148
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ساوه -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12382100

9,000 0 9,000 8,500 3,000 0 2,618,924 800,000 1,818,924 716,112 624,533
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ساوه -

بهداشت و درمان
12382200

0 0 0 0 0 0 255,459 0 255,459 110,671 104,422
مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي

(بيمارستان مسيح دانشوري) - اجراي برنامههاي آموزشي
12382300

5,000 0 5,000 5,000 12,870 0 1,083,643 280,000 803,643 316,395 263,688
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني خمين -

بهداشت و درمان
12382400

2,500 0 2,500 1,000 350 0 171,617 850 170,767 67,799 56,141
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني خمين -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12382500

0 0 0 0 0 0 18,758 1,208 17,550 13,500 6,559
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - پژوهشكده سالمت كودكان
12382600

0 0 0 0 0 0 31,758 1,208 30,550 23,500 7,912
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات سرطان
12382700

0 0 0 0 0 0 18,758 1,208 17,550 13,500 8,512
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري
12382800

0 0 0 0 0 0 16,418 1,208 15,210 11,700 6,805
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات كاربردي ليزر در علوم پزشكي
12382900

0 0 0 0 0 0 14,208 1,208 13,000 10,000 3,298
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات گوارش،كبد و تغذيه كودكان
12383000

0 0 0 0 0 0 14,208 1,208 13,000 10,000 3,508
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد

بهشتي - مركز تحقيقات قاعده جمجمه
12384000

110,000 0 110,000 29,901 24,700 0 19,185,572 7,700,000 11,485,572 4,521,879 3,794,241
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ابن سينا

همدان - بهداشت و درمان
12390000

66,000 0 66,000 33,380 8,160 0 4,155,250 300,000 3,855,250 1,555,318 1,354,463
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ابن سينا

همدان - اجراي برنامه هاي آموزشي
12390100

17,000 0 17,000 16,900 5,900 0 1,161,595 320,000 841,595 431,774 329,955
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اسدآباد -

بهداشت و درمان
12390200

43,600 0 43,600 35,780 10,300 0 178,601 2,200 176,401 83,003 66,312
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اسدآباد -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12390300

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 92,787 3,000 89,787 43,643 44,128
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ابن سينا

همدان - دانشكده پيراپزشكي نهاوند
12390400
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متفرقهمتفرقه

303,501 0 303,501 239,702 167,320 0 48,670,372 21,850,000 26,820,372 10,364,981 8,993,536
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان فارس

- بهداشت و درمان
12400000

28,000 0 28,000 306,850 173,454 0 13,969,949 4,412,166 9,557,783 3,762,907 3,222,434
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان بوشهر

- بهداشت و درمان
12400400

147,000 0 147,000 90,400 38,500 0 9,156,489 396,000 8,760,489 2,869,951 2,665,432
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شيراز -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12400800

82,000 0 82,000 159,792 74,000 0 1,881,035 45,500 1,835,535 756,005 598,812
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بوشهر -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12400900

68,001 0 68,001 13,402 30,000 0 13,288,308 3,849,000 9,439,308 3,716,263 2,875,648
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

كهكيلويه و بويراحمد - بهداشت و درمان
12401000

12,200 0 12,200 9,900 4,500 0 3,623,305 1,387,200 2,236,105 948,049 744,620
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني فسا -

بهداشت و درمان
12401100

10,000 0 10,000 3,000 1,050 0 3,981,801 1,400,000 2,581,801 1,058,797 850,307
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درمان جهرم -

بهداشت و درمان
12401200

144,000 0 144,000 114,100 29,670 0 1,518,177 85,000 1,433,177 611,206 509,095
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ياسوج -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12401300

42,800 0 42,800 33,640 6,240 0 903,856 50,000 853,856 401,964 222,366 دانشگاه علوم پزشكي فسا - اجراي برنامه هاي آموزشي 12401400

42,000 0 42,000 33,120 23,031 0 966,121 35,000 931,121 374,604 247,384 دانشگاه علوم پزشكي جهرم - اجراي برنامه هاي آموزشي 12401500

3,500 0 3,500 2,860 8,000 0 214,300 31,000 183,300 141,000 146,659
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني شيراز -

پژوهشگاه علوم پزشكي شيراز
12401600

1,900 0 1,900 2,860 1,000 0 244,638 4,000 240,638 122,064 71,988
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش -

اجراي برنامههاي آموزشي
12402000

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 170,000 78,579
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -

مركز تحقيقات تروما
12402300

2,000 0 2,000 1,650 0 0 8,710 0 8,710 6,700 3,513
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

كهكيلويه و بويراحمد - مركز تحقيقات گياهان دارويي
12402500

66,000 0 66,000 55,000 1,700 0 97,645 0 97,645 56,284 2,144
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

كهكيلويه و بويراحمد - مركز آموزش سالمت گچساران
12402600

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 3,298
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان بوشهر

- پژوهشكده علوم زيست پزشكي
12403000



جدول شماره (7) - بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

134

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

530,000 0 530,000 523,200 854,967 0 42,714,724 19,140,000 23,574,724 9,202,361 7,733,766
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

خراسان - بهداشت و درمان
12410000

84,001 0 84,001 48,201 51,700 0 12,369,029 3,872,000 8,497,029 3,345,287 2,856,334
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بيرجند -

بهداشت و درمان
12410100

64,300 0 64,300 55,900 72,100 0 3,100,561 903,436 2,197,125 865,010 698,326
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تربت

حيدريه - بهداشت و درمان
12410200

71,000 0 71,000 57,560 15,550 0 406,800 4,300 402,500 153,596 127,208
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تربت

حيدريه - اجراي برنامه هاي آموزشي
12410300

12,000 0 12,000 12,900 54,500 0 2,537,645 850,000 1,687,645 664,427 549,514
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني گناباد -

بهداشت و درمان
12410400

25,000 0 25,000 14,300 12,000 0 6,201,231 1,870,000 4,331,231 1,705,209 1,433,377
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني سبزوار -

بهداشت و درمان
12410500

40,000 0 40,000 7,800 3,000 0 7,142,818 400,000 6,742,818 2,711,515 2,309,757
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني مشهد -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12410600

108,000 0 108,000 80,120 24,240 0 1,995,597 120,000 1,875,597 770,889 610,562 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - اجراي برنامه هاي آموزشي 12410700

8,800 0 8,800 2,600 900 0 877,442 25,000 852,442 362,206 291,343 دانشگاه علوم پزشكي گناباد - اجراي برنامه هاي آموزشي 12410800

94,000 0 94,000 73,120 21,979 0 1,239,356 30,000 1,209,356 480,173 357,119 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - اجراي برنامه هاي آموزشي 12410900

1,300 0 1,300 1,040 360 0 76,380 8,000 68,380 52,600 54,260 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - پژوهشگاه علوم پزشكي مشهد 12411000

30,000 0 30,000 75,300 65,291 0 8,965,346 2,954,123 6,011,223 2,366,623 2,095,496
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خراسان

شمالي - بهداشت و درمان
12411100

94,000 0 94,000 105,000 33,220 0 1,234,781 65,000 1,169,781 416,746 345,498 دانشگاه علوم پزشكي بجنورد - اجراي برنامه هاي آموزشي 12411400

182,000 0 182,000 160,400 172,586 0 4,893,179 1,911,943 2,981,236 1,173,715 959,449
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني نيشابور -

بهداشت و درمان
12411500

54,000 0 54,000 42,780 15,300 0 360,621 8,435 352,186 136,307 107,981
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني نيشابور -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12411600

4,700 0 4,700 4,600 1,700 0 1,573,831 546,269 1,027,562 404,552 344,530
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اسفراين -

بهداشت و درمان
12411700
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

1,600 0 1,600 2,080 1,100 0 170,466 3,500 166,966 76,032 45,076
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اسفراين -

اجراي برنامههاي آموزشي
12411800

4,000 0 4,000 3,380 1,200 0 112,012 2,000 110,012 47,844 40,320 دانشكده علوم پزشكي تربت جام - اجراي برنامه هاي آموزشي 12411900

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 101,773 2,000 99,773 48,220 33,019
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند -

دانشكده پيراپزشكي فردوس
12412000

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 80,989 3,000 77,989 43,733 31,424
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -

دانشكده پيراپزشكي استهبان
12412100

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 43,183 1,000 42,183 23,902 16,486
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -

دانشكده پيراپزشكي ممسني
12412200

3,380 0 3,380 3,380 3,000 0 34,421 1,000 33,421 18,307 12,481
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -

دانشكده پرستاري آباده
12412300

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 40,482 1,000 39,482 22,177 15,131
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -

دانشكده پرستاري المرد
12412400

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 82,050 620 81,430 38,532 34,339
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني الرستان -

دانشكده بهداشت اوز
12412500

6,000 0 6,000 6,000 2,170 0 2,251,600 1,020,000 1,231,600 484,882 419,558 دانشكده علوم پزشكي تربت جام - بهداشت و درمان 12412600

2,500 0 2,500 0 0 0 110,722 3,000 107,722 45,000 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند -

دانشكده پرستاري و مامايي قائن
12412800

0 0 0 0 0 0 34,932 0 34,932 16,239 10,526
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خراسان

شمالي - مجتمع عالي سالمت شيروان
12413000

0 0 0 0 0 0 30,181 1,000 29,181 12,567 8,783
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -

دانشكده پيراپزشكي داراب
12413100

0 0 0 0 0 0 150,093 600 149,493 59,060 34,988
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشمر -

مجتمع عالي سالمت كاشمر
12413200

0 0 0 0 0 0 85,341 500 84,841 35,975 27,392
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد -

مركز آموزش عالي خواف
12413300

0 0 0 0 0 0 14,000 1,000 13,000 10,000 5,566
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني گناباد -

مركز تحقيقات و توسعه اجتماعي و اقتصاد سالمت گناباد
12413400

496,000 0 496,000 562,300 539,980 0 41,797,243 20,052,000 21,745,243 8,561,119 6,935,551
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - بهداشت و درمان
12420000
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مصوب 1399

عملکرد
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مصوب 1399

عملکرد
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عنوان
شماره طبقه
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تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

15,000 0 15,000 13,100 5,000 0 3,020,441 1,400,000 1,620,441 637,969 519,071
دانشكده علومپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مراغه -

بهداشت و درمان
12420100

142,000 0 142,000 100,400 25,798 0 6,842,507 630,000 6,212,507 2,522,067 2,014,965
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12420200

154,700 0 154,700 129,900 35,400 0 50,862 0 50,862 39,125 38,080
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز - مركز

تحقيقات علوم كاربردي دارويي
12420300

3,600 0 3,600 2,860 1,000 0 342,187 8,000 334,187 137,648 107,117
دانشكده علومپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مراغه -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12420400

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - مركز تحقيقات پيشگيري از آسيب و

حوادث جاده اي

12420500

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 177,004 0 177,004 82,049 82,617
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز -

دانشكده مديريت خدمات سالمت تبريز
12421000

0 0 0 0 0 0 92,690 0 92,690 71,300 74,485
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - پژوهشگاه ربع رشيدي
12421100

5,000 0 5,000 4,000 1,400 0 1,438,896 532,400 906,496 356,888 281,851
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني سراب -

بهداشت و درمان
12421200

2,500 0 2,500 1,000 350 0 72,666 1,600 71,066 27,188 18,970
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني سراب -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12421300

0 0 0 0 0 0 17,420 0 17,420 13,400 5,850
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - مركز تحقيقات گوارش و كبد
12421500

0 0 0 0 0 0 26,178 0 26,178 10,650 3,796
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - مركز ملي آموزش مديريت سالمت
12421600

0 0 0 0 0 0 15,210 0 15,210 11,700 5,233
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - پژ.هشكده سالمندي
12421700

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

آذربايجان شرقي - مركز تحقيقات ريز فناوري
12421800

901,001 0 901,001 882,092 900,152 0 33,867,695 17,960,000 15,907,695 6,262,872 4,814,906
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -

بهداشت و درمان
12430000

14,800 0 14,800 6,200 2,200 0 6,228,017 4,400,000 1,828,017 669,771 554,940
مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

- بهداشت و درمان
12430200
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399
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عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

205,000 0 205,000 171,600 19,420 0 7,126,847 430,000 6,696,847 3,014,208 2,408,305
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12430300

2,000 0 2,000 1,040 370 0 542,076 45,000 497,076 183,571 141,805
مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

- اجراي برنامه هاي آموزشي
12430400

41,500 0 41,500 27,300 9,500 0 16,817,173 7,950,000 8,867,173 3,764,535 2,831,741
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كرج -

بهداشت و درمان
12430500

15,000 0 15,000 2,860 1,000 0 1,620,449 150,500 1,469,949 556,963 399,534
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كرج -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12430600

0 0 0 0 0 0 25,920 2,000 23,920 18,400 8,116
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

مركز تحقيقات نانو فنآوري
12431000

0 0 0 0 0 0 18,420 1,000 17,420 13,400 5,726
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران - مركز

سلولي ملكولي
12431100

0 0 0 0 0 0 25,220 0 25,220 19,400 16,146
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -

پارك علم و فنآوري
12431200

0 0 0 0 0 0 17,420 0 17,420 13,400 7,740
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -

پژوهشكده مديريت سالمت
12431300

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 7,298
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -

پژوهشكده سالمت حواس پنجگانه
12431400

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 3,101
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران - مركز

تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
12431800

155,001 0 155,001 79,201 97,726 0 43,464,715 18,189,600 25,275,115 9,360,922 7,863,288
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

اصفهان - بهداشت و درمان
12440000

60,000 0 60,000 31,700 11,000 0 19,050,395 6,832,000 12,218,395 4,810,392 3,884,044
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

كردستان - بهداشت و درمان
12440200

1,500 0 1,500 1,040 350 0 66,850 22,000 44,850 34,500 34,889
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

اصفهان - پژوهشگاه علوم پزشكي اصفهان
12440600

60,000 0 60,000 17,800 6,200 0 7,887,935 638,616 7,249,319 2,909,630 2,534,112
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12440700

51,000 0 51,000 33,640 19,681 0 2,095,520 210,000 1,885,520 692,168 599,182
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سنندج -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12440800

120,000 0 120,000 86,600 29,780 0 2,238,512 70,275 2,168,237 840,116 686,091
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني خرم آباد -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12440900
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

253,001 0 253,001 77,403 362,969 0 22,340,514 7,992,665 14,347,849 5,234,772 4,643,465
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان - بهداشت و درمان
12441000

3,000 0 3,000 2,236 2,240 0 73,010 20,100 52,910 40,700 42,507 مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان 12441400

700 0 700 520 180 0 53,550 3,500 50,050 38,500 19,095
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -

مركز تحقيقات پوست و سلولهاي بنيادي
12441500

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 75,506 0 75,506 44,274 32,604
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني خرمآباد -

دانشكده پرستاري پلدختر
12441600

23,200 0 23,200 11,300 11,500 0 8,855,605 2,000,000 6,855,605 2,462,804 2,156,562
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان ايالم

- بهداشت و درمان
12442000

252,000 0 252,000 213,120 60,320 0 1,699,410 80,000 1,619,410 646,746 549,713
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايالم -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12443000

190,002 0 190,002 118,902 261,500 0 35,484,057 15,362,528 20,121,529 7,921,862 6,304,092
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني جندي

شاپور اهواز - بهداشت و درمان
12450000

15,600 0 15,600 9,900 42,918 0 6,575,421 2,174,000 4,401,421 1,732,843 1,321,954
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني دزفول -

بهداشت و درمان
12450200

76,000 0 76,000 43,900 17,520 0 639,416 23,000 616,416 227,466 162,027
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني دزفول -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12450300

21,000 0 21,000 17,300 38,873 0 8,913,303 3,666,825 5,246,478 2,340,626 2,008,424
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آبادان -

بهداشت و درمان
12450400

27,000 0 27,000 780 6,390 0 738,205 95,000 643,205 234,245 188,742
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آبادان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12450500

85,000 0 85,000 47,720 36,320 0 5,894,889 446,890 5,447,999 2,046,185 1,581,812
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اهواز -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12451000

0 0 0 0 0 0 65,830 2,000 63,830 49,100 23,904
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني جندي شاپور

اهواز - پژوهشگاه علوم پزشكي اهواز
12451100

6,400 0 6,400 5,000 13,980 0 2,107,215 811,000 1,296,215 510,321 390,731
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني شوشتر -

بهداشت و درمان
12451200

2,500 0 2,500 1,000 6,470 0 123,862 5,400 118,462 39,378 27,295
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني شوشتر -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12451300

152,000 0 152,000 69,900 77,000 0 25,098,088 8,000,000 17,098,088 7,528,136 6,231,735
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيالن

- بهداشت و درمان
12460000



جدول شماره (7) - بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

139

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

7,031 0 7,031 5,371 3,503 0 26,783 3,000 23,783 21,621 19,594 دانشگاه سمنان - آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد 12460300

146,000 0 146,000 120,300 58,400 0 4,040,033 220,000 3,820,033 1,501,031 1,008,461
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رشت -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12461000

0 0 0 0 0 0 19,420 2,000 17,420 13,400 6,231
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيالن

- مراكز تحقيقاتي
12461100

0 0 0 0 0 0 171,327 5,000 166,327 96,420 43,190
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيالن

- دانشكده پرستاري،مامايي و پيراپزشكي لنگرود
12461200

0 0 0 0 0 0 38,072 2,000 36,072 20,000 5,948
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيالن

- دانشكده پرستاري رشت
12461300

0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 0 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيالن

- مركز تحقيقات تروماي جاده اي
12461400

140,000 0 140,000 107,000 42,400 0 17,368,161 5,755,875 11,612,286 4,571,766 3,813,312
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمان

- بهداشت و درمان
12470000

14,400 0 14,400 10,100 3,600 0 5,495,958 2,090,000 3,405,958 1,340,928 1,078,498
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رفسنجان -

بهداشت و درمان
12470100

107,000 0 107,000 72,600 21,780 0 4,698,750 304,060 4,394,690 1,612,606 1,341,163
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12470200

111,000 0 111,000 97,000 58,860 0 1,537,431 45,000 1,492,431 567,786 402,381 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - اجراي برنامه هاي آموزشي 12470300

1,000 0 1,000 780 270 0 50,700 0 50,700 39,000 33,901
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمان -

پژوهشگاه علوم پزشكي كرمان
12470400

25,000 0 25,000 2,860 1,000 0 487,188 10,400 476,788 194,570 154,446
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني جيرفت -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12470500

19,000 0 19,000 11,300 3,900 0 8,524,873 3,053,650 5,471,223 2,154,025 1,868,716
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني جيرفت -

بهداشت و درمان
12470600

40,700 0 40,700 56,300 135,906 0 3,898,175 1,505,833 2,392,342 941,867 744,672
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بم -

بهداشت و درمان
12470700

25,000 0 25,000 2,080 700 0 535,661 10,000 525,661 187,383 136,374
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بم - اجراي

برنامه هاي آموزشي
12470800

7,000 0 7,000 0 0 0 2,241,427 585,847 1,655,580 810,573 634,889
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سيرجان -

بهداشت و درمان
12470900
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عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399
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تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

24,000 0 24,000 1,300 2,200 0 343,172 10,000 333,172 158,465 102,644
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سيرجان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12471000

0 0 0 0 0 0 3,055 0 3,055 2,350 500
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمان

- پژوهشكده آينده پژوهي
12471100

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 3,298
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رفسنجان -

پژوهشگاه علوم پايه پزشكي
12471200

65,000 0 65,000 28,200 40,700 0 26,751,656 9,739,283 17,012,373 6,317,779 5,323,203
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان

كرمانشاه - بهداشت و درمان
12480000

146,000 0 146,000 115,200 43,120 0 4,317,581 554,267 3,763,314 1,416,531 1,250,028
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمانشاه -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12481000

170,000 0 170,000 128,900 35,030 0 30,815,766 10,710,000 20,105,766 7,915,656 6,405,253
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

مازندران - بهداشت و درمان
12490000

0 0 0 0 0 0 13,000 0 13,000 10,000 4,298
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

مازندران - پژوهشكده هموگلوبينوپاتي
12490500

0 0 0 0 0 0 15,210 0 15,210 11,700 5,711
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

مازندران - پژوهشكده اعتياد
12490600

30,000 0 30,000 13,800 6,771 0 8,767,232 3,726,800 5,040,432 1,858,783 1,651,377
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل -

بهداشت و درمان
12491000

80,000 0 80,000 27,200 118,700 0 19,918,603 5,750,000 14,168,603 5,366,940 4,834,649
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

گلستان - بهداشت و درمان
12492000

172,000 0 172,000 116,160 27,600 0 5,870,093 200,000 5,670,093 2,074,263 1,832,728
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ساري -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12493000

85,000 0 85,000 57,560 14,470 0 2,834,186 218,500 2,615,686 1,025,628 817,210
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12494000

0 0 0 0 0 0 17,920 500 17,420 13,400 9,379
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل -

پژوهشكده سالمت
12494100

37,000 0 37,000 40,000 15,000 0 2,099,539 150,000 1,949,539 780,262 631,833
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گرگان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12495000

0 0 0 0 0 0 27,000 1,000 26,000 20,000 7,050
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني گناباد -

موسسات تحقيقاتي
12496000

134,000 0 134,000 77,500 76,500 0 4,367,724 1,367,724 3,000,000 1,217,566 943,592 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 12500000
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جمع اختصاصي عمومي
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عملکرد
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مصوب 1399
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عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

108,000 0 108,000 87,640 54,360 0 1,358,630 260,600 1,098,030 486,267 375,745
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - اجراي برنامه هاي

آموزشي
12500100

2,500 0 2,500 780 270 0 40,520 1,000 39,520 30,400 19,770
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - پژوهشگاه علوم

بهزيستي و توانبخشي
12500200

357,001 0 357,001 299,043 632,678 0 34,412,835 14,260,000 20,152,835 6,808,789 6,069,882
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

آذربايجان غربي - بهداشت و درمان
12510000

121,000 0 121,000 87,640 25,660 0 3,072,489 180,000 2,892,489 1,310,556 993,214
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اروميه -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12510100

0 0 0 0 0 0 14,000 1,000 13,000 10,000 3,298
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

آذربايجان غربي - پژوهشكده پزشكي سلولي و مولكولي
12510200

0 0 0 0 0 0 14,000 1,000 13,000 10,000 3,298

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

آذربايجان غربي - مركز تحقيقات سالمت مواد غذايي و

آشاميدني

12510300

20,000 0 20,000 6,000 2,200 0 4,166,333 1,673,454 2,492,879 886,752 738,587
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خوي -

بهداشت و درمان
12511000

2,500 0 2,500 1,000 350 0 154,741 18,000 136,741 50,333 39,926
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خوي -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12511100

44,000 0 44,000 24,200 16,000 0 13,493,002 4,730,000 8,763,002 3,450,001 2,903,676
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

چهارمحال و بختياري - بهداشت و درمان
12520000

164,000 0 164,000 133,640 46,060 0 1,928,810 39,600 1,889,210 705,852 612,721
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12520100

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 89,571 200 89,371 41,622 34,808
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد -

دانشكده پرستاري بروجن
12520300

784,000 0 784,000 772,400 1,170,700 0 20,050,913 7,812,000 12,238,913 4,818,470 3,935,675
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي، درماني استان

هرمزگان - بهداشت و درمان
12530000

116,000 0 116,000 87,120 25,460 0 2,295,949 123,877 2,172,072 884,618 707,616
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بندرعباس -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12530100

294,000 0 294,000 213,800 394,972 0 14,872,939 6,000,000 8,872,939 3,493,283 3,058,304
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان -

بهداشت و درمان
12540000

144,000 0 144,000 117,800 47,600 0 2,662,349 230,000 2,432,349 1,087,396 859,222
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12540100
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

119,700 0 119,700 102,680 39,540 0 1,193,817 55,000 1,138,817 504,193 339,722
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زابل -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12540200

15,000 0 15,000 10,300 3,700 0 6,507,432 2,310,000 4,197,432 1,665,754 1,364,230
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني زابل _

بهداشت و درمان
12540300

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 90,899 2,000 88,899 50,751 28,967
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان -

مجتمع آموزش سالمت خاش
12540400

0 0 0 0 0 0 121,982 2,000 119,982 68,416 30,939
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايرانشهر -

مجتمع سالمت چا بهار
12540500

102,000 0 102,000 21,901 184,738 0 16,345,523 6,500,000 9,845,523 3,876,190 3,039,877
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان يزد

،شهيد صدوقي - بهداشت و درمان
12550000

104,000 0 104,000 65,780 39,220 0 3,896,165 320,000 3,576,165 1,333,459 1,046,724
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني يزد - اجراي

برنامه هاي آموزشي
12550100

1,000 0 1,000 780 270 0 141,610 90,000 51,610 39,700 41,064 دانشگاه علوم پزشكي يزد - پژوهشگاه علوم پزشكي يزد 12550200

2,400 0 2,400 2,000 914 0 8,300 500 7,800 6,000 2,482
دانشگاه علوم پزشكي يزد - مركز تحقيقات سالمت و ايمني

غذا
12550400

37,700 0 37,700 19,800 7,000 0 12,965,341 4,700,000 8,265,341 3,254,071 2,687,443
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان زنجان

- بهداشت و درمان
12560000

121,000 0 121,000 89,720 27,444 0 3,218,219 190,000 3,028,219 1,112,472 878,841
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12560100

40,300 0 40,300 231,300 112,500 0 6,196,511 2,600,000 3,596,511 1,415,949 1,213,092
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

سمنان - بهداشت و درمان
12570000

135,000 0 135,000 112,600 61,242 0 1,643,846 80,000 1,563,846 654,156 584,259
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12570100

4,000 0 4,000 3,380 8,200 0 54,315 800 53,515 34,171 21,158
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان -

دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان
12570200

3,380 0 3,380 3,380 4,700 0 63,955 800 63,155 34,261 22,637
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان -

دانشكده پيراپزشكي سرخه
12570300

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 17,943 800 17,143 7,913 4,039
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان -

دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي آرادان
12570400

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 85,938 1,100 84,838 43,733 36,419
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان -

دانشكده بهداشت دامغان
12570500



جدول شماره (7) - بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

143

جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

74,400 0 74,400 19,600 7,000 0 13,384,681 4,420,000 8,964,681 3,501,472 3,091,118
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

اردبيل - بهداشت و درمان
12580000

91,700 0 91,700 82,080 25,806 0 2,452,400 165,000 2,287,400 930,642 840,484
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اردبيل -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12580100

0 0 0 0 0 0 25,161 0 25,161 10,000 4,069
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

اردبيل - دانشكده پرستاري گرمي
12580200

4,000 0 4,000 4,000 3,200 0 1,395,754 441,199 954,555 375,809 304,812
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خلخال -

بهداشت و درمان
12581000

2,500 0 2,500 1,000 350 0 122,885 3,251 119,634 42,516 32,379
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خلخال -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12581100

68,200 0 68,200 79,900 43,439 0 4,495,950 1,657,000 2,838,950 1,117,697 893,292
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود -

بهداشت و درمان
12590000

109,000 0 109,000 88,680 72,000 0 1,131,934 33,000 1,098,934 469,891 399,398 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - اجراي برنامه هاي آموزشي 12590100

0 0 0 0 0 0 299,827 0 299,827 230,636 83,643
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني شيراز -

كمك به پيوند كبد و اعضا
12590200

0 0 0 0 0 0 59,779 0 59,779 45,984 32,156
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني فارس -

مركز پيوند و ترميم اعضا
12590300

16,500 0 16,500 11,200 4,985 0 4,187,885 1,487,117 2,700,768 1,134,872 908,680
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني الرستان -

بهداشت و درمان
12590400

3,380 0 3,380 3,380 1,200 0 197,726 2,700 195,026 88,794 56,443
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني الرستان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12590500

12,800 0 12,800 11,800 34,109 0 2,933,178 944,775 1,988,403 782,836 645,506
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بهبهان -

بهداشت و درمان
12590600

3,380 0 3,380 3,380 7,320 0 230,203 7,240 222,963 88,933 65,309
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بهبهان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12590700

18,900 0 18,900 15,600 27,000 0 10,592,802 4,000,000 6,592,802 2,595,591 2,075,986
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايرانشهر -

بهداشت و درمان
12590800

24,700 0 24,700 1,560 600 0 426,312 7,500 418,812 178,585 115,117
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايرانشهر -

اجراي برنامه هاي آموزشي
12590900

10,000 0 10,000 10,000 4,288 0 1,216,077 500,000 716,077 360,571 262,652
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گراش -

بهداشت و درمان
12591000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 10,210 1,500 8,710 6,700 2,913
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود -

مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت
12591500

0 0 0 0 0 0 2,934,180 1,200,000 1,734,180 682,748 550,825
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشمر -

بهداشت و درمان
12592000

0 0 0 0 0 0 2,600 0 2,600 2,000 660
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود -

مركز رشد فناوري سالمت
12593000

188,557 0 188,557 122,652 341,424 0 17,019,265 9,500,000 7,519,265 5,476,358 4,398,145 دانشگاه پيام نور 12600000

0 0 0 0 0 0 110,835 100,000 10,835 9,850 5,537
دانشگاه پيام نور - شبكه دانشگاه هاي مجازي(هوشمند)جهان

اسالم
12616000

182,013 0 182,013 106,152 93,402 0 1,838,772 160,000 1,678,772 1,195,252 1,059,060 دانشگاه صنعتي شاهرود 12620000

159,496 0 159,496 133,459 95,321 0 2,459,643 225,000 2,234,643 1,487,746 1,202,167 دانشگاه زنجان 12630000

0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 2 دانشگاه زنجان - دانشكده فني و مهندسي ابهر 12630300

294,557 0 294,557 193,901 207,991 0 2,163,817 235,000 1,928,817 1,284,210 1,103,213 دانشگاه سمنان 12640000

4,620 0 4,620 3,300 5,344 0 55,103 11,000 44,103 33,000 30,349 دانشگاه سمنان - پارك علم وفن آوري 12640100

7,461 0 7,461 5,700 3,717 0 91,996 7,000 84,996 58,034 45,501
دانشگاه سمنان - دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

مهديشهر
12640200

33,474 0 33,474 25,293 108,967 0 168,236 27,464 140,772 90,239 73,519 دانشكده فني و مهندسي گرمسار 12645000

186,643 0 186,643 117,993 78,647 0 1,417,033 70,000 1,347,033 930,031 725,430 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 12650000

80,377 0 80,377 55,567 49,109 0 543,830 20,000 523,830 343,436 303,189 دانشگاه گنبد 12650100

7,132 0 7,132 5,448 3,553 0 24,655 200 24,455 15,676 11,294 دانشگاه گنبد - دانشكده فني و مهندسي مينو دشت 12650200

7,498 0 7,498 5,728 3,736 0 39,405 200 39,205 26,287 19,730 دانشگاه گنبد - دانشكده علوم انساني آزاد شهر 12650300

164,063 0 164,063 138,940 219,473 0 1,350,325 122,218 1,228,107 813,242 686,318 دانشگاه خليج فارس 12670000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

23,526 0 23,526 17,973 11,722 0 134,657 13,490 121,167 92,790 86,335
دانشگاه خليج فارس - دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

برازجان
12670100

7,606 0 7,606 5,811 3,789 0 54,894 7,700 47,194 30,932 29,601 دانشگاه خليج فارس - دانشكده فني و مهندسي جم 12670200

3,250 0 3,250 2,500 1,098 0 18,574 10,000 8,574 7,278 2,652 پژوهشكده فناوري ارتباطات و اطالعات 12670300

134,279 0 134,279 131,466 123,896 0 573,376 35,000 538,376 357,797 311,352 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 12690000

22,400 0 22,400 16,000 5,220 0 111,525 57,000 54,525 40,746 29,921
مركز آموزش عالي تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان -

پارك علم و فناوري
12690400

3,120 0 3,120 2,400 1,032 0 139,222 9,000 130,222 107,884 68,856 موسسه كار و تامين اجتماعي 12700000

165,916 0 165,916 93,168 51,278 0 1,301,168 45,000 1,256,168 937,167 770,312 دانشگاه وليعصر (عج ) رفسنجان 12710000

53,000 50,000 3,000 1,000 0 0 2,104,450 1,600,000 504,450 330,345 297,476 دانشگاه جامع علمي، كاربردي 12720000

103,338 0 103,338 65,469 57,063 0 326,081 16,500 309,581 201,023 169,361 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 12730000

100,620 0 100,620 23,393 74,602 0 313,150 18,000 295,150 190,588 172,933 دانشگاه صنعتي همدان 12740000

60,881 0 60,881 101,230 79,151 0 535,236 21,000 514,236 329,639 282,026 دانشگاه صنعتي اروميه 12745000

132,327 0 132,327 84,696 117,544 0 602,728 30,000 572,728 393,066 306,237 دانشگاه آيه اله العظمي بروجردي (ره)0 12746000

83,330 0 83,330 64,003 94,134 0 360,249 35,000 325,249 208,493 183,562 دانشگاه جهرم 12747000

215,849 0 215,849 118,303 77,532 0 726,261 37,000 689,261 445,608 342,049 دانشگاه گلستان 12748000

17,000 0 17,000 30,000 10,350 0 72,655 8,000 64,655 46,286 33,913 پارك علم و فناوري گلستان 12748100

7,463 0 7,463 5,701 3,718 0 48,635 4,220 44,415 29,151 23,768 دانشگاه گلستان - دانشكده عليآباد كتول 12748200

105,841 0 105,841 32,112 24,493 0 200,106 15,000 185,106 123,161 116,076 دانشگاه علوم انساني حضرت معصومه(س)1 12749000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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مصوب 1399
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عنوان
شماره طبقه
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تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

19,419 0 19,419 14,835 16,827 0 311,326 5,175 306,151 211,635 176,956 دانشگاه صنعتي قم 12749500

10,779 0 10,779 8,235 9,588 0 237,584 16,000 221,584 142,041 97,075 دانشگاه كوثر - (ويژه خواهران)1 12749600

9,580 0 9,580 7,318 4,772 0 61,846 8,000 53,846 35,263 32,601 دانشكده علوم انساني حضرت نرجس (س)1 12749700

1,295,000 50,000 1,245,000 936,000 406,151 0 4,810,314 1,501,000 3,295,444 15,722,870 1,621,901 وزارت آموزش و پرورش 12750013,8700

5,000 0 5,000 1,000 200 0 116,000 0 116,000 61,000 43,908 دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش 12750200

0 0 0 0 0 0 890,000,000 0 890,000,000 528,959,000 461,260,165 وزارت آموزش و پرورش - ادارات كل آموزش و پرورش استانها 12750300

8,000 0 8,000 1,800 1,050 1,200,000 1,160,020 350,000 810,020 621,000 441,433 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 12750400

0 0 0 0 0 0 80,000,000 0 80,000,000 64,000,000 43,969,000
وزارت آموزش و پرورش-ادارات كل آموزش و پرورش-كسورات

بازنشستگي سهم دولت مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري
12750700

0 0 0 0 0 0 11,281,376 0 11,281,376 8,667,813 2,100,000 وزارت آموزش و پرورش - كمك به تامين سرانه دانشآموزي 12750900

0 0 0 0 0 0 16,563,626 0 16,563,626 5,565,000 1,100,000
وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع حمايت و ارتقا پوشش

تحصيلي مناطق محروم
12751100

401,000 0 401,000 310,400 45,405 0 401,576 250,000 151,576 115,360 78,317
سازمان مدارس غير دولتي و مركز توسعه مشاركت هاي

مردمي
12751200

0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 100,000 69,000

سازمان مدارس غير دولتي و مركز توسعه مشاركت هاي

مردمي - كمك به صندوق حمايت از توسعه مدارس غير

دولتي

12751500

5,000 0 5,000 0 0 0 720,000 130,000 590,000 450,000 0 سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان 12751700

0 0 0 0 0 0 1,163,616 0 1,163,616 811,230 550,000
وزارت آموزش و پرورش - برون سپاري و توسعه مشاركت در

آموزش هاي كار و دانش
12751900

0 0 0 0 0 0 3,374,980 0 3,374,980 2,374,900 861,056
وزارت آموزش و پرورش - فعاليت هاي پرورشي و امور تربيتي

دانش آموزان
12752000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 598,500 0 0 598,500 0 وزارت آموزش و پرورش - كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان 127541598,5000

240,000 0 240,000 210,000 33,000 0 1,188,547 150,000 1,038,547 710,765 696,048 دانشگاه شهيد رجائي 12754200

0 0 0 0 0 0 6,142,833 0 1,590,600 4,074,410 484,944
وزارت آموزش و پرورش - فعاليتهاي تربيت بدني و ارتقا

سالمت دانشآموزان
1275894,552,2330

0 0 0 0 0 0 704,000 0 704,000 520,000 250,000
وزارت آموزش و پرورش - توسعه كمي و كيفي آموزش پيش

از دبستان
12759000

0 0 0 0 0 0 2,094,910 0 2,094,910 1,604,370 410,279
وزارت آموزش وپرورش - كيفيت بخشي به فعاليتهاي آموزشي

و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي
12759400

0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 9,400 3,000
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي - موزه تاريخ تعليم و

تربيت
12759900

48,028,690 0 46,851,673 39,749,994 21,269,746 0 450,000 0 450,000 582,130 242,320 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور 12760001,177,017

0 0 0 0 0 0 4,710,000 0 4,710,000 3,175,000 1,977,081 وزارت آموزش و پرورش - اداره مدارس خارج از كشور 12761000

0 0 0 0 0 0 9,401,250 0 9,401,250 7,521,000 2,910,550
وزارت آموزش و پرورش - خريد خدمات آموزشي در مناطق

مورد نياز
12761100

1,000,000 0 1,000,000 410,000 260,982 0 18,460,350 10,450,000 8,010,350 5,717,500 4,409,394 دانشگاه فرهنگيان 12775000

3,856,234 0 3,856,234 1,364,000 1,104,730 0 12,927,763 950,000 11,936,153 8,055,291 7,383,435 دانشگاه فني و حرفهاي 12776041,6100

80,000 0 80,000 26,300 8,500 0 2,427,250 550,000 1,877,250 1,415,000 533,692 سازمان آموزش و پرورش استثنايي 12780000

3,000 0 3,000 850 600 0 124,500 1,500 123,000 87,880 80,601
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي - پژوهشگاه مطالعات

آموزش و پرورش
12785000

21,100 0 21,100 17,500 7,500 0 3,071,115 65,000 3,006,115 2,546,468 1,595,201 نهضت سواد آموزي 12800000

3,466,053 0 3,216,700 2,609,840 1,009,307 0 11,345,524 700,000 6,644,000 7,819,245 3,836,967 وزارت ورزش و جوانان 1285004,001,524249,353

35,000 0 35,000 21,000 5,600 0 1,634,000 0 1,490,000 1,204,000 602,722 كميته ملي المپيك ايران - كمك 128502144,0000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

10,000 0 10,000 1,000 870 0 700,000 0 580,000 516,000 246,548 كميته ملي پارا المپيك ايران 128507120,0000

2,094,961 0 1,645,000 1,718,385 689,369 0 32,660,601 19,820,000 5,728,635 10,475,686 10,395,657 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1290007,111,966449,961

0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 9,120,000 6,470,000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور-كسورات

بازنشستگي سهم شاغلين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

مشترك صندوق بازنشستگي كشوري

12900100

50,000 0 50,000 1,800 630 0 3,800,000 1,800,000 2,000,000 1,150,000 303,559
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي - صندوق رفاه

دانشجويان
12902500

0 0 0 0 0 260,000 1,160,000 0 0 0 154,750 هيات امنا صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران - كمك 1290501,160,0000

634,000 0 550,000 555,590 212,884 0 3,400,002 0 3,142,812 2,524,452 2,008,889 سازمان اورژانس كشور 129060257,19084,000

110,000 0 110,000 100,000 48,000 0 5,237,500 0 5,237,500 3,326,150 2,879,573 اورژانس استان تهران 12908400

2,400 0 2,400 2,000 1,740 0 0 0 0 0 0
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - فعاليتهاي ورزشي

دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي
12909700

0 0 0 0 0 0 17,100,000 17,100,000 0 0 0
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي - مازاد درآمد

اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
12909900

0 0 0 0 0 0 1,226,250 0 1,226,250 981,000 794,692

بنياد امور بيماريهاي خاص " هموفيلي، تاالسمي، دياليزي،

E B)" سرطاني و ام. اس و بيماريهاي نادر(از جمله اوتيسم و

(كمك)1

12910000

0 0 0 0 0 0 3,045,631 0 3,045,631 2,175,451 1,624,548
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي - فعاليتهاي آموزشي

و دانشجويي
12910500

99,820 0 0 99,750 0 0 1,559,417 0 1,526,297 1,341,306 911,877
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي - امور فن آوري و

تحقيقات پزشكي
12910633,12099,820

5,000 0 5,000 4,200 1,500 0 0 0 0 0 0
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - تحقق قطب هاي

كشور
12910700

0 0 0 0 0 0 12,500 0 12,500 10,000 0
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-مجتمع علمي

فرهنگي ربع رشيدي
12910800

0 0 0 0 0 0 600,000 100,000 500,000 430,000 224,799 موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي كشور 12912000
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 440,000 40,000 400,000 320,000 183,099
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - مركز ملي تحقيقات

راهبردي آموزش پزشكي
12912600

15,000 0 15,000 9,000 3,000 0 242,500 80,000 162,500 130,000 82,151 دانشگاه علوم پزشكي مجازي 12912700

0 0 0 0 0 0 136,250 0 136,250 109,000 48,075
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - موسسه ملي

تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران
12912800

2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 49,500,000 49,500,000 0 0 0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اعتبارات موضوع

ماده(46)قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت 2 - طرح تحول سالمت

12913000

0 0 0 0 0 0 12,000 0 12,000 11,000 5,110 سازمان بيمه سالمت - مركز ملي تحقيقات بيمه سالمت 12913100

0 0 0 0 0 13,500,000 0 0 0 0 5,704,191
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اجراي برنامه

پزشك خانواده (از محل 1% ماليات سالمت)
12920300

1,070,000 1,000,000 70,000 20,000 12,000 0 3,569,122 3,000,000 569,122 455,298 390,648 سازمان غذا و دارو 12940000

10,000 0 10,000 3,900 3,000 0 141,250 50,000 91,250 73,000 48,902 سازمان غذا و دارو - مركز تحقيقات حالل 12940100

0 0 0 0 0 0 2,356,250 0 2,356,250 1,885,000 724,772 ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني 12945100

0 0 0 0 0 16,850,000 0 0 0 0 5,509,870 يارانه دارو و شيرخشك 12945300

0 0 0 0 0 2,300,000 0 0 0 0 1,071,375

درمان بيماران خاص و صعبالعالج و كمك به مجمع خيرين

سالمت، زنجيره اميد، بيمارستان محكم و موسسه محك

وبيماري اپيدرمواليزيس بلوزا و سلياك

12945400

0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 1,199,250 كمك به اجراي سياستهاي جمعيتي كشور 12945900

201,000 0 201,000 175,001 130,700 0 500,000 0 500,000 1,691,699 1,585,200 سازمان انتقال خون ايران 12950000

6,000 0 6,000 5,000 0 0 206,750 35,000 171,750 137,400 98,331 موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون 12950200

0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 12,587,590
كاهش نرخ داروهاي ساختهشده، مواد اوليه دارو، واكسن،

شيرخشك، كيت و كيسه خون و مواد مصرفي پزشكي
12954900
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 47,500 10,000 37,500 30,000 10,185
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي - مركز ملي تحقيقات

حقوق سالمت
12958500

0 0 0 0 0 0 47,500 10,000 37,500 30,000 4,850
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - موسسه عالي

توسعه مديران نظام سالمت ايران
12958600

80,000 0 80,000 22,501 15,000 44,500,000 20,577,010 0 20,110,000 16,507,853 36,438,392 كميته امداد امام خميني(ره) - كمك 129600467,0100

420,000 0 420,000 370,800 220,000 0 2,198,122 722,000 1,476,122 1,093,424 929,229 انستيتو پاستور ايران 13050000

54,000 0 54,000 45,000 30,000 0 22,245,850 18,955,000 3,060,000 2,585,850 1,418,626 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 131000230,8500

0 0 0 0 0 0 120,000 0 120,000 100,000 50,900
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران-كمك بالعوض به

بيماران نيازمند
13100700

175,200 0 175,200 146,000 70,000 32,500,000 10,244,610 40,000 7,000,000 8,756,613 21,370,478 سازمان بهزيستي كشور 1315003,204,6100

0 0 0 0 0 0 17,000,000 17,000,000 0 0 0 سازمان بهزيستي كشور - اجراي قانون حمايت از معلولين 13151000

0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000 25,000 0
سازمان بهزيستي كشور ـ كمك به مركز تحقيقات ژنتيك

ميبديزد
13152000

1,254,000 1,000,000 254,000 209,000 78,479 40,920,000 254,000,000 9,000,000 245,000,000 157,975,281 174,618,916 بنياد شهيد و امور ايثارگران 13160000

0 0 0 0 0 8,750,000 15,000,000 15,000,000 0 0 3,961,000 سازمان تامين اجتماعي 13250000

920,000 0 920,000 870,000 455,000 0 858,877 405,000 453,877 298,331 256,987 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 13350200

710,100 0 710,100 585,000 128,750 0 0 0 0 0 0 وزارت راه و شهرسازي - دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي 13350600

3,126,040 0 3,126,040 1,174,000 323,200 0 0 0 0 0 0 شهرداري تهران 13360000

18,529,500 0 17,579,500 18,281,000 1,577,676 0 0 0 0 0 0 بنياد مسكن انقالب اسالمي 1337000950,000

0 0 0 0 0 0 75,242 0 75,242 59,378 20,815 بنياد مسكن انقالب اسالمي - پژوهشكده سوانح طبيعي 13371000

1,284,180 525,500 750,000 348,550 130,000 0 9,595,049 1,576,500 8,015,669 5,853,392 4,529,482 سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي 1340032,8808,680
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 0 1,300,000 0 1,300,000 900,000 1,493,232
سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي - پاداش پايان

خدمت
13401200

45,000 20,000 25,000 15,000 7,000 0 799,018 60,000 739,018 457,077 378,144 موسسه تحقيقات علوم باغباني 13401300

25,500 12,500 13,000 8,632 3,000 0 349,851 37,500 312,351 275,249 197,081 موسسه تحقيقات برنج كشور 13401500

517,136 0 500,000 394,990 229,800 0 2,059,277 0 785,907 1,598,179 1,099,346 سازمان دامپزشكي كشور 1355001,273,37017,136

0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 2,192,548 978,204 سازمان دامپزشكي كشور - خريد واكسن و واكسيناسيون دام 13551000

1,260,000 1,200,000 60,000 55,000 0 0 7,887,899 6,800,000 1,087,899 782,271 710,432 موسسه رازي 13600000

9,725,600 0 7,372,000 6,247,185 1,814,350 0 5,307,055 0 1,314,905 2,832,351 1,291,861 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور 1390003,992,1502,353,600

5,070,849 0 4,980,000 2,837,849 1,063,601 0 12,283,293 0 11,950,001 6,385,725 5,343,260 سازمان حفاظت محيط زيست 140000333,29290,849

10,000 10,000 0 6,000 0 0 281,284 30,000 251,284 172,390 163,892 دانشكده محيط زيست 14000300

32,500 12,500 20,000 10,000 2,000 0 91,394 37,500 53,894 43,250 39,552 پژوهشكده محيط زيست 14000400

0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 وزارت نفت 14300000

0 0 0 0 0 0 450,000 450,000 0 0 0 دانشگاه صنعت نفت 14310000

0 0 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 پژوهشگاه صنعت نفت 14320000

1,726,000 0 1,327,000 1,655,861 2,101,932 0 2,208,956 20,000 788,956 1,416,645 946,099 وزارت نيرو 1435001,400,000399,000

178,000 0 178,000 161,500 73,294 0 1,819,383 300,000 819,383 1,036,286 563,910 پژوهشگاه نيرو 143504700,0000

15,000 0 15,000 10,000 5,000 0 783,232 550,000 233,232 144,400 134,153
موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي صنعت آ ب وبرق(ك

مك)1
14351000

135,000 30,000 105,000 85,000 5,554 0 294,846 90,000 204,846 147,391 133,718 موسسه تحقيقات آب 14352000
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

0 0 0 0 0 18,250,000 0 0 0 0 3,977,000
وزارت نيرو - خريد تضميني آب استحصالي و پساب تصفيه

شده از بخش غير دولتي
14352200

0 0 0 0 0 625,000 0 0 0 0 116,073 شركت توانير - تامين و خريد برق جزاير جنوب كشور 14352300

19,898,000 19,800,000 98,000 60,000 20,300 0 689,327 60,000 629,327 421,226 304,974 سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق(ساتبا). 14352500

1,715,000 0 1,685,000 1,314,284 510,272 0 1,834,172 0 1,775,672 1,073,328 917,900 سازمان انرژي اتمي ايران 14400058,50030,000

730,000 0 730,000 670,000 46,805 0 2,916,462 250,000 2,666,462 1,608,737 1,443,449 پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 14400100

1,150,000 50,000 100,000 658,800 134,000 0 3,757,424 0 982,580 2,673,967 1,184,032 سازمان ملي استاندارد 1460002,774,8441,000,000

10,000 0 10,000 2,300 0 0 425,000 120,000 305,000 168,450 144,616 پژوهشگاه استاندارد 14610000

562,000 0 552,000 479,000 261,470 0 855,875 0 855,875 550,000 359,769 سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 146500010,000

2,500 0 2,500 0 0 0 110,936 45,000 65,936 37,190 26,883 پژوهشكده علوم زمين 14650200

25,000 0 25,000 6,400 0 0 425,153 0 425,153 270,000 208,993 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 14700200

0 0 0 0 0 0 155,200 0 155,200 155,200 7,000

ارتقا و بهبود بهره وري،تثبيت و افزايش سهم صادراتي و

بازاريابي هاي داخلي و خارجي فرش دستباف و حمايت هاي

موضوع بند (د) ماده (46) قانون برنامه ششم

14700300

4,003,500 0 3,500 2,900 0 0 7,189,223 0 959,223 6,725,040 536,207 سازمان توسعه تجارت ايران 1471006,230,0004,000,000

81,200 0 16,200 11,300 8,298 0 187,000 0 162,000 107,640 78,384 مركز توسعه تجارت الكترونيكي 14730025,00065,000

277,000 270,000 7,000 3 0 0 980,000 980,000 0 0 0 سازمان هواپيمايي كشوري 14850000

25,000 0 25,000 20,000 10,000 0 355,000 55,000 300,000 175,000 129,247 مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور 14850400

31,234,075 0 584,075 31,135,851 11,891,930 0 6,877,370 0 707,370 6,000,072 4,449,098 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 1490006,170,00030,650,000
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19,000 0 19,000 8,500 0 0 685,603 250,000 435,603 293,700 250,731 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 14900100

7,700 0 7,700 7,320 0 0 21,000 0 21,000 16,550 4,105 دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات 14900800

169,000 0 169,000 149,000 0 0 1,584,480 0 484,480 1,106,610 960,288 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1491001,100,0000

289,271 0 89,271 274,900 81,200 0 393,857 0 143,857 261,988 177,850 سازمان فضايي ايران 149200250,000200,000

56,000 0 56,000 40,000 25,600 0 402,498 200,000 202,498 150,000 122,648 پارك علم و فناوري  ارتباطات و فناوري اطالعات 14930000

181,250 11,250 170,000 150,000 80,000 0 793,921 33,750 760,171 483,920 393,646 موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور 14951100

67,500 7,500 60,000 55,000 30,000 0 1,030,434 22,500 1,007,934 801,424 503,719 موسسه آموزش و ترويج جهاد كشاورزي 14951600

172,500 22,500 150,000 295,000 31,500 0 1,314,052 67,500 1,246,552 926,056 749,429 موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور 14952000

831,000 0 660,000 678,600 252,000 0 230,326 0 175,698 168,795 81,378 سازمان امور عشايري 14960054,628171,000

22,885,560 0 18,333,000 15,395,058 5,400,720 0 5,911,148 0 3,403,150 3,904,755 2,024,719 وزارت جهاد كشاورزي 1510002,507,9984,552,560

50,000 30,000 20,000 10,000 5,000 0 588,830 320,000 268,830 179,295 146,569 موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال 15100200

14,000 2,000 12,000 3,000 0 0 269,478 12,000 257,478 187,623 128,967
وزارت جهاد كشاورزي - موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و

اقتصاد كشاورزي
15100300

82,500 32,500 50,000 45,700 25,000 0 658,856 97,500 561,356 336,270 282,477 موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر 15100500

78,400 30,000 45,000 33,400 15,000 0 517,579 155,000 325,079 238,207 188,084 موسسه تحقيقات علوم دامي 15100637,5003,400

122,500 12,500 110,000 35,000 15,000 0 534,875 37,500 497,375 304,883 255,099 موسسه تحقيقات گياه پزشكي 15100700

142,500 12,500 130,000 25,000 5,000 0 322,965 37,500 285,465 185,890 156,960 موسسه تحقيقات خاك و آب 15100800

28,750 8,750 20,000 13,000 5,000 0 201,557 26,250 175,307 115,975 98,021 موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي 15100900
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528,135 0 440,000 423,136 289,800 0 417,474 0 319,529 301,085 248,980 سازمان حفظ نباتات كشور 15101197,94588,135

2,500 0 2,500 2,000 0 0 225,558 0 225,558 130,000 96,156 سازمان چاي كشور 15101200

66,250 6,250 60,000 50,000 35,000 0 241,085 18,750 222,335 150,299 129,914 پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري 15101300

0 0 0 0 0 0 11,041 0 11,041 10,037 6,269
وزارت جهاد كشاورزي - نهاد نمايندگي ولي فقيه در وزارت

جهاد كشاورزي
15101400

0 0 0 0 0 0 90,000 0 90,000 62,839 55,453
وزارت جهاد كشاورزي - هزينههاي نمايندگي سازمان خواروبار

كشاورزي ملل متحد (فائو)
15101700

876,355 0 580,000 663,310 288,100 0 1,003,877 0 318,377 689,887 620,931 سازمان امور اراضي 151019685,500296,355

107,500 7,500 100,000 130,000 103,000 0 423,872 22,500 401,372 272,025 234,817 پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي 15110000

1,838,630 0 1,691,000 1,464,192 860,799 0 789,904 0 698,391 548,757 375,312 سازمان شيالت ايران 15120091,513147,630

0 0 0 0 0 10,700,000 124,830 0 0 124,830 2,937,910 صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،روستاييان و عشاير 152003124,8300

12,409,280 0 12,231,000 9,350,832 6,117,397 0 1,923,565 0 1,923,565 1,145,211 941,043 وزارت راه و شهرسازي 1530000178,280

961,138 0 623,000 850,360 434,249 20,700,000 5,810,828 0 5,400,000 4,323,000 9,948,909 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 154000410,828338,138

0 0 0 0 0 0 700,000 0 700,000 600,000 348,700
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - شكلگيري و توانمندسازي

تعاونيها
15400200

0 0 0 0 0 0 177,000 0 177,000 150,000 72,000 اتاق تعاون ايران 15430000

0 0 0 0 0 0 70,000 0 70,000 50,000 0
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي- راهبري و توسعه پايگاه

اطالعات رفاه ايرانيان
15450000

18,109,549 0 1,109,549 12,456,458 2,380,000 0 6,539,267 0 2,259,267 4,436,103 2,493,635 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1550004,280,00017,000,000

0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 50,000 55,000 اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران - كمك 15501100

96,000 0 96,000 85,000 0 0 2,773,202 0 2,773,202 1,704,401 1,414,331 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 20010000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد
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مصوب 1399

عملکرد
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عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

1,500 0 1,500 1,300 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 20390000

1,454,000 0 1,454,000 975,000 222,010 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي تهران 21000000

3,980,045 0 3,980,045 2,353,005 1,611,566 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي فارس 21050000

1,280,010 0 1,280,010 990,002 804,625 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان 21100000

500,000 0 500,000 238,000 107,024 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي خراسان رضوي 21150000

2,450,010 0 2,450,010 1,971,001 1,257,776 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي كرمانشاه 21250000

1,293,000 0 1,293,000 1,013,000 924,446 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي كرمان 21300000

2,230,015 0 2,230,015 740,003 414,707 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 21350000

540,005 0 540,005 290,001 89,394 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي هرمزگان 21400000

5,710,035 0 5,710,035 4,390,007 1,644,793 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 21450000

2,280,030 0 2,280,030 832,004 377,091 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان غربي 21600000

330,000 0 330,000 350,000 382,762 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب مشهد 21620000

280,000 0 280,000 216,000 30,670 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب اردبيل 21640000

17,446,500 0 17,190,000 13,794,600 4,816,046 0 0 0 0 0 0 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، مادر تخصصي 2165000256,500

224,000 0 224,000 87,410 125,518 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب قزوين 21651000

367,710 0 367,710 242,610 85,498 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب گلستان 21653000

2,210,010 0 2,210,010 1,598,010 385,448 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب استان تهران 21660000
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متفرقهمتفرقه

1,148,000 0 1,148,000 910,000 285,909 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب اصفهان 21670000

180,300 0 180,300 149,800 42,350 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب كاشان 21675000

640,000 0 640,000 558,610 321,963 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقي 21680000

512,000 0 512,000 482,000 424,454 0 0 0 0 0 0 شركت آب وفاضالب آذربايجان غربي 21690000

310,000 0 310,000 280,000 47,800 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب چهارمحال بختياري 21710000

1,091,010 0 1,091,010 988,010 1,085,320 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب گيالن 21720000

258,000 0 258,000 175,000 100,736 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب خراسان رضوي - سهامي خاص 21730000

669,010 0 669,010 555,010 281,764 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب فارس 21740000

464,000 0 464,000 434,000 277,350 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب شيراز 21750000

1,967,900 0 1,967,900 1,227,500 1,035,592 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب خوزستان 21760000

589,000 0 589,000 645,000 678,500 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب اهواز 21761000

61,200 0 61,200 52,000 64,000 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب بوشهر 21770000

1,570,000 0 1,570,000 780,000 577,600 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان 21780000

643,330 0 643,330 507,410 549,471 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب كرمانشاه 21790000

503,000 0 503,000 285,000 170,000 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب لرستان 21810000

785,000 0 785,000 496,500 484,630 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب هرمزگان 21820000

540,000 0 540,000 430,400 64,705 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب كردستان 21830000
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

225,000 0 225,000 138,000 68,800 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب مركزي 21840000

1,479,010 0 1,479,010 580,002 236,139 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي گيالن 21850000

834,010 0 834,010 703,010 324,800 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب مازندران 21860000

212,000 0 212,000 165,000 103,400 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب كرمان 21870000

231,000 0 231,000 185,000 63,000 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب همدان 21880000

302,000 0 302,000 220,000 107,988 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب ايالم 21890000

1,884,000 0 1,884,000 1,335,000 685,743 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي مازندران 21900000

365,000 0 365,000 316,000 111,691 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب زنجان 21910000

605,000 0 605,000 440,000 323,838 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب كهكيلويه و بويراحمد 21920000

195,000 0 195,000 148,000 53,950 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب سمنان 21930000

142,000 0 142,000 114,000 35,000 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب يزد 21940000

100,000 0 100,000 80,000 39,800 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب قم 21945000

58,000 0 58,000 40,000 13,750 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب بروجرد 21947000

421,000 0 421,000 321,000 232,220 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب استان البرز 21948000

5,450,020 0 5,450,020 2,034,503 578,330 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان شرقي 21950000

650,005 0 650,005 350,001 168,894 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي يزد 21960000

7,958,540 0 7,958,540 7,405,000 3,239,251 0 0 0 0 0 0 شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 21970000
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برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

11,754,210 0 11,754,210 5,280,203 4,844,827 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 21980000

960,000 0 960,000 715,000 267,927 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي زنجان 21990000

60,000 0 60,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت ملي گاز ايران - مادر تخصصي 22050000

123,000 0 123,000 120,000 56,550 0 0 0 0 0 0
شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي

برق ايران - توانير
22100000

50,000 0 50,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي تهران 22150000

300,000 0 300,000 250,000 179,500 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي فارس 22200000

50,000 0 50,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان 22250000

50,000 0 50,000 36,000 8,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي خراسان 22300000

95,000 0 95,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي آذربايجان 22350000

50,000 0 50,000 35,000 8,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي غرب 22400000

296,000 0 296,000 260,000 100,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي كرمان 22450000

120,000 0 120,000 100,000 46,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان 22500000

218,000 0 218,000 198,000 79,500 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان 22550000

341,000 0 341,000 375,048 382,300 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي مازندران 22600000

390,000 0 390,000 370,000 99,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي گيالن 22650000

50,000 0 50,000 32,000 7,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي باختر 22800000

100,000 0 100,000 150,000 140,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان 22850000
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متفرقهمتفرقه

40,000 0 40,000 32,000 7,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي زنجان 22900000

150,000 0 150,000 130,000 95,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي سمنان 22910000

70,000 0 70,000 40,000 19,506 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي برق منطقه اي يزد 22920000

960,000 0 960,000 622,000 192,765 0 0 0 0 0 0 شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 22930000

202,000 0 202,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران - مادر

تخصصي
23150000

145,000 0 145,000 155,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيمي 23200000

350,000 0 350,000 210,000 166,700 0 0 0 0 0 0 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - مادر تخصصي 23450000

12,000 0 12,000 9,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي صنايع الكترونيك ايران 25400000

20,000 0 20,000 14,000 8,993 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي صنايع هواپيماسازي ايران - هسا 25510000

1,673,000 0 1,173,000 1,128,968 545,088 0 0 0 0 0 0
شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي

صنعتي ايران
2570000500,000

3,010,000 0 3,010,000 2,544,403 3,370,717 0 0 0 0 0 0
شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات

پزشكي كشور (مادر تخصصي)
26400000

1,140,000 0 0 1,140,000 608,000 207,730,000 0 0 0 0 96,607,876 سازمان بيمه سالمت ايران 26480001,140,000

10,000 0 10,000 2,500 0 0 780,280 0 780,280 440,000 327,125 سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان 26650000

0 0 0 0 0 0 51,250,000 0 51,250,000 41,000,000 22,568,000 سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 27370000

21,286,000 0 19,025,000 16,665,500 13,195,681 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران 28050002,261,000

630,000 0 630,000 756,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران 28052000

78,637,000 0 78,637,000 69,301,767 53,165,272 0 0 0 0 0 0
شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل

كشور
28230000
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18,785,559 0 12,080,000 15,717,836 11,147,107 0 5,262,169 0 5,212,169 3,749,993 2,930,812 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 28240050,0006,705,559

40,000 0 40,000 25,000 20,128 0 1,710,000 0 1,710,000 1,220,000 956,373 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي 28250000

67,705 0 67,705 67,705 0 0 0 0 0 0 0 شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران 28310000

47,000 0 47,000 47,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي ارتباطات زيرساخت 28330000

2,160,840 0 2,160,840 1,358,170 711,953 0 26,190,000 0 26,190,000 19,150,000 15,850,484 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 28350000

106,296 0 106,296 86,000 44,300 0 2,918,810 0 2,900,000 2,018,810 1,775,376 شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 28400018,8100

200,000 0 200,000 150,000 24,000 0 0 0 0 0 0 شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي 28410000

6,325,904 0 6,325,904 5,229,786 5,507,652 0 0 0 0 0 0
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت

مادر تخصصي
28500000

2,088,400 0 1,830,000 1,718,400 544,300 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي 2851000258,400

3,108,861 0 1,658,861 2,776,000 515,056 0 0 0 0 0 0 شركت بازآفريني شهري ايران 28665001,450,000

0 0 0 0 0 0 465,786 0 465,786 279,088 231,996 شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي 28680000

520,000 0 520,000 464,000 168,300 0 0 0 0 0 0 شركت شهركهاي كشاورزي 29071000

3,502,700 0 3,502,700 2,635,000 2,262,109 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 29126000

2,075,000 0 2,075,000 2,131,000 1,272,381 0 0 0 0 0 0
شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي

ايران
29128000

4,340,000 0 4,340,000 3,650,000 1,059,255 0 0 0 0 0 0 شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 29130000

30,000 0 30,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي بهينه سازي مصرف سوخت 29397000

38,000 0 38,000 37,500 6,000 0 0 0 0 0 0 شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 29421000
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50,000 0 50,000 50,000 18,000 0 0 0 0 0 0 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم 29460000

25,000 0 25,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران 29468000

241,500 0 241,500 190,000 155,042 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي - سهامي خاص 29488000

170,010 0 170,010 140,010 90,700 0 0 0 0 0 0 شركت آب و فاضالب استان خراسان جنوبي - سهامي خاص 29489000

1,690,010 0 1,690,010 1,235,002 303,680 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي لرستان 29492000

270,015 0 270,015 101,002 23,334 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي خراسان شمالي 29493000

120,005 0 120,005 80,001 30,348 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي خراسان جنوبي 29494000

2,115,000 0 2,115,000 1,840,000 727,457 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي كهگيلويه و بويراحمد 29495000

1,110,000 0 1,110,000 660,000 157,476 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي قزوين 29496000

450,000 0 450,000 120,000 12,961 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي قم 29497000

340,000 0 340,000 260,000 86,792 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي سمنان 29498000

550,005 0 550,005 510,001 203,138 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي مركزي 29499000

1,280,020 0 1,280,020 782,003 91,909 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي چهارمحال و بختياري 29500000

1,050,000 0 1,050,000 658,000 586,194 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي بوشهر 29501000

1,650,005 0 1,650,005 600,001 220,992 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي ايالم 29502000

2,000,000 0 2,000,000 3,160,002 683,212 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي كردستان 29503000

755,005 0 755,005 470,001 93,730 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي همدان 29504000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

3,141,000 0 3,141,000 1,928,000 973,528 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي گلستان 29505000

2,495,000 0 2,495,000 485,001 341,905 0 0 0 0 0 0 شركت سهامي آب منطقهاي اردبيل 29506000

600,000 0 600,000 380,000 290,400 0 0 0 0 0 0 شركت فناوري هاي پيشرفته ايران 29514000

400,000 0 400,000 425,000 2,500 0 0 0 0 0 0 شركت توسعه كاربرد پرتوها 29515000

3,500 0 3,500 2,900 102,000 0 234,677 0 234,677 137,000 95,800 سازمان هدفمندسازي يارانهها 29533000

50,000 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) 29546000

600,000 0 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0
سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي

ايران
29569000

0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 70,000 0 صندوق توسعه حمل و نقل 29576000

30,000 0 30,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوايي 29577000

418,000 0 418,000 300,000 90,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري اسالمشهر 40037400

722,000 0 722,000 700,000 70,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري كرج 40445000

452,200 0 452,200 370,000 168,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري مشهد 40446000

409,800 0 409,800 330,000 117,400 0 0 0 0 0 0 شهرداري اصفهان 40447000

408,600 0 408,600 310,000 110,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري شيراز 40448000

400,400 0 400,400 340,000 200,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري تبريز 40449000

349,800 0 349,800 330,000 60,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري اهواز 40450000

346,200 0 346,200 270,000 80,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري قم 40451000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقهمتفرقه

818,000 0 818,000 800,000 294,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري كرمانشاه 40452000

31,800 0 31,800 30,000 29,986 0 0 0 0 0 0 شهرداري رشت 40453000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398 يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1399

عملکرد

1398

عنوان
شماره طبقه

بندي

تملک دارايي هاي سرمايه ايهزينه اي

برآورد 1400برآورد 1400

متفرقه متفرقه

2,805,880,852671,786,833 51,545,610 493,510,938 476,698,291 253,171,785 450,000,000 6,186,120,673 816,579,039 5,240,536,589 3,637,358,165 126,730,285جمع دستگاههاي اجرايي ملي 129,005,045

239,666,524 0 0 268,317,021 217,269,360 780,541,9640 0 0 581,856,473 512,089,498 239,666,524رديف متفرقه 780,541,964

185,435,691 5,032,500 175,000,000 118,281,332 32,113,875 0 231,665,492 11,632,500 220,000,000 141,060,930 135,282,063 5,403,191منابع و مصارف دستگاههاي اجرايي محلي در استانها 32,992

1,096,889,048 56,578,110 668,510,938 863,296,644 502,555,020 450,000,000 7,198,328,129 828,211,539 5,460,536,589 4,360,275,568 3,453,252,413 371,800,000جمع 909,580,001

1,003,000,000 تملک دارايي هاي مالي سال 1400

درصورت انتقال كاركنان (رسمي و پيماني)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال 1400توسط دستگاه اجرايي مبدأ (ملي / استاني) و مزاياي غيرمستمر از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (ملي /

درصورت جابجايي كاركنان قراردادي، پرداخت حقوق و مزاياي آنان، از تاريخ انتقال تا پايان سال 1400برعهده دستگاه اجرايي مقصد (ملي / استاني) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته استاني) پرداخت مي گردد. 

(رسمي، پيماني و قراردادي) در سال 1400 را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي مبدأ و مقصد در اليحه بودجه سال 1401پيش بيني نمايد. توزيع اعتبار رديف 102530 توسط سازمان، بين دستگاه هاي ملي و استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار

اعتبارات مندرج در ستون هاي متفرقه براي هريك از دستگاه هاي اجرايي، با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قابل انتقال به دستگاه هاي ديگر مي باشد. جابه جايي اعتبار از ستون اعتبارات هزينه اي اختصاصي به ستون تملك موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند. 

دارايي هاي سرمايه اي اختصاصي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است. اعتبار رديف 131510 (سازمان بهزيستي كشور اجراي قانون حمايت از معلولين) از محل بند (13) جدول مصارف تبصره (14) تأمين شده است. مالك درج ارقام عملكرد سال 1398و مصوب

تأمين و پرداخت حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري از تمامي رديف هاي هزينه اي مصوب اين قانون با رعايت ساز و 1399اين جدول و جدول شماره (6) دستگاه ها، رديف ها و طرح هايي است كه در سال 1400داراي اعتبار مي باشند. 

كار مندرج در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مجاز است. ازابتداي سال 1400پرداخت هرگونه تخصيص اعتبار از محل اعتبارات اين قانون براي اجراي تكاليف مقرر در قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصويب نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل ها منوط

به تامين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها و متناسب با وصول منابع اين قانون است. حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال و پاسداران آزاده براساس قانون و مقررات سپاه پاسداران محاسبه و از محل رديف 111120،سازمان

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بر مبناي موافقت نامه مبادله شده با سازمان، قابل توزيع بين فصول هزينه اي تامين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخت مي شود. اعتبارات هزينه اي نيروهاي مسلح بدون رعايت سقف جابجايي اعتبار بين فصول موضوع ماده (79) 

نيروهاي مذكور در موافقت نامه آن ها خواهد بود . سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است از محل اعتبارا هزينه اي عمومي رديف 108400 فو ق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران-مصوب سال 1390-را

پرداخت نمايد.
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تملک دارايی های سرمايه ای هزينه ای
موضوع عنوان دستگاه کد دستگاه

شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

0 106,000

ستاد مبارزه با مواد مخدر - موضوع ماده (29) قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور

اجراي تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر- مازاد بر 600 ميليارد

ريال در مقاطع سه ماهه

ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034 730000-1

0 26,933 سازمان اداري و استخدامي كشور- مطالعات بهبود مديريت و توسعه منابع انساني سازمان اداري و استخدامي كشور 101057 750000-1

400,000 30,000 مركز ملي فضاي مجازي كشور - طرح هاي كالن ملي فضاي مجازي كشور مركز ملي فضاي مجازي كشور 101077 750000-2

500 0
اجراي طرح هاي زيرساختي و طرح هاي كالن فضاي مجازي كشور با تصويب و نظارت

شوراي عالي فضاي مجازي
مركز ملي فضاي مجازي كشور 101077 730000-2

47,500 0 وزارت اطالعات-انسداد مرزها وزارت اطالعات 102100 750000-3

0 1,150 وزارت اطالعات- اعتبارات موضوع ماده 56قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وزارت اطالعات 102100 730000-3

0 55,000
سازمان برنامه و بودجه كشور - پژوهش هاي كاربردي و فعاليت هاي مطالعاتي و

پژوهشهاي كاربردي نظام برنامه ريزي و برنامه هاي توسعه كشور
سازمان برنامه و بودجه كشور 102500 750000-4

0 50,000 سازمان برنامه و بودجه كشور - مطالعات و اجرايي نمودن بودجه ريزي مبتني بر عملكرد سازمان برنامه و بودجه كشور 102500 750000-5

0 34,000

سازمان برنامه و بودجه كشور - به منظور آموزش، پژوهش، تعميق دانش تخصصي،

تقويت و ارتقاء فرهنگي، كارآمدي، پاداش مستقيم و غير مستقيم، نقدي و غير نقدي به

كاركنان با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون

محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني هستند

سازمان برنامه و بودجه كشور 102500 730000-4

0 34,000

سازمان برنامه و بودجه كشور-حق الزحمه پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص

صالحيت، رسيدگي به شكايات مناقصات و پرداخت حق بهره وري و نيز كمك به

اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط

سازمان برنامه و بودجه كشور 102500 730000-5

0 34,200 مركز آمار ايران - ساماندهي آمارهاي ثبتي دستگاه هاي اجرايي مركز آمار ايران 103000 750000-6

0 6,900
سازمان نقشه برداري كشور- هزينه هاي موضوع عمليات عكس برداري هوايي ، نقشه

برداري و حق النظاره نقشه
سازمان نقشه برداري كشور 103500 730000-6

0 23,000 وزارت كشور-موضوع صدور كارت شناسايي اقامت
وزارت كشور - هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از

كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها
105012 730000-7

440,000 2,190,000 سازمان ثبت احوال كشور - تامين و صدور شناسنامه سازمان ثبت احوال كشور 105500 730000-8
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تملک دارايی های سرمايه ای هزينه ای
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شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

800,000 3,200,000

سازمان ثبت احوال كشور- موضوع ثبت نام، توليد، صدور و بهره برداري از كارت هوشمند

ملي(16% اعتبار بابت توليد و چاپ بدنه، 50% بابت خريد چيپ و تراشه و 34% اعتبار

بابت صدور و بهره برداري)

سازمان ثبت احوال كشور 105500 730000-9

600,000 0
طرح هاي توسعه وحمايتهاي مالي و بهبود حمل و نقل عمومي شهرهاي زير 100000

نفر
سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور 105600 720000-1

950,000 190,000
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور-پرداخت به دهياري ها ( موضوع تبصره 3 ماده

41 قانون ماليات بر ارزش افزوده) و خريد ماشين آالت
سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور 105600 750000-8

380,000 0
از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل

عمومي
سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور 105600 730000-10

2,090,000 332,500
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور-پرداخت به شهرداري ها ( موضوع تبصره 3

ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده) و خريد ماشين آالت
سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور 105600 750000-7

570,000 0 كمكهاي فني و اعتباري بابت جايگزيني وسايل نقليه عمومي فرسوده سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور 105600 750000-9

44,000 680,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-اعتبار موضوع افزايش عوارض شماره گذاري

خودرو هاي وارداتي كه اولين بار شماره گذاري مي شوند
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-12

1,100,000 1,049,540

موضوع حق بيمه شخص ثالث شركتهاي بيمه اي بابت هزينه درامور منجر به كاهش

تصادفات (63% نيروي انتظامي و 27% سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و %10

اورژانس).

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-11

75,000 1,550,000 اعتبارات موضوع درآمد خدمات انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-14

160,000 3,480,000 تامين هزينه هاي مرتبط با واگذاري و تعويض پالك وسائط نقليه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-124

0 1,927,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران- توسعه و ارتقاي زير ساخت ها و تجهيز ،نگهداري

و تقويت مراكز راهنمايي و رانندگي ناجا
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-19

0 1,486,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران- توسعه زير ساخت ها و تجهيز ،نگهداري و تقويت

مراكز گواهي نامه رانندگي راهور
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-17

2,525,000 6,600,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به

تخلفات و جرايم رانندگي
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-15

40,000 47,500
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران- موضوع صدور كارت معافيت دايم مشموالن

وظيفه از خدمت سربازي
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-13
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شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

0 98,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران- توسعه زير ساخت ها و تجهيز،نگهداري و تقويت

مراكز وظيفه عمومي
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-16

250,000 2,900,000
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران- احداث و تجهيز سامانه گواهي ريشه

،ارتقاء،نگهداري و تقويت سامانه ها و ادارات گذرنامه
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 106000 730000-18

14,500 135,000

دانشگاه علوم قضايي - موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد بر

12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر

3000 ميليارد ريال)0

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 108006 730000-21

33,500 661,000

سازمان قضايي نيروهاي مسلح - موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101)

مازاد بر 12000 مليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد

بر 3000 ميليارد ريال)0

سازمان قضايي نيروهاي مسلح 108009 730000-22

3,500 90,000

دادستاني ويژه روحانيت - موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد بر

12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر

3000 ميليارد ريال)0

دادستاني ويژه روحانيت 108017 730000-23

34,500 0
اعتبار موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفي ( سازمان تعزيرات

حكومتي ،اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت،معدن و تجارت به نسبت يك سوم)0
سازمان تعزيرات حكومتي 108021 730000-24

0 1,615,000
سازمان تعزيرات حكومتي- اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق

كاال و ارز
سازمان تعزيرات حكومتي 108021 730000-26

0 800,000
جبران بخشي از هزينه هاي انجام وظايف بازرسي، نظارت و كنترل بازار به نسبت مساوي

ميان وزارت صمت و سازمان تعزيرات حكومتي
سازمان تعزيرات حكومتي 108021 730000-25

910,000 0

دادگستري جمهوري اسالمي ايران - مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101)مازاد

وصولي نسبت به مبلغ12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع

سه ماهه(مازاد بر 3000 ميليارد ريال)0

دادگستري جمهوري اسالمي ايران 108100 730000-27

253,500 148,000

ديوان عدالت اداري- موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد بر

12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر

3000 ميليارد ريال) .

ديوان عدالت اداري 108108 730000-29

80,000 3,230,000 شوراهاي حل اختالف شوراي حل اختالف(كمك)1 108109 730000-126

0 940,000 شوراهاي حل اختالف - حق  بيمه كاركنان شورا شوراي حل اختالف(كمك)1 108109 730000-127
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0 750,000

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور -مشروط به افزايش درآمد خدمات ثبتي

اعم از عمومي و اختصاصي مازاد بر11000 ميليارد ريال جهت ارتقا بهداشت و تغذيه

زندانيان و ساير هزينه هاي ضروري

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 108200 730000-32

500,000 3,105,000

سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور- مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف

140101)مازاد وصولي نسبت به مبلغ12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل

تخصيص در مقاطع سه ماهه(مازاد بر 3000 ميليارد ريال)0

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 108200 730000-33

10,000 0
سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور - تامين هزينه هاي موضوع  ماده

(14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)0
سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 108200 730000-31

0 173,000
سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور-اعتبار موضوع وجوه بازگشتي از

تسهيالت اعطايي به زندانيان براي پرداخت مجدد آن به ساير زندانيان

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور - كمك به اشتغال زندانيان

آزاد شده
108202 730000-34

181,000 433,000

سازمان بازرسي كل كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد

بر 12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر

3000 ميليارد ريال)0

سازمان بازرسي كل كشور 108300 730000-35

12,000 2,000,000

سازمان پزشكي قانوني -تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي

قانوني و انتشار مجله پزشكي (موضوع قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني)و فوق العاده

خاص كاركنان پزشكي قانوني

سازمان پزشكي قانوني كشور 108400 730000-36

400,000 445,700

سازمان پزشكي قانوني كشور- موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد

بر 12000 ميليارد ريال متناسب با وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر

3000 ميليارد ريال)0

سازمان پزشكي قانوني كشور 108400 730000-37

220,000 170,000
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور - موضوع درآمد پاسخ الكترونيك به استعالمات و

اعالم وضعيت امالك
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-43

121,500 0 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور-موضوع درآمد حاصل از هزينه تفكيك سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-41

1,173,000 1,275,000
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور – تامين مصارف مرتبط با توسعه ثبت الكترونيكي،

تكميل بانكهاي اطالعاتي و داده آمايي و آرشيو الكترونيكي پرونده هاي ثبتي
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-42

21,500 0 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور- حق الثبت بين المللي مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-40

12,000,000 16,500,000
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور- توسعه، تكميل، تجهيز و پشتيباني از نظام جامع

حدنگاري(كاداستر) كشور
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-123

3,475,000 3,895,000 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور- اجراي طرح جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-44
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1,360,000 2,000,000
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور - موضوع اجازه اخذ وجه بابت سند تك برگي تعويض

سندهاي مالكيت براي اجراي ثبت نوين
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-39

1,150,000 1,087,000

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور-مازاد درآمد وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه

ماهه (67 درصد اعتبار رديف مشروط به افزايش درآمد خدمات ثبتي اعم از عمومي و

اختصاصي مازاد بر8000 ميليارد ريال و تا سقف 11000ميليارد ريال و 33 درصد مابقي

،مشروط به افزايش درآمد خدمات ثبتي اعم از عمومي و اختصاصي مازاد بر11000

ميليارد ريال قابل مصرف ميباشد)-ا

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500 730000-38

0 66,000

پژوهشگاه قوه قضائيه - موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف140101) مازاد وصولي

نسبت به مبلغ 12000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه

(مازاد بر 3000 ميليارد ريال)0

پژوهشكده قوه قضاييه 108510 730000-28

1,500,000 0 ستاد بازسازي عتبات عاليات سازمان اوقاف و امور خيريه 109500 750000-10

9,500 66,500
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران - انجام امور مربوط به تشويق

و حمايت از سرمايه گذاري خارجي
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران 110004 750000-11

0 202,000 سازمان امور مالياتي كشور- اجراي تبصره (2) ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور 110100 730000-47

0 500,000 اعتبار موضوع ماده(37)قانون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور 110100 730000-46

11,627,000 4,610,000

سازمان امور مالياتي-اعتبارات موضوع  درآمدهاي وصولي  ماليات مستقيم و كاالها و

خدمات منظور در جدول شماره (5)، نسبت به مبلغ 2050 هزار ميليارد ريال به منظور

آموزش و ارتقاء دانش تخصصي ،رفع كمبود تجهيزات ، ساختمان و تاسيسات مورد نياز

،پرداخت هاي پرسنلي و اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده  در حدود

مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه با تاييد خزانه داري كل كشور

سازمان امور مالياتي كشور 110100 730000-45

0 100,000
گمرك جمهوري اسالمي ايران- هزينه انجام خدمات فوق العاده موضوع بند (ل) ماده (1)

قانون امور گمركي
گمرك جمهوري اسالمي ايران 110500 730000-131

800,000 0
گمرك جمهوري اسالمي ايران- تامين بخشي از هزينه هاي خريد، تعمير و نگهداري

دستگاههاي كنترلي پرتونگاري
گمرك جمهوري اسالمي ايران 110500 730000-48

0 300,000

گمرك جمهوري اسالمي ايران- مازاد درآمد گمركي (رديف110400) مازاد وصولي نسبت

به مبلغ 226000 ميليارد ريال جهت تشويق و ترغيب و ارتقاء كارآمدي كاركنان در حدود

مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه

گمرك جمهوري اسالمي ايران 110500 730000-49
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2,000,000 0
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي

ايران - خريد هواپيما، بالگرد و تامين قطعات و تجهيزات هواپيما
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 111100 750000-12

0 30,000 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور - هزينه هاي مربوط به خدمات مشاوره اي سازمان آموزش فني و حرفه اي 112600 730000-130

0 1,400,000

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور-اعتبار  موضوع تبصره  75  قانون بودجه سال

1362 و ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و

شهريه كارآموزان شركت كننده در دوره هاي آموزشي و آزمون مجدد

سازمان آموزش فني و حرفه اي 112600 730000-128

0 400,000
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور- موضوع درآمد حاصل از صدور، تعويض و تمديد

گواهينامه مهارت و پروانه تاسيس آموزشگاههاي آزاد
سازمان آموزش فني و حرفه اي 112600 730000-129

12,386 88,493
سازمان هواشناسي كشور - ارائه خدمات فني و فعاليت هاي تخصصي هواشناسي و

هواشناسي هوانوردي
سازمان هواشناسي كشور 113000 730000-50

800,000 0 آماده سازي اراضي، محوطه سازي و ايجاد تاسيسات زيربنايي پاركهاي علم و فناوري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 113500 750000-53

0 200,000 اشتغال و ترويج صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي 113700 750000-15

110,637 41,227
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- توسعه زير ساخت ها و تاسيسات

گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي 113700 730000-52

263,889 211,111
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي-تامين،آماده سازي و اداره موزه ها و

ابنيه تاريخي
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي 113700 730000-51

0 51,300 توسعه، توليد و نشر بازيهاي رايانه اي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000 730000-55

0 18,810 توسعه فرهنگ كتابخواني- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000 750000-49

0 14,730 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي- توسعه بازي هاي رايانه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000 730000-54

0 70,000
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي - موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات كاالها و

محصوالت فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000 730000-53

0 140,000 بيمه هنرمندان (فعاالن قرآني ، مداحان و ساير هنرمندان) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000 750000-16

0 285,000 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- طرحهاي كالن ملي پژوهش و فناوري وزارت علوم،تحقيقات و فناوري - دبيرخانه شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري 114530 750000-17
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0 19,380 توسعه فرهنگ كتابخواني- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 115800 750000-49

0 13,870 پاداش معوق مناطق محروم فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش 127500 750000-18

0 598,500 صندوق ذخيره فرهنگيان- جهت تامين سهم دولت وزارت آموزش و پرورش - كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان 127541 750000-19

0 4,552,233

اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،25% سهم وزارت ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت

آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش - فعاليتهاي تربيت بدني و ارتقا سالمت دانشآموزان 127589 730000-56

1,002,592 0
سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس-اعتبار موضوع تبصره(3)ماده (38)قانون ماليات بر

ارزش افزوده
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور 127600 730000-57

174,425 0

اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،25% سهم وزارت ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت

آموزش و پرورش

سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور 127600 730000-56

0 41,610
دانشگاه فني و حرفه اي- اعتبارات موضوع اجراي حكم بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه

ششم توسعه (ساماندهي مدرسين حق التدريس فني و حرفه اي)
دانشگاه فني و حرفهاي 127760 750000-20

91,554 122,693
پيشگيري از بيماري هاي ريوي و توسعه ورزش همگاني- 50 درصد سهم وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي و 50 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان
وزارت ورزش و جوانان 128500 730000-58

145,355 3,793,527

اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،25% سهم وزارت ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت

آموزش و پرورش

وزارت ورزش و جوانان 128500 730000-56

12,444 53,804

اعتبارات موضوع مواد 48 و 69 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات

مالي دولت (2) و بند ح ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه (50درصد سهم وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان و 20 درصد

سهم سازمان دامپزشكي )0

وزارت ورزش و جوانان 128500 730000-59

0 31,500
وزارت ورزش و جوانان -كمك به توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه

زيرساختهاي ورزشي در بخش هاي دولتي و غيردولتي
وزارت ورزش و جوانان 128500 750000-21

0 144,000
كميته  ملي المپيك -كمك به آماده سازي و شركت در مسابقات ورزشي منطقه اي و

جهاني
كميته ملي المپيك ايران - كمك 128502 750000-22

0 120,000
كميته ملي پارالمپيك- كمك به آماده سازي و شركت در مسابقات ورزشي منطقه اي و

جهاني
كميته ملي پارا المپيك ايران 128507 750000-23
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76,029 0 اعتبارات موضوع اخذ 5 درصد از واردات خودروهاي وارداتي جهت خريد آمبوالنس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000 730000-61

0 71,250
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي-حقوق وعوارض گمركي (جمعي- خرجي)شامل

واردات هيات امناي ارزي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000 730000-60

261,638 6,828,349

اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،25% سهم وزارت ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت

آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000 730000-56

91,554 122,693
پيشگيري از بيماري هاي ريوي و توسعه ورزش همگاني- 50 درصد سهم وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي و 50 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000 730000-58

20,740 89,674

اعتبارات موضوع مواد 48 و 69 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات

مالي دولت (2) و بند ح ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه (50درصد سهم وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان و 20 درصد

سهم سازمان دامپزشكي )0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000 730000-59

0 1,160,000 كمك به كاشت حلزون گوش افراد بي بضاعت هيات امنا صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران - كمك 129050 750000-24

84,000 257,190

موضوع حق بيمه شخص ثالث شركتهاي بيمه اي بابت هزينه درامور منجر به كاهش

تصادفات (63% نيروي انتظامي و 27% سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و %10

اورژانس).

سازمان اورژانس كشور 129060 730000-11

99,820 33,120 تقويت و توسعه فعاليت هاي پژوهشي و به روزآوري منابع و تجهيزات پژوهشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي - امور فن آوري و تحقيقات پزشكي 129106 750000-14

0 107,730

اعتبارات موضوع يك درصد عوارض واردات كاال و خدمات مناطق آزاد- موضوع بند (الف)

ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه(70% سهم كميته امداد امام خميني(ره)ـ 30% سهم

سازمان بهزيستي كشور)

كميته امداد امام خميني(ره) - كمك 129600 730000-63

0 30,780
اعتبارات موضوع حق التحرير طالق- موضوع تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه ششم

توسعه (50% سهم سازمان بهزيستي كشور، 50% سهم كميته امداد امام خميني (ره))
كميته امداد امام خميني(ره) - كمك 129600 730000-62

0 328,500 كميته امداد امام خميني(ره)-كمك و تشويق مناطق پرداخت كننده زكات كميته امداد امام خميني(ره) - كمك 129600 750000-27

0 230,850
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران- موضوع يك درصد عوارض قيمت بليط

هواپيما و كشتي
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 131000 730000-64

0 2,127,660
تامين هزينه هاي معلولين شديد و خيلي شديد و ضايعه نخاعي حاصل از تصادفات

رانندگي و پيشگيري از معلوليت ها
سازمان بهزيستي كشور 131500 730000-121



جدول 1-7 - اعتبارات متفرقه انتقال يافته به جداول 7 و 10 ماده واحده 1400

مبالغ به میلیون ريال

173

تملک دارايی های سرمايه ای هزينه ای
موضوع عنوان دستگاه کد دستگاه

شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

0 46,170

اعتبارات موضوع يك درصد عوارض واردات كاال و خدمات مناطق آزاد- موضوع بند (الف)

ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه(70% سهم كميته امداد امام خميني(ره)ـ 30% سهم

سازمان بهزيستي كشور)

سازمان بهزيستي كشور 131500 730000-63

0 30,780
اعتبارات موضوع حق التحرير طالق- موضوع تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه ششم

توسعه (50% سهم سازمان بهزيستي كشور، 50% سهم كميته امداد امام خميني (ره))
سازمان بهزيستي كشور 131500 730000-62

0 1,000,000
اجراي ماده (5) و ماده (8) قانون حمايت از افراد داراي معلوليت و ساماندهي كودكان

كار و خياباني
سازمان بهزيستي كشور 131500 730000-122

950,000 0 بنياد مسكن انقالب اسالمي -كمك به حساب 100 حضرت امام خميني (ره)1 بنياد مسكن انقالب اسالمي 133700 750000-28

8,680 2,880 تقويت و توسعه فعاليت هاي پژوهشي و به روزآوري منابع و تجهيزات پژوهشي سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي 134003 750000-14

0 90,000 اعتبارات موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد سازمان دامپزشكي كشور 135500 730000-65

0 900,000 سازمان دامپزشكي كشور- موضوع درآمد ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي كشور سازمان دامپزشكي كشور 135500 730000-66

8,296 35,870

اعتبارات موضوع مواد 48 و 69 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات

مالي دولت (2) و بند ح ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه (50درصد سهم وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان و 20 درصد

سهم سازمان دامپزشكي )0

سازمان دامپزشكي كشور 135500 730000-59

8,840 97,500

كنترل واردات دام زنده و گوشت و اپيدمي هاي دامي و اجراي ماده (17) قانون نظام

جامع دامپروري كشور و جزء (ب) ماده 14 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و

منابع طبيعي

سازمان دامپزشكي كشور 135500 730000-67

0 150,000 اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهاي دامپزشكي و واكسن هاي طيور سازمان دامپزشكي كشور 135500 730000-68

0 250,000 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور- هزينه هاي اطفاء حريق جنگلها و مراتع سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور 139000 750000-29

1,353,600 916,500 اعتبار موضوع ماده(13)قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور 139000 730000-69

1,000,000 300,000
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور - احياء و بازسازي عرصه منابع طبيعي موضوع

ماده 17 قانون اصالح قانون معادن
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور 139000 730000-70

0 2,500,000
سازمان جنگل ها، مراتع و ابخيزداري كشور- هزينه توقف بهره برداري از جنگل هاي

شمال كشور
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور 139000 750000-30
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0 25,650
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور - اعتبارات موضوع خدمات الكترونيك به

اشخاص بابت تطبيق نقشه ها و اعالم وضعيت اراضي
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور 139000 730000-71

0 11,400
سازمان حفاظت محيط زيست - تقويت تشكل ها و سازمان هاي مردم نهاد زيست

محيطي
سازمان حفاظت محيط زيست 140000 750000-32

1,900 1,900 اجراي ماده 21 قانون مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست 140000 730000-76

0 8,550 سازمان حفاظت محيط زيست- اجراي قانون هواي پاك سازمان حفاظت محيط زيست 140000 730000-75

0 42,515 سازمان حفاظت محيط زيست – موضوع جرايم و خسارات زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست 140000 730000-73

0 23,085 سازمان حفاظت محيط زيست-اعتبارات موضوع ماده (30) قانون شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست 140000 730000-72

0 19,238
سازمان حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست )- اجراي قانون حفاظت،

احياء و مديريت تاالبهاي كشور
سازمان حفاظت محيط زيست 140000 730000-77

88,949 4,988 مطالعه و طراحي طرح نجات درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 140000 750000-31

0 221,616
سازمان حفاظت محيط زيست- كمك به صندوق ملي محيط زيست موضوع ماده (12)

آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
سازمان حفاظت محيط زيست 140000 730000-74

114,000 0
وزارت نيرو- ايجاد زير ساختهاي توسعه برق كشاورزي و كمك هاي فني اعتباري براي

تهيه و نصب كنتورهاي هوشمند حجمي آب
وزارت نيرو 143500 730000-79

285,000 0
پرداخت مطالبات مشاوران و پيمانكاران طرح هاي سدها و شبكه هاي آبياري و زهكشي

متوقف شده
وزارت نيرو 143500 750000-33

0 1,400,000 اعتبارات موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون برق وزارت نيرو 143500 730000-78

0 700,000 اعتبارات موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون برق پژوهشگاه نيرو 143504 730000-78

30,000 30,000 سازمان انرژي اتمي-خدمات پرتونگاري سازمان انرژي اتمي ايران 144000 730000-80

0 28,500 سازمان انرژي اتمي- الزامات اجراي برنامه جامع اقدامات مشترك(برجام)0 سازمان انرژي اتمي ايران 144000 750000-34

1,000,000 2,749,450
سازمان ملي استاندارد ايران -كنترل بازار ، نظارت و توسعه استانداردسازي و تقويت زير

ساخت هاي آزمايشگاه هاي مرجع
سازمان ملي استاندارد 146000 730000-81



جدول 1-7 - اعتبارات متفرقه انتقال يافته به جداول 7 و 10 ماده واحده 1400

مبالغ به میلیون ريال

175

تملک دارايی های سرمايه ای هزينه ای
موضوع عنوان دستگاه کد دستگاه

شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

0 25,394 سازمان ملي استانداردايران-تاييد صالحيت آزمايشگاه ها ،موسسات و شركت هاي بازرسي سازمان ملي استاندارد 146000 730000-82

10,000 0 اكتشافات معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 146500 730000-30

4,000,000 6,000,000
اعتبارمشوقها و زيرساخت هاي صادرات غيرنفتي و غير پتروشيمي، يارانه سود تسهيالت

واحدهاي توليدي با اولويت توليدات صادراتي، افزايش سرمايه صندوق توسعه صادرات
سازمان توسعه تجارت ايران 147100 750000-35

0 230,000 اعتبار موضوع درآمد حاصل از كارمزد ثبت سفارش كاال سازمان توسعه تجارت ايران 147100 730000-83

65,000 25,000 توسعه تجارت الكترونيك- مركز توسعه تجارت الكترونيكي مركز توسعه تجارت الكترونيكي 147300 730000-120

1,000,000 0
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زيرساختهاي اقتصاد دانش بنيان و حمايت از

توليدات بومي و داخلي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-86

4,300,000 240,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه و تكميل زيرساخت هاي مديريتي منابع

بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-89

1,900,000 980,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه متوازن خدمات زير بنايي ارتباطات و فناوري

اطالعات در مناطق محروم ، روستائي و كمتر توسعه يافته و شهرهاي زير 10 هزار نفر
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-87

1,600,000 0
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - اجراي وظايف صيانتي اجتماعي و فرهنگي در

خصوص ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-93

5,600,000 420,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زير ساختها و خدمات كاربردي ارتباطي و

پايه فضايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-91

4,000,000 2,000,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه فناوري هاي نوين بخش ارتباطات و فناوري

اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-85

750,000 0
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات -ارتقاء توانمندي فني-تجهيزاتي دفاترارتباطات و

فناوري اطالعات روستايي در استانهاي كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-92

7,800,000 1,850,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه متوازن منطقه اي زير ساخت هاي شبكه

ملي اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-88

2,400,000 400,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - ايجاد و توسعه زيرساختهاي خدمات دولت هوشمند

و توليد محتواي بومي
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-90

1,300,000 280,000
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زير ساخت هاي ارائه خدمات پايه و نوين

پستي
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000 730000-84
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0 1,100,000 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - موضوع حق السهم سازمان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 149100 730000-94

200,000 0 سازمان فضايي ايران- توسعه فناوري و كاربردهاي فضايي سازمان فضايي ايران 149200 750000-36

0 250,000 سازمان فضايي ايران - هزينه فعاليت هاي فضايي سازمان فضايي ايران 149200 730000-95

0 54,628
سازمان امور عشايري- افزايش سهم دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش

كشاورزي عشايري
سازمان امور عشايري 149600 730000-96

171,000 0 كمك به تامين آب عشاير كشور جهت مبارزه با خشكسالي سازمان امور عشايري 149600 750000-37

0 475,000
وزارت جهاد كشاورزي-سرمايه اوليه صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش

كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي 151000 730000-97

0 290,000 افزايش سرمايه صندوق هاي غير دولتي حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 151000 720000-3

0 31,208
پوشش بيمه اجباري كليه دام ها در مقابل بيماري هاي مشترك و واگير- موضوع بند (ث

ـ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه
وزارت جهاد كشاورزي 151000 750000-42

0 313,500
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي - پرداخت سهم دولت در پوشش بيمه محصوالت

كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي 151000 750000-40

1,360 15,000

كنترل واردات دام زنده و گوشت و اپيدمي هاي دامي و اجراي ماده (17) قانون نظام

جامع دامپروري كشور و جزء (ب) ماده 14 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و

منابع طبيعي

وزارت جهاد كشاورزي 151000 730000-67

0 179,000
ساماندهي وضعيت توليد، فرآوري، بازار و مصرف شير و تشكيل صندوق حمايت از توسعه

زنجيره صنعت شير كشور
وزارت جهاد كشاورزي 151000 750000-39

1,101,200 670,500 حمايت از ارتقاي ضريب خوداتكايي در توليد محصوالت راهبردي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 151000 750000-41

0 300,000 وزارت جهاد كشاورزي-موضوع درآمدهاي واحدهاي اصالح نژاد دام و طيور وزارت جهاد كشاورزي 151000 730000-98

285,000 0

وزارت جهاد كشاورزي- كمكهاي فني اعتباري و حمايت از افزايش بهره وري و توسعه زير

ساختهاي توليد برنج در استانهاي گيالن و مازندران و كشتهاي چايگزين در ساير

استانهاي كشور

وزارت جهاد كشاورزي 151000 730000-99

1,665,000 0 حمايت از توسعه كشت گياهان دارويي و باغات ديم در اراضي شيب دار وزارت جهاد كشاورزي 151000 750000-43
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تملک دارايی های سرمايه ای هزينه ای
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شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

1,500,000 233,790 وزارت جهاد كشاورزي-سياستگذاري،تحقيق،پژوهش و فعاليت هاي اصالح نژادي مرغ الين وزارت جهاد كشاورزي 151000 750000-38

3,400 37,500

كنترل واردات دام زنده و گوشت و اپيدمي هاي دامي و اجراي ماده (17) قانون نظام

جامع دامپروري كشور و جزء (ب) ماده 14 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و

منابع طبيعي

موسسه تحقيقات علوم دامي 151006 730000-67

88,135 97,945
سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمدحاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و

سموم كشاورزي
سازمان حفظ نباتات كشور 151011 730000-100

48,450 27,000
سازمان امور اراضي - اعتبارات موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و

ارتقاي نظام مالي كشور
سازمان امور اراضي 151019 730000-102

86,400 58,500 اعتبار موضوع ماده(13)قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي سازمان امور اراضي 151019 730000-69

161,505 600,000
اعتبار موضوع ماده (5)قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و هزينه

هاي سند داركردن اراضي كشاورزي
سازمان امور اراضي 151019 730000-101

0 6,413 سازمان شيالت ايران-اعتبارات موضوع جرايم و فروش صيدآالت و ادوات صيادي سازمان شيالت ايران 151200 730000-103

22,800 26,000 سازمان شيالت ايران - مرمت و نگهداري مراكز بازسازي ذخاير آبزيان و بنادر صيادي سازمان شيالت ايران 151200 730000-105

124,830 35,000 پرورش ماهي در قفس سازمان شيالت ايران 151200 750000-44

0 24,100 سازمان شيالت ايران- ايفاي تعهدات موضوع تبصره(3)ماده واحده قانون سازمان سازمان شيالت ايران 151200 730000-104

0 124,830 اعتبار موضوع حق بيمه زنان خانه دار متاهل با اولويت زنان سرپرست خانوار صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،روستاييان و عشاير 152003 750000-45

130,780 0
اعتبار موضوع ماده (5)قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و هزينه

هاي سند داركردن اراضي كشاورزي
وزارت راه و شهرسازي 153000 730000-101

47,500 0 اعمال حاكميت كنترل كيفي پروژه هاي عمراني آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و شهرسازي 153000 750000-46

5,938 0 تقويت مراكز ستادي و استاني تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 154000 730000-108

235,000 400,028
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي- اجراي برنامه هاي تنظيم روابط كار ، اشتغال، خدمات

فرهنگي و اجتماعي نيروي كار و تكميل اماكن ورزشي نيمه تمام كارگري
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 154000 730000-106



جدول 1-7 - اعتبارات متفرقه انتقال يافته به جداول 7 و 10 ماده واحده 1400

مبالغ به میلیون ريال

178

تملک دارايی های سرمايه ای هزينه ای
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شماره طبقه

بندی

مصوب 1400

97,200 10,800
اعتبارات موضوع ماده 78 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد

معين جهت تكميل و نگهداري فضاهاي ورزشي كارگري
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 154000 730000-107

0 800,000
جبران بخشي از هزينه هاي انجام وظايف بازرسي، نظارت و كنترل بازار به نسبت مساوي

ميان وزارت صمت و سازمان تعزيرات حكومتي
وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000 730000-25

0 230,000 اعتبار موضوع درآمد حاصل از كارمزد ثبت سفارش كاال وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000 730000-83

0 70,000
اعتبار موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفي ( سازمان تعزيرات

حكومتي ،اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت،معدن و تجارت به نسبت يك سوم)0
وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000 730000-24

17,000,000 3,000,000

وزارت صنعت،معدن و تجارت-اعتبار موضوع تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي،

پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور، تكميل زيربناها و

زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و صنايع معدني، اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون

معادن، اجراي تبصره (6) ماده (12) قانون اصالح قانون معادن، تشويق صادرات محصوالت

صنايع معدني داراي ارزش افزوده باال، اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

مرتبط با بخش معدن و صنايع معدني و نظارت و مستند سازي، كمك به سازمان نظام

مهندسي معدن موضوع ماده (35) قانون نظام مهندسي معدن، اعطاي تسهيالت به بخش

غير دولتي بابت تجهيز و اكتشاف پايه و تفصيلي در بخش معادن، حمايت از فعاليتهاي

صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، اجراي طرح هاي اكتشافي و پژوهشي و كاربردي زيست

محيطي، ايجاد زيرساخت هاي معدني و وصول حقوق دولتي معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000 730000-109

0 180,000 وزارت صنعت معدن و تجارت- ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه دخانيات وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000 730000-110

256,500 0 كمك به طرح هاي تاسيسات فاضالب شهري اولويت دار با مشاركت بخش خصوصي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، مادر تخصصي 216500 750000-47

500,000 0 زيرساختهاي شهرك هاي صنعتي شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 257000 750000-48

540,000 0
پايگاه برخط بيمه شدگان درمان كشور(موضوع بند ج ماده 70 قانون برنامه ششم

توسعه)
سازمان بيمه سالمت ايران 264800 750000-25

600,000 0

خريد يا احداث فضاهاي اداري و تجهيزات مشروط به تامين باقيمانده از محل سود

شركتهاي غير دولتي تابعه شامل شركت مديريت سرمايه بيمه سالمت ايران و شركت

بيمه درمان آتيه سازان حافظ

سازمان بيمه سالمت ايران 264800 750000-26

2,261,000 0 وزارت راه و شهرسازي– توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران 280500 730000-111
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2,261,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - نگهداري راه ها سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400 730000-116

3,409,178 0
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه

رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400 730000-113

871,230 50,000

موضوع حق بيمه شخص ثالث شركتهاي بيمه اي بابت هزينه درامور منجر به كاهش

تصادفات (63% نيروي انتظامي و 27% سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و %10

اورژانس).

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400 730000-11

144,638 0
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - اجراي قانون ايمني راهها و راه آهن و اجراي

بند(5)ماده(18)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400 730000-112

14,763 0
وزارت راه و شهرسازي - سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي- اجراي قانون اجازه

واگذاري حق دريافت آزاد راه هاي تهران - كرج و كرج - قزوين
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400 730000-115

4,750 0
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - موضوع اخذ عوارض وسائط نقليه وارداتي

جهت نگهداري و ايمن سازي راه هاي شرياني كشور با اولويت روشنايي بزرگراه ها
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400 730000-114

0 18,810 توسعه فرهنگ كتابخواني- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 284000 750000-49

258,400 0
شركت عمران شهرهاي جديد- اجراي تبصره ذيل ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد

(جمعي - خرجي)0
شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي 285100 730000-117

950,000 0 بهسازي بافت فرسوده و ساماندهي حاشيه شهرها و كالن شهرهاي مذهبي شركت بازآفريني شهري ايران 286650 750000-50

500,000 0 نوسازي بافت فرسوده موضوع بند (ت)ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه شركت بازآفريني شهري ايران 286650 750000-51

0 32,992 اعتبارات بازارچه هاي مرزي- توزيع بصورت استاني استاني730000-119

0 0 كمك زيان شركتهاي آب و فاضالب روستايي استاني720000-2

5,403,191 0
اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي جهت پرداخت به

شهرداريها و دهياري هاي كشور
استاني730000-118

132,133,476 129,038,037 مجموع
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

4,690,000 43,065 665,441 0 0 0 2,461,488 1,520,006 نهاد رياست جمهوري 101000

1,090,000 0 69,674 650,210 0 0 370,116 0
مركز همكاريهاي تحول و پيشرفت

كمك)1)
101002

825,989 13,545 139,650 0 0 0 366,444 306,350
موسسه عالي آموزش وپژوهش

مديريت و برنامه ريزي
101003

680,000 0 36,500 609,500 0 0 34,000 0

نهاد رياست جمهوري -هزينه هاي

ضروري - كمك به اشخاص حقيقي

و حقوقي خصوصي ودولتي

101012

328,694 0 42,342 0 0 0 206,173 80,179 فرهنگستان علوم ايران 101021

432,880 0 79,080 0 0 0 153,800 200,000 فرهنگستان زبان و ادب فارسي 101022

397,246 3,996 53,750 0 0 0 252,000 87,500 فرهنگستان علوم پزشكي ايران 101023

325,000 1,400 9,358 67,900 0 0 215,708 30,634 معاونت امور زنان و خانواده 101024

140,905 1,300 19,250 0 0 0 48,639 71,716 بنياد ايران شناسي 101028

281,945 1,000 46,884 5,000 0 0 89,649 139,412 فرهنگستان هنر 101033

82,000 1,000 0 0 0 0 81,000 0 شوراي نظارت بر صدا و سيما 101050

31,254 30 6,001 0 0 0 4,390 20,833 پژوهشكده هنر 101056

125,000 0 0 0 0 0 125,000 0 مركز بررسي هاي راهبردي 101060

800,000 0 0 0 0 0 800,000 0
مركز امور حقوقي بين الملل -

دعاوي حقوقي بين المللي
101062

45,000 0 0 18,500 0 0 26,500 0
معاونت امور مجلس - راهبري امور

مجلس(كمك)
101065

134,571 1,390 26,721 0 0 0 54,741 51,719 مركز ملي رقابت(شوراي رقابت)1 101066

140,901 3,125 12,792 5,600 0 0 95,056 24,328 پژوهشكده مطالعات فناوري 101070

240,000 3,315 38,813 0 0 0 112,734 85,138 شوراي عالي امنيت ملي 101004
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دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

80,000 10,000 0 0 0 0 70,000 0
شورايعالي امنيت ملي، هزينه هاي

پيش بيني نشده "دفاعي - امنيتي"1
101035

88,000 1,650 9,120 0 0 0 40,561 36,669 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري 101015

70,000 300 15,700 0 0 0 9,000 45,000 هيات عالي گزينش 101020

10,000 0 0 1,000 0 0 9,000 0

هيات عالي گزينش - كمك به

هياتهاي مركزي و هسته هاي

گزينش و محققان و گزينشگران

سراسر كشور

101071

1,150,000 20,000 99,260 0 0 0 527,652 503,088 مجمع تشخيص مصلحت نظام 101026

18,105 2,300 0 0 0 0 15,805 0
مجمع تشخيص مصلحت نظام -

پژوهشكده سياستگذاري
101073

46,682 0 0 0 0 0 46,682 0
مجمع تشخيص مصلحت نظام -

پژوهشكده تحقيقات راهبردي
101076

3,304,000 11,634 237,217 2,002,490 0 0 314,876 737,783 ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034

844,323 440 68,056 362,791 0 0 354,072 58,964 بنياد ملي نخبگان 101048

722,255 0 13,000 569,255 0 0 140,000 0 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو 101005

236,519 800 24,887 124,198 0 0 79,783 6,851
صندوق حمايت از پژوهشگران و

فناوران كشور
101047

325,631 0 0 30,000 0 0 293,031 2,600 پارك فناوري پرديس 101049

3,386,471 0 189,250 2,464,852 0 0 532,910 199,459
معاونت علمي و فناوري رييس

جمهور
101052

310,840 0 8,000 290,340 0 0 12,500 0 ستاد توسعه فناوري علوم شناختي 101074

704,816 0 7,000 643,762 0 0 54,054 0 ستاد توسعه زيست فناوري 101075

558,550 0 0 558,550 0 0 0 0

معاونت علمي و فناوري رييس

جمهور - ستادهاي توسعه

فناوريهاي نوين

101078



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

182

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

116,852 0 0 116,852 0 0 0 0
ستاد توسعه علوم و فناوري هاي

سلول هاي بنيادي
101089

323,592 0 0 323,592 0 0 0 0
مركز تعامالت بين المللي علمي و

فناوري
101090

79,109 0 0 79,109 0 0 0 0

معاونت علمي و فناوري رييس

جمهور - فناوري هاي فوتونيك و

ليزر

101091

976,933 900 314,521 0 0 0 224,673 436,839 سازمان اداري و استخدامي كشور 101057

250,000 2,000 54,000 0 0 0 50,200 143,800 مركز آموزش مديريت دولتي 101087

179,000 2,150 34,588 0 0 0 75,321 66,941 سازمان ملي بهره وري ايران 102518

226,990 20,455 31,377 0 0 0 121,682 53,476 مركز ملي فضاي مجازي كشور 101077

1,700,000 5,500 170,950 0 0 0 930,350 593,200
سازمان اسناد و كتابخانه ملي

جمهوري اسالمي ايران
101100

6,320,000 85,840 1,180,800 155,360 0 0 2,490,000 2,408,000 مجلس شوراي اسالمي 101500

110,000 0 0 0 0 0 110,000 0 شوراي راهبردي تنقيح قوانين 101511

110,000 0 0 0 0 0 110,000 0
مجلس شوراي اسالمي - خبرگزاري

خانه ملت
101512

1,210,000 8,855 168,376 0 0 0 732,981 299,788
مجلس شوراي اسالمي - مركز

پژوهشها
101501

560,000 3,000 65,600 0 0 0 253,855 237,545
مجلس شوراي اسالمي - كتابخانه

،موزه و مركز اسناد
101502

8,170,000 15,357 1,630,508 0 0 0 1,742,588 4,781,547 ديوان محاسبات كشور 101510

2,070,000 34,056 130,720 0 0 0 1,311,824 593,400 شوراي نگهبان 101600

20,000 0 0 20,000 0 0 0 0
شوراي نگهبان - كمك به اشخاص

حقيقي و حقوقي
101610

77,651,150 77,651,150 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات 102100

90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حراست كل كشور 102104



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

183

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

480,000 480,000 0 0 0 0 0 0
وزارت اطالعات - توليد گذرنامه

بيومتريك
102105

10,900,000 10,900,000 0 0 0 0 0 0
وزارت اطالعات - اجراي وظايف

حاكميتي و امنيتي فناوري اطالعات
102106

12,800,000 12,800,000 0 0 0 0 0 0
وزارت اطالعات - صندوق

بازنشستگي
102107

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
وزارت اطالعات - سازمان اطالعات

خارجي
102110

4,600,000 4,600,000 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات - شهيد شاطري 102114

920,000 920,000 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات - شهداي گمنام 102115

4,138,000 61,466 1,391,541 0 0 0 1,340,805 1,344,188 سازمان برنامه و بودجه كشور 102500

167,625 1,000 13,500 0 0 0 106,125 47,000
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده

نگري
102510

6,250,000 27,318 1,633,657 0 0 0 1,619,166 2,969,859

سازمان برنامه و بودجه كشور -

سازمانهاي مديريت و برنامهريزي

استانها(31 استان)1

102550

1,699,200 21,500 250,225 0 0 0 1,077,178 350,297 مركز آمار ايران 103000

48,000 0 10,000 0 0 0 18,000 20,000 پژوهشكده آمار 103002

1,106,900 37,507 255,081 0 0 0 480,908 333,404 سازمان نقشه برداري كشور 103500

30,000 500 2,000 0 0 0 22,500 5,000
دانشگاه شهيد بهشتي - پرديس فني

و مهندسي شهيد عباسپور
103502

2,550,000 300,000 500,000 0 0 0 833,000 917,000 وزارت كشور 105000

418,000 10,000 30,000 0 0 0 378,000 0

وزارت كشور - هزينه هاي مربوط به

پناهندگان سياسي و رانده شدگان از

كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه

براي آنها

105012

200,000 0 0 0 0 0 200,000 0
وزارت كشور - سازمان امور اجتماعي

كشور
105030
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مبالغ به میلیون ريال

184

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 وزارت كشور - اقليت هاي ديني 105031

3,540,000 0 466,000 283,200 0 0 2,790,800 0

وزارت كشور-سازمان امور اجتماع

ي-كنترل و كاهش آسيب هاي

اجتماعي

105032

395,000 0 0 395,000 0 0 0 0 شوراي عالي استانها(كمك)1 105020

12,600,000 221,200 1,966,086 0 0 0 4,231,340 6,181,374 سازمان ثبت احوال كشور 105500

1,069,600 1,625 210,000 533,822 0 0 115,627 208,526
سازمان امور شهرداري ها و دهياري

هاي كشور
105600

179,000 1,800 41,916 0 0 0 41,891 93,393 سازمان مديريت بحران كشور 105800

272,628,040 272,628,040 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران
106000

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - خريد سالح ، تجهيزات و

تقويت بنيه انتظامي

106007

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 فرماندهي مرزباني 106011

320,000 320,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - پليس پيشگيري
106013

275,000 275,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - پليس راهنمايي و رانندگي
106014

110,000 110,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - پليس فتا
106015

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - هوشمند سازي پليس
106016

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - توسعه هواناجا
106017

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - پليس آگاهي
106018

1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - پرداخت ديه،تامين وثائق و

جبران خسارت

106019
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مبالغ به میلیون ريال

185

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - توسعه امنيت كوير
106020

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - تقويت يگان هاي ويژه رهايي

گروگان و مقابله با تروريسم

106021

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران - ارتقا منزلت ، صيانت و

معيشت كاركنان

106022

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
پليس مبارزه با مواد مخدر و روان

گردان ها
106023

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران-طرح ذوالفقار-تقويت بنيه

امنيتي

106024

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران-منزلت وابستگان
106025

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران-پليس امنيت عمومي
106026

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران-پليس امنيت اقتصادي
106027

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي

ايران-ارتقا آموزش و مهارت هاي

حرفه اي و تخصصي

106028

850,000 850,000 0 0 0 0 0 0
سازمان عقيدتي سياسي نيروي

انتظامي جمهوري اسالمي ايران
106002

810,000 810,000 0 0 0 0 0 0
سازمان حفاظت اطالعات نيروي

انتظامي جمهوري اسالمي ايران
106004

180,000 180,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم انتظامي 106009

7,990,000 267,201 2,472,797 0 0 0 2,365,443 2,884,559 وزارت امور خارجه 107000

100,000 0 0 100,000 0 0 0 0
وزارت امور خارجه - همكاريهاي

اقتصادي بين المللي
107002
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مبالغ به میلیون ريال

186

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

20,000 0 0 0 0 0 20,000 0

سهميه حق عضويت وكمك دولت

ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد

و ساير سازمانهاي بين المللي و

تعهدات

107004

17,000 0 0 0 0 0 17,000 0 مركز آموزش روابط بين الملل 107006

10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000
وزارت امور خارجه - هزينههاي

خارج از كشور
107100

520,000 7,700 116,280 0 0 0 133,660 262,360 وزارت دادگستري 108000

2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0

وزارت دادگستري - حمايت از

محكومين معسر، خسارت ديدگان

ناشي از قصور قاضي و بزهديدگان

108015

6,625,000 141,500 1,349,380 0 0 0 1,901,103 3,233,017 سازمان تعزيرات حكومتي 108021

790,000 5,654 92,633 131,794 0 0 559,919 0 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 108023

471,000 50,576 100,742 0 0 0 151,039 168,643 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 108006

2,961,000 42,000 759,507 0 0 0 777,210 1,382,283 سازمان قضايي نيروهاي مسلح 108009

543,000 5,780 111,404 0 0 0 154,686 271,130 دادستاني ويژه روحانيت 108017

102,754,000 3,344,308 15,762,003 50,000 0 0 14,195,561 69,402,128 دادگستري جمهوري اسالمي ايران 108100

106,000 0 0 0 0 0 106,000 0 پژوهشكده قوه قضاييه 108510

2,548,000 41,400 579,103 0 0 0 904,378 1,023,119 ديوان عدالت اداري 108108

11,660,000 10,600,000 0 0 0 0 1,060,000 0 شوراي حل اختالف(كمك)1 108109

27,145,000 16,102 1,338,124 378,500 0 0 23,985,019 1,427,255
سازمان زندانها و اقدامات تاميني و

تربيتي كشور
108200

973,000 0 973,000 0 0 0 0 0

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و

تربيتي كشور - كمك به اشتغال

زندانيان آزاد شده

108202
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مبالغ به میلیون ريال

187

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

3,200,000 9,000 630,715 0 0 0 1,812,341 747,944 سازمان بازرسي كل كشور 108300

6,065,700 45,035 819,317 0 0 0 2,597,533 2,603,815 سازمان پزشكي قانوني كشور 108400

45,707,000 1,080,700 10,075,370 0 0 0 19,223,489 15,327,441 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 108500

760,000 42,000 140,000 175,000 0 0 159,000 244,000 سازمان اوقاف و امور خيريه 109500

405,000 20,558 61,681 0 0 0 322,761 0 دانشگاه علوم و معارف قرآني 109501

1,850,000 0 0 1,850,000 0 0 0 0

سازمان اوقاف و امور خيريه - حمايت

از مدارس علوم ديني اهل سنت

كمك به معيشت روحانيون

109503

112,000 0 15,444 0 0 0 0 96,556 سازمان حج و زيارت 109600

50,000 0 0 0 0 0 50,000 0
نمايندگي ولي فقيه در امور حج و

زيارت
114322

2,810,000 25,000 493,248 0 0 0 791,332 1,500,420 وزارت امور اقتصادي و دارايي 110000

49,527 4,095 7,749 0 0 0 20,362 17,321 پژوهشكده امور اقتصادي 110040

240,000 850 25,000 0 0 0 169,150 45,000
وزارت امور اقتصادي و دارايي - مركز

اطالعات مالي
110200

266,500 700 45,093 0 0 0 123,511 97,196
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي

اقتصادي و فني ايران
110004

41,022,000 162,500 7,134,850 202,000 0 0 7,584,286 25,938,364 سازمان امور مالياتي كشور 110100

15,350,000 131,001 4,078,587 0 0 0 1,434,000 9,706,412 گمرك جمهوري اسالمي ايران 110500

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي

مسلح - پاكسازي ميادين مين با

هماهنگي وزارت كشور

105025

40,490,000 40,490,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح
111100

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - تقويت بنيه دفاعي- ارتقاي

توان دفاعي

111103
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188

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

8,320,000 8,320,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - طرح حكمت
111104

170,000 170,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - پرداخت بدهيهاي معوق

نيروهاي مسلح

111105

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - حفظ توان توليد صنايع

دفاعي

111117

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - هزينه هاي حقوقي و

دادرسي دعاوي خارجي

111150

800,000 800,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - بابت آب، برق ، مخابرات و

گاز

111180

1,450,000 1,450,000 0 0 0 0 0 0
سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي(س

پند)1
111188

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - پشتيباني از كوثر
111189

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - شهيد همت
111191

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
سازمان پژوهش و نوآوري -طرح

شهيد شهرياري
111197

450,000 450,000 0 0 0 0 0 0

سازمان صنايع دريايي نيروهاي

مسلح براي ساخت تجهيزات و

شناورهاي ناوگان دريايي

111198

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مسلح - تامين اقالم عمده نظامي(هو

اپيما و بالگرد) از شركت صنايع

هواپيماسازي ايران - هسا

111199

51,250,000 0 51,250,000 0 0 0 0 0
سازمان خدمات درماني نيروهاي

مسلح جمهوري اسالمي ايران
273700

700,000 700,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع 111101

1,270,000 1,270,000 0 0 0 0 0 0 موسسه تحقيقات دفاعي 111110
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مبالغ به میلیون ريال

189

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,195,000 1,195,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 111112

510,220,000 0 510,220,000 0 0 0 0 0
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي

مسلح
111120

14,200,000 0 14,200,000 0 0 0 0 0

سازمان تامين اجتماعي نيروهاي

مسلح - كمك به رزمندگان با حداقل

شش ماه حضور در جبهه، جانبازان

معسر بين 5 تا 24 درصد

111187

295,000 295,000 0 0 0 0 0 0
عقيدتي سياسي وزارت دفاع و

سازمانهاي وابسته
111140

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 111186

200,430,000 200,430,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران
111200

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهداي مرواريد
111201

470,000 470,000 0 0 0 0 0 0
طرح اشراف اطالعاتي ارتش

جمهوري اسالمي ايران
111203

300,000 300,000 0 0 0 0 0 0

طرح شهيد سعداله صادقي - تقويت

ناوگان دريايي شمال نيروي دريايي

ارتش جمهوري اسالمي ايران

111206

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0

طرح شهيد سرلشكر منفرد نياكي -

بازسازي و نوسازي ادوات و تجهيزات

زرهي نيروي زميني ارتش جمهوري

اسالمي ايران

111207

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0
طرح توسعه سواحل مكران نيروي

دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
111208

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهداي سوباشي
111231

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهيد اردستاني
111232

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهيد فالحي
111233



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

190

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهيد ذوالفقاري
111234

155,000 155,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهيد شجاعي-

بهسازي و نوسازي فرودگاه نظامي

111236

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهيد شيرودي
111237

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهداي نيروي

دريايي

111238

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - طرح لبيك يا امام
111239

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - شهيد ستاري
111241

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
طرح شهيد شهركي(محروميت زدايي

مناطق محروم روستايي)1
111242

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0

طرح شهيد كشوري(ارتقا توان

ماموريتهاي پروازي ارتش جمهوري

اسالمي ايران)1

111243

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0

طرح شهيد بابايي(ارتقا توان

آموزشي خلبانان ارتش جمهوري

اسالمي ايران)1

111244

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
طرح شهيد افشار(حكمت و م

عيشت)1
111245

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0
دانشگاه جنگ،فرماندهي و ستاد

ارتش جمهوري اسالمي ايران
111246

60,000 60,000 0 0 0 0 0 0
طرح حصن حصين(توسعه سامانه

هاي راداري)1
111247

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - طرح شهداي نزاجا
111248

250,000 250,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - طرح نور مبين
111249



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

191

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - طرح شهيد آبشناسان
111250

250,000 250,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - طرح مراكز آموزشي

و درجهداري آجا

111251

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران - طرح تابان-منزلت

وابستگان

111252

800,000 800,000 0 0 0 0 0 0
سازمان عقيدتي سياسي ارتش

جمهوري اسالمي ايران
111210

940,000 940,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه هاي افسري ارتش 111215

800,000 800,000 0 0 0 0 0 0
سازمان مركزي حفاظت اطالعات

ارتش جمهوري اسالمي ايران
111220

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري

اسالمي ايران
111230

385,640,000 385,640,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي
111300

1,215,000 1,215,000 0 0 0 0 0 0 سپاه حفاظت 111316

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد چمران
111347

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - نسيم رحمت
111349

5,340,000 5,340,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح واليت
111350

1,640,000 1,640,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

 اسالمي - ماموريت هاي دفاع زميني

طرح شهيد شوشتري)1)

111351

8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - نور ربيع
111352



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

192

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرحهاي توسعه شهيد

حسن طهراني مقدم

111354

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد رودكي
111355

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد كاظمي
111356

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح امام حسين(ع)1
111358

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد برونسي
111359

3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد يزدان شناس-قرا

رگاه جهاد سازندگي

111361

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهداي صابرين
111363

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد رشادي
111364

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح اربعين
111365

8,900,000 8,900,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد باقري
111366

1,750,000 1,750,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - نور هدايت
111367

350,000 350,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد اسكندري
111368

3,850,000 3,850,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - شهيد اثري نژاد
111371



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

193

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

510,000 510,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - شهيد احمدي روشن
111372

630,000 630,000 0 0 0 0 0 0 سازمان قائمين 111373

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد ميرشاكي
111376

3,590,000 3,590,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد سليماني -

پيشرفت و آباداني دهستان ها

111377

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - شهيد علي هاشمي -

امنيت خوزستان

111380

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد حاجي حاتم -

معيشت

111381

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي-طرح جهاد-فرماندهي فضايي
111391

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد پورجعفري
111392

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد زماني

نيا-پشتيباني

111393

1,190,000 1,190,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد ابراهي

مي-تقويت بنيه امنيتي

111394

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد يزداني
111395



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

194

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

920,000 920,000 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب

اسالمي - طرح شهيد وراميني-

قرارگاه ثاراله

111396

85,000 85,000 0 0 0 0 0 0
بنياد فرهنگي شهيد حاج قاسم

سليماني
111398

2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه جامع امام حسين (ع)1 111305

2,440,000 2,440,000 0 0 0 0 0 0
دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

االعظم (عج)1
111306

1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0
سازمان حفاظت اطالعات سپاه

پاسداران انقالب اسالمي
111310

21,210,000 21,210,000 0 0 0 0 0 0 سازمان بسيج 111313

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 سازمان بسيج - طرح شهيد فهميده 111397

1,300,000 1,300,000 0 0 0 0 0 0
نمايندگي ولي فقيه در سپاه

پاسداران انقالب اسالمي
111320

900,000 900,000 0 0 0 0 0 0
دانشگاه افسري و تربيت پاسداري

امام حسين (ع)1
111348

320,000 320,000 0 0 0 0 0 0 بسيج سازندگي 111390

3,940,000 3,940,000 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران
111400

878,000 878,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران - ديه

محكومين نيازمند پرسنل نيروهاي

مسلح ناشي از انجام وظايف محوله

111403

70,000 70,000 0 0 0 0 0 0

اداره حفاظت اطالعات ستاد

فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران

111410

80,000 80,000 0 0 0 0 0 0
دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي

معظم كل قوا
111420

118,000 118,000 0 0 0 0 0 0 مركز تحقيقات راهبردي امور دفاعي 111451



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

195

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مركزي راهيان نور 111452

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران - پروژه

شهيد آويني

111453

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح -

تقويت بنيه دفاعي - ارتقاي آمادگي

دفاعي

111455

630,000 630,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران - سازمان

پدافند غير عامل كشور

111456

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران - شهيد

اردستاني

111462

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران - طرح شهيد

لطفي

111463

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

جمهوري اسالمي ايران - طرح الي

بيتالمقدس

111464

10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 پروژه قائم 111465

100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 پژوهشگاه دفاع مقدس 111466

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
ساماندهي بيمارستان هاي نيروهاي

مسلح-شهيد رهنمون
111467

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 قرارگاه مهارت آموزي 111468

394,000 394,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه عالي دفاع ملي 111440

675,000 10,000 0 0 0 0 665,000 0
بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع

مقدس
111450

690,000 690,000 0 0 0 0 0 0
 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا

ص)1)
111500

720,000 720,000 0 0 0 0 0 0
 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا

ص) - طرح شهيد صياد شيرازي)
111501



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال

196

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا

ص) - طرح شهيد سوداگر)
111502

350,000 350,000 0 0 0 0 0 0
 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبيا

ص) - طرح شهيد حسين همداني)
111503

15,089,658 215,732 2,222,277 1,500 5,000 0 4,966,272 7,678,877 سازمان آموزش فني و حرفه اي 112600

36,795 0 2,275 10,815 0 0 21,855 1,850
پارك زيست فناوري خليج فارس (

قشم)
101055

1,206,000 75,240 216,004 123,484 0 0 307,664 483,608 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 113500

200,000 0 0 200,000 0 0 0 0
وزارت علوم، تحقيقات و فناور

ي-بسيج دانشجويي
113507

216,910 0 22,608 0 0 0 127,514 66,788 مركز تحقيقات سياست علمي كشور 113522

254,267 0 7,190 93,927 0 0 105,257 47,893 پارك علم و فناوري خراسان رضوي 113523

152,195 1,500 10,458 5,450 0 0 112,958 21,829 پارك علم و فناوري فارس 113524

281,407 4,900 14,920 106,000 0 0 127,980 27,607 پارك علم و فناوري گيالن 113525

130,692 2,240 6,090 0 0 0 97,964 24,398 پارك علم و فناوري مركزي 113526

123,620 0 7,410 47,568 0 0 28,897 39,745 پارك علم و فناوري سمنان 113527

191,834 2,790 6,300 0 0 0 139,344 43,400 پارك علم و فناوري يزد 113528

131,620 12,181 5,554 38,207 0 0 41,166 34,512 پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي 113529

225,705 12,739 10,200 5,000 0 0 159,766 38,000 پارك علم و فناوري كرمان 113530

103,294 5,000 1,300 0 0 0 96,994 0 پارك علم و فناوري خوزستان 113531

91,422 0 3,963 26,992 0 0 48,198 12,269 پارك علم و فناوري هرمزگان 113532

76,658 2,574 3,398 22,881 0 0 21,196 26,609 پارك علم و فناوري خراسان شمالي 113533
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

152,638 4,000 7,000 120,164 0 0 16,774 4,700 پارك علم و فناوري مازندران 113534

85,114 6,500 1,000 31,740 0 0 21,124 24,750
پارك علم و فناوري چهارمحال و

بختياري
113535

80,975 1,600 4,000 0 0 1,100 62,875 11,400 پارك علم و فناوري قم 113536

102,143 3,500 4,500 0 0 0 78,643 15,500 پارك علم و فناوري خراسان جنوبي 113538

171,450 27,750 15,815 19,000 0 0 108,885 0
پارك علم و فناوري سيستان و

بلوچستان
113539

70,896 200 2,040 19,142 0 0 46,304 3,210 پارك علم و فناوري ايالم 113541

151,937 3,716 3,722 52,700 0 0 89,602 2,197 پارك علم و فناوري كردستان 113542

1,254,747 0 0 1,234,747 0 0 20,000 0

وزارت علوم تحقيقات و فناوري -

امور فناوري وپژوهشي، حق عضويت

در مجامع بين المللي و برگزاري

جشنواره ها و فعاليتهاي دبيرخانه

شوراي علوم، تحقيقات و فناوري

113545

64,660 750 1,250 12,000 0 0 35,660 15,000 پارك علم و فناوري همدان 113551

107,150 2,100 4,500 40,103 0 0 49,897 10,550
پارك علم و فناوري خليج فارس (

بوشهر)
113552

127,388 0 16,000 0 0 0 26,388 85,000 پژوهشكده علوم و صنايع غذايي 113557

35,595 1,405 3,025 4,048 0 0 23,587 3,530 پارك علم و فناوري زنجان 113558

2,350,000 14,500 161,670 0 0 0 1,851,340 322,490

سازمان سنجش آموزش كشور

موضوع بند"ج" تبصره 49 قانون

بودجه سال 1364 كل كشور

113560

39,946 0 5,750 0 0 0 341 33,855 پژوهشكده خليج فارس 113568

135,766 1,300 19,860 0 0 0 32,506 82,100
موسسه پژوهش و برنامه ريزي

آموزش عالي
113572

80,563 7,041 12,793 0 0 0 51,953 8,776 پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 113580
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

69,000 0 15,000 0 0 0 36,000 18,000

دبيرخانه كميسيون ملي يونسكو در

ايران (وابسته به وزارت علوم،

تحقيقات و فناوري)

113581

222,018 900 39,470 0 0 0 103,349 78,299
مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و

فناوري
113584

223,455 2,800 26,740 0 0 0 73,015 120,900 پژوهشگاه رنگ 113585

164,786 0 15,435 0 0 0 100,475 48,876 موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي 113596

92,662 1,052 7,800 0 0 0 73,710 10,100
موزه ملي علوم و فناوري جمهوري

اسالمي ايران
113599

134,817 0 25,800 0 0 0 22,417 86,600
موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه

ايران
113642

82,474 500 2,000 0 0 0 74,824 5,150
مركز مطالعات و همكاريهاي علمي

بين المللي
113643

60,548 750 7,670 0 0 0 11,498 40,630
موسسه مطالعات و مديريت جامع و

تخصصي جمعيت كشور
113644

92,137 0 0 0 0 0 25,649 66,488 مركز نشر دانشگاهي 113650

1,472,905 0 0 1,167,905 0 0 0 305,000
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري -

امور علمي،فرهنگي و آموزشي
113660

220,000 0 220,000 0 0 0 0 0
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري -

پاداش پايان خدمت بازنشستگان
113661

120,870 4,500 13,988 0 0 0 95,352 7,030 آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز 114525

325,854 0 0 0 0 0 325,854 0

وزارت علوم،تحقيقات و فناوري -

دبيرخانه شوراي عالي علوم،تحقيقات

و فناوري

114530

79,853 900 4,000 28,598 0 0 42,855 3,500 پارك علم و فن آوري قزوين 114801

136,818 14,003 8,515 15,000 0 2,600 82,000 14,700 پارك علم و فناوري اردبيل 116015

103,237 0 5,000 44,000 0 0 32,302 21,935 پارك علم و فناوري لرستان 117202

81,540 668 5,000 37,000 0 0 31,877 6,995 پارك علم وفن آوري آذربايجان غربي 122506
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

139,525 2,000 1,800 0 0 0 122,725 13,000
پارك علم و فناوري كهگيلويه و بوير

احمد
123205

64,655 2,000 0 4,000 0 0 47,885 10,770 پارك علم و فناوري گلستان 127481

195,234 0 22,026 0 0 0 97,320 75,888 پژوهشگاه هوا فضا 113506

926,200 4,709 105,107 0 0 0 405,992 410,392
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

فرهنگي
113510

472,828 0 71,775 0 0 0 154,852 246,201 پژوهشگاه مواد و انرژي 113537

492,413 10,147 5,295 11,000 0 0 446,214 19,757 شهرك علمي،تحقيقاتي اصفهان 113540

1,092,640 0 64,500 0 0 0 479,207 548,933
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي

ايران
113544

247,140 2,149 31,105 0 0 0 92,309 121,577
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم

انساني و اسالمي
113548

642,134 1,000 90,920 0 0 0 206,968 343,246 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 113550

252,682 0 23,586 0 0 0 96,258 132,838 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي 113565

348,907 2,380 52,089 0 0 0 109,690 184,748
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و

مهندسي زلزله
113566

1,479,582 730 128,672 0 0 0 698,649 651,531 پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 113567

1,570,273 15,702 251,244 0 0 0 314,055 989,272 دانشگاه قم 113570

227,879 0 31,000 0 0 2,879 44,723 149,277 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 113573

227,288 0 40,493 0 0 0 45,878 140,917
مركز بين المللي علوم و تكنولوژي

پيشرفته و علوم محيطي
113574

340,626 38,216 40,000 0 0 0 92,410 170,000
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و

علوم جوي
113575

193,926 0 17,014 0 0 0 89,574 87,338
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات

ايران
113576

690,000 207 71,250 0 0 0 334,793 283,750 دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي 113600
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

200,000 0 0 200,000 0 0 0 0
صندوق مشاركت توسعه فرهنگ

قرآني
113605

2,120,759 0 346,426 0 0 0 331,192 1,443,141 جهاد دانشگاهي 113620

367,970 0 27,720 0 0 0 228,322 111,928

جهاد دانشگاهي - ساير مراكز

تحقيقاتي وابسته و مجتمع تحقيقاتي

شهداي جهاد دانشگاهي

113621

275,400 0 26,354 94,055 0 0 91,235 63,756
جهاد دانشگاهي - مراكز رشد و

نوآوري
113622

120,050 0 19,128 0 0 0 28,194 72,728

جهاد دانشگاهي - موسسه فرهنگي

قرآني دانشجويان-خبرگزاري بين

المللي قرآن-ايكنا

113623

460,000 254,695 0 0 0 0 205,305 0
جهاد دانشگاهي - كمك به

خبرگزاري دانشجويان ايران
113624

146,409 0 19,033 0 0 0 65,005 62,371 مركز تحقيقات گياهان داروئي 113625

698,398 0 66,781 0 0 0 363,222 268,395 پژوهشگاه رويان 113626

181,919 0 18,236 85,524 0 0 31,265 46,894 پارك علم وفن آوري كرمانشاه 113628

91,889 0 11,027 0 0 0 53,052 27,810 زيست بانك 113629

297,102 0 31,214 0 0 0 163,032 102,856
پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم

پزشكي - ابن سينا
113641

8,665 0 1,335 0 0 0 2,790 4,540 پژوهشكده توسعه كالبدي 113670

121,813 0 19,875 0 0 0 19,173 82,765
جهاد دانشگاهي - كمك به دانشگاه

علم و فرهنگ
113671

125,170 0 13,021 0 0 0 67,643 44,506 پژوهشكده علوم پايه كاربردي 113672

35,443 0 2,485 14,739 0 0 7,354 10,865 پارك علم و فناوري البرز 113673

116,919 0 8,815 0 0 0 44,979 63,125
جهاد دانشگاهي - مركز تحقيقات

سرطان برست
113674

74,474 0 10,545 0 0 0 29,045 34,884
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

اجتماعي
113677
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

61,898 0 7,245 0 0 0 22,778 31,875 مركز تحقيقات سنجش سالمت 113678

134,764 0 21,158 0 0 0 31,709 81,897
پژوهشكده فناوري اطالعات و

ارتباطات
113679

11,895 0 1,575 0 0 0 4,658 5,662 پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري 113680

31,354 0 3,458 0 0 0 11,561 16,335 پژوهشكده برق و الكترونيك 113681

21,251 0 3,786 0 0 0 1,313 16,152 پژوهشكده صنايع شيميايي 113682

10,297 0 896 0 0 0 4,636 4,765
پژوهشكده توسعه تكنولوژي صنعتي

شريف
113683

67,362 0 7,024 8,245 0 0 16,858 35,235
جهاد دانشگاهي - پارك علوم،فناوري

هاي نرم و صنايع فرهنگي
113684

1,760,000 40,000 0 36,000 0 0 1,684,000 0
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

دانشگاهها
113630

65,000 0 0 65,000 0 0 0 0

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

دانشگاهها - كمك به ستاد عمره و

عتبات دانشگاهيان

113632

140,000 0 25,000 0 0 0 115,000 0 دانشگاه معارف اسالمي 113633

100,000 0 0 0 0 0 100,000 0

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

دانشگاه ها-پژوهشگاه فرهنگ و

معارف اسالمي

113635

4,372,562 0 3,430,743 0 765,000 0 93,507 83,312 صندوق رفاه دانشجويان 113502

90,000 0 0 90,000 0 0 0 0
سازمان امور دانشجويان - فعاليتهاي

ورزشي فوق برنامه دانشجويان
113579

110,905 0 13,576 0 0 0 55,114 42,215 پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي 113588

1,650,000 58,421 0 1,591,579 0 0 0 0
سازمان امور دانشجويان - امور

دانشجويان بورسيه
113662

286,300 2,985 31,231 0 0 0 55,401 196,683 سازمان امور دانشجويان 113664
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

5,811,138 260,000 667,500 175,000 0 0 3,930,638 778,000
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و

صنايعدستي
113700

633,000 10,000 85,000 0 0 0 268,000 270,000
پژوهشگاه ميراث فرهنگي و

گردشگري
113706

40,000 0 0 40,000 0 0 0 0

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و

صنايعدستي- مركز مطالعاتي

منطقهاي حفظ ميراث فرهنگي

ناملموس در آسياي ميانه و غربي (

كمك)

113707

12,550,840 129,300 656,340 8,537,381 0 0 2,237,839 989,980 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000

110,000 0 4,227 0 0 0 84,307 21,466
موسسه پژوهشي فرهنگ ،هنر و

ارتباطات
114010

2,750,000 10,000 85,400 2,211,400 0 0 262,500 180,700
سازمان امور سينمايي و سمعي -

بصري
114092

2,050,000 0 0 633,443 0 0 1,416,557 0 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم 114007

750,000 2,005 0 224,709 0 0 523,286 0 شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 114012

6,510,000 0 0 3,038,325 0 0 3,471,675 0 شوراي عالي حوزه هاي علميه 114020

1,470,000 12,052 0 999,075 0 0 458,873 0
شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه

هاي علميه خراسان
114025

3,300,000 262,450 314,015 39,000 0 0 1,217,131 1,467,404 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 114028

434,000 27,600 0 14,700 0 0 391,700 0 مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي 114033

750,000 3,000 0 375,000 0 0 372,000 0 مجمع جهاني اهل بيت 114043

178,000 0 0 0 0 0 178,000 0 دانشگاه اهل بيت 114048

195,000 10,000 0 0 0 0 185,000 0 بنياد سعدي 114320

330,000 0 0 0 0 0 330,000 0 دانشگاه مذاهب اسالمي 114900
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

345,000 4,200 6,250 654 0 0 228,910 104,986
موسسه نشر آثار حضرت امام قدس

سره
114030

115,000 0 18,000 0 0 0 97,000 0
پژوهشكده امام خميني( ره) انقالب

اسالمي
114044

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 مركز خدمات حوزه هاي علميه 114084

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 0

مركز خدمات حوزه هاي علميه -

حق بيمه طالب و روحانيون غير

شاغل

114089

83,000 0 0 11,000 0 0 72,000 0 كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي 114100

182,000 0 0 20,413 0 0 161,587 0
آستان مقدس حضرت امام خميني

ره)1)
114150

235,000 0 0 0 0 0 235,000 0
موسسه آموزشي و پژوهشي امام �

ميني(ره)1
114200

3,610,000 14,545 133,880 2,918,399 0 0 311,561 231,615 سازمان تبليغات اسالمي 114300

418,000 0 0 0 0 0 418,000 0
موسسه پژوهشي و فرهنگي انقالب

اسالمي
114310

140,000 2,076 0 0 0 0 137,924 0 بنياد دائرهالمعارف اسالمي 114311

283,531 6,855 0 0 0 0 276,676 0 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 114312

353,000 0 0 313,000 0 0 40,000 0 شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 114313

402,000 20,000 0 132,000 0 0 250,000 0 مركز رسيدگي به امور مساجد 114314

210,000 300 0 5,400 0 0 204,300 0 ستاد اقامه نماز 114315

251,000 0 0 0 0 0 251,000 0
مركز تحقيقات كامپيوتري علوم

اسالمي
114316

67,000 600 0 1,500 0 0 64,900 0 موسسه دايرهالمعارف فقه اسالمي 114317

85,000 700 0 0 0 0 84,300 0
مركز الگوي اسالمي - ايراني

پيشرفت
114319
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دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

600,000 0 0 600,000 0 0 0 0
سازمان تبليغات اسالمي-كمك به

نهادهاي آموزشي و فرهنگي
114323

1,180,000 5,160 112,170 502,000 0 0 285,880 274,790 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي 115600

3,250,000 0 0 1,555,000 0 0 1,695,000 0
شوراي سياستگذاري حوزه هاي

علميه خواهران
114318

354,000 10,000 0 118,500 0 0 225,500 0
ستاد احيا امر به معروف و نهي از

منكر
114350

4,650,000 404,756 0 0 0 0 4,245,244 0 جامعه المصطفي العالميه 114400

208,000 0 0 0 0 0 208,000 0 دانشگاه شهيد مطهري 114450

179,000 0 0 0 0 0 179,000 0 دانشگاه امام صادق 114460

5,541,665 0 628,395 0 0 0 1,192,260 3,721,010 دانشگاه تهران 114500

601,012 0 183,068 0 0 0 134,425 283,519 دانشگاه تهران - پرديس فارابي قم 114501

396,888 0 69,191 0 0 0 118,520 209,177
دانشگاه تهران - مجتمع آموزش

عالي ابوريحان
114502

1,488,382 0 382,926 0 0 0 260,264 845,192
دانشگاه تهران - پرديس كشاورزي و

منابع طبيعي كرج
114505

319,492 0 45,972 0 0 0 69,122 204,398 دانشگاه تهران - موسسه ژئوفيزيك 114514

160,570 5,090 6,078 0 0 0 132,302 17,100
دانشگاه تهران - پارك علم و فن

آوري
114520

79,556 0 7,146 0 0 0 45,830 26,580 دانشگاه تهران - دانشكده فني فومن 114521

78,486 0 9,463 0 0 0 35,672 33,351
دانشگاه تهران - دانشكده فني

كاسپين
114522

316,860 0 26,250 0 0 0 94,701 195,909
دانشگاه تهران - دانشكده علوم و

فنون نوين
114523

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0
دانشگاه تهران - مركز مطالعات

اوراسياي مركزي
114524

2,088,720 0 321,024 0 0 0 544,678 1,223,018
دانشگاه تهران - پرديس دانشكده

هاي فني
114526
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

444,731 1,987 46,587 0 0 0 148,596 247,561
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و

زيست فناوري
114504

4,367,773 3,999 617,972 0 0 0 1,389,057 2,356,745 دانشگاه شهيد بهشتي 114600

28,556 956 1,000 0 0 0 17,600 9,000
دانشگاه شهيد بهشتي - پرديس

زيرآب سوادكوه
114610

26,810 0 1,410 0 0 0 22,800 2,600
دانشگاه شهيد بهشتي - پارك علم و

فناوري
114620

2,102,176 27,039 266,961 0 0 0 622,279 1,185,897 دانشگاه الزهرا(س)0 114700

46,749 1,587 13,230 0 0 0 11,155 20,777
دانشگاه فرزانگان سمنان (ويژه �

واهران)1
114703

1,797,783 0 212,945 0 0 0 871,936 712,902
دانشگاه بين المللي امام خميني (ر

ه)1
114800

50 0 0 0 0 0 50 0
دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) -

دانشكده فني و مهندسي تاكستان
114802

253,865 0 19,534 0 0 0 168,935 65,396
دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)

پرديس فني مهندسي بوئين زهرا -
114850

2,387,197 100,000 310,023 0 0 0 768,916 1,208,258 دانشگاه بوعلي سينا 115000

28,519 0 6,147 0 0 0 11,978 10,394
دانشگاه بوعلي سينا - آموزشكده

فني كبودر آهنگ
115004

30,202 0 6,371 0 0 0 14,880 8,951
دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده

مديريت و حسابداري رزن
115008

24,654 0 5,360 0 0 0 8,649 10,645
دانشگاه بوعليسينا - دانشكده صنايع

غذايي بهار
115120

35,652 0 6,953 0 0 0 17,406 11,293
دانشگاه بوعليسينا - دانشكده فني و

مهندسي تويسركان
115121

50,300 0 7,335 0 0 0 19,895 23,070
دانشگاه بينالمللي سازمان

D8 همكاريهاي اقتصادي گروه
115122

898,322 4,000 235,547 0 0 0 110,364 548,411 دانشگاه مالير 115001
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

70,481 0 14,040 0 0 0 18,826 37,615
مجتمع آموزشعالي فاطميه نهاون

د(ويژه دختران)1
115005

161,711 0 32,818 0 0 0 44,893 84,000 دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي 115007

4,349,549 16,193 595,659 0 0 0 1,240,165 2,497,532 دانشگاه شيراز 115100

50 50 0 0 0 0 0 0
دانشگاه شيراز - مركز آموزش عالي

مرودشت
115111

6,060 175 1,050 0 0 0 1,735 3,100
دانشگاه شيراز - مركز آموزش عالي

آباده
115114

230,039 0 68,327 0 0 0 32,216 129,496 دانشگاه سلمان فارسي (كازرون)1 115101

582,529 0 68,534 0 0 0 116,175 397,820 دانشگاه صنعتي شيراز 115102

87,618 0 19,323 0 0 0 21,570 46,725 دانشگاه هنر شيراز 115103

86,847 0 11,605 0 0 0 16,596 58,646
دانشگاه شيراز - دانشكده كشاورزي

و منابع طبيعي داراب
115107

251,323 3,772 32,201 0 0 0 77,170 138,180 دانشگاه فسا 115108

49,682 1,288 10,508 0 0 0 16,487 21,399 مركز آموزش عالي فيروزآباد 115109

57,555 5,769 8,689 0 0 0 17,149 25,948 مركز آموزش عالي استهبان 115110

54,238 0 22,329 0 0 0 7,309 24,600 مركز آموزش عالي المرد 115112

92,182 3,535 8,104 0 0 0 42,253 38,290 مركز آموزش عالي اقليد 115113

80,640 3,500 12,815 0 0 0 22,625 41,700 مركز آموزش عالي الر 115115

27,081 500 3,058 0 0 0 10,000 13,523 مركز آموزش عالي ممسني 115116

3,018,302 30,000 469,318 0 0 0 1,090,584 1,428,400 دانشگاه صنعتي اصفهان 115400

1,756,418 0 394,500 0 0 0 307,150 1,054,768 دانشگاه شهركرد 115450
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

72,968 0 8,759 0 0 0 42,530 21,679 مجتمع آموزش عالي فارسان 115452

8,927 0 0 0 0 0 8,927 0
موسسه آموزش عالي مهارت افزايي و

اشتغال پذيري
115410

5,047,227 0 528,467 0 0 0 1,639,843 2,878,917 دانشگاه فردوسي مشهد 115500

90,168 0 9,006 0 0 0 51,162 30,000
مركز آموزش عالي كاشمر (ويژه �

سران)1
115507

21,500 0 0 0 0 0 21,500 0
دانشگاه فردوسي مشهد-پژوهشكده

مطالعات اسالمي
115511

290,311 0 72,170 0 0 0 46,126 172,015 دانشگاه نيشابور 115504

407,142 8,097 111,240 0 0 0 98,703 189,102 دانشگاه صنعتي قوچان 115505

301,709 0 90,616 0 0 0 113,172 97,921 دانشگاه تربت حيدريه 115506

39,942 272 1,442 1,910 0 0 35,068 1,250
دانشگاه تربت حيدريه - پژوهشكده

زعفران
115510

59,311 0 11,809 0 0 0 34,440 13,062
دانشگاه حكيم سبزواري ـ پرديس

حضرت زينب (س)
115508

87,650 0 24,780 0 0 0 21,440 41,430
دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت

جام
115550

368,917 12,000 67,555 0 0 0 176,332 113,030 مجتمع آموزش عالي گناباد 115570

3,370,973 40,000 490,000 0 0 0 1,256,973 1,584,000 دانشگاه صنعتي شريف 115700

61,694 8,617 0 15,700 0 0 17,200 20,177
دانشگاه صنعتي شريف - پارك علم و

فناوري
115707

204,364 3,700 59,826 0 0 0 32,994 107,844 دانشكده فني و مهندسي گلپايگان 115710

2,819,380 0 0 0 0 0 2,819,380 0 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 115800

4,512,509 0 848,365 0 0 0 754,997 2,909,147 دانشگاه تبريز 116000

62,827 0 15,347 0 0 0 25,208 22,272
دانشگاه تبريز - دانشكده فني و

مهندسي ميانه
116003
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مبالغ به میلیون ريال

208

شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

56,160 0 15,222 0 0 0 0 40,938
دانشگاه تبريز - دانشكده كشاورزي

اهر
116009

108,193 0 32,250 0 0 0 8,915 67,028
دانشگاه تبريز - آموزشكده فني و

مهندسي مرند
116010

519,816 0 150,188 0 0 0 66,544 303,084 دانشگاه بناب 116001

2,129,187 0 385,000 0 0 0 329,187 1,415,000 دانشگاه محقق اردبيلي 116002

70,411 0 14,585 0 0 0 19,326 36,500
دانشگاه محقق اردبيلي - دانشكده

فناوريهاي نوين نمين
116006

65,901 0 15,800 0 0 0 6,101 44,000
دانشگاه محقق اردبيلي - دانشكده

كشاورزي و منابع طبيعي مغان
116007

23,764 0 5,022 0 0 0 3,542 15,200
دانشگاه محقق اردبيلي - دانشكده

كشاورزي مشكينشهر
116008

655,537 19,666 134,512 0 0 0 155,366 345,993 دانشگاه مراغه 116004

3,616,322 100,000 788,000 0 0 0 584,322 2,144,000 دانشگاه اصفهان 116500

84,918 1,698 16,380 0 0 0 11,840 55,000 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار 116501

108,591 3,258 10,914 0 0 0 50,763 43,656 مركز آموزش عالي شهرضا 116504

604,601 3,601 121,000 0 0 0 100,000 380,000 دانشگاه هنر اصفهان 116600

3,616,399 0 200,600 0 0 0 994,549 2,421,250 دانشگاه شهيد چمران اهواز 117000

480,512 0 118,903 0 0 0 103,399 258,210 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول 117001

10,708 0 0 0 0 0 10,708 0 مركز پژوهشي جندي شاپور 117006

421,743 0 63,347 0 0 0 179,675 178,721
دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا (ص)

بهبهان
117004

93,706 500 15,573 0 0 0 14,944 62,689 دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 117005

573,036 1,885 73,479 0 0 0 294,895 202,777
دانشگاه علوم و فنون دريائي

خرمشهر
117050
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

790,379 3,000 121,731 0 0 0 283,450 382,198
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي خوزستان
117060

2,918,321 7,850 679,129 0 0 0 622,471 1,608,871 دانشگاه گيالن 117100

55,102 0 5,862 0 0 0 43,240 6,000
دانشگاه گيالن - دانشكده منابع

طبيعي دانشگاه گيالن
117110

55,042 0 0 0 0 0 55,042 0
دانشگاه گيالن - پژوهشكده حوزه

آبي درياي خزر
117111

132,860 2,000 37,500 0 0 0 85,860 7,500
دانشگاه گيالن - دانشكده فني و

مهندسي شرق گيالن
117112

6,286 0 0 0 0 0 6,286 0 مركز گيالن شناسي 117113

1,744,210 0 400,582 0 0 0 377,251 966,377 دانشگاه لرستان 117200

26,885 0 4,924 0 0 0 7,514 14,447
دانشگاه لرستان - مركز آموزش عالي

نورآباد
117203

18,683 0 1,496 0 0 0 7,901 9,286
دانشگاه لرستان - مركز آموزش عالي

كوهدشت
117204

30,585 0 9,575 0 0 0 9,810 11,200
دانشگاه لرستان - مركز آموزشعالي

پلدختر
117205

31,815 0 2,508 0 0 0 11,473 17,834
دانشگاه لرستان - مركز آموزشعالي

الشتر
117206

3,008,677 0 587,544 0 0 0 647,369 1,773,764 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 117500

37,945 0 9,758 0 0 0 4,771 23,416
دانشگاه شهيد باهنر كرمان - مجتمع

آموزش عالي بافت
117509

40,852 0 3,622 0 0 0 25,601 11,629
دانشگاه شهيد باهنر - مركز اموزش

عالي كشاورزي بردسير
117512

71,626 0 1,879 0 0 0 60,597 9,150
دانشگاه شهيد باهنر كرمان -

پژوهشكده فناوري توليدات گياهي
117513

340,147 0 60,728 0 0 0 120,269 159,150 دانشگاه صنعتي سيرجان 117505

182,900 0 58,298 0 0 0 35,111 89,491 مجتمع آموزش عالي بم 117506

98,603 869 21,172 0 0 0 14,515 62,047 مجتمع آموزش عالي زرند 117508
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

333,218 0 60,719 0 0 0 110,499 162,000
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و

فناوري پيشرفته كرمان
117510

500,513 15,000 61,387 0 0 0 154,126 270,000 دانشگاه جيرفت 117511

2,574,947 18,300 533,850 0 0 0 658,194 1,364,603 دانشگاه رازي 118000

29,623 300 6,923 0 0 0 17,550 4,850
دانشگاه رازي - دانشكده فني اسالم

آباد غرب
118200

31,783 0 11,434 0 0 0 11,324 9,025
دانشگاه رازي - دانشكده مديريت و

حسابداري جوانرود
118201

15,182 300 6,850 0 0 0 5,432 2,600
دانشگاه رازي - دانشكده كشاورزي

سنقر
118300

2,132,112 30,000 290,000 0 0 0 612,112 1,200,000 دانشگاه كردستان 118100

16,186 0 1,300 0 0 0 14,886 0
دانشگاه كردستان - دانشكده فني و

مهندسي و علوم پايه بيجار
118103

8,026 0 0 0 0 0 8,026 0 پژوهشكده كردستان شناسي 118104

31,373 175 2,765 0 0 0 18,982 9,451 پژوهشكده اقتصاد 110036

2,619,374 60,000 628,783 0 0 0 557,880 1,372,711 دانشگاه عالمه طباطبايي 118500

2,761,360 82,841 552,272 0 0 0 828,408 1,297,839 دانشگاه سيستان و بلوچستان 119000

58,104 1,743 6,972 0 0 0 23,242 26,147
دانشگاه سيستان و بلوچستان -

دانشكده صنعت و معدن خاش
119005

404,258 0 66,080 0 0 0 207,928 130,250 مجتمع آموزشعالي سراوان 119002

691,000 15,000 118,000 0 0 0 228,300 329,700 دانشگاه واليت 119003

2,207,180 0 240,759 0 0 0 911,958 1,054,463 دانشگاه زابل 119100

251,153 0 12,670 0 0 0 169,736 68,747 دانشگاه زابل - پژوهشكده كشاورزي 119101

58,619 0 3,950 0 0 0 43,051 11,618
دانشگاه زابل - پژوهشكده بين

المللي هامون
119103
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

57,934 0 1,250 0 0 0 51,584 5,100
دانشگاه زابل - پژوهشكده دامهاي

خاص
119105

7,420 0 0 0 0 0 7,420 0
دانشگاه زابل - مركز تحقيقات

داروهاي گياهي با گرايش عفوني
119106

40,600 0 0 0 0 0 40,600 0 پژوهشگاه مستقل زابل 119107

670,295 0 103,563 0 0 0 235,994 330,738
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي

چابهار
119200

2,195,511 0 489,271 0 0 0 506,743 1,199,497 دانشگاه مازندران 119500

97,802 0 14,148 0 0 0 64,509 19,145

دانشگاه مازندران - دانشكده ميراث

فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري

در نوشهر

119506

824,935 0 158,882 0 0 0 211,313 454,740
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي ساري
119503

81,017 0 4,873 0 0 0 52,974 23,170

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي ساري - پژوهشكده ژنتيك و

زيستفناوري كشاورزي طبرستان

119504

180,175 0 23,234 0 0 0 29,582 127,359
دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين

آمل
119505

1,030,281 0 174,841 0 0 0 129,750 725,690 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 119510

2,576,607 25,000 493,500 0 0 0 373,030 1,685,077 دانشگاه يزد 119600

7,545 0 0 0 0 0 7,395 150 مركز تحقيقات بين المللي بادگير يزد 119610

343,416 7,149 116,006 0 0 0 66,378 153,883 دانشگاه ميبد 119604

347,145 3,750 49,800 0 0 0 105,742 187,853 دانشگاه اردكان 119606

815,545 0 46,085 0 0 0 345,921 423,539 دانشگاه هنر 119700

2,724,275 100,000 511,502 0 0 0 966,109 1,146,664 دانشگاه خوارزمي 120000
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,519,349 0 102,611 0 0 0 387,503 1,029,235 دانشگاه كاشان 120002

83,169 0 7,320 0 0 0 71,180 4,669
دانشگاه كاشان - دانشكده منابع

كويري آران و بيدگل
120003

52,981 0 2,000 0 0 0 48,961 2,020 دانشگاه كاشان - پرديس خواهران 120013

29,205 0 0 0 0 0 29,205 0
دانشگاه كاشان - پژوهشكده علوم و

فناوري نانو
120015

1,385,272 0 212,945 0 0 0 380,133 792,194 دانشگاه اراك 120004

189,768 2,000 23,668 0 0 0 120,275 43,825
مركز آموزش عالي محالت (ويژه �

سران)1
120005

1,304,818 0 275,583 0 0 0 392,849 636,386 دانشگاه حكيم سبزواري 120006

1,455,738 0 255,042 0 0 0 223,970 976,726 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 120007

1,640,495 50,000 287,150 0 0 0 242,519 1,060,826 دانشگاه شاهد 120100

18,279 0 1,287 0 0 0 11,155 5,837
دانشگاه شاهد - مركز تحقيقات

گياهان دارويي
120101

30,867 0 1,500 0 0 0 24,767 4,600
دانشگاه شاهد - مركز تحقيقات

تنظيم پاسخهاي ايمني
120102

8,484 0 800 0 0 0 4,124 3,560
دانشگاه شاهد - مركز كارآزمايي

باليني طب سنتي
120103

1,931,684 34,532 370,344 0 0 0 580,744 946,064
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين

طوسي
120300

809,243 0 65,475 0 0 0 258,768 485,000 دانشگاه دامغان 120400

4,619,805 21,077 1,004,270 0 0 0 867,650 2,726,808 دانشگاه تربيت مدرس 121000

123,966 0 5,615 8,383 0 0 107,968 2,000
دانشگاه تربيت مدرس - پارك علم و

فن آوري
121009

8,253 0 1,939 0 0 0 6,314 0
دانشگاه تربيت مدرس - واحدهاي

بين الملل
121010

8,656 0 0 0 0 0 8,656 0
دانشگاه تربيت مدرس - مركز

مطالعات حقوقي
121011
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

9,724 0 0 0 0 0 9,724 0
دانشگاه تربيت مدرس - مركز

مطالعات مديريت
121012

3,238,099 16,551 538,621 0 0 0 1,005,222 1,677,705 دانشگاه صنعتي اميركبير 122000

22,869 1,133 2,502 0 0 0 7,522 11,712
دانشگاه صنعتي اميركبير -

پژوهشكده فناوريهاي نو
122002

20,575 149 4,745 0 0 0 8,430 7,251
دانشگاه اميركبير - دانشكده فني و

مهندسي گرمسار
122007

376,215 5,612 45,544 0 0 0 157,985 167,074 دانشگاه تفرش 122001

3,146,902 5,000 450,000 0 0 0 791,902 1,900,000 دانشگاه اروميه 122500

51,496 0 6,000 0 0 0 14,196 31,300
دانشگاه اروميه - پژوهشكده آرتميا و

آبزي پروري
122501

63,383 0 6,900 0 0 0 18,483 38,000
دانشگاه صنعتي اروميه - دانشكده

فني و مهندسي خوي
122507

58,079 0 8,300 0 0 0 5,929 43,850
دانشگاه اروميه - مركز آموزش عالي

شهيد باكري مياندوآب
122508

50 0 0 0 0 0 50 0
دانشگاه اروميه - مركز آموزش عالي

بوكان
122509

1,309,340 0 175,000 0 0 0 301,073 833,267 دانشگاه ايالم 122600

992,061 0 210,681 0 0 0 171,116 610,264 دانشگاه صنعتي سهند 122700

25,357 0 6,619 0 0 0 8,483 10,255
دانشگاه صنعتي سهند - آموزشكده

فني ورزقان
122702

42,300 0 0 0 0 0 42,300 0
دانشگاه هرمزگان - مجتمع آموزش

عالي ميناب
114750

1,191,778 35,753 59,589 0 0 0 381,369 715,067 دانشگاه هرمزگان 122800

550,938 0 33,000 0 0 0 323,438 194,500 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 122900

3,034,435 127,000 443,000 0 0 0 1,098,435 1,366,000 دانشگاه علم و صنعت ايران 123000

21,277 2,086 1,362 0 0 0 15,629 2,200 دانشگاه علم و صنعت نور 123008
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

327,037 0 64,074 0 0 0 76,500 186,463 دانشگاه صنعتي اراك 123006

296,982 0 74,625 0 0 0 106,297 116,060
دانشگاه علم و فناوري مازندرا

ن(بهشهر)
123007

2,311,682 34,234 293,768 6,811 0 0 632,755 1,344,114 دانشگاه بيرجند 123100

10,674 0 0 0 0 0 6,806 3,868
دانشگاه بيرجند - آموزشكده

كشاورزي سربيشه
123103

41,969 0 10,632 0 0 0 23,477 7,860
دانشگاه بيرجند - آموزشكده

كشاورزي سرايان
123104

75,859 1,780 20,378 815 0 0 29,535 23,351
دانشگاه بيرجند - دانشكده فني

فردوس
123150

5,957 0 941 0 0 0 5,016 0
دانشگاه بيرجند - آموزشكده معدن

نهبندان
123160

183,342 0 25,980 0 0 0 56,962 100,400 دانشگاه بزرگمهر قائنات 123101

294,277 0 90,000 0 0 0 58,387 145,890 دانشگاه صنعتي بيرجند 123102

1,371,476 13,000 268,000 0 0 0 327,476 763,000 دانشگاه ياسوج 123200

120,356 0 39,140 0 0 0 54,116 27,100 مجتمع دانشگاهي گچساران 123202

37,108 0 7,073 0 0 0 23,173 6,862
دانشگاه ياسوج - دانشكده صنعت و

معدن چرام
123203

7,165 0 0 0 0 0 7,165 0
دانشگاه ياسوج - دانشكده منابع

طبيعي و محيط زيست
123204

682,331 20,620 80,416 0 0 0 246,795 334,500 دانشگاه بجنورد 123300

302,840 6,000 58,000 0 0 0 118,840 120,000
دانشگاه بجنورد - پرديس فني و

مهندسي اسفراين
123302

87,737 0 26,000 0 0 0 11,776 49,961
دانشگاه بجنورد - پرديس كشاورزي

شيروان
123305

15,787,884 0 3,293,169 0 0 0 0 12,494,715

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - بهداشت و

درمان

123700
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

285,740 0 32,508 0 0 0 39,751 213,481

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - مراكز

تحقيقاتي

123702

40,628 0 5,284 0 0 0 7,780 27,564

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - پژوهشكده

فناوريها و تجهيزات پيشرفته پزشكي

123703

52,000 0 7,010 0 0 0 6,738 38,252

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران - مركز

تحقيقات ايمونولوژي ، آسم و آلرژي

123704

12,175,115 148,050 2,232,761 0 0 0 1,130,476 8,663,828

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران - اجراي

برنامه هاي آموزشي

123707

129,415 65 10,646 0 0 0 69,319 49,385

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشكده بيماريهاي گوارش و كبد

123709

159,510 39 16,391 0 0 0 58,356 84,724

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشكده آنكو لوژي،هماتولوژي و

سل تراپي

123710

289,380 0 34,354 0 0 0 67,923 187,103

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران - پژوهشگاه

علوم غدد و متابوليسم

123711

34,580 0 4,709 0 0 0 0 29,871
دانشگاه علوم پزشكي تهران - مركز

تحقيقات پوست و جذام
123712

1,143,000 0 0 0 0 0 0 1,143,000
مركز آموزشي ،تحقيقاتي ودرماني

قلب وعروق تهران
123713

1,251,031 0 170,147 0 0 0 0 1,080,884

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران -

بيمارستان دكترشريعتي

123714

65,159 200 5,849 0 0 0 34,078 25,032

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران -

پژوهشكده علوم دارويي

123715
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

57,850 0 4,032 0 0 0 33,677 20,141

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران - مركز

تحقيقات تروما

123716

21,710 0 0 0 0 0 21,710 0

دانشگاه علوم پزشكي و

بهداشتي،درماني تهران - پارك علم و

فناوري

123726

34,970 10 4,494 0 0 0 3,670 26,796

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - پژوهشكده

محيط زيست

123727

105,000 0 9,498 0 0 0 45,321 50,181

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - پژوهشكده

علوم دندانپزشكي

123728

87,360 0 13,826 0 0 0 0 73,534

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - پژوهشكده

بازتواني عصبي

123729

26,000 0 0 0 0 0 26,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - مركز

تحقيقات اورولوژي-بيمارستان سينا

123731

8,710 0 1,297 0 0 0 0 7,413

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي درماني تهران - مركز

تحقيقات گياهان دارويي

123735

17,420 0 2,466 0 0 0 2,402 12,552

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تهران - مركز

روانپزشكي

123740

52,000 0 3,119 0 0 0 21,419 27,462

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - پژوهشكده

سرطان

123741

23,920 0 2,343 0 0 0 12,585 8,992

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - مركز

تحقيقات نانو فنآوري

124310

50,050 10 3,492 0 0 0 30,594 15,954

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تهران - مركز

تحقيقات پوست و سلولهاي بنيادي

124415
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

4,025,072 23,000 483,000 0 0 0 39,072 3,480,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني كاشان - بهداشت

و درمان

123701

1,834,967 0 229,800 0 0 0 217,267 1,387,900

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني كاشان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

123708

1,189,559 0 139,761 0 0 0 114,000 935,798

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان قم - اجراي

برنامه هاي آموزشي

120200

5,908,845 0 840,928 0 0 0 0 5,067,917

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان قم -

بهداشت و درمان

123706

217,749 0 0 0 0 0 217,749 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان قم-دانشك

ده پزشكي قم

123717

42,900 0 6,873 0 0 0 6,505 29,522

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ،درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات علوم اعصاب

113645

15,339,007 0 2,955,328 0 0 0 0 12,383,679

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

بهداشت و درمان

123800

94,380 0 10,033 0 0 0 16,750 67,597

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني شهيد بهشتي -

پژوهشكده گوارش و كبد

123803

169,333 0 8,496 0 0 0 0 160,837

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

انستيتو تغذيه

123804

223,600 0 18,247 0 0 0 0 205,353
مركز آموزشي، پژوهشي و درماني

سل و بيماريهاي ريوي - پژوهش
123805

14,950 0 1,150 0 0 0 0 13,800
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات پوست
123806

179,199 0 24,577 0 0 0 50,565 104,057

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني شهيد بهشتي -

پژوهشكده غدد درون ريز

123807
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

9,897,802 0 2,093,043 0 0 0 339,705 7,465,054

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني شهيد بهشتي -

اجراي برنامه هاي آموزشي

123808

23,270 0 3,036 0 0 0 5,318 14,916

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات اورولوژي (كليه و

مجاري ادرار)1

123811

20,150 0 4,379 0 0 0 156 15,615

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات چشم

123812

9,360 0 1,413 0 0 0 521 7,426

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

پژوهشكده علوم دندان پزشكي

123813

13,000 0 0 0 0 0 13,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات جراحي مغز و اعصاب

عملكردي

123814

26,000 0 0 0 0 0 26,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات بهبود كيفيت در

مراقبت هاي ويژه

123815

1,446,512 0 193,058 0 0 0 422,437 831,017

مركز آموزشي، پژوهشي و درماني

سل و بيماريهاي ريوي (بيمارستان

مسيح دانشوري) - درمان

123820

255,459 0 39,685 0 0 0 89,453 126,321

مركز آموزشي، پژوهشي و درماني

سل و بيماريهاي ريوي (بيمارستان

مسيح دانشوري) - اجراي برنامههاي

آموزشي

123823

17,550 0 758 0 0 0 8,527 8,265

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

پژوهشكده سالمت كودكان

123826

30,550 0 220 0 0 0 28,880 1,450

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات سرطان

123827
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

17,550 0 220 0 0 0 15,880 1,450

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات بهداشت باروري و

ناباروري

123828

15,210 0 220 0 0 0 13,540 1,450

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات كاربردي ليزر در علوم

پزشكي

123829

13,000 0 220 0 0 0 11,330 1,450

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات گوارش،كبد و تغذيه

كودكان

123830

13,000 0 220 0 0 0 11,330 1,450

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني شهيد بهشتي -

مركز تحقيقات قاعده جمجمه

123840

7,192,389 0 1,275,288 0 0 0 54,459 5,862,642

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني قزوين - بهداشت

و درمان

123801

2,152,423 13,100 237,612 0 0 0 291,575 1,610,136
دانشگاه علوم پزشكي قزوين - اجراي

برنامه هاي آموزشي
123809

7,236,320 0 889,112 0 0 0 23,744 6,323,464

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان مركزي -

بهداشت و درمان

123802

2,149,504 0 411,344 0 0 0 233,210 1,504,950

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني اراك - اجراي

برنامه هاي آموزشي

123810

82,001 0 0 0 0 0 82,001 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اراك - دانشكده

پيراپزشكي محالت

123818

9,154 0 0 0 0 0 9,154 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اراك - دانشكده

پيراپزشكي شازند

123819

198,777 15,000 14,377 0 0 0 87,051 82,349

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ساوه - اجراي

برنامه هاي آموزشي

123821
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,818,924 0 278,360 0 0 0 12,978 1,527,586

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ساوه - بهداشت و

درمان

123822

803,643 2,000 85,764 0 0 0 17,500 698,379

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي،درماني خمين - بهداشت و

درمان

123824

170,767 1,300 21,505 0 0 0 75,916 72,046

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي،درماني خمين - اجراي

برنامه هاي آموزشي

123825

11,485,572 0 1,968,216 0 0 0 657,782 8,859,574

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني ابن سينا همدان -

بهداشت و درمان

123900

3,855,250 255,500 821,000 0 0 0 397,500 2,381,250

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ابن سينا همدان -

اجراي برنامه هاي آموزشي

123901

89,787 2,587 18,200 0 0 0 12,500 56,500

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ابن سينا همدان -

دانشكده پيراپزشكي نهاوند

123904

841,595 43 109,406 0 0 422 125,776 605,948

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اسدآباد - بهداشت

و درمان

123902

176,401 7 17,926 0 0 69 94,207 64,192

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اسدآباد - اجراي

برنامه هاي آموزشي

123903

26,820,372 100,000 3,933,372 0 0 0 500,000 22,287,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان فارس -

بهداشت و درمان

124000

8,760,489 65,600 857,000 0 0 0 753,000 7,084,889

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني شيراز - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124008

183,300 0 24,000 0 0 0 30,700 128,600

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ،درماني شيراز - پژوهشگاه

علوم پزشكي شيراز

124016
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شيراز - مركز

تحقيقات تروما

124023

77,989 6,000 7,900 0 0 0 25,881 38,208

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شيراز - دانشكده

پيراپزشكي استهبان

124121

42,183 2,000 4,400 0 0 0 18,408 17,375

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شيراز - دانشكده

پيراپزشكي ممسني

124122

33,421 1,000 3,580 0 0 0 17,291 11,550

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شيراز - دانشكده

پرستاري آباده

124123

39,482 661 5,588 0 0 0 19,413 13,820

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شيراز - دانشكده

پرستاري المرد

124124

29,181 2,190 3,100 0 0 0 12,251 11,640

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شيراز - دانشكده

پيراپزشكي داراب

124131

299,827 0 0 146,295 0 0 153,532 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ،درماني شيراز - كمك به

پيوند كبد و اعضا

125902

59,779 1,000 6,500 0 0 0 26,779 25,500

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني فارس - مركز

پيوند و ترميم اعضا

125903

9,557,783 518,792 1,468,267 0 0 0 356,341 7,214,383

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان بوشهر -

بهداشت و درمان

124004

1,835,535 18,000 222,608 0 0 0 662,903 932,024

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني بوشهر - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124009

13,000 0 0 0 0 0 13,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان بوشهر -

پژوهشكده علوم زيست پزشكي

124030
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

9,439,308 25,000 1,155,000 0 0 8,500 515,000 7,735,808

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان كهكيلويه و

بويراحمد - بهداشت و درمان

124010

1,433,177 0 197,600 0 0 2,500 59,100 1,173,977

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني ياسوج - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124013

8,710 0 0 0 0 0 8,710 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان كهكيلويه و

بويراحمد - مركز تحقيقات گياهان

دارويي

124025

97,645 0 0 0 0 0 97,645 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان كهكيلويه و

بويراحمد - مركز آموزش سالمت

گچساران

124026

2,236,105 0 165,000 0 0 0 80,000 1,991,105

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني فسا - بهداشت و

درمان

124011

853,856 0 140,100 0 0 0 40,848 672,908
دانشگاه علوم پزشكي فسا - اجراي

برنامه هاي آموزشي
124014

2,581,801 0 42,352 0 0 0 0 2,539,449

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درمان جهرم - بهداشت و

درمان

124012

931,121 0 144,979 0 0 0 248,042 538,100
دانشگاه علوم پزشكي جهرم - اجراي

برنامه هاي آموزشي
124015

23,574,724 0 4,480,000 0 0 0 240,000 18,854,724

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان خراسان -

بهداشت و درمان

124100

6,742,818 0 1,843,000 0 0 0 657,818 4,242,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني مشهد - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124106

68,380 0 10,000 0 0 0 9,854 48,526
دانشگاه علوم پزشكي مشهد -

پژوهشگاه علوم پزشكي مشهد
124110

84,841 0 15,000 0 0 0 35,000 34,841

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني مشهد - مركز

آموزش عالي خواف

124133
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

8,497,029 33,300 871,617 0 0 0 500,286 7,091,826

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني بيرجند - بهداشت

و درمان

124101

1,875,597 10,500 149,500 0 0 0 167,097 1,548,500
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند -

اجراي برنامه هاي آموزشي
124107

99,773 2,500 14,000 0 0 0 20,100 63,173

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بيرجند - دانشكده

پيراپزشكي فردوس

124120

107,722 850 12,950 0 0 0 30,722 63,200

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بيرجند - دانشكده

پرستاري و مامايي قائن

124128

2,197,125 0 439,425 0 0 0 0 1,757,700

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تربت حيدريه -

بهداشت و درمان

124102

402,500 0 73,518 0 0 0 58,346 270,636

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني تربت حيدريه -

اجراي برنامه هاي آموزشي

124103

1,687,645 0 85,561 0 0 0 261,634 1,340,450

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني گناباد - بهداشت

و درمان

124104

852,442 0 28,627 0 0 0 259,481 564,334
دانشگاه علوم پزشكي گناباد - اجراي

برنامه هاي آموزشي
124108

13,000 0 1,000 0 0 0 1,000 11,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني گناباد - مركز

تحقيقات و توسعه اجتماعي و اقتصاد

سالمت گناباد

124134

26,000 0 1,000 0 0 0 10,000 15,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني گناباد - موسسات

تحقيقاتي

124960

4,331,231 32,500 261,080 0 0 0 218,500 3,819,151

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني سبزوار - بهداشت

و درمان

124105

1,209,356 0 62,233 0 0 0 243,310 903,813
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -

اجراي برنامه هاي آموزشي
124109
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

6,011,223 0 804,465 0 0 0 11,123 5,195,635

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني خراسان شمالي -

بهداشت و درمان

124111

1,169,781 15,565 110,351 0 0 0 166,265 877,600
دانشگاه علوم پزشكي بجنورد -

اجراي برنامه هاي آموزشي
124114

34,932 0 0 0 0 0 34,932 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني خراسان شمالي -

مجتمع عالي سالمت شيروان

124130

2,981,236 43,277 316,553 0 0 0 513,235 2,108,171

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني نيشابور - بهداشت

و درمان

124115

352,186 15,027 30,708 0 0 0 129,334 177,117

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني نيشابور - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124116

1,027,562 0 133,583 0 0 0 71,929 822,050

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اسفراين - بهداشت

و درمان

124117

166,966 5,000 18,450 0 0 0 23,177 120,339

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اسفراين - اجراي

برنامههاي آموزشي

124118

110,012 0 8,795 0 0 0 51,595 49,622
دانشكده علوم پزشكي تربت جام -

اجراي برنامه هاي آموزشي
124119

1,231,600 0 181,506 0 0 0 21,553 1,028,541
دانشكده علوم پزشكي تربت جام -

بهداشت و درمان
124126

21,745,243 0 4,149,243 0 0 0 1,000,000 16,596,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - بهداشت و درمان

124200

6,212,507 0 1,477,507 0 0 0 735,000 4,000,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تبريز - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124202

50,862 0 8,573 0 0 0 8,000 34,289

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تبريز - مركز

تحقيقات علوم كاربردي دارويي

124203
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

13,000 0 1,500 0 0 0 4,500 7,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - مركز تحقيقات پيشگيري از

آسيب و حوادث جاده اي

124205

177,004 0 31,004 0 0 0 20,000 126,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني تبريز - دانشكده

مديريت خدمات سالمت تبريز

124210

92,690 0 15,745 0 0 0 16,945 60,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - پژوهشگاه ربع رشيدي

124211

17,420 0 2,750 0 0 0 3,670 11,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - مركز تحقيقات گوارش و

كبد

124215

26,178 0 4,000 0 0 0 5,178 17,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - مركز ملي آموزش مديريت

سالمت

124216

15,210 0 2,325 0 0 0 3,585 9,300

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - پژ.هشكده سالمندي

124217

13,000 0 2,500 0 0 0 3,000 7,500

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان آذربايجان

شرقي - مركز تحقيقات ريز فناوري

124218

1,620,441 28,928 261,870 0 0 0 127,743 1,201,900

دانشكده علومپزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني مراغه - بهداشت

و درمان

124201

334,187 6,818 56,672 0 0 0 77,804 192,893

دانشكده علومپزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني مراغه - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124204

906,496 0 145,040 0 0 0 0 761,456

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي،درماني سراب - بهداشت و

درمان

124212
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مبالغ به میلیون ريال
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

71,066 0 9,239 0 0 0 14,213 47,614

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي،درماني سراب - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124213

23,140 0 2,455 0 0 0 8,090 12,595

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - مركز

تحقيقات گوش، گلو، بيني و سر و

گردن

113646

32,370 0 3,000 0 0 0 9,062 20,308

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ،درماني ايران - موسسه

مطالعات تاريخ پزشكي،طب اسالمي

و مكمل

113647

15,907,695 0 3,423,938 0 0 0 554,921 11,928,836

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - بهداشت و

درمان

124300

6,696,847 8,000 880,009 0 0 0 920,275 4,888,563

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124303

17,420 0 0 0 0 0 17,420 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - مركز

سلولي ملكولي

124311

25,220 0 0 0 0 0 25,220 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - پارك علم

و فنآوري

124312

17,420 0 575 0 0 0 8,985 7,860

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - پژوهشكده

مديريت سالمت

124313

13,000 0 0 0 0 0 13,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - پژوهشكده

سالمت حواس پنجگانه

124314

13,000 0 0 0 0 0 13,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايران - مركز

تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم

124318
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مبالغ به میلیون ريال
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

108,940 7,325 12,312 0 0 0 83,589 5,714

مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني

قلب و عروق شهيد رجايي - مراكز

تحقيقاتي

123730

1,828,017 0 396,669 0 0 0 0 1,431,348

مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني

قلب و عروق شهيد رجائي - بهداشت

و درمان

124302

497,076 0 58,394 0 0 0 34,118 404,564

مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني

قلب و عروق شهيد رجائي - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124304

8,867,173 34,000 1,263,158 0 0 0 1,468,535 6,101,480

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني كرج - بهداشت و

درمان

124305

1,469,949 8,000 171,468 0 0 0 241,078 1,049,403

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني كرج - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124306

25,275,115 205,718 3,400,363 0 0 0 480,008 21,189,026

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان اصفهان -

بهداشت و درمان

124400

44,850 0 5,917 0 0 0 0 38,933

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان اصفهان -

پژوهشگاه علوم پزشكي اصفهان

124406

7,249,319 177,507 1,360,115 0 0 0 403,000 5,308,697

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اصفهان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124407

52,910 0 7,096 0 0 0 0 45,814 مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان 124414

12,218,395 0 2,443,680 0 0 0 0 9,774,715

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان كردستان -

بهداشت و درمان

124402

1,885,520 13,856 391,897 0 0 0 75,316 1,404,451

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سنندج - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124408

2,168,237 0 432,674 0 0 0 190,786 1,544,777

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني خرم آباد - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124409
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مبالغ به میلیون ريال
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

14,347,849 0 2,152,176 0 0 0 2,152,176 10,043,497

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان لرستان -

بهداشت و درمان

124410

75,506 0 14,950 0 0 0 20,236 40,320

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني خرمآباد - دانشكده

پرستاري پلدختر

124416

6,855,605 0 0 0 0 0 0 6,855,605

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان ايالم -

بهداشت و درمان

124420

1,619,410 0 0 0 0 0 0 1,619,410

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايالم - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124430

20,121,529 0 1,300,465 0 0 0 0 18,821,064

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني جندي شاپور اهواز

بهداشت و درمان -

124500

5,447,999 361,869 652,289 0 0 0 1,231,227 3,202,614

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اهواز - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124510

63,830 377 468 0 0 0 50,907 12,078

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني جندي شاپور اهواز

پژوهشگاه علوم پزشكي اهواز -

124511

4,401,421 11,209 607,366 0 0 0 72,660 3,710,186

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني دزفول - بهداشت

و درمان

124502

616,416 625 59,816 0 0 0 197,812 358,163

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني دزفول - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124503

5,246,478 169,799 693,834 0 0 0 402,376 3,980,469

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني آبادان - بهداشت و

درمان

124504

643,205 24,000 55,113 0 0 0 157,914 406,178

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني آبادان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124505
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,296,215 0 206,692 0 0 0 13,720 1,075,803

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي،درماني شوشتر - بهداشت و

درمان

124512

118,462 0 14,583 0 0 0 20,920 82,959

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي،درماني شوشتر - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124513

17,098,088 0 2,307,970 0 0 0 18,000 14,772,118

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان گيالن -

بهداشت و درمان

124600

3,820,033 361,301 661,604 0 0 0 162,328 2,634,800

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني رشت - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124610

17,420 0 2,448 0 0 0 3,793 11,179

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان گيالن -

مراكز تحقيقاتي

124611

166,327 13,092 71,544 0 0 0 15,780 65,911

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان گيالن -

دانشكده پرستاري،مامايي و

پيراپزشكي لنگرود

124612

36,072 13,161 1,849 0 0 0 3,331 17,731

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان گيالن -

دانشكده پرستاري رشت

124613

20,000 0 0 0 0 0 20,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان گيالن -

مركز تحقيقات تروماي جاده اي

124614

11,612,286 0 1,567,659 0 0 0 0 10,044,627

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان كرمان -

بهداشت و درمان

124700

4,394,690 270,490 716,149 0 0 0 678,318 2,729,733

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني كرمان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124702

50,700 6,835 2,149 0 0 0 21,950 19,766

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني كرمان - پژوهشگاه

علوم پزشكي كرمان

124704
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

3,055 0 0 0 0 0 3,055 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان كرمان -

پژوهشكده آينده پژوهي

124711

3,405,958 0 335,842 0 0 0 510,993 2,559,123

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني رفسنجان -

بهداشت و درمان

124701

1,492,431 0 102,000 0 0 9,815 556,379 824,237
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان -

اجراي برنامه هاي آموزشي
124703

13,000 0 0 0 0 0 13,000 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني رفسنجان -

پژوهشگاه علوم پايه پزشكي

124712

476,788 4,411 72,094 0 0 0 47,925 352,358

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني جيرفت - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124705

5,471,223 4,297 250,153 0 0 0 298,807 4,917,966

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني جيرفت - بهداشت

و درمان

124706

2,392,342 0 353,508 0 0 0 0 2,038,834

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بم - بهداشت و

درمان

124707

525,661 6,222 141,039 0 0 0 79,622 298,778

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بم - اجراي برنامه

هاي آموزشي

124708

1,655,580 0 179,861 0 0 0 272,037 1,203,682

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سيرجان -

بهداشت و درمان

124709

333,172 10,000 21,616 0 0 0 202,038 99,518

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سيرجان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124710

17,012,373 0 2,714,426 0 0 0 0 14,297,947

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني استان كرمانشاه -

بهداشت و درمان

124800

3,763,314 0 483,572 0 0 0 442,557 2,837,185

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني كرمانشاه - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124810
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

20,105,766 0 1,699,666 0 0 0 0 18,406,100

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان مازندران -

بهداشت و درمان

124900

13,000 0 1,250 0 0 0 0 11,750

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان مازندران -

پژوهشكده هموگلوبينوپاتي

124905

15,210 0 1,425 0 0 0 0 13,785

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان مازندران -

پژوهشكده اعتياد

124906

5,670,093 0 945,000 0 0 0 0 4,725,093

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ساري - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124930

5,040,432 0 651,127 0 0 0 0 4,389,305

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بابل - بهداشت و

درمان

124910

2,615,686 0 656,885 0 0 0 158,140 1,800,661

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بابل - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124940

17,420 0 0 0 0 0 17,420 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بابل - پژوهشكده

سالمت

124941

14,168,603 0 2,014,676 0 0 0 0 12,153,927

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان گلستان -

بهداشت و درمان

124920

1,949,539 0 250,667 0 0 0 55,000 1,643,872

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني گرگان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

124950

3,000,000 71,227 334,036 0 0 0 841,049 1,753,688 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 125000

1,098,030 51,606 86,086 0 0 0 508,389 451,949
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

اجراي برنامه هاي آموزشي -
125001

39,520 380 4,864 0 0 0 8,740 25,536

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

پژوهشگاه علوم بهزيستي و -

توانبخشي

125002
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

20,152,835 0 2,636,262 0 0 0 400,000 17,116,573

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان آذربايجان

غربي - بهداشت و درمان

125100

2,892,489 0 309,716 0 0 0 1,076,888 1,505,885

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اروميه - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125101

13,000 0 1,039 0 0 0 3,558 8,403

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان آذربايجان

غربي - پژوهشكده پزشكي سلولي و

مولكولي

125102

13,000 0 1,039 0 0 0 3,558 8,403

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان آذربايجان

غربي - مركز تحقيقات سالمت مواد

غذايي و آشاميدني

125103

2,492,879 0 336,538 0 0 0 0 2,156,341

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني خوي - بهداشت و

درمان

125110

136,741 0 33,836 0 0 0 0 102,905

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني خوي - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125111

8,763,002 259,746 1,263,830 0 0 0 31,049 7,208,377

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان چهارمحال و

بختياري - بهداشت و درمان

125200

1,889,210 163,925 282,857 0 0 0 135,650 1,306,778

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهركرد - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125201

89,371 4,667 4,424 0 0 0 44,342 35,938

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شهركرد -

دانشكده پرستاري بروجن

125203

12,238,913 32,000 1,941,167 0 0 0 265,309 10,000,437

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات

بهداشتي، درماني استان هرمزگان -

بهداشت و درمان

125300

2,172,072 40,664 284,358 0 0 0 290,517 1,556,533

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بندرعباس - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125301
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

8,872,939 0 1,597,129 0 0 0 266,188 7,009,622

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني زاهدان - بهداشت

و درمان

125400

2,432,349 0 318,602 0 0 0 305,000 1,808,747

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني زاهدان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125401

88,899 0 2,000 0 0 0 36,899 50,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني زاهدان - مجتمع

آموزش سالمت خاش

125404

1,138,817 22,000 289,600 0 0 0 128,180 699,037

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني زابل - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125402

4,197,432 105,000 437,953 0 0 0 573,810 3,080,669

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي ، درماني زابل _ بهداشت و

درمان

125403

9,845,523 1,182,923 1,034,500 0 0 0 813,500 6,814,600

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان يزد ،شهيد

صدوقي - بهداشت و درمان

125500

3,576,165 153,700 646,300 0 0 20,000 771,349 1,984,816

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني يزد - اجراي برنامه

هاي آموزشي

125501

51,610 0 3,613 0 0 0 0 47,997
دانشگاه علوم پزشكي يزد -

پژوهشگاه علوم پزشكي يزد
125502

7,800 0 0 0 0 0 7,800 0
دانشگاه علوم پزشكي يزد - مركز

تحقيقات سالمت و ايمني غذا
125504

8,265,341 78,917 1,239,949 0 0 0 773,563 6,172,912

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان زنجان -

بهداشت و درمان

125600

3,028,219 38,500 569,849 0 0 0 466,777 1,953,093

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني زنجان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125601

3,596,511 0 487,773 0 0 0 90,000 3,018,738

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان سمنان -

بهداشت و درمان

125700
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,563,846 0 334,045 0 0 0 121,446 1,108,355

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سمنان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125701

53,515 0 8,490 0 0 0 12,425 32,600

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سمنان - دانشكده

تغذيه و علوم غذايي آرادان

125702

63,155 0 9,625 0 0 0 6,500 47,030

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سمنان - دانشكده

پيراپزشكي سرخه

125703

17,143 0 6,146 0 0 0 2,912 8,085

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سمنان - دانشكده

مديريت و اطالع رساني پزشكي

آرادان

125704

84,838 0 16,083 0 0 0 5,069 63,686

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني سمنان - دانشكده

بهداشت دامغان

125705

8,964,681 129,550 1,028,744 0 0 0 239,187 7,567,200

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان اردبيل -

بهداشت و درمان

125800

2,287,400 3,090 129,336 15,500 0 0 197,719 1,941,755

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني اردبيل - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125801

25,161 0 941 0 0 0 9,850 14,370

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني استان اردبيل -

دانشكده پرستاري گرمي

125802

954,555 26,663 152,943 0 0 0 106,729 668,220

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني خلخال - بهداشت

و درمان

125810

119,634 0 19,616 0 0 0 28,907 71,111

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني خلخال - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125811

2,838,950 0 327,782 0 0 0 0 2,511,168

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شاهرود - بهداشت

و درمان

125900
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,098,934 1,071 160,000 0 0 0 55,863 882,000
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -

اجراي برنامه هاي آموزشي
125901

8,710 0 0 0 0 0 3,875 4,835

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شاهرود - مركز

تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در

سالمت

125915

2,600 0 0 0 0 0 2,600 0

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني شاهرود - مركز

رشد فناوري سالمت

125930

81,430 840 3,000 0 0 0 68,590 9,000

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني الرستان - دانشكده

بهداشت اوز

124125

2,700,768 35,000 294,966 0 0 0 846,666 1,524,136

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني الرستان - بهداشت

و درمان

125904

195,026 2,500 19,557 0 0 0 56,940 116,029

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني الرستان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125905

1,988,403 0 323,983 0 0 0 28,335 1,636,085

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بهبهان - بهداشت

و درمان

125906

222,963 0 27,767 0 0 0 53,710 141,486

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني بهبهان - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125907

119,982 2,000 9,400 0 0 0 88,522 20,060

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايرانشهر - مجتمع

سالمت چا بهار

125405

6,592,802 0 553,000 0 0 0 1,089,802 4,950,000

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايرانشهر - بهداشت

و درمان

125908

418,812 15,000 37,000 0 0 0 229,812 137,000

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني ايرانشهر - اجراي

برنامه هاي آموزشي

125909
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

240,638 1,600 4,000 0 0 0 135,038 100,000

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي درماني گراش - اجراي

برنامههاي آموزشي

124020

716,077 27,572 68,772 0 0 0 149,733 470,000

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني گراش - بهداشت و

درمان

125910

149,493 0 56,224 0 0 0 52,976 40,293

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي، درماني كاشمر - مجتمع

عالي سالمت كاشمر

124132

1,734,180 0 337,236 0 0 0 28,800 1,368,144

دانشكده علوم پزشكي و خدمات

بهداشتي و درماني كاشمر - بهداشت

و درمان

125920

7,519,265 0 1,322,049 0 0 0 0 6,197,216 دانشگاه پيام نور 126000

10,835 0 0 0 0 0 10,835 0
دانشگاه پيام نور - شبكه دانشگاه

هاي مجازي(هوشمند)جهان اسالم
126160

1,678,772 5,666 378,476 0 0 0 480,062 814,568 دانشگاه صنعتي شاهرود 126200

2,234,643 0 659,342 0 0 0 458,800 1,116,501 دانشگاه زنجان 126300

50 0 50 0 0 0 0 0
دانشگاه زنجان - دانشكده فني و

مهندسي ابهر
126303

23,783 0 4,883 0 0 0 4,900 14,000
دانشگاه سمنان - آموزشكده

دامپزشكي شهميرزاد
124603

1,928,817 3,000 366,540 0 0 0 549,277 1,010,000 دانشگاه سمنان 126400

44,103 0 500 0 0 0 41,103 2,500
دانشگاه سمنان - پارك علم وفن

آوري
126401

84,996 0 12,890 0 0 0 31,106 41,000
دانشگاه سمنان - دانشكده

روانشناسي و علوم تربيتي مهديشهر
126402

140,772 3,000 36,568 0 0 0 49,175 52,029 دانشكده فني و مهندسي گرمسار 126450

1,347,033 0 152,358 0 0 0 603,333 591,342
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي گرگان
126500
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

523,830 0 125,279 0 0 0 123,281 275,270 دانشگاه گنبد 126501

24,455 0 4,556 0 0 0 6,692 13,207
دانشگاه گنبد - دانشكده فني و

مهندسي مينو دشت
126502

39,205 0 5,149 0 0 0 20,445 13,611
دانشگاه گنبد - دانشكده علوم انساني

آزاد شهر
126503

1,228,107 1,260 152,843 0 0 0 336,272 737,732 دانشگاه خليج فارس 126700

121,167 0 17,682 0 0 0 21,547 81,938
دانشگاه خليج فارس - دانشكده

كشاورزي و منابع طبيعي برازجان
126701

47,194 0 2,500 0 0 0 30,294 14,400
دانشگاه خليج فارس - دانشكده فني

و مهندسي جم
126702

8,574 0 720 0 0 0 6,574 1,280
پژوهشكده فناوري ارتباطات و

اطالعات
126703

538,376 0 131,116 0 0 0 127,270 279,990
دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه

زنجان
126900

54,525 18,050 4,000 2,000 0 0 23,275 7,200

مركز آموزش عالي تحصيالت تكميلي

در علوم پايه زنجان - پارك علم و

فناوري

126904

130,222 600 28,300 0 0 0 44,122 57,200 موسسه كار و تامين اجتماعي 127000

1,256,168 5,900 247,591 0 0 0 201,800 800,877 دانشگاه وليعصر (عج ) رفسنجان 127100

504,450 0 128,418 0 0 0 62,985 313,047 دانشگاه جامع علمي، كاربردي 127200

309,581 0 54,414 0 0 0 141,701 113,466 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 127300

295,150 0 92,948 0 0 0 70,802 131,400 دانشگاه صنعتي همدان 127400

514,236 0 67,930 0 0 0 131,306 315,000 دانشگاه صنعتي اروميه 127450

572,728 0 219,747 0 0 0 115,580 237,401
دانشگاه آيه اله العظمي بروجردي (ر

ه)0
127460

325,249 0 37,618 0 0 0 122,521 165,110 دانشگاه جهرم 127470

689,261 0 98,989 0 0 0 170,663 419,609 دانشگاه گلستان 127480
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

44,415 0 4,433 0 0 0 8,502 31,480
دانشگاه گلستان - دانشكده عليآباد

كتول
127482

185,106 0 31,480 0 0 0 79,926 73,700
دانشگاه علوم انساني حضرت معصو

مه(س)1
127490

306,151 15,000 66,091 0 0 0 61,472 163,588 دانشگاه صنعتي قم 127495

221,584 0 43,729 0 0 0 77,475 100,380 دانشگاه كوثر - (ويژه خواهران)1 127496

53,846 0 7,490 0 0 0 17,887 28,469
دانشكده علوم انساني حضرت نرجس

س)1)
127497

3,309,314 68,691 427,221 23,768 320,100 0 982,015 1,487,519 وزارت آموزش و پرورش 127500

116,000 5,796 24,234 0 0 0 24,240 61,730
دبيرخانه شوراي عالي آموزش و

پرورش
127502

890,000,000 9,627,000 43,338,891 0 0 0 12,109,630 824,924,479
وزارت آموزش و پرورش - ادارات كل

آموزش و پرورش استانها
127503

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 0 0

وزارت آموزش و پرورش-ادارات كل

آموزش و پرورش-كسورات

بازنشستگي سهم دولت مشتركين

صندوق بازنشستگي كشوري

127507

11,281,376 0 0 11,281,376 0 0 0 0
وزارت آموزش و پرورش - كمك به

تامين سرانه دانشآموزي
127509

16,563,626 0 16,563,626 0 0 0 0 0

وزارت آموزش و پرورش - طرح

جامع حمايت و ارتقا پوشش

تحصيلي مناطق محروم

127511

1,163,616 0 0 0 0 0 1,163,616 0

وزارت آموزش و پرورش - برون

سپاري و توسعه مشاركت در آموزش

هاي كار و دانش

127519

3,374,980 4,980 390,000 1,920,000 0 0 1,060,000 0

وزارت آموزش و پرورش - فعاليت

هاي پرورشي و امور تربيتي دانش

آموزان

127520

598,500 0 598,500 0 0 0 0 0
وزارت آموزش و پرورش - كمك به

صندوق ذخيره فرهنگيان
127541
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

6,142,833 500 61,500 5,870,833 0 0 210,000 0

وزارت آموزش و پرورش -

فعاليتهاي تربيت بدني و ارتقا

سالمت دانشآموزان

127589

704,000 0 56,320 563,200 0 0 84,480 0

وزارت آموزش و پرورش - توسعه

كمي و كيفي آموزش پيش از

دبستان

127590

2,094,910 0 163,388 767,137 0 0 976,751 187,634

وزارت آموزش وپرورش - كيفيت

بخشي به فعاليتهاي آموزشي و

پرورشي و توسعه عدالت آموزشي

127594

4,710,000 1,850,956 7,000 100,000 0 0 1,237,044 1,515,000
وزارت آموزش و پرورش - اداره

مدارس خارج از كشور
127610

9,401,250 0 0 0 0 0 9,401,250 0
وزارت آموزش و پرورش - خريد

خدمات آموزشي در مناطق مورد نياز
127611

810,020 7,000 57,122 330,500 0 0 160,002 255,396
سازمان پژوهش و برنامه ريزي

آموزشي
127504

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0
سازمان پژوهش و برنامه ريزي

آموزشي - موزه تاريخ تعليم و تربيت
127599

123,000 2,000 21,918 0 0 0 14,772 84,310

سازمان پژوهش و برنامه ريزي

آموزشي - پژوهشگاه مطالعات

آموزش و پرورش

127850

151,576 220 47,396 3,693 0 0 12,310 87,957
سازمان مدارس غير دولتي و مركز

توسعه مشاركت هاي مردمي
127512

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0

سازمان مدارس غير دولتي و مركز

توسعه مشاركت هاي مردمي - كمك

به صندوق حمايت از توسعه مدارس

غير دولتي

127515

590,000 1,500 83,500 100,000 0 0 330,000 75,000
سازمان ملي پرورش استعدادهاي

درخشان
127517

1,038,547 3,563 158,905 0 0 0 82,624 793,455 دانشگاه شهيد رجائي 127542

450,000 16,000 71,000 0 0 0 182,000 181,000
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز

مدارس كشور
127600
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

8,010,350 438,078 1,620,091 0 0 0 2,361,649 3,590,532 دانشگاه فرهنگيان 127750

11,977,763 96,658 3,105,417 0 0 20,150 3,285,755 5,469,783 دانشگاه فني و حرفهاي 127760

1,877,250 34,082 852,834 797,101 0 0 68,802 124,431 سازمان آموزش و پرورش استثنايي 127800

3,006,115 14,906 619,486 201,825 0 0 1,991,648 178,250 نهضت سواد آموزي 128000

10,645,524 43,600 412,486 8,853,756 0 0 725,054 610,628 وزارت ورزش و جوانان 128500

1,634,000 10,000 44,828 1,148,142 0 0 280,947 150,083 كميته ملي المپيك ايران - كمك 128502

700,000 4,200 12,665 518,399 0 0 132,311 32,425 كميته ملي پارا المپيك ايران 128507

12,840,601 60,000 1,255,200 38,223 0 0 9,627,453 1,859,725
وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي
129000

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي كشور-كسورات بازنشستگي

سهم شاغلين دانشگاه هاي علوم

پزشكي كشور مشتركين صندوق

بازنشستگي كشوري

129001

3,045,631 0 36,000 65,000 0 0 2,944,631 0

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي - فعاليتهاي آموزشي و

دانشجويي

129105

1,559,417 0 0 0 0 0 1,559,417 0

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي - امور فن آوري و تحقيقات

پزشكي

129106

12,500 0 500 0 0 0 8,500 3,500

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي-مجتمع علمي فرهنگي ربع

رشيدي

129108

400,000 0 2,524 185,000 0 0 189,579 22,897

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي - مركز ملي تحقيقات

راهبردي آموزش پزشكي

129126

136,250 0 0 0 0 0 136,250 0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي - موسسه ملي تحقيقات

سالمت جمهوري اسالمي ايران

129128
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

2,356,250 0 0 10,000 0 0 2,346,250 0
ايجاد دسترسي عادالنه مردم به

خدمات بهداشتي و درماني
129451

37,500 0 0 0 0 0 37,500 0

وزارت بهداشت،درمان و آموزش

پزشكي - مركز ملي تحقيقات حقوق

سالمت

129585

37,500 0 0 0 0 0 37,500 0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي - موسسه عالي توسعه

مديران نظام سالمت ايران

129586

2,000,000 0 1,527,306 0 375,424 0 270 97,000
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشكي - صندوق رفاه دانشجويان
129025

1,160,000 0 0 1,160,000 0 0 0 0
هيات امنا صرفه جويي ارزي در

معالجه بيماران - كمك
129050

3,400,002 12,000 50,900 0 0 0 3,224,032 113,070 سازمان اورژانس كشور 129060

5,237,500 110,200 891,900 0 0 0 2,742,320 1,493,080 اورژانس استان تهران 129084

1,226,250 0 0 1,226,250 0 0 0 0

بنياد امور بيماريهاي خاص "

هموفيلي، تاالسمي، دياليزي،

سرطاني و ام. اس و بيماريهاي نادر(از

كمك)E B)"(1 جمله اوتيسم و

129100

500,000 225 2,500 0 0 0 482,725 14,550
موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم

پزشكي كشور
129120

162,500 0 40,000 0 0 0 14,500 108,000 دانشگاه علوم پزشكي مجازي 129127

569,122 150 120,950 0 0 0 65,873 382,149 سازمان غذا و دارو 129400

91,250 2,000 5,000 0 0 0 55,750 28,500
سازمان غذا و دارو - مركز تحقيقات

حالل
129401

500,000 0 74,015 0 0 0 185,000 240,985 سازمان انتقال خون ايران 129500

171,750 0 36,460 0 0 0 25,290 110,000
موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال

خون
129502

20,577,010 0 8,157,010 328,500 0 0 31,500 12,060,000 كميته امداد امام خميني(ره) - كمك 129600
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,476,122 0 294,784 0 0 0 0 1,181,338 انستيتو پاستور ايران 130500

3,290,850 29,328 1,052,644 0 0 0 870,448 1,338,430
جمعيت هالل احمر جمهوري

اسالمي ايران
131000

120,000 0 0 120,000 0 0 0 0

جمعيت هالل احمر جمهوري

اسالمي ايران-كمك بالعوض به

بيماران نيازمند

131007

10,204,610 26,183 6,808,356 10,000 0 0 2,298,820 1,061,251 سازمان بهزيستي كشور 131500

30,000 0 10,000 0 0 0 20,000 0
سازمان بهزيستي كشور ـ كمك به

مركز تحقيقات ژنتيك ميبديزد
131520

245,000,000 400,000 11,801,000 0 0 0 4,400,000 228,399,000 بنياد شهيد و امور ايثارگران 131600

75,242 12,033 0 0 0 0 17,557 45,652
بنياد مسكن انقالب اسالمي -

پژوهشكده سوانح طبيعي
133710

8,018,549 65,024 1,345,392 0 0 0 1,318,867 5,289,266
سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج

كشاورزي
134003

1,300,000 890,000 307,500 0 0 0 0 102,500
سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج

كشاورزي - پاداش پايان خدمت
134012

739,018 0 149,019 0 0 0 141,083 448,916 موسسه تحقيقات علوم باغباني 134013

312,351 0 20,922 0 0 0 107,354 184,075 موسسه تحقيقات برنج كشور 134015

760,171 5,000 81,629 0 0 0 346,292 327,250
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

كشور
149511

1,007,934 27,130 204,625 0 0 0 370,346 405,833
موسسه آموزش و ترويج جهاد

كشاورزي
149516

1,246,552 9,639 181,197 0 0 0 373,379 682,337 موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور 149520

268,830 0 57,771 0 0 0 53,024 158,035
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و

نهال
151002

561,356 0 63,870 0 0 0 223,661 273,825
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال

و بذر
151005

362,579 0 47,209 0 0 0 135,460 179,910 موسسه تحقيقات علوم دامي 151006
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

497,375 0 63,047 0 0 0 118,314 316,014 موسسه تحقيقات گياه پزشكي 151007

285,465 0 40,956 0 0 0 93,482 151,027 موسسه تحقيقات خاك و آب 151008

175,307 0 23,383 0 0 0 45,882 106,042
موسسه تحقيقات فني و مهندسي

كشاورزي
151009

222,335 0 34,565 0 0 0 45,206 142,564
پژوهشكده حفاظت خاك و

آبخيزداري
151013

401,372 6,570 32,101 0 0 0 214,706 147,995 پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي 151100

2,059,277 263,122 120,653 0 0 0 475,603 1,199,899 سازمان دامپزشكي كشور 135500

3,000,000 200,000 0 0 0 0 2,800,000 0
سازمان دامپزشكي كشور - خريد

واكسن و واكسيناسيون دام
135510

1,087,899 0 167,088 0 0 0 45,000 875,811 موسسه رازي 136000

5,307,055 28,260 464,385 0 0 0 4,138,565 675,845
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري

كشور
139000

12,283,293 419,687 2,462,149 249,404 0 0 2,027,096 7,124,957 سازمان حفاظت محيط زيست 140000

53,894 0 8,816 0 0 0 17,918 27,160 پژوهشكده محيط زيست 140004

251,284 20,405 32,787 0 0 0 65,946 132,146 دانشكده محيط زيست 140003

200 0 0 0 0 0 200 0 وزارت نفت 143000

2,188,956 39,503 1,040,684 0 0 0 379,213 729,556 وزارت نيرو 143500

1,519,383 15,000 214,614 0 0 0 425,005 864,764 پژوهشگاه نيرو 143504

204,846 15,272 21,937 0 0 0 94,811 72,826 موسسه تحقيقات آب 143520

629,327 53,800 160,445 0 0 0 192,203 222,879
سازمان انرژي هاي تجديد پذير و

بهره وري انرژي برق(ساتبا).
143525

233,232 0 56,010 0 0 0 19,252 157,970
موسسه آموزش عالي علمي -

كاربردي صنعت آ ب وبرق(كمك)1
143510
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

1,834,172 25,000 399,131 0 0 0 186,274 1,223,767 سازمان انرژي اتمي ايران 144000

2,666,462 0 472,996 0 0 0 0 2,193,466 پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 144001

3,757,424 104,096 798,472 0 0 0 2,177,511 677,345 سازمان ملي استاندارد 146000

305,000 4,000 42,000 0 0 0 83,000 176,000 پژوهشگاه استاندارد 146100

855,875 17,511 188,364 0 0 0 205,000 445,000
سازمان زمين شناسي و اكتشافات

معدني كشور
146500

65,936 1,000 11,340 0 0 0 8,010 45,586 پژوهشكده علوم زمين 146502

425,153 23,021 85,961 0 0 36 64,092 252,043
موسسه مطالعات و پژوهشهاي

بازرگاني
147002

323,056 0 49,376 0 0 0 5,000 268,680 پژوهشگاه فضايي ايران 113586

6,877,370 130,200 2,286,672 0 0 0 3,595,077 865,421 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

435,603 0 72,401 0 0 0 1,787 361,415
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري

اطالعات
149001

21,000 500 2,500 0 0 0 16,500 1,500
دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري

اطالعات
149008

1,584,480 86,700 423,024 0 0 0 579,879 494,877
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات

راديويي
149100

393,857 3,244 56,528 0 0 0 240,584 93,501 سازمان فضايي ايران 149200

202,498 5,960 8,710 65,593 0 0 99,683 22,552
پارك علم و فناوري  ارتباطات و

فناوري اطالعات
149300

230,326 65,078 36,345 0 0 0 38,156 90,747 سازمان امور عشايري 149600

5,911,148 1,449,541 746,625 0 0 0 1,889,021 1,825,961 وزارت جهاد كشاورزي 151000

257,478 1,000 61,604 0 0 0 41,886 152,988

وزارت جهاد كشاورزي - موسسه

پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد

كشاورزي

151003

417,474 39,347 54,960 0 0 0 179,527 143,640 سازمان حفظ نباتات كشور 151011
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

225,558 16,316 29,160 0 0 0 21,049 159,033 سازمان چاي كشور 151012

11,041 0 0 0 0 0 11,041 0

وزارت جهاد كشاورزي - نهاد

نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد

كشاورزي

151014

90,000 20,039 4,320 0 0 0 35,060 30,581

وزارت جهاد كشاورزي - هزينههاي

نمايندگي سازمان خواروبار كشاورزي

ملل متحد (فائو)

151017

1,003,877 10,039 182,639 0 0 0 668,281 142,918 سازمان امور اراضي 151019

465,786 60,000 52,567 0 0 0 101,594 251,625
شركت مادر تخصصي خدمات

كشاورزي
286800

789,904 85,641 175,699 0 0 0 189,179 339,385 سازمان شيالت ايران 151200

791,782 10,000 343,316 0 0 0 170,668 267,798 سازمان هواشناسي كشور 113000

127,269 500 29,942 0 0 0 25,142 71,685 پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو 113002

453,877 1,607 80,710 0 0 0 138,170 233,390
مركز تحقيقات راه، مسكن و

شهرسازي
133502

300,000 3,000 105,145 0 0 0 79,367 112,488
مركز آموزش عالي هوانوردي و

فرودگاهي كشور
148504

1,923,565 90,370 553,386 0 0 0 451,552 828,257 وزارت راه و شهرسازي 153000

5,262,169 0 564,531 0 0 0 1,248,950 3,448,688
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

اي
282400

100,000 56,299 3,700 0 0 0 39,051 950 صندوق توسعه حمل و نقل 295760

792,200,000 0 792,200,000 0 0 0 0 0 صندوق بازنشستگي كشوري 104001

40,000 0 0 40,000 0 0 0 0

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -

كمك به اداره و نگهداري مجموعه

هاي تفريحي، ورزشي كارگران

112524

124,830 0 124,830 0 0 0 0 0
صندوق بيمه اجتماعي

كشاورزان،روستاييان و عشاير
152003



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

5,810,828 442,463 1,783,244 109,300 0 0 1,157,668 2,318,153 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 154000

700,000 0 0 231,300 0 0 468,700 0
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -

شكلگيري و توانمندسازي تعاونيها
154002

177,000 0 0 177,000 0 0 0 0 اتاق تعاون ايران 154300

70,000 0 0 0 0 0 70,000 0

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -

پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان-تكميل

،توسعه و نگهداري

154500

155,200 29,420 0 0 0 0 125,780 0

ارتقا و بهبود بهره وري،تثبيت و

افزايش سهم صادراتي و بازاريابي

هاي داخلي و خارجي فرش دستباف

و حمايت هاي موضوع بند (د) ماده

قانون برنامه ششم (46)

147003

7,189,223 113,134 161,550 6,000,000 0 0 348,734 565,805 سازمان توسعه تجارت ايران 147100

187,000 0 48,194 0 0 0 76,348 62,458 مركز توسعه تجارت الكترونيكي 147300

6,539,267 134,083 2,817,277 85,000 0 0 2,311,978 1,190,929 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

50,000 0 0 50,000 0 0 0 0
اتحاديه مركزي فرش دستباف

روستايي ايران - كمك
155011

780,280 43,217 206,767 0 0 0 189,904 340,392
سازمان حمايت مصرفكنندگان و

توليدكنندگان
266500

2,773,202 0 379,515 0 0 0 184,688 2,208,999 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 200100

12,000 0 0 0 0 0 12,000 0
سازمان بيمه سالمت - مركز ملي

تحقيقات بيمه سالمت
129131

1,710,000 0 0 0 1,710,000 0 0 0 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي 282500

26,190,000 0 0 0 26,190,000 0 0 0
سازمان صدا و سيماي جمهوري

اسالمي ايران
283500

2,918,810 0 0 0 2,918,810 0 0 0
شركت سهامي كانون پرورش فكري

كودكان و نوجوانان
284000



جدول 2-7 - اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي  بر حسب فصول هزينه  (هزينه عمومي و متفرقه) 1400

مبالغ به میلیون ريال
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شماره طبقه بندي

دستگاه اجرايي
جمع ساير هزينه ها رفاه اجتماعي کمک هاي بالعوض يارانه

هزينه هاي اموال و

دارايي

استفاده از کاالها و

خدمات

جبران خدمت

کارکنان
عنوان دستگاه اجرايي

234,677 2,238 56,373 0 0 0 137,164 38,902 سازمان هدفمندسازي يارانهها 295330

1,946,288,926336,840,55768,07132,284,33487,244,9031,798,365,9101,168,448,9335,369,541,634 جمع کل



جمع عنوان شماره طبقه بندي
36,750,000 اعتبارات موضوع واگذاري سهام 101000

14,000,000 اعتبارات موضوع ماده 29 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی 1
6,750,000 اعتبارات موضوع فروش سهام،سهم الشرکه،اموال،دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه هاي متعلق دولت و موسسات و شرکتهاي دولتی وابسته و تابعه 2

1,000,000 افزایش سرمایه بانکها و بیمه هاي دولتی از محل واگذاري باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه ها 3

2,000,000 شرکتهاي دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزي-ماده(51)قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)1افزایش سرمایه صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و تکمیل و ایجاد شهرك هاي کشاورزي(گلخانه اي،دامی و شیالتی)موضوع واگذاري سهام،سهم الشرکه  4

10,000,000 بابت سهام بانک صنعت و معدن با بدهی هاي واحدهاي مزبور به دولت (جمعی - خرجی)0تهاتر مطالبات سازمان هاي گسترش و نوسازي صنایع ایران و توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران(ایدرو و ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت  5

2,000,000 افزایش سرمایه بانک ها دولتی از محل منابع وصولی تسهیالت اعطایی از محل ذخیره ارزي در بانک هاي دولتی موضوع ماده 18 قانون رفع موانع تولید 6
1,000,000 صندوق کارافرینی امید - افزایش سرمایه از محل برگشتی اقساط تسهیالت پرداختی بابت زلزله سال 1391 آذربایجان شرقی 7

806,100,000 باز پرداخت اصل اوراق مالی 102000
706,000,000 بازپرداخت اصل اوراق مشارکت داراي تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار 1

100,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده معوق 2
100,000,000 بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید 3
3,547,000 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی 103000

100,000 شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران - باز پرداخت بدهی به سیستم بانکی 1
1,000,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاهها 2

1,417,000 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري - بازپرداخت هم ارز ریالی وام خرید تجهیزات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به بانک مرکزي 3
30,000 بنیاد مسکن انقالب اسالمی- بازپرداخت تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزي 4

1,000,000 باز پرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی 5
5,060,000 تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل 104000
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جدول شماره 8 - برآورد تملک دارایی هاي مالی سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



جمع عنوان شماره طبقه بندي
5,000,000 تعهدات موضوع ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور(تملک دارایی هاي سرمایه اي)0 1

60,000 وزارت آموزش و پرورش - بازپرداخت و پیش پرداخت اقساط اماکن آموزشی استیجاري خریداري شده 2
151,543,000 بازپرداخت اصل وامهاي خارجی و تعهدات 105000

14,050,000 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - بازپرداخت اصل وامهاي مستقیم بانک جهانی 1
40,133,120 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختنی گذشته و اقساط تسهیالت دریافتی سال 1391بانک توسعه اسالمی 2

2,620,000 تعهدات سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک 3
2,726,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهی دانشگاه تهران به موسسه بانکی عرب 4
1,150,000 بازپرداخت اقساط وام آژانس همکاري هاي بین المللی ژاپن بابت فاز1 و 2 نیروگاه مسجدسلیمان 5

60,100,000 بازپرداخت تعهدات ارزي طرح هاي وزارت نیرو و شرکتهاي تابعه(فاینانس)0 6
16,250,000 افزایش سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک 7

10,000,000 تعهدات ناشی از یکسان سازي نرخ ارز 8
4,030,000 بازپرداخت تعهدات وام بانک توسعه اکو 9

100,000 I C D و I T F C سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران- اقساط سهام سرمایه پذیره نویسی جمهوري اسالمی ایران در 10
383,880 بازپرداخت تسهیالت دریافتی از بانک جهانی بابت تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا 11

1,003,000,000 جمع
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جدول شماره 8 - برآورد تملک دارایی هاي مالی سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

250

جمع کل تملک دارايی هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

780,541,963239,666,5251,020,208,488جمع کل طبقه بندي

12,160,000 11,200,000 960,000 اعتبارات خاص و پيش بيني نشده 510000

400,000 0 400,000 هزينه هاي پيش بيني نشده-كمك 1

400,000 400,000 0 هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي 2

560,000 0 560,000 نهاد رياست جمهوري - هزينه هاي ضروري 3

10,000,000 10,000,000 0 اعتبار طرحهاي مربوط به تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري 4

800,000 800,000 0 اعتبار طرحهاي مربوط به سفرهاي رئيس جمهور 5

24,050,000 10,000,000 14,050,000 اعتبارات يارانه ها 520000

10,000,000 10,000,000 0 تامين زيرساخت و يارانه سود تسهيالت مسكن مهر و طرح اقدام ملي مسكن و مسكن روستايي 1

1,250,000 0 1,250,000 كمك زيان شركتهاي آب منطقه اي 2

10,000,000 0 10,000,000 يارانه و كمك زيان حمل و نقل عمومي (ريلي، قطارشهري و ...)1 3

300,000 0 300,000 يارانه سود تسهيالت توليد و صادرات زعفران 4

2,500,000 0 2,500,000 جبران زيان عمليات آب و فاضالب روستايي سراسر كشور 5

265,476,733 86,037,272 179,439,461 اعتبارات متمركز درآمد - هزينه 530000

1,000,000 400,000 600,000 اعتبارات درآمد-هزينه اي دستگاههاي اجرايي 1

150,000 0 150,000 حقوق و عوارض گمركي دستگاههاي اجرايي مشمول (جمعي-خرجي)شامل ديون معوقه 2

8,960,556 5,942,984 3,017,572 اعتبار موضوع باز پرداخت فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول دولتي 3

43,400 0 43,400 انتشار كتب و نشريات و برگزاري همايش ها - موضوع ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 4

154,300 0 154,300 استرداد ماليات نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي 5



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

251

جمع کل تملک دارايی هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

780,541,963239,666,5251,020,208,488جمع کل طبقه بندي

13,000,000 13,000,000 0 خريد، احداث، تكميل و تجهيز ساختمانهاي اداري قوه قضاييه 6

193,330 0 193,330 تامين مسكن براي افراد كم درآمد از محل نيم درصد (5/0%) درآمد بانك هاي كشور 7

680,000 680,000 0 شركت هاي سهامي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان - موضوع ماده 63 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 8

102,600 0 102,600
اعتبار مربوط به اخذ مابه التفاوت از كاالهاي وارداتي موضوع بند(1)ماده(13)قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات

مالي دولت
9

300,000 0 300,000 حقوق و عوارض گمركي واردات واگن و تجهيزات شركت هاي قطار شهري(جمعي-خرجي)0 10

300,000 0 300,000 وزارت صنعت، معدن و تجارت- هزينههاي سامانه رجيستري تلفن همراه 11

280,000 200,000 80,000 اعتبار موضوع آيين نامه اجرايي ماده (8)قانون ساماندهي و حمايت مالي از توليد و عرضه مسكن 12

1,500,000 200,000 1,300,000
اعتبارات موضوع اجاره ساختمانها و اراضي دولتي ( از جمله امكانات ، اماكن و فضاهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي كليه

دستگاه هاي اجرائي)0
13

2,000,000 0 2,000,000 اعتبار موضوع معافيت مالياتي (جمعي-خرجي)0 14

950,000 950,000 0 اعتبارات موضوع واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهرهبرداري دولت 15

61,000,000 0 61,000,000
گمرك جمهوري اسالمي ايران- اعتبار موضوع ثبت معافيت ها و تخفيفات گمركي به نرخ صفر (جمعي- خرجي) در سقف 61000

ميليارد ريال
16

10,000,000 0 10,000,000 كاهش آلودگي و جلوگيري از تخريب محيط زيست از طريق اعطاي تسهيالت و حمايت مالي موضوع بند (ن) تبصره 6 17

35,000 0 35,000 وزارت جهاد كشاورزي - هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي استاني 18

3,476,280 3,299,280 177,000
شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران - توسعه و نوسازي و تكميل طرحهاي شبكه ريلي مشروط به وصول درآمد حقوق

ورودي
19

2 1 1 مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز نسبت به منابع پيش بيني شده 20

50,000 50,000 0 شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور- كمك به طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي 21



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

252

جمع کل تملک دارايی هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

780,541,963239,666,5251,020,208,488جمع کل طبقه بندي

5,400 0 5,400

پرداخت مستمري به فرزندان و همسران بيمه شده متوفي و 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان كه زير 10 سال سابقه

پرداخت حق بيمه دارند نسبت به سنوات مستمري - موضوع درآمد حاصل از اخذ يك در هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت

اموال غير منقول

22

102,600 0 102,600
سازمان تامين اجتماعي - سهم بيمه كارفرمايي كشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت(2)0
23

1 1 0 اعتبارات بند (هـ) تبصره (1) موضوع تامين و استاندارد سازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كالس درس مدارس 24

2,000,000 0 2,000,000
تخفيف حقوق ورودي براي جايگزيني ناوگان خودروهاي فرسوده عمومي موضوع ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت

مصرف سوخت(جمعي-خرجي)0
25

1,000,000 0 1,000,000 استرداد حقوق ورودي و كاالهاي وارداتي موضوع مواد 66 تا 68 و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي 26

16,360,000 8,150,000 8,210,000
اعتبارات موضوع 0.27 درصد از 9 درصد تعرفه ماليات بر ارزش افزوده. 85 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان، 15درصد سهم وزارت

آموزش و پرورش (20 درصد از كل، سهم جوانان و اشتغال)
27

4,800,000 0 4,800,000 اعتبارات مربوط به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غير رسمي و بازنشستگي از محل فروش اموال مازاد 28

600,000 230,000 370,000
كمك به نوسازي و تكميل زنجيره ارزش در راستاي جلوگيري از خام فروشي موضوع ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و

ارتقا نظام مالي كشور
29

200,000 200,000 0 شركت مديريت منابع آب ايران- ساماندهي رودخانه هاي كشور موضوع بند (و) تبصره (8) قانون بودجه 30

390,000 0 390,000 آستان قدس رضوي- استرداد ماليات شركتها و موسسات وابسته (جمعي-خرجي)0 31

1,000,000 1,000,000 0
اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ ) جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي شهر تهران و شهرهاي داراي

آلودگي هوا
32

1 0 1 مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب(جمعي-خرجي)1 33

859,750 0 859,750 شركت هاي تابعه وزارت نفت-موضوع ماده(12)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)1 34

1,038,000 0 1,038,000 شركت هاي تابعه وزارت نيرو-موضوع ماده(12)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)1 35

2 1 1 اعتبارات موضوع بند(هـ)تبصره 5 36
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440,000 120,000 320,000
اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشي از بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني،موضوع جز 5 بند (الف) ماده 43

قانون برنامه ششم توسعه
37

20,000 0 20,000

هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران-جهت خريد عضو مصنوعي(پروتز)حلزون بابت كاشت حلزون شنوايي و درمان و

هزينه هاي داروئي بيماران اوتيسم ،گوشه،سالك،متابوليك و بال پروانه(EB)، سيستيك فيبروزيس و بيماري نقص ايمني مادرزادي

SMA).)در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضالني نخاعي مادرزادي

38

10,000,000 10,000,000 0 وزارت كشور- ايجاد تاسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي 39

1 0 1 اعتبارات موضوع ماده 31 قانون حمايت از توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور 40

2,850,000 0 2,850,000 صندوق توسعه حمل و نقل- تامين سرمايه اوليه تشكيل صندوق 41

2 1 1 تسويه بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي (اوراق تسويه خزانه)- جمعي خرجي 42

2 1 1
تسويه بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي از طريق تهاتر بدهي اشخاص

ياد شده به بانك ها(جمعي -خرجي)1
43

75,000 75,000 0

شركت هاي سهامي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان- اجراي طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني و

كمكهاي فني و اعتباري براي نصب كنتور هوشمند حجمي آب موضوع ماده 57 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت

44

950,000 570,000 380,000 ساماندهي و مستند سازي گردش جريان وجوه و كاال 45

75,100,000 28,000,000 47,100,000 اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 46

2 1 1 اعتبارات موضوع جز 3 بند (د) تبصره 12 از محل فروش اموال 47

1,500,000 1,500,000 0 وزارت آموزش و پرورش-بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي از محل حساب ذخيره ارزي 48

1,500,000 0 1,500,000
اعتبارات موضوع درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي(متناسب با درآمد وصولي) با سهم 70% سازمان صدا و سيماي

جمهوري اسالمي ايران و 30% وزارت ورزش و جوانان
49

90,000 50,000 40,000 تقويت يگان حفاظت ميراث فرهنگي از محل واگذاري اموال توقيفي 50

100,000 100,000 0 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي از محل 10% ارزش گمركي(60% سازمان شهرداريها و 40% سازمان راهداري) 51
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1,500,000 1,500,000 0 تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب با توزيع استاني 52

1 1 0 اعتبارات موضوع مولد سازي و فروش اراضي و امالك دولتي 53

10,000,000 0 10,000,000
حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاه هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك تعاو

ن-كمك
54

2,400,000 2,400,000 0

وزارت آموزش و پرورش-توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي-موضوع وصول

ماليات بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)- ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2).

55

400,000 400,000 0 ارتقا و توسعه امنيت در فضاي مجازي به ويژه امنيت بانكداري الكترونيكي 56

1 1 0 اعتبارات موضوع بند(ع) تبصره 5 57

1 0 1 افزايش بهره وري  عدالت در نظام پرداخت و كمك به تامين مسكن كاركنان از محل فروش اموال مازاد 58

10,500 0 10,500 اعتبار موضوع كارشناسي رسيدگي به پرونده هاي تاييد صالحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري 59

1,000,000 1,000,000 0 تعمير و نگهداري خانههاي سازماني نيروهاي مسلح 60

2,000,000 2,000,000 0
بسيج سازندگي- رفع محروميت و سازندگي شامل تامين آب شرب، احداث جاده هاي روستايي، ساماندهي حاشيه نشيني و پيشرفت

و آباداني مناطق محروم
61

10,000,000 4,000,000 6,000,000 اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدي آن 62

2,000,000 0 2,000,000 سازمان انتقال خون ايران و پايگاه هاي انتقال خون استاني 63

5,000,000 0 5,000,000
وزارت دادگستري- اعتبارات  جز 3 بند (الف) تبصره 11، موضوع پرداخت خسارات به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت

المال يا دولت است
64

1,000,000 0 1,000,000
اعتبارات موضوع ماده (4) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1)- موضوع كمكهاي بالعوض سازمانها و

موسسات بين المللي
65

1,500,000 0 1,500,000
افزايش سرمايه دولت در بانكها از محل فروش اموال مازاد بانكها موضوع اجراي ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي

نظام مالي
66
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1,350,000 0 1,350,000 اعتبارات موضوع تبصره (2) ماده (61) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 67

2,000,000 0 2,000,000 ايفاي ماهانه تعهدات سامانه تداركات الكترونيكي دولت 68

60,000 20,000 40,000 تدوين مقررات و ارتقا و توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان 69

100,000 0 100,000
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- توسعه و گسترش فعاليتهاي ايرانگردي و جهانگردي (موضوع قانون اصالح مواد

2و7 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي).
70

1 0 1 ETS).)تامين معيشت و سالمت مردم از محل مابه التفاوت نرخ ترجيحي به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي 71

225,521,755 132,429,253 93,092,502 اعتبارات رديف هاي موردي (موقت) 550000

2,000,000 1,800,000 200,000 سازمان برنامه و بودجه كشور - توسعه خدمات و تكميل زيرساختهاي مناطق كمتر توسعه يافته، حاشيه اي و بحراني 1

26,000,000 26,000,000 0 ايفاي تعهدات طرحهاي اشتغالزاي صندوق توسعه ملي در سال 1397 2

180,000 0 180,000 هزينه هاي ضروري استانداران - توزيع استاني و خارج از شمول 3

52,250 52,250 0 اعتبارات مطالعه و احداث قطارهاي حومه اي جديد موضوع جدول شماره 15 4

280,000 80,000 200,000 حفاظت از نخبگان 5

85,500 42,750 42,750 كمك به ايجاد و فعاليتهاي مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطالعات باليا 6

10,000,000 10,000,000 0
مطالعه، راهبري و ايجاد زيرساختهاي توسعه منطقه مكوران( شهرستانهاي:چابهار،كنارك،نيك شهر،قصرقند، جاسك، سيريك،

ميناب، بشاگرد)
7

1,920,000 950,000 970,000 كمك به هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري 8

550,000 0 550,000 تامين، تكميل و افزايش سرمايه دولت در صندوقهاي حمايتي و توسعه اي با اولويت بخش صنعت و معدن 9

1,000,000 1,000,000 0 طرحهاي مطالعاتي و اجرايي - موضوع جدول شماره (20)0 10

3,395,000 0 3,395,000 شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران - ما به التفاوت قيمت سوخت نيروگاه اتمي بوشهر 11
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5,000,000 5,000,000 0
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور-كمك به توسعه زيربناهاي روستايي، تكميل مجتمع هاي آبرساني و كمك هاي فني

و اعتباري به توسعه اشتغال روستايي
12

21,600 0 21,600
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- كمك و ارايه حمايت مالي جهت تامين سرمايه اوليه صندوق توسعه صنايع

دستي و فرش دستباف و احيا و بهره برداري ازبناها و اماكن تاريخي
13

1 1 0
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشورو توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و

تحقق پيشرفت و عدالت
14

328,500 0 328,500
بنياد شهيد و امور ايثارگران-اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهيد فوت شده كه فرزندان محجور، صعب العالج، معلول،

مطلقه تحت تكفل و نامادري دارند
15

68,000 0 68,000 بازپرداخت تعهدات صرفه جويي سوخت در نيروگاههاي سيكل تركيبي 16

11,400 0 11,400 موضوع ماده (4) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 17

1,220,000 1,090,750 129,250
شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران- تامين مواد اوليه و سوخت هستهاي و خريد محصوالت استراتژيك

توليدي
18

1 0 1 اعتبارات موضوع اجراي بند (ج) ماده (24) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)- مصوب 1393 19

10,000,000 0 10,000,000 ايفاي تعهدات صندوق بازنشستگي فوالد به وزارت امور اقتصادي و دارايي 20

250,000 250,000 0 احداث يادمان مشاهير و مفاخر 21

1,000,000 980,000 20,000 تكميل و توسعه زيرساخت هاي استان ايالم در راستاي مراسم اربعين 22

80,000 0 80,000 اعتبارات طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار- موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه 23

45,000,000 0 45,000,000 صندوق بازنشستگي فوالد- كمك به پرداخت مستمري بازنشستگان 24

5,200,000 5,000,000 200,000
تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل، موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور و اعتبارات تكميلي طرح

هاي خاتمه يافته سنوات قبل
25

1,000,000 1,000,000 0 پاكسازي و بهداشتي نمودن اطراف فرودگاه امام خميني (ره) و ساماندهي مجتمع پردازش و بازيافت پسماند آراد كوه 26

300,000 300,000 0 احداث و تكميل مساجد، مصلي و اماكن فرهنگي و مذهبي 27
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2,500,000 2,500,000 0
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-برگشت درآمد حاصل از واگذاري شركتها موضوع تبصره 7 الحاقي به ماده 3 قانون اجراي

سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و مشاركت در طرح هاي سرمايه گذاري با اولويت مناطق محروم
28

190,000 190,000 0 اعتبارات موضوع اجراي حكم ماده(112)قانون برنامه ششم توسعه 29

10,100,000 100,000 10,000,000 وزارت كشور-برگزاري انتخابات 30

1,600,000 0 1,600,000 شوراي نگهبان-نظارت بر انتخابات 31

1,060,000 1,060,000 0 تامين يارانه تسهيالت و ايجاد زيرساخت هاي توسعه پايدار شرق و غرب كشور و توسعه سيستان و بلوچستان 32

150,000 0 150,000 تامين بخشي از حق الوكاله وكالي معاضدتي و تسخيري 33

28,500 28,500 0 اعتبارات موضوع اثرات جبراني مناطق تحت تاثير جنگ تحميلي 34

1,300,000 500,000 800,000 حمايت ازتوسعه كشت دانه هاي روغني 35

1,400,000 1,400,000 0
بهسازي آب بندانها و سردهنههاي كشاورزي در استان هاي گيالن، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهاي تابعه وزارت نيرو و

جهاد كشاورزي
36

1 1 0 اعتبارات جز (1) تبصره 19 موضوع تكميل طرحها با مشاركت بخشهاي عمومي و غير دولتي 37

26,000 0 26,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- مديريت داراييها و بازار بدهي دولت 38

1,000,000 1,000,000 0 تقويت اعتبارات طرحهاي فاضالب شهرهاي داراي تنش 39

85,000 0 85,000 تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان درآن موضوع اجراي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه 40

60,000 0 60,000 پژوهشگاه علوم شناختي 41

47,500 0 47,500 سازمان برنامه و بودجه كشور - پايش اقتصاد كالن و اجرايي كردن نظام پايش تعهدات دولت 42

250,000 240,000 10,000 تكميل و توسعه زيرساخت هاي استان كرمانشاه در راستاي مراسم اربعين 43

250,000 240,000 10,000 تكميل و توسعه زيرساخت هاي استان خوزستان در راستاي مراسم اربعين 44

4,000,000 4,000,000 0 كمك به تامين تجهيزات آموزش مجازي براي دانش آموزان مناطق محروم 45



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

258

جمع کل تملک دارايی هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

780,541,963239,666,5251,020,208,488جمع کل طبقه بندي

500,000 500,000 0 توسعه و عمران شهر خرمشهر و آبادان 46

34,000,000 34,000,000 0 كمك به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و استاني كه امكان اتمام آنها در سال 1400 وجود دارد 47

500,000 0 500,000 كميته ملي المپيك- بازي هاي المپيك 2021 توكيو 48

150,000 150,000 0 خارج سازي مغروقههاي اروند رود 49

20,000,000 20,000,000 0 اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي وسامانه موديان 50

285,000 285,000 0 تامين اعتبار مورد نياز اجراي بند (ب) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مسكن اقشار محروم و كم درآمد 51

2,400,000 0 2,400,000 ايفاي تعهدات كمك هزينه مهدكودك كاركنان اناث ادارات آموزش و پرورش استانها 52

2 1 1 اعتبارات موضوع ماده 17 قانون مديريت بحران كشور 53

47,500 0 47,500
بازپرداخت تعهدات موضوع معافيت مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از هزينههاي انشعابات آب، برق،

فاضالب و گاز براي واحدهاي مسكوني
54

2,500,000 2,000,000 500,000
سازمان برنامه و بودجه- اصالح ساختار بودجه، تكميل و توسعه و يكپارچه سازي سامانه هاي حاكميتي به منظور رقومي كردن

اطالعات جهت تسريع در تبادل الكترونيكي اطالعات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ج) ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه
55

250,000 250,000 0 ساماندهي رودخانه كشف رود 56

200,000 200,000 0 ايجاد، توسعه و تكميل پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيكي 57

500,000 500,000 0 سازمان برنامه و بودجه- مهندسي ارزش و پايش طرحهاي مهم 58

700,000 0 700,000 شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ا.- كمك به برگزاري رويداد اكسپو 2021 در دوبي 59

285,000 285,000 0 آزاد سازي حريم مجموعه تاريخي فرهنگي تپه هاي هگمتانه 60

600,000 0 600,000
تاديه بدهي  سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا بابت خدمات سيگنال رساني و ارتباطي(400 ميليارد ريال) و پرداخت بخشي از هزينههاي

خدمات ساالنه سرويسهاي دريافتي در سال جاري(200 ميليارد ريال)- شركت ارتباطات زيرساخت
61



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

259

جمع کل تملک دارايی هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

780,541,963239,666,5251,020,208,488جمع کل طبقه بندي

250,000 200,000 50,000 دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين- انجام مطالعات و اجراي مفاد بند الف ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 62

3,000,000 2,000,000 1,000,000 برگشت مازاد درآمدهاي استاني مشروط به تحقق 000ر000ر2 ميليارد ريال از درآمدهاي استاني- توزيع در مقاطع سه ماهه 63

1,100,000 0 1,100,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- تهيه و توزيع اوراق بهادار دولتي 64

800,000 0 800,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- مديريت، مولد سازي و فروش اراضي و امالك دولتي 65

30,000 0 30,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي 66

50,000 0 50,000 كمك به موسسه پژوهشي پيوند اعضا 67

6,000,000 1,000,000 5,000,000 اعتبارات موضوع ماده 16 قانون مديريت بحران كشور 68

155,000 155,000 0 اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي موضوع جز 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه 69

600,000 0 600,000 ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه - كمك 70

30,000 0 30,000 اتاق اصناف ايران- كمك 71

30,000 0 30,000 كمك به هزينه اشتراك گاز ديشموك، چاروسا، دشمن زياري، ممبي و سرآسياب 72

100,000 0 100,000 مركز آموزشي، درماني و پژوهشي كودكان زهرا مرداني آذري 73

1,500,000 1,500,000 0 اجراي فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري خوزستان 74

1,500,000 1,500,000 0 بازسازي زيرساختهاي مناطق مرزي و انسداد مرز- بازسازي مناطق زلزله زده كرمانشاه 75

1,000,000 1,000,000 0 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-بابت مشاركت در طرح هاي سرمايه گذاري با اولويت مناطق محروم- گسترش سوخت سبز 76

20,000 0 20,000 كمك به موسسه آموزش عالي حوزوي علوي 77

100,000 0 100,000 تهيه و تدوين قانون برنامه هفتم توسعه، لوايح، آيين نامهها و اسناد پشتيبان توسعه 78

500,000 0 500,000 كمك به آستانهاي مقدس 79



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1400

مبالغ به میلیون ريال

260

جمع کل تملک دارايی هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

780,541,963239,666,5251,020,208,488جمع کل طبقه بندي

100,000 0 100,000 شناسايي و مديريت اموال در خارج از كشور 80

100,000 0 100,000 كمك به توسعه و تقويت طب ايراني 81

1,000,000 1,000,000 0 سامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفيه خانه سنندج 82

100,000 100,000 0 ايجاد و راه اندازي بازارچه هاي صنايع دستي 83

1,000,000 1,000,000 0 ارتقا شاخص فضاهاي آموزشي در استانهاي: كرمان، هرمزگان، آذربايجان غربي و خوزستان 84

4,000,000 0 4,000,000

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور- اجراي قانون تسري فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و

انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صرفا در سقف اعتبارات

ابالغي براي كاركنان مشمول بندهاي 4 و 5 جدول قانون موصوف و مابقي بندها از محل  منابع موضوع بند (و) تبصره 2 اين قانون

85

500,000 0 500,000 افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي 86

50,000 0 50,000 يارانه احزاب 87

493,000,000 0 493,000,000 سود و كارمزد وام هاي داخلي و خارجي 600000

493,000,000 0 493,000,000 سود و كارمزد اوراق بهادار داخلي و وامهاي خارجي وتامين هزينه هاي انتشار و حق عامليت واگذاري اوراق بهادار 1

اختصاص اعتبار از محل اعتبار رديف27-530000 به فدراسيون هاي ورزشي به منظور هزينه كرد در ورزش همگاني در راستاي ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه كشور مجاز است.تعيين دستگاه اجرايي رديف هاي متفرقه مندرج در جدول فوق كه فاقد دستگاه مي باشند به عهده سازمان برنامه و بودجه

كشور مي باشد.تمامي اعتبارات رديف هاي مندرج در اين جدول توسط سازمان برنامه و بودجه كشور توزيع و پس از ابالغ اعتبار و مبادله موافقتنامه به هزينه گرفته خواهد شد.سقف مصارف اين قانون متناسب با تحقق رديف هاي با مقادير يك(1) اصالح مي گردد



جدول شماره ۱0-تصوير كالن بودجه استاني ۱400

مبالغ به میلیون ريال

26۱

عنوان استان كد استان

تملک دارايي های سرمايه ایهزينه ای

برآورد ۱400

جمععمومي اختصاصي

عملکرد

۱398

مصوب

۱399

برآورد ۱400

جمععمومي اختصاصي

عملکرد

۱398

مصوب

۱399

220,000,00011,632,500231,665,49232,113,875118,281,332175,000,0005,032,500185,435,691كل كشور 141,060,930 135,282,063

متفرقه

5,403,191

متفرقه

32,992

منابع

يارانه ای

0

2,861,631 90,509 2,679,006 2,279,699 538,568 4,868,991 208,041 4,660,950 3,043,000 2,913,753 استان مركزي 5192,116 00

4,528,851 156,399 4,247,475 3,853,083 1,044,850 8,894,793 359,151 8,535,642 5,530,000 5,864,583 استان گيالن 52124,977 00

5,278,102 206,124 4,926,488 4,046,176 1,281,161 12,169,064 479,256 11,689,808 7,364,000 7,418,233 استان مازندران 53145,490 00

5,597,480 129,265 5,313,674 4,634,452 1,284,511 9,519,264 293,865 9,225,399 5,881,000 5,453,564 استان آذربايجان شرقي 54154,541 00

8,827,775 173,685 8,523,006 6,064,226 1,680,906 8,911,975 400,885 8,508,640 5,520,300 5,204,964 استان آذربايجان غربي 55131,084 2,4500

4,337,884 90,217 4,158,235 3,293,001 0 7,742,553 204,973 7,536,300 4,940,200 4,728,104 استان كرمانشاه 5689,432 1,2800

27,522,785 219,661 27,087,790 14,986,110 4,237,958 12,357,996 509,649 11,848,347 7,650,000 7,224,104 استان خوزستان 57215,334 00

10,250,967 158,720 9,837,082 5,999,613 1,911,709 13,162,392 361,220 12,801,172 8,033,000 7,843,281 استان فارس 58255,165 00

9,158,289 155,733 8,864,601 6,911,474 1,873,439 10,125,234 360,337 9,764,897 6,442,000 5,928,397 استان كرمان 59137,955 00

9,237,266 274,884 8,628,432 6,508,188 0 13,279,504 637,596 12,638,178 7,921,500 7,757,074 استان خراسان رضوي 60333,950 3,7300

5,916,324 513,731 5,164,946 4,037,489 1,336,103 12,142,862 1,186,839 10,956,023 6,833,000 6,658,554 استان اصفهان 61237,647 00

6,409,910 39,393 6,267,712 3,624,965 1,107,500 6,278,127 90,917 6,187,210 3,818,000 3,592,989 استان هرمزگان 62102,805 00

12,107,071 117,214 11,932,027 3,835,289 2,380,405 7,677,474 271,646 7,390,578 4,969,300 4,665,204 استان سيستان و بلوچستان 6357,830 15,2500

5,516,307 68,011 5,371,586 3,638,188 952,309 6,322,804 155,039 6,166,915 3,947,800 3,823,077 استان كردستان 6476,710 8500

3,042,587 123,020 2,822,343 1,923,480 641,200 5,753,392 280,960 5,472,432 3,622,000 3,485,615 استان همدان 6597,224 00



جدول شماره ۱0-تصوير كالن بودجه استاني ۱400

مبالغ به میلیون ريال

262

عنوان استان كد استان

تملک دارايي های سرمايه ایهزينه ای

برآورد ۱400

جمععمومي اختصاصي

عملکرد

۱398

مصوب

۱399

برآورد ۱400

جمععمومي اختصاصي

عملکرد

۱398

مصوب

۱399

220,000,00011,632,500231,665,49232,113,875118,281,332175,000,0005,032,500185,435,691كل كشور 141,060,930 135,282,063

متفرقه

5,403,191

متفرقه

32,992

منابع

يارانه ای

0

5,224,864 68,473 5,078,779 3,335,111 1,023,773 6,801,496 159,137 6,642,359 4,186,000 3,933,310 استان لرستان 6677,612 00

3,781,361 14,318 3,749,323 2,241,151 737,127 5,093,942 32,802 5,060,708 3,151,400 2,870,178 استان ايالم 6717,720 4320

2,924,501 62,178 2,771,861 2,075,853 574,597 4,539,561 143,682 4,395,879 2,825,000 2,573,219 استان زنجان 6890,462 00

2,505,814 50,230 2,413,112 1,690,805 546,216 4,390,159 116,110 4,274,049 2,786,000 2,776,912 استان چهارمحال و بختياري 6942,472 00

4,150,757 17,011 4,105,276 3,306,091 968,330 4,558,673 39,279 4,519,394 2,899,000 2,853,904 استان كهگيلويه و بويراحمد 7028,470 00

2,034,522 27,308 1,953,549 1,718,225 838,724 4,288,194 63,352 4,224,842 2,709,000 2,674,968 استان سمنان 7153,665 00

2,915,082 185,319 2,651,031 1,959,650 479,032 5,397,739 424,371 4,973,368 3,126,000 2,897,892 استان يزد 7278,732 00

12,136,662 78,847 12,002,237 4,575,248 1,492,287 5,282,112 183,823 5,098,289 3,277,000 3,218,061 استان بوشهر 7355,578 00

8,337,259 1,329,968 4,827,713 6,366,794 1,944,050 17,407,729 3,087,692 14,320,037 9,523,000 8,968,207 استان تهران 742,179,578 00

3,006,262 75,657 2,880,225 2,317,766 644,455 5,611,122 175,313 5,435,809 3,325,000 3,095,007 استان اردبيل 7550,380 00

2,324,295 171,610 2,049,156 1,980,553 0 3,596,191 398,290 3,197,901 2,033,000 1,898,312 استان قم 76103,529 00

2,383,548 67,065 2,204,014 1,958,153 534,160 4,342,858 154,965 4,187,893 2,635,000 2,506,598 استان قزوين 77112,469 00

3,772,401 100,570 3,609,144 2,332,172 789,586 7,012,381 232,690 6,779,691 4,368,000 4,380,475 استان گلستان 7862,687 00

3,144,959 44,230 3,065,557 2,465,418 0 4,271,757 102,670 4,169,087 2,592,000 2,415,512 استان خراسان شمالي 7935,172 00

3,725,854 35,945 3,647,892 2,227,173 714,408 4,954,430 83,145 4,862,285 3,224,430 2,964,709 استان خراسان جنوبي 8042,017 9,0000



جدول شماره ۱0-تصوير كالن بودجه استاني ۱400

مبالغ به میلیون ريال

263

عنوان استان كد استان

تملک دارايي های سرمايه ایهزينه ای

برآورد ۱400

جمععمومي اختصاصي

عملکرد

۱398

مصوب

۱399

برآورد ۱400

جمععمومي اختصاصي

عملکرد

۱398

مصوب

۱399

220,000,00011,632,500231,665,49232,113,875118,281,332175,000,0005,032,500185,435,691كل كشور 141,060,930 135,282,063

متفرقه

5,403,191

متفرقه

32,992

منابع

يارانه ای

0

2,474,321 187,205 2,166,728 2,095,736 556,511 4,910,723 434,805 4,475,918 2,886,000 2,693,303 استان البرز 81120,388 00

49,017,995اعتبار طرح های استاني مندرج در پیوست شماره ۱



جدول شماره 10-1-اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها 1400

مبالغ به میلیون ريال

264

جمع کل اعتبارات

تملك دارائیهاي

سرمايه اي استان ها

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

جمع

دو سوم 3 درصد

حاصل از صادرات

نفت خام و گاز طبیعي

اعتبارات موضوع0.27

درصد مالیات بر ارزش

افزوده

تملك

دارايیهاي

سرمايه اي

استاني
نام استان کد استان

يك سوم 3 درصد

حاصل از صادرات

نفت خام و گاز طبیعي

24=1+2+35

اعتبارات استاني

موضوع رديف

اعتبارات ملي و

استاني ويژه

موضوع رديف

جمع کل

678=6+79=4+5+8 1

54,400,000147,800,000کل کشور 19,400,00027,200,000140,000,000140,000,000280,000,000455,000,000 74,000,000

3

7,257,006 4,578,000 2,278,000 2,300,000 0 323,7742,679,006 806,936 1,548,296 استان مركزي 51

15,027,475 10,780,000 5,364,000 5,416,000 0 609,4084,247,475 928,818 2,709,249 استان گيالن 52

17,346,488 12,420,000 6,180,000 6,240,000 0 743,8044,926,488 804,136 3,378,548 استان مازندران 53

15,569,674 10,256,000 5,106,000 5,150,000 0 733,1145,313,674 1,400,932 3,179,628 استان آذربايجان شرقي 54

20,743,006 12,220,000 6,090,000 6,130,000 0 890,2608,523,006 4,414,365 3,218,381 استان آذربايجان غربي 55

13,854,235 9,696,000 4,825,000 4,871,000 17,136 627,7264,141,099 1,563,482 1,949,891 استان كرمانشاه 56

44,057,790 16,970,000 9,130,000 7,840,000 15,691,408 1,490,66911,396,382 4,515,231 5,390,482 استان خوزستان 57

27,757,082 17,920,000 8,920,000 9,000,000 520,064 1,168,3999,317,018 4,410,168 3,738,451 استان فارس 58

26,819,601 17,955,000 8,935,000 9,020,000 0 974,4278,864,601 3,593,425 4,296,749 استان كرمان 59

21,888,432 13,260,000 6,600,000 6,660,000 25,296 917,9128,603,136 4,373,742 3,311,482 استان خراسان رضوي 60

14,814,946 9,650,000 4,800,000 4,850,000 0 708,6705,164,946 1,218,810 3,237,466 استان اصفهان 61

17,943,712 11,676,000 5,756,000 5,920,000 978,112 704,0905,289,600 2,345,178 2,240,332 استان هرمزگان 62

35,416,027 23,484,000 11,704,000 11,780,000 0 1,423,46511,932,027 5,718,644 4,789,918 استان سيستان و بلوچستان 63

16,276,586 10,905,000 5,495,000 5,410,000 0 668,9845,371,586 2,792,078 1,910,524 استان كردستان 64



جدول شماره 10-1-اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها 1400

مبالغ به میلیون ريال

265

جمع کل اعتبارات

تملك دارائیهاي

سرمايه اي استان ها

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

جمع

دو سوم 3 درصد

حاصل از صادرات

نفت خام و گاز طبیعي

اعتبارات موضوع0.27

درصد مالیات بر ارزش

افزوده

تملك

دارايیهاي

سرمايه اي

استاني
نام استان کد استان

يك سوم 3 درصد

حاصل از صادرات

نفت خام و گاز طبیعي

24=1+2+35

اعتبارات استاني

موضوع رديف

اعتبارات ملي و

استاني ويژه

موضوع رديف

جمع کل

678=6+79=4+5+8 1

54,400,000147,800,000کل کشور 19,400,00027,200,000140,000,000140,000,000280,000,000455,000,000 74,000,000

3

8,672,343 5,850,000 2,910,000 2,940,000 0 381,8332,822,343 1,008,684 1,431,826 استان همدان 65

17,322,779 12,244,000 6,092,000 6,152,000 13,872 696,4495,064,907 2,119,627 2,248,831 استان لرستان 66

8,770,323 5,021,000 2,510,000 2,511,000 930,784 380,3022,818,539 933,017 1,505,220 استان ايالم 67

6,723,861 3,952,000 1,967,000 1,985,000 0 296,2972,771,861 1,242,628 1,232,936 استان زنجان 68

6,813,112 4,400,000 2,190,000 2,210,000 0 329,8992,413,112 804,136 1,279,077 استان چهارمحال و بختياري 69

11,270,276 7,165,000 3,795,000 3,370,000 1,040,400 559,0053,064,876 857,377 1,648,494 استان كهگيلويه و بويراحمد 70

5,313,549 3,360,000 1,670,000 1,690,000 0 273,3841,953,549 446,932 1,233,233 استان سمنان 71

7,107,031 4,456,000 2,216,000 2,240,000 0 331,4302,651,031 752,300 1,567,301 استان يزد 72

17,513,237 5,511,000 2,491,000 3,020,000 7,981,296 749,9144,020,941 1,560,650 1,710,377 استان بوشهر 73

12,320,713 7,493,000 3,733,000 3,760,000 0 820,3594,827,713 29,426 3,977,928 استان تهران 74

8,215,225 5,335,000 2,655,000 2,680,000 0 363,5012,880,225 839,166 1,677,558 استان اردبيل 75

4,804,156 2,755,000 1,300,000 1,455,000 1,632 319,3002,047,524 44,833 1,683,391 استان قم 76

6,076,014 3,872,000 1,927,000 1,945,000 0 285,6062,204,014 589,799 1,328,609 استان قزوين 77

11,907,144 8,298,000 4,130,000 4,168,000 0 375,5143,609,144 1,501,813 1,731,817 استان گلستان 78



جدول شماره 10-1-اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها 1400

مبالغ به میلیون ريال

266

جمع کل اعتبارات

تملك دارائیهاي

سرمايه اي استان ها

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

جمع

دو سوم 3 درصد

حاصل از صادرات

نفت خام و گاز طبیعي

اعتبارات موضوع0.27

درصد مالیات بر ارزش

افزوده

تملك

دارايیهاي

سرمايه اي

استاني
نام استان کد استان

يك سوم 3 درصد

حاصل از صادرات

نفت خام و گاز طبیعي

24=1+2+35

اعتبارات استاني

موضوع رديف

اعتبارات ملي و

استاني ويژه

موضوع رديف

جمع کل

678=6+79=4+5+8 1

54,400,000147,800,000کل کشور 19,400,00027,200,000140,000,000140,000,000280,000,000455,000,000 74,000,000

3

9,584,557 6,519,000 3,244,000 3,275,000 0 404,7463,065,557 1,029,684 1,631,127 استان خراسان شمالي 79

10,313,892 6,666,000 3,334,000 3,332,000 0 461,2463,647,892 1,709,150 1,477,496 استان خراسان جنوبي 80

7,499,728 5,333,000 2,653,000 2,680,000 0 386,5132,166,728 44,833 1,735,382 استان البرز 81

در اجراي ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده 31 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابالغ اعتبارات  تفصيلي استان توسط سازمان برنامه و بودجه

كشور،توزيع اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي را به تفکيک فصل - برنامه- شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كميته برنامه ريزي شهرستان ابالغ نمايد. كميته برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته فهرست پروژه هاي اولويت دار را تصويب و

به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعالم نمايد.در صورت عدم رعايت اين قيد زماني ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابالغ اعتبار بر اساس سياستهاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.تامين اعتبار پروژه هاي ريلي از محل ستون ملي

اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات كشور و طرح هاي بخش گردشگري ، زير ساخت هاي شهرک ها و نواحي صنعتي ، زير ساخت شهركهاي كشاورزي و ارتقا خدمات هواشناسي از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن مجاز مي باشد. اعتبار طرح هاي مستمر، تعمير ،

تجهيز و پروژه هاي فراشهرستاني در قالب سطح استان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شورا تعيين مي شود. اعتبار بازارچه هاي مرزي و تکميل طرح هاي نيمه تمام تاميني و تربيتي در ستون تملک دارائيهاي سرمايه اي استاني منظور شده

است،سهم استان هاي مربوطه در دستورالعمل اجراي بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز به افزايش 10 درصد سقف هر اعتبار فصل مندرج در جدول 10-4 از محل كاهش اعتبار ساير فصول است.



جدول 2-10 - اعتبارات دستگاهها و رديف هاي متفرقه انتقالي به استانها در سال 1400
مبالغ به ميليون ريال
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تملک دارييهاي سرمايه اي هزينه اي

نام استان كد استان
اعتبارات بازارچه هاي مرزي

اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و

جرايم رانندگي جهت پرداخت به شهرداريها و دهياري هاي

كشور

32,9925,403,191كل كشور

92,116 0 استان مركزي 51

124,977 0 استان گيالن 52

145,490 0 استان مازندران 53

154,541 0 استان آذربايجان شرقي 54

131,084 2,450 استان آذربايجان غربي 55

89,432 1,280 استان كرمانشاه 56

215,334 0 استان خوزستان 57

255,165 0 استان فارس 58

137,955 0 استان كرمان 59

333,950 3,730 استان خراسان رضوي 60

237,647 0 استان اصفهان 61

102,805 0 استان هرمزگان 62

57,830 15,250 استان سيستان و بلوچستان 63

76,710 850 استان كردستان 64

97,224 0 استان همدان 65



جدول 2-10 - اعتبارات دستگاهها و رديف هاي متفرقه انتقالي به استانها در سال 1400
مبالغ به ميليون ريال
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تملک دارييهاي سرمايه اي هزينه اي

نام استان كد استان
اعتبارات بازارچه هاي مرزي

اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و

جرايم رانندگي جهت پرداخت به شهرداريها و دهياري هاي

كشور

32,9925,403,191كل كشور

77,612 0 استان لرستان 66

17,720 432 استان ايالم 67

90,462 0 استان زنجان 68

42,472 0 استان چهارمحال و بختياري 69

28,470 0 استان كهگيلويه و بويراحمد 70

53,665 0 استان سمنان 71

78,732 0 استان يزد 72

55,578 0 استان بوشهر 73

2,179,578 0 استان تهران 74

50,380 0 استان اردبيل 75

103,529 0 استان قم 76

112,469 0 استان قزوين 77

62,687 0 استان گلستان 78

35,172 0 استان خراسان شمالي 79

42,017 9,000 استان خراسان جنوبي 80



جدول 2-10 - اعتبارات دستگاهها و رديف هاي متفرقه انتقالي به استانها در سال 1400
مبالغ به ميليون ريال

269

تملک دارييهاي سرمايه اي هزينه اي

نام استان كد استان
اعتبارات بازارچه هاي مرزي

اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و

جرايم رانندگي جهت پرداخت به شهرداريها و دهياري هاي

كشور

32,9925,403,191كل كشور

120,388 0 استان البرز 81



جدول 3-10 - درآمدهاي اختصاصي استان ها به تفكيك اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي سال 1400

مبالغ به ميليون ريال

270

بهزيستي آموزش و پرورش

استان رديف
هزينه اي

تملك دارائيهاي

سرمايه اي
هزينه اي

تملك دارائيهاي

سرمايه اي

82,500جمع استان ها 4,950,000 11,550,00082,500

2,360 2,360 88,149 205,681 استان مركزي 51

4,335 4,335 152,064 354,816 استان گيالن 52

1,275 1,275 204,849 477,981 استان مازندران 53

5,815 5,815 123,450 288,050 استان آذربايجان شرقي 54

3,285 3,285 170,400 397,600 استان آذربايجان غربي 55

4,150 4,150 86,067 200,823 استان كرمانشاه 56

2,170 2,170 217,491 507,479 استان خوزستان 57

6,845 6,845 151,875 354,375 استان فارس 58

2,280 2,280 153,453 358,057 استان كرمان 59

2,850 2,850 272,034 634,746 استان خراسان رضوي 60

8,900 8,900 504,831 1,177,939 استان اصفهان 61

750 750 38,643 90,167 استان هرمزگان 62

1,390 1,390 115,824 270,256 استان سيستان و بلوچستان 63

2,740 2,740 65,271 152,299 استان كردستان 64

4,565 4,565 118,455 276,395 استان همدان 65

475 475 67,998 158,662 استان لرستان 66

455 455 13,863 32,347 استان ايالم 67



جدول 3-10 - درآمدهاي اختصاصي استان ها به تفكيك اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي سال 1400

مبالغ به ميليون ريال

271

بهزيستي آموزش و پرورش

استان رديف
هزينه اي

تملك دارائيهاي

سرمايه اي
هزينه اي

تملك دارائيهاي

سرمايه اي

82,500جمع استان ها 4,950,000 11,550,00082,500

1,050 1,050 61,128 142,632 استان زنجان 68

820 820 49,410 115,290 استان چهارمحال و بختياري 69

310 310 16,701 38,969 استان كهگيلويه و بويراحمد 70

275 275 27,033 63,077 استان سمنان 71

6,030 6,030 179,289 418,341 استان يزد 72

115 115 78,732 183,708 استان بوشهر 73

11,675 11,675 1,318,293 3,076,017 استان تهران 74

915 915 74,742 174,398 استان اردبيل 75

1,600 1,600 170,010 396,690 استان قم 76

1,140 1,140 65,925 153,825 استان قزوين 77

1,480 1,480 99,090 231,210 استان گلستان 78

400 400 43,830 102,270 استان خراسان شمالي 79

545 545 35,400 82,600 استان خراسان جنوبي 80

1,505 1,505 185,700 433,300 استان البرز 81



فرم 10 - 4 - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها به تفكيك فصل

فصل تحقيق

و توسعه در

امور سالمت

فصل مسكن
فصل منابع

آب

فصل خدمات

مالي و

مالياتي

فصل

حمايتي

فصل

پژوهشهاي

توسعه اي

فصل ورزش

و تفريحات

فصل

مديريت

پسماند

استان كد استان
فصل صنعت

و معدن
فصل رسانه

فصل توسعه

وخدمات

شهري،

روستايي و

عشايري

قصل تحقيق

و توسعه در

امور

اقتصادي

فصل انرژي

فصل حفظ

نظم وامنيت

عمومي

0 0 50842 0 29040 0 266298 3016 استان مركزي 5152566 26714 312292 0 81866 37055

0 0 194771 0 53119 0 522341 8853 استان گيالن 5226560 35413 558785 0 115092 92959

0 0 419222 0 90736 0 702594 0 استان مازندران 5375510 35303 815264 0 76399 41373

0 0 159437 0 101500 0 626562 1089 استان آذربايجان شرقي 54348496 0 442050 0 0 130686

0 0 505249 0 122102 0 851676 39624 استان آذربايجان غربي 55266659 109470 878310 0 89822 110948

0 0 79055 0 36384 0 624017 0 استان كرمانشاه 56139462 49268 414477 0 78562 129036

0 0 500000 0 250000 0 2114213 150000 استان خوزستان 571000000 150000 4335836 0 100000 300000

0 0 483967 0 97648 0 1012481 0 استان فارس 58177159 30381 1451966 0 36851 161324

0 0 674027 0 316230 0 845402 1467 استان كرمان 5969033 62350 777343 0 279554 153225

0 0 537626 0 157085 0 750761 10095 استان خراسان رضوي 60184594 117613 1197939 0 47624 118658

0 0 198307 0 77560 0 584555 3525 استان اصفهان 6128204 44950 736501 0 87256 68747

0 0 483681 0 39006 0 598772 0 استان هرمزگان 6293615 31205 831470 0 81914 78013

0 0 889654 0 136254 0 1355338 56104 استان سيستان و بلوچستان 63324603 128238 723067 0 440820 256606

0 0 86771 0 47328 0 652354 23665 استان كردستان 6447330 31553 410610 0 78882 67050

0 0 92010 0 35745 0 466002 16335 استان همدان 6597674 28319 398460 0 48837 35746

0 0 316892 0 43515 0 602017 744 استان لرستان 66108047 25316 666947 0 0 62725
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فرم 10 - 4 - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها به تفكيك فصل

فصل تحقيق

و توسعه در

امور سالمت

فصل مسكن
فصل منابع

آب

فصل خدمات

مالي و

مالياتي

فصل

حمايتي

فصل

پژوهشهاي

توسعه اي

فصل ورزش

و تفريحات

فصل

مديريت

پسماند

استان كد استان
فصل صنعت

و معدن
فصل رسانه

فصل توسعه

وخدمات

شهري،

روستايي و

عشايري

قصل تحقيق

و توسعه در

امور

اقتصادي

فصل انرژي

فصل حفظ

نظم وامنيت

عمومي

0 0 177376 0 41909 0 370723 0 استان ايالم 6747832 32405 271071 0 56361 86208

0 0 91951 0 20556 0 312937 0 استان زنجان 6821905 10593 321846 0 0 40743

0 0 49754 0 60357 0 270712 0 استان چهارمحال و بختياري 6924668 38884 226431 0 13335 80250

0 0 455697 0 55566 0 459646 10852 استان كهگيلويه و بويراحمد 7044509 46765 566214 0 25715 96632

0 0 133200 0 17642 0 230327 3528 استان سمنان 7135285 22053 219799 0 8821 39696

0 0 73758 0 60589 0 290702 3663 استان يزد 7239343 9061 299054 0 43287 81092

0 0 418474 0 111593 0 1011400 0 استان بوشهر 73134003 34873 1724221 0 209237 55295

0 0 330000 0 60001 0 703649 20000 استان تهران 74120000 10000 2566878 0 0 170000

0 0 10894 0 38541 0 526029 1236 استان اردبيل 755039 8651 334636 0 24718 52707

0 0 44304 0 18424 0 275065 3948 استان قم 76105283 7019 411831 0 19302 50009

0 0 117394 0 13044 0 230439 1304 استان قزوين 7739131 4348 260297 0 3478 27827

0 0 197260 0 18400 0 334419 553 استان گلستان 7835850 39023 484180 0 67150 36421

0 0 359042 0 46176 0 457995 797 استان خراسان شمالي 79110529 3590 197237 0 136539 10520

0 0 153527 0 49066 0 400350 0 استان خراسان جنوبي 8074770 36328 385094 0 191977 85638

0 0 87045 0 41054 0 387306 3570 استان البرز 8115750 9542 258388 0 31881 37000
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فرم 10 - 4 - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها به تفكيك فصل

فصل حمل و

نقل

فصل

بهداشت

فصل تحقيق

و توسعه در

امور مسكن ،

عمران

شهري و

روستايي

استان كد استان
فصل آب و

فاضالب

فصل حفاظت

از گونه هاي

زيستي

فصل تحقيق

و توسعه در

امور قضايي

فصل اداره

امورعمومي

فصل

توانبخشي

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور فرهنگ،

تربيت بدني

و گردشگري

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور محيط

زيست

فصل

بازرگاني
فصل دفاع

فصل آموزش

فني و حرفه

اي و مهارت

آموزي

فصل دين و

مذهب

528259 49120 0 استان مركزي 51260246 13961 0 255298 4136 0 0 862 24560 28610 37485

478075 53120 0 استان گيالن 52469221 62858 0 346076 17706 0 0 17706 36079 53120 53119

709926 45284 0 استان مازندران 53441896 37693 0 377612 13037 0 0 0 41827 80097 70578

1158516 166407 0 استان آذربايجان شرقي 54329329 23523 0 340548 1089 0 0 0 45806 19603 73184

1482458 294728 0 استان آذربايجان غربي 55804188 33684 0 103619 29473 0 0 17543 147364 113680 168416

759464 34667 3915 استان كرمانشاه 56291092 30196 0 237231 10909 23112 0 6055 26644 26146 103232

3000000 300000 200000 استان خوزستان 573000000 250000 0 1600000 100000 0 0 300000 370000 700000 600000

2105914 141002 0 استان فارس 581443580 32972 0 303491 6064 0 0 0 87349 115042 121536

1481719 367577 0 استان كرمان 59538326 115897 0 963871 30971 4075 0 0 79873 43115 242879

1434223 172384 0 استان خراسان رضوي 60880436 67422 0 286422 28111 0 0 74603 77647 230122 149250

720960 130443 0 استان اصفهان 61392209 40543 0 414415 4407 0 0 1763 44563 60814 75797

1029115 187231 0 استان هرمزگان 62663110 19504 0 259371 19501 0 0 0 70212 109218 101418

1441716 252469 24045 استان سيستان و بلوچستان 631186206 136254 0 419525 144270 0 0 198831 105086 92171 192357

867702 157764 2366 استان كردستان 64276087 9466 0 749530 0 0 0 55217 47460 39440 86770

245425 45266 2265 استان همدان 65198876 24419 0 182999 35747 2265 0 2132 29302 34009 69537

695852 48099 0 استان لرستان 66492203 36933 0 344181 9703 0 0 0 44039 75106 260901
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فرم 10 - 4 - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها به تفكيك فصل

فصل حمل و

نقل

فصل

بهداشت

فصل تحقيق

و توسعه در

امور مسكن ،

عمران

شهري و

روستايي

استان كد استان
فصل آب و

فاضالب

فصل حفاظت

از گونه هاي

زيستي

فصل تحقيق

و توسعه در

امور قضايي

فصل اداره

امورعمومي

فصل

توانبخشي

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور فرهنگ،

تربيت بدني

و گردشگري

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور محيط

زيست

فصل

بازرگاني
فصل دفاع

فصل آموزش

فني و حرفه

اي و مهارت

آموزي

فصل دين و

مذهب

563653 57601 0 استان ايالم 67266840 35506 0 443442 0 0 0 59849 53492 33181 129466

505909 44481 0 استان زنجان 68405158 18335 0 95660 857 0 0 0 24857 55207 39990

330574 42329 0 استان چهارمحال و بختياري 69275872 32987 0 181091 6127 0 0 0 20832 30178 75717

454603 87422 0 استان كهگيلويه و بويراحمد 70327776 46983 0 280081 8534 0 0 0 35463 25839 130799

228422 57338 0 استان سمنان 7199680 17642 0 219048 5298 0 0 0 22053 48516 38813

189639 40311 3762 استان يزد 72154763 33036 0 413155 16248 0 0 1366 23196 47451 75885

2744429 578035 0 استان بوشهر 731118739 20924 0 281386 27895 0 0 6975 113821 139492 118569

440436 152000 0 استان تهران 74190000 100000 0 242173 20000 0 0 0 40074 90000 100000

503649 5712 0 استان اردبيل 75466330 31899 0 403628 3305 0 0 0 26965 34341 56843

244618 75453 0 استان قم 76140815 3553 0 110272 13164 0 0 1403 22987 9124 32550

279570 60871 4348 استان قزوين 77243483 23479 0 208699 60877 0 0 0 27883 34784 34783

295768 11299 4767 استان گلستان 78349364 27657 0 305091 6047 0 0 0 42632 110380 78962

340421 42124 0 استان خراسان شمالي 79170324 20840 0 83646 0 0 0 0 26608 10592 7715

331179 64681 0 استان خراسان جنوبي 80320829 53555 0 130408 1151 0 0 85381 32083 74520 64427

202038 9500 6000 استان البرز 8159469 16689 0 453748 19770 0 0 6000 18500 38725 52120
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فرم 10 - 4 - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها به تفكيك فصل

جمع فصول
فصل امداد و

نجات

فصل فرهنگ

و هنر

فصل منابع

كشاورزي و

طبيعي

فصل اداره

امور قضايي

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور خدمات

عمومي

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور رفاه

اجتماعي

فصل آموزش

و پرورش

عمومي

فصل صنايع

دستي

فصل

گردشگري

فصل ميراث

فرهنگي
فصل درمان

فصل كاهش

آلودگي
استان كد استان

2771122 12495 145437 253178 36193 4740 0 159563 5170 5170 9996 29299 7066 استان مركزي 51

4372452 22133 200083 301009 115092 35413 0 233726 13280 13280 53119 61972 8853 استان گيالن 52

5071978 26015 80310 345792 33774 15465 0 360135 6399 6399 35329 28441 978 استان مازندران 53

5468215 0 282134 336299 115004 0 0 441980 13069 13069 130686 28751 0 استان آذربايجان شرقي 54

8654090 82805 259219 596474 119294 30175 0 843692 15515 15515 115084 252624 25637 استان آذربايجان غربي 55

4247667 23112 208005 384441 17334 18856 0 202025 15583 15583 195584 46224 4266 استان كرمانشاه 56

27303124 100000 1041000 2500000 300000 670000 20000 1512075 150000 150000 1000000 490000 0 استان خوزستان 57

10092247 95702 369438 637413 103617 14903 0 589437 25177 25177 97958 245442 8031 استان فارس 58

9002556 120624 270221 758873 160561 2445 0 369679 23636 23636 14426 145341 7498 استان كرمان 59

8962382 39686 465416 882158 104772 23812 0 461430 23057 23057 80187 206217 24257 استان خراسان رضوي 60

5402593 47594 371375 378989 147055 15986 1763 402613 5288 5288 8814 203596 0 استان اصفهان 61

6370517 15603 300350 382266 58509 4681 0 608501 23404 23404 124821 93616 11702 استان هرمزگان 62

11989857 188350 470893 1146131 121826 32060 0 992817 56104 56104 241622 152284 16030 استان سيستان و بلوچستان 63

5448296 6311 315528 709939 39441 3155 0 378633 31553 31553 118323 39441 5522 استان كردستان 64

2919567 12208 96835 286987 37910 2265 1135 206912 18754 18754 41689 45266 16335 استان همدان 65

5156391 7695 199797 560683 59744 17537 0 203557 20344 20344 68199 50465 3298 استان لرستان 66
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فرم 10 - 4 - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها به تفكيك فصل

جمع فصول
فصل امداد و

نجات

فصل فرهنگ

و هنر

فصل منابع

كشاورزي و

طبيعي

فصل اداره

امور قضايي

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور خدمات

عمومي

فصل تحقيق

وتوسعه در

امور رفاه

اجتماعي

فصل آموزش

و پرورش

عمومي

فصل صنايع

دستي

فصل

گردشگري

فصل ميراث

فرهنگي
فصل درمان

فصل كاهش

آلودگي
استان كد استان

3767043 21164 193425 334132 66904 15505 0 197976 3023 3023 133343 39538 12559 استان ايالم 67

2862323 815 149565 217337 4889 6112 0 441412 1630 1630 1385 9778 9778 استان زنجان 68

2455584 31815 196509 120890 69424 1945 0 230520 7783 7783 10420 9491 3406 استان چهارمحال و بختياري 69

4133746 34993 289787 242937 62942 10906 0 234868 17104 17104 38522 32554 2692 استان كهگيلويه و بويراحمد 70

2007214 8821 66158 216120 22053 6175 0 125610 7057 7057 39696 26463 2205 استان سمنان 71

2729763 15141 124039 209252 23569 22337 0 284851 24433 24433 13760 20446 0 استان يزد 72

12057815 69746 751729 623889 116300 20924 0 1120595 20924 20924 209237 109512 26107 استان بوشهر 73

7007291 30000 334518 435764 40000 15000 0 562798 15000 15000 14000 105000 50000 استان تهران 74

2930605 8496 15232 153855 28275 56389 0 66305 6720 6720 25245 18850 2982 استان اردبيل 75

2152685 7019 121742 153416 29479 5391 0 180625 2193 2193 36849 8773 4387 استان قم 76

2316483 8696 121741 130435 45219 6957 0 200004 3478 3478 15652 54783 4348 استان قزوين 77

3671831 58585 110972 597652 12984 4257 0 173090 19660 19660 79405 139688 383 استان گلستان 78

3100729 5186 215954 743869 19401 2790 0 61417 1574 1574 13130 5101 0 استان خراسان شمالي 79

3689909 46778 167868 415771 21472 4341 0 265685 22404 22404 102721 64166 11656 استان خراسان جنوبي 80

2287116 8105 126316 150284 52000 8000 1474 110049 6787 6787 11266 30542 15788 استان البرز 81
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مصارف منابع

10,783,415,268 هزینه ها 11,388,058,002 درآمدها
72,128,306 مالیات 43,616,114 اعتبارات هزینه اي
94,026,750 50 % سود ویژه 231,614,306 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
59,441,093 844,146,005 سود سهام تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
762,338 سایر حسابهاي تخصیص سود 617,946,253 وامهاي خارجی
664,466,030 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 533,535,001 داراییهاي جاري
205,726,900 1,960,654,781 بازپرداخت وامهاي خارجی سایر دریافتها
8,148,627 وجوه اداره شده
866,232,106  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
3,220,134,065 هزینه هاي سرمایه اي
61,685,892 افزایش داراییهاي جاري
16,036,167,375 جمع
416,596,913 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

15,619,570,462 جمع کل 15,619,570,462 جمع کل
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مبالغ به میلیون ریال

جدول شماره 11-خالصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1400



مصارف منابع

8,494,255,334 هزینه ها 9,437,058,944 درآمدها
61,816,775 مالیات 43,616,114 اعتبارات هزینه اي
73,003,688 50 % سود ویژه 231,614,306 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
59,338,690 838,446,005 سود سهام تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
554,488 سایر حسابهاي تخصیص سود 617,946,253 وامهاي خارجی
658,366,030 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 148,838,001 داراییهاي جاري
205,726,900 1,911,136,305 بازپرداخت وامهاي خارجی سایر دریافتها
7,148,627 وجوه اداره شده
865,232,106  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
3,098,509,242 هزینه هاي سرمایه اي
61,685,892 افزایش داراییهاي جاري
13,585,637,772 جمع
356,981,844 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

13,228,655,928 جمع کل 13,228,655,928 جمع کل
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مبالغ به میلیون ریال

جدول شماره 1-11 بودجه شرکت هاي دولتی 1400



مصارف منابع

2,179,153,002 هزینه ها 1,840,026,002 درآمدها
10,270,000 مالیات 0 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
20,540,000 50 % سود ویژه 0 تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
58,250 0 سود سهام وامهاي خارجی
207,850 سایر حسابهاي تخصیص سود 384,697,000 داراییهاي جاري
0 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 35,729,663 سایر دریافتها
0  بازپرداخت وامهاي خارجی
0 وجوه اداره شده
0  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
73,659,693 هزینه هاي سرمایه اي
0 افزایش داراییهاي جاري
2,283,888,795 جمع
23,436,130 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

2,260,452,665 جمع کل 2,260,452,665 جمع کل
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جدول شماره 2_11 بودجه بانک ها 1400
مبالغ به میلیون ریال



مصارف منابع

110,006,932 هزینه ها 110,973,056 درآمدها
41,531 مالیات 0 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
483,062 50 % سود ویژه 5,700,000 تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
44,153 0 سود سهام وامهاي خارجی
0 سایر حسابهاي تخصیص سود 0 داراییهاي جاري
6,100,000 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 13,788,813 سایر دریافتها
0  بازپرداخت وامهاي خارجی
1,000,000 وجوه اداره شده
1,000,000  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
47,965,130 هزینه هاي سرمایه اي
0 افزایش داراییهاي جاري
166,640,808 جمع
36,178,939 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

130,461,869 جمع کل 130,461,869 جمع کل
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جدول شماره 3_11 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1400
مبالغ به میلیون ریال



موضوع ردیف
احداث آزادراه ها با رعایت قانون احداث پروژه هاي عمرانی بخش راه و ترابري از طریق مشارکت 1

احداث نیروگاه هاي حرارتی 2
احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر 3

اجراي پروژه هاي تکمیلی نیروگاه هاي آبی و تلمبه ذخیره اي 4
ایجاد فراسامانه ملی هوشمند برق 5

طرح هاي بهینه سازي تولید و مصرف انرژي و کاهش تلفات 6
توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 7

طرح هاي احداث قطار حومه اي 8
احداث تصفیه خانه و شبکه هاي فاضالب شهري 9

احداث مجتمع هاي خدماتی و جایگاه هاي سوخت بین راهی 10
طرح هاي افزایش حمل و نقل بار و مسافر توسط شبکه ریلی 11

احداث تأسیسات آب شیرین کن و تأمین آب شرب 12
طرح هاي تولید برق و حرارت با دستگاه هاي زباله سوز 13

احداث مراکز و پایانه هاي حمل و نقل ترکیبی و بنادر خشک 14
طرح هاي تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي( احداث سدها، بندها، آب بندان ها) 15

پروژه هاي آبرسانی به شهرها، مجتمع هاي روستایی، واحدهاي صنعتی 16
طرح هاي تأمین آب و احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی 17

طرح هاي استفاده از آب هاي غیرمتعارف(پساب ها، آب هاي لب شور) 18
طرح هاي مرمت و بازسازي تأسیسات آبی 19

صنایع نوین 20
احداث زیرساخت هاي شهرك هاي صنعتی 21

زیرساخت ها و راه اندازي معادن 22
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جدول شماره 12-طرح هاي قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی 1400



محل تامین جمع تملک دارایی هاي 
سرمایه اي هزینه اي شرح ردیف

بخشی از اعتبارات هزینه عمومی برنامه هاي 1902001000 و 1903001000 ذیل 
ردیف 129600 و برنامه هاي 1903055000، 1903056000 و 1903057000 

ذیل ردیف 131500 جدول شماره 7
22,600,000 0 22,600,000 ایجاد خود اتکایی براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی 

(موضوع بند 1 ماده 29) 1

بخشی از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8 6,000,000 0 6,000,000
اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی هاي فراگیر 
ملی به منظور فقرزدایی و ارائه تسهیالت براي تقویت تعاونی ها(موضوع بند 2 ماده 

(29
2

اعتبارات جزء 1 و 12 سرفصل 550000 جدول شماره 9 7,000,000 6,800,000 200,000 ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته (موضوع بند 3 ماده 
(29 3

بخشی از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8 7,000,000 0 7,000,000

اعطاي تسهیالت(وجوه اداره شده)براي تقویت تعاونی ها و نوسازي و بهسازي بنگاه 
هاي اقتصادي غیردولتی با اولویت بنگاه هاي واگذار شده و نیز براي سرمایه گذاري 
بخش هاي غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک 

تعاون(موضوع بند 4 ماده 29)

4

اعتبارات اجزاء 28 و 76 سرفصل 550000 جدول شماره 9 3,500,000 3,500,000 0 مشارکت هاي دولتی با بخش هاي غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه 
اقتصادي مناطق کمتر توسعه یافته (موضوع بند 5 ماده 29) 5

بخشی از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8 500,000 500,000 0 تکمیل طرح هاي نیمه تمام شرکت هاي دولتی (موضوع بند 6 ماده 29) 6

بخشی از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8 200,000 0 200,000 ایفاي وظایف حاکمیتی دولت در حوزه هاي نوین با فن آوري پیشرفته و پرخطر 
(موضوع بند 7 ماده 29) 7

بخشی از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8 200,000 0 200,000 بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده سازي بنگاه ها براي واگذاري 
(موضوع بند 8 ماده 29) 8

47,000,000 10,800,000 36,200,000 جمع کل
در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده براي واگذاري شرکت هاي دولتی، اعتبارات موضوع این جدول از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور قابل تامین خواهد بود.
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جدول شماره 13-اعتبارات موضوع ماده(29) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (44) قانون اساسی سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



عنوان پروژه استان ردیف
شبکه حمل و نقل ریلی مسافري حومه اي کالنشهر تهران تهران 1
قطار حومه اي تهران - پاکدشت ، شریف آباد - گرمسار تهران 2

قطار حومه اي  کالنشهرها به شهرهاي  جدید (شهرهاي جدید صدرا، سهند و شیرین شهر) - 3
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جدول شماره 15- مطالعه و احداث قطارهاي حومه اي جدید موضوع جزء 4 ردیف 550000 جدول شماره (9) سال 1400



٢٨٥

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال) عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف
٢,٦٤٠,٠٠٠ الف-عوارض خروج برای هر نفر
١,٣٢٠,٠٠٠ ب-عوارض خروج زائرین حج تمتع, عمره
٤٥٠,٠٠٠ عوارض خروج هوایی

١٥٠,٠٠٠ عوارض خروج زمینی و دریایی

عوارض خروج زائرین عتبات عالیات ( زائران 
اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که 
از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور 
خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف 

می باشند.)

درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از 
مرزهای کشور  موضوع ردیف ١١٠٥٠٤

ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ٥٠ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ١٠٠درصد افزایش خواهد یافت.
مبلغ هشت صد هزار(٨٠٠,٠٠٠) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص مییابد.

١

١,٢٥٠,٠٠٠ تعرفه صدور,تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین درآمد حاصل از صدور, تعویض و تمدید گذرنامه  
موضوع ردیف ١٤٠١١٣ ٢

١,٥٠٠,٠٠٠ واگذاری و تعویض پالک خودرو (اعم از نصب و فک)
٥٠٠,٠٠٠ واگذاری و تعویض پالک موتورسیکلت (اعم از نصب و فک)

درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پالک وسائط 
نقلیه موضوع ردیف ١٤٠١١٤ ٣

٥٠٠,٠٠٠ صدور گواهینامه رانندگی هوشمند درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند 
موضوع ردیف ١٤٠١٥١ ٤

٢٥٠,٠٠٠ تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه 
موضوع ردیف ١٤٠١٥٢ ٥

١٥٠,٠٠٠ هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی
٦٠٠,٠٠٠ هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی

درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف 
١٤٠١٥٤ ٦

١٥,٠٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت دکترای تخصصی
١٢,٥٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت دکترای حرفهای
١٢,٥٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد

درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم 
مشموالن وظیفه  از خدمت سربازی موضوع 

٧



٢٨٦

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٥,٠٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت کارشناسی
ردیف ١٤٠١٥٥

٥,٠٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت فوق دیپلم
٢,٥٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت دیپلم
٢,٠٠٠,٠٠٠ افراد با تحصیالت زیردیپلم

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور
٣٠٠,٠٠٠ مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)و سازمان بهزیستی

٢,٠٠٠,٠٠٠ معافیت های پزشکی

درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم 
مشموالن وظیفه  از خدمت سربازی موضوع 

ردیف ١٤٠١٥٥
ادامه ٧

٢٥٠,٠٠٠ معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره  خدمت سربازی برای بار اول

٣٠٠,٠٠٠ معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره  خدمت سربازی  برای نوبتهای  بعدی
٣٠٠,٠٠٠ معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره  خدمت سربازی شورای عالی پزشکی
٥٠٠,٠٠٠ صدور پروانه گذر مرزی - حداقل
١,٠٠٠,٠٠٠ صدور پروانه گذر مرزی - حداکثر
٤٠٠,٠٠٠ صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت

درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف 
١٤٠١٥٧ ٨

٥٠٠,٠٠٠ هر کارت
درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات 

وسائط نقلیه موضوع ردیف ١٤٠١٦٣ ٩

٥٠٠,٠٠٠ صدور, تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند
درآمد حاصل از صدور, تعویض و تبدیل کارت 

پایان خدمت عادی و معافیت  به هوشمند 
موضوع ردیف ١٤٠٢٠٩

١٠

٢,٠٠٠,٠٠٠ هرنفر- روزانه درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت 
غیر مجاز اتباع خارجی موضوع ردیف١٥٠١١٢ ١١



٢٨٧

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

تعرفه های بازارچه های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده ٥ ساماندهی مبادالت مرزی همان استان برسد موضوع ردیف ١٤٠١١٥ ١٢

٥٠٠,٠٠٠ صدورکارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
٣٠٠,٠٠٠ برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه
٥٠٠,٠٠٠ صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
٤٠٠,٠٠٠ صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه

٢,٠٠٠,٠٠٠ صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله
٣,٥٠٠,٠٠٠ صدور و تمدید پروانه اقامت تا ٣ سال
٥٠٠,٠٠٠ تمدید روادید تا ٣٠ روز
١,٠٠٠,٠٠٠ تمدید روادید از ٣٠ روز تا ٩٠ روز

٤٠٠,٠٠٠ خروج و مراجعت و روادید خروج

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع 
ردیف ١٤٠١٢٠ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان 

و طالب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از 
پایان سال ١٣٩٠  با اتباع ایرانی ازدواج 

نمودهاند, نمیشود,)

١٣

٤٠٠,٠٠٠ ارائه خدمات تحصیل تابعیت, ترک تابعیت , بقاء در تابعیت پدر
٢٠٠,٠٠٠ سایر خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طالق

٦,٠٠٠,٠٠٠ صدور پروانه کار اتباع خارجی

٤,٢٠٠,٠٠٠ تمدید پروانه کار اتباع خارجی

٧,٠٠٠,٠٠٠ صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله

٥,٠٠٠,٠٠٠ تمدید پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع 
ردیف ١٤٠١٢٠ ١٤

١٠٠٫٠٠٠ به ازاء هر کارگر
درآمد حاصل جهت تکمیل, توسعه, تعمیر و 

نگهداری مجموعه های ورزشی کارگران موضوع 
ردیف ١٦٠١٧١

١٥

١٥٠,٠٠٠ صدور کارت بهداشتی محل های کسب درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع  ١٦



٢٨٨

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٥٠,٠٠٠ آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محل های کسب ردیف ١٤٠١٢٠ – سازمان بهزیستی

٩٧.٥٠٠.٠٠٠
ثبت هر منبع خارجی تولید کننده مواداولیه، بسته بندی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، 

بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی

٤٦.٠٠٠.٠٠٠
اصالح و تمدید هر منبع خارجی تولید کننده مواداولیه، بسته بندی و فرآورده های خوراکی،آشامیدنی، 
آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک وتجهیزات وملزومات پزشکی و ملزومات دارویی

٩٧.٥٠٠.٠٠٠ صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی،مواد اولیه ملزومات دارویی وداروهای طبیعی

٤٦.٠٠٠.٠٠٠ صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی،مواد اولیه ملزومات دارویی وداروهای طبیعی

درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن 
موضوع ردیف ١٤٠١٢١ ١٧

٧٥٠,٠٠٠ هزینه ثبت نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزشعالی
درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت 

علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 
موضوع ردیف ١٤٠١٤٧

١٨

٥٠٠,٠٠٠ ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)

٦٠٠,٠٠٠ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

١,٠٠٠,٠٠٠ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

١,٥٠٠,٠٠٠ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

٤٠٠,٠٠٠ تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و,,,)

٣٠٠,٠٠٠ فعال سازی امضاء الکترونیک

درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند 
ملی موضوع ردیف ١٤٠١٤٩ ١٩

٣٠٠,٠٠٠ ثبت والدت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه

٣٥٠,٠٠٠ ثبت والدت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه
٥٥٠,٠٠٠ ثبت والدت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه

٢,٤٠٠,٠٠٠ تنظیم سند هویتی ناشی از احکام مراجع قضائی
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی 

موضوع ردیف ١٤٠١١٦
٢٠



٢٨٩

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٢,٤٠٠,٠٠٠ اجرای احکام  کمیسیون تشخیص سن

١,٥٠٠,٠٠٠ تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ٤و ٥ و ٦ ماده ٩٧٦و ٩٧٩ ق,م و 
همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت

٣٠٠,٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد
١,٢٥٠,٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ٣٢ و ٣٣ قانون ثبت احوال

٥٠٠,٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولین تبصره ٢ ماده ١ قانون تخلفات , 
جرایم و مجازاتهای مربوط به استناد سجلی و شناسنامه مصوب ٧٠/٥/١٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام

١,٠٠٠,٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم)
٣,٠٠٠,٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن)
٣,٠٠٠,٠٠٠ تغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول)با تجویز سازمان
٣,٥٠٠,٠٠٠ تغییر نام  (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی
٣,٠٠٠,٠٠٠ تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه
١٥٠,٠٠٠ تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ٤١(فرزندان زیر ١٨ سال )
٣٠٠,٠٠٠ تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی

١٠٠,٠٠٠ صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات, وفات و تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعالم 
مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امام خمینی 

١٥٠,٠٠٠ تأیید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی

١٠,٠٠٠
پاسخ به استعالمات دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر 

رکورد

٢,٠٠٠
پاسخ به استعالم الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی  برای شرکتها، بانکها، بیمهها، 

شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر 
الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +١٠ و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های 

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی 
موضوع ردیف ١٤٠١١٦ ادامه ٢٠



٢٩٠

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
بورس و ... به استثناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فوالد

٨,٠٠٠
نمایش عکس اشخاص در سامانه استعالم الکترونیکی به ازای هر مورد  برای شرکتها، بانکها، بیمهها، 
شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر خدمات 

شهر، دفاتر پلیس +١٠ و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و ...
١٠٠,٠٠٠ تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال
٧٥٠,٠٠٠ صدور گواهی تجرد
٧٥٠,٠٠٠ صدور گواهی ازدواج و طالق
٤٠٠,٠٠٠ ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرار نامه زوجیت
١٠٠,٠٠٠ انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن)
٢٠٠,٠٠٠ انتقال واقعه طالق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن)
٣٠٠,٠٠٠ صدور گواهی والدت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان)
٧٠٠,٠٠٠ صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور
٧٠٠،٠٠٠ اجرای احکام مراجع قضایی دراسناد هویتی 

٥٠٠,٠٠٠ ثبت والدت و فوت اتباع خارجی با صدور گواهی

٥٠٠,٠٠٠ درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختالف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور
٣,٠٠٠,٠٠٠ اجرای احکام قضائی مبنی بر فعال سازی موقت اسناد راکد

٧٥٠,٠٠٠ درخواست رسیدگی از کمسیون تشخیص سن

٥٠٠,٠٠٠ تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال

٥٠٠,٠٠٠ الصاق عکس به گواهی والدت اتباع خارجی
١,٠٠٠,٠٠٠ تشکیل پرونده اسناد راکد (باستثناء عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و ...)
١٠٠,٠٠٠ ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی
٥٠,٠٠٠ تحویل مدارک مکشوفه

درآمد حاصل ازارائه خدمات الکترونیکی 
موضوع ردیف ١٤٠١١٦

ادامه ٢٠



٢٩١

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
١,٠٠٠,٠٠٠ تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده٤٥ قانون ثبت احوال)
٣٠٠,٠٠٠ صدور گواهی یک بار خروج از کشور
٢,٠٠٠ ارائه اطالعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

٣,٠٠٠,٠٠٠ صدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست
٢,٠٠٠,٠٠٠ تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

٤,٠٠٠,٠٠٠ صدور  پروانه دفاتر پیشخوان و پست

٣,٠٠٠,٠٠٠ تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست

١,٥٠٠,٠٠٠ فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه)

١,٠٠٠,٠٠٠ فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (تمدید،تغییر نام)

٢,٠٠٠,٠٠٠ فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست

١,٥٠٠,٠٠٠ فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه)
١,٠٠٠,٠٠٠ فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (تمدید،تغییرنام)

٢,٠٠٠,٠٠٠ فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

١,٥٠٠,٠٠٠ فعالسازی مجدد هرتوکن(VPN, مدیر فنی) به دلیل خرابی

٥.٠٠٠.٠٠٠ تشکیل پرونده متقاضیان استعالم

١.٠٠٠ سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس کارت هوشمند ملی(حضوری و نیمه حضوری)

٥.٠٠٠ سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی ( تا سطح اعتماد ٢)

١٠.٠٠٠ سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی ( تا سطح اعتماد ٣)

درآمد حاصل ازارائه خدمات الکترونیکی 
موضوع ردیف ١٤٠١١٦ ادامه ٢٠



٢٩٢

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

١٠.٠٠٠ سرویس امضای الکترونیکی

١,٠٠٠,٠٠٠
فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق(به استثناء استعالم مراجع 

قضائی)

٤٠,٠٠٠

حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (در بخش اسناد)  و انجام گواهی هر 
امضاء، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معامالت و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته 

میشود- موضوع ماده ١٢٤ قانون ثبت و ماده ١٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت

٣٠,٠٠٠ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ١٢٩ و ١٣٠ قانون ثبت به ازای 
هر صفحه

درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور ردیف ١٤٠١١١

٢١

موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی عالوه بر حق الثبت مندرج در مواد ١٢٣ و ١٢٤ اصالحی قانون ثبت مقرر در 
ماده(١٠) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (١) مصوب ١٣٨٤ با اصالحات و الحاقات بعدی

درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج 
در اسناد رسمی ردیف ١٦٠١٠٨ ٢٢

٤٠٠,٠٠٠ پاسخ الکترونیک به استعالمات بانک جامع(عالوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری

١٥٠,٠٠٠ پاسخ الکترونیک به استعالمات بانک جامع(عالوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهری

درآمد حاصل از افزایش پاسخ الکترونیک به 
استعالمات و اعالم وضعیت امالک از بانک جامع 

اطالعات ردیف ١٤٠١٦٧
٢٣

١٠٠.٠٠٠ استعالمات ازسامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری

٧٥٠ هزینه تفکیک موضوع ماده (١٥٠) الحاقی مصوب ١٣٥١/١٠/١٨ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال
درآمد حاصل از تفکیک ردیف ١٦٠١٣٨ ٢٤

٢.٠٠٠ ثبت ملک در دفتر امالک موضوع ماده (١١٩) قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ١٣١٠/١٢/٢٦  به ازای هر 
ده هزار ریال

درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار 

٢٥



٢٩٣

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

١٥٠,٠٠٠
پاسخ به استعالمات و اعالم وضعیت  امالک - برای پاسخ به استعالم برای امالک ثبت شده به ازای هر 

سند و امالک جاری به ازای هر پالک ثبتی

٤٠٠,٠٠٠
فروش نقشه کاداستر ( به استثناء استعالم مراجع قضائی) - به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری 

(کاداستر)

٣,٠٠٠,٠٠٠ واگذاری نقشه کاداستر ( به استثناء استعالم مراجع قضائی ) - به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار

٤٠.٠٠٠
حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و اقاله معامالت (در بخش امالک) - 

موضوع ماده ١٢٤ قانون ثبت و ماده ١٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ردیف ١٦٠١٥٧

درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار 
ردیف ١٦٠١٥٧

ادامه ٢٥

١,٠٠٠,٠٠٠ صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ) درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت 
(صدور سند تک برگ کاداستری) ردیف ١٤٠١٤١ ٢٦

١٥٠,٠٠٠ هزینه صدورالکترونیکی گواهی ها, اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق به ازای 
هرسند عالوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج)

درآمد حاصل ازصدورالکترونیکی گواهی ها, 
اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و 

طالق ردیف ١٤٠١٦٦
٢٧

٢٠,٠٠٠ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیاتهای حل اختالف موضوع قانون کار 
برای هر برگ

از ٣,٣٠٠,٠٠٠ تا 
٣٣,٠٠٠,٠٠٠

درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع 
تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد,

از ٣٣.٠٠٠،٠٠٠ تا 
٩٩,٠٠٠,٠٠٠

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس 
باشد وبه اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود,

از ٩٩,٠٠٠,٠٠٠ تا 
٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین 
حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود,

١٠٠,٠٠٠ تقدیم شکایت کیفری(افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این 
هزینه معاف هستند)

تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف 
درآمدی ١٤٠١٠١

٢٨



٢٩٤

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٣٠٠,٠٠٠ تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

٣٠٠,٠٠٠ هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

٣٠٠,٠٠٠ هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

٣٠٠,٠٠٠ هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد

٣٠٠,٠٠٠ هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:

٨,٠٠٠,٠٠٠ پروانه وکالت پایه (١)

٥.٠٠٠.٠٠٠ پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان درهر مورد

٨٥٠,٠٠٠ پروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی مقیم در سایر شهرستانها

٦٠٠,٠٠٠ پروانه وکالت اتفاقی

٥٠٠.٠٠٠ کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد

٢.٢٥٠.٠٠٠ کارشناسان رسمی از صفر تا ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال تمام درآمد

٣.٥٠٠.٠٠٠ کارشناسان رسمی از ١٠٠.٠٠٠.٠٠١ تا ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ تمام درآمد

٥.٠٠٠.٠٠٠ کارشناسان رسمی مازاد بر ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان

٤٠٠,٠٠٠ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدید نظر

تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف 
درآمدی ١٤٠١٠١ ادامه ٢٨



٢٩٥

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

از ٤٠٠,٠٠٠ تا ١,٨٠٠,٠٠٠ 
طبق بخشنامه رئیس 

قوه قضاییه

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی , درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی 
بسته به نوع دعوی

هزینه دادرسی موضوع بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

دو ونیم درصد ارزش 
خواسته در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال

سه ونیم درصد ارزش 
خواسته در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال

چهار و نیم درصد 
ارزش خواسته در مرحله تجدیدنظر

پنج و نیم  درصد 
ارزش خواسته در مرحله فرجامخواهی

١,٥٠٠,٠٠٠ هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
٣٠٠,٠٠٠ هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی
٣٠٠,٠٠٠ هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

١٥,٠٠٠ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی

٥٠,٠٠٠ هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی
١٠٠,٠٠٠ هزینه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بالمحل :

٦٠,٠٠٠ تا مبلغ یک میلیون (١٠٠٠٠٠٠) ریال
٣٠٠,٠٠٠ نسبت به مازاد تا ده میلیون (١٠٠٠٠٠٠٠) ریال

تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف 
درآمدی ١٤٠١٠١

ادامه ٢٨



٢٩٦

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٤٠٠,٠٠٠ نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (١٠٠٠٠٠٠٠٠) ریال

یک در هزار مازاد بر یکصد میلیون (١٠٠٠٠٠٠٠٠) ریال

٢٠٠,٠٠٠ هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخه اول

١٥٠,٠٠٠ هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخه های بعدی

٣٠٠,٠٠٠ هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

از ٤٠٠,٠٠٠ ریال تا 
١,٨٠٠,٠٠٠ ریال

طبق بخشنامه رئیس 
قوه قضاییه

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و 
تصمیمات مراجع غیر دادگستری

٣٠٠,٠٠٠ هزینه درخواست اجرای ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/٤

٢٠٠,٠٠٠ اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی
٢٠٠,٠٠٠ هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا
٥٠,٠٠٠ هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده
٥٠٠,٠٠٠ هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

مطابق ماده قانونی 
مربوطه

درآمد حاصل از اجرای ماده ٢٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/٤

تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف 
درآمدی ١٤٠١٠١

ادامه ٢٨

درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پروندههای تشخیص صالحیت عوامل فنی, اجرایی موضوع ردیف درآمدی ١٤٠١٤٦:
٨,٠٠٠,٠٠٠ تخصص پایه ١ مشاوران
٦,٠٠٠,٠٠٠ تخصص پایه ٢ مشاوران
٤,٠٠٠,٠٠٠ تخصص پایه ٣ مشاوران
١٤,٠٠٠,٠٠٠ رشته پایه ١ پیمانکاران
١٢,٠٠٠,٠٠٠ رشته پایه٢ پیمانکاران

الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی 
پروندههای تشخیص صالحیت

٢٩



٢٩٧

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٨,٠٠٠,٠٠٠ رشته پایه٣ پیمانکاران
٦,٠٠٠,٠٠٠ رشته پایه٤ پیمانکاران
٤,٠٠٠,٠٠٠ رشته پایه٥ پیمانکاران
٢,٠٠٠,٠٠٠ رشته رتبه ١و٢و٣ شرکت های انفورماتیکی
١,٥٠٠,٠٠٠ رشته رتبه ٤و٥و٦ شرکت های انفورماتیکی

١٤،٠٠٠،٠٠٠ هر تخصص مدیریت طرح
٢٢،٠٠٠،٠٠٠ هر رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی

الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی 
پروندههای تشخیص صالحیت

یک در ده هزارم مبلغ 
برآورد کارفرما حداقل 

٦,٢٥٠,٠٠٠
هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت

طبق تعرفه مصوب هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری

ب - رسیدگی به شکایت مناقصات

٦,٠٠٠,٠٠٠ تخصص پایه ١ مشاوران
٤,٥٠٠,٠٠٠ تخصص پایه ٢ مشاوران

٣,٠٠٠,٠٠٠ تخصص پایه ٣ مشاوران

ج- سازمان اداری واستخدامی کشور-هزینه 
کارشناسی رسیدگی پرونده ها ی تایید 

صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره 
وری - موضوع ردیف ١٤٠١٨٣

ادامه ٢٩

١,٠٠٠,٠٠٠ به ازاء ثبت نام هر نفر درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی 
عوامل اجرایی نظام فنی و اجرایی ٣٠

پنج درصد عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصوالت وارداتی

دو درصد عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصوالت وارداتی

درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و 
داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسن 

های طیور موضوع ردیف ١٦٠١٧٦ سازمان 
دامپزشکی کشور

٣١

١٥,٠٠٠ دام سنگین

١,٨٠٠ دام سبک

٨٠ طیور

درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در 
کشتارگاهها موضوع ردیف ١٦٠١٢٥ ٣٢



٢٩٨

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٧٠٠ هر کیلو انواع میوه و سبزیجات

١٤,٦٤٠ هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی

٧,٣٢٠ هرلیتر/کیلوگرم سم تکنیکال وارداتی

درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات میوه و 
سبزیجات و سموم کشاورزی موضوع ردیف 

١٦٠١٣٢
٣٣

٢,٧٥٠ هر کیلو گوشت قرمز

١,١٠٠ هر کیلو گوشت مرغ
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت 

قرمز و مرغ موضوع ردیف ١٦٠١٣٥ ٣٤

١,٥٠٠,٠٠٠ نرخ هزینه اسکن

درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط 
دستگاههای کنترلی پرتونگاری١٦٠١٦١و 

همچنین موضوع بند (ب)ماده (١٠٨) قانون 
برنامه ششم توسعه

٣٥

٢٨٠,٠٠٠ هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی(کلیه شرکت کنندگان)

٤٢٠,٠٠٠
هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی(صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ وهنر)(برای کلیه 

شرکت کنندگان)

١٥٠,٠٠٠ شهریه ثبت نام کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزشی

٤٠٠,٠٠٠ هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد

١٨٤,٠٠٠ ارائه خدمات آموزشی, فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز(تا ٤ ساعت)

٢١٥,٠٠٠ ارائه خدمات آموزشی, فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و کشاورزی نفر روز(تا ٤ ساعت)

١٥٥,٠٠٠ ارائه خدمات آموزشی, فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا ٤ ساعت)

١٠٠,٠٠٠ درآمد حاصل از صدور تاییدیههای گواهینامههای مهارتی و گواهی حضور در دورهها

٤٠٠,٠٠٠ تدوین محتوای درسی (استاندارد آموزشی) خاص در قراردادهای آموزشی برای هر نفر دوره

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (١٤٠١٠٣) ٣٦



٢٩٩

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٥٠٠,٠٠٠ هزینه ثبت نام  سنجش مهارت  کارآموزان دولتی/ غیر دولتی(خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور

١٠,٠٠٠,٠٠٠
هزینه برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) کارآموزان 

(دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور( تامین هزینه ایاب ذهاب, اسکان, آزمون 
ناظر و امکانات و موجبات سنجش بعهده مجری آموزش میباشد)

١,٠٠٠,٠٠٠
هزینه صدور, تعویض, تمدید, المثنی و استعالم گواهینامه/تاییدیه مهارت (کاغذی/الکترونیکی) 

کارآموزان(دولتی/غیر دولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
هزینه ثبت نام و  برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) داوطلبان 

آزاد مقیم خارج از کشوردر مرکز سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای داخل کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (١٤٠١٠٣) ادامه ٣٦

٥٠٠,٠٠٠ صدور, تعویض, تمدید, المثنی, گواهینامه دورههای آموزشی و پروانه مهارت

٢,٠٠٠,٠٠٠
صدور, تعویض  و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد, مراکزجوار, تمدید کارت مربیگری و مجوز 

محتوای یادگیری مهارتی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (١٤٠٢١١) ٣٧

١٠٠,٠٠٠ ارائه خدمات مشاورهای متقاضیان دورههای آموزشی فنی وحرفهای به استثناء دانش آموزان فنی 
وحرفهای وکارودانش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (١٤٠١٦١) ٣٨

١٠٠،٢٢١ صدور تاییدیه های تحصیلی وزارت آموزش و پرورش (١٤٠١٥٩) ٣٩

فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیرمحصوالت فرهنگی از طریق حاملهای دیجیتال :

٢,٠٠٠ بازی رایانهای خارجی

٥٠٠ بازی رایانهای داخلی

٨٠٠ بسته نرم افزارهای خارجی

٣٠٠ بسته نرم افزارهای داخلی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(١٣٠٤٢٢)

٤٠



٣٠٠

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

١٢٠ فیلم سینمایی داخلی و خارجی

١٢٠ موسیقی داخلی وخارجی

٣,٠٠٠,٠٠٠
صدور و تمدید هرگونه مجوز ترخیص, تأسیس, حمل هوائی, واگذاری دوربین یا منبع پرتوی, افزایش 

منبع, بارگذاری و صدور تأئید کنترل کیفی,تأئید هلدر, خروج کانتینر و نصب دستگاه پرتوساز

١٧,٠٠٠,٠٠٠
صدور و تمدید پروانه/ مجوز احداث, راه اندازی, بهره برداری, برچیدن و صدور تاییدیه ساختگاه 

تاسیسات پرتوی
١٤,٠٠٠,٠٠٠ صدور, تمدید و اصالح همزمان هرگونه پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط
٢,٠٠٠,٠٠٠ اصالح پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصالح پروانه تاسیسات پرتوی (بند ٢)

٢,٠٠٠,٠٠٠ تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزی

٢,٠٠٠,٠٠٠ تمدید, اصالح و ثبت مراکز کار با رادیو اکتیوهای ید ١٢٥ به روش خارج از بدن

٥,٠٠٠,٠٠٠
خدمات آزمایشگاهی, دزیمتری فردی و محیطی, کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری پرتو  به ازای هر 

نمونه آزمون / دستگاه
٢٢,٠٠٠,٠٠٠ اندازهگیری استرانسیوم,آمرسیوم توریم, اورانیوم, پلوتونیوم به روش رادیو شیمی(هرنمونه)

١٥,٠٠٠,٠٠٠ اندازه گیری سزیم-١٣٧ در آب به روش غیر مستقیم, رادیوم٢٢٦, پلوتونیم, تریتیم, سرب ٢١٠ به 
روش رادیوشیمی (هرنمونه)

٩,٠٠٠,٠٠٠ نمونهبرداری/ اندازه گیری تندی دز گامای خارجی, آلودگی پرتوی سطوح,  غیر یونساز, گاز رادان در 
محیط بازای  هر نفر روز(در صورت انجام آزمون درسایر استانها مبلغ دو میلیون ریال اضافه می گردد,)

١,٤٠٠,٠٠٠ صدور /تمدید/تأئید گواهینامه آزمون های غیر مخرب

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع 
ردیف ١٤٠١٢٠ سازمان انرژی اتمی

٤١



٣٠١

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٤,٠٠٠,٠٠٠ برگزاری آزمون/انجام آزمون/دوره های آموزشی ( ذرات مغناطیسی , مایعات نافذ , آموزشی چشمی , 
جریانهای گردآبی, اولتراسونیک ) به ازای هر نفر ( به جز رادیوگرافی)

٧,٠٠٠,٠٠٠ بازید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع ٥٠ کیلومتر به ازای هر نفر روز
١٥,٠٠٠,٠٠٠ بازید کارشناسی در سایر استان ها به درخواست متقاضی  به ازای هر نفر روز
١٣,٠٠٠,٠٠٠ انجام آزمون رادیوگرافی( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون ریال اضافه می گردد).

٢٠٠,٠٠٠ پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن

٢٦,٠٠٠ تعرفه جرائم (به ازای هر روز)

٣,٠٠٠,٠٠٠ اندازه گیری پرتوزایی آلفا و بتای کل, رادن در آب و رادیو نوکلئیدهای گاما دهنده(به ازای نمونه)

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع 
ردیف ١٤٠١٢٠ سازمان انرژی اتمی

ادامه ٤١

به میزان حداقل شش میلیون (٦,٠٠٠,٠٠٠) ریال و حداکثر چهل میلیون (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ریال
تعرفه غرامت موضوع ماده (١١) قانون استفاده 

از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب 
١٣٤٥/١١/٢٥

٤٢

٣٠,٠٠٠ بابت هر روز استفاده تعرفه استفاده از تجهیزات  مراقبت الکترونیکی 
موضوع ردیف ١٤٠١٦٤ ٤٣

عوارض موضوع ماده (٤٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده, پنج درصد(٥%)

عوارض موضوع بند (الف) ماده (٨٧)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣/١٢/٢٨ , 
دویست و پنجاه هزار (٢٥٠,٠٠٠) ریال

تعرفه برخی عوارض ٤٤

٠ عوارض نوسازی یک و نیم درصد (١,٥%)

٠ عوارض سالیانه انواع خودرو ١/٥ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و ١/٥ در هزار ارزش 
خودروهای وارداتی

٠ عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان  پنج درصد(٥%) تعرفه صدور آنها

تعرفه برخی عوارض شهرداریها ٤٥



٣٠٢

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٤٠,٠٠٠ سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

٦٠٠,٠٠٠ اندازه گیری عوامل زیانآور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهی

١,٠٠٠,٠٠٠ آزمایش وسایل حفاظت فردی

٨٠٠,٠٠٠ آزمایش فنی انواع ماشیناالت بار برداری و دیگ بخار

٨٠٠,٠٠٠ اندازه گیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین

٥٠,٠٠٠ خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار

٥٠,٠٠٠ صدور گواهینامه دورههای آموزشی
٥٠,٠٠٠ بازدید از موزه حوادث
٢٠,٠٠٠ خدمات سمعی و بصری ایمنی کار(پوستر و لوح فشرده)

١,٥٠٠,٠٠٠ احراز صالحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی
١٠,٠٠٠,٠٠٠ احراز صالحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی

درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و 
آموزشی وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی 

موضوع ردیف ١٤٠١٠٣

درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و 
آموزشی وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی 

موضوع ردیف ١٤٠١٠٣

٤٦

ادامه ٤٦

٥٠٠,٠٠٠ خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی, گفتار درمانی, بینایی سنجی, شنوایی سنجی, امتحان 
و ارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ٤٧

٣٠,٠٠٠ صدور دفترچه بیمه سالمت(تمدید و تعویض)

٩٠,٠٠٠ صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت ناشی از فقدان(نوبت اول)

١٨٠,٠٠٠ صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)

٥,٠٠٠ هزینه بسته خدمات الکترونیک استحقاق سنجی سرپایی به غیر از بیماران خاص، سرطانی، نادر و 
سالمندان باالی ٦٥ سال

٥٠,٠٠٠ هزینه بسته خدمات الکترونیک استحقاق سنجی بستری به غیر از بیماران خاص، سرطانی، نادر و 
سالمندان باالی ٦٥ سال

صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سالمت 
ایران ٤٨



٣٠٣

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٢,٠٠٠ نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان  گاز

١,٠٠٠ نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان  برقیه

١٠,٠٠٠ نرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشترکان گاز و برق
وزارت خانه های نفت و  نیرو ٤٩

١,٣٣٣ اطالعات مکانی رقومی جدید هوایی  به ازای هر مگابایت

١,٢٠٠,٠٠٠ اطالعات مکانی رقومی جدید دریایی  به ازای هر مگابایت

١% هزینه تمام شده 
براساس تعرفههای 
اسناد نظام فنی و 

اجرایی کشور

محصوالت جانبی حاصل از اطالعات مکانی رقومی جدید هوایی

١,٠٠٠,٠٠٠ نقشههای پوششی از ٢٥,٠٠٠ تا ٥٠,٠٠٠ به ازای هر شیت در هر فرمت

٢,٠٠٠,٠٠٠ نقشههای پوششی از ١٠٠,٠٠٠ تا ٢٥٠,٠٠٠ به ازای هر شیت در هر فرمت

٥٠٠,٠٠٠ تصویر نقشه های پوششی ٢٥,٠٠٠ به فرمتهای jpg و geopdf  به ازای هر قطعه

١,٠٠٠,٠٠٠ نقشه های غیرپوششی به ازای هر شیت

١٠,٠٠٠,٠٠٠ چارتهای دریایی از ١٠,٠٠٠ تا ٥٠,٠٠٠ به ازای هر شیت

١٧,٠٠٠,٠٠٠ چارتهای دریایی از ١٠٠,٠٠٠ تا ٥٠٠,٠٠٠ به ازای هر شیت

٢,٠٠٠,٠٠٠ تصاویر ماهوارهای آرشیوی به ازای هر شیت

از ٢٠٠,٠٠٠ تا ٤٠٠,٠٠٠ تصویر هوایی رقومی موجود (بدون هدر/باهدر) به ازای هر قطعه

از ٢٥٠,٠٠٠ تا ٦٧٠,٠٠٠ اسکن متریک عکس آنالوگ از ٥٦ میکرون تا ٢١ میکرون به ازای هر قطعه

از ١٢٥,٠٠٠ تا ٣٣٥,٠٠٠ اسکن غیرمتریک عکس آنالوگ از ٥٦ میکرون تا ٢١ میکرون به ازای هر قطعه

سازمان نقشه برداری کشور ٥٠



٣٠٤

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
از ١,٠٠٠,٠٠٠ 
تا٢,٠٠٠,٠٠٠

اورتوفتو در قطعات مختلف از ٢,٠٠٠ تا ٢٥,٠٠٠ به ازای هر قطع

٥٠٠,٠٠٠ DEM پوششی و غیرپوششی به ازای هر شیت

٣٥,٠٠٠,٠٠٠ DEM پوششی به ازای هر بلوک

٣,٠٠٠,٠٠٠ عکس نقشه شهری IKONOS و ٢٥,٠٠٠ به ازای هر شیت

٢٠٠,٠٠٠ عکس نقشه شهری ٢٥,٠٠٠ به ازای هر شیت

٥٠٠,٠٠٠ نقاط شاخص مبنایی به جز ثقل مطلق به ازای هر نقطه

٢,٠٠٠,٠٠٠ نقاط شاخص مبنایی ثقل مطلق به ازای هر نقطه

١,٢٥٠,٠٠٠ دادههای خام روزانه ایستگاههای دائم(RINEX)ودادههای ماهانه تراز دریا بازای داده های هر روزوماه

٢٠٠,٠٠٠ نقشههای چاپی به ازای هر صفحه چاپ از سال ١٣٩٨ به بعد به ازای هر صفحه چاپ

١,٠٠٠,٠٠٠ پالت نقشه به غیر از چارت های دریایی به ازای هر شیت

٢,٠٠٠,٠٠٠ پالت چارت های دریایی به ازای هر شیت

سازمان نقشه برداری کشور ادامه ٥٠

٢,٠٠٠,٠٠٠ بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی

٤,٥٠٠,٠٠٠ بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی

وزارت راه و شهرسازی(موضوع ماده ٣٨ قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت)

موضوع ردیف ١٤٠١٢٠
٥١

١٠٠,٠٠٠ بابت صدور برگ معاینه فنی
سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای(موضوع 

ماده ١٨ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت)

٥٢

پانصد هزار 
ریال(٥٠٠.٠٠٠)

هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کاال و خدمات برای اشخاص حقیقی



٣٠٥

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

هفتصد هزار 
ریال(٧٠٠.٠٠٠)

هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کاال و خدمات برای اشخاص حقوقی

حداکثر نیم(٠/٥) 
درصد ازمبلغ هر 

معامله

درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معامالت کوچک:
* درصد مذکور به هنگام اعالم به برنده توسط تامین کنندگان کاال و خدمت و یا مزایده گر برنده 

حسب مورد پرداخت میگردد.

حداکثر نیم(٠/٥) 
درصد از مبلغ هر 

معامله

درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معامالت متوسط:
* درصد مذکور به هنگام اعالم به برنده توسط تامین کنندگان کاال و خدمت و یا مزایده گر برنده 

حسب مورد پرداخت میگردد.

حداکثر دو دهم (٠/٢) 
درصد از مبلغ هر 

معامله

درصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ تا ٥برابر نصاب معامالت متوسط نسبت به مازاد نصاب 
معامالت متوسط:

* درصد مذکور به هنگام اعالم به برنده توسط تامین کنندگان کاال و خدمت و یا مزایده گر برنده 
حسب مورد پرداخت میگردد.

حداکثر یک دهم (٠/١) 
درصد از مبلغ هر 

معامله

درصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ  بیش از ٥ برابر نصاب معامالت متوسط، نسبت به مازاد ٥ 
برابر نصاب معامالت متوسط:

*سقف تعرفه دریافتی برابر٥٠ درصد نصاب معامالت کوچک می باشد.
* درصد مذکور به هنگام اعالم به برنده توسط تامین کنندگان کاال و خدمت و یا مزایده گر برنده 

حسب مورد پرداخت میگردد.

تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت

تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت

٥٣

ادامه 
٥٣



سال 1398 عنوان ردیف

500,000 مطالبات خانواده معظم شهدا، پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیون  1
500,000 قانون خدمات رسانی ایثارگران و بیمه عمر و شهداء منا 2
50,000 رزمندگان معسر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح)  3
50,000 هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ایثارگري  4

1,000,000 پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان 5

500,000 اعتبار موضوع اجراي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي مجوز کمیسیون ماده(23)قانون الحاق موادي به قانون تنظیم(2) با اولویت مناطق محروم (موضوع 
جدول 19) 6

400,000 صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات  7
300,000 پرداخت دیون دولت به کمیته امداد امام خمینی(ره) 8
350,000 اجراي ماده (2) قانون حمایت از صنعت برق 9
350,000 تعهدات موضوع بند (پ) ماده (5) قانون توسعه و بهینه سازي آب شرب شهري و روستایی 10
1,000,000 دیون صندوق بازنشستگی فوالد 11
1,250,000 تادیه بدهی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح 12
500,000 مطالبات صندوق ضمانت توسعه صادرات ایران بابت قرارداد انتقال دانش فنی واکسن 13

6,750,000 جمع کل
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جدول شماره 18-توزیع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم الشرکه دولت سال 1400
مبالغ به میلیون ریال



دستگاه اجرایی عنوان طرح  ردیف
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- کرمانشاه 1

شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن احداث سد مخزنی عزیز کیان 2
وزارت راه وشهرسازي احداث راه فرعی خشت - وحدتیه - شبانکاره 3
وزارت راه وشهرسازي بهسازي محور آغار هنگام 4
وزارت راه وشهرسازي تبدیل محور فرعی شیراز - خرامه به راه اصلی 5
وزارت راه وشهرسازي احداث قطار سریع السیر تهران - مشهد 6
وزارت راه وشهرسازي احداث محور خلخال - پونل 7

دانشگاه تفرش احداث ساختمان آمفی تأتر دانشگاه تفرش 8
دانشگاه رازي کرمانشاه مطالعه و احداث دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه رازي کرمانشاه 9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان- بهداشت و درمان طرح احداث بیمارستان 32 تختخوابی سیب وسوران 10
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان البرز- بهداشت و درمان احداث بیمارستان 160 تختخوابی  فردیس 11

سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- اصفهان 12
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- تهران 13
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- البرز 14

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان مطالعه و احداث بیمارستان 32 تختخوابی چرام 15
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان انار 16

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 32 تختخوابی  بهمئی 17
وزارت راه وشهرسازي دو خطه کردن راه آهن قم -کاشان - بادرود - اردکان - یزد -بافق 18
وزارت راه وشهرسازي احداث راه آهن حوزه نفتی خوزستان - به حوزه گازي فارس 19
وزارت راه وشهرسازي بهسازي محور کوار- اکبر آباد - کوهنجان 20
وزارت راه وشهرسازي چهار خطه کردن محور پلدختر - پل زال 21

 307

جدول شماره 19-فهرست طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم (2) با اولویت مناطق محروم موضوع ردیف (6) جدول (18) سال 1400



دستگاه اجرایی عنوان طرح  ردیف
دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی ممسنی مطالعه و احداث ساختمان مرکز آموزش عالی ممسنی 22

دانشگاه شیراز توسعه دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز 23
دانشگاه علم و فناوري مازندران احداث کتابخانه پردیس دانشگاه علم و فناوري مازندران (بهشهر) 24

وزارت راه وشهرسازي احداث باند دوم مرند - جلفا 25
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان بیمارستان 32 تختخوابی شرق اصفهان(ورزنه) 26
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان مرکز درمانی سرطان سمنان 27

وزارت راه وشهرسازي احداث آزادراه المرد - پارسیان 29
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان- بهداشت و درمان احداث بیمارستان 150 تختخوابی شهرستان شهر بابک 30

وزارت راه و شهرسازي مطالعه و احداث راه آهن ارومیه 31
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح -ارومیه 32
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- خرم اباد 33

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی الرستان - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 180 تختوابی خنج 34
وزارت راه و شهرسازي احداث راه اصلی آبکنه - صحراي باغ 35

پزشکی قانونی احداث ساختمان معاینات پزشکی قانونی شرق مشهد 36
پزشکی قانونی احداث ساختمان معاینات پزشکی قانونی غرب شیراز 37
پزشکی قانونی احداث ساختمان معاینات و تشریح  پزشکی قانونی سبزوار 38
پزشکی قانونی احداث ساختمان معاینات  پزشکی قانونی فردیس البرز 39

شرکت سهامی آب منطقه اي اردبیل ساختمان سد هشتچین و سامانه انتقال آب 40
سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور احداث ترامواي همدان-قابل انتقال به پیوست شماره یک 41

استفاده از تسهیالت مالی خارجی و داخلی و مشارکت عمومی-خصوصی براي طرح هاي مندرج در این جدول امکان پذیر بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند در سقف اعتبارات مورد نیاز براي اجراي آنها بر اساس 
مجوز کمیسیون ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه و یا ماده 215 قانون برنامه  پنجم توسعه و یا ماده 23 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 اقدام نماید
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جدول شماره 19-فهرست طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم (2) با اولویت مناطق محروم موضوع ردیف (6) جدول (18) سال 1400



جدول شماره 20- طرح هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف شماره 550000-10 سال 1400

309

عنوان رديف

مطالعه واحداث محور مشكين شهر - سراب 1

مطالعه و احداث راه آهن اردبيل- پارس آباد 2

توسعه بيمارستان ولي عصر مشكين شهر(80 تختي) 3

احداث باند دوم موته - گلپايگان 4

احداث بزرگراه سيمان سپاهان - مباركه 5

مشاركت در احداث آزادراه اصفهان - مباركه (ايرانكوه) 6

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب زرين شهر 7

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب دهاقان 8

مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين عيسي بن مريم (ع) اصفهان 9

مطالعه و احداث محور نيك آباد - حسن آباد،زيار - ورزنه و قلعه شور - رحيم آباد 10

مطالعه و احداث پل فالورجان 11

تكميل مطالعات و آبرساني به دهاقان 12

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب گلدشت 13

مطالعه و احداث بيمارستان اعصاب و روان كرج 14

بهسازي محور چك سرخ - حاضرميل 15

تكميل تطويل باند و تجهيز فرودگاه شهداي ايالم 16

احداث و تجهيز فاز 4 دانشكده فني مهندسي دانشگاه ايالم 17

مطالعه و احداث باند دوم مهران - ايالم - حميل - كرمانشاه 18

مطالعه و اتصال بزرگراه شهيد كالنتري به آزادراه زنجان-تبريز 19



جدول شماره 20- طرح هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف شماره 550000-10 سال 1400

310

عنوان رديف

تكميل مطالعات و احداث سدهاي ايثار ( ابريق)، مردق چاي ( قره ناز) و خواجو چاي مراغه 20

مطالعه و احداث ساختمان آزمايشگاه و دانشكدههاي هنر و معماري و عمران دانشكده فني و مهندسي بناب 21

مطالعه و احداث محور دوبانده اسكو به كندوان و راه اصلي كندوان - ليقوان 22

مطالعه و احداث محور هاي تسوج به مرند و شبستر به ايلخچي و سراي- وايقان 23

مطالعه و احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس 24

مطالعه و احداث محور كليبر - جانانلو 25

تكميل مطالعه و احداث سد هرزورز هريس 26

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب كليبر 27

مطالعه و احداث پايگاه انتقال خون كهگيلويه و بويراحمد 28

احداث بيمارستان 160 تختخوابي فيروزآباد 29

احداث بيمارستان 96 تختخوابي قير 30

احداث بيمارستان 96 تختخوابي فراشبند 31

مطالعه و احداث اسكله بندر ابوالخير 32

مطالعه و احداث ساختمان انستيتو الكتروشيمي دانشگاه تهران 33

مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين لوالگر 34

ايجاد تاسيسات فاضالب نسيم شهر،گلستان و صالح آباد 35

مطالعه و تعريض پل بومهن - پل جاجرود 36

مطالعه و احداث كمربندي اسالمشهر 37

مطالعه و توسعه دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف 38
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عنوان رديف

ارتقاي فرودگاه شهركرد 39

مطالعه و احداث پايگاه انتقال خون چهارمحال و بختياري 40

مطالعه و احداث باند دوم بيرجند - خوسف - عرب آباد 41

مطالعه و احداث و تجهيز پژوهشكده فناوري اطالعات دانشگاه شيراز 42

مطالعه و بهسازي جاده بيرجند - سه قلعه- سرايان 43

مطالعه و احداث راه اصلي عشق آباد به پير حاجات 44

مطالعه و بهسازي محور خواف - گناباد 45

بهسازي محور قوچان - سبزوار 46

تكميل عمليات اجرايي محور رشتخوار - چخماق - فريمان 47

احداث كتابخانه مركزي و آمفي تاتر دانشگاه صنعتي قوچان 48

احداث فرودگاه گناباد 49

احداث كنارگذر جنوبي بجنورد 50

مطالعه و احداث محور آشخانه - شهرآباد 51

مطالعه و احداث محور پيش قلعه - غالمان 52

تجهيز و تطويل فرودگاه بجنورد 53

مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين بنت الهدي بجنورد 54

مطالعه و احداث بيمارستان غالمان 55

مطالعه و توسعه بيمارستان آشخانه (32 به 64) 56

مطالعه و انتقال ايستگاه راه آهن اسفراين (با مشاركت استان) 57
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عنوان رديف

مطالعه و اجراي كنارگذر شهر فاروج 58

مطالعه و احداث محور رامهرمز - رامشير 59

مطالعه و توسعه، تكميل و تجهيز فرودگاه اهواز 60

مطالعه و احداث كمربندي مسجد سليمان 61

احداث باند دوم هويزه - سوسنگرد 62

بهسازي محور اهواز - عنافچه - شعيبيه - شوشتر 63

بهسازي محور  رامهرمز - ابوالفارس 64

احداث راه آهن هفت تپه - شوشتر 65

مطالعه و احداث راه شالو به بارز در محدوده جناح چپ مخزن سد كارون 3 66

مطالعه و احداث كمربندي راه آهن انديمشك به دوكوهه 67

مطالعه و احداث زيرگذر شوش 68

مطالعه و احياي بندر تجاري دورق شادگان 69

مطالعه و توسعه بيمارستان آيت الله موسوي زنجان 70

مطالعه و تجهيز فرودگاه زنجان 71

مطالعه واحداث محور  زنجان - كلور 72

مطالعه و احداث  ورودي شهر ماهنشان 73

مطالعه و بهسازي محور سه راهي نيك پي - ماهنشان 74

مطالعه واحداث راه هاي زرين آباد به سجاس و ينگي كند سيدلر به دندي و جاده بيجار - شهرك قلتوق - چايرلو 75

مطالعه و احداث سدهاي چسب ،شهرك ، سنقر،گوجه قيا،قلعه چاي ، انگوران چاي 76
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عنوان رديف

مطالعه و احداث راه دامغان - ديباج (جاده بشم) 77

مطالعه واحداث خط راه آهن فرعي شهرك صنعتي سمنان به شهر سمنان 78

مطالعه و احداث  محور معلمان -  طرود - بيارجمند - بردسكن 79

احداث راه اصلي زابل - كوه خواجه 80

مطالعه و بهسازي و توسعه فرودگاه ايرانشهر 81

مطالعه و بهسازي و توسعه فرودگاه زاهدان 82

مطالعه و احداث راهآهن زاهدان - بيرجند و مطالعه ميلك- زابل و اتصال به راهآهن بافق - مشهد 83

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب ايرانشهر 84

احداث راه اصلي اديمي - دوست محمد 85

احداث محور گلكويه - دهكويه 86

مطالعه و ارتقاي محور  درودزن - اقليد به راه اصلي 87

مطالعه و بهسازي محور فراشبند - دهرم - احمد آباد 88

مطالعه و بهسازي محور سياخ - دارنگون - جاده فيروز آباد 89

توسعه و تكميل فرودگاه فسا 90

اتصال راه اصلي سپيدان به محور اقليد - ياسوج 91

تبديل محور فرعي جهرم - سيمكان - سه راهي ميمند به راه اصلي 92

مطالعه و بهسازي محور الر - بستك - بندر لنگه 93

احداث باند دوم  محور ترانزيت محمديه -  آبيك 94

مطالعه و اتصال شهرك هاي صنعتي كاسپين،تاكستان و آبيك به راه آهن (مشاركتي ) 95
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عنوان رديف

مطالعه و اجراي سد بهجت آباد 96

مطالعه واحداث محور دوخطه راه آهن قم - اراك 97

احداث جاده دسترسي فردو 98

مطالعه و ارتقاي راه دسترسي ايستگاه محمديه (قم ) 99

مطالعه و تكميل پل مسير راه آهن زواريون به سلفچگان 100

بهسازي محور حسين آباد - دهگالن 101

مطالعه و احداث باند دوم مريوان - سنندج 102

بهسازي محور ديواندره - مريوان 103

مطالعه و احداث محورهاي ( فقيه سليمان -قروه-بيجار،سروآباد-پاوه،بانه-مريوان ) 104

مطالعه و احداث راه آهن كرمان - بافت - حاجي آباد 105

مطالعه و احداث باند دوم كهنوج - ايرانشهر 106

مطالعه و احداث محور شهداد - نصرت آباد - راور 107

مطالعه و احداث محور بم - ايرانشهر 108

مطالعه و احداث محور گلبافت - شهداد - نهبندان 109

مطالعه و احداث محور راين - تهرود - بم 110

مطالعه و احداث محور كرمان - رابر 111

مطالعه واحداث محور  خبر - وكيل آباد 112

بازسازي زيرساخت هاي حمل و نقل شهرستان بم (سهم ريالي آورده دولت) 113

مطالعه و احداث بيمارستان عنبر آباد 114
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عنوان رديف

مطالعه و احداث بيمارستان ريگان 115

مطالعه و تطويل باند فرودگاه جيرفت 116

مطالعه و احداث باند دوم كهنوج - اسالم آباد 117

مطالعه و احداث راه آهن جيرفت - كهنوج - بندر عباس 118

بهسازي محور اسالم آباد -  گيالنغرب - قصرشيرين 119

مطالعه و بهسازي راه گيالنغرب - سر پل ذهاب 120

مطالعه و احداث محور  تازه آباد - سر پل ذهاب 121

مطالعه و احداث بزرگراه كرمانشاه - ايالم - خوزستان 122

مطالعه و بهسازي  گردنه پاتاق 123

مطالعه و احداث كمربندي شهرهاي بيستون - روانسر - جوانرود - پاوه 124

مطالعه و بهسازي راه گيالنغرب - سه راهي ايوانغرب 125

مطالعه و بهسازي راه جوانرود - كوزران 126

تكميل راه پل تنگ چويل 127

مطالعه و احداث باند دوم سه راهي ايو اوغلي - بازرگان 128

تجهيز فرودگاه كالله 129

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب مينودشت 130

مطالعه واحداث راه علي آباد كتول به شاهرود 131

مطالعه و احداث راه اصلي گنبد - اينچه برون 132

احداث بزرگراه فومن- ماسوله 133
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عنوان رديف

مطالعه و ارتقاي محور كليشم - جيرنده - لوشان 134

مطالعه و بهسازي محور لنگرود - كومله - اتاق ور - املش - رحيمآباد 135

تكميل مطالعات و احداث سد ديورش 136

مطالعه و اصالح خط انتقال آب منجيل 137

مطالعه و احداث بيمارستان آموزشي جايگزين صفادشت 138

مطالعه و احداث و تجهيز آمفي تئاتر و كتابخانه مركزي آيت الله بروجردي 139

احداث راه آهن درود-بروجرد و اتصال آن به راه آهن غرب كشور 140

مطالعه واحداث باند دوم جاده دورود به ازنا 141

مطالعه و احداث باند دوم دالين - نورآباد 142

مطالعه و آبرساني به شهرهاي نور و رويان ،چمستان ، ايزد شهر و روستاها و شهركهاي مسير خط انتقال 143

مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين رامسر(جايگزين بيمارستان امام سجاد(ع)) 144

مطالعه و بهسازي محور درويش خيل - فريدونكنار 145

مطالعه و احداث 10 تقاطع همسطح و غير همسطح و 20 زيرگذر در استان مازندران 146

مطالعه و احداث محور شيرگاه به بابل 147

مطالعه و احداث محور امامكال - اسپرز 148

مطالعه و احداث سد سجادرود 149

احداث سد چهاردانگه (چرگت) 150

مطالعه و ارتقاي وفس - آغچه قلعه براي اتصال شهر كميجان به نوبران 151

مطالعه واحداث ورودي شهر شازند 152
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عنوان رديف

مطالعه و احداث تقاطع غيرهمسطح محور شازند - خمين با محور ازنا 153

مطالعه واحداث محور خمين - شهركرد 154

مطالعه واحداث راه اصلي ارتباطي در استان مركزي ( دليجان-محالت-ابراهيم آباد-كميجان) 155

تكميل محور دليجان - نراق 156

مطالعه و احداث مسير ساوه - تفرش - اراك - شازند - چاالنچوالن 157

مطالعه و احداث محور محمدآباد - جاسك 158

مطالعه و ارتقاي محور ميناب-بشاگرد از مسير چهارده روستا به راه اصلي 159

احداث كنار گذر غربي همدان و تكميل اتوبان تا ميدان فرودگاه همدان به طول 10 كيلومتر 160

مطالعه و احداث محور چهارخطه  سامن - سه راهي نهاوند - بروجرد 161

احداث كنارگذر شرقي و شمال غربي همدان 162

احداث محور چهارخطه جوكار - تويسركان 163

احداث ساختمان تكنيكال بالك و ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه همدان 164

مطالعه و احداث و تجهيز دانشكده علوم پايه دانشگاه مالير 165

بهسازي محور يزد - خاتم (مهريز - نيريز) 166

مطالعه و احداث دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مجتمع آموزش عالي اردكان 167

مطالعه و احداث آزادراه نوكنده- آشخانه با اولويت حدفاصل جنگل گلستان 168

مطالعه و احداث محور درام به هشتجين خلخال 169

احداث بيمارستان 32 تختخوابي در شهرستان روانسر 170

احداث بيمارستان 96 تختخوابي جايگزين امام خميني (ره) بناب 171
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عنوان رديف

احداث بيمارستان 32 تختخوابي بندپي (گلوگاه) 172

احداث و تكميل بزرگراه شانديز -گلمكان 173

احداث تونل نقره كمر 174

احداث راه آهن داراب-زادمحمود 175

مشاركت در احداث آزادراه مهريز-يزد-اردكان 176

مطالعه و احداث آزادراه سراوان - سياهكل - املش - چابكسر 177

احداث راه آهن بندر امام خميني - خرمشهر 178

مطالعه و احداث آزاد راه دريا از آستارا تا سه راهي كالله 179

مطالعه راه آهن قزوين - قم 180

مشاركت در احداث زيرساختهاي حمل و نقل ريلي مسير سنگان - بافق 181

احداث باند دوم همدان -گل تپه - غار عليصدر 182

مطالعه و احداث راه آهن سريع السير اروميه - تبريز - اردبيل از محل ميانگذر درياچه اروميه 183

مطالعه باند دوم مشكين شهر - پارس آباد 184

مطالعه چهارخطه كردن محور ترانزيتي بيله سوار - گرمي- سه راهي صحرا 185

ايجاد تأسيسات فاضالب شهر آبدانان 186

مطالعه و اجراي ساختمان سد چومان و سامانه انتقال 187

مطالعه و اجراي ساختمان سد كاني گويژان و سامانه انتقال 188

شش خطه شدن محور مباركه - اصفهان 189

احداث بيمارستان مهرستان 190
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عنوان رديف

اتصال ايستگاه زواريان به منطقه ويژه اقتصادي 191

مطالعه و اجراي سد ده پهلوان دلفان 192

مطالعه و احداث راه آهن اينچه برون- شاهرود و اتصال آن به محور ريلي بافق - مشهد 193

احداث بيمارستان 32 تختخوابي لنده 194

آبرساني به شهرستان هاي فريدن، فريدون شهر، چادگان و بوئين مياندشت و روستاهاي تابعه آن ها 195

انتقال زمين زندان متروكه آمل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي جهت فرهنگسراي آمل 196

مطالعات تكميلي و احداث سدهاي بدولي (ماكو) و فشل (شوط) 197

كمربندي منطقه سنگر 198

كمربندي لشت نشا 199

مطالعه احداث راه آهن اينچه برون، فيروزكوه، گرمسار - بادرود، كاشان و بندر عباس 200

احداث بيمارستان 32 تختخوابي جويم 201

مطالعه آزادراه اهواز-لردگان 202

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرستان البرز 203

مطالعه تامين و انتقال آب دشت ديناران 204

مطالعه و اجراي ساماندهي فضاهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 205

مطالعه و احداث سد خاكي چاشم (استان سمنان) 206

تكميل مطالعات و احداث سد باروق 207

ارتقا فرعي به اصلي راه ابهر- قيدار - بيجار 208

ايجاد تاسيسات فاضالب سيمرغ،سوادكوه و سواد كوه شمالي 209
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عنوان رديف

مطالعه و اجراي راه آهن قادرآباد فارس - خاتم يزد - شهر بابك كرمان 210

مطالعه و اجراي سد ديلمان 211

بهسازي وارتقاي راه اصلي شهرستان هوراند و شهر و بخش آبش احمد و كليبر تا به پل آزادگان شهرستان گرمي 212

احداث باند دوم همدان - گل تپه - غار عليصدر 213

مطالعه اتصال مركز استاني به شبكه ريلي كشور 214

ايجاد تأسيسات فاضالب هادي شهر 215

احداث بيمارستان 160 تختخوابي دلفان 216

بهسازي محور روستايي ليا - اك در شهرستان بويين زهرا 217

ورزشگاه 5 هزار نفري هادي شهر 218

مطالعه و احداث فرودگاه خواف 219

مطالعه و احداث بيمارستان تربت جام 220

بيمارستان كمالي شهر البرز 221

توسعه بيمارستان 32 تختخوابي نهبندان به 95 تخت 222

جاده مواصالتي گلپايگان - اليگودرز 223

احداث جاده درياچه نمك 224

احداث كتابخانه و دانشكده كشاورزي در پرديس آموزش عالي سراوان 225

آزاد راه همدان -سه راهي قروه ، سنقر- كرمانشاه 226

احداث تونل در گردنه اسد آباد 227

مطالعه و اجراي بيمارستان  800 تختخوابي امام علي (ع) آمل 228
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عنوان رديف

اجرا و بهسازي راه كالله به مراد تپه 229

مطالعه راه آهن مياندوآب، شاهين دژ - تكاب 230

مطالعه و اجراي قطار شهري (تراموا) همدان 231

مطالعه راه آهن تكاب - شاهين دژ و اتصال به راه آهن زنجان - تبريز 232

مطالعه اتصال ياسوج به آزاد راه شيراز - تهران از طريق گردنه بيژن 233

احداث بيمارستان بابا حيدر چهارمحال و بختياري 234
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