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٣٠٦ جدول شماره ١٢ - طرح هاي قابل اجرا با مشاركت بخش خصوصي

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


٣٠٧ جدول شماره ١٣ - اعتبارات موضوع ماده (٢٩) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي
٣٠٨ جدول شماره ١٤ - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به توسعه و عمران روستايي و عشايري در سال ١٣٩٨
٣٠٩ جدول شماره ١٤-١ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به توسعه و عمران روستايي و عشايري
٣١٢ جدول شماره ١٥ - مطالعه و احداث قطارهاي حومه اي جديد موضوع جزء ٤ رديف ٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (٩)
٣١٣ جدول شماره ١٦ - تعرفه درآمدهاي موضوع جدول شماره (٥)
٣٢٩ جدول شماره ١٨ - توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم الشركه دولت
٣٣٠ جدول شماره ١٩ - فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي مجوز كميسيون ماده (٢٣) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم (٢) با اولويت مناطق محروم 

موضوع رديف (٨) جدول (١٨)
٣٣٢ جدول شماره ٢٠ - طرح هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف شماره ١٠ - ٥٥٠٠٠٠
٣٤٦ جدول شماره ٢١- مصارف پيش بيني شده افزايش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ كل كشور

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


   

 

 اولقسمت 

 ماده واحده 
 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


٩

مادهواحده

 بودجه سال ١٣٩٨ کلکشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال و از حیث مصارف 
بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال بهشرح زیر است :

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر چهار 
میلیون و هفتصدو هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون (٤.٧٨٦.٢٦٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠)ریال شامل :

١- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠)ریال.

٢- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون (٧٠٩.١٢٦.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠)ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج 
میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠)ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج 

میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠)ریال.

به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ریال از مصارف عمومی دولت را ابالغ نماید و 
از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصالحات ساختاری و همچنین برداشت 

مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال به شرح زیر افزایش دهد:

دویست هزار میلیارد (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال بابت اجرای ماده (١٠٦) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح  -
توزیع می گردد.

دویست هزار میلیارد (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال  بابت  اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (٢١) این قانون. -
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١٠

 با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه 
داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.

تبصره ١ 

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست درصد(٢٠%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف 
است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(١٤/٥%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از 
تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(١٤/٥%) شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه 

درصد(٣%) موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره(٥) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینهکرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه 

میگردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف٢١٠١٠١ جدول شماره(٥) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد 
هزار و سیصدو شصت و دو میلیارد (١.٣٧٠.٣٦٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و منابع مربوط به سه درصد(٣%) مندرج در ردیف٢١٠١٠٩ جدول شماره(٥) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست 

میلیارد (٥٥.٠٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال تعیین میشود. 

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٨ کمتر از یک میلیون و چهارصدو بیست و پنج هزار و سیصدو هشتاد و دو میلیارد و 
یک میلیون (١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (١٧) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از محل پنجاهدرصد(٥٠%) مانده 

منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (٥٠%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصلشده اقدام کند.

د- به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)های نیمهتمام گازرسانی به روستاها با اولویت تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد(١٤/٥%)  شرکت ملی گاز ایران تا میزان پانزده 

هزار میلیارد (١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال اقدامات الزم را بهعمل آورد.
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١١

هـ- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ شصت هزار میلیارد(٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمیها و پاالیشگاهها را به حسابی که 
نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید. خزانهداری کل کشور موظف است صد درصد مبالغ واریزی را با اعالم وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف 

سهمیههای زیر برای خرید قیر مصرفی پروژههای مربوط و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت نموده و با شرکت مذکور تسویه حساب نماید: 
١- پنجاه درصد(٥٠%) اعتبار برای روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و معابر محالت هدف بازآفرینی شهری، پروژههای مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه 

وشهرسازی.
٢- سیزده درصد(١٣%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور).

 ٣- هفده درصد(١٧%) اعتبار برای خاکپوش(مالچ)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور).
٤- هفده درصد(١٧%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)های مشارکتی با دهیاریها در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

٥- سه درصد(٣%) اعتبار برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).
اولویت با پرداخت بدهیهای گذشته دستگاههای اجرایی مذکور به شرکتهای تولید قیر میباشد. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به سازمان 

برنامه و بودجه کشور ارایه میگردد.

تبصره ٢

الف- 
١- به دولت اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(٢) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی مصوب 

١٣٨٤/٣/١ را از طریق جدول شماره (١٣) این قانون پرداخت نماید. 
٢- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق 
مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (٤٤) قانون اساسی مصوب ١٣٨٧/٣/٢٥ از طریق جدول 

شماره (١٨) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ١٣٩٨ مشمول حکم ماده (٤) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) میباشند.
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ج- دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد(٥٠%) است را وصول و به ردیف شماره ١٣٠١٠٨ جدول شماره (٥) 
این قانون واریز نماید.

د- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ١٣٩٨ واگذار 
و منابع حاصل را پس از واریز به ردیف درآمد عمومی ٣١٠٨٠١ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانهداری کلکشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد(٧٥٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از 

محل بند (٣) ردیف ١٠١٠٠٠ جدول شماره (٨) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران نماید.

تبصره ٣

الف- با رعایت مصوبه شماره ٩٤٣٤٤/٠١٠١ مورخ ١٣٩٥/١٢/٢٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ١٣٩٨ سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها عالوه بر 
باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دالر تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به 
تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیالت مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه 

صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض نماید.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهای الزم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و 

بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد. 
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط(بهمنظور تأیید اولویت برای 
استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بهمنظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (بهمنظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) 
و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از 

طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت میباشد. 
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیالت مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، 

اختصاص میدهد.

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


١٣

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین الزم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده 
است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید. 

دولت مجاز است یک میلیارد(١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دالر از تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور 
تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه 

عمومی تأمین نماید.

ب- مفاد تبصره (٣٨) قانون اصالح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور مصوب ١٣٩٥/٦/٣ در سال ١٣٩٨ تنفیذ میگردد.

ج- بهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویبشده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعهاسالمی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، 
دستگاههای استفادهکننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای 

طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (١) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد (١٥%) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد 
(٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)دالر از تسهیالت خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین 

اصل و هزینههای این تسهیالت اقدام نماید.

تبصره ٤

الف- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به موارد زیر اقدام کنند: 
١- سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای 

افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
٢- طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی(٥١%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر 

توسعهیافته براساس مزیتهای منطقهای.
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٣- سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای 
توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و 
شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش 

خدمات به استفادهکنندگان تا استهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج - بانکهای عامل مجازند در سال ١٣٩٨ مبلغ چهل هزار میلیارد (٤٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال تسهیالت از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بهروزرسانی 
آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و 
بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیالت پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوقالذکر بوده و پس از تنفس دو 

ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعالم معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از 

شرکت خارجی تأمین میشود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی»، پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی اقدامات قانونی الزم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد(١٥%) تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) برای 
طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی بهعمل آورد.

تبصره ٥- اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال اوراق مالی اسالمی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی 
خود که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
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ب- دولت اوراق مالی اسالمی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای 
سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (١)، اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت 
نشده طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خاتمه یافته این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینههای مربوط به 

انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (٩) این قانون پیشبینی و قابل پرداخت میباشد.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود هزار میلیارد (٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال میباشد.

ج- اوراق فروشنرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط و 
سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله 

تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.

د- شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال 
اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاهدرصد(٥٠%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار 
شهری و حمل و نقل شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاهدرصد(٥٠%) دولت و 

پنجاهدرصد(٥٠%) شهرداریها است و تضمین پنجاهدرصد(٥٠%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد.

ه- دولت،، اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره (٥) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی 
هزار میلیارد (١٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل 
اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(٨) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. این اسناد برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابالغ اعتبار و تخصیصهای صادره توسط 

سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مندرج در این قانون صادر میگردد.
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١٦

و- 
١-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با 
مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال (موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥) و ردیف ٤٨-٥٣٠٠٠٠  جدول 
شماره (٩) بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند(پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به 
شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و  مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی 

اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است. 
٢- به دولت اجازه داده میشود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، 
اتحادیهها و آستانهای مقدسه  بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء 

(١) بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کلکشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این 

بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین میشود.
٢-١- دولت مجاز است تا سقف بیست درصد(٢٠%) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

٢-٢- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفشده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.
٢-٣- افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانکها از آن شرکت مجاز است.

٢-٤- اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ٣١٠٩٠١ جدول شماره (٥) و ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠  جدول شماره (٩) درج میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف 
است پس از اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابالغ نماید.

ز- دولت بهمنظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و 
اسناد مزبور را صرف تخصیصهای ابالغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی 

پرداختهای خزانهداری کلکشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
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ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٨ تـا معــادل پنجاه هزارمیلیارد (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و 
هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.

ط- بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانههای مذکور از طریق 
شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این 

اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند.. 

ی- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت 
بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)دالر اوراق مالی اسالمی(ریالی یا ارزی) با تصویب 
هیأتوزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنجسال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. اوراق فروشنرفته این بند با تأیید وزارت 

نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرحها میباشد. (

ک-
١- بهمنظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین میشود.
٢- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

٣- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (١) این بند میباشد.
٤- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود.

م - به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره دولت و 
وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانکها و یا اعطای خط اعتباری را انجام میدهد.

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


١٨

١- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف شده در بازار مزبور است.
٢- به دولت اجازه داده میشود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسالمی دولتی نزد بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده خود 

به بانکها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال را بهادارسازی کند.
٣- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید. این معامالت و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم 

استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.
٤- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییهای دولت بعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده نماید. 

ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیـران میرسد.

ن- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیشبینیشده در جدول شماره (٤) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف 
از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداریها در بودجه عمومی را ندارد.

س- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ف- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان 
برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
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تبصره ٦

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦/١٢/٤ و اصالحات بعدی آن در سال ١٣٩٨ ساالنه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (
٢٧٦.٠٠٠.٠٠٠) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه ( به استثنای تبصرههای (١) و (٢) ماده (٨٦) قانون 
مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی آن و با رعایت ماده (٥) قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ١٣٦٨/١٢/١٦ با اصالحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ 
مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد(١٠%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(٢٠%) است.  میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(٥٧) و (١٠١) قانون مالیاتهای 

مستقیم ساالنه مبلغ دویست و شانزده میلیون (٢١٦.٠٠٠.٠٠٠) ریال تعیین میشود.

ب- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (٢٠٠) ریال از 
مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(١٠٠%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (٩٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از محل حساب مذکور در 
ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. بیست درصد(٢٠%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (٨٠%) 
برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میشود تا پس 

از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استانها و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابالغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی هر ششماه یکبار 
گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارایه مینماید. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری 

اسالمی ایران محسوب خواهد شد.

د- عوارض موضوع ماده (٥) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ١٣٩٤/٨/١٠ به میزان ده درصد(١٠%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد 
(١٨.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت 
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روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف 
میباشند.

ه- 
١- متن زیر به جزء(١) بند(پ) ماده(٣٢) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود:

شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
٢- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.

و- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین 
نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور 

اقتصادی و دارایی میرسد.

ز- مطابق ماده (١٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود 
ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (٢٠٠٠) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (١٠٠٠)ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق 
مبلغ ده هزار (١٠.٠٠٠) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده 

مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد (٥٠%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمهگر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و 

دارایی به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ح- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها، روستاها و مناطق عشایری توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام و 
براساس سیاستهای مصوب شورای مذکور از طریق فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها و ادارات امور عشایر حسب مورد، مصرف میشود.
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ط- در سال ١٣٩٨ درآمدهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمینشناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ١٤٠١٠٥، ١٤٠١٠٨ و ١٤٠٢٠٣ 
جدول شماره (٥) اختصاصی تلقی و پس از ابالغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه کرد است.

ی- در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (٣٨)  قانون برنامه ششم  توسعه و به منظور  کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کاالهایی 
که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد عوارضی را که توسط دولت تعیین می گردد را دریافت و به ردیف درآمدی شماره  ١٦٠١٨٩ واریز نماید. منابع وصولی 
تا سقف ده هزار میلیارد (١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال از محل ردیف ٤٥-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) 
قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کاالهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با 
الویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف گردد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کاال،  فهرست کاالهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کاالها و فرآیند اجرایی به 
پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران 

خواهد رسید.

تبصره ٧

الف- در راستای اجرایی نمودن ماده (٣٥) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز 
وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصالح میگردد.

ب- گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، 
موضوع مواد (٦٦) تا (٦٨) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (٢) ماده (٤٥) قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه 

که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال ١٣٩٨ اقدام و وجوه 
مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠٤٢١ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند.
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د- به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان 
حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (٣٢) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 
١٣٥١/١٢/١٠ را از محل ردیف درآمدی ٣١٠٤٠٤ و ردیف هزینهای ٣٨-٥٣٠٠٠٠ بهصورت جمعی- خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای 
مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات 

کشور ارایه مینماید.

هـ- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در 
تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین 
مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف 

مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته و محروم اقدام نماید.

و- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٥٤/٤/٣ و سایر منابع مربوط را در 
حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه مینماید.

تبصره ٨

الف- به دولت اجازه داده میشود در راستای اجرای بند (ب) ماده (٣٥) قانون برنامه ششم توسعه و اصالحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای ١٣٠٦٠١٢٠٠٠ و 
١٣٠٧٠٠٢٠٠٠ به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و 

نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.

ب- به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیاء بافتهای 
فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقدامات به شرح زیر را بعمل آورد: 
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١-  بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال به حساب 
بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور بعنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور میشود. بدهی دولت به بانک مرکزی مشمول تبصره بند (الف) ماده (١٠) قانون برنامه 

ششم توسعه نمیشود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیالت برای موارد فوقالذکر است. 
٢- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از 

محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی صرف اجرای طرحهای فوق نماید.
٣- در صورت درخواست مالکین اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و 

نه(٩٩) ساله میباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
٤- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) 
ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیالت الزم برای اجرای طرحهای جامع، تفضیلی و آمادهسازی مصوب را اخذ و 
صرف تکمیل این طرحها نماید. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه و باقیمانده را به اجرای طرحهای 

صدرالذکر این بند اختصاص دهد. 
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به 

تصویب هیات وزیران میرسد.

ج- اخذ رسید و یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد (٤٢ و ٤٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع 
صدور سند الزامی است.

د - هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی، محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و 
عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد 
سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣٤) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

١٣٩٤، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور  مطابق مقررات یاد شده میباشد.
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هـ- مفاد بند (ب) ماده (١٥٩) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی که در طول دوره اجرای قانون مذکور (سال ١٣٩٠ لغایت سال 
١٣٩٥) تأسیس شدهاند، قابل اجرا است.

و- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٠٢/١٧ و اصالحات بعدی آن تا زمان الزماالجراء شدن قانون جدید در سال ١٣٩٨ تمدید میشود.

ز- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (١٠٠) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ برای عملکرد سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به عبارت «سی برابر» اصالح میشود.

ح- شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند 
چاههای آب کشاورزی اقدام نموده و بهصورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین میگردد، اصل و سود این تسهیالت را از صاحبان این چاهها دریافت نمایند. 

صددرصد (١٠٠%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد.

تبصره ٩

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٧ نسبت به أخذ 
تسهیالت از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (١٠٣) قانون برنامه ششم توسعه 
استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار الزم در فعالیتهای خود بهمنظور 

پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام نمایند.

ب- صددرصد(١٠٠%) وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ١٣٨٥ تا سال ١٣٩٧ به صندوقهای رفاه دانشجویی بهعنوان کمک جهت افزایش منابع 
مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد. وجوه مذکور تا سقف هشتصد میلیارد (٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال پس از واریز به خزانهداری کلکشور به صندوقهای مربوط برگشت داده میشود 

تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود.
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ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه 
دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در 

اولویت دریافت وام میباشند.

د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و 
تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(٥) قانون تأسیس 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٥١/١٢/٢٢ صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، أخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و 

بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.

هـ- 
١-در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.

٢- در راستای اجرای بند (ج) ماده (٦٤) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری، با 
رعایت ماده (١١٧) اصالحی آن قانون مصوب ١٣٨٦ و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهشهای کاربردی» استفاده مینمایند، مکلفند حداقل معادل ده

(١٠) درصد این اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامههای تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه نمایند.

و- به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعهیافته مصوب ١٣٩٣/٧/٣٠ قابل اختصاص به 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (٦٤) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد(١%) از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول 
١ و ٦) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان(کسر و با هماهنگی دستگاههای 
اجرایی استانی و براساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، 

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد.
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٢٦

ح- شرکتها،  بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد(٤٠%) از هزینه امور پژوهشی خود 
مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(٢٥%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق 
توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیالت تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و 

طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط 
آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، 

بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شوند. 
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی بهصورت امانی هزینه میشود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدرصد (٦٠%) خواهد بود. 
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد(١٠%) از مبلغ چهل درصد(٤٠%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به 

خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه مذکور هزینه نمایند.
آییننامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات 

و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.

تبصره ١٠

الف - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از 
شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ جدول شماره (٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در 
اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول 
شماره(٧) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه 

موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
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٢٧

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران گزارش نمایند.

ب - در مورد آرای حل اختالف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (١٣٤) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات 
مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختالف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب ١٣٧٢/٩/٧ برخورد میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجدهماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، 
مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها 

و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.

ج- در سال ١٣٩٨ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد(١٠%) اضافه میگردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ١٦٠١٨٨ واریز و معادل ریالی آن از محل 
ردیف هزینهای ٤٤-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) به هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص 

مییابد.

تبصره ١١

الف- بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیتالمال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت 
نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری 
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥/٢/٢٠ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره (٧) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل 
صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را بهنسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند 

را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ارایه نماید.
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٢٨

ب- صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان بهسر میبرند و 
قبل از الزماالجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخصثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدهاند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهصورت 

بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

ج - در راستای اجرای ماده (١١٠) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب 
خزانهداری کلکشور موضوع ردیف ١٦٠١٨٤ جدول شماره(٥) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینههای تعمیر و نگهداری 

خانههای سازمانی اختصاص دهد.

د- در سال ١٣٩٨ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ١٣٩٦ أخذ میگردد. 
زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ١٣٩٨ تا دوازدهم آبانماه ١٣٩٨ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.

تبصره ١٢

الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد بهنحوی که تفاوت 
تطبیق موضوع ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦/٧/٨ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

١- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ١٣٧٥/٢/٢٦ و اصالحات آن و پاداشهای مشابه به مقامات، رؤسا، 
مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و 
سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(٧٦) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سیسال که از لحاظ بازنشستگی و 

وظیفه مالک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ب- دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود بهاستثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در 
اصل هشتاد و سوم(٨٣) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهایکلی اصل چهلوچهارم(٤٤) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به 
درآمد عمومی نزد خزانهداری کلکشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند و مانده 
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٢٩

مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ٢٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون مطابق آییننامه اجرایی که توسط سازمانهای «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره(٩) این قانون را برای افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال میباشد، براساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با 

همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٨ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ١٣٩٨/١/١ اعمال 

نمایند.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای 
انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه 
استان ارایه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ٢١٠٢٠١ این قانون نزد خزانهداری کلکشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا 

احداث مجتمع اداری همان شهرستانها میشود.
شورای برنامهریزی استان موظف است در شهرستانهایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعالم سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (٧٠%) 

پیشرفت فیزیکی است، اعتبار الزم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذیربط منظور نماید.

هـ- تمامی تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و 
بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای 
مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخالف این حکم، تعهد زائد بر 

اعتبار محسوب میشود.
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و- 

١-در اجرای بند (پ) ماده (١٠) قانون برنامه ششم توسعه کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نسبت به مکانمحور 
نمودن اطالعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام نماید و با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی 
بصورت کلی یا جزیی (بخشی از ساختمانها، فضاها و اراضی و سایر اموال) را نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال بدون الزام 

به رعایت قوانین و مقررات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢٠ واریز نماید.

٢-به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون الزام به رعایت 
ماده (١١٥) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢١ واریز نماید.

تبصره ١٣

الف- 
١-در اجرای بند(م) ماده(٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ،: معادل پنج هزار میلیارد (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از محل منابع ماده (١٠) 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ و از محل منابع ماده (١٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ١٣٨٧/٢/٣١ برای خرید و تأمین بالگرد و 
تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب ١٣٦٧/٢/٨ و اصالحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء 

را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسالمی ارایه نمایند.
٢- دراجرای بند (١) ماده (١٧) قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب ١٣٦٧ چهل و دو درصد (٤٢%) از درآمد ردیف ١٦٠١٥٧ به جز درآمد حاصل از تعویض 
سندهای مالکیت (تک برگی) موضوع ردیف درآمدی ١٤٠١٤١ و ماده (١٥) قانون جامع حد نگار کاداستر کشور مصوب ١٣٩٣ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هالل احمر ذیل ردیف 

١٣١٠٠٠ منظور میگردد.
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 ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از محل منابع ماده (١٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(١٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینهکرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) 

اختصاص مییابد.

ج- در اجرای جزء (١) بند (ب) ماده (٣٢) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی از محل منابع ماده (١٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (١٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص مییابد. مبلغ مذکور صددرصد (١٠٠%) 

تخصیص مییابد.

د- معادل یکهزار میلیارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال از محل منابع ماده (١٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (١٢)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
برای پیشگیری و مهار(کنترل) بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، مایهکوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآوردههای دامی در اختیار سازمان دامپزشکی 

کشور قرار میگیرد.

ه- معادل دوهزار میلیارد (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال از محل منابع ماده (١٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (١٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفوالنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی قرار میگیرد.

تبصره ١٤

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ١٣٨٨/١٠/١٥ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوفنمودن پرداخت یارانه به 
خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (٣٩) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کلکشور واریز و 

پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میگردد.
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مبالغ
(میلیارد ریال) پرداختیها (مصارف) ردیف بخش مربوط مبالغ

دریافتیها (منابع) (میلیارد ریال) ردیف

٩٦.٣٧٥ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی ١ ٤٥٥.٩٦٩ دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی ١
١٥.٠٠٠ عوارض توسعه ، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، تأسیسات 

و انبارهای فرآوردههای نفتی  (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) ٢
١١٠.٦١٣ هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش (از جمله کارمزد جایگاهها) فرآورده های نفتی ٣

پاالیش و پخش 
فرآوردههای نفتی ٤٣٥.١٣٥

دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی با لحاظ 
مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی 

از پاالیشگاهها
٢

٤١.٠٠٠ بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمعآوری گازهای همراه و مشعل 
(موضوع ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)  ٤

١٠٩.٢٠٧ سهم چهارده و نیم درصد (١٤/٥%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی ٥
نفت ٢٤٥.٦٨٠ دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب 

عوارض گازرسانی و مالیات ارزش افزوده ٣

١٥.٢٤٠ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی  ٦
١٧.٠٤٤ عوارض گازرسانی موضوع ماده(٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ٧ ٢٣٧.٩٩٠

دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین با احتساب 
عوارض موضوع ماده (٥) قانون حمایت از صنعت برق و 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
٤

١١.٠٤٠ کارمزد جایگاهها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی  ٨ ١٧.٨١٠ سوخت نیروگاهها ٥
٩٤.٠٥٠ هزینههای تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی ٩

٦٠٠ پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس ١٠

گاز

٣٣٤٢٠ منابع حاصل از فروش آب ٦
١٨.٠٩٠ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق ١١
١٨.٦٠٠ ١٠% عوارض توسعه برق موضوع ماده (٥) قانون حمایت از صنعت برق  ١٢

٣٠٠ پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس ١٣
٢.٨١٠ مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها ١٤
١٥.٠٠٠ بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) ١٥
٢٠١.٠٠٠ هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق  ١٦

برق

٣٣.٣٢٠ هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب ١٧
١٠٠ پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس ١٨ آب

مصارف هدفمندی:
٤٢٥.٠٠٠ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها ١٩
٠٠٠, ٧٠ کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته 

امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست ٢٠

٤٩.٠٠٠
ماده(٤٦) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) موضوع کاهش هزینههای مستقیم 

سالمت مردم، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر 
درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العالج که از طریق بند (د) ماده (٢٨) قانون الحاق (٢) اعمال 

میگردد. 
٢١

٦١.٤٥٠ یارانه نان و خریدتضمینی گندم ٢٢
٢١.١٦٥ اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (٣٩) قانون برنامه ششم توسعه ، بند (الف) تبصره ١٨ و ماده (٨) قانون 

هدفمندکردن یارانهها ٢٣
٦٢٦.٦١٥ جمع مصارف هدفمندی 

مصارف هدفمندی

١.٤٢٦.٠٠٤ جمع کل ١.٤٢٦.٠٠٤ جمع کل دریافتی ها
زیان صنعت برق بابت هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی معادل ٤٧٢١٠ میلیارد ریال بوده که در جدول فوق لحاظ نشده است. -١

تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاهها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به شرکتهای ذیربط برگشت داده میشود و اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکتهای مذکور میباشد.  -٢
به دولت اجازه داده میشود افزایش تا سقف ده درصد (١٠%) هریک از ردیف های مصارف هدفمندی از محل کاهش سایر ردیفهای این مصارف(اجزاء ١٩ تا ٢٣)  مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی اقدام نماید. -٣
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١- استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی اقدام نمایند. 
منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژههای نیمهتمام اولویتدار استانی 

همان استان خواهد شد.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه موضوع را بررسی و درصورت 

استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نمایند.
در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و سایر خانوادههای کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافتکنندگان یارانه 

حذف نخواهند شد.
٢- به منظور تحقق کامل ردیف (٣) دریافتیها (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (٤٨) قانون محاسبات عمومی و با اعالم شرکت ملی گاز ایران، 
نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکین اقدام نماید. منابع وصولی پس از واریز به خزانه داری کلکشور، ابتدا صرف تسویه سود سهام معوقه و مالیاتهای معوقه 

شرکتهای تابعه وزارت نفت شده و باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کلکشور واریز میگردد. 

ب- آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت 
وزیران میرسد.
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٣٤

تبصره ١٥

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

ب- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیینشده در بودجه مصوب ساالنه خود را به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت 
کند.

تبصره ١٦

الف- بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در 
اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیالت قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. 

تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ١٣٩٨ یکصد و پنجاه میلیون (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال با دوره بازپرداخت پنجساله میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارایه نماید.

ب- در اجرای بند (ب) ماده (٨٣) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ١٣٩٥/١٢/١٤ و ماده (٥٣) قانون احکام دائمی برنامههای 
توسعه کشور مصوب ١٣٩٥/١١/١٠، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال مانده سپردههای 
قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد (١٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و ششهزار میلیارد (٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال به 
سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی به صورت تسهیالت قرضالحسنه پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای 

مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذرماه ١٣٩٨ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق میگیرد.

ج-  در اجرای ماده(٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)، مبلغ یکهزار میلیارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار 
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار میگیرد.
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٣٥

د - دولت از طریق خزانهداری کلکشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد(١%) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در 
پیوست شماره(٣) این قانون را به استثنای هزینه های استهالک تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (٥٢.٥٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد 

عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ١٣٠٤٢٥ جدول شماره(٥) این قانون واریز نماید.

هـ- به دولت اجازه داده میشود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداخت شده به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت 
تأمین مالی طرحهای باالدستی نفت و گاز را تا پایان سال ١٤٠٠ امهال نماید.

و - به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری داراییهای غیرنقد دولت، بانکهای 
فوقالذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیالت اولیه توسط گیرنده تسهیالت بصورت دفعتاً واحده تسویه گردد، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خرج از 

فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوعالخروجی ذینفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیالت مزبور اقدام نمایند. 
منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ٣١٠٦٠٢ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیالت اعطایی (وجوه اداره شده)» واریز میشود.

تبصره ١٧

الف- به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع، در سال ١٣٩٨ ارایه بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش 
بیمه پایه سالمت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهدبود. بهرهمندی از سطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارایه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر 

از بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهدبود. هزینه مربوط از محل ردیف ١٢٩٢٠٣ تأمین میشود.

ب-  بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ١٣١٦٠٠ جدول شماره (٧) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس 
قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه 

اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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٣٦

ج - در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (٧٠) قانون برنامهی ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطالعات برخط بیمهشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و 
صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کمیته 
امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بیمهشدگان خود و بهروزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر 
اقدام و نسبت به بهرهبرداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارایهی کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمهشدگان تحت پوشش خود استفاده 

نمایند.
سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمهشدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمهای و رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطالعات بر خط بیمهشدگان 
کشور و بصورت الکترونیکی اقدام نماید. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سالمت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده تعیین و از مراجعه کننده دریافت 

میگردد.
صاحبان حرف پزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیر دولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سالمت 
ایران ابالغ میگردد بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان کلیه صندوقها ارایه خدمت نمایند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (١٠٠٠) ریال از 

اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندهی خدمت طرف قرارداد دریافت میشود.

د- در راستای اجرای ماده (٦٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف به تأمین تسهیالت الزم برای 
هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیالت از منابع موجود در این قانون از ردیف ١٣١٦٠٠ جدول شماره (٧) تأمین میگردد.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال بهرهمند شده و تا پایان سال ١٣٩٥ تسویه نمودهاند، به شرط خرید یا ساخت 
مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ١٣٩٨ بهرهمند شوند.

هـ- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده(٣٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) مندرج در ردیف ١١٠٥١٣ جدول شماره(٥) این قانون را از 
طریق ردیفهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مربوط به صورت صددرصد (١٠٠%) تخصیص داده و پرداخت نماید.
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٣٧

و-
سازمانها و ارگانهای غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده میکنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان 

تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارایه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمهشده با تعرفه دولتی خدمت ارایه نمایند.
متناسب با پذیرش افراد با تعرفه دولتی در مراکز غیر دولتی فوق الذکر، سازمان بیمه سالمت ایران موظف است تسهیالت در نظر گرفته شده برای مراکز دولتی را عینأ برای مراکز غیردولتی 

نیز مد نظر قرار دهد.

زـ- دولت مجاز است نسبت به ساماندهی معافیتهای حق بیمه افرادی که براساس قوانین بودجه سنواتی از معافیت بخشی از حق بیمه بهره مند گردیده اند اقدام نماید به نحوی که از بابت 
معافیت مذکور بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نگردد.

ح- از ابتدای سال ١٣٩٨ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی) مشمول مفاد ماده (٥٥) قانون برنامه ششم توسعه میگردد.

تبصره ١٨

الف-
١- به دولت اجازه داده میشود اعتبارات ردیف٢٨-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره(٩) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (١٤) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، 
کمک بالعوض با منابع موضوع ماده(٥٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق 
توسعه ملی و همچنین تسهیالت بانکی ترکیب و برای اجرای برنامههای ایجاد اشتغال مولد ، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای بند (الف) تبصره 

(١٨) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور هزینه نماید.
٢- پنجاه درصد(٥٠%) اعتبارات موضوع تبصره (٤) ماده (٩٤) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامههای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان میتواند با تأیید 

سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.
٣- تسهیالت بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی(موضوع بند (ب) تبصره (١٦) این قانون) بر اساس برنامههای پیشنهادی 

دستگاههای ذیربط میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.
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٣٨

٤- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامههای موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (١) این بند میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه 
صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد. 

٥-ده درصد (١٠%) از عوارض موضوع جزء(١) بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاریها و فرمانداریها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، میتواند صرف 
پروژههای اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان شود.

٦- عبارت «یک درصد(١%)» مندرج در تبصره (٢) ماده (٥٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)  مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصالح میشود.
برنامههای موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید. 

آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فناوری اطالعات و ارتباطات، جهاد 
کشاورزی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (١.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از 
محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارایهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعهای 
اشتغالآفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود ازطریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی بهمنظور انجام 
طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(٦٩) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری 

بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.

د- دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعهای بهمنظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون 
برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن 
مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم با بهکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از 

واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیالت بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند(الف) تبصره(٣)این قانون) اقدام نماید. 
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٣٩

هـ - حداقل و حداکثر جزای نقدی موضوع مواد (١٠) و (١١) قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتوری) مصوب ١٣٤٥، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین میشود.

تبصره ١٩

به منظور اجرایی نمودن ماده (٢٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)، دستگاههای اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات الزم برای 
اجرای طرح جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها فراهم نمایند. 

١-به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (١٠%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون را کسر و به ردیف شماره ٤١-٥٥٠٠٠٠ واریز نماید تا با اعتبار مصوب طرحها و 
پروژههای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (١) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بالعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر 

استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص مییابد.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها می توانند تامین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (٣) این قانون)، منابع بانکی، بازار 

سرمایه و تسهیالت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت و مقررات موضوعه) انجام دهند.
٢-بندهای (٣)،(٤)، (٥)، (٦)، (٨)، (٩)،(١٠)، (١١) تبصره (١٩) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور تنفیذ میشود.

٣- دولت میتواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزههای سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (٢) بند (ج) ماده(٣) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(٤٤) قانون 
اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده (٢) قانون اجرای سیاستهای اصل (٤٤) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با 

رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (٤٤) استفاده نماید.
٤-به منظور توسعه عدالت آموزشی و افزایش کیفیت ارایه خدمات، با تأمین شرایط الزم جهت برخورداری همگان از خدمات آموزشی و پرورشی در چارچوب قوانین و مقررات، دولت مجاز به 
خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از طریق ظرفیت این تبصره است. تحصیل در این مدارس رایگان بوده و مسئولیت انتخاب مشارکتکنندکان این طرحها 

و نظارت بر کیفیت و ارزیابی خدمات ارایه شده بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. 
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٤٠

٥- شورای برنامهریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (١٠%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای پروژههای جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژههای جدید بیش 
از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز میباشد. خرید محصول پروژههای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان 

برای پروژههای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.
٦- بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت 
مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیشبینی شده در قانون بودجه پرداخت مینماید. مدل مالی فوق الذکر باید 

به تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (٢٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) برسد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ٢٠ 

الف -در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ١٣٩٨ نسبت 
به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیشبینیشده در ردیف ١٠٢٥٣٠ در قانون بودجه سال ١٣٩٨ با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه:
١-دستگاه اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمامشده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را 
در سامانه (سیستم) حسابداری خود بهصورت جداگانه به گونهای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری بهصورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج 

در چارچوب تفاهمنامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.
٢- به دستگاههای اجرایی که در هزینهکرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، 

نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابالغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (٧٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام نمایند.
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٤١

٣- دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. 

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای 
غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد(١٠%)) نسبت به انجام 
مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابهجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابهجایی به 
دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان بدون رضایت مستخدم و جابهجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با 
رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی 

یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کنند. 
٤- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامههای منعقده و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره 
تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(٥٠%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب 
پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(٥٠%) دیگر را برای 
افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(٣٠) قانون برنامه و بودجه، 

هزینه نماید.
٥- در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیتهای 
ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره (٤) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سیدرصد (٣٠%)، با پیشنهاد باالترین 

مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصالح نماید.
آییننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٢٥) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(١٠%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد 
هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوقالذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیشبینیشده در این ماده و اعتبارات مصوب 

امکانپذیر است.
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هـ - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای اعم از این که 
از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و توسط خزانهداری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذی ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف 
نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه 

واریز میشود. 

و – 
١ - آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت حساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (٩٥)، (٩٩) و (١٠٠) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال 
صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (٩٨) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بالفاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان 

خرداد ماه سال بعد الزامی است.
٢- آخرین مهلت ارایه صورتهای مالی، موضوع بند (١) ماده (٢٦) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تا پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود.

٣- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور، موضوع ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی 
ذیربط ارسال مینماید.

ز- عبارت هشت میلیارد (٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال مندرج در ماده (٨٧) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ به پنجاه (٥٠) برابر سقف نصاب معامالت متوسط تغییر 
مییابد.

تبصره ٢١

الف- در اجرای بند (ث) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای  سال ١٣٩٨ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه های تحت 
پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان  در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را از محل منابع 
داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود تامین نمایند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه التفاوت را نکند، به دولت 

اجازه داده می شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین نماید.
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٤٣

ب- 

١- دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ٩٩-١٣٩٨ ساالنه ده (١٠%) درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی 
صالح و به صورت آموزش رایگان (عالوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات 

وزیران خواهد رسید.

٢- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ١٣٩٨ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در مراکز استان ها را حداکثر به شصت و دو 
(٦٢) واحد اداری کاهش دهد.

٣- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از 
طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل سی(٣٠%) درصد و تاپایان سال ١٣٩٩ حداقل پنجاه(٥٠%)درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.

٤- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از ابتدای سال ١٣٩٨ نسبت به تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطقی که تعداد دانش آموزان تحت پوشـش آنها کمتر از پنج هزار (٥٠٠٠) نفر 
می باشد، اقدام نماید. 

ج- به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی( بند (١٦) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است 
به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی ( اصلی و وابسته ) در سال ١٣٩٨ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی ، انحالل و یا ادغام ، به یک واحد پژوهشی و 

تحقیقاتی تقلیل یابند. 

د- در سال ١٣٩٨ ، دولت مکلف است ضمن متوقف کردن طرح ها و پروژه های فاقد مجوز ماده (٢٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)، از تخصیص اعتبار پروژه 
های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از پنجاه (٥٠%) درصد است طی سال های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ خودداری نماید. درصورتی که متقاضیان بخش 
غیردولتی خواهان اجرای این طرح ها (پروژه ها) به صورت مشارکت عمومی- خصوصی باشند، به دولت اجازه داده می شود  از محل برداشت مجاز از ورودی صندوق توسعه ملی همان سال نسبت به 

تامین و پرداخت سهم خود(٢٥ درصد اعتبار پروژه) اقدام کند.
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٤٤

هـ- پنجاه(٥٠%)درصد از درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی که از محل فروش کاال و خدمات آن دستگاه نباشد ( به استثنای موارد درآمد – هزینه ) به حساب درآمد عمومی واریز می شود. 

و- برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس 
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

ز- در سال ١٣٩٨ به دولت اجازه داده می شود :

١- با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان ها را در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند.  توسعه در رشته های 
تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه ای در درون دانشگاه های موجود صورت خواهد گرفت.

٢- دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  منتقل نماید. 

٣- نسبت به شناسایی، حذف و یا ادغام نهادها، سازمان ها و فعالیت های موازی در دستگاه های اجرایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از بودجه عمومی استفاده می کنند، اقدام نماید.

٤- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت هایی که خارج از حوزه ماموریتی دستگاه های اجرایی می باشد را شناسایی و اقدامات الزم برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی را انجام 
و همچنین موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعالم نماید. 

٥- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان ها و بخش ها ممنوع است.

ح- موارد استثناء این تبصره به تصویب هیات وزیران می رسد.
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٤٥

تبصره ٢٢ 

الف – اجرای احکام مندرج در اینقانون مربوط به سال١٣٩٨ است.

ب- آییننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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مصارف منابع

3,206,909,041 هزینه ها 2,086,755,000 درآمدها
620,198,567 تملک دارایی هاي سرمایه اي 1,480,382,001 واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
250,029,393 تملک دارایی هاي مالی 510,000,000 واگذاري دارایی هاي مالی

4,077,137,001 جمع مصارف عمومی دولت 4,077,137,001 جمع منابع عمومی دولت
573,302,299 از محل درآمد هاي اختصاصی دولت - هزینه اي 709,126,827 درآمدهاي اختصاصی دولت
135,824,528 از محل درآمد هاي اختصاصی دولت - سرمایه اي

4,786,263,828 مصارف بودجه عمومی دولت 4,786,263,828 منابع بودجه عمومی دولت
12,747,545,475 مصارف شرکتهاي دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها 12,747,545,475 منابع شرکتهاي دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها
17,533,809,303 جمع 17,533,809,303 جمع

501,477,033 کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است 501,477,033 کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
17,032,332,270 مصارف بودجه کل کشور 17,032,332,270 منابع بودجه کل کشور
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جدول شماره 1 - خالصه بودجه کل کشور در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال
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2,086,755,000 درآمدها
1,535,746,001 بخش اول : درآمدهاي مالیاتی

0 بخش دوم : درآمدهاي ناشی از کمک هاي اختصاصی

252,605,500 بخش سوم : درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت

97,675,870 بخش چهارم : درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات

50,276,000 بخش پنجم : درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارات

150,451,629 بخش ششم : درآمدهاي متفرقه

3,206,909,041 هزینه ها
952,288,188 فصل اول : جبران خدمت کارکنان

233,757,376 فصل دوم : استفاده از کاالها و خدمات

190,629 فصل سوم : هزینه هاي اموال و دارایی

116,374,061 فصل چهارم : یارانه

64,702,661 فصل پنجم : کمک هاي بالعوض

1,225,867,016 فصل ششم : رفاه اجتماعی

613,729,110 فصل هفتم : سایر هزینه ها 

-1,120,154,041 تراز عملیاتی
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جدول شماره 2 - خالصه درآمدها و هزینه هاي دولت در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال
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1,480,382,001 واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
1,425,382,001 بند اول : منبع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتی

45,000,000 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

620,198,567 تملک دارایی هاي سرمایه اي
456,350,381 فصل اول : ساختمان و سایر مستحدثات

80,995,392 فصل دوم : ماشین آالت و تجهیزات

965,075 فصل سوم : سایر داراییهاي ثابت

0 فصل چهارم : استفاده از موجودي انبار

648,438 فصل پنجم : اقالم گرانبها

2,965,305 فصل ششم : زمین

78,273,976 فصل هفتم : سایر دارائیهاي تولید نشده

860,183,434 خالص داراریی هاي سرمایه اي
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جدول شماره 3 - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي سرمایه اي در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال
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510,000,000 واگذاري دارایی هاي مالی
440,000,001 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

21,328,877 بند چهارم : منابع حاصل از دریافت اصل وامها

36,000,000 بند پنجم : منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتی

8,171,120 بند ششم : منابع حاصل از برگشتی سالهاي قبل

1 بند هفتم : منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

4,000,000 بند هشتم : منابع حاصل از سایر واگذاري ها

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

250,029,393 تملک دارایی هاي مالی
26,700,001 اعتبارات موضوع واگذاري سهام

192,341,712 باز پرداخت اصل اوراق مالی

1,580,000 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

1,060,000 تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل

28,347,680 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

259,970,607 خالص دارایی هاي مالی
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جدول شماره 4 - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي مالی در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال
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جمع کل اختصاصی عمومی شماره طبقه

جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

2,792,956,827 1,166,073,157 1,626,883,670 706,201,827 15,775,057 690,426,770 2,086,755,000 1,150,298,100 936,456,900 قسمت اول: درآمدها 100000
1,569,322,808 1,057,849,000 511,473,808 33,576,807 0 33,576,807 1,535,746,001 1,057,849,000 477,897,001 بخش اول: درآمدهاي مالیاتی 110000

372,141,413 245,000,000 127,141,413 2,476,414 0 2,476,414 369,664,999 245,000,000 124,664,999 بند اول: مالیات اشخاص حقوقی 110100
54,244,709 0 54,244,709 0 0 0 54,244,709 0 54,244,709 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی - وصول ماهانه یک دوازدهم رقم 110102
70,255,289 0 70,255,289 0 0 0 70,255,289 0 70,255,289 مالیات عملکرد  شرکتهاي دولتی 110103

166,667 0 166,667 1,667 0 1,667 165,000 0 165,000 مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی 110104
247,474,747 245,000,000 2,474,747 2,474,747 0 2,474,747 245,000,000 245,000,000 0 مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی 110105

1 0 1 0 0 0 1 0 1 مالیات شرکت هاو موسسات وابسته به آستان قدس رضوي 110111
249,656,566 247,160,000 2,496,566 2,496,565 0 2,496,565 247,160,001 247,160,000 1 بند  دوم: مالیات بر درآمدها 110200

69,696,970 69,000,000 696,970 696,970 0 696,970 69,000,000 69,000,000 0 مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 110201
64,242,424 63,600,000 642,424 642,424 0 642,424 63,600,000 63,600,000 0 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 110202
99,494,949 98,500,000 994,949 994,949 0 994,949 98,500,000 98,500,000 0 مالیات مشاغل 110203

16,161,616 16,000,000 161,616 161,616 0 161,616 16,000,000 16,000,000 0 مالیات مستغالت 110204
60,606 60,000 606 606 0 606 60,000 60,000 0 مالیاتهاي متفرقه درآمد 110205

1 0 1 0 0 0 1 0 1 معافیت مالیاتی (جمعی-خرجی)1 110206
41,367,677 40,954,000 413,677 413,677 0 413,677 40,954,000 40,954,000 0 بند سوم: مالیات بر ثروت 110300

6,969,697 6,900,000 69,697 69,697 0 69,697 6,900,000 6,900,000 0 مالیات بر ارث 110301
54,545 54,000 545 545 0 545 54,000 54,000 0 مالیاتهاي اتفاقی 110302

11,616,162 11,500,000 116,162 116,162 0 116,162 11,500,000 11,500,000 0 مالیات نقل و انتقال سرقفلی 110303
8,080,808 8,000,000 80,808 80,808 0 80,808 8,000,000 8,000,000 0 مالیات نقل و انتقال سهام 110304
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جدول شماره 5 - درآمدها، واگذاري دارایی هاي سرمایه اي و واگذاري دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا 1398 
مبالغ به میلیون ریال
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جمع کل اختصاصی عمومی شماره طبقه

جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

9,090,909 9,000,000 90,909 90,909 0 90,909 9,000,000 9,000,000 0 مالیات نقل و انتقاالت امالك 110305
5,555,556 5,500,000 55,556 55,556 0 55,556 5,500,000 5,500,000 0 حق تمبر و اوراق بهادار 110306

277,883,001 0 277,883,001 8,733,000 0 8,733,000 269,150,001 0 269,150,001 بند چهارم: مالیات بر واردات 110400

274,482,997 0 274,482,997 5,333,000 0 5,333,000 269,149,997 0 269,149,997 حقوق ورودي سایر کاالها (موضوع بند ب ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون امور 
گمرکی )1 110401

1 0 1 0 0 0 1 0 1 حقوق ورودي دستگاههاي اجرایی ( جمعی - خرجی )1 110403
3,400,000 0 3,400,000 3,400,000 0 3,400,000 0 0 0 یک درصد عوارض بر واردات 110405

1 0 1 0 0 0 1 0 1 ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر ( جمعی - خرجی )1 110406
1 0 1 0 0 0 1 0 1 حقوق ورودي موضوع ماده 2 قانون مدیریت حمل ونقل سوخت ( جمعی - خرجی)1 110408
1 0 1 0 0 0 1 0 1 استرداد حقوق ورودي کاالهاي وارداتی موضوع بند"ب" تبصره 7 110409

628,274,151 524,735,000 103,539,151 19,457,151 0 19,457,151 608,817,000 524,735,000 84,082,000 بند پنجم: مالیات بر کاالها و خدمات 110500

58,080,808 0 58,080,808 580,808 0 580,808 57,500,000 0 57,500,000 مالیات بر فروش فرآورده هاي نفتی-مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت 
مصوب فروش 110501

101,010 100,000 1,010 1,010 0 1,010 100,000 100,000 0 دو درصد مالیات سایر کاالها(معوق) 110502
14,000,000 14,000,000 0 0 0 0 14,000,000 14,000,000 0 عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور   110504

13,600,414 0 13,600,414 13,600,414 0 13,600,414 0 0 0 39 قانون مالیات بر ارزش افزودهمالیات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده  110505

6,313,131 6,250,000 63,131 63,131 0 63,131 6,250,000 6,250,000 0
مالیات بر فروش سیگار - بر اساس الزم االجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از 
کاالهاي غیر ضرور مصوب 1374/6/22 و مجاز بودن تامین کسري سیگار از طریق 

واردات
110506

7,878,788 7,800,000 78,788 78,788 0 78,788 7,800,000 7,800,000 0 مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل 110507
14,141,414 14,000,000 141,414 141,414 0 141,414 14,000,000 14,000,000 0 مالیات شماره گذاري خودرو 110508
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389,967,677 386,068,000 3,899,677 3,899,677 0 3,899,677 386,068,000 386,068,000 0 مالیات بر ارزش افزوده 110512

97,491,919 96,517,000 974,919 974,919 0 974,919 96,517,000 96,517,000 0 درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (37) قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)1 110513

11,698,990 0 11,698,990 116,990 0 116,990 11,582,000 0 11,582,000
27صدم درصداز3 درصدتعرفه مالیات برارزش افزوده  شهرداري ها براي توسعه 

ورزش مدارس، ورزش همگانی ، ورزش روستایی وعشایري، ورزش بانوان وزیرساخت 
هاي ورزشی به ویژه درحوزه معلولین و جانبازان

110514

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000 مالیات بر مصرف سیگار 110515
19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 19,000,000 0 0 0 بخش دوم: درآمدهاي ناشی از کمکهاي اجتماعی 120000
19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 19,000,000 0 0 0 بند اول: حق بیمه 120100
19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 19,000,000 0 0 0 حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد 120102

315,821,500 2,340,000 313,481,500 63,216,000 2,150,000 61,066,000 252,605,500 190,000 252,415,500 بخش سوم: درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت 130000
120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 120,000,000 0 120,000,000 بند اول: سود سهام شرکتهاي دولتی 130100

110,670,634 0 110,670,634 0 0 0 110,670,634 0 110,670,634 سود سهام ابرازي (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت - علی الحساب 
سال جاري) کلیه شرکتهاي دولتی 130101

4,329,366 0 4,329,366 0 0 0 4,329,366 0 4,329,366 سود سهام معوقه شرکتهاي دولتی 130105
5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 سود سهام شرکتهاي با سهم دولتی کمتر از پنجاه درصد 130108

4,075,500 2,340,000 1,735,500 3,216,000 2,150,000 1,066,000 859,500 190,000 669,500 بند سوم: درآمدهاي حاصل از اجاره 130300

4,075,500 2,340,000 1,735,500 3,216,000 2,150,000 1,066,000 859,500 190,000 669,500 درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی ( از جمله امکانات ، اماکن و فضاهاي 
آموزشی ، فرهنگی ، هنري و ورزشی کلیه دستگاه هاي اجرائی)1 130301

191,746,000 0 191,746,000 60,000,000 0 60,000,000 131,746,000 0 131,746,000 بند چهارم: سایر درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت 130400

60,900,000 0 60,900,000 0 0 0 60,900,000 0 60,900,000 درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات - حق امتیاز 
شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات 130404
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300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهاي کشور (موضوع قانون تهیه مسکن براي 
افراد کم درآمد)1 130405

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 130408
861,000 0 861,000 0 0 0 861,000 0 861,000 درآمد حاصل از نامبرینگ ( شماره گذاري مخابراتی )1 130413
700,000 0 700,000 0 0 0 700,000 0 700,000 درآمد حاصل از حق السهم سازمان 130414
55,000 0 55,000 0 0 0 55,000 0 55,000 درآمد حاصل از فعالیتهاي نظام تأئید صالحیت 130415

170,000 0 170,000 0 0 0 170,000 0 170,000 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداري طرح هاي منابع طبیعی و انتفاع و 
تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتی 130416

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000 درآمد حاصل از تبصره هاي (2) و (3) ماده 6 قانون اصالح قانون معادن 130418

10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000 صادر شده توسط شوراي عالی فضاي مجازيدرآمد حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات - مجوزهاي  130420

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمدوزارت صنعت ، معدن و تجارت بابت  حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع 
محصوالت دخانی 130421

30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت (هولوگرام) حامل هاي دیجیتال 130422

52,570,000 0 52,570,000 0 0 0 52,570,000 0 52,570,000 یک درصد هزینه شرکت هاي دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وبسته به دولت 
سودده 130425

49,000,000 0 49,000,000 49,000,000 0 49,000,000 0 0 0 ماده 46 الحاق 2 - اجراي طرح تحول سالمتدرآمد ناشی از ده درصد وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع  130428

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 11,000,000 0 0 0 درآمد  ناشی از اجراي  قانون هدفمندکردن یارانه ها براي اجراي قانون حمایت از 
معلولین 130429

502,354,890 40,268,157 462,086,733 404,679,020 11,965,057 392,713,963 97,675,870 28,303,100 69,372,770 بخش چهارم: درآمدهاي حاصل از فروش کاالها و خدمات 140000
495,697,670 39,275,157 456,422,513 400,857,320 11,955,057 388,902,263 94,840,350 27,320,100 67,520,250 بنداول: درآمدهاي حاصل از خدمات 140100

37,820,000 1,570,000 36,250,000 0 0 0 37,820,000 1,570,000 36,250,000 درآمد حاصل از خدمات قضایی 140101
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30,046,959 6,500 30,040,459 27,942,959 0 27,942,959 2,104,000 6,500 2,097,500 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی 140103
315,127,122 2,500,000 312,627,122 314,327,122 2,500,000 311,827,122 800,000 0 800,000 درآمد حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی 140104

2,588,100 101,100 2,487,000 1,317,000 0 1,317,000 1,271,100 101,100 1,170,000 تطبیق اراضیدرآمد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتی و معدنی ،اکتشافی و حق فنی استعالمات  140105

1,850,000 0 1,850,000 0 0 0 1,850,000 0 1,850,000 درآمد حاصل از خدمات مخابراتی - حق استفاده از فرکانس رادیویی 140106
13,375,122 0 13,375,122 13,375,122 0 13,375,122 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 140107

321,000 100,000 221,000 221,000 0 221,000 100,000 100,000 0 درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی 140108
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات کنسولی 140109

950,000 0 950,000 950,000 0 950,000 0 0 0
درآمد حاصل از  انجام آزمایش استاندارد دستگاههاي کمک ناوبري در داخل و خارج 

از کشور و صدور و تمدید گواهینامه ،اجازه نامه و پروانه بهره برداري 
هوایی"درچارچوب مجوزهاي قانونی"

140110

14,700,600 8,525,000 6,175,600 6,175,000 0 6,175,000 8,525,600 8,525,000 600 درآمد حاصل از خدمات ثبتی 140111
1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 درآمد حاصل از خدمات گمرکی 140112
5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 درآمد حاصل از صدور ،تعویض و تمدید گذرنامه 140113
7,500,000 0 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000 درآمد حاصل از  واگذاري و تعویض پالك خودرو و موتور سیکلت 140114

170,000 170,000 0 0 0 0 170,000 170,000 0
درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه هاي مشترك مرزي 
( معادل وجوه واریزي در هر استان  بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره 

امور بازارچه ها در همان استان هزینه خواهد شد)1
140115

2,300,000 0 2,300,000 0 0 0 2,300,000 0 2,300,000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از 
دولتی و غیر دولتی) 140116

512,000 512,000 0 512,000 512,000 0 0 0 0 درآمد حاصل از هنرستانهاي فنی و حرفه اي 140117

2,250,000 2,250,000 0 2,250,000 2,250,000 0 0 0 0 درآمد حاصل از بند 3 ماده 13 و مواد 16 و 18 قانون تشکیل شوراهاي آموزش و 
پرورش 140118
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130,000 130,000 0 0 0 0 130,000 130,000 0 درآمد موضوع ماده (99) قانون شهرداري ها 140119
14,420,501 750,557 13,669,944 12,425,001 243,057 12,181,944 1,995,500 507,500 1,488,000 درآمد حاصل از فروش سایر خدمات 140120

590,000 0 590,000 590,000 0 590,000 0 0 0 آرایشی- بهداشتی - غذایی یا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی - آزمایشگاهیدرآمد حاصل از حق الثبت : دارو یا مواد اولیه آن، کارخانه تولید کننده فرآورده هاي  140121

40,000 0 40,000 0 0 0 40,000 0 40,000 درآمد حاصل از ثبت بین المللی مالکیت صنعتی 140123
1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 درآمد حاصل از تبدیل اسناد به میکرو فیلم 140124

1,106,150 350,000 756,150 650,000 0 650,000 456,150 350,000 106,150 درآمدحاصل از ورودي موزه ها و محوطه هاي تاریخی و سایر منافع حاصله 140125
2,400,000 0 2,400,000 0 0 0 2,400,000 0 2,400,000 درآمد حاصل از تعویض سندهاي مالکیت  (صدورسندتک برگ کاداستري) 140141

20,000 0 20,000 0 0 0 20,000 0 20,000 درآمد حاصل از صدور گواهی الکترونیکی 140142
1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد موضوع ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون برق 140144

3,820,400 3,800,000 20,400 3,820,400 3,800,000 20,400 0 0 0 درآمد حاصل از مراکز آموزشی - رفاهی 140145

120,000 0 120,000 0 0 0 120,000 0 120,000 درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی 
پرونده هاي تشخیص صالحیت عوامل فنی ، اجرائی 140146

20,000 0 20,000 20,000 0 20,000 0 0 0 عالیدرآمد حاصل از جذب و گزینش اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  140147

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی 140149
1,100,000 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000 0 درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند 140151
150,000 150,000 0 0 0 0 150,000 150,000 0 درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه 140152
150,000 150,000 0 0 0 0 150,000 150,000 0 درآمد حاصل از انگشت نگاري 140154
160,000 160,000 0 0 0 0 160,000 160,000 0 درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي 140155

35,500 0 35,500 35,500 0 35,500 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات نهضت سوادآموزي شامل کمکهاي بین المللی ، اجاره 
ساختمانها و سایر خدمات آموزشی ، پرورشی ، رایانه اي و فروش نشریات 140156
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2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 درآمدهاي حاصل از خدمات انتظامی 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

4,386,000 2,650,000 1,736,000 4,386,000 2,650,000 1,736,000 0 0 0

درآمد حاصل از سایر خدمات آموزشی (شامل درآمد اختصاصی مربوط به اخذ وجوه 
مرتبط به هزینه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات - آزمون هاي متفرقه و 
صدور تاییدیه تحصیلی - ارائه خدمات آموزشی ، پرورشی ، رایانه اي و فروش 

نشریات وزارت آموزش و پرورش  و درآمد اختصاصی سازمان هاي مدیریت و برنامه 
ریزي استانها،مرکزآموزش مدیریت دولتی-همچنین درآمد خدمات آموزشی سازمان 
امور دانشجویان بابت خرید تعهدات آموزش رایگان، خرید تعهدات مستنکفین 

بورس و ارز بگیران ، ارزشیابی مدارك تحصیلی، اخذ هزینه هاي ثبت نام آزمون هاي 
زبان خارجی و اعزام به خارج و فروش انتشارات ،هزینه هاي ثبت نام درسامانه ها)1

140159

5,801,000 5,800,000 1,000 0 0 0 5,801,000 5,800,000 1,000 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 متقاضیان دوره هاي آموزشی فنی و 
حرفه اي به استثناي دانش آموزان فنی و حرفه اي و کار و دانش 140161

5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0 5,000 درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی 140162
1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 1,200,000 درآمد حاصل از هوشمند سازي کارت مشخصات وسائط نقلیه 140163

10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی 140164
2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 درآمد حاصل از یک در هزار قیمت منطقه اي حق الثبت اموال غیر دولتی 140165

1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 درآمد حاصل از صدور الکترونیکی اسناد رسمی 140166

1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 از بانک جامع اطالعاتدرآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعالمات و اعالم وضعیت امالك  140167

1,779,216 0 1,779,216 1,779,216 0 1,779,216 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی 140168
580,000 0 580,000 0 0 0 580,000 0 580,000 درآمد حاصل از خدمات دهی به اماکن عمومی 140172
200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزیت رانندگی 140173
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جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

2,500,000 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به دستگاهها و سازمان هاي دولتی و 
عمومی 140174

50,000 0 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 وري انرژي برق (ساتبا).درآمدهاي حاصل ازارائه خدمات به متقاضیان (سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر وبهره  140175

50,000 0 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000 درآمد حاصل از حق فنی استعالمات 140177
500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درامد حاصل از ارائه خدمات مراکز مشاوره آگاهی توسط نیروي انتظامی 140178

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از ارائه خدمات مرتبط با ارتقاء بهره وري در دستگاههاي اجرایی و 
پیاده سازي چرخه مدیریت بهره وري 140181

6,657,220 993,000 5,664,220 3,821,700 10,000 3,811,700 2,835,520 983,000 1,852,520 بند دوم: درآمدهاي حاصل از فروش کاالها 140200
121,000 30,000 91,000 7,000 0 7,000 114,000 30,000 84,000 درآمد حاصل از فروش کاالهاي کشاورزي 140201

378,220 0 378,220 334,700 0 334,700 43,520 0 43,520 درآمد حاصل از  چاپ ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاري آنها 140203
23,000 3,000 20,000 0 0 0 23,000 3,000 20,000 عواید داخل پادگانی 140205

4,830,000 960,000 3,870,000 3,430,000 10,000 3,420,000 1,400,000 950,000 450,000 درآمد حاصل از فروش سایر کاالها 140206
140,000 0 140,000 0 0 0 140,000 0 140,000 درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیتهاي فضائی ، همچنین اعطاي مجوزهاي فضائی 140207

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمدحاصل از عوارض کاالهاي آسیب رسان موضوع  ماده (48) قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)1 140208

55,000 0 55,000 0 0 0 55,000 0 55,000 هوشمنددرآمد حاصل از صدور ، تعویض و تبدیل کارت هاي پایان خدمت عادي و معافیت به  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

60,000 0 60,000 0 0 0 60,000 0 60,000 درآمد حاصل از صدور ، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تأسیس 
آموزشگاه هاي آزاد 140211

60,461,000 40,456,000 20,005,000 10,185,000 0 10,185,000 50,276,000 40,456,000 9,820,000 بخش پنجم: درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارات 150000
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60,461,000 40,456,000 20,005,000 10,185,000 0 10,185,000 50,276,000 40,456,000 9,820,000 بند اول: درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارات 150100
40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 درآمدهاي حاصل از جرایم رانندگی 150101

1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 1,200,000 درآمدهاي حاصل از جریمه ها و دیگر وجوه ناشی از اجراي قانون مبارزه با مواد 
مخدر 150102

12,000 12,000 0 0 0 0 12,000 12,000 0 درآمدهاي حاصل از جرایم و مجازات قانون کار 150103
100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی 150104
500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درآمدهاي حاصل از تخلفات صنفی 150105
320,000 0 320,000 0 0 0 320,000 0 320,000 درآمدهاي حاصل از جرایم و فروش صیدآالت، چوب آالت، ادوات و مواد بازداشتی 150106
185,000 0 185,000 185,000 0 185,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل از تخلفات بهداشتی 150109
100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از جرایم انصراف تحصیلی 150111

180,000 0 180,000 0 0 0 180,000 0 180,000

درآمدهاي حاصل از جرایم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی - عالوه 
بر جرائم  ذکر شده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی و به استثناي  
کسانی که به تشخیص مراجع ذي ربط براي اقامت بیش از مدت روادید 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 تعزیرات حکومتی 150113

900,000 0 900,000 0 0 0 900,000 0 900,000 درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجراي قانون اصالح قانون حفظ کاربري 
اراضی زراعی و باغها 150115

10,174,000 4,000 10,170,000 10,000,000 0 10,000,000 174,000 4,000 170,000 درآمد حاصل از سایر جرائم و خسارات 150120

1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 1,200,000 طبیعیدرآمد حاصل از خسارات ناشی از اجراي طرح هاي عمرانی و معدنی در عرصه منابع  150121

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 درآمد موضوع اجراي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 150126
250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 درآمد موضوع ماده (12)آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 150129
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200,000 200,000 0 0 0 0 200,000 200,000 0 درآمد حاصل از اجراي ماده (33) قانون هواي پاك 150132

40,000 40,000 0 0 0 0 40,000 40,000 0 درآمد حاصل از اجراي وصول جریمه هاوخسارات قانون حفاظت، احیاءو مدیریت 
تاالبها 150133

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 درآمد حاصل از جرایم ماده (21) قانون مدیریت پسماند 150134
325,996,629 25,160,000 300,836,629 175,545,000 1,660,000 173,885,000 150,451,629 23,500,000 126,951,629 بخش ششم: درآمدهاي متفرقه 160000
325,996,629 25,160,000 300,836,629 175,545,000 1,660,000 173,885,000 150,451,629 23,500,000 126,951,629 بند اول: درآمدهاي متفرقه 160100

69,891,128 23,660,000 46,231,128 5,655,000 1,660,000 3,995,000 64,236,128 22,000,000 42,236,128 درآمدهاي متفرقه 160101
101,800,000 0 101,800,000 101,800,000 0 101,800,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل از قراردادهاي پیمانکاري 160103

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 حق اشتراك برداشت جدید آب موضوع ماده (63)قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت 160104

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 مازاد درآمدهاي اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 160105
24,000,000 0 24,000,000 24,000,000 0 24,000,000 0 0 0 مازاد درآمدهاي اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی 160106

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 درآمد حاصل از  اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکتهاي بیمه 
اي بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات 160111

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 گذاري می شوند متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنهادرآمد موضوع  اخذ عوارض شماره گذاري بر خودروهاي وارداتی که اولین بار شماره  160113

2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 درآمد حاصل از وجوه بازگشتی از محل تسهیالت اعطایی به محکومین نیازمند 160114
250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 درآمد حاصل از وجوه بازگشتی از محل تسهیالت اعطایی به زندانیان 160115
210,000 0 210,000 0 0 0 210,000 0 210,000 درآمد حاصل از اجراي قانون ایمنی راهها و راه آهن 160116

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 11,000,000 0 0 0 مازاد درآمد اختصاصی دستگاههاي اجرایی 160120
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150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000
درآمد حاصل از افزایش 10% به قیمت نوشابه گازدار قندي تولید داخل و 30% به 

قیمت نوشابه هاي گازدار قندي وارداتی ( به استثناي نوشابه هاي با پایه میوه و انواع 
دوغ بدون گاز ).

160123

2,400,000 0 2,400,000 0 0 0 2,400,000 0 2,400,000 درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش 160124

70,000 0 70,000 0 0 0 70,000 0 70,000 درآمد موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید وماده 12 قانون نظام 
جامع دامپروري 160125

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از کاالهاي وارداتی کشاورزي 160126
915,000 0 915,000 0 0 0 915,000 0 915,000 درآمد موضوع ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده 160129

317,500 0 317,500 0 0 0 317,500 0 317,500 درآمد موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات مستقیم 160130
1,250,000 0 1,250,000 0 0 0 1,250,000 0 1,250,000 درآمد موضوع تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده 160131

800,000 0 800,000 0 0 0 800,000 0 800,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزي 160132
2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 درآمد حاصل از معاینه فنی خودروها 160133

50,000 0 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 درآمد حاصل از سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 160134
600,000 0 600,000 0 0 0 600,000 0 600,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ 160135

1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0 1,600,000 درآمد حاصل از هزینه تفکیک 160138

150,000 0 150,000 150,000 0 150,000 0 0 0 آموزش و ترویج کشاورزيمازاد درآمد اختصاصی موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات ،  160141

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسائط نقلیه 160142
200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از یک درصد قیمت بلیت هواپیما و کشتی 160143
200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از افزایش 4% عوارض واردات کاالها و محصوالت فرهنگی 160145

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 کشتیدرآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهاي سواري به میزان 5% قیمت روي  160148
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1,250,000 0 1,250,000 0 0 0 1,250,000 0 1,250,000 درآمد حاصل ازآالیندگی موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده 160151

80,000 0 80,000 0 0 0 80,000 0 80,000 و کرج - قزویندرآمد حاصل از اجراي قانون اجازه واگذاري حق دریافت آزاد راه هاي تهران - کرج  160152

10,789,000 0 10,789,000 0 0 0 10,789,000 0 10,789,000 درآمد حاصل از افزایش 20 درصد به قیمت هرلیتر نفت گاز 160153

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000 درآمدحاصل ازدریافت هزینه وقیمت اراضی رفع تداخل شده موضوع ماده 54 قانون 
رفع موانع تولید 160156

11,250,000 0 11,250,000 3,250,000 0 3,250,000 8,000,000 0 8,000,000 درآمد حاصل از اجراي  قانون جامع حدنگار 160157
900,000 0 900,000 0 0 0 900,000 0 900,000 درآمد حاصل از اسکن هرکامیون توسط دستگاههاي کنترلی پرتونگاري 160161

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 عوارض موضوع ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت (2)- 20%سهم سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 160162

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد موضوع تبصره ذیل ماده (5) قانون ایجاد شهرهاي جدید- جمعی-خرجی 160163

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 دو درصد درآمد حاصل از هزینه هاي دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداري 
الکترونیکی 160164

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 درآمد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث 160169

250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 درآمد حاصل جهت تکمیل فضاهاي ورزشی کارگران(ماده 78 قانون وصول برخی از 
درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معین) 160171

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000
درآمدحاصل ازبدهی سازمان هاي گسترش ونوسازي صنایع ایران (ایدرو)وتوسعه 
ونوسازي معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)وشرکت ملی  صنایع پتروشیمی به 

دولت(جمعی -خرجی)
160172

70,000 0 70,000 0 0 0 70,000 0 70,000 درآمد حاصل از افزایش 10% به حق التحریر طالق 160173
800,000 0 800,000 0 0 0 800,000 0 800,000 درآمد حاصل از یک درصد عوارض ورود کاال و خدمات مناطق آزاد 160174

18,600,000 0 18,600,000 18,600,000 0 18,600,000 0 0 0 تجدیدپذیر وبهره وري انرژي برق (ساتبا)).عوارض برق -موضوع ماده (5)قانون حمایت از صنعت برق کشور (سازمان انرژي هاي  160175
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200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهاي دامپزشکی آماده مصرف و 
واکسن هاي طیور 160176

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمدحاصل از وضع عوارض صادراتی برمواد خام و کاالهاي با ارزش افزوده پائین 
موضوع ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 160177

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000
عوارض حاصل از اخذ 10 درصد درآمداز طریق عرضه برخط بازي هاي خارجی شامل 
بازي هاي قابل اجرا در تلفن همراه، نمایشگر هوشمند، رایانه اي شخصی ، کنسولی و 

تحت مرورگر
160178

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 500تندرآمد حاصل از ورود کاال توسط ملوانان شناورهاي دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از  160180

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش 10% ارزش گمرکی خودروهاي بنزین سوز 160181
200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از برگشتی اقساط زلزله سال 1391 آذربایجان شرقی 160182

1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 (LEZ درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا ( 160183
2,550,000 0 2,550,000 0 0 0 2,550,000 0 2,550,000 درآمد حاصل از حق مسکن خانه هاي سازمانی نیروهاي مسلح 160184

700,000 0 700,000 0 0 0 700,000 0 700,000 درآمد حاصل از اخذ ماهانه 2000 ریال از هر واحد مسکونی و تجاري مشترکین گاز 160185
850,000 0 850,000 0 0 0 850,000 0 850,000 درآمد حاصل از اخذ ماهانه 1000 ریال از هر واحد مسکونی و تجاري مشترکین برق 160186

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 معدنی عالوه بر عوارض آالیندگیدرآمد حاصل از تا یک درصد فروش مواد و فرآورده هاي معادن و فعالیت هاي صنایع  160187

160,000 0 160,000 0 0 0 160,000 0 160,000 درآمد حاصل از افزایش 10درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم 
آرایشی و بهداشتی 160188

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 محیط زیست می شوددرآمد حاصل از فروش کاالهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماندهاي مخرب  160189

7,000,000 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 7,000,000 درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار 160190
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جمع کل اختصاصی عمومی شماره طبقه

جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

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

درآمد حاصل از بهره برداري سامانه هاي موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز - سامانه   جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه یکپارچه معامالت ارزي 

(نیما)، سامانه ثبت الکترونیک معامالت نفتی(ثامن) و سامانه استاندارد سازي 
فاکتورها و نظارت بر قیمت ها (افق)

160192

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از برق مصرفی مازاد بر پروانه بهره برداري چاههاي کشاورزي 160193

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درآمد حاصل از افزایش تعرفه آب و برق مصرفی کشت برنج خارج از استانهاي 
گیالن و مازندران 160194

40,000 0 40,000 40,000 0 40,000 0 0 0 درآمد حاصل از عوارض نهادهاي تنظیم گر بخشی 160195
1 0 1 0 0 0 1 0 1 منابع حاصل از  انتقال درآمدهاي اختصاصی 160197

1,483,307,001 388,000 1,482,919,001 2,925,000 385,000 2,540,000 1,480,382,001 3,000 1,480,379,001 قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاري دارائی هاي سرمایه اي 200000
1,483,307,001 388,000 1,482,919,001 2,925,000 385,000 2,540,000 1,480,382,001 3,000 1,480,379,001 بخش اول: واگذاري دارائی هاي سرمایه اي 210000
1,425,382,001 0 1,425,382,001 0 0 0 1,425,382,001 0 1,425,382,001 بند اول: منابع حاصل از  نفت و فرآورده هاي نفتی 210100
1,370,362,000 0 1,370,362,000 0 0 0 1,370,362,000 0 1,370,362,000 منابع حاصل از ارزش صادرات نفت،میعانات گازي و خالص صادرات گاز 210101

55,020,000 0 55,020,000 0 0 0 55,020,000 0 55,020,000 سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازي براي مناطق نفت خیز ،گازخیز و کمتر 
توسعه یافته کشور 210109

1 0 1 0 0 0 1 0 1 مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي و خالص صادرات گاز 210112
47,925,000 388,000 47,537,000 2,925,000 385,000 2,540,000 45,000,000 3,000 44,997,000 بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غیر منقول 210200

5,560,000 0 5,560,000 0 0 0 5,560,000 0 5,560,000 منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسیسات دولتی 210201
1,806,998 0 1,806,998 0 0 0 1,806,998 0 1,806,998 منابع حاصل از فروش و واگذاري اراضی دولتی 210202

634,000 388,000 246,000 425,000 385,000 40,000 209,000 3,000 206,000 منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاههاي دولتی 210203
2,850,000 0 2,850,000 2,500,000 0 2,500,000 350,000 0 350,000 منابع حاصل از فروش و واگذاري سایر داراییهاي سرمایه اي 210204

250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 منابع حاصل از فروش پادگان ها به شهرداري 210209
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جمع کل اختصاصی عمومی شماره طبقه

جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

293,000 0 293,000 0 0 0 293,000 0 293,000 منابع حاصل از فروش خانه هاي سازمانی 210210
1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 منابع حاصل از واگذاري اراضی براي اسکان عشایر 210211

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 منابع حاصل از ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 210212

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 تربیتی کشورفروش زندان هاي قدیمی و اموال منقول مازاد سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و  210214

30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 سازمان امور عشایري- فروش فروشگاه ها،جایگاه هاي سوخت سنگواره 
اي(فسیلی)، انبارهاي ذخیره علوفه و کاال 210215

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و دارایی هاي منقول و غیر منقول دستگاه هاي 
اجرایی 210218

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 منابع حاصل از فروش دارایی هاي وزارت راه و شهرسازي براي تأمین سرمایه اولیه 
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 داراییهاي دولت موضوع تبصره 12 210220

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 منابع حاصل از فروش اموال و داراییهاي منقول و غیر منقول مازاد دولت موضوع 
تبصره 12 210221

1 0 1 0 0 0 1 0 1 منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول به منظور تکمیل طرح هاي نیمه تمام 210222
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 تملک دارائی هاي سرمایه 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 تملک دارائی هاي سرمایه اي 210301

510,000,000 0 510,000,000 0 0 0 510,000,000 0 510,000,000 قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاري دارائی هاي مالی 300000
510,000,000 0 510,000,000 0 0 0 510,000,000 0 510,000,000 بخش اول: واگذاري دارائی هاي مالی 310000
440,000,001 0 440,000,001 0 0 0 440,000,001 0 440,000,001 بند اول: منابع حاصل از فروش  و واگذاري انواع اوراق مالی اسالمی 310100
130,000,000 0 130,000,000 0 0 0 130,000,000 0 130,000,000 منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی 310103
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جمع کل اختصاصی عمومی شماره طبقه

جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 حقوقی تعاونی و خصوصی ( جمعی - خرجی) - اوراق تسویه خزانهدریافت مطالبات قطعی دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) از اشخاص حقیقی و  310106

1 0 1 0 0 0 1 0 1 انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل وسود اوراق سررسیدشده درسال 1398 310107
290,000,000 0 290,000,000 0 0 0 290,000,000 0 290,000,000 انتشار اوراق مالی اسالمی 310108

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی 310200
500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 وصولی از محل تسهیالت سایر بانکها و منابع خارجی 310202

21,328,877 0 21,328,877 0 0 0 21,328,877 0 21,328,877 بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل وامها 310400

11,328,876 0 11,328,876 0 0 0 11,328,876 0 11,328,876 منابع حاصل از دریافت اصل وامهاي داخلی دولت - موضوع ماده 32 قانون برنامه و 
بودجه 310402

1 0 1 0 0 0 1 0 1 بابت بدهی نیروهاي مسلح - موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه(جمعی-خرجی)1دریافت وامهاي داخلی دولت از شرکتهاي آب،برق،آب و فاضالب،مخابرات،نفت و گاز  310403

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 منابع حاصل بابت تسویه بدهی ماده 32 قانون برنامه و بودجه شرکتهاي دولتی بخش 
آب به دولت - موضوع بند (د) تبصره 7 (جمعی - خرجی)1 310404

36,000,000 0 36,000,000 0 0 0 36,000,000 0 36,000,000 بند پنجم: منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتی 310500
24,800,000 0 24,800,000 0 0 0 24,800,000 0 24,800,000 منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتی 310501

6,200,000 0 6,200,000 0 0 0 6,200,000 0 6,200,000 منابع حاصل از واگذاري سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، دارائی ها و حقوق مالی و 
نیروگاه هاي متعلق به دولت و موسسات و شرکتهاي دولتی وابسته و تابعه 310502

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 منابع حاصل از فروش سهام وسهم الشرکه شرکتهاي دولتی وابسته به جهاد 
کشاورزي 310515

8,171,120 0 8,171,120 0 0 0 8,171,120 0 8,171,120 بند ششم: منابع حاصل از برگشتی پرداختهاي سالهاي قبل 310600
5,171,119 0 5,171,119 0 0 0 5,171,119 0 5,171,119 منابع حاصل از برگشتی پرداختهاي سالهاي قبل 310601

1 0 1 0 0 0 1 0 1 منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیالت اعطایی(وجوه اداره شده)1 310602
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جمع کل اختصاصی عمومی شماره طبقه

جمع کل استانی ملی جمع استانی ملی جمع استانی ملی عنوان بندي 

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 واریز وجوه اداره شده نزد بانکها 310605

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 منابع حاصل از وصول تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزي در بانکهاي 
دولتی 310606

1 0 1 0 0 0 1 0 1 بند هفتم :منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی 310700
1 0 1 0 0 0 1 0 1 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی 310705

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 بند هشتم : منابع حاصل از سایر واگذاري ها 310800
4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها 310801

1 0 1 0 0 0 1 0 1 و حقوقیبند نهم: انتشار اوراق صکوك اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی  310900

1 0 1 0 0 0 1 0 1
تسویه بدهی هاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) و نهادهاي 
عمومی غیردولتی و ... از طریق تهاتر بدهی اشخاص یادشده به بانک ها(جمعی - 

خرجی)
310901

4,786,263,828 1,166,461,157 3,619,802,671 709,126,827 16,160,057 692,966,770 4,077,137,001 1,150,301,100 2,926,835,901 جمع
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تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي
جمع کل برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان شماره

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396 طبقه بندي

144,304,743 18,898,699 0 9,803,280 9,095,419 18,489,770 4,699,393 125,406,044 41,352,808 12,907,046 71,146,190 76,702,870 53,604,146 امور خدمات عمومی 1000000000

5,934,725 850,950 0 0 850,950 2,382,473 1,100,242 5,083,775 0 0 5,083,775 6,189,741 4,770,973 فصل قانونگذاري 1001000000

63,008,196 5,797,639 0 1,040,170 4,757,469 4,809,637 2,736,741 57,210,557 16,180,196 4,547,766 36,482,595 36,430,782 23,959,090 فصل اداره امورعمومی 1002000000

72,640,025 10,747,610 0 8,763,110 1,984,500 9,795,160 639,579 61,892,415 25,053,612 8,292,680 28,546,123 32,984,219 24,026,605 فصل خدمات مالی ومالیاتی 1003000000

2,721,797 1,502,500 0 0 1,502,500 1,502,500 222,831 1,219,297 119,000 66,600 1,033,697 1,098,128 847,478
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

خدمات عمومی 1004000000

523,960,231 8,940,996 0 6,191,247 2,749,749 8,101,224 1,599,679 515,019,235 2,942,000 13,637,463 498,439,772 618,017,203 424,176,182 امور دفاعی وامنیتی 1100000000

314,465,578 3,318,061 0 2,500,000 818,061 2,902,790 1,253,915 311,147,517 1,921,000 0 309,226,517 427,345,765 284,252,263 فصل دفاع 1101000000

205,043,379 5,622,935 0 3,691,247 1,931,688 5,198,434 345,764 199,420,444 0 13,637,463 185,782,981 187,344,595 139,218,345 فصل حفظ نظم وامنیت عمومی 1102000000

4,451,274 0 0 0 0 0 0 4,451,274 1,021,000 0 3,430,274 3,326,843 705,574
فصل تحقیق وتوسعه درامور 

دفاعی وامنیتی 1103000000

118,598,239 11,316,532 0 4,310,000 7,006,532 9,614,876 4,215,337 107,281,707 7,500 20,547,215 86,726,992 90,207,553 62,893,644 امور قضایی 1200000000

118,452,660 11,258,482 0 4,297,950 6,960,532 9,548,796 4,201,229 107,194,178 0 20,542,652 86,651,526 90,142,611 62,801,108 فصل اداره امور قضایی 1201000000

145,579 58,050 0 12,050 46,000 66,080 14,108 87,529 7,500 4,563 75,466 64,942 92,536
فصل تحقیق وتوسعه 

درامورقضایی 1202000000

266,682,085 192,732,902 0 54,566,333 138,166,569 197,420,684 145,468,022 73,949,183 15,642,372 18,960,766 39,346,045 54,848,021 32,147,175 امور اقتصادي 1300000000

14,841,121 11,268,812 0 17,480 11,251,332 19,849,375 7,906,824 3,572,309 300,000 392,912 2,879,397 2,950,000 3,196,373 فصل انرژي 1301000000

37,534,080 30,405,590 0 29,546,490 859,100 32,669,853 122,397 7,128,490 1,001,800 4,940,840 1,185,850 5,091,758 3,660,397
فصل ارتباطات و فناوري 

اطالعات 1302000000

76,464,948 71,209,981 0 8,573,883 62,636,098 70,328,624 84,752,348 5,254,967 570,000 524,345 4,160,622 4,222,510 3,160,677 فصل حمل و نقل 1303000000
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تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي
جمع کل برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان شماره

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396 طبقه بندي

17,116,438 11,505,884 0 8,684,380 2,821,504 9,556,575 2,065,877 5,610,554 101,724 3,357,398 2,151,432 4,385,753 2,852,860 فصل صنعت ومعدن 1304000000

26,473,370 4,941,500 0 4,482,500 459,000 3,621,000 209,630 21,531,870 9,438,500 4,450,040 7,643,330 16,261,403 4,927,502 فصل بازرگانی 1305000000

33,275,832 20,676,927 0 2,348,520 18,328,407 22,773,327 20,203,186 12,598,905 419,600 4,657,265 7,522,040 10,957,320 6,484,351 فصل کشاورزي ومنابع طبیعی 1306000000

46,010,659 41,462,728 0 880,000 40,582,728 37,521,350 29,352,033 4,547,931 70,000 193,011 4,284,920 2,446,000 1,500,813 فصل منابع آب 1307000000

1,574,968 20,000 0 20,000 0 0 0 1,554,968 0 247,550 1,307,418 1,313,000 699,618 فصل روابط  کار 1308000000

699,105 0 0 0 0 0 0 699,105 0 80,100 619,005 532,000 244,005 فصل تعاون 1309000000

12,691,564 1,241,480 0 13,080 1,228,400 1,100,580 855,727 11,450,084 3,740,748 117,305 7,592,031 6,688,277 5,420,579
فصل تحقیق وتوسعه 
دراموراقتصادي 1310000000

4,026,751 2,545,630 0 113,630 2,432,000 1,803,525 773,866 1,481,121 43,000 371,600 1,066,521 851,103 466,484 امور محیط زیست 1400000000

142,400 20,000 0 20,000 0 0 0 122,400 0 48,400 74,000 152,266 43,580 فصل مدیریت پسماند 1401000000

845,276 575,000 0 0 575,000 625,000 291,999 270,276 0 125,150 145,126 119,599 71,190 فصل کاهش آلودگی 1403000000

2,611,390 1,764,630 0 93,630 1,671,000 1,088,525 426,867 846,760 0 150,050 696,710 452,314 253,208
فصل حفاظت از گونه هاي 

زیستی 1404000000

427,685 186,000 0 0 186,000 90,000 55,000 241,685 43,000 48,000 150,685 126,924 98,506
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

محیط زیست 1405000000

38,494,627 36,421,970 0 7,753,160 28,668,810 37,097,198 26,105,315 2,072,657 370,000 550,000 1,152,657 1,859,704 781,540
امور مسکن ،عمران شهري و 

روستایی 1500000000

1,378,438 1,089,419 0 1,000,000 89,419 1,200,000 170,000 289,019 24,200 0 264,819 225,646 191,022 فصل مسکن 1501000000

18,811,742 17,589,396 0 6,359,000 11,230,396 18,836,557 11,632,306 1,222,346 19,500 550,000 652,846 1,440,555 431,513
فصل توسعه وخدمات شهري، 

روستایی وعشایري 1502000000

16,874,100 16,874,100 0 270,000 16,604,100 16,521,527 14,202,716 0 0 0 0 0 0 فصل آب و فاضالب 1503000000

 71

جدول شماره 6 - برآورد اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي بر حسب امور، فصل 1398 
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي
جمع کل برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان شماره

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396 طبقه بندي

1,430,347 869,055 0 124,160 744,895 539,114 100,293 561,292 326,300 0 234,992 193,503 159,005
فصل تحقیق وتوسعه در امور 
مسکن،عمران شهري و روستایی 1504000000

634,154,404 7,311,934 0 614,280 6,697,654 13,827,936 7,219,198 626,842,470 407,231,963 5,123,069 214,487,438 229,812,580 195,238,966 امور سالمت 1600000000

140,114,748 83,540 0 53,540 30,000 72,400 14,000 140,031,208 58,428,321 2,711,087 78,891,800 90,956,030 75,064,765 فصل بهداشت 1601000000

485,895,827 7,123,394 0 455,740 6,667,654 13,625,536 7,205,198 478,772,433 346,120,946 2,226,982 130,424,505 134,370,468 116,815,226 فصل درمان 1602000000

8,143,829 105,000 0 105,000 0 130,000 0 8,038,829 2,682,696 185,000 5,171,133 4,486,082 3,358,975
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

سالمت 1603000000

80,563,413 19,622,063 0 5,185,140 14,436,923 17,673,391 11,229,719 60,941,350 1,477,100 3,175,398 56,288,852 63,357,705 39,816,745
امور فرهنگ، تربیت بدنی 

وگردشگري 1700000000

13,220,494 3,904,448 0 2,681,000 1,223,448 3,624,187 1,436,392 9,316,046 0 0 9,316,046 12,990,684 6,394,699 فصل دین و مذهب 1701000000

12,528,063 5,575,025 0 393,550 5,181,475 5,433,120 3,517,178 6,953,038 1,000,000 1,596,012 4,357,026 6,474,962 3,583,670 فصل ورزش وتفریحات 1702000000

19,155,634 2,341,450 0 0 2,341,450 2,436,912 2,137,525 16,814,184 78,000 476,606 16,259,578 17,433,784 11,709,693 فصل فرهنگ و هنر 1703000000

5,493,000 3,393,600 0 250,000 3,143,600 2,889,380 2,503,389 2,099,400 320,000 324,000 1,455,400 1,552,735 1,306,626 فصل میراث فرهنگی 1704000000

23,154,675 1,511,300 0 0 1,511,300 1,262,000 900,190 21,643,375 0 141,250 21,502,125 20,734,250 14,248,471 فصل رسانه 1705000000

4,070,190 2,792,190 0 1,860,590 931,600 1,913,800 604,545 1,278,000 0 427,000 851,000 1,175,270 657,464 فصل گردشگري 1706000000

936,530 90,000 0 0 90,000 100,000 130,000 846,530 0 210,530 636,000 808,365 451,980 فصل صنایع دستی 1707000000

2,004,827 14,050 0 0 14,050 13,992 500 1,990,777 79,100 0 1,911,677 2,187,655 1,464,142
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

فرهنگ، تربیت بدنی 
وگردشگري

1708000000

767,417,187 39,942,239 0 1,916,000 38,026,239 34,169,570 21,728,316 727,474,948 59,417,362 3,071,528 664,986,058 551,887,301 477,733,777 امور آموزش و پژوهش 1800000000

447,018,469 19,810,428 0 1,150,000 18,660,428 17,385,013 4,972,078 427,208,041 3,913,840 2,060,800 421,233,401 334,423,494 305,838,230 فصل آموزش و پرورش عمومی 1801000000

 72

جدول شماره 6 - برآورد اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي بر حسب امور، فصل 1398 
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي
جمع کل برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان شماره

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396 طبقه بندي

64,561,868 2,582,774 0 0 2,582,774 2,165,244 2,676,438 61,979,094 5,493,311 443,224 56,042,559 46,296,467 44,829,280
فصل آموزش فنی و حرفه اي 

ومهارت آموزي 1802000000

205,159,600 14,569,783 0 700,000 13,869,783 12,100,029 11,881,854 190,589,817 40,507,317 25,857 150,056,643 136,165,184 103,109,639 فصل آموزش عالی 1803000000

19,079,650 498,021 0 60,000 438,021 427,025 244,304 18,581,629 2,041,396 360,300 16,179,933 13,839,496 10,356,075 فصل پژوهشهاي پایه 1804000000

28,413,051 2,171,217 0 6,000 2,165,217 1,929,003 1,722,365 26,241,834 6,458,623 181,347 19,601,864 19,495,797 12,565,505 فصل پژوهشهاي توسعه اي 1805000000

3,184,549 310,016 0 0 310,016 163,256 231,277 2,874,533 1,002,875 0 1,871,658 1,666,863 1,035,048
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

آموزش و پژوهش 1806000000

1,134,275,146 1,097,262 0 297,160 800,102 975,050 350,852 1,133,177,884 33,860,165 2,682,950 1,096,634,769 889,526,499 742,925,463 امور رفاه اجتماعی 1900000000

13,573,241 45,000 0 0 45,000 30,000 11,167 13,528,241 11,449,701 145,350 1,933,190 1,316,000 674,513 فصل امداد و نجات 1901000000

341,166,363 0 0 0 0 0 0 341,166,363 10,000,000 321,920 330,844,443 290,788,484 228,201,807 فصل بیمه هاي اجتماعی 1902000000

755,503,615 939,262 0 297,160 642,102 902,050 316,039 754,564,353 4,200,000 2,041,080 748,323,273 582,654,342 504,367,223 فصل حمایتی 1903000000

23,881,634 113,000 0 0 113,000 43,000 23,646 23,768,634 8,129,309 174,600 15,464,725 14,706,528 9,642,170 فصل توانبخشی 1904000000

150,293 0 0 0 0 0 0 150,293 81,155 0 69,138 61,145 39,750
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

رفاه اجتماعی 1905000000

3,843,099,326 469,452,727 130,622,500 90,750,230 248,079,997 339,173,224 223,389,697 3,373,646,599 562,344,270 81,027,035 2,730,275,294 2,577,070,539 2,029,784,122 جمع امور ده گانه
428,189,847 162,343,420 0 162,343,420 0 148,003,775 105,412,046 265,846,427 0 265,846,427 0 259,050,697 299,232,395 اعتبارات ردیفهاي متفرقه

264,945,262 124,226,948 5,202,028 5,024,920 114,000,000 111,844,360 70,414,108 140,718,314 10,958,029 2,236,900 127,523,385 106,195,202 95,447,293
منابع و مصارف دستگاههی اجرایی محلی در 

استانها

4,536,234,435 756,023,095 135,824,52
8 258,118,570 362,079,997 599,021,359 399,215,851 3,780,211,340 573,302,299 349,110,362 2,857,798,679 2,942,316,438 2,424,463,810 جمع کل اعتبارات
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

6,270,320 328,000 0 0 328,000 372,275 279,581 5,942,320 103,180 0 5,839,140 5,784,110 4,681,280 نهاد ریاست جمهوري 101000
1,481,437 241,000 0 0 241,000 241,000 152,500 1,240,437 0 0 1,240,437 1,123,140 1,115,199 نهاد ریاست جمهوري 101000

737,500 2,500 0 0 2,500 2,500 2,831 735,000 0 0 735,000 690,000 511,739 مرکز همکاري هاي تحول و 
پیشرفت(کمک)1

101002

702,000 0 0 0 0 0 0 702,000 0 0 702,000 702,000 633,302
نهاد ریاست جمهوري -هزینه هاي 

ضروري - کمک به اشخاص حقیقی  و 
حقوقی خصوصی ودولتی

101012

71,170 2,600 0 0 2,600 2,600 3,019 68,570 80 0 68,490 140,400 95,312 فرهنگستان علوم ایران 101021
176,519 5,000 0 0 5,000 5,000 5,661 171,519 18,000 0 153,519 214,560 145,212 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 101022
94,700 4,500 0 0 4,500 4,500 2,359 90,200 200 0 90,000 208,900 112,880 فرهنگستان علوم پزشکی ایران 101023

142,100 100 0 0 100 75 135 142,000 0 0 142,000 210,000 120,228 معاونت امور زنان و خانواده 101024
129,500 1,500 0 0 1,500 1,500 1,887 128,000 6,000 0 122,000 101,800 59,872 بنیاد ایران شناسی 101028
142,499 2,000 0 0 2,000 1,400 1,321 140,499 3,500 0 136,999 147,000 109,946 فرهنگستان هنر 101033
29,200 1,200 0 0 1,200 1,100 1,981 28,000 0 0 28,000 60,000 38,076 شوراي نظارت بر صدا و سیما 101050
23,800 1,600 0 0 1,600 1,600 1,887 22,200 400 0 21,800 18,100 13,932 پژوهشکده هنر 101056
64,400 0 0 0 0 0 0 64,400 0 0 64,400 124,380 57,000 مرکز بررسی هاي راهبردي 101060

621,075 0 0 0 0 0 0 621,075 0 0 621,075 525,000 380,000 مرکز امور حقوقی بین الملل-دعاوي 
حقوقی بین المللی

101062

37,720 0 0 0 0 0 0 37,720 0 0 37,720 29,000 26,595
معاونت حقوقی-پژوهشهاي حقوقی و 
تنقیح قوانین و حل اختالف دعاوي و 

تایید صالحیت

101064

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 35,000 31,358
معاونت امور مجلس-راهبري امور 

مجلس(کمک)کمک به اشخاص حقیقی و 
حقوقی

101065
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

124,000 14,000 0 0 14,000 16,000 6,000 110,000 40,000 0 70,000 65,000 39,265 مرکز ملی رقابت(شوراي رقابت)1 101066
10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 10,000 8,909 دفتر امور دولت 101067
95,000 2,000 0 0 2,000 0 0 93,000 35,000 0 58,000 52,100 23,709 پژوهشکده مطالعات فناوري 101070

50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 100,000 82,160
دفتر معاون اول رییس جمهور - خدمات 
مشاوره، مطالعه و سیاستگذاري عمومی 

کشور

101080

904,000 0 0 0 0 0 0 904,000 0 0 904,000 766,320 670,686 اشخاصنهاد ریاست جمهوري- خدمات قراردادي 
101084

553,700 0 0 0 0 0 0 553,700 0 0 553,700 461,410 405,900 نهاد ریاست جمهوري- خدمات ضروري 
اداري و اجرایی

101086

50,000 50,000 0 0 50,000 95,000 100,000 0 0 0 0 0 0 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی قشم 294600
123,000 8,000 0 0 8,000 700 0 115,000 0 0 115,000 185,000 121,961 شوراي عالی امنیت ملی 101004
93,000 8,000 0 0 8,000 700 0 85,000 0 0 85,000 105,000 99,961 شوراي عالی امنیت ملی 101004

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 80,000 22,000 شورایعالی امنیت ملی، هزینه هاي پیش 
بینی نشده "دفاعی - امنیتی"1

101035

72,327 150 0 0 150 150 0 72,177 0 0 72,177 73,650 54,519 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 101015
72,327 150 0 0 150 150 0 72,177 0 0 72,177 73,650 54,519 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 101015
55,500 500 0 0 500 500 424 55,000 0 0 55,000 62,820 50,464 هیات عالی گزینش 101020
50,500 500 0 0 500 500 424 50,000 0 0 50,000 52,820 46,644 هیات عالی گزینش 101020

5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000 10,000 3,820
هیات عالی گزینش-کمک به هیاتهاي 

مرکزي و هسته هاي گزینش و محققان و 
گزینشگران سراسر کشور

101071

574,300 4,300 0 0 4,300 4,256 2,642 570,000 0 0 570,000 642,000 413,483 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 101026
534,300 4,300 0 0 4,300 4,256 2,642 530,000 0 0 530,000 571,200 366,707 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 101026
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 20,200 12,727 پژوهشکده سیاستگذاريدبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- 
101073

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 50,600 34,049 پژوهشکده تحقیقات راهبرديدبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- 
101076

2,806,800 1,800 0 0 1,800 1,650 1,817 2,805,000 0 225,000 2,580,000 2,527,000 1,495,381 ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034
2,806,800 1,800 0 0 1,800 1,650 1,817 2,805,000 0 225,000 2,580,000 2,527,000 1,495,381 ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034

499,992 3,000 0 0 3,000 3,000 2,829 496,992 6,000 0 490,992 655,000 534,641 بنیاد ملی نخبگان 101048
499,992 3,000 0 0 3,000 3,000 2,829 496,992 6,000 0 490,992 655,000 534,641 بنیاد ملی نخبگان 101048

3,039,600 81,500 0 0 81,500 102,540 97,196 2,958,100 145,000 0 2,813,100 4,773,000 3,240,583 معاونت علمی و فناوري رییس جمهور 101052
486,500 59,000 0 0 59,000 72,040 72,329 427,500 0 0 427,500 725,000 438,405 ستاد ویژه توسعه فناوري نانو 101005

208,000 3,000 0 0 3,000 3,000 3,772 205,000 20,000 0 185,000 317,000 147,407 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
کشور

101047

308,000 8,000 0 0 8,000 18,000 11,661 300,000 125,000 0 175,000 213,300 126,848 پارك فناوري پردیس 101049
1,458,000 9,000 0 0 9,000 7,500 7,076 1,449,000 0 0 1,449,000 2,494,500 1,935,940 معاونت علمی و فناوري رییس جمهور 101052

85,100 0 0 0 0 0 0 85,100 0 0 85,100 154,300 106,554 ستاد توسعه فناوري علوم شناختی 101074
138,500 2,500 0 0 2,500 2,000 2,358 136,000 0 0 136,000 223,000 166,500 ستاد توسعه زیست فناوري 101075

225,000 0 0 0 0 0 0 225,000 0 0 225,000 390,000 288,799 معاونت علمی و فناوري رییس جمهور- 
ستادهاي توسعه فناوري هاي نوین

101078

15,500 0 0 0 0 0 0 15,500 0 0 15,500 27,900 18,919 ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول 
هاي بنیادي

101089

115,000 0 0 0 0 0 0 115,000 0 0 115,000 208,000 9,546 مرکز تعامالت بین المللی علمی و فناوري 101090
1,078,030 151,600 0 0 151,600 144,600 30,750 926,430 30,000 28,350 868,080 743,500 487,877 سازمان اداري و استخدامی کشور 101057

757,260 140,000 0 0 140,000 140,000 30,000 617,260 0 28,350 588,910 525,500 346,723 سازمان اداري و استخدامی کشور 101057
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

6,000 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 6,000 6,000 5,919 اداري وجشنواره شهید رجاییسازمان اداري و استخدامی کشور- تحول 
101068

203,190 7,500 0 0 7,500 500 750 195,690 30,000 0 165,690 131,000 74,022 مرکز آموزش مدیریت دولتی 101087
111,580 4,100 0 0 4,100 4,100 0 107,480 0 0 107,480 81,000 61,213 سازمان ملی بهره وري ایران 102518
453,510 313,510 0 303,510 10,000 130,640 6,772 140,000 0 15,000 125,000 110,000 23,480 مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077
453,510 313,510 0 303,510 10,000 130,640 6,772 140,000 0 15,000 125,000 110,000 23,480 مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

1,272,100 250,000 0 0 250,000 246,955 220,185 1,022,100 72,100 0 950,000 1,000,000 818,967 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري 
اسالمی ایران

101100

1,272,100 250,000 0 0 250,000 246,955 220,185 1,022,100 72,100 0 950,000 1,000,000 818,967 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري 
اسالمی ایران

101100

4,357,000 180,000 0 0 180,000 300,000 300,000 4,177,000 0 0 4,177,000 5,432,900 3,992,884 مجلس شوراي اسالمی 101500
4,180,000 180,000 0 0 180,000 300,000 300,000 4,000,000 0 0 4,000,000 4,870,900 3,794,100 مجلس شوراي اسالمی 101500

100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000 414,000 95,000 مجلس شوراي اسالمی - کمک به 
اشخاص حقیقی و حقوقی

101507

5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000 10,000 6,453 مجلس شوراي اسالمی-کنفرانس بین 
المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین

101508

5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000 18,000 11,439 دبیرخانه مجالس آسیایی 101509
60,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 60,000 100,000 78,919 مجلس شوراي اسالمی-تنقیح قوانین 101511

7,000 0 0 0 0 0 0 7,000 0 0 7,000 20,000 6,973 مجلس شوراي اسالمی-خبرگزاري خانه 
ملت

101512

704,540 22,000 0 0 22,000 46,240 11,195 682,540 0 0 682,540 587,000 365,457 مجلس شوراي اسالمی-مرکز پژوهشها 101501
704,540 22,000 0 0 22,000 46,240 11,195 682,540 0 0 682,540 587,000 365,457 مجلس شوراي اسالمی-مرکز پژوهشها 101501

211,600 1,600 0 0 1,600 1,495 2,702 210,000 0 0 210,000 311,000 204,491 مجلس شوراي اسالمی-کتابخانه ،موزه و 
مرکز اسناد

101502
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

211,600 1,600 0 0 1,600 1,495 2,702 210,000 0 0 210,000 311,000 204,491 مجلس شوراي اسالمی-کتابخانه ،موزه و 
مرکز اسناد

101502

4,797,365 246,500 0 0 246,500 245,000 67,200 4,550,865 301,000 0 4,249,865 3,291,200 2,676,945 دیوان محاسبات کشور 101510
4,797,365 246,500 0 0 246,500 245,000 67,200 4,550,865 301,000 0 4,249,865 3,291,200 2,676,945 دیوان محاسبات کشور 101510

960,000 210,000 0 0 210,000 433,067 0 750,000 0 0 750,000 924,975 683,170 شوراي نگهبان 101600
950,000 210,000 0 0 210,000 433,067 0 740,000 0 0 740,000 894,975 679,210 شوراي نگهبان 101600

10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 30,000 3,960 و حقوقیشوراي نگهبان-کمک به اشخاص حقیقی 
101610

58,258,301 50,000 0 50,000 0 54,750 0 58,208,301 0 12,150 58,196,151 44,478,066 41,035,174 وزارت اطالعات 102100
38,134,150 50,000 0 50,000 0 54,750 0 38,084,150 0 12,150 38,072,000 28,731,976 27,310,910 وزارت اطالعات 102100

185,000 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 185,000 185,000 69,595 سازمان حراست کل کشور 102104
436,000 0 0 0 0 0 0 436,000 0 0 436,000 336,000 201,725 وزارت اطالعات-تولید گذرنامه بیومتریک 102105

1,092,384 0 0 0 0 0 0 1,092,384 0 0 1,092,384 1,092,384 4,620,422 امنیتی فناوري اطالعاتوزارت اطالعات-اجراي وظایف حاکمیتی و 
102106

6,703,567 0 0 0 0 0 0 6,703,567 0 0 6,703,567 5,586,306 4,533,006 وزارت اطالعات-صندوق بازنشستگی 102107
800,000 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 800,000 400,000 37,110 وزارت اطالعات-سازمان اطالعات خارجی 102110

57,200 0 0 0 0 0 0 57,200 0 0 57,200 57,200 42,573 دانشگاه اطالعات و امنیت ملی -امام 
باقر(ع)1

102111

2,420,000 0 0 0 0 0 0 2,420,000 0 0 2,420,000 2,100,000 1,539,084 تقویت بنیه امنیت اقتصادي 102112
2,490,000 0 0 0 0 0 0 2,490,000 0 0 2,490,000 2,100,000 1,506,126 وزارت اطالعات-تقویت بنیه امنیتی 102113
2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1,100,000 643,364 وزارت اطالعات- شهید شاطري 102114
3,940,000 0 0 0 0 0 0 3,940,000 0 0 3,940,000 2,789,200 531,259 وزارت اطالعات- شهداي گمنام 102115

20,776,359 1,859,815 1,000,000 0 859,815 618,300 541,360 18,916,544 10,261,000 221,710 8,433,834 7,332,035 5,666,584 سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

 78

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

3,250,246 789,100 0 0 789,100 550,100 456,113 2,461,146 0 161,410 2,299,736 2,145,050 1,570,401 سازمان برنامه و بودجه کشور 102500
104,000 9,000 0 0 9,000 22,000 7,548 95,000 15,000 0 80,000 90,000 27,452 مرکز پژوهش هاي توسعه  و آینده نگري 102510

19,200 0 0 0 0 0 0 19,200 0 0 19,200 19,200 12,835 شوراي عالی فنی و پرداخت به کارکنان 
شوراي فنی استان ها

102514

417,000 7,000 0 0 7,000 7,000 34,910 410,000 35,000 0 375,000 320,550 242,871 برنامه ریزيموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و 
102517

50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 70,000 56,165 سازمان برنامه و بودجه کشور- کمک به 
اشخاص حقیقی و حقوقی

102521

11,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0
سازمان برنامه و بودجه کشور- مازاد 
درآمد اختصاصی دستگاه هاي اجرایی 

ملی و استانی

102530

3,698,398 0 0 0 0 0 0 3,698,398 136,000 0 3,562,398 2,955,000 2,626,473
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان 
هاي مدیریت و برنامه ریزي استان ها(31 

استان)1

102550

241,300 0 0 0 0 0 0 241,300 0 0 241,300 300,000 0
سازمان برنامه و بودجه کشور - کمک به 
موسسات علمی، دینی، فرهنگی، هنري و 

ورزشی

102585

947,765 23,515 0 0 23,515 26,000 19,129 924,250 0 36,000 888,250 702,500 550,953 مرکز آمار ایران 103000
100,300 500 0 0 500 500 0 99,800 70,000 0 29,800 20,800 18,591 پژوهشکده آمار 103002
919,750 30,000 0 0 30,000 12,000 23,000 889,750 0 24,300 865,450 692,740 548,696 سازمان نقشه برداري کشور 103500
28,400 700 0 0 700 700 660 27,700 5,000 0 22,700 16,195 12,147 آموزشکده نقشه برداري 103502

9,401,619 6,572,609 0 0 6,572,609 6,077,117 8,658,883 2,829,010 0 20,700 2,808,310 2,531,845 1,709,645 وزارت کشور 105000
3,937,800 2,270,000 0 0 2,270,000 1,468,000 1,682,000 1,667,800 0 0 1,667,800 1,342,150 1,103,046 وزارت کشور 105000
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

370,985 20,000 0 0 20,000 20,000 0 350,985 0 20,700 330,285 296,270 238,896
وزارت کشور - هزینه هاي مربوط به 
پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از 

کشورهاي دیگر و احداث اردوگاه براي آنها

105012

200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 200,000 280,000 170,341 شوراي عالی استانها(کمک)1 105020

140,000 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 140,000 160,000 63,676 وزارت کشور - پرداخت خسارت ویژه به 
اشخاص حقیقی

105022

306,800 0 0 0 0 0 0 306,800 0 0 306,800 260,000 59,225 وزارت کشور-سازمان امور اجتماعی کشور 105030
43,425 0 0 0 0 0 0 43,425 0 0 43,425 43,425 20,000 وزارت کشور-اقلیت هاي دینی 105031

120,000 0 0 0 0 0 0 120,000 0 0 120,000 150,000 54,461

وزارت کشور - پرداخت دیون دفتر امور 
مناطق بازسازي شده جنگ تحمیلی و 
بهبود روشهاي نگهداري اسناد(بنیاد امور 
مهاجرین و ستاد بازسازي مناطق جنگزده 

سابق)1

105700

970,000 970,000 0 0 970,000 946,000 1,017,159 0 0 0 0 0 0 شهرداري تهران 133600
150,000 150,000 0 0 150,000 184,700 0 0 0 0 0 0 0 شهرداري اسالمشهر 400374
350,000 350,000 0 0 350,000 258,417 1,091,125 0 0 0 0 0 0 شهرداري کرج 404450
450,000 450,000 0 0 450,000 550,000 1,091,125 0 0 0 0 0 0 شهرداري مشهد 404460
400,000 400,000 0 0 400,000 380,000 657,198 0 0 0 0 0 0 شهرداري اصفهان 404470
430,000 430,000 0 0 430,000 460,000 1,315,909 0 0 0 0 0 0 شهرداري شیراز 404480
400,000 400,000 0 0 400,000 370,000 741,561 0 0 0 0 0 0 شهرداري تبریز 404490
350,000 350,000 0 0 350,000 270,000 100,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري اهواز 404500
350,000 350,000 0 0 350,000 460,000 502,806 0 0 0 0 0 0 شهرداري قم 404510
400,000 400,000 0 0 400,000 560,000 460,000 0 0 0 0 0 0 شهرداري کرمانشاه 404520

32,609 32,609 0 0 32,609 150,000 0 0 0 0 0 0 0 شهرداري رشت 404530
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

9,459,731 692,841 0 396,690 296,151 730,401 294,188 8,766,890 0 4,158,540 4,608,350 8,652,225 5,207,454 سازمان ثبت احوال کشور 105500
9,459,731 692,841 0 396,690 296,151 730,401 294,188 8,766,890 0 4,158,540 4,608,350 8,652,225 5,207,454 سازمان ثبت احوال کشور 105500

7,294,992 6,444,992 0 4,923,000 1,521,992 6,769,857 1,156,852 850,000 0 550,000 300,000 1,161,269 196,591 کشورسازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي 
105600

7,294,992 6,444,992 0 4,923,000 1,521,992 6,769,857 1,156,852 850,000 0 550,000 300,000 1,161,269 196,591 کشورسازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي 
105600

127,500 2,000 0 0 2,000 2,000 0 125,500 0 0 125,500 105,650 86,384 سازمان مدیریت بحران کشور 105800
127,500 2,000 0 0 2,000 2,000 0 125,500 0 0 125,500 105,650 86,384 سازمان مدیریت بحران کشور 105800

150,734,177 5,578,864 0 3,641,247 1,937,617 5,158,328 344,739 145,155,313 0 13,625,313 131,530,000 145,972,866 101,178,067 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000
143,724,177 5,578,864 0 3,641,247 1,937,617 5,158,328 344,739 138,145,313 0 13,625,313 124,520,000 122,288,698 98,183,303 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

2,470,000 0 0 0 0 0 0 2,470,000 0 0 2,470,000 12,147,727 1,840,236
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -  
خرید سالح ، تجهیزات و تقویت بنیه 

انتظامی

106007

230,000 0 0 0 0 0 0 230,000 0 0 230,000 4,606,441 1,154,528 فرماندهی مرزبانی 106011

2,515,000 0 0 0 0 0 0 2,515,000 0 0 2,515,000 5,280,000 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-پاداش پایان خدمت کارکنان

106012

220,000 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 220,000 200,000 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-پلیس پیشگیري

106013

275,000 0 0 0 0 0 0 275,000 0 0 275,000 250,000 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-پلیس راهنمایی و رانندگی

106014

110,000 0 0 0 0 0 0 110,000 0 0 110,000 100,000 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-پلیس فتا

106015

230,000 0 0 0 0 0 0 230,000 0 0 230,000 200,000 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-هوشمند سازي پلیس

106016
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 200,000 200,000 0 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-توسعه هواناجا

106017

210,000 0 0 0 0 0 0 210,000 0 0 210,000 200,000 0
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 

ایران-پلیس آگاهی و مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز

106018

550,000 0 0 0 0 0 0 550,000 0 0 550,000 500,000 0
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 

ایران-پرداخت دیه،تامین وثائق و جبران 
خسارت

106019

379,060 1,060 0 0 1,060 1,196 300 378,000 0 0 378,000 343,066 174,149 سازمان عقیدتی سیاسی نیروي انتظامی 
جمهوري اسالمی ایران

106002

379,060 1,060 0 0 1,060 1,196 300 378,000 0 0 378,000 343,066 174,149 سازمان عقیدتی سیاسی نیروي انتظامی 
جمهوري اسالمی ایران

106002

362,647 4,647 0 0 4,647 5,200 1,275 358,000 0 0 358,000 325,087 191,621 جمهوري اسالمی ایرانسازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی 
106004

362,647 4,647 0 0 4,647 5,200 1,275 358,000 0 0 358,000 325,087 191,621 جمهوري اسالمی ایرانسازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی 
106004

175,000 0 0 0 0 0 0 175,000 40,000 0 135,000 122,980 78,583 دانشگاه علوم انتظامی 106009
175,000 0 0 0 0 0 0 175,000 40,000 0 135,000 122,980 78,583 دانشگاه علوم انتظامی 106009

26,664,562 4,846,702 4,000,000 0 846,702 1,002,701 34,910 21,817,860 6,025,000 0 15,792,860 12,523,350 7,542,323 وزارت امور خارجه 107000
24,337,002 4,846,002 4,000,000 0 846,002 1,002,001 34,910 19,491,000 6,000,000 0 13,491,000 10,640,000 6,983,509 وزارت امور خارجه 107000

100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000 100,000 17,142 بین المللیوزارت امور خارجه - همکاریهاي اقتصادي 
107002

1,932,500 0 0 0 0 0 0 1,932,500 0 0 1,932,500 1,575,000 500,000
سهمیه حق عضویت وکمک دولت ایران 
بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر 

سازمانهاي بین المللی و تعهدات

107004
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

40,060 700 0 0 700 700 0 39,360 25,000 0 14,360 8,350 6,236 مرکز آموزش روابط بین الملل 107006

255,000 0 0 0 0 0 0 255,000 0 0 255,000 200,000 35,436 نمایندگی هاي خارج از کشوروزارت امور خارجه - هزینه هاي ضروري 
107100

4,806,466 122,790 0 24,290 98,500 119,650 2,704 4,683,676 0 1,020,000 3,663,676 3,328,540 2,106,052 وزارت دادگستري 108000
352,650 16,000 0 0 16,000 16,000 0 336,650 0 0 336,650 268,880 227,765 وزارت دادگستري 108000

450,000 0 0 0 0 0 0 450,000 0 0 450,000 450,000 111,000
وزارت دادگستري - حمایت از محکومین 
معسر، خسارت دیدگان ناشی از قصور 

قاضی و بزه دیدگان

108015

3,489,616 104,290 0 24,290 80,000 101,150 2,704 3,385,326 0 1,020,000 2,365,326 2,185,000 1,570,050 سازمان تعزیرات حکومتی 108021
514,200 2,500 0 0 2,500 2,500 0 511,700 0 0 511,700 424,660 197,237 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 108023
361,280 58,050 0 12,050 46,000 66,080 14,108 303,230 30,000 30,420 242,810 241,570 163,693 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري 108006
361,280 58,050 0 12,050 46,000 66,080 14,108 303,230 30,000 30,420 242,810 241,570 163,693 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري 108006

2,144,980 258,050 0 30,050 228,000 253,120 210,443 1,886,930 0 304,430 1,582,500 1,665,175 1,064,976 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 108009
2,144,980 258,050 0 30,050 228,000 253,120 210,443 1,886,930 0 304,430 1,582,500 1,665,175 1,064,976 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 108009

353,510 53,510 0 3,010 50,500 42,520 23,629 300,000 0 38,960 261,040 350,600 268,901 دادستانی ویژه روحانیت 108017
353,510 53,510 0 3,010 50,500 42,520 23,629 300,000 0 38,960 261,040 350,600 268,901 دادستانی ویژه روحانیت 108017

67,045,056 3,730,280 0 822,280 2,908,000 4,256,320 1,666,381 63,314,776 0 10,823,660 52,491,116 55,351,840 40,549,900 دادگستري جمهوري اسالمی ایران 108100
67,021,836 3,730,280 0 822,280 2,908,000 4,256,320 1,666,381 63,291,556 0 10,823,660 52,467,896 55,308,620 40,545,500 دادگستري جمهوري اسالمی ایران 108100

23,220 0 0 0 0 0 0 23,220 0 0 23,220 43,220 4,400 به اشخاص حقیقی و حقوقیدادگستري جمهوري اسالمی ایران-کمک 
108101

1,674,417 126,067 0 9,040 117,027 127,561 22,750 1,548,350 0 133,650 1,414,700 1,347,510 648,316 دیوان عدالت اداري 108108
1,674,417 126,067 0 9,040 117,027 127,561 22,750 1,548,350 0 133,650 1,414,700 1,347,510 648,316 دیوان عدالت اداري 108108
3,339,940 104,500 0 25,500 79,000 103,000 13,500 3,235,440 0 1,223,440 2,012,000 2,700,000 1,160,050 شوراي حل اختالف(کمک)1 108109
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

3,339,940 104,500 0 25,500 79,000 103,000 13,500 3,235,440 0 1,223,440 2,012,000 2,700,000 1,160,050 شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

17,206,495 4,122,141 2,000,000 322,140 1,800,001 2,317,001 1,186,617 13,084,354 0 1,914,100 11,170,254 9,426,350 6,554,471 کشورسازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
108200

16,977,615 4,122,141 2,000,000 322,140 1,800,001 2,317,001 1,186,617 12,855,474 0 1,762,220 11,093,254 9,180,600 6,399,221 کشورسازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
108200

228,880 0 0 0 0 0 0 228,880 0 151,880 77,000 245,750 155,250
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشور- کمک به اشتغال زندانیان آزاد 

شده

108202

1,868,690 268,390 0 73,390 195,000 280,760 109,817 1,600,300 0 100,300 1,500,000 1,596,370 1,031,064 سازمان بازرسی کل کشور 108300
1,868,690 268,390 0 73,390 195,000 280,760 109,817 1,600,300 0 100,300 1,500,000 1,596,370 1,031,064 سازمان بازرسی کل کشور 108300
3,605,580 542,470 0 57,470 485,000 551,160 276,180 3,063,110 0 1,534,720 1,528,390 2,926,790 1,505,545 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400
3,605,580 542,470 0 57,470 485,000 551,160 276,180 3,063,110 0 1,534,720 1,528,390 2,926,790 1,505,545 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

20,536,737 4,451,260 0 3,574,260 877,000 2,056,240 619,798 16,085,477 0 3,650,180 12,435,297 13,260,300 8,584,896 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500
20,536,737 4,451,260 0 3,574,260 877,000 2,056,240 619,798 16,085,477 0 3,650,180 12,435,297 13,260,300 8,584,896 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

4,626,170 2,596,170 0 2,501,000 95,170 2,454,056 38,944 2,030,000 0 0 2,030,000 2,326,000 1,288,983 سازمان اوقاف و امور خیریه 109500
3,057,100 2,507,100 0 2,501,000 6,100 2,390,750 944 550,000 0 0 550,000 741,000 432,310 سازمان اوقاف و امور خیریه 109500

309,070 89,070 0 0 89,070 63,306 38,000 220,000 0 0 220,000 285,000 211,673 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 109501

1,260,000 0 0 0 0 0 0 1,260,000 0 0 1,260,000 1,300,000 645,000 سازمان اوقاف و امور خیریه - حمایت از 
مدارس علوم دینی اهل سنت

109503

62,300 0 0 0 0 0 0 62,300 0 0 62,300 53,500 42,703 سازمان حج و زیارت 109600
62,300 0 0 0 0 0 0 62,300 0 0 62,300 53,500 42,703 سازمان حج و زیارت 109600

20,361,545 113,000 2,000 0 111,000 101,000 96,750 20,248,545 18,292,393 0 1,956,152 1,774,880 1,316,277 وزارت امور اقتصادي و دارایی 110000
13,265,545 101,000 0 0 101,000 101,000 96,750 13,164,545 11,243,393 0 1,921,152 1,774,880 1,316,277 وزارت امور اقتصادي و دارایی 110000

60,000 10,000 0 0 10,000 0 0 50,000 15,000 0 35,000 0 0 پژوهشکده امور اقتصادي 110040
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

7,000,000 0 0 0 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0

صندوق تامین خسارتهاي بدنی - موضوع 
ماده 21 قانون بیمه اجباري خسارات 
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 

ناشی از وسایل نقلیه

110600

36,000 2,000 2,000 0 0 0 0 34,000 34,000 0 0 0 0 پژوهشکده بیمه 113556

204,500 14,500 0 10,000 4,500 10,941 2,322 190,000 0 70,000 120,000 98,140 89,488 سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي 
اقتصادي و فنی ایران

110004

204,500 14,500 0 10,000 4,500 10,941 2,322 190,000 0 70,000 120,000 98,140 89,488 سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي 
اقتصادي و فنی ایران

110004

56,407,704 11,914,610 0 8,763,110 3,151,500 10,912,160 531,048 44,493,094 13,600,414 8,292,680 22,600,000 28,139,400 20,170,699 سازمان امور مالیاتی کشور 110100
56,407,704 11,914,610 0 8,763,110 3,151,500 10,912,160 531,048 44,493,094 13,600,414 8,292,680 22,600,000 28,139,400 20,170,699 سازمان امور مالیاتی کشور 110100
12,137,461 3,908,500 2,934,500 682,500 291,500 589,287 166,233 8,228,961 2,398,500 300,000 5,530,461 4,269,326 3,437,834 گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500
12,137,461 3,908,500 2,934,500 682,500 291,500 589,287 166,233 8,228,961 2,398,500 300,000 5,530,461 4,269,326 3,437,834 گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500
35,971,704 2,886,253 0 2,500,000 386,253 2,484,720 678,699 33,085,451 1,550,000 0 31,535,451 68,591,635 44,115,875 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 111100

550,000 0 0 0 0 0 0 550,000 0 0 550,000 500,000 343,976
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهاي مسلح - 
پاکسازي میادین مین با هماهنگی وزارت 

کشور

105025

21,198,903 2,849,253 0 2,500,000 349,253 2,443,120 618,699 18,349,650 1,050,000 0 17,299,650 14,110,865 13,230,934 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 111100

6,208,750 0 0 0 0 0 0 6,208,750 0 0 6,208,750 28,019,138 23,510,428 تقویت بنیه دفاعی- ارتقاي توان دفاعیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح - 
111103

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 398,972 196,891 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-طرح حکمت

111104

170,000 0 0 0 0 0 0 170,000 0 0 170,000 155,190 90,142 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح- 
پرداخت بدهیهاي معوق نیروهاي مسلح

111105
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

3,920,000 0 0 0 0 0 0 3,920,000 0 0 3,920,000 6,917,470 1,269,215 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح- 
حفظ توان تولید صنایع دفاعی

111117

1,100,000 0 0 0 0 0 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,500,000 411,665 بابت  آب، برق ، مخابرات و گازوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح - 
111180

837,049 0 0 0 0 0 0 837,049 500,000 0 337,049 300,000 151,034 سازمان پژوهش و نوآوري دفاعی(سپند)1 111188

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6,000,000 4,539,271 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-پشتیبانی از کوثر

111189

550,000 0 0 0 0 0 0 550,000 0 0 550,000 10,000,000 0 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-شهید همت

111191

400,000 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0 400,000 0 0 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-پاداش پایان خدمت کارکنان

111192

1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 690,000 372,319

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-تامین اقالم عمده نظامی(هواپیما و 
بالگرد) از شرکت  صنایع هواپیماسازي 

ایران-هسا

111199

9,000 9,000 0 0 9,000 10,400 10,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران 254000

14,000 14,000 0 0 14,000 15,600 25,000 0 0 0 0 0 0 - هساشرکت سهامی صنایع هواپیماسازي ایران 
255100

14,000 14,000 0 0 14,000 15,600 25,000 0 0 0 0 0 0 سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح 295310
151,394 1,394 0 0 1,394 1,560 350 150,000 0 0 150,000 116,540 59,061 سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع 111101
151,394 1,394 0 0 1,394 1,560 350 150,000 0 0 150,000 116,540 59,061 سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع 111101
986,022 1,022 0 0 1,022 1,144 700 985,000 50,000 0 935,000 850,000 463,972 موسسه تحقیقات دفاعی 111110
986,022 1,022 0 0 1,022 1,144 700 985,000 50,000 0 935,000 850,000 463,972 موسسه تحقیقات دفاعی 111110
988,000 66,000 0 0 66,000 51,600 75,356 922,000 500,000 0 422,000 369,081 125,147 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 111112
988,000 66,000 0 0 66,000 51,600 75,356 922,000 500,000 0 422,000 369,081 125,147 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 111112

 86

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

296,200,000 0 0 0 0 0 0 296,200,000 0 0 296,200,000 232,514,000 202,585,039 سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح 111120
287,000,000 0 0 0 0 0 0 287,000,000 0 0 287,000,000 224,600,000 195,800,000 سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح 111120

9,200,000 0 0 0 0 0 0 9,200,000 0 0 9,200,000 7,914,000 6,785,039

سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح 
-کمک به رزمندگان با حداقل شش ماه 
حضور در جبهه، جانبازان معسر بین 5 تا 

24 درصد

111187

141,162 1,162 0 0 1,162 1,300 350 140,000 0 0 140,000 127,052 48,761 وابستهعقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهاي 
111140

141,162 1,162 0 0 1,162 1,300 350 140,000 0 0 140,000 127,052 48,761 وابستهعقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهاي 
111140

505,000 13,000 0 0 13,000 13,000 10,000 492,000 200,000 0 292,000 265,591 161,574 سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 111186
505,000 13,000 0 0 13,000 13,000 10,000 492,000 200,000 0 292,000 265,591 161,574 سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 111186

102,058,390 334,000 0 0 334,000 332,800 470,000 101,724,390 300,000 0 101,424,390 111,318,066 85,329,469 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران

111200

97,332,384 334,000 0 0 334,000 332,800 470,000 96,998,384 300,000 0 96,698,384 79,353,471 72,711,116 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران

111200

600,000 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0 600,000 572,090 392,918 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران- شهداي مروارید

111201

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6,003,129 1,780,971 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-شهداي سوباشی

111231

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5,626,190 3,321,964 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران- شهید اردستانی

111232

1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,812,250 718,987 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-شهید فالحی

111233
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

72,000 0 0 0 0 0 0 72,000 0 0 72,000 71,186 6,544 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-شهید ذوالفقاري

111234

155,000 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 155,000 155,250 61,877 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران- شهید شجاعی

111236

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 682,500 346,101 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-شهید شیرودي

111237

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8,285,000 4,430,575 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران- شهداي نیروي دریایی

111238

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3,000,000 1,214,841 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-طرح لبیک یا امام

111239

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,527,000 343,575 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-شهید ستاري

111241

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 30,000 0 طرح شهید شهرکی(محرومیت زدایی 
مناطق محروم روستایی)1

111242

50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 50,000 0
طرح شهید کشوري(ارتقاء توان 

ماموریتهاي پروازي ارتش جمهوري 
اسالمی ایران)1

111243

50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 50,000 0 طرح شهید بابایی(ارتقاء توان آموزشی 
خلبانان ارتش جمهوري اسالمی ایران)1

111244

1,915,000 0 0 0 0 0 0 1,915,000 0 0 1,915,000 4,040,000 0 طرح شهید افشار(حکمت و معیشت)1 111245

34,000 0 0 0 0 0 0 34,000 0 0 34,000 30,000 0 دانشگاه جنگ،فرماندهی و ستاد ارتش 
جمهوري اسالمی ایران

111246

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 30,000 0 طرح حصن حصین(توسعه سامانه هاي 
راداري)1

111247

200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-طرح شهداي نزاجا

111248
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران- طرح نور مبین

111249

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران- طرح شهید آبشناسان

111250

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی 
ایران-مراکز آموزشی و درجه داري آجا

111251

501,394 1,394 0 0 1,394 1,170 350 500,000 0 0 500,000 452,242 170,973 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوري 
اسالمی ایران

111210

501,394 1,394 0 0 1,394 1,170 350 500,000 0 0 500,000 452,242 170,973 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوري 
اسالمی ایران

111210

370,000 0 0 0 0 0 0 370,000 30,000 0 340,000 309,035 190,539 دانشگاه هاي افسري ارتش 111215
370,000 0 0 0 0 0 0 370,000 30,000 0 340,000 309,035 190,539 دانشگاه هاي افسري ارتش 111215

287,323 2,323 0 0 2,323 2,600 600 285,000 0 0 285,000 260,139 104,023 سازمان مرکزي حفاظت اطالعات ارتش 
جمهوري اسالمی ایران

111220

287,323 2,323 0 0 2,323 2,600 600 285,000 0 0 285,000 260,139 104,023 سازمان مرکزي حفاظت اطالعات ارتش 
جمهوري اسالمی ایران

111220

131,000 0 0 0 0 0 0 131,000 50,000 0 81,000 71,708 34,120 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري 
اسالمی ایران

111230

131,000 0 0 0 0 0 0 131,000 50,000 0 81,000 71,708 34,120 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري 
اسالمی ایران

111230

254,718,684 100,000,000 100,000,00
0 0 0 0 0 154,718,684 0 0 154,718,684 202,361,971 135,504,517 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی
111300

118,252,677 0 0 0 0 0 0 118,252,677 0 0 118,252,677 94,317,281 75,972,435 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی

111300

300,000 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 300,000 1,033,511 848,002 سپاه حفاظت 111316
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

100,000,000 100,000,000 100,000,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)1 111346

9,800,000 0 0 0 0 0 0 9,800,000 0 0 9,800,000 28,002,767 24,101,957 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی- طرح شهید چمران

111347

1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,410,000 930,108 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی- نسیم رحمت

111349

3,450,000 0 0 0 0 0 0 3,450,000 0 0 3,450,000 3,040,241 2,445,260 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی- طرح والیت

111350

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9,270,705 4,142,345
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی-ماموریت هاي دفاع زمینی (طرح 
شهید شوشتري)1

111351

5,300,000 0 0 0 0 0 0 5,300,000 0 0 5,300,000 6,480,866 2,750,010 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی- نور ربیع

111352

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10,000,000 2,590,567
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی- طرح هاي توسعه شهید حسن 
طهرانی مقدم

111354

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9,129,168 5,007,641 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید رودکی

111355

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10,131,787 5,430,731 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید کاظمی

111356

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2,000,000 1,341,756 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح امام حسین(ع)1

111358

20,000 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000 2,300,000 907,489 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید برونسی

111359

3,000,000 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 2,977,406 1,087,066 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید یزدان شناس

111361
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3,000,000 707,976 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید صابرین

111363

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,500,000 2,125,220 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید رشادي

111364

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 2,200,000 1,555,952 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید اله داد

111365

4,500,000 0 0 0 0 0 0 4,500,000 0 0 4,500,000 3,940,239 3,175,542 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید  باقري

111366

1,450,000 0 0 0 0 0 0 1,450,000 0 0 1,450,000 1,300,000 384,460 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-نور هدایت

111367

300,000 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-طرح شهید اسکندري

111368

2,866,000 0 0 0 0 0 0 2,866,000 0 0 2,866,000 6,000,000 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-شهید غالمی

111369

3,450,000 0 0 0 0 0 0 3,450,000 0 0 3,450,000 3,078,000 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-شهید اثري نژاد

111371

420,000 0 0 0 0 0 0 420,000 0 0 420,000 400,000 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-شهید احمدي روشن

111372

580,000 0 0 0 0 0 0 580,000 0 0 580,000 550,000 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-سازمان قائمین

111373

1,270,000 0 0 0 0 0 0 1,270,000 0 0 1,270,000 1,127,515 237,372 دانشگاه جامع امام حسین (ع)1 111305
1,270,000 0 0 0 0 0 0 1,270,000 0 0 1,270,000 1,127,515 237,372 دانشگاه جامع امام حسین (ع)1 111305

790,000 0 0 0 0 0 0 790,000 0 0 790,000 745,744 172,404 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا االعظم 
(عج)1

111306
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

790,000 0 0 0 0 0 0 790,000 0 0 790,000 745,744 172,404 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا االعظم 
(عج)1

111306

544,647 4,647 0 0 4,647 5,200 1,500 540,000 0 0 540,000 489,433 338,579 سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

111310

544,647 4,647 0 0 4,647 5,200 1,500 540,000 0 0 540,000 489,433 338,579 سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

111310

13,300,000 0 0 0 0 0 0 13,300,000 0 0 13,300,000 13,104,843 5,548,524 سازمان بسیج 111313
13,300,000 0 0 0 0 0 0 13,300,000 0 0 13,300,000 13,104,843 5,548,524 سازمان بسیج 111313

1,141,394 1,394 0 0 1,394 1,560 460 1,140,000 0 0 1,140,000 1,020,425 654,496 نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

111320

1,141,394 1,394 0 0 1,394 1,560 460 1,140,000 0 0 1,140,000 1,020,425 654,496 نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

111320

540,000 0 0 0 0 0 0 540,000 0 0 540,000 500,420 269,612 دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام 
حسین (ع)1

111348

540,000 0 0 0 0 0 0 540,000 0 0 540,000 500,420 269,612 دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام 
حسین (ع)1

111348

290,000 0 0 0 0 0 0 290,000 0 0 290,000 264,650 178,356 بسیج سازندگی 111390
290,000 0 0 0 0 0 0 290,000 0 0 290,000 264,650 178,356 بسیج سازندگی 111390

4,627,190 14,136 0 0 14,136 13,613 0 4,613,054 11,000 0 4,602,054 29,210,606 12,988,605 ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران

111400

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 200,000 0 ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران-پروژه قائم

111374

2,235,136 14,136 0 0 14,136 13,613 0 2,221,000 0 0 2,221,000 1,838,811 1,687,298 ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران

111400
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

86,000 0 0 0 0 0 0 86,000 0 0 86,000 77,659 48,091

ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران - دیه محکومین 
نیازمند پرسنل نیروهاي مسلح ناشی از 

انجام وظایف محوله

111403

73,000 0 0 0 0 0 0 73,000 0 0 73,000 66,115 29,873 نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایراناداره حفاظت اطالعات ستاد فرماندهی کل 
111410

15,300 0 0 0 0 0 0 15,300 0 0 15,300 13,933 2,893 دفتر عقیدتی  سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا

111420

109,000 0 0 0 0 0 0 109,000 11,000 0 98,000 86,301 34,797 مرکز تحقیقات راهبردي امور دفاعی 111451
250,000 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 250,000 223,300 135,444 ستاد مرکزي راهیان نور 111452

410,000 0 0 0 0 0 0 410,000 0 0 410,000 1,301,640 441,797
ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران - پروژه شهید 

آوینی

111453

1,018,750 0 0 0 0 0 0 1,018,750 0 0 1,018,750 24,019,138 10,381,170
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 

مسلح-تقویت بنیه دفاعی- ارتقاي آمادگی 
دفاعی

111455

430,000 0 0 0 0 0 0 430,000 0 0 430,000 383,709 227,242
ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 

جمهوري اسالمی ایران-سازمان پدافند 
غیر عامل کشور

111456

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,000,000 0 ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران-شهید اردستانی

111462

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران-طرح شهید لطفی

111463

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمی ایران-طرح الی بیت 

المقدس

111464
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

196,000 13,000 0 0 13,000 14,560 18,000 183,000 6,000 0 177,000 151,221 117,139 دانشگاه عالی دفاع ملی 111440
196,000 13,000 0 0 13,000 14,560 18,000 183,000 6,000 0 177,000 151,221 117,139 دانشگاه عالی دفاع ملی 111440
714,000 354,000 0 0 354,000 272,685 270,246 360,000 0 0 360,000 430,000 269,000 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس 111450
714,000 354,000 0 0 354,000 272,685 270,246 360,000 0 0 360,000 430,000 269,000 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس 111450

3,358,000 0 0 0 0 0 0 3,358,000 300,000 0 3,058,000 2,590,000 0 قرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیاء 
(ص)1

111500

850,000 0 0 0 0 0 0 850,000 300,000 0 550,000 500,000 0 قرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیاء 
(ص)1

111500

608,000 0 0 0 0 0 0 608,000 0 0 608,000 460,000 0 - طرح شهید صیاد شیرازيقرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیاء (ص) 
111501

1,700,000 0 0 0 0 0 0 1,700,000 0 0 1,700,000 1,520,000 0 - طرح شهید سوداگرقرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیاء (ص) 
111502

200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 200,000 110,000 0 - طرح شهید حسین همدانیقرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیاء (ص) 
111503

8,895,949 506,396 0 0 506,396 397,942 428,444 8,389,553 0 338,110 8,051,443 7,475,700 5,633,722 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600
8,895,949 506,396 0 0 506,396 397,942 428,444 8,389,553 0 338,110 8,051,443 7,475,700 5,633,722 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

16,661,370 2,628,702 0 240,000 2,388,702 2,361,530 1,534,066 14,032,668 4,731,600 360,000 8,941,068 8,020,460 4,937,116 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 113500
64,500 24,000 0 0 24,000 6,500 16,607 40,500 12,000 0 28,500 18,242 11,975 پارك زیست فناوري خلیج فارس (قشم) 101055

2,616,617 1,781,617 0 60,000 1,721,617 1,446,947 1,073,953 835,000 20,000 0 815,000 779,000 620,656 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 113500
153,700 2,200 0 0 2,200 2,200 2,563 151,500 46,500 0 105,000 88,200 46,417 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 113522
187,000 7,000 0 0 7,000 5,000 5,189 180,000 40,000 0 140,000 75,620 49,850 پارك علم و فناوري خراسان رضوي 113523
184,000 42,000 0 0 42,000 45,930 27,834 142,000 22,000 0 120,000 69,423 46,821 پارك علم و فناوري فارس 113524
197,000 5,000 0 0 5,000 4,500 3,774 192,000 30,000 0 162,000 101,500 37,390 پارك علم و فناوري گیالن 113525
153,500 15,000 0 0 15,000 13,700 18,388 138,500 47,000 0 91,500 58,308 35,527 پارك علم و فناوري مرکزي 113526
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

124,500 5,000 0 0 5,000 3,500 3,774 119,500 25,000 0 94,500 56,498 32,325 پارك علم و فناوري سمنان 113527
126,000 7,000 0 0 7,000 12,705 4,718 119,000 25,000 0 94,000 55,142 33,074 پارك علم و فناوري یزد 113528
133,000 6,000 0 0 6,000 3,300 3,818 127,000 50,000 0 77,000 39,819 25,636 پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی 113529
144,500 4,500 0 0 4,500 2,500 2,831 140,000 6,000 0 134,000 76,700 39,762 پارك علم و فناوري کرمان 113530
120,400 26,000 0 0 26,000 19,500 5,189 94,400 22,000 0 72,400 41,800 22,600 پارك علم و فناوري خوزستان 113531
135,000 37,000 0 0 37,000 25,500 6,013 98,000 30,000 0 68,000 35,962 18,368 پارك علم و فناوري هرمزگان 113532
89,800 26,000 0 0 26,000 23,300 27,344 63,800 14,000 0 49,800 26,998 16,900 پارك علم و فناوري خراسان شمالی 113533

109,500 32,000 0 0 32,000 20,500 6,274 77,500 15,000 0 62,500 32,835 21,457 پارك علم و فناوري مازندران 113534
97,200 25,500 0 0 25,500 18,700 4,246 71,700 15,000 0 56,700 32,043 17,902 پارك علم و فناوري چهارمحال و بختیاري 113535
64,000 15,000 0 0 15,000 18,300 3,774 49,000 3,000 0 46,000 25,851 16,143 پارك علم و فناوري قم 113536

115,000 36,000 0 0 36,000 29,000 27,362 79,000 12,000 0 67,000 36,796 21,109 پارك علم و فناوري خراسان جنوبی 113538
120,000 22,000 0 0 22,000 21,000 6,133 98,000 13,000 0 85,000 43,572 25,900 پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان 113539
71,700 25,500 0 0 25,500 18,000 3,396 46,200 6,500 0 39,700 22,411 13,394 پارك علم و فناوري ایالم 113541

118,500 30,000 0 0 30,000 20,000 5,189 88,500 20,000 0 68,500 37,839 20,500 پارك علم و فناوري کردستان 113542

1,572,323 180,000 0 180,000 0 225,250 0 1,392,323 0 60,000 1,332,323 936,235 370,584

وزارت علوم تحقیقات و فناوري - امور 
فناوري وپژوهشی، حق عضویت در مجامع 
بین المللی و برگزاري جشنواره ها و 
فعالیتهاي دبیرخانه شوراي علوم، 

تحقیقات و فناوري

113545

92,400 36,000 0 0 36,000 63,300 55,634 56,400 7,000 0 49,400 28,978 17,301 پارك علم و فناوري همدان 113551
141,900 46,000 0 0 46,000 64,900 100,133 95,900 20,000 0 75,900 45,761 25,567 پارك علم و فناوري خلیج فارس (بوشهر) 113552
113,000 4,000 0 0 4,000 4,000 3,774 109,000 10,000 0 99,000 85,000 59,019 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 113557
25,000 5,000 0 0 5,000 15,000 0 20,000 8,000 0 12,000 7,000 0 پارك علم و فناوري زنجان 113558
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,300,000 20,000 0 0 20,000 20,000 18,796 1,280,000 0 0 1,280,000 1,280,000 1,257,241
سازمان سنجش آموزش کشور موضوع 
بند"ج" تبصره 49 قانون بودجه سال 

1364 کل کشور

113560

40,000 2,500 0 0 2,500 2,200 2,831 37,500 5,500 0 32,000 27,936 20,211 پژوهشکده خلیج فارس 113568

112,985 2,685 0 0 2,685 2,598 3,623 110,300 10,500 0 99,800 88,082 60,307 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش 
عالی

113572

76,500 2,500 0 0 2,500 2,500 2,831 74,000 7,000 0 67,000 60,667 41,225 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 113580

191,000 3,000 0 0 3,000 3,000 2,831 188,000 15,000 0 173,000 156,463 110,690 مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و 
فناوري

113584

169,600 8,100 0 0 8,100 7,100 6,605 161,500 22,500 0 139,000 115,803 75,760 موسسه پژوهشی علوم و فناوري رنگ و 
پوشش

113585

4,000,000 0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوري - مازاد 
درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات 

آموزش عالی و پژوهشی

113590

112,000 3,000 0 0 3,000 2,500 2,563 109,000 8,000 0 101,000 85,800 52,935 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 113596

85,600 7,100 0 0 7,100 10,100 11,322 78,500 7,500 0 71,000 60,876 40,897 موزه ملی علوم و فناوري جمهوري 
اسالمی ایران

113599

141,000 3,000 0 0 3,000 3,000 1,971 138,000 30,000 0 108,000 100,903 72,127 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 113642

39,000 2,500 0 0 2,500 2,200 2,563 36,500 11,000 0 25,500 22,724 13,622 مرکز مطالعات و همکاریهاي علمی بین 
المللی

113643

47,100 3,000 0 0 3,000 2,800 3,034 44,100 5,600 0 38,500 34,712 25,459 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و 
تخصصی جمعیت کشور

113644

92,000 2,000 0 0 2,000 0 0 90,000 35,000 0 55,000 48,888 33,132 مرکز نشر دانشگاهی 113650

2,126,200 0 0 0 0 0 0 2,126,200 0 0 2,126,200 2,035,200 583,283 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري-امور 
علمی،فرهنگی و آموزشی

113660
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

140,000 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 140,000 750,000 739,868 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري-پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان

113661

42,000 0 0 0 0 0 0 42,000 0 0 42,000 36,484 25,800 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري - کمک 
به انجمن هاي علمی

113699

108,000 6,000 0 0 6,000 0 0 102,000 6,000 0 96,000 84,851 55,501 آزمایشگاه ملی نقشه برداري مغز 114525

329,000 0 0 0 0 65,700 0 329,000 0 300,000 29,000 24,500 15,598 شوراي عالی علوم،تحقیقات و فناوريوزارت علوم،تحقیقات و فناوري-دبیرخانه 
114530

52,000 6,000 0 0 6,000 3,500 3,774 46,000 9,000 0 37,000 18,971 10,777 پارك علم و فن آوري قزوین 114801
82,745 20,000 0 0 20,000 17,700 2,831 62,745 4,000 0 58,745 33,500 8,640 پارك علم و فناوري اردبیل 116015
79,000 26,000 0 0 26,000 19,600 24,154 53,000 10,000 0 43,000 23,141 13,096 پارك علم و فناوري لرستان 117202

104,500 43,500 0 0 43,500 29,500 21,238 61,000 10,000 0 51,000 27,936 15,389 پارك علم وفن آوري آذربایجان غربی 122506
59,100 7,500 0 0 7,500 15,000 0 51,600 10,000 0 41,600 23,600 7,481 پارك علم و فناوري کهگیلویه و بویر احمد 123205
62,000 15,000 0 0 15,000 19,500 5,189 47,000 6,000 0 41,000 21,890 11,900 پارك علم و فناوري گلستان 127481

231,000 41,000 0 0 41,000 47,500 50,453 190,000 60,000 0 130,000 115,393 77,014 پژوهشگاه هوا فضا 113506
231,000 41,000 0 0 41,000 47,500 50,453 190,000 60,000 0 130,000 115,393 77,014 پژوهشگاه هوا فضا 113506

749,600 6,000 0 0 6,000 2,700 2,846 743,600 43,600 0 700,000 602,710 397,222 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی

113510

749,600 6,000 0 0 6,000 2,700 2,846 743,600 43,600 0 700,000 602,710 397,222 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی

113510

432,000 12,000 0 0 12,000 11,000 10,379 420,000 80,000 0 340,000 292,912 190,608 پژوهشگاه مواد و انرژي 113537
432,000 12,000 0 0 12,000 11,000 10,379 420,000 80,000 0 340,000 292,912 190,608 پژوهشگاه مواد و انرژي 113537
588,000 68,000 0 0 68,000 11,500 99,482 520,000 175,000 0 345,000 206,497 137,181 شهرك علمی،تحقیقاتی اصفهان 113540
588,000 68,000 0 0 68,000 11,500 99,482 520,000 175,000 0 345,000 206,497 137,181 شهرك علمی،تحقیقاتی اصفهان 113540
868,000 33,000 0 0 33,000 52,000 43,418 835,000 115,000 0 720,000 610,215 371,031 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران 113544
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

868,000 33,000 0 0 33,000 52,000 43,418 835,000 115,000 0 720,000 610,215 371,031 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران 113544

298,200 2,200 0 0 2,200 2,200 2,563 296,000 150,000 0 146,000 132,384 99,783 و اسالمیسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
113548

298,200 2,200 0 0 2,200 2,200 2,563 296,000 150,000 0 146,000 132,384 99,783 و اسالمیسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
113548

595,500 28,500 0 0 28,500 22,500 26,076 567,000 100,000 0 467,000 395,066 264,674 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 113550
595,500 28,500 0 0 28,500 22,500 26,076 567,000 100,000 0 467,000 395,066 264,674 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 113550
218,284 7,000 0 0 7,000 6,000 4,718 211,284 30,000 0 181,284 157,609 106,147 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 113565
218,284 7,000 0 0 7,000 6,000 4,718 211,284 30,000 0 181,284 157,609 106,147 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 113565

350,000 61,000 0 0 61,000 5,000 79,718 289,000 30,000 0 259,000 218,900 150,174 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

113566

350,000 61,000 0 0 61,000 5,000 79,718 289,000 30,000 0 259,000 218,900 150,174 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

113566

1,342,000 122,000 0 0 122,000 72,000 48,568 1,220,000 270,000 0 950,000 782,314 460,124 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 113567
1,342,000 122,000 0 0 122,000 72,000 48,568 1,220,000 270,000 0 950,000 782,314 460,124 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 113567
1,008,495 64,723 0 0 64,723 52,129 49,406 943,772 63,000 0 880,772 768,222 643,769 دانشگاه قم 113570
1,008,495 64,723 0 0 64,723 52,129 49,406 943,772 63,000 0 880,772 768,222 643,769 دانشگاه قم 113570

196,500 4,500 0 0 4,500 2,600 3,019 192,000 22,000 0 170,000 150,104 104,252 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 113573
196,500 4,500 0 0 4,500 2,600 3,019 192,000 22,000 0 170,000 150,104 104,252 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 113573

211,000 23,500 0 0 23,500 23,000 35,836 187,500 12,000 0 175,500 153,753 102,213 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي 
پیشرفته و علوم محیطی

113574

211,000 23,500 0 0 23,500 23,000 35,836 187,500 12,000 0 175,500 153,753 102,213 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي 
پیشرفته و علوم محیطی

113574
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

264,000 30,000 0 0 30,000 10,350 6,601 234,000 35,000 0 199,000 171,056 118,765 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جوي

113575

264,000 30,000 0 0 30,000 10,350 6,601 234,000 35,000 0 199,000 171,056 118,765 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جوي

113575

173,000 6,000 0 0 6,000 6,000 5,661 167,000 60,000 0 107,000 93,294 59,201 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 113576
173,000 6,000 0 0 6,000 6,000 5,661 167,000 60,000 0 107,000 93,294 59,201 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 113576
573,500 3,200 0 0 3,200 3,080 5,379 570,300 300 0 570,000 1,495,000 422,419 دبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی 113600
303,500 3,200 0 0 3,200 3,080 5,379 300,300 300 0 300,000 495,000 422,419 دبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی 113600
270,000 0 0 0 0 0 0 270,000 0 0 270,000 1,000,000 0 صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی 113605

3,359,979 246,379 0 6,000 240,379 253,200 223,810 3,113,600 0 2,000 3,111,600 2,607,250 1,705,934 جهاد دانشگاهی 113620
1,447,629 123,629 0 6,000 117,629 138,500 108,146 1,324,000 0 2,000 1,322,000 1,120,000 778,600 جهاد دانشگاهی 113620

238,000 15,000 0 0 15,000 20,000 18,870 223,000 0 0 223,000 200,600 68,601 جهاد دانشگاهی - سایر مراکز تحقیقاتی 
وابسته

113621

202,000 4,000 0 0 4,000 4,000 4,718 198,000 0 0 198,000 169,500 103,107 جهاد دانشگاهی - کمک به خبرگزاري 
دانشجویان ایران

113624

96,850 3,850 0 0 3,850 3,500 5,661 93,000 0 0 93,000 80,500 57,469 مرکز تحقیقات گیاهان داروئی 113625
498,000 28,000 0 0 28,000 28,000 26,418 470,000 0 0 470,000 400,000 269,987 پژوهشگاه رویان 113626
148,000 5,000 0 0 5,000 4,500 4,718 143,000 0 0 143,000 80,900 54,160 پارك علم وفن آوري کرمانشاه 113628
90,000 8,000 0 0 8,000 8,000 8,775 82,000 0 0 82,000 71,200 47,386 زیست بانک 113629

224,000 26,000 0 0 26,000 26,000 22,448 198,000 0 0 198,000 167,000 123,160 پژوهشکده فناوري هاي نوین علوم 
پزشکی-ابن سینا

113641

8,900 0 0 0 0 0 0 8,900 0 0 8,900 7,750 5,498 پژوهشکده توسعه کالبدي 113670

79,000 5,000 0 0 5,000 0 2,359 74,000 0 0 74,000 67,000 32,214 جهاد دانشگاهی-کمک به دانشگاه علم و 
فرهنگ

113671
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

66,500 2,500 0 0 2,500 2,500 2,831 64,000 0 0 64,000 55,100 33,814 پژوهشکده علوم پایه کاربردي 113672
29,700 4,000 0 0 4,000 2,500 2,831 25,700 0 0 25,700 14,600 9,973 پارك علم و فناوري البرز 113673

59,500 10,000 0 0 10,000 10,000 9,435 49,500 0 0 49,500 41,500 28,400 جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات سرطان 
برست

113674

48,000 0 0 0 0 0 0 48,000 0 0 48,000 39,300 27,200 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی

113677

10,800 1,800 0 0 1,800 1,800 1,883 9,000 0 0 9,000 5,500 4,360 مرکز تحقیقات سنجش سالمت 113678
62,600 2,600 0 0 2,600 2,600 3,302 60,000 0 0 60,000 51,000 40,026 پژوهشکده فناوري اطالعات و ارتباطات 113679
11,500 1,500 0 0 1,500 1,300 1,415 10,000 0 0 10,000 8,500 3,023 پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماري 113680
7,000 2,000 0 0 2,000 0 0 5,000 0 0 5,000 4,000 2,486 پژوهشکده برق و الکترونیک 113681

20,500 2,000 0 0 2,000 0 0 18,500 0 0 18,500 14,500 10,416 پژوهشکده صنایع شیمیایی 113682

11,500 1,500 0 0 1,500 0 0 10,000 0 0 10,000 8,800 6,054 پژوهشکده توسعه تکنولوژي صنعتی 
شریف

113683

1,004,600 35,100 0 0 35,100 1,000 19,198 969,500 4,500 0 965,000 1,391,600 999,317 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در 
دانشگاهها

113630

881,100 1,100 0 0 1,100 1,000 1,806 880,000 0 0 880,000 1,293,600 932,317 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در 
دانشگاهها

113630

123,500 34,000 0 0 34,000 0 17,392 89,500 4,500 0 85,000 98,000 67,000 دانشگاه معارف اسالمی 113633
8,910,797 16,517 0 0 16,517 16,617 19,145 8,894,280 4,620,000 0 4,274,280 3,765,000 2,290,908 سازمان امور دانشجویان 113664
6,696,661 1,661 0 0 1,661 2,043 1,635 6,695,000 4,000,000 0 2,695,000 2,450,000 1,432,926 صندوق رفاه دانشجویان 113502

72,000 6,000 0 0 6,000 4,531 8,190 66,000 0 0 66,000 75,000 51,950 سازمان امور دانشجویان- فعالیتهاي 
ورزشی فوق برنامه دانشجویان

113579

113,480 3,700 0 0 3,700 3,700 4,246 109,780 20,000 0 89,780 78,500 50,520 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 113588
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,300,000 0 0 0 0 0 0 1,300,000 0 0 1,300,000 1,050,000 670,000 بورسیهسازمان امور دانشجویان- امور دانشجویان 
113662

728,656 5,156 0 0 5,156 6,343 5,074 723,500 600,000 0 123,500 111,500 85,512 سازمان امور دانشجویان 113664

11,103,720 6,456,190 390,000 2,110,590 3,955,600 4,753,065 3,089,891 4,647,530 370,000 961,530 3,316,000 3,920,070 2,607,090 گردشگريسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
113700

10,532,120 6,410,590 390,000 2,110,590 3,910,000 4,710,065 3,035,982 4,121,530 260,000 961,530 2,900,000 3,504,070 2,304,024 گردشگريسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
113700

533,600 24,600 0 0 24,600 23,000 18,870 509,000 110,000 0 399,000 396,000 286,065 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري 113706

17,000 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 17,000 20,000 17,001
مرکز مطالعاتی منطقه اي حفظ میراث 
فرهنگی ناملموس در آسیاي میانه و غربی 

(کمک)1

113707

21,000 21,000 0 0 21,000 20,000 35,039 0 0 0 0 0 0 شرکت توسعه ایرانگردي و جهانگردي 284100
14,156,160 1,780,200 0 0 1,780,200 1,929,734 1,679,068 12,375,960 36,000 354,960 11,985,000 12,945,150 8,478,550 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000
8,684,960 1,730,000 0 0 1,730,000 1,901,576 1,676,982 6,954,960 0 354,960 6,600,000 6,920,150 4,655,060 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

101,200 200 0 0 200 158 285 101,000 36,000 0 65,000 90,000 50,499 موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات 114010

2,320,000 0 0 0 0 0 0 2,320,000 0 0 2,320,000 2,455,000 1,910,000 نشر،کتاب و مطبوعاتوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- حمایت از 
114046

2,050,000 50,000 0 0 50,000 28,000 1,801 2,000,000 0 0 2,000,000 2,200,000 1,767,991 سازمان امور سینمایی و سمعی -بصري 114092

1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,280,000 95,000 اعتبار متمرکز کمک به اشخاص حقوقی 
غیردولتی

114112

1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,340,000 1,066,162 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 114007
1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,340,000 1,066,162 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 114007

341,200 1,200 0 0 1,200 1,103 1,993 340,000 0 0 340,000 627,225 273,502 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 114012
341,200 1,200 0 0 1,200 1,103 1,993 340,000 0 0 340,000 627,225 273,502 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 114012
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

3,063,000 63,000 0 0 63,000 48,681 47,890 3,000,000 0 0 3,000,000 4,404,000 3,179,000 شوراي عالی حوزه هاي علمیه 114020
3,063,000 63,000 0 0 63,000 48,681 47,890 3,000,000 0 0 3,000,000 4,404,000 3,179,000 شوراي عالی حوزه هاي علمیه 114020

872,000 22,000 0 0 22,000 20,882 17,548 850,000 0 0 850,000 1,175,000 817,382 شوراي برنامه ریزي مدیریت حوزه هاي 
علمیه خراسان

114025

872,000 22,000 0 0 22,000 20,882 17,548 850,000 0 0 850,000 1,175,000 817,382 شوراي برنامه ریزي مدیریت حوزه هاي 
علمیه خراسان

114025

3,200,600 101,600 0 0 101,600 85,327 118,639 3,099,000 10,000 0 3,089,000 3,293,500 2,502,867 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 114028
2,300,000 100,000 0 0 100,000 84,000 117,017 2,200,000 0 0 2,200,000 2,100,000 1,647,001 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 114028

280,000 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 280,000 373,000 280,000 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 114033
330,000 0 0 0 0 0 0 330,000 0 0 330,000 478,000 360,000 مجمع جهانی اهل بیت 114043
47,000 0 0 0 0 0 0 47,000 0 0 47,000 55,500 32,166 دانشگاه اهل بیت 114048

127,600 600 0 0 600 500 944 127,000 10,000 0 117,000 112,000 85,000 بنیاد سعدي 114320
116,000 1,000 0 0 1,000 827 678 115,000 0 0 115,000 175,000 98,700 دانشگاه مذاهب اسالمی 114900
262,000 62,000 0 0 62,000 57,988 66,511 200,000 0 0 200,000 266,000 202,079 موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 114030
262,000 62,000 0 0 62,000 57,988 66,511 200,000 0 0 200,000 266,000 202,079 موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 114030

85,100 1,100 0 0 1,100 1,000 1,887 84,000 4,000 0 80,000 103,935 70,730 پژوهشکده امام خمینی( ره) انقالب 
اسالمی

114044

85,100 1,100 0 0 1,100 1,000 1,887 84,000 4,000 0 80,000 103,935 70,730 پژوهشکده امام خمینی( ره) انقالب 
اسالمی

114044

10,417,000 0 0 0 0 0 0 10,417,000 0 0 10,417,000 8,969,000 7,362,709 مرکز خدمات حوزه هاي علمیه 114084
6,961,000 0 0 0 0 0 0 6,961,000 0 0 6,961,000 6,000,000 4,865,845 مرکز خدمات حوزه هاي علمیه 114084

3,456,000 0 0 0 0 0 0 3,456,000 0 0 3,456,000 2,969,000 2,496,864 طالب و روحانیون غیر شاغلمرکز خدمات حوزه هاي علمیه-حق بیمه 
114089

60,450 450 0 0 450 418 755 60,000 0 0 60,000 74,000 55,114 کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی 114100
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

60,450 450 0 0 450 418 755 60,000 0 0 60,000 74,000 55,114 کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی 114100
245,000 105,000 0 0 105,000 100,000 226,440 140,000 0 0 140,000 180,000 134,500 آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)1 114150
245,000 105,000 0 0 105,000 100,000 226,440 140,000 0 0 140,000 180,000 134,500 آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)1 114150

140,000 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 140,000 280,063 135,808 موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی(ره)1

114200

140,000 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 140,000 280,063 135,808 موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی(ره)1

114200

3,458,280 52,280 0 0 52,280 87,677 48,666 3,406,000 0 0 3,406,000 4,661,905 3,105,930 سازمان تبلیغات اسالمی 114300
1,515,000 15,000 0 0 15,000 14,416 26,054 1,500,000 0 0 1,500,000 2,018,000 1,314,001 سازمان تبلیغات اسالمی 114300

250,000 30,000 0 0 30,000 30,000 18,000 220,000 0 0 220,000 260,300 230,000 موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب 
اسالمی

114310

20,000 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000 91,731 61,166 بنیاد دائره المعارف اسالمی 114311
183,000 2,000 0 0 2,000 1,000 1,887 181,000 0 0 181,000 154,839 107,600 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 114312
200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 200,000 424,000 200,000 شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه 114313
280,000 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 280,000 385,000 211,343 مرکز رسیدگی به امور مساجد 114314
120,000 0 0 0 0 40,000 0 120,000 0 0 120,000 189,000 96,132 ستاد اقامه نماز 114315
120,000 0 0 0 0 0 0 120,000 0 0 120,000 161,194 114,600 مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی 114316
35,000 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 35,000 53,841 37,158 موسسه دایره المعارف فقه اسالمی 114317
50,280 280 0 0 280 261 472 50,000 0 0 50,000 79,000 46,429 مرکز الگوي اسالمی - ایرانی پیشرفت 114319

685,000 5,000 0 0 5,000 2,000 2,253 680,000 0 0 680,000 845,000 687,501 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی 115600

1,697,000 137,000 0 0 137,000 130,510 64,617 1,560,000 0 0 1,560,000 2,582,800 1,680,000 شوراي سیاستگذاري حوزه هاي علمیه 
خواهران

114318

1,697,000 137,000 0 0 137,000 130,510 64,617 1,560,000 0 0 1,560,000 2,582,800 1,680,000 شوراي سیاستگذاري حوزه هاي علمیه 
خواهران

114318

 103

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

150,000 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 450,000 0 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر 114350
150,000 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 450,000 0 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر 114350

2,017,000 17,000 0 0 17,000 15,783 2,162 2,000,000 0 0 2,000,000 3,035,420 2,270,000 جامعه المصطفی العالمیه 114400
2,017,000 17,000 0 0 17,000 15,783 2,162 2,000,000 0 0 2,000,000 3,035,420 2,270,000 جامعه المصطفی العالمیه 114400

83,300 3,300 0 0 3,300 3,185 5,153 80,000 0 0 80,000 127,000 80,928 دانشگاه شهید مطهري 114450
83,300 3,300 0 0 3,300 3,185 5,153 80,000 0 0 80,000 127,000 80,928 دانشگاه شهید مطهري 114450
80,000 0 0 0 0 0 0 80,000 0 0 80,000 106,595 0 دانشگاه امام صادق 114460
80,000 0 0 0 0 0 0 80,000 0 0 80,000 106,595 0 دانشگاه امام صادق 114460

11,046,779 1,196,483 0 500,000 696,483 836,521 590,659 9,850,296 3,055,750 0 6,794,546 5,964,622 4,598,343 دانشگاه تهران 114500
6,785,428 756,633 0 500,000 256,633 449,870 264,619 6,028,795 2,574,000 0 3,454,795 3,104,637 2,562,430 دانشگاه تهران 114500

560,558 85,690 0 0 85,690 56,513 82,584 474,868 132,000 0 342,868 302,206 226,101 پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم 114501

326,670 45,441 0 0 45,441 41,653 40,127 281,229 30,360 0 250,869 231,823 184,306 دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی 
ابوریحان

114502

1,254,395 101,673 0 0 101,673 88,245 59,621 1,152,722 184,800 0 967,922 854,523 641,990 دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزي و 
منابع طبیعی

114505

358,000 85,000 0 0 85,000 83,000 78,272 273,000 24,000 0 249,000 211,000 127,550 دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک 114514
274,000 59,000 0 0 59,000 39,000 47,807 215,000 80,000 0 135,000 82,557 50,049 دانشگاه تهران- پارك علم و فن آوري 114520

66,661 10,499 0 0 10,499 49,096 6,674 56,162 7,148 0 49,014 41,281 27,760 دانشگاه تهران- دانشکده فنی فومن 114521
64,131 10,697 0 0 10,697 6,096 6,674 53,434 3,972 0 49,462 42,889 21,644 دانشگاه تهران- دانشکده چوکا 114522

216,674 41,850 0 0 41,850 23,048 4,281 174,824 19,470 0 155,354 140,475 112,891 دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون 
نوین

114523

3,400 0 0 0 0 0 0 3,400 0 0 3,400 3,231 2,403 دانشگاه تهران-مرکز مطالعات اوراسیاي 
مرکزي

114524
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,136,862 0 0 0 0 0 0 1,136,862 0 0 1,136,862 950,000 641,219 دانشگاه تهران-پردیس دانشکده هاي فنی 114526

371,000 6,500 0 0 6,500 4,500 4,246 364,500 31,500 0 333,000 286,400 169,305 فناوريپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
114504

371,000 6,500 0 0 6,500 4,500 4,246 364,500 31,500 0 333,000 286,400 169,305 فناوريپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
114504

4,174,126 217,589 0 0 217,589 195,416 218,612 3,956,537 1,414,200 0 2,542,337 2,218,127 1,784,197 دانشگاه شهید بهشتی 114600
4,139,926 215,089 0 0 215,089 192,916 215,216 3,924,837 1,400,000 0 2,524,837 2,201,657 1,775,156 دانشگاه شهید بهشتی 114600

34,200 2,500 0 0 2,500 2,500 3,396 31,700 14,200 0 17,500 16,470 9,041 دانشگاه شهید بهشتی-پردیس زیرآب 
سوادکوه

114610

1,538,574 84,354 0 0 84,354 80,994 88,694 1,454,220 160,000 0 1,294,220 1,173,630 1,032,578 دانشگاه الزهرا(س)0 114700
1,538,574 84,354 0 0 84,354 80,994 88,694 1,454,220 160,000 0 1,294,220 1,173,630 1,032,578 دانشگاه الزهرا(س)0 114700

34,247 8,193 0 0 8,193 26,096 6,674 26,054 5,500 0 20,554 15,858 10,099 دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)1 114703
34,247 8,193 0 0 8,193 26,096 6,674 26,054 5,500 0 20,554 15,858 10,099 دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)1 114703

1,205,572 134,267 0 0 134,267 104,733 124,506 1,071,305 30,000 0 1,041,305 898,967 736,784 دانشگاه  بین المللی امام خمینی (ره)1 114800
1,205,422 134,167 0 0 134,167 104,233 112,712 1,071,255 30,000 0 1,041,255 898,446 736,508 دانشگاه  بین المللی امام خمینی (ره)1 114800

150 100 0 0 100 500 11,794 50 0 0 50 521 276 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- 
دانشکده فنی و مهندسی تاکستان

114802

141,878 12,339 0 0 12,339 7,328 6,674 129,539 13,000 0 116,539 96,112 72,593 زهرامرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین 
114850

141,878 12,339 0 0 12,339 7,328 6,674 129,539 13,000 0 116,539 96,112 72,593 زهرامرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین 
114850

1,881,201 187,307 0 0 187,307 163,302 139,889 1,693,894 143,573 0 1,550,321 1,375,633 1,125,890 دانشگاه بوعلی سینا 115000
1,774,440 162,915 0 0 162,915 138,918 113,193 1,611,525 135,461 0 1,476,064 1,310,585 1,070,541 دانشگاه بوعلی سینا 115000
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

24,592 5,956 0 0 5,956 6,096 6,674 18,636 2,429 0 16,207 12,862 10,278 دانشگاه بوعلی سینا-آموزشکده کبودر 
آهنگ

115004

27,304 6,380 0 0 6,380 6,096 6,674 20,924 2,002 0 18,922 17,851 14,892 دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده مدیریت 
رزن

115008

23,170 5,835 0 0 5,835 6,096 6,674 17,335 941 0 16,394 15,466 14,141 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده صنایع 
غذایی بهار

115120

31,695 6,221 0 0 6,221 6,096 6,674 25,474 2,740 0 22,734 18,869 16,038 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده فنی و 
مهندسی تویسرکان

115121

633,599 50,489 0 0 50,489 51,316 35,609 583,110 40,800 0 542,310 467,640 416,738 دانشگاه مالیر 115001
633,599 50,489 0 0 50,489 51,316 35,609 583,110 40,800 0 542,310 467,640 416,738 دانشگاه مالیر 115001

52,481 16,179 0 0 16,179 30,147 23,929 36,302 3,000 0 33,302 26,247 22,791 دختران)1مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه 
115005

52,481 16,179 0 0 16,179 30,147 23,929 36,302 3,000 0 33,302 26,247 22,791 دختران)1مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه 
115005

95,273 8,564 0 0 8,564 45,662 34,766 86,709 6,000 0 80,709 67,229 35,539 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي 115007
95,273 8,564 0 0 8,564 45,662 34,766 86,709 6,000 0 80,709 67,229 35,539 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي 115007

3,611,173 311,923 0 0 311,923 395,666 169,257 3,299,250 640,700 0 2,658,550 2,336,758 1,892,039 دانشگاه شیراز 115100
3,601,301 307,801 0 0 307,801 395,166 169,257 3,293,500 640,000 0 2,653,500 2,335,716 1,890,835 دانشگاه شیراز 115100

150 100 0 0 100 500 0 50 0 0 50 521 602 دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی 
مرودشت

115111

9,722 4,022 0 0 4,022 0 0 5,700 700 0 5,000 521 602 دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده 115114
198,995 58,253 0 0 58,253 30,180 32,512 140,742 10,000 0 130,742 113,249 96,917 دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 115101
198,995 58,253 0 0 58,253 30,180 32,512 140,742 10,000 0 130,742 113,249 96,917 دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 115101
577,111 184,201 0 0 184,201 162,861 183,507 392,910 35,000 0 357,910 313,888 264,385 دانشگاه صنعتی شیراز 115102
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

577,111 184,201 0 0 184,201 162,861 183,507 392,910 35,000 0 357,910 313,888 264,385 دانشگاه صنعتی شیراز 115102
60,704 15,562 0 0 15,562 16,640 17,122 45,142 5,500 0 39,642 32,343 23,041 دانشگاه هنر شیراز 115103
60,704 15,562 0 0 15,562 16,640 17,122 45,142 5,500 0 39,642 32,343 23,041 دانشگاه هنر شیراز 115103
66,210 6,054 0 0 6,054 6,096 6,674 60,156 3,500 0 56,656 52,883 47,403 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب 115107
66,210 6,054 0 0 6,054 6,096 6,674 60,156 3,500 0 56,656 52,883 47,403 دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب 115107

176,652 35,048 0 0 35,048 20,209 57,872 141,604 17,000 0 124,604 101,973 89,294 دانشگاه فسا 115108
176,652 35,048 0 0 35,048 20,209 57,872 141,604 17,000 0 124,604 101,973 89,294 دانشگاه فسا 115108
34,411 6,320 0 0 6,320 6,096 6,674 28,091 5,000 0 23,091 18,960 16,384 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109
34,411 6,320 0 0 6,320 6,096 6,674 28,091 5,000 0 23,091 18,960 16,384 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109
44,956 6,486 0 0 6,486 6,194 6,781 38,470 6,300 0 32,170 24,874 15,600 مرکز آموزش عالی استهبان 115110
44,956 6,486 0 0 6,486 6,194 6,781 38,470 6,300 0 32,170 24,874 15,600 مرکز آموزش عالی استهبان 115110
35,813 6,499 0 0 6,499 6,096 6,674 29,314 4,000 0 25,314 19,995 15,447 مرکز آموزش عالی المرد 115112
35,813 6,499 0 0 6,499 6,096 6,674 29,314 4,000 0 25,314 19,995 15,447 مرکز آموزش عالی المرد 115112
58,625 8,909 0 0 8,909 11,096 6,674 49,716 5,733 0 43,983 37,104 29,828 مرکز آموزش عالی اقلید 115113
58,625 8,909 0 0 8,909 11,096 6,674 49,716 5,733 0 43,983 37,104 29,828 مرکز آموزش عالی اقلید 115113
50,483 8,698 0 0 8,698 26,096 6,674 41,785 5,300 0 36,485 30,303 23,168 مرکز آموزش عالی الر 115115
50,483 8,698 0 0 8,698 26,096 6,674 41,785 5,300 0 36,485 30,303 23,168 مرکز آموزش عالی الر 115115
26,815 5,848 0 0 5,848 6,094 6,674 20,967 5,000 0 15,967 14,497 12,304 مرکز آموزش عالی ممسنی 115116
26,815 5,848 0 0 5,848 6,094 6,674 20,967 5,000 0 15,967 14,497 12,304 مرکز آموزش عالی ممسنی 115116

2,523,968 140,070 0 0 140,070 122,223 124,501 2,383,898 518,619 0 1,865,279 1,632,539 1,318,704 دانشگاه صنعتی اصفهان 115400
2,523,968 140,070 0 0 140,070 122,223 124,501 2,383,898 518,619 0 1,865,279 1,632,539 1,318,704 دانشگاه صنعتی اصفهان 115400
1,368,237 175,587 0 0 175,587 203,861 132,536 1,192,650 81,000 0 1,111,650 972,309 792,210 دانشگاه شهرکرد 115450
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي
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کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,314,371 160,070 0 0 160,070 175,000 110,329 1,154,301 80,000 0 1,074,301 942,436 766,801 دانشگاه شهرکرد 115450
53,866 15,517 0 0 15,517 28,861 22,207 38,349 1,000 0 37,349 29,873 25,409 مجتمع آموزش عالی فارسان 115452

4,084,639 196,362 0 0 196,362 155,522 166,744 3,888,277 865,000 0 3,023,277 2,605,913 2,098,355 دانشگاه فردوسی مشهد 115500
24,615 5,765 0 0 5,765 6,096 6,674 18,850 6,000 0 12,850 12,123 11,473 دانشکده فنی و مهندسی گلبهار 115410

4,016,033 184,093 0 0 184,093 143,330 153,396 3,831,940 850,000 0 2,981,940 2,569,991 2,066,502 دانشگاه فردوسی مشهد 115500
43,991 6,504 0 0 6,504 6,096 6,674 37,487 9,000 0 28,487 23,799 20,380 مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه پسران)1 115507

218,865 62,995 0 0 62,995 80,334 37,472 155,870 13,500 0 142,370 123,158 108,716 دانشگاه نیشابور 115504
218,865 62,995 0 0 62,995 80,334 37,472 155,870 13,500 0 142,370 123,158 108,716 دانشگاه نیشابور 115504
294,515 47,589 0 0 47,589 16,057 15,239 246,926 17,550 0 229,376 198,152 162,031 دانشگاه صنعتی قوچان 115505
294,515 47,589 0 0 47,589 16,057 15,239 246,926 17,550 0 229,376 198,152 162,031 دانشگاه صنعتی قوچان 115505
201,993 10,123 0 0 10,123 7,096 6,674 191,870 31,000 0 160,870 135,042 114,416 دانشگاه تربت حیدریه 115506
201,993 10,123 0 0 10,123 7,096 6,674 191,870 31,000 0 160,870 135,042 114,416 دانشگاه تربت حیدریه 115506

36,720 6,526 0 0 6,526 6,096 6,674 30,194 2,800 0 27,394 22,219 14,682
دانشکده فنی و مهندسی فناوري هاي 
نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه 

خواهران)1

115508

36,720 6,526 0 0 6,526 6,096 6,674 30,194 2,800 0 27,394 22,219 14,682
دانشکده فنی و مهندسی فناوري هاي 
نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه 

خواهران)1

115508

70,082 6,805 0 0 6,805 6,096 6,674 63,277 15,200 0 48,077 41,216 36,258 دانشکده کشاورزي و دامپروري تربت جام 115550
70,082 6,805 0 0 6,805 6,096 6,674 63,277 15,200 0 48,077 41,216 36,258 دانشکده کشاورزي و دامپروري تربت جام 115550

206,583 20,568 0 0 20,568 14,348 12,841 186,015 19,100 0 166,915 138,645 106,055 مجتمع آموزش عالی گناباد 115570
206,583 20,568 0 0 20,568 14,348 12,841 186,015 19,100 0 166,915 138,645 106,055 مجتمع آموزش عالی گناباد 115570

3,871,122 397,146 0 100,000 297,146 437,300 208,633 3,473,976 1,404,000 0 2,069,976 1,863,339 1,476,178 دانشگاه صنعتی شریف 115700
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تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
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عمومی

1397 1396

3,807,122 392,146 0 100,000 292,146 434,300 205,802 3,414,976 1,390,000 0 2,024,976 1,833,339 1,472,970 دانشگاه صنعتی شریف 115700

64,000 5,000 0 0 5,000 3,000 2,831 59,000 14,000 0 45,000 30,000 3,208 دانشگاه صنعتی شریف -پارك علم و 
فناوري

115707

166,818 35,871 0 0 35,871 15,371 32,905 130,947 15,195 0 115,752 101,419 78,867 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 115710
166,818 35,871 0 0 35,871 15,371 32,905 130,947 15,195 0 115,752 101,419 78,867 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 115710

1,781,400 40,000 0 0 40,000 31,538 2,988 1,741,400 0 20,400 1,721,000 1,575,000 1,115,000 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 115800
1,781,400 40,000 0 0 40,000 31,538 2,988 1,741,400 0 20,400 1,721,000 1,575,000 1,115,000 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 115800
3,359,409 219,924 0 0 219,924 162,011 221,319 3,139,485 465,300 0 2,674,185 2,308,554 1,892,588 دانشگاه تبریز 116000
3,227,065 200,978 0 0 200,978 143,723 201,297 3,026,087 455,000 0 2,571,087 2,222,978 1,843,222 دانشگاه تبریز 116000

29,424 6,248 0 0 6,248 6,096 6,674 23,176 2,800 0 20,376 17,015 13,651 میانهدانشگاه تبریز- دانشکده فنی و مهندسی 
116003

34,054 6,122 0 0 6,122 6,096 6,674 27,932 1,600 0 26,332 20,415 13,635 دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزي اهر 116009

68,866 6,576 0 0 6,576 6,096 6,674 62,290 5,900 0 56,390 48,146 22,080 مرنددانشگاه تبریز- دانشکده فنی و مهندسی 
116010

324,898 34,555 0 0 34,555 32,283 35,052 290,343 20,000 0 270,343 235,687 190,396 دانشگاه بناب 116001
324,898 34,555 0 0 34,555 32,283 35,052 290,343 20,000 0 270,343 235,687 190,396 دانشگاه بناب 116001

1,547,622 95,666 0 0 95,666 65,243 76,096 1,451,956 160,700 0 1,291,256 1,120,140 946,238 دانشگاه محقق اردبیلی 116002
1,408,152 77,560 0 0 77,560 46,955 56,074 1,330,592 145,000 0 1,185,592 1,033,731 872,607 دانشگاه محقق اردبیلی 116002

63,520 6,167 0 0 6,167 6,096 6,674 57,353 5,500 0 51,853 48,918 44,275 دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده فناوري 
هاي نوین نمین

116006

55,271 6,052 0 0 6,052 6,096 6,674 49,219 9,500 0 39,719 25,205 18,888 دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی مغان

116007

20,679 5,887 0 0 5,887 6,096 6,674 14,792 700 0 14,092 12,286 10,468 دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده 
کشاورزي مشکین شهر

116008
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
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1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

471,709 83,243 0 0 83,243 71,619 80,486 388,466 24,000 0 364,466 318,971 277,126 دانشگاه مراغه 116004
471,709 83,243 0 0 83,243 71,619 80,486 388,466 24,000 0 364,466 318,971 277,126 دانشگاه مراغه 116004
25,500 4,500 0 0 4,500 4,500 5,189 21,000 2,000 0 19,000 17,095 12,674 مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه 116005
25,500 4,500 0 0 4,500 4,500 5,189 21,000 2,000 0 19,000 17,095 12,674 مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه 116005

2,753,312 164,727 0 0 164,727 111,141 110,279 2,588,585 450,000 0 2,138,585 1,865,112 1,530,997 دانشگاه اصفهان 116500
2,753,312 164,727 0 0 164,727 111,141 110,279 2,588,585 450,000 0 2,138,585 1,865,112 1,530,997 دانشگاه اصفهان 116500

61,342 8,890 0 0 8,890 6,096 6,674 52,452 4,500 0 47,952 41,696 33,000 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 116501
61,342 8,890 0 0 8,890 6,096 6,674 52,452 4,500 0 47,952 41,696 33,000 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 116501
53,943 10,299 0 0 10,299 9,682 9,054 43,644 4,000 0 39,644 32,200 21,696 مرکز آموزش عالی شهرضا 116504
53,943 10,299 0 0 10,299 9,682 9,054 43,644 4,000 0 39,644 32,200 21,696 مرکز آموزش عالی شهرضا 116504

499,463 58,110 0 0 58,110 32,803 52,590 441,353 49,700 0 391,653 348,351 301,220 دانشگاه هنر اصفهان 116600
499,463 58,110 0 0 58,110 32,803 52,590 441,353 49,700 0 391,653 348,351 301,220 دانشگاه هنر اصفهان 116600

2,765,330 223,356 0 0 223,356 164,553 249,515 2,541,974 290,500 0 2,251,474 1,992,356 1,628,557 دانشگاه شهید چمران اهواز 117000
2,765,330 223,356 0 0 223,356 164,553 249,515 2,541,974 290,500 0 2,251,474 1,992,356 1,628,557 دانشگاه شهید چمران اهواز 117000

381,749 65,403 0 0 65,403 41,626 26,508 316,346 36,000 0 280,346 243,741 202,962 دانشگاه صنعتی جندي شاپور 117001
370,249 62,403 0 0 62,403 38,626 23,677 307,846 36,000 0 271,846 236,444 198,752 دانشگاه صنعتی جندي شاپور 117001
11,500 3,000 0 0 3,000 3,000 2,831 8,500 0 0 8,500 7,297 4,210 مرکز پژوهشی جندي شاپور 117006

278,472 24,916 0 0 24,916 17,992 19,698 253,556 13,581 0 239,975 211,479 176,817 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان 117004
278,472 24,916 0 0 24,916 17,992 19,698 253,556 13,581 0 239,975 211,479 176,817 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان 117004

60,082 6,242 0 0 6,242 6,096 6,674 53,840 4,100 0 49,740 43,761 34,648 دانشگاه صنعتی شهداي هویزه 117005
60,082 6,242 0 0 6,242 6,096 6,674 53,840 4,100 0 49,740 43,761 34,648 دانشگاه صنعتی شهداي هویزه 117005

418,363 89,404 0 0 89,404 62,415 84,626 328,959 16,000 0 312,959 275,021 244,598 دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر 117050
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1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

418,363 89,404 0 0 89,404 62,415 84,626 328,959 16,000 0 312,959 275,021 244,598 دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر 117050

601,032 87,312 0 0 87,312 81,643 83,891 513,720 45,000 0 468,720 410,421 339,684 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
(خوزستان)1

117060

601,032 87,312 0 0 87,312 81,643 83,891 513,720 45,000 0 468,720 410,421 339,684 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
(خوزستان)1

117060

2,241,061 193,653 0 0 193,653 132,247 176,993 2,047,408 185,000 0 1,862,408 1,637,994 1,326,233 دانشگاه گیالن 117100
2,118,969 179,275 0 0 179,275 121,151 165,601 1,939,694 180,000 0 1,759,694 1,548,667 1,277,052 دانشگاه گیالن 117100

36,465 6,534 0 0 6,534 6,096 6,674 29,931 5,000 0 24,931 23,318 15,088 دانشگاه گیالن- دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه گیالن

117110

26,000 3,000 0 0 3,000 3,000 2,831 23,000 0 0 23,000 20,100 6,357 دانشگاه گیالن- پژوهشکده حوزه آبی 
دریاي خزر

117111

52,827 2,844 0 0 2,844 0 0 49,983 0 0 49,983 41,719 25,466 دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن 117112
6,800 2,000 0 0 2,000 2,000 1,887 4,800 0 0 4,800 4,190 2,270 مرکز گیالن شناسی 117113

1,394,468 163,793 0 0 163,793 155,799 138,854 1,230,675 149,000 0 1,081,675 945,046 806,733 دانشگاه لرستان 117200
1,278,625 138,889 0 0 138,889 131,415 112,158 1,139,736 125,000 0 1,014,736 882,901 754,148 دانشگاه لرستان 117200

27,879 6,130 0 0 6,130 6,096 6,674 21,749 6,000 0 15,749 14,858 13,586 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی 
نورآباد

117203

27,672 5,923 0 0 5,923 6,096 6,674 21,749 6,000 0 15,749 14,858 13,586 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی 
کوهدشت

117204

29,482 6,312 0 0 6,312 6,096 6,674 23,170 6,000 0 17,170 15,192 12,377 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی 
پلدختر

117205

30,810 6,539 0 0 6,539 6,096 6,674 24,271 6,000 0 18,271 17,237 13,036 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی الشتر 117206
2,185,093 130,681 0 0 130,681 106,714 144,561 2,054,412 205,090 0 1,849,322 1,657,131 1,351,445 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500
2,099,307 117,576 0 0 117,576 94,519 131,813 1,981,731 200,000 0 1,781,731 1,598,307 1,312,334 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500
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تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي
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عمومی

1397 1396

26,866 3,327 0 0 3,327 2,099 2,298 23,539 4,000 0 19,539 16,255 14,863 دانشگاه شهید باهنر کرمان- مجتمع 
آموزش عالی بافت

117509

24,620 5,778 0 0 5,778 6,096 6,676 18,842 790 0 18,052 17,030 6,648 دانشگاه شهید باهنر-مرکز اموزش عالی 
کشاورزي بردسیر

117512

34,300 4,000 0 0 4,000 4,000 3,774 30,300 300 0 30,000 25,539 17,600 دانشگاه شهید باهنر کرمان- پژوهشکده 
فناوري تولیدات گیاهی

117513

237,496 7,456 0 0 7,456 15,424 31,288 230,040 46,500 0 183,540 159,644 127,713 دانشگاه صنعتی سیرجان 117505
237,496 7,456 0 0 7,456 15,424 31,288 230,040 46,500 0 183,540 159,644 127,713 دانشگاه صنعتی سیرجان 117505
134,284 9,020 0 0 9,020 5,958 6,523 125,264 12,000 0 113,264 106,853 97,087 مجتمع آموزش عالی بم 117506
134,284 9,020 0 0 9,020 5,958 6,523 125,264 12,000 0 113,264 106,853 97,087 مجتمع آموزش عالی بم 117506

57,069 6,342 0 0 6,342 6,096 6,674 50,727 3,500 0 47,227 42,990 36,141 مجتمع آموزش عالی زرند 117508
57,069 6,342 0 0 6,342 6,096 6,674 50,727 3,500 0 47,227 42,990 36,141 مجتمع آموزش عالی زرند 117508

197,375 13,101 0 0 13,101 13,186 11,698 184,274 14,400 0 169,874 156,862 129,536 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوري پیشرفته کرمان

117510

197,375 13,101 0 0 13,101 13,186 11,698 184,274 14,400 0 169,874 156,862 129,536 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوري پیشرفته کرمان

117510

342,298 39,923 0 0 39,923 21,123 54,099 302,375 34,000 0 268,375 234,422 201,833 دانشگاه جیرفت 117511
342,298 39,923 0 0 39,923 21,123 54,099 302,375 34,000 0 268,375 234,422 201,833 دانشگاه جیرفت 117511

1,958,064 163,529 0 0 163,529 162,021 217,523 1,794,535 203,000 0 1,591,535 1,384,953 1,151,703 دانشگاه رازي 118000
1,863,977 145,219 0 0 145,219 143,733 197,501 1,718,758 186,000 0 1,532,758 1,332,334 1,104,545 دانشگاه رازي 118000

38,944 6,225 0 0 6,225 6,096 6,674 32,719 6,000 0 26,719 22,376 20,459 دانشگاه رازي - آموزشکده فنی و 
مهندسی اسالم آباد غرب

118200

30,960 6,202 0 0 6,202 6,096 6,674 24,758 6,000 0 18,758 17,696 15,227 دانشگاه رازي- دانشکده مدیریت و 
حسابداري جوانرود

118201

 112

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

24,183 5,883 0 0 5,883 6,096 6,674 18,300 5,000 0 13,300 12,547 11,472 دانشگاه رازي- دانشکده کشاورزي سنقر 118300
1,492,976 153,103 0 0 153,103 99,691 102,784 1,339,873 142,000 0 1,197,873 1,015,966 847,915 دانشگاه کردستان 118100
1,459,183 147,194 0 0 147,194 93,595 96,110 1,311,989 130,000 0 1,181,989 1,001,760 837,338 دانشگاه کردستان 118100

25,193 5,909 0 0 5,909 6,096 6,674 19,284 10,000 0 9,284 8,473 6,794 دانشگاه کردستان- دانشکده فنی و 
مهندسی و علوم پایه بیجار

118103

8,600 0 0 0 0 0 0 8,600 2,000 0 6,600 5,733 3,783 پژوهشکده کردستان شناسی 118104
2,624,796 64,771 0 0 64,771 68,121 66,450 2,560,025 990,000 0 1,570,025 1,368,999 1,131,873 دانشگاه عالمه طباطبایی 118500

78,500 1,500 0 0 1,500 1,500 2,563 77,000 50,000 0 27,000 22,933 13,740 پژوهشکده  اقتصاد 110036
2,546,296 63,271 0 0 63,271 66,621 63,887 2,483,025 940,000 0 1,543,025 1,346,066 1,118,133 دانشگاه عالمه طباطبایی 118500
2,005,762 148,913 0 0 148,913 120,148 194,719 1,856,849 161,600 0 1,695,249 1,502,240 1,248,965 دانشگاه سیستان و بلوچستان 119000
1,969,520 141,568 0 0 141,568 112,552 188,045 1,827,952 160,000 0 1,667,952 1,480,576 1,237,733 دانشگاه سیستان و بلوچستان 119000

36,242 7,345 0 0 7,345 7,596 6,674 28,897 1,600 0 27,297 21,664 11,232 دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده 
صنعت و معدن خاش

119005

355,255 73,241 0 0 73,241 65,042 50,893 282,014 16,000 0 266,014 242,058 128,834 مجتمع آموزش عالی سراوان 119002
355,255 73,241 0 0 73,241 65,042 50,893 282,014 16,000 0 266,014 242,058 128,834 مجتمع آموزش عالی سراوان 119002
628,731 174,486 0 0 174,486 119,533 171,332 454,245 27,000 0 427,245 381,602 329,647 دانشگاه والیت 119003
628,731 174,486 0 0 174,486 119,533 171,332 454,245 27,000 0 427,245 381,602 329,647 دانشگاه والیت 119003

1,650,516 157,714 0 0 157,714 121,533 136,828 1,492,802 92,000 0 1,400,802 1,215,534 963,990 دانشگاه زابل 119100
1,457,516 150,714 0 0 150,714 114,533 130,018 1,306,802 85,000 0 1,221,802 1,067,434 888,657 دانشگاه زابل 119100

151,000 7,000 0 0 7,000 7,000 6,810 144,000 5,000 0 139,000 116,200 71,687 دانشگاه زابل-پژوهشکده کشاورزي 119101

35,000 0 0 0 0 0 0 35,000 2,000 0 33,000 26,900 3,646 دانشگاه زابل-پژوهشکده بین المللی 
هامون

119103

7,000 0 0 0 0 0 0 7,000 0 0 7,000 5,000 0 دانشگاه زابل-پژوهشکده دامهاي خاص 119105
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

492,845 83,633 0 0 83,633 62,189 66,829 409,212 25,000 0 384,212 342,730 273,670 دانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی چابهار 119200
492,845 83,633 0 0 83,633 62,189 66,829 409,212 25,000 0 384,212 342,730 273,670 دانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی چابهار 119200

1,620,442 132,431 0 0 132,431 112,132 70,427 1,488,011 160,150 0 1,327,861 1,180,497 982,426 دانشگاه مازندران 119500
1,562,117 124,134 0 0 124,134 76,036 63,753 1,437,983 160,000 0 1,277,983 1,133,914 958,042 دانشگاه مازندران 119500

58,325 8,297 0 0 8,297 36,096 6,674 50,028 150 0 49,878 46,583 24,384 دانشگاه مازندران- دانشکده میراث 
فرهنگی و گردشگري نوشهر

119506

675,147 58,703 0 0 58,703 35,590 42,863 616,444 49,950 0 566,494 491,824 421,361 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
ساري

119503

617,647 55,203 0 0 55,203 32,090 39,089 562,444 48,950 0 513,494 444,083 386,905 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
ساري

119503

57,500 3,500 0 0 3,500 3,500 3,774 54,000 1,000 0 53,000 47,741 34,456
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
ساري -پژوهشکده ژنتیک و زیست 

فناوري کشاورزي طبرستان

119504

122,631 31,464 0 0 31,464 26,895 34,027 91,167 9,000 0 82,167 68,441 55,570 دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوین آمل 119505
122,631 31,464 0 0 31,464 26,895 34,027 91,167 9,000 0 82,167 68,441 55,570 دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوین آمل 119505
747,265 54,465 0 0 54,465 42,295 56,319 692,800 96,535 0 596,265 532,902 451,357 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 119510
747,265 54,465 0 0 54,465 42,295 56,319 692,800 96,535 0 596,265 532,902 451,357 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 119510

1,823,107 86,047 0 0 86,047 61,685 94,841 1,737,060 240,000 0 1,497,060 1,301,911 1,070,959 دانشگاه یزد 119600
1,815,107 84,047 0 0 84,047 61,685 94,841 1,731,060 240,000 0 1,491,060 1,296,491 1,068,147 دانشگاه یزد 119600

8,000 2,000 0 0 2,000 0 0 6,000 0 0 6,000 5,420 2,812 مرکز تحقیقات بین المللی بادگیر یزد 119610
208,000 26,878 0 0 26,878 19,396 15,760 181,122 26,000 0 155,122 126,319 84,416 دانشگاه میبد 119604
208,000 26,878 0 0 26,878 19,396 15,760 181,122 26,000 0 155,122 126,319 84,416 دانشگاه میبد 119604
225,496 12,909 0 0 12,909 9,009 6,579 212,587 16,000 0 196,587 159,829 121,847 دانشگاه اردکان 119606
225,496 12,909 0 0 12,909 9,009 6,579 212,587 16,000 0 196,587 159,829 121,847 دانشگاه اردکان 119606
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

688,867 69,180 0 0 69,180 49,371 65,446 619,687 120,000 0 499,687 465,438 373,372 دانشگاه هنر 119700
688,867 69,180 0 0 69,180 49,371 65,446 619,687 120,000 0 499,687 465,438 373,372 دانشگاه هنر 119700

2,293,882 197,611 0 0 197,611 162,168 195,378 2,096,271 400,000 0 1,696,271 1,536,535 1,190,943 دانشگاه خوارزمی 120000
2,293,882 197,611 0 0 197,611 162,168 195,378 2,096,271 400,000 0 1,696,271 1,536,535 1,190,943 دانشگاه خوارزمی 120000
1,254,662 64,857 0 0 64,857 52,375 67,173 1,189,805 154,400 0 1,035,405 902,025 667,321 دانشگاه کاشان 120002
1,114,020 52,889 0 0 52,889 40,183 53,825 1,061,131 147,200 0 913,931 789,626 618,511 دانشگاه کاشان 120002

60,130 5,906 0 0 5,906 6,096 6,674 54,224 2,200 0 52,024 49,079 27,716 علوم زمین آران و بیدگلدانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و 
120003

51,512 6,062 0 0 6,062 6,096 6,674 45,450 5,000 0 40,450 38,160 17,310 دانشگاه کاشان - پردیس خواهران 120013

29,000 0 0 0 0 0 0 29,000 0 0 29,000 25,160 3,784 نودانشگاه کاشان-پژوهشکده علوم و فناوري 
120015

922,490 109,156 0 0 109,156 86,093 120,274 813,334 50,000 0 763,334 657,762 559,971 دانشگاه اراك 120004
922,490 109,156 0 0 109,156 86,093 120,274 813,334 50,000 0 763,334 657,762 559,971 دانشگاه اراك 120004
105,606 13,696 0 0 13,696 40,405 11,391 91,910 10,710 0 81,200 73,774 26,473 مرکز آموزش عالی محالت (ویژه پسران)1 120005
105,606 13,696 0 0 13,696 40,405 11,391 91,910 10,710 0 81,200 73,774 26,473 مرکز آموزش عالی محالت (ویژه پسران)1 120005
877,899 62,655 0 0 62,655 41,014 74,001 815,244 63,000 0 752,244 651,382 553,301 دانشگاه حکیم سبزواري 120006
877,899 62,655 0 0 62,655 41,014 74,001 815,244 63,000 0 752,244 651,382 553,301 دانشگاه حکیم سبزواري 120006
927,246 89,520 0 0 89,520 48,132 68,493 837,726 46,000 0 791,726 671,962 562,238 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 120007
927,246 89,520 0 0 89,520 48,132 68,493 837,726 46,000 0 791,726 671,962 562,238 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 120007

2,496,070 51,861 0 0 51,861 68,823 76,710 2,444,209 1,353,300 0 1,090,909 1,008,261 866,337 دانشگاه شاهد 120100
2,434,220 43,611 0 0 43,611 62,323 69,161 2,390,609 1,349,500 0 1,041,109 964,731 839,176 دانشگاه شاهد 120100

23,750 2,750 0 0 2,750 2,500 2,831 21,000 3,000 0 18,000 15,323 10,065 دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویی

120101
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

29,000 4,000 0 0 4,000 4,000 4,718 25,000 200 0 24,800 22,411 12,500 دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات تنظیم 
پاسخ هاي ایمنی

120102

9,100 1,500 0 0 1,500 0 0 7,600 600 0 7,000 5,796 4,596 دانشگاه شاهد-مرکز کارآزمایی بالینی 
طب سنتی

120103

1,522,261 87,270 0 0 87,270 71,006 72,262 1,434,991 310,000 0 1,124,991 1,014,070 811,390 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 120300
1,522,261 87,270 0 0 87,270 71,006 72,262 1,434,991 310,000 0 1,124,991 1,014,070 811,390 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 120300

610,557 53,785 0 0 53,785 35,282 76,988 556,772 50,000 0 506,772 434,948 374,963 دانشگاه دامغان 120400
610,557 53,785 0 0 53,785 35,282 76,988 556,772 50,000 0 506,772 434,948 374,963 دانشگاه دامغان 120400

3,633,395 241,418 0 0 241,418 204,824 207,511 3,391,977 497,200 0 2,894,777 2,599,082 2,018,470 دانشگاه تربیت مدرس 121000
3,438,455 221,418 0 0 221,418 185,724 202,793 3,217,037 462,000 0 2,755,037 2,495,997 1,946,673 دانشگاه تربیت مدرس 121000

117,000 20,000 0 0 20,000 19,100 4,718 97,000 8,000 0 89,000 55,158 31,850 آوريدانشگاه تربیت مدرس-  پارك علم و فن 
121009

38,540 0 0 0 0 0 0 38,540 4,200 0 34,340 32,396 30,559 دانشگاه تربیت مدرس-واحدهاي بین 
الملل

121010

9,000 0 0 0 0 0 0 9,000 2,000 0 7,000 6,671 4,304 دانشگاه تربیت مدرس- مرکز مطالعات 
حقوقی

121011

30,400 0 0 0 0 0 0 30,400 21,000 0 9,400 8,860 5,084 دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات 
مدیریت

121012

3,252,582 327,996 0 100,000 227,996 167,319 221,840 2,924,586 870,000 0 2,054,586 1,817,418 1,472,529 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 122000
3,185,359 318,163 0 100,000 218,163 156,723 209,033 2,867,196 850,000 0 2,017,196 1,784,876 1,445,737 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 122000

35,000 4,000 0 0 4,000 4,500 6,133 31,000 8,000 0 23,000 19,910 15,242 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده 
فناوریهاي نو

122002

32,223 5,833 0 0 5,833 6,096 6,674 26,390 12,000 0 14,390 12,632 11,550 دانشگاه امیرکبیر- دانشکده فنی و 
مهندسی گرمسار

122007
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

326,680 42,848 0 0 42,848 15,937 32,167 283,832 17,400 0 266,432 244,022 192,646 دانشگاه تفرش 122001
326,680 42,848 0 0 42,848 15,937 32,167 283,832 17,400 0 266,432 244,022 192,646 دانشگاه تفرش 122001

2,287,072 141,338 0 0 141,338 104,823 131,887 2,145,734 210,000 0 1,935,734 1,665,709 1,398,575 دانشگاه ارومیه 122500
2,197,695 132,212 0 0 132,212 96,666 120,763 2,065,483 200,000 0 1,865,483 1,608,224 1,353,337 دانشگاه ارومیه 122500

55,400 3,900 0 0 3,900 3,900 4,450 51,500 9,000 0 42,500 34,503 27,070 دانشگاه ارومیه - پژوهشکده مطالعات 
دریاچه ارومیه

122501

33,977 5,226 0 0 5,226 4,257 6,674 28,751 1,000 0 27,751 22,982 18,168 خويدانشگاه ارومیه- دانشکده فنی و مهندسی 
122507

40,727 2,887 0 0 2,887 2,500 8,561 37,840 3,000 0 34,840 28,260 23,397 مرکز آموزش عالی شهید باکري میان 
دوآب

122508

40,727 2,887 0 0 2,887 2,500 8,561 37,840 3,000 0 34,840 28,260 23,397 مرکز آموزش عالی شهید باکري میاندوآب 122508
150 100 0 0 100 500 0 50 0 0 50 521 348 مرکز آموزش عالی بوکان 122509
150 100 0 0 100 500 0 50 0 0 50 521 348 مرکز آموزش عالی بوکان 122509

780,028 85,937 0 0 85,937 53,913 68,158 694,091 77,000 0 617,091 543,429 460,059 دانشگاه ایالم 122600
780,028 85,937 0 0 85,937 53,913 68,158 694,091 77,000 0 617,091 543,429 460,059 دانشگاه ایالم 122600
795,431 73,169 0 0 73,169 36,508 43,093 722,262 85,500 0 636,762 546,759 470,019 دانشگاه صنعتی سهند 122700
764,325 67,374 0 0 67,374 30,412 36,419 696,951 85,000 0 611,951 523,352 447,867 دانشگاه صنعتی سهند 122700

31,106 5,795 0 0 5,795 6,096 6,674 25,311 500 0 24,811 23,407 22,152 دانشگاه صنعتی سهند-آموزشکده فنی 
ورزقان

122702

862,922 154,114 0 0 154,114 286,814 159,384 708,808 56,000 0 652,808 565,395 459,703 دانشگاه هرمزگان 122800

31,031 6,414 0 0 6,414 6,096 6,679 24,617 1,000 0 23,617 22,280 20,372 مینابدانشگاه هرمزگان - مجتمع آموزش عالی 
114750

831,891 147,700 0 0 147,700 280,718 152,705 684,191 55,000 0 629,191 543,115 439,331 دانشگاه هرمزگان 122800
451,674 37,069 0 0 37,069 111,641 12,744 414,605 60,000 0 354,605 317,687 291,052 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 122900
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

451,674 37,069 0 0 37,069 111,641 12,744 414,605 60,000 0 354,605 317,687 291,052 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 122900
2,886,597 158,961 0 0 158,961 136,372 140,078 2,727,636 913,000 0 1,814,636 1,632,520 1,314,856 دانشگاه علم و صنعت ایران 123000
2,844,548 151,197 0 0 151,197 120,276 133,404 2,693,351 900,000 0 1,793,351 1,612,440 1,296,495 دانشگاه علم و صنعت ایران 123000

42,049 7,764 0 0 7,764 16,096 6,674 34,285 13,000 0 21,285 20,080 18,361 دانشگاه علم و صنعت نور 123008
181,818 18,598 0 0 18,598 29,291 10,171 163,220 12,500 0 150,720 123,628 98,625 دانشگاه صنعتی اراك 123006
181,818 18,598 0 0 18,598 29,291 10,171 163,220 12,500 0 150,720 123,628 98,625 دانشگاه صنعتی اراك 123006
209,757 20,176 0 0 20,176 12,511 11,507 189,581 22,000 0 167,581 130,062 101,399 دانشگاه علم و فناوري مازندران(بهشهر) 123007
209,757 20,176 0 0 20,176 12,511 11,507 189,581 22,000 0 167,581 130,062 101,399 دانشگاه علم و فناوري مازندران(بهشهر) 123007

1,597,390 145,205 0 0 145,205 155,497 110,587 1,452,185 111,100 0 1,341,085 1,184,900 991,061 دانشگاه بیرجند 123100
1,481,988 113,795 0 0 113,795 112,909 81,130 1,368,193 103,100 0 1,265,093 1,115,426 912,278 دانشگاه بیرجند 123100

11,979 5,707 0 0 5,707 6,096 6,674 6,272 1,000 0 5,272 4,974 25,200 دانشگاه بیرجند- آموزشکده کشاورزي 
سربیشه

123103

37,863 8,245 0 0 8,245 8,492 6,674 29,618 2,500 0 27,118 25,583 23,393 دانشگاه بیرجند- آموزشکده کشاورزي 
سرایان

123104

65,560 17,458 0 0 17,458 28,000 16,109 48,102 4,500 0 43,602 38,917 30,190 دانشگاه فنی و مهندسی فردوس 123150
133,468 8,690 0 0 8,690 6,096 6,674 124,778 12,500 0 112,278 105,923 66,043 دانشگاه بزرگمهر قائنات 123101
133,468 8,690 0 0 8,690 6,096 6,674 124,778 12,500 0 112,278 105,923 66,043 دانشگاه بزرگمهر قائنات 123101
191,106 11,972 0 0 11,972 74,781 5,235 179,134 10,000 0 169,134 144,762 106,169 دانشگاه صنعتی بیرجند 123102
191,106 11,972 0 0 11,972 74,781 5,235 179,134 10,000 0 169,134 144,762 106,169 دانشگاه صنعتی بیرجند 123102

1,058,803 124,190 0 0 124,190 154,496 207,012 934,613 90,900 0 843,713 746,120 564,100 دانشگاه یاسوج 123200
940,354 103,046 0 0 103,046 93,685 184,229 837,308 82,500 0 754,808 662,247 523,611 دانشگاه یاسوج 123200
72,407 15,311 0 0 15,311 54,715 16,109 57,096 4,500 0 52,596 49,619 26,903 مجتمع دانشگاهی گچساران 123202
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

46,042 5,833 0 0 5,833 6,096 6,674 40,209 3,900 0 36,309 34,254 13,586 چرامدانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و مهندسی 
123203

506,393 108,537 0 0 108,537 72,913 112,260 397,856 41,994 0 355,862 298,557 249,278 دانشگاه بجنورد 123300
506,393 108,537 0 0 108,537 72,913 112,260 397,856 41,994 0 355,862 298,557 249,278 دانشگاه بجنورد 123300

154,829 12,397 0 0 12,397 20,820 8,561 142,432 21,000 0 121,432 100,157 83,844 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 
اسفراین

123302

154,829 12,397 0 0 12,397 20,820 8,561 142,432 21,000 0 121,432 100,157 83,844 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 
اسفراین

123302

66,758 6,237 0 0 6,237 6,096 6,674 60,521 6,100 0 54,421 43,438 29,543 دانشکده کشاورزي شیروان 123305
66,758 6,237 0 0 6,237 6,096 6,674 60,521 6,100 0 54,421 43,438 29,543 دانشکده کشاورزي شیروان 123305

38,401,058 284,680 0 0 284,680 258,240 395,115 38,116,378 27,366,760 0 10,749,618 9,030,370 6,923,244 درمانی تهران - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123700

26,674,898 187,900 0 0 187,900 168,400 241,362 26,486,998 21,596,000 0 4,890,998 4,180,340 3,469,637 درمانی تهران - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123700

332,360 1,560 0 0 1,560 1,560 1,400 330,800 111,000 0 219,800 187,912 40,572 درمانی تهران - مراکز تحقیقاتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123702

39,420 520 0 0 520 520 500 38,900 12,000 0 26,900 23,007 12,835
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی  تهران- مرکز تحقیقات علوم و 

تکنولوژي در پزشکی

123703

22,420 520 0 0 520 520 500 21,900 2,000 0 19,900 17,073 10,633
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

، درمانی تهران - مرکز تحقیقات 
ایمونولوژي ، آسم و آلرژي

123704

5,256,239 81,300 0 0 81,300 74,360 134,922 5,174,939 815,000 0 4,359,939 3,605,213 2,746,883
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی تهران - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

123707
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

113,370 1,820 0 0 1,820 1,820 1,600 111,550 12,000 0 99,550 73,454 35,051
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی تهران -  پژوهشکده بیماري هاي 

گوارش و کبد

123709

141,340 3,640 0 0 3,640 3,640 3,300 137,700 45,000 0 92,700 79,270 37,891
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

، درمانی تهران - پژوهشکده آنکو 
لوژي،هماتولوژي و سل تراپی

123710

209,900 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 208,600 26,000 0 182,600 139,803 80,315
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی تهران - پژوهشگاه علوم غدد و 

متابولیسم

123711

29,820 520 0 0 520 520 500 29,300 2,700 0 26,600 22,776 14,013 دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز 
تحقیقات پوست و جذام

123712

3,106,508 0 0 0 0 0 0 3,106,508 3,000,000 0 106,508 86,592 64,391 مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب 
وعروق تهران

123713

2,098,023 0 0 0 0 0 0 2,098,023 1,680,000 0 418,023 357,285 277,534 ، درمانی تهران - بیمارستان دکترشریعتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123714

24,920 520 0 0 520 520 500 24,400 6,500 0 17,900 15,328 6,282
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی تهران - مرکز تحقیقات علوم 

دارویی کشور

123715

45,580 520 0 0 520 520 500 45,060 560 0 44,500 38,062 14,230 ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات ترومادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123716

17,200 0 0 0 0 0 0 17,200 500 0 16,700 10,000 6,008 دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی،درمانی 
تهران- پارك علم و فناوري

123726

34,900 3,000 0 0 3,000 3,000 2,831 31,900 5,000 0 26,900 23,000 16,424 درمانی تهران - پژوهشکده محیط زیستدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123727
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

33,520 520 0 0 520 520 5,000 33,000 4,000 0 29,000 24,826 14,880
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی تهران -پژوهشکده علوم دندان 

پزشکی

123728

107,720 520 0 0 520 520 500 107,200 40,000 0 67,200 57,500 30,425 درمانی تهران -پژوهشکده بازتوانی عصبیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123729

7,200 0 0 0 0 0 0 7,200 500 0 6,700 5,750 3,783
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی تهران- مرکز تحقیقات گیاهان 

دارویی

123735

13,900 0 0 0 0 0 0 13,900 500 0 13,400 11,500 6,380 ، درمانی تهران - مرکز روانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123740

29,900 0 0 0 0 0 0 29,900 3,000 0 26,900 23,000 17,269 ، درمانی تهران -مرکز تحقیقات سرطاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123741

19,400 0 0 0 0 0 0 19,400 1,000 0 18,400 15,750 3,783 درمانی تهران -مرکز تحقیقات نانو فنآوريدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124310

42,520 520 0 0 520 520 500 42,000 3,500 0 38,500 32,929 14,025
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی تهران - مرکز تحقیقات پوست و 

سلول هاي بنیادي

124415

4,515,025 136,580 0 0 136,580 73,380 88,589 4,378,445 2,470,000 0 1,908,445 1,638,705 1,189,989 ، درمانی کاشان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123701

3,709,639 81,900 0 0 81,900 37,900 68,097 3,627,739 2,400,000 0 1,227,739 1,023,116 807,146 ، درمانی کاشان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123701

805,386 54,680 0 0 54,680 35,480 20,492 750,706 70,000 0 680,706 615,589 382,843
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی کاشان- اجراي برنامه هاي 
آموزشی

123708

5,884,223 75,680 0 0 75,680 82,380 62,192 5,808,543 3,532,000 0 2,276,543 1,925,813 1,620,502 درمانی استان قم - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123706
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

507,169 19,680 0 0 19,680 30,680 43,492 487,489 32,000 0 455,489 369,357 290,144
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان قم - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

120200

5,377,054 56,000 0 0 56,000 51,700 18,700 5,321,054 3,500,000 0 1,821,054 1,556,456 1,330,358 درمانی استان قم - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123706

24,882,688 334,720 0 0 334,720 278,121 570,776 24,547,968 15,104,965 0 9,443,003 7,665,697 5,831,356 درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123800

35,300 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 34,000 1,000 0 33,000 28,204 12,966
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
،درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات 

علوم اعصاب

113645

17,890,250 188,500 0 0 188,500 170,101 411,390 17,701,750 13,000,000 0 4,701,750 3,822,561 3,244,057 درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123800

93,080 7,280 0 0 7,280 7,280 6,600 85,800 13,200 0 72,600 56,075 27,391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده 

گوارش و کبد

123803

139,100 3,000 0 0 3,000 3,000 2,831 136,100 19,800 0 116,300 99,113 63,533 درمانی شهید بهشتی - انستیتو تغذیهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123804

236,000 52,000 0 0 52,000 27,800 89,950 184,000 12,000 0 172,000 147,025 114,780 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و 
بیماریهاي ریوي-پژوهش

123805

17,420 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 16,120 4,620 0 11,500 9,862 6,119 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 
مرکز تحقیقات پوست

123806

140,115 6,240 0 0 6,240 6,240 5,700 133,875 275 0 133,600 114,240 79,536
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده غدد 

درون ریز

123807
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

4,773,927 71,200 0 0 71,200 57,200 48,305 4,702,727 988,000 0 3,714,727 2,977,359 2,022,398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی شهید بهشتی - اجراي برنامه 

هاي آموزشی

123808

22,500 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 21,200 3,300 0 17,900 15,287 5,971
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 
مرکز تحقیقات اورولوژي (کلیه و مجاري 

ادرار)1

123811

18,800 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 17,500 2,000 0 15,500 13,248 9,083
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات 

چشم

123812

9,270 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 7,970 770 0 7,200 6,196 2,690
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم 

دندان پزشکی

123813

1,355,055 0 0 0 0 0 0 1,355,055 1,056,000 0 299,055 243,134 192,431
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و 
بیماریهاي ریوي (بیمارستان مسیح 

دانشوري) - درمان

123820

95,671 0 0 0 0 0 0 95,671 0 0 95,671 88,893 40,063
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و 
بیماریهاي ریوي (بیمارستان مسیح 
دانشوري)- اجراي برنامه هاي آموزشی

123823

14,500 0 0 0 0 0 0 14,500 1,000 0 13,500 11,500 1,535
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی- پژوهشکده سالمت 

کودکان

123826

14,500 0 0 0 0 0 0 14,500 1,000 0 13,500 11,500 7,816
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی-  مرکز تحقیقات 

سرطان

123827

14,500 0 0 0 0 0 0 14,500 1,000 0 13,500 11,500 987
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات 

بهداشت باروري و ناباروري

123828
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

12,700 0 0 0 0 0 0 12,700 1,000 0 11,700 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات 

کاربردي لیزر در علوم پزشکی

123829

5,597,248 59,700 0 0 59,700 35,300 44,553 5,537,548 2,592,000 0 2,945,548 2,518,149 1,886,282 ، درمانی قزوین - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123801

4,782,219 16,900 0 0 16,900 11,900 6,400 4,765,319 2,550,000 0 2,215,319 1,893,435 1,475,819 ، درمانی قزوین - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
123801

815,029 42,800 0 0 42,800 23,400 38,153 772,229 42,000 0 730,229 624,714 410,463 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

123809

6,947,141 236,280 0 0 236,280 303,249 230,855 6,710,861 3,590,142 0 3,120,719 2,683,882 2,095,078 درمانی استان مرکزي - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123802

6,148,795 220,300 0 0 220,300 287,269 208,815 5,928,495 3,560,528 0 2,367,967 1,978,163 1,641,268 درمانی استان مرکزي - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123802

785,362 8,840 0 0 8,840 8,840 16,040 776,522 29,614 0 746,908 701,322 452,610
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی اراك - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

123810

3,571 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 191 0 0 191 179 48
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی اراك - دانشکده پیراپزشکی 

محالت

123818

9,413 3,760 0 0 3,760 3,760 3,000 5,653 0 0 5,653 4,218 1,152 درمانی اراك - دانشکده پیراپزشکی شازنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
123819

1,380,809 11,880 0 0 11,880 7,380 8,133 1,368,929 721,200 0 647,729 536,794 383,076 دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و درمان

123822

85,432 3,380 0 0 3,380 3,380 6,133 82,052 1,200 0 80,852 75,918 33,597
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ساوه-اجراي برنامه هاي 
آموزشی

123821
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,295,377 8,500 0 0 8,500 4,000 2,000 1,286,877 720,000 0 566,877 460,876 349,479 دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و درمان

123822

561,437 6,000 0 0 6,000 0 0 555,437 240,850 0 314,587 268,310 178,459 دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی خمین-بهداشت و درمان

123824

501,326 5,000 0 0 5,000 0 0 496,326 240,000 0 256,326 213,605 132,023 دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی خمین-بهداشت و درمان

123824

60,111 1,000 0 0 1,000 0 0 59,111 850 0 58,261 54,705 46,436
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی خمین-اجراي برنامه 
هاي آموزشی

123825

11,425,457 96,660 0 0 96,660 94,260 41,533 11,328,797 6,350,500 0 4,978,297 4,225,093 3,284,016
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان همدان - بهداشت و 

درمان

123900

9,837,403 69,900 0 0 69,900 71,900 12,400 9,767,503 6,200,000 0 3,567,503 3,009,102 2,459,367
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان همدان - بهداشت و 

درمان

123900

1,543,726 23,380 0 0 23,380 18,980 26,133 1,520,346 150,000 0 1,370,346 1,178,012 813,459
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی همدان - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

123901

44,328 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 40,948 500 0 40,448 37,979 11,190
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی همدان - دانشکده پیراپزشکی 

نهاوند

123904

695,034 42,680 0 0 42,680 46,280 31,765 652,354 281,400 0 370,954 317,205 229,567
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و 
درمان

123902

591,398 16,900 0 0 16,900 14,900 10,350 574,498 280,000 0 294,498 245,415 189,200
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و 
درمان

123902
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

103,636 25,780 0 0 25,780 31,380 21,415 77,856 1,400 0 76,456 71,790 40,367
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجراي برنامه 
هاي آموزشی

123903

30,879,790 431,480 0 0 431,480 542,480 200,971 30,448,310 19,198,000 0 11,250,310 9,218,739 7,561,110 درمانی استان فارس - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124000

26,526,685 304,700 0 0 304,700 340,100 117,500 26,221,985 18,000,000 0 8,221,985 6,684,541 5,992,689 درمانی استان فارس - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124000

2,990,057 110,400 0 0 110,400 122,000 68,871 2,879,657 360,000 0 2,519,657 2,053,326 1,430,903
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی شیراز - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124008

174,860 2,860 0 0 2,860 62,860 2,600 172,000 31,000 0 141,000 120,568 55,238
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
،درمانی شیراز - پژوهشگاه علوم پزشکی 

شیراز

124016

900,000 0 0 0 0 0 0 900,000 800,000 0 100,000 100,000 0 درمانی شیراز- مرکز پیوند بوعلی سینادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124023

50,113 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 46,733 3,000 0 43,733 41,064 11,190
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی 

استهبان

124121

28,282 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 24,902 1,000 0 23,902 22,444 6,114
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی 

ممسنی

124122

22,687 3,380 0 0 3,380 8,380 3,000 19,307 1,000 0 18,307 17,190 5,220 درمانی شیراز - دانشکده پرستاري آبادهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124123

26,557 3,380 0 0 3,380 2,380 3,000 23,177 1,000 0 22,177 20,824 6,318 درمانی شیراز - دانشکده پرستاري المرددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124124
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

13,567 0 0 0 0 0 0 13,567 1,000 0 12,567 11,800 1,730
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی 

داراب

124131

105,925 0 0 0 0 0 0 105,925 0 0 105,925 105,925 40,227
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
،درمانی شیراز - کمک به پیوند کبد و 

اعضا

125902

41,057 0 0 0 0 0 0 41,057 0 0 41,057 41,057 11,481 درمانی فارس-مرکز پیوند و ترمیم اعضادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125903

7,324,817 43,910 0 0 43,910 40,060 24,566 7,280,907 3,648,067 0 3,632,840 3,053,071 2,535,853 درمانی استان بوشهر - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124004

6,716,759 37,150 0 0 37,150 33,300 12,300 6,679,609 3,613,567 0 3,066,042 2,555,035 2,155,058 درمانی استان بوشهر - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124004

608,058 6,760 0 0 6,760 6,760 12,266 601,298 34,500 0 566,798 498,036 380,795
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی بوشهر - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124009

6,436,393 102,150 0 0 102,150 51,299 70,218 6,334,243 3,141,000 0 3,193,243 2,589,020 1,972,339
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد - 

بهداشت و درمان

124010

5,767,212 13,400 0 0 13,400 10,800 4,500 5,753,812 3,096,000 0 2,657,812 2,160,823 1,618,628
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد - 

بهداشت و درمان

124010

649,547 82,100 0 0 82,100 38,999 65,718 567,447 45,000 0 522,447 416,547 350,408
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی یاسوج - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124013

8,350 1,650 0 0 1,650 1,500 0 6,700 0 0 6,700 5,750 2,811
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد 
-مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

124025

 127

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

11,284 5,000 0 0 5,000 0 0 6,284 0 0 6,284 5,900 492
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد 
-مرکز آموزش سالمت گچساران

124026

3,018,992 18,540 0 0 18,540 9,640 9,805 3,000,452 1,989,691 0 1,010,761 828,451 519,376 ، درمانی فسا - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124011

2,672,371 9,900 0 0 9,900 6,000 3,200 2,662,471 1,958,763 0 703,708 575,819 358,915 ، درمانی فسا - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124011

346,621 8,640 0 0 8,640 3,640 6,605 337,981 30,928 0 307,053 252,632 160,461 هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی فسا - اجراي برنامه 
124014

2,294,759 10,520 0 0 10,520 8,020 8,011 2,284,239 1,270,000 0 1,014,239 863,300 620,818 ، درمان جهرم - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124012

2,012,238 3,000 0 0 3,000 4,900 2,350 2,009,238 1,250,000 0 759,238 648,921 451,258 ، درمان جهرم - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124012

282,521 7,520 0 0 7,520 3,120 5,661 275,001 20,000 0 255,001 214,379 169,560 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

124015

28,697,428 372,040 0 0 372,040 425,040 144,653 28,325,388 17,761,220 0 10,564,168 8,669,261 7,345,849 درمانی استان خراسان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124100

25,867,194 363,200 0 0 363,200 416,200 129,500 25,503,994 17,415,360 0 8,088,634 6,576,125 5,853,728 درمانی استان خراسان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124100

2,702,069 7,800 0 0 7,800 7,800 14,153 2,694,269 340,560 0 2,353,709 1,983,118 1,463,103
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی مشهد - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124106

58,940 1,040 0 0 1,040 1,040 1,000 57,900 5,300 0 52,600 45,018 29,018 علوم پزشکی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه 
124110

 128

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

53,250 0 0 0 0 0 0 53,250 0 0 53,250 50,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان خراسان - مجتمع عالی 

سالمت کاشمر

124132

15,975 0 0 0 0 0 0 15,975 0 0 15,975 15,000 0 درمانی  مشهد-مرکز آموزش عالی خوافدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124133

7,239,398 129,700 0 0 129,700 170,700 61,161 7,109,698 3,586,500 0 3,523,198 2,894,542 2,011,647 ، درمانی بیرجند - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124101

6,357,424 68,200 0 0 68,200 133,000 8,500 6,289,224 3,500,000 0 2,789,224 2,267,662 1,641,068 ، درمانی بیرجند - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124101

833,361 58,120 0 0 58,120 34,320 49,661 775,241 85,000 0 690,241 585,816 357,031 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

124107

48,613 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 45,233 1,500 0 43,733 41,064 13,548
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی بیرجند - دانشکده پیراپزشکی 

فردوس

124120

1,693,679 47,460 0 0 47,460 25,260 34,431 1,646,219 848,038 0 798,181 656,370 498,865 ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124102

1,521,646 5,900 0 0 5,900 2,900 1,600 1,515,746 843,738 0 672,008 546,348 430,948 ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124102

172,033 41,560 0 0 41,560 22,360 32,831 130,473 4,300 0 126,173 110,022 67,917
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی تربت حیدریه - اجراي برنامه 

هاي آموزشی

124103

1,434,872 15,500 0 0 15,500 63,500 12,318 1,419,372 575,000 0 844,372 725,249 552,064 ، درمانی گناباد - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124104

1,099,489 12,900 0 0 12,900 60,900 7,600 1,086,589 550,000 0 536,589 436,251 360,892 ، درمانی گناباد - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124104
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

335,383 2,600 0 0 2,600 2,600 4,718 332,783 25,000 0 307,783 288,998 191,172 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

124108

2,953,967 77,420 0 0 77,420 58,220 40,461 2,876,547 1,066,000 0 1,810,547 1,521,631 1,244,255 ، درمانی سبزوار - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124105

2,463,304 14,300 0 0 14,300 11,700 4,800 2,449,004 1,050,000 0 1,399,004 1,165,837 981,559 ، درمانی سبزوار - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124105

490,663 63,120 0 0 63,120 46,520 35,661 427,543 16,000 0 411,543 355,794 262,696 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

124109

4,793,127 61,840 0 0 61,840 55,640 67,646 4,731,287 2,404,926 0 2,326,361 1,900,256 1,407,274
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی خراسان شمالی-بهداشت و 

درمان

124111

4,352,619 9,500 0 0 9,500 6,500 3,400 4,343,119 2,364,510 0 1,978,609 1,608,625 1,184,131
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی خراسان شمالی-بهداشت و 

درمان

124111

426,941 52,340 0 0 52,340 49,140 64,246 374,601 40,416 0 334,185 279,831 222,156 دانشگاه علوم پزشکی بجنورد-اجراي 
برنامه هاي آموزشی

124114

13,567 0 0 0 0 0 0 13,567 0 0 13,567 11,800 987
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی خراسان شمالی- مجتمع عالی 

سالمت شیروان

124130

2,742,496 41,180 0 0 41,180 42,480 33,215 2,701,316 1,670,109 0 1,031,207 845,563 720,132 ، درمانی نیشابور- بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124115

2,595,321 10,400 0 0 10,400 3,400 1,800 2,584,921 1,665,949 0 918,972 747,132 664,587 ، درمانی نیشابور- بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124115

147,175 30,780 0 0 30,780 39,080 31,415 116,395 4,160 0 112,235 98,431 55,545
دانشکده علوم پزشکی  و خدمات 

بهداشتی ، درمانی نیشابور- اجراي برنامه 
هاي آموزشی

124116
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

817,855 6,680 0 0 6,680 35,080 5,124 811,175 436,909 0 374,266 316,872 208,022 درمانی اسفراین- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124117

763,917 4,600 0 0 4,600 20,000 1,350 759,317 434,896 0 324,421 270,350 182,287 درمانی اسفراین- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124117

53,938 2,080 0 0 2,080 15,080 3,774 51,858 2,013 0 49,845 46,522 25,735
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی اسفراین- اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124118

1,463,139 9,380 0 0 9,380 23,380 8,133 1,453,759 1,032,120 0 421,639 348,305 254,853 و درماندانشکده علوم پزشکی تربت جام-بهداشت 
124126

49,613 3,380 0 0 3,380 3,380 6,133 46,233 2,500 0 43,733 41,064 20,117 دانشکده علوم پزشکی تربت جام-اجراي 
برنامه هاي آموزشی

124119

1,413,526 6,000 0 0 6,000 20,000 2,000 1,407,526 1,029,620 0 377,906 307,241 234,736 و درماندانشکده علوم پزشکی تربت جام-بهداشت 
124126

24,454,056 293,480 0 0 293,480 228,822 211,020 24,160,576 14,960,000 0 9,200,576 7,739,837 6,399,469
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان آذربایجان شرقی - 

بهداشت و درمان

124200

21,381,195 112,300 0 0 112,300 99,300 68,300 21,268,895 14,500,000 0 6,768,895 5,731,219 4,959,374
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان آذربایجان شرقی - 

بهداشت و درمان

124200

2,740,482 73,900 0 0 73,900 22,400 113,220 2,666,582 460,000 0 2,206,582 1,810,251 1,361,749
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

 درمانی تبریز - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124202

139,900 103,900 0 0 103,900 103,742 26,500 36,000 0 0 36,000 28,876 18,286
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی تبریز - مرکز تحقیقات علوم 

کاربردي دارویی

124203
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

85,429 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 82,049 0 0 82,049 77,041 42,027
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی تبریز- دانشکده مدیریت خدمات 

سالمت تبریز

124210

71,300 0 0 0 0 0 0 71,300 0 0 71,300 60,950 17,046
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان آذربایجان شرقی - 

پژوهشگاه ربع رشیدي

124211

13,400 0 0 0 0 0 0 13,400 0 0 13,400 11,500 987
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز 

تحقیقات گوارش و کبد

124215

10,650 0 0 0 0 0 0 10,650 0 0 10,650 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان آذربایجان شرقی - مرکز 

ملی آموزش مدیریت سالمت

124216

11,700 0 0 0 0 0 0 11,700 0 0 11,700 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان آذربایجان شرقی - 

پژ.هشکده سالمندي

124217

1,911,068 15,960 0 0 15,960 8,960 7,589 1,895,108 1,255,500 0 639,608 533,465 371,871 و درمانی مراغه-بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124201

1,780,958 13,100 0 0 13,100 6,100 2,400 1,767,858 1,250,000 0 517,858 421,023 316,683 و درمانی مراغه-بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124201

130,110 2,860 0 0 2,860 2,860 5,189 127,250 5,500 0 121,750 112,442 55,188
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی مراغه - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124204

751,942 5,000 0 0 5,000 0 0 746,942 449,400 0 297,542 241,928 181,328 دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت و درمان

124212

727,510 4,000 0 0 4,000 0 0 723,510 448,000 0 275,510 223,992 176,684 دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت و درمان

124212
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

24,432 1,000 0 0 1,000 0 0 23,432 1,400 0 22,032 17,936 4,644
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی سراب-اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124213

25,682,428 485,202 0 0 485,202 293,601 556,357 25,197,226 17,403,700 0 7,793,526 6,713,045 4,352,771 درمانی ایران - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124300

20,600 1,300 0 0 1,300 1,300 1,200 19,300 1,500 0 17,800 15,231 7,175
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی ایران -  مرکز تحقیقات گوش، 

گلو، بینی و سر و گردن

113646

30,400 3,500 0 0 3,500 3,500 4,057 26,900 2,000 0 24,900 21,293 9,952
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
،درمانی ایران - موسسه مطالعات تاریخ 

پزشکی،طب اسالمی و مکمل

113647

18,621,585 424,802 0 0 424,802 273,201 522,800 18,196,783 13,600,000 0 4,596,783 4,313,490 2,932,479 درمانی ایران - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124300

3,141,443 55,600 0 0 55,600 15,600 28,300 3,085,843 438,000 0 2,647,843 2,318,531 1,393,695 درمانی ایران - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124303

13,900 0 0 0 0 0 0 13,900 500 0 13,400 11,500 4,735 درمانی ایران - مرکز سلولی ملکولیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124311

19,600 0 0 0 0 0 0 19,600 200 0 19,400 11,500 0 درمانی ایران - پارك علم و فنآوريدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124312

13,400 0 0 0 0 0 0 13,400 0 0 13,400 11,500 4,735
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی ایران -  مرکز تحقیقات علوم 

مدیریت و اقتصاد سالمت

124313

11,500 0 0 0 0 0 0 11,500 1,500 0 10,000 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی ایران - پژوهشکده سالمت حواس 

پنجگانه

124314
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

3,000,000 0 0 0 0 0 0 3,000,000 2,700,000 0 300,000 0 0 درمانی ایران - بیمارستان فیروزگردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124315

810,000 0 0 0 0 0 0 810,000 660,000 0 150,000 0 0 درمانی ایران - بیمارستان هاشمی نژاددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124316

4,545,721 10,100 0 0 10,100 8,100 9,738 4,535,621 3,792,800 0 742,821 634,326 539,747 عروق شهید رجائی - بهداشت و درمانمرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و 
124302

43,460 2,860 0 0 2,860 2,860 5,200 40,600 6,800 0 33,800 28,879 8,076 عروق شهید رجایی- مراکز تحقیقاتیمرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و 
123730

4,304,650 6,200 0 0 6,200 4,200 2,650 4,298,450 3,750,000 0 548,450 468,761 410,154 عروق شهید رجائی - بهداشت و درمانمرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و 
124302

197,611 1,040 0 0 1,040 1,040 1,888 196,571 36,000 0 160,571 136,686 121,517
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و 
عروق شهید رجائی-اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124304

10,495,098 30,160 0 0 30,160 24,360 14,689 10,464,938 7,365,500 0 3,099,438 2,521,388 1,908,982 ، درمانی کرج- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124305

9,976,928 27,300 0 0 27,300 21,500 9,500 9,949,628 7,288,000 0 2,661,628 2,163,925 1,693,652 ، درمانی کرج- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124305

518,170 2,860 0 0 2,860 2,860 5,189 515,310 77,500 0 437,810 357,463 215,330
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی کرج - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124306

27,036,493 115,276 0 0 115,276 115,076 42,553 26,921,217 16,972,100 0 9,949,117 8,019,729 7,069,844 درمانی استان اصفهان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124400

23,968,937 94,200 0 0 94,200 104,000 25,400 23,874,737 16,536,000 0 7,338,737 5,966,453 5,477,805 درمانی استان اصفهان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124400
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

57,540 1,040 0 0 1,040 1,040 1,000 56,500 22,000 0 34,500 29,480 15,327
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان اصفهان - پژوهشگاه علوم 

پزشکی اصفهان

124406

2,946,980 17,800 0 0 17,800 7,800 14,153 2,929,180 394,000 0 2,535,180 1,988,983 1,556,137
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی  اصفهان - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124407

63,036 2,236 0 0 2,236 2,236 2,000 60,800 20,100 0 40,700 34,813 20,575 مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان 124414

10,379,624 50,340 0 0 50,340 41,540 138,105 10,329,284 5,933,557 0 4,395,727 3,623,350 2,782,617
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان کردستان - بهداشت و 

درمان

124402

9,629,570 31,700 0 0 31,700 24,900 111,500 9,597,870 5,799,557 0 3,798,313 3,088,059 2,435,989
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان کردستان - بهداشت و 

درمان

124402

750,054 18,640 0 0 18,640 16,640 26,605 731,414 134,000 0 597,414 535,291 346,628
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی سنندج - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124408

10,800,630 138,380 0 0 138,380 62,480 128,018 10,662,250 5,746,482 0 4,915,768 4,051,914 3,176,065 درمانی استان لرستان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124410

825,264 62,600 0 0 62,600 23,400 33,718 762,664 37,436 0 725,228 639,590 396,039
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی خرم آباد - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124409

9,929,264 72,400 0 0 72,400 35,700 91,300 9,856,864 5,709,046 0 4,147,818 3,372,210 2,764,867 درمانی استان لرستان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124410

46,102 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 42,722 0 0 42,722 40,114 15,159
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی خرم آباد - دانشکده پرستاري 

پلدختر

124416
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

4,510,493 144,420 0 0 144,420 73,520 64,900 4,366,073 1,873,000 0 2,493,073 2,075,195 1,583,842 درمانی استان ایالم - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124420

3,791,543 11,300 0 0 11,300 14,000 5,200 3,780,243 1,850,000 0 1,930,243 1,569,303 1,299,881 درمانی استان ایالم - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124420

718,950 133,120 0 0 133,120 59,520 59,700 585,830 23,000 0 562,830 505,892 283,961 درمانی ایالم - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124430

20,375,694 164,620 0 0 164,620 96,921 225,879 20,211,074 12,313,557 0 7,897,517 6,481,991 4,960,402
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی جندي شاپور اهواز - بهداشت و 

درمان

124500

18,155,804 118,900 0 0 118,900 65,201 180,500 18,036,904 11,949,414 0 6,087,490 4,949,179 3,871,499
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی جندي شاپور اهواز - بهداشت و 

درمان

124500

2,170,790 45,720 0 0 45,720 31,720 45,379 2,125,070 364,143 0 1,760,927 1,490,802 1,070,600 درمانی اهواز - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124510

49,100 0 0 0 0 0 0 49,100 0 0 49,100 42,010 18,303
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی جندي شاپور اهواز -پژوهشگاه 

علوم پزشکی اهواز

124511

5,399,233 33,800 0 0 33,800 16,500 20,076 5,365,433 3,841,976 0 1,523,457 1,281,154 904,216 ، درمانی دزفول- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124502

5,161,996 9,900 0 0 9,900 7,400 4,000 5,152,096 3,815,976 0 1,336,120 1,113,433 820,364 ، درمانی دزفول- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124502

237,237 23,900 0 0 23,900 9,100 16,076 213,337 26,000 0 187,337 167,721 83,852
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی دزفول - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124503

3,899,133 18,080 0 0 18,080 9,580 6,415 3,881,053 1,802,250 0 2,078,803 1,729,608 1,303,661 درمانی آبادان- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124504
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

3,703,940 17,300 0 0 17,300 8,800 5,000 3,686,640 1,791,918 0 1,894,722 1,578,935 1,229,935 درمانی آبادان- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124504

195,193 780 0 0 780 780 1,415 194,413 10,332 0 184,081 150,673 73,726 درمانی آبادان- اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124505

957,946 6,000 0 0 6,000 0 0 951,946 532,436 0 419,510 339,726 228,755
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی  شوشتر-بهداشت و 
درمان

124512

922,440 5,000 0 0 5,000 0 0 917,440 529,183 0 388,257 315,656 218,799
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی  شوشتر-بهداشت و 
درمان

124512

35,506 1,000 0 0 1,000 0 0 34,506 3,253 0 31,253 24,070 9,956
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی شوشتر-اجراي برنامه 
هاي آموزشی

124513

15,196,368 160,200 0 0 160,200 186,300 121,018 15,036,168 7,700,000 0 7,336,168 6,280,087 4,814,853 درمانی استان گیالن - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124600

13,483,876 49,900 0 0 49,900 64,900 51,300 13,433,976 7,474,000 0 5,959,976 5,093,997 4,045,944 درمانی استان گیالن - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124600

1,639,842 110,300 0 0 110,300 121,400 69,718 1,529,542 220,000 0 1,309,542 1,124,590 768,251
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی رشت - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124610

15,400 0 0 0 0 0 0 15,400 2,000 0 13,400 11,500 658
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان گیالن - مرکز تحقیقات 

تروما

124611

57,250 0 0 0 0 0 0 57,250 4,000 0 53,250 50,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی استان گیالن - دانشکده 
پرستاري،مامایی و پیراپزشکی لنگرود

124612
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

10,408,784 187,780 0 0 187,780 93,580 290,198 10,221,004 5,171,795 0 5,049,209 4,187,503 3,243,013 درمانی استان کرمان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124700

8,671,313 134,400 0 0 134,400 69,400 254,780 8,536,913 4,904,044 0 3,632,869 2,999,318 2,376,109 درمانی استان کرمان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124700

1,695,341 52,600 0 0 52,600 23,400 34,718 1,642,741 267,751 0 1,374,990 1,152,779 858,189
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی کرمان - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124702

39,780 780 0 0 780 780 700 39,000 0 0 39,000 33,406 8,715
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی کرمان - پژوهشگاه علوم پزشکی 

کرمان

124704

2,350 0 0 0 0 0 0 2,350 0 0 2,350 2,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان کرمان - پژوهشکده آینده 

پژوهی

124711

3,083,688 93,100 0 0 93,100 67,800 82,388 2,990,588 1,416,500 0 1,574,088 1,330,164 981,824 درمانی رفسنجان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124701

2,488,488 10,100 0 0 10,100 8,000 3,800 2,478,388 1,390,000 0 1,088,388 906,990 673,994 درمانی رفسنجان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124701

595,200 83,000 0 0 83,000 59,800 78,588 512,200 26,500 0 485,700 423,174 307,830 برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - اجراي  
124703

4,975,043 14,160 0 0 14,160 11,860 9,790 4,960,883 2,986,469 0 1,974,414 1,663,962 1,204,451 ، درمانی جیرفت-بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124706

188,513 2,860 0 0 2,860 2,860 5,190 185,653 9,410 0 176,243 165,486 117,576
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی 
، درمانی جیرفت - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124705

4,786,530 11,300 0 0 11,300 9,000 4,600 4,775,230 2,977,059 0 1,798,171 1,498,476 1,086,875 ، درمانی جیرفت-بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
124706
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

2,395,193 8,380 0 0 8,380 6,380 5,624 2,386,813 1,515,833 0 870,980 716,857 551,320 درمانی بم- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124707

2,235,626 6,300 0 0 6,300 4,300 1,850 2,229,326 1,505,833 0 723,493 602,911 468,002 درمانی بم- بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124707

159,567 2,080 0 0 2,080 2,080 3,774 157,487 10,000 0 147,487 113,946 83,318 درمانی بم - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124708

1,303,488 1,300 0 0 1,300 1,300 2,359 1,302,188 613,123 0 689,065 563,427 477,470
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سیرجان - بهداشت و 
درمان

124709

1,231,376 1,300 0 0 1,300 1,300 2,359 1,230,076 592,123 0 637,953 531,627 469,529
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سیرجان - بهداشت و 
درمان

124709

72,112 0 0 0 0 0 0 72,112 21,000 0 51,112 31,800 7,941
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سیرجان - اجراي برنامه 
هاي آموزشی

124710

15,380,943 123,400 0 0 123,400 67,500 108,915 15,257,543 9,072,907 0 6,184,636 5,088,156 4,235,506
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان کرمانشاه - بهداشت و 

درمان

124800

13,671,293 28,200 0 0 28,200 20,700 24,000 13,643,093 8,658,870 0 4,984,223 4,153,519 3,519,739
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
، درمانی استان کرمانشاه - بهداشت و 

درمان

124800

1,709,650 95,200 0 0 95,200 46,800 84,915 1,614,450 414,037 0 1,200,413 934,637 715,767
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی کرمانشاه - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

124810

17,291,746 128,060 0 0 128,060 179,110 52,348 17,163,686 9,020,361 0 8,143,325 7,073,541 5,893,032
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان مازندران - بهداشت و 

درمان

124900
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

15,209,765 58,900 0 0 58,900 94,900 29,800 15,150,865 8,848,420 0 6,302,445 5,386,705 4,580,607
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان مازندران - بهداشت و 

درمان

124900

10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان مازندران - پژوهشکده 

هموگلوبینوپاتی

124905

11,700 0 0 0 0 0 0 11,700 0 0 11,700 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان مازندران - پژوهشکده  

اعتیاد

124906

2,060,281 69,160 0 0 69,160 84,210 22,548 1,991,121 171,941 0 1,819,180 1,666,836 1,312,425
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی ساري - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124930

5,616,743 55,360 0 0 55,360 36,960 29,031 5,561,383 3,196,625 0 2,364,758 1,988,440 1,745,346 درمانی بابل - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124910

4,495,826 13,800 0 0 13,800 9,800 5,200 4,482,026 3,025,000 0 1,457,026 1,245,321 1,134,528 درمانی بابل - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124910

1,106,517 41,560 0 0 41,560 27,160 23,831 1,064,957 170,625 0 894,332 731,619 610,818 درمانی بابل - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124940

14,400 0 0 0 0 0 0 14,400 1,000 0 13,400 11,500 0 درمانی بابل - پژوهشکده سالمتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124941

11,143,349 67,200 0 0 67,200 80,960 18,148 11,076,149 6,200,000 0 4,876,149 4,123,118 3,515,350 درمانی استان گلستان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124920

10,338,034 27,200 0 0 27,200 76,800 10,600 10,310,834 6,100,000 0 4,210,834 3,599,003 3,092,915 درمانی استان گلستان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124920
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

805,315 40,000 0 0 40,000 4,160 7,548 765,315 100,000 0 665,315 524,115 422,435
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی گرگان - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124950

2,282,014 151,920 0 0 151,920 79,120 99,405 2,130,094 679,302 0 1,450,792 1,193,556 784,942 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 125000
1,650,763 77,500 0 0 77,500 53,900 71,400 1,573,263 569,886 0 1,003,377 815,754 558,550 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 125000

609,185 73,640 0 0 73,640 24,440 26,605 535,545 108,530 0 427,015 360,356 215,366 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

125001

22,066 780 0 0 780 780 1,400 21,286 886 0 20,400 17,446 11,026 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 
پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

125002

18,892,227 261,142 0 0 261,142 130,640 227,405 18,631,085 12,251,000 0 6,380,085 5,239,941 4,297,513
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت 

و درمان

125100

17,684,533 187,502 0 0 187,502 101,000 185,800 17,497,031 12,150,000 0 5,347,031 4,347,180 3,719,473
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت 

و درمان

125100

1,207,694 73,640 0 0 73,640 29,640 41,605 1,134,054 101,000 0 1,033,054 892,761 578,040
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی ارومیه - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

125101

1,890,399 7,000 0 0 7,000 0 0 1,883,399 1,184,402 0 698,997 566,348 415,681 و درمانی خوي-بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
125110

1,844,106 6,000 0 0 6,000 0 0 1,838,106 1,179,402 0 658,704 535,532 394,609 و درمانی خوي-بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
125110

46,293 1,000 0 0 1,000 0 0 45,293 5,000 0 40,293 30,816 21,072
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

و درمانی خوي-اجراي برنامه هاي 
آموزشی

125111
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

7,258,321 151,220 0 0 151,220 36,320 33,105 7,107,101 3,730,000 0 3,377,101 2,843,406 2,323,477
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان چهارمحال و بختیاري - 

بهداشت و درمان

125200

6,434,201 24,200 0 0 24,200 18,900 8,500 6,410,001 3,700,000 0 2,710,001 2,254,112 1,943,608
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان چهارمحال و بختیاري - 

بهداشت و درمان

125200

781,454 123,640 0 0 123,640 14,040 21,605 657,814 30,000 0 627,814 552,406 368,735
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهرکرد - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

125201

42,666 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 39,286 0 0 39,286 36,888 11,134
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهرکرد - دانشکده پرستاري 

بروجن

125203

10,018,612 345,520 0 0 345,520 559,620 39,062 9,673,092 4,948,159 0 4,724,933 3,849,389 3,375,805
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، 
درمانی استان هرمزگان- بهداشت و 

درمان

125300

9,082,597 272,400 0 0 272,400 496,100 18,400 8,810,197 4,866,299 0 3,943,898 3,206,421 2,543,654
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، 
درمانی استان هرمزگان- بهداشت و 

درمان

125300

936,015 73,120 0 0 73,120 63,520 20,662 862,895 81,860 0 781,035 642,968 832,151
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی بندرعباس - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

125301

9,820,004 234,980 0 0 234,980 96,280 234,593 9,585,024 5,793,000 0 3,792,024 3,109,056 2,966,656 درمانی زاهدان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125400

8,462,394 123,800 0 0 123,800 38,300 149,400 8,338,594 5,500,000 0 2,838,594 2,307,800 2,385,889 درمانی زاهدان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125400
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,305,122 107,800 0 0 107,800 54,600 82,193 1,197,322 290,000 0 907,322 757,962 568,968
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی زاهدان - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

125401

52,488 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 49,108 3,000 0 46,108 43,294 11,799
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی زاهدان- مجتمع آموزش سالمت 

خاش

125404

4,089,732 94,980 0 0 94,980 28,480 32,492 3,994,752 2,255,000 0 1,739,752 1,439,982 1,108,345 ، درمانی زابل _ بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
125403

551,303 84,680 0 0 84,680 20,280 28,492 466,623 55,000 0 411,623 360,202 228,424 درمانی زابل - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125402

3,538,429 10,300 0 0 10,300 8,200 4,000 3,528,129 2,200,000 0 1,328,129 1,079,780 879,921 ، درمانی زابل _ بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
125403

10,547,611 105,460 0 0 105,460 36,721 29,802 10,442,151 6,181,000 0 4,261,151 3,526,979 2,650,622
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان یزد ،شهید صدوقی - 

بهداشت و درمان

125500

8,914,435 41,900 0 0 41,900 16,501 8,800 8,872,535 5,800,000 0 3,072,535 2,497,996 2,032,630
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی استان یزد ،شهید صدوقی - 

بهداشت و درمان

125500

1,523,696 60,780 0 0 60,780 17,940 18,415 1,462,916 320,000 0 1,142,916 989,890 593,327 درمانی یزد - اجراي برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125501

100,480 780 0 0 780 780 700 99,700 60,000 0 39,700 33,943 21,131 دانشگاه علوم پزشکی یزد - پژوهشگاه 
علوم پزشکی یزد

125502

9,000 2,000 0 0 2,000 1,500 1,887 7,000 1,000 0 6,000 5,150 3,534 سالمت و ایمنی غذادانشگاه علوم پزشکی یزد -مرکز تحقیقات 
125504

7,826,977 95,520 0 0 95,520 51,420 61,879 7,731,457 4,350,000 0 3,381,457 2,723,373 2,192,778 درمانی استان زنجان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125600
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

6,673,057 19,800 0 0 19,800 14,500 7,500 6,653,257 4,200,000 0 2,453,257 1,994,518 1,659,299 درمانی استان زنجان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125600

1,153,920 75,720 0 0 75,720 36,920 54,379 1,078,200 150,000 0 928,200 728,855 533,479
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی زنجان - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

125601

3,766,757 91,520 0 0 91,520 140,020 56,718 3,675,237 1,853,650 0 1,821,587 1,558,958 1,210,577 درمانی استان سمنان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125700

2,966,514 35,400 0 0 35,400 63,100 11,000 2,931,114 1,800,000 0 1,131,114 919,605 825,226 درمانی استان سمنان - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125700

665,973 42,600 0 0 42,600 23,400 33,718 623,373 50,150 0 573,223 532,258 354,994
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی سمنان - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

125701

38,351 3,380 0 0 3,380 23,380 3,000 34,971 800 0 34,171 32,085 9,732
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی سمنان - دانشکده تغذیه و علوم 

غذایی آرادان

125702

35,613 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 32,233 800 0 31,433 26,516 7,227
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی 

سرخه

125703

12,093 3,380 0 0 3,380 23,380 3,000 8,713 800 0 7,913 7,430 2,208
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی سمنان - دانشکده مدیریت و 

اطالع رسانی پزشکی آرادان

125704

48,213 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 44,833 1,100 0 43,733 41,064 11,190
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی سمنان - دانشکده بهداشت 

دامغان

125705

8,140,858 73,680 0 0 73,680 48,480 45,975 8,067,178 4,290,000 0 3,777,178 3,235,895 2,397,439 درمانی استان اردبیل - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125800
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

7,094,381 19,600 0 0 19,600 20,400 8,200 7,074,781 4,133,000 0 2,941,781 2,451,484 1,932,960 درمانی استان اردبیل - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125800

1,046,477 54,080 0 0 54,080 28,080 37,775 992,397 157,000 0 835,397 784,411 464,479
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی اردبیل - اجراي برنامه هاي 

آموزشی

125801

659,796 5,000 0 0 5,000 0 0 654,796 349,846 0 304,950 249,880 141,903 و درمانی خلخال-بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
125810

618,775 4,000 0 0 4,000 0 0 614,775 344,128 0 270,647 220,038 123,339 و درمانی خلخال-بهداشت و درماندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
125810

41,021 1,000 0 0 1,000 0 0 40,021 5,718 0 34,303 29,842 18,564
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی خلخال-اجراي برنامه هاي 

آموزشی

125811

2,792,491 83,780 0 0 83,780 87,980 62,792 2,708,711 1,405,000 0 1,303,711 1,121,839 761,346 درمانی شاهرود - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125900

2,279,481 19,100 0 0 19,100 16,900 9,300 2,260,381 1,380,000 0 880,381 752,462 561,254 درمانی شاهرود - بهداشت و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
125900

505,310 64,680 0 0 64,680 71,080 53,492 440,630 24,000 0 416,630 363,627 199,600 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

125901

7,700 0 0 0 0 0 0 7,700 1,000 0 6,700 5,750 492
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شاهرود - مرکز تحقیقات علوم 

رفتاري و اجتماعی در سالمت

125915

2,426,683 17,960 0 0 17,960 45,960 12,433 2,408,723 1,378,585 0 1,030,138 870,287 465,010
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - بهداشت و 
درمان

125904

38,937 3,380 0 0 3,380 3,380 3,000 35,557 525 0 35,032 32,894 8,050 درمانی الرستان - دانشکده بهداشت اوزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
124125
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

2,305,013 11,200 0 0 11,200 39,200 3,300 2,293,813 1,375,747 0 918,066 765,055 427,161
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - بهداشت و 
درمان

125904

82,733 3,380 0 0 3,380 3,380 6,133 79,353 2,313 0 77,040 72,338 29,799
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - اجراي برنامه 
هاي آموزشی

125905

1,603,942 15,180 0 0 15,180 13,180 9,833 1,588,762 866,126 0 722,636 605,765 422,114
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بهبهان - بهداشت و 
درمان

125906

1,515,098 11,800 0 0 11,800 9,800 3,700 1,503,298 858,886 0 644,412 537,010 390,334
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بهبهان - بهداشت و 
درمان

125906

88,844 3,380 0 0 3,380 3,380 6,133 85,464 7,240 0 78,224 68,755 31,780
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بهبهان - اجراي برنامه 
هاي آموزشی

125907

5,539,948 17,160 0 0 17,160 10,160 7,031 5,522,788 3,309,500 0 2,213,288 1,826,857 929,693
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - بهداشت و 
درمان

125908

64,835 0 0 0 0 0 0 64,835 2,000 0 62,835 59,000 20,080
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - مجتمع 
سالمت چا بهار

125405

5,311,071 15,600 0 0 15,600 8,600 4,200 5,295,471 3,300,000 0 1,995,471 1,622,334 836,483
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - بهداشت و 
درمان

125908

164,042 1,560 0 0 1,560 1,560 2,831 162,482 7,500 0 154,982 145,523 73,130
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - اجراي برنامه 
هاي آموزشی

125909
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

850,699 12,860 0 0 12,860 20,860 8,990 837,839 467,280 0 370,559 318,572 160,153
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی گراش - بهداشت و 
درمان

125910

98,257 2,860 0 0 2,860 2,860 5,190 95,397 2,880 0 92,517 86,870 42,467
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی گراش- اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124020

752,442 10,000 0 0 10,000 18,000 3,800 742,442 464,400 0 278,042 231,702 117,686
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی گراش - بهداشت و 
درمان

125910

12,093,960 117,399 0 0 117,399 117,282 193,738 11,976,561 7,500,000 0 4,476,561 4,426,561 2,697,995 دانشگاه پیام نور 126000
12,088,748 117,399 0 0 117,399 117,282 193,738 11,971,349 7,500,000 0 4,471,349 4,421,349 2,693,063 دانشگاه پیام نور 126000

5,212 0 0 0 0 0 0 5,212 0 0 5,212 5,212 4,932 دانشگاه پیام نور-شبکه  دانشگاه هاي 
مجازي(هوشمند)جهان اسالم

126160

1,367,924 102,271 0 0 102,271 110,621 66,877 1,265,653 130,000 0 1,135,653 1,047,643 931,129 دانشگاه صنعتی شاهرود 126200
1,367,924 102,271 0 0 102,271 110,621 66,877 1,265,653 130,000 0 1,135,653 1,047,643 931,129 دانشگاه صنعتی شاهرود 126200
1,531,410 91,848 0 0 91,848 80,384 98,190 1,439,562 135,000 0 1,304,562 1,149,036 971,548 دانشگاه زنجان 126300
1,531,260 91,748 0 0 91,748 79,884 98,190 1,439,512 135,000 0 1,304,512 1,148,515 959,203 دانشگاه زنجان 126300

150 100 0 0 100 500 0 50 0 0 50 521 12,345 ابهردانشگاه زنجان- دانشکده فنی و مهندسی 
126303

1,675,725 146,712 0 0 146,712 115,813 152,436 1,529,013 250,000 0 1,279,013 1,138,119 988,294 دانشگاه سمنان 126400

28,604 5,868 0 0 5,868 6,096 6,674 22,736 3,000 0 19,736 18,619 14,113 دانشگاه سمنان- آموزشکده دامپزشکی 
شهمیرزاد

124603

1,542,346 131,315 0 0 131,315 100,621 135,314 1,411,031 235,000 0 1,176,031 1,055,426 921,787 دانشگاه سمنان 126400
42,300 3,300 0 0 3,300 3,000 3,774 39,000 6,000 0 33,000 20,639 12,677 دانشگاه سمنان - پارك علم وفن آوري 126401
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

62,475 6,229 0 0 6,229 6,096 6,674 56,246 6,000 0 50,246 43,435 39,717 دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و 
علوم تربیتی مهدي شهر

126402

134,481 39,523 0 0 39,523 87,426 7,035 94,958 23,400 0 71,558 58,578 53,188 دانشگاه گرمسار 126450
134,481 39,523 0 0 39,523 87,426 7,035 94,958 23,400 0 71,558 58,578 53,188 دانشگاه گرمسار 126450

953,120 87,431 0 0 87,431 59,460 83,313 865,689 45,000 0 820,689 713,928 595,459 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
گرگان

126500

953,120 87,431 0 0 87,431 59,460 83,313 865,689 45,000 0 820,689 713,928 595,459 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
گرگان

126500

420,803 65,984 0 0 65,984 48,339 58,152 354,819 16,400 0 338,419 298,403 247,650 دانشگاه گنبد 126501
376,156 53,771 0 0 53,771 36,147 44,804 322,385 16,000 0 306,385 273,110 226,723 دانشگاه گنبد 126501

17,299 5,954 0 0 5,954 6,096 6,674 11,345 200 0 11,145 8,845 7,414 دانشگاه گنبد- دانشکده فنی و مهندسی 
مینو دشت

126502

27,348 6,259 0 0 6,259 6,096 6,674 21,089 200 0 20,889 16,448 13,513 شهردانشگاه گنبد- دانشکده علوم انسانی آزاد 
126503

1,034,909 124,670 0 0 124,670 95,759 117,671 910,239 101,230 0 809,009 686,396 558,752 دانشگاه خلیج فارس 126700
869,743 96,181 0 0 96,181 67,871 90,903 773,562 85,001 0 688,561 579,192 474,045 دانشگاه خلیج فارس 126700

114,564 19,639 0 0 19,639 20,282 18,216 94,925 8,500 0 86,425 75,665 61,384 منابع طبیعی برازجاندانشگاه خلیج فارس-دانشکده کشاورزي و 
126701

41,102 6,350 0 0 6,350 6,096 6,674 34,752 7,729 0 27,023 25,493 19,376 دانشگاه خلیج فارس- دانشکده فنی و 
مهندسی جم

126702

9,500 2,500 0 0 2,500 1,510 1,878 7,000 0 0 7,000 6,046 3,947 پژوهشکده فناوري ارتباطات و اطالعات 126703

513,911 112,866 0 0 112,866 80,101 103,417 401,045 36,000 0 365,045 305,498 242,533 علوم پایه زنجانمرکز آموزش عالی تحصیالت تکمیلی در 
126900

466,411 106,866 0 0 106,866 76,726 98,228 359,545 31,000 0 328,545 285,067 231,525 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 
زنجان

126900
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

47,500 6,000 0 0 6,000 3,375 5,189 41,500 5,000 0 36,500 20,431 11,008 علوم پایه زنجان- پارك علم و فناوريمرکز آموزش عالی تحصیالت تکمیلی در 
126904

128,100 2,400 0 0 2,400 2,400 2,736 125,700 9,000 0 116,700 102,650 70,591 موسسه کار و تامین اجتماعی 127000
128,100 2,400 0 0 2,400 2,400 2,736 125,700 9,000 0 116,700 102,650 70,591 موسسه کار و تامین اجتماعی 127000
985,879 73,946 0 0 73,946 78,577 57,596 911,933 50,000 0 861,933 802,684 712,464 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان 127100
985,879 73,946 0 0 73,946 78,577 57,596 911,933 50,000 0 861,933 802,684 712,464 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان 127100

2,216,476 540 0 0 540 602 1,093 2,215,936 1,900,000 0 315,936 269,400 223,111 دانشگاه جامع علمی، کاربردي 127200
2,216,476 540 0 0 540 602 1,093 2,215,936 1,900,000 0 315,936 269,400 223,111 دانشگاه جامع علمی، کاربردي 127200

238,759 56,394 0 0 56,394 60,012 89,011 182,365 16,500 0 165,865 137,201 115,619 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 127300
238,759 56,394 0 0 56,394 60,012 89,011 182,365 16,500 0 165,865 137,201 115,619 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 127300
209,271 35,004 0 0 35,004 36,501 18,234 174,267 11,955 0 162,312 137,022 112,594 دانشگاه صنعتی همدان 127400
209,271 35,004 0 0 35,004 36,501 18,234 174,267 11,955 0 162,312 137,022 112,594 دانشگاه صنعتی همدان 127400
418,847 105,107 0 0 105,107 46,151 110,108 313,740 32,000 0 281,740 242,747 202,187 دانشگاه صنعتی ارومیه 127450
418,847 105,107 0 0 105,107 46,151 110,108 313,740 32,000 0 281,740 242,747 202,187 دانشگاه صنعتی ارومیه 127450
399,128 57,147 0 0 57,147 47,959 49,133 341,981 20,000 0 321,981 272,099 217,038 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي (ره)0 127460
399,128 57,147 0 0 57,147 47,959 49,133 341,981 20,000 0 321,981 272,099 217,038 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي (ره)0 127460
326,268 105,096 0 0 105,096 32,950 59,633 221,172 35,000 0 186,172 161,691 142,742 دانشگاه جهرم 127470
326,268 105,096 0 0 105,096 32,950 59,633 221,172 35,000 0 186,172 161,691 142,742 دانشگاه جهرم 127470
474,372 70,296 0 0 70,296 47,827 47,954 404,076 33,500 0 370,576 313,882 263,127 دانشگاه گلستان 127480
442,137 64,066 0 0 64,066 41,731 41,280 378,071 30,000 0 348,071 296,021 249,649 دانشگاه گلستان 127480

32,235 6,230 0 0 6,230 6,096 6,674 26,005 3,500 0 22,505 17,861 13,478 دانشگاه گلستان- مجتمع آموزش عالی 
علی آباد کتول

127482
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

169,863 49,272 0 0 49,272 95,948 44,854 120,591 10,000 0 110,591 100,444 91,843 دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1

127490

169,863 49,272 0 0 49,272 95,948 44,854 120,591 10,000 0 110,591 100,444 91,843 دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1

127490

192,707 13,007 0 0 13,007 10,950 11,988 179,700 12,000 0 167,700 143,503 127,829 دانشگاه صنعتی قم 127495
192,707 13,007 0 0 13,007 10,950 11,988 179,700 12,000 0 167,700 143,503 127,829 دانشگاه صنعتی قم 127495
115,303 8,998 0 0 8,998 6,568 7,190 106,305 6,050 0 100,255 81,587 66,248 دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)1 127496
115,303 8,998 0 0 8,998 6,568 7,190 106,305 6,050 0 100,255 81,587 66,248 دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)1 127496

49,301 7,797 0 0 7,797 6,096 6,674 41,504 8,000 0 33,504 31,608 28,903 1دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)
127497

49,301 7,797 0 0 7,797 6,096 6,674 41,504 8,000 0 33,504 31,608 28,903 1دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)
127497

458,313,339 891,675 0 0 891,675 879,707 863,446 457,421,664 4,510,000 2,705,400 450,206,264 357,207,340 334,112,993 وزارت آموزش و پرورش 127500
7,577,875 890,675 0 0 890,675 879,225 862,572 6,687,200 4,510,000 14,600 2,162,600 2,017,000 1,411,330 وزارت آموزش و پرورش 127500

63,109 1,000 0 0 1,000 482 874 62,109 0 0 62,109 57,500 42,842 دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش 127502

424,990,898 0 0 0 0 0 0 424,990,898 0 0 424,990,898 331,534,000 327,068,302 وزارت آموزش و پرورش-ادارات کل 
آموزش و پرورش استانها

127503

3,493,155 0 0 0 0 0 0 3,493,155 0 0 3,493,155 3,168,490 689,900 سرانه دانش آموزيوزارت آموزش و پرورش- کمک به تامین 
127509

5,300,000 0 0 0 0 0 0 5,300,000 0 0 5,300,000 5,300,000 771,054
وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع 
حمایت  و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق 

محروم

127511

811,585 0 0 0 0 0 0 811,585 0 0 811,585 661,000 288,000
وزارت آموزش و پرورش- برون سپاري و 
توسعه مشارکت در آموزش هاي کار و 

دانش

127519
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

2,225,500 0 0 0 0 0 0 2,225,500 0 0 2,225,500 2,225,500 546,152 وزارت آموزش و پرورش-فعالیت هاي 
پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان

127520

630,000 0 0 0 0 0 0 630,000 0 630,000 0 630,000 0 وزارت آموزش و پرورش -  کمک به 
صندوق ذخیره فرهنگیان

127541

3,841,900 0 0 0 0 0 0 3,841,900 0 2,060,800 1,781,100 3,193,600 513,504 وزارت آموزش و پرورش - فعالیت هاي 
تربیت بدنی و ارتقا سالمت دانش آموزان

127589

737,750 0 0 0 0 0 0 737,750 0 0 737,750 737,750 260,000 وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و 
کیفی آموزش پیش از دبستان

127590

2,936,000 0 0 0 0 0 0 2,936,000 0 0 2,936,000 2,882,500 1,348,000
وزارت آموزش وپرورش -کیفیت بخشی به 
فعالیتهاي آموزشی و پرورشی و توسعه 

عدالت آموزشی

127594

2,075,567 0 0 0 0 0 0 2,075,567 0 0 2,075,567 1,800,000 1,173,909 وزارت آموزش و پرورش-اداره مدارس 
خارج از کشور

127610

3,630,000 0 0 0 0 0 0 3,630,000 0 0 3,630,000 3,000,000 0 وزارت آموزش و پرورش-خرید خدمات 
آموزشی در مناطق کمتر برخوردار

127611

1,410,510 2,722 0 0 2,722 3,044 5,523 1,407,788 351,500 0 1,056,288 1,012,400 462,971 سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی 127504
1,297,848 1,860 0 0 1,860 2,080 3,774 1,295,988 350,000 0 945,988 907,800 394,141 سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی 127504

9,400 0 0 0 0 0 0 9,400 0 0 9,400 13,300 7,300 موزه تاریخ تعلیم و تربیتسازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی- 
127599

103,262 862 0 0 862 964 1,749 102,400 1,500 0 100,900 91,300 61,530
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشی-پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش

127850

965,085 300,465 0 0 300,465 57,200 944 664,620 245,000 0 419,620 410,760 67,614 مشارکت هاي مردمیسازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه 
127512

665,085 300,465 0 0 300,465 57,200 944 364,620 245,000 0 119,620 110,760 67,614 مشارکت هاي مردمیسازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه 
127512
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

300,000 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0
سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه 
مشارکت هاي مردمی-کمک به صندوق 
حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی

127515

867,300 65,000 0 0 65,000 65,000 80,197 802,300 150,000 0 652,300 575,000 399,385 دانشگاه شهید رجائی 127542
867,300 65,000 0 0 65,000 65,000 80,197 802,300 150,000 0 652,300 575,000 399,385 دانشگاه شهید رجائی 127542

19,739,468 19,464,000 0 1,239,000 18,225,000 17,224,278 4,759,190 275,468 0 0 275,468 266,000 98,645 کشورسازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس 
127600

19,739,468 19,464,000 0 1,239,000 18,225,000 17,224,278 4,759,190 275,468 0 0 275,468 266,000 98,645 کشورسازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس 
127600

6,193,671 400,000 0 0 400,000 320,000 392,587 5,793,671 1,600,000 0 4,193,671 3,694,900 2,770,606 دانشگاه فرهنگیان 127750
6,193,671 400,000 0 0 400,000 320,000 392,587 5,793,671 1,600,000 0 4,193,671 3,694,900 2,770,606 دانشگاه فرهنگیان 127750
9,475,866 947,000 0 0 947,000 794,000 1,161,762 8,528,866 950,000 43,800 7,535,066 6,712,000 4,399,098 دانشگاه فنی و حرفه اي 127760
9,475,866 947,000 0 0 947,000 794,000 1,161,762 8,528,866 950,000 43,800 7,535,066 6,712,000 4,399,098 دانشگاه فنی و حرفه اي 127760
1,518,793 21,341 0 0 21,341 16,500 22,956 1,497,452 470,400 0 1,027,052 964,200 383,522 سازمان آموزش و پرورش استثنایی 127800
1,518,793 21,341 0 0 21,341 16,500 22,956 1,497,452 470,400 0 1,027,052 964,200 383,522 سازمان آموزش و پرورش استثنایی 127800
3,774,006 18,200 0 0 18,200 17,784 27,549 3,755,806 35,500 0 3,720,306 3,528,200 2,068,467 نهضت سواد آموزي 128000
3,774,006 18,200 0 0 18,200 17,784 27,549 3,755,806 35,500 0 3,720,306 3,528,200 2,068,467 نهضت سواد آموزي 128000

11,665,658 4,789,550 0 304,550 4,485,000 4,877,188 3,115,213 6,876,108 1,000,000 1,674,108 4,202,000 6,360,265 3,221,568 وزارت ورزش و جوانان 128500
9,209,658 2,333,550 0 304,550 2,029,000 2,194,228 1,290,285 6,876,108 1,000,000 1,674,108 4,202,000 6,360,265 3,221,568 وزارت ورزش و جوانان 128500

2,456,000 2,456,000 0 0 2,456,000 2,682,960 1,824,928 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن 
ورزشی کشور

291260

745,000 21,000 0 0 21,000 16,916 1,662 724,000 0 144,000 580,000 670,000 426,947 کمیته ملی المپیک ایران 128502
745,000 21,000 0 0 21,000 16,916 1,662 724,000 0 144,000 580,000 670,000 426,947 کمیته ملی المپیک ایران 128502
316,000 1,000 0 0 1,000 0 0 315,000 0 86,000 229,000 286,700 218,719 کمیته ملی پارا المپیک ایران 128507
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

316,000 1,000 0 0 1,000 0 0 315,000 0 86,000 229,000 286,700 218,719 کمیته ملی پارا المپیک ایران 128507
144,896,660 2,415,838 0 558,690 1,857,148 3,421,384 2,454,809 142,480,822 94,730,000 3,482,060 44,268,762 87,765,462 80,795,946 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

9,345,607 994,638 0 453,690 540,948 1,374,299 446,942 8,350,969 2,730,000 3,447,060 2,173,909 38,467,934 30,461,743 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

20,471,000 0 0 0 0 0 0 20,471,000 19,000,000 0 1,471,000 1,471,000 1,726,456

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
- کمک به بیمارستانهاي روانی 

،مسمومیت هاي دارویی، سوختگی و 
مناطق محروم و اجراي قانون مجازات 
خودداري از کمک به مصدومین و رفع 

مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران 
نیازمند

129086

2,000 2,000 0 0 2,000 1,985 3,602 0 0 0 0 0 0
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
- فعالیتهاي ورزشی دانشجویان پزشکی و 

پیراپزشکی

129097

24,000,000 0 0 0 0 0 0 24,000,000 24,000,000 0 0 0 0
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - 

مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالی

129099

1,679,651 4,200 0 0 4,200 4,200 1,000 1,675,451 0 0 1,675,451 1,628,970 1,497,159 - فعالیتهاي آموزشی و دانشجوییوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
129105

1,360,000 105,000 0 105,000 0 130,000 0 1,255,000 0 35,000 1,220,000 1,180,000 1,280,464 امور فن آوري و تحقیقات پزشکیوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی- 
129106

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 30,000 32,554 مرکز مدیریت پیوند عضووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 
129125

320,000 0 0 0 0 0 0 320,000 0 0 320,000 300,000 320,620
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی-مرکز ملی تحقیقات راهبردي 
آموزش پزشکی

129126
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000 100,000 108,513
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 
موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري 

اسالمی ایران

129128

49,000,000 0 0 0 0 0 0 49,000,000 49,000,000 0 0 0 0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 
اعتبارات موضوع ماده(46)قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت 2-طرح تحول سالمت

129130

10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,195,000 11,062,992
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 
اجراي برنامه پزشک خانواده (از محل %1 

مالیات سالمت)

129203

1,132,902 0 0 0 0 0 0 1,132,902 0 0 1,132,902 2,700,000 3,255,417
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی- کمک به راه انداري مراکز 
بهداشتی، درمانی و آموزشی جدید

129450

1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 2,336,907 2,035,869 ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات 
بهداشتی و درمانی

129451

5,000,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,425,695 یارانه دارو و شیرخشک 129453

1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 2,160,151 2,344,062

درمان بیماران خاص و صعب العالج و 
کمک به مجمع خیرین سالمت، زنجیره 
امید، بیمارستان محکم و موسسه محک 
وبیماري اپیدرموالیزیس بلوزا و سلیاك

129454

2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 6,000,000 6,010,834 کمک به اجراي سیاستهاي جمعیتی 
کشور

129459

50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 100,000 0
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی-دبیرخانه شوراي عالی بیمه 

سالمت

129460
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

16,000,000 0 0 0 0 0 0 16,000,000 0 0 16,000,000 16,000,000 15,178,754
کاهش نرخ داروهاي ساخته شده، مواد 
اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و 
کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی

129549

65,500 0 0 0 0 0 0 65,500 0 0 65,500 65,500 54,814 وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 
پزشکی-طب سنتی

129550

30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 30,000 0
وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی-مرکز ملی تحقیقات حقوق 

سالمت

129585

1,310,000 1,310,000 0 0 1,310,000 1,910,900 2,003,265 0 0 0 0 0 0
شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و 
درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر 

تخصصی)

264000

1,569,889 1,800 0 0 1,800 1,800 1,500 1,568,089 1,100,000 0 468,089 402,900 284,988 - صندوق رفاه دانشجویانوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
129025

1,569,889 1,800 0 0 1,800 1,800 1,500 1,568,089 1,100,000 0 468,089 402,900 284,988 - صندوق رفاه دانشجویانوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
129025

650,000 0 0 0 0 0 0 650,000 0 450,000 200,000 600,000 359,998 هیات امناء صرفه جویی ارزي در معالجه 
بیماران - کمک

129050

650,000 0 0 0 0 0 0 650,000 0 450,000 200,000 600,000 359,998 هیات امناء صرفه جویی ارزي در معالجه 
بیماران - کمک

129050

5,415,425 575,590 0 55,590 520,000 1,196,860 105,000 4,839,835 0 170,202 4,669,633 3,871,426 3,019,407 سازمان اورژانس کشور 129060
2,530,792 485,590 0 55,590 430,000 1,144,860 65,000 2,045,202 0 170,202 1,875,000 1,635,720 1,377,708 سازمان اورژانس کشور 129060
2,884,633 90,000 0 0 90,000 52,000 40,000 2,794,633 0 0 2,794,633 2,235,706 1,641,699 اورژانس استان تهران 129084

800,000 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 800,000 700,000 687,569

بنیاد امور بیماریهاي خاص " هموفیلی، 
تاالسمی، دیالیزي، سرطانی و  ام. اس و 

EB بیماریهاي نادر(از جمله اوتیسم و 
)"(کمک)1

129100
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

800,000 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 800,000 700,000 687,569

بنیاد امور بیماریهاي خاص " هموفیلی، 
تاالسمی، دیالیزي، سرطانی و  ام. اس و 
E B بیماریهاي نادر(از جمله اوتیسم و 

)"(کمک)1

129100

500,000 0 0 0 0 0 0 500,000 100,000 0 400,000 374,454 242,526
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی- 

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

129120

500,000 0 0 0 0 0 0 500,000 100,000 0 400,000 374,454 242,526
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی- 

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

129120

219,000 9,000 0 0 9,000 0 0 210,000 80,000 0 130,000 120,000 111,361 دانشگاه علوم پزشکی مجازي 129127
219,000 9,000 0 0 9,000 0 0 210,000 80,000 0 130,000 120,000 111,361 دانشگاه علوم پزشکی مجازي 129127

1,849,403 103,900 80,000 0 23,900 23,900 22,000 1,745,503 1,300,000 0 445,503 363,753 301,276 سازمان غذا و دارو 129400
1,762,503 100,000 80,000 0 20,000 20,000 20,000 1,662,503 1,250,000 0 412,503 333,753 291,419 سازمان غذا و دارو 129400

86,900 3,900 0 0 3,900 3,900 2,000 83,000 50,000 0 33,000 30,000 9,857 سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حالل 129401
2,839,317 169,900 0 0 169,900 101,400 81,029 2,669,417 30,000 950,000 1,689,417 2,212,577 1,380,479 سازمان انتقال خون ایران 129500
2,666,917 164,900 0 0 164,900 96,900 77,000 2,502,017 0 950,000 1,552,017 2,103,347 1,307,752 سازمان انتقال خون ایران 129500

172,400 5,000 0 0 5,000 4,500 4,029 167,400 30,000 0 137,400 109,230 72,727 موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال 
خون

129502

54,069,951 22,501 0 0 22,501 0 8,376 54,047,450 0 810,450 53,237,000 48,140,500 37,352,516 کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600
54,069,951 22,501 0 0 22,501 0 8,376 54,047,450 0 810,450 53,237,000 48,140,500 37,352,516 کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600
1,673,941 320,800 0 0 320,800 147,160 255,000 1,353,141 450,000 0 903,141 752,617 643,138 انستیتو پاستور ایران 130500
1,673,941 320,800 0 0 320,800 147,160 255,000 1,353,141 450,000 0 903,141 752,617 643,138 انستیتو پاستور ایران 130500

15,190,000 45,000 0 0 45,000 30,000 11,167 15,145,000 12,825,000 162,000 2,158,000 1,430,000 734,373 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی 
ایران

131000
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

15,190,000 45,000 0 0 45,000 30,000 11,167 15,145,000 12,825,000 162,000 2,158,000 1,430,000 734,373 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی 
ایران

131000

40,429,750 168,000 40,000 0 128,000 60,000 38,750 40,261,750 11,000,000 302,750 28,959,000 25,713,330 17,579,027 سازمان بهزیستی کشور 131500
29,429,750 168,000 40,000 0 128,000 60,000 38,750 29,261,750 0 302,750 28,959,000 25,713,330 17,579,027 سازمان بهزیستی کشور 131500

11,000,000 0 0 0 0 0 0 11,000,000 11,000,000 0 0 0 0 سازمان بهزیستی کشور-اجراي قانون 
حمایت از معلولین

131510

139,580,000 239,000 0 0 239,000 239,000 153,474 139,341,000 0 0 139,341,000 118,340,005 103,396,158 بنیاد شهید و امور ایثارگران 131600
139,580,000 239,000 0 0 239,000 239,000 153,474 139,341,000 0 0 139,341,000 118,340,005 103,396,158 بنیاد شهید و امور ایثارگران 131600

16,226,000 0 0 0 0 0 0 16,226,000 10,000,000 0 6,226,000 11,850,000 3,035,061 سازمان تامین اجتماعی 132500
16,226,000 0 0 0 0 0 0 16,226,000 10,000,000 0 6,226,000 11,850,000 3,035,061 سازمان تامین اجتماعی 132500
4,064,759 4,035,959 0 1,000,000 3,035,959 4,160,583 1,735,000 28,800 0 0 28,800 25,900 19,523 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700
4,035,959 4,035,959 0 1,000,000 3,035,959 4,160,583 1,735,000 0 0 0 0 0 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700

28,800 0 0 0 0 0 0 28,800 0 0 28,800 25,900 19,523 بنیاد مسکن انقالب اسالمی-پژوهشکده 
سوانح طبیعی

133710

13,227,145 1,347,780 425,500 13,080 909,200 733,080 569,699 11,879,365 2,138,500 48,000 9,692,865 8,555,832 6,591,582 سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج 
کشاورزي

134003

6,539,926 631,600 300,000 9,000 322,600 387,000 304,448 5,908,326 1,250,000 3,000 4,655,326 4,426,310 3,669,657 سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج 
کشاورزي

134003

103,028 4,000 4,000 0 0 0 0 99,028 3,000 0 96,028 96,013 57,070
سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج 

کشاورزي- موسسه تحقیقاتی بین المللی 
تاسماهیان دریاي خزر

134008

1,035,000 0 0 0 0 0 0 1,035,000 0 0 1,035,000 985,040 579,204 سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج 
کشاورزي-پاداش پایان خدمت

134012

429,478 17,000 7,000 0 10,000 7,500 7,000 412,478 28,000 0 384,478 304,972 261,079 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 134013
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

98,846 0 0 0 0 0 0 98,846 0 0 98,846 80,000 62,152
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- 
هزینه هاي نگهداري  باغ هاي گیاه 

شناسی ایران

134014

233,779 16,800 10,000 0 6,800 2,000 1,887 216,979 40,000 0 176,979 106,814 8,484 موسسه تحقیقات برنج کشور 134015
527,112 160,000 10,000 0 150,000 28,200 15,000 367,112 35,000 0 332,112 300,699 187,076 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 149511
895,843 55,000 0 0 55,000 45,000 35,299 840,843 150,000 0 690,843 323,000 215,873 موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزي 149516
834,333 70,000 10,000 0 60,000 62,500 39,505 764,333 90,000 0 674,333 618,370 492,318 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 149520

511,710 37,500 30,000 0 7,500 7,500 0 474,210 320,000 0 154,210 125,384 100,402 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 
نهال

151002

413,960 52,500 10,000 0 42,500 32,000 30,500 361,460 65,000 0 296,460 233,163 198,988 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 
بذر

151005

317,191 36,080 10,000 4,080 22,000 17,880 14,108 281,111 60,000 45,000 176,111 172,942 131,655 موسسه تحقیقات علوم دامی 151006
335,269 35,800 8,000 0 27,800 20,000 11,500 299,469 32,000 0 267,469 210,929 182,821 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 151007
208,096 22,000 6,000 0 16,000 10,000 6,000 186,096 20,000 0 166,096 137,486 113,981 موسسه تحقیقات خاك و آب 151008

125,869 17,000 7,000 0 10,000 10,000 4,252 108,869 16,000 0 92,869 71,708 61,966 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
کشاورزي

151009

203,933 55,000 6,000 0 49,000 15,000 7,000 148,933 12,000 0 136,933 106,617 93,170 پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 151013
413,772 137,500 7,500 0 130,000 88,500 93,200 276,272 17,500 0 258,772 236,385 170,737 پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 151100

3,040,622 345,608 0 10,608 335,000 326,720 181,942 2,695,014 0 889,452 1,805,562 2,197,913 1,374,446 سازمان دامپزشکی کشور 135500
1,772,229 345,608 0 10,608 335,000 326,720 181,942 1,426,621 0 889,452 537,169 1,302,662 854,995 سازمان دامپزشکی کشور 135500

1,268,393 0 0 0 0 0 0 1,268,393 0 0 1,268,393 895,251 519,451 واکسیناسیون دامسازمان دامپزشکی کشور- خرید واکسن و 
135510

3,718,873 758,000 700,000 0 58,000 65,000 30,000 2,960,873 2,300,000 0 660,873 534,094 448,751 موسسه رازي 136000
3,718,873 758,000 700,000 0 58,000 65,000 30,000 2,960,873 2,300,000 0 660,873 534,094 448,751 موسسه رازي 136000
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

7,476,200 5,578,010 0 548,010 5,030,000 6,010,937 2,577,709 1,898,190 0 1,275,549 622,641 1,767,803 1,056,291 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري 
کشور

139000

7,476,200 5,578,010 0 548,010 5,030,000 6,010,937 2,577,709 1,898,190 0 1,275,549 622,641 1,767,803 1,056,291 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري 
کشور

139000

3,937,483 2,466,130 5,500 113,630 2,347,000 1,703,525 665,711 1,471,353 43,000 371,600 1,056,753 851,103 466,484 سازمان حفاظت محیط زیست 140000
3,849,413 2,457,630 0 113,630 2,344,000 1,703,525 665,711 1,391,783 0 371,600 1,020,183 817,178 437,903 سازمان حفاظت محیط زیست 140000

88,070 8,500 5,500 0 3,000 0 0 79,570 43,000 0 36,570 33,925 28,581 پژوهشکده محیط زیست 140004
206,001 28,000 2,000 0 26,000 28,000 600 178,001 29,000 0 149,001 124,742 105,614 دانشکده  محیط زیست 140003
206,001 28,000 2,000 0 26,000 28,000 600 178,001 29,000 0 149,001 124,742 105,614 دانشکده  محیط زیست 140003

1,336,124 336,000 0 0 336,000 291,703 0 1,000,124 1,000,000 0 124 128 0 وزارت نفت 143000
124 0 0 0 0 0 0 124 0 0 124 128 0 وزارت نفت 143000

1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 پژوهشگاه صنعت نفت 143200
55,000 55,000 0 0 55,000 70,453 0 0 0 0 0 0 0 شرکت ملی گاز ایران - مادر تخصصی 220500

261,000 261,000 0 0 261,000 221,250 0 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی ملی صنایع 
پتروشیمی

232000

20,000 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی بهینه سازي مصرف 
سوخت

293970

100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 دانشگاه صنعت نفت 143100
100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 دانشگاه صنعت نفت 143100

87,433,063 80,540,666 18,612,000 970,000 60,958,666 67,474,238 45,484,572 6,892,397 478,000 808,945 5,605,452 4,265,660 2,727,044 وزارت نیرو 143500
4,268,981 3,145,500 0 700,000 2,445,500 2,950,675 971,278 1,123,481 70,000 541,993 511,488 973,100 667,000 وزارت نیرو 143500

927,135 72,500 0 0 72,500 95,000 69,000 854,635 280,000 266,952 307,683 540,580 345,750 پژوهشگاه نیرو 143504
422,209 195,000 12,000 0 183,000 193,000 208,000 227,209 78,000 0 149,209 144,380 83,426 موسسه تحقیقات آب 143520
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

4,100,000 0 0 0 0 0 0 4,100,000 0 0 4,100,000 2,090,000 1,238,482
وزارت نیرو- خرید تضمینی آب 

استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش 
غیر دولتی

143522

119,663 0 0 0 0 0 0 119,663 0 0 119,663 107,900 59,000 وزارت نیرو- خرید تضمینی برق در 
شهرستان ابوموسی

143523

19,137,409 18,670,000 18,600,000 0 70,000 5,240,000 55,102 467,409 50,000 0 417,409 409,700 333,386 سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و بهره 
وري انرژي برق(ساتبا).

143525

1,070,000 1,070,000 0 0 1,070,000 811,500 1,091,795 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي تهران 210000
2,714,504 2,714,504 0 0 2,714,504 2,500,003 2,218,744 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي فارس 210500
1,170,002 1,170,002 0 0 1,170,002 1,728,001 583,419 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي اصفهان 211000

445,001 445,001 0 0 445,001 381,127 214,403 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان 
رضوي

211500

1,213,006 1,213,006 0 0 1,213,006 958,267 436,005 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي کرمانشاه 212500
1,428,000 1,428,000 0 0 1,428,000 1,123,000 1,146,561 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي کرمان 213000

820,758 820,758 0 0 820,758 421,007 374,753 0 0 0 0 0 0 بلوچستانشرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و 
213500

360,001 360,001 0 0 360,001 298,001 255,927 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان 214000

3,963,008 3,963,008 0 0 3,963,008 4,096,007 3,832,442 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

214500

1,374,007 1,374,007 0 0 1,374,007 1,029,006 904,950 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي آذربایجان 
غربی

216000

471,008 471,008 0 0 471,008 175,010 225,800 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب مشهد 216200
230,000 230,000 0 0 230,000 173,000 344,935 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب اردبیل 216400

9,675,022 9,675,022 0 270,000 9,405,022 8,890,227 7,507,234 0 0 0 0 0 0 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
مادر تخصصی

216500
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

70,000 70,000 0 0 70,000 70,000 199,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب قزوین 216510
152,010 152,010 0 0 152,010 141,010 121,549 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب گلستان 216530

1,250,010 1,250,010 0 0 1,250,010 1,331,320 1,852,969 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب تهران 216600
493,000 493,000 0 0 493,000 773,000 490,976 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب اصفهان 216700
103,000 103,000 0 0 103,000 66,000 78,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب کاشان 216750
190,000 190,000 0 0 190,000 159,000 197,805 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 216800
522,000 522,000 0 0 522,000 318,000 362,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب وفاضالب آذربایجان غربی 216900
410,000 410,000 0 0 410,000 236,000 183,250 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب چهارمحال بختیاري 217100
560,010 560,010 0 0 560,010 601,500 427,346 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب گیالن 217200

129,000 129,000 0 0 129,000 138,500 115,900 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوي - 
سهامی خاص

217300

515,010 515,010 0 0 515,010 674,010 206,098 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب فارس 217400
215,000 215,000 0 0 215,000 220,000 417,797 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب شیراز 217500

1,126,000 1,126,000 0 0 1,126,000 762,000 539,282 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب خوزستان 217600
422,831 422,831 0 0 422,831 380,000 319,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب اهواز 217610
70,000 70,000 0 0 70,000 55,000 295,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب بوشهر 217700

500,000 500,000 0 0 500,000 431,000 590,700 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان

217800

363,010 363,010 0 0 363,010 322,010 342,196 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 217900
295,000 295,000 0 0 295,000 158,000 242,100 0 0 0 0 0 0 شرکت آب  و فاضالب لرستان 218100
410,000 410,000 0 0 410,000 499,000 541,836 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب هرمزگان 218200
745,000 745,000 0 0 745,000 554,070 298,712 0 0 0 0 0 0 شرکت آب  و فاضالب کردستان 218300
100,000 100,000 0 0 100,000 110,500 251,404 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب مرکزي 218400
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

805,002 805,002 0 0 805,002 747,502 1,366,504 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن 218500
530,510 530,510 0 0 530,510 428,160 462,802 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب مازندران 218600
124,000 124,000 0 0 124,000 69,000 157,150 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب کرمان 218700
245,000 245,000 0 0 245,000 236,400 106,252 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب همدان 218800
235,000 235,000 0 0 235,000 270,000 181,756 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب ایالم 218900

1,293,000 1,293,000 0 0 1,293,000 1,313,600 1,059,034 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي مازندران 219000
260,000 260,000 0 0 260,000 299,000 139,904 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب زنجان 219100

351,000 351,000 0 0 351,000 343,000 451,240 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد

219200

117,000 117,000 0 0 117,000 130,000 175,200 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب سمنان 219300
123,000 123,000 0 0 123,000 102,000 140,400 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب یزد 219400
80,000 80,000 0 0 80,000 226,000 22,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب قم 219450
40,000 40,000 0 0 40,000 20,000 44,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب بروجرد 219470

165,000 165,000 0 0 165,000 160,000 430,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب استان البرز 219480

728,005 728,005 0 0 728,005 824,247 719,391 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي آذربایجان 
شرقی

219500

410,001 410,001 0 0 410,001 485,001 226,586 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 219600

1,765,305 1,765,305 0 0 1,765,305 2,222,327 910,914 0 0 0 0 0 0 ایرانشرکت مادر تخصصی مدیریت منابع  آب 
219700

2,643,913 2,643,913 0 0 2,643,913 2,924,666 2,701,743 0 0 0 0 0 0 ایرانشرکت سهامی توسعه منابع  آب و نیروي 
219800

691,000 691,000 0 0 691,000 513,000 563,679 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان 219900

235,000 235,000 0 0 235,000 5,375,000 232,158 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروي برق ایران - توانیر

221000
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

50,000 50,000 0 0 50,000 50,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي تهران 221500
45,000 45,000 0 0 45,000 45,000 32,500 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي فارس 222000
40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 7,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي اصفهان 222500
46,000 46,000 0 0 46,000 46,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي خراسان 223000

120,000 120,000 0 0 120,000 70,000 15,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي آذربایجان 223500
45,000 45,000 0 0 45,000 45,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي غرب 224000
40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 83,900 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي کرمان 224500

230,000 230,000 0 0 230,000 184,000 3,648 0 0 0 0 0 0 بلوچستانشرکت سهامی برق منطقه اي سیستان و 
225000

45,000 45,000 0 0 45,000 45,000 10,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي هرمزگان 225500
93,000 93,000 0 0 93,000 43,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي مازندران 226000
90,000 90,000 0 0 90,000 40,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي گیالن 226500
40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 7,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي باختر 228000

650,000 650,000 0 0 650,000 265,000 140,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي خوزستان 228500
40,000 40,000 0 0 40,000 45,000 5,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي زنجان 229000
50,000 50,000 0 0 50,000 55,000 72,500 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي سمنان 229100
50,000 50,000 0 0 50,000 65,000 72,500 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی برق منطقه اي یزد 229200

793,199 793,199 0 0 793,199 775,000 352,378 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق 
حرارتی

229300

50,000 50,000 0 0 50,000 49,500 10,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
تهران

291730

40,000 40,000 0 0 40,000 50,000 2,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680

 163

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

160,000 160,000 0 0 160,000 154,000 133,000 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
شمالی - سهامی خاص

294880

130,010 130,010 0 0 130,010 172,010 96,500 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
جنوبی - سهامی خاص

294890

914,002 914,002 0 0 914,002 917,003 400,920 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي لرستان 294920

191,002 191,002 0 0 191,002 387,486 127,704 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان 
شمالی

294930

390,001 390,001 0 0 390,001 254,001 151,931 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي خراسان 
جنوبی

294940

1,470,000 1,470,000 0 0 1,470,000 1,392,000 768,735 0 0 0 0 0 0 بویراحمدشرکت سهامی آب منطقه اي کهگیلویه و 
294950

576,000 576,000 0 0 576,000 582,000 446,917 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي قزوین 294960
169,000 169,000 0 0 169,000 202,000 91,651 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي قم 294970
360,000 360,000 0 0 360,000 540,165 417,978 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي سمنان 294980
702,001 702,001 0 0 702,001 740,001 510,109 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي مرکزي 294990

995,003 995,003 0 0 995,003 988,003 629,344 0 0 0 0 0 0 و بختیاريشرکت سهامی آب منطقه اي چهارمحال 
295000

810,000 810,000 0 0 810,000 502,000 365,648 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي بوشهر 295010
570,003 570,003 0 0 570,003 624,004 93,112 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 295020
657,504 657,504 0 0 657,504 412,404 321,770 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي کردستان 295030
645,001 645,001 0 0 645,001 384,001 289,882 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي همدان 295040

1,683,001 1,683,001 0 0 1,683,001 834,001 725,207 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي گلستان 295050
934,005 934,005 0 0 934,005 475,005 319,234 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي اردبیل 295060
87,000 87,000 0 0 87,000 120,000 124,973 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی آب منطقه اي البرز 295380
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

40,000 40,000 0 0 40,000 50,000 27,550 0 0 0 0 0 0 شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
البرز

295450

651,600 10,000 0 0 10,000 8,000 7,436 641,600 500,000 0 141,600 118,000 86,085 موسسه آموزش عالی علمی - کاربردي 
صنعت آ ب وبرق(کمک)1

143510

651,600 10,000 0 0 10,000 8,000 7,436 641,600 500,000 0 141,600 118,000 86,085 موسسه آموزش عالی علمی - کاربردي 
صنعت آ ب وبرق(کمک)1

143510

9,034,368 6,724,805 0 17,480 6,707,325 5,330,560 4,902,918 2,309,563 250,000 43,930 2,015,633 1,815,172 2,399,318 سازمان انرژي اتمی ایران 144000
1,878,807 1,014,746 0 17,480 997,266 470,560 691,918 864,061 0 43,930 820,131 771,355 1,541,765 سازمان انرژي اتمی ایران 144000
1,473,810 59,655 0 0 59,655 60,000 44,700 1,414,155 250,000 0 1,164,155 1,011,500 847,173 پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 144001

31,347 0 0 0 0 0 0 31,347 0 0 31,347 32,317 10,380 سازمان انرژي اتمی- مطالبات کارکنان 
بابت فوق العاده کار با اشعه

144003

2,141,580 2,141,580 0 0 2,141,580 2,150,000 1,677,600 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و 
سوخت هسته اي ایران

291280

3,180,549 3,180,549 0 0 3,180,549 2,650,000 2,243,700 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه 
انرژي اتمی ایران

291300

328,275 328,275 0 0 328,275 0 245,000 0 0 0 0 0 0 شرکت فناوري هاي پیشرفته ایران 295140
2,452,643 358,580 50,000 268,380 40,200 197,078 38,000 2,094,063 55,000 1,331,460 707,603 1,857,735 1,144,873 سازمان ملی استاندارد 146000
2,247,443 356,380 50,000 268,380 38,000 195,278 37,000 1,891,063 0 1,331,460 559,603 1,734,015 1,038,469 سازمان ملی استاندارد 146000

205,200 2,200 0 0 2,200 1,800 1,000 203,000 55,000 0 148,000 123,720 106,404 پژوهشگاه استاندارد 146100

923,304 357,304 0 0 357,304 326,100 382,125 566,000 145,600 0 420,400 348,155 278,939 کشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
146500

870,863 357,304 0 0 357,304 326,100 382,125 513,559 125,600 0 387,959 324,615 259,407 کشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
146500

52,441 0 0 0 0 0 0 52,441 20,000 0 32,441 23,540 19,532 پژوهشکده علوم زمین 146502
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

238,000 8,000 0 0 8,000 8,966 4,500 230,000 0 0 230,000 187,413 157,110 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 147002
238,000 8,000 0 0 8,000 8,966 4,500 230,000 0 0 230,000 187,413 157,110 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 147002

37,638,460 30,100,080 0 29,242,980 857,100 32,549,213 116,025 7,538,380 1,420,000 4,925,840 1,192,540 5,089,246 3,732,257 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000
1,252,000 62,000 0 0 62,000 70,000 50,565 1,190,000 1,000,000 0 190,000 159,059 145,307 پژوهشگاه فضایی ایران 113586

33,993,287 29,516,730 0 29,078,730 438,000 31,916,563 5,465 4,476,557 0 4,110,000 366,557 3,770,219 2,789,297 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000
639,000 9,000 0 0 9,000 10,000 5,000 630,000 400,000 0 230,000 189,811 169,659 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 149001
23,576 8,300 0 0 8,300 10,400 400 15,276 0 0 15,276 15,748 4,956 دبیرخانه شوراي اجرایی  فناوري اطالعات 149008

50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 20,000 0 30,000 24,348 21,953
وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات-دانشکده علمی- کاربردي پست 
و مخابرات

149009

1,140,500 148,500 0 0 148,500 165,000 0 992,000 0 700,000 292,000 762,005 513,503 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی

149100

1,897 0 0 0 0 0 0 1,897 0 0 1,897 1,956 964 دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات

149101

402,200 219,550 0 164,250 55,300 222,250 29,595 182,650 0 115,840 66,810 166,100 86,618 سازمان فضایی ایران 149200
86,000 86,000 0 0 86,000 95,000 25,000 0 0 0 0 0 0 شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران 283100
50,000 50,000 0 0 50,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت 283300

21,573,447 16,189,549 1,000 1,829,742 14,358,807 17,915,889 19,080,208 5,383,898 10,000 2,406,981 2,966,917 5,010,152 2,691,266 وزارت جهاد کشاورزي 151000
667,498 554,000 0 180,000 374,000 618,000 338,050 113,498 0 24,300 89,198 99,811 68,915 سازمان امور عشایري 149600

18,512,603 14,734,887 0 1,368,682 13,366,205 16,384,228 17,803,886 3,777,716 0 1,874,610 1,903,106 3,493,612 1,694,059 وزارت جهاد کشاورزي 151000

160,226 3,000 1,000 0 2,000 1,500 1,000 157,226 10,000 0 147,226 125,208 103,957 وزارت جهاد کشاورزي-موسسه پژوهش 
هاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي

151003

620,155 353,420 0 74,220 279,200 376,400 169,530 266,735 0 82,480 184,255 240,505 171,141 سازمان حفظ نباتات کشور 151011
102,400 1,400 0 0 1,400 1,588 2,941 101,000 0 0 101,000 89,864 71,014 سازمان چاي کشور 151012
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

18,370 0 0 0 0 0 0 18,370 0 0 18,370 28,217 4,767 وزارت جهاد کشاورزي - نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزي

151014

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 موسسه جهاد نصر 151015

60,068 0 0 0 0 0 0 60,068 0 0 60,068 31,701 16,922
وزارت جهاد کشاورزي- هزینه هاي 

نمایندگی سازمان خواروبار کشاورزي ملل 
متحد (فائو)

151017

1,144,210 516,840 0 206,840 310,000 504,569 740,342 627,370 0 425,591 201,779 661,404 374,533 سازمان امور اراضی 151019
1,500 1,500 0 0 1,500 1,906 439 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور 203900

261,915 0 0 0 0 0 0 261,915 0 0 261,915 239,830 185,958 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزي 286800

24,500 24,500 0 0 24,500 27,696 24,020 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران

294210

1,460,255 976,160 0 140,160 836,000 796,140 526,000 484,095 0 138,090 346,005 445,905 267,662 سازمان شیالت ایران 151200
1,460,255 976,160 0 140,160 836,000 796,140 526,000 484,095 0 138,090 346,005 445,905 267,662 سازمان شیالت ایران 151200

83,812,201 77,174,965 380,000 10,134,043 66,660,922 82,186,647 89,454,405 6,637,236 1,015,000 524,345 5,097,891 4,863,559 3,683,918 وزارت راه و شهرسازي 153000
1,187,100 691,264 0 9,070 682,194 580,000 393,370 495,836 0 64,800 431,036 419,383 308,891 سازمان هواشناسی کشور 113000

140,218 29,718 0 0 29,718 30,000 5,000 110,500 45,000 0 65,500 55,266 41,630 پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی 113002
1,390,758 744,895 0 0 744,895 400,000 100,293 645,863 370,000 0 275,863 230,908 188,071 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 133502

135,000 135,000 0 0 135,000 135,000 137,693 0 0 0 0 0 0 عالی شهرسازيوزارت راه و شهرسازي - دبیرخانه شوراي 
133506

950,003 380,003 380,000 0 3 3 0 570,000 570,000 0 0 0 0 سازمان هواپیمایی کشوري 148500

183,787 15,000 0 0 15,000 9,997 5,000 168,787 30,000 0 138,787 106,716 102,116 کشورمرکز آموزش عالی هوانوردي و فرودگاهی 
148504

2,872,729 1,879,160 0 174,160 1,705,000 2,363,986 2,722,781 993,569 0 0 993,569 811,911 688,509 وزارت راه و شهرسازي 153000
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

13,989,516 13,989,516 0 2,380,000 11,609,516 16,033,000 27,748,788 0 0 0 0 0 0 ایرانشرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی 
280500

342,000 342,000 0 0 342,000 62,000 58,869 0 0 0 0 0 0 شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران 280520

40,406,620 40,406,620 0 0 40,406,620 34,330,720 45,837,216 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل کشور

282300

16,924,541 13,271,860 0 6,134,813 7,137,047 16,541,032 7,487,324 3,652,681 0 459,545 3,193,136 3,239,375 2,354,701 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

1,829,929 1,829,929 0 0 1,829,929 7,691,909 3,537,071 0 0 0 0 0 0 سازمان مجري ساختمانها و تأسیسات 
دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی

285000

745,000 745,000 0 136,000 609,000 837,000 686,000 0 0 0 0 0 0 شرکت سهامی عمران شهرهاي جدید، 
مادر تخصصی

285100

2,665,000 2,665,000 0 1,300,000 1,365,000 3,110,000 735,000 0 0 0 0 0 0 شرکت بازآفرینی شهري ایران 286650
50,000 50,000 0 0 50,000 62,000 0 0 0 0 0 0 0 شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) 295460

431,687,454 742,161 0 317,160 425,001 670,600 151,396 430,945,293 130,000 628,520 430,186,773 324,500,100 257,434,003 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000
405,360,000 0 0 0 0 0 0 405,360,000 0 0 405,360,000 302,340,000 243,742,180 صندوق بازنشستگی کشوري 104001

32,000 0 0 0 0 0 0 32,000 0 0 32,000 34,500 25,648
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -  
کمک به اداره و نگهداري مجموعه هاي 

تفریحی، ورزشی کارگران

112524

5,865,400 0 0 0 0 0 0 5,865,400 0 131,400 5,734,000 5,196,000 2,485,800 صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان،روستاییان و عشایر

152003

20,127,429 742,161 0 317,160 425,001 670,600 151,396 19,385,268 0 497,120 18,888,148 16,827,300 11,149,909 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

142,300 0 0 0 0 0 0 142,300 130,000 0 12,300 12,300 8,265
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-کمک به 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردي 

مهارت

154001

100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000 50,000 22,201 گیري و توانمندسازي تعاونی هاوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- شکل 
154002
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

60,325 0 0 0 0 0 0 60,325 0 0 60,325 40,000 0 اتاق تعاون ایران 154300
22,855,981 14,241,600 0 12,206,000 2,035,600 11,664,095 1,650,858 8,614,381 0 6,303,450 2,310,931 13,582,155 2,251,073 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

67,900 0 0 0 0 0 0 67,900 0 0 67,900 70,000 15,000
وزارت صنعت، معدن و تجارت - تامین 
سرمایه صندوق هاي بخش صنعت و 

معدن

144801

155,200 0 0 0 0 0 0 155,200 0 0 155,200 160,000 42,865

وزارت صنعت، معدن و تجارت -ارتقاء و 
بهبود بهره وري،تثبیت و افزایش سهم 

صادراتی و بازاریابی هاي داخلی و خارجی 
فرش دستباف

147003

8,403,453 3,802,800 0 3,800,000 2,800 2,852,765 4,000 4,600,653 0 4,150,040 450,613 10,575,559 372,653 سازمان توسعه  تجارت ایران 147100
97,600 11,600 0 0 11,600 12,829 11,574 86,000 0 0 86,000 74,744 49,177 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 147300

12,055,362 8,777,000 0 8,050,000 727,000 7,270,030 83,000 3,278,362 0 2,153,410 1,124,952 2,329,859 1,527,069 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

48,500 0 0 0 0 0 0 48,500 0 0 48,500 50,000 33,500 اتحادیه مرکزي فرش دستباف روستایی 
ایران-کمک

155011

326,000 326,000 0 0 326,000 392,000 469,200 0 0 0 0 0 0 معدنی ایران - مادر تخصصیسازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع 
231500

210,000 210,000 0 0 210,000 210,000 290,000 0 0 0 0 0 0 مادر تخصصیسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران - 
234500

1,113,000 1,113,000 0 356,000 757,000 925,200 790,730 0 0 0 0 0 0 شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران

257000

319,796 1,200 0 0 1,200 1,271 2,354 318,596 0 0 318,596 260,993 202,305 سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان

266500

59,170 0 0 0 0 0 0 59,170 0 0 59,170 61,000 8,504 صندوق ضمانت صادرات ایران - افزایش 
سرمایه

280961

1,522,764 75,000 0 0 75,000 84,872 24,659 1,447,764 0 0 1,447,764 1,202,851 1,058,377 سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران 200100
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مبالغ به میلیون ریال
تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع 
کل(1398) برآورد 1398 مصوب عملکرد برآورد 1398 مصوب عملکرد عنوان کد دستگاه

جمع اختصاصی متفرقه سرمایه اي 
پیوست 1

1397 1396 جمع اختصاصی متفرقه هزینه 
عمومی

1397 1396

1,522,764 75,000 0 0 75,000 84,872 24,659 1,447,764 0 0 1,447,764 1,202,851 1,058,377 سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران 200100
120,265,000 0 0 0 0 0 0 120,265,000 0 0 120,265,000 108,100,000 106,224,054 سازمان بیمه سالمت 264800

15,000 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 10,000 0 بیمه سالمتسازمان بیمه سالمت-مرکز ملی تحقیقات 
129131

120,250,000 0 0 0 0 0 0 120,250,000 0 0 120,250,000 108,090,000 106,224,054 سازمان بیمه سالمت ایران 264800
1,025,000 25,000 0 0 25,000 11,700 20,683 1,000,000 0 0 1,000,000 914,000 659,328 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 282500
1,025,000 25,000 0 0 25,000 11,700 20,683 1,000,000 0 0 1,000,000 914,000 659,328 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 282500

19,885,100 1,485,100 0 0 1,485,100 1,249,200 877,526 18,400,000 0 0 18,400,000 17,515,000 11,888,009 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی 
ایران

283500

19,885,100 1,485,100 0 0 1,485,100 1,249,200 877,526 18,400,000 0 0 18,400,000 17,515,000 11,888,009 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی 
ایران

283500

1,806,800 87,000 0 0 87,000 50,000 51,830 1,719,800 0 19,800 1,700,000 1,631,000 1,240,398 شرکت سهامی کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان

284000

1,806,800 87,000 0 0 87,000 50,000 51,830 1,719,800 0 19,800 1,700,000 1,631,000 1,240,398 شرکت سهامی کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان

284000

228,529 143,000 0 0 143,000 160,000 134,221 85,529 0 0 85,529 73,489 64,206 شرکت شهرك هاي کشاورزي 290710
228,529 143,000 0 0 143,000 160,000 134,221 85,529 0 0 85,529 73,489 64,206 شرکت شهرك هاي کشاورزي 290710
92,000 2,000 0 0 2,000 2,172 4,000 90,000 0 0 90,000 56,336 52,787 سازمان هدفمند سازي یارانه ها 295330
92,000 2,000 0 0 2,000 2,172 4,000 90,000 0 0 90,000 56,336 52,787 سازمان هدفمندسازي یارانه ها 295330

3,843,099,326 469,452,727 130,622,500 90,750,230 248,079,997 339,173,224 223,389,697 3,373,646,599 562,344,270 81,027,035 2,730,275,294 2,577,070,539 2,029,784,122 جمع دستگاههاي اجرایی ملی
428,189,847 162,343,420 0 162,343,420 0 148,003,775 105,412,046 265,846,427 0 265,846,427 0 259,050,697 299,232,395 ردیف متفرقه
264,945,262 124,226,948 5,202,028 5,024,920 114,000,000 111,844,360 70,414,108 140,718,314 10,958,029 2,236,900 127,523,385 106,195,202 95,447,293 منابع و مصارف دستگاھھای اجرایی 

محلی در استانھا
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درصورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدي و مزایاي مستمر آنان تا پایان سال 1398 توسط دستگاه اجرایی مبداء (ملی/استانی) و مزایاي غیرمستمر (ازجمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت هاي پرسنلی) از زمان 
انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (ملی /استانی ) پرداخت می گردد. درصورت جابجایی کارکنان قراردادي، پرداخت حقوق و مزایاي آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال 1398 برعهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/استانی) می باشد. سازمان 
برنامه و بودجه مکلف است اعتبار حقوق و مزایاي کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادي) در سال جاري را ضمن هماهنگی با دستگاه هاي اجرایی مبداء و مقصد در الیحه بودجه سال 1399 پیش بینی نماید. کمک هزینه عائله 
مندي و اوالد و عیدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوري توسط صندوق مذکور پرداخت می گردد. سازمان مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندي و اوالد و عیدي بازنشستگان از اعتبار پیش بینی شده براي هریک 
از دستگاه هاي اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آن ها کسر و به اعتبارات هزینه اي صندوق مذکور اضافه نماید.  در اجراي حکم بند الف تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 فوق العاده هاي بعدي کارکنان دستگاه هاي اجرایی 

نیز باید در محاسبات منظور شود.   توزیع اعتبار ردیف 102530 توسط سازمان، بین دستگاه هاي ملی و استانی انجام می شود و صرفا دستگاه هاي گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می باشند.
اعتبارات مندرج در ستون هاي متفرقه براي هریک از دستگاه هاي اجرایی، با تایید سازمان برنامه و بودجه، قابل انتقال به دستگاه هاي وابسته می باشد. اعتبارات ردیف 114112 مربوط به سایر نهادهاي دینی و فرهنگی است. این اعتبارات 
توسط کمیته اي با عضویت سازمان تبلیغات اسالمی، شوراي عالی حوزه هاي علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر) با نظارت نمایندگان عضو کمیسیونهاي فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمی بین نهادهاي ذي ربط توزیع می گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و براساس خریدخدمت از نهادهاي ذي ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع می گردد.  جابه جایی 
اعتبار از ستون اعتبارات هزینه اي اختصاصی به ستون تملک دارایی هاي سرمایه اي اختصاصی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است مبلغ 40.000 میلیون ریال از اعتبارات جاري سازمان هواپیمایی کشوري صرفأ براي تسویه 

دیون ناشی از  اجاره ساختمان دفتر سازمان هواپیمائی کشوري (ایکائو) می باشد.
اعتبار ردیف 131510 (سازمان بهزیستی کشور- اجراي قانون حمایت از معلولین ) از محل بند 23 جدول مصارف تبصره 14 تامین شده است . اعتبارات هزینه اي نیروهاي مسلح بدون الزام به رعایت ماده (79)  قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت- مصوب 1381، قابل توزیع بین فصول هزینه اي نیروهاي مذکور خواهد بود.مالك درج ارقام عملکرد سال 1396 و مصوب 1397 این جدول و جدول شماره (6) دستگاه ها ، ردیفها و طرح هایی است که در سال 1398 
داراي اعتبار می باشند.

250,029,393 تملک دارایی ھای مالی
4,786,263,828 852,730,372 135,824,528 258,118,570 362,079,997 599,021,359 399,215,851 3,780,211,340 573,302,299 349,110,362 2,857,798,679 2,942,316,438 2,424,463,810 جمع
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

5,839,140 22,670 531,517 1,199,396 0 0 3,003,479 1,082,078 نهاد ریاست جمهوري 101000

1,240,437 15,640 278,094 0 0 0 111,200 835,503 نهاد ریاست جمهوري 101000

735,000 0 32,000 414,400 0 0 288,600 0 مرکز همکاري هاي تحول و 
پیشرفت(کمک)1 101002

702,000 0 0 702,000 0 0 0 0

نهاد ریاست جمهوري -هزینه 
هاي ضروري - کمک به اشخاص 
حقیقی  و حقوقی خصوصی 

ودولتی

101012

68,490 0 13,835 0 0 0 42,854 11,801 فرهنگستان علوم ایران 101021

153,519 0 24,243 0 0 0 52,253 77,023 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 101022

90,000 600 26,773 0 0 0 28,000 34,627 فرهنگستان علوم پزشکی ایران 101023

142,000 740 6,356 59,196 0 0 59,138 16,570 معاونت امور زنان و خانواده 101024

122,000 3,480 21,352 0 0 0 91,263 5,905 بنیاد ایران شناسی 101028

136,999 0 19,332 0 0 0 60,318 57,349 فرهنگستان هنر 101033

28,000 200 0 0 0 0 27,800 0 شوراي نظارت بر صدا و سیما 101050

21,800 24 3,852 0 0 0 5,087 12,837 پژوهشکده هنر 101056

64,400 970 1,000 0 0 0 62,430 0 مرکز بررسی هاي راهبردي 101060

621,075 0 0 0 0 0 621,075 0 مرکز امور حقوقی بین 
الملل-دعاوي حقوقی بین المللی 101062

37,720 0 0 0 0 0 37,720 0
معاونت حقوقی-پژوهشهاي 
حقوقی و تنقیح قوانین و حل 
اختالف دعاوي و تایید صالحیت

101064

30,000 0 0 20,000 0 0 10,000 0
معاونت امور مجلس-راهبري امور 
مجلس(کمک)کمک به اشخاص 

حقیقی و حقوقی
101065
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

70,000 1,016 14,430 0 0 0 35,795 18,759 مرکز ملی رقابت(شوراي رقابت)1 101066

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 دفتر امور دولت 101067

58,000 0 3,500 3,800 0 0 38,996 11,704 پژوهشکده مطالعات فناوري 101070

50,000 0 0 0 0 0 50,000 0
دفتر معاون اول رییس جمهور - 
خدمات مشاوره، مطالعه و 
سیاستگذاري عمومی کشور

101080

904,000 0 86,750 0 0 0 817,250 0 نهاد ریاست جمهوري- خدمات 
قراردادي اشخاص 101084

553,700 0 0 0 0 0 553,700 0 نهاد ریاست جمهوري- خدمات 
ضروري اداري و اجرایی 101086

115,000 10,500 9,959 0 0 0 38,682 55,859 شوراي عالی امنیت ملی 101004

85,000 5,000 9,959 0 0 0 14,182 55,859 شوراي عالی امنیت ملی 101004

30,000 5,500 0 0 0 0 24,500 0
شورایعالی امنیت ملی، هزینه هاي 

پیش بینی نشده "دفاعی - 
امنیتی"1

101035

72,177 1,258 6,050 0 0 0 45,201 19,668 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 101015

72,177 1,258 6,050 0 0 0 45,201 19,668 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 101015

55,000 500 11,454 1,000 0 0 9,950 32,096 هیات عالی گزینش 101020

50,000 500 11,454 0 0 0 5,950 32,096 هیات عالی گزینش 101020

5,000 0 0 1,000 0 0 4,000 0

هیات عالی گزینش-کمک به 
هیاتهاي مرکزي و هسته هاي 
گزینش و محققان و گزینشگران 

سراسر کشور

101071

570,000 18,000 45,250 0 0 0 115,380 391,370 دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 101026
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

530,000 18,000 45,250 0 0 0 75,380 391,370 دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 101026

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0
دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام- پژوهشکده 

سیاستگذاري
101073

30,000 0 0 0 0 0 30,000 0
دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام- پژوهشکده 

تحقیقات راهبردي
101076

2,805,000 8,190 145,937 1,967,702 0 0 173,373 509,798 ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034

2,805,000 8,190 145,937 1,967,702 0 0 173,373 509,798 ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034

490,992 0 59,693 183,110 0 0 212,776 35,413 بنیاد ملی نخبگان 101048

490,992 0 59,693 183,110 0 0 212,776 35,413 بنیاد ملی نخبگان 101048

2,813,100 420 118,256 2,074,268 0 0 534,887 85,269 معاونت علمی و فناوري رییس 
جمهور 101052

427,500 0 8,000 332,500 0 0 87,000 0 ستاد ویژه توسعه فناوري نانو 101005

185,000 420 15,044 110,000 0 0 54,901 4,635 صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور 101047

175,000 0 0 45,000 0 0 130,000 0 پارك فناوري پردیس 101049

1,449,000 0 91,212 1,050,398 0 0 226,756 80,634 معاونت علمی و فناوري رییس 
جمهور 101052

85,100 0 0 77,600 0 0 7,500 0 ستاد توسعه فناوري علوم 
شناختی 101074

136,000 0 4,000 120,270 0 0 11,730 0 ستاد توسعه زیست فناوري 101075

225,000 0 0 225,000 0 0 0 0
معاونت علمی و فناوري رییس 
جمهور- ستادهاي توسعه فناوري 

هاي نوین
101078
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

0 0 0 0 0 0 0 0

معاونت علمی و فناوري رییس 
جمهور- اجراي ماده 51 قانون 
احکام دایمی برنامه هاي توسعه 
کشور و کمک به افزایش سرمایه 
صندوق نوآوري و شکوفایی

101082

0 0 0 0 0 0 0 0 مرکز ملی فضایی 101085

15,500 0 0 15,500 0 0 0 0 سلول هاي بنیاديستاد توسعه علوم و فناوري هاي  101089

115,000 0 0 98,000 0 0 17,000 0 فناوريمرکز تعامالت بین المللی علمی و  101090

896,430 16,090 277,885 0 0 0 265,053 337,402 سازمان اداري و استخدامی کشور 101057

617,260 16,000 210,000 0 0 0 167,260 224,000 سازمان اداري و استخدامی کشور 101057

6,000 0 0 0 0 0 6,000 0
سازمان اداري و استخدامی 
کشور- تحول اداري وجشنواره 

شهید رجایی
101068

165,690 0 44,900 0 0 0 36,290 84,500 مرکز آموزش مدیریت دولتی 101087

107,480 90 22,985 0 0 0 55,503 28,902 سازمان ملی بهره وري ایران 102518

140,000 8,693 33,676 0 0 0 57,814 39,817 مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

140,000 8,693 33,676 0 0 0 57,814 39,817 مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

950,000 1,000 105,330 0 0 0 446,405 397,265 سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوري اسالمی ایران 101100

950,000 1,000 105,330 0 0 0 446,405 397,265 سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوري اسالمی ایران 101100

4,177,000 60,000 763,500 380,000 0 16,500 797,000 2,160,000 مجلس شوراي اسالمی 101500

4,000,000 60,000 763,500 280,000 0 16,500 720,000 2,160,000 مجلس شوراي اسالمی 101500
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 اشخاص حقیقی و حقوقیمجلس شوراي اسالمی - کمک به  101507

5,000 0 0 0 0 0 5,000 0
مجلس شوراي اسالمی-کنفرانس 
بین المللی حمایت از قدس و 

مردم فلسطین
101508

5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 دبیرخانه مجالس آسیایی 101509

60,000 0 0 0 0 0 60,000 0 مجلس شوراي اسالمی-تنقیح 
قوانین 101511

7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 خانه ملتمجلس شوراي اسالمی-خبرگزاري  101512

682,540 2,730 81,905 0 0 0 372,667 225,238 مجلس شوراي اسالمی-مرکز 
پژوهشها 101501

682,540 2,730 81,905 0 0 0 372,667 225,238 مجلس شوراي اسالمی-مرکز 
پژوهشها 101501

210,000 1,200 26,810 0 0 0 57,725 124,265 مجلس شوراي اسالمی-کتابخانه 
،موزه و مرکز اسناد 101502

210,000 1,200 26,810 0 0 0 57,725 124,265 مجلس شوراي اسالمی-کتابخانه 
،موزه و مرکز اسناد 101502

4,249,865 3,101 919,997 0 0 0 438,820 2,887,947 دیوان محاسبات کشور 101510

4,249,865 3,101 919,997 0 0 0 438,820 2,887,947 دیوان محاسبات کشور 101510

750,000 21,850 64,772 10,000 0 0 355,760 297,618 شوراي نگهبان 101600

740,000 21,850 64,772 0 0 0 355,760 297,618 شوراي نگهبان 101600

10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 حقیقی و حقوقیشوراي نگهبان-کمک به اشخاص  101610

58,208,301 58,208,301 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات 102100

38,084,150 38,084,150 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات 102100

 176

جدول 7-1 - اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی اصلی و زیر مجموعه بر حسب فصول هزینه  (هزینه عمومی و متفرقه) 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

185,000 185,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حراست کل کشور 102104

436,000 436,000 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات-تولید گذرنامه 
بیومتریک 102105

1,092,384 1,092,384 0 0 0 0 0 0
وزارت اطالعات-اجراي وظایف 
حاکمیتی و امنیتی فناوري 

اطالعات
102106

6,703,567 6,703,567 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات-صندوق 
بازنشستگی 102107

800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 خارجیوزارت اطالعات-سازمان اطالعات  102110

57,200 57,200 0 0 0 0 0 0 دانشگاه اطالعات و امنیت ملی 
-امام باقر(ع)1 102111

2,420,000 2,420,000 0 0 0 0 0 0 تقویت بنیه امنیت اقتصادي 102112

2,490,000 2,490,000 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات-تقویت بنیه 
امنیتی 102113

2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات- شهید شاطري 102114

3,940,000 3,940,000 0 0 0 0 0 0 وزارت اطالعات- شهداي گمنام 102115

8,655,544 88,484 2,358,205 291,300 0 0 3,201,338 2,716,217 سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

2,461,146 12,747 990,458 0 0 0 826,547 631,394 سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

80,000 0 9,000 0 0 0 45,000 26,000 مرکز پژوهش هاي توسعه  و 
آینده نگري 102510

19,200 0 0 0 0 0 19,200 0 شوراي عالی فنی و پرداخت به 
کارکنان شوراي فنی استان ها 102514

375,000 6,700 88,300 0 0 0 136,800 143,200 موسسه عالی آموزش وپژوهش 
مدیریت و برنامه ریزي 102517
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

50,000 0 0 50,000 0 0 0 0
سازمان برنامه و بودجه کشور- 
کمک به اشخاص حقیقی و 

حقوقی
102521

0 0 0 0 0 0 0 0
سازمان برنامه و بودجه کشور- 
مازاد درآمد اختصاصی دستگاه 
هاي اجرایی ملی و استانی

102530

3,562,398 41,342 933,374 0 0 0 1,174,459 1,413,223
سازمان برنامه و بودجه کشور- 
سازمان هاي مدیریت و برنامه 

ریزي استان ها(31 استان)1
102550

241,300 0 0 241,300 0 0 0 0
سازمان برنامه و بودجه کشور - 
کمک به موسسات علمی، دینی، 

فرهنگی، هنري و ورزشی
102585

924,250 11,100 150,095 0 0 0 564,900 198,155 مرکز آمار ایران 103000

29,800 40 2,282 0 0 0 12,763 14,715 پژوهشکده آمار 103002

889,750 16,555 182,396 0 0 0 417,069 273,730 سازمان نقشه برداري کشور 103500

22,700 0 2,300 0 0 0 4,600 15,800 آموزشکده نقشه برداري 103502

2,829,010 293,346 351,208 243,425 0 0 1,413,535 527,496 وزارت کشور 105000

1,667,800 26,846 327,708 0 0 0 785,750 527,496 وزارت کشور 105000

350,985 9,000 23,500 0 0 0 318,485 0

وزارت کشور - هزینه هاي مربوط 
به پناهندگان سیاسی و رانده 
شدگان از کشورهاي دیگر و 
احداث اردوگاه براي آنها

105012

200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 شوراي عالی استانها(کمک)1 105020

140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 وزارت کشور - پرداخت خسارت 
ویژه به اشخاص حقیقی 105022

306,800 0 0 0 0 0 306,800 0 وزارت کشور-سازمان امور 
اجتماعی کشور 105030
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

43,425 0 0 43,425 0 0 0 0 وزارت کشور-اقلیت هاي دینی 105031

120,000 117,500 0 0 0 0 2,500 0

وزارت کشور - پرداخت دیون 
دفتر امور مناطق بازسازي شده 
جنگ تحمیلی و بهبود روشهاي 
نگهداري اسناد(بنیاد امور 

مهاجرین و ستاد بازسازي مناطق 
جنگزده سابق)1

105700

8,766,890 373,013 1,392,866 0 0 0 3,470,823 3,530,188 سازمان ثبت احوال کشور 105500

8,766,890 373,013 1,392,866 0 0 0 3,470,823 3,530,188 سازمان ثبت احوال کشور 105500

850,000 1,455 125,841 550,000 0 0 66,023 106,681 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور 105600

850,000 1,455 125,841 550,000 0 0 66,023 106,681 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور 105600

125,500 6,802 29,051 0 0 0 33,039 56,608 سازمان مدیریت بحران کشور 105800

125,500 6,802 29,051 0 0 0 33,039 56,608 سازمان مدیریت بحران کشور 105800

145,155,313 145,155,313 0 0 0 0 0 0 ایراننیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106000

138,145,313 138,145,313 0 0 0 0 0 0 ایراننیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106000

2,470,000 2,470,000 0 0 0 0 0 0
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران -  خرید سالح ، تجهیزات و 

تقویت بنیه انتظامی
106007

230,000 230,000 0 0 0 0 0 0 فرماندهی مرزبانی 106011

2,515,000 2,515,000 0 0 0 0 0 0
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 

ایران-پاداش پایان خدمت 
کارکنان

106012

220,000 220,000 0 0 0 0 0 0 ایران-پلیس پیشگیرينیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106013
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

275,000 275,000 0 0 0 0 0 0 ایران-پلیس راهنمایی و رانندگینیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106014

110,000 110,000 0 0 0 0 0 0 ایران-پلیس فتانیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106015

230,000 230,000 0 0 0 0 0 0 ایران-هوشمند سازي پلیسنیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106016

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 ایران-توسعه هواناجانیروي انتظامی جمهوري اسالمی  106017

210,000 210,000 0 0 0 0 0 0
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-پلیس آگاهی و مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز
106018

550,000 550,000 0 0 0 0 0 0
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران-پرداخت دیه،تامین وثائق و 

جبران خسارت
106019

378,000 378,000 0 0 0 0 0 0 سازمان عقیدتی سیاسی نیروي 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106002

378,000 378,000 0 0 0 0 0 0 سازمان عقیدتی سیاسی نیروي 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106002

358,000 358,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات نیروي 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106004

358,000 358,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات نیروي 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106004

135,000 135,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم انتظامی 106009

135,000 135,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم انتظامی 106009

15,792,860 1,855,926 2,322,206 100,000 0 0 4,168,150 7,346,578 وزارت امور خارجه 107000

13,491,000 1,855,926 2,316,206 0 0 0 1,975,040 7,343,828 وزارت امور خارجه 107000

100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 اقتصادي بین المللیوزارت امور خارجه - همکاریهاي  107002
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,932,500 0 0 0 0 0 1,932,500 0

سهمیه حق عضویت وکمک دولت 
ایران بابت مخارج سازمان ملل 
متحد و سایر سازمانهاي بین 

المللی و تعهدات

107004

14,360 0 6,000 0 0 0 5,610 2,750 مرکز آموزش روابط بین الملل 107006

255,000 0 0 0 0 0 255,000 0
وزارت امور خارجه - هزینه هاي 
ضروري نمایندگی هاي خارج از 

کشور
107100

4,683,676 66,688 692,134 657,640 0 0 1,188,749 2,078,465 وزارت دادگستري 108000

336,650 6,608 75,950 0 0 0 71,315 182,777 وزارت دادگستري 108000

450,000 0 0 450,000 0 0 0 0
وزارت دادگستري - حمایت از 

محکومین معسر، خسارت دیدگان 
ناشی از قصور قاضی و بزه دیدگان

108015

3,385,326 59,280 563,234 0 0 0 867,124 1,895,688 سازمان تعزیرات حکومتی 108021

511,700 800 52,950 207,640 0 0 250,310 0 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 108023

273,230 24,397 101,926 0 0 0 31,233 115,674 دانشگاه علوم قضایی و خدمات 
اداري 108006

273,230 24,397 101,926 0 0 0 31,233 115,674 دانشگاه علوم قضایی و خدمات 
اداري 108006

1,886,930 13,430 417,682 0 0 0 439,848 1,015,970 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 108009

1,886,930 13,430 417,682 0 0 0 439,848 1,015,970 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 108009

300,000 5,379 60,915 0 0 0 86,956 146,750 دادستانی ویژه روحانیت 108017

300,000 5,379 60,915 0 0 0 86,956 146,750 دادستانی ویژه روحانیت 108017

63,314,776 1,523,166 10,371,066 85,426 0 0 11,489,697 39,845,421 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 108100
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

63,291,556 1,523,166 10,371,066 62,206 0 0 11,489,697 39,845,421 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 108100

23,220 0 0 23,220 0 0 0 0
دادگستري جمهوري اسالمی 

ایران-کمک به اشخاص حقیقی و 
حقوقی

108101

1,548,350 22,977 292,086 0 0 0 616,958 616,329 دیوان عدالت اداري 108108

1,548,350 22,977 292,086 0 0 0 616,958 616,329 دیوان عدالت اداري 108108

3,235,440 2,697,000 0 0 0 0 538,440 0 شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

3,235,440 2,697,000 0 0 0 0 538,440 0 شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

13,084,354 16,600 482,335 210,000 0 0 11,761,472 613,947 و تربیتی کشورسازمان زندانها و اقدامات تامینی  108200

12,855,474 16,600 253,455 210,000 0 0 11,761,472 613,947 و تربیتی کشورسازمان زندانها و اقدامات تامینی  108200

228,880 0 228,880 0 0 0 0 0
سازمان زندانها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور- کمک به اشتغال 

زندانیان آزاد شده
108202

1,600,300 4,500 362,400 0 0 0 734,200 499,200 سازمان بازرسی کل کشور 108300

1,600,300 4,500 362,400 0 0 0 734,200 499,200 سازمان بازرسی کل کشور 108300

3,063,110 17,216 486,443 0 0 0 1,055,615 1,503,836 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

3,063,110 17,216 486,443 0 0 0 1,055,615 1,503,836 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

16,085,477 899,700 3,976,000 0 0 0 1,552,380 9,657,397 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

16,085,477 899,700 3,976,000 0 0 0 1,552,380 9,657,397 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

2,030,000 22,080 95,900 1,448,000 0 0 334,020 130,000 سازمان اوقاف و امور خیریه 109500

550,000 20,000 76,000 188,000 0 0 136,000 130,000 سازمان اوقاف و امور خیریه 109500
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

220,000 2,080 19,900 0 0 0 198,020 0 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 109501

1,260,000 0 0 1,260,000 0 0 0 0
سازمان اوقاف و امور خیریه - 

حمایت از مدارس علوم دینی اهل 
سنت

109503

62,300 0 7,200 0 0 0 0 55,100 سازمان حج و زیارت 109600

62,300 0 7,200 0 0 0 0 55,100 سازمان حج و زیارت 109600

1,956,152 23,563 350,904 51,840 0 0 695,946 833,899 وزارت امور اقتصادي و دارایی 110000

1,921,152 18,563 340,904 51,840 0 0 685,946 823,899 وزارت امور اقتصادي و دارایی 110000

35,000 5,000 10,000 0 0 0 10,000 10,000 پژوهشکده امور اقتصادي 110040

0 0 0 0 0 0 0 0

صندوق تامین خسارتهاي بدنی - 
موضوع ماده 21 قانون بیمه 
اجباري خسارات واردشده به 

شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 
از وسایل نقلیه

110600

0 0 0 0 0 0 0 0 پژوهشکده بیمه 113556

190,000 600 32,984 0 0 0 102,836 53,580 اقتصادي و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي  110004

190,000 600 32,984 0 0 0 102,836 53,580 اقتصادي و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي  110004

30,892,680 0 6,373,533 90,000 0 0 4,096,534 20,332,613 سازمان امور مالیاتی کشور 110100

30,892,680 0 6,373,533 90,000 0 0 4,096,534 20,332,613 سازمان امور مالیاتی کشور 110100

5,830,461 95,000 1,047,542 0 0 0 749,528 3,938,391 گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500

5,830,461 95,000 1,047,542 0 0 0 749,528 3,938,391 گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500

31,535,451 31,535,451 0 0 0 0 0 0 مسلحوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  111100
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

550,000 550,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهاي 
مسلح - پاکسازي میادین مین با 

هماهنگی وزارت کشور
105025

17,299,650 17,299,650 0 0 0 0 0 0 مسلحوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  111100

6,208,750 6,208,750 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح - تقویت بنیه دفاعی- 

ارتقاي توان دفاعی
111103

1 1 0 0 0 0 0 0 مسلح-طرح حکمتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  111104

170,000 170,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح- پرداخت بدهیهاي معوق 

نیروهاي مسلح
111105

3,920,000 3,920,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح- حفظ توان تولید صنایع 

دفاعی
111117

1,100,000 1,100,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح - بابت  آب، برق ، مخابرات 

و گاز
111180

337,049 337,049 0 0 0 0 0 0 سازمان پژوهش و نوآوري 
دفاعی(سپند)1 111188

1 1 0 0 0 0 0 0 مسلح-پشتیبانی از کوثروزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  111189

550,000 550,000 0 0 0 0 0 0 مسلح-شهید همتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي  111191

400,000 400,000 0 0 0 0 0 0
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-پاداش پایان خدمت 

کارکنان
111192
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح-تامین اقالم عمده 

نظامی(هواپیما و بالگرد) از شرکت 
 صنایع هواپیماسازي ایران-هسا

111199

150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات وزارت 
دفاع 111101

150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات وزارت 
دفاع 111101

935,000 935,000 0 0 0 0 0 0 موسسه تحقیقات دفاعی 111110

935,000 935,000 0 0 0 0 0 0 موسسه تحقیقات دفاعی 111110

422,000 422,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 111112

422,000 422,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 111112

296,200,000 0 296,200,000 0 0 0 0 0 مسلحسازمان تامین اجتماعی نیروهاي  111120

287,000,000 0 287,000,000 0 0 0 0 0 مسلحسازمان تامین اجتماعی نیروهاي  111120

9,200,000 0 9,200,000 0 0 0 0 0

سازمان تامین اجتماعی نیروهاي 
مسلح -کمک به رزمندگان با 

حداقل شش ماه حضور در جبهه، 
جانبازان معسر بین 5 تا 24 

درصد

111187

140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و 
سازمانهاي وابسته 111140

140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و 
سازمانهاي وابسته 111140

292,000 292,000 0 0 0 0 0 0 سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 111186

292,000 292,000 0 0 0 0 0 0 سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 111186
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

101,424,390 101,424,390 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران 111200

96,698,384 96,698,384 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران 111200

600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران- شهداي مروارید 111201

1 1 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-شهداي سوباشی 111231

1 1 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران- شهید اردستانی 111232

1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-شهید فالحی 111233

72,000 72,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-شهید ذوالفقاري 111234

155,000 155,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران- شهید شجاعی 111236

1 1 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-شهید شیرودي 111237

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران- شهداي نیروي 

دریایی
111238

1 1 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-طرح لبیک یا امام 111239

1 1 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-شهید ستاري 111241

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 طرح شهید شهرکی(محرومیت 
زدایی مناطق محروم روستایی)1 111242

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
طرح شهید کشوري(ارتقاء توان 
ماموریتهاي پروازي ارتش 
جمهوري اسالمی ایران)1

111243

 186

جدول 7-1 - اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی اصلی و زیر مجموعه بر حسب فصول هزینه  (هزینه عمومی و متفرقه) 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
طرح شهید بابایی(ارتقاء توان 

آموزشی خلبانان ارتش جمهوري 
اسالمی ایران)1

111244

1,915,000 1,915,000 0 0 0 0 0 0 طرح شهید افشار(حکمت و 
معیشت)1 111245

34,000 34,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه جنگ،فرماندهی و ستاد 
ارتش جمهوري اسالمی ایران 111246

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 هاي راداري)1طرح حصن حصین(توسعه سامانه  111247

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-طرح شهداي نزاجا 111248

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران- طرح نور مبین 111249

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران- طرح شهید 

آبشناسان
111250

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران-مراکز آموزشی و 

درجه داري آجا
111251

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوري اسالمی ایران 111210

500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوري اسالمی ایران 111210

340,000 340,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه هاي افسري ارتش 111215

340,000 340,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه هاي افسري ارتش 111215

285,000 285,000 0 0 0 0 0 0 ارتش جمهوري اسالمی ایرانسازمان مرکزي حفاظت اطالعات  111220

285,000 285,000 0 0 0 0 0 0 ارتش جمهوري اسالمی ایرانسازمان مرکزي حفاظت اطالعات  111220
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

81,000 81,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
جمهوري اسالمی ایران 111230

81,000 81,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
جمهوري اسالمی ایران 111230

154,718,684 154,718,684 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 111300

118,252,677 118,252,677 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 111300

300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 سپاه حفاظت 111316

0 0 0 0 0 0 0 0 قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء(ص)1 111346

9,800,000 9,800,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی- طرح شهید 

چمران
111347

1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی- نسیم رحمت 111349

3,450,000 3,450,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی- طرح والیت 111350

1 1 0 0 0 0 0 0

ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-ماموریت هاي 
دفاع زمینی (طرح شهید 

شوشتري)1

111351

5,300,000 5,300,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی- نور ربیع 111352

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی- طرح هاي توسعه 
شهید حسن طهرانی مقدم

111354

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید 

رودکی
111355
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید 

کاظمی
111356

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح امام 

حسین(ع)1
111358

20,000 20,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید 

برونسی
111359

3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی-طرح شهید یزدان 
شناس

111361

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید 

صابرین
111363

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید 

رشادي
111364

30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید اله داد 111365

4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید  

باقري
111366

1,450,000 1,450,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-نور هدایت 111367

300,000 300,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-طرح شهید 

اسکندري
111368

2,866,000 2,866,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-شهید غالمی 111369
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

3,450,000 3,450,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-شهید اثري نژاد 111371

420,000 420,000 0 0 0 0 0 0
ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-شهید احمدي 

روشن
111372

580,000 580,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مشترك سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی-سازمان قائمین 111373

1,270,000 1,270,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه جامع امام حسین (ع)1 111305

1,270,000 1,270,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه جامع امام حسین (ع)1 111305

790,000 790,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 
االعظم (عج)1 111306

790,000 790,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 
االعظم (عج)1 111306

540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 111310

540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 سازمان حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 111310

13,300,000 13,300,000 0 0 0 0 0 0 سازمان بسیج 111313

13,300,000 13,300,000 0 0 0 0 0 0 سازمان بسیج 111313

1,140,000 1,140,000 0 0 0 0 0 0 نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 111320

1,140,000 1,140,000 0 0 0 0 0 0 نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 111320

540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 امام حسین (ع)1دانشگاه افسري و تربیت پاسداري  111348

540,000 540,000 0 0 0 0 0 0 امام حسین (ع)1دانشگاه افسري و تربیت پاسداري  111348

290,000 290,000 0 0 0 0 0 0 بسیج سازندگی 111390
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

290,000 290,000 0 0 0 0 0 0 بسیج سازندگی 111390

4,602,054 4,602,054 0 0 0 0 0 0 ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران 111400

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی 

ایران-پروژه قائم
111374

2,221,000 2,221,000 0 0 0 0 0 0 ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران 111400

86,000 86,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران - 
دیه محکومین نیازمند پرسنل 
نیروهاي مسلح ناشی از انجام 

وظایف محوله

111403

73,000 73,000 0 0 0 0 0 0
اداره حفاظت اطالعات ستاد 
فرماندهی کل نیروهاي مسلح 

جمهوري اسالمی ایران
111410

15,300 15,300 0 0 0 0 0 0 معظم کل قوادفتر عقیدتی  سیاسی فرماندهی  111420

98,000 98,000 0 0 0 0 0 0 مرکز تحقیقات راهبردي امور 
دفاعی 111451

250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 ستاد مرکزي راهیان نور 111452

410,000 410,000 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران - 

پروژه شهید آوینی
111453

1,018,750 1,018,750 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 

مسلح-تقویت بنیه دفاعی- ارتقاي 
آمادگی دفاعی

111455

 191

جدول 7-1 - اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی اصلی و زیر مجموعه بر حسب فصول هزینه  (هزینه عمومی و متفرقه) 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

430,000 430,000 0 0 0 0 0 0

ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی 

ایران-سازمان پدافند غیر عامل 
کشور

111456

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی 
ایران-شهید اردستانی

111462

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی 
ایران-طرح شهید لطفی

111463

1 1 0 0 0 0 0 0
ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی 

ایران-طرح الی بیت المقدس
111464

177,000 177,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه عالی دفاع ملی 111440

177,000 177,000 0 0 0 0 0 0 دانشگاه عالی دفاع ملی 111440

360,000 10,000 0 0 0 0 350,000 0 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 111450

360,000 10,000 0 0 0 0 350,000 0 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 111450

3,058,000 3,058,000 0 0 0 0 0 0 قرارگاه مرکزي حضرت خاتم 
االنبیاء (ص)1 111500

550,000 550,000 0 0 0 0 0 0 قرارگاه مرکزي حضرت خاتم 
االنبیاء (ص)1 111500

608,000 608,000 0 0 0 0 0 0
قرارگاه مرکزي حضرت خاتم 

االنبیاء (ص) - طرح شهید صیاد 
شیرازي

111501

1,700,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0
قرارگاه مرکزي حضرت خاتم 
االنبیاء (ص) - طرح شهید 

سوداگر
111502
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

200,000 200,000 0 0 0 0 0 0
قرارگاه مرکزي حضرت خاتم 

االنبیاء (ص) - طرح شهید حسین 
همدانی

111503

8,389,553 89,497 1,443,160 1,500 24,000 0 2,812,116 4,019,280 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

8,389,553 89,497 1,443,160 1,500 24,000 0 2,812,116 4,019,280 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

9,301,068 115,004 556,820 4,033,752 0 3,182 3,437,529 1,154,781 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 113500

28,500 300 2,200 0 0 0 25,050 950 (قشم)پارك زیست فناوري خلیج فارس  101055

815,000 9,000 128,438 50,000 0 0 213,106 414,456 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 113500

105,000 0 8,522 0 0 0 58,096 38,382 مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور 113522

140,000 0 5,686 39,000 0 0 82,936 12,378 پارك علم و فناوري خراسان 
رضوي 113523

120,000 1,560 4,680 0 0 0 98,940 14,820 پارك علم و فناوري فارس 113524

162,000 1,650 7,760 52,600 0 0 81,990 18,000 پارك علم و فناوري گیالن 113525

91,500 600 2,710 42,500 0 0 33,920 11,770 پارك علم و فناوري مرکزي 113526

94,500 12,902 2,230 10,000 0 0 63,482 5,886 پارك علم و فناوري سمنان 113527

94,000 3,445 8,280 0 0 1,382 60,561 20,332 پارك علم و فناوري یزد 113528

77,000 590 5,774 28,000 0 0 25,636 17,000 پارك علم و فناوري آذربایجان 
شرقی 113529

134,000 7,200 7,405 0 0 0 106,940 12,455 پارك علم و فناوري کرمان 113530

72,400 7,000 0 0 0 0 65,400 0 پارك علم و فناوري خوزستان 113531

68,000 12,980 5,000 16,000 0 0 27,220 6,800 پارك علم و فناوري هرمزگان 113532

49,800 2,000 1,840 17,313 0 0 21,847 6,800 پارك علم و فناوري خراسان 
شمالی 113533
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

62,500 0 16,242 10,000 0 0 34,327 1,931 پارك علم و فناوري مازندران 113534

56,700 3,500 400 20,475 0 0 16,625 15,700 بختیاريپارك علم و فناوري چهارمحال و  113535

46,000 0 2,532 0 0 0 39,452 4,016 پارك علم و فناوري قم 113536

67,000 2,300 2,250 0 0 0 53,120 9,330 پارك علم و فناوري خراسان 
جنوبی 113538

85,000 4,000 4,000 50,000 0 0 27,000 0 پارك علم و فناوري سیستان و 
بلوچستان 113539

39,700 100 1,535 14,700 0 0 21,950 1,415 پارك علم و فناوري ایالم 113541

68,500 1,607 1,800 34,000 0 0 16,003 15,090 پارك علم و فناوري کردستان 113542

1,392,323 0 0 1,352,323 0 0 40,000 0

وزارت علوم تحقیقات و فناوري - 
امور فناوري وپژوهشی، حق 

عضویت در مجامع بین المللی و 
برگزاري جشنواره ها و فعالیتهاي 
دبیرخانه شوراي علوم، تحقیقات و 

فناوري

113545

49,400 2,955 2,308 25,774 0 0 13,625 4,738 پارك علم و فناوري همدان 113551

75,900 826 1,274 29,945 0 0 38,880 4,975 (بوشهر)پارك علم و فناوري خلیج فارس  113552

99,000 1,000 9,100 0 0 0 42,500 46,400 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 113557

12,000 1,300 700 3,500 0 0 6,100 400 پارك علم و فناوري زنجان 113558

1,280,000 6,200 67,135 0 0 0 1,072,315 134,350
سازمان سنجش آموزش کشور 
موضوع بند"ج" تبصره 49 قانون 
بودجه سال 1364 کل کشور

113560

32,000 3,000 1,736 0 0 0 3,954 23,310 پژوهشکده خلیج فارس 113568

99,800 1,200 15,456 200 0 0 42,209 40,735 موسسه پژوهش و برنامه ریزي 
آموزش عالی 113572
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

67,000 6,423 10,583 0 0 0 42,855 7,139 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 113580

173,000 5,300 22,700 0 0 0 98,331 46,669 مرکز منطقه اي اطالع رسانی 
علوم و فناوري 113584

139,000 2,000 14,200 0 0 0 68,406 54,394 موسسه پژوهشی علوم و فناوري 
رنگ و پوشش 113585

0 0 0 0 0 0 0 0

وزارت علوم تحقیقات و فناوري - 
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها 
و موسسات آموزش عالی و 

پژوهشی

113590

101,000 66 8,953 0 0 0 56,979 35,002 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی 113596

71,000 270 2,720 0 0 0 54,624 13,386 موزه ملی علوم و فناوري 
جمهوري اسالمی ایران 113599

108,000 0 20,350 0 0 0 38,650 49,000 ایرانموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  113642

25,500 150 860 0 0 0 21,210 3,280 مرکز مطالعات و همکاریهاي 
علمی بین المللی 113643

38,500 1,000 5,919 0 0 0 14,352 17,229 و تخصصی جمعیت کشورموسسه مطالعات و مدیریت جامع  113644

55,000 0 0 0 0 0 29,000 26,000 مرکز نشر دانشگاهی 113650

2,126,200 0 0 2,119,200 0 0 7,000 0
وزارت علوم ، تحقیقات و 

فناوري-امور علمی،فرهنگی و 
آموزشی

113660

140,000 0 140,000 0 0 0 0 0
وزارت علوم ، تحقیقات و 

فناوري-پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان

113661

42,000 0 0 42,000 0 0 0 0 کمک به انجمن هاي علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوري -  113699

96,000 4,500 3,604 0 0 0 86,984 912 آزمایشگاه ملی نقشه برداري مغز 114525
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

329,000 0 0 0 0 0 329,000 0
وزارت علوم،تحقیقات و 

فناوري-دبیرخانه شوراي عالی 
علوم،تحقیقات و فناوري

114530

37,000 550 1,500 15,800 0 0 17,000 2,150 پارك علم و فن آوري قزوین 114801

58,745 4,630 1,528 2,929 0 1,800 43,460 4,398 پارك علم و فناوري اردبیل 116015

43,000 0 848 24,915 0 0 15,432 1,805 پارك علم و فناوري لرستان 117202

51,000 1,100 2,800 29,578 0 0 16,142 1,380 پارك علم وفن آوري آذربایجان 
غربی 122506

41,600 0 3,262 0 0 0 30,320 8,018 پارك علم و فناوري کهگیلویه و 
بویر احمد 123205

41,000 1,800 0 3,000 0 0 34,600 1,600 پارك علم و فناوري گلستان 127481

130,000 1,250 17,348 250 0 0 60,066 51,086 پژوهشگاه هوا فضا 113506

130,000 1,250 17,348 250 0 0 60,066 51,086 پژوهشگاه هوا فضا 113506

700,000 800 74,955 0 0 0 380,011 244,234 فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  113510

700,000 800 74,955 0 0 0 380,011 244,234 فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  113510

340,000 10,583 46,614 0 0 0 105,488 177,315 پژوهشگاه مواد و انرژي 113537

340,000 10,583 46,614 0 0 0 105,488 177,315 پژوهشگاه مواد و انرژي 113537

345,000 7,100 3,800 0 0 0 320,900 13,200 شهرك علمی،تحقیقاتی اصفهان 113540

345,000 7,100 3,800 0 0 0 320,900 13,200 شهرك علمی،تحقیقاتی اصفهان 113540

720,000 2,500 59,863 0 0 0 374,056 283,581 سازمان پژوهشهاي علمی و 
صنعتی ایران 113544

720,000 2,500 59,863 0 0 0 374,056 283,581 سازمان پژوهشهاي علمی و 
صنعتی ایران 113544
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

146,000 410 18,190 0 0 0 35,853 91,547 سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی و اسالمی 113548

146,000 410 18,190 0 0 0 35,853 91,547 سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی و اسالمی 113548

467,000 0 41,718 0 0 0 233,194 192,088 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران 113550

467,000 0 41,718 0 0 0 233,194 192,088 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران 113550

181,284 1,100 26,379 0 0 0 62,055 91,750 پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی 113565

181,284 1,100 26,379 0 0 0 62,055 91,750 پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی 113565

259,000 2,820 33,422 0 0 0 98,569 124,189 پژوهشگاه بین المللی زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله 113566

259,000 2,820 33,422 0 0 0 98,569 124,189 پژوهشگاه بین المللی زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله 113566

950,000 10,800 111,719 0 0 0 544,012 283,469 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 113567

950,000 10,800 111,719 0 0 0 544,012 283,469 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 113567

880,772 0 153,230 0 0 0 166,572 560,970 دانشگاه قم 113570

880,772 0 153,230 0 0 0 166,572 560,970 دانشگاه قم 113570

170,000 0 26,434 0 0 0 28,036 115,530 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 113573

170,000 0 26,434 0 0 0 28,036 115,530 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 113573

175,500 1,500 19,123 0 0 0 66,028 88,849 پیشرفته و علوم محیطیمرکز بین المللی علوم و تکنولوژي  113574

175,500 1,500 19,123 0 0 0 66,028 88,849 پیشرفته و علوم محیطیمرکز بین المللی علوم و تکنولوژي  113574
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

199,000 6,139 19,814 0 0 0 81,287 91,760 علوم جويپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و  113575

199,000 6,139 19,814 0 0 0 81,287 91,760 علوم جويپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و  113575

107,000 0 9,293 0 0 0 56,252 41,455 ایرانپژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات  113576

107,000 0 9,293 0 0 0 56,252 41,455 ایرانپژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات  113576

570,000 200 59,000 270,000 0 0 75,800 165,000 دبیرخانه شورایعالی انقالب 
فرهنگی 113600

300,000 200 59,000 0 0 0 75,800 165,000 دبیرخانه شورایعالی انقالب 
فرهنگی 113600

270,000 0 0 270,000 0 0 0 0 قرآنیصندوق مشارکت توسعه فرهنگ  113605

3,113,600 150,127 303,360 104,607 0 0 1,384,166 1,171,340 جهاد دانشگاهی 113620

1,324,000 10,000 139,416 0 0 0 482,965 691,619 جهاد دانشگاهی 113620

223,000 0 15,527 0 0 0 159,123 48,350 جهاد دانشگاهی - سایر مراکز 
تحقیقاتی وابسته 113621

198,000 132,389 0 0 0 0 65,611 0 جهاد دانشگاهی - کمک به 
خبرگزاري دانشجویان ایران 113624

93,000 1,000 10,113 0 0 0 45,690 36,197 مرکز تحقیقات گیاهان داروئی 113625

470,000 4,500 61,994 0 0 0 243,227 160,279 پژوهشگاه رویان 113626

143,000 1,007 8,658 93,643 0 0 16,422 23,270 پارك علم وفن آوري کرمانشاه 113628

82,000 231 7,420 0 0 0 56,768 17,581 زیست بانک 113629

198,000 0 23,401 0 0 0 101,734 72,865 پژوهشکده فناوري هاي نوین 
علوم پزشکی-ابن سینا 113641

8,900 0 1,288 0 0 0 3,550 4,062 پژوهشکده توسعه کالبدي 113670
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

74,000 0 6,259 0 0 0 38,413 29,328 علم و فرهنگجهاد دانشگاهی-کمک به دانشگاه  113671

64,000 1,000 7,648 0 0 0 33,465 21,887 پژوهشکده علوم پایه کاربردي 113672

25,700 0 1,674 10,964 0 0 9,958 3,104 پارك علم و فناوري البرز 113673

49,500 0 3,916 0 0 0 35,657 9,927 جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات 
سرطان برست 113674

48,000 0 6,779 0 0 0 23,005 18,216 اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  113677

9,000 0 931 0 0 0 4,297 3,772 مرکز تحقیقات سنجش سالمت 113678

60,000 0 2,978 0 0 0 48,341 8,681 پژوهشکده فناوري اطالعات و 
ارتباطات 113679

10,000 0 1,684 0 0 0 4,104 4,212 پژوهشکده فرهنگ ،هنر و 
معماري 113680

5,000 0 540 0 0 0 2,086 2,374 پژوهشکده برق و الکترونیک 113681

18,500 0 2,403 0 0 0 4,382 11,715 پژوهشکده صنایع شیمیایی 113682

10,000 0 731 0 0 0 5,368 3,901 پژوهشکده توسعه تکنولوژي 
صنعتی شریف 113683

965,000 15,000 16,200 36,000 0 0 897,800 0 در دانشگاههانهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  113630

880,000 15,000 0 36,000 0 0 829,000 0 در دانشگاههانهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  113630

85,000 0 16,200 0 0 0 68,800 0 دانشگاه معارف اسالمی 113633

4,274,280 59,030 1,795,071 1,280,620 845,000 0 151,407 143,152 سازمان امور دانشجویان 113664

2,695,000 0 1,765,843 0 845,000 0 48,213 35,944 صندوق رفاه دانشجویان 113502
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

66,000 0 0 63,500 0 0 2,500 0
سازمان امور دانشجویان- 

فعالیتهاي ورزشی فوق برنامه 
دانشجویان

113579

89,780 3,030 11,080 0 0 0 53,118 22,552 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی 113588

1,300,000 56,000 0 1,217,120 0 0 26,880 0 سازمان امور دانشجویان- امور 
دانشجویان بورسیه 113662

123,500 0 18,148 0 0 0 20,696 84,656 سازمان امور دانشجویان 113664

4,277,530 85,900 422,169 61,957 0 0 3,182,045 525,459 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 113700

3,861,530 84,400 360,060 60,000 0 0 2,997,326 359,744 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 113700

399,000 1,500 62,109 0 0 0 169,676 165,715 پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگري 113706

17,000 0 0 1,957 0 0 15,043 0
مرکز مطالعاتی منطقه اي حفظ 
میراث فرهنگی ناملموس در 

آسیاي میانه و غربی (کمک)1
113707

12,339,960 73,795 495,059 9,639,098 0 0 1,541,096 590,912 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

6,954,960 72,708 436,259 4,682,637 0 0 1,262,944 500,412 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

65,000 0 2,000 0 0 0 55,000 8,000 موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و 
ارتباطات 114010

2,320,000 0 0 2,320,000 0 0 0 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- 
حمایت از نشر،کتاب و مطبوعات 114046

2,000,000 1,087 56,800 1,636,461 0 0 223,152 82,500 سازمان امور سینمایی و سمعی 
-بصري 114092

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 اعتبار متمرکز کمک به اشخاص 
حقوقی غیردولتی 114112

1,500,000 0 0 720,433 0 0 779,567 0 قمدفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه  114007
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,500,000 0 0 720,433 0 0 779,567 0 قمدفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه  114007

340,000 0 0 340,000 0 0 0 0 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 114012

340,000 0 0 340,000 0 0 0 0 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 114012

3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0 مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه 114020

3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0 مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه 114020

850,000 4,921 0 605,054 0 0 240,025 0 هاي علمیه خراسانشوراي برنامه ریزي مدیریت حوزه  114025

850,000 4,921 0 605,054 0 0 240,025 0 هاي علمیه خراسانشوراي برنامه ریزي مدیریت حوزه  114025

3,089,000 198,244 178,007 144,410 0 0 1,575,814 992,525 سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 114028

2,200,000 152,073 178,007 67,000 0 0 810,395 992,525 سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 114028

280,000 24,500 0 13,000 0 0 242,500 0 مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی 114033

330,000 1,800 0 64,410 0 0 263,790 0 مجمع جهانی اهل بیت 114043

47,000 0 0 0 0 0 47,000 0 دانشگاه اهل بیت 114048

117,000 16,604 0 0 0 0 100,396 0 بنیاد سعدي 114320

115,000 3,267 0 0 0 0 111,733 0 دانشگاه مذاهب اسالمی 114900

200,000 3,600 8,050 2,000 0 0 114,224 72,126 موسسه نشر آثار حضرت امام 
قدس سره 114030

200,000 3,600 8,050 2,000 0 0 114,224 72,126 موسسه نشر آثار حضرت امام 
قدس سره 114030

80,000 5,000 19,809 0 0 0 53,191 2,000 پژوهشکده امام خمینی( ره) 
انقالب اسالمی 114044
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

80,000 5,000 19,809 0 0 0 53,191 2,000 پژوهشکده امام خمینی( ره) 
انقالب اسالمی 114044

10,417,000 0 10,417,000 0 0 0 0 0 مرکز خدمات حوزه هاي علمیه 114084

6,961,000 0 6,961,000 0 0 0 0 0 مرکز خدمات حوزه هاي علمیه 114084

3,456,000 0 3,456,000 0 0 0 0 0
مرکز خدمات حوزه هاي 
علمیه-حق بیمه طالب و 
روحانیون غیر شاغل

114089

60,000 0 0 12,020 0 0 47,980 0 کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی 114100

60,000 0 0 12,020 0 0 47,980 0 کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی 114100

140,000 0 0 12,076 0 0 127,924 0 آستان مقدس حضرت امام 
خمینی(ره)1 114150

140,000 0 0 12,076 0 0 127,924 0 آستان مقدس حضرت امام 
خمینی(ره)1 114150

140,000 0 0 0 0 0 140,000 0 موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی(ره)1 114200

140,000 0 0 0 0 0 140,000 0 موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی(ره)1 114200

3,406,000 17,829 183,977 1,575,857 0 0 1,314,209 314,128 سازمان تبلیغات اسالمی 114300

1,500,000 7,180 113,250 1,079,775 0 0 139,000 160,795 سازمان تبلیغات اسالمی 114300

220,000 0 0 0 0 0 220,000 0 موسسه پژوهشی و فرهنگی 
انقالب اسالمی 114310

20,000 1,787 0 0 0 0 18,213 0 بنیاد دائره المعارف اسالمی 114311

181,000 1,075 0 0 0 0 179,925 0 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی 114312

200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه 114313

280,000 4,000 0 92,000 0 0 184,000 0 مرکز رسیدگی به امور مساجد 114314
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

120,000 260 0 2,240 0 0 117,500 0 ستاد اقامه نماز 114315

120,000 0 0 0 0 0 120,000 0 مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم 
اسالمی 114316

35,000 320 0 1,000 0 0 33,680 0 موسسه دایره المعارف فقه اسالمی 114317

50,000 706 0 862 0 0 48,432 0 مرکز الگوي اسالمی - ایرانی 
پیشرفت 114319

0 0 0 0 0 0 0 0 بنیاد دعبل خزایی-بیمه مداحان 114321

680,000 2,501 70,727 199,980 0 0 253,459 153,333 حوزه هنري سازمان تبلیغات 
اسالمی 115600

1,560,000 0 0 749,700 0 0 810,300 0 شوراي سیاستگذاري حوزه هاي 
علمیه خواهران 114318

1,560,000 0 0 749,700 0 0 810,300 0 شوراي سیاستگذاري حوزه هاي 
علمیه خواهران 114318

150,000 5,000 0 70,000 0 0 75,000 0 منکرستاد احیاء امر به معروف و نهی از  114350

150,000 5,000 0 70,000 0 0 75,000 0 منکرستاد احیاء امر به معروف و نهی از  114350

2,000,000 90,267 0 13,063 0 0 1,896,670 0 جامعه المصطفی العالمیه 114400

2,000,000 90,267 0 13,063 0 0 1,896,670 0 جامعه المصطفی العالمیه 114400

80,000 0 0 0 0 0 80,000 0 دانشگاه شهید مطهري 114450

80,000 0 0 0 0 0 80,000 0 دانشگاه شهید مطهري 114450

80,000 0 0 0 0 0 80,000 0 دانشگاه امام صادق 114460

80,000 0 0 0 0 0 80,000 0 دانشگاه امام صادق 114460

6,794,546 339,882 1,039,792 4,390 0 0 1,475,357 3,935,125 دانشگاه تهران 114500

3,454,795 0 628,308 0 0 0 571,929 2,254,558 دانشگاه تهران 114500
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

342,868 17,849 65,117 0 0 0 62,173 197,729 پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم 114501

250,869 25,210 33,179 0 0 0 61,675 130,805 دانشگاه تهران - مجتمع آموزش 
عالی ابوریحان 114502

967,922 123,218 116,228 0 0 0 236,307 492,169 دانشگاه تهران - دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی 114505

249,000 15,478 29,706 0 0 0 81,725 122,091 دانشگاه تهران - موسسه 
ژئوفیزیک 114514

135,000 0 2,230 4,390 0 0 123,341 5,039 دانشگاه تهران- پارك علم و فن 
آوري 114520

49,014 2,406 10,445 0 0 0 24,949 11,214 دانشگاه تهران- دانشکده فنی 
فومن 114521

49,462 3,102 8,735 0 0 0 16,444 21,181 دانشگاه تهران- دانشکده چوکا 114522

155,354 10,795 15,456 0 0 0 48,032 81,071 دانشگاه تهران- دانشکده علوم و 
فنون نوین 114523

3,400 0 0 0 0 0 3,400 0 دانشگاه تهران-مرکز مطالعات 
اوراسیاي مرکزي 114524

1,136,862 141,824 130,388 0 0 0 245,382 619,268 دانشگاه تهران-پردیس دانشکده 
هاي فنی 114526

333,000 208 35,836 0 0 0 143,000 153,956 زیست فناوريپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و  114504

333,000 208 35,836 0 0 0 143,000 153,956 زیست فناوريپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و  114504

2,542,337 11,979 401,859 0 0 0 675,360 1,453,139 دانشگاه شهید بهشتی 114600

2,524,837 11,979 400,859 0 0 0 665,460 1,446,539 دانشگاه شهید بهشتی 114600

17,500 0 1,000 0 0 0 9,900 6,600 دانشگاه شهید بهشتی-پردیس 
زیرآب سوادکوه 114610

1,294,220 4,275 162,679 0 0 0 337,662 789,604 دانشگاه الزهرا(س)0 114700
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,294,220 4,275 162,679 0 0 0 337,662 789,604 دانشگاه الزهرا(س)0 114700

20,554 1,662 6,040 0 0 0 3,725 9,127 دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه 
خواهران)1 114703

20,554 1,662 6,040 0 0 0 3,725 9,127 دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه 
خواهران)1 114703

1,041,305 13,266 74,346 357 0 0 394,809 558,527 (ره)1دانشگاه  بین المللی امام خمینی  114800

1,041,255 13,266 74,346 357 0 0 394,759 558,527 (ره)1دانشگاه  بین المللی امام خمینی  114800

50 0 0 0 0 0 50 0
دانشگاه بین المللی امام 

خمینی(ره)- دانشکده فنی و 
مهندسی تاکستان

114802

116,539 0 22,206 0 0 2,161 55,326 36,846 مرکز آموزش عالی فنی و 
مهندسی بوئین زهرا 114850

116,539 0 22,206 0 0 2,161 55,326 36,846 مرکز آموزش عالی فنی و 
مهندسی بوئین زهرا 114850

1,550,321 1,523 266,782 0 0 0 402,069 879,947 دانشگاه بوعلی سینا 115000

1,476,064 1,523 246,396 0 0 0 386,523 841,622 دانشگاه بوعلی سینا 115000

16,207 0 3,777 0 0 0 2,839 9,591 دانشگاه بوعلی سینا-آموزشکده 
کبودر آهنگ 115004

18,922 0 5,667 0 0 0 3,924 9,331 دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده 
مدیریت رزن 115008

16,394 0 4,270 0 0 0 3,536 8,588 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده 
صنایع غذایی بهار 115120

22,734 0 6,672 0 0 0 5,247 10,815 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده 
فنی و مهندسی تویسرکان 115121

542,310 13,767 155,716 0 0 0 69,065 303,762 دانشگاه مالیر 115001

542,310 13,767 155,716 0 0 0 69,065 303,762 دانشگاه مالیر 115001
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

33,302 1,175 8,304 0 0 0 7,073 16,750 مجتمع آموزش عالی فاطمیه 
نهاوند(ویژه دختران)1 115005

33,302 1,175 8,304 0 0 0 7,073 16,750 مجتمع آموزش عالی فاطمیه 
نهاوند(ویژه دختران)1 115005

80,709 2,655 15,704 0 0 0 24,229 38,121 دانشگاه سید جمال الدین 
اسدآبادي 115007

80,709 2,655 15,704 0 0 0 24,229 38,121 دانشگاه سید جمال الدین 
اسدآبادي 115007

2,658,550 30,198 252,379 0 0 0 887,012 1,488,961 دانشگاه شیراز 115100

2,653,500 29,148 252,379 0 0 0 883,012 1,488,961 دانشگاه شیراز 115100

50 50 0 0 0 0 0 0 دانشگاه شیراز - مرکز آموزش 
عالی مرودشت 115111

5,000 1,000 0 0 0 0 4,000 0 دانشگاه شیراز - مرکز آموزش 
عالی آباده 115114

130,742 0 13,442 0 0 0 72,500 44,800 دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 115101

130,742 0 13,442 0 0 0 72,500 44,800 دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 115101

357,910 1,500 39,347 0 0 0 179,016 138,047 دانشگاه صنعتی شیراز 115102

357,910 1,500 39,347 0 0 0 179,016 138,047 دانشگاه صنعتی شیراز 115102

39,642 0 4,713 0 0 0 15,939 18,990 دانشگاه هنر شیراز 115103

39,642 0 4,713 0 0 0 15,939 18,990 دانشگاه هنر شیراز 115103

56,656 0 2,334 0 0 0 13,593 40,729 دانشکده کشاورزي و منابع 
طبیعی داراب 115107

56,656 0 2,334 0 0 0 13,593 40,729 دانشکده کشاورزي و منابع 
طبیعی داراب 115107

124,604 0 16,944 0 0 0 51,180 56,480 دانشگاه فسا 115108
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

124,604 0 16,944 0 0 0 51,180 56,480 دانشگاه فسا 115108

23,091 600 4,433 0 0 0 6,058 12,000 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109

23,091 600 4,433 0 0 0 6,058 12,000 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109

32,170 5,500 10,431 0 0 0 3,480 12,759 مرکز آموزش عالی استهبان 115110

32,170 5,500 10,431 0 0 0 3,480 12,759 مرکز آموزش عالی استهبان 115110

25,314 0 4,714 0 0 0 4,700 15,900 مرکز آموزش عالی المرد 115112

25,314 0 4,714 0 0 0 4,700 15,900 مرکز آموزش عالی المرد 115112

43,983 2,967 4,674 0 0 0 14,563 21,779 مرکز آموزش عالی اقلید 115113

43,983 2,967 4,674 0 0 0 14,563 21,779 مرکز آموزش عالی اقلید 115113

36,485 2,185 6,720 0 0 0 10,460 17,120 مرکز آموزش عالی الر 115115

36,485 2,185 6,720 0 0 0 10,460 17,120 مرکز آموزش عالی الر 115115

15,967 239 5,638 0 0 0 8,200 1,890 مرکز آموزش عالی ممسنی 115116

15,967 239 5,638 0 0 0 8,200 1,890 مرکز آموزش عالی ممسنی 115116

1,865,279 42,832 204,213 7,420 0 0 685,542 925,272 دانشگاه صنعتی اصفهان 115400

1,865,279 42,832 204,213 7,420 0 0 685,542 925,272 دانشگاه صنعتی اصفهان 115400

1,111,650 23,828 119,573 0 0 0 297,983 670,266 دانشگاه شهرکرد 115450

1,074,301 20,917 115,065 0 0 0 272,183 666,136 دانشگاه شهرکرد 115450

37,349 2,911 4,508 0 0 0 25,800 4,130 مجتمع آموزش عالی فارسان 115452

3,023,277 14,563 370,148 0 0 0 1,053,519 1,585,047 دانشگاه فردوسی مشهد 115500

12,850 0 2,500 0 0 0 10,350 0 دانشکده فنی و مهندسی گلبهار 115410
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

2,981,940 14,563 363,900 0 0 0 1,030,921 1,572,556 دانشگاه فردوسی مشهد 115500

28,487 0 3,748 0 0 0 12,248 12,491 مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه 
پسران)1 115507

142,370 0 33,236 0 0 0 30,489 78,645 دانشگاه نیشابور 115504

142,370 0 33,236 0 0 0 30,489 78,645 دانشگاه نیشابور 115504

229,376 0 28,408 0 0 0 103,953 97,015 دانشگاه صنعتی قوچان 115505

229,376 0 28,408 0 0 0 103,953 97,015 دانشگاه صنعتی قوچان 115505

160,870 0 14,482 0 0 0 98,115 48,273 دانشگاه تربت حیدریه 115506

160,870 0 14,482 0 0 0 98,115 48,273 دانشگاه تربت حیدریه 115506

27,394 0 8,532 0 0 0 9,848 9,014
دانشکده فنی و مهندسی فناوري 
هاي نوین سبزوار حضرت زینب 

(ویژه خواهران)1
115508

27,394 0 8,532 0 0 0 9,848 9,014
دانشکده فنی و مهندسی فناوري 
هاي نوین سبزوار حضرت زینب 

(ویژه خواهران)1
115508

48,077 0 8,618 0 0 0 18,006 21,453 دانشکده کشاورزي و دامپروري 
تربت جام 115550

48,077 0 8,618 0 0 0 18,006 21,453 دانشکده کشاورزي و دامپروري 
تربت جام 115550

166,915 0 42,023 0 0 0 58,226 66,666 مجتمع آموزش عالی گناباد 115570

166,915 0 42,023 0 0 0 58,226 66,666 مجتمع آموزش عالی گناباد 115570

2,069,976 11,220 316,709 0 0 0 710,183 1,031,864 دانشگاه صنعتی شریف 115700

2,024,976 11,220 316,709 0 0 0 665,183 1,031,864 دانشگاه صنعتی شریف 115700

45,000 0 0 0 0 0 45,000 0 دانشگاه صنعتی شریف -پارك 
علم و فناوري 115707
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

115,752 1,515 30,647 0 0 0 31,811 51,779 دانشکده فنی و مهندسی 
گلپایگان 115710

115,752 1,515 30,647 0 0 0 31,811 51,779 دانشکده فنی و مهندسی 
گلپایگان 115710

1,741,400 0 0 0 0 0 1,741,400 0 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 115800

1,741,400 0 0 0 0 0 1,741,400 0 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 115800

2,674,185 325 786,864 0 0 0 469,648 1,417,348 دانشگاه تبریز 116000

2,571,087 0 755,873 0 0 0 461,193 1,354,021 دانشگاه تبریز 116000

20,376 325 8,983 0 0 0 3,034 8,034 دانشگاه تبریز- دانشکده فنی و 
مهندسی میانه 116003

26,332 0 6,266 0 0 0 1,335 18,731 اهردانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزي  116009

56,390 0 15,742 0 0 0 4,086 36,562 دانشگاه تبریز- دانشکده فنی و 
مهندسی مرند 116010

270,343 1,300 56,619 0 0 0 79,269 133,155 دانشگاه بناب 116001

270,343 1,300 56,619 0 0 0 79,269 133,155 دانشگاه بناب 116001

1,291,256 2,720 204,875 0 0 250 391,988 691,423 دانشگاه محقق اردبیلی 116002

1,185,592 0 191,548 0 0 0 346,752 647,292 دانشگاه محقق اردبیلی 116002

51,853 2,500 7,177 0 0 200 25,512 16,464 فناوري هاي نوین نمیندانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده  116006

39,719 0 4,180 0 0 0 14,471 21,068 کشاورزي و منابع طبیعی مغاندانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده  116007

14,092 220 1,970 0 0 50 5,253 6,599 کشاورزي مشکین شهردانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده  116008

364,466 6,682 63,071 0 0 0 84,891 209,822 دانشگاه مراغه 116004
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

364,466 6,682 63,071 0 0 0 84,891 209,822 دانشگاه مراغه 116004

19,000 200 2,500 0 0 0 3,800 12,500 مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه 116005

19,000 200 2,500 0 0 0 3,800 12,500 مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه 116005

2,138,585 0 360,400 0 0 0 772,185 1,006,000 دانشگاه اصفهان 116500

2,138,585 0 360,400 0 0 0 772,185 1,006,000 دانشگاه اصفهان 116500

47,952 0 13,060 0 0 0 12,896 21,996 دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
خوانسار 116501

47,952 0 13,060 0 0 0 12,896 21,996 دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
خوانسار 116501

39,644 0 4,580 0 0 0 14,397 20,667 مرکز آموزش عالی شهرضا 116504

39,644 0 4,580 0 0 0 14,397 20,667 مرکز آموزش عالی شهرضا 116504

391,653 4,399 83,210 0 0 0 144,757 159,287 دانشگاه هنر اصفهان 116600

391,653 4,399 83,210 0 0 0 144,757 159,287 دانشگاه هنر اصفهان 116600

2,251,474 148,642 168,685 0 0 0 762,340 1,171,807 دانشگاه شهید چمران اهواز 117000

2,251,474 148,642 168,685 0 0 0 762,340 1,171,807 دانشگاه شهید چمران اهواز 117000

280,346 3,000 39,700 0 0 0 84,246 153,400 دانشگاه صنعتی جندي شاپور 117001

271,846 3,000 39,700 0 0 0 78,746 150,400 دانشگاه صنعتی جندي شاپور 117001

8,500 0 0 0 0 0 5,500 3,000 مرکز پژوهشی جندي شاپور 117006

239,975 0 28,219 0 0 0 76,675 135,081 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 
(ص) بهبهان 117004

239,975 0 28,219 0 0 0 76,675 135,081 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 
(ص) بهبهان 117004

49,740 922 0 0 0 0 32,639 16,179 دانشگاه صنعتی شهداي هویزه 117005
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

49,740 922 0 0 0 0 32,639 16,179 دانشگاه صنعتی شهداي هویزه 117005

312,959 1,500 76,824 0 0 0 80,602 154,033 دانشگاه علوم و فنون دریائی 
خرمشهر 117050

312,959 1,500 76,824 0 0 0 80,602 154,033 دانشگاه علوم و فنون دریائی 
خرمشهر 117050

468,720 11,255 59,000 0 0 400 175,600 222,465 رامین (خوزستان)1دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  117060

468,720 11,255 59,000 0 0 400 175,600 222,465 رامین (خوزستان)1دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  117060

1,862,408 11,000 338,994 0 0 0 469,623 1,042,791 دانشگاه گیالن 117100

1,759,694 3,500 320,473 0 0 0 399,510 1,036,211 دانشگاه گیالن 117100

24,931 2,000 5,551 0 0 0 13,500 3,880 دانشگاه گیالن- دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه گیالن 117110

23,000 0 0 0 0 0 23,000 0 آبی دریاي خزردانشگاه گیالن- پژوهشکده حوزه  117111

49,983 5,500 12,970 0 0 0 28,813 2,700 دانشکده فنی و مهندسی شرق 
گیالن 117112

4,800 0 0 0 0 0 4,800 0 مرکز گیالن شناسی 117113

1,081,675 3,851 150,745 0 0 0 373,451 553,628 دانشگاه لرستان 117200

1,014,736 2,647 137,710 0 0 0 331,267 543,112 دانشگاه لرستان 117200

15,749 502 4,500 0 0 0 9,797 950 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش 
عالی نورآباد 117203

15,749 502 4,500 0 0 0 9,797 950 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش 
عالی کوهدشت 117204

17,170 200 300 0 0 0 11,870 4,800 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش 
عالی پلدختر 117205
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

18,271 0 3,735 0 0 0 10,720 3,816 دانشگاه لرستان- مرکز آموزش 
عالی الشتر 117206

1,849,322 0 272,436 0 0 0 521,460 1,055,426 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500

1,781,731 0 263,674 0 0 0 487,525 1,030,532 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500

19,539 0 4,606 0 0 0 3,555 11,378 دانشگاه شهید باهنر کرمان- 
مجتمع آموزش عالی بافت 117509

18,052 0 2,873 0 0 0 9,559 5,620 عالی کشاورزي بردسیردانشگاه شهید باهنر-مرکز اموزش  117512

30,000 0 1,283 0 0 0 20,821 7,896
دانشگاه شهید باهنر کرمان- 
پژوهشکده فناوري تولیدات 

گیاهی
117513

183,540 20,091 4,281 0 0 0 82,731 76,437 دانشگاه صنعتی سیرجان 117505

183,540 20,091 4,281 0 0 0 82,731 76,437 دانشگاه صنعتی سیرجان 117505

113,264 579 34,659 0 0 0 37,648 40,378 مجتمع آموزش عالی بم 117506

113,264 579 34,659 0 0 0 37,648 40,378 مجتمع آموزش عالی بم 117506

47,227 0 5,203 0 0 0 8,215 33,809 مجتمع آموزش عالی زرند 117508

47,227 0 5,203 0 0 0 8,215 33,809 مجتمع آموزش عالی زرند 117508

169,874 1,500 29,771 0 0 0 55,120 83,483 دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوري پیشرفته کرمان 117510

169,874 1,500 29,771 0 0 0 55,120 83,483 دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوري پیشرفته کرمان 117510

268,375 0 35,000 0 0 0 73,375 160,000 دانشگاه جیرفت 117511

268,375 0 35,000 0 0 0 73,375 160,000 دانشگاه جیرفت 117511

1,591,535 8,165 331,001 0 0 0 544,036 708,333 دانشگاه رازي 118000

1,532,758 4,819 312,527 0 0 0 517,679 697,733 دانشگاه رازي 118000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

26,719 1,335 8,304 0 0 0 12,380 4,700 مهندسی اسالم آباد غربدانشگاه رازي - آموزشکده فنی و  118200

18,758 1,395 6,550 0 0 0 8,613 2,200 و حسابداري جوانروددانشگاه رازي- دانشکده مدیریت  118201

13,300 616 3,620 0 0 0 5,364 3,700 سنقردانشگاه رازي- دانشکده کشاورزي  118300

1,197,873 43,203 186,558 0 0 0 278,912 689,200 دانشگاه کردستان 118100

1,181,989 42,731 186,558 0 0 0 263,500 689,200 دانشگاه کردستان 118100

9,284 472 0 0 0 0 8,812 0 و مهندسی و علوم پایه بیجاردانشگاه کردستان- دانشکده فنی  118103

6,600 0 0 0 0 0 6,600 0 پژوهشکده کردستان شناسی 118104

1,570,025 8,656 362,525 0 0 0 300,933 897,911 دانشگاه عالمه طباطبایی 118500

27,000 0 4,747 0 0 0 13,856 8,397 پژوهشکده  اقتصاد 110036

1,543,025 8,656 357,778 0 0 0 287,077 889,514 دانشگاه عالمه طباطبایی 118500

1,695,249 0 249,515 0 0 0 501,159 944,575 دانشگاه سیستان و بلوچستان 119000

1,667,952 0 245,531 0 0 0 485,415 937,006 دانشگاه سیستان و بلوچستان 119000

27,297 0 3,984 0 0 0 15,744 7,569 دانشگاه سیستان و بلوچستان- 
دانشکده صنعت و معدن خاش 119005

266,014 1,820 18,183 781 0 5,460 188,004 51,766 مجتمع آموزش عالی سراوان 119002

266,014 1,820 18,183 781 0 5,460 188,004 51,766 مجتمع آموزش عالی سراوان 119002

427,245 960 70,247 0 0 0 229,551 126,487 دانشگاه والیت 119003

427,245 960 70,247 0 0 0 229,551 126,487 دانشگاه والیت 119003

1,400,802 7,984 206,508 0 0 0 595,905 590,405 دانشگاه زابل 119100
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,221,802 5,000 198,406 0 0 0 463,313 555,083 دانشگاه زابل 119100

139,000 2,984 7,149 0 0 0 98,627 30,240 دانشگاه زابل-پژوهشکده 
کشاورزي 119101

33,000 0 953 0 0 0 26,965 5,082 دانشگاه زابل-پژوهشکده بین 
المللی هامون 119103

7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 خاصدانشگاه زابل-پژوهشکده دامهاي  119105

384,212 176 51,212 0 0 0 170,430 162,394 چابهاردانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی  119200

384,212 176 51,212 0 0 0 170,430 162,394 چابهاردانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی  119200

1,327,861 3,020 199,832 0 0 64 432,193 692,752 دانشگاه مازندران 119500

1,277,983 1,694 195,465 0 0 64 398,373 682,387 دانشگاه مازندران 119500

49,878 1,326 4,367 0 0 0 33,820 10,365
دانشگاه مازندران- دانشکده 
میراث فرهنگی و گردشگري 

نوشهر
119506

566,494 0 110,860 0 0 0 185,443 270,191 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی ساري 119503

513,494 0 107,295 0 0 0 149,539 256,660 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی ساري 119503

53,000 0 3,565 0 0 0 35,904 13,531

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی ساري -پژوهشکده ژنتیک 

و زیست فناوري کشاورزي 
طبرستان

119504

82,167 0 8,764 0 0 0 21,689 51,714 دانشگاه تخصصی فناوري هاي 
نوین آمل 119505

82,167 0 8,764 0 0 0 21,689 51,714 دانشگاه تخصصی فناوري هاي 
نوین آمل 119505

596,265 15,000 98,700 0 0 0 108,565 374,000 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 119510
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

596,265 15,000 98,700 0 0 0 108,565 374,000 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 119510

1,497,060 34,115 296,303 0 0 0 420,218 746,424 دانشگاه یزد 119600

1,491,060 34,015 296,303 0 0 0 414,363 746,379 دانشگاه یزد 119600

6,000 100 0 0 0 0 5,855 45 یزدمرکز تحقیقات بین المللی بادگیر  119610

155,122 5,000 19,000 0 0 125 42,500 88,497 دانشگاه میبد 119604

155,122 5,000 19,000 0 0 125 42,500 88,497 دانشگاه میبد 119604

196,587 3,255 15,955 0 0 0 87,707 89,670 دانشگاه اردکان 119606

196,587 3,255 15,955 0 0 0 87,707 89,670 دانشگاه اردکان 119606

499,687 1,000 56,603 0 0 0 253,409 188,675 دانشگاه هنر 119700

499,687 1,000 56,603 0 0 0 253,409 188,675 دانشگاه هنر 119700

1,696,271 0 217,079 0 0 0 755,597 723,595 دانشگاه خوارزمی 120000

1,696,271 0 217,079 0 0 0 755,597 723,595 دانشگاه خوارزمی 120000

1,035,405 0 157,854 0 0 0 390,037 487,514 دانشگاه کاشان 120002

913,931 0 145,636 0 0 0 288,295 480,000 دانشگاه کاشان 120002

52,024 0 8,600 0 0 0 39,204 4,220
دانشگاه کاشان- دانشکده منابع 
طبیعی و علوم زمین آران و 

بیدگل
120003

40,450 0 3,618 0 0 0 33,538 3,294 دانشگاه کاشان - پردیس خواهران 120013

29,000 0 0 0 0 0 29,000 0 فناوري نودانشگاه کاشان-پژوهشکده علوم و  120015

763,334 0 103,415 0 0 0 203,147 456,772 دانشگاه اراك 120004

763,334 0 103,415 0 0 0 203,147 456,772 دانشگاه اراك 120004
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

81,200 2,198 9,438 0 0 0 39,185 30,379 پسران)1مرکز آموزش عالی محالت (ویژه  120005

81,200 2,198 9,438 0 0 0 39,185 30,379 پسران)1مرکز آموزش عالی محالت (ویژه  120005

752,244 5,000 107,155 0 0 0 230,543 409,546 دانشگاه حکیم سبزواري 120006

752,244 5,000 107,155 0 0 0 230,543 409,546 دانشگاه حکیم سبزواري 120006

791,726 0 136,719 0 0 0 214,834 440,173 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 120007

791,726 0 136,719 0 0 0 214,834 440,173 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 120007

1,090,909 6,000 177,000 0 0 0 173,170 734,739 دانشگاه شاهد 120100

1,041,109 6,000 176,000 0 0 0 131,320 727,789 دانشگاه شاهد 120100

18,000 0 500 0 0 0 13,750 3,750 دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی 120101

24,800 0 500 0 0 0 22,300 2,000 دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات 
تنظیم پاسخ هاي ایمنی 120102

7,000 0 0 0 0 0 5,800 1,200 دانشگاه شاهد-مرکز کارآزمایی 
بالینی طب سنتی 120103

1,124,991 20,512 204,074 0 0 0 317,585 582,820 طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  120300

1,124,991 20,512 204,074 0 0 0 317,585 582,820 طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  120300

506,772 0 67,000 0 0 900 137,312 301,560 دانشگاه دامغان 120400

506,772 0 67,000 0 0 900 137,312 301,560 دانشگاه دامغان 120400

2,894,777 158,514 607,393 3,250 0 0 451,778 1,673,842 دانشگاه تربیت مدرس 121000

2,755,037 128,514 595,793 0 0 0 375,695 1,655,035 دانشگاه تربیت مدرس 121000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

89,000 30,000 6,600 3,250 0 0 46,650 2,500 دانشگاه تربیت مدرس-  پارك 
علم و فن آوري 121009

34,340 0 5,000 0 0 0 13,446 15,894 بین المللدانشگاه تربیت مدرس-واحدهاي  121010

7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 دانشگاه تربیت مدرس- مرکز 
مطالعات حقوقی 121011

9,400 0 0 0 0 0 8,987 413 دانشگاه تربیت مدرس - مرکز 
مطالعات مدیریت 121012

2,054,586 16,758 295,544 0 0 0 715,789 1,026,495 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 122000

2,017,196 13,773 290,910 0 0 0 699,426 1,013,087 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 122000

23,000 1,985 2,444 0 0 0 8,748 9,823 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 
پژوهشکده فناوریهاي نو 122002

14,390 1,000 2,190 0 0 0 7,615 3,585 مهندسی گرمساردانشگاه امیرکبیر- دانشکده فنی و  122007

266,432 27,308 22,420 0 0 0 88,615 128,089 دانشگاه تفرش 122001

266,432 27,308 22,420 0 0 0 88,615 128,089 دانشگاه تفرش 122001

1,935,734 4,617 228,602 1,000 0 0 546,748 1,154,767 دانشگاه ارومیه 122500

1,865,483 4,417 222,526 500 0 0 525,260 1,112,780 دانشگاه ارومیه 122500

42,500 200 3,294 500 0 0 17,629 20,877 دانشگاه ارومیه - پژوهشکده 
مطالعات دریاچه ارومیه 122501

27,751 0 2,782 0 0 0 3,859 21,110 دانشگاه ارومیه- دانشکده فنی و 
مهندسی خوي 122507

34,840 660 3,521 0 0 0 6,380 24,279 مرکز آموزش عالی شهید باکري 
میان دوآب 122508

34,840 660 3,521 0 0 0 6,380 24,279 مرکز آموزش عالی شهید باکري 
میاندوآب 122508

50 0 0 0 0 0 50 0 مرکز آموزش عالی بوکان 122509
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

50 0 0 0 0 0 50 0 مرکز آموزش عالی بوکان 122509

617,091 0 105,914 0 0 0 158,129 353,048 دانشگاه ایالم 122600

617,091 0 105,914 0 0 0 158,129 353,048 دانشگاه ایالم 122600

636,762 18,358 90,501 0 0 0 236,206 291,697 دانشگاه صنعتی سهند 122700

611,951 18,358 85,501 0 0 0 220,395 287,697 دانشگاه صنعتی سهند 122700

24,811 0 5,000 0 0 0 15,811 4,000 فنی ورزقاندانشگاه صنعتی سهند-آموزشکده  122702

652,808 1,332 38,866 0 0 633 227,348 384,629 دانشگاه هرمزگان 122800

23,617 0 0 0 0 0 23,617 0 دانشگاه هرمزگان - مجتمع 
آموزش عالی میناب 114750

629,191 1,332 38,866 0 0 633 203,731 384,629 دانشگاه هرمزگان 122800

354,605 0 25,000 0 0 0 239,605 90,000 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 122900

354,605 0 25,000 0 0 0 239,605 90,000 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 122900

1,814,636 15,753 183,879 0 0 0 812,475 802,529 دانشگاه علم و صنعت ایران 123000

1,793,351 15,599 182,683 0 0 0 798,540 796,529 دانشگاه علم و صنعت ایران 123000

21,285 154 1,196 0 0 0 13,935 6,000 دانشگاه علم و صنعت نور 123008

150,720 0 29,497 0 0 0 45,491 75,732 دانشگاه صنعتی اراك 123006

150,720 0 29,497 0 0 0 45,491 75,732 دانشگاه صنعتی اراك 123006

167,581 0 42,150 0 0 0 67,547 57,884 دانشگاه علم و فناوري 
مازندران(بهشهر) 123007

167,581 0 42,150 0 0 0 67,547 57,884 دانشگاه علم و فناوري 
مازندران(بهشهر) 123007

1,341,085 22,000 256,323 7,264 0 0 400,993 654,505 دانشگاه بیرجند 123100
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,265,093 19,364 243,311 6,563 0 0 360,114 635,741 دانشگاه بیرجند 123100

5,272 0 272 0 0 0 2,974 2,026 دانشگاه بیرجند- آموزشکده 
کشاورزي سربیشه 123103

27,118 409 3,938 201 0 0 17,016 5,554 دانشگاه بیرجند- آموزشکده 
کشاورزي سرایان 123104

43,602 2,227 8,802 500 0 0 20,889 11,184 دانشگاه فنی و مهندسی فردوس 123150

112,278 10,844 10,986 0 0 0 63,793 26,655 دانشگاه بزرگمهر قائنات 123101

112,278 10,844 10,986 0 0 0 63,793 26,655 دانشگاه بزرگمهر قائنات 123101

169,134 0 73,004 0 0 0 26,045 70,085 دانشگاه صنعتی بیرجند 123102

169,134 0 73,004 0 0 0 26,045 70,085 دانشگاه صنعتی بیرجند 123102

843,713 37,399 152,625 0 0 5,000 180,440 468,249 دانشگاه یاسوج 123200

754,808 36,164 134,501 0 0 5,000 130,955 448,188 دانشگاه یاسوج 123200

52,596 512 12,824 0 0 0 24,849 14,411 مجتمع دانشگاهی گچساران 123202

36,309 723 5,300 0 0 0 24,636 5,650 دانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و 
مهندسی چرام 123203

355,862 6,300 31,606 0 0 0 142,352 175,604 دانشگاه بجنورد 123300

355,862 6,300 31,606 0 0 0 142,352 175,604 دانشگاه بجنورد 123300

121,432 2,658 28,836 0 0 0 39,605 50,333 مجتمع آموزش عالی فنی و 
مهندسی اسفراین 123302

121,432 2,658 28,836 0 0 0 39,605 50,333 مجتمع آموزش عالی فنی و 
مهندسی اسفراین 123302

54,421 0 10,775 0 0 0 8,238 35,408 دانشکده کشاورزي شیروان 123305

54,421 0 10,775 0 0 0 8,238 35,408 دانشکده کشاورزي شیروان 123305
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

10,749,618 613 1,298,105 0 0 0 1,302,007 8,148,893
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - 

بهداشت و درمان
123700

4,890,998 0 671,743 0 0 0 0 4,219,255
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - 

بهداشت و درمان
123700

219,800 14 18,551 0 0 0 104,574 96,661
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - مراکز 

تحقیقاتی
123702

26,900 40 3,305 0 0 0 10,695 12,860

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی  تهران- مرکز 
تحقیقات علوم و تکنولوژي در 

پزشکی

123703

19,900 0 3,529 0 0 0 2,121 14,250

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 
تحقیقات ایمونولوژي ، آسم و 

آلرژي

123704

4,359,939 0 456,500 0 0 0 733,732 3,169,707
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123707

99,550 65 7,936 0 0 0 67,701 23,848

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران -  

پژوهشکده بیماري هاي گوارش و 
کبد

123709

92,700 39 10,093 0 0 0 41,455 41,113

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - 

پژوهشکده آنکو لوژي،هماتولوژي 
و سل تراپی

123710

182,600 0 21,763 0 0 0 78,750 82,087
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - 

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
123711
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

26,600 65 2,056 0 0 0 8,854 15,625 دانشگاه علوم پزشکی تهران - 
مرکز تحقیقات پوست و جذام 123712

106,508 0 0 0 0 0 106,508 0 قلب وعروق تهرانمرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی  123713

418,023 0 73,084 0 0 0 0 344,939
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - 
بیمارستان دکترشریعتی

123714

17,900 13 3,377 0 0 0 4,519 9,991
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 
تحقیقات علوم دارویی کشور

123715

44,500 0 3,046 0 0 0 27,772 13,682
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 

تحقیقات تروما
123716

16,700 0 0 0 0 0 16,700 0
دانشگاه علوم پزشکی و 

بهداشتی،درمانی تهران- پارك 
علم و فناوري

123726

26,900 25 2,162 0 0 0 12,922 11,791
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - 
پژوهشکده محیط زیست

123727

29,000 0 3,938 0 0 0 2,000 23,062
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران 
-پژوهشکده علوم دندان پزشکی

123728

67,200 195 7,652 0 0 0 26,288 33,065
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران 
-پژوهشکده بازتوانی عصبی

123729

6,700 0 958 0 0 0 1,855 3,887
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی تهران- مرکز 
تحقیقات گیاهان دارویی

123735

13,400 0 2,207 0 0 0 5,913 5,280
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 

روانپزشکی
123740
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

26,900 26 1,918 0 0 0 10,140 14,816
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران -مرکز 

تحقیقات سرطان
123741

18,400 0 1,597 0 0 0 13,028 3,775
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران -مرکز 

تحقیقات نانو فنآوري
124310

38,500 131 2,690 0 0 0 26,480 9,199

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - مرکز 
تحقیقات پوست و سلول هاي 

بنیادي

124415

1,908,445 14,600 230,015 0 0 0 263,157 1,400,673
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی کاشان - 

بهداشت و درمان
123701

1,227,739 12,100 112,139 0 0 0 129,400 974,100
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی کاشان - 

بهداشت و درمان
123701

680,706 2,500 117,876 0 0 0 133,757 426,573
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی کاشان- اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123708

2,276,543 0 316,217 0 0 0 63,624 1,896,702
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان قم - 

بهداشت و درمان
123706

455,489 0 40,500 0 0 0 63,624 351,365
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان قم - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

120200

1,821,054 0 275,717 0 0 0 0 1,545,337
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان قم - 

بهداشت و درمان
123706

9,443,003 0 1,052,272 0 0 0 786,596 7,604,135
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 

بهداشت و درمان
123800
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

33,000 0 7,054 0 0 0 12,149 13,797
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ،درمانی شهید بهشتی- 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب

113645

4,701,750 0 440,034 0 0 0 0 4,261,716
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 

بهداشت و درمان
123800

72,600 0 6,943 0 0 0 42,024 23,633
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- پژوهشکده گوارش و کبد

123803

116,300 0 14,522 0 0 0 16,971 84,807
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - 

انستیتو تغذیه
123804

172,000 0 17,009 0 0 0 12,000 142,991 سل و بیماریهاي ریوي-پژوهشمرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی  123805

11,500 0 781 0 0 0 4,136 6,583 دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی - مرکز تحقیقات پوست 123806

133,600 0 9,467 0 0 0 80,614 43,519
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- پژوهشکده غدد درون ریز

123807

3,714,727 0 447,546 0 0 0 543,839 2,723,342
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

123808

17,900 0 820 0 0 0 11,176 5,904
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی - مرکز تحقیقات اورولوژي 
(کلیه و مجاري ادرار)1

123811

15,500 0 1,227 0 0 0 7,875 6,398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - 

مرکز تحقیقات چشم
123812

7,200 0 740 0 0 0 2,610 3,850
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
پژوهشکده علوم دندان پزشکی

123813
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

299,055 0 78,306 0 0 0 0 220,749

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 
سل و بیماریهاي ریوي 

(بیمارستان مسیح دانشوري) - 
درمان

123820

95,671 0 26,457 0 0 0 11,671 57,543

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 
سل و بیماریهاي ریوي 

(بیمارستان مسیح دانشوري)- 
اجراي برنامه هاي آموزشی

123823

13,500 0 365 0 0 0 9,201 3,934
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
پژوهشکده سالمت کودکان

123826

13,500 0 402 0 0 0 10,727 2,371
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی-  

مرکز تحقیقات سرطان
123827

13,500 0 275 0 0 0 11,847 1,378

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - 
مرکز تحقیقات بهداشت باروري و 

ناباروري

123828

11,700 0 324 0 0 0 9,756 1,620

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
مرکز تحقیقات کاربردي لیزر در 

علوم پزشکی

123829

2,945,548 22,000 507,797 0 0 0 66,195 2,349,556
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی قزوین - 

بهداشت و درمان
123801

2,215,319 0 421,535 0 0 0 0 1,793,784
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی قزوین - 

بهداشت و درمان
123801

730,229 22,000 86,262 0 0 0 66,195 555,772 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 123809
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

3,120,719 0 424,454 0 0 829 111,408 2,584,028
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان مرکزي - 

بهداشت و درمان
123802

2,367,967 0 356,611 0 0 0 0 2,011,356
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان مرکزي - 

بهداشت و درمان
123802

746,908 0 67,843 0 0 829 106,724 571,512
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی اراك - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123810

191 0 0 0 0 0 191 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اراك - دانشکده 

پیراپزشکی محالت
123818

5,653 0 0 0 0 0 4,493 1,160
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اراك - دانشکده 

پیراپزشکی شازند
123819

647,729 1,821 68,228 0 0 0 27,700 549,980
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و 

درمان
123822

80,852 1,821 8,534 0 0 0 27,700 42,797
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123821

566,877 0 59,694 0 0 0 0 507,183
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و 

درمان
123822

314,587 300 42,882 0 0 0 23,085 248,320
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی خمین-بهداشت 

و درمان
123824

256,326 300 35,391 0 0 0 2,718 217,917
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی خمین-بهداشت 

و درمان
123824
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

58,261 0 7,491 0 0 0 20,367 30,403
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی خمین-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123825

4,978,297 66,827 1,196,767 1,456 0 4,000 592,080 3,117,167
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان همدان 

- بهداشت و درمان
123900

3,567,503 58,056 1,057,013 0 0 0 398,234 2,054,200
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان همدان 

- بهداشت و درمان
123900

1,370,346 7,171 129,554 1,456 0 4,000 183,296 1,044,869
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی همدان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123901

40,448 1,600 10,200 0 0 0 10,550 18,098
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی همدان - 
دانشکده پیراپزشکی نهاوند

123904

370,954 4,025 53,908 0 0 0 97,453 215,568
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسدآباد- 

بهداشت و درمان
123902

294,498 200 42,440 0 0 0 69,930 181,928
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسدآباد- 

بهداشت و درمان
123902

76,456 3,825 11,468 0 0 0 27,523 33,640
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجراي 

برنامه هاي آموزشی
123903

11,250,310 131,314 1,530,437 80,000 0 12,219 753,043 8,743,297
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان فارس - 

بهداشت و درمان
124000

8,221,985 96,155 1,208,681 0 0 12,219 282,250 6,622,680
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان فارس - 

بهداشت و درمان
124000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

2,519,657 27,309 297,000 0 0 0 217,691 1,977,657
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی شیراز - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124008

141,000 0 8,990 0 0 0 53,985 78,025
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ،درمانی شیراز - 
پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز

124016

100,000 0 0 0 0 0 100,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شیراز- مرکز 

پیوند بوعلی سینا
124023

43,733 2,090 4,512 0 0 0 13,668 23,463
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پیراپزشکی استهبان

124121

23,902 1,405 3,726 0 0 0 8,730 10,041
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پیراپزشکی ممسنی

124122

18,307 1,247 2,737 0 0 0 6,429 7,894
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پرستاري آباده

124123

22,177 661 3,791 0 0 0 9,212 8,513
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پرستاري المرد

124124

12,567 950 500 0 0 0 6,550 4,567
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پیراپزشکی داراب

124131

105,925 0 0 80,000 0 0 25,925 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ،درمانی شیراز - کمک 

به پیوند کبد و اعضا
125902

41,057 1,497 500 0 0 0 28,603 10,457
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی فارس-مرکز 

پیوند و ترمیم اعضا
125903
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

3,632,840 65,030 547,141 0 0 11,958 426,320 2,582,391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان بوشهر - 

بهداشت و درمان
124004

3,066,042 45,820 459,136 0 0 1,500 333,065 2,226,521
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان بوشهر - 

بهداشت و درمان
124004

566,798 19,210 88,005 0 0 10,458 93,255 355,870
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی بوشهر - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124009

3,193,243 0 179,198 0 0 0 93,009 2,921,036

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

کهکیلویه و بویراحمد - بهداشت و 
درمان

124010

2,657,812 0 114,500 0 0 0 5,000 2,538,312

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

کهکیلویه و بویراحمد - بهداشت و 
درمان

124010

522,447 0 64,698 0 0 0 75,025 382,724
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124013

6,700 0 0 0 0 0 6,700 0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 
کهکیلویه و بویراحمد -مرکز 
تحقیقات گیاهان دارویی

124025

6,284 0 0 0 0 0 6,284 0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 
کهکیلویه و بویراحمد -مرکز 
آموزش سالمت گچساران

124026

1,010,761 2,700 135,286 0 0 1,000 170,563 701,212
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی فسا - بهداشت 

و درمان
124011
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

703,708 2,000 94,100 0 0 1,000 87,462 519,146
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی فسا - بهداشت 

و درمان
124011

307,053 700 41,186 0 0 0 83,101 182,066 دانشگاه علوم پزشکی فسا - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 124014

1,014,239 800 63,000 0 0 0 280,994 669,445
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمان جهرم - 

بهداشت و درمان
124012

759,238 0 33,230 0 0 0 258,939 467,069
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمان جهرم - 

بهداشت و درمان
124012

255,001 800 29,770 0 0 0 22,055 202,376 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 124015

10,564,168 0 967,220 0 0 0 112,464 9,484,484
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان خراسان 

- بهداشت و درمان
124100

8,088,634 0 654,834 0 0 0 0 7,433,800
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان خراسان 

- بهداشت و درمان
124100

2,353,709 0 297,456 0 0 0 39,099 2,017,154
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی مشهد - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124106

52,600 0 10,300 0 0 0 8,770 33,530 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 
پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد 124110

53,250 0 3,250 0 0 0 50,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان خراسان 
- مجتمع عالی سالمت کاشمر

124132

15,975 0 1,380 0 0 0 14,595 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی  مشهد-مرکز 

آموزش عالی خواف
124133
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

3,523,198 18,998 257,482 0 0 0 231,797 3,014,921
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی بیرجند - 

بهداشت و درمان
124101

2,789,224 16,998 218,810 0 0 0 88,967 2,464,449
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی بیرجند - 

بهداشت و درمان
124101

690,241 0 35,752 0 0 0 120,243 534,246 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 124107

43,733 2,000 2,920 0 0 0 22,587 16,226
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بیرجند - 
دانشکده پیراپزشکی فردوس

124120

798,181 0 140,938 0 0 0 9,947 647,296
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- 

بهداشت و درمان
124102

672,008 0 120,961 0 0 0 0 551,047
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- 

بهداشت و درمان
124102

126,173 0 19,977 0 0 0 9,947 96,249
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

124103

844,372 0 53,981 0 0 0 48,585 741,806
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی گناباد - 

بهداشت و درمان
124104

536,589 0 35,631 0 0 0 32,205 468,753
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی گناباد - 

بهداشت و درمان
124104

307,783 0 18,350 0 0 0 16,380 273,053 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 124108

1,810,547 0 106,273 0 0 0 97,000 1,607,274
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی سبزوار - 

بهداشت و درمان
124105
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,399,004 0 75,081 0 0 0 0 1,323,923
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی سبزوار - 

بهداشت و درمان
124105

411,543 0 31,192 0 0 0 97,000 283,351 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 124109

2,326,361 535 173,510 0 0 1,230 184,941 1,966,145
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خراسان 
شمالی-بهداشت و درمان

124111

1,978,609 535 137,133 0 0 1,230 104,444 1,735,267
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خراسان 
شمالی-بهداشت و درمان

124111

334,185 0 36,377 0 0 0 66,930 230,878
دانشگاه علوم پزشکی 

بجنورد-اجراي برنامه هاي 
آموزشی

124114

13,567 0 0 0 0 0 13,567 0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خراسان 
شمالی- مجتمع عالی سالمت 

شیروان

124130

1,031,207 6,182 153,176 0 0 0 66,284 805,565
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی نیشابور- 

بهداشت و درمان
124115

918,972 6,040 127,871 0 0 0 49,256 735,805
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی نیشابور- 

بهداشت و درمان
124115

112,235 142 25,305 0 0 0 17,028 69,760
دانشکده علوم پزشکی  و خدمات 
بهداشتی ، درمانی نیشابور- 
اجراي برنامه هاي آموزشی

124116

374,266 0 49,538 0 0 0 26,679 298,049
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسفراین- 

بهداشت و درمان
124117

 231

جدول 7-1 - اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی اصلی و زیر مجموعه بر حسب فصول هزینه  (هزینه عمومی و متفرقه) 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

324,421 0 42,954 0 0 0 13,162 268,305
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسفراین- 

بهداشت و درمان
124117

49,845 0 6,584 0 0 0 13,517 29,744
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسفراین- اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124118

421,639 0 63,961 0 0 0 13,426 344,252 دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام-بهداشت و درمان 124126

43,733 0 5,716 0 0 0 13,426 24,591 دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام-اجراي برنامه هاي آموزشی 124119

377,906 0 58,245 0 0 0 0 319,661 دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام-بهداشت و درمان 124126

9,200,576 0 1,796,213 0 0 0 392,951 7,011,412

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - بهداشت و 
درمان

124200

6,768,895 0 1,249,000 0 0 0 173,354 5,346,541

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - بهداشت و 
درمان

124200

2,206,582 0 504,247 0 0 0 160,000 1,542,335
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،  درمانی تبریز - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124202

36,000 0 3,680 0 0 0 11,888 20,432
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز 
تحقیقات علوم کاربردي دارویی

124203

82,049 0 22,403 0 0 0 18,770 40,876
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تبریز- دانشکده 
مدیریت خدمات سالمت تبریز

124210
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

71,300 0 14,406 0 0 0 8,680 48,214

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - پژوهشگاه ربع 
رشیدي

124211

13,400 0 554 0 0 0 10,044 2,802

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - مرکز تحقیقات 
گوارش و کبد

124215

10,650 0 1,109 0 0 0 3,162 6,379

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - مرکز ملی 
آموزش مدیریت سالمت

124216

11,700 0 814 0 0 0 7,053 3,833

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - پژ.هشکده 
سالمندي

124217

639,608 3,750 110,000 0 0 0 45,175 480,683
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت 

و درمان
124201

517,858 500 100,000 0 0 0 4,500 412,858
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت 

و درمان
124201

121,750 3,250 10,000 0 0 0 40,675 67,825
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی مراغه - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124204

297,542 2,930 47,507 0 0 0 3,082 244,023
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت 

و درمان
124212

275,510 0 42,827 0 0 0 0 232,683
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت 

و درمان
124212
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

22,032 2,930 4,680 0 0 0 3,082 11,340
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124213

7,793,526 3,706 1,176,083 0 0 0 713,088 5,900,649
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت 

و درمان
124300

17,800 0 1,367 0 0 0 7,340 9,093

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران -  مرکز 
تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و 

گردن

113646

24,900 0 2,776 0 0 0 14,452 7,672

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ،درمانی ایران - موسسه 
مطالعات تاریخ پزشکی،طب 

اسالمی و مکمل

113647

4,596,783 706 716,315 0 0 0 203,053 3,676,709
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت 

و درمان
124300

2,647,843 3,000 386,885 0 0 0 437,443 1,820,515
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124303

13,400 0 0 0 0 0 13,400 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - مرکز 

سلولی ملکولی
124311

19,400 0 0 0 0 0 19,400 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - پارك 

علم و فنآوري
124312

13,400 0 400 0 0 0 8,000 5,000

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران -  مرکز 
تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد 

سالمت

124313
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - 
پژوهشکده سالمت حواس 

پنجگانه

124314

300,000 0 45,964 0 0 0 0 254,036
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - 

بیمارستان فیروزگر
124315

150,000 0 22,376 0 0 0 0 127,624
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - 
بیمارستان هاشمی نژاد

124316

742,821 3,381 134,361 0 0 0 62,784 542,295
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 

درمانی قلب و عروق شهید رجائی 
- بهداشت و درمان

124302

33,800 3,381 3,379 0 0 0 27,040 0
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 
درمانی قلب و عروق شهید 
رجایی- مراکز تحقیقاتی

123730

548,450 0 109,690 0 0 0 32,289 406,471
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 

درمانی قلب و عروق شهید رجائی 
- بهداشت و درمان

124302

160,571 0 21,292 0 0 0 3,455 135,824
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 
درمانی قلب و عروق شهید 

رجائی-اجراي برنامه هاي آموزشی
124304

3,099,438 90,620 359,992 0 0 0 639,455 2,009,371
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت 

و درمان
124305

2,661,628 39,780 330,212 0 0 0 511,854 1,779,782
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت 

و درمان
124305

437,810 50,840 29,780 0 0 0 127,601 229,589
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی کرج - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124306
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

9,949,117 8,521 1,309,920 0 0 0 244,973 8,385,703
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان اصفهان 

- بهداشت و درمان
124400

7,338,737 0 864,551 0 0 0 0 6,474,186
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان اصفهان 

- بهداشت و درمان
124400

34,500 576 1,718 0 0 0 17,874 14,332
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
- پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان

124406

2,535,180 7,000 440,581 0 0 0 216,035 1,871,564
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی  اصفهان - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

124407

40,700 945 3,070 0 0 0 11,064 25,621 مرکز تحقیقات قلب و عروق 
اصفهان 124414

4,395,727 27,329 363,274 0 0 0 72,822 3,932,302
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان کردستان 

- بهداشت و درمان
124402

3,798,313 0 299,175 0 0 0 0 3,499,138
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان کردستان 

- بهداشت و درمان
124402

597,414 27,329 64,099 0 0 0 72,822 433,164
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سنندج - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124408

4,915,768 45,941 738,283 0 0 0 98,313 4,033,231
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان لرستان - 

بهداشت و درمان
124410

725,228 40,615 100,691 0 0 0 33,807 550,115
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی خرم آباد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

124409

 236

جدول 7-1 - اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی اصلی و زیر مجموعه بر حسب فصول هزینه  (هزینه عمومی و متفرقه) 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

4,147,818 0 633,512 0 0 0 45,469 3,468,837
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان لرستان - 

بهداشت و درمان
124410

42,722 5,326 4,080 0 0 0 19,037 14,279
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی خرم آباد - 
دانشکده پرستاري پلدختر

124416

2,493,073 10,000 322,830 0 0 0 230,000 1,930,243
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان ایالم - 

بهداشت و درمان
124420

1,930,243 0 300,000 0 0 0 0 1,630,243
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان ایالم - 

بهداشت و درمان
124420

562,830 10,000 22,830 0 0 0 230,000 300,000
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایالم - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124430

7,897,517 290 1,096,581 3,000 0 10,000 305,320 6,482,326
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جندي شاپور 

اهواز - بهداشت و درمان
124500

6,087,490 0 752,727 0 0 0 0 5,334,763
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جندي شاپور 

اهواز - بهداشت و درمان
124500

1,760,927 0 343,494 3,000 0 10,000 266,161 1,138,272
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اهواز - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124510

49,100 290 360 0 0 0 39,159 9,291

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی جندي شاپور 
اهواز -پژوهشگاه علوم پزشکی 

اهواز

124511

1,523,457 12,185 220,216 0 0 0 60,619 1,230,437
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی دزفول- 

بهداشت و درمان
124502
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,336,120 2,100 194,946 0 0 0 27,879 1,111,195
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی دزفول- 

بهداشت و درمان
124502

187,337 10,085 25,270 0 0 0 32,740 119,242
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی دزفول - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124503

2,078,803 53,528 355,713 0 0 0 222,922 1,446,640
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت 

و درمان
124504

1,894,722 38,040 320,199 0 0 0 213,169 1,323,314
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت 

و درمان
124504

184,081 15,488 35,514 0 0 0 9,753 123,326
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی آبادان- اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124505

419,510 462 90,607 0 0 0 29,847 298,594
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی  
شوشتر-بهداشت و درمان

124512

388,257 0 88,043 0 0 0 14,247 285,967
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی  
شوشتر-بهداشت و درمان

124512

31,253 462 2,564 0 0 0 15,600 12,627
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی شوشتر-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124513

7,336,168 57,570 1,058,351 0 0 0 67,381 6,152,866
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان گیالن - 

بهداشت و درمان
124600

5,959,976 0 747,576 0 0 0 0 5,212,400
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان گیالن - 

بهداشت و درمان
124600
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,309,542 56,570 297,313 0 0 0 49,487 906,172
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی رشت - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124610

13,400 1,000 345 0 0 0 7,037 5,018
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان گیالن - 

مرکز تحقیقات تروما
124611

53,250 0 13,117 0 0 0 10,857 29,276

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان گیالن - 
دانشکده پرستاري،مامایی و 

پیراپزشکی لنگرود

124612

5,049,209 68,935 1,041,283 0 0 200 1,683,142 2,255,649
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان کرمان - 

بهداشت و درمان
124700

3,632,869 67,878 677,155 0 0 0 1,453,722 1,434,114
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان کرمان - 

بهداشت و درمان
124700

1,374,990 0 363,200 0 0 200 205,704 805,886
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی کرمان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124702

39,000 1,057 928 0 0 0 21,366 15,649
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی کرمان - 
پژوهشگاه علوم پزشکی کرمان

124704

2,350 0 0 0 0 0 2,350 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان کرمان - 

پژوهشکده آینده پژوهی
124711

1,574,088 27,300 148,185 0 0 1,700 219,524 1,177,379
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی رفسنجان - 

بهداشت و درمان
124701

1,088,388 7,300 103,300 0 0 1,700 145,609 830,479
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی رفسنجان - 

بهداشت و درمان
124701
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

485,700 20,000 44,885 0 0 0 73,915 346,900 اجراي  برنامه هاي آموزشیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان -  124703

1,974,414 19,509 214,723 0 0 0 251,160 1,489,022
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی 
جیرفت-بهداشت و درمان

124706

176,243 1,909 28,166 0 0 0 34,476 111,692
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جیرفت - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

124705

1,798,171 17,600 186,557 0 0 0 216,684 1,377,330
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی 
جیرفت-بهداشت و درمان

124706

870,980 2,225 94,772 0 0 0 48,954 725,029
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و 

درمان
124707

723,493 2,225 82,330 0 0 0 17,419 621,519
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و 

درمان
124707

147,487 0 12,442 0 0 0 31,535 103,510
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بم - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124708

689,065 0 76,340 0 0 891 195,544 416,290
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سیرجان - 

بهداشت و درمان
124709

637,953 0 72,765 0 0 891 172,253 392,044
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سیرجان - 

بهداشت و درمان
124709

51,112 0 3,575 0 0 0 23,291 24,246
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سیرجان - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

124710
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

6,184,636 0 685,012 0 0 0 374,999 5,124,625
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 
کرمانشاه - بهداشت و درمان

124800

4,984,223 0 548,698 0 0 0 0 4,435,525
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 
کرمانشاه - بهداشت و درمان

124800

1,200,413 0 136,314 0 0 0 374,999 689,100
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی کرمانشاه - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

124810

8,143,325 15,200 726,700 0 0 0 173,200 7,228,225
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان مازندران 

- بهداشت و درمان
124900

6,302,445 0 578,000 0 0 0 0 5,724,445
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان مازندران 

- بهداشت و درمان
124900

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان مازندران 
- پژوهشکده هموگلوبینوپاتی

124905

11,700 0 0 0 0 0 11,700 0
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان مازندران 

- پژوهشکده  اعتیاد
124906

1,819,180 15,200 148,700 0 0 0 151,500 1,503,780
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساري - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124930

2,364,758 0 476,584 0 0 0 162,666 1,725,508
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت 

و درمان
124910

1,457,026 0 288,075 0 0 0 28,570 1,140,381
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت 

و درمان
124910
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

894,332 0 188,509 0 0 0 124,836 580,987
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بابل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124940

13,400 0 0 0 0 0 9,260 4,140
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بابل - 
پژوهشکده سالمت

124941

4,876,149 0 791,170 0 0 0 75,805 4,009,174
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان گلستان 

- بهداشت و درمان
124920

4,210,834 0 657,780 0 0 0 0 3,553,054
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان گلستان 

- بهداشت و درمان
124920

665,315 0 133,390 0 0 0 75,805 456,120
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی گرگان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124950

1,450,792 14,794 258,083 0 0 5,362 377,659 794,894 دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی 125000

1,003,377 12,473 159,592 0 0 4,153 312,060 515,099 دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی 125000

427,015 2,321 95,817 0 0 1,209 62,759 264,909
دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

125001

20,400 0 2,674 0 0 0 2,840 14,886
دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی - پژوهشگاه علوم 

بهزیستی و توانبخشی
125002

6,380,085 0 925,326 0 0 0 269,824 5,184,935

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

125100
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

5,347,031 0 845,530 0 0 0 0 4,501,501

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

125100

1,033,054 0 79,796 0 0 0 269,824 683,434
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ارومیه - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125101

698,997 0 60,985 0 0 0 57,474 580,538
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خوي-بهداشت 

و درمان
125110

658,704 0 60,000 0 0 0 50,000 548,704
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خوي-بهداشت 

و درمان
125110

40,293 0 985 0 0 0 7,474 31,834
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خوي-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125111

3,377,101 119,991 499,409 200 0 1,959 175,436 2,580,106

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

چهارمحال و بختیاري - بهداشت 
و درمان

125200

2,710,001 91,065 438,936 0 0 84 4,311 2,175,605

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

چهارمحال و بختیاري - بهداشت 
و درمان

125200

627,814 26,191 55,384 200 0 1,875 146,985 397,179
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهرکرد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

125201

39,286 2,735 5,089 0 0 0 24,140 7,322
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهرکرد - 
دانشکده پرستاري بروجن

125203
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

4,724,933 962 880,747 0 0 0 265,932 3,577,292
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
بهداشتی، درمانی استان 
هرمزگان- بهداشت و درمان

125300

3,943,898 962 810,424 0 0 0 81,260 3,051,252
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
بهداشتی، درمانی استان 
هرمزگان- بهداشت و درمان

125300

781,035 0 70,323 0 0 0 184,672 526,040
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بندرعباس - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

125301

3,792,024 720 367,562 0 0 0 417,597 3,006,145
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زاهدان - 

بهداشت و درمان
125400

2,838,594 0 275,000 0 0 0 200,000 2,363,594
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زاهدان - 

بهداشت و درمان
125400

907,322 0 76,832 0 0 0 202,343 628,147
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زاهدان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125401

46,108 720 15,730 0 0 0 15,254 14,404
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زاهدان- مجتمع 

آموزش سالمت خاش
125404

1,739,752 6,500 169,981 0 0 0 88,241 1,475,030
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی زابل _ 

بهداشت و درمان
125403

411,623 6,500 35,132 0 0 0 68,404 301,587
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زابل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125402

1,328,129 0 134,849 0 0 0 19,837 1,173,443
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی زابل _ 

بهداشت و درمان
125403
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

4,261,151 0 638,835 0 0 0 69,930 3,552,386

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان یزد 
،شهید صدوقی - بهداشت و 

درمان

125500

3,072,535 0 336,500 0 0 0 0 2,736,035

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان یزد 
،شهید صدوقی - بهداشت و 

درمان

125500

1,142,916 0 298,045 0 0 0 61,830 783,041
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی یزد - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125501

39,700 0 4,290 0 0 0 2,100 33,310 دانشگاه علوم پزشکی یزد - 
پژوهشگاه علوم پزشکی یزد 125502

6,000 0 0 0 0 0 6,000 0 دانشگاه علوم پزشکی یزد -مرکز 
تحقیقات سالمت و ایمنی غذا 125504

3,381,457 19,917 353,300 0 0 0 299,338 2,708,902
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان زنجان - 

بهداشت و درمان
125600

2,453,257 2,948 204,140 0 0 0 208,620 2,037,549
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان زنجان - 

بهداشت و درمان
125600

928,200 16,969 149,160 0 0 0 90,718 671,353
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زنجان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125601

1,821,587 3,750 231,025 0 0 0 479,581 1,107,231
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان سمنان - 

بهداشت و درمان
125700

1,131,114 0 99,465 0 0 0 390,669 640,980
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان سمنان - 

بهداشت و درمان
125700
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

573,223 3,500 98,062 0 0 0 50,023 421,638
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125701

34,171 0 8,700 0 0 0 12,271 13,200

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - 
دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

آرادان

125702

31,433 0 11,050 0 0 0 10,083 10,300
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - 
دانشکده پیراپزشکی سرخه

125703

7,913 0 2,100 0 0 0 2,600 3,213

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - 

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی آرادان

125704

43,733 250 11,648 0 0 0 13,935 17,900
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - 
دانشکده بهداشت دامغان

125705

3,777,178 23,094 257,670 7,800 0 5,140 367,432 3,116,042
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان اردبیل - 

بهداشت و درمان
125800

2,941,781 11,154 151,920 0 0 5,140 79,425 2,694,142
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان اردبیل - 

بهداشت و درمان
125800

835,397 11,940 105,750 7,800 0 0 288,007 421,900
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اردبیل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125801

304,950 5,116 51,890 0 0 128 8,886 238,930
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 
خلخال-بهداشت و درمان

125810

270,647 2,555 47,677 0 0 128 7,784 212,503
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 
خلخال-بهداشت و درمان

125810
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

34,303 2,561 4,213 0 0 0 1,102 26,427
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خلخال-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125811

1,303,711 4,142 219,272 0 0 0 149,134 931,163
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شاهرود - 

بهداشت و درمان
125900

880,381 2,442 136,406 0 0 0 75,083 666,450
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شاهرود - 

بهداشت و درمان
125900

416,630 1,700 82,866 0 0 0 67,351 264,713 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 125901

6,700 0 0 0 0 0 6,700 0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شاهرود - مرکز 
تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی 

در سالمت

125915

1,030,138 33,589 132,364 0 0 0 208,289 655,896
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی الرستان - 

بهداشت و درمان
125904

35,032 2,616 4,469 0 0 0 20,599 7,348
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی الرستان - 

دانشکده بهداشت اوز
124125

918,066 29,233 121,297 0 0 0 167,402 600,134
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی الرستان - 

بهداشت و درمان
125904

77,040 1,740 6,598 0 0 0 20,288 48,414
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی الرستان - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

125905

722,636 2,863 113,334 0 0 0 24,819 581,620
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بهبهان - 

بهداشت و درمان
125906

 247

جدول 7-1 - اعتبارات هزینه اي دستگاه هاي اجرایی اصلی و زیر مجموعه بر حسب فصول هزینه  (هزینه عمومی و متفرقه) 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

644,412 0 105,173 0 0 0 0 539,239
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بهبهان - 

بهداشت و درمان
125906

78,224 2,863 8,161 0 0 0 24,819 42,381
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بهبهان - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
125907

2,213,288 51,835 76,000 0 0 0 362,324 1,723,129
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 

بهداشت و درمان
125908

62,835 6,835 1,000 0 0 0 21,000 34,000
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 
مجتمع سالمت چا بهار

125405

1,995,471 40,000 70,000 0 0 0 255,942 1,629,529
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 

بهداشت و درمان
125908

154,982 5,000 5,000 0 0 0 85,382 59,600
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

125909

370,559 1,700 29,400 0 0 900 167,342 171,217
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی گراش - 

بهداشت و درمان
125910

92,517 1,700 5,100 0 0 500 55,000 30,217
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی گراش- اجراي 

برنامه هاي آموزشی
124020

278,042 0 24,300 0 0 400 112,342 141,000
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی گراش - 

بهداشت و درمان
125910

4,476,561 0 760,032 0 0 0 5,212 3,711,317 دانشگاه پیام نور 126000

4,471,349 0 760,032 0 0 0 0 3,711,317 دانشگاه پیام نور 126000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

5,212 0 0 0 0 0 5,212 0
دانشگاه پیام نور-شبکه  دانشگاه 
هاي مجازي(هوشمند)جهان 

اسالم
126160

1,135,653 14,075 230,821 0 0 0 380,170 510,587 دانشگاه صنعتی شاهرود 126200

1,135,653 14,075 230,821 0 0 0 380,170 510,587 دانشگاه صنعتی شاهرود 126200

1,304,562 8,451 270,000 0 0 0 295,000 731,111 دانشگاه زنجان 126300

1,304,512 8,451 270,000 0 0 0 295,000 731,061 دانشگاه زنجان 126300

50 0 0 0 0 0 0 50 دانشگاه زنجان- دانشکده فنی و 
مهندسی ابهر 126303

1,279,013 3,000 181,194 5,000 0 0 419,551 670,268 دانشگاه سمنان 126400

19,736 0 4,239 0 0 0 2,269 13,228 دانشگاه سمنان- آموزشکده 
دامپزشکی شهمیرزاد 124603

1,176,031 3,000 166,049 0 0 0 374,982 632,000 دانشگاه سمنان 126400

33,000 0 200 5,000 0 0 26,760 1,040 آوريدانشگاه سمنان - پارك علم وفن  126401

50,246 0 10,706 0 0 0 15,540 24,000
دانشگاه سمنان - دانشکده 

روانشناسی و علوم تربیتی مهدي 
شهر

126402

71,558 2,091 8,638 0 0 0 27,827 33,002 دانشگاه گرمسار 126450

71,558 2,091 8,638 0 0 0 27,827 33,002 دانشگاه گرمسار 126450

820,689 19,720 145,100 200 0 0 220,645 435,024 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی گرگان 126500

820,689 19,720 145,100 200 0 0 220,645 435,024 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی گرگان 126500

338,419 0 83,111 0 0 0 82,242 173,066 دانشگاه گنبد 126501

306,385 0 72,710 0 0 0 72,844 160,831 دانشگاه گنبد 126501
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

11,145 0 3,035 0 0 0 2,844 5,266 دانشگاه گنبد- دانشکده فنی و 
مهندسی مینو دشت 126502

20,889 0 7,366 0 0 0 6,554 6,969 دانشگاه گنبد- دانشکده علوم 
انسانی آزاد شهر 126503

809,009 6,468 34,054 0 0 2,407 232,673 533,407 دانشگاه خلیج فارس 126700

688,561 3,770 27,089 0 0 0 192,007 465,695 دانشگاه خلیج فارس 126700

86,425 348 710 0 0 0 26,359 59,008 دانشگاه خلیج فارس-دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی برازجان 126701

27,023 2,350 6,255 0 0 2,407 7,307 8,704 دانشگاه خلیج فارس- دانشکده 
فنی و مهندسی جم 126702

7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 پژوهشکده فناوري ارتباطات و 
اطالعات 126703

365,045 1,600 63,901 14,134 0 0 105,608 179,802 مرکز آموزش عالی تحصیالت 
تکمیلی در علوم پایه زنجان 126900

328,545 0 62,761 0 0 0 88,469 177,315 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان 126900

36,500 1,600 1,140 14,134 0 0 17,139 2,487
مرکز آموزش عالی تحصیالت 
تکمیلی در علوم پایه زنجان- 

پارك علم و فناوري
126904

116,700 600 28,430 0 0 0 52,370 35,300 موسسه کار و تامین اجتماعی 127000

116,700 600 28,430 0 0 0 52,370 35,300 موسسه کار و تامین اجتماعی 127000

861,933 43,258 254,674 93 0 0 205,001 358,907 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان 127100

861,933 43,258 254,674 93 0 0 205,001 358,907 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان 127100

315,936 0 79,539 0 0 0 69,120 167,277 دانشگاه جامع علمی، کاربردي 127200

315,936 0 79,539 0 0 0 69,120 167,277 دانشگاه جامع علمی، کاربردي 127200

165,865 546 39,118 0 0 0 71,027 55,174 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 127300
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

165,865 546 39,118 0 0 0 71,027 55,174 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 127300

162,312 1,000 30,350 0 0 0 50,077 80,885 دانشگاه صنعتی همدان 127400

162,312 1,000 30,350 0 0 0 50,077 80,885 دانشگاه صنعتی همدان 127400

281,740 2,057 34,528 0 0 0 77,887 167,268 دانشگاه صنعتی ارومیه 127450

281,740 2,057 34,528 0 0 0 77,887 167,268 دانشگاه صنعتی ارومیه 127450

321,981 13,317 59,135 0 0 0 116,347 133,182 (ره)0دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي  127460

321,981 13,317 59,135 0 0 0 116,347 133,182 (ره)0دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي  127460

186,172 0 19,430 0 0 0 101,977 64,765 دانشگاه جهرم 127470

186,172 0 19,430 0 0 0 101,977 64,765 دانشگاه جهرم 127470

370,576 0 67,257 0 0 0 90,362 212,957 دانشگاه گلستان 127480

348,071 0 63,560 0 0 0 80,783 203,728 دانشگاه گلستان 127480

22,505 0 3,697 0 0 0 9,579 9,229 عالی علی آباد کتولدانشگاه گلستان- مجتمع آموزش  127482

110,591 457 14,567 0 0 3,000 53,462 39,105 دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1 127490

110,591 457 14,567 0 0 3,000 53,462 39,105 دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1 127490

167,700 6,385 23,269 0 0 0 55,986 82,060 دانشگاه صنعتی قم 127495

167,700 6,385 23,269 0 0 0 55,986 82,060 دانشگاه صنعتی قم 127495

100,255 3,709 15,149 0 0 0 43,646 37,751 دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)1 127496

100,255 3,709 15,149 0 0 0 43,646 37,751 دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)1 127496
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

33,504 0 5,255 0 0 0 13,381 14,868 دانشکده علوم انسانی حضرت 
نرجس (س)1 127497

33,504 0 5,255 0 0 0 13,381 14,868 دانشکده علوم انسانی حضرت 
نرجس (س)1 127497

452,911,664 4,299,020 25,161,310 10,199,094 330,000 0 12,164,214 400,758,026 وزارت آموزش و پرورش 127500

2,177,200 51,600 383,400 70,000 330,000 0 554,500 787,700 وزارت آموزش و پرورش 127500

62,109 210 12,000 0 0 0 18,899 31,000 دبیرخانه شوراي عالی آموزش و 
پرورش 127502

424,990,898 3,979,161 18,122,821 0 0 0 4,672,016 398,216,900 وزارت آموزش و پرورش-ادارات 
کل آموزش و پرورش استانها 127503

3,493,155 0 0 3,493,155 0 0 0 0 وزارت آموزش و پرورش- کمک 
به تامین سرانه دانش آموزي 127509

5,300,000 0 5,300,000 0 0 0 0 0
وزارت آموزش و پرورش - طرح 
جامع حمایت  و ارتقاء پوشش 

تحصیلی مناطق محروم
127511

811,585 0 0 0 0 0 811,585 0
وزارت آموزش و پرورش- برون 
سپاري و توسعه مشارکت در 
آموزش هاي کار و دانش

127519

2,225,500 2,472 247,187 1,447,090 0 0 528,751 0
وزارت آموزش و پرورش-فعالیت 
هاي پرورشی و امور تربیتی دانش 

آموزان
127520

630,000 0 630,000 0 0 0 0 0 به صندوق ذخیره فرهنگیانوزارت آموزش و پرورش -  کمک  127541

3,841,900 577 123,902 3,167,525 0 0 549,896 0
وزارت آموزش و پرورش - فعالیت 
هاي تربیت بدنی و ارتقا سالمت 

دانش آموزان
127589

737,750 0 92,000 549,000 0 0 96,750 0
وزارت آموزش و پرورش- توسعه 
کمی و کیفی آموزش پیش از 

دبستان
127590
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

2,936,000 0 220,000 1,051,324 0 0 1,402,250 262,426
وزارت آموزش وپرورش -کیفیت 
بخشی به فعالیتهاي آموزشی و 
پرورشی و توسعه عدالت آموزشی

127594

2,075,567 265,000 30,000 58,000 0 0 262,567 1,460,000 وزارت آموزش و پرورش-اداره 
مدارس خارج از کشور 127610

3,630,000 0 0 363,000 0 0 3,267,000 0
وزارت آموزش و پرورش-خرید 
خدمات آموزشی در مناطق کمتر 

برخوردار
127611

1,056,288 3,972 72,539 428,305 0 0 347,899 203,573 سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی 127504

945,988 2,462 53,921 428,253 0 0 308,611 152,741 سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی 127504

9,400 0 0 0 0 0 9,400 0
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی- موزه تاریخ تعلیم و 

تربیت
127599

100,900 1,510 18,618 52 0 0 29,888 50,832
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی-پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش
127850

419,620 468 25,938 334,014 0 0 13,301 45,899 توسعه مشارکت هاي مردمیسازمان مدارس غیر دولتی و مرکز  127512

119,620 468 25,938 34,014 0 0 13,301 45,899 توسعه مشارکت هاي مردمیسازمان مدارس غیر دولتی و مرکز  127512

300,000 0 0 300,000 0 0 0 0

سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز 
توسعه مشارکت هاي 

مردمی-کمک به صندوق حمایت 
از توسعه مدارس غیر دولتی

127515

652,300 2,370 127,149 0 0 0 88,799 433,982 دانشگاه شهید رجائی 127542

652,300 2,370 127,149 0 0 0 88,799 433,982 دانشگاه شهید رجائی 127542

275,468 800 29,700 0 0 0 25,300 219,668 مدارس کشورسازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز  127600
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

275,468 800 29,700 0 0 0 25,300 219,668 مدارس کشورسازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز  127600

4,193,671 149,100 542,355 0 0 5,300 1,326,716 2,170,200 دانشگاه فرهنگیان 127750

4,193,671 149,100 542,355 0 0 5,300 1,326,716 2,170,200 دانشگاه فرهنگیان 127750

7,578,866 76,000 1,987,316 0 0 20,000 3,046,786 2,448,764 دانشگاه فنی و حرفه اي 127760

7,578,866 76,000 1,987,316 0 0 20,000 3,046,786 2,448,764 دانشگاه فنی و حرفه اي 127760

1,027,052 10,000 511,422 401,000 0 0 43,000 61,630 سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی 127800

1,027,052 10,000 511,422 401,000 0 0 43,000 61,630 سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی 127800

3,720,306 17,000 582,600 242,550 0 13,700 2,740,456 124,000 نهضت سواد آموزي 128000

3,720,306 17,000 582,600 242,550 0 13,700 2,740,456 124,000 نهضت سواد آموزي 128000

5,876,108 54,000 197,425 4,840,734 0 0 468,645 315,304 وزارت ورزش و جوانان 128500

5,876,108 54,000 197,425 4,840,734 0 0 468,645 315,304 وزارت ورزش و جوانان 128500

724,000 18,000 24,840 490,262 0 0 119,286 71,612 کمیته ملی المپیک ایران 128502

724,000 18,000 24,840 490,262 0 0 119,286 71,612 کمیته ملی المپیک ایران 128502

315,000 3,600 9,050 220,567 0 0 62,766 19,017 کمیته ملی پارا المپیک ایران 128507

315,000 3,600 9,050 220,567 0 0 62,766 19,017 کمیته ملی پارا المپیک ایران 128507

47,750,822 130,000 650,000 347,347 21,000,000 0 24,396,475 1,227,000 پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش  129000

5,620,969 20,000 600,000 49,920 0 0 3,751,049 1,200,000 پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش  129000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,471,000 0 0 0 0 0 1,471,000 0

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی - کمک به بیمارستانهاي 
روانی ،مسمومیت هاي دارویی، 
سوختگی و مناطق محروم و 

اجراي قانون مجازات خودداري از 
کمک به مصدومین و رفع 

مخاطرات جانی و کمک به درمان 
بیماران نیازمند

129086

0 0 0 0 0 0 0 0

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی 
دانشگاهها و موسسات آموزش 

عالی

129099

1,675,451 0 36,000 46,481 0 0 1,592,970 0
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی - فعالیتهاي آموزشی و 

دانشجویی
129105

1,255,000 0 0 0 0 0 1,255,000 0
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 

پزشکی- امور فن آوري و 
تحقیقات پزشکی

129106

30,000 0 0 0 0 0 30,000 0
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی- مرکز مدیریت پیوند 

عضو
129125

320,000 0 0 0 0 0 320,000 0
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی-مرکز ملی تحقیقات 
راهبردي آموزش پزشکی

129126

100,000 0 1,000 20,946 0 0 78,054 0
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی- موسسه ملی تحقیقات 
سالمت جمهوري اسالمی ایران

129128

0 0 0 0 0 0 0 0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی- اعتبارات موضوع 

ماده(46)قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت 2-طرح تحول سالمت

129130
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

10,000,000 0 0 0 0 0 10,000,000 0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی- اجراي برنامه پزشک 
خانواده (از محل 1% مالیات 

سالمت)

129203

1,132,902 0 0 0 0 0 1,132,902 0

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی- کمک به راه انداري 

مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی 
جدید

129450

1,500,000 0 0 20,000 0 0 1,480,000 0 ایجاد دسترسی عادالنه مردم به 
خدمات بهداشتی و درمانی 129451

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 یارانه دارو و شیرخشک 129453

1,500,000 110,000 0 210,000 0 0 1,180,000 0

درمان بیماران خاص و صعب 
العالج و کمک به مجمع خیرین 
سالمت، زنجیره امید، بیمارستان 
محکم و موسسه محک وبیماري 
اپیدرموالیزیس بلوزا و سلیاك

129454

2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 0 کمک به اجراي سیاستهاي 
جمعیتی کشور 129459

50,000 0 13,000 0 0 0 10,000 27,000
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی-دبیرخانه شوراي عالی 

بیمه سالمت
129460

16,000,000 0 0 0 16,000,000 0 0 0

کاهش نرخ داروهاي ساخته شده، 
مواد اولیه دارو، واکسن، 

شیرخشک، کیت و کیسه خون و 
مواد مصرفی پزشکی

129549

65,500 0 0 0 0 0 65,500 0 پزشکی-طب سنتیوزارت بهداشت، درمان و  آموزش  129550

30,000 0 0 0 0 0 30,000 0
وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی-مرکز ملی تحقیقات 

حقوق سالمت
129585
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

0 0 0 0 0 0 0 0
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 
بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

264000

468,089 50 369,832 0 0 0 28,247 69,960 پزشکی - صندوق رفاه دانشجویانوزارت بهداشت ،درمان و آموزش  129025

468,089 50 369,832 0 0 0 28,247 69,960 پزشکی - صندوق رفاه دانشجویانوزارت بهداشت ،درمان و آموزش  129025

650,000 0 0 650,000 0 0 0 0 معالجه بیماران - کمکهیات امناء صرفه جویی ارزي در  129050

650,000 0 0 650,000 0 0 0 0 معالجه بیماران - کمکهیات امناء صرفه جویی ارزي در  129050

4,839,835 55,073 476,278 0 0 0 3,621,123 687,361 سازمان اورژانس کشور 129060

2,045,202 173 23,716 0 0 0 1,982,963 38,350 سازمان اورژانس کشور 129060

2,794,633 54,900 452,562 0 0 0 1,638,160 649,011 اورژانس استان تهران 129084

800,000 0 0 800,000 0 0 0 0

بنیاد امور بیماریهاي خاص " 
هموفیلی، تاالسمی، دیالیزي، 
سرطانی و  ام. اس و بیماریهاي 

EB نادر(از جمله اوتیسم و 
)"(کمک)1

129100

800,000 0 0 800,000 0 0 0 0

بنیاد امور بیماریهاي خاص " 
هموفیلی، تاالسمی، دیالیزي، 
سرطانی و  ام. اس و بیماریهاي 

EB نادر(از جمله اوتیسم و 
)"(کمک)1

129100

400,000 180 2,000 0 0 0 386,180 11,640
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی- موسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم پزشکی کشور

129120

400,000 180 2,000 0 0 0 386,180 11,640
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی- موسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم پزشکی کشور

129120
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

130,000 0 14,157 0 0 0 81,273 34,570 دانشگاه علوم پزشکی مجازي 129127

130,000 0 14,157 0 0 0 81,273 34,570 دانشگاه علوم پزشکی مجازي 129127

445,503 5,000 85,536 0 0 0 64,536 290,431 سازمان غذا و دارو 129400

412,503 5,000 85,536 0 0 0 46,536 275,431 سازمان غذا و دارو 129400

33,000 0 0 0 0 0 18,000 15,000 سازمان غذا و دارو- مرکز 
تحقیقات حالل 129401

2,639,417 123,840 616,427 0 0 0 1,291,909 607,241 سازمان انتقال خون ایران 129500

2,502,017 123,840 595,427 0 0 0 1,282,509 500,241 سازمان انتقال خون ایران 129500

137,400 0 21,000 0 0 0 9,400 107,000 موسسه آموزش و پژوهش طب 
انتقال خون 129502

54,047,450 100,000 40,140,561 830,750 0 0 5,132,676 7,843,463 کمیته امداد امام خمینی(ره) 
-کمک 129600

54,047,450 100,000 40,140,561 830,750 0 0 5,132,676 7,843,463 کمیته امداد امام خمینی(ره) 
-کمک 129600

903,141 0 216,103 0 0 0 37,659 649,379 انستیتو پاستور ایران 130500

903,141 0 216,103 0 0 0 37,659 649,379 انستیتو پاستور ایران 130500

2,320,000 20,294 850,752 0 0 0 520,469 928,485 جمعیت هالل احمر جمهوري 
اسالمی ایران 131000

2,320,000 20,294 850,752 0 0 0 520,469 928,485 جمعیت هالل احمر جمهوري 
اسالمی ایران 131000

29,261,750 20,000 25,850,750 261,900 0 0 2,429,100 700,000 سازمان بهزیستی کشور 131500

29,261,750 20,000 25,850,750 261,900 0 0 2,429,100 700,000 سازمان بهزیستی کشور 131500

0 0 0 0 0 0 0 0 سازمان بهزیستی کشور-اجراي 
قانون حمایت از معلولین 131510

139,341,000 320,000 41,591,971 0 0 0 1,891,844 95,537,185 بنیاد شهید و امور ایثارگران 131600
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

139,341,000 320,000 41,591,971 0 0 0 1,891,844 95,537,185 بنیاد شهید و امور ایثارگران 131600

6,226,000 0 6,226,000 0 0 0 0 0 سازمان تامین اجتماعی 132500

6,226,000 0 6,226,000 0 0 0 0 0 سازمان تامین اجتماعی 132500

28,800 0 0 0 0 0 640 28,160 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700

28,800 0 0 0 0 0 640 28,160 بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی-پژوهشکده سوانح طبیعی 133710

9,740,865 809,301 2,178,772 0 0 0 1,664,108 5,088,684 سازمان تحقیقات ،  آموزش و 
ترویج کشاورزي 134003

4,658,326 8,129 1,462,528 0 0 0 535,918 2,651,751 سازمان تحقیقات ،  آموزش و 
ترویج کشاورزي 134003

96,028 2,160 12,483 0 0 0 28,661 52,724

سازمان تحقیقات ،  آموزش و 
ترویج کشاورزي- موسسه 

تحقیقاتی بین المللی تاسماهیان 
دریاي خزر

134008

0 0 0 0 0 0 0 0

سازمان تحقیقات ،  آموزش و 
ترویج کشاورزي- مرکز منطقه اي 
و بین المللی برنج آسیاي میانه و 

غرب آسیا

134009

1,035,000 769,210 186,628 0 0 0 0 79,162
سازمان تحقیقات ،  آموزش و 
ترویج کشاورزي-پاداش پایان 

خدمت
134012

384,478 0 57,711 0 0 0 37,275 289,492 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 134013

98,846 0 0 0 0 0 98,846 0
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور- هزینه هاي نگهداري  باغ 

هاي گیاه شناسی ایران
134014

176,979 0 20,593 0 0 0 22,359 134,027 موسسه تحقیقات برنج کشور 134015

332,112 0 40,213 0 0 0 90,932 200,967 کشورموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  149511
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

690,843 2,600 75,542 0 0 0 307,531 305,170 موسسه آموزش و ترویج جهاد 
کشاورزي 149516

674,333 14,215 90,931 0 0 0 167,133 402,054 موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
کشور 149520

154,210 0 20,705 0 0 0 31,137 102,368 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی 
بذر و نهال 151002

296,460 0 45,585 0 0 0 48,545 202,330 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
نهال و بذر 151005

221,111 5,000 26,032 0 0 0 72,367 117,712 موسسه تحقیقات علوم دامی 151006

267,469 500 44,745 0 0 0 19,217 203,007 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 151007

166,096 0 22,572 0 0 0 48,499 95,025 موسسه تحقیقات خاك و آب 151008

92,869 300 12,991 0 0 0 13,085 66,493 کشاورزيموسسه تحقیقات فنی و مهندسی  151009

136,933 5,000 22,308 0 0 0 23,675 85,950 پژوهشکده حفاظت خاك و 
آبخیزداري 151013

258,772 2,187 37,205 0 0 0 118,928 100,452 پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 151100

2,695,014 187,995 79,222 0 0 0 1,609,884 817,913 سازمان دامپزشکی کشور 135500

1,426,621 187,995 79,222 0 0 0 341,491 817,913 سازمان دامپزشکی کشور 135500

1,268,393 0 0 0 0 0 1,268,393 0 واکسن و واکسیناسیون دامسازمان دامپزشکی کشور- خرید  135510

660,873 0 103,828 0 0 0 25,534 531,511 موسسه رازي 136000

660,873 0 103,828 0 0 0 25,534 531,511 موسسه رازي 136000

1,898,190 2,000 284,895 0 0 0 1,207,444 403,851 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 139000

1,898,190 2,000 284,895 0 0 0 1,207,444 403,851 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 139000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,428,353 232,730 300,819 257,400 0 0 290,506 346,898 سازمان حفاظت محیط زیست 140000

1,391,783 232,580 296,649 257,400 0 0 272,135 333,019 سازمان حفاظت محیط زیست 140000

36,570 150 4,170 0 0 0 18,371 13,879 پژوهشکده محیط زیست 140004

149,001 2,187 13,610 0 0 0 24,458 108,746 دانشکده  محیط زیست 140003

149,001 2,187 13,610 0 0 0 24,458 108,746 دانشکده  محیط زیست 140003

124 0 0 0 0 0 124 0 وزارت نفت 143000

124 0 0 0 0 0 124 0 وزارت نفت 143000

0 0 0 0 0 0 0 0 پژوهشگاه صنعت نفت 143200

0 0 0 0 0 0 0 0 پژوهشکده ازدیاد برداشت از 
مخازن نفت و گاز 143300

0 0 0 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعت نفت 143100

0 0 0 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعت نفت 143100

6,414,397 73,847 508,546 0 4,219,663 0 573,263 1,039,078 وزارت نیرو 143500

1,053,481 32,323 337,885 0 0 0 244,780 438,493 وزارت نیرو 143500

574,635 28,061 70,411 0 0 0 52,158 424,005 پژوهشگاه نیرو 143504

149,209 0 14,036 0 0 0 101,757 33,416 موسسه تحقیقات آب 143520

4,100,000 0 0 0 4,100,000 0 0 0
وزارت نیرو- خرید تضمینی آب 
استحصالی و پساب تصفیه شده از 

بخش غیر دولتی
143522

119,663 0 0 0 119,663 0 0 0 وزارت نیرو- خرید تضمینی برق 
در شهرستان ابوموسی 143523

417,409 13,463 86,214 0 0 0 174,568 143,164 بهره وري انرژي برق(ساتبا).سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و  143525
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

141,600 0 33,000 0 0 0 19,440 89,160
موسسه آموزش عالی علمی - 

کاربردي صنعت آ ب 
وبرق(کمک)1

143510

141,600 0 33,000 0 0 0 19,440 89,160
موسسه آموزش عالی علمی - 

کاربردي صنعت آ ب 
وبرق(کمک)1

143510

2,059,563 68,152 425,490 0 0 0 224,721 1,341,200 سازمان انرژي اتمی ایران 144000

864,061 36,805 177,367 0 0 0 97,812 552,077 سازمان انرژي اتمی ایران 144000

1,164,155 0 248,123 0 0 0 126,909 789,123 پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 144001

31,347 31,347 0 0 0 0 0 0
سازمان انرژي اتمی- مطالبات 
کارکنان بابت فوق العاده کار با 

اشعه
144003

2,039,063 51,635 358,010 0 0 0 1,225,476 403,942 سازمان ملی استاندارد 146000

1,891,063 51,635 345,220 0 0 0 1,183,746 310,462 سازمان ملی استاندارد 146000

148,000 0 12,790 0 0 0 41,730 93,480 پژوهشگاه استاندارد 146100

420,400 6,444 62,176 0 0 0 100,055 251,725 معدنی کشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات  146500

387,959 5,637 58,090 0 0 0 93,307 230,925 معدنی کشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات  146500

32,441 807 4,086 0 0 0 6,748 20,800 پژوهشکده علوم زمین 146502

230,000 940 48,792 0 0 31 37,418 142,819 موسسه مطالعات و پژوهشهاي 
بازرگانی 147002

230,000 940 48,792 0 0 31 37,418 142,819 موسسه مطالعات و پژوهشهاي 
بازرگانی 147002

6,118,380 145,665 2,703,650 0 0 0 2,137,003 1,132,062 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات 149000

190,000 0 34,400 0 0 0 3,858 151,742 پژوهشگاه فضایی ایران 113586
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

4,476,557 100,740 2,257,263 0 0 0 1,622,007 496,547 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات 149000

230,000 0 39,156 0 0 0 0 190,844 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات 149001

15,276 4,000 3,800 0 0 0 6,646 830 اطالعاتدبیرخانه شوراي اجرایی  فناوري  149008

30,000 0 4,027 0 0 0 1,450 24,523
وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات-دانشکده علمی- 
کاربردي پست و مخابرات

149009

992,000 38,600 333,000 0 0 0 394,000 226,400 رادیوییسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  149100

1,897 0 0 0 0 0 1,897 0 دبیرخانه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات 149101

182,650 2,325 32,004 0 0 0 107,145 41,176 سازمان فضایی ایران 149200

5,373,898 1,453,888 733,714 0 89,700 0 1,522,585 1,574,011 وزارت جهاد کشاورزي 151000

113,498 26,886 24,107 0 0 0 14,932 47,573 سازمان امور عشایري 149600

3,777,716 1,398,270 454,448 0 89,700 0 843,202 992,096 وزارت جهاد کشاورزي 151000

147,226 6,000 20,009 0 0 0 31,486 89,731
وزارت جهاد کشاورزي-موسسه 
پژوهش هاي برنامه ریزي و 

اقتصاد کشاورزي
151003

266,735 4,990 51,580 0 0 0 121,961 88,204 سازمان حفظ نباتات کشور 151011

101,000 782 19,468 0 0 0 13,733 67,017 سازمان چاي کشور 151012

18,370 0 0 0 0 0 18,370 0
وزارت جهاد کشاورزي - نهاد 
نمایندگی ولی فقیه در وزارت 

جهاد کشاورزي
151014

60,068 5,500 6,958 0 0 0 34,610 13,000
وزارت جهاد کشاورزي- هزینه 
هاي نمایندگی سازمان خواروبار 
کشاورزي ملل متحد (فائو)

151017
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

627,370 11,460 120,447 0 0 0 403,517 91,946 سازمان امور اراضی 151019

261,915 0 36,697 0 0 0 40,774 184,444 شرکت مادر تخصصی خدمات 
کشاورزي 286800

484,095 47,014 110,557 0 0 0 128,731 197,793 سازمان شیالت ایران 151200

484,095 47,014 110,557 0 0 0 128,731 197,793 سازمان شیالت ایران 151200

5,622,236 17,509 1,055,061 1,916 36,896 0 1,965,902 2,544,952 وزارت راه و شهرسازي 153000

495,836 2,509 232,826 0 0 0 131,497 129,004 سازمان هواشناسی کشور 113000

65,500 500 13,863 0 0 0 10,874 40,263 پژوهشکده هواشناسی و اقلیم 
شناسی 113002

275,863 1,450 48,990 0 0 0 80,304 145,119 مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازي 133502

0 0 0 0 0 0 0 0 سازمان هواپیمایی کشوري 148500

138,787 50 60,736 0 0 0 39,580 38,421 مرکز آموزش عالی هوانوردي و 
فرودگاهی کشور 148504

993,569 13,000 320,480 1,916 36,896 0 236,157 385,120 وزارت راه و شهرسازي 153000

3,652,681 0 378,166 0 0 0 1,467,490 1,807,025 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 282400

430,815,293 23,423 428,491,705 281,601 0 0 960,269 1,058,295 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

405,360,000 0 405,360,000 0 0 0 0 0 صندوق بازنشستگی کشوري 104001

32,000 0 0 32,000 0 0 0 0

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-  کمک به اداره و نگهداري 
مجموعه هاي تفریحی، ورزشی 

کارگران

112524

5,865,400 0 5,865,400 0 0 0 0 0 صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان،روستاییان و عشایر 152003

19,385,268 23,423 17,266,305 147,800 0 0 901,745 1,045,995 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

12,300 0 0 0 0 0 0 12,300

وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی-کمک به موسسه 
آموزش عالی علمی کاربردي 

مهارت

154001

100,000 0 0 41,476 0 0 58,524 0
وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی- شکل گیري و 
توانمندسازي تعاونی ها

154002

60,325 0 0 60,325 0 0 0 0 اتاق تعاون ایران 154300

8,614,381 459,412 1,165,402 4,014,785 0 0 2,061,084 913,698 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

67,900 67,900 0 0 0 0 0 0
وزارت صنعت، معدن و تجارت - 
تامین سرمایه صندوق هاي بخش 

صنعت و معدن
144801

155,200 30,000 0 0 0 0 125,200 0

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
-ارتقاء و بهبود بهره وري،تثبیت و 
افزایش سهم صادراتی و بازاریابی 
هاي داخلی و خارجی فرش 

دستباف

147003

4,600,653 7,818 128,563 3,880,000 0 0 333,587 250,685 سازمان توسعه  تجارت ایران 147100

86,000 0 27,544 0 0 0 36,572 21,884 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 147300

3,278,362 292,614 939,750 86,285 0 0 1,485,294 474,419 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

48,500 0 0 48,500 0 0 0 0 اتحادیه مرکزي فرش دستباف 
روستایی ایران-کمک 155011

318,596 1,910 69,545 0 0 0 80,431 166,710 سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان 266500

59,170 59,170 0 0 0 0 0 0 صندوق ضمانت صادرات ایران - 
افزایش سرمایه 280961

1,447,764 0 203,340 0 0 0 90,503 1,153,921 سازمان مرکزي تعاون روستایی 
ایران 200100
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جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی کمک هاي بالعوض یارانه هزینه هاي اموال و 
دارایی

استفاده از کاالها و 
خدمات

جبران خدمت 
کارکنان

عنوان دستگاه 
اجرایی

شماره طبقه بندي 
دستگاه اجرایی

1,447,764 0 203,340 0 0 0 90,503 1,153,921 سازمان مرکزي تعاون روستایی 
ایران 200100

120,265,000 0 120,250,000 0 0 0 15,000 0 سازمان بیمه سالمت 264800

15,000 0 0 0 0 0 15,000 0 سازمان بیمه سالمت-مرکز ملی 
تحقیقات بیمه سالمت 129131

120,250,000 0 120,250,000 0 0 0 0 0 سازمان بیمه سالمت ایران 264800

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 سازمان خبرگزاري جمهوري 
اسالمی 282500

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 سازمان خبرگزاري جمهوري 
اسالمی 282500

18,400,000 0 0 0 18,400,000 0 0 0 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 283500

18,400,000 0 0 0 18,400,000 0 0 0 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 283500

1,719,800 0 0 0 1,719,800 0 0 0 شرکت سهامی کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان 284000

1,719,800 0 0 0 1,719,800 0 0 0 شرکت سهامی کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان 284000

85,529 244 18,223 0 0 0 21,755 45,307 شرکت شهرك هاي کشاورزي 290710

85,529 244 18,223 0 0 0 21,755 45,307 شرکت شهرك هاي کشاورزي 290710

90,000 4,790 21,678 0 0 0 45,059 18,473 سازمان هدفمند سازي یارانه ها 295330

90,000 4,790 21,678 0 0 0 45,059 18,473 سازمان هدفمندسازي یارانه ها 295330
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الیحه 1398 مصوب  1397
تملک هزینه تملک هزینه موضوع دستگاه اجرایی کد دستگاه

0 225,000 0 250,000 ستاد مبارزه با مواد مخدر - موضوع ماده (29) قانون مبارزه با مواد مخدر  به منظور اجراي تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با مواد 
مخدر-  مازاد بر 600 میلیارد ریال در مقاطع سه ماهه ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034

0 28,350 0 31,500 سازمان اداري و استخدامی کشور- مطالعات بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان اداري و استخدامی کشور 101057

3,510 0 20,640 0 اجراي طرح هاي زیرساختی و طرح هاي کالن فضاي مجازي کشور با تصویب و نظارت شوراي عالی فضاي مجازي مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

300,000 15,000 100,000 0 مرکز ملی فضاي مجازي کشور - طرح هاي کالن ملی فضاي مجازي کشور مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

50,000 0 54,750 0 وزارت اطالعات-انسداد مرزها وزارت اطالعات 102100

0 12,150 0 27,000 وزارت اطالعات- اعتبارات موضوع ماده 56قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت وزارت اطالعات 102100

0 18,000 0 20,000 سازمان برنامه و بودجه کشور - مطالعات و اجرایی نمودن  بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 75,600 0 60,000
سازمان برنامه و بودجه کشور - به منظور آموزش،  پژوهش، تعمیق دانش تخصصی، تقویت و ارتقاء فرهنگی، کارآمدي، پاداش مستقیم و غیر 
مستقیم، نقدي و غیر نقدي به کارکنان با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و 

سایر مقررات عمومی مستثنی هستند
سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 31,380 0 19,800 سازمان برنامه و بودجه کشور-حق الزحمه پایش و بررسی پرونده هاي تشخیص صالحیت، رسیدگی به شکایات مناقصات و پرداخت حق 
بهره وري و نیز کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 36,430 0 18,250 کشورسازمان برنامه و بودجه کشور -  پژوهش هاي کاربردي و فعالیت هاي مطالعاتی و پژوهشهاي کاربردي نظام برنامه ریزي و برنامه هاي توسعه  سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 36,000 0 40,000 مرکز آمار ایران - ساماندهی آمارهاي ثبتی دستگاه هاي اجرایی مرکز آمار ایران 103000

0 24,300 0 27,000 سازمان نقشه برداري کشور- هزینه هاي موضوع عملیات عکس برداري هوایی ، نقشه برداري و حق النظاره نقشه سازمان نقشه برداري کشور 103500

0 20,700 0 23,000 وزارت کشور-موضوع صدور کارت شناسایی اقامت وزارت کشور - هزینه هاي مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده 
شدگان از کشورهاي دیگر و احداث اردوگاه براي آنها 105012

313,300 1,536,480 320,400 1,399,800 سازمان ثبت احوال کشور - تامین و صدور شناسنامه سازمان ثبت احوال کشور 105500

83,390 2,622,060 100,800 3,372,425 سازمان ثبت احوال کشور- موضوع ثبت نام و صدور کارت هوشمند سازمان ثبت احوال کشور 105500
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160,000 0 165,360 0 سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده و کمک به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی 105600

408,000 0 1,200,000 0 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل 10% ارزش گمرکی(60% سازمان شهرداریها و 40% سازمان راهداري) سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

2,350,000 350,000 2,030,247 640,000 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور-پرداخت به شهرداري ها (  موضوع تبصره 3  ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده)  و خرید 
ماشین آالت سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

600,000 0 600,000 0 کمکهاي فنی و اعتباري بابت جایگزینی وسایل نقلیه عمومی فرسوده سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

1,000,000 200,000 960,000 310,000 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور-پرداخت به دهیاري ها (  موضوع تبصره 3  ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده)  و خرید 
ماشین آالت سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

405,000 0 450,000 0 طرح هاي توسعه وحمایتهاي مالی و بهبود حمل و نقل عمومی شهرهاي زیر 100000 نفر سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

0 8,750 0 106,040 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- توسعه زیر ساخت ها و تجهیز،نگهداري و تقویت مراکز وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 372,490 0 903,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- توسعه زیر ساخت ها و تجهیز ،نگهداري و تقویت مراکز گواهی نامه رانندگی راهور نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

54,490 1,611,910 100,000 2,793,970 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه ،ارتقاء،نگهداري و تقویت سامانه ها و ادارات گذرنامه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

976,720 1,017,820 1,149,088 1,130,912 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- ارتقاي امنیت در فضاي مجازي به ویژه امنیت بانکداري الکترونیکی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

350,217 1,072,273 250,000 1,155,404 موضوع  حق بیمه شخص ثالث  شرکتهاي بیمه اي بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات (63% نیروي انتظامی و 27% سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 10%  اورژانس). نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

1,494,130 4,584,000 436,000 2,570,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

564,860 3,038,040 701,840 3,565,050 اعتبارات موضوع درآمد خدمات انتظامی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 112,500 0 500,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- راه اندازي دفاتر مشاوره آگاهی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 430,000 0 400,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- جبران خدمت و عملیات نگهداشت و تقویت زیرساخت هاي فناوري اطالعات در راستاي هوشمند 
سازي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

6,550 11,720 24,080 40,680 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- موضوع صدور کارت معافیت دایم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000
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194,280 1,064,580 457,120 2,365,740 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-اعتبار موضوع افزایش عوارض شماره گذاري خودرو هاي وارداتی که اولین بار شماره گذاري می 
شوند نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 301,230 0 585,720 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- توسعه و ارتقاي زیر ساخت ها و تجهیز ،نگهداري و تقویت مراکز راهنمایی و رانندگی ناجا نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

12,050 30,420 14,080 33,570 دانشگاه علوم قضایی - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل تخصیص 
در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري 108006

30,050 304,430 35,120 336,000 سازمان قضایی نیروهاي مسلح - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 ملیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 108009

3,010 38,960 3,520 43,000 دادستانی ویژه روحانیت - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دادستانی ویژه روحانیت 108017

24,290 0 21,150 0 اعتبار موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفی  ( سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت،معدن و 
تجارت به نسبت یک سوم)0 سازمان تعزیرات حکومتی 108021

0 520,000 0 300,000 سازمان تعزیرات حکومتی- اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 108021

0 500,000 0 0 جبران بخشی از هزینه هاي انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار از محل درآمد حاصل از جرایم سازمان تعزیرات حکومتی به نسبت 
مساوي میان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی 108021

822,280 10,807,190 740,320 11,927,940 دادگستري جمهوري اسالمی ایران - مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101)مازاد وصولی نسبت به مبلغ9000 میلیارد ریال متناسب 
با وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه(مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دادگستري جمهوري اسالمی ایران 108100

0 16,470 0 18,180 پژوهشگاه قوه قضائیه - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف140101) مازاد وصولی نسبت به مبلغ 9000 میلیارد ریال در حدود 
وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دادگستري جمهوري اسالمی ایران 108100

9,040 133,650 10,560 147,510 دیوان عدالت اداري- موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل تخصیص در 
مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دیوان عدالت اداري 108108

25,500 683,440 25,000 562,500 شوراهاي حل اختالف شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

0 540,000 0 400,000 شوراهاي حل اختالف - حق  بیمه کارکنان شورا شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

254,140 1,433,360 297,000 1,582,000 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101)مازاد وصولی نسبت به مبلغ9000 میلیارد 
ریال متناسب با وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه(مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 108200

0 4,860 0 5,400 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - هزینه هاي جاري موضوع  ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت (2)0 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 108200
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68,000 324,000 80,000 360,000 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور -مشروط به افزایش درآمد خدمات ثبتی اعم از عمومی و اختصاصی مازاد بر10000 میلیارد 
ریال جهت ارتقا بهداشت و تغذیه زندانیان و سایر هزینه هاي ضروري سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 108200

0 151,880 0 168,750 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور-اعتبار موضوع وجوه بازگشتی از  تسهیالت اعطایی به زندانیان براي پرداخت مجدد آن به 
سایر زندانیان

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- کمک به اشتغال 
زندانیان آزاد شده 108202

73,390 100,300 85,760 110,700 سازمان بازرسی کل کشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان بازرسی کل کشور 108300

9,550 1,242,980 10,160 1,057,790 سازمان پزشکی قانونی -تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی  (موضوع قانون 
تشکیل سازمان پزشکی قانونی)و فوق العاده خاص کارکنان پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

47,920 291,740 56,000 322,000 سازمان پزشکی قانونی کشور-  موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

9,040 0 10,640 0 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور- حق الثبت بین المللی مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

246,840 213,840 264,000 198,000 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور – تامین مصارف مرتبط با توسعه ثبت الکترونیکی، تکمیل بانکهاي اطالعاتی و داده  آمایی و آرشیو 
الکترونیکی پرونده هاي ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

230,160 181,760 269,600 168,300 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور - موضوع درآمد پاسخ الکترونیک به استعالمات و اعالم وضعیت امالك سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

387,600 567,000 240,000 450,000 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور - موضوع اجازه اخذ وجه بابت سند تک برگی تعویض سندهاي مالکیت براي اجراي ثبت نوین سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

340,000 202,500 400,000 225,000
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور-مازاد درآمد وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (67 درصد اعتبار ردیف مشروط به افزایش درآمد 
خدمات ثبتی اعم از عمومی و اختصاصی مازاد بر7300 میلیارد ریال و تا سقف 10000میلیارد ریال و 33 درصد مابقی ،مشروط به افزایش 

درآمد خدمات ثبتی اعم از عمومی و اختصاصی مازاد بر10000 میلیارد ریال قابل مصرف میباشد)-ا
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

2,214,420 2,485,080 0 0 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور- اجراي طرح جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

146,200 0 172,000 0 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور-موضوع درآمد حاصل از هزینه تفکیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

2,501,000 0 2,390,000 0 کمک به ستاد بازسازي عتبات عالیات سازمان اوقاف و امور خیریه 109500

10,000 70,000 10,000 70,000 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - انجام امور مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران 110004

0 90,000 0 100,000 سازمان امور مالیاتی کشور- اجراي تبصره (2) ماده 186 قانون مالیات هاي مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور 110100
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0 526,500 0 585,000 اعتبار موضوع ماده(37)قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 110100

8,763,110 7,676,180 7,762,160 10,000,000 سازمان امور مالیاتی-اعتبارات موضوع  درآمدهاي وصولی  مالیات مستقیم و کاالها و خدمات منظور در جدول شماره (5)، نسبت به مبلغ 
700 هزار میلیارد ریال به منظور آموزش و ارتقاء دانش تخصصی ،رفع کمبود تجهیزات ، س سازمان امور مالیاتی کشور 110100

0 300,000 0 0 گمرك جمهوري اسالمی ایران-  مازاد درآمد گمرکی (ردیف110400) مازاد وصولی نسبت به مبلغ 240000 میلیارد ریال جهت تشویق و 
ترغیب و ارتقاء کارآمدي کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500

682,500 0 450,000 0 گمرك جمهوري اسالمی ایران- تامین بخشی از هزینه هاي خرید، تعمیر و نگهداري دستگاههاي کنترلی پرتونگاري گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500

2,500,000 0 2,050,000 0 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح - آشیانه نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران - خرید هواپیما، بالگرد و تامین قطعات و 
تجهیزات هواپیما وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 111100

0 19,440 0 21,600 سازمان آموزش فنی و حرفه اي- توسعه زیر ساختهاي مهارت آموزي و سیستم هاي هوشمند سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

0 303,670 0 293,400 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور-اعتبار  موضوع تبصره  75  قانون بودجه سال 1362 و ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و شهریه کارآموزان شرکت کننده در دوره هاي آموزشی و آزمون مجدد سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

0 13,500 0 30,000 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور- موضوع درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاههاي 
آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

0 1,500 0 20,000 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - هزینه هاي مربوط به خدمات مشاوره اي سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

9,070 64,800 10,000 67,500 سازمان هواشناسی کشور - ارائه خدمات فنی و فعالیت هاي تخصصی هواشناسی و هواشناسی هوانوردي سازمان هواشناسی کشور 113000

60,000 0 58,400 0 شبکه ملی شبیه سازي و محاسبات علمی کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 113500

180,000 60,000 225,250 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوري - امور فناوري وپژوهشی، حق 

عضویت در مجامع بین المللی و برگزاري جشنواره ها و فعالیتهاي 
دبیرخانه شوراي علوم، تحقیقات و فناوري

113545

6,000 2,000 13,000 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی جهاد دانشگاهی 113620

1,860,590 603,850 1,256,800 385,230 دستیسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري- توسعه زیر ساخت ها و  تاسیسات گردشگري و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع  سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري 113700

250,000 200,000 239,980 190,190 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري-تامین،آماده سازي و اداره موزه ها و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري 113700
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0 157,680 0 131,400 اشتغال و ترویج صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري 113700

0 20,250 0 22,500 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- توسعه بازي هاي رایانه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 121,510 0 114,750 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات کاالها و محصوالت  فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 19,800 0 15,000 توسعه فرهنگ کتابخوانی- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 85,400 0 94,900 بیمه هنرمندان (فعاالن قرآنی ، مداحان و سایر هنرمندان)1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 108,000 0 120,000 توسعه، تولید و نشر بازیهاي رایانه اي داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

500,000 0 219,000 0 دانشگاه تهران - کمک به خرید واحدهاي محدوده طرح ساماندهی دانشگاه (شهردانش) دانشگاه تهران 114500

0 300,000 65,700 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري- طرحهاي کالن ملی پژوهش و فناوري وزارت علوم،تحقیقات و فناوري-دبیرخانه شوراي عالی 
علوم،تحقیقات و فناوري 114530

100,000 0 27,000 0 کمک به خرید واحدهاي  محدوده طرح ساماندهی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف 115700

0 20,400 0 15,000 توسعه فرهنگ کتابخوانی- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 115800

100,000 0 0 0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر کمک به خرید واحدهاي  محدوده طرح ساماندهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 122000

0 14,600 0 14,600 پاداش معوق مناطق محروم فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش 127500

0 630,000 0 630,000 صندوق ذخیره فرهنگیان- جهت تامین سهم دولت وزارت آموزش و پرورش -  کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان 127541

0 2,060,800 0 1,412,500 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش - فعالیت هاي تربیت بدنی و ارتقا سالمت 
دانش آموزان 127589

89,000 0 137,500 0 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600

850,000 0 720,000 0 سازمان نوسازي،توسعه و تجهیز مدارس-اعتبار موضوع تبصره(3)ماده (38)قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600

 272

جدول 7-2 - اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول 7 و 10 ماده واحده - دستگاه ملی 1398 
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


الیحه 1398 مصوب  1397
تملک هزینه تملک هزینه موضوع دستگاه اجرایی کد دستگاه

300,000 0 250,000 0 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور- ایجاد فضاهاي آموزشی در استان سیستان و بلوچستان سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600

0 43,800 0 43,800 دانشگاه فنی و حرفه اي- اعتبارات موضوع اجراي حکم بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه (ساماندهی مدرسین حق التدریس فنی 
و حرفه اي) دانشگاه فنی و حرفه اي 127760

0 30,378 0 33,750
اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه هاي گازدار قندي تولید داخل و وارداتی (50درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جهت پیشگیري و درمان بیماران دیابتی، قلبی و عروقی،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 20 

درصد سهم سازمان دامپزشکی براي مقابله با بیماریهاي مشترك انسان و دام)0
وزارت ورزش و جوانان 128500

251,010 1,540,480 262,500 2,112,500 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش وزارت ورزش و جوانان 128500

53,540 71,750 62,400 78,975 پیشگیري از بیماري هاي ریوي و توسعه ورزش همگانی- 50 درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 50 درصد سهم وزارت 
ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 128500

0 31,500 0 35,040 وزارت ورزش و جوانان -کمک به توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزشی در بخش هاي دولتی و غیردولتی وزارت ورزش و جوانان 128500

0 144,000 0 110,000 کمیته  ملی المپیک -کمک به آماده سازي و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه اي و جهانی کمیته ملی المپیک ایران 128502

0 86,000 0 65,700 کمیته ملی پاراالمپیک- کمک به آماده سازي و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه اي و جهانی کمیته ملی پارا المپیک ایران 128507

53,540 71,750 62,400 78,975 پیشگیري از بیماري هاي ریوي و توسعه ورزش همگانی- 50 درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 50 درصد سهم وزارت 
ورزش و جوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 3,224,680 0 4,059,400 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 100,000 0 189,000 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-حقوق وعوارض گمرکی (جمعی- خرجی)شامل واردات هیات امناي ارزي و مجمع خیرین سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 50,630 0 56,250
اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه هاي گازدار قندي تولید داخل و وارداتی (50درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جهت پیشگیري و درمان بیماران دیابتی، قلبی و عروقی،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 20 

درصد سهم سازمان دامپزشکی براي مقابله با بیماریهاي مشترك انسان و دام)0
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

400,150 0 941,520 0 اعتبارات موضوع اخذ 5 درصد از واردات خودروهاي وارداتی جهت خرید آمبوالنس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 450,000 0 400,000 کمک به کاشت حلزون گوش افراد بی بضاعت هیات امناء صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران - کمک 129050

55,590 170,202 87,360 135,720 موضوع  حق بیمه شخص ثالث  شرکتهاي بیمه اي بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات (63% نیروي انتظامی و 27% سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 10%  اورژانس). سازمان اورژانس کشور 129060
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105,000 35,000 130,000 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی- امور فن آوري و 
تحقیقات پزشکی 129106

0 950,000 0 810,000 سازمان انتقال خون ایران و پایگاه هاي انتقال خون استانی سازمان انتقال خون ایران 129500

0 453,600 0 126,000 اعتبارات موضوع یک درصد عوارض واردات کاال و خدمات مناطق آزاد- موضوع بند (الف) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه(70% سهم 
کمیته امداد امام خمینی(ره)ـ 30% سهم سازمان بهزیستی کشور) کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600

0 328,500 0 365,000 کمیته امداد امام خمینی(ره)-کمک و تشویق مناطق پرداخت کننده ذکات کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600

0 28,350 0 13,500 اعتبارات موضوع حق التحریر طالق- موضوع تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه (50% سهم سازمان بهزیستی کشور، 50% سهم 
کمیته امداد امام خمینی (ره)) کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600

0 162,000 0 180,000 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران- موضوع یک درصد عوارض قیمت بلیط هواپیما و کشتی جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران 131000

0 194,400 0 54,000 اعتبارات موضوع یک درصد عوارض واردات کاال و خدمات مناطق آزاد- موضوع بند (الف) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه(70% سهم 
کمیته امداد امام خمینی(ره)ـ 30% سهم سازمان بهزیستی کشور) سازمان بهزیستی کشور 131500

0 80,000 0 88,830 سازمان بهزیستی کشور - وجوه اداره شده براي تامین سهم آورده مددجویان و کمک به سرمایه در گردش صندوق و فرصت هاي شغلی 
معلوالن ( از محل فروش دارایی هاي سرمایه اي)0 سازمان بهزیستی کشور 131500

0 28,350 0 13,500 اعتبارات موضوع حق التحریر طالق- موضوع تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه (50% سهم سازمان بهزیستی کشور، 50% سهم 
کمیته امداد امام خمینی (ره)) سازمان بهزیستی کشور 131500

1,000,000 0 1,100,000 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی -کمک به حساب 100 حضرت امام خمینی (ره)1 133700

9,000 3,000 15,000 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج کشاورزي 134003

0 97,200 0 108,000 اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهاي دامپزشکی و واکسن هاي طیور سازمان دامپزشکی کشور 135500

0 20,252 0 22,500
اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه هاي گازدار قندي تولید داخل و وارداتی (50درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
جهت پیشگیري و درمان بیماران دیابتی، قلبی و عروقی،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 20 

درصد سهم سازمان دامپزشکی براي مقابله با بیماریهاي مشترك انسان و دام)0
سازمان دامپزشکی کشور 135500

10,608 117,000 6,720 70,000 کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی هاي دامی و اجراي ماده (17) قانون نظام جامع دامپروري کشور و جزء (ب) ماده 14 قانون 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (70% سهم سازمان دامپزشکی کشور و 30% سهم موسسه تحقیقات علوم دامی)1 سازمان دامپزشکی کشور 135500

0 600,000 0 550,000 سازمان دامپزشکی کشور- موضوع درآمد ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان دامپزشکی کشور 135500
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0 55,000 0 50,000 اعتبارات موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید سازمان دامپزشکی کشور 135500

0 800,000 0 575,000 سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداري کشور- هزینه توقف بهره برداري از جنگل هاي شمال کشور سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

168,560 40,040 132,100 29,700 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور - احیاء و بازسازي عرصه منابع طبیعی موضوع ماده 17 قانون اصالح قانون معادن سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

0 90,000 0 73,000 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور- هزینه هاي اطفاء حریق جنگلها و مراتع سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

379,450 318,509 629,837 499,315 اعتبار موضوع ماده(13)قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی  سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

0 27,000 0 30,000 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور- اعتبارات موضوع خدمات الکترونیک به اشخاص بابت تطبیق نقشه ها و اعالم وضعیت اراضی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

0 24,300 0 14,400 سازمان حفاظت محیط زیست-اعتبارات موضوع  ماده (30) قانون شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 12,000 0 10,000 سازمان حفاظت محیط زیست - تقویت تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 140000

93,630 5,250 104,025 5,840 مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 52,650 0 58,500 سازمان حفاظت محیط زیست – موضوع جرایم و خسارات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 27,000 0 30,000 سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست )- اجراي قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالبهاي کشور سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 36,000 0 20,000 سازمان حفاظت محیط زیست- اجراي قانون هواي پاك سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 194,400 0 108,000 سازمان حفاظت محیط زیست- کمک به صندوق ملی محیط زیست موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها سازمان حفاظت محیط زیست 140000

20,000 20,000 0 0 اجراي ماده 21 قانون مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 541,993 0 566,000 وزارت نیرو-اعتبارات موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون برق (دوسوم سهم وزارت نیرو و یک سوم سهم پژوهشگاه نیرو)0 وزارت نیرو 143500

400,000 0 0 0 وزارت نیرو- ایجاد زیر ساختهاي توسعه برق کشاورزي و کمک هاي فنی اعتباري براي تهیه و نصب کنتورهاي هوشمند حجمی آب وزارت نیرو 143500

300,000 0 180,675 0 پرداخت مطالبات مشاوران و پیمانکاران طرح هاي سدها و شبکه هاي آبیاري و زهکشی متوقف شده وزارت نیرو 143500
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0 266,952 0 284,000 وزارت نیرو-اعتبارات موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون برق (دوسوم سهم وزارت نیرو و یک سوم سهم پژوهشگاه نیرو)0 پژوهشگاه نیرو 143504

17,480 13,930 20,560 15,480 سازمان انرژي اتمی-خدمات پرتونگاري سازمان انرژي اتمی ایران 144000

0 30,000 0 30,000 سازمان انرژي اتمی- الزامات اجراي برنامه جامع اقدامات مشترك(برجام)0 سازمان انرژي اتمی ایران 144000

0 26,730 0 27,000 سازمان ملی استانداردایران-تایید صالحیت آزمایشگاه ها ،موسسات و شرکت هاي بازرسی سازمان ملی استاندارد 146000

268,380 1,304,730 153,472 1,225,000 سازمان ملی استاندارد ایران -کنترل بازار ، نظارت و توسعه استانداردسازي و تقویت زیر ساخت هاي آزمایشگاه هاي مرجع سازمان ملی استاندارد 146000

3,800,000 4,000,000 2,850,000 10,150,000 اعتبارمشوقها و زیرساخت هاي صادرات غیرنفتی و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیالت واحدهاي تولیدي با اولویت تولیدات صادراتی و 
افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات، 10000 میلیارد ریال از افزایش از محل یک واحد درصد افزایش تعرفه واردات) سازمان توسعه  تجارت ایران 147100

0 150,040 0 45,150 اعتبار موضوع درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش کاال سازمان توسعه  تجارت ایران 147100

6,948,730 900,000 7,618,730 1,000,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه متوازن منطقه اي زیر ساخت هاي  شبکه ملی اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

1,600,000 1,180,000 1,650,000 200,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه متوازن خدمات زیر بنایی ارتباطات و فناوري اطالعات در مناطق محروم ، روستائی و کمتر 
توسعه یافته و شهرهاي زیر 10 هزار نفر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

930,000 0 1,000,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - اجراي وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

4,800,000 1,090,000 5,000,000 1,130,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه فناوري هاي نوین بخش ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

1,850,000 500,000 1,900,000 650,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زیر ساخت هاي ارائه خدمات پایه و نوین پستی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

1,000,000 0 1,100,000 0 اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زیرساختهاي اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی و داخلی بخش ارتباطات و فناوري  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

750,000 0 800,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات -ارتقاء توانمندي فنی-تجهیزاتی دفاترارتباطات و فناوري اطالعات روستایی در استانهاي کشور وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

4,500,000 200,000 5,500,000 200,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زیر ساختها و خدمات کاربردي ارتباطی و پایه فضایی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

2,200,000 240,000 2,200,000 270,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - ایجاد و توسعه زیرساختهاي خدمات دولت هوشمند و تولید محتواي بومی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000
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4,500,000 0 4,650,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه و تکمیل زیرساخت هاي مدیریتی منابع بخش ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

0 700,000 0 500,000 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع حق السهم سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 149100

0 115,840 0 126,000 سازمان فضایی ایران -  هزینه فعالیت هاي فضایی سازمان فضایی ایران 149200

164,250 0 164,250 0 سازمان فضایی ایران- توسعه فناوري و کاربردهاي فضایی سازمان فضایی ایران 149200

180,000 0 200,000 0 کمک به تامین آب عشایر کشور جهت مبارزه با خشکسالی سازمان امور عشایري 149600

0 24,300 0 22,500 سازمان امور عشایري- افزایش سهم دولت در صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي عشایري سازمان امور عشایري 149600

0 330,000 0 365,000 صندوق بیمه محصوالت کشاورزي - پرداخت سهم دولت در پوشش بیمه محصوالت کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 151000

317,050 390,000 574,500 600,000 ارتقاي ضریب خوداتکایی در تولید محصوالت راهبردي کشاورزي و توسعه کشت  چغندر قند وزارت جهاد کشاورزي 151000

50,000 88,200 0 40,200 وزارت جهاد کشاورزي-سیاستگذاري،تحقیق،پژوهش و فعالیت هاي اصالح نژادي مرغ الین وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 32,850 0 36,500 پوشش بیمه اجباري کلیه دام ها در مقابل بیماري هاي مشترك و واگیر- موضوع بند (ث ـ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزي 151000

700,000 0 800,000 0 حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیب دار وزارت جهاد کشاورزي 151000

1,632 18,000 0 0 کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی هاي دامی و اجراي ماده (17) قانون نظام جامع دامپروري کشور و جزء (ب) ماده 14 قانون 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (70% سهم سازمان دامپزشکی کشور و 30% سهم وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 220,000 0 250,000 ساماندهی وضعیت تولید، فرآوري، بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور وزارت جهاد کشاورزي 151000

300,000 0 0 0 وزارت جهاد کشاورزي- کمکهاي فنی اعتباري و حمایت از افزایش بهره وري و توسعه زیر ساختهاي تولید برنج در استانهاي گیالن و 
مازندران و کشتهاي چایگزین در سایر استانهاي کشور وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 270,000 0 300,000 افزایش سرمایه صندوق هاي غیر دولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 500,000 0 450,000 وزارت جهاد کشاورزي-سرمایه اولیه صندوقهاي حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 151000
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0 25,560 0 26,820 وزارت جهاد کشاورزي-موضوع درآمدهاي واحدهاي اصالح نژاد دام و طیور وزارت جهاد کشاورزي 151000

4,080 45,000 2,880 30,000 کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی هاي دامی و اجراي ماده (17) قانون نظام جامع دامپروري کشور و جزء (ب) ماده 14 قانون 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (70% سهم سازمان دامپزشکی کشور و 30% سهم موسسه تحقیقات علوم دامی)1 موسسه تحقیقات علوم دامی 151006

74,220 82,480 76,400 80,190 سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمدحاصل از  اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزي سازمان حفظ نباتات کشور 151011

22,810 20,271 26,243 20,805 اعتبار موضوع ماده(13)قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی  سازمان امور اراضی 151019

76,500 27,000 90,000 30,000 سازمان امور اراضی - اعتبارات موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور سازمان امور اراضی 151019

107,530 378,320 128,326 428,130 اعتبار موضوع ماده (5)قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و هزینه هاي سند دارکردن اراضی کشاورزي سازمان امور اراضی 151019

8,760 31,090 12,240 41,020 سازمان شیالت ایران - مرمت و نگهداري مراکز بازسازي ذخایر آبزیان و بنادر صیادي سازمان شیالت ایران 151200

131,400 20,000 131,400 10,000 پرورش ماهی در قفس سازمان شیالت ایران 151200

0 78,000 0 86,500 سازمان شیالت ایران- ایفاي تعهدات موضوع تبصره(3)ماده واحده قانون سازمان سازمان شیالت ایران 151200

0 9,000 0 10,000 سازمان شیالت ایران-اعتبارات موضوع جرایم و فروش صیدآالت و ادوات صیادي سازمان شیالت ایران 151200

0 131,400 0 146,000 اعتبار موضوع حق بیمه زنان خانه دار متاهل با اولویت زنان سرپرست خانوار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر 152003

50,000 0 54,750 0 اعمال حاکمیت کنترل کیفی پروژه هاي عمرانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك وزارت راه و شهرسازي 153000

124,160 0 139,114 0 اعتبار موضوع ماده (5)قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و هزینه هاي سند دارکردن اراضی کشاورزي وزارت راه و شهرسازي 153000

20,000 5,000 0 2,500 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- تقویت بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

153,000 18,000 288,000 32,000 اعتبارات موضوع ماده 78 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تکمیل و نگهداري فضاهاي ورزشی 
کارگري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

0 105,120 0 116,800 بیمه قالی بافان و تولید کنندگان صنایع دستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000
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144,160 369,000 169,600 410,000 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- اجراي برنامه هاي تنظیم روابط کار ، اشتغال، خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروي کار و تکمیل اماکن 
ورزشی نیمه تمام کارگري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

0 64,800 0 72,000 وزارت صنعت معدن و تجارت- ایفاي وظایف حاکمیتی در حوزه دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

0 500,000 0 0 جبران بخشی از هزینه هاي انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار از محل درآمد حاصل از جرایم سازمان تعزیرات حکومتی به نسبت 
مساوي میان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

0 150,040 0 45,150 اعتبار موضوع درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش کاال وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

0 48,570 0 42,300 اعتبار موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفی  ( سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت،معدن و 
تجارت به نسبت یک سوم)0 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

8,050,000 1,390,000 6,800,000 1,200,000

وزارت صنعت،معدن و تجارت-اعتبار موضوع تکمیل نقشه هاي پایه زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت هاي معدنی 
کشور، تکمیل زیربناها و زیرساخت هاي مورد نیاز براي معادن و صنایع معدنی، اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن، اجراي تبصره (6) 
ماده (12) قانون اصالح قانون معادن، تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی داراي ارزش افزوده باال، اجراي طرح هاي تملک دارایی هاي 
سرمایه اي مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستند سازي، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده (35) قانون 
نظام مهندسی معدن، اعطاي تسهیالت به بخش غیر دولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، حمایت از فعالیتهاي 
صندوق بیمه فعالیت هاي معدنی، اجراي طرح هاي اکتشافی و پژوهشی و کاربردي زیست محیطی، ایجاد زیرساخت هاي معدنی و وصول 

حقوق دولتی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

270,000 0 300,000 0 کمک به طرح هاي تاسیسات فاضالب شهري اولویت دار با مشارکت بخش خصوصی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی 216500

356,000 0 356,000 0 زیرساختهاي شهرك هاي صنعتی ایرانشرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی  257000

2,380,000 0 4,800,000 0 وزارت راه و شهرسازي– توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی  شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران 280500

272,000 0 800,000 0 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل 10% ارزش گمرکی(60% سازمان شهرداریها و 40% سازمان راهداري) سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

150,093 459,545 235,872 366,444 موضوع  حق بیمه شخص ثالث  شرکتهاي بیمه اي بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات (63% نیروي انتظامی و 27% سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 10%  اورژانس). سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

2,380,000 0 4,800,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - نگهداري راه ها سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

3,146,130 0 2,776,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400
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الیحه 1398 مصوب  1397
تملک هزینه تملک هزینه موضوع دستگاه اجرایی کد دستگاه

15,540 0 16,000 0 وزارت راه و شهرسازي - سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي- اجراي قانون اجازه واگذاري حق دریافت آزاد راه هاي تهران - کرج و 
کرج - قزوین سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

100,000 0 256,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - موضوع اخذ عوارض وسائط نقلیه وارداتی جهت نگهداري و ایمن سازي راه هاي شریانی کشور سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

71,050 0 71,760 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - اجراي قانون ایمنی راهها و راه آهن و اجراي بند(5)ماده(18)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

0 19,800 0 15,000 توسعه فرهنگ کتابخوانی- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه شرکت سهامی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 284000

136,000 0 160,000 0 شرکت  عمران شهرهاي جدید- اجراي تبصره ذیل ماده (5) قانون ایجاد شهرهاي جدید (جمعی - خرجی)0 شرکت سهامی عمران شهرهاي جدید، مادر تخصصی 285100

1,000,000 0 1,000,000 0 بهسازي بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها و کالن شهرهاي مذهبی  شرکت بازآفرینی شهري ایران 286650

300,000 0 300,000 0 نوسازي بافت فرسوده موضوع بند (ت)ماده  (61) قانون برنامه ششم توسعه شرکت بازآفرینی شهري ایران 286650

0 2,200,000 0 1,600,000 کمک زیان شرکتهاي آب و فاضالب روستایی استان

38,250 36,900 45,000 41,000 اعتبارات بازارچه هاي مرزي- توزیع بصورت استانی استان

4,986,670 0 4,400,000 0 اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به شهرداریها و  دهیاري هاي کشور استان

95,775,150 83,263,935 95,871,659 89,745,185 جع کل
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جمع عنوان شماره طبقه بندي
26,700,001 اعتبارات موضوع واگذاري سهام 101000

8,000,000 اعتبارات موضوع ماده 29 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی 1
5,200,000 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
2,500,000 افزایش سرمایه بانکها و بیمه هاي دولتی از محل واگذاري باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه ها 3

5,000,000 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

4,000,000 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 تسویه بدهی دولت به بانک هاي صادرات، ایران، تجارت و ملت 7

192,341,712 باز پرداخت اصل  اوراق  مالی 102000
192,241,711 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
1 بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید 3

1,580,000 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی 103000
100,000 شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران - باز پرداخت بدهی به سیستم بانکی 1
200,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاهها 2
250,000 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
1,060,000 تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل 104000
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جمع عنوان شماره طبقه بندي
1,000,000 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
28,347,680 بازپرداخت اصل وامهاي خارجی و تعهدات 105000

5,128,000 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - بازپرداخت اصل وامهاي مستقیم بانک جهانی 1
7,065,280 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

790,400 تعهدات  سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک 3
1,000,000 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران - بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهی دانشگاه تهران به موسسه بانکی عرب 4
340,000 بازپرداخت  اقساط وام آژانس همکاري هاي بین المللی ژاپن بابت فاز1 و 2 نیروگاه مسجدسلیمان 5

10,670,000 بازپرداخت تعهدات ارزي طرح هاي وزارت نیرو و شرکتهاي تابعه(فاینانس)0 6
1,224,000 افزایش سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک 7
1,000,000 تعهدات ناشی از یکسان سازي نرخ ارز 8
1,030,000 بازپرداخت تعهدات وام  بانک توسعه اکو 9

100,000 I C D I T F C و  سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران- اقساط سهام سرمایه پذیره نویسی جمهوري اسالمی ایران در   10
250,029,393 جمع

اعتبارات مندرج در این جدول، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع و پس از ابالغ اعتبار و مبادله موافقتنامه به هزینه گرفته خواهد شد. حداکثر مهلت سازمانهاي توسعه اي براي واگذاري سهام و یا سهم الشرکه خود ناشی از مشارکت با بخش 
هاي غیردولتی در طرح هاي اقتصادي واقع در مناطق کمتر توسعه یافته اعم از مشارکتهاي قبلی و یا جدید سه سال پس از بهره برداري است.
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جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي
12,160,000 11,200,000 960,000 اعتبارات خاص و پیش بینی نشده 510000

400,000 0 400,000 هزینه هاي پیش بینی نشده-کمک 1
400,000 400,000 0 هزینه هاي پیش بینی نشده سرمایه اي 2
560,000 0 560,000 نهاد ریاست جمهوري - هزینه 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 رئیس جمهور 5

40,381,600 4,000,000 36,381,600 اعتبارات یارانه ها 520000
7,500,000 0 7,500,000 پرداخت یارانه نهاده ها ، عوامل تولید، خرید تضمینی محصوالت و تنظیم بازار بخش کشاورزي 1
4,000,000 4,000,000 0 تامین زیرساخت و یارانه سود تسهیالت مسکن مهر و روستایی 2
2,000,000 0 2,000,000 یارانه شیر مدارس 3
1,000,000 0 1,000,000 کمک زیان شرکتهاي آب منطقه اي 4

20,000,000 0 20,000,000 یارانه خرید تضمینی گندم 5
1,536,000 0 1,536,000 کمک به مابه التفاوت سود تسهیالت رزمندگان موضوع بند (الف)ماده(89)قانون برنامه ششم توسعه 6

345,600 0 345,600 یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول به باالي بهزیستی 7
4,000,000 0 4,000,000 یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی (ریلی، قطارشهري و ...)1 8

175,581,421 93,605,418 81,976,003 اعتبارات متمرکز درآمد - هزینه 530000
600,000 500,000 100,000 اعتبارات درآمد-هزینه اي دستگاههاي اجرایی 1

1 0 1 حقوق و عوارض گمرکی دستگاههاي اجرایی مشمول (جمعی-خرجی)شامل دیون معوقه 2
5,598,503 5,598,503 0 اعتبار موضوع باز پرداخت فروش و واگذاري اموال منقول و غیر منقول دولتی 3

43,520 0 43,520 انتشار کتب و نشریات و برگزاري همایش ها - موضوع  ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت 4
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جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي
165,000 0 165,000 استرداد مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی 5

1 0 1 باز پرداخت بدهی آب، برق، فاضالب و گاز نیروهاي مسلح (جمعی -خرجی)0 6

162,000 0 162,000 بنیاد مسکن انقالب اسالمی-حساب 100 حضرت امام خمینی(ره)-تامین مسکن محرومین سراسر کشور موضوع نیم 
درصد (5/0%) درآمد بانک هاي دولتی و خصوصی 7

3,000,000 3,000,000 0 شرکت  هاي سهامی آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان - موضوع ماده 63  قانون تنظیم  بخشی از مقررات 
مالی دولت 8

540,000 0 540,000 اعتبار مربوط به اخذ مابه التفاوت از کاالهاي وارداتی موضوع بند(1)ماده(13)قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت 9

1 0 1 حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت هاي قطار شهري(جمعی-خرجی)0 10
95,200 95,200 0 اعتبارات موضوع واگذاري زمین و تاسیسات پادگان ها 11
78,170 60,230 17,940 اعتبار موضوع آیین نامه اجرایی ماده (8)قانون ساماندهی و حمایت مالی از تولید و عرضه مسکن 12

600,000 0 600,000 اعتبارات موضوع اجاره ساختمانها و اراضی دولتی ( از جمله امکانات ، اماکن و فضاهاي آموزشی ، فرهنگی ، هنري و 
ورزشی کلیه دستگاه هاي اجرائی)0 13

1 0 1 اعتبار موضوع معافیت مالیاتی (جمعی-خرجی)0 14
102,880 102,880 0 اعتبارات موضوع واگذاري طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداري دولت 15

1 0 1 گمرك جمهوري اسالمی ایران- اعتبار موضوع ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی- خرجی)0 16
340,000 340,000 0 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - موضوع فروش زندان هاي قدیمی 17
18,270 0 18,270 وزارت جهاد کشاورزي - هزینه واحدهاي تولیدي و خدماتی استانی 18

3,135,690 2,887,770 247,920 شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران - توسعه و نوسازي و تکمیل طرحهاي شبکه ریلی مشروط به وصول 
درآمد حقوق وروردي -تخصیص در مقاطع 3 ماهه 19

2 1 1 مازاد منابع ارزي ناشی از افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص صادرات گاز نسبت به منابع پیش بینی شده 20
35,160 35,160 0 شرکت بهینه سازي مصرف سوخت کشور- کمک به طرح هاي بهینه سازي مصرف انرژي 21

 284

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف هاي متفرقه در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي

1,350 0 1,350
پرداخت مستمري به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی و 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان که زیر 10 سال 
سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت  به سنوات مستمري - موضوع درآمد حاصل از اخذ یک در هزار قیمت منطقه اي 

بابت حق الثبت اموال غیر منقول
22

144,000 0 144,000 سازمان تامین اجتماعی - سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت(2)0 23

385,000 85,000 300,000 اعتبارات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- موضوع عوارض 
تولید، واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت با اولویت افزایش سرانه مصرف شیر 24

1 1 0 سازمان نوسازي،توسعه و تجهیز مدارس کشور- اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت (2)0 25

1 0 1 و مدیریت مصرف سوخت(جمعی-خرجی)0تخفیف حقوق ورودي براي جایگزینی ناوگان خودروهاي فرسوده عمومی موضوع ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومی  26

1 0 1 استرداد حقوق ورودي و کاالهاي وارداتی موضوع مواد 66 تا 68 و هزینه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون 
امور گمرکی 27

11,687,920 6,266,360 5,421,560 اعتبارات موضوع 0.27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده. 85 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان، 15درصد 
سهم وزارت آموزش و پرورش (20 درصد از کل، سهم جوانان و اشتغال) 28

200,000 0 200,000 اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (12)- بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان 29

180,000 0 180,000 صندوق کارافرینی امید - افزایش سرمایه از محل برگشتی اقساط تسهیالت پرداختی بابت زلزله سال 1391 آذربایجان 
شرقی 30

100,000 0 100,000 کمک به نوسازي و تکمیل زنجیره ارزش در راستاي جلوگیري از خام فروشی موضوع ماده 37 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 31

44,750 4,250 40,500 ساماندهی اشتغال ملوانان و بهسازي شناورهاي سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن 32
1 0 1 آستان قدس رضوي- استرداد مالیات شرکت ها و موسسات وابسته (جمعی-خرجی)0 33

34,000,000 0 34,000,000 پاداش پایان خدمت بازنشستگان  با اولویت وزارت آموزش و پرورش 34
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1,325,000 1,325,000 0 LEZ )  جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و  اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (
شهرهاي داراي آلودگی هوا 35

2,100,000 2,100,000 0 تعمیر و نگهداري خانه هاي سازمانی نیروهاي مسلح 36
90,000 0 90,000 پیاده سازي چرخه مدیریت بهره وري در دستگاههاي اجرایی 37

10,000,000 0 10,000,000 مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب(جمعی-خرجی)1 38
700,000 0 700,000 شرکت هاي تابعه وزارت نفت-موضوع ماده(12)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)1 39
850,000 0 850,000 شرکت هاي تابعه وزارت نیرو-موضوع ماده(12)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)1 40

2 1 1 اعتبارات موضوع بند(هـ)تبصره 5 41
1 0 1 مصارف موضوع ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه 42

88,000 34,000 54,000 اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهره برداري از معادن و فعالیت هاي صنایع معدنی،موضوع جزء 5 بند (الف) 
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه 43

150,000 0 150,000 هیات امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران-اعتبارات موضوع خرید پروتز حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی 44

10,000,000 10,000,000 0 اولویت مشارکت بخش خصوصیسازمان حفاظت محیط زیست(صندوق ملی محیط زیست)-  ایجاد تاسیسات منطقه اي تبدیل پسماند به مواد و انرژي با  45

1 0 1 اعتبارات موضوع ماده 31 قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 46
3,000,000 0 3,000,000 صندوق توسعه حمل و نقل- تامین سرمایه اولیه تشکیل صندوق 47

20,000,000 19,000,000 1,000,000 تسویه بدهی هاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (اوراق تسویه خزانه)- جمعی خرجی 48

2 1 1 تسویه بدهی هاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیر دولتی از طریق تهاتر 
بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها(جمعی -خرجی)1 49

500,000 500,000 0 اعتبارات موضوع آماده سازي و جابجایی پسماندهاي روي شهرك صنعتی سرب و روي زنجان 50

500,000 500,000 0
شرکت  هاي سهامی آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان- اجراي طرح هاي تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی 

آبهاي زیرزمینی و کمکهاي فنی و اعتباري براي نصب کنتور هوشمند حجمی آب موضوع ماده 57 قانون الحاق موادي به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

51
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1,000,000 600,000 400,000 ساماندهی و مستند سازي گردش جریان وجوه و کاال 52

64,020,990 40,571,060 23,449,930
اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (عالوه بر اعتبار 
خدمات سطح یک بیمه روستائیان، بمنظور تسویه بدهی هاي سازمان بیمه سالمت ایران به مراکز درمانی و داروخانه ها، 

مبلغ 30000 میلیارد ریال در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد)1
53

1 1 0 تکمیل طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي از محل فروش اموال 54
135,414,323 53,538,002 81,876,321 اعتبارات ردیف هاي موردي (موقت) 550000

1,300,000 1,200,000 100,000 سازمان برنامه و بودجه کشور - توسعه خدمات و تکمیل زیرساختهاي مناطق کمتر توسعه یافته، حاشیه اي و بحرانی 1

500,000 500,000 0

اعتبار موضوع وجوه اداره شده براي اعطاي وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد و ارایه حمایتهاي مالی به دانشجویان از 
طریق صندوق هاي رفاه وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات و فناوري ،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی 
و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی به نسبت تعداد دانشجویان و باز پرداخت پس از فراغت از تحصیل دانشجویان و مبلغ 

شهریه و بازپرداخت مبلغ شهریه

2

150,000 0 150,000 هزینه هاي ضروري استانداران - توزیع استانی و خارج از شمول 3
55,000 55,000 0 اعتبارات مطالعه و احداث قطارهاي حومه اي جدید موضوع جدول شماره 15 4

200,000 0 200,000 حفاظت از نخبگان 5
90,000 45,000 45,000 کمک به ایجاد و فعالیتهاي مرکز آسیا و اقیانوسیه براي توسعه مدیریت اطالعات بالیا 6

1,000,000 1,000,000 0 مطالعه، راهبري و ایجاد زیرساختهاي توسعه جنوب شرق کشور 7
1,200,000 800,000 400,000 کمک به هزینه هاي اجتناب ناپذیر و ضروري 8

500,000 0 500,000 تامین، تکمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوقهاي مورد حمایت دولت و موسسات مالی 9
500,000 500,000 0 طرح هاي مطالعاتی و اجرایی - موضوع جدول شماره (20)0 10

1,000,000 0 1,000,000 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران - ما به التفاوت قیمت سوخت نیروگاه اتمی بوشهر 11

1,500,000 1,500,000 0 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور-کمک به توسعه زیربناهاي روستایی، تکمیل مجتمع هاي آبرسانی و 
کمک هاي فنی و اعتباري به توسعه اشتغال روستایی 12
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21,600 0 21,600 صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداري ازبناها و اماکن تاریخیسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري- کمک و ارایه حمایت مالی جهت تامین سرمایه اولیه صندوق توسعه  13

1 1 0 یافته و تحقق پیشرفت و عدالتاعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشورو توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه  14

328,500 0 328,500 بنیاد شهید و امور ایثارگران-اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهید فوت شده که فرزندان محجور، صعب 
العالج، معلول، مطلقه تحت تکفل و نامادري دارند 15

4,500,000 2,000,000 2,500,000 تهیه و اجراي طرح جامع کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی  موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه 16
71,220 0 71,220 بازپرداخت تعهدات صرفه جویی سوخت در نیروگاههاي سیکل ترکیبی 17
12,000 0 12,000 موضوع ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور 18

400,000 250,000 150,000 استراتژیک تولیديشرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ایران- تامین مواد اولیه و سوخت هسته اي و خرید محصوالت  19

1 0 1 اعتبارات موضوع اجراي بند (ج) ماده (24) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 
1393 20

365,000 365,000 0 ایجاد خانه هاي جوانان در مراکز استانها 21
20,000,000 0 20,000,000 متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشگري و کشوري موضوع بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 22

260,000 240,000 20,000 تکمیل و توسعه زیرساخت هاي استان ایالم در راستاي مراسم اربعین 23
135,000 0 135,000 اعتبارات طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار- موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه 24

30,000,000 0 30,000,000 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- کمک به پرداخت مستمري بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد 25

5,350,000 5,200,000 150,000 تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل، موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات 
تکمیلی طرح هاي خاتمه یافته سنوات قبل 26

500,000 500,000 0 پاکسازي و بهداشتی نمودن اطراف فرودگاه امام خمینی (ره). 27
30,000,000 30,000,000 0 اعتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد(موضوع بند الف تبصره 18 28

300,000 300,000 0 استانداري لرستان-آزادسازي قلعه فلک االفالك 29
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100,000 100,000 0 سازمان اوقاف و امور خیریه-احداث مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی 30

4,000,000 4,000,000 0 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران-بابت مشارکت در طرح هاي سرمایه گذاري با اولویت مناطق محروم 31
200,000 200,000 0 اعتبارات موضوع اجراي حکم ماده(112)قانون برنامه ششم توسعه 32

4,500,000 500,000 4,000,000 وزارت کشور-برگزاري انتخابات 33
1,290,000 0 1,290,000 شوراي نگهبان-نظارت بر انتخابات 34

800,000 800,000 0 تامین یارانه تسهیالت و ایجاد زیرساخت هاي توسعه پایدار شرق و غرب کشور 35
80,000 0 80,000 تامین بخشی از حق الوکاله وکالي معاضدتی و تسخیري 36
30,000 30,000 0 اعتبارات موضوع اثرات جبرانی مناطق تحت تاثیر جنگ تحمیلی 37

20,000,000 0 20,000,000 مابه التفاوت نرخ ارز 38
450,000 200,000 250,000 توسعه کشت دانه هاي روغنی 39

1,450,000 1,450,000 0 بهسازي آب بندان ها در استان هاي گیالن، مازندران و گلستان 40
1 1 0 اعتبارات جزء (1) تبصره 19 موضوع تکمیل طرحها با مشارکت بخشهاي عمومی و غیر دولتی 41

320,000 0 320,000 وزارت امور اقتصادي و دارایی- مدیریت دارایی ها و بازار بدهی دولت 42
1,573,000 1,573,000 0 تقویت اعتبارات طرح هاي فاضالب شهرهاي داراي تنش 43

180,000 180,000 0 تادیه بدهی وزارت راه و شهرسازي به سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 44
164,000 50,000 114,000 بسترسازي تحول بنیادین و نوین سازي نظام آماري کشور 45
30,000 0 30,000 تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان درآن موضوع اجراي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه 46
9,000 0 9,000 پژوهشگاه علوم شناختی 47

64,652,503 0 64,652,503 سود و کارمزد وام هاي داخلی و خارجی 600000
63,852,503 0 63,852,503 سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وامهاي خارجی 1

800,000 0 800,000 هزینه هاي انتشار(اعم از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی) و حق عاملیت واگذاري اوراق بهادار اسالمی 2
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مبادله موافقتنامه ردیف هاي متفرقه و تملک دارایی هاي مالی مربوط به بانک مرکزي با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود و دستگاه مستقل(اصلی) سایر بانکها وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشد. تعیین دستگاه مستقل(اصلی) سایر 
دستگاههاي مندرج در ردیف هاي متفرقه و مالی که در جدول 7 این قانون فاقد دستگاه اصلی می باشند به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.اعتبارات مندرج در این جدول توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع و پس از ابالغ اعتبار و 

.مبادله موافقتنامه به هزینه گرفته خواهد شد. مبلغ 10000 میلیارد ریال از اعتبارات ردیف 53-530000 به جدول شماره 7 قانون منتقل شده است. سقف مصارف متناسب با تحقق ردیف هاي با مقادیر یک(1) اصالح می گردد
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پرداخت ها دریافت ها
بودجه عمومی

تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع کل جمع اختصاصی متفرقه تملک 
دارایی مصوب عملکرد جمع اختصاصی متفرقه هزینه مصوب عملکرد درآمد  درآمد هاي نام استان کد

1398 1398 هاي 
سرمایه اي 1397 1396 1398 1398 عمومی 1397 1396 اختصاصی استانی استان

1398 1398
264,945,262 124,226,948 5,202,028 5,024,920 114,000,000 111,844,360 70,414,108 140,718,314 10,958,029 2,236,900 127,523,385 106,195,202 95,447,293 16,160,057 1,150,301,100 کل کشور

4,884,005 1,802,067 89,890 42,387 1,669,790 1,681,000 1,427,548 3,081,938 223,844 54,507 2,803,587 2,385,797 2,145,421 313,734 22,304,000 استان مرکزي 51

8,695,203 2,917,974 155,859 65,325 2,696,790 2,749,298 2,328,653 5,777,229 354,297 89,312 5,333,620 4,494,479 4,220,169 510,156 15,309,429 استان گیالن 52

10,529,515 3,296,029 157,073 128,656 3,010,300 3,084,000 3,204,454 7,233,486 282,594 78,896 6,871,996 5,667,204 4,896,657 439,667 18,417,257 استان مازندران 53

9,464,561 3,574,573 191,763 100,730 3,282,080 3,284,000 2,957,600 5,889,988 564,726 77,806 5,247,456 4,296,382 4,036,461 756,489 28,786,653 استان آذربایجان 
شرقی 54

11,144,171 5,996,337 69,220 91,237 5,835,880 5,746,801 2,501,541 5,147,834 180,269 51,123 4,916,442 4,009,151 3,573,677 249,489 12,174,602 استان آذربایجان 
غربی 55

7,866,356 2,976,954 130,172 65,152 2,781,630 2,734,000 3,817,416 4,889,402 307,844 97,557 4,484,001 3,668,291 3,260,804 438,016 7,477,859 استان کرمانشاه 56

26,863,220 19,337,592 444,117 144,115 18,749,360 18,326,359 6,333,461 7,525,628 556,491 190,951 6,778,186 5,537,221 5,429,215 1,000,608 54,587,248 استان خوزستان 57

15,808,438 7,216,115 616,139 270,776 6,329,200 6,138,000 4,098,100 8,592,323 992,034 195,544 7,404,745 6,168,270 5,581,033 1,608,173 30,057,955 استان فارس 58

12,854,501 6,384,922 192,518 73,304 6,119,100 6,153,000 3,187,486 6,469,579 637,519 112,901 5,719,159 4,733,600 4,102,498 830,037 29,281,813 استان کرمان 59

14,472,210 6,247,666 273,561 191,375 5,782,730 5,681,939 3,486,737 8,224,544 830,847 96,852 7,296,845 6,025,739 5,592,820 1,104,408 41,718,886 استان خراسان رضوي 60

11,791,567 3,861,740 414,127 171,043 3,276,570 3,309,402 1,643,238 7,929,827 1,437,386 105,434 6,387,007 5,257,544 4,892,029 1,851,513 84,054,834 استان اصفهان 61

7,593,546 4,012,961 29,296 46,875 3,936,790 3,842,000 2,500,450 3,580,585 55,025 79,450 3,446,110 2,840,663 2,415,992 84,321 33,224,606 استان هرمزگان 62
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پرداخت ها دریافت ها
بودجه عمومی

تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع کل جمع اختصاصی متفرقه تملک 
دارایی مصوب عملکرد جمع اختصاصی متفرقه هزینه مصوب عملکرد درآمد  درآمد هاي نام استان کد

1398 1398 هاي 
سرمایه اي 1397 1396 1398 1398 عمومی 1397 1396 اختصاصی استانی استان

1398 1398
264,945,262 124,226,948 5,202,028 5,024,920 114,000,000 111,844,360 70,414,108 140,718,314 10,958,029 2,236,900 127,523,385 106,195,202 95,447,293 16,160,057 1,150,301,100 کل کشور

12,932,755 8,186,051 97,790 60,531 8,027,730 7,825,461 650,787 4,746,704 256,616 125,522 4,364,566 3,665,363 3,180,669 354,406 6,746,736 استان سیستان و 
بلوچستان 63

7,346,617 3,645,702 13,206 63,896 3,568,600 3,439,355 1,889,075 3,700,915 26,129 52,441 3,622,345 2,984,602 2,505,634 39,335 5,577,642 استان کردستان 64

5,760,720 2,048,794 132,114 85,770 1,830,910 1,822,000 1,412,465 3,711,926 327,988 42,510 3,341,428 2,792,654 2,541,857 460,102 7,343,266 استان همدان 65

7,380,430 3,385,409 98,690 60,339 3,226,380 3,172,000 2,519,838 3,995,021 178,354 52,304 3,764,363 3,183,910 2,969,143 277,044 5,024,818 استان لرستان 66

5,325,081 2,512,864 11,657 44,037 2,457,170 2,402,000 1,593,507 2,812,217 20,613 48,010 2,743,594 2,254,149 2,032,110 32,270 2,405,188 استان ایالم 67

4,483,789 1,862,563 27,544 52,859 1,782,160 1,764,000 1,318,838 2,621,226 108,947 53,461 2,458,818 2,131,704 1,983,316 136,491 9,682,569 استان زنجان 68

4,427,716 1,620,535 70,678 34,907 1,514,950 1,500,000 1,409,190 2,807,181 192,386 50,284 2,564,511 2,137,503 1,960,741 263,064 3,264,002 استان چهار محال و 
بختیاري 69

6,402,581 3,663,974 13,253 40,891 3,609,830 3,611,000 1,916,453 2,738,607 52,062 60,261 2,626,284 2,197,746 1,860,074 65,315 3,133,709 استان کهگیلویه و 
بویراحمد 70

3,890,931 1,261,992 27,843 37,899 1,196,250 1,203,000 1,144,638 2,628,939 56,199 41,803 2,530,937 2,196,796 1,836,334 84,042 6,789,912 استان سمنان 71

5,425,594 2,082,724 209,381 62,333 1,811,010 1,835,000 1,376,150 3,342,870 496,015 53,210 2,793,645 2,341,886 1,938,504 705,396 18,911,776 استان یزد 72

9,683,248 6,598,777 3,747 52,360 6,542,670 5,596,000 3,879,607 3,084,471 11,328 64,725 3,008,418 2,487,920 2,173,648 15,075 27,410,185 استان بوشهر 73

15,845,454 6,154,962 956,669 2,587,583 2,610,710 2,649,000 2,673,528 9,690,492 1,542,344 75,682 8,072,466 6,595,679 6,196,071 2,499,013 608,642,253 استان تهران 74
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پرداخت ها دریافت ها
بودجه عمومی

تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي

جمع کل جمع اختصاصی متفرقه تملک 
دارایی مصوب عملکرد جمع اختصاصی متفرقه هزینه مصوب عملکرد درآمد  درآمد هاي نام استان کد

1398 1398 هاي 
سرمایه اي 1397 1396 1398 1398 عمومی 1397 1396 اختصاصی استانی استان

1398 1398
264,945,262 124,226,948 5,202,028 5,024,920 114,000,000 111,844,360 70,414,108 140,718,314 10,958,029 2,236,900 127,523,385 106,195,202 95,447,293 16,160,057 1,150,301,100 کل کشور

5,152,049 1,928,139 76,536 58,843 1,792,760 1,813,000 1,693,375 3,223,910 153,279 49,270 3,021,361 2,562,446 2,176,561 229,815 5,056,584 استان اردبیل 75

3,829,178 1,587,736 218,639 49,867 1,319,230 1,323,448 1,207,900 2,241,442 385,844 19,752 1,835,846 1,562,273 1,355,088 604,483 7,846,217 استان قم 76

4,012,486 1,488,156 50,842 73,304 1,364,010 1,373,500 1,311,200 2,524,330 138,192 33,994 2,352,144 2,029,024 1,872,444 189,034 18,388,535 استان قزوین 77

6,777,371 2,517,265 73,642 58,843 2,384,780 2,341,087 1,968,526 4,260,106 157,263 34,642 4,068,201 3,401,416 2,976,765 230,905 5,927,978 استان گلستان 78

4,554,284 2,063,036 94,240 46,376 1,922,420 1,926,000 1,793,800 2,491,248 119,927 47,054 2,324,267 2,009,922 1,703,972 214,167 4,084,725 استان خراسان شمالی 79

5,439,009 2,443,495 33,532 52,603 2,357,360 2,311,710 1,726,705 2,995,514 103,272 87,095 2,805,147 2,397,074 2,114,437 136,804 3,230,812 استان خراسان جنوبی 80

4,308,676 1,549,844 228,290 110,704 1,210,850 1,207,000 1,441,842 2,758,832 208,395 14,547 2,535,890 2,178,794 1,923,149 436,685 23,439,051 استان البرز 81

اعتبارات مندرج در این جدول در قالب دستورالعمل و اولویت هاي تعیینی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است.اعتبارات جداول 10-2 و 10-3 در سرجمع اعتبارات این جدول لحاظ شده است.

43,718,082 اعتبار طرح هاي استانی مندرج در پیوست شماره 1 قانون
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 جمع کل اعتبارات
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از 

امکانات کشور
اعتبارات 

الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي استان ها  موضوع 0.27
تملک 
 داراییهاي

تملک دارائیهاي 
سرمایه اي
استان ها  جمع کل

اعتبارات ملی و  
استانی ویژه 
موضوع ردیف  

550000-14

اعتبارات 
استانی موضوع 
ردیف  

550000-14 

جمع کل درصد مالیات 
بر ارزش 
افزوده درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی *%3

سرمایه اي
استانی

نام استان کد استان

جمع دو سوم یک سوم
10=6+9 9=8+7 8 7 6=1+4+5 5 4=3+2 3 2 1

257,580,000 143,580,000 43,075,000 100,505,000 114,000,000 12,702,000 55,020,000 36,680,000 18,340,000 46,278,000 کل کشور

4,042,690 2,372,900 711,900 1,661,000 1,669,790 212,000 544,090 544,090 0 913,700 استان مرکزي 51

8,282,490 5,585,700 1,675,700 3,910,000 2,696,790 399,000 626,270 626,270 0 1,671,520 استان گیالن 52

9,446,000 6,435,700 1,930,700 4,505,000 3,010,300 487,000 542,200 542,200 0 1,981,100 استان مازندران 53

8,599,380 5,317,300 1,595,300 3,722,000 3,282,080 480,000 944,600 944,600 0 1,857,480 استان آذربایجان شرقی 54

12,176,080 6,340,200 1,902,500 4,437,700 5,835,880 515,000 2,976,450 2,976,450 0 2,344,430 استان آذربایجان غربی 55

7,806,030 5,024,400 1,507,400 3,517,000 2,781,630 411,000 1,064,590 1,054,200 10,390 1,306,040 استان کرمانشاه 56

26,847,760 8,098,400 2,429,900 5,668,500 18,749,360 976,000 13,921,880 3,044,460 10,877,420 3,851,480 استان خوزستان 57

15,620,200 9,291,000 2,787,000 6,504,000 6,329,200 765,000 3,347,690 2,973,620 374,070 2,216,510 استان فارس 58

15,430,600 9,311,500 2,793,500 6,518,000 6,119,100 638,000 2,422,920 2,422,920 0 3,058,180 استان کرمان 59

12,656,730 6,874,000 2,062,000 4,812,000 5,782,730 601,000 2,987,790 2,949,060 38,730 2,193,940 استان خراسان رضوي 60

8,279,470 5,002,900 1,500,900 3,502,000 3,276,570 464,000 821,800 821,800 0 1,990,770 استان اصفهان 61

9,930,790 5,994,000 1,798,300 4,195,700 3,936,790 461,000 2,193,390 1,581,270 612,120 1,282,400 استان هرمزگان 62

20,215,030 12,187,300 3,656,300 8,531,000 8,027,730 932,000 3,855,880 3,855,880 0 3,239,850 استان سیستان و 
بلوچستان 63

9,154,300 5,585,700 1,675,700 3,910,000 3,568,600 438,000 1,882,600 1,882,600 0 1,248,000 استان کردستان 64
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 جمع کل اعتبارات
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از 

امکانات کشور
اعتبارات 

الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي استان ها  موضوع 0.27
تملک 
 داراییهاي

تملک دارائیهاي 
سرمایه اي
استان ها  جمع کل

اعتبارات ملی و  
استانی ویژه 
موضوع ردیف  

550000-14

اعتبارات 
استانی موضوع 
ردیف  

550000-14 

جمع کل درصد مالیات 
بر ارزش 
افزوده درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی *%3

سرمایه اي
استانی

نام استان کد استان

جمع دو سوم یک سوم
10=6+9 9=8+7 8 7 6=1+4+5 5 4=3+2 3 2 1

257,580,000 143,580,000 43,075,000 100,505,000 114,000,000 12,702,000 55,020,000 36,680,000 18,340,000 46,278,000 کل کشور

4,859,410 3,028,500 909,000 2,119,500 1,830,910 250,000 680,120 680,120 0 900,790 استان همدان 65

9,570,980 6,344,600 1,903,600 4,441,000 3,226,380 456,000 1,447,140 1,429,190 17,950 1,323,240 استان لرستان 66

4,914,070 2,456,900 736,900 1,720,000 2,457,170 249,000 1,346,080 629,100 716,980 862,090 استان ایالم 67

3,829,960 2,047,800 614,200 1,433,600 1,782,160 194,000 837,860 837,860 0 750,300 استان زنجان 68

3,796,150 2,281,200 684,800 1,596,400 1,514,950 216,000 542,200 542,200 0 756,750 استان چهار محال و 
بختیاري 69

7,089,230 3,479,400 1,044,000 2,435,400 3,609,830 366,000 2,269,930 578,100 1,691,830 973,900 استان کهگیلویه و 
بویراحمد 70

2,935,950 1,739,700 522,000 1,217,700 1,196,250 179,000 301,350 301,350 0 715,900 استان سمنان 71

4,118,310 2,307,300 692,400 1,614,900 1,811,010 217,000 507,250 507,250 0 1,086,760 استان یزد 72

9,136,470 2,593,800 778,100 1,815,700 6,542,670 491,000 5,050,910 1,052,290 3,998,620 1,000,760 استان بوشهر 73

6,498,210 3,887,500 1,165,600 2,721,900 2,610,710 484,000 19,840 19,840 0 2,106,870 استان تهران 74

4,556,860 2,764,100 829,100 1,935,000 1,792,760 238,000 565,820 565,820 0 988,940 استان اردبیل 75

2,664,930 1,345,700 403,700 942,000 1,319,230 224,000 32,120 30,230 1,890 1,063,110 استان قم 76

3,370,010 2,006,000 601,000 1,405,000 1,364,010 187,000 397,680 397,680 0 779,330 استان قزوین 77

6,683,580 4,298,800 1,289,800 3,009,000 2,384,780 337,000 1,012,620 1,012,620 0 1,035,160 استان گلستان 78
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 جمع کل اعتبارات
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از 

امکانات کشور
اعتبارات 

الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي استان ها  موضوع 0.27
تملک 
 داراییهاي

تملک دارائیهاي 
سرمایه اي
استان ها  جمع کل

اعتبارات ملی و  
استانی ویژه 
موضوع ردیف  

550000-14

اعتبارات 
استانی موضوع 
ردیف  

550000-14 

جمع کل درصد مالیات 
بر ارزش 
افزوده درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی *%3

سرمایه اي
استانی

نام استان کد استان

جمع دو سوم یک سوم
10=6+9 9=8+7 8 7 6=1+4+5 5 4=3+2 3 2 1

257,580,000 143,580,000 43,075,000 100,505,000 114,000,000 12,702,000 55,020,000 36,680,000 18,340,000 46,278,000 کل کشور

5,300,020 3,377,600 1,013,600 2,364,000 1,922,420 265,000 694,280 694,280 0 963,140 استان خراسان شمالی 79

5,794,360 3,437,000 1,031,000 2,406,000 2,357,360 302,000 1,152,420 1,152,420 0 902,940 استان خراسان جنوبی 80

3,973,950 2,763,100 829,100 1,934,000 1,210,850 268,000 30,230 30,230 0 912,620 استان البرز 81

در اجراي مواد (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابالغ اعتبارات مصوب استان توسط سازمان 
برنامه و بودجه کشور، توزیع اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي را به تفکیک فصل-برنامه-شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کمیته برنامه ریزي شهرستان ابالغ نمایند. کمیته برنامه ریزي شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته فهرست پروژه 
هاي داراي اولویت را تصویب و براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی به دبیرخانه شورا اعالم نماید.*-توزیع بر اساس جزء(3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)مصوب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه 

انجام گیرد.سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان موظف است تخصیص اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي دستگاه ها را به تفکیک طرح و پروژه با اولویت پروژه هاي داراي پیشرفت فیزیکی باال و قابل بهره برداري در سال 1398 ابالغ نماید.

1755953429
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اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به 
تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به 
شهرداریها و دهیاري هاي کشور

کمک زیان شرکت هاي 
آب و فاضالب روستایی اعتبارات بازارچه هاي مرزي نام استان کد استان

تملک دارئیهاي سرمایه اي هزینه اي تملک دارئیهاي سرمایه اي هزینه اي
4,986,670 2,200,000 38,250 36,900 کل کشور

42,387 54,507 0 0 استان مرکزي 51

65,325 89,312 0 0 استان گیالن 52

128,656 78,896 0 0 استان مازندران 53

100,730 77,806 0 0 استان آذربایجان شرقی 54

90,259 50,179 978 944 استان آذربایجان غربی 55

59,340 91,951 5,812 5,606 استان کرمانشاه 56

144,115 190,951 0 0 استان خوزستان 57

270,776 195,544 0 0 استان فارس 58

73,304 112,901 0 0 استان کرمان 59

187,000 92,632 4,375 4,220 استان خراسان رضوي 60

171,043 105,434 0 0 استان اصفهان 61

46,875 79,450 0 0 استان هرمزگان 62

44,381 109,945 16,150 15,577 استان سیستان و بلوچستان 63
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اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به 
تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به 
شهرداریها و دهیاري هاي کشور

کمک زیان شرکت هاي 
آب و فاضالب روستایی اعتبارات بازارچه هاي مرزي نام استان کد استان

تملک دارئیهاي سرمایه اي هزینه اي تملک دارئیهاي سرمایه اي هزینه اي
4,986,670 2,200,000 38,250 36,900 کل کشور

63,331 51,897 565 544 استان کردستان 64

85,770 42,510 0 0 استان همدان 65

60,339 52,304 0 0 استان لرستان 66

42,387 46,419 1,650 1,591 استان ایالم 67

52,859 53,461 0 0 استان زنجان 68

34,907 50,284 0 0 استان چهار محال و بختیاري 69

40,891 60,261 0 0 استان کهگیلویه و بویراحمد 70

37,899 41,803 0 0 استان سمنان 71

62,333 53,210 0 0 استان یزد 72

52,360 64,718 0 7 استان بوشهر 73

2,587,583 75,682 0 0 استان تهران 74

58,843 49,270 0 0 استان اردبیل 75

49,867 19,752 0 0 استان قم 76
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اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به 
تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به 
شهرداریها و دهیاري هاي کشور

کمک زیان شرکت هاي 
آب و فاضالب روستایی اعتبارات بازارچه هاي مرزي نام استان کد استان

تملک دارئیهاي سرمایه اي هزینه اي تملک دارئیهاي سرمایه اي هزینه اي
4,986,670 2,200,000 38,250 36,900 کل کشور

73,304 33,994 0 0 استان قزوین 77

58,843 34,642 0 0 استان گلستان 78

46,376 47,054 0 0 استان خراسان شمالی 79

43,883 78,684 8,720 8,411 استان خراسان جنوبی 80

110,704 14,547 0 0 استان البرز 81
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بهزیستی آموزش و پرورش

تملک دارائیهاي سرمایه اي هزینه اي تملک دارائیهاي سرمایه اي هزینه اي
استان ردیف

126,529 126,528 5,075,499 10,831,501 جمع استان ها

3,052 3,051 86,838 220,793 استان مرکزي 51

2,579 2,579 153,280 351,718 استان گیالن 52

2,945 2,945 154,128 279,649 استان مازندران 53

6,892 6,892 184,871 557,834 استان آذربایجان شرقی 54

5,485 5,485 63,735 174,784 استان آذربایجان غربی 55

5,503 5,503 124,669 302,341 استان کرمانشاه 56

4,586 4,586 439,531 551,905 استان خوزستان 57

7,934 7,934 608,205 984,100 استان فارس 58

7,109 7,109 185,409 630,410 استان کرمان 59

6,147 6,147 267,414 824,700 استان خراسان رضوي 60

9,303 9,303 404,824 1,428,083 استان اصفهان 61

1,245 1,245 28,051 53,780 استان هرمزگان 62

2,037 2,037 95,753 254,579 استان سیستان و بلوچستان 63

542 542 12,664 25,587 استان کردستان 64

6,138 6,138 125,976 321,850 استان همدان 65

1,459 1,459 97,231 176,895 استان لرستان 66

465 465 11,192 20,148 استان ایالم 67

1,400 1,400 26,144 107,547 استان زنجان 68
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جدول شماره 10-3 - درآمد هاي اختصاصی استان ها به تفکیک اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي در سال 1398
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بهزیستی آموزش و پرورش

تملک دارائیهاي سرمایه اي هزینه اي تملک دارائیهاي سرمایه اي هزینه اي
استان ردیف

126,529 126,528 5,075,499 10,831,501 جمع استان ها

1,330 1,330 69,348 191,056 استان چهار محال و بختیاري 69

318 318 12,935 51,744 استان کهگیلویه و بویراحمد 70

924 924 26,919 55,275 استان سمنان 71

23,678 23,678 185,703 472,337 استان یزد 72

1,221 1,221 2,526 10,107 استان بوشهر 73

11,840 11,840 944,829 1,530,504 استان تهران 74

2,379 2,379 74,157 150,900 استان اردبیل 75

1,854 1,854 216,785 383,990 استان قم 76

1,612 1,612 49,230 136,580 استان قزوین 77

2,291 2,291 71,351 154,972 استان گلستان 78

298 298 93,942 119,629 استان خراسان شمالی 79

1,286 1,286 32,246 101,986 استان خراسان جنوبی 80

2,677 2,677 225,613 205,718 استان البرز 81
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مصارف منابع

9,921,203,783 هزینه ها 10,459,287,727 درآمدها
54,244,709 مالیات 29,503,804 اعتبارات هزینه اي
67,187,300 50 % سود ویژه 140,627,711 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
45,175,074 771,263,480 سود سهام تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
151,779 سایر حسابهاي تخصیص سود 420,414,147 وامهاي خارجی
826,055,238 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 41,687,753 داراییهاي جاري
190,759,250 884,760,853 بازپرداخت وامهاي خارجی سایر دریافتها
5,643,434 وجوه اداره شده
278,434,922  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
1,578,325,094 هزینه هاي سرمایه اي
49,723,716 افزایش داراییهاي جاري
13,016,904,299 جمع
269,358,824 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

12,747,545,475 جمع کل 12,747,545,475 جمع کل
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مصارف منابع

8,818,902,051 هزینه ها 9,326,687,593 درآمدها
46,764,560 مالیات 29,503,804 اعتبارات هزینه اي
52,038,099 50 % سود ویژه 140,627,711 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
45,058,169 767,463,480 سود سهام تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
2,557 سایر حسابهاي تخصیص سود 419,414,147 وامهاي خارجی
825,255,238 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 41,687,753 داراییهاي جاري
190,759,250 852,760,465 بازپرداخت وامهاي خارجی سایر دریافتها
4,943,434 وجوه اداره شده
264,784,922  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
1,521,615,986 هزینه هاي سرمایه اي
49,342,509 افزایش داراییهاي جاري
11,819,466,775 جمع
241,321,822 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

11,578,144,953 جمع کل 11,578,144,953 جمع کل
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جدول شماره 11-1 - بودجه شرکت هاي دولتی در سال 1398
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مصارف منابع

1,026,753,397 هزینه ها 1,056,573,397 درآمدها
7,455,000 مالیات 0 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
14,910,000 50 % سود ویژه 0 تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
95,500 0 سود سهام وامهاي خارجی
149,100 سایر حسابهاي تخصیص سود 0 داراییهاي جاري
0 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 10,036,388 سایر دریافتها
0  بازپرداخت وامهاي خارجی
0 وجوه اداره شده
0  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
25,834,381 هزینه هاي سرمایه اي
381,207 افزایش داراییهاي جاري
1,075,578,585 جمع
8,968,800 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

1,066,609,785 جمع کل 1,066,609,785 جمع کل
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مبالغ به میلیون ریال

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


مصارف منابع

75,548,335 هزینه ها 76,026,737 درآمدها
25,149 مالیات 0 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
239,201 50 % سود ویژه 3,800,000 تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
21,405 1,000,000 سود سهام وامهاي خارجی
122 سایر حسابهاي تخصیص سود 0 داراییهاي جاري
800,000 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 21,964,000 سایر دریافتها
0  بازپرداخت وامهاي خارجی
700,000 وجوه اداره شده
13,650,000  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
30,874,727 هزینه هاي سرمایه اي
0 افزایش داراییهاي جاري
121,858,939 جمع
19,068,202 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

102,790,737 جمع کل 102,790,737 جمع کل
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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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محل تامین جمع تملک دارایی هاي 
سرمایه اي هزینه اي شرح ردیف

اعتبارات هزینه اي ردیف 152003 و برنامه هاي1902006000، 1902012000 و 
1903034000 ذیل ردیف 129600  و  برنامه هاي1902005000، 

1902022000 و 1903034000 ذیل ردیف 131500 جدول شماره 7 و  بخشی 
از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8

20,000,000 0 20,000,000 ایجاد خود اتکایی براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی 
(موضوع بند 1 ماده 29) 1

اعتبارات هزینه اي ردیف 154002 جدول شماره 7  و  بخشی از اعتبارات جزء 1 
ردیف 101000 جدول شماره 8 200,000 0 200,000

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 4 ماده 

(29
2

اعتبار هزینه اي برنامه 1309001000 ذیل ردیف 154000 جدول شماره 7، 
بخشی از اعتبارات سرمایه اي جزء 28 ردیف 550000 جدول شماره 9 و  بخشی از 

اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8
5,600,000 5,100,000 500,000

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)

3

اعتبارات اجزاء 1و 12ردیف 550000 جدول شماره 9 و  بخشی از اعتبارات جزء 1 
ردیف 101000 جدول شماره 8 2,900,000 2,700,000 200,000 ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته (موضوع بند 3 ماده 

(29 4

بخشی از اعتبارات جزء 1 ردیف 101000 جدول شماره 8  3,000,000 3,000,000 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  3,000,000 3,000,000 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  650,000 650,000 0 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  650,000 0 650,000 بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده سازي بنگاه ها براي واگذاري 
(موضوع بند 8 ماده 29) 8

36,000,000 14,450,000 21,550,000 جمع کل
در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده براي واگذاري شرکت هاي دولتی، اعتبارات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 5 و 7 این جدول از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1398 کل کشور قابل تامین خواهد 

بود.
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اعتبار عنوان

6457845 اعتبارات استانی جدول شماره 10

23780270 ردیف هاي متفرقه مندرج در جدول 9

11455650 ردیف هاي متفرقه انتقالی به جدول7

11059762 اعتبارات ملی طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي پیوست شماره(1)در قالب امور ده گانه

52753527 جمع کل
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جدول شماره 14 - اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي مربوط به توسعه و عمران روستایی و عشایري در سال 1398
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موضوع جزء(2) بند الف  ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


توضیحات اعتبار عنوان امور/ردیف متفرقه/استان شماره طبقه بندي نوع اعتبار
0 امور خدمات عمومی 1000000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور دفاعی وامنیتی 1100000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور قضایی 1200000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
1,300,000 امور اقتصادي 1300000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور محیط زیست 1400000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
9,759,762 امور مسکن ،عمران شهري و روستایی 1500000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور سالمت 1600000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگري 1700000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور آموزش و پژوهش 1800000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
0 امور رفاه اجتماعی 1900000000 طرح هاي سرمایه اي پیوست یک (امور ده گانه)
11,059,762 جمع امور ده گانه
0 متفرقه 504000 متفرقه جدول 9
0 اعتبارات خاص و پیش بینی نشده 510000 متفرقه جدول 9
9,800,000 اعتبارات یارانه ها 520000 متفرقه جدول 9
680,270 اعتبارات متمرکز درآمد - هزینه 530000 متفرقه جدول 9
0 اعتبارات نهادهاي خاص 540000 متفرقه جدول 9
13,300,000 اعتبارات ردیف هاي موردي (موقت) 550000 متفرقه جدول 9
0 سود و کارمزد وام هاي داخلی و خارجی 600000 متفرقه جدول 9
23,780,270 جمع متفرقه هاي جدول شماره 9
2,200,000 ردیفهاي یارانه اي منتقله به جداول 7 و 10 720000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
5,274,300 ردیف هاي درآمد-هزینه اي منتقله به جداول 7 و 10 730000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
1,400,000 ردیف هاي کمک به نهادهاي خاص منتقله به جداول 7 و 10 740000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
2,581,350 ردیف هاي موردي منتقله به جداول 7 و 10 750000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
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توضیحات اعتبار عنوان امور/ردیف متفرقه/استان شماره طبقه بندي نوع اعتبار
0 ردیفهاي یارانه اي منتقله به جداول 7 و 10 720000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
0 ردیف هاي درآمد-هزینه اي منتقله به جداول 7 و 10 730000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
0 ردیف هاي موردي منتقله به جداول 7 و 10 750000 متفرقه هاي جداول 7 و 10
0 ردیف هاي کمک به نهادهاي خاص منتقله به جداول 7 و 10 740000 متفرقه هاي جداول 7 و 10

11,455,650 جمع متفرقه هاي انتقالی به جداول 
7 و 10

277,833 استان اصفهان 000001 اعتبارات استانی
259,181 استان آذربایجان شرقی 20000 اعتبارات استانی
327,197 استان آذربایجان غربی 20001 اعتبارات استانی
306,116 استان خراسان رضوي 20002 اعتبارات استانی
537,633 استان خوزستان 20003 اعتبارات استانی
452,126 استان سیستان و بلوچستان 20004 اعتبارات استانی
309,244 استان فارس 20005 اعتبارات استانی
426,725 استان کرمان 20006 اعتبارات استانی
182,276 استان کرمانشاه 20007 اعتبارات استانی
233,250 استان گیالن 20008 اعتبارات استانی
276,410 استان مازندران 20009 اعتبارات استانی
127,468 استان مرکزي 20010 اعتبارات استانی
174,080 استان کردستان 20011 اعتبارات استانی
178,780 استان هرمزگان 20012 اعتبارات استانی
139,703 استان بوشهر 20013 اعتبارات استانی
105,620 استان چهار محال و بختیاري 20014 اعتبارات استانی
104,746 استان زنجان 20015 اعتبارات استانی
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توضیحات اعتبار عنوان امور/ردیف متفرقه/استان شماره طبقه بندي نوع اعتبار
184,648 استان لرستان 20016 اعتبارات استانی
125,720 استان همدان 20017 اعتبارات استانی
151,688 استان یزد 20018 اعتبارات استانی
120,227 استان ایالم 20019 اعتبارات استانی
99,877 استان سمنان 20020 اعتبارات استانی
135,833 استان کهگیلویه و بویراحمد 20021 اعتبارات استانی
137,955 استان اردبیل 20023 اعتبارات استانی
148,373 استان قم 20025 اعتبارات استانی
108,804 استان قزوین 20026 اعتبارات استانی
144,458 استان گلستان 20027 اعتبارات استانی
126,059 استان خراسان جنوبی 20028 اعتبارات استانی
134,459 استان خراسان شمالی 20029 اعتبارات استانی
294,013 استان تهران 20030 اعتبارات استانی
127,343 استان البرز 20031 اعتبارات استانی
6,457,845 جمع اعتبارات استانی جدول 10
52,753,527 جمع
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عنوان پروژه استان ردیف
تهران شبکه حمل و نقل ریلی مسافري حومه اي کالنشهر تهران 1

طرح احداث قطار شهري رشت گیالن 2
قطار حومه اي تهران - پاکدشت ، شریف آباد - گرمسار تهران 3

قطار حومه اي  کالنشهرها به شهرهاي  جدید (شهرهاي جدید پردیس، صدرا، سهند و شیرین شهر) - 4
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  .افزایش یابد %50جرایم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي آن   1
گردد تعرفه هاي شوراي حل اختالف طبق قانون شوراي حل اختالف محاسبه 2  

3 

درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور   
   110504موضوع ردیف 

 2،200،000 عوارض خروج براي هر نفر- الف
 1،100،000  عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره- ب

  عوارض خروج زائرین عتبات عالیات
(زائران اربعین از تاریخ بیست و چهارم 

 1398م آبان ماه تا دوازده 1398شهریور ماه 
که از مرزهاي زمینی به مقصد کشور عراق از 

شوند از پرداخت عوارض کشور خارج می
 خروج معاف می باشند)

 375،000 عوارض خروج هوایی

  125،000 عوارض خروج زمینی و دریایی

  .درصد افزایش خواهد یافت100وم و بیشتر به میزان درصد و سفرهاي س 50ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند براي سفر دوم به میزان 
 .یابدها و تأسیسات گردشگري و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص میخروجی براي توسعه زیرساختعوارض ) ریال از 400،0000مبلغ چهارصد هزار(

4 
موضوع  -صدور، تعویض و تمدید گذرنامه درآمد حاصل از 

 1،000،000 تعرفه صدور،تعویض و تمدید گذرنامه براي کلیه سنین 140113ردیف 

درآمد حاصل از واگذاري و تعویض پالك وسائط نقلیه  5
 140114موضوع ردیف 

 1،000،000  خودرو
 250،000 موتورسیکلت

 140154درآمد حاصل از انگشت نگاري موضوع ردیف  8
 75،000 هزینه انگشت نگاري اتباع ایرانی

  150،000  ه انگشت نگاري اتباع خارجیهزین
   

  
9  

  
  

صدور انواع کارت معافیت دائم مشموالن درآمد حاصل از 
  140155وظیفه  از خدمت سربازي موضوع ردیف 

 13،000،000 افراد با تحصیالت دکتراي تخصصی
 10،400،000 ايافراد با تحصیالت دکتراي حرفه

 10،400،000 ی ارشدافراد با تحصیالت کارشناس
 3،250،000 افراد با تحصیالت کارشناسی
 3،250،000 افراد با تحصیالت فوق دیپلم
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  9ادامه 

 1،300،000 افراد با تحصیالت دیپلم
  975،000 افراد با تحصیالت زیردیپلم

 130،000،000 مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور
 50،000 )و سازمان بهزیستیمددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره

 1،300،000 معافیت هاي پزشکی

 140157درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف  10

 130،000 معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره  خدمت سربازي براي بار اول
بازي  براي معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره  خدمت سر

 195،000 هاي  بعدينوبت

معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره  خدمت سربازي شوراي عالی 
  پزشکی

195،000  

 143،000 حداقل -صدور پروانه گذر مرزي 
 357،500 حداکثر -صدور پروانه گذر مرزي 

 260،000 صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت

11 
وسائط رآمد حاصل از هوشمندسازي کارت مشخصات د

 200،000 هر کارت 140163موضوع ردیف  نقلیه

12  
درآمد حاصل از خدمات دهی به اماکن عمومی موضوع 

 140172ردیف 
 1،000،000 کارشناس بررسی صالحیت انتظامی

  1،000،000 کارشناس بررسی صالحیت ترافیکی

13 
  انزیت رانندگی موضوع درآمد حاصل از صدور دفترچه تر

 1،000،000 هرجلد دفترچه  140173ردیف 

14  
و  هاترونیکی به دستگاهکدرآمد حاصل ارائه خدمات ال

دولتی موضوع ردیف سازمان هاي دولتی و عمومی غیر
140174  

  هر فقره استعالم 
  50،000 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

درآمد حاصل از ارائه خدمات مراکز مشاوره آگاهی توسط  15
  140178وضوع ردیف نیروي انتظامی م

آبرو و سایر موارد به  مال، ناموس، هاي امنیتی در خصوص تامین جان،ارائه خدمات مشاوره
  متقاضیان

300،000  

  600،000  هاي مصرفی به ازاي هر برگتحقیقات میدانی جرم شناسی متناسب با هزینه
  وب پزشکی قانون قوه قضاییههزینه کارشناسی موضوعات مرتبط با بیولوژي جنایی برابر تعرفه مص

  بررسی اسناد و تطبیق آثار انگشت و برابر تعرفه مصوب قوه قضاییه

  هزینه استعالم و احراز اصالت از آزمایشگاه فیزیک جنایی برابر تعرفه کارشناسان رسمی دادگستري مصوب قوه قضاییه

  تري مصوب قوه قضاییههزینه تطبیق عکس و فیلم برابر تعرفه کارشناسان رسمی دادگس

هزینه مستندات مربوط به آثار و مدارك مرتبط با اشیا و اماکن مورد درخواست به جز صحنه 
  هر مستند –هاي جرم در جهت تامین دلیل 

  
300،000  

16 
درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت 

  200،000  ویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمندصدور، تع  140209عادي و معافیت  به هوشمند موضوع ردیف 

درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز   17
  150112اتباع خارجی موضوع ردیف

  450،000  روزانه-هرنفر

  140115ن استان برسد موضوع ردیف ساماندهی مبادالت مرزي هما 5تعرفه هاي بازارچه هاي مرزي در هر استان به تصویب شوراي ماده  18
  
  
   
19  
  
  
  

 140120درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع ردیف 
(افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طالب و نیز اتباع بیگانه 

با اتباع ایرانی ازدواج   1390ذکوري که تا قبل از پایان سال 
 )،شوداند، نمینموده

 300،000 مت اتباع بیگانهصدورکارت شناسایی اقا
 150،000 برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه  

 400،000  صدور المثنی براي کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
 300،000  صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه

 1،720،000 صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله
 2،870،000 سال 3ه اقامت تا صدور و تمدید پروان

 345،000 روز 30تمدید روادید تا 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
 19ادامه 

 800،000 روز 90روز تا  30تمدید روادید از 

 230،000 خروج و مراجعت و روادید خروج

  140120درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع ردیف   20

  200،000  ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترك تابعیت ، بقاء در تابعیت پدر
صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف  - سایر خدمات 
  100،000  فرزندان طالق

  4،000،000  صدور پروانه کار اتباع خارجی
  2،850،000  تمدید پروانه کار اتباع خارجی

 7،000،000 صدور پروانه کار براي سرمایه گذاران خارجی براي دوره سه ساله

 5،000،000  تمدید پروانه کار براي سرمایه گذاران خارجی براي دوره سه ساله

21 
درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداري 

  160171مجموعه هاي ورزشی کارگران موضوع ردیف 
  100٫000  به ازاء هر کارگر

22 
 - 140120درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع ردیف 

 زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیو
 150،000 صدور کارت بهداشتی محل هاي کسب 

 50،000 آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محل هاي کسب

23 
درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع 

  140121ردیف 
 65،000،000 ثبت هر کارخانه و دارو

 15،000،000 قلم فرآوردهثبت هر 

24 
درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضاي هیئت علمی 

 300،000 عالیها و مراکز آموزشهزینه ثبت نام به ازاي هر نفر متقاضی جذب در دانشگاه 140147ها و موسسات آموزش عالی موضوع ردیف دانشگاه

25  
  

ملی درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند 
  140149موضوع ردیف 

 250،000 ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)

 500،000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  

ادامه 
25  

 700،000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

  1،000،000  صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

 300،000 )،،،تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و

 200،000 فعال سازي امضاء الکترونیک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
26  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 
140116  

  
  
  
  
  
  
  

 150،000 ثبت والدت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه
 300،000 امهثبت والدت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسن

 500،000 ثبت والدت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه
 2،000،000 تنظیم سند هویتی ناشی از احکام مراجع قضائی و کمسیون تشخیص سن

م ،ق 979و 976ماده  6و  5و 4تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه براي مشمولین بندهاي 
 1،000،000 فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیتو همچنین 

 300،000 صدور شناسنامه مجدد
 1،000،000 قانون ثبت احوال 33و  32صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد 

قانون  1ماده  2صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولین تبصره 
مجمع  10/5/70تخلفات ، جرایم و مجازاتهاي مربوط به استناد سجلی و شناسنامه مصوب 

  تشخیص مصلحت نظام
400،000  

  700،000  صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم)
  2،000،000  صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن)

 2،500،000 و یا محاکم قضایی تغییر نام با تجویز سازمان
 1،000،000  تغییر نام خانوادگی (نوبت اول)

 2،500،000 تغییر نام و نام خانوادگی براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه
 150،000 سال ) 18(فرزندان زیر 41تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 

  200،000  ه حق تقدم نام خانوادگیتایید اجازه نامه از دارند
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  26ادامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 
140116 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

100،000  

  100،000  تأیید گزارش مفقودي شناسنامه ، کارت شناسنامه ملی و کارت هوشمند ملی 
استعالم  دستی مبنی بر فهرستها و گزارشهاي خارج از چارچوبهاي تعریف شده به ازاي هر 

  شخص
10،000  

، هاهایی  نظیر شرکتقی براي دستگاهاستعالم الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقی
  ، دفاتر اسناد رسمی ها، شهرداريها، بیمههابانک

2،000  

استعالم الکترونیکی به ازاي هر مورد، براي دستگاههایی  نمایش عکس اشخاص در سامانه
  ها و دفاتر اسناد رسمیها، شهرداريبیمه ها،بانک ها،نظیر شرکت

8،000  

  100،000  تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال
  500،000  صدور گواهی تجرد

  500،000  صدور گواهی ازدواج و طالق
  300،000  ت اقرار نامه زوجیتثب

  50،000  انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن)
  200،000  انتقال واقعه طالق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن)

 300،000 ثبت والدت و فوت اتباع خارجی
 150،000 دت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان)صدور گواهی وال

 700،000 صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور
 700،000 اجراي احکام مراجع قضایی دراسناد هویتی 

 300،000 درخواست رسیدگی از هیاتهاي حل اختالف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور
 500،000 الح سن از کمسیون تشخیص سندرخواست اص

 300،000 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال 
  300،000  الصاق عکس به گواهی والدت اتباع خارجی
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  
  
  26ادامه 
 

  
  
  
  
  
  
  

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 
140116 

  1،000،000  تشکیل پرونده اسناد راکد براي ایرانیان خارج از کشور
  100،000  نامه مادر ایرانیثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجیدر سند هویتی و شناس

  50،000  تحویل مدارك مکشوفه
  1،000،000  قانون ثبت احوال)  45تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده

  200،000  صدور گواهی یک بار خروج از کشور
  1،000  به ازاي هر رکورد و پردازش ارائه اطالعات آماري براي اشخاص حقیقی و حقوقی

 2،000،000 واهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پستصدور و تمدید گ
 3،000،000 صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست

 1،000،000  دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید،تعییر نام) VPN فعالسازي توکن
 2،000،000  دفاتر پیشخوان و پست VPNفعالسازي مجدد توکن 
 1،000،000 فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه،تمدید،تغییرنام)فعالسازي توکن مدیر 

 2،000،000 فعالسازي مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست
 1،500،000  ، مدیر فنی) به دلیل خرابیVPNفعالسازي مجدد هرتوکن(

   
  
  
  
27  
  
  
  
  

و درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد 
 امالك کشور 

  26/12/1310) قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 119ثبت ملک در دفتر امالك موضوع ماده (
 1،500  به ازاي هر ده هزار ریال

به قانون مذکور به قرار هر ده  18/10/1351) الحاقی مصوب 150هزینه تفکیک موضوع ماده (
  500  هزار ریال

براي  -امالك ( به استثناء استعالم مراجع قضائی )   پاسخ به استعالمات و اعالم وضعیت
پاسخ به استعالم براي امالك ثبت شده به ازاي هر سند و امالك جاري به ازاي هر پالك ثبتی 

 و نیز استعالمات ازسامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاري 
100،000 

  300،000  علی)در مناطق شهريپاسخ الکترونیک به استعالمات بانک جامع(عالوه بر تعرفه ف
  100،000  پاسخ الکترونیک به استعالمات بانک جامع(عالوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهري
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  

ادامه 
27 

به ازاي هر قطعه نقشه  -فروش نقشه کاداستر ( به استثناء استعالم مراجع قضائی ) 
 حدنگاري (کاداستر) 

200،000 

به صورت یکپارچه به ازاي هر  -استعالم مراجع قضائی ) واگذاري نقشه کاداستر ( به استثناء 
 هکتار 

1،500،000 

فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق( به استثناء استعالم 
 250،000 مراجع قضائی )

 الثبت اسنادي که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد  و انجام گواهی هر امضاء، صدورحق
فسخ و اقاله معامالت و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته  رونوشت براي هر برگ،

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از  10قانون ثبت و ماده  124موضوع ماده  -شودمی
 مقررات مالی دولت 

20،000 

قانون  130و  129سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 
 ثبت به ازاي هر صفحه

20،000 

 500،000 صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ) 140141ردیف 

درآمدحاصل ازصدوراسناد الکترونیکی اسناد رسمی ردیف  28
140166  

 50،000  هزینه صدورالکترونیکی اسناد رسمی به ازاي هرسند عالوه بر حق الثبت دریافتی

  140101هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي  تعرفه 29

هاي حل اختالف موضوع ها و هیاتبهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه
 قانون کار براي هر برگ

20،000 

درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیري 
 ی یا مجازات جایگزین حبس باشد،موضوع تخلفات رانندگ

تا  3،300،000از 
33،000،000 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات 
  جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود،

تا  3،300،000از 
33،000،000  

  
  

  
  

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 جزاي نقدي مورد حکم واقع شود،

تا  99،000،000از 
990،000،000 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 29ادامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 140101تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 

ان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از تقدیم شکایت کیفري(افراد ناتو
 پرداخت این هزینه معاف هستند)

100،000 

 300،000 تقدیم شکایت به دادسراي انتظامی قضات
 300،000 هزینه گواهی امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد 

 300،000 هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستري 
 300،000 هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 

  300،000  هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد
  هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمدید آن در هر سال: 

 8،000،000 ) 1پروانه وکالت پایه (
و کارگشایی مقیم مرکز استان کالت کارآموزان وپروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، 

 5،000،000 درهر مورد 

 850،000 هاپروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی در سایر شهرستان
 600،000 پروانه وکالت اتفاقی

 200،000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري : شعب دیوان
 400،000 نظر تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري : شعب تجدید

هزینه دادرسی در دعاوي غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع 
  قضائی بسته به نوع دعوي

 

 1،800،000تا  400،000از 
طبق بخشنامه رئیس 

 قوه قضاییه

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 3ماده  12هزینه دادرسی موضوع بند   

  
  
  

  
  
  

 در مرحله بدوي تا مبلغ دویست میلیون ریال 
دو ونیم درصد ارزش 

 خواسته
سه ونیم درصد ارزش  در مرحله بدوي بیش از دویست میلیون ریال 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 29دامه ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 140101تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 

 خواسته

 در مرحله تجدیدنظر
چهار و نیم درصد 

 ارزش خواسته 

پنج و نیم  درصد ارزش  خواهیمرحله فرجام در
 خواسته 

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم دادخواست 
 مشخص نباشد

1،500،000 

 300،000 هزینه اجراي موقت احکام در کلیه مراجع قضائی

ظر در دادگاه و دیوان عالی هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهاي قابل تجدیدن
 کشور

300،000 

 15،000 ها و دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضائی هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه

  50،000  هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی
 100،000 هزینه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 

 سیدگی به شکایت کیفري علیه صادر کننده چک بالمحل :هزینه ر
 60،000 ریال  )1000000تا مبلغ یک میلیون (

 300،000 ریال  )10000000نسبت به مازاد تا ده میلیون ( 
 400،000 ریال )100000000نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ( 
  ریال) 100000000ازاد بر یکصد میلیون (م
 

 زاریک در ه

  
  29ادامه
  

 140101تعرفه هاي خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدي 
 200،000 نسخه اول -هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري 
 150،000 نسخه هاي بعدي -هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري 

 300،000 هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفري
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  
 29ادامه 

هزینه اجراي احکام دعاوي غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجراي 
 آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستري 

ریال تا  400،000از 
  ریال 1،800،000

طبق بخشنامه رئیس 
 قوه قضاییه

 300،000 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477هزینه درخواست اجراي ماده 

 200،000 اعتراض شخص ثالث به اجراي احکام مدنی
 200،000 هزینه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا

 50،000 هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده
 500،000 هزینه اعاده دادرسی کیفري در دیوان عالی کشور

 4/12/1392 ی کیفري مصوبقانون آیین دادرس 230درآمد حاصل از اجراي ماده 
مطابق ماده قانونی 

 مربوطه

   
  
  
  
  
30  
  
  
  
  
  

  :140146هاي تشخیص صالحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدي درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده

تشخیص  هايهزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده - الف
 صالحیت

 6،000،000 مشاوران 1تخصص پایه 
 4،500،000 مشاوران 2تخصص پایه 
 3،000،000 مشاوران 3تخصص پایه 

 10،500،000 پیمانکاران 1رشته پایه 
 9،000،000 پیمانکاران 2رشته پایه
 6،000،000 پیمانکاران 3رشته پایه
 4،500،000 پیمانکاران 4رشته پایه

 3،000،000 پیمانکاران 5شته پایهر
  1،500،000  شرکت هاي انفورماتیکی 3و2و1رشته رتبه 
  1،000،000  شرکت هاي انفورماتیکی 6و5و4رشته رتبه 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
 رسیدگی به شکایت مناقصات -ب    30ادامه 

 هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت 
یک در ده هزارم مبلغ 
برآورد کارفرما حداقل 

6،250،000 
 طبق تعرفه مصوب اع امر به کارشناسان رسمی دادگستريهزینه ارج

31  
درآمد حاصل از برگزاري آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی 

  1،000،000  به ازاء ثبت نام هر نفر   نظام فنی و اجرایی

32  
سموم و داروهاي « درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات

 آماده مصرف و واکسن هاي طیور موضوع ردیف» دامپزشکی
  سازمان دامپزشکی کشور 160176

  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 کشتار دام و طیور در کشتارگاهها موضوع  33
 160125ردیف 

 12،000 دام سنگین

 1،400 دام سبک

 60 طیور

عوارض از واردات میوه و سبزیجات و  اخذدرآمد حاصل از 34
 160132سموم کشاورزي موضوع ردیف 

 700 هر کیلو انواع میوه و سبزیجات

  14،640  هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزي

 7،320  هرلیتر/کیلوگرم سم تکنیکال وارداتی

ض از واردات گوشت قرمز و مرغ درآمد حاصل از اخذ عوار 35
 160135موضوع ردیف 

 2،750  هر کیلو گوشت قرمز

 1،100 هر کیلو گوشت مرغ

36 
درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط دستگاههاي 

و همچنین موضوع بند (ب)ماده 160161کنترلی پرتونگاري
  ) قانون برنامه ششم توسعه108(

  1،000،000  نرخ هزینه اسکن

  280،000  هزینه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي خدماتی  )140103سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور (  37
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
مه ادا

37 

  420،000  هزینه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي فنی(صنعت؛ کشاورزي و فرهنگ وهنر)

  50،000  شهریه ثبت نام کارآموزان شرکت کننده در دوره هاي آموزشی

  400،000  درآمد حاصل از آزمون مجدد کارآموزان بخش دولتی

  50،000  صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاههاي آزاد  )140211سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور ( 38

اي به استثناء دانش آموزان هاي آموزشی فنی وحرفههاي متقاضیان دورارائه خدمات مشاوره  )140161اي کشور (سازمان آموزش فنی و حرفه  39
  اي وکارودانشفنی وحرفه

40،000 

 23،000 صدور تاییدیه هاي تحصیلی )140159( وزارت آموزش و پرورش 40

 بابت تکثیرمحصوالت فرهنگی از طریق حاملهاي دیجیتال : (هولوگرام) فروش تمام نگاشت   

  )130422وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 41

 2،000  اي خارجیبازي رایانه

 500  اي داخلیبازي رایانه

 800  بسته نرم افزارهاي خارجی

 300  بسته نرم افزارهاي داخلی

 120  فیلم سینمایی داخلی و خارجی

 120  موسیقی داخلی وخارجی

  
42  
  

  
 140120سایر خدمات موضوع ردیف درآمد حاصل از ارائه 

 سازمان انرژي اتمی

ري دوربین یا منبع صدور و تمدید هرگونه مجوز/ترخیص/تأسیس/حمل هوائی/واگذا
پرتوي/افزایش منبع/بارگزاري و صدور تأئید کنترل کیفی/تأئید هلدر/خروج کانتینر/نصب 

 دستگاه پرتوساز 
2،000،000 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  42ادامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 140120درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 
  سازمان انرژي اتمی

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 12،000،000 برداري و احداثمجوز بهره
 12،000،000 صدور، اصالح و تمدید هرگونه پروانه اشتغال / به واردات / مجوز کار  با اشعه

 1،000،000 ح پروانه اشتغال به کار و واردات، مجوز کار با اشعه و پروانه فعالیت آموزشیاصال
 1،200،000 تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزي

  1،600،000 به روش خارج از بدن 125تمدید، اصالح و ثبت مراکز کار با رادیو اکتیوهاي ید 
طی / به ازاي هر نمونه آزمون ( به غیر از خدمات آزمایشگاهی /دزیمتري فردي و محی

 ها)گیرياندازه
4،000،000 

گیري استرانسیوم/آمرسیوم توریم/اورانیوم/پلوتونیوم در نمونه هاي محیطی / هر اندازه
 نمونه 

22،000،000 

 210/پلونیم/تریتیم/سرب 226در آب به روش غیر مستقیم/رادیوم 137- اندازه گیري سزیم
  15،000،000  هاي محیطی / هر نمونهدر نمونه 

اندازه گیري / پرتوگیري داخلی/ تندي دز گاماي خارجی/آلودگی پرتوئی سطوح/ غیر 
یونساز/گاز رادان در محیط/ هر نفر روز ( در صورت انجام آزمون در سایر استانها مبلغ دو 

 )  ریال اضافه می گردد،)2،000،000میلیون (
9،000،000 

 1،400،000 د/تأئید گواهینامه آزمون هاي غیر مخربصدور /تمدی

برگزاري آزمون/انجام آزمون/دوره هاي آموزشی ( ذرات مغناطیسی ، مایعات نافذ ، آموزشی 
 4،000،000 هاي گردآبی، اولتراسونیک ) به ازاي هر نفر ( به جز رادیوگرافی)چشمی ، جریان

 7،000،000 کیلومتر به ازاي هر نفر روز 50اضی تا شعاع بازید کارشناسی در تهران به درخواست متق

 12،000،000 بازید کارشناسی در سایر استان ها به درخواست متقاضی  به ازاي هر نفر روز

) 2،000،000انجام آزمون رادیوگرافی( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون (
 ریال اضافه می گردد،)

13،000،000 
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  42ادامه 
 

  
 140120درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 

  سازمان انرژي اتمی

 200،000  پرتوسنجی ضایعات فلزي به ازاء هر تن

  22،471  تعرفه جرائم (به ازاي هر روز)

43 
) قانون استفاده از بی 11تعرفه غرامت موضوع ماده (

 25/11/1345اي مصوب هاي اختصاصی و غیرحرفهسیم
  ال) ری40،000،000) ریال و حداکثر چهل میلیون (6،000،000به میزان حداقل شش میلیون (

44 
تعرفه استفاده از تجهیزات  مراقبت الکترونیکی موضوع 

 30،000 بابت هر روز استفاده  140164ردیف 

45 

  
 تعرفه برخی عوارض

 
 

 )%5) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد(48عوارض موضوع ماده (

رف آن در موارد معین مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مص)87ماده (عوارض موضوع بند (الف) 
  ) ریال250،000، دویست و پنجاه هزار ( 28/12/1373

 تعرفه برخی عوارض شهرداریها 46

 0 )%1،5درصد ( یک و نیمعوارض نوسازي 

در هزار  5/1در هزار قیمت فروش کارخانه هاي داخلی و  5/1عوارض سالیانه انواع خودرو 
 ارزش خودروهاي وارداتی

0 

 0 ) تعرفه صدور آنها%5دور گذرنامه و گواهینامه به میزان  پنج درصد(عوارض ص

  
  
  
47  

  
  

  
  
  

درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت 
  140103موضوع ردیف  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  40،000  سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

  600،000  آور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهیاندازه گیري عوامل زیان

  1،000،000  آزمایش وسایل حفاظت فردي

  800،000  االت بار برداري و دیگ بخارآزمایش فنی انواع ماشین

  800،000  اندازه گیري مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین
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  )5هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (تعرفه - 16جدول شماره 

 (ریال) نرخ تعرفه  عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

  
  
  

ادامه 
47  

  50،000  ر خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کا

  50،000  هاي آموزشی صدور گواهینامه دوره

  50،000  بازدید از موزه حوادث

  20،000  خدمات سمعی و بصري ایمنی کار(پوستر و لوح فشرده)

  1،500،000  احراز صالحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی

  10،000،000  فنی و خدمات ایمنی تحفاظه زمینه آموزش و مشاور احراز صالحیت اشخاص حقوقی در

خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی   سازمان آموزش و پرورش استثنایی  48
  سنجی، امتحان وارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی

300،000  

  ان سازمان بیمه سالمت ایرانصدور دفترچه بیمه درم  49

 30،000  صدور دفترچه بیمه سالمت(تمدید و تعویض)

 90،000  صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت ناشی از فقدان(نوبت اول)

 180،000  صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)
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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
100,000 موضوع تبصره ماده (38)قانون جامع خدمت رسانی ایثارگران 3
50,000 رزمندگان معسر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح)  4
50,000 هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ایثارگري  5
100,000 هزینه هاي درمانی مصادیق ایثارگري  6
500,000 پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان 7

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) 8

400,000 صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات  9
300,000 پرداخت دیون دولت به کمیته امداد امام خمینی(ره)1 10
350,000 اجراي ماده (2) قانون حمایت از صنعت برق 11
350,000 تعهدات موضوع بند (پ) ماده (5) قانون توسعه و بهینه سازي آب شرب شهري و روستایی 12
1,000,000 دیون صندوق بازنشستگی فوالد 13
500,000 تادیه بدهی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح 14

5,200,000 جمع کل
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دستگاه اجرایی عنوان طرح  ردیف
وزارت نیرو مطالعه و اجراي ساختمان سد مخزنی فینسک 1

وزارت راه وشهرسازي احداث تونل محور الشتر - بروجرد 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 استان قزوین- بهداشت و درمان احداث بیمارستان 64 تختخوابی  محمدیه 10
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قزوین- بهداشت و درمان احداث بیمارستان 64 تختخوابی  شهرستان البرز (الوند) 11

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سیستان و بلوچستان- بهداشت و درمان طرح احداث بیمارستان 32 تختخوابی سیب وسوران 12
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان البرز- بهداشت و درمان احداث بیمارستان 160 تختخوابی  فردیس 13
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان توسعه فیزیکی بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود 14

سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- اصفهان 15
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- تهران 16
سازمان قضایی نیروهاي مسلح احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهاي مسلح- البرز 17

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان مطالعه و احداث بیمارستان 32 تختخوابی چرام 18
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان رفسنجان - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان انار 19
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان احداث بیمارستان جایگزین 96 تختخوابی المرد 20

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 32 تختخوابی  بهمئی 21
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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 (8) جدول (18)

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


دستگاه اجرایی عنوان طرح  ردیف
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 32 تختخوابی  دنا 22

وزارت راه وشهرسازي دو خطه کردن راه آهن قم -کاشان - بادرود - اردکان - یزد -بافق 23
وزارت راه وشهرسازي احداث راه آهن حوزه نفتی خوزستان - به حوزه گازي فارس 24
وزارت راه وشهرسازي بهسازي محور کوار- اکبر آباد - کوهنجان 25
وزارت راه وشهرسازي چهار خطه کردن محور پلدختر - پل زال 26

دانشگاه شیراز- مرکز آموزش عالی ممسنی مطالعه و احداث ساختمان مرکز آموزش عالی ممسنی 27
دانشگاه شیراز توسعه دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز 28

دانشگاه علم و فناوري مازندران احداث کتابخانه پردیس دانشگاه علم و فناوري مازندران (بهشهر) 29
وزارت راه وشهرسازي احداث باند دوم مرند - جلفا 30

وزارت نیرو احداث ساختمان سد مخزنی شیو 31
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان بیمارستان 32 تختخوابی شرق اصفهان(ورزنه) 32
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان مرکز درمانی سرطان سمنان 33
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان احداث بیمارستان 160 تختخوابی داراب 34

وزارت راه و شهرسازي راه سیاه منصور - آوج - هفت تپه - شوش 35
شرکت آب و فاضالب مازندران ایجاد تأسیسات فاضالب شهر گلوگاه 36

وزارت نیرو ساختمان سد مخزنی زارم رود 37
وزارت راه وشهرسازي احداث آزادراه المرد - پارسیان 38

استفاده از تسهیالت مالی خارجی و داخلی و مشارکت  عمومی - خصوصی براي طرح هاي مندرج در این جدول امکانپذیر بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند در سقف اعتبارات موردنیاز براي اجراي آنها براساس 
مجوز کمیسیون ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و یا ماده 215 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، اقدام نماید
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عنوان ردیف

مطالعه واحداث محور مشکین شهر - سراب 1
مطالعه و احداث راه آهن اردبیل- پارس آباد 2

مطالعه و بهسازي کانال دشت مغان 3
توسعه بیمارستان ولی عصر مشکین شهر(80 تختی) 4

احداث باند دوم موته - گلپایگان 5
احداث راه اصلی دولت آباد - کنارگذر شرقی اصفهان 6

احداث بزرگراه سیمان سپاهان - مبارکه 7
مشارکت در احداث آزادراه اصفهان - مبارکه (ایرانکوه) 8

مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب گز 9
مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب زرین شهر 10
مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب دهاقان 11

مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین عیسی بن مریم (ع) اصفهان 12
مطالعه و احداث محور نیک آباد - حسن آباد،زیار - ورزنه و قلعه شور - رحیم آباد 13

مطالعه و احداث پل فالورجان 14
تکمیل مطالعات و آبرسانی به دهاقان 15

مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب گلدشت 16
مطالعه و احداث بیمارستان اعصاب و روان کرج 17

بهسازي محور چک سرخ - حاضرمیل 18
تکمیل تطویل باند و تجهیز فرودگاه شهداي ایالم 19

مطالعه و احداث دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ایالم 20
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عنوان ردیف

مطالعه و احداث باند دوم مهران - ایالم - حمیل - کرمانشاه 21
مطالعه و اتصال بزرگراه شهید کالنتري به آزادراه زنجان-تبریز  22

تکمیل مطالعات و احداث سدهاي ایثار ( ابریق)، مردق چاي ( قره ناز) و خواجو چاي مراغه 23
مطالعه و احداث ساختمان آزمایشگاه و دانشکده هاي هنر و معماري و عمران دانشکده فنی و مهندسی بناب 24

مطالعه و احداث محور دوبانده اسکو به کندوان و راه اصلی کندوان - لیقوان 25
مطالعه و احداث محور هاي تسوج به مرند و شبستر به ایلخچی و سراي- وایقان 26

مطالعه و احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس 27
مطالعه و احداث محور کلیبر - جانانلو 28

تکمیل مطالعه و احداث سد هرزورز هریس 29
مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب کلیبر 30
مطالعه و بهسازي محور  ارومیه - اشنویه 31

مطالعه و احداث باند دوم سه راهی ایو اوغلی - بازرگان 32
احداث بیمارستان جایگزین مهاباد (350 تختی) 33
احداث بیمارستان 160 تختخوابی فیروزآباد 34

احداث بیمارستان 96 تختخوابی قیر 35
احداث بیمارستان 96 تختخوابی فراشبند 36
مطالعه و احداث اسکله بندر ابوالخیر 37
مطالعه و احداث سد باهوش اهرم 38

مطالعه و احداث ساختمان انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران 39
مطالعه و احداث دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت 40
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عنوان ردیف

مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین لوالگر 41
مطالعه و احداث دانشکده جایگزین توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 42

ایجاد تاسیسات فاضالب نسیم شهر،گلستان و صالح آباد 43
مطالعه و تعریض پل بومهن - پل جاجرود 44
مطالعه و احداث کمربندي اسالمشهر 45

مطالعه و توسعه دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف 46
احداث باند دوم شهرکرد - شلمزار 47

ارتقاي فرودگاه شهرکرد 48
مطالعه و احداث تونل زره 49

مطالعه و احداث پایگاه انتقال خون چهارمحال و بختیاري 50
مطالعه و احداث محور چهارخطه  لردگان - گندمان 51

مطالعه و احداث باند دوم بیرجند - خوسف - عرب آباد 52
مطالعه و احداث و تجهیز پژوهشکده فناوري اطالعات دانشگاه شیراز 53

مطالعه و بهسازي جاده بیرجند - سه قلعه- سرایان 54
مطالعه و احداث راه اصلی عشق آباد به پیر حاجات 55

مطالعه و بهسازي محور خواف - گناباد 56
بهسازي محور قوچان - سبزوار 57

تکمیل عملیات اجرایی محور رشتخوار - چخماق - فریمان 58
مطالعه و احداث سلف سرویس مجتمع آموزشی عالی فنی و مهندسی قوچان 59

مطالعه و احداث بیمارستان زاوه 60
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عنوان ردیف

احداث فرودگاه شهید مدرس 61
احداث فرودگاه گناباد 62

احداث کنارگذر جنوبی بجنورد 63
مطالعه و احداث محور آشخانه - شهرآباد 64
مطالعه و احداث محور پیش قلعه - غالمان 65

تجهیز و تطویل فرودگاه بجنورد 66
مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین بنت الهدي بجنورد 67

مطالعه و احداث بیمارستان غالمان 68
مطالعه و توسعه بیمارستان آشخانه (32 به 64) 69

مطالعه و انتقال ایستگاه راه آهن اسفراین (با مشارکت استان) 70
مطالعه و اجراي کنارگذر شهر فاروج 71

مطالعه و احداث محور رامهرمز - رامشیر 72
مطالعه و توسعه، تکمیل و تجهیز فرودگاه اهواز 73
مطالعه و احداث کمربندي مسجد سلیمان 74

احداث باند دوم هویزه - سوسنگرد 75
بهسازي محور اهواز - عنافچه - شعیبیه - شوشتر 76

بهسازي محور  رامهرمز - ابوالفارس 77
احداث راه آهن هفت تپه - شوشتر 78

مطالعه و احداث کلینیک تخصصی دزفول 79
مطالعه و احداث راه شالو به بارز در محدوده جناح چپ مخزن سد کارون 3 80
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عنوان ردیف

مطالعه و احداث کمربندي راه آهن اندیمشک به دوکوهه 81
مطالعه و احداث زیرگذر شوش 82

مطالعه و احداث باند دوم دارخوین - شادگان 83
مطالعه و احیاي بندر تجاري دورق شادگان 84

مطالعه و توسعه بیمارستان آیت اهللا موسوي زنجان 85
مطالعه و تجهیز فرودگاه زنجان 86

مطالعه واحداث محور  زنجان - کلور 87
مطالعه و احداث  ورودي شهر ماهنشان 88

مطالعه و بهسازي محور سه راهی نیک پی - ماهنشان 89
مطالعه واحداث راه هاي زرین آباد به سجاس و ینگی کند سیدلر به دندي و جاده بیجار - شهرك قلتوق - چایرلو 90

مطالعه و احداث سدهاي چسب ،شهرك ، سنقر،گوجه قیا،قلعه چاي ، انگوران چاي 91
مطالعه و احداث راه دامغان - دیباج (جاده بشم) 92

مطالعه واحداث خط راه آهن فرعی شهرك صنعتی سمنان به شهر سمنان 93
مطالعه و احداث  محور معلمان -  طرود - بیارجمند - بردسکن 94

احداث محور چابهار - پسابندر 95
احداث راه اصلی زابل - کوه خواجه 96

مطالعه و بهسازي و توسعه فرودگاه ایرانشهر 97
مطالعه و بهسازي و توسعه فرودگاه زاهدان 98

مطالعه و احداث راه آهن زاهدان - بیرجند و مطالعه میلک- زابل و اتصال به راه آهن بافق - مشهد 99
مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب ایرانشهر 100
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عنوان ردیف

احداث راه اصلی ادیمی - دوست محمد 101
احداث محور گلکویه - دهکویه 102

مطالعه و ارتقاي محور  درودزن - اقلید به راه اصلی 103
مطالعه و بهسازي محور فراشبند - دهرم - احمد آباد 104

مطالعه و بهسازي محور سیاخ - دارنگون - جاده فیروز آباد 105
توسعه و تکمیل فرودگاه فسا 106

اتصال راه اصلی سپیدان به محور اقلید - یاسوج 107
مطالعه و حفظ و نگهداري از باغات انجیر استهبان 108

مطالعه و احداث دانشکده جایگزین پرستاري و مامایی جهرم 109
تبدیل راه فرعی بوانات - صفاشهر به راه اصلی 110

تبدیل محور فرعی جهرم - سیمکان - سه راهی میمند به راه اصلی 111
مطالعه و بهسازي محور الر - بستک - بندر لنگه 112

احداث  کنارگذر قزوین 113
احداث باند دوم  محور ترانزیت محمدیه -  آبیک 114

مطالعه و اتصال شهرك هاي صنعتی کاسپین،تاکستان و آبیک به راه آهن (مشارکتی ) 115
مطالعه و اجراي سد بهجت آباد 116

مطالعه واحداث محور دوخطه راه آهن قم - اراك 117
احداث جاده دسترسی فردو 118

مطالعه و ارتقاي راه دسترسی ایستگاه محمدیه (قم ) 119
مطالعه و تکمیل پل مسیر راه آهن زواریون به سلفچگان 120
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عنوان ردیف

مطالعه و توسعه و نگهداري پارك هاي جنگلی قم ( طرح ثامن االئمه ) 121
بهسازي محور حسین آباد - دهگالن 122

مطالعه و احداث باند دوم مریوان - سنندج 123
بهسازي محور دیواندره - مریوان 124

مطالعه و احداث کنار گذر مریوان و باند دوم مریوان - باشماق 125
مطالعه و احداث محورهاي ( فقیه سلیمان -قروه-بیجار،سروآباد-پاوه،بانه-مریوان ) 126

مطالعه و احداث راه آهن کرمان - بافت - حاجی آباد 127
مطالعه و احداث باند دوم کهنوج - ایرانشهر 128

مطالعه و احداث محور شهداد - نصرت آباد - راور 129
مطالعه و احداث محور بم - ایرانشهر 130

مطالعه و احداث محور گلبافت - شهداد - نهبندان 131
مطالعه و احداث محور راین - تهرود - بم 132
مطالعه و احداث محور کرمان - رابر 133

مطالعه واحداث محور  خبر - وکیل آباد 134
بازسازي زیرساخت هاي حمل و نقل شهرستان بم (سهم ریالی آورده دولت) 135

مطالعه و احداث بیمارستان عنبر آباد 136
مطالعه و احداث بیمارستان ریگان 137
مطالعه و تطویل باند فرودگاه جیرفت 138

مطالعه و احداث باند دوم کهنوج - اسالم آباد 139
مطالعه و احداث راه آهن جیرفت - کهنوج - بندر عباس 140
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عنوان ردیف

بهسازي محور قزانچی - روانسر-  پاوه - نوسود 141
بهسازي محور اسالم آباد -  گیالنغرب - قصرشیرین 142
مطالعه و بهسازي راه گیالنغرب - سر پل ذهاب 143
مطالعه و احداث محور  تازه آباد - سر پل ذهاب 144

مطالعه و احداث محور گیالنغرب - سومار 145
مطالعه و احداث بزرگراه کرمانشاه - ایالم - خوزستان 146

مطالعه و بهسازي  گردنه پاتاق 147
مطالعه و احداث کمربندي شهرهاي بیستون - روانسر - جوانرود - پاوه 148

مطالعه و بهسازي راه گیالنغرب - سه راهی ایوانغرب 149
مطالعه و بهسازي راه جوانرود - کوزران 150

مطالعه و احداث و تجهیز مرکز فرهنگی و رفاهی مددجویان بهزیستی کرمانشاه 151
تکمیل راه پل تنگ چویل 152

مطالعه و احداث پایگاه انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد 153
تجهیز فرودگاه کالله 154

مطالعه و اجراي تاسیسات فاضالب مینودشت 155
مطالعه واحداث راه علی آباد کتول به شاهرود 156
مطالعه و احداث راه اصلی گنبد - اینچه برون 157

احداث بزرگراه فومن- ماسوله 158
مطالعه و ارتقاي محور کلیشم - جیرنده - لوشان 159

مطالعه و بهسازي محور لنگرود - کومله - اتاق ور - املش - رحیم آباد 160
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عنوان ردیف

احداث بزرگراه فومن - شفت - سراوان 161
تکمیل مطالعات و احداث سد دیورش 162
مطالعه و اصالح خط انتقال آب منجیل 163

مطالعه و احداث بیمارستان آموزشی جایگزین صفادشت 164
مطالعه و  احداث  پل چمخاله و کنارگذر شهر لنگرود 165

مطالعه و احداث و تجهیز آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزي آیت اهللا بروجردي 166
احداث راه آهن درود-بروجرد و اتصال آن به راه آهن غرب کشور 167
مطالعه و احداث بیمارستان آموزشی جایگزین اطفال خرم آباد 168

مطالعه واحداث باند دوم جاده دورود به ازنا 169
مطالعه و احداث باند دوم دالین - نورآباد 170

مطالعه و احداث دانشکده پرستاري و مامایی رامسر 171
مطالعه و احداث مرکز فرماندهی بحران منطقه شمال کشور(دانشگاه علوم پزشکی مازندران) 172

مطالعه و آبرسانی به شهرهاي نور و رویان ،چمستان ، ایزد شهر و روستاها و شهرك هاي مسیر خط انتقال 173
مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین رامسر(جایگزین بیمارستان امام سجاد(ع)) 174

مطالعه و بهسازي محور درویش خیل - فریدونکنار 175
مطالعه و احداث 10 تقاطع همسطح و غیر همسطح و 20 زیرگذر در استان مازندران 176

مطالعه و احداث محور شیرگاه به بابل 177
مطالعه و احداث محور امامکال - اسپرز 178

مطالعه و احداث سد سجادرود 179
بهسازي محور خمین - شازند 180
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عنوان ردیف

مطالعه و ارتقاي وفس - آغچه قلعه براي اتصال شهر کمیجان به نوبران 181
مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین مدرس ساوه 182

مطالعه واحداث ورودي شهر شازند 183
مطالعه و احداث تقاطع غیرهمسطح محور شازند - خمین با محور ازنا 184

مطالعه واحداث محور خمین - شهرکرد 185
مطالعه واحداث راه اصلی ارتباطی در استان مرکزي ( دلیجان-محالت-ابراهیم آباد-کمیجان) 186

تکمیل محور دلیجان - نراق 187
مطالعه و احداث مسیر ساوه - تفرش - اراك - شازند - چاالنچوالن 188

مطالعه و احداث بیمارستان میناب 189
مطالعه و احداث محور محمدآباد - جاسک 190

مطالعه و ارتقاي محور میناب-بشاگرد از مسیر چهارده روستا به راه اصلی 191
تطویل باند فرودگاه همدان 192

مطالعه و احداث محور چهارخطه  سامن - سه راهی نهاوند - بروجرد 193
احداث کنارگذر شرقی و شمال غربی همدان 194
احداث محور چهارخطه جوکار - تویسرکان 195

احداث ساختمان تکنیکال بالك و ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه همدان 196
مطالعه و احداث و تجهیز دانشکده علوم پایه دانشگاه مالیر 197

بهسازي محور یزد - خاتم (مهریز - نیریز) 198
مطالعه و احداث دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مجتمع آموزش عالی اردکان 199

تأمین مشارکتی آب تکمیلی سامانه آب شرب 14 شهر استان اصفهان (با تأکید بر مصوبات پدافند غیر عامل) 200
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مطالعه و احداث آزاد راه نوکنده- آشخانه با اولویت حدفاصل جنگل گلستان 201
مطالعه و احداث محور درام به هشتجین خلخال 202
احداث و تجهیز کلینیک تخصصی جامع بجنورد 203

احداث بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان روانسر 204
احداث دانشکده پرستاري فسا 205

احداث بیمارستان 96 تختخوابی جایگزین امام خمینی (ره) بناب 206
مطالعه و احداث بیمارستان 179 تختخوابی آموزشی جایگزین شفا رشت 207

احداث دانشکده هاي پزشکی و پیرا پزشکی جیرفت 208
احداث بیمارستان 160تختخوابی کوهدشت 209
احداث بیمارستان 120 تختخوابی نیریز 210

احداث بیمارستان 32 تختخوابی بندپی (گلوگاه) 211
احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه - شاندیز -گلمکان 212

احداث تونل نقره کمر 213
احداث راه آهن داراب-زادمحمود 214

مطالعه و احداث سد کسیلیان و سامانه تامین و انتقال آب حوزه تاالر به سمنان 215
احداث بیمارستان 300 تختخوابی مرند 216

مشارکت در احداث آزادراه مهریز-یزد-اردکان 217
مطالعه و احداث آزادراه سراوان - سیاهکل - املش - چابکسر 218

احداث راه آهن بندر امام خمینی - خرمشهر 219
مطالعه و احداث کنارگذر شهرهاي هچی رود، نشتارود، سلمان شهر، کالرآباد، عباس آباد و شیرود (مصوبات سفر ) 220
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عنوان ردیف

مطالعه و احداث آزاد راه دریا از آستارا تا سه راهی کالله 221
مطالعه راه آهن قزوین - قم 222

مشارکت در احداث زیرساخت هاي حمل و نقل ریلی مسیر سنگان - بافق 223
مطالعه احداث بیمارستان محالت 224
مطالعه احداث  سد هشتچین 225

احداث باند دوم همدان -گل تپه - غار علیصدر 226
مطالعه و احداث راه آهن سریع السیر ارومیه - تبریز از محل میانگذر دریاچه ارومیه 227

مطالعه باند دوم مشکین شهر - پارس آباد 228
مطالعه چهارخطه کردن محور ترانزیتی بیله سوار - پارس آباد - سه راهی سربند 229
مطالعه چهارخطه کردن محور ترانزیتی بیله سوار - گرمی- سه راهی صحرا 230

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر فریدونکنار 231
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر آبدانان 232
مطاله و اجراي راه آهن میاندواب - سقز 233

مطالعه و اجراي سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان هاي البرز و تهران از سد طالقان 234
مطالعه و اجراي ساختمان سد چومان و سامانه انتقال 235

مطالعه و اجراي ساختمان سد کانی گویژان و سامانه انتقال 236
شش خطه شدن محور مبارکه - اصفهان 237

مطالعه و اجراي فرودگاه براي اطفاء حریق جنگل و امداد هوایی 410 هکتاري گاودشت شمال 238
احداث بیمارستان مهرستان 239

جاده قم - کهک 240
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اتصال ایستگاه زواریان به منطقه ویژه اقتصادي 241
مطالعه و اجراي سد ده پهلوان دلفان 242

مطالعه و احداث راه آهن اینچه برون- شاهرود و اتصال آن به محور ریلی بافق - مشهد 243
مطالعه و اجراي جاده خرم آباد - سپید دشت لرستان 244

احداث بیمارستان 32 تختخوابی صالح آباد 245
احداث بیمارستان 32 تختخوابی لنده 246

آبرسانی به شهرستان هاي فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت و روستا هاي تابعه آن ها 247
خرید زندان قدیمی آمل و تبدیل آن به فرهنگسراي آمل 248

اتصال آزادراه شیراز - اصفهان به بزرگراه شیراز اصفهان از طریق مسیر تنگ خیاره به لپوئی 249
مطالعات تکمیلی و احداث سدهاي بدولی (ماکو) و فشل (شوط) 250

کمربندي منطقه سنگر 251
کمربندي لشت نشاء 252

مطالعه احداث راه آهن اینچه برون، فیروزکوه، گرمسار - بادرود، کاشان و بندر عباس 253
احداث بیمارستان 32 تختخوابی جویم 254

احداث سد چهاردانگه (چرگت) 255
احداث راه خمام- خشکبیجار- لشت نشاء 256

مطالعه آزادراه اهواز-لردگان 257
ایجاد تاسیسات فاضالب شهرستان البرز 258
مطالعه تامین و انتقال آب دشت دیناران 259

مطالعه و اجراي ساماندهی فضاهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 260
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احداث بیمارستان میاندوآب 261
احداث بیمارستان میانرود فارس 262

تکمیل تونل محور خوانسار به بوئین و میاندشت 263
مطالعه شبکه فاضالب شهرهاي کوهرنگ، گهرو، شلمزار، دستنا، ناغان و دشتک 264

مطالعه و اجراي راه الیگودرز- امامزاده محمدبن حسن (ع) 265
مطالعه وایجاد دانشکده فنی و حرفه اي الیگودرز 266
مطالعه و احداث سد خاکی چاشم (استان سمنان) 267

تکمیل مطالعات و احداث سد باروق 268
مطالعه و بهسازي محور سورشجان-چلگرد 269

اعتبار طرحهاي مندرج در جدول فوق متناسب با وضعیت پیشرفت فیزیکی و کسب مجوزهاي قانونی الزم بین استانها توزیع و پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط هزینه می گردد. طرحهاي مندرج در این جدول می توانند 
از مجوز جابجایی ها و نیز فاینانس خارجی و مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کنند.
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٣٤٦

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال (موضوع قسمت آخر ماده واحده)

جمع مالی تملک دارایی های 
سرمایه ای هزینهای عنوان دستگاه/ردیف شماره طبقه 

بندی
١٠٧,٨٦٣ ٠ ٠ ١٠٧,٨٦٣ نهاد ریاست جمهوری ١٠١٠٠٠
٨٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٠,٠٠٠ مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت(کمک)١ ١٠١٠٠٢
١٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠٠ نهاد ریاست جمهوری -هزینه های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی  و حقوقی خصوصی ودولتی ١٠١٠١٢
٣٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٨,٠٠٠ معاونت امور زنان و خانواده ١٠١٠٢٤
١٤,٠٠٠ ٠ ٠ ١٤,٠٠٠ شورای نظارت بر صدا و سیما ١٠١٠٥٠
٨,٢٨٠ ٠ ٠ ٨,٢٨٠ معاونت حقوقی-پژوهشهای حقوقی و تنقیح قوانین و حل اختالف دعاوی و تایید صالحیت ١٠١٠٦٤

١٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠٠ ستاد مبارزه با مواد مخدر ١٠١٠٣٤
١٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٢٠,٠٠٠ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ١٠١١٠٠
١٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥٠,٠٠٠ وزارت اطالعات- شهدای گمنام ١٠٢١١٥
٩٥,٨٢٢ ٠ ٠ ٩٥,٨٢٢ سازمان برنامه و بودجه کشور ١٠٢٥٠٠
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ سازمان برنامه و بودجه کشور- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ١٠٢٥٢١
٧٨,٧٠٠ ٠ ٠ ٧٨,٧٠٠ سازمان برنامه و بودجه کشور - کمک به موسسات علمی، دینی، فرهنگی، هنری و ورزشی ١٠٢٥٨٥
٧٢,٧٠٢ ٠ ٠ ٧٢,٧٠٢ سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها(٣١ استان)١ ١٠٢٥٥٠

١,٥١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥١٥,٠٠٠ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران-پاداش پایان خدمت کارکنان ١٠٦٠١٢
١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ وزارت امور خارجه ١٠٧٠٠٠

٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی ١٠٧٠٠٢
١٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥٠,٠٠٠ سازمان تعزیرات حکومتی ١٠٨٠٢١
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ دادگستری جمهوری اسالمی ایران-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ١٠٨١٠١
٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ سازمان اوقاف و امور خیریه ١٠٩٥٠٠
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٣٤٧

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٤٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠,٠٠٠ دانشگاه علوم و معارف قرآنی ١٠٩٥٠١
٢٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٣٠,٠٠٠ سازمان اوقاف و امور خیریه - حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت ١٠٩٥٠٣
١,٧٠٠ ٠ ٠ ١,٧٠٠ سازمان حج و زیارت ١٠٩٦٠٠

١٨٠,٠٤٨ ٠ ٠ ١٨٠,٠٤٨ وزارت امور اقتصادی و دارایی ١١٠٠٠٠
٢,٣٨٧,٥٠٠ ٠ ٠ ٢,٣٨٧,٥٠٠ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی ١١١١٠٣
٤,٤٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٤٠٠,٠٠٠ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-طرح حکمت ١١١١٠٤
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی ١١١١١٧
٥٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٥٠,٠٠٠ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - بابت  آب، برق ، مخابرات و گاز ١١١١٨٠

٥٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٩٠,٠٠٠
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-تامین اقالم عمده نظامی(هواپیما و بالگرد) از شرکت  صنایع 

هواپیماسازی ایران-هسا
١١١١٩٩

٣٧٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٧٠,٠٠٠ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-پشتیبانی از کوثر ١١١١٨٩
٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-پاداش پایان خدمت کارکنان ١١١١٩٢
٧٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران-شهدای سوباشی ١١١٢٣١
٣٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٩٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران- شهید اردستانی ١١١٢٣٢
٢٨٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٨٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران-شهید فالحی ١١١٢٣٣
٣٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٩٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران-شهید شیرودی ١١١٢٣٧
٦٧٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٦٧٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران- شهدای نیروی دریایی ١١١٢٣٨
٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران-طرح لبیک یا امام ١١١٢٣٩
٢٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٩٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران-شهید ستاری ١١١٢٤١
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٣٤٨

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

١,٩١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٩١٥,٠٠٠ طرح شهید افشار(حکمت و معیشت)١ ١١١٢٤٥
٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠ سپاه حفاظت ١١١٣١٦

٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی- طرح شهید چمران ١١١٣٤٧
٥٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٥٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی- نسیم رحمت ١١١٣٤٩

٣,٨٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٨٥٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری)١ ١١١٣٥١
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی- نور ربیع ١١١٣٥٢
١٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٩٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی- طرحهای توسعه شهید حسن طهرانی مقدم ١١١٣٥٤
٧٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٥٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح شهید رودکی ١١١٣٥٥
٤٢٤,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٢٤,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح شهید کاظمی ١١١٣٥٦
٤٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح امام حسین(ع)١ ١١١٣٥٨
٩٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٩٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح شهید برونسی ١١١٣٥٩
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح شهید یزدان شناس ١١١٣٦١
٥٤٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٤٥,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح شهید صابرین ١١١٣٦٣
٢٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-طرح شهید رشادی ١١١٣٦٤

٢,٨٦٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٨٦٦,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی-شهید غالمی ١١١٣٦٩
٢٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٢٠,٠٠٠ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران-پروژه قائم ١١١٣٧٤

١,١٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,١٠٠,٠٠٠ سازمان بسیج ١١١٣١٣
٤٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠,٠٠٠ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران - پروژه شهید آوینی ١١١٤٥٣

٣,٩٨٧,٥٠٠ ٠ ٠ ٣,٩٨٧,٥٠٠ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح-تقویت بنیه دفاعی- ارتقای آمادگی دفاعی ١١١٤٥٥
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٣٤٩

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

١١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١١٠,٠٠٠ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران-شهید اردستانی ١١١٤٦٢
٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران-طرح شهید لطفی ١١١٤٦٣
٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران-طرح الی بیتالمقدس ١١١٤٦٤
١١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١١٠,٠٠٠ بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ١١١٤٥٠
١٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠٠ قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء (ص) - طرح شهید صیاد شیرازی ١١١٥٠١
٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠ قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء (ص) - طرح شهید سوداگر ١١١٥٠٢
٤٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٦,٠٠٠ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ١١٣٥٠٠
٨٣,٢٠٠ ٠ ٠ ٨٣,٢٠٠ سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند"ج" تبصره ٤٩ قانون بودجه سال ١٣٦٤ کل کشور ١١٣٥٦٠
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ١١٣٥٧٢

٤٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠,٠٠٠ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-امور علمی،فرهنگی و آموزشی ١١٣٦٦٠
٣٦٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٦٠,٠٠٠ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-پاداش پایان خدمت بازنشستگان ١١٣٦٦١
٣٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٩,٠٠٠ دانشگاه قم ١١٣٥٧٠
٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٥,٠٠٠ دانشگاه معارف اسالمی ١١٣٦٣٣
٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٦,٠٠٠ سازمان امور دانشجویان ١١٣٦٦٤

٣٠٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٥,٠٠٠ صندوق رفاه دانشجویان ١١٣٥٠٢
١٩,٠٠٠ ٠ ٠ ١٩,٠٠٠ سازمان امور دانشجویان- فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان ١١٣٥٧٩
٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠,٠٠٠ سازمان امور دانشجویان- امور دانشجویان بورسیه ١١٣٦٦٢
٦٨٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٦٨٠,٠٠٠ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ١١٣٧٠٠
١٠١,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠١,٠٠٠ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ١١٣٧٠٦
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٣٥٠

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٨,٠٠٠ مرکز مطالعاتی منطقهای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی (کمک)١ ١١٣٧٠٧
١,٠٥٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١١٤٠٠٠

٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٥,٠٠٠ موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات ١١٤٠١٠
٣٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٣٠,٠٠٠ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- حمایت از نشر،کتاب و مطبوعات ١١٤٠٤٦
٣٣٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٣٦,٠٠٠ سازمان امور سینمایی و سمعی -بصری ١١٤٠٩٢
٥٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٣٠,٠٠٠ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ١١٤٠٢٨
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ١١٤٠٣٣
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ مجمع جهانی اهل بیت ١١٤٠٤٣
٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠ دانشگاه اهل بیت ١١٤٠٤٨
٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ دانشگاه مذاهب اسالمی ١١٤٩٠٠
١٣,٠٠٠ ٠ ٠ ١٣,٠٠٠ بنیاد سعدی ١١٤٣٢٠
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره ١١٤٠٣٠
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ پژوهشکده امام خمینی( ره) انقالب اسالمی ١١٤٠٤٤
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)١ ١١٤١٥٠
٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٥,٠٠٠ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ١١٤١٠٠

٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠ سازمان تبلیغات اسالمی ١١٤٣٠٠
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ١١٤٣١٦
٧٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠,٠٠٠ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ١١٥٦٠٠
٢٦٦,٦٠٠ ٠ ٠ ٢٦٦,٦٠٠ جامعه المصطفی العالمیه ١١٤٤٠٠
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٣٥١

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ دانشگاه شهید مطهری ١١٤٤٥٠
١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥,٠٠٠ دانشگاه امام صادق ١١٤٤٦٠
٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠ دانشگاه تهران- دانشکده فنی فومن ١١٤٥٢١
٥٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٩,٠٠٠ دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی ١١٤٥٢٦
٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ دانشگاه شهید بهشتی ١١٤٦٠٠
١,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠ دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)١ ١١٤٧٠٣
٣٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٢,٠٠٠ دانشگاه  بین المللی امام خمینی (ره)١ ١١٤٨٠٠
٥,٨٠٠ ٠ ٠ ٥,٨٠٠ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ١١٤٨٥٠
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ مجتمع آموزشعالی فاطمیه نهاوند(ویژه دختران)١ ١١٥٠٠٥
٤,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ١١٥٠٠٧
٦,٥٠٠ ٠ ٠ ٦,٥٠٠ دانشگاه شیراز ١١٥١٠٠
٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٦,٠٠٠ دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)١ ١١٥١٠١
٢,٥٠٠ ٠ ٠ ٢,٥٠٠ دانشگاه هنر شیراز ١١٥١٠٣
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ مرکز آموزش عالی اقلید ١١٥١١٣
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ مرکز آموزش عالی الر ١١٥١١٥
٢,٥٠٠ ٠ ٠ ٢,٥٠٠ مجتمع آموزش عالی فارسان ١١٥٤٥٢
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ دانشگاه فردوسی مشهد ١١٥٥٠٠
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه پسران)١ ١١٥٥٠٧
٦,٥٠٠ ٠ ٠ ٦,٥٠٠ دانشگاه نیشابور ١١٥٥٠٤
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٣٥٢

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه صنعتی قوچان ١١٥٥٠٥
٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ دانشگاه تربت حیدریه ١١٥٥٠٦
١,٧٠٠ ٠ ٠ ١,٧٠٠ دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)١ ١١٥٥٠٨
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام ١١٥٥٥٠
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ مجتمع آموزش عالی گناباد ١١٥٥٧٠
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه صنعتی شریف ١١٥٧٠٠
٤٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٩,٠٠٠ نهاد کتابخانه های عمومی کشور ١١٥٨٠٠
٤٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٥,٠٠٠ دانشگاه تبریز ١١٦٠٠٠
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی اهر ١١٦٠٠٩
٢,٥٠٠ ٠ ٠ ٢,٥٠٠ دانشگاه تبریز- دانشکده فنی و مهندسی مرند ١١٦٠١٠
٥٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٣,٠٠٠ دانشگاه محقق اردبیلی ١١٦٠٠٢
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان ١١٦٠٠٧
١٢,٠٠٠ ٠ ٠ ١٢,٠٠٠ دانشگاه مراغه ١١٦٠٠٤
٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٨,٠٠٠ دانشگاه اصفهان ١١٦٥٠٠
٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠ مرکز آموزش عالی شهرضا ١١٦٥٠٤
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ دانشگاه شهید چمران اهواز ١١٧٠٠٠
١٢,٠٠٠ ٠ ٠ ١٢,٠٠٠ دانشگاه صنعتی جندی شاپور ١١٧٠٠١
٧,٧٠٠ ٠ ٠ ٧,٧٠٠ دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان ١١٧٠٠٤
٢,٢٠٠ ٠ ٠ ٢,٢٠٠ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ١١٧٠٠٥

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/


٣٥٣

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر ١١٧٠٥٠
١٤,٠٠٠ ٠ ٠ ١٤,٠٠٠ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)١ ١١٧٠٦٠
٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠ دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن ١١٧١١٢
٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٩,٠٠٠ دانشگاه صنعتی سیرجان ١١٧٥٠٥
٥٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٢,٠٠٠ دانشگاه کردستان ١١٨١٠٠
٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ دانشگاه سیستان و بلوچستان ١١٩٠٠٠
٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٥,٠٠٠ دانشگاه والیت ١١٩٠٠٣
٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠ دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار ١١٩٢٠٠
٤,٥٠٠ ٠ ٠ ٤,٥٠٠ دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل ١١٩٥٠٥
٤٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٧,٠٠٠ دانشگاه یزد ١١٩٦٠٠
١٣,٠٠٠ ٠ ٠ ١٣,٠٠٠ دانشگاه میبد ١١٩٦٠٤
١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥,٠٠٠ دانشگاه اردکان ١١٩٦٠٦
١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥,٠٠٠ دانشگاه هنر ١١٩٧٠٠
٤٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠,٠٠٠ دانشگاه کاشان ١٢٠٠٠٢
٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ ٣٣,٥٠٠ دانشگاه اراك ١٢٠٠٠٤
٣٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٣,٠٠٠ دانشگاه حکیم سبزواری ١٢٠٠٠٦
٣٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٠٠٠ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ١٢٠٠٠٧
٢٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ دانشگاه تربیت مدرس ١٢١٠٠٠
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ١٢٢٥٠٨
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٣٥٤

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ دانشگاه ایالم ١٢٢٦٠٠
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ دانشگاه هرمزگان ١٢٢٨٠٠
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه صنعتی اراك ١٢٣٠٠٦
٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٥,٠٠٠ دانشگاه علم و فناوری مازندران(بهشهر) ١٢٣٠٠٧
٤١,٠٠٠ ٠ ٠ ٤١,٠٠٠ دانشگاه بیرجند ١٢٣١٠٠
٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٨,٠٠٠ دانشگاه صنعتی بیرجند ١٢٣١٠٢
١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥,٠٠٠ دانشگاه بجنورد ١٢٣٣٠٠
٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ مجتمع آموزشعالی فنی و مهندسی اسفراین ١٢٣٣٠٢
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ دانشکده کشاورزی شیروان ١٢٣٣٠٥
٦٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٦٦,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٣٧٠٧
٢٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- اجرای برنامه های آموزشی ١٢٣٧٠٨
١٧,٠٠٠ ٠ ٠ ١٧,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان قم - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٠٢٠٠
٩٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٠,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٣٨٠٨
٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراك - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٣٨١٠
٤,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-اجرای برنامه های آموزشی ١٢٣٨٢١
٤٥,٥٠٠ ٠ ٠ ٤٥,٥٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٣٩٠١
٨٤,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٤,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٠٠٨
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٠٠٩
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٠١٣
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٣٥٥

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی فسا - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٠١٤
٧,٨٠٠ ٠ ٠ ٧,٨٠٠ دانشگاه علوم پزشکی جهرم - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٠١٥
٧٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٢,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤١٠٦
٢١,٠٠٠ ٠ ٠ ٢١,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤١٠٧
١٢,٠٠٠ ٠ ٠ ١٢,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی گناباد - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤١٠٨
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد-اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤١١٤
٦٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٦٥,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  درمانی تبریز - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٢٠٢
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ دانشکده علومپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٢٠٤
٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٨,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٣٠٣
١٧,٠٠٠ ٠ ٠ ١٧,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٣٠٦
٤١,٠٠٠ ٠ ٠ ٤١,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  اصفهان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٤٠٧
٥٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٥٣,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٥١٠
٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٥٠٥
١,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شوشتر-اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٥١٣
٤٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٧٠٢
٥,٢٠٠ ٠ ٠ ٥,٢٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٧٠٨
١,٥٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٧١٠
٤٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٣,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٨١٠
٣٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٢,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٩٤٠
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٣٥٦

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٣٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٢,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گرگان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٤٩٥٠
٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥١٠١
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی-اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥١١١
٣٣,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٣,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٣٠١
٤,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٤٠١
١,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان- مجتمع آموزش سالمت خاش ١٢٥٤٠٤
١٣,٠٠٠ ٠ ٠ ١٣,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٤٠٢
٣٥,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یزد - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٥٠١
٤٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٧,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٦٠١
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٨٠١
١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٩٠١
٢,٥٠٠ ٠ ٠ ٢,٥٠٠ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٩٠٧
٢,٥٠٠ ٠ ٠ ٢,٥٠٠ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - مجتمع سالمت چا بهار ١٢٥٤٠٥
٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر - اجرای برنامه های آموزشی ١٢٥٩٠٩
٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ دانشگاه زنجان ١٢٦٣٠٠
٢,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠ دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر ١٢٦٤٠٢
٤,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠ دانشگاه گرمسار ١٢٦٤٥٠
٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ دانشگاه خلیج فارس ١٢٦٧٠٠
١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠ دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ١٢٦٩٠٠
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٣٥٧

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٩,٠٠٠ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ١٢٧٣٠٠
٧,٠٠٠ ٠ ٠ ٧,٠٠٠ دانشگاه صنعتی همدان ١٢٧٤٠٠
١٢,٠٠٠ ٠ ٠ ١٢,٠٠٠ دانشگاه صنعتی ارومیه ١٢٧٤٥٠
١٤,٠٠٠ ٠ ٠ ١٤,٠٠٠ دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی (ره)٠ ١٢٧٤٦٠
١٥,٠٠٠ ٠ ٠ ١٥,٠٠٠ دانشگاه گلستان ١٢٧٤٨٠
٦,٠٠٠ ٠ ٠ ٦,٠٠٠ دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)١ ١٢٧٤٩٦

٣٧٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٧٩,٠٠٠ وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع حمایت  و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم ١٢٧٥١١
٤٩٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٩٨,٠٠٠ وزارت ورزش و جوانان ١٢٨٥٠٠
١٨٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٨٠,٠٠٠ کمیته ملی المپیک ایران ١٢٨٥٠٢
٥١,٠٠٠ ٠ ٠ ٥١,٠٠٠ کمیته ملی پارا المپیک ایران ١٢٨٥٠٧
٥٣٤,٤٠٢ ٠ ٠ ٥٣٤,٤٠٢ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی ١٢٩١٠٥

١,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی- کمک به راهانداری مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی جدید ١٢٩٤٥٠
٥١,٠٠٠ ٠ ٠ ٥١,٠٠٠ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویان ١٢٩٠٢٥
٢٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مجازی ١٢٩١٢٧

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ بنیاد شهید و امور ایثارگران ١٣١٦٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ وزارت نیرو- خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی ١٤٣٥٢٢

٨,٠٠٠ ٠ ٠ ٨,٠٠٠ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -  کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی کارگران ١١٢٥٢٤
٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠,٠٠٠ سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ٢٨٢٥٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ٢٨٣٥٠٠
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٣٥٨

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠ شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ٢٨٤٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠,٠٠٠ اعتبارات درآمد-هزینه ای دستگاههای اجرایی ٥٣٠٠٠١

٢١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢١٠,٠٠٠
اعتبارات موضوع ماده (٤٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت(٢)- موضوع عوارض تولید، واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت با اولویت 
افزایش سرانه مصرف شیر

٥٣٠٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠
اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (١٢)- بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پاداش پایان 

خدمت بازنشستگان
٥٣٠٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ صندوق توسعه حمل و نقل- تامین سرمایه اولیه تشکیل صندوق ٥٣٠٠٠٠
١,١٦٥,٠٠٠ ٠ ١,١٦٥,٠٠٠ ٠ اعتبار موضوع باز پرداخت فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی ٥٣٠٠٠٠
١٨٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٨٠,٠٠٠ احداث راه آهن خواف - هرات (قطعه ٣ داخل خاك افغانستان)١ ٥٥٠٠٠٠
١٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠٠ احداث جاده میل ٧٨ به فراه افغانستان ٥٥٠٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری موضوع بند (ج) تبصره (١٢) قانون بودجه ٥٥٠٠٠٠

٢٢٥,٠٠٠ ٠ ٤٥,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی- جبران هزینه های ناشی از اجرای ماده ٥٣ قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز
٥٥٠٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ شرکت ارتباطات زیرساخت- تادیه بدهی های سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا ٥٥٠٠٠٠
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ اجرای نظام رتبه بندی معلمان موضوع جزء (٢) بند الف ماده (٦٣) قانون برنامه ششم توسعه ٥٥٠٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٠ طرح های مطالعاتی و اجرایی - موضوع جدول شماره (٢٠)٠ ٥٥٠٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٠
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور-کمک به توسعه زیربناهای روستایی، تکمیل 

مجتمع های آبرسانی و کمک های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستایی
٥٥٠٠٠٠
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٣٥٩

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

١٥٠,٠٠٠ ٠ ١٥٠,٠٠٠ ٠ خارج سازی مغروقه های اروند رود ٥٥٠٠٠٠
١٥٠,٠٠٠ ٠ ١٥٠,٠٠٠ ٠ توسعه خدمات زیارتی در شهرهای مشهد، قم و شیراز ٥٥٠٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ اعتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد(موضوع بند الف تبصره ١٨ ٥٥٠٠٠٠

٩٩٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٠,٠٠٠ ٠
اعتبارات موضوع توسعه و احداث مراکز دانشگاهی که از سال ١٣٩٠ به بعد بر اساس قانون تشکیل 

یا ارتقاء پیدا کرده اند
٥٥٠٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران-بابت مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با اولویت 

مناطق محروم
٥٥٠٠٠٠

٦,٤٩٤,٤٩٥ ٠ ٠ ٦,٤٩٤,٤٩٥ سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وامهای خارجی ٦٠٠٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٠

وزارت صنعت،معدن و تجارت-اعتبار موضوع تکمیل نقشههای پایه زمین شناسی، پیجویی و 
اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور، تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای 
معادن و صنایع معدنی، اجرای تبصره (٦) ماده (١٤) قانون معادن، اجرای تبصره (٦) ماده (١٢) 

قانون اصالح قانون معادن، تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال، اجرای 
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستند 

سازی، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده (٣٥) قانون نظام مهندسی معدن، 
اعطای تسهیالت به بخش غیر دولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، 

حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، اجرای طرحهای اکتشافی و پژوهشی و 
کاربردی زیست محیطی، ایجاد زیرساختهای معدنی و وصول حقوق دولتی معادن

٧٣٠٠٠٢

٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٠ وزارت راه و شهرسازی– توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی  ٧٣٠١٠٧
٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٠ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - نگهداری راهها ٧٣٠١٠٨
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٣٦٠

جدول شماره ٢١- مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه  سال ١٣٩٨ کل کشور
مبالغ به میلیون ریال(موضوع قسمت آخر ماده واحده)

شماره طبقه 
تملک دارایی های هزینهایعنوان دستگاه/ردیفبندی

جمعمالیسرمایه ای

٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٠
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور-پرداخت به شهرداری ها (  موضوع تبصره ٣  ماده ٤١ 

قانون مالیات بر ارزش افزوده)  و خرید ماشین آالت
٧٤٠٠٠١

٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٠
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور-پرداخت به دهیاری ها (  موضوع تبصره ٣  ماده ٤١ 

قانون مالیات بر ارزش افزوده)  و خرید ماشین آالت
٧٤٠٠٠٢

٧٧,٤٦٥,٢٨٨ ٧٧,٤٦٥,٢٨٨ ٠ ٠ بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار ١٠٢٠٠١
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٧,٤٦٥,٢٨٨ ١٧,٩٠٠,٠٠٠ ١٠٤,٦٣٤,٧١٢ جمع کل
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