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 کل کشور  1401بودجه سال  الیحه

 

کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت  1401بودجه سال  -واحدهماده

 شرح زیر است:) ریال به36,310,704,628,000,000(میلیون 

 
سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارایی -الف صارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینههاي  سرمایهها و تملک داراییاي و مالی و م اي و هاي 

 ) ریال شامل:15,052,396,113,000,000ود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و ن
 ) ریال .13,720,000,000,000,000منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد ( -1
ــی وزارتخانه -2 ــاص ــی و دو هزار ودرآمد اختص ــد و س ــیص ــات دولتی بالغ بر یک میلیون و س ــس ــیزده میلیون  ها و مؤس ــد و س ــش میلیارد و یکص ــد و نود و ش ــیص س
 ) ریال.1,332,396,113,000,000(

 
ست و دو میلیو -ب سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بی سته به دولت از لحاظ درآمدها و  سات انتفاعی واب س شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤ صدو چهارده هزبودجه  سی ار و ن و 

ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و ها و سایر پرداخت) ریال و از حیث هزینه22,314,079,318,000,000و هجده میلیون (هفتاد و نه میلیارد و سیصد 
 ) ریال.22,314,079,318,000,000هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (
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 نفت و روابط مالی آن با دولت /صندوق توسعه ملی - 1تبصره 

 
صد ( -الف ست در صادرات گاز بی صادرات نفت، میعانات گازي و خالص  صل از  سعه ملی از منابع حا صندوق تو شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر ) تعیین می%20سهم 

) شرکت ملی نفت ایران از کل %5/14( فروش و اعالم وصول، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد
ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات ) شرکت دولتی ذي%5/14صادرات نفت خام و میعانات گازي (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (

سه درص سهم  صفر) و همچنین  سهام دولت و مالیات با نرخ  سود  شماره ( 210109) موضوع ردیف درآمدي %3د (گاز طبیعی (معاف از تقسیم  ) این قانون اقدام 5جدول 
) صندوق %40) تا سهم قانونی چهل درصد (%20التفاوت سهم بیست درصد (شود. مابهکند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می

 .  شوددهی دولت و وام تلقی میتوسعه ملی از محل ورودي این صندوق به عنوان ب
و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را  هاي اصلی و فرعی نفتی و گازيو فرآوردهوزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی 

 )، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ارائه کند.داري کل کشوربه سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه
 

   -ب
صادرات نفت مندرج در ردیف  -1 صادرات گاز مندرج در ردیف 210101سقف منابع حاصل از ارزش  ) %3درصد (و منابع مربوط به سه 210102، میعانات گازي و خالص 

شماره ( 210109مندرج در ردیف  صد و هجدهمیلیون و  سه) این قانون معادل 5جدول  شت صد و پنجاه  هزار و ه تعیین . ریال )3,818,450,000,000,000(میلیارد چهار
 باشد.هاي نفتی مشمول این حکم نمی. صادرات فرآوردهشودمی

 باشند.خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی) مناطق نفت%3اي از منابع سه درصد (دستگاههاي اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه
صل از / کاهش صورت افزایشر د  -2 صوب ، 1جزء (منابع عواید حا سبت به ردیفهاي م ست به ) این بند ن شار  همان دولت مکلف ا سقف انت میزان افزایش / کاهش منابع ، 

 ) این قانون را کاهش /  افزایش دهد.5اوراق مالی اسالمی بند (ب) تبصره (
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صادرات گازصادرات نفت، چنانچه منابع دولت از محل  -ج سال میعانات گازي و خالص  صره گرددکمتر از  1401 در  ، به دولت اجازه داده سقف مقرر در بند (ب) این تب
 هبا اصالحات و الحاقات بعدي نسبت ب 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب ) قانون احکام دائمی برنامه16) بند (ح) ماده (4) و جزء (17با رعایت بند (پ) ماده (شود یم

. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) اقدام کند از منابع حساب ذخیره ارزي التفاوت حاصلتأمین مابه
 گردد.ه حساب ذخیره ارزي واریز میهاي توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق ب) قانون احکام دائمی برنامه17ماده (

 
عه ذي -د تاب ـــت از محل ســـهم چهارده و نیموزارت نفت از طریق شـــرکت دولتی  ـــد (ربط مکلف اس یارد %5/14درص ـــت هزار میل تا میزان بیس ) شـــرکت مذکور 
ستاها و اتمام طرح (پروژه)20,000,000,000,000( سانی به رو سبت به گازر سهاي نیمه) ریال ن شهرها و تمام گازر سانی به  سانی با اولویت گازر ستاها، تداوم گازر انی به رو

ستا ستاهاي ا ستان و بلوچستان نرو ستان سی ستانهاي نفتو ا ستایی پایینخیز و گازخیز، ا شهري و رو سانی  شی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازر وسط تر از متهاي روی
رب رسانی تا دشرکت مذکور موظف به گاز. آورد عملبه را الزم سرانه اقدامات برابر دو العبور حداقلکوهستانی و صعبي واقع در مناطق روستاها و همچنین باشندکشور می

 مدارس و مساجد روستایی است.
 

ـــ  شود فربه شرکت دولتی ذي -هـ سبت به برنامه آربط وزارت نفت اجازه داده می  شگاه آبادان ن مصوب را تا سقف دویست و ورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پاالی
 ) یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پاالیشگاه نماید.265,000,000شصت و پنج میلیون (

 
هاي ردهوآپاالیشگاه ها و شرکتهاي پتروشیمی و فرالتفاوت بهاي خوراك نفت خام و میعانات گازي ربط موظف است مابههاي دولتی تابعه ذيوزارت نفت از طریق شرکت -و

 نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادي (ال سی ریالی و ارزي) به فروش برساند.
 
ــد و پنجاه هزار میلیارد ( -ز ــت معادل مبلغ یکص ــقف منابع جزء (150,000,000,000,000وزارت نفت مکلف اس ــره را به 1) ریال نفت خام مازاد بر س ) بند (ب) این تبص

 هاي اجرایی زیر شود :تگاهصورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل دس
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها) -1
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سازي (وزارت راه  -2 شهر صلی، فرعیو  شبکه راههاي ا سفالت  ستایی و روکش آ سفالت راههاي فرعی و رو شهري و طرحهاي مسکن  ،براي آ معابر محالت هدف بازآفرینی 
 )مهر و طرحهاي مسکن ملی

 وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهیز مدارس کشور براي نوسازي مدارس)  -3

 زدائی و انجام عملیات مالچ پاشی یا خاك پوش سازگار با محیط زیست) ن جنگل ها و مراتع و آبخیزداري کشور براي بیابانوزارت جهاد کشاورزي( سازما -4
 ربط)ازطریق سازمان ذي راي آسفالت معابر شهرهابوزارت کشور ( -5
 هاي بین مزارع، پاسگاه ها و پایگاه ها)بسیج سازندگی (براي آسفالت راه -6

ها ظرف نسهم استابه مبادله موافقتنامه و ابالغ  موضوع این بند موظف ئیدستگاههاي اجراداري کل کشور است. موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانهوزارت نفت 
 هستند.قانون  این دوماه پس از ابالغ

ت أهی تهیه و به تصویب و دارایی و نفت يامور اقتصاد هايخانهوزارت بودجه کشور با همکارينامه اجرایی این بند و سهم هریک از ذینفعان به پیشنهاد سازمان برنامه و آیین
 رسد.وزیران می

 
رحهاي مین مالی طأبابت تهاي تجاري بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانک -ح

 نفع است.عهده شرکت ذيهاي امهال برشود. هزینهبه مدت یک سال امهال می و گاز باالدستی نفت
 

شرکت دولتی ذي -ط ست از طریق  صد هزار (وزارت نفت مجاز ا سی سنگین به ظرفیت  شگاه نفت  سبت به احداث پاالی شکه در روز از محل منابع 300,000ربط ن ) ب
مصوبه شوراي اقتصاد در این خصوص الزامی و در  اخذ ارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.مین مالی خأ، تداخلی با مشارکت بخش غیردولتی

با اصــالحات و الحاقات بعدي، این وزارتخانه موظف به واگذاري  25/3/1387) قانون اســاســی مصــوب 44هاي کلی اصــل چهل و چهارم (اجراي قانون اجراي ســیاســت
 برداري کامل است.کور یکسال پس از بهرهپاالیشگاه مذ
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اساس ابالغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردي دفاعی بر –ي 
صد میلیون ( شورتا مبلغ چهار میلیارد و پان شرفت و  ) یورو و همچنین اجراي تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات4,500,000,000ک مربوط به طرحهاي دفاعی و پی

شخاص برآبادانی و محرومیت صادراتی به این ا سویه و از طریق منابع و زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازي  شرکت ملی نفت ایران ت صادراتی  ساس قیمت روز  ا
 ر، اعمال حساب کند.داري کل کشو) این قانون با خزانه21اساس جدول شماره (مصارف عمومی دولت و بر

 شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. شدن سقف تعیین اجراي این حکم منوط به اجرائی
شرکت ملی نفت ایران را حواله نفتی دستگاه سهم  صندوق توسعه ملی و  سهم  سهم خود، معادل   دریافت کرده تا پس ازهاي مجري برنامه تقویت دفاعی موظفند عالوه بر 

سبت سهم دولت بابت تقویت بنیه فروش معادل آن را به ن ساب ذینفعان مذکور واریز نمایند.  سالمی ایران به ح هاي مندرج در قوانین با هماهنگی بانک مرکزي جمهوري ا
 شود.داري کل کشور تسویه و اعمال حساب میدفاعی نیز از طریق خزانه
) یورو از ســهمیه نفت خام، میعانات گازي را از طریق 1,000,000,000شــود از محل این بند مبلغ یک میلیارد (ی نیروهاي مســلح اجازه داده میبه وزارت دفاع و پشــتیبان

ــبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده ــگاههاي غیردولتی که نس ــور به مپاالیش در پاالیش ــازمان برنامه و بودجه کش ــاند. معادل اند، را پس از تایید س ــرف برس ص
 گیرد.هاي ناشی از اجراي این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهاي مسلح قرار میفرآورده

به تصویب و  تهیههاي نفت، امور اقتصادي و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین
 رسد.هیأت وزیران می

 
شیمی اجازه داده می -ك صنایع پترو شرکت ملی  سبت بهشود براي تأمین هزینهبه وزارت نفت از طریق  شور ن ادل مع اخذ هاي اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب ک

صد ( شماره %2,5ریالی دو و نیم در صول به ردیف درآمدي  صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از و صل از خوراك   160127) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدي حا
براي تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه ) این قانون صـــرفاً 9جدول شـــماره ( 530000-56داري کل واریز و از محل ردیف  ) این قانون نزد خزانه5جدول شـــماره (

 گردد. می
 الزامی است.  1399رعایت مالحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 
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صادرات گاز و فراوردهبه دولت اجازه داده می -ل صادرات نفت خام، میعانات گازي، خالص  صله از  ن به هاي نفتی را از طریق بانک ملی ایراشود بخشی از منابع ارزي حا
 .داري کل کشور واریز نمایدهاي مربوطه نزد خزانهفروش رسانده و منابع حاصله را حسب مورد به حساب

 
هاي مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت الگوي مصرف گاز طبیعی براي اقلیم -م

 رسد.هرسازي، سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران میراه و ش
 

 1401اند در سال مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و اصالحات بعدي آن به استثناي موادي که طبق قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی نسخ صریح شده -ن
 شود.تمدید می

 
 آنها هاي دولتی و واگذاريشرکت – 2تبصره 

 
شمول گروههاي (شودبه دولت اجازه داده می -الف ضوع ماده (2) و (1، بنگاههاي دولتی م ست2) مو سیا صل چهل و چهارم () قانون اجراي  سی 44هاي کلی ا سا ) قانون ا

اي و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضــی به نظام بانکی، ســازمان را پس از احراز صــالحیت حرفه با اصــالحات و الحاقات بعدي 25/3/1387مصــوب 
هاي ) بند (د) سیاست1مصارف مربوط به موضوع جزء ( 310501نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف یا منتقل هاي بازنشستگی، واگذار سازي و صندوقخصوصی

 ها پرداخت کند. ) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی13) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (44و چهارم ( کلی اصل چهل
سهام فروش  سهام موضوع این بند، معادل  سرمایه در جذب  صورت عدم آمادگی بازار  ست در  سرمایه، دولت مجاز ا  هاينرفته  را به دستگاهبه منظور ثبات بخشی به بازار 

 اوراق مالی اسالمی منتشر نماید.منتقل و یا  ایی ذینفع واگذار یااجر
 

 باشند.می) 2دولت ( یاز مقررات مال یبخش یممواد به قانون تنظ ی) قانون الحاق برخ4ماده ( مشمول حکم 1401شرکتهاي در فهرست واگذاري در سال  -ب
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با  14/12/1395برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) قانون 29ربط دستگاههاي موضوع ماده (وزرا و رؤساي ذي -ج
 درصد فهرست شرکتهاي زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتی در آنها کمتر از پنجاه 1401اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند تا پایان خردادماه سال 

 همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.) است را به 50%(
صادي و دارایی (خزانه ستگاههاي اجرائی فوق داري کلوزارت امور اقت شور) با همکاري د شرکتهاي فوقک سهم دولت در  سود  ست پرداخت  ز طریق الذکر را االذکر موظف ا

صورت مؤثر، پیگیري کند.  سود دریافتی و  داري کلدولت (خزانهشرکتهاي مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به  سود و زیان،  ست  شور) مکلف ا   میزانک
 به این بند اختصاص دارد. 130108دیف کند. رروزرسانی ههاي عملکرد مالی دولت منعکس و بشرکت، در گزارش سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر

 
هاي دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در هاي بانکبه دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی -د

 ها نماید.این بانک
 

ـــ  سال و بودجه کشور حداکثر تا پای سازمان برنامه -هـ ست  1401ان اردیبهشت ماه  صادي و دارایی مکلف ا شرکتهاي آیینبا همکاري وزارت امور اقت نامه انتظام بخشی 
 ریزي و بررسی صورتهاي مالی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی / شورایعالی و نظام بودجه

  مقررات و قوانین شمول که دولتی مؤسسات و شرکتها شامل قانون این) 3( شماره پیوست در مندرج دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، هايشرکت کلیه-1
ستلزم آنها به عمومی صریح یا ذکر م ست نام ت سترش و ا سازمان گ سالمی ایران،  شرکتهاي تابعه وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري ا سازي  نظیر  صنایع ایران و نو

  روزرسانیهب و ثبت به نسبت باریک ماهسه هر قانون، این ابالغ از پس مکلفند شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه
سات و هاشرکت و خود اطالعات س سته، و تابعه مؤ ستقر دولتیغیر عمومی نهادهاي و دولتی هايشرکت اطالعات یکپارچه سامانه در واب صادي امور وزارت در م  و اقت

صادي امور وزارت. کننداقدام دارایی ست مکلف دارایی و اقت سی امکان ا ستر شور بودجه و برنامه هايسازمان براي برخط صورت به را مذکور سامانه اطالعات به د  و ک
 .کند فراهم کشور استخدامی و اداري
 و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک کشور، استخدامی و اداري سازمان کشور، بودجه و برنامه سازمان دارایی، و اقتصادي امور وزارت

ـــایگاه بودجه، جامع سامانه از اعم( مرتبط الکترونیکی هايسامانه ارتباط برقراري براي را الزم اقدامات مکلفند بهادار اوراق و بورس سازمان   داريا نظام کارکنان اطالعات پـ
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 لتیدوغیر عمومی نهادهاي و دولتی هايشرکت اطالعات یکپارچه سامانه با) کشور حقوقی اشخاص ملی شناسه سامانه و مزایا، و حقوق سامانه ساختار، ملی سامانه ،)پاکنا(
 .آورند عمل به اطالعات تبادل و
سازمان انرژي اتمی،بند از جمله  این موضوع هايشرکت -2 سلح و  شتیبانی نیروهاي م سانی نیروي آمار مکلفند شرکتهاي تابعه وزارت دفاع و پ ش را خود ان یوه مطابق 

صره (3نامه جزء ( شت یکم و سی تا ) این قانون، حداکثر20) بند (الف) تب   مبناي تا کرده ثبت) پاکنا( اداري نظام کارکنان اطالعات پایگاه در 1401 سال ماه اردیبه
 . قرارگیرد کشور کل 1402 سال بودجه الیحه و کشور کل 1401 سال بودجه قانون احتمالی اصالحیه در) پرسنلی( انسانی نیروي هايهزینه محاسبه
 .بدهد کشور بودجه و برنامه به سازمان الزم گزارشهاي اخذ براي برخط صورت به را الزم دسترسی است مکلف کشور استخدامی و اداري سازمان

ستخدامی و اداري سازمان-3 ست مکلف کشور ا  و عامل مدیران صالحیت احراز دستورالعمل دارایی، و اقتصادي امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان همکاري با ا
ضاي ضو عنوان به شرکتها در سهم صاحب نمایندگی به که را افرادي همچنین و عامل هیأت/مدیره هیأت اع شوند و همچنین می معرفی عامل هیأت/ مدیره هیأت ع

 نیز و شرکت فعالیت پیچیدگی و اندازه گرفتن نظر در با شرکتهاي موضوع این بند را، عامل هیأت/مدیره هیأت اعضاء و عامل مدیران مزایاي و حقوق ساماندهی دستورالعمل
 .ابالغ نماید 1401 سال ماه اردیبهشت پایان تا حداکثر و تهیه مدیریتی، و تجربی سوابق تحصیلی، رشته تحصیالت، میزان نظیر معیارهایی

صره رعایت با موظفند بند این دولتی هايشرکت تمامی شم برنامه قانون) 29( ماده) 3( تب سعه ش صوبه، ابالغ زمان از را مذکور مدیران مزایاي و حقوق تو ساس م   برا
 .شودمی محسوب عمومی اموال در غیرقانونی تصرف حکم در بند این از تخلف. نمایند پرداخت مربوط دستورالعمل

 گردد، نیز جاري است. اساس نظر دولت تعیین میهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت برمفاد این بند در خصوص شرکت
ستانی، روستایی فاضالب و آب شرکتهاي و قانون، این)  3( شماره پیوست در مندرج تصفیه درحال هايشرکت عمومی مجامع رؤساي-4  و ایران، نو هايانرژي سازمان ا

سبت 1401 سال مردادماه پانزدهم تا حداکثر مکلفند ایران انرژي وريبهره سازمان صفیه فرآیند ختم اعالم به ن سه و نمایند اقدام آنها فعالیت ختم یا ت   مجامع صورتجل
صفیه خاتمه بر مبنی العادهفوق عمومی سانند ثبت به هاشرکت ثبت اداره در را شرکت شدن غیرفعال و ت ساي. بر سؤولیت عمومی مجامع رؤ  و دارند را حکم این اجراي م
 .گرددمی محسوب تخلف فوق رویه با مغایر اقدام هرگونه

ضویت -5 ضوع مقامات همزمان ع شوري خدمات مدیریت قانون)  71( ماده مو ستگاه مدیران و آنان معاون و ک ضوع اجرائی هايد   خدمات مدیریت قانون) 5(ماده مو
شوري سبات قانون) 5( ماده و ک شور عمومی محا ست درکلیه شاغل کارکنان همچنین و ک   اجرائی هايمدیریت سایر و عاملی مدیریت مدیره،هیأت در مدیریتی هايپ
ستگاه سایر زیرمجموعه و خود مجموعه زیر از اعم هاسازمان و غیردولتی عمومی نهادهاي و دولتی هايشرکت ست ممنوع هاد  و دولتی هايشرکت و هاسازمان .ا



17

  هستند مدیره هیأت عضو جزء این موضوع اشخاص آنها، اساسنامه موجب به که هاشهرداري و غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات به وابسته هايشرکت و هاسازمان
 .باشندمی مستثنی حکم این شمول از

 باشند.مجموعه نیروهاي مسلح  تابع قوانین و مقررات خود میزیرهاي شرکت

 
سازمانشرکت -و شامل ها و  سازي پس از پرداخت حقوق دولتی ( شهر سالیانه  50هاي دولتی تابعه وزارت راه و  سیم  سود قابل تق سود ویژه و مالیات) مکلفند  صد  در

داري کل کشور واریز نمایند. صندوق ) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه10,000,000,000,000ناشی از فعالیتهاي خود را تا سقف ده هزار میلیارد (
 هاي مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.ها و پروژهمذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزي نسبت به تأمین مالی طرح

 
دارك مناسب کاالهاي اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزي در صورت ضرورت و در به منظور پشتیبانی و ت -ز

 ) این قانون هستند.3صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیالت بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (
 

 .باشدخذ تسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادي و دارایی ممنوع میاثیق سهام شرکتهاي دولتی مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالی و اعتباري جهت هرگونه تو -ح
 

نکها و مؤسسات انتفاعی وابسته هاي جاري شرکتهاي دولتی، با) از یک دوازدهم هزینه%2داري کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (دولت از طریق خزانه -ط
شماره ( ست  ستثناي هزینه3به دولت مندرج در پیو شند به ا شده با سی  سابر صورت مالی ح شت طبق آخرین  سودده و فاقد زیان انبا ستهالك و ) این قانون که  هاي ا

) این قانون واریز 5جدول شماره ( 130425ري کل کشور موضوع ردیف داهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانههزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب
 کند.

یید مشترك وزراي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و امور اقتصاد و أهاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به تشخیص و تاجراي این حکم در شرکت
 دارایی خواهد بود.
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 خارجی (فاینانس)تامین مالی  - 3تبصره 
 

ـالی معادل دولتی طرحهاي دولتی و غیر براي) خارجی (فاینانس مالی تأمین تسهیالت سقف 1401 سال توسعه در ششم برنامه قانون) 4ماده ( الف)( بند رعایت با -الف   ری
   .شودمی تعیین یورو) 26,000,000,000میلیارد ( بیست و شش

 از دهشخذا مالی تسهیالت هايهزینه و اصل بازپرداخت بر مبنی ایران اسالمی جمهوري دولت تضمین به منوط )خارجی (فاینانس مالی تسهیالت از در مواردي که استفاده
شد،بین ايتوسعه مؤسسات مالی و و بانکها و خارجی کارگزار بانکهاي منابع صادي امور وزیر المللی با ست مجاز دارایی و اقت صویب از پس ا  از دگینماین به وزیران هیأت ت
صی یا کلی هاينامهضمانت دولت طرف صا ضاي اختیار یا صادر ماهیک ظرف حداکثر را مذکور طرحهاي الزم براي اخت صویب با را آن ام سؤول مقام به وزیران هیأت ت   م

 .کند تفویض ربطذي
  استفاده رايب اولویت تأیید منظور ربط (بهذي اجرائی دستگاه تأییدیه خذا )(فاینانسخارجی  مالی دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت طرحهاي کلیه مورد در
  تمدیری و تعادل پایش (کنترل) منظور ایران (به اسالمی جمهوري مرکزي بانک ،)دولتی ضمانتنامه صدور منظور دارایی (به و اقتصادي امور وزارت ،)خارجی مالی تأمین از

ـــراز شور ارزي تـ شور ( و برنامه سازمان و) ک  )يایهسرما يهاتملک دارایی يشرکتها و طرحها يشامل طرحها یبخش دولت يطرحها )کنترلپایش (براي  صرفاًبودجه ک
 شده در این قانون قابل پرداخت است.بینیضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش

 یطیمحیستو ز یمال ي،، اقتصادیفن یهکه داراي توج یبخش دولت يطرحها) قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده 4هاي بند (پ) ماده (با رعایت اولویتصاد شوراي اقت
 کند .از تسهیالت مذکور را صادر می باشند،

صوص طرحها در صاد ی،دولتیرغ يخ ست پس از و دارایی  يوزارت امور اقت ضم اخذموظف ا شتوانه  يالزم از بانکها ینت سب و کافیوثا اخذعامل که به پ  مالکاناز  یق منا
 .کنداست، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام  طرحها صادر شده

 
 شود.تمدید می 1401در سال  3/6/1395کشور مصوب  کل 1395) قانون اصالح قانون بودجه سال 38اجراي تبصره ( -ب
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صویبمنظور به -ج سهیالت ت سریع در جذب ت سعهت سعه شده از بانکهاي تو سرمایهاي از جمله بانک تو سالمی، بانک  سیایی (اي.ا ساختهاي آ انک بی) و بآي.آي.گذاري زیر
نامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف این تبصره پس از موافقت سازمان بر کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند (الف)توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفاده

شماره (بینیاعتبارات پیش ست  سوند وامی مندرج در پیو سبت به هزینه1شده براي اجراي طرحهاي با پ سازمان ) این قانون ن کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با 
 مذکور اقدام کنند.

 
سقف دو میلیارد داده میاجازه به دولت  -د ساتسوي از  یالمللنیبالعوض ب يهامک) یورو  ک2,000,000,000(شود تا  س براي جلوگیري از  یالمللنیب يهاسازمانو  مو

سیل و همچنین اجراي طرح سعهحوادثی مانند زلزله،  سعیر و واریز آن به خزانههاي تو شور را دریافت و پس از ت صرف اي و زیربنایی ک شور   مرتبط يهانهیهزداري کل ک
 هاي دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.کرد کمکهاي اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهدستگاه .دینما

 
 هادولتی براي اجراي طرحمشارکت با بخش غیر - 4تبصره 

 
هاي ها) تملک داراییهاي (پروژهدولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرحاجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیرهاي شود از طریق دستگاهبه دولت اجازه داده می -الف 

صد (برداري و جدید) از قبیل پروژهنیمه تمام، آماده بهرهاي (سرمایه شبکه ملی اطالعات تا ده در سرجمع اعتبارات تملک دارایی%10هاي  سرمایه) از  ر اي مربوط به ههاي 
 این راستا :نمایند. دردولتی در آنها مشارکت می) کند که بخش غیرهاییها (پروژهدستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح

شور در آیین -1 سازمان برنامه و بودجه ک شنهاد  ضاي آن به پی ستانی که اع شد، موظفند حداکثر ظرف دومینامه اجرایی این بند تعکارگروهی ملی و ا عد از اه بین خواهند 
گذار ابالغ )هاي ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط براي انجام اقدامات الزم براي انتخاب سرمایهپروژهتصویب قانون، طرح (

) حداکثر ظرف مدت یک ماه نســـبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب هاي ملی ( یا اســـتانیربط مکلف اســـت پس از دریافت ابالغیه کارگروهنمایند. دســـتگاه اجرایی ذي
 گذار مشارکتی اقدام نماید. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرآیند ذکر شده است.  سرمایه

ن التفاوت آاست. مگر اینکه از قبل مابه مستثنی خاص و عام مقررات و قوانین در مندرج گذاريتعرفه شمول از گذاري و مشارکتسرمایه قرارداد در پروژه محصول بهاي -2
 تأمین شده باشد.
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 نماید.سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می -3
 گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.اصل و فرع سرمایه -4
سازلتی میهاي دوشرکت -5 ساس  برداري و در حال بهرهتمام و آماده جدید، نیمه هايطرح برداري ازو بهره اجراکار این بند براي  و توانند از محل منابع داخلی خود و بر ا

 استفاده نمایند.برداري بهره
ست با  -6 شهرسازي مجاز ا صلی و ریلی جدید را مطابق برداري پروژه، بازسازي و بهرهبهسازيعوارض از کاربران، احداث و نگهداري،  اخذوزارت راه و  هاي بزرگراهی و راه ا

شرایطی که دولت تعیین می پولی و مالی منابع سایر و هابانک مشارکت طریق از ترابري و راه بخش عمرانی هايپروژه قانون احداث کند، مشمول این کشور، در چارچوب 
 بند نماید.

  ها، نحوهپروژه گذار، روش کشــف قیمت، چگونگی اجرايتهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صــالحیت و انتخاب ســرمایه بند شــامل چگونگینامه اجرایی این آیین
حوه ن بر نظارت ن،کرد آبرداري، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینهبهره خدمات تعیین نرخ برداري، تعیین میزان پوشش خطرپذیري،بهره
  ویبتص سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به پیشنهاد به قانون تاریخ ابالغ از ماه یک ظرف برداري، تضامین طرفین، داوري و حل اختالف،بهره

   .رسید خواهد هیأت وزیران
 

تمام  هاي نیمههاي اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاهبه دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات  -ب
 ست.الذکر الزامی اخصوص دیون فوقتاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در اخذرا به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید. 

 رسد. ت وزیران میأهاي نیرو، اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هینامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهینیآ
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 تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی - 5تبصره 
 

 موازین شرعی:شود با رعایت قوانین و مقررات و اجازه داده می 1401در سال 

صل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا 80,000,000,000,000شرکتهاي دولتی تا سقف هشتاد هزار میلیارد (-الف سالمی ریالی با تضمین و بازپرداخت ا ) ریال اوراق مالی ا
 ، به مصرف برسانند.رسدیشوراي اقتصاد م یبتصوخود که به محیطیو زیست مالی ،راي اجراي طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصاديب

ران ب هیات وزیها در آیین نامه اوراق مالی اسالمی که به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویسهم هریک از شرکت
 رسد، تعیین خواهد شد.می

 
  -ریالی( اسالمی مالی اوراق ریال، انواع )860,000,000,000,000هشتصد و شصت هزار میلیارد ( قانون تا سقف این مصارف مالی تأمین براي شودمی داده اجازه دولت به -ب

  310108 شماره ردیف به حاصل از انتشار نقدي اوراق را و منابع را منتشر از جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسالمی باشد، )ارزي
  1404 سال پایان تا سررسید با و خرید قدرت حفظ با قانون را این) 5( شماره جدول 310103درآمدي ردیف اسالمی موضوع خزانه و اسناد قانون واریز این) 5( شماره جدول
  کند.  دستگاههاي اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار طلبکاران و به منتشر

 و قابل پرداخت است. بینیپیش قانون این) 9( و) 8( شماره جداول در اوراق انتشار به مربوط هايو هزینه سود بازپرداخت اصل، 
با  متبادله کشور انجام و مطابق موافقتنامه بودجه و برنامه توسط سازمان 10/12/1351مصوب کشور بودجه و برنامه قانون) 30( ماده رعایت تخصیص اسناد و اوراق این بند با

 .شودمی سازمان هزینهاین 
 

برنامه  ربط و سازمانمدیر امور مالی ذي -حسابنرفته بندهاي (الف) و (ب) این تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذياوراق فروش -ج
ـــور قابل واگذاري ـــودجه کشـ شده اعتبارات این قانون از جمله هاي تعهدو همچنین سایر هزینهکنندگان تجهیزات تأمین ،پیمانکاران، مشاورانتمامی طلبکاران (اعم از به  و بـ

 باشدتملک اراضی) می
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هشتاد شود با تأیید وزارت کشور تا سقف هاي وابسته به آنها اجازه داده میهاي کشور و سازمانهاي شهري به شهرداريبه منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت -د
 ها منتشر کنند.اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريریال اوراق مالی )80,000,000,000,000هزار میلیارد (

 باشد. طلبکاران آن طرح می قابل واگذاري بهشهرداري مربوط سقف مطالبات معوق طرح با تأیید نرفته این بند در اوراق فروش
) ریال از اوراق مالی اســالمی این بند به بازآفرینی شــهري بافتهاي فرســوده پیرامون حرمهاي مطهر حضــرت امام رضــا (ع)، حضــرت 10,000,000,000,000ده هزار میلیارد (

 هاست.بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شهرداريیابد. تضمین بن موسی (ع) تعلق میمعصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد

 
ـ  ـادل  1401شده در سال یدبازپرداخت اصل و سود اوراق سررسدولت براي  -ه ـ ـا مع   مالی اسالمی ریالی) ریال اوراق 100,000,000,000,000یلیارد (م هزار یکصدت

ضوعه بر ساس مقررات مو شر ا سود وکندمیمنت صل و  شار ا هايینههز . ا شور پ کل یسنوات يهااوراق در بودجه ینمترتب بر انت شود. این اوراق خارج از بینی مییشک
 شده در بند (ب) این تبصره است.بینیسقف پیش

 
  -و
  شور،ک بودجه و برنامه سازمان رئیس از شکلمت ايکمیته کشور، سرمایه و پول بازارهاي اسالمی موضوع این قانون در مالی اوراق انتشار احتمالی تبعات مدیریت منظور به-1

  رتقد حفظ نرخ و اوراق اسمی سود نرخ. کنندمی نظارت قانون این موضوع اوراق انتشار نحوه بر ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل رئیس و دارایی و اقتصادي امور وزیر
 .شودمی تعیین کمیته این توسط شرعی موازین رعایت با اسالمی خزانه اسناد خرید

فروش اوراق به کسر (کمتر از حراج، تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، اوراق از جمله  هیاول انتشار يروشها هیکلاز  است مجازوزارت امور اقتصادي و دارایی  -2
 . کند استفاده هابازار دری سینورهیپذقیمت اسمی) و 

 قانون موضوع واسط نهادهاي از دولت و یا استفاده مالکیت و مدیریت واسط ناشر با نهادهاي تأسیس به نسبت شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادي امور وزارت به -3
سعه ست مالی نهادهاي و ابزارها تو سیا سهیل اجراي  صل چهل وچهارم (جدید به منظور ت سی با44هاي کلی ا سا به  مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت انتقال ) قانون ا
 نماید. اقدام هاي دولت براي انتشار اوراق مالی اسالمی مربوطارزي و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی بهادار اوراق انتشار براي دولت،
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ساً شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادي امور وزارت به -4 ستفاده تبصره این موضوع اسالمی مالی اوراق انتشار پشتوانه عنوانبه دولت مطالبات و هادارایی از رأ . دکن ا
 عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.تواند بهاموال متعلق به دولت که سند عادي دارد، نیز می

 
شمول مالیات به نرخ صفر ) م1401نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت (منتشرشده در سال اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره -ز

استفاده از نهادهاي واسط، نظر از استفاده یا عدم ، صرفتبصرههاي مربوط به انتشار اوراق موضوع این ها و پرداختمعامالت بین ارکان انتشار و دریافتشود. همچنین می
 شود.می 1/2/1394مصوب ارتقاي نظام مالی کشور  پذیر و) قانون رفع موانع تولید رقابت14ها و مستثنیات حکم ماده (مشمول معافیت

 ثانویه به نحوي تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نماید. و اولیه بازارهاي در دولت اوراق معامالت و انتشار کارمزدهاي کلیه
 

صورتی مجاز  -ح ستایجاد طلب جدید از دولت در  سازمان برنامه و و یا  موافقتنامه مبادله قالب در آن مجوز ،که از قبل ا سط  ضمین آن با مبناي قانونی تو تعهد و ت
 بودجه کشور صادر شده باشد.

 
س -ط ضوع بند هایبده دییو تأ یدگیمرجع ر شور،  ینظام مال يو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول )1ماده ( )پ( و مطالبات مو سط ک سازمان برنامه و بودجه تو

 .شودیم نییو دارایی تع يکشور و وزارت امور اقتصاد
 

ست هزار میلیارد (به دولت اجازه داده می -ي ضاهاي 20,000,000,000,000شود مبلغ بی شر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز ف سالمی منت ) ریال اوراق مالی ا
سعه سازي، تو سازمان نو شی وزارت آموزش و پرورش ( شی و ورز شی، پرور سقف  آموز سد. این اوراق خارج از  صرف بر شگاه فرهنگیان به م شور) و دان و تجهیز مدارس ک

 رسد.هاي صادرشده به مصرف می) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابالغ اعتبار و تخصیص7) ماده (4شده در جدول شماره (بینیپیش
 

 موضوع اجرائی دستگاههاي جمله از اجرائی يدستگاهها هیکل براي، 1401تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ( واگذاري اوراق مالی اسالمی غیرنقدي مهلت -ك
 .است کشور یعموم محاسبات قانون) 64( و) 63( مواد اصالح قانون تابع کشور، توسعه يهابرنامه یدائم احکام قانون) 1( ماده
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شمول ماده (سازي در منظور یکپارچگی و هماهنگبه -ل صادي و دارایی) م سط وزارت امور اقت شده تو شر سالمی دولت (منت شده دولت، اوراق مالی ا شر ) 27اوراق منت

 با اصالحات و الحاقات بعدي است. 1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 
 عوارض و مالیات  - 6تبصره 

 
االتر از ب شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرببهاي سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب و فاضالب استانی آبوزارت نیرو از طریق شرکتهاي  -الف

صرف تعیین صد (الگوي م سط هیأت وزیران، پانزده در شترکان آب) نرخ آب بها را افزایش داده و %15شده تو شور واریز  داري کلدریافت و به خزانه شهري، از م . کندک
 وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی  از محل حساب مذکور ریال )965,000,000,000( یلیاردمنهصد و شصت و پنج تا سقف  ریافتی) وجوه د%100درصد (صد
براي آبرسانی اعتبار مذکور ) %20درصد (بیستیابد. اختصاص می و اصالح شبکه آب مربوط به آن عشایريصرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و  آب و فاضالب کشور

ماهه از طریق هاي کشور در مقاطع سهکمبود آب شرب سالم بین استانجمعیت و براساس شاخص ) براي آبرسانی شرب روستایی %80درصد (شرب عشایري و هشتاد
ش ضالب ک سی آب و فا ستانسازمان مدیریت و برنامهاز مبادله موافقتنامه بین  سشود تا پور توزیع میشرکت مهند ستانها ریزي ا ضالب ا شرکتهاي آب و فا  یاو  یو 

 د.هزینه شو یر ایرانسازمان امور عشا
 

  هايدوره افزوده بر ارزش مالیات مؤدیان هايپرونده از آن بخشی سال،یک ظرف شودمی داده اجازه) کشور مالیاتی امور سازمان( دارایی و اقتصادي امور وزارت به -ب
  ازمانس پیشنهاد به که بر اساس دستورالعملی اند،نگرفته قرار رسیدگی مورد تاکنون و اندنموده تسلیم مقرر موعد در را خود هاياظهارنامه که ،1397 تا 1387 سنوات

بط درآمدهاي وصولی مرت .نماید قطعی رسیدگی، بدون رسد،می دارایی و اقتصادي امور وزیر تصویببه و شودمیتهیه  قانون ابالغ از بعد ماهیک ظرف کشور مالیاتی امور
 شود.داري کل کشور واریز می) این قانون نزد خزانه5جدول شماره (110516به این بند به ردیف درآمدي شماره  
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  شــصــت هزار میلیارددر ســقف  ) مبلغ برق مصــرفی%10درصــد (یزان دهبه م 10/8/1394وب مصــاز صــنعت برق کشــور  یت) قانون حما5عوارض موضــوع ماده ( -ج
 باشند. شود. مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم این بند معاف مییم یین) ریال تع60,000,000,000,000(

)  %80هاي برق روستایی و هشتاد درصد (داري کل کشور براي حمایت از توسعه و نگهداري شبکهتوانیر نزد خزانه) به حساب شرکت %20منابع حاصله بیست درصد (
سازمان انرژي ساب  ساتبا) نزد خزانههاي تجدیدپذیر و بهرهبه ح سازمان برنامه و بودجه وري انرژي برق ( شور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با  داري کل ک

هاي تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایري، خانوارهاي کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) ور براي تولید برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه فناوريکش
 و سازمان بهزیستی و روستاهاي فاقد دسترسی به شبکه ملی اطالعات شود.

 
  -د
 شود:هاي توسعه کشور اضافه مینون احکام دائمی برنامه) قا32) بند (پ) ماده (1متن زیر به جزء (-1
 »رسد.تصویب هیأت وزیران میهاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهشاخصهاي مناطق و شهرستان«
ستان با رعایت جزء (ح(پروژه)مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهاي تولیدي و پیمانکاران طر -2 ساب ا ستان به ح ) 39) و ماده (38) ماده (2هاي واقع در ا

 شود.محل استقرار واحد تولیدي منظور می 1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 
محل فعالیت را که محل اســتقرار واحد تولیدي یا  هاي واحدهاي تولیدي و خدماتی با شــخصــیت حقیقی یا حقوقی داراي یکســازمان امور مالیاتی مکلف اســت پرونده

 ماید.خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدي و خدماتی ارسال ن
 شود.ربط واریز میشور، به حساب خزانه استان ذيمالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت ک

هاي تهران و اســالمشــهر به نســبت هشــتاد و در شــهرســتان 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصــوب ســال 39عوارض ارزش افزوده موضــوع بند (الف) ماده ( -3
 شود.قاط روستایی و عشایري آنها توزیع می) در ن%12درصد () در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده%88درصد (هشت
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  -ه
شی از مقررات مالی دولت (12مطابق ماده ( -1 شرکتهاي تابعه ذي) به هر یک از وزارتخانه2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ ربط هاي نفت و نیرو از طریق 

) ریال و از هر یک از 1000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (2000دو هزار ( شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغاجازه داده می
شماره ( 160186و  160185و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهاي  اخذ) ریال 10,000واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ( ) این قانون 5جدول 

شور وانزد خزانه ستایی، مبالغ فوقداري کل ک شترکان رو صد (الذکر معادل پنجاهریز کنند. براي م شترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می%50در ست و م شند. وجوه ) ا با
 فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 

اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و  نامهرسد. آیینمنابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می
نابع اي از محل مهاي نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهاي بیمهرسد. وزارتخانهوزیران میتصویب هیأت بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به

 هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه دهند.و گزارش آن را به کمیسیون اخذذکور این جزء را از شرکتهاي م
نامه، مشـترکان را از حقوق خود مطلع و متناسـب با مبلغ دریافتی شـرکت بیمه مربوط، هاي نفت و نیرو مکلفند با صـدور بیمهگر با هماهنگی وزارتخانهشـرکتهاي بیمه

سارات  شرکتهاي بیمهخ شده را جبران نمایند.  سهوارد سی و حداکثر تا  ضوع این جزء را در کمتر از دوماه برر شی از مو نمایند، خواه ماه پرداخت میگر منطقه حوادث نا
 حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

حداکثر حق بیمه پایه ساالنه هر واحد مسکونی داراي انشعاب قانونی  1399عی مصوب سال ) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبی4) و (2در اجراي مواد ( -2
) ریال توسط وزارت نیرو از 240,000شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار () ریال تعیین می1,000,000مبلغ یک میلیون ( 1401برق در سال 

شود. مالکان واحدهاي مسکونی تحت پوشش کمیته داري کل کشور واریز میی دریافت و به حساب  صندوق مذکور نزد خزانهطریق درج در قبوض برق واحدهاي مسکون
 امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادي که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند. 

 
، وزارت امور اقتصادي و دارایی از طریق سازمان امور 20/1/1399ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ) قانون کمک به 6در اجراي ماده ( -و

دي و منابع حاصــله را به ردیف درآم اخذمالیاتی کشــور موظف اســت یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قســمتی از آنها قابل بازیافت اســت را 
 واریز نماید. 160189شماره 
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ی شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانالذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعالم میفهرست مواد اولیه، قطعات و کاالهاي فوق
 شوند. اند، مشمول این عوارض نمیه، قطعات و کاالهاي خود اقدام نمودهکه با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولی

) این قانون در اختیار وزارت کشــور قرار 9جدول شــماره ( 530000-38ریال از محل ردیف شــماره  )10,000,000,000,000منابع وصــولی تا ســقف ده هزار میلیارد (
به مواد  اي تبدیل پسماندمه و بودجه کشور براي بازیافت پسماندهاي حاصل از کاالهاي مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامی

شخیص مطالبه و  سیدگی و ت سایی نحوه ر شنا ستورالعمل  شود. د صرف  ست م سازمان حفاظت محیط زی صی و نظارت  صو شارکت بخش خ صوو انرژي) با اولویت م ل و
 شود.یاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی ابالغ میتوسط سازمان امور مال

 
(نحوه مصرف آن در ماده  1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 27موضوع عوارض سبز ماده (عوارض آالیندگی منابع حاصل از ) از %20درصد ( بیست -ز

اس دجه کشور بر اسبویابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و ندوق ملی محیط زیست) اختصاص میبه سازمان حفاظت محیط زیست (صقانون مذکور)  40
سهیالت 5ماده ( صرف اعطاي ت صندوق مذکور  سنامه  سا ست هاي مالی و حمایت) ا ست محیطی و جلوگیري از تخریب محیط زی در همان براي کاهش آلودگیهاي زی

 .شودشهرستان 
 

  -ح
ــرکتهاي دولتی مکلفند دهیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصــوصــی، وابســته به نهادهاي عمومی، نیروهاي مســلح، خیریهکل -1 الزحمه یا ) از حق%10درصــد (ها و ش

الحساب مالیات کسر و به نام ن علیعنواشود بهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میهاي ارسالی به بیمهموجب دریافت وجه صورتحسابالعمل گروه پزشکی که بهحق
شور واریز کنند. مالیات علی سازمان امور مالیاتی ک ساب  ساب به ح صورتح صول مبلغ  شک مربوط تا پایان ماه بعد از و شامل کلیه پرداختپز ساب این بند  هایی که الح

ــره (5عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (به ــر می) این قانون 12) بند (الف) تبص ــود، نخواهد بود. حکم ماده (پرداخت و مالیات آن کس هاي ) قانون مالیات199ش
 باشد.با اصالحات و الحاقات بعدي در اجراي این بند جاري می 3/12/1366مستقیم مصوب  

شت -2 سط وزارت بهدا شکی که پروانه کار آنها تو سازي و دامپز شکی، دارو شکی، پیراپز شاغل پز صاحبان حرف و م سازمان نظام کلیه  شکی و یا  ، درمان و آموزش پز
 شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.پزشکی ایران صادر می
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) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 48) ارزش کاالها و خدمات موضوع مواد (%10سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد ( -ط

کشــور واریز نماید تا از طریق ) این قانون نزد خزانه داري کل 5جدول شــماره ( 160109و به ردیف درآمدي  اخذرا  1393) مصــوب ســال 2از مقررات مالی دولت (
 الذکر گردد.ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوقهاي اجرایی ذيدستگاه

 
ـــی (کارور (اپراتور)هاي ارائه -ي ـــتفاده30دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ س ـــاب درآمد ) ریال از اس کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حس

 کنند. داري کل کشور واریز مینزد خزانه 160154ردیف  عمومی
سقف یکهزار میلیارد ( صول تا  سب با و صله متنا ساماندهی 8) و (6)، (5) ریال جهت اجراي مواد (1,000,000,000,000درآمد حا ) قانون حمایت از حقوق معلوالن و 

ـــتی (ردیف  ـــازمان بهزیس جدول  530000-27) ریال مابقی از محل ردیف 5,000,000,000,000پنج هزار میلیارد (  ) و131500کودکان کار و خیابانی در اختیار س
 ) این قانون صرف شبکه ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات شود.9شماره (

 
شودگی معادل -ك شمول جریمه غیرقابل بخ شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر، م صوب در  صد ( عوارض م ست در صوب در آزادراه %20بی ) عوارض م

صورت ت شد و در  صد (أمربوطه می با شمول جریمه اي معادل دو در صل عوارض و جریمه مذکور، م ) مجموع نرخ عوارض %2خیر بیش از یکماه در پرداخت، عالوه بر ا
صدي ( ست در صوب و جریمه بی صرف ا%20م صله  شد. منابع حا شبکه آزادراهی )، به ازاء هر ماه تاخیر می با صورت گرفته در  سرمایه گذاري  سود  صل و  ستهالك ا

 در این راستا : گردد.می
ــرمایه -1 ــارکت س ــت از طریق مش ــازي مکلف اس ــهرس ــورت الکترونیکی تا پایان اي در کلیه آزادراهعوارض جاده اخذدولتی، گذاران بخش غیروزارت راه و ش ها را به ص

 عملیاتی نماید.  1401ماه سال خرداد
سالمی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی -2 صا حساب بدهی اخذکردن آزادراه هاي کشور موظف به نیروي انتظامی جمهوري ا شی از عوارض آزادراهی از مفا هاي نا

 متقاضیان تعویض پالك خودرو  است.
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  -ل
 پذیرد. بر اساس نظر وزیر کشور انجام می 1400بر ارزش افزوده مصوب سال ) قانون مالیات 39توزیع منابع موضوع ماده ( -1
ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال یافته شهرداري) سهم افزایش%1هاي کشور در سقف یک درصد (وزارت کشور موظف است از طریق شهرداري -2

هاي حمل و نقل عمومی درون شهري (شامل ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار ریال را براي  اجراي طرح) 300,000,000,000,000تا سیصد هزار میلیارد ( 1400
شین سماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ما ساماندهی و مدیریت پ شانی و تامین، تجهیز دوربینآالت آتششهري وحومه)،  سهم ن صاص دهد.  شهري اخت هاي ترافیک 

هاي الزم را در مقاطع سه ماهه پس از گردد. وزارت کشور موظف است گزارشها ابالغ میالذکر توسط وزارت کشور به شهرداريبراي موارد فوقاعتبارات هر شهرستان 
 بندي به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.جمع

 
ست از  -م سالمی موظف ا شاد ا ضه کنندگان انواع بازيوزارت فرهنگ و ار صب در رایانه ، تلفنعر صد هاي خارجی قابل ن ضی معادل ده در سول عوار هاي همراه و کن
ــاب درآمدي  10%( ــماره ( 160178) قیمت فروش را اخذ و به حس ــله از محل ردیف 5جدول ش  730000-54) این قانون نزد خزانه داري کل واریز نماید. وجوه حاص

هاي تولید داخل گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازياي) قرار میهاي رایانهقانون در اختیار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی (بنیاد ملی بازي ) این7-1جدول شماره (
 شود.  

 
ها و د ثبت کنند. عملکرد معافیتخرجی در حســابهاي مربوط به خو -ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صــورت جمعیدســتگاههاي اجرائی موظفند معافیت -ن

 شود.تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوري اسالمی ایران محسوب می
 

منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضــائیه مکلف اســت هاي مســتقیم و بهمکرر) قانون مالیات169) و (103به اســتناد مواد ( -س
قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکالي فعال دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم 

ارداد رهاي وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتاي صادرشده براي هر قعضو مراکز وکال و کانون
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شاوران، سایی م شنا سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي  سط  ستخراج اطالعات مالی مندرج در وکال و کانون تو ضائی به منظور ا سامانه خدمات ق ستري در  هاي وکالي دادگ
 قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. 

صورت اثبات خالف سقفسازمان امور مالیاتی در  سبت به اعمال جریمه مالیاتی تا  ضائی، ن ضوع در مراجع ق شف گویی وکیل عالوه بر پیگیري مو ده شپنج برابر اختالف ک
ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سهاقدام می

 شود.اندازي سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میرا فراهم کند. تأخیر در راه
 
 شود.اصالح می »سی برابر«به عبارت » ده برابر«عبارت  1400هاي مستقیم براي عملکرد سال ) قانون مالیات100تبصره ماده ( در -ع
 

هاي هاي مسـتقیم اشـخاص حقوقی داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه) قانون مالیات105هاي حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده (در راسـتاي سـیاسـت -ف
سایر معافیت) تعیین می%20معادل بیست درصد ( 1400هاي تولیدي در سال ربط در فعالیتذي هاي قانونی ها و بخشودگی ها و مشوقشود. این بخشودگی عالوه بر 

 باشد.ر میواشخاص مذک
 

ستاي اجراي بند (ب) ماده ( -ص شاورزي و منابع طبیعی به) قانون افزایش بهره14در را سبک به دولت اجازه داده می وري بخش ک صادرات هر رأس دام  شود به ازاي 
ــی و هفت هزار ( ــد و س ــت و هفت هزار (537,000مبلغ پانص ــص ــد و ش ــنگین مبلغ یکص ــادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام س ) ریال از 167,000) ریال و به ازاي ص

داري کل کشــور واریز نماید. معادل وجوه واریزي تا ســقف یک هزار و ن قانون نزد خزانه) ای5جدول شــماره ( 140212صــادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدي  
) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشــاورزي براي بهبود ژنتیکی 9جدول شــماره (  530000-26) ریال را از محل ردیف ..1,400,000,000,000چهارصــد میلیارد (

 گیرد.و کاهش فشار بر مراتع قرار می نژادهاي بومی، افزایش تولید شیر و گوشت
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  –ق 
) ریال در 2,000,000,000هاي مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد () قانون مالیات139هاي مربوط به انتشارات کمک درسی موضوع بند (ل) ماده (معافیت مالیاتی فعالیت -1

 شود.هاي مستقیم مشمول مالیات می) قانون مالیات131ماده ( ) یا105سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (
ریال در سال ) 1,000,000,000(منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا، واحدهاي صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد به -2

 شوند.از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می 1400هاي مالیاتی، براي مالیات بر عملکرد سال هاي قانونی و بخشودگی و مشوقعالوه بر معافیت 1400
 واردات خودروي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکی معاف است. -3
 شود.هاي مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها حذف میمعافیت -4
چرخه  هاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهاي صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات بهمعافیت برخورداري از -5

 اقتصادي کشور است.
ستاي هدفمندسازي معافیت -6 حمایتهاي مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ  سازيهاي مالیاتی و گمرکی و شفافوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است در را

صرح در قانون مالیاتصفر را جایگزین معافیت ست تمامی معافیتهاي قانونی مالیاتی م ستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهر هاي مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت هاي م
 ها باشد.ها و استناد قانونی این معافیتشده در اثر این معافیتپوشیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشمآنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالی

 
ه ر از هجدمجموع ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود  و فرزندان کمت 1401در سال  -ر

 باشند:) ریال مشمول مالیات ساالنه خودرو به شرح زیر می10,000,000,000سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (
 )%1) ریال یک درصد (10,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (15,000,000,000تا مبلغ پانزده میلیارد ( -1
 )%2) ریال دو درصد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (30,000,000,000(تا مبلغ سی میلیارد  -2
 )%3) ریال سه درصد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (45,000,000,000تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ( -3
 )%4چهار درصد () ریال 45,000,000,000نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ( -4
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تعیین  1400ی کشور تا پایان سال مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیات
شده سازمان تولید یا وارد میو اعالم  ست. مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعالم  سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد ا سط  صله پس از تولید یا واردات آن تو شوند، بالفا

 شد. 
سبت به تعیین دارایی ست ن شور مکلف ا سال سازمان امور مالیاتی ک شمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه  ضی به اطالع  1401هاي م اقدام کند و مراتب را به نحو مقت

ساند شمول بر شخاص م ساالنه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود ا شخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات  سال و محجور تحت تکفل. کلیه ا ا ر و فرزندان کمتر از هجده 
از پرداخت بدهی مالیاتی  پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضــع گردیده اســت قبل 1401ماه ســال حداکثر تا پایان بهمن

 مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
 د.ناز حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دار ینمتخلف
 رسد.ت وزیران میأبه تصویب هی 1401ادماه سال و حداکثر تا پایان خردشود میی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه ئنامه اجراآیین

 
 خواهند بود. )وي.اِي.تی(صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي  مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  -مناطق آزاد تجاري 1401در سال  -ش

 
صوالت نفتی -ت صنایع معدنی، مح صوالت معدنی و  صادرات مواد و مح صل از  شمول مالیات درآمد حا شور م صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط ک شیمی به  ، گازي و پترو

شترك وزارتخانهمی شنهاد م ست مواد خام و نیمه خام مذکور به پی صنایع و معادن و شود. تعریف و فهر صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی،  صادي و دارایی،  هاي امور اقت
 رسد.ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میف مدت سهشود و ظرکشاورزي ایران تهیه می

 
 :شوندقیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی (ساالنه) میویالهاي گرانواحدهاي مسکونی و باغ 1401در سال  -ث
 ) ریال و بیشتر به نرخهاي زیر:100,000,000,000معادل یکصد میلیارد (قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز ویالهاي گرانواحدهاي مسکونی و باغ -1
 یک در هزار ) ریال150,000,000,000) ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (100,000,000,000نسبت به مازاد یکصد میلیارد ( -1-1
 ) ریال دو در هزار250,000,000,000ه میلیارد () ریال تا دویست و پنجا150,000,000,000نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ( -1-2
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 سه در هزار ) ریال400,000,000,000) ریال تا چهارصد میلیارد (250,000,000,000نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ( -1-3
 چهار در هزار ) ریال600,000,000,000) ریال تا ششصد میلیارد (400,000,000,000نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ( -1-4
 پنج در هزار ) ریال به باال 600,000,000,000نسبت به مازاد ششصد میلیارد ( -1-5

 باشد.ویال یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میدر محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ
 باشند:موارد زیر مشمول این مالیات نمی -2
 ویالهاي در حال ساختو باغواحدهاي مسکونی  -2-1
 ویالهاي در سال تملکواحدهاي مسکونی و باغ -2-2
ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنالین) به اطالعات مالکیت امالك هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداريوزارتخانه -3

 هاي مشمول و ارزش آنهاشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییمورد نیاز سازمان امور مالیاتی ک
 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.  1401حداکثر تا پایان خردادماه سال

شخاص حقیقی و حقوقی م -4 ساالنه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و باغکلیه ا ماه ویالهاي تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنکلفند مالیات 
ر انتقال شــامل مالیات ب پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضــع گردیده اســت، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 1401ســال 

 دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
 رسد.ه و به تصویب هیأت وزیران میتهی 1401نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال آیین

 

هاي نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و ، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان1401هاي مستقیم در سال ) قانون مالیات77به منظور تسهیل در اجراي ماده ( -خ
هاي روز ) به ماخذ میانگین قیمت%2,5مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم درصد (ها نگذشته باشد،  مشمول غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن

وانتقال و درآمد ) قانون مالیات هاي مستقیم خواهد بود و اشخاص حقیقی، مشمول مالیات دیگري بابت نقل64منطقه مبناي تعیین ارزش معامالتی امالك موضوع ماده (
 هند بود.حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخوا
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ه ب ربطيذ یاتیبه اداره امور مال یاتیپرونده مال لیکار مراتب را به منظور تشک انیدر هنگام صدور پا نیموظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچن هايشهردار 
 گزارش کنند. گردد،یم نییکشور تع یاتیکه توسط سازمان امور مال یبیترت

 
به استثناي خدمات دریافتی (مکلفند در هر مورد که بابت ) قانون مالیاتهاي مستقیم 95نامه اجرایی ماده (مشاغل گروه اول موضوع آیینو صاحبان اشخاص حقوقی  -ذ

ها، صندوق تعاون و بانک ، ها و بازارهاي خارج از بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسبورس کارمزد پرداختی به
، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونیتسهیالت اعطایی بانک، مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز

 شود) وجوهیمالیاتی ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون اعالم می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امورکه بابت بدهی دولت به اشخاص داده می
آن را به عنوان  )%2( درصددو کنند پرداخت می) ریال بابت هر خدمت 5,000,000(اعم از نقدي و غیرنقدي) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون (به هر عنوان  را

به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدي تسلیم تا پایان ماه بعد و ) کسر کنندگان وجوهالحساب مالیات مؤدي (دریافتعلی
را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی ها و نشانی آن، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد نام شاملمدت مشخصات دریافت کنندگان نمایند و همچنین ظرف همین 

 )  قانون مالیاتهاي مستقیم در اجراي این حکم جاري می باشد.199) و (197احکام مواد ( امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.به ادارة کند می کشور اعالم
 

 باشد.) قانون مالیاتهاي مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاري نمی145) ماده (2حکم بند( 1401در سال  -ض
 

 ارتباطاتصنعت، معدن و  – 7تبصره 
 

  -الف
ــتاي اجرائی  -1 ــور، عبارت ) قانون رفع موانع تولید رقابت35نمودن ماده (در راس ــور داري کلواریز به خزانه«پذیر و ارتقاي نظام مالی کش در این ماده به عبارت » کش
 شود.اصالح می» کشور داري کلواریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتی نزد خزانه«
ضوع ماده ( -2 ستگاههاي اجرائی مو شوري و ماده (5کلیه د ستلزم ذکر یا 29) قانون مدیریت خدمات ک شرکتهاي م ستگاهها و  سعه از جمله د شم تو ش ) قانون برنامه 

و) ادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرتصریح نام مانند شرکتهاي اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازي مع



35

داري کل کشــور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند. دســتگاههاي یادشــده موظفند کلیه اي) را صــرفاً از طریق خزانهمکلفند کلیه حســابهاي ریالی خود (درآمدي و هزینه
انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در بانکی غیر از شده نزد بانک مرکزي هاي افتتاحهاي خود را فقط از طریق حسابها و پرداختدریافت

ـــت. نهادهاي عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع ع ـــرف غیرقانونی در اموال عمومی اس مومی یا کمکهاي بانک مرکزي در حکم تص
 شوند.شود، مشمول حکم این جزء میمردمی تأمین می

 
اتی مورد استفاده گمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتی که در کاالهاي صادر -ب

) قانون امور 45) ماده (2بارداري موضوع تبصره (با اصالحات و الحاقات بعدي و هزینه ان 22/8/1390) قانون امور گمرکی مصوب 68) تا (66اند، موضوع مواد (قرار گرفته
 نماید، اقدام کند.داري کل کشور که تا پایان سال تسویه میگمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه

 
دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار  -ج

 ) این قانون واریز کند.5جدول شماره ( 130421داري کل کشور موضوع ردیف حساب درآمد عمومی نزد خزانهرا به 1401
 
سال به دولت اجازه داده می -د صنایع ایران (ایدرو) و سازمان 1397شود مطالبات قبل از  سازي  سترش و نو صنایع معدنی ایران هاي گ سازي معادن و  سعه و نو تو

هاي مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان
) قانون اساسی را با بدهی 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (ضوع قانون اجراي سیاستمتعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف مو

 خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. -صورت جمعی) ریال به10,000,000,000,000آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (

 
 -هـ
سبه ارزش گمرکی کاالهاي واردات -1 ساس برابري نرخ ارز اعالمنرخ ارز محا سبه حقوق ورودي، بر ا سامانه مبادله ی در همه موارد از جمله محا شده بانک مرکزي نرخ 

 باشد.) قانون امور گمرکی می14الکترونیکی(اي.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (
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سال  -2 صد ( 1401در صدر بند (د) ماده (%4نرخ چهاردر صرفی ) 1) حقوق گمرکی مذکور در  سی، دارو، تجهیزات و ملزومات م سا قانون امور گمرکی براي کاالهاي ا
 یابد.)  تقلیل می%1هاي کشاورزي و دامی  به یک درصد (پزشکی و همچنین نهاده

 
 اجرائی و نهادهاي عمومی :هاي به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه -و
هاي ام از دستگاهسازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون، فرآیندهاي منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکد -1

 کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابالغ نماید.رونیکیکرد و جهت الکتاجرائی و نهادهاي عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه

ــم -2 ــت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون، معماري کالن و  الزامات فنی ارائه خدمات هوش اندازي ند و نحوه راهوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف اس
 شوراي اجرائی فناوري اطالعات ارائه دهد. پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به

ستگاه -3 شوراي اجرایی فناوري اطالعات حداکثر تا د صوب  ساس الزامات م شمند" خود را برا ماه بهمنهاي اجرائی و نهادهاي عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هو
 ت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند. اندازي کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویراه 1401سال 

شمند دولت" را تا پایان دي -4 ست که فاز اول "پنجره ملی خدمات هو سال وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف ا ضوع راه 1401ماه  ستگاههاي مو اندازي کند. د
ــعه کشــور و نهادهاي عمومی مکلفند که 29ماده ( ــشــم توس ــمند خود را به ) قانون برنامه ش در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هوش

 اي که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد."پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه

ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از هاي اجرایی و اقدامات مشمول اولویتات برنامهدستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدم
 رسد.اطالعات می ابالغ این قانون با همکاري سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تدوین و به تصویب شوراي اجرائی فناوري

 
سازي اموال و دارایی هاي غیر منقول و همچنین تغییر کاربري و فروش اموال غیر منقول مازاد خوزارت  -ز ستگاه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات مجاز به مولد  ود و د

دوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع داري کل کشور از طریق صن) ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه100,000,000,000تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (
 این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطالعات شود. 18بند الف تبصره 
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شم توسعه و نهادهاي ) قانون برنامه ش29به منظور بهره گیري از منابع ملی براي سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده ( -ح
ساختهاي خود از قبیل تیرهاي انتقا شتن ظرفیت ، ابنیه و زیر صورت دا ستند با اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و در  ل، کانال ها، داکت ها و عمومی مکلف ه

 ت رادیویی در اختیار اپراتورهاي مخابراتی قرار دهند. فضاهاي مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه هاي مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطا
 

  -ط
 وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. -1

 گردد. عالی بورس اجرائی مینامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورايآیین
صندوق -2 سهامی عام طرح(پروژه)،  شرکتهاي  سرمایههرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از  صندوقهاي  ستقیم و یا  سرمایهگذاري غیرم گذاري اعم از طرح(پروژه)، هاي 

 زمین و ساختمان، امالك و مستغالت از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
 

کلف اسـت از طریق شـرکتهاي خودروسـازي ایران خودرو و سـایپا از محل تولید محصـوالت ملی خود نسـبت به فروش خودرو به وزارت صـنعت، معدن و تجارت م -ي
صد ( ست و پنج در صد () داراي محدودیت%25جانبازان باالي بی سمی و حرکتی و جانبازان پنجاه در صد (%50هاي ج شهید و امور %70) تا هفتاد در ) با معرفی بنیاد 

 ن با تقسیط پنجساله اقدام کند .ایثارگرا
 

 آب و کشاورزي – 8تبصره 
 

یاز را از محل طرحهاي ذیل برنامه35در اجراي بند (ب) ماده ( -الف ـــت اعتبارات مورد ن ـــعه، دولت مکلف اس ـــم توس ـــش و  1306012000هاي ) قانون برنامه ش
سهم باقی 1307002000 سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند.  سهم بهرهمانده به عنوان  صالح یا کارکرد برداران بهبه عنوان  صورت نقدي یا تأمین کارگر و تأمین م

 برداري قابل پذیرش است.وسایل راهسازي و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره
 ور هوشمند اقدام و پروانه بهره برداري را اصالح نماید.وزارت نیرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب کنت
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شت 35در اجراي بند (ر) ماده ( -ب سبت به ابالغ الگوي ک شش ماه پس از ابالغ این قانون ن ست حداکثر  شاورزي موظف ا سعه، وزارت جهاد ک شم تو ش ) قانون برنامه 

 اقدام نماید. 
 

ستانشرکتهاي آب منطقه -ج سازمان آب واي ا بخشی و تغذیه مصنوعی در برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهاي تعادل ها و 
هاي خرید و نصب شمارشگر (کنتور)هاي حجمی و هوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیالت شده نسبت به تأمین هزینهقالب وجوه اداره

 رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. بندي که به تصویب وزراي نیرو و جهاد کشاورزي میگونه سود به صورت اقساط با زمانهیچپرداختی را بدون 
ن آب و برق ها و ســازمااي اســتانزمینی در اختیار شــرکتهاي آب منطقهبخشــی منابع آب زیر) اقســاط وصــولی براي اجراي طرحهاي احیاء و تعادل%100درصــد (صــد

 گیرد.خوزستان قرار می
 
  -د
) قانون تشــکیل 11نمایند موضــوع ماده (ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می) وجوه حاصــل از منابع دریافتی از مشــترکان داخل شــهر%10ده درصــد ( -1

آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب  با اصالحات و الحاقات بعدي، صرف اصالح شبکه 11/10/1369شرکتهاي آب و فاضالب مصوب 
 هاي آن استان خواهد شد. سالم در هر یک از شهرستان

) قانون ایجاد تسهیالت براي توسعه طرحهاي فاضالب و بازسازي 3) از منابع حاصل از اجراي تبصره (%10شرکتهاي آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد ( -2
صوب شبکه شهري م سعه 24/3/1377هاي آب  سریع در اجراء و تو صالحات و الحاقات بعدي را براي ت ضالب با اولویت اجراي  با ا سات آب و فا سی طرحهاي ایجاد تأ

 طرحهاي فاضالب در روستاهاي همان بخش هزینه نمایند.
 

هاي کشور، شرکتهاي آب با اصالحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صیانت از آبخوان 16/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33در اجراي بند (ب) ماده ( -هـــ
کنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادي و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفاي استانمنطقه
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برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره
شت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نیرو و ) ریال متناسب با ک600ها، حداکثر معادل ششصد (مکعب برداشت آب از آبخوان

کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزي پس از مبادله موافقتنامه از  داري کل) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160112جهاد کشاورزي، دریافت و به ردیف شماره 
شماره ( 530000-50محل ردیف  شاورزان) این قانون 9جدول  سارت دیده از به ک سال خ شک شت به خ سارت نک شاورزي، خ صوالت ک صندوق بیمه مح ی از طریق 

هاي نامه اجرائی این بند توســط وزارتخانهگردد. آیینوري آب پرداخت میبخشــی ، آبخیزداري و اجراي طرحهاي افزایش بهرههاي تعادلکشــاورزان همان منطقه، برنامه
رسد. در اجراي این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي اصالح و تصویب هیأت وزیران می د کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و بهنیرو و جها

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می
نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا  المنفعه) قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب45درخصوص چاههاي غیرمجاز وفق بند (هـــ) ماده (

سه هزار ( سداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر  ستورالعمل وزیر نیرو تعیین 3,000زمان ان سب د سفره که ح سري مخزن  سفره و حجم ک سب با افت  ) ریال متنا
 گردد.شود، دریافت میمی

 
ها و سازمان آب و برق خوزستان اي استانبندانها به شرکتهاي آب منطقهها و آبناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رودخانه منظور پیشگیري و بازسازي خسارتبه -و

صالح مازاد رودخانهشود بهرهاجازه داده می سه (با بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهاي و خاك مازاد آببرداري از م شن و ما کارگیري پیمانکاران بهبرداران 
شــده در قرارداد، منابع داراي صــالحیت) به شــرط واریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات محیط زیســتی واگذار نماید. در صــورت وصــول درآمد مازاد بر عملیات تعیین

این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار ) 9جدول شماره ( 530000-29گردد. منابع حاصله از محل ردیف واریز می 160149حاصله به ردیف درآمدي 
ساماندهی رودخانهمی صرف  شور  سازمان برنامه و بودجه ک شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با  شور  هاي ک
سازمانماه یکسه سط وزارت نیرو به  سال میهاي مدیریت بحران کبار تو شور ار سهشور و برنامه و بودجه ک ستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت  ماه از تاریخ گردد. د

 گردد.ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ می
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آب هاي مرزي و مشــترك به ترتیب  بط) و جهاد کشــاورزي مکلفند عواید حاصــل از اجراي طرح هاي مهار و تنظیمرهاي نیرو (از طریق شــرکت هاي ذي وزارتخانه -ز
ــی ملی پایاب دریافت  ــر هزینه هاي بهره برداري طرح هاي مذکور) و واگذاري اراض ــل از فروش آب و برق (پس از کس ــتراك، درآمد حاص و به ترتیب به فروش حق اش

) 9جدول شماره ( 530000-80وه حاصل از محل ردیف شماره ) این قانون واریز نمایند. وج5جدول شماره (  210231و شماره  140191هاي درآمدي شماره  ردیف
هاي مشترك مندرج در پیوست هاي نیمه تمام مهار و تنظیم آببرداري طرحاین قانون را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره

 ) این قانون خواهد شد.1شماره (
 

هاي تابعه را به ) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه200,000,000,000,000وزارت جهاد کشاورزي موظف است تا سقف دویست هزار میلیارد ( -ح
) این قانون پس از 9جدول شماره ( 530000-41) این قانون واریز نماید. وجوه حاصله از ردیف .5مندرج در جدول شماره ( 210232فروش رسانده و به ردیف درآمدي 

هاي فنی و اعتباري، یارانه نهاده و این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا  صرف کمک 18واریز به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره 
هاي فرعی آبیاري و زهکشی ، عملیات آب و خاك و توسعه صنایع تبدیلی و بکهمحصول با اولویت اجراي الگوي کشت، کشاورز قراردادي، توسعه کشاورزي نوین، ش

 تکمیلی و تضمین سرمایه گذاري و صادرات محصوالت کشاورزي شود.
 رسد.هیأت وزیران می نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویبآیین

 
 . گرددمی محاسبه کشاورزي هايفعالیت مصوب نرخ به شهرك ها این در مستقر واحدهاي و کشاورزي شهرکهاي در  تعرفه آب مصرفی -ط
 

شاورزي هايشهرك و مجتمع -ي صوب هیات وزیران از ک شی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون ) 81( ماده در مندرج مزایاي م )  2( دولت مالی مقررات از بخ
 .گردندمی مندبهره
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سازمان -ك سال هاي جنگلمازاد درآمدهاي  شور در  شور و حفظ نباتات ک شکی ک شور، دامپز ضی ک شور، امور ارا سبت به عملکرد  1401ها، مراتع و آبخیزداري ک ن
جدول شماره   530000-1هزینه از ردیف شماره  –داري کل کشور به شکل درآمد خزانههاي مربوطه نزد پس از واریز به ردیف 1400ها در سال درآمدهاي این سازمان

 گردد.الذکر پرداخت میهاي فوق) این قانون به سازمان9(
 

اي و نت زنجیرهبانک مرکزي جمهوري اســالمی ایران موظف اســت حداکثر یک ماه پس از ابالغ این قانون طی دســتورالعملی امکان پذیرش پروانه چراي دام، ضــما -ل
 م نماید.حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیالت دریافتی عشایر از بانکهاي دولتی، خصوصی و موسسات اعتباري غیربانکی را فراه

 
در حوزه کشاورزي فراسرزمینی قرار دهد.  اولویت خرید خود را از شرکتهاي ایرانی فعالدر شرایط مساوي دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و دامی  -م
 رسد.ت وزیران میأو به تصویب هیشده نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي تهیه ینیآ
 

 يماهایسوخت هواپ متی(محاسبه قیی حمل و نقل هوا ارانهی ،ایاوراس هیو اتحاد هیهمسا يبه کشورها ژهیوه ب ياز توسعه صادرات محصوالت کشاورز تیمنظور حمابه -ن
) 9جدول شماره (  550000- 41از محل ردیف هزینه اي شماره ) يمسافربر يماهایبه هواپ یلیسوخت تحو نرخ به مقاصد فوق معادل با يحامل محصوالت کشاورز يبار

 این قانون تامین می گردد. 
شاورز هايخانهوزارت يبا همکارحداکثر تا یک ماه پس از ابالغ این قانون اعتبار  نیپرداخت انامه نحوه وهیش  سعه تجارت صنعت، معدن و تجارت و  يجهاد ک سازمان تو )
 ) تهیه و ابالغ می شود.رانیا
 

 آموزش، پژوهش و فرهنگ – 9تبصره 
 

 1400درآمد اختصاصی سال عملکرد تا سقف  با تصویب هیأت امناي خودشود اجازه داده می يعلم و فناور يمؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکها ،به دانشگاهها -الف
 ساخت، خرید و اولویت با اي خودهاي سرمایهو در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایید اقدام کنناز محل توثیق اموال در اختیار خود از بانکها  یالتتسه اخذ نسبت به
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ضوع بند (پ) ماده (تکمیل خوابگاهه سعه یافته مو سعه 103اي متأهلین به ویژه مناطق کمتر تو شم تو ش ستفاده) قانون برنامه  ساط از محل  ا سبت به بازپرداخت اق و ن
یارانه ســود و کارمزد منظور پرداخت هاي خود بهبینی اعتبار الزم در فعالیتهاي رفاه دانشــجویان مکلفند نســبت به پیشصــندوق .کنند اختصــاصــی خود اقدام رآمدد

 خوابگاههاي متأهلین اقدام کنند. تکمیل تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث و
شی و فناوري  شی و پژوه سات آموز س شگاهها و مؤ سهیالت بانکی براي ي اعم از دولتی و غیردولتی نیز میعلم و فناور يو پارکهادان توانند با رعایت مفاد این بند، از ت

 رسانی آزمایشگاهها و کارگاههاي خود استفاده نمایند.روزتجهیزات صرفاً تخصصی و بهخرید 
 اصل و سود تسهیالت بانکی دریافتی موضوع این بند، بعنوان بدهی دولت تلقی نمی گردد. 

 
) 2,000,000,000,000تا سقف دو هزار میلیارد ( 1400تا  1385شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال ) وجوه اداره%100درصد (صد -ب

 شود.کشور واریز می داري کلریال به خزانه
  پرداخت صرف مصوب، اساسنامه براساس تا یابدمی اختصاص مزبور هايصندوق مالی منابع افزایش جهت کمک عنوان به دانشجویی رفاه هايصندوق به مذکور وجوه

  زادآ دانشگاه دانشجویان به دانشجویی شهریه وام قالب در بند این منابع محل از وجوهی اختصاص.  شود دانشجویی رفاهی هايپرداخت سایر و دانشجویان به شهریه وام
 .است بالمانع اسالمی

 
مندرج در این قانون در قالب وام از طریق پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت  -ج

شجویان در اختیار این افراد قرار می شتغال به کار افراد، پرداخت میصندوق رفاه دان صیل و ا ساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تح شجویان تحت گیرد. اق شود. دان
 باشند.می پوشش نهادهاي حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام

 
صرفی در پایان ه -د ستعمل، دفترچه و مجالت م سی م شور کتب در سر ک سرا شویقی و از طریق مدارس  سازوکارهاي ت ست با  سال وزارت آموزش و پرورش مجاز ا ر 

شماره   صی  صا صله به ردیف درآمد اخت سبت به فروش آنها  اقدام نماید. منابع حا صیلی را جمع آوري و ن شمار 160101تح داري کل ) این قانون نزد خزانه5ه (جدول 
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گان کتب درســی مناطق کشــور واریز نماید. وجوه واریزي پس از مبادله موافقتنامه با ســازمان برنامه و بودجه کشــور صــرف پرداخت ســرانه مدارس مربوطه و تامین رای
 گردد.محروم می

 
ـــ یافته به دستگاههاي اجرائی (به اي تخصیص) از اعتبارات هزینه%1درصد (بنی بر اختصاص یک) قانون برنامه ششم توسعه م64در راستاي اجراي بند (ب) ماده ( -هـ

اي استان ریزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه) به امور پژوهشی و توسعه فناوري، شوراي برنامه6و  1استثناي فصول 
ستانی و بر) ا10مندرج در جدول ( ستگاههاي اجرائی ا سر کند و با هماهنگی د ساس اولویت ین قانون ک ستا سیا ستان و در ها و  صوب و نیازهاي ا شی م هاي پژوه

ود، شوین میهاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدچهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه
 شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.براي امور پژوهشی و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائی استانی تعیین

ستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه ششد شورايماه یککرد این بند را هر  شورايعالی علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز آمار ایران گزارش بار به   عالی علوم،دهند و 
سالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه  1401تحقیقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال  به مجلس شوراي ا

 کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.اطالعات مربوط به هزینه
ستفاده از اعتبارات این ب ستگاهند، درج اولویتشرط ا سط د سائل تحقیقاتی تو سامانه نظام ایدهها ، نیازها و م ستنادي جهان هاي اجرایی در  ها و نیازها( نان) در پایگاه ا

 آي . اس. سی) می باشد.اسالم (
 
شماره ( -و ست  سته به دولت مندرج در پیو سات انتفاعی واب س صد (اجراي تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل) این قانون، مکلفند در 3شرکتها، بانکها و مؤ ) از %40در

نزد صندوق شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري )، به حساب %25درصد (ماهه به میزان بیست و پنجهزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه
از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از همان شرکت ها مشکالت در راستاي حل مسائل و صرفا کشور واریز کنند تا  داري کلخزانه

ـــگاهی ،دولتی و غیردولتی  ـــیالت تکمیلی، نامههاي کاربردي، عناوین پایانو در قالب طرح(پروژه)هاي علمیه ، پارك هاي علم و فناوري و حوزهجهاد دانش هاي تحص
سادکتري طرح(پروژه) شدن وجوه مربوط در موعد هاي تحقیقاتی دانشو طرح(پروژه)هاي پ صورت واریزن سانند. در صرف بر شاغل به م صیالت تکمیلی غیر آموختگان تح

سته به دولت، به خزانه سات انتفاعی واب س شرکتها، بانکها و مؤ سط هر یک از  شور اجازه داده میمقرر تو ساب آنها داري کل ک ساً مبلغ مربوط را از ح نزد خزانه شود رأ
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شت کرده و آن را به ساب بردا شگاهی مازاد بر  صندوق مذکورح شی و جهاد دان سات آموزش عالی و پژوه س شگاهها و مؤ ضوع این بند واریز کند. این مبالغ براي دان مو
صی پیش صا سازمان ببینیدرآمد اخت سط آنها با  سوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه تو شور و شده آنها در این قانون مح شوراي عالی علوم، رنامه و بودجه ک صندوق 

ل که تا پایان سال مالی کطوريشود، بهبه مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می این صندوق، توسط تحقیقات و فناوري 
اي هو حوزهو مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوري و جهاد دانشگاهی  اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها شود.ها تسویه مبلغ توافقنامه

شخص هزینه میعلمیه  سادکتري، دانش شود.در قالب قراردادهاي م شگران پ شجویان، پژوه سهم قابل پرداخت به دان شگر و نیروهاي کارورز از حداقل  آموختگان پژوه
) هزینه امور %40( درصد) از مبلغ چهل%10( درصدتوانند حداکثر تا دهشرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می ) است.%60( درصدمبلغ هر طرح(پروژه) شصت

نامه اجرائی در چهارچوب آیینهاي علمیه و حوزهپژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی 
 این بند هزینه کنند. 

سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري وزارتخانهآیین سایر موارد به پیشنهاد  ساز وکارهاي مربوط، چگونگی مصرف و  شامل  هاي امور اقتصادي و نامه اجرائی این بند 
صنعت، معدن  شکی،  شت، درمان و آموزش پز شاورزي پس از ابالغ این قانون تهیه میدارایی، علوم، تحقیقات و فناوري، بهدا صویب هیأتشود و بهو تجارت و جهاد ک  ت

 رسد.وزیران می
 
ـــت -ز ـــتگاه هاي اجرایی مندرج در این قانون و پیوس ـــد (دس اي خود را براي هم افزایی و ارتقاي فعالیت ها و تولیدات ) از بودجه هزینه%2هاي آن مجازند تا دو درص

نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اي نوین، نشر و کتاب و گردشگري اختصاص دهند. آیینعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانهفرهنگی از قبیل موضو
 رسد.ت وزیران میأاسالمی تهیه و به تصویب هی

 
ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و 1در اجراي ماده ( -ح شرکت هاي دولتی مجازند  شتیبانی وزارت آموزش و پرورش،  ) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداري و پ

 ) از درآمد شرکت ها و سود خالص بانک ها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند. %1پرورش تا یک درصد (
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) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلفند درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از 92به استناد بند (پ) ماده ( -ط
مندرج در جدول شماره  530000-47دیف کشور واریز نمایند. وجوه واریزي از محل ر داري کلنزد خزانه 140184پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدي شماره 

) در اختیار سازمان صدا و سیماي %70هاي مربوط) و هفتاد درصد () در اختیار وزارت ورزش و جوانان (براي کمک به فدراسیون%30درصد () این قانون به نسبت سی9(
 گیرد.جمهوري اسالمی ایران قرار می

 
 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.  65ی معلمان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر را تا سن وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگ -ي

 
 قضایی، انتظامی، دفاعی -10تبصره 

 
شخص ثالث )5,000,000,000,000هزار میلیارد (پنج اي مکلفند مبلغ شرکتهاي بیمه -الف  صل حق بیمه  ساس فروش بیمه دریافتی را طی  ریال از ا جدولی که برا

شرکتها تعیین و به(پرتفوي)  شوراي هر یک از  صویب  سد بهعالی بیمه میت ساب به ماهانه صورتر شماره ( 160111درآمد عمومی ردیف  ح ) این قانون نزد 5جدول 
مان در اختیار ساز شود. منابع حاصلهاي قابل قبول مالیاتی محسوب میهعنوان هزینهوجوه واریزي شرکتهاي بیمه موضوع این بند بهداري کل کشور واریز کنند. خزانه
شور ياو حمل و نقل جاده يراهدار سالمی ایران ،ک صدا و نیروي انتظامی جمهوري ا سازمان  سالمی ایران و  شور، جمعیت هالل احمر جمهوري ا سازمان اورژانس ک  ،

سالمی ایران ستگاهها در هاردیفتا در گیرد قرار می سیماي جمهوري ا شمارهي مربوط به این د صادفات7( جدول  و مرگ و میر و  ) این قانون در امور منجر به کاهش ت
 هزینه شود. نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیینسازي و آگاهیهاي فرهنگساخت برنامه

هاي موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود دستگاهاست. بند موظف به نظارت بر اجراي این جه کشور و بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران سازمان برنامه و بود
 بار به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.ماه یکرا در قالب برنامه عملیاتی هر سه

 پذیرد.  الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت میماهه به دستگاههاي اجرائی فوقار سهتخصیص اعتب
 



46

سی و چهارم ( -ب صد و  صول یک ستگاههاي اجرائی که در اجراي ا سی و نهم (134در مورد آراي حل اختالف مراجع بین د صد و  سی و یا در 139) و یک سا ) قانون ا
ربط از اجراي تصمیم مراجع حل اختالف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذي اجراي قوانین

شور مطابق رأي مراجع مذکور که حداکثر هجده ستگاه، مبلغ مربوطهک سنواتی د شد، از اعتبارات بودجه  شته با ستگاه  ماه از تاریخ ابالغ رأي گذ سر و به اعتبارات د را ک
ضافه میاجرائی ذي سات انتفاعی نفع ا س شرکتها و مؤ ساب  سته به دولت، اجراي تکلیف مذکور از محل ح سات انتفاعی واب س شرکتهاي دولتی و یا مؤ صوص  کند. در خ

 باشد.میکشور)  داري کلداري کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانهیادشده نزد خزانه
 
 شــود.داري کل کشــور واریز مینزد خزانه 150101یابد و مبالغ حاصــله به ردیف درآمدي ) افزایش می%5هاي رانندگی پنج درصــد (تعرفه جریمه 1401در ســال  -ج 

 یابد:معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می
صد میلیارد( -1 شگیري از معلولیت در ) 1,500,000,000,000مبلغ یک هزار و پان صادفات رانندگی و پی شی از ت ضایعه نخاعی نا شدید و  ریال جهت هزینه معلولین 

 اختیار سازمان بهزیستی

بین شهري (هوشمند سازي تصویري جاده  خیزحادثه نقاط در معابر و روستایی راههاي اصالح جهت ریال) 1,500,000,000,000(میلیارد پانصد و هزار مبلغ یک -2
  شهرسازي و راه وزارت اختیار در کشور مرزي محروم مناطق هايراه و ها)
 اي و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران ) ریال براي حوادث جاده1,000,000,000,000مبلغ یک هزار میلیارد( -3

 براي کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور) ریال 1,000,000,000,000(میلیارد هزار یک مبلغ -4
 
صیفی و -د شه و اطالعات تو ضی) به منظور تهیه نق سازمان امور ارا شاورزي ( ست با همکاري وزارت جهاد ک شور مجاز ا سناد و امالك ک ضی  سازمان ثبت ا مکانی ارا

شاورزان مت ست ک صورت درخوا شاورزي، در  صد هزار (ک سند مالکیت، به ازاي هر هکتار مبلغ پان صدور  ضی  سند مالکیت مفروز 500,000قا صدور  ضی  ) ریال از متقا
شاورزي ضی ک ساب خزانه اخذ ارا صد (و به ح صد در  شور واریز و معادل  شش هزار میلیارد (%100داري کل ک سقف  -20) ریال طی ردیف 6,000,000,000,000) تا 

س 730000 شهدر اختیار  سبت به تهیه نق ستفاده از ظرفیتهاي بخش غیر دولتی ن شور قرار داده تا با ا سناد و امالك ک سناد مالکیت ازمان ثبت ا هاي مربوط اقدام و ا
 حدنگاري اراضی کشاورزي را صادر نماید.
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 حور این اسناد به شرکت پست جمهوري اسالمی ایران است.سازمان ثبت و اسناد امالك کشور موظف همزمان با صدور اسناد تک برگ نسبت به ارائه اطالعات مکان م
 

  -هـ
ولت د ایالمال تیعهده ب که پرداخت خسارت بر يزنان معسر و موارد تیاولوجرائم غیرعمد ناشی از تصادف با  محکومان معسر هیاعتبارات د يبه منظور تأمین کسر -1

ست صادف)، ا شی از ت سارت نا ستر یروز( با اولویت خ صو يدادگ ست با ت سارت یبمجاز ا صندوق تأمین خ صد م هايهیأت نظارت  سه هزار و پان   اردیلیبدنی حداکثر تا 
از  یخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار یمهقانون ب )24ماده ( )و (ج )(ث ي) ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندها3,500,000,000,000(

 کند. ینهو هز یافت) این قانون در7جدول شماره ( 110000ردیف ذیل بدنی  هايصندوق تأمین خسارت را از محل اعتبارات 20/2/1395مصوب  یهنقل یلوسا
ست با اعالم وز رعاملیمد ستر ریصندوق مزبور مکلف ا شدهیمبلغ  ،يدادگ سه اد سبت در مقاطع  ستر اریماهه در اخترا به ن ستر يوزارت دادگ  يقرار دهد. وزارت دادگ

ارائه  یمجلس شوراي اسالم یو حقوق یو قضائ یاجتماع ،يقتصادبرنامه و بودجه و محاسبات، ا يهاونیسیبه کم بارکیماه بند را هر سه نیمکلف است گزارش عملکرد ا
 .کند

ه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را کصندوق تأمین خسارت -2
ند تا اند، تأمین کثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده االجراء شدن قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخصبرند و قبل از الزمسر میدر زندان به

 العوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.صورت بپس از معرفی ستاد دیه کشور به
سارت آنها بر عهده بیتبه -3 سارت به افرادي که جبران خ ست، خزانهمنظور پرداخت خ شورالمال یا دولت ا ست ده داري کل ک صد (مکلف ا  يفهای) از منابع رد%10در

صول يهامهی(جر يدرآمد ضائ یو رانندگ ییراهنما یو صول یو خدمات ق ضائ یو سط قوه ق س يهانهیو هز هیتو صول ينقد يزاو ج یدادر سقف یحکومت راتیتعز یو ) تا 
-62ي انهیهز فیرد قی. منابع حاصل به صورت ماهانه از طردینما زیوارداري کل کشور نزد خزانه 160119ردیف را به  الی) ر5،000،000،000،000( اردیلیپنج هزار م
 است. بند نیا) 2) و (1جزءهاي (و حکم  بعحکم با حفظ منا نی. منابع و مفاد اردیگیقرار م يوزارت دادگستر اریدر اخت) این قانون 9جدول شماره ( 530000

) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز 3وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع جزء ( -4
صابت گلوله قرار گرفته که سپاه و مرزبانی مورد ا سط یگانهاي ارتش،  شته یا مجروح تو سربازان وظیفه اي که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف ک اند و همچنین 
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ـــشوند، با معمی ــــ ) از محل %20سقف بیست درصد ( رفی ارتش جمهوري اسالمی ایران، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاـ
 ) این قانون اقدام نماید.9جدول شماره ( 530000-62اعتبارات ردیف 

 
هاي سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانهنیروهاي مسلح مکلفند کمک) قانون برنامه ششم توسعه، 110در اجراي ماده (  -و

 ) این قانون واریز کنند.5جدول شماره ( 160184کشور موضوع ردیف درآمدي  کلداري حساب خزانه
 
مبلغ دو  تامصلحت نظام را  صیمجمع تشخ 19/7/1373 مصوبی حکومت راتیموضوع قانون اصالح قانون تعز یافتیدر هايجریمهدولت مکلف است وجوه حاصل از  -ز

شی از وجوه دریافتی از محل ردیف  داري کلنزد خزانه 150113شماره  يدرآمد فیردبه  دریافت و الی) ر2,000,000,000,000( اردیلیهزار م شور واریز نماید. بخ ک
هاي مربوط به تنظیم بازار، اندازي و ارتقاي سامانهراه بابت هزینه) یحکومت راتی(سازمان تعز يبه وزارت دادگستر) این قانون 7-1جدول شماره ( 730000-25شماره 

 هیلک بازارو  عیتوز ن،یو نظارت بر تأم یمربوط به بازرس نهیهز يکسر نیمحوله و تأم يهاتیجام مأمورصنعت، معدن و تجارت بابت انو وزارت و نظارت بر بازار بازرسی 
 شود.ی پرداخت مینظارت ياقالم، مشمول طرحها

 
ــوب 8در اجراي ماده ( -ح ــیدگی به تخلفات رانندگی مص ــالحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جریمه 8/12/1389) قانون رس ــاس اعالم پلیس با اص هاي رانندگی براس

 شود.راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم می
 ربوطه را از آنها دریافت کنند.ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مکارور(اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزینه پیامک

 
سامانه تعویض پالك انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوي ایجاد نماید که تمامی مراحل  1401نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است از ابتداي سال  -ط

 الك باشد. در این راستا نیروي انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: نقل و انتقال مالکیت بصورت بر خط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفا براي فک و نصب پ
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) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه 16پالك را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صالحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ( -1
داري کل واریز نماید. نیروي انتظامی موظف به اعالم ) این قانون نزد خزانه5جدول شـــماره ( 140114درآمدي  ربط را بطور مســـتقیم پرداخت و مابقی را به ردیفذي

 جزئیات دریافتی به متقاضیان است.  
ام فک و نصب پالك به ترتیب مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگ 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 30) ماده (1به استناد تبصره ( -2

 مربوطه نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید. مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب
 

سالمی ایران و افزایش درآمدهاي ارزي، با -ي ضاي جمهوري ا سهیل عبور و مرور پروازهاي بین المللی از ف سیرهاي پروازي و ت ستاد کل  به منظور افزایش م همکاري 
صد ( صل از این افزایش پرواز، پنجاه در صالح و افزایش یافته و درآمد حا سیرهاي پروازي ا سازي، م شهر سلح و وزارت راه و  صندوق حمل و %50نیروهاي م ) در اختیار 

 ) در اختیار ستاد کل نیروهاي مسلح قرار می گیرد.%50نقل وزارت راه و شهرسازي و پنجاه درصد (

 
 مسکن و حمل ونقل – 11تبصره  
 

هاي بازآفرینی شهري سازي، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهاي مسکن مهر، طرحسازي، محوطهشود، براي عملیات آمادهبه دولت  اجازه داده می -الف
سودهو احیاي بافت سوده و تاریخی موجود در بافت فر صلی تهران ، طرح ،هاي فر سکن و م سال بینیسایر موارد پیشهاي م صوب  سکن م شده در قانون جهش تولید م

 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد: 1400

شهرهاي جدید، -1 شهرسازي ( از طریق شرکت مادر تخصصی عمران  ست تا سقف  وزارت راه و  شهري ایران) مجاز ا شرکت بازآفرینی  سازمان ملی زمین و مسکن و 
الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از هاي فوق) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالك متعلق به شرکت 100,000,000,000,000(یکصد هزار میلیارد 

ده هزار میلیارد هاي فوق کند. طریق مزایده، مشــروط به حفظ کاربري بعد از واگذاري و با ســاز و کار گردش خزانه، از طریق صــندوق ملی مســکن صــرف اجراي طرح
 شود.) ریال براي تکمیل عملیات اجرایی مصالي تهران هزینه می10,000,000,000,000(
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) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادر 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (68در اجراي ماده ( -2
شهرها صی عمران  ص سکن مکلف به واگذاري قطعی زمینهاي اجارهتخ سازمان ملی زمین و م ساله متعلق به خود میي جدید و  صل پس از اي نود و نه  شند. منابع حا با

 هاي فوق خواهد شد.داري کل کشور، صرف اجراي طرحواریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه
ست زمینهاي متعلق ب -3 شهرسازي مکلف ا شهري را تا وزارت راه و  شرکت بازآفرینی  سازمان ملی زمین و مسکن و  شهرهاي جدید و  شرکت مادر تخصصی عمران  ه 

صندوق5,000,000,000,000سقف پنج هزار میلیارد ( سهیالت ) ریال طی قراردادهایی با بانکهاي عامل و  سب با آن، ت هاي تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متنا
و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان  اخذ سازي مصوب راي جامع، تفصیلی، بافتهاي فرسوده و آمادهالزم براي اجراي طرحها

 اختصاص دهد. هاي صدرالذکر این جزءمانده را به اجراي طرحطرحهاي تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهاي عامل تسویه کند و باقی
براي تبدیل تسهیالت دریافتی از بانک مسکن  1401باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال مالکین واحدهاي تکمیل شده مسکن مهر که داراي خدمات زیربنایی می -4

صورت عدم مراجعه مالکان ف ست در  سکن مجاز ا سکن مراجعه نمایند.  بانک م ساطی به بانک م سهیالت فروش اق سهیالت این به ت سود ت سبت به افزایش نرخ  وق، ن
 درصد) اقدام نماید. 18واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (

ی گردد، سازي، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهاي سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت مسازي، محوطهمالیات مسکن مهر (شامل آماده -5
گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات ) ریال به ازاي هر واحد مسکونی تعیین می3,000,000معادل سه میلیون (

 است. 
 

هاي تابعه مجاز به ها و ســازمانزي از طریق شــرکتوري در این بخش، وزارت راه و شــهرســابه منظور توســعه زیربناهاي حمل و نقل کشــور و ارتقاي ســطح بهره -ب
) ریال اســت. 100,000,000,000هاي مازاد در اختیار تاســقف یکصــد هزار میلیارد (ســازي اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربري و فروش زمینمولد

سعه حمل ونقل نزد خزانه صندوق تو ساب  صله پس از واریز به ح ساخت يردامنابع حا سعه و نگهداري زیر صرف تکمیل، تو شور  ، ریلی، ايهاي حمل و نقل جادهکل ک
 شود.، دریایی و تجهیزات و ناوگان میهوایی

 
رت صوبه ورد نیاز راوزارت راه و شهرسازي مکلف است زمین مورد نیاز براي احداث پاسگاه، کالنتري، پایگاه حوزه هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگی ورزشی بسیج م -ج

 برخوردار قرار دهد.هاي بازآفرینی شهري در مناطق کمرایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهاي مسکن مهر، مسکن ملی و طرح
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سمی  -د سکونتگاههاي غیرر ساماندهی  ضوع بند (الف) ماده (براي  سعه59مو شم تو ش سازي محیط،  ) قانون برنامه  سکان  هايبه شهرها  و ا شیه  مین أتواقع در حا

ساخت و  سگاه و کالنتري در فراهم کردن زیر سیج، پا شنایی محیط، پایگاه ب سجد، کتابخانه، رو سه، م سعه و مناطقاین حداقل خدمات عمومی اعم از مدر شوراي تو  ،
ستانبرنامه ستان رامناط این در ساکن جمعیت سهم معادل موظفند ها،ریزي ا ساس آیین ق از کل جمعیت هر ا   زا رسد،می وزیران هیأت تصویب به که اجرائی نامهبر ا
 .نمایند استان همان در الذکرفوق مناطق زدایی و بهسازيمحرومیت صرف 1400مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  قانون) 39( ماده عوارض محل

 
 حقوق و دستمزد – 12تبصره 

 
  -الف

  سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهاي همچنین ) قانون برنامه ششم توسعه و29موضوع ماده ( اجرائی تمامی دستگاههاي در بگیرحقوق گروههاي مختلف حقوق -1
) %10به طور متوسط به میزان ده درصد ( قضات پژوهشی وو  یعالدانشگاهها و مؤسسات آموزش یعلم ي هیأتاعضا ،کارکنان کشوري و لشکري از قبیلاتمی  انرژي

 تر از درصد افزایش بیشتري برخوردار شوند.یابد تا طبقات پاییناي افزایش مییر به گونهشرح زبه
ــت هزار ( بگیرگروههاي مختلف حقوقدر حکم کارگزینی تمامی -1-1 ــی و هش ــد و س ــیص امتیاز براي  1700) ریال معادل 5،338،000مذکور، مبلغ پنج میلیون و س

شوري و ی شمولین قانون مدیریت خدمات ک سطري جداگانه با عنوان م شمولین مقررات خاص، در  شمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و م ا معادل این امتیاز براي م
ها و نظایر العادهکدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایاي مستمر و فوقگردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچدرج می 1401افزایش حقوق سال 

 یابد. ) افزایش می%3بل محاسبه نیست. عالوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (آن قا
قرارداد براي کارکنان ه ماهانمنعقده  قراردادمبلغ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی براي کارکنان رسمی و پیمانی و ، 1-1ات موضوع بند پس از اعمال افزایش-1-2

شکی  شت، درمان و آموزش پز شکان در وزارت بهدا شکان و پیراپز شخص) و کارکنان طرح خدمت پز سبت مدت کارکردکارمعین (م میلیون  پنجو  ، نباید از چهلبه ن
  .باشدریال کمتر ) 45،000،000(
 .ماندمی باقیمدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغییر  قانون) 78تفاوت تطبیق موضوع ماده (-1-3
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) مجموع مبلغ مندرج %3تواند از سه درصد(ها و شرکتهاي دولتی مشغول بکار هستند نمیهاي کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهرشد حقوق، مزایا و فوق العاده-1-4
 ل بیشتر باشد.) ریا 5،338،000بعالوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار ( 1400در آخرین حکم کارگزینی سال 

ستگان، وظیفهحقوق -2 ش صندوقبازن شترکان  ستگی هايبگیران و م ش صندوق بازن سایر  شکري و  شوري و ل ستگاهک سته به د ستگی واب ش ایی، به طور هاي اجرهاي بازن
، مبلغ 1401در حکم حقوق سال  .ري برخوردار شوندتر از درصد افزایش بیشتیابد تا طبقات پاییناي افزایش می) به شرح زیر به گونه%10متوسط به میزان ده درصد (

شت هزار ( سی و ه صد و  سی صد (5،338،000پنج میلیون و  سه در سال %3) ریال بعالوه  ضافه می1400) آخرین حکم حقوق  شگردد. ، ا  مذکور، اتپس از اعمال افزای
ستگان ش صندوقوظیفه، حکم حقوق بازن شترکان  ستگی هايبگیران و م ش سب  ،بازن ریال ) 45،000،000میلیون ( پنجو  چهلاز ، نباید سنوات خدمت قابل قبولبا متنا

  .کمتر باشد
ربط از جمله شوراي عالی انقالب فرهنگی ها و نظایر آن توسط مراجع ذيالعادهصدور هر گونه مجوز جدید براي افزایش حقوق و مزایاي مستمر و فوق 1401در سال -3

 الذکر ممنوع است. هاي فوقهاي امناء تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشو هیأت
اتمی (به استثناي  انرژي سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهاي همچنین ) قانون برنامه ششم توسعه و29در کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 1401در سال -4

، حداقل بگیران قوقح سایرشاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل حقوق  و مزایاي مستمر حداقل حقوقمشموالن قانون کار جمهوري اسالمی ایران)، 
و  یهاي وابسته به دستگاههاي اجرائکشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح و سایر صندوق بازنشستگی صندوقمشمول بگیران بازنشستگان و وظیفه حقوق

 .یابدافزایش می) %10(درصد ده  به میزان ،هاي متناسب با آنهاها و سایر حمایتمستمري
 شود.) ریال تعیین می600،000،000مبلغ ششصد میلیون ( 1401هاي مستقیم در سال ) قانون مالیات84مالیاتی ساالنه موضوع ماده (سقف معافیت  -5

رح زیر سال به شها و کارانه به استثناي عیدي پایان نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی
 باشد:می
 )%10درصد ( ) ریال، ده1،200،000،000) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (600،000،000نسبت به مازاد ششصد میلیون ( -1-5
 )%15درصد (، پانزده) ریال2،400،000،000) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (1،200،000،000نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( -2-5
 )%20) ریال، بیست درصد (2،400،000،000نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ( -3-5
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قانون مالیاتهاي  )101(هاي مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده قانون مالیات )57(میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 
 شود.) ریال تعیین می396،000،000میلیون ( نود و ششقیم ساالنه به مبلغ سیصدو مست

هاي توسعه کشور ) قانون احکام دائمی برنامه71) قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعیض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائی و ماده (30در اجراي ماده ( -6
صوب  صویب7ماده ( و بندهاي (ت) و (ث) 10/11/1395م سعه، هرگونه ت شم تو ش شکیالت، طبقه) قانون برنامه  ستورالعمل، تغییر ت شنامه، د شاغل و نامه، بخ بندي م

اتمی و دستگاههاي اجرائی  انرژي سازمان همچنین ) قانون برنامه ششم توسعه و29همچنین مصوبات هیأتهاي امناء و نظایر آن در دستگاههاي اجرائی مشمول ماده (
ــمول ــعه) قانون احکام دائمی برنامه1ماده ( مش ــور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ( هاي توس ــوري، بند (ج) ماده (74کش ) قانون 7) قانون مدیریت خدمات کش

 شد. بامجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می اخذ برنامه ششم توسعه و
ضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -7 شی از هزینهخدمت مو صوب خدمت و بخ ضروري به کارکنان دولت م صالحات و الحاقات بعدي 26/2/1375هاي  ، با ا

به مقامات، رؤسـا، مدیران و ن مذکور ) قانو68) ماده (10العاده بند () قانون مدیریت خدمات کشـوري با احتسـاب فوق107پاداش پایان خدمت کارکنان مشـمول ماده (
خدمت  سال هر ازاي درقانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی  )29کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (

 .) ریال خواهد بود4,450,000,000(تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون سال و سی تا حداکثر
سایر پرداختی -8 ستمر و  ستمر و غیر م سال سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایاي م به گروههاي مختلف  1401ها از هر محل و تحت هرعنوان در 

ضوع ماده (حقوق ستگاههاي اجرائی مو سعه و همچنین نیروهاي29بگیر در د شم تو ش سازمان انرژي اتمی از قبیل کارکنان  ) قانون برنامه  سلح، وزارت اطالعات و  م
شگاهها و مؤسسات آموزش ) ریال 370,000,000عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور،  سیصد و هفتاد میلیون (کشوري و لشکري، اعضاي هیأت علمی دان

هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان،  ) ریال در370,000,000است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (
ولت و یا نهادهاي اعضاي هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط د

 ست. عمومی منصوب می شوند، ممنوع ا
 .کارانه گروه پزشکی و عیدي پایان سال ازحکم این جزء مستثنی است
تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهاي اجرایی می هايهاي سازمانی دستگاهشوراي حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست

 و محروم از تسهیالت زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا 
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ــتمزد مانند حقکلیه پرداخت -ب ــابه حقوق و دس ــوراهاي حل اختالف، هزینه اجتنابالتدریس، حقهاي مش ــاعتی، حق نظارت و پاداش ش ــوب الزحمه، س ناپذیر محس

 اهانه پرداخت شود. ) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت م5شود و مشمول مفاد جزء (می
 

ستان -ج شرکتهاي توزیع برق ا ستانی و  شرکتهاي آب و فاضالب ا ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضالب پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان(پرسنل) 
 نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهاي استانی مذکور، بالمانع است.کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می

 
ستگاه - د ستثناي موارد مندرج در با هدف برقراري عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض، تمامی د شوري به ا شده از قانون مدیریت خدمات ک ستثنی  هاي اجرایی م

صل دهم قانون مزبور تبعیت نمایند.117ماده ( صرفاً از مقررات ف شده، مکلفند در پرداخت حقوق و مزایاي خود  تواند به منظور ایجاد هماهنگی در می دولت ) قانون یاد 
 العاده خاص برقرار نماید.ها و جذب و نگهداري نیروهاي متخصص، با تأیید شوراي حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، فوقپرداخت

 
ـــ هاي مستمر و غیرمستمر نقدي و غیرنقدي (معادل کلیه پرداخت 1401) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال 29هاي اجرایی موضوع ماده (دستگاه -هـ

هاي دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به ) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیالت به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب29ریالی) مذکور در ماده (
 نمایند. تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتاي پرداخت کارکنان دولت، پرداخت

ستگاه ضمن جلوگیري از پرداخت به کارکنان د ست  سالمی ایران مکلف ا سه 29هاي اجرایی ماده (بانک مرکزي جمهوري ا شنا سعه بدون درج  شم تو ش ) قانون برنامه 
 را در بسترهاي الکترونیکی فراهم نماید.یکتاي پرداخت کارکنان دولت جلوگیري نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداري و استخدامی کشور به اطالعات پرداختی 

 
هاي اجرایی موضــوع ماده هاي رفاهی مســتقیم و غیرمســتقیم و نظایر آن از هر محل، اعم از ریالی و غیر ریالی در کلیه دســتگاهپرداخت هرنوع پاداش، مزایا و کمک -و
ازمان اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و ) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است که با پیشنهاد مشترك س29(
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االجرا هاي مذکور در این بند موقوفدارایی و تأیید شوراي حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با ابالغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با این پرداخت
 شود.می

 
ضوع ردیف  یثارگرانامور ا و یدشه یادبن -ز ست از محل اعتبارات مو شماره ( 131600مکلف ا سر فاقد  )7جدول  شتغال مع این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت ا

ساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیشغل و  شنددرآمد که بر ا شند ،با شغل و درآمد با معیشت معادل حداقل کمک انهماه ،تا زمانی که فاقد 
تصویب هشود و بنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میآیین حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

 رسد.هیأت وزیران می

 
 پیشگیري از حوادث غیر مترقبه  – 13تبصره 

 
ضوع بند (م) ماده (شود از محل منابع تنخواهاجازه داده می شی از مقررات مالی دولتالحاق برخی مواد به قانون قانون ) 28گردان مو صورت 2( تنظیم بخ ) اقدامات زیر 

 پذیرد: 
سالمی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد احمر جمهوري ا) ریال به جمعیت هالل 5,500,000,000,000پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد ( -1 
اي جهت هزینه در موارد مندرج در هاي ســرمایهاي و تملک دارایی) ریال به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در قالب اعتبارات هزینه1,870,000,000,000(

 )2از مقررات مالی دولت ( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی28بند (م) ماده (
) 35,000,000,000,000) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی و پنج  هزار میلیارد (33) و همچنین بند (ث) ماده (32) بند (ب) ماده (1در اجراي جزء ( -2

ت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزي به صورت نقدي، یا اسناد خزانه ) ریال جهت پرداخت سهم دول3,500,000,000,000ریال و تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (
) از منابع اوراق اسالمی خریداري شده توسط بانک کشاورزي و تسویه آن از محل حق %50ساله) یا تضمین از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(اسالمی(یک

 بیمه سهم دولت.
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 هدفمند سازي یارانه ها – 14تبصره 

 
 -الف

  حاصل منابع ها،دهیاري و هاشهرداري عوارض استثناي به قانون این )14تبصره ( جدول در مندرج) منابع( هادریافتی تمامیها در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه -1
ضوع ماده برق، و آب فروش از سانی (به ترتیب مو شترکین گاز طبیعی و عوارض گازر شی از ) قانون 65) و ماده (12( حق بیمه م الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ

به حساب سازمان  1399) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 4) و (2) و حق بیمه منازل مسکونی در اجراي مواد ()2مقررات مالی دولت (
 نسبت بهبا ابالغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور  ها موظف است یارانه . سازمان هدفمندسازيشودمی واریز کشور داري کل ها نزد خزانههدفمندسازي یارانه

 .نماید ها (منابع) اقداممتناسب با تحقق دریافتیپرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور 
صل منابع -2 صالح از حا سبت بنزین قیمت ا سال سهمیه از قبل قیمت به ن شمول عوارض و مالیات 1398بندي در  سهم چهارده و نیم، م صد بر ارزش افزوده و  در
 .شودنمی ایران نفت ملی شرکت) 5/14%(
  هاپرداختی جداول و 1400مصــوب ســال  افزوده ارزش بر مالیات قانون) 26( بند (الف) ماده موضــوع انرژي حاملهاي فروش از هادهیاري و هاشــهرداري عوارض  -3
 ها پرداخت شود.ها و دهیاريشود تا به شهردارياه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میمبصره، پس از وصول، ظرف یکت این) مصارف(

شور معادل ی -4 سازمان برنامه و بودجه ک ست  ساس درخوا صارف هدفمندي و برا ست براي پرداخت به موقع م سالمی ایران موظف ا صد بانک مرکزي جمهوري ا ک در
دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل  ها قراربه صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازي یارانه) را 14) جمع مصارف جدول تبصره (1%(

رنامه و ب شود. سازمانداري کل کشور نمیمنابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه
شور بودجه  سایر محلها تک سري منابع یارانه نقدي منابع را از  صورت ک ست در  سازي یارانهأمکلف ا سازمان هدفمند ساب  شورها نزد خزانهمین و به ح ز واری داري کل ک

 نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
ري کل کشور)  اجازه صورت نیاز خزانه داري کل کشور به نقدینگی براي پرداخت صرفا حقوق و مزایاي کارکنان دولت، به وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه دا در -5

ـــأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت از حساب هاي ساداده می زمان هدفمندسازي یارانه ها (در صورت شود تا در زمان پرداخت حقوق در هر ماه با تـ
 وجود نقدینگی) اقدام و تا قبل از روز هفتم ماه بعد به حساب سازمان فوق الذکر عودت نماید.
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) ماه پس 3ظرف سه (داکثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاري سازمان هدفمندسازي یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان موظف است ح -ب

سبت به حذف یاران شاخص هاي متقن و ثبتی قابل اتکاء ن ضمن دهک بندي درآمدي کلیه خانوارهاي یارانه بگیر از طریق  شتاز ابالغ این قانون ،  ی ه نقدي و طرح معی
سیب پذیر با اول شار آ صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اق صل  شت نوبتی نهادهاي حمایتی خانوارهاي پر درآمد اقدام، تا منابع حا شش و پ ویت خانوارهاي تحت پو

سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پ ساس اطالعات وشود. سرپرستان خانوارهاي معترض به حذف یارانه، می توانند در   رونده آنها بر ا
 (ره) بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه ها آنها مجددا برقرار گردد. داده هاي موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی 

 کلیه دستگاه هاي اجرایی از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به همکاري و ارائه اطالعات به وزارتخانه مذکور می باشند.
 

صله ت تبصره این  جدول  منابع ارزي مندرج در بخش منابع -ج شده توسط خزانهبالفا داري کل کشور نزد بانک مرکزي به نام وسط وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح 
سازي یارانه سط بانک مرکزي بهسازمان هدفمند صول تو سعیر و اي.تی.اِس(سامانه معامالت الکترونیکی نرخ ها واریز و به محض و سازمان ) ت ساب ریالی  ستقیماً به ح م

 .شود می تبصره این جدول مصارف  صرف صورت کاملمذکور واریز و به 
صادي و دارایی و تعاون، کار و  شور با همکاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقت سازمان برنامه و بودجه ک سط  صره تو صویب آیین نامه اجرایی این تب رفاه اجتماعی تهیه و به ت

 هیات وزیران می رسد.
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 14جدول تبصره 
 مبالغ (میلیارد ریال)

 پرداختی ها (مصارف)  ها (منابع)دریافتی 

ف
ردی

 

ف بخش مربوط  مبلغ عنوان
ردی

 

 مبلغ عنوان

 754،077 هاي نفتیدریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده 1

ف 
ال

 

 داري کل کشورخزانه
 98،668 هاي نفتی فروش داخلیعوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده 1

 236،605 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 2 1،861،522 هاي نفتیفرآوردهدریافتی حاصل از فروش صادراتی  2

3 
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات 

 ارزش افزوده
 335،273 داري کل کشورجمع خزانه 847،526

4 
هاي نفتی ایران (در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده LPGصادرات 

 راستاي توزیع با کارت الکترونیک و سامانه سدف)
 200،175 هاي تولید، انتقال، توزیع و فروش گازطبیعیهزینه 3  شرکت ملی گاز ایران  70،000

5 

منابع حاصل از اصالح نرخ گاز  سوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و 
پایین دستی ، مجتمع هاي احیاي فوالد و مصارف مربوط به صنایع 

یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراك 
نرخ خوراك  %10گازپتروشیمی ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 

   پتروشیمی ها

944،068 

شرکت ملی پاالیش و 
 پخش

 هاي نفتیفرآورده 

 95،000 هاي نفتی اي فرآوردههزینه حمل و نقل جاده 4

 133،040 هاي نفتیسازي و پخش فرآوردههاي انتقال، ذخیرههزینه 5

 3،705 اجراي طرح ایمن سازي و هو شمندسازي جایگاههاي سی ان جی 6  230،000 معوقات و مازاد درآمد  6

 7 شرکت ملی نفت ایران     
نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازي تحویلی به پاالیشگاهها  از محل سهم چهارده و 

 هاي نفتیفروش داخلی و صادراتی  فرآورده
329،415 

 761،335 هاي تولید، انتقال و توزیعجمع هزینه   

   

حمایت از تولید در 
  بخش انرژي

8 
آوري گازهاي همراه و سازي مصرف انرژي، گازرسانی، جمعبهینههاي تعهدات دولت در بازپرداخت طرح

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور)) قانون رفع موانع تولید رقابت12مشعل(موضوع ماده (
120،000 

   9 
قانون اصالح الگوي  61قانون رفع موانع تولید و ماده  12ها (ماده جویی شده در نیروگاهتعهدات سوخت صرفه

 مصرف
30،000 

   10 
هاي نفتی (با نرخ محاسباتی حمایت از طرحهاي توسعه، نگهداشت و حفظ ظرفیت تولید، انتقال و پخش فرآورده

 مالیات صفر)
95،135 

 245،135 جمـــــــــــع حمایت از تولید در بخش انرژي    

 1,000 هاي آب، برق و گاز مصرفی اجراي معافیت مدارس از پرداخت هزینه 11 سایر   

 1،342،743 هاي (الف)جمع پرداختی   

   

 ها هدفمندي یارانه ب
 738،000 ) 310,000) و اجراي طرح معیشت (428,000پرداخت یارانه نقدي  و غیر نقدي ( 12

 356،600 ) 38،775) و سازمان بهزیستی (88،825امداد امام خمینی (ره) ( کاهش فقر مطلق خانوارها تحت حمایت کمیته 13   
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) و سایر خدمات حمایتی مددجویان 41،205ها(پرداخت مستمري و پشت نوبتی –سازمان بهزیستی کشور 

)47،295 ( 

   
خدمات حمایتی مددجویان ) و سایر 93،000ها (پرداخت مستمري و پشت نوبتی –کمیته امداد امام خمینی (ره) 

)47،500 ( 

   14 

)، سازمان بیمه 55،000( )2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون) 46( ماده
)، یارانه دارو و 12،508پزشک خانواده ( –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ،)207،303سالمت ایران (

درمان بیماران خاص و صعب العالج و کمک به مجمع خیرین سالمت، زنجیره امید، )، 15،614شیرخشک (
)، کاهش نرخ 240جویی ارزي در معالجه بیماران () ، هیأت امنا صرفه2،130بیمارستان محکم و موسسه محک (

 ) حمایت از18،529داروهاي ساخته شده مواد اولیه دارو، واکسن و شیرخشک، کیت و کیسه خون مصرفی (
 )6،360)، افزایش و تجهیز مراکز ناباروري (2،316هزینه درمان ناباوري (

320،000 

 8،500 یارانه شیر مدارس 15   

   

 

16 
حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون شهري و برون  -سازمان تامین اجتماعی

دار و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست راهنمایان شناسهشهري قالبافان، زنبوردان و شاغالن صنایع دستی 
 حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته) %2گردشگردي و صیادان شمال و جنوب و باربران و خادمین مساجد و 

30،000 

 10,060,000 جبران اصالح نرخ کاالهاي اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم 17   

 40،000 یارانه نهاده هاي کشاورزي، تنظیم بازار کاالهاي اساسی و ضروري و تادیه تعهدات مربوط 18   

 2،750 یارانه کتب درسی  –ریزي آموزش سازمان پژوهشی و برنامه 19   

 34،200 )5،500)، یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول به باالي بهزیستی (28،700اجراي حمایت از معلولین ( 20   

 31،500 ها  ) قانون هدفمند کردن یارانه11) تا (8اجراي سایر مواد ( 21   

   

 ج

حمایت از تولید و 
 اشتغال 

 3،000 خرید تضمینی چاي  22

 50،000 صندوق ملی مسکن بابت تأمین مسکن محرومین  23   

 663،900 صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی)  24   

   25 
) و تامین و خرید برق جزایر 25،200خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (

 )800جنوب کشور(
26،000 

 3،364،450 جمع پرداختی موارد (ب) و (ج)    

 4،707،193 ها جمع کل پرداختی  4،707،193 جمع کل دریافتی ها

 شود.هاي نفتی و سی ان جی در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نشده و مبلغ مذکو توسط جایگاههاي یادشده از محل فروش سوخت برداشت میجایگاههاي عرضه فرآوردهمعادل حق العمل  -1

 شود.هاي نفتی به حساب پاالیشگاه منظور میهاي صادراتی توسط شرکت ملی پخش فرآوردهها قابل پرداخت است و هزینه حمل فرآوردهي یارانهسازهاي نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمنداي فرآروردههزینه حمل و نقل جاده  -2
 هاي دولتی و خصوصی هزینه نماید.ابل نیروگاههاي بیع متقها در منابع این جدول محاسبه نگردیده و وزارت نیرو مجاز است خالص مبالغ مذکور را بابت بازپرداخت طرحبهاي سوخت نیروگاه -3
 .شود نمی افزوده ارزش بر مالیات و عوارض ، مشمول1398 سال در بندي سهمیه از قبل قیمت به نسبت بنزین افزایش قیمت از حاصل منابع -4

 

 

 



60

 برق و انرژي هسته اي -15تبصره 

 
شرکتهاي برق منطقه -الف ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به اي مکلفند منابع تعیینشرکتهاي تولید نیروي برق حرارتی دولتی و  صوب  شده در بودجه م

ور به رتی و توسعه شبکه دولتی برق کشگذاري (احداث) در توسعه نیروگاه حراشرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه
 منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. 

 
سعه انرژي اتمی ایران اجازه داده می -ب شرکت تولید و تو ساالنه خود را بابت هزینهبینیشود معادل منابع پیشبه  صوب  شرکتهاي بهرهشده در بودجه م  برداري به 

 کند.برداري نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت بهره
 

اي، مواد معدنی و محصوالت جانبی هاي سرمایهاي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي طرحهاي تملک داراییشرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته -ج
شده کاال و خدمات ها (شامل قیمت تمامسر هزینههمراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از ک

گذاري در طرحها و داري کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایهعمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه -رفته، اداريفروش
خارجی و یا تملک ســهام معادن پرتوزا و شــرکتهاي مرتبط با چرخه ســوخت براســاس  اي جهت خرید کیک زرد با منشــأ داخلی یاهاي ســرمایهردیفهاي تملک دارایی

سهام هاي مبادلهموافقتنامه سود  شرکت منظور و معاف از تقسیم  سرمایه دولت در  صله به حساب افزایش  سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حا شده با 
 شود.دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می
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  -د
صالح منظور به -1 صرف الگوي ا شرکتهاي طریق از موظفند توانیر شرکت و ملی گاز ایران شرکت ، گاز و برق م  مجازي) )کارور(اپراتور بخش غیر دولتی ( با اولویت 

هوشمند اقدام و  کنتورهاي نصب همچنین و پرمصرف عمده مشترکان اولویت با مشترکان مطالبات وصول و شناسایی و ارتباط برقراري مصرف، به هوشمندسازي نسبت
  هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

صد (اجازه داده می -2 سقف پنج در سیماي ٪5شود تا  صدا و  سازمان  سط  سازي تو شی از پخش برنامه هاي فرهنگ  صرف گاز و برق نا صل از کاهش م ) از منابع حا
 ان ( به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر)  در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد. جمهوري اسالمی ایر

 
 گیرد. شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت میشده حسابرسیخرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام -هـ
 
سوخت نیروگاههاي خودتأمین که  -و شمارشبا تایید تعرفه  شند یا شرکت هاي تابعه وزارت نفت داراي  بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل گر (کنتور) جداگانه با

خت ، معادل تعرفه سودر ساعات اوج مصرف کنند، به میزان سوخت مصرفی براي برق تحویل شده به شبکه تمام یا بخشی از برق تولیدي خود به شبکه سراسري می
 شود.تعیین می 1399اساس متوسط بازدهی نیروگاههاي حرارتی سال بر نیروگاهی

 
ی بخش غیر دولتبه وزارت نیرو اجازه داده می شود از طریق شرکت هاي تابعه نسبت به تأسیس شرکت هاي صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران  -ز

ـــعه یافته، اقدام نماید. حداکثر آورده بخش 5000(به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداري از پنج هزار  ) مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توس
ست (%49دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدي) معادل  چهل و نه ( سهم پس از تکمیل و بهره برداري نیروگاه هاي مذکور به بی ست. این  صد ا صد %20) در ) در

 تاجراي قراردادهاي مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیر دولتی ، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می پذیرد. تعهدایابد. کاهش می
 گردد.ها بر اساس قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم میو منافع حاصل از اجراي پروژه
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سازمان انرژي  -ح شود از طریق  سبت به احداث ده هزار (به دولت اجازه داده می  سازندگان 10,000اتمی ایران ن ) مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با 
صنایع داخلی اقدام نماید. تبین سرمایههاي نیروگاهمین مالی طرحأالمللی و  ستفاده از الگوي  گذاري خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، هاي برق اتمی با ا
، ســازمان برنامه و بودجه کشــور و وزارت امور نامه اجرایی این بند توســط ســازمان انرژي اتمی ایرانشــود. شــیوهاي انجام میهاي ســرمایهبع عمومی و تملک داراییمنا

 گردد.اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ می 

 
 تسهیالت تکلیفی – 16تبصره 

 
سالمی ایران از طریق  سهیالت قرضبانک مرکزي جمهوري ا سات اعتباري غیربانکی مکلف به پرداخت ت س صی و مو صو صد بانکهاي دولتی، خ صددر سنه از محل  الح

بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شوراي  هاي جاري شبکه) سپرده%50الحسنه وپنجاه درصد (هاي قرض) مانده سپرده100%(
این  یون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیالت پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایاسالمی از جمله قان

از ابالغ این قانون تهیه  بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس
 گردد.رسد، تعیین میو به تصویب هیأت وزیران می

 

 رفاه و سالمت – 17تبصره 

 

ایه گر پهاي بیمهالکترونیکی و نظام ارجاع، سازمان سالمت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با رعایت نسخهبه منظور رعایت عدالت در  -الف
 توانند در چارچوب مصوبات شوراي عالی بیمه سالمت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی، نسبت به پرداختمیسالمت 

  التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.بخشی از مابه

 باشند.نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میروستاییان، عشایر و ساکنین شهرهاي زیر بیست هزار 
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) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و 9جدول شماره ( 550000-60به منظور اجراي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  اعتبار ردیف شماره  -ب
هاي تگاهکرد بین دسگردد. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینهتوسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرایی ذیربط ابالغ می

کور و به تصویب ستاد مذاجرایی ذیربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه 
 رسد.می

 
 .شود) قانون برنامه ششم توسعه می55شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده ( 1401سال  در -ج
 
حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً  مبالغموظفند ها تحت پوشش این دانشگاههاي دانشگاههاي علوم پزشکی و بیمارستان -د

اي هاي بیمهسازمان کننده پرداخت کنند وها و شرکتهاي پخش تأمینهاي تأمین و تدارك دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانهجهت بازپرداخت هزینه
 .کنندنماید واریز اي که دانشگاه اعالم میت پزشکی را به حساب جداگانهمکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزوما

) قانون احکام 1کرد موجودي حســابهاي مذکور از مفاد مندرج در ماده (شــود. نحوه هزینهتخلف از اجراي این بند در حکم تصــرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می
 .باشدهاي توسعه کشور مستثنی میدائمی برنامه

 
ـ ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و بنیادها 29منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاستهاي حمایتی، کلیه دستگاههاي موضوع ماده (به -ه

سیب شار آ شکل از اق شماره (کد)ملی فرد دریافتها و کمکهاي خود را با لحاظ محرمانگی آن بکنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میکه به هر  کننده ه تفکیک 
 دولتی مکلفند تسهیالت حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و

سنه پرداختقرض سامانه مذکور ثبت نالح شماره (کد) ملی در  سامانه خواهد بود. چنانچه شده را به تفکیک  مایند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات مندرج در این 
شمول ماده ( ستگاههاي م شمول مجازات مندرج در بند (29مدیران د ستنکاف نمایند، م سعه از اجراي این بند ا شم تو ش ) مجازات تعزیري درجه پنج 1) قانون برنامه 

هاي حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی گردند. برخورداري هزینهبا اصالحات و الحاقات بعدي می 1/2/1392صوب ) قانون مجازات اسالمی م19موضوع ماده (
شخاص، از معافیت صی به ا صو سامانه 139هاي مالیاتی بند (ط) ماده (و خ ضوع این ماده ، منوط به ثبت اطالعات آن در  ستقیم عالوه بر تکالیف مو ) قانون مالیاتهاي م
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ا نهاد بسنجی افراد را براي مؤسسات خیریه مردمشده و همچین استعالم استحقاقکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات انجاممذ
 رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراهم نماید.

 است. معظم رهبري مقاماذن  منوط بهکمیته امداد امام خمینی (ره)  اجراي حکم این بند درخصوص
کننده براي ي حمایتنامه اجرائی این بند مشـــتمل بر تعیین نحوه اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاري اطالعات ســـامانه به دســـتگاههاي اجرائی و نهادهاآیین

ستحقاق ستعالم ا شور با همکاري وزارت تعاون، مواردي مانند ا سازمان برنامه و بودجه ک سط  صویب هیأت وزیران کار و رفاه اجتماعی تهیه میسنجی، تو شود و به ت
 رسد.می

 
شی از مقررات مالی دولت (29در اجراي ماده ( -و سعه مبنی2) و بند (ت) ماده (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ شم تو ش ساماندهی و ) قانون برنامه  بر 

صندوق ستگی و کاهشهاي بیمهپایداري  ش ساماندهی معافیت اي و بازن ستگی آنها به بودجه عمومی،  شش بیمههاي بیمهواب شار تحت پو ساماندهی اق شمولاي،   اي م
 :1401کمک دولت، از ابتداي سال 

صوب کارگاه-1 سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند م شمول قانون "معافیت از پرداخت  صالحات و الحاقات بعدي 1361هاي م سال و  5آن" که  با ا
شمول معافیت مذکور بوده ست (کمتر از آن م شمول معافیت بی سنوات بیش از 20اند کماکان م صدي مندرج در قانون مذکور خواهند بود و براي  سه ( 5) در ) 3سال، 

 گردد.کسر می 1401اي فوق در سال درصد از معافیت بیمه
هاي اجتماعی شــدگان بدون کارفرما در ســازمان تأمین اجتماعی از جمله مشــموالن قانون بیمهدرخصــوص بیمهاي هاي کامل بیمه، معافیت1401از ابتداي ســال  -2

) قانون 7کل کشور و بند (ب) ماده ( 1386) قانون بودجه سال 14، بند (ض) تبصره (1388دار (کددار) مصوب بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه قالیبافان،
شــدگان قرار دهک اول درآمدي اســت. در مورد بیمه 4کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در  ها منوط به ارزیابی آزمون وســع توســط وزارت تعاون،انههدفمند کردن یار

سه (گرفته در دهک صد از معافیت بیمه3هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهک  سر و دهک) در شمول ماي موجود ک شت و باالتر م اي هاي بیمهعافیتهاي ه
 نخواهند بود.

 رسد.ت وزیران میأنامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیآیین
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ها از جمله اموال منقول و موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران "هما" با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی -ز
  گردد.وق بازنشستگی کشوري منتقل میغیرمنقول ، سهام ، امتیازات، موجودي، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صند

بگیر شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران "هما" در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی اعتبارات الزم براي پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمري و وظیفه -1
 گردد. کشوري پیش بینی و لحاظ می

هاي شاغلین ، بازنشستگان و مستمري بگیران را ظرف مدت سه ماه بعد از ابالغ این ها و پروندهظف است کلیه داراییشرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مو -2
 قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوري نماید.

 
 تولید و بهره وري – 18تبصره 

 
 بنیان و پیشران، صندوقبر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه هاي دانش به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وري و توسعه سرمایه گذاري ها -الف

 صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 31کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با 
 دولتی ه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استان ها از حقوقمنابع این صندوق و واحدهاي استانی آن از محل ردیف ها و جداول قانون بودج

از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه  )%20معادن، مازاد درآمدهاي استانی و بیست درصد (
 گردد. هاي بالعوض بخش غیر دولتی تامین میها) بعنوان کمک و کمکعدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازي یارانهیافته و تحقق پیشرفت و 

هاي تگاهي دسهاهاي فنی و اعتباري براي حمایت و پشتیبانی از برنامهکمک و شده، یارانه نرخ سود تسهیالت اداره وجوه قالب منابع تجهیز شده صندوق در بخش ملی در
 هاي اجرایی مکلف به تعیین سهم هر استان هستند.  یابد. دستگاهاجرایی ملی اختصاص می

هاي تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت هاي تولید و همچنین به صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیالت و کمک هاي فنی و منابع تجهیز شده صندوق
و  صرف حمایت از تولید و اشتغال بانکیها و موسسات اعتباري غیردولتی، منابع داخلی بانکا منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهاي عمومی غیراعتباري در ترکیب ب

 و ریزيبرنامه ايشور آنها، حسن اجراي بر نظارت تصویب طرح هاي (پروژه هاي) در سطح استان و هاي اقتصادي و کسب و کارها رقابت پذیر می شود. مرجعفعالیت
 .باشدمی استان توسعه
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کار و رفاه اجتماعی،  نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون،آیین
 رسد. وزیران میت أوزارت ورزش و جوانان و معاونت امور مناطق محروم تهیه و به تصویب هی

  
  -ب
)  83شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل (هاي اجرایی ملی/ استانداران اجازه داده میبه روساي دستگاه-1

اجرایی  نامهز تایید کارگروه هاي ملی و استانی واگذاري اموال (اعضاي آن در آیینهاي استانی را پس اها و موسسات تابعه/ دستگاهقانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه
در  زایده عمومیشود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا از طریق متعیین می

) با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاري 17/10/1382با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
 مناقصات به نحوي که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري کل کشور واریز نمایند. 

پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داري کل کشور توسط دستگاههاي اجرایی ملی صرف حمایت از طرح ها و پروژه هاي مرتبط با رشد و معادل وجوه واریزي به صندوق 
 گیرد. ) شده و وجوه واریزي دستگاه هاي استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می18تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(

تحت پوشش آن، وجوه واریزي به خزانه داري کل کشور قابل واریز  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیدر صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 
 داري کل کشور است.به حساب صندوق شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري نزد خزانه

له به ردیف درآمد عمومی وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیر منقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاص-2
 ) این قانون نزد خزانه داري کل کشور است. 5مربوطه در جدول شماره (

منقول ثبت نشده توسط دستگاههاي اجرائی در م توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرقانون برنامه شش 10در اجراي بند (پ) ماده -3
الذکر به نام دولت جمهوري اسالمی ایران، موظف به فروش سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصالح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق

با استفاده از ظرفیت بخش نها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داري کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواري، بازدید میدانی آ
 هاي مردمی است.دولتی و گزارشغیر

 نیروهاي مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
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 فندمکل ملی) توسعه صندوق محل منابع (برداشتی از عشایري و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت موضوع قانون عامل موسسات و هابانک -ج
بر اساس ابالغ ) مزبور قانون اجرایی نامهآیین 13 ماده موضوع( تسهیالت مالی تامین دوره رعایت با را مزبور قانون موضوع تلفیقی تسهیالت بازپرداخت از حاصل منابع

 بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به بند این اجرایی دستورالعمل. نمایند هدف مناطق در زاییاشتغال هايطرح به تسهیالت اعطاي صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرف
 ابالغ از پس ماهیک مدت ریاست جمهوري ظرف نت توسعه روستاییمعاو اجتماعی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و رفاه و کار تعاون، وزارت همکاري با و کشور

 .گرددمی ابالغ اجرا براي و تهیه قانون، این
 
) قانون برنامه 46سهم بخش هاي مختلف اقتصادي از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی براي تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده ( 1401در سال   -د

 به تصویب شوراي پول و اعتبار می رسد.  ششم توسعه و بر اساس شاخص هایی که تا یک ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود
 

) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت هاي دولتی و همچنین اموال 300,000,000,000,000به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد ( -هـ
) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیالت حمایت از تولید 3مذکور موظفند سه ( منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک هاي دولتی نماید. بانک هاي

 و اشتغال اختصاص دهند.
 

سازمان هاشرکتبه  -و  سعهو  شاورزي و اطالعات يارتباطات و فناور يهاتابعه وزارتخانه ايهاي تو صنعت، معدن و تجارت، جهاد ک  دییبا تأ شودینفت اجازه داده م، 
صادرات کاال تولید، تحقق رشد و  يهادر برنامه يگذارهیسرماکمک به  يبرارا خود  یاز منابع داخل الی) ر10,000,000,000,000( اردیلیمده هزار تا مبلغ وطه مرب ریوز

، کمک هاي فنی و اعتباري و پرداخت  شدهبه صورت وجوه اداره یو تعاون یوصخص يهابخش توسط  ياتوسعه(پروژه) هاي از ساخت داخل و طرح تیو خدمات، حما
سودمابه صاص دهند.  التفاوت نرخ  صواجرایی این بند م نامهنییآاخت سازوکار ت سط  تیو چارچوب قرارداد عامل تیحما زانیطرحها، م بیشتمل بر  سازمان برنامه و تو

 . رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیتهمذکور  يهاوزارتخانهبا همکاري بودجه کشور 
 .دگردیم زیوار ربطیحساب شرکت ذسال به انی) در پابابت تعهدات (مسدود نشده استفاده نشدهوجوه و مانده  یاقساط وصول
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 ) قانون برنامه ششم توسعه:5) و (3شده در مواد (بینیهاي پیشوري در دستگاههاي اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامهمنظور ارتقاي بهرهبه -ز
سال 5دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( -1 ستقرار چرخه مدیریت و برنامه 1401) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند تا پایان خردادماه  هاي عملیاتی خود براي ا

صهاي بهره شاخ سازمان ملی بهرهارتقاي  ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تایید  ستگاههاي اوري در  سانند. د ا هاي متبادله بجرائی مکلفند در موافقتنامهوري بر
ضوع را در برنامه شور، اعتبارات الزم به این مو سهپیش» وريارتقاي بهره«اي با عنوان سازمان برنامه و بودجه ک صیص اعتبار  ه ماهه این برنامه منوط ببینی نمایند. تخ

 خیرالذکر است.اکشور و سازمان ملی بهره وري و تأیید عملکرد از سوي سازمان  ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه
ست موظفند اعتبارات مورد نیاز اج -2 صریح نام ا ستلزم ذکر نام و یا ت شمول قانون بر آنها م ستگاههایی که  شرکتها و د شرکتهاي دولتی و  ارتقاء  هايراي برنامهکلیه 

ستقل پیشبهره صورت م سایر مراجع قانونی ذي بینیوري را به  صویب مجامع عمومی و یا  ساالنه به ت سانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه و در قالب بودجه  ربط بر
 1400وري ســال خیرالذکر موظف اســت گزارش ارزیابی وضــعیت بهرها برنامه و بودجه کشــور و ســازمان ملی بهره وري ارائه کنند. ســازمان به ســازمان 1401ســال 

در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامی کشور قرار دهد. بر تحقق این بند و اهداف و  1401ماه سال هاي دولتی را تا پایان شهریورکتشر
 نمایند.  ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائهیافته را براي شششده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبینیشاخصهاي پیش

) 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (84مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت
صوب 241و ماده ( سمتی از قانون تجارت م صالح ق صالحات و الحاقات بعدي 24/12/1347) الیحه قانونی ا سازمان با ا ساس نتایج گزارش مزبور و تأیید  هاي صرفاً برا

 برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور قابل اقدام است.
 رسد.هاي اداري و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانآیین

 
شــوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصــادي با حفظ شــخصــیت حقوقی مســتقل و با رعایت ضــوابط و مقررات زیر نظر رییس جمهور اداره  دبیرخانه 1401از ســال  –ح 
 شود. می
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 بودجه  -19تبصره 

 
شفافبه منظور ارتقاء بهره -الف سازمان برنامه و وري خدمات عمومی،  ستگاههاي اجرایی،  سخگویی د سئولیت پذیري و پا ست تا پانزده سازي، م شور موظف ا بودجه ک

 اید.اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههاي اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص هاي ارزیابی عملکرد اقدام نم

صیص اعتبارات با رعایت ماده ( ساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه ه30تخ ستگاه اجرایی تعیین ) قانون برنامه و بودجه بر ا صولی د سب با میزان منابع و ا و متنا
 گردد.می

ی در روي مازاد و میزان جابجاینامه اجرایی این بند شامل چارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیري از برنامه ها، نحوه بکار گیري نیآیین
 رسد.ت وزیران میأپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیها با اعتبارات به منظور تحقق برنامه

 
با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه  1401در قانون بودجه سال  102530شده در ردیف بینیمازاد درآمدهاي اختصاصی دستگاههاي اجرائی در سقف رقم پیش -ب

 کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
 

  -ج
ز اینکه از محل منابع بودجه عمومی اي و مالی اعم اهاي سرمایهاي و تملک داراییدر راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه -1

سط خزانه سال مالی تو شد و تا پایان  شده با صی تأمین  صا ستگاههاي ذي داري کلیا اخت سابهاي مربوطه د شور به ح سال ک شد، تا پایان همان  ربط واریز گردیده با
صرفمی شد. مانده وجوه م سال بعد منتقل و تا پایان مهلتبا سال، به  شده پایان  صالح مواد (یینهاي تعن شور 64) و (63شده در قانون ا سبات عمومی ک ) قانون محا

 درج خواهد شد. 1402قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال  15/12/1379مصوب 
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ضوع مواد ( -2 ساب دریافت و پرداخت نهائی مو صورتح شت) قا100) و (99)، (95آخرین مهلت تهیه و ارائه  شور تا پایان اردیبه سبات عمومی ک سال بعد نون محا ماه 
ضوع ماده ( شرکتهاي دولتی مو صورتهاي مالی  سال  ست. ار سب مورد، حداکثر تا پایان ) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت98ا مدیره یا هیأت عامل ح

 اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.
صادي و -3 سال  وزارت امور اقت ساب عملکرد بودجه  صورتح ضوع ماده ( کل 1401دارایی،  شور، مو شور را حداکثر تا پایان مردادماه 103ک سبات عمومی ک ) قانون محا

 کند.ربط ارسال میسال بعد به مبادي ذي
 
سایی کامل درآمدها، هزینه -د شنا سبت به  شمول، مکلفند ن ستگاههاي اجرائی م سابداري بخش عمومی هاي خوها و بدهیها، دارایید ستانداردها و نظام ح ساس ا د برا

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 26) ماده (1اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهاي مالی موضوع بند (
 با اصالحات و الحاقات بعدي است. 11/11/1361) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 2)، در اجراي ماده (2(
 

ـــ تگاه هاي به منظور هوشمند سازي ، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاري دس -هـ
هاي دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی براي هدربخش عمومی به عنوان یکی از پروژ نظام یکپارچه مدیریت مالیاجرایی ذي ربط نسبت به ایجاد 

 نیروهاي مسلح و انرژي اتمی الزامی است.
ستاندارد شناسهنامه اجرایی این بند مشتمل بر فرایند اصالح طبقهآیین  ، نحوه هاي اجراییاي، گردش کار و وظایف دستگاهگذاري اقالم بودجهبندي بودجه، ارائه نظام ا

رونیکی نه اسناد مالی الکتتخصیص اعتبار به دستگاه هاي اجرایی در قالب اسناد اعتباري الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهایی، الزامات پذیرش نمو
و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي این نظام به پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشــور با همکاري وزارت امور اقتصــادي

 (شوراي اجرایی فناوري اطالعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جمله تمامی اقدامات از انجام قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی / ذیحسابان موظف به  29می (موضوع ماده هاي اجرائی بخش عمودستگاهروساي کلیه 
  .سامانه هاي مربوطه هستنددر مطابق با آین نامه اجرایی مذکور  اطالعات ذینفعان نهایی ها وو برخط تراکنش اسناد مثبته ثبت
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سال  -و ضوع ماده ( 1401در  ستگاه هاي اجرایی مو س29د ساب هاي فرعی خود تا پایان فروردین ماه ه سدود نمودن ح سعه موظف به م شم تو ش تند. ) قانون برنامه 
صرفا با م ستگاه هاي اجرایی فوق الذکر  ساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در د ساب و ح ساب هاي فرعی (تنخواه گردان عاملین ذیح جوز خزانه داري کل افتتاح ح

در سایر بانک هاي غیر دولتی و موسسات کشور نزد بانک هاي دولتی صورت می گیرد. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاه هاي اجرایی در ارتباط با اجراي این بند 
 اعتباري غیربانکی ممنوع است.

 
هاي اجرایی داراي اعتبار از محل مصارف عمومی دولت از جمله صندوق هاي بازنشستگی کشوري به منظور اجراي تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه -ز

 و لشکري، به دولت اجازه داده می شود : 
د اشخاص ز تاییاز طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازي صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه هاي اجرایی و صرفا پس ا -1

 د. ) این قانون اقدام نمای1توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (
شمول واگذاري -2 شرکتهاي دولتی در بنگاههاي م شرکه متعلق به دولت و  سهم ال سهام و  سبت به واگذاري  صادي و دارایی ن ستگاه هاي  از طریق وزارت امور اقت به د

 اقدام نماید. 310502و  310501الذکر در سقف منابع ردیف درآمدي اجرایی فوق
هاي رنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانهنامه اجرایی این بند توسط سازمان بآیین
 رسد.ت وزیران میأربط تهیه و به تصویب هیذي

 
زن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح ) از اعتبارات قانون استفاده متوا%20درصد (ریزي توسعه استان مجاز است تا بیست شوراي برنامه -ح

برخوردار زدایی سپاه در مناطق کممناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت را از طریق سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزي جهاد سازندگی و محرومیت
 استان هزینه نماید.

 
هاي دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به ) قانون برنامه ششم توسعه شرکت106هاي توسعه و بند (پ) ماده (حکام دائمی برنامه) قانون ا58در اجراي ماده ( -ط

شماره ( ست  شمول قانون بر آن) و 3دولت مندرج در پیو ستشرکتهاي دولتی که  صریح نام ا ستلزم ذکر یا ت ستند حداکثر یک ها م صد ملزم ه صارف خود  )%1( در از م
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اي هاي سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%1) این قانون نیز حداکثر یک درصد (7هاي اجرایی داراي اعتبار در جدول شماره (اي)، دستگاههاي سرمایهها و هزینه(هزینه
هاي حیاتی، حســاس و مهم خود هزینه نمایند. ســازمان پدافند ختابالغی خود را براســاس اعالم ســازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرســا

 غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است. 
 د.دستگاه هاي اجرایی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه هاي خود هستن

 
 منابع انسانی دولت  -20تبصره 

 
  -الف 

  جرائیا مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایاي مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههاي انضباط انسانی و کارکنان دولت و ایجاد نیروي ساماندهی منظوربه -1
شرکتهاي دولتی که شمول ) این قانون ذکر شده است شامل 3که نام آنها در پیوست شماره (از جمله کلیه شرکتهاي دولتی  توسعه ششم برنامه ) قانون29( ماده موضوع

ستقانون بر آن صریح نام ا ستلزم ذکر یا ت صرفاً ها م سامانه یکپارچه نظام اداري (کارمند ایران) و به ذي ،  شده در  ساس اطالعات ثبت  سامانه برا ضوع  نفع نهائی (مو
 گیرد. عمومی) انجام می بخش در یکپارچه مدیریت مالی

 کند.کارگیري اشخاص ایجاد نمیگونه حقی براي استخدام و بهدرج اطالعات در سامانه یکپارچه نظام اداري (کارمند ایران) هیچ
سازمانآیین شنهاد  شور و ادارينامه اجرائی این جزء به پی صادي و  و هاي برنامه و بودجه ک شور و وزارت امور اقت ستخدامی ک صویب هیأت به و شوددارایی تهیه میا ت

 رسد.وزیران می
 له است.ثبت اطالعات براي دستگاه هاي زیر مجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌ

تعزیري درجه سه تا پنج هاي حساب/مدیر امورمالی و باالترین مقام اجرائی، مسئول اجراي این موضوع است و در صورت استنکاف از اجراي آن به یکی از مجازاتذي-2
 شود.) قانون مجازات اسالمی محکوم می19موضوع ماده (

ضوع جزء (-3 سانی مو صنایع نظامی، نیروهاي1چگونگی ثبت اطالعات نیروي ان شرکت هاي  سلح  و  شتیبانی نیروهاي م صوص وزارت دفاع و پ سلح، ) این بند در خ  م
ضائیه، اطالعات، حفاظت اطالعات قوه وزارت شوراي سازمان ق شرکت هاي آن و دبیرخانه  شکیل 3عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (انرژي اتمی ایران و  ) قانون ت
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ن ) ماه پس از ابالغ این قانو2هاي مستقلی که  حداکثر تا دو (نامهشده در شیوهسازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین
 گردد. شود، تعیین میاستخدامی کشور با همکاري دستگاههاي اجرائی مذکور تدوین می و هاي برنامه و بودجه کشور و اداريتوسط سازمان

 

ها مستلزم ذکر یا نها و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آاز جمله کلیه دستگاه توسعه ششم برنامه ) قانون29( ماده موضوع اجرائی تمام اختیارات دستگاههاي -ب

 1401 باشــند ، در خصــوص اســتخدام و به کارگیري نیروي انســانی در ســالهاي اجرایی که داراي مقررات خاص اداري و اســتخدامی میو دســتگاه تصــریح نام اســت
بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامی  صرفاً مذکور، اجرائی شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در تمام دستگاههاياالجراء میموقوف
 بینی بار مالی در قانون است. تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش اخذ کشور و

 
سمی،  -ج ست نیروهاي ر شور مجاز ا ستخدامی ک سازمان اداري و ا سانی و جلوگیري از افزایش اندازه دولت،  ثابت و پیمانی مازاد به منظور باالبردن بهره وري نیروي ان

ستگاه ستانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو هاد ستانی و بین ا ستگاهی، درون ا صورت بین د ستگاي اجرایی را به  شمول ماده (هاهد ) قانون خدمات 5ي اجرایی م
 ، ثبت کنند.کندیمي که سازمان اداري و استخدامی به این منظور ایجاد اسامانهکشوري موظفند فهرست اسامی نیروهاي مازاد خود را در 

شاغل،  شغل و  صالحیت  سازي براي افرهابرنامهمرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به  سازي و به صورت  کندیماد مازاد و آماده به خدمت را برگزار ي توانمند تا در 
 ي الزم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.هایستگیشاکسب 

 رسازمان اداري و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروي متناسب در سامانه مذکو دییتأبراي جذب و بکارگیري نیروي جدید، منوط به  هادستگاههرگونه درخواست 
 .شودیمابالغ  هادستگاهاست. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداري و استخدامی کشور تهیه و به 

 
 :  1401به منظور پایدارسازي منابع صندوق هاي بازنشستگی، از  ابتداي سال  -د
 ،ريکشواعم از بازنشستگی معتبر در تمامی صندوق هاي  سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن داراي حداقل مدرك کارشناسی -1

 ) سال افزایش می یابد.2، سازمان تامین اجتماعی ، دو (لشکري
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) سال افزایش می یابد. احکام 2حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو ( -2
 براي بازنشستگی از این حکم مستثنی است. ئتهاي رسیدگی به تخلفات اداريقطعی هی

، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال لشکري ،کشورياعم از بازنشستگی محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق هاي  -3
 خواهد بود.

 
ـــ  بیتصوو به شودمی تهیهاین قانون  ابالغماه پس از سهحداکثر ظرف بینی نشده است در مواردي که مدت خاصی پیشقانون  ینا یازاجرائی مورد ن هاينامهآیین -هـ

 رسد.می یرانهیأت وز
 
 است. 1401 قانون مربوط به سال احکام مندرج در ایناجراي  -و



 

 
 دومقسمت 

 جداول کالن
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مصارفمنابع

جدول شماره 1 - خالصه بودجه كل كشور در سال 1401

مبالغ به میلیون ريال

6,644,089,997 9,651,850,000درآمدها هزینه ها

4,084,450,004

2,991,459,999 واگذاری دارایی های مالی

2,518,150,000 تملک دارایی های سرمایه ای

1,550,000,000 تملک دارایی های مالی

13,720,000,000 13,720,000,000جمع منابع عمومی دولت جمع مصارف عمومی دولت

1,332,396,113

درآمد های اختصاصی دولت

1,143,145,073 از محل درآمد های اختصاصی دولت - هزینه ای

189,251,040 از محل درآمد های اختصاصی دولت - سرمایه ای

15,052,396,113 15,052,396,113منابع بودجه عمومی دولت مصارف بودجه عمومی دولت

22,314,079,318 22,314,079,318منابع شركتهای دولتی،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها مصارف شركتهای دولتی،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

واگذاری دارایی های سرمایه ای

37,366,475,431 37,366,475,431جمع جمع

1,055,770,803 1,055,770,803كسر می شود ارقامی كه دوبار منظور شده است كسر می شود ارقامی كه دوبار منظور شده است

36,310,704,628 36,310,704,628منابع بودجه كل كشور مصارف بودجه كل كشور



بخش اول : درآمد هاي مالیاتی

بخش دوم : درآمد هاي حاصل از مالکیت دولت

بخش سوم : درآمد هاي حاصل از مالکیت دولت

بخش چهارم : درآمد هاي حاصل از فروش کاال و خدمات

بخش پنجم : درآمد هاي حاصل از جرايم و خسارات

بخش ششم : درآمد هاي متفرقه

هزينه ها

درآمدها

فصل اول : جبران خدمت کارکنان

فصل دوم : استفاده از کاال ها و خدمات

فصل سوم : هزينه هاي اموال و دارايی

فصل چهارم : يارانه

فصل پنجم : کمک هاي بالعوض

فصل ششم : رفاه اجتماعی

تراز عملیاتی

جدول شماره 2 - خالصه درآمدها و هزينه هاي دولت در سال 1401
مبالغ به میلیون ريال
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بخش اول : درآمد های مالیاتی

0 بخش دوم : درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

866,423,000 بخش سوم : درآمد های حاصل از مالکیت دولت

182,622,950 بخش چهارم : درآمد های حاصل از فروش کاال و خدمات

103,209,000 بخش پنجم : درآمد های حاصل از جرايم و خسارات

224,172,047 بخش ششم : درآمد های متفرقه

9,651,850,000 هزينه ها

6,644,089,997 درآمدها

2,794,466,273 فصل اول : جبران خدمت کارکنان

601,133,889 فصل دوم : استفاده از کاال ها و خدمات

493,023,076 فصل سوم : هزينه های اموال و دارايی

75,127,420 فصل چهارم : يارانه

217,174,837 فصل پنجم : کمک های بالعوض

3,291,835,543 فصل ششم : رفاه اجتماعی

-3,007,760,003 تراز عملیاتی

5,267,663,000

2,179,088,962 فصل هفتم : ساير هزينه ها



جدول شماره 3 - خالصه واگذاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال 1401

مبالغ به ميليون ريال
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4,084,450,004واگذاري دارايي هاي سرمايه اي

بند اول : منبع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي

بند دوم : منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول

بند سوم : منابع حاصل از واگذاري طرح تملك دارائي هاي سرمايه اي

تملك دارايي هاي سرمايه اي

فصل اول : ساختمان و ساير مستحدثات

فصل دوم : ماشين آالت و تجهيزات

فصل سوم : ساير داراييهاي ثابت

فصل چهارم : استفاده از موجودي انبار

فصل پنجم : اقالم گرانبها

فصل ششم : زمين

فصل هفتم : ساير دارائيهاي توليد نشده

خالص دارايي هاي سرمايه اي

3,818,450,002

261,000,002

5,000,000

2,518,150,000

2,003,652,459

337,487,902

1,877,617

51,857

90,800

8,627,919

166,361,446

1,566,300,004



جدول شماره 4 - خالصه واگذاري و تملك دارايي هاي مالي در سال 1401
مبالغ به ميليون ريال
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واگذاري دارايي هاي مالي

880,000,001بند اول : منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسالمي

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

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

15,614,725بند چهارم : منابع حاصل از دريافت اصل وامها

710,000,000بند پنجم : منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي

10,785,272بند ششم : منابع حاصل از برگشتي سالهاي قبل

1,373,560,000بند هفتم : منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي

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

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

1,550,000,000تملك دارايي هاي مالي

48,930,000اعتبارات موضوع واگذاري سهام

1,282,969,000باز پرداخت اصل اوراق مالي

3,411,000بازپرداخت اصل تسهيالت بانكي

5,060,000تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل

209,630,000بازپرداخت اصل وامهاي خارجي و تعهدات

0واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

0سرمايه گذاري ، كمك هاي فرهنگي و اقتصادي بين المللي

1,441,459,999خالص دارايي هاي مالي

2,991,459,999
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جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1401

مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

7,910,286,110 4,363,629,335 3,546,656,775 1,266,196,113 21,425,000 1,244,771,113 6,644,089,997 4,342,204,335 2,301,885,662 قسمت اول: درآمدها 100000

5,324,496,878 4,192,770,135 1,131,726,743 56,833,878 0 56,833,878 5,267,663,000 4,192,770,135 1,074,892,865 بخش اول: درآمدهاي مالياتي 110000

1,347,945,525 1,120,884,135 227,061,390 11,668,526 0 11,668,526 1,336,276,999 1,120,884,135 215,392,864 بند اول: ماليات اشخاص حقوقي 110100

116,092,864 0 116,092,864 0 0 0 116,092,864 0 116,092,864 ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي - وصول ماهانه يك دوازدهم رقم 110102

75,000,000 0 75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 75,000,000 ماليات عملكرد شركتهاي دولتي 110103

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

1,132,307,207 1,120,884,135 11,423,072 11,423,072 0 11,423,072 1,120,884,135 1,120,884,135 0 ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي 110105

909,091 0 909,091 9,091 0 9,091 900,000 0 900,000 ماليات شركت هاو موسسات وابسته به آستان قدس رضوي(جمعي-خرجي) 110111

8,484,848 0 8,484,848 84,848 0 84,848 8,400,000 0 8,400,000 ماليات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) 110112

850,585,857 840,100,000 10,485,857 8,485,857 0 8,485,857 842,100,000 840,100,000 2,000,000 بند دوم: ماليات بر درآمدها 110200

245,454,545 243,000,000 2,454,545 2,454,545 0 2,454,545 243,000,000 243,000,000 0 ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي 110201

236,363,636 234,000,000 2,363,636 2,363,636 0 2,363,636 234,000,000 234,000,000 0 ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي 110202

338,383,838 335,000,000 3,383,838 3,383,838 0 3,383,838 335,000,000 335,000,000 0 ماليات مشاغل 110203

28,282,828 28,000,000 282,828 282,828 0 282,828 28,000,000 28,000,000 0 ماليات مستغالت 110204

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

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

277,949,495 255,170,000 22,779,495 2,779,495 0 2,779,495 275,170,000 255,170,000 20,000,000 بند سوم: ماليات بر ثروت 110300

14,306,061 14,163,000 143,061 143,061 0 143,061 14,163,000 14,163,000 0 ماليات بر ارث 110301
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جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1401

مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

252,525 250,000 2,525 2,525 0 2,525 250,000 250,000 0 مالياتهاي اتفاقي 110302

15,852,525 15,694,000 158,525 158,525 0 158,525 15,694,000 15,694,000 0 ماليات نقل و انتقال سرقفلي 110303

104,205,051 103,163,000 1,042,051 1,042,051 0 1,042,051 103,163,000 103,163,000 0 ماليات نقل و انتقال سهام 110304

40,323,232 39,920,000 403,232 403,232 0 403,232 39,920,000 39,920,000 0 ماليات نقل و انتقاالت امالك 110305

25,232,323 24,980,000 252,323 252,323 0 252,323 24,980,000 24,980,000 0 حق تمبر و اوراق بهادار 110306

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

50,505,051 50,000,000 505,051 505,051 0 505,051 50,000,000 50,000,000 0 ماليات بر انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي گران قيمت 110308

20,202,020 0 20,202,020 202,020 0 202,020 20,000,000 0 20,000,000 درآمد حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه 110309

796,400,000 0 796,400,000 18,900,000 0 18,900,000 777,500,000 0 777,500,000 بند چهارم: ماليات بر واردات 110400

728,280,000 0 728,280,000 14,280,000 0 14,280,000 714,000,000 0 714,000,000 حقوق ورودي ساير كاالها (موضوع بند ب ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي )1 110401

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي ( جمعي - خرجي )1 110403

3,400,000 0 3,400,000 3,400,000 0 3,400,000 0 0 0 يك درصد عوارض بر واردات 110405

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

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

2,051,616,001 1,976,616,000 75,000,001 15,000,000 0 15,000,000 2,036,616,001 1,976,616,000 60,000,001 بند پنجم: ماليات بر كاالها و خدمات 110500

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 0 60,000,000 ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي-ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد قيمت مصوب فروش 110501

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

15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 15,000,000 0 عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور  110504
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جدول شماره 5 - درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي بر حسب قسمت ، بخش ، بند ، اجزا در سال1401

مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 سازمان امور مالياتي- موضوع درآمد جزء(1) ماده(55) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 110505

23,096,000 23,096,000 0 0 0 0 23,096,000 23,096,000 0
ماليات بر فروش سيگار - بر اساس الزم االجرا نبودن قانون ممنوعيت ورود برخي از كاالهاي غير ضرور مصوب

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

39,000,000 39,000,000 0 0 0 0 39,000,000 39,000,000 0 ماليات بر نقل و انتقاالت اتومبيل 110507

22,000,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000 22,000,000 0 ماليات شماره گذاري خودرو 110508

1,494,000,000 1,494,000,000 0 0 0 0 1,494,000,000 1,494,000,000 0 ماليات بر ارزش افزوده 110512

373,500,000 373,500,000 0 0 0 0 373,500,000 373,500,000 0
درآمد حاصل از يك درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم

بخشي از مقررات مالي دولت (2)1
110513

10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 درآمد حاصل از رسيدگي قطعي پروندههاي موديان ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند "ب" تبصره (6) 110516

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پارك هاي علم و فناوري 110517

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 بخش دوم: درآمدهاي ناشي از كمكهاي اجتماعي 120000

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 بند اول: حق بيمه 120100

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد 120102

954,399,000 3,477,000 950,922,000 87,976,000 3,240,000 84,736,000 866,423,000 237,000 866,186,000 بخش سوم: درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 130000

260,200,000 0 260,200,000 0 0 0 260,200,000 0 260,200,000 بند اول: سود سهام شركتهاي دولتي 130100

246,456,912 0 246,456,912 0 0 0 246,456,912 0 246,456,912 سود سهام ابرازي (50 درصد سود ويژه و سود سهام شركت نفت - علي الحساب سال جاري) كليه شركتهاي دولتي 130101

13,733,088 0 13,733,088 0 0 0 13,733,088 0 13,733,088 سود سهام معوقه شركتهاي دولتي 130105

10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000 سود سهام شركتهاي با سهم دولتي كمتر از پنجاه درصد 130108

6,357,000 3,477,000 2,880,000 4,276,000 3,240,000 1,036,000 2,081,000 237,000 1,844,000 بند سوم: درآمدهاي حاصل از اجاره 130300

6,357,000 3,477,000 2,880,000 4,276,000 3,240,000 1,036,000 2,081,000 237,000 1,844,000
درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي ( از جمله امكانات ، اماكن و فضاهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري و

ورزشي كليه دستگاه هاي اجرائي)1
130301
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

687,842,000 0 687,842,000 83,700,000 0 83,700,000 604,142,000 0 604,142,000 بند چهارم: ساير درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 130400

116,000,000 0 116,000,000 0 0 0 116,000,000 0 116,000,000
درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات - حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام

تعهدات
130404

400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور (موضوع قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد)1 130405

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 400,000,000 0 400,000,000 درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن 130408

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

1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 درآمد حاصل از حق السهم سازمان 130414

90,000 0 90,000 0 0 0 90,000 0 90,000 درآمد حاصل از فعاليتهاي نظام تأئيد صالحيت 130415

800,000 0 800,000 0 0 0 800,000 0 800,000
درآمد حاصل از بهره مالكانه و حق بهره برداري طرح هاي منابع طبيعي و انتفاع و تغيير نمايندگي اراضي ملي و

دولتي
130416

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

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

عالي فضاي مجازي
130420

3,850,000 0 3,850,000 0 0 0 3,850,000 0 3,850,000 درآمدوزارت صنعت ، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزيع محصوالت دخاني 130421

1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت (هولوگرام) حامل هاي رقومي(ديجيتال) 130422

80,000,000 0 80,000,000 0 0 0 80,000,000 0 80,000,000 دو درصد هزينه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وبسته به دولت سودده 130425

55,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 55,000,000 0 0 0
درآمد ناشي از ده درصد وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها موضوع ماده 46 الحاق 2 - اجراي

طرح تحول سالمت
130428

28,700,000 0 28,700,000 28,700,000 0 28,700,000 0 0 0 درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها براي اجراي قانون حمايت از معلولين 130429

894,914,085 68,289,200 826,624,885 712,291,135 16,385,000 695,906,135 182,622,950 51,904,200 130,718,750 بخش چهارم: درآمدهاي حاصل از فروش كاالها و خدمات 140000

835,212,885 68,219,200 766,993,685 655,034,635 16,380,000 638,654,635 180,178,250 51,839,200 128,339,050 بنداول: درآمدهاي حاصل از خدمات 140100

70,985,000 2,800,000 68,185,000 0 0 0 70,985,000 2,800,000 68,185,000 درآمد حاصل از خدمات قضايي 140101
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

53,074,279 7,200 53,067,079 49,026,279 0 49,026,279 4,048,000 7,200 4,040,800 درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي 140103

473,951,334 4,200,000 469,751,334 472,151,334 4,200,000 467,951,334 1,800,000 0 1,800,000 درآمد حاصل از خدمات بهداشتي - درماني 140104

5,555,000 210,000 5,345,000 4,155,000 0 4,155,000 1,400,000 210,000 1,190,000 درآمد حاصل از خدمات كشاورزي، صنعتي و معدني ،اكتشافي و حق فني استعالمات تطبيق اراضي 140105

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

30,767,282 0 30,767,282 30,767,282 0 30,767,282 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات پژوهشي و تحقيقاتي 140107

654,400 100,000 554,400 551,400 0 551,400 103,000 100,000 3,000 درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي 140108

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

1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0
درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمديد گواهينامه ،اجازه نامه و پروانه بهره برداري هوايي و ارائه خدمات نظارت بر

ايمني مسافر در پروازها"درچارچوب مجوزهاي قانوني"
140110

23,091,500 13,250,000 9,841,500 9,650,000 0 9,650,000 13,441,500 13,250,000 191,500 درآمد حاصل از خدمات ثبتي 140111

2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000 0 درآمد حاصل از خدمات گمركي 140112

8,200,000 8,200,000 0 0 0 0 8,200,000 8,200,000 0 درآمد حاصل از صدور ،تعويض و تمديد گذرنامه 140113

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پالك خودرو و موتور سيكلت 140114

230,000 230,000 0 0 0 0 230,000 230,000 0
درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي ( معادل وجوه واريزي در هر

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

4,800,000 0 4,800,000 0 0 0 4,800,000 0 4,800,000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي (به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي) 140116

830,000 830,000 0 830,000 830,000 0 0 0 0 درآمد حاصل از هنرستانهاي فني و حرفه اي 140117

4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 درآمد حاصل از بند 3 ماده 13 و مواد 16 و 18 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش 140118

750,000 750,000 0 0 0 0 750,000 750,000 0 درآمد موضوع ماده (99) قانون شهرداري ها 140119

38,371,009 1,110,000 37,261,009 35,499,409 350,000 35,149,409 2,871,600 760,000 2,111,600 درآمد حاصل از فروش ساير خدمات 140120
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

1,750,000 0 1,750,000 1,750,000 0 1,750,000 0 0 0
درآمد حاصل از حق الثبت : دارو يا مواد اوليه آن، كارخانه توليد كننده فرآورده هاي آرايشي- بهداشتي - غذايي يا

مواد اوليه، تجهيزات پزشكي - آزمايشگاهي
140121

120,000 0 120,000 0 0 0 120,000 0 120,000 درآمد حاصل از ثبت بين المللي مالكيت صنعتي 140123

32,000 0 32,000 2,000 0 2,000 30,000 0 30,000 درآمد حاصل از تبديل اسناد به ميكرو فيلم و امحا اسناد و مدارك مالي 140124

1,010,150 490,000 520,150 500,000 0 500,000 510,150 490,000 20,150 درآمدحاصل از ورودي موزه ها و محوطه هاي تاريخي و ساير منافع حاصله 140125

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

160,000 0 160,000 0 0 0 160,000 0 160,000 درآمد حاصل از خدمات تجارت الكترونيكي و صدور گواهي الكترونيكي 140142

2,750,000 0 2,750,000 0 0 0 2,750,000 0 2,750,000
درآمد حاصل از كارمزدي معادل هزينه خدمات انجام شده براي موسسات برق و پروانه فعاليت در بخش هاي

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

4,013,000 4,000,000 13,000 4,013,000 4,000,000 13,000 0 0 0 درآمد حاصل از مراكز آموزشي - رفاهي 140145

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000
درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صالحيت

عوامل فني ، اجرائي
140146

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

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

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

450,000 450,000 0 0 0 0 450,000 450,000 0 درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه 140152

200,000 200,000 0 0 0 0 200,000 200,000 0 درآمد حاصل از انگشت نگاري 140154

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

80,000 0 80,000 80,000 0 80,000 0 0 0
درآمد حاصل از خدمات نهضت سوادآموزي شامل كمكهاي بين المللي ، اجاره ساختمانها و ساير خدمات آموزشي ،

پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات
140156

4,600,000 4,600,000 0 0 0 0 4,600,000 4,600,000 0 درآمدهاي حاصل از خدمات انتظامي 140157

40,000 0 40,000 40,000 0 40,000 0 0 0 درآمد حاصل از جذب و استخدام داوطلبان دانشگاه هاي افسري آجا 140158
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

5,843,000 3,000,000 2,843,000 5,843,000 3,000,000 2,843,000 0 0 0

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

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

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

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

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

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

140159

15,000,000 14,992,000 8,000 0 0 0 15,000,000 14,992,000 8,000 درآمد حاصل از خدمات استانداردسازي 140160

50,000 0 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي به استثناي دانش آموزان

فني و حرفه اي و كار و دانش
140161

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

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الكترونيكي 140164

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

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

1,350,000 0 1,350,000 0 0 0 1,350,000 0 1,350,000 درآمد حاصل از افزايش تعرفه پاسخ الكترونيك به استعالمات و اعالم وضعيت امالك از بانك جامع اطالعات 140167

3,018,931 0 3,018,931 3,018,931 0 3,018,931 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات رفاهي دانشجويي 140168

80,000 0 80,000 80,000 0 80,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل ازارائه خدمات به متقاضيان (سازمان انرژي هاي تجديدپذير وبهره وري انرژي برق (ساتبا). 140175

60,000 0 60,000 0 0 0 60,000 0 60,000 درآمد حاصل از حق فني استعالمات 140177

1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به پرونده هاي تائيد صالحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري 140183

3,150,000 0 3,150,000 0 0 0 3,150,000 0 3,150,000 درآمد حاصل از تبليغات ناشي از پخش مسابقات ورزشي موضوع بند(پ)ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه 140184

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

1,600,000 0 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0 1,600,000 درامد حاصل از ارائه خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) 140186
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از رديابي، رهگيري و كنترل اصالت كاالهاي سالمت محور(تي.تي.اي.سي) 140187

30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 درآمد حاصل از سامانه جامع اطالعات مسافرين(اي.پي.آي) 140188

80,000 0 80,000 0 0 0 80,000 0 80,000 درآمد حاصل از سامانه يكپارچه معاينه فني ايران(سيمفا) 140189

250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000
درامد حاصل از تراكنش فرآيندهاي الكترونيكي نسخه نويسي امضاي الكترونيك و اصالت اعضاي سازمان نظام

پزشكي از ارائه دهندگان خدمات
140190

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از اجراي طرح هاي مهار و تنظيم آب هاي مرزي (موضوع بند ز تبصره 8) 140191

59,701,200 70,000 59,631,200 57,256,500 5,000 57,251,500 2,444,700 65,000 2,379,700 بند دوم: درآمدهاي حاصل از فروش كاالها 140200

460,000 50,000 410,000 0 0 0 460,000 50,000 410,000 درآمد حاصل از فروش كاالهاي كشاورزي 140201

561,200 0 561,200 441,500 0 441,500 119,700 0 119,700 درآمد حاصل از چاپ ، توزيع و فروش كتب و نشريات و واگذاري آنها 140203

45,000 15,000 30,000 0 0 0 45,000 15,000 30,000 عوايد داخل پادگاني 140205

56,265,000 5,000 56,260,000 56,265,000 5,000 56,260,000 0 0 0 درآمد حاصل از فروش ساير كاالها 140206

300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد حاصل از فروش و عرضه فعاليتهاي فضائي ، همچنين اعطاي مجوزهاي فضائي 140207

120,000 0 120,000 0 0 0 120,000 0 120,000 درآمد حاصل از صدور ، تعويض و تبديل كارت هاي پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند 140209

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

500,000 0 500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 درآمد حاصل از صدور ، تعويض و تمديد گواهينامه مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه هاي آزاد 140211

1,400,000 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 1,400,000 درآمد حاصل از صادرات دام موضوع بند ص تبصره 6 140212

149,809,000 73,293,000 76,516,000 46,600,000 0 46,600,000 103,209,000 73,293,000 29,916,000 بخش پنجم: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات 150000

149,809,000 73,293,000 76,516,000 46,600,000 0 46,600,000 103,209,000 73,293,000 29,916,000 بند اول: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات 150100

40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي 150101
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

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

15,000 15,000 0 0 0 0 15,000 15,000 0 درآمدهاي حاصل از جرايم و مجازات قانون كار 150103

95,000 95,000 0 0 0 0 95,000 95,000 0 درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات زيست محيطي 150104

1,200,000 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 1,200,000 درآمدهاي حاصل از تخلفات صنفي 150105

535,000 0 535,000 0 0 0 535,000 0 535,000 درآمدهاي حاصل از جرايم و فروش صيدآالت، چوب آالت، ادوات و مواد بازداشتي 150106

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

210,000 0 210,000 0 0 0 210,000 0 210,000 درآمد حاصل از جرايم انصراف تحصيلي 150111

800,000 0 800,000 0 0 0 800,000 0 800,000

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

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

رواديد صادره عذر موجه دارند

150112

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

مصلحت نظام
150113

2,200,000 0 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0 2,200,000 درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشي از اجراي قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 150115

26,668,000 8,000 26,660,000 26,500,000 0 26,500,000 168,000 8,000 160,000 درآمد حاصل از ساير جرائم و خسارات 150120

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 درآمد حاصل از خسارات ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و معادن دولتي در عرصه منابع طبيعي 150121

10,550,000 0 10,550,000 0 0 0 10,550,000 0 10,550,000
درآمد حاصل از خسارات ناشي از اكتشاف و بهره برداري از معادن بخش خصوصي(ماده 17 قانون اصالح قانون

معادن)
150122

30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 درآمد حاصل از جرائم معوق رانندگي 150123

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 8,000,000 درآمد موضوع اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 150126

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000
جرايم ناشي از مصرف گاز و فرآورده هاي نفتي مازاد برالگوي مصرف موضوع ماده (26) قانو اصالح الگوي مصرف

انرژي
150127

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 درآمد موضوع ماده (12)آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها 150129
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

3,200,000 3,050,000 150,000 0 0 0 3,200,000 3,050,000 150,000 درآمد حاصل از اجراي  قانون هواي پاك 150132

20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 20,000 0 درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه هاوخسارات قانون حفاظت، احياءو مديريت تاالبها 150133

5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0 درآمد حاصل از جرايم ماده (21) قانون مديريت پسماند 150134

11,000 0 11,000 0 0 0 11,000 0 11,000 درآمد حاصل از وصول جريمه ها و خسارات مربوط به آلودگي خاك موضوع ماده 25 قانون حفاظت از خاك 150136

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 درامد حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 150137

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0
درآمد حاصل از سود سرمايه گذاري ها ودارايي ها بنيادشهيد و امورايثارگران(موضوع ماده 73 قانون جامع خدمات

رساني به ايثارگران)
150138

556,667,147 25,800,000 530,867,147 332,495,100 1,800,000 330,695,100 224,172,047 24,000,000 200,172,047 بخش ششم: درآمدهاي متفرقه 160000

556,667,147 25,800,000 530,867,147 332,495,100 1,800,000 330,695,100 224,172,047 24,000,000 200,172,047 بند اول: درآمدهاي متفرقه 160100

17,749,994 9,300,000 8,449,994 2,980,100 1,800,000 1,180,100 14,769,894 7,500,000 7,269,894 درآمدهاي متفرقه 160101

100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 درآمد حاصل از فروش پسماندهاي روي شهرك صنعتي سرب و روي زنجان 160102

153,850,000 0 153,850,000 153,850,000 0 153,850,000 0 0 0 درآمدهاي حاصل از قراردادهاي پيمانكاري 160103

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 حق اشتراك برداشت جديد آب موضوع ماده (63)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 160104

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

22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 22,000,000 0 0 0 مازاد درآمدهاي اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي 160106

33,000,000 0 33,000,000 0 0 0 33,000,000 0 33,000,000 درآمد حاصل از موضوع نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي 160108

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 40,000,000 0 40,000,000
درآمد حاصل از موضوع ماده 48 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي(2) و بند ح ماده

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

70,473,000 0 70,473,000 70,473,000 0 70,473,000 0 0 0
پنج درصد از درآمدهاي وصولي ماليات هاي مستقيم و كاال و خدمات منظور در جدول شماره 5 اين قانون مازاد بر

مبلغ 2600هزارميليارد ريال
160110

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000
درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي شركتهاي بيمه اي بابت هزينه در امور منجر به

كاهش تصادفات
160111
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

4,500,000 0 4,500,000 0 0 0 4,500,000 0 4,500,000 درامد حاصل از برداشت آب از آب خوان ها موضوع بند هـ تبصره 8 160112

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

ميزان آلودگي و ارزش گمركي آنها
160113

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

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از وجوه بازگشتي از محل تسهيالت اعطايي به زندانيان 160115

250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 250,000 درآمد حاصل از اجراي قانون ايمني راهها و راه آهن 160116

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

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

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

6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 6,000,000 درآمد حاصل از متقاضيان صدور سند مالكيت مفروز اراضي كشاورزي 160121

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از بدهي شركتهاي پتروشيمي توليدكننده كود اوره 160122

8,000,000 0 8,000,000 4,400,000 0 4,400,000 3,600,000 0 3,600,000 درآمد حاصل از كارمزد ثبت سفارش 160124

110,000 0 110,000 0 0 0 110,000 0 110,000 درآمد موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد وماده 12 قانون نظام جامع دامپروري 160125

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

12,000,000 0 12,000,000 0 0 0 12,000,000 0 12,000,000 درآمد حاصل از 2.5% ارزش فروش هر تن اتيلن توليد داخل 160127

400,000 0 400,000 400,000 0 400,000 0 0 0 درآمد حاصل از نقشه برداري - سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 160128

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

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

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

800,000 0 800,000 0 0 0 800,000 0 800,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزي 160132
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

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

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

300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ 160135

1,800,000 0 1,800,000 0 0 0 1,800,000 0 1,800,000 درآمد حاصل از هزينه تفكيك 160138

400,000 0 400,000 400,000 0 400,000 0 0 0 مازاد درآمد اختصاصي موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي 160141

60,000 0 60,000 0 0 0 60,000 0 60,000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از توليد و واردات وسائط نقليه 160142

300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 درآمد حاصل از يك درصد قيمت بليت هواپيما و كشتي 160143

150,000 0 150,000 0 0 0 150,000 0 150,000 درآمد حاصل از افزايش 4% عوارض واردات كاالها و محصوالت فرهنگي 160145

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از اصالح و افزايش مسيرهاي پروازي موضوع بند"ي" تبصره 10 160146

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

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از مازاد مصالح رودخانه اي 160149

160,000 0 160,000 0 0 0 160,000 0 160,000 درآمد حاصل از اجراي قانون اجازه واگذاري حق دريافت آزاد راه هاي تهران - كرج و كرج - قزوين 160152

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از 20 درصد قيمت هرليتر نفت گاز 160153

6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 6,000,000 درآمد حاصل از افزايش 30ريال به قيمت هر پيامك 160154

350,000 0 350,000 0 0 0 350,000 0 350,000 درآمدحاصل ازدريافت هزينه وقيمت اراضي رفع تداخل شده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد 160156

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

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 درآمد حاصل از خوانش (اسكن) هركاميون توسط دستگاههاي نظارتي (كنترلي) پرتونگاري 160161

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد موضوع تبصره ذيل ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد- جمعي-خرجي 160163
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 6,000,000

درآمد حاصل از اجراي مواد(2) و(4) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399،حداكثر

حق بيمه پايه  هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق ساليانه 1.000.000  ريال كه سهم مالكان به ميزان

ساليانه 240.000 ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض و الباقي حق بيمه برعهده دولت

160166

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

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از اجراي ماده 39 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 160170

50,000 0 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000
درآمد حاصل از پرداختي كارفرمايان جهت تكميل فضاهاي ورزشي كارگران(ماده 78 قانون وصول برخي از

درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين)
160171

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

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

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

200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآمد حاصل از يك درصد عوارض ورود كاال و خدمات مناطق آزاد 160174

48,000,000 0 48,000,000 48,000,000 0 48,000,000 0 0 0
عوارض برق -موضوع ماده (5)قانون حمايت از صنعت برق كشور (سازمان انرژي هاي تجديدپذير وبهره وري انرژي

برق (ساتبا)).
160175

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

15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000
درآمدحاصل از وضع عوارض صادراتي برمواد خام و كاالهاي با ارزش افزوده پائين موضوع ماده 37 قانون رفع موانع

توليد رقابت پذير
160177

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

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

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

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

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

1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000 0 درآمدحاصل از اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (ال.اي.زد) 160183

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 درآمد حاصل از حق مسكن خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح 160184
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

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

واحدمسكوني2000ريال و هر واحدتجاري10000ريال)
160185

1,250,000 0 1,250,000 0 0 0 1,250,000 0 1,250,000 درآمد حاصل از بيمه مصرف كنندگان برق(به ازاي هر واحدمسكوني 1000 ريال و هر واحد تجاري 10000 ريال) 160186

15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 15,000,000 0 درآمد موضوع جزء(5) بند(الف) ماده(43) قانون برنامه ششم توسعه 160187

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

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

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

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

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

سامانه استاندارد سازي فاكتورها و نظارت بر قيمتها (افق)

160192

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از برق مصرفي مازاد بر پروانه بهره برداري چاههاي كشاورزي 160193

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 درآمد حاصل از افزايش تعرفه آب و برق مصرفي كشت برنج خارج از استانهاي گيالن و مازندران 160194

2,000 0 2,000 2,000 0 2,000 0 0 0 درآمد حاصل از عوارض نهادهاي تنظيم گر بخشي 160195

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

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 درآمد حاصل از 20% موجودي و وصولي حساب ذخيره ارزي 160199

4,150,650,004 155,630,000 3,995,020,004 66,200,000 630,000 65,570,000 4,084,450,004 155,000,000 3,929,450,004 قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي سرمايه اي 200000

4,150,650,004 155,630,000 3,995,020,004 66,200,000 630,000 65,570,000 4,084,450,004 155,000,000 3,929,450,004 بخش اول: واگذاري دارائي هاي سرمايه اي 210000

3,818,450,002 0 3,818,450,002 0 0 0 3,818,450,002 0 3,818,450,002 بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي 210100

3,155,420,000 0 3,155,420,000 0 0 0 3,155,420,000 0 3,155,420,000 منابع حاصل از صادرات نفت (تسعير به نرخ اي.تي.اس) 210101

457,000,000 0 457,000,000 0 0 0 457,000,000 0 457,000,000 منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي(تسعير به نرخ اي.تي.اس ) 210102

206,030,000 0 206,030,000 0 0 0 206,030,000 0 206,030,000 سه درصد صادرات نفت خام ، ميعانات گازي و خالص صادرات گازطبيعي ( تسعير به نرخ اي. تي.اس) 210109
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

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

شده (تسعير به نرخ اي.تي.اس)
210112

1 0 1 0 0 0 1 0 1
تحويل نفت خام به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي براساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه

اي(موضوع جزء(1)بند(ي) تبصره(1))
210113

327,200,002 155,630,000 171,570,002 66,200,000 630,000 65,570,000 261,000,002 155,000,000 106,000,002 بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول 210200

100,251 0 100,251 0 0 0 100,251 0 100,251 منابع حاصل از فروش ساختمانها و تأسيسات دولتي 210201

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 منابع حاصل از فروش و واگذاري اراضي دولتي 210202

800,000 630,000 170,000 700,000 630,000 70,000 100,000 0 100,000 منابع حاصل از فروش ماشين آالت و تجهيزات دستگاههاي دولتي 210203

3,600,000 0 3,600,000 3,500,000 0 3,500,000 100,000 0 100,000 منابع حاصل از فروش و واگذاري ساير داراييهاي سرمايه اي 210204

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال تمليكي 210207

100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 منابع حاصل از فروش خانه هاي سازماني 210210

18,209 0 18,209 0 0 0 18,209 0 18,209 منابع حاصل از واگذاري اراضي براي اسكان عشاير 210211

500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 500,000 منابع حاصل از ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 210212

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 فروش زندان هاي قديمي و اموال منقول مازاد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 210214

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

2,426,540 0 2,426,540 0 0 0 2,426,540 0 2,426,540 منابع حاصل از فروش دارايي هاي وزارت راه و شهرسازي براي تأمين سرمايه اوليه صندوق توسعه حمل و نقل 210219

230,000,000 155,000,000 75,000,000 0 0 0 230,000,000 155,000,000 75,000,000 منابع حاصل از فروش اموال و داراييهاي منقول و غير منقول مازاد دولت موضوع بند ب تبصره 18 210221

10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 منابع حاصل از فروش اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع جزء 1 بند ث ماده 80 قانون برنامه ششم 210224

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

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

جمع کلاختصاصيعمومي

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000
درآمد حاصل از فروش اموال و داراييهاي مازاد و فرسوده دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، براساس سازوكار پيش

بيني شده در جزء (1) بند ب تبصره(18)
210226

0 0 0 0 0 0 0 0 0
تهاتر اراضي و امالك متعلق به شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن و شركت

بازآفريني شهري
210228

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 درآمد حاصل از فروش و اجاره امالك مازاد آموزش و پرورش 210229

1 0 1 0 0 0 1 0 1 درآمد حاصل از فروش اموال منقول وغير منقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(موضوع بند ز تبصره 7) 210230

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 وزارت جهادكشاورزي - درآمد حاصل از فروش اراضي پاياب (موضوع بند ز تبصره 8) 210231

1 0 1 0 0 0 1 0 1 وزارت جهادكشارزي- فروش اموال (موضوع بند ح تبصره 8) 210232

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 بند سوم : منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي 210300

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي 210301

2,991,459,999 0 2,991,459,999 0 0 0 2,991,459,999 0 2,991,459,999 قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاري دارائي هاي مالي 300000

2,991,459,999 0 2,991,459,999 0 0 0 2,991,459,999 0 2,991,459,999 بخش اول: واگذاري دارائي هاي مالي 310000

880,000,001 0 880,000,001 0 0 0 880,000,001 0 880,000,001 بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي 310100

360,000,000 0 360,000,000 0 0 0 360,000,000 0 360,000,000 منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمي 310103

1 0 1 0 0 0 1 0 1 انتشار اوراق اسالمي جهت بازپرداخت اصل وسود اوراق سررسيدشده 310107

500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 500,000,000 0 500,000,000 انتشار اوراق مالي اسالمي 310108

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

پرورش، سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور
310110

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

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

15,614,725 0 15,614,725 0 0 0 15,614,725 0 15,614,725 بند چهارم: منابع حاصل از دريافت اصل وامها و كمكهاي بالعوض 310400
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مبالغ به میلیون ريال

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

جمع کلاختصاصيعمومي

15,614,722 0 15,614,722 0 0 0 15,614,722 0 15,614,722 منابع حاصل از دريافت اصل وامهاي داخلي دولت - موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه 310402

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

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

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

( تبصره 7 (جمعي - خرجي)1
310404

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

710,000,000 0 710,000,000 0 0 0 710,000,000 0 710,000,000 بند پنجم: منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي 310500

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0 30,000,000 منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي 310501

678,000,000 0 678,000,000 0 0 0 678,000,000 0 678,000,000
منابع حاصل از واگذاري سهام ، سهم الشركه ، اموال ، دارائي ها و حقوق مالي و نيروگاه هاي متعلق به دولت و

موسسات و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه
310502

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

10,785,273 0 10,785,273 0 0 0 10,785,273 0 10,785,273 بند ششم: منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل 310600

5,285,273 0 5,285,273 0 0 0 5,285,273 0 5,285,273 منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل 310601

3,500,000 0 3,500,000 0 0 0 3,500,000 0 3,500,000 منابع حاصل از برگشتي از محل تسهيالت اعطايي(وجوه اداره شده)1 310602

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

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 منابع حاصل از وصول تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي در بانكهاي دولتي 310606

1,373,560,000 0 1,373,560,000 0 0 0 1,373,560,000 0 1,373,560,000 بند هفتم :منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي 310700

1,373,560,000 0 1,373,560,000 0 0 0 1,373,560,000 0 1,373,560,000
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي از جمله 20 واحد از سهم صندوق در سال 1400(تسعير به نرخ

اي.تي.اس)
310705

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

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

10,533,136,778 1,332,396,113 22,055,000 1,310,341,113 13,720,000,000 4,497,204,335 9,222,795,665 4,519,259,33515,052,396,113جمع
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1401

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1401

متفرقه متفرقه

36,682,003 39,958,700 9,883,503 26,402,716 15,991,134 0 318,045,716 151,303,355 139,431,371 152,753,068 93,938,086 امور خدمات عمومي 100000000026,798,500 27,310,990

1,557,690 0 1,557,690 1,483,000 927,363 0 12,874,500 0 12,874,500 11,958,430 7,623,937 فصل قانونگذاري 10010000000 0

7,770,733 5,485,700 4,972,233 9,934,819 4,200,519 0 151,885,167 67,610,477 71,699,740 82,862,272 50,402,268 فصل اداره امورعمومي 10020000002,798,500 12,574,950

27,215,630 34,473,000 3,215,630 14,850,540 10,794,256 0 147,662,659 83,435,878 49,544,981 52,508,407 33,582,287 فصل خدمات مالي ومالياتي 100300000024,000,000 14,681,800

137,950 0 137,950 134,357 68,996 0 5,623,390 257,000 5,312,150 5,423,959 2,329,594
فصل تحقيق وتوسعه در امور

خدمات عمومي
10040000000 54,240

32,824,170 0 27,581,420 19,495,160 7,343,206 0 1,951,399,111 154,430,000 1,788,686,076 1,852,061,993 741,456,976 امور دفاعي وامنيتي 11000000005,242,750 8,283,035

16,781,780 0 12,581,780 5,601,300 2,268,225 0 1,414,588,199 154,320,000 1,260,268,199 1,372,855,102 483,006,759 فصل دفاع 11010000004,200,000 0

16,041,120 0 14,998,370 13,892,660 5,074,581 0 532,149,312 0 523,866,277 467,258,651 257,195,173 فصل حفظ نظم وامنيت عمومي 11020000001,042,750 8,283,035

1,270 0 1,270 1,200 400 0 4,661,600 110,000 4,551,600 11,948,240 1,255,044
فصل تحقيق وتوسعه درامور

دفاعي وامنيتي
11030000000 0

51,384,190 2,000,000 21,335,390 43,445,926 15,062,724 0 292,308,709 8,000 247,861,609 247,447,973 129,856,446 امور قضايي 120000000030,048,800 44,439,100

51,381,190 2,000,000 21,335,390 43,441,866 15,059,931 0 292,048,292 0 247,665,062 247,013,514 129,635,320 فصل اداره امور قضايي 120100000030,045,800 44,383,230

3,000 0 0 4,060 2,793 0 260,417 8,000 196,547 434,459 221,126
فصل تحقيق وتوسعه

درامورقضايي
12020000003,000 55,870

588,170,503 74,774,840 359,456,683 347,732,616 281,210,592 26,165,000 198,775,474 43,312,293 100,895,809 139,843,839 64,516,574 امور اقتصادي 1300000000228,713,820 54,567,372

17,557,680 48,000,000 17,496,480 14,612,000 11,320,823 800,000 11,379,585 100,000 9,834,005 4,652,655 2,645,663 فصل انرژي 130100000061,200 1,445,580

131,446,168 0 6,614,678 35,953,051 18,702,785 165,000 21,998,797 316,133 10,646,923 39,527,926 9,080,135
فصل ارتباطات و فناوري

اطالعات
1302000000124,831,490 11,035,741

169,697,705 350,000 166,058,365 144,858,945 188,225,094 0 9,720,804 1,250,000 8,323,874 7,036,998 4,021,942 فصل حمل و نقل 13030000003,639,340 146,930

86,020,580 50,000 4,770,580 20,085,629 8,797,784 0 19,920,904 100,000 4,350,604 13,953,377 6,766,317 فصل صنعت ومعدن 130400000081,250,000 15,470,300
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1401

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1401

متفرقه متفرقه

6,964,260 4,214,590 214,260 4,218,000 342,212 0 44,704,725 11,287,410 21,818,956 25,758,109 13,558,971 فصل بازرگاني 13050000006,750,000 11,598,359

81,163,518 140,560 68,990,850 48,302,271 28,007,697 0 30,007,860 520,876 15,644,218 22,234,553 11,003,874 فصل كشاورزي ومنابع طبيعي 130600000012,172,668 13,842,766

92,081,220 0 92,081,220 75,424,000 24,549,362 25,200,000 0 0 0 0 0 فصل منابع آب 13070000000 0

0 0 0 0 0 0 3,027,223 0 2,822,000 2,929,573 1,946,233 فصل روابط كار 13080000000 205,223

0 0 0 0 0 0 1,896,779 0 1,784,000 1,851,849 1,365,725 فصل تعاون 13090000000 112,779

3,239,372 22,019,690 3,230,250 4,278,720 1,264,835 0 56,118,797 29,737,874 25,671,229 21,898,799 14,127,714
فصل تحقيق وتوسعه

دراموراقتصادي
13100000009,122 709,694

6,386,250 20,000 6,303,350 4,708,849 1,925,802 0 15,164,449 60,000 14,674,699 12,603,483 6,883,274 امور محيط زيست 140000000082,900 429,750

6,386,250 0 6,303,350 4,708,849 1,925,802 0 14,960,306 0 14,530,556 12,298,305 6,679,449 فصل حفاظت از محيط زيست 140300000082,900 429,750

0 20,000 0 0 0 0 204,143 60,000 144,143 305,178 203,825
فصل تحقيق وتوسعه در امور

محيط زيست
14050000000 0

78,171,191 0 74,925,841 72,362,153 52,756,232 0 3,190,717 580,000 2,610,717 2,774,899 1,354,611
امور مسكن ،عمران شهري و

روستايي
15000000003,245,350 0

1,161,900 0 306,900 1,157,000 896,000 0 546,000 0 546,000 467,366 276,911 فصل مسكن 1501000000855,000 0

31,907,191 0 29,747,691 47,979,783 33,998,493 0 1,517,810 0 1,517,810 1,853,656 789,086
فصل توسعه وخدمات شهري،

روستايي وعشايري
15020000002,159,500 0

44,194,100 0 43,963,250 22,305,370 17,181,739 0 0 0 0 0 0 فصل آب و فاضالب 1503000000230,850 0

908,000 0 908,000 920,000 680,000 0 1,126,907 580,000 546,907 453,877 288,614

فصل تحقيق وتوسعه در امور

مسكن،عمران شهري و

روستايي

15040000000 0

37,639,246 2,000,000 31,615,185 26,591,133 40,327,488 66,060,400 1,207,892,378 567,682,883 626,474,485 490,790,323 338,094,466 امور سالمت 16000000006,024,061 13,735,010

5,733,308 0 61,280 1,083,899 44,316 18,216,000 303,465,246 74,465,368 216,874,868 187,953,581 108,560,407 فصل بهداشت 16010000005,672,028 12,125,010
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1401

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1401

متفرقه متفرقه

31,905,938 2,000,000 31,553,905 25,507,234 40,283,172 47,844,400 902,233,295 492,832,393 407,790,902 301,829,146 228,829,143 فصل درمان 1602000000352,033 1,610,000

0 0 0 0 0 0 2,193,837 385,122 1,808,715 1,007,596 704,916
فصل تحقيق وتوسعه در امور

سالمت
16030000000 0

73,235,699 300,000 63,177,414 56,008,605 39,972,149 0 156,162,709 1,398,300 140,629,349 158,278,401 63,138,233
امور فرهنگ، تربيت بدني

وگردشگري
170000000010,058,285 14,135,060

6,107,730 0 2,207,730 9,781,920 1,171,452 0 25,952,421 5,000 25,847,421 26,368,281 10,686,731 فصل دين و مذهب 17010000003,900,000 100,000

15,177,935 0 9,784,650 6,777,903 4,439,440 0 28,109,839 800,000 15,876,479 33,695,853 7,162,781 فصل ورزش وتفريحات 17020000005,393,285 11,433,360

37,051,844 0 37,051,844 28,835,556 28,288,995 0 31,281,350 227,800 30,267,750 25,523,552 15,776,389 فصل فرهنگ و هنر 17030000000 785,800

8,077,390 300,000 7,812,390 6,462,789 3,687,171 0 3,155,000 200,000 2,745,000 2,687,111 1,596,993 فصل ميراث فرهنگي 1704000000265,000 210,000

2,905,660 0 2,905,660 2,160,940 1,130,000 0 55,853,018 0 54,627,118 60,177,692 23,316,996 فصل رسانه 17050000000 1,225,900

3,316,910 0 2,816,910 1,702,297 1,152,441 0 3,250,000 0 3,050,000 2,480,027 1,183,889 فصل گردشگري 1706000000500,000 200,000

535,720 0 535,720 225,000 82,000 0 1,580,000 0 1,400,000 1,525,000 651,695 فصل صنايع دستي 17070000000 180,000

62,510 0 62,510 62,200 20,650 0 6,981,081 165,500 6,815,581 5,820,885 2,762,759

فصل تحقيق وتوسعه در امور

فرهنگ، تربيت بدني

وگردشگري

17080000000 0

75,059,980 60,050,000 75,048,980 67,291,471 41,528,972 11,250,000 1,790,139,379 114,999,742 1,674,135,979 1,402,880,326 992,824,604 امور آموزش و پژوهش 180000000011,000 1,003,658

28,053,910 30,020,000 28,053,910 27,098,086 20,544,788 11,250,000 1,028,911,625 2,706,926 1,025,653,049 870,786,405 659,754,234 فصل آموزش و پرورش عمومي 18010000000 551,650

944,320 30,000,000 944,320 670,000 411,300 0 138,511,411 7,134,000 131,377,411 104,084,505 84,263,386
فصل آموزش فني و حرفه اي

ومهارت آموزي
18020000000 0

41,134,820 30,000 41,123,820 34,899,635 18,372,427 0 509,738,374 81,621,444 427,979,730 335,143,646 207,291,752 فصل آموزش عالي 180300000011,000 137,200

982,650 0 982,650 1,593,409 440,864 0 43,968,281 5,751,949 37,931,332 35,000,597 17,864,900 فصل پژوهشهاي پايه اي 18040000000 285,000
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جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

يارانه ها جمع اختصاصي عمومي
مصوب 1400 عملکرد 1399

عنوان
شماره

طبقه بندي

هزينه اي

مصوب 1401

تملك دارايي هاي سرمايه اي

مصوب 1401

متفرقه متفرقه

3,944,280 0 3,944,280 3,030,341 1,759,593 0 67,552,677 17,465,838 50,057,031 56,892,465 23,013,915 فصل پژوهشهاي توسعه اي 18050000000 29,808

0 0 0 0 0 0 1,457,011 319,585 1,137,426 972,708 636,417
فصل تحقيق وتوسعه در امور

آموزش و پژوهش
18060000000 0

5,144,522 2,100,000 3,734,460 3,950,978 1,334,132 584,514,600 2,833,391,544 95,363,000 2,640,439,032 1,704,341,056 1,328,915,635 امور رفاه اجتماعي 19000000001,410,062 97,589,512

72,640 0 72,640 54,000 20,000 0 18,761,000 15,266,000 3,375,000 2,195,571 1,584,729 فصل امداد و نجات 19010000000 120,000

968,403 0 0 1,003,618 176,074 219,173,600 167,143,100 35,362,100 131,657,000 57,909,830 13,550,871 فصل بيمه هاي اجتماعي 1902000000968,403 124,000

3,926,381 2,100,000 3,484,760 2,733,720 1,005,050 350,097,740 2,610,645,132 14,410,000 2,501,426,620 1,637,620,396 1,309,629,835 فصل حمايتي 1903000000441,621 94,808,512

177,060 0 177,060 159,600 133,000 15,243,260 36,497,780 30,265,900 3,694,880 6,362,493 3,984,999 فصل توانبخشي 19040000000 2,537,000

38 0 0 40 8 0 344,532 59,000 285,532 252,766 165,201
فصل تحقيق وتوسعه در امور

رفاه اجتماعي
190500000038 0

1,165,901,294 673,062,226 667,989,607 497,452,431 8,766,470,186 1,129,137,573 7,375,839,126 6,163,775,361 3,760,978,905 687,990,000311,635,528جمع 261,493,487181,203,540
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

15,384,462 4,867,462 0 62,000 10,455,000 0 10,000,000 455,000 نهاد رياست جمهوري 10100010,517,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

15,384,462 0 0 0 62,000 0 62,000 15,322,462 492,090 14,830,372 نهاد رياست جمهوري101000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

15,384,462 0 0 0 62,000 0 62,000 492,090 14,830,372 11,725,192 3,105,180 جمع کل

95,000 0 0 0 0 95,000 43,652 51,348 پرونده
برنامه احراز صالحيت هاي ورود

به خدمت دولتي
1002004000 1010000 0 0

5,251,534 0 0 0 399,210 4,852,324 3,757,324 1,095,000 مصوبه/اقدام برنامه حكمراني امور قوه مجريه 1002005000 1010000 0 0

2,905,010 0 0 0 0 2,905,010 2,366,510 538,500 مورد برنامه ساماندهي دعاوي حقوقي 1002029000 1010000 0 0

90,000 0 0 0 0 90,000 90,000 0 مصوبه
برنامه حكمراني و راهبري امور

فراقوه اي
1002031000 1010000 0 0

4,642,176 0 0 0 0 4,642,176 3,616,980 1,025,196 اقدام

برنامه راهبري فناورانه پيشگيري

و مقابله با قاچاق كاال و ارز ،مواد

مخدر و داروهاي روان گردان

1002110000 1010000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

204,734 60,000 0 60,000 0 144,734 100,912 43,822 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1010000 0 0

1,410,000 0 0 0 0 1,410,000 1,155,329 254,671 مورد

برنامه راهبري فناوري هاي

نوپديد و بين رشته اي و توسعه

همكاري هاي بين المللي (

كمك)

1004003000 1010000 0 0

109,937 0 0 0 92,880 17,057 17,057 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1010000 0 0

141,071 2,000 0 2,000 0 139,071 79,671 59,400
دستورالعمل كنترل انحصار/

رسيدگي به شكايات(تعداد)

برنامه نظارت  بر تسهيل رقابت

و كنترل انحصار در  بازار داخلي
1305002000 1010000 0 0

385,000 0 0 0 0 385,000 347,757 37,243 طرح

برنامه هدايت ، راهبري و

توانمندسازي خانواده ها و

كودكان، نظارت بر

مهدكودكها، مراكز پيش

دبستان و مراكز آموزشي

نگهداري كودكان و اجراي

سياستهاي قانون حمايت از

خانواده و جواني جمعيت

1801037000 1010000 0 0

150,000 0 0 0 0 150,000 150,000 0 طرح
برنامه پژوهش هاي كاربردي و

تقاضا محور
1805003000 1010000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

462,300 462,300 0 0 0 0 0 0 شوراي عالي امنيت ملي 1010040

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

462,300 0 0 0 0 0 0 462,300 122,300 340,000 شوراي عالي امنيت ملي101004

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

462,300 0 0 0 0 0 0 122,300 340,000 340,000 0 جمع کل

462,300 0 0 0 122,300 340,000 340,000 0 مصوبه
برنامه حكمراني و راهبري امور

فراقوه اي
1002031000 1010040 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

98,200 98,200 0 0 0 0 0 0 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري 1010150

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

98,200 0 0 0 0 0 0 98,200 200 98,000 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري101015

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

98,200 0 0 0 0 0 0 200 98,000 98,000 0 جمع کل

98,200 0 0 0 200 98,000 98,000 0 مصوبه
برنامه حكمراني و راهبري امور

فراقوه اي
1002031000 1010150 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

1,483,032 1,483,032 0 0 0 0 0 0 مجمع تشخيص مصلحت نظام 1010260

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

1,483,032 0 0 0 0 0 0 1,483,032 8,350 1,474,682 مجمع تشخيص مصلحت نظام101026

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,483,032 0 0 0 0 0 0 8,350 1,474,682 1,474,682 0 جمع کل

1,378,351 0 0 0 8,350 1,370,001 1,370,001 0 مصوبه
برنامه حكمراني و راهبري امور

فراقوه اي
1002031000 1010260 0 0

104,681 0 0 0 0 104,681 104,681 0 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1010260 0 0



107

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

19,873,214 19,641,214 0 232,000 0 0 0 0 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور 101052232,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

19,873,214 0 0 0 232,000 0 232,000 19,641,214 89,580 19,551,634 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور101052

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

19,873,214 0 0 0 232,000 0 232,000 89,580 19,551,634 19,207,369 344,265 جمع کل

1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 مورد

برنامه راهبري فناوري هاي

نوپديد و بين رشته اي و توسعه

همكاري هاي بين المللي (

كمك)

1004003000 1010520 0 0

1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 پروژه برنامه پژوهش هاي علمي 1804003000 1010520 0 0

3,429,400 0 0 0 0 3,429,400 3,208,777 220,623 مورد

برنامه سياست گذاري و راهبري

توسعه دانش بنيان و راهبري

اسناد توسعه فناوري

1804061000 1010520 0 0

1,100,000 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000 0 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1805082000 1010520 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

6,942,503 0 0 0 52,210 6,890,293 6,890,293 0 مورد
برنامه راهبري و توسعه

فناوريهاي نوپديد
1805083000 1010520 0 0

1,970,519 32,000 0 32,000 0 1,938,519 1,871,899 66,620 پژوهشگر- نخبه
برنامه حمايت از نخبگان و

پژوهشگران
1805084000 1010520 0 0

984,681 0 0 0 37,360 947,321 947,321 0 مورد
برنامه توليد و ارائه كاال و

خدمات علمي، تخصصي
1805088000 1010520 0 0

2,446,111 200,000 0 200,000 10 2,246,101 2,189,079 57,022 پروژه
برنامه توسعه فناوري و فن

آفريني
1805089000 1010520 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

2,489,090 2,373,090 0 90,000 26,000 0 0 26,000 سازمان اداري و استخدامي كشور 101057116,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

2,489,090 0 0 0 90,000 0 90,000 2,399,090 649,850 1,749,240 سازمان اداري و استخدامي كشور101057

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,489,090 0 0 0 90,000 0 90,000 649,850 1,749,240 1,067,521 681,719 جمع کل

448,028 0 0 0 99,880 348,148 194,958 153,190 اقدام

برنامه توسعه مديريت، سرمايه

انساني و راهبري كانونهاي

ارزيابي مديران دولتي بر مبناي

شايسته ساالري

1002022000 1010570 0 0

623,648 0 0 0 0 623,648 424,036 199,612 اقدام
برنامه نوسازي مديريت و تحول

نظام اداري كشور
1002041000 1010570 0 0

784 0 0 0 0 784 88 696 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1002121000 1010570 0 0

57,917 0 0 0 5,170 52,747 29,537 23,210 اقدام

برنامهريزي، راهبري و

بازمهندسي نظام هاي پرداخت

حقوق و دستمزد براي ارتقاي

بهره وري

1002123000 1010570 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

220,000 0 0 0 0 220,000 158,430 61,570 اقدام
برنامه ارتقاء و نظارت  بهره وري

كشور
1002129000 1010570 0 0

24,240 0 0 0 0 24,240 24,240 0 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1010570 0 0

744,473 0 0 0 544,800 199,673 112,167 87,506 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1010570 0 0

370,000 90,000 0 90,000 0 280,000 124,065 155,935 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1010570 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

998,728 997,728 0 0 1,000 0 0 1,000 مركز ملي فضاي مجازي كشور 1010771,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

998,728 0 0 0 0 0 0 998,728 742,830 255,898 مركز ملي فضاي مجازي كشور101077

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

998,728 0 0 0 0 0 0 742,830 255,898 192,178 63,720 جمع کل

998,728 0 0 0 742,830 255,898 192,178 63,720 سند/گزارش
برنامه مديريت راهبردي و

امنيت فضاي مجازي كشور
1302022000 1010770 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

13,572,551 13,572,551 0 0 0 0 0 0 مجلس شوراي اسالمي 1015000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

13,572,551 0 0 0 0 0 0 13,572,551 542,550 13,030,001 مجلس شوراي اسالمي101500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

13,572,551 0 0 0 0 0 0 542,550 13,030,001 12,679,215 350,786 جمع کل

7,214,112 0 0 0 542,550 6,671,562 6,671,562 0 اقدام برنامه قانونگذاري 1001003000 1015000 0 0

4,002,938 0 0 0 0 4,002,938 4,002,938 0 مورد برنامه نظارت بر امور كشور 1001004000 1015000 0 0

1,510,001 0 0 0 0 1,510,001 1,159,215 350,786 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1015000 0 0

285,500 0 0 0 0 285,500 285,500 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1015000 0 0

560,000 0 0 0 0 560,000 560,000 0 سرانه مطالعه

برنامه حمايت از فعاليتهاي

فرهنگي، كتاب و كتابخواني و

ارتقاء فرهنگ عمومي

1703067000 1015000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

11,092,750 7,060,750 0 502,000 3,530,000 0 0 3,530,000 ديوان محاسبات كشور 1015104,032,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

11,092,750 0 0 0 502,000 0 502,000 10,590,750 289,750 10,301,000 ديوان محاسبات كشور101510

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

11,092,750 0 0 0 502,000 0 502,000 289,750 10,301,000 4,022,747 6,278,253 جمع کل

1,049,645 50,200 0 50,200 0 999,445 371,620 627,825 گزارش برنامه تفريغ بودجه كل كشور 1003003000 1015100 0 0

9,231,900 436,740 0 436,740 0 8,795,160 3,333,079 5,462,081 گزارش
برنامه بررسي و حسابرسي

بودجه كل كشور
1003005000 1015100 0 0

745,625 15,060 0 15,060 230,730 499,835 311,488 188,347 پرونده/گزارش

برنامه رسيدگي مالي، كنترل

عملياتي و نظارت  مستمر مالي

كشور با رويكرد فناورانه مردم

پايه

1003006000 1015100 0 0

65,580 0 0 0 59,020 6,560 6,560 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1015100 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

2,779,470 2,779,470 0 0 0 0 0 0 شوراي نگهبان 1016000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

2,779,470 0 0 0 0 0 0 2,779,470 439,470 2,340,000 شوراي نگهبان101600

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,779,470 0 0 0 0 0 0 439,470 2,340,000 2,340,000 0 جمع کل

980,000 0 0 0 0 980,000 980,000 0 گزارش
برنامه صيانت از احكام اسالم و

قانون اساسي
1001002000 1016000 0 0

1,659,470 0 0 0 439,470 1,220,000 1,220,000 0 مورد برنامه نظارت بر اجراي انتخابات 1001005000 1016000 0 0

140,000 0 0 0 0 140,000 140,000 0 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1016000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

145,226,305 145,221,305 0 0 5,000 0 0 5,000 وزارت اطالعات 1021005,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

145,226,305 0 0 0 0 0 0 145,226,305 2,258,270 142,968,035 وزارت اطالعات102100

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

145,226,305 0 0 0 0 0 0 2,258,270 142,968,035 142,968,035 0 جمع کل

1,600,000 0 0 0 0 1,600,000 1,600,000 0 تعداد برنامه توليدگذرنامه بيومتريك 1102002000 1021000 0 0

109,496,305 0 0 0 2,258,270 107,238,035 107,238,035 0 ضريب امنيت

برنامه راهبري و ارتقاء امنيت

اقتصادي/ اطالعاتي / فناوري

اطالعات

1102005000 1021000 0 0

60,000 0 0 0 0 60,000 60,000 0 تعداد
برنامه راهبري و نظارت بر

حراست هاي كل كشور
1102010000 1021000 0 0

1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 ضريب امنيت

برنامه تقويت صلح، ثبات و

امنيت منطقهاي و بينالمللي /

فناوري اطالعات برون مرزي

1102029000 1021000 0 0

12,670,000 0 0 0 0 12,670,000 12,670,000 0 ضريب امنيت
برنامه استقرار و توسعه شبكه

امن ارتباطات دولتي
1102031000 1021000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

5,320,000 0 0 0 0 5,320,000 5,320,000 0 ضريب امنيت

برنامه استقرار و توسعه

زيرساخت هاي  فني و ارتباطي

برون مرزي

1102037000 1021000 0 0

1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 سند/گزارش
برنامه مديريت راهبردي و

امنيت فضاي مجازي كشور
1302022000 1021000 0 0

14,080,000 0 0 0 0 14,080,000 14,080,000 0 خدمت
برنامه توسعه خدمات حمايتي

صندوق بازنشستگي))
1903060000 1021000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

31,000,070 19,200,070 0 11,280,000 520,000 0 0 520,000 سازمان برنامه و بودجه كشور 10250011,800,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

31,000,070 0 0 0 11,280,000 1,000,000 10,280,000 19,720,070 1,866,234 17,853,836 سازمان برنامه و بودجه كشور102500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

31,000,070 0 0 0 11,280,000 1,000,000 10,280,000 1,866,234 17,853,836 11,698,364 6,155,472 جمع کل

1,493,844 150,000 0 150,000 0 1,343,844 458,844 885,000 اقدام

برنامه توسعه مديريت، سرمايه

انساني و راهبري كانونهاي

ارزيابي مديران دولتي بر مبناي

شايسته ساالري

1002022000 1025000 0 0

20,447,367 11,000,000 1,000,000 10,000,000 553,246 8,894,121 5,831,480 3,062,641 اقدام

برنامه برنامهريزي، بودجهريزي،

تجهيز منابع و نظارت بر اجراي

برنامههاي ساالنه و توسعه كشور

با رويكرد عدالت اجتماعي

1002104000 1025000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,251,634 0 0 0 231,720 2,019,914 1,298,653 721,261 مورد

برنامه راهبري، اجرا و نظارت بر

نظام فني واجرايي و بودجه كل

كشور/ توسعه مشاركتهاي

عمومي خصوصي و مردمي

1002105000 1025000 0 0

3,367,749 0 0 0 85,150 3,282,599 2,324,219 958,380 اقدام

برنامه راهبري نظام آماري،

نقشه و دادههاي مكاني كشور با

رويكرد هوشمندسازي

1002108000 1025000 0 0

499,632 100,000 0 100,000 137,950 261,682 181,982 79,700 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1025000 0 0

930,489 0 0 0 829,118 101,371 101,371 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1025000 0 0

265,316 0 0 0 0 265,316 176,100 89,216
پرداخت يارانه نقدي  به

خانوارها  نفر/(هـ.م.ت)
برنامه توزيع هدفمند يارانه ها 1305015000 1025000 0 0

628,050 0 0 0 29,050 599,000 599,000 0 مورد
برنامه تبيين و تبليغ گفتمان

انقالب اسالمي
1701077000 1025000 0 0

145,000 5,000 0 5,000 0 140,000 140,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1025000 0 0

287,487 14,000 0 14,000 0 273,487 165,705 107,782 پروژه برنامه پژوهش هاي علمي 1804003000 1025000 0 0

390,795 3,000 0 3,000 0 387,795 254,864 132,931 طرح
برنامه پژوهش هاي كاربردي و

تقاضا محور
1805003000 1025000 0 0

292,707 8,000 0 8,000 0 284,707 166,146 118,561 مورد
برنامه توليد و ارائه كاال و

خدمات علمي، تخصصي
1805088000 1025000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

47,577,241 38,517,241 0 0 9,060,000 0 0 9,060,000 وزارت كشور 1050009,060,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

47,577,241 0 0 0 0 0 0 47,577,241 23,860,731 23,716,510 وزارت كشور105000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

47,577,241 0 0 0 0 0 0 23,860,731 23,716,510 15,710,814 8,005,696 جمع کل

6,191,600 0 0 0 2,451,600 3,740,000 3,740,000 0 اقدام
برنامه كنترل و كاهش آسيب

هاي اجتماعي
1002018000 1050000 0 0

200,000 0 0 0 0 200,000 73,852 126,148 اقدام

برنامه راهبري امور حوادث

غيرمترقبه با اولويت پيشگيري /

جبران خسارتها

1002032000 1050000 0 0

155,932 0 0 0 0 155,932 155,932 0 نفر

برنامه راهبري تقسيمات

كشوري با رويكرد ايجاد پنجره

واحد خدمت

1002036000 1050000 0 0

16,345,781 0 0 0 1,508,781 14,837,000 8,267,933 6,569,067 خدمت

برنامه ثبت و ساماندهي وقايع

هويتي ايرانيان و صدور

شناسنامه و كارت ملي هوشمند

1002037000 1050000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

624,275 0 0 0 0 624,275 624,275 0 نفر
برنامه سياستگذاري و ساماندهي

اتباع و مهاجرين خارجي
1002038000 1050000 0 0

3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0 نفر
برنامه كاهش تلفات ناشي از

تصادفات و سوانح  رانندگي
1002126000 1050000 0 0

35,000 0 0 0 0 35,000 35,000 0 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1050000 0 0

6,038,941 0 0 0 3,013,380 3,025,561 2,005,080 1,020,481 مصوبه

برنامه سياستگذاري و نظارت بر

استقرار نظم عمومي و امنيت

داخلي و برگزاري انتخابات

1102001000 1050000 0 0

268,352 0 0 0 104,420 163,932 163,932 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1050000 0 0

4,668,770 0 0 0 4,036,960 631,810 341,810 290,000 شهر و روستا
برنامه ارايه خدمات شهري

وروستايي
1502001000 1050000 0 0

12,745,590 0 0 0 12,745,590 0 0 0 دستگاه
برنامه حمل و نقل شهري و

روستايي
1502002000 1050000 0 0

300,000 0 0 0 0 300,000 300,000 0 هكتار
برنامه توسعه عمراني شهري

وروستايي
1502017000 1050000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

432,371,165 416,901,165 0 50,000 15,420,000 0 0 15,420,000 فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسالمي ايران 10600015,470,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

432,371,165 0 0 0 50,000 0 50,000 432,321,165 13,391,180 418,929,985 فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسالمي ايران106000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

432,371,165 0 0 0 50,000 0 50,000 13,391,180 418,929,985 418,929,985 0 جمع کل

8,706,311 0 0 0 1,600,830 7,105,481 7,105,481 0 نفر
برنامه كاهش تلفات ناشي از

تصادفات و سوانح  رانندگي
1002126000 1060000 0 0

1,295,000 0 0 0 0 1,295,000 1,295,000 0 ضريب امنيت برنامه تامين حفاظت سازماني 1101061000 1060000 0 0

1,230,000 0 0 0 0 1,230,000 1,230,000 0 نفر
برنامه ارائه خدمات فرهنگي و

عقيدتي
1101063000 1060000 0 0

3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 خدمت برنامه ارائه خدمات رفاهي 1101086000 1060000 0 0

376,375,075 0 0 0 10,711,310 365,663,765 365,663,765 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور انتظامي 1102015000 1060000 0 0

33,421,951 0 0 0 0 33,421,951 33,421,951 0 ضريب آمادگي
برنامه افزايش توان انتظامي و

امنيتي
1102020000 1060000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

208,160 0 0 0 58,160 150,000 150,000 0 تعداد برنامه راهبري امور وظيفه 1102023000 1060000 0 0

500,000 0 0 0 0 500,000 500,000 0 طرح
برنامه اجراي طرح هاي آموزش

و توانمندسازي كاركنان
1102035000 1060000 0 0

1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 مورد
برنامه پرداخت ديه، تامين وثائق

و جبران خسارت
1102036000 1060000 0 0

115,000 0 0 0 0 115,000 115,000 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1103010000 1060000 0 0

5,329,668 0 0 0 1,020,880 4,308,788 4,308,788 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1060000 0 0

690,000 50,000 0 50,000 0 640,000 640,000 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1060000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

56,086,476 24,518,976 0 31,425,000 142,500 0 0 142,500 وزارت امور خارجه 10700031,567,500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

56,086,476 0 0 0 31,425,000 4,485,700 26,939,300 24,661,476 432,476 24,229,000 وزارت امور خارجه107000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

56,086,476 0 0 0 31,425,000 4,485,700 26,939,300 432,476 24,229,000 15,610,574 8,618,426 جمع کل

22,761,805 15,700,050 4,485,700 11,214,350 240,896 6,820,859 3,820,210 3,000,649 خدمت /اقدام
برنامه ارائه خدمات كنسولي و

امور ايرانيان خارج از كشور
1002007000 1070000 0 0

8,300,000 0 0 0 0 8,300,000 8,300,000 0 مورد

برنامه عضويت در سازمان هاي

بين المللي و منطقه اي و

پرداخت حق عضويت

1002024000 1070000 0 0

12,070,312 7,763,400 0 7,763,400 0 4,306,912 1,637,940 2,668,972 اقدام
برنامه راهبري و توسعه همكاري

هاي بين الملل
1002048000 1070000 0 0

11,946,846 7,763,400 0 7,763,400 0 4,183,446 1,636,402 2,547,044 اقدام

برنامه پيشبرد سياستهاي

خارجي، ارتقاي ديپلماسي

عمومي و اقتصادي و كمكهاي

توسعه اي و منطقه اي

1002103000 1070000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,280 0 0 0 0 2,280 2,280 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1004002000 1070000 0 0

963,513 173,150 0 173,150 191,580 598,783 197,022 401,761 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1070000 0 0

41,720 25,000 0 25,000 0 16,720 16,720 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1070000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

11,037,850 -3,964,150 0 0 15,002,000 0 0 15,002,000 وزارت دادگستري 10800015,002,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

11,037,850 0 0 0 0 0 0 11,037,850 692,850 10,345,000 وزارت دادگستري108000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

11,037,850 0 0 0 0 0 0 692,850 10,345,000 5,623,503 4,721,497 جمع کل

1,013,900 0 0 0 454,900 559,000 284,000 275,000 اقدام
برنامه هماهنگي قوه قضاييه با

ساير قوا
1002049000 1080000 0 0

7,434,000 0 0 0 50,000 7,384,000 2,937,503 4,446,497 پرونده
برنامه رسيدگي به دعاوي

تعزيرات حكومتي
1201013000 1080000 0 0

209,950 0 0 0 187,950 22,000 22,000 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1080000 0 0

2,380,000 0 0 0 0 2,380,000 2,380,000 0 مورد برنامه حمايت اجتماعي 1903022000 1080000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

339,285,721 203,138,920 0 2,043,000 134,103,801 0 0 134,103,801 دادگستري جمهوري اسالمي ايران 108100136,146,801

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

339,285,721 0 0 0 2,043,000 2,000,000 43,000 337,242,721 51,124,421 286,118,300 دادگستري جمهوري اسالمي ايران108100

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

339,285,721 0 0 0 2,043,000 2,000,000 43,000 51,124,421 286,118,300 169,594,910 116,523,390 جمع کل

3,919 0 0 0 0 3,919 3,919 0 مورد برنامه احياء حقوق عامه 1201002000 1081000 0 0

9,429,820 0 0 0 1,624,950 7,804,870 4,911,130 2,893,740 اقدام
برنامه راهبري امور پزشكي

قانوني
1201004000 1081000 0 0

56,075,451 2,000,000 2,000,000 0 4,354,451 49,721,000 34,425,377 15,295,623 اقدام
برنامه اقدامات تاميني و تربيتي

زندانيان
1201005000 1081000 0 0

16,160 0 0 0 0 16,160 16,160 0 اقدام برنامه پيشگيري از وقوع جرم 1201006000 1081000 0 0

12,302,886 0 0 0 2,223,000 10,079,886 5,176,009 4,903,877 سند
برنامه ثبت اسناد رسمي

،شركتها و مالكيت معنوي
1201009000 1081000 0 0

64,752,765 0 0 0 21,883,430 42,869,335 33,669,335 9,200,000 هكتار
برنامه حدنگاري امالك (كاداستر

)
1201010000 1081000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

175,594,732 0 0 0 18,757,610 156,837,122 73,548,188 83,288,934 پرونده
برنامه رسيدگي به دعاوي و

جرايم
1201012000 1081000 0 0

549,880 0 0 0 0 549,880 443,206 106,674 مورد

برنامه حمايت از افشاكنندگان

فساد (سوت زني) براي اعالم

تخلفات عمومي

1201019000 1081000 0 0

4,229,930 0 0 0 755,810 3,474,120 2,883,578 590,542 مورد
برنامه نظارت و بازرسي از

دستگاه ها
1201020000 1081000 0 0

1,600,000 0 0 0 0 1,600,000 1,600,000 0 اقدام
برنامه اجراي سند تحول قوه

قضاييه
1201030000 1081000 0 0

11,808,000 0 0 0 100,000 11,708,000 11,708,000 0 پرونده برنامه حل اختالف 1201033000 1081000 0 0

263,417 8,000 0 8,000 3,000 252,417 252,417 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1202002000 1081000 0 0

2,087,561 0 0 0 1,411,170 676,391 676,391 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1081000 0 0

571,200 35,000 0 35,000 11,000 525,200 281,200 244,000 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1081000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

233,478,104 -1,877,988,997 0 132,993,878 1,978,473,223 711,000,000 85,000,000 1,182,473,223 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1100002,111,467,101

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

233,478,104 0 0 0 132,993,878 38,687,590 94,306,288 100,484,226 30,151,560 70,332,666 وزارت امور اقتصادي و دارايي110000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

233,478,104 0 0 0 132,993,878 38,687,590 94,306,288 30,151,560 70,332,666 25,550,373 44,782,293 جمع کل

222,500 0 0 0 8,500 214,000 119,410 94,590 ميليون دالر
برنامه تشويق و حمايت سرمايه

گذاري و تأمين مالي خارجي
1002127000 1100000 0 0

66,000 0 0 0 0 66,000 25,461 40,539 تعداد توافقنامه
برنامه ارتقاء و توسعه روابط

اقتصادي خارجي
1002128000 1100000 0 0

185,893,500 108,406,878 34,473,000 73,933,878 26,984,900 50,501,722 18,169,986 32,331,736 اقدام

برنامه راهبري و ساماندهي

كوشش مالياتي، معافيتهاي

مالياتي و وصول ماليات

1003001000 1100000 0 0

132,225 0 0 0 0 132,225 61,517 70,708 اقدام
برنامه  تامين منابع مالي و

مولدسازي دارايي هاي دولت
1003004000 1100000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

542,796 0 0 0 0 542,796 259,966 282,830 اقدام

برنامه اعمال وظايف حاكميتي و

نظارت اثربخش بر بانكها،

بيمهها، شركتهاي دولتي و

بازار سرمايه

1003007000 1100000 0 0

1,821,422 0 0 0 0 1,821,422 866,869 954,553 اقدام برنامه نظارت مالي وخزانه داري 1003008000 1100000 0 0

240,000 0 0 0 0 240,000 191,173 48,827 اقدام

برنامه سياستگذاري امور

اقتصادي و دارايي و مقابله با

پولشويي

1003012000 1100000 0 0

9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 0 0 مورد
برنامه كمك به صندوق جبران

خسارت هاي بدني
1003028000 1100000 0 0

694,176 0 0 0 0 694,176 322,961 371,215 اقدام
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت بر فضاي كسب و كار
1003031000 1100000 0 0

162,761 87,000 0 87,000 0 75,761 47,151 28,610 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1004002000 1100000 0 0

127,653 0 0 0 87,350 40,303 22,626 17,677 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1100000 0 0

2,156,304 907,346 0 907,346 0 1,248,958 401,458 847,500 هزار نفر
برنامه انجام تشريفات گمركي

مسافران
1305001000 1100000 0 0

21,999,371 11,500,451 4,214,590 7,285,861 0 10,498,920 3,693,645 6,805,275 تعداد اظهار نامه
برنامه انجام تشريفات گمركي

كاال
1305006000 1100000 0 0

10,419,396 3,092,203 0 3,092,203 3,070,810 4,256,383 1,368,150 2,888,233
درصد (ارزش كشفيات گمرك

نسبت به كل كشفيات )

برنامه نظارت بر تشريفات

گمركي كاال
1305007000 1100000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

954,989,530 947,835,743 0 6,330,000 823,787 0 0 823,787 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1111007,153,787

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

954,989,530 0 0 0 6,330,000 0 6,330,000 948,659,530 16,850,230 931,809,300 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح111100

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

954,989,530 0 0 0 6,330,000 0 6,330,000 16,850,230 931,809,300 931,809,300 0 جمع کل

600,000 0 0 0 0 600,000 600,000 0 هكتار
برنامه پاكسازي اراضي آلوده به

مين و مهمات عمل نكرده
1101008000 1111000 0 0

546,254 0 0 0 0 546,254 546,254 0 پرونده
برنامه ساماندهي دعاوي حقوقي

نيروهاي مسلح
1101031000 1111000 0 0

66,911,170 1,070,000 0 1,070,000 16,294,180 49,546,990 49,546,990 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور دفاعي 1101040000 1111000 0 0

2,366,887 0 0 0 0 2,366,887 2,366,887 0 مورد

برنامه تامين مصارف بابت آب ،

برق، مخابرات و گاز و بدهي

هاي معوق

1101050000 1111000 0 0

1,305,500 550,000 0 550,000 0 755,500 755,500 0 تصوير
برنامه توليد و تامين داده هاي

مكاني در حوزه نظامي و امنيتي
1101052000 1111000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

42,636,820 0 0 0 0 42,636,820 42,636,820 0 ضريب آمادگي برنامه ارتقاي توان دفاعي 1101060000 1111000 0 0

1,445,000 0 0 0 0 1,445,000 1,445,000 0 ضريب امنيت برنامه تامين حفاظت سازماني 1101061000 1111000 0 0

530,000 0 0 0 0 530,000 530,000 0 نفر
برنامه ارائه خدمات فرهنگي و

عقيدتي
1101063000 1111000 0 0

13,608,000 0 0 0 0 13,608,000 13,608,000 0 مورد برنامه ارائه خدمات رفاهي 1101086000 1111000 0 0

46,254 0 0 0 0 46,254 46,254 0 مورد

برنامه توسعه همكاري هاي

بخش دفاعي با بخش هاي

صنعتي - اقتصادي در زمينه

انتقال فناوري

1101109000 1111000 0 0

417,588 0 0 0 0 417,588 417,588 0 نفر
برنامه كمك به صندوق ذخيره

بسيجيان
1101117000 1111000 0 0

1,656,270 110,000 0 110,000 1,270 1,545,000 1,545,000 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1103010000 1111000 0 0

3,099,780 600,000 0 600,000 554,780 1,945,000 1,945,000 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1111000 0 0

6,985,007 4,000,000 0 4,000,000 0 2,985,007 2,985,007 0 مورد
برنامه راهبري و توسعه

فناوريهاي نوپديد
1805083000 1111000 0 0

800,000 0 0 0 0 800,000 800,000 0 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات  بيمهاي
1902001000 1111000 0 0

58,875,000 0 0 0 0 58,875,000 58,875,000 0 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات بيمه درمان
1902015000 1111000 0 0

33,160,000 0 0 0 0 33,160,000 33,160,000 0 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 1111000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

720,000,000 0 0 0 0 720,000,000 720,000,000 0 ميليون ريال

برنامه تاديه بدهي دولت و كمك

به پرداخت حقوق و مزاياي

بازنشستگي

1903065000 1111000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

339,675,843 337,912,079 0 310,000 1,453,764 0 0 1,453,764 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران 1112001,763,764

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

339,675,843 0 0 0 310,000 30,000 280,000 339,365,843 447,940 338,917,903 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران111200

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

339,675,843 0 0 0 310,000 30,000 280,000 447,940 338,917,903 338,917,903 0 جمع کل

111,809 0 0 0 0 111,809 111,809 0 طرح
برنامه مشاركت در پيشرفت و

عمران و آباداني كشور
1101013000 1112000 0 0

4,679,224 0 0 0 0 4,679,224 4,679,224 0 ضريب آمادگي
برنامه حفظ و ارتقاي آمادگي

دفاعي
1101037000 1112000 0 0

283,087,869 200,000 0 200,000 447,940 282,439,929 282,439,929 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور دفاعي 1101040000 1112000 0 0

40,022,025 0 0 0 0 40,022,025 40,022,025 0 ضريب آمادگي برنامه ارتقاي توان دفاعي 1101060000 1112000 0 0

1,070,316 0 0 0 0 1,070,316 1,070,316 0 ضريب امنيت برنامه تامين حفاظت سازماني 1101061000 1112000 0 0

1,072,968 0 0 0 0 1,072,968 1,072,968 0 نفر
برنامه ارائه خدمات فرهنگي و

عقيدتي
1101063000 1112000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,686,389 0 0 0 0 1,686,389 1,686,389 0 خدمت برنامه ارائه خدمات رفاهي 1101086000 1112000 0 0

512,570 0 0 0 0 512,570 512,570 0 طرح
برنامه راهبري نهضت قطعه

سازي
1101100000 1112000 0 0

438,014 0 0 0 0 438,014 438,014 0 ماموريت
برنامه تقويت و توسعه سايبري و

جنگ الكترونيكي
1101105000 1112000 0 0

83,875 0 0 0 0 83,875 83,875 0 طرح
برنامه اجراي طرح هاي آموزش

و توانمندسازي كاركنان
1101106000 1112000 0 0

565,987 0 0 0 0 565,987 565,987 0 طرح
برنامه اجراي طرح هاي فرهنگي

خانواده
1101111000 1112000 0 0

74,945 0 0 0 0 74,945 74,945 0 تعداد برنامه راهبري امور وظيفه 1101115000 1112000 0 0

550,000 0 0 0 0 550,000 550,000 0 ضريب امنيت
برنامه مديريت شبكه يكپارچه

پدافند هوايي
1101118000 1112000 0 0

260,555 0 0 0 0 260,555 260,555 0 طرح برنامه طرح هاي اطالعات دفاعي 1101120000 1112000 0 0

1,866,613 0 0 0 0 1,866,613 1,866,613 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1103010000 1112000 0 0

3,592,684 110,000 30,000 80,000 0 3,482,684 3,482,684 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1112000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

929,883,015 779,530,073 0 150,000,000 352,942 0 0 352,942 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 111300150,352,942

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

929,883,015 0 0 0 150,000,000 0 150,000,000 779,883,015 7,620 779,875,395 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي111300

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

929,883,015 0 0 0 150,000,000 0 150,000,000 7,620 779,875,395 779,875,395 0 جمع کل

27,446,463 0 0 0 0 27,446,463 27,446,463 0 ضريب آمادگي

برنامه راهبري امور

بسيج(جذب،آموزش،توسعه،

وحدت انسجام)

1101011000 1113000 0 0

2,558,999 0 0 0 0 2,558,999 2,558,999 0 اقدام
برنامه راهبري امور اجتماعي و

فرهنگي كشور
1101012000 1113000 0 0

174,107,495 150,000,000 0 150,000,000 0 24,107,495 24,107,495 0 طرح
برنامه مشاركت در پيشرفت و

عمران و آباداني كشور
1101013000 1113000 0 0

2,486,737 0 0 0 0 2,486,737 2,486,737 0 ضريب آمادگي
برنامه حفظ و ارتقاي آمادگي

دفاعي
1101037000 1113000 0 0

588,484,269 0 0 0 0 588,484,269 588,484,269 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور دفاعي 1101040000 1113000 0 0



136

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

8,440,013 0 0 0 0 8,440,013 8,440,013 0 ضريب آمادگي برنامه ارتقاي توان دفاعي 1101060000 1113000 0 0

1,532,620 0 0 0 7,620 1,525,000 1,525,000 0 ضريب امنيت برنامه تامين حفاظت سازماني 1101061000 1113000 0 0

2,165,854 0 0 0 0 2,165,854 2,165,854 0 نفر
برنامه ارائه خدمات فرهنگي و

عقيدتي
1101063000 1113000 0 0

375,514 0 0 0 0 375,514 375,514 0 ضريب امنيت

برنامه مديريت و راهبري فضاي

مجازي و مقابله با اقدامات

سايبري دشمن

1101068000 1113000 0 0

1,976,800 0 0 0 0 1,976,800 1,976,800 0 ضريب امنيت برنامه امور حفاظتي 1101076000 1113000 0 0

1,624,089 0 0 0 0 1,624,089 1,624,089 0 خدمت برنامه ارائه خدمات رفاهي 1101086000 1113000 0 0

4,372,427 0 0 0 0 4,372,427 4,372,427 0 ضريب امنيت
برنامه تقويت و توسعه سايبري و

جنگ الكترونيكي
1101105000 1113000 0 0

190,906 0 0 0 0 190,906 190,906 0 طرح
برنامه اجراي طرح هاي آموزش

و توانمندسازي كاركنان
1101106000 1113000 0 0

26,276,634 0 0 0 0 26,276,634 26,276,634 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور امنيتي 1101108000 1113000 0 0

44,256 0 0 0 0 44,256 44,256 0 تعداد برنامه راهبري امور وظيفه 1101115000 1113000 0 0

267,554 0 0 0 0 267,554 267,554 0 ضريب آمادگي
برنامه راهبري امور رده هاي

بسيج
1101116000 1113000 0 0

61,146,382 0 0 0 0 61,146,382 61,146,382 0 ضريب آمادگي
برنامه ماموريت طرح شهيد

چمران
1101119000 1113000 0 0

1,300,000 0 0 0 0 1,300,000 1,300,000 0 طرح
برنامه پيشبرد ماموريت هاي

محروميت زدايي
1101122000 1113000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

5,740,000 0 0 0 0 5,740,000 5,740,000 0 ماموريت
برنامه سازماندهي مردمي در

حوزه فرهنگ
1101123000 1113000 0 0

2,128,271 0 0 0 0 2,128,271 2,128,271 0 پروژه
برنامه تقويت بنيه دفاعي و

امنيتي بسيج
1101124000 1113000 0 0

748,381 0 0 0 0 748,381 748,381 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1103010000 1113000 0 0

11,469,351 0 0 0 0 11,469,351 11,469,351 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1113000 0 0

2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 مورد
برنامه راهبري و توسعه

فناوريهاي نوپديد
1805083000 1113000 0 0

3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 مورد برنامه حمايت اجتماعي 1903022000 1113000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

46,285,718 46,240,718 0 45,000 0 0 0 0
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري

اسالمي ايران
11140045,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

46,285,718 0 0 0 45,000 0 45,000 46,240,718 2,294,530 43,946,188 111400
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري

اسالمي ايران

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

46,285,718 0 0 0 45,000 0 45,000 2,294,530 43,946,188 43,946,188 0 جمع کل

1,570,399 0 0 0 0 1,570,399 1,570,399 0 مورد
برنامه اجراي امور پدافند غير

عامل
1101038000 1114000 0 0

583,021 0 0 0 0 583,021 583,021 0 مورد

برنامه رصد، پايش، مصون سازي

و كاهش آسيب پذيري زير

ساخت ها

1101039000 1114000 0 0

9,525,285 0 0 0 32,040 9,493,245 9,493,245 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور دفاعي 1101040000 1114000 0 0

12,632,022 0 0 0 0 12,632,022 12,632,022 0 ضريب آمادگي برنامه ارتقاي توان دفاعي 1101060000 1114000 0 0

120,000 0 0 0 0 120,000 120,000 0 ضريب امنيت برنامه تامين حفاظت سازماني 1101061000 1114000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 نفر
برنامه ارائه خدمات فرهنگي و

عقيدتي
1101063000 1114000 0 0

641,012 0 0 0 0 641,012 641,012 0 نفر
برنامه مهارت آموزي سربازان

وظيفه
1101095000 1114000 0 0

15,659,709 0 0 0 0 15,659,709 15,659,709 0 طرح برنامه راهبري طرح هاي ويژه 1101114000 1114000 0 0

276,606 0 0 0 0 276,606 276,606 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1103010000 1114000 0 0

3,941,600 0 0 0 2,251,600 1,690,000 1,690,000 0 سرانه مطالعه

برنامه حمايت از فعاليتهاي

فرهنگي، كتاب و كتابخواني و

ارتقاء فرهنگ عمومي

1703067000 1114000 0 0

1,236,064 45,000 0 45,000 10,890 1,180,174 1,180,174 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1114000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

7,718,229 5,218,229 0 2,500,000 0 0 0 0 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبياء (ص)1 1115002,500,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

7,718,229 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 5,218,229 0 5,218,229 قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبياء (ص)1115001

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

7,718,229 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 0 5,218,229 5,218,229 0 جمع کل

3,583,736 2,500,000 0 2,500,000 0 1,083,736 1,083,736 0 ضريب آمادگي برنامه راهبري امور دفاعي 1101040000 1115000 0 0

2,944,137 0 0 0 0 2,944,137 2,944,137 0 طرح
برنامه اهبري طرح هاي

زيرساخت دفاعي
1101110000 1115000 0 0

674,847 0 0 0 0 674,847 674,847 0 طرح
برنامه اجراي طرح هاي آمادگي

دفاعي
1101112000 1115000 0 0

515,509 0 0 0 0 515,509 515,509 0 طرح
برنامه راهبري طرح هاي امنيت

سايبري
1101113000 1115000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

381,783,017 310,254,962 0 67,716,055 3,812,000 0 0 3,812,000 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 11350071,528,055

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

381,783,017 0 0 0 67,716,055 0 67,716,055 314,066,962 35,590,140 278,476,822 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري113500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

381,783,017 0 0 0 67,716,055 0 67,716,055 35,590,140 278,476,822 116,284,450 162,192,372 جمع کل

902,049 5,500 0 5,500 0 896,549 541,249 355,300 اقدام
برنامه راهبري و توسعه همكاري

هاي بين الملل
1002048000 1135000 0 0

75,851 0 0 0 0 75,851 75,851 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1135000 0 0

2,439,715 2,439,715 0 2,439,715 0 0 0 0 بيمار برنامه ارايه خدمات درماني 1602001000 1135000 0 0

671,307 0 0 0 0 671,307 671,307 0 مورد

برنامه حمايت از فعاليتهاي

ديني، فرهنگي و اجتماعي

بسيج  اساتيد و دانشجويان در

دانشگاهها

1701072000 1135000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

3,176,320 0 0 0 36,320 3,140,000 3,140,000 0 دانشگاه

برنامه راهبري اجراي امور ديني

و توانمندسازي اقشار تاثير گذار

ديني و انقالبي در دانشگاهها

1701080000 1135000 0 0

66,130 0 0 0 0 66,130 66,130 0 افراد تحت پوشش (هزار نفر)

برنامه سياستگذاري، راهبري،

توسعه و فرهنگ سازي ورزش

همگاني

1702001000 1135000 0 0

23,870 0 0 0 0 23,870 23,870 0 افراد تحت پوشش (هزار نفر)
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه ورزش قهرماني
1702012000 1135000 0 0

161,300 0 0 0 0 161,300 161,300 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1135000 0 0

144,233 1,881 0 1,881 0 142,352 142,352 0 دانش آموز/هنرآموز

برنامه راهبري ياددهي -

يادگيري دوره اول و دوم

متوسطه هنر، فني وحرفهاي و

كاردانش

1801043000 1135000 0 0

237,173,692 34,048,061 0 34,048,061 31,388,390 171,737,241 35,461,275 136,275,966 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1135000 0 0

41,515,763 3,201,601 0 3,201,601 417,680 37,896,482 31,635,766 6,260,716 دانشجو

برنامه ارائه خدمات رفاهي،

فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه

دانشجويان

1803002000 1135000 0 0

1,815,000 0 0 0 0 1,815,000 1,815,000 0 دانشجو
برنامه اعطاي بورس تحصيلي به

دانشجويان ايراني و خارجي
1803066000 1135000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

9,757,897 5,000,000 0 5,000,000 0 4,757,897 4,618,093 139,804 دانشجو

برنامه حمايت از تسهيالت و

رفاهي، ازدواج، اسكان،

فرزندآوري، يارانه تامين خوابگاه

توسط بخش غير دولتي، وام

تحصيلي براي دانشگاه هاي

دولتي و غير دولتي در كليه

دوره ها و مقاطع (صندوق رفاه

دانشجويان)

1803067000 1135000 0 0

87,965 0 0 0 0 87,965 87,965 0 نخبه

برنامه راهبري و جذب نخبگان و

كمك به پرورش استعدادهاي

درخشان و اختراعات و

اكتشافات دانشجويي

1803068000 1135000 0 0

20,680 0 0 0 0 20,680 20,680 0 مورد
برنامه حمايت از مطالعات و

توسعه علوم انساني اسالمي
1803071000 1135000 0 0

217,590 0 0 0 0 217,590 217,590 0 موسسه

برنامه نظارت، ارزيابي و

اعتبارسنجي دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالي

1803072000 1135000 0 0

1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 مورد

برنامه راهبري و كمك به

صندوق علوم، تحقيقات و

فناوري (همكاريهاي دانشگاه،

صنعت و دولت) با رويكرد

نوآوري باز

1803073000 1135000 0 0

2,793,642 27,000 0 27,000 0 2,766,642 2,153,506 613,136 مورد
برنامه سياستگذاري، راهبري،

علوم، تحقيقات و فناوري
1803074000 1135000 0 0

1,631,657 1,400,000 0 1,400,000 0 231,657 16,657 215,000 مورد

برنامه سياست گذاري و راهبري

فعاليت هاي رفاهي و فوق برنامه

دانشجويان

1803075000 1135000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

3,550,000 0 0 0 0 3,550,000 2,834,500 715,500 آزمون
برنامه سنجش و پذيرش

دانشجو و برگزاري آزمونها
1803076000 1135000 0 0

780,000 0 0 0 0 780,000 780,000 0 دانشجو

برنامه حمايت از جذب

دانشجوي خارجي (كمك تا

سقف 30% درآمد)

1803077000 1135000 0 0

4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 0 مورد

برنامه مازاد درآمد اختصاصي

دانشگاه ها ، مراكز پژوهشي و

فناوري

1803078000 1135000 0 0

2,148,992 1,436,242 0 1,436,242 0 712,750 297,555 415,195
دانشجودرسنوات

مجازتحصيلي

برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1803079000 1135000 0 0

34,406,892 5,491,069 0 5,491,069 982,650 27,933,173 19,101,487 8,831,686 پروژه برنامه پژوهش هاي علمي 1804003000 1135000 0 0

328,302 0 0 0 0 328,302 328,302 0 مورد
برنامه سياستگذاري و راهبري

علوم، تحقيقات و فناوري
1804060000 1135000 0 0

9,010,862 4,608,030 0 4,608,030 719,140 3,683,692 1,245,783 2,437,909 طرح
برنامه پژوهش هاي كاربردي و

تقاضا محور
1805003000 1135000 0 0

270,493 0 0 0 0 270,493 270,493 0 طرح
برنامه حمايت و راهبري پژوهش

هاي كاربردي و تقاضا محور
1805085000 1135000 0 0

353,000 0 0 0 0 353,000 353,000 0 طرح

برنامه حمايت از پژوهش هاي

كاربردي تقاضا محور (كمك تا

سقف 25% كمك)

1805086000 1135000 0 0

1,521,643 68,501 0 68,501 90,800 1,362,342 305,523 1,056,819 مورد
برنامه حفظ، معرفي، انتشار و

مستندسازي علم و فناوري
1805087000 1135000 0 0

7,064,273 2,117,444 0 2,117,444 0 4,946,829 2,371,808 2,575,021 مورد
برنامه توليد و ارائه كاال و

خدمات علمي، تخصصي
1805088000 1135000 0 0

15,672,899 3,871,011 0 3,871,011 1,955,160 9,846,728 7,546,408 2,300,320 پروژه
برنامه توسعه فناوري و فن

آفريني
1805089000 1135000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

3,375,723 3,317,943 0 57,780 0 0 0 0 دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي 11360057,780

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

3,375,723 0 0 0 57,780 0 57,780 3,317,943 49,810 3,268,133 دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي113600

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

3,375,723 0 0 0 57,780 0 57,780 49,810 3,268,133 2,041,464 1,226,669 جمع کل

168,011 10,000 0 10,000 0 158,011 55,598 102,413 گزارش
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1004001000 1136000 0 0

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

برنامه حمايت ازفعاليتهاي

قرآني و كانونهاي فرهنگي

هنري مساجد و بسيج محالت

1701079000 1136000 0 0

75,600 0 0 0 0 75,600 49,420 26,180 مورد

برنامه شكل گيري قرارگاه دانش

و فرهنگ و اصالح ساختار

فرهنگي كشور

1703069000 1136000 0 0

685,410 0 0 0 49,810 635,600 422,420 213,180 سند

برنامه سياستگذاري، تدوين

ضوابط، نظارت و ارزيابي حوزه

علمي و فرهنگي

1708005000 1136000 0 0



146

جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

118,800 0 0 0 0 118,800 77,660 41,140 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1136000 0 0

890,146 47,500 0 47,500 0 842,646 444,413 398,233 پروژه برنامه پژوهش هاي علمي 1804003000 1136000 0 0

290,000 0 0 0 0 290,000 196,500 93,500 گزارش

برنامه راهبري و نظارت بر حسن

اجراي نقشه جامع علمي و سند

بنيادين آموزش و پرورش و

نقشه مهندسي فرهنگي

1804056000 1136000 0 0

747,756 280 0 280 0 747,476 395,453 352,023 گزارش
برنامه تكريم نام آوران علم، هنر

و دين
1804057000 1136000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

21,472,510 20,581,610 0 610,000 280,900 0 0 280,900
وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع

دستي
113700890,900

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

21,472,510 0 0 0 610,000 300,000 310,000 20,862,510 12,122,510 8,740,000 113700
وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع

دستي

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

21,472,510 0 0 0 610,000 300,000 310,000 12,122,510 8,740,000 6,656,000 2,084,000 جمع کل

261,600 0 0 0 181,600 80,000 80,000 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1137000 0 0

45,000 0 0 0 0 45,000 45,000 0 تعداد ميراث
برنامه صيانت از ميراث فرهنگي

ناملموس
1704004000 1137000 0 0

60,000 0 0 0 0 60,000 60,000 0 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1704010000 1137000 0 0

11,387,390 500,000 300,000 200,000 8,077,390 2,810,000 2,084,300 725,700 تعداد (استان)
برنامه صيانت از ميراث فرهنگي

جمهوري اسالمي ايران
1704011000 1137000 0 0

40,000 0 0 0 0 40,000 40,000 0 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1704012000 1137000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

6,566,910 0 0 0 3,316,910 3,250,000 2,817,700 432,300 درصد رشد گردشگر
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه صنعت گردشگري
1706008000 1137000 0 0

2,115,720 0 0 0 535,720 1,580,000 1,194,000 386,000 درصد رشد توليد
برنامه حمايت از ارتقاء و توسعه

صنايع دستي
1707004000 1137000 0 0

925,890 110,000 0 110,000 10,890 805,000 265,000 540,000 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1137000 0 0

70,000 0 0 0 0 70,000 70,000 0 مهارت آموز

برنامه آموزش غيررسمي فني،

حرفهاي و مهارتي  براي

گروههاي هدف

1802073000 1137000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

50,382,435 49,936,635 0 323,300 122,500 0 0 122,500 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000445,800

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

50,382,435 0 0 0 323,300 0 323,300 50,059,135 10,635,864 39,423,271 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي114000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

50,382,435 0 0 0 323,300 0 323,300 10,635,864 39,423,271 33,700,319 5,722,952 جمع کل

367,720 0 0 0 81,720 286,000 253,000 33,000 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1140000 0 0

2,100,000 0 0 0 0 2,100,000 2,100,000 0 نفر

برنامه تأمين فضاهاي آموزشي و

حمايت از امور طالب و

روحانيون مذاهب اسالمي

1701013000 1140000 0 0

189,000 0 0 0 0 189,000 66,000 123,000 زائر

برنامه ساماندهي و اعزام زائران

به حج تمتع، عمره و عتبات

عاليات

1701024000 1140000 0 0

984,000 5,000 0 5,000 0 979,000 929,000 50,000 فعاليت

برنامه راهبري ، نظارت و

هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي

برون مرزي

1701074000 1140000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

4,691,000 0 0 0 3,900,000 791,000 391,048 399,952 تعداد

برنامه راهبري، نظارت و اداره

امور بقاع، اماكن مذهبي و

موقوفات

1701076000 1140000 0 0

1,864,000 0 0 0 0 1,864,000 1,730,600 133,400 مورد

برنامه حمايت ازفعاليتهاي

قرآني و كانونهاي فرهنگي

هنري مساجد و بسيج محالت

1701079000 1140000 0 0

39,000 0 0 0 0 39,000 33,200 5,800 طرح

برنامه حمايت از طراحي،

الگوسازي، توليد و نظارت بر

عرضه مد و لباس

1703018000 1140000 0 0

20,000 0 0 0 0 20,000 20,000 0 پروژه

برنامه ارتقاء مشاركت هاي

اجتماعي و مردمي و خيرين

شامل همكاريهاي دولت، مردم

و بخشهاي غيردولتي

1703065000 1140000 0 0

2,370,000 0 0 0 0 2,370,000 1,924,200 445,800 اجرا برنامه حمايت از توسعه هنر 1703066000 1140000 0 0

14,752,415 0 0 0 6,402,544 8,349,871 7,968,871 381,000 سرانه مطالعه

برنامه حمايت از فعاليتهاي

فرهنگي، كتاب و كتابخواني و

ارتقاء فرهنگ عمومي

1703067000 1140000 0 0

212,000 0 0 0 0 212,000 159,000 53,000 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1703068000 1140000 0 0

4,505,080 0 0 0 9,080 4,496,000 3,864,000 632,000 نمايندگي
برنامه توسعه همكاري هاي

فرهنگي بين الملل
1703070000 1140000 0 0

2,115,840 227,800 0 227,800 118,040 1,770,000 120,000 1,650,000 نرخ رشد مراجعين

برنامه شناسايي، گردآوري،

ساماندهي، حفاظت و اشاعه

اسناد ملي، آثار مكتوب و غير

مكتوب خطي و غيرخطي ملي و

ارايه خدمات به مراجعان

1703071000 1140000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,505,000 0 0 0 0 1,505,000 1,175,000 330,000 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1703072000 1140000 0 0

3,369,080 0 0 0 122,580 3,246,500 2,991,500 255,000 نرخ رشد تماشاگران

برنامه حمايت و گسترش

سينماي ملي و ارتقاي دانش و

فناوري هاي نوين صنعت سينما

1703073000 1140000 0 0

150,000 0 0 0 0 150,000 150,000 0 رويداد

برنامه اصالح و ترويج سبك

زندگي با رويكرد اسالمي -

ايراني

1703074000 1140000 0 0

5,271,590 0 0 0 90 5,271,500 4,315,900 955,600 عنوان

برنامه حمايت از ارتقاء و توسعه

مطبوعات، خبرگزاريها و

رسانههاي ديجيتال

1705041000 1140000 0 0

243,400 0 0 0 0 243,400 227,000 16,400 ساعت

برنامه حمايت از توليد محتواي

فرهنگي و هنري در فضاي

مجازي

1705043000 1140000 0 0

909,310 50,500 0 50,500 1,810 857,000 683,000 174,000 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1140000 0 0

270,000 0 0 0 0 270,000 185,000 85,000 هنرآموز

برنامه راهبري و توسعه مشاركت

در اجراي برنامه هاي تعليم و

تربيت با مجوز وزارت آموزش و

پرورش

1802084000 1140000 0 0

1,029,600 40,000 0 40,000 0 989,600 989,600 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1140000 0 0

148,400 0 0 0 0 148,400 148,400 0 دانشجو

برنامه ارائه خدمات رفاهي،

فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه

دانشجويان

1803002000 1140000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

3,276,000 0 0 0 0 3,276,000 3,276,000 0 هنرمند تحت پوشش

برنامه حمايت از امور رفاهي و

اجتماعي نويسندگان، هنرمندان

و روزنامهنگاران (صندوق هنر)

1903050000 1140000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

17,186,690 17,186,690 0 0 0 0 0 0 شوراي عالي حوزه هاي علميه 1140200

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

17,186,690 0 0 0 0 0 0 17,186,690 930,690 16,256,000 شوراي عالي حوزه هاي علميه114020

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

17,186,690 0 0 0 0 0 0 930,690 16,256,000 16,256,000 0 جمع کل

2,856,114 0 0 0 908,000 1,948,114 1,948,114 0 طلبه

برنامه ساماندهي و حمايت از

فعاليتهاي فرهنگي، تبليغي و

ترويجي

1701073000 1140200 0 0

76,318 0 0 0 0 76,318 76,318 0 ساعت

برنامه حمايت از توليد محتواي

فرهنگي و هنري در فضاي

مجازي

1705043000 1140200 0 0

2,058,193 0 0 0 0 2,058,193 2,058,193 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1140200 0 0

12,196,065 0 0 0 22,690 12,173,375 12,173,375 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1140200 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

1,680,000 1,680,000 0 0 0 0 0 0
شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه

خراسان
1140250

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

1,680,000 0 0 0 0 0 0 1,680,000 0 1,680,000 114025
شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه

خراسان

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,680,000 0 0 0 0 0 0 0 1,680,000 1,680,000 0 جمع کل

160,000 0 0 0 0 160,000 160,000 0 طلبه

برنامه ساماندهي و حمايت از

فعاليتهاي فرهنگي، تبليغي و

ترويجي

1701073000 1140250 0 0

320,000 0 0 0 0 320,000 320,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1140250 0 0

1,200,000 0 0 0 0 1,200,000 1,200,000 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1140250 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

28,088,160 28,088,160 0 0 0 0 0 0 مركز خدمات حوزه هاي علميه 1140840

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

28,088,160 0 0 0 0 0 0 28,088,160 18,160 28,070,000 مركز خدمات حوزه هاي علميه114084

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

28,088,160 0 0 0 0 0 0 18,160 28,070,000 28,070,000 0 جمع کل

10,820,000 0 0 0 0 10,820,000 10,820,000 0 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات  بيمهاي
1902001000 1140840 0 0

17,268,160 0 0 0 18,160 17,250,000 17,250,000 0 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 1140840 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

15,342,787 15,342,787 0 0 0 0 0 0 سازمان تبليغات اسالمي 1143000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

15,342,787 0 0 0 0 0 0 15,342,787 326,360 15,016,427 سازمان تبليغات اسالمي114300

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

15,342,787 0 0 0 0 0 0 326,360 15,016,427 14,380,927 635,500 جمع کل

1,854,000 0 0 0 0 1,854,000 1,854,000 0 مورد

برنامه اقامه نماز و اعتالي

معنويت و امر به معروف و نهي

از منكر

1701070000 1143000 0 0

2,720,000 0 0 0 0 2,720,000 2,359,500 360,500 عنوان
برنامه پيشبرد و حمايت از هنر

متعهد و انقالبي
1701071000 1143000 0 0

7,726,360 0 0 0 326,360 7,400,000 7,173,000 227,000 مورد
برنامه تبيين و تبليغ گفتمان

انقالب اسالمي
1701077000 1143000 0 0

730,000 0 0 0 0 730,000 710,000 20,000 مورد

برنامه حمايت ازفعاليتهاي

قرآني و كانونهاي فرهنگي

هنري مساجد و بسيج محالت

1701079000 1143000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

150,000 0 0 0 0 150,000 150,000 0 رويداد

برنامه اصالح و ترويج سبك

زندگي با رويكرد اسالمي -

ايراني

1703074000 1143000 0 0

275,000 0 0 0 0 275,000 247,000 28,000 ساعت

برنامه حمايت از توليد محتواي

فرهنگي و هنري در فضاي

مجازي

1705043000 1143000 0 0

1,006,000 0 0 0 0 1,006,000 1,006,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1143000 0 0

517,000 0 0 0 0 517,000 517,000 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1143000 0 0

298,607 0 0 0 0 298,607 298,607 0 مورد
برنامه حفظ، معرفي، انتشار و

مستندسازي علم و فناوري
1805087000 1143000 0 0

65,820 0 0 0 0 65,820 65,820 0 مورد
برنامه توليد و ارائه كاال و

خدمات علمي، تخصصي
1805088000 1143000 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

4,603,000 4,603,000 0 0 0 0 0 0 شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران 1143180

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

4,603,000 0 0 0 0 0 0 4,603,000 908,000 3,695,000 شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران114318

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

4,603,000 0 0 0 0 0 0 908,000 3,695,000 3,695,000 0 جمع کل

1,310,000 0 0 0 908,000 402,000 402,000 0 طلبه

برنامه ساماندهي و حمايت از

فعاليتهاي فرهنگي، تبليغي و

ترويجي

1701073000 1143180 0 0

658,000 0 0 0 0 658,000 658,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1143180 0 0

2,635,000 0 0 0 0 2,635,000 2,635,000 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1143180 0 0
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جدول شماره 7 - خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي

مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

1,312,066,015 1,219,292,615 11,250,000 81,517,600 5,800 0 0 5,800 وزارت آموزش و پرورش 12750081,523,400

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

1,312,066,015 11,250,000 0 11,250,000 81,517,600 60,000,000 21,517,600 1,219,298,415 57,918,030 1,161,380,385 وزارت آموزش و پرورش127500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,312,066,015 11,250,000 0 11,250,000 81,517,600 60,000,000 21,517,600 57,918,030 1,161,380,385 142,698,065 1,018,682,320 جمع کل

127,747 3,827 0 3,827 0 123,920 120,925 2,995 اقدام
برنامه راهبري و توسعه همكاري

هاي بين الملل
1002048000 1275000 0 0

1,119,283 40,683 0 40,683 998,800 79,800 79,800 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1275000 0 0

13,758,000 0 0 0 0 13,758,000 13,758,000 0
دانشآموز در گروه سني

ذيربط

برنامه توسعه و ارتقاي تربيت

بدني، ورزش و سالمت دانش

آموزان

1702016000 1275000 0 0

4,497,929 0 0 0 0 4,497,929 4,497,929 0 كودك ـ نوجوان

برنامه رشد و پرورش فكري

كودكان و نوجوانان مبتني بر

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1703029000 1275000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

28,313,000 0 0 0 28,148,000 165,000 165,000 0 پروژه

برنامه ارتقاء مشاركت هاي

اجتماعي و مردمي و خيرين

شامل همكاريهاي دولت، مردم

و بخشهاي غيردولتي

1703065000 1275000 0 0

935,785,630 26,130,000 25,000,000 1,130,000 3,395,430 906,260,200 53,095,868 853,164,332
دانشآموز در گروه سني

ذيربط

برنامه ارتقاء كيفيت  ياددهي-

يادگيري دوره هاي ابتدايي،

متوسطه اول و متوسطه دوم

نظري در ساحتهاي 6 گانه

سند تحول بنيادين آموزش و

پرورش

1801001000 1275000 0 0

26,012,000 94,000 0 94,000 0 25,918,000 2,989,102 22,928,898 دانش آموز
برنامه آموزش و پرورش

استثنايي، تلفيقي و فراگير
1801002000 1275000 0 0

5,103,500 0 0 0 0 5,103,500 5,103,500 0
دانشآموز در گروه سني

ذيربط

برنامه آموزش دانش آموزان

فارسي زبان خارج از كشور با

رويكرد آموزشهاي تركيبي و

استفاده از نيروهاي مقيم/محلي

1801004000 1275000 0 0

1,956,650 0 0 0 0 1,956,650 1,956,650 0 فرهنگي مشمول

برنامه حمايت از فرهنگيان،

پاداش پايان خدمت

بازنشستگان و كمك به صندوق

ذخيره فرهنگيان

1801007000 1275000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

3,546,436 229,045 0 229,045 0 567,391 265,511 301,880 طرح

برنامه تأمين و روزآمد نمودن

محتواي  ساحتهاي 6 گانه

ياددهي-يادگيري دانشآموزان و

تربيت معلم دورههاي تحصيلي

اعم از كتب و چندرسانهايها با

رويكرد چندتاليفي و گسترش

خدمات موزه اي مبتني بر

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1801009000 1275002,750,000 0 2,750,000

1,436,360 160,000 0 160,000 381,360 895,000 809,820 85,180 آموزشگاه

برنامه راهبري و نظارت بر

مدارس و مراكز غيردولتي و

توسعه مشاركتهاي مردمي

وكمك به صندوق توسعه

مدارس غيردولتي مبتني بر

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1801010000 1275000 0 0

18,623,320 0 0 0 18,284,320 339,000 161,603 177,397 طرح

برنامه  نوسازي، توسعه و

تجهيزمدارس و متناسبسازي

فضاهاي تربيتي با ويژگيها و

نيازهاي دانشآموزان و اقتضائات

فرهنگ اسالمي - ايراني و

شرايط اقليمي، فرهنگي و

جغرافيايي در چارچوب  سند

تحول بنيادين آموزش و پرورش

1801011000 1275000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,139,000 729,000 0 729,000 0 410,000 410,000 0 نوآموز/ دانش آموز

برنامه سنجش آمادگي و

استعدادتحصيلي ، ارزشيابي

دوره اي پيشرفت ياددهي-

يادگيري دانش آموزان و

برگزاري آزمون هاي استاندارد

1801012000 1275000 0 0

8,014,070 80,000 0 80,000 0 7,934,070 2,974,137 4,959,933 سوادآموز

برنامه سوادآموزي با رويكرد

جذب بازماندگان از تحصيل در

چارچوب  سند تحول بنيادين

آموزش و پرورش

1801013000 1275000 0 0

3,644,000 0 0 0 0 3,644,000 3,644,000 0 دانش آموز

برنامه پرورشي، امور تربيتي  ،

توانمندسازي و غنيسازي اوقات

فراغت  و پيشگيري از آسيبهاي

اجتماعي دانش آموزان مبتني بر

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1801025000 1275000 0 0

118,500 0 0 0 0 118,500 68,694 49,806 طرح

برنامه وضع مقررات، برنامه

ريزي و نظارت بر حسن اجراي

سند تحول و مصوبات شوراي

عالي آموزش و پرورش و ارزيابي

و بازبيني آنها

1801029000 1275000 0 0

30,429,000 126,000 0 126,000 0 30,303,000 245,081 30,057,919
دانشآموز در گروه سني

ذيربط

برنامه ارتقاء كيفيت ياددهي-

يادگيري دانش آموزان سرآمد با

رويكرد هوشمندسازي و

فناوريهاي تركيبي در

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1801031000 1275000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,836,000 50,000 0 50,000 0 1,786,000 1,698,826 87,174 طرح

برنامه هدايت ، راهبري و

توانمندسازي خانواده ها و

كودكان، نظارت بر

مهدكودكها، مراكز پيش

دبستان و مراكز آموزشي

نگهداري كودكان و اجراي

سياستهاي قانون حمايت از

خانواده و جواني جمعيت

1801037000 1275000 0 0

700,000 0 0 0 0 700,000 700,000 0 طرح

برنامه ارتقاي بهره وري مبتني

بر ساحتهاي 6 گانه سند

تحول بنيادين آموزش و پرورش

1801040000 1275000 0 0

1,370,000 0 0 0 0 1,370,000 1,370,000 0 فرهنگي مشمول

برنامه سنجش و ارتقاء

صالحيتهاي عمومي، حرفهاي

و تخصصي و ارزيابي كيفيت

عملكرد معلمان و مديران،

ارتقاي بهره وري و اجراي نظام

رتبه بندي معلمان

1801042000 1275000 0 0

42,342,036 0 0 0 0 33,842,036 33,842,036 0 دانش آموز

برنامه حمايت و  ارتقاي پوشش

تحصيلي  افراد الزم التعليم و

اياب و ذهاب دانش آموزان

مناطق محروم، مرزي، عشايري

و حاشيه شهرها و تغذيه دانش

آموزان مدارس شبانه روزي،

شير و تغذيه مدارس و كمك  به

تأمين سرانه مدارس

1801044000 1275008,500,000 0 8,500,000
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

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

برنامه مستندسازي، تبديل به

احسن كردن و مولدسازي

امالك و اراضي آموزش و

پرورش  با رعايت مالحظات

آموزشي و تربيتي

1801045000 1275000 0 0

957,000 67,000 0 67,000 0 890,000 890,000 0 طرح

برنامه طراحي و پيادهسازي

آموزشهاي علوم و فنون نوپديد

هوش مصنوعي، نانو، بيو و...) و)

راهبري واجراي المپيادهاي

علمي، ملي و بين المللي دانش

آموزان سرآمد ،  توسعه

پژوهشسراها، شتاب دهنده ها و

مراكز رشد دانش آموزي

1801046000 1275000 0 0

12,052,800 5,020,000 5,000,000 20,000 5,992,800 1,040,000 1,040,000 0 طرح

برنامه توسعه و تقويت  شبكه

آموزش هاي مجازي،  تركيبي و

غيرحضوري  مبتني بر

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1801048000 1275000 0 0

460,000 0 0 0 0 460,000 460,000 0
دانش آموزدرگروه سني

ذيربط

برنامه آموزش آمادگي دفاعي

دانش آموزان
1801050000 1275000 0 0

13,106,800 3,685,000 0 3,685,000 544,800 8,877,000 2,565,468 6,311,532 دانشجو

برنامه اجراي دورههاي تربيت

معلم ، دوره هاي آموزشي حرفه

اي معلمان موضوع ماده 28

اساسنامه و دوره هاي آموزشي

ضمن خدمت بلند مدت

فرهنگيان مبتني بر ساحتهاي

گانه سند تحول بنيادين 6

آموزش و پرورش

1802012000 1275000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

782,895 0 0 0 172,520 610,375 84,340 526,035
دانشجودرسنوات

مجازتحصيلي

برنامه تربيت دبير فني مورد نياز

آموزش و پرورش مبتني بر

ساحتهاي 6 گانه سند تحول

بنيادين آموزش و پرورش

1802015000 1275000 0 0

135,914,000 30,549,000 30,000,000 549,000 0 105,365,000 6,074,130 99,290,870 هنرآموز در گروه سني زيربط

برنامه  ياددهي - يادگيري دوره

دوم متوسطه  فني وحرفهاي و

كاردانش مبتني بر ساحتهاي

گانه سند تحول بنيادين 6

آموزش و پرورش، ارتقاي بهره

وري و الزامات آمايش سرزمين

1802076000 1275000 0 0

563,210 221,440 0 221,440 0 341,770 141,770 200,000 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1275000 0 0

14,971,125 14,013,020 0 14,013,020 0 958,105 784,170 173,935 دانشجو

برنامه ارائه خدمات رفاهي،

فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه

دانشجويان

1803002000 1275000 0 0

1,385,724 319,585 0 319,585 0 1,066,139 701,705 364,434 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1806006000 1275000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

31,241,295 29,961,295 0 800,000 480,000 0 0 480,000 وزارت ورزش و جوانان 1285001,280,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

31,241,295 0 0 0 800,000 0 800,000 30,441,295 15,177,935 15,263,360 وزارت ورزش و جوانان128500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

31,241,295 0 0 0 800,000 0 800,000 15,177,935 15,263,360 14,000,953 1,262,407 جمع کل

25,000 0 0 0 0 25,000 25,000 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1285000 0 0

20,608,835 800,000 0 800,000 15,177,935 4,630,900 4,407,515 223,385 افراد تحت پوشش (هزار نفر)

برنامه سياستگذاري، راهبري،

توسعه و فرهنگ سازي ورزش

همگاني

1702001000 1285000 0 0

8,659,172 0 0 0 0 8,659,172 7,736,310 922,862 افراد تحت پوشش (هزار نفر)
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه ورزش قهرماني
1702012000 1285000 0 0

107,561 0 0 0 0 107,561 107,561 0 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1702014000 1285000 0 0

40,389 0 0 0 0 40,389 40,389 0 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1702015000 1285000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,690,798 0 0 0 0 1,690,798 1,574,638 116,160 جوان تحت پوشش (هزار نفر)
برنامه سياستگذاري و راهبري

امور جوانان
1703056000 1285000 0 0

53,852 0 0 0 0 53,852 53,852 0 پروژه

برنامه ارتقاء مشاركت هاي

اجتماعي و مردمي و خيرين

شامل همكاريهاي دولت، مردم

و بخشهاي غيردولتي

1703065000 1285000 0 0

55,688 0 0 0 0 55,688 55,688 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي ديني، علمي

و  كاربردي
1708021000 1285000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

1,741,337,936 859,610,409 265,000,000 615,765,500 962,027 0 0 962,027 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000616,727,527

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

1,741,337,936 265,000,000 6,360,000 258,640,000 615,765,500 2,000,000 613,765,500 860,572,436 42,611,618 817,960,818 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي129000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,741,337,936 265,000,000 6,360,000 258,640,000 615,765,500 2,000,000 613,765,500 42,611,618 817,960,818 116,413,825 701,546,993 جمع کل

30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 نفر
برنامه كاهش تلفات ناشي از

تصادفات و سوانح  رانندگي
1002126000 1290000 0 0

225,591 101,300 0 101,300 54,480 69,811 35,100 34,711 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1290000 0 0

2,768,001 1,299,706 0 1,299,706 0 408,295 120,000 288,295 نفر
برنامه راهبري و نظارت بر ايمني

غذا و دارو
1601001000 1290001,060,000 0 1,060,000

306,291,901 73,068,671 0 73,068,671 5,654,565 227,568,665 30,461,229 197,107,436 جمعيت برنامه ارائه خدمات  بهداشتي 1601005000 1290000 0 0

23,594,743 0 0 0 78,743 0 0 0 جمعيت

برنامه راهبري و اجراي قانون

حمايت از خانواده و جواني

جمعيت

1601006000 12900023,516,000 6,360,000 17,156,000
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,119,909 96,991 0 96,991 0 1,022,918 598,966 423,952 درصد
برنامه ارتقاء و بهبود كيفيت

خدمات بهداشتي
1601015000 1290000 0 0

739,145,575 361,755,632 0 361,755,632 25,633,745 351,756,198 17,587,846 334,168,352 بيمار برنامه ارايه خدمات درماني 1602001000 1290000 0 0

50,568,992 0 0 0 349,838 50,219,154 15,117,876 35,101,278 ماموريت

برنامه توسعه پايگاهها و ناوگان

اورژانس و  ارائه خدمات

فوريتهاي پزشكي و پيش

بيمارستاني

1602002000 1290000 0 0

659,800 0 0 0 0 659,800 59,800 600,000 واحد

برنامه ارتقاء سالمت خون و

خوداتكايي توليد  فرآوردههاي

خوني

1602006000 1290000 0 0

415,595 0 0 0 2,195 0 0 0 نفر
برنامه راهبري و ارائه خدمات

درمان و كاهش آسيب معتادان
1602027000 129000413,400 0 413,400

164,234,360 129,604,950 2,000,000 127,604,950 0 1,306,410 1,100 1,305,310 قلم برنامه تأمين دارو و واكسن 1602030000 12900033,323,000 0 33,323,000

1,927,067 168,928 0 168,928 0 1,758,139 1,266,314 491,825 درصد
برنامه ارتقاء و بهبود كيفيت

خدمات درماني
1602036000 1290000 0 0

13,987,369 358,168 0 358,168 0 1,121,201 650,247 470,954 تعداد خدمت الكترونيكي

برنامه تكميل پرونده الكترونيك

سالمت و راهبري نظام ارجاع و

اجراي پزشك خانواده

1602037000 12900012,508,000 0 12,508,000

2,193,837 385,122 0 385,122 0 1,808,715 469,304 1,339,411 پروژه
برنامه توليد و ارائه كاال و

خدمات علمي، تخصصي
1603009000 1290000 0 0

23,817 0 0 0 0 23,817 23,817 0 افراد تحت پوشش (هزار نفر)

برنامه سياستگذاري، راهبري،

توسعه و فرهنگ سازي ورزش

همگاني

1702001000 1290000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

12,000 0 0 0 0 12,000 12,000 0 پروژه

برنامه ارتقاء مشاركت هاي

اجتماعي و مردمي و خيرين

شامل همكاريهاي دولت، مردم

و بخشهاي غيردولتي

1703065000 1290000 0 0

165,539,568 14,549,349 0 14,549,349 8,604,540 142,385,679 21,765,281 120,620,398 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1290000 0 0

24,429,270 2,089,731 0 2,089,731 124,850 22,214,689 16,993,974 5,220,715 دانشجو

برنامه ارائه خدمات رفاهي،

فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه

دانشجويان

1803002000 1290000 0 0

2,766,201 164,100 0 164,100 0 2,602,101 1,829,729 772,372 پروژه برنامه پژوهش هاي علمي 1804003000 1290000 0 0

6,605,254 860,176 0 860,176 1,089,600 4,655,478 3,718,379 937,099 طرح
برنامه پژوهش هاي كاربردي و

تقاضا محور
1805003000 1290000 0 0

6,517,424 1,262,676 0 1,262,676 0 5,254,748 2,640,863 2,613,885 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1805074000 1290000 0 0

51,000 0 0 0 0 51,000 0 51,000 پروژه
برنامه توسعه فناوري و فن

آفريني
1805089000 1290000 0 0

183,533,003 0 0 0 968,403 55,000 55,000 0 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات بيمه درمان
1902015000 129000182,509,600 0 182,509,600

14,720,621 0 0 0 50,621 3,000,000 3,000,000 0 بيمار
توسعه خدمات حمايتي بيماران

خاص،صعب العالج و نادر
1903066000 12900011,670,000 0 11,670,000

7,038 0 0 0 38 7,000 7,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1905018000 1290000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

257,815,379 28,490,379 229,325,000 0 0 0 0 0 كميته امداد امام خميني(ره) -كمك 1296000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

257,815,379 229,325,000 0 229,325,000 0 0 0 28,490,379 81,720 28,408,659 كميته امداد امام خميني(ره) -كمك129600

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

257,815,379 229,325,000 0 229,325,000 0 0 0 81,720 28,408,659 7,171,412 21,237,247 جمع کل

30,000 0 0 0 0 30,000 30,000 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1296000 0 0

6,611,000 0 0 0 0 1,947,000 200,000 1,747,000 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات  بيمهاي
1902001000 1296004,664,000 0 4,664,000

246,875,922 0 0 0 81,720 26,333,202 6,842,955 19,490,247 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 129600220,461,000 0 220,461,000

4,296,957 0 0 0 0 96,957 96,957 0 نفر
برنامه راهبري و حمايت از

اشتغال و توانمندسازي اجتماعي
1903061000 1296004,200,000 0 4,200,000

1,500 0 0 0 0 1,500 1,500 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1905018000 1296000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

31,052,640 7,382,640 0 23,370,000 300,000 0 0 300,000 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 13100023,670,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

31,052,640 0 0 0 23,370,000 0 23,370,000 7,682,640 72,640 7,610,000 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران131000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

31,052,640 0 0 0 23,370,000 0 23,370,000 72,640 7,610,000 3,955,000 3,655,000 جمع کل

1,670,000 710,000 0 710,000 0 960,000 860,000 100,000 نفر
برنامه كاهش تلفات ناشي از

تصادفات و سوانح  رانندگي
1002126000 1310000 0 0

1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1310000 0 0

18,833,640 15,266,000 0 15,266,000 72,640 3,495,000 1,140,000 2,355,000 نفر
برنامه سياستگذاري ،راهبري و

توسعه خدمات امداد و نجات
1901004000 1310000 0 0

4,747,000 2,955,000 0 2,955,000 0 1,792,000 1,292,000 500,000 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 1310000 0 0

3,442,000 2,644,000 0 2,644,000 0 798,000 398,000 400,000 نفر
برنامه سياستگذاري ، راهبري و

توسعه خدمات توانبخشي
1904004000 1310000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,344,000 1,784,000 0 1,784,000 0 560,000 260,000 300,000 نفر

برنامه ارائه خدمات بهداشتي و

درماني به آسيبديدگان حوادث

و سوانح و زائران حج و عتبات

عاليات

1904012000 1310000 0 0

15,000 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1905018000 1310000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

172,773,315 11,198,315 132,775,000 28,800,000 0 0 0 0 سازمان بهزيستي كشور 13150028,800,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

172,773,315 132,775,000 0 132,775,000 28,800,000 100,000 28,700,000 11,198,315 177,060 11,021,255 سازمان بهزيستي كشور131500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

172,773,315 132,775,000 0 132,775,000 28,800,000 100,000 28,700,000 177,060 11,021,255 9,707,682 1,313,573 جمع کل

245,000 0 0 0 0 80,000 80,000 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 131500165,000 0 165,000

1,680,000 0 0 0 0 80,000 80,000 0 نفر
برنامه راهبري و ارائه خدمات

درمان و كاهش آسيب معتادان
1602027000 1315001,600,000 0 1,600,000

4,022,100 1,862,100 0 1,862,100 0 160,000 80,000 80,000 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات  بيمهاي
1902001000 1315002,000,000 0 2,000,000

104,653,608 1,000,000 0 1,000,000 0 2,878,608 2,530,121 348,487 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 131500100,775,000 0 100,775,000

12,348,507 100,000 100,000 0 0 2,686,767 2,285,823 400,944 نفر
برنامه راهبري و توسعه خدمات

سالمت و فوريتهاي اجتماعي
1903058000 1315009,561,740 0 9,561,740
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

500,000 0 0 0 0 100,000 70,000 30,000 مورد
برنامه راهبري و اجراي سند

سالمندان
1903059000 131500400,000 0 400,000

3,190,000 0 0 0 0 160,000 80,000 80,000 نفر
برنامه راهبري و حمايت از

اشتغال و توانمندسازي اجتماعي
1903061000 1315003,030,000 0 3,030,000

46,132,100 25,837,900 0 25,837,900 177,060 4,873,880 4,499,738 374,142 نفر
برنامه سياستگذاري ، راهبري و

توسعه خدمات توانبخشي
1904004000 13150015,243,260 0 15,243,260

2,000 0 0 0 0 2,000 2,000 0 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1905018000 1315000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

481,431,000 461,431,000 0 20,000,000 0 0 0 0 بنياد شهيد و امور ايثارگران 13160020,000,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

481,431,000 0 0 0 20,000,000 2,000,000 18,000,000 461,431,000 881,000 460,550,000 بنياد شهيد و امور ايثارگران131600

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

481,431,000 0 0 0 20,000,000 2,000,000 18,000,000 881,000 460,550,000 176,350,000 284,200,000 جمع کل

100,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1316000 0 0

3,005,000 505,000 0 505,000 0 2,500,000 2,325,000 175,000 نفر
برنامه ارائه خدمات درماني و

توانبخشي به ايثارگران
1602029000 1316000 0 0

51,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 44,000,000 44,000,000 0 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات بيمه درمان
1902015000 1316000 0 0

405,865,000 4,995,000 0 4,995,000 0 400,870,000 117,868,000 283,002,000 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 1316000 0 0

18,881,000 6,960,000 2,000,000 4,960,000 881,000 11,040,000 10,040,000 1,000,000 نفر

برنامه سياستگذاري،راهبري و

توسعه خدمات فرهنگي، ورزشي

و اجتماعي

1903046000 1316000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,500,000 500,000 0 500,000 0 2,000,000 1,980,000 20,000 نفر
برنامه راهبري و حمايت از

اشتغال و توانمندسازي اجتماعي
1903061000 1316000 0 0

80,000 40,000 0 40,000 0 40,000 37,000 3,000 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1905018000 1316000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

21,570,699 21,480,699 0 80,000 10,000 0 0 10,000 سازمان حفاظت محيط زيست 14000090,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

21,570,699 0 0 0 80,000 20,000 60,000 21,490,699 6,386,250 15,104,449 سازمان حفاظت محيط زيست140000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

21,570,699 0 0 0 80,000 20,000 60,000 6,386,250 15,104,449 6,828,749 8,275,700 جمع کل

4,822,279 0 0 0 565,670 4,256,609 2,050,325 2,206,284 درصد كاهش انتشار
برنامه پايش و مديريت

آاليندههاي محيط زيست
1403001000 1400000 0 0

14,856,712 0 0 0 5,325,720 9,530,992 4,219,566 5,311,426 هزار هكتار
برنامه حفاظت، احياء و بهسازي

زيست بومهاي تحت مديريت
1403002000 1400000 0 0

1,667,565 0 0 0 494,860 1,172,705 518,991 653,714 نفر- ساعت

برنامه آموزش، توانمندسازي و

ارتقاي مشاركتهاي مردمي در

حفظ و بهسازي محيط زيست

1403003000 1400000 0 0

224,143 80,000 20,000 60,000 0 144,143 39,867 104,276 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1405002000 1400000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

10,122,460 -4,000,090,341 0 3,600,000 4,006,612,801 278,000 3,818,450,002 187,884,799 وزارت نفت 1430004,010,212,801

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

10,122,460 0 0 0 3,600,000 0 3,600,000 6,522,460 222,460 6,300,000 وزارت نفت143000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

10,122,460 0 0 0 3,600,000 0 3,600,000 222,460 6,300,000 0 6,300,000 جمع کل

6,359,020 0 0 0 59,020 6,300,000 0 6,300,000 معادل ميليون بشكه

برنامه ريزي، نظارت و مديريت

بر امور نفت و گاز و فرآورده

هاي نفتي و پتروشيمي

1301034000 1430000 0 0

31,780 0 0 0 31,780 0 0 0 ميليون ليتر در سال بهينه سازي حاملهاي انرژي 1301045000 1430000 0 0

131,660 0 0 0 131,660 0 0 0
تشكيل سرمايه(هزار ميليارد

ريال ساالنه)

برنامه توسعه صنايع ، معادن و

زيرساخت هاي صنعتي و معدني
1304012000 1430000 0 0

3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1430000 0 0

600,000 600,000 0 600,000 0 0 0 0 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1430000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

224,817,357 120,417,655 26,000,000 49,050,000 29,349,702 14,711,723 0 14,637,979 وزارت نيرو 14350078,399,702

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

224,817,357 26,000,000 0 26,000,000 49,050,000 48,025,000 1,025,000 149,767,357 144,229,430 5,537,927 وزارت نيرو143500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

224,817,357 26,000,000 0 26,000,000 49,050,000 48,025,000 1,025,000 144,229,430 5,537,927 3,206,230 2,331,697 جمع کل

2,379,234 20,000 0 20,000 179,480 2,179,754 1,433,211 746,543 تعداد شركت عملياتي
برنامه ريزي،راهبري و نظارت بر

امور برق، آب و آبفا
1301007000 1435000 0 0

48,894,520 48,080,000 48,000,000 80,000 157,080 657,440 348,202 309,238 مگاوات
حمايت از توليد برق تجديد

پذير و بهره وري انرژي برق
1301018000 1435000 0 0

70,000 0 0 0 0 70,000 70,000 0 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1301042000 1435000 0 0

7,380,120 0 0 0 6,580,120 0 0 0 مگاوات

افزايش ظرفيت توليد برق و

توسعه خطوط و پست هاي

انتقال برق

1301043000 143500800,000 0 800,000

40,003,520 0 0 0 40,003,520 0 0 0 ميليون متر مكعب در سال برنامه عرضه آب 1307002000 1435000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

63,949,170 0 0 0 38,749,170 0 0 0 ميليون متر مكعب در سال برنامه تأمين آب 1307003000 14350025,200,000 0 25,200,000

5,420,760 0 0 0 5,420,760 0 0 0 كيلومتر
برنامه مهندسي رودخانهها و

سواحل
1307005000 1435000 0 0

7,907,770 0 0 0 7,907,770 0 0 0 ميليون متر مكعب در سال
برنامه بهبود بهرهبرداري و

حفاظت از منابع آب
1307006000 1435000 0 0

3,811,608 400,000 25,000 375,000 1,037,430 2,374,178 1,354,817 1,019,361 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1435000 0 0

19,898,750 0 0 0 19,898,750 0 0 0 هزار نفر
برنامه توسعه تاسيسات فاضالب

و بازچرخاني آب
1503002000 1435000 0 0

24,295,350 0 0 0 24,295,350 0 0 0 روستا/نفر
برنامه ارايه خدمات اب شهري و

روستايي
1503003000 1435000 0 0

806,555 550,000 0 550,000 0 256,555 0 256,555 مهارت آموز

برنامه آموزش غيررسمي فني،

حرفهاي و مهارتي  براي

گروههاي هدف

1802073000 1435000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

15,912,726 15,463,964 0 350,000 98,762 0 0 98,762 سازمان انرژي اتمي ايران 144000448,762

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

15,912,726 0 0 0 350,000 0 350,000 15,562,726 10,550,200 5,012,526 سازمان انرژي اتمي ايران144000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

15,912,726 0 0 0 350,000 0 350,000 10,550,200 5,012,526 5,012,526 0 جمع کل

12,622,591 0 0 0 10,550,200 2,072,391 2,072,391 0 تعداد پروژه برنامه توسعه هسته اي 1301002000 1440000 0 0

3,290,135 350,000 0 350,000 0 2,940,135 2,940,135 0 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1440000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

9,284,758 8,956,758 0 230,000 98,000 0 0 98,000 سازمان ملي استاندارد 146000328,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

9,284,758 0 0 0 230,000 50,000 180,000 9,054,758 4,105,310 4,949,448 سازمان ملي استاندارد146000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

9,284,758 0 0 0 230,000 50,000 180,000 4,105,310 4,949,448 3,972,476 976,972 جمع کل

735,940 0 0 0 68,090 667,850 496,177 171,673 تعداد
برنامه تدوين و ترويج استاندارد

و  ارتقاء كيفيت
1304002000 1460000 0 0

4,907,220 50,000 50,000 0 4,037,220 820,000 820,000 0 آزمون/ گواهينامه(تعداد) برنامه نظارت بر اجراي استاندارد 1304014000 1460000 0 0

3,091,810 0 0 0 0 3,091,810 2,652,799 439,011 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1304037000 1460000 0 0

549,788 180,000 0 180,000 0 369,788 3,500 366,288 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1460000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

139,888,724 4,480,299 0 1,800,000 133,608,425 0 2 133,608,423 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000135,408,425

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

139,888,724 0 0 0 1,800,000 0 1,800,000 138,088,724 123,831,660 14,257,064 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات149000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

139,888,724 0 0 0 1,800,000 0 1,800,000 123,831,660 14,257,064 10,219,509 4,037,555 جمع کل

41,407,793 0 0 0 38,765,380 2,642,413 1,916,221 726,192
خدمات نوين و با ارزش

افزوده  (تعداد)

برنامه توسعه فناوري ها و

خدمات فضا پايه وبا ارزش

افزوده

1302004000 1490000 0 0

8,896,100 0 0 0 6,865,140 2,030,960 1,846,623 184,337 بنگاه

برنامه ارائه خدمات زيربنايي

كسب وكارهاي مبتني بر اقتصاد

رقومي

1302006000 1490000 0 0

1,387,919 0 0 0 0 1,387,919 943,839 444,080 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1302033000 1490000 0 0

8,464,740 0 0 0 7,027,240 1,437,500 1,194,344 243,156 خدمت/ميليون تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1490000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

76,345,611 0 0 0 71,173,900 5,171,711 4,032,410 1,139,301 تعداد(شبكه/سامانه/مركز)

برنامه ارائه خدمات زيرساختي،

پايه و كاربردي شبكه ملي

اطالعات

1302035000 1490000 0 0

2,686,973 1,400,000 0 1,400,000 0 1,286,973 0 1,286,973 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1490000 0 0

699,588 400,000 0 400,000 0 299,588 286,072 13,516 پروژه
برنامه توسعه فناوري و فن

آفريني
1805089000 1490000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

185,623,122 115,910,638 0 47,129,000 22,583,484 0 1,573,210 21,010,274 وزارت جهاد كشاورزي 15100069,712,484

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

185,623,122 0 0 0 47,129,000 22,155,250 24,973,750 138,494,122 86,305,180 52,188,942 وزارت جهاد كشاورزي151000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

185,623,122 0 0 0 47,129,000 22,155,250 24,973,750 86,305,180 52,188,942 27,817,732 24,371,210 جمع کل

90,750 0 0 0 0 90,750 41,410 49,340 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1510000 0 0

2,355,890 0 0 0 2,355,890 0 0 0 بندر
برنامه توسعه حمل و نقل

دريايي و بنادر
1303018000 1510000 0 0

645,114 0 0 0 473,060 172,054 99,034 73,020
تشكيل سرمايه(هزار ميليارد

ريال ساالنه)

برنامه توسعه صنايع ، معادن و

زيرساخت هاي صنعتي و معدني
1304012000 1510000 0 0

1,705,670 0 0 0 0 1,705,670 0 1,705,670 هزار تن
برنامه مديريت خريد محصوالت

اساسي كشاورزي
1305010000 1510000 0 0

924,773 0 0 0 25,420 899,353 0 899,353 تعاوني-تشكل

برنامه توسعه و توانمندسازي

تعاونيها، تشكلها و نظامهاي

بهرهبرداري

1305055000 1510000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

255,077 0 0 0 0 255,077 52,428 202,649 هزار تن

برنامه ساماندهي و بهبود توليد ،

فرآوري و توسعه بازار برگ سبز

چاي

1305060000 1510000 0 0

581,547 0 0 0 85,350 496,197 0 496,197 افزايش ظرفيت(هزارتن)

برنامه توسعه زيرساختهاي

نگهداري و عرضه محصوالت

كشاورزي

1305064000 1510000 0 0

16,968,356 0 0 0 16,525,600 442,756 306,801 135,955 هزار هكتار
برنامه حفاظت خاك و

آبخيزداري
1306001000 1510000 0 0

18,298,682 0 0 0 9,882,936 8,415,746 7,905,914 509,832 هزار هكتار

برنامه حفاظت، احيا، و

بهرهبرداري پايدار جنگلها و

مراتع

1306002000 1510000 0 0

2,182,437 0 0 0 1,232,897 949,540 563,384 386,156 هزار تن

برنامه حفاظت از ذخاير و منابع

آبزي و حمايت از افزايش توليد

آبزيان

1306005000 1510000 0 0

8,263,555 0 0 0 6,559,380 1,704,175 1,017,275 686,900 هزار تن
برنامه حمايت از افزايش توليد

محصوالت زراعي و باغي
1306009000 1510000 0 0

4,564,134 0 0 0 3,312,173 1,251,961 767,893 484,068 هزار تن
برنامه حمايت از افزايش توليد

محصوالت دام و طيور
1306010000 1510000 0 0

34,168,730 0 0 0 33,317,230 851,500 366,470 485,030 هزار هكتار
برنامه توسعه زيرساخت هاي آب

و خاك كشاورزي
1306012000 1510000 0 0

5,021,797 0 0 0 1,068,275 3,953,522 3,583,586 369,936 درصدكاهش كانون بيماري

برنامه پايش و كنترل بيماريهاي

دام و طيور و آبزيان و بهداشت

و سالمت نهاده ها و فراورده

هاي آنها

1306015000 1510000 0 0

71,980 0 0 0 0 71,980 42,430 29,550 هزار تن
برنامه مديريت خريد محصوالت

اساسي كشاورزي
1306017000 1510000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,567,838 0 0 0 1,116,164 1,451,674 1,260,819 190,855 هزار هكتار
برنامه حفظ كاربري و ساماندهي

مالكيت اراضي كشاورزي
1306024000 1510000 0 0

1,126,566 0 0 0 641,470 485,096 277,397 207,699 هزار هكتار

برنامه پايش و كنترل آفات و

بيماريهاي گياهي و ارتقاء

سالمت و بهداشت محصوالت

كشاورزي

1306031000 1510000 0 0

1,640,820 0 0 0 1,567,200 73,620 39,631 33,989 هزار هكتار
برنامه بيابان زدايي و احياي

عرصه هاي تخريب شده
1306033000 1510000 0 0

228,087 0 0 0 0 228,087 228,087 0 درصد پوشش بيمه برنامه بيمه كشاورزي 1306048000 1510000 0 0

904,600 0 0 0 0 904,600 904,600 0 رشد سرمايه گذاري

برنامه حمايت از توسعه

سرمايهگذاري در بخش هاي

كشاورزي، منابع طبيعي و

عشايري

1306050000 1510000 0 0

1,112,683 40,000 0 40,000 0 1,072,683 542,850 529,833 نفر- ساعت

برنامه آموزش هاي مهارتي،

ترويج كشاورزي و منابع طبيعي

و توانمندسازي بهره برداران و

جوامع محلي

1306060000 1510000 0 0

1,111,449 0 0 0 858,960 252,489 116,240 136,249 خانوار
برنامه توسعه زيرساخت ها و

خدمات رساني به عشاير
1306068000 1510000 0 0

2,569,760 0 0 0 2,569,760 0 0 0 هكتار

برنامه توسعه زيرساختهاي

مجتمعها و شهركهاي

كشاورزي

1306089000 1510000 0 0

1,843,510 0 0 0 1,654,360 189,150 94,850 94,300 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1306095000 1510000 0 0

96,732 0 0 0 18,160 78,572 38,000 40,572 درصد از اراضي آبي
برنامه پياده سازي الگوي كشت

محصوالت كشاورزي
1306096000 1510000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,563,883 0 0 0 838,080 725,803 384,133 341,670 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1306097000 1510000 0 0

1,381,747 621,436 140,560 480,876 873 759,438 334,484 424,954 مورد
برنامه حفاظت و مديريت منابع

ژنتيكي و تنوع زيستي
1306098000 1510000 0 0

524,592 0 0 0 0 524,592 228,980 295,612 شركت

برنامه ساماندهي شركت ها و

انجام عمليات صيد، فرآوري و

فروش ماهيان خاوياري

1306099000 1510000 0 0

5,100,000 0 0 0 0 5,100,000 5,100,000 0 ميليون نوبت سر/ قطعه

برنامه خريد واكسن، مواد

بيولوژيك ونهاده هاي عملياتي و

واكسيناسيون دام

1306100000 1510000 0 0

35,153,684 34,200,000 18,000,000 16,200,000 0 953,684 0 953,684 ميليون دوز
برنامه افزايش توليد فرآورده

هاي بيولوژيك
1310009000 1510000 0 0

32,418,679 12,227,564 3,994,690 8,232,874 2,201,942 17,989,173 3,430,036 14,559,137 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1510000 0 0

180,000 40,000 20,000 20,000 0 140,000 91,000 49,000 دانش آموز/هنرآموز

برنامه راهبري ياددهي -

يادگيري دوره اول و دوم

متوسطه هنر، فني وحرفهاي و

كاردانش

1801043000 1510000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

206,008,763 194,265,586 0 2,320,000 9,423,177 0 2,426,540 6,996,637 وزارت راه و شهرسازي 15300011,743,177

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

206,008,763 0 0 0 2,320,000 350,000 1,970,000 203,688,763 192,664,125 11,024,638 وزارت راه و شهرسازي153000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

206,008,763 0 0 0 2,320,000 350,000 1,970,000 192,664,125 11,024,638 2,528,435 8,496,203 جمع کل

575,670 0 0 0 575,670 0 0 0 اقدام برنامه قانونگذاري 1001003000 1530000 0 0

1,631,939 0 0 0 1,631,939 0 0 0 اقدام
برنامه اقدامات تاميني و تربيتي

زندانيان
1201005000 1530000 0 0

97,130 0 0 0 0 97,130 57,130 40,000 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1530000 0 0

3,388,438 0 0 0 2,487,890 900,548 496,358 404,190 مركز/گزارش
برنامه توسعه خدمات و

زيرساخت هواشناسي
1303005000 1530000 0 0

58,921,430 0 0 0 58,921,430 0 0 0 كيلومتر برنامه توسعه  حمل و نقل ريلي 1303015000 1530000 0 0

87,325,685 0 0 0 86,837,685 488,000 304,000 184,000 كيلومتر
برنامه توسعه زيرساخت حمل

ونقل جادهاي
1303016000 1530000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

2,426,280 1,600,000 350,000 1,250,000 826,280 0 0 0 فرودگاه /ميليون نفر برنامه توسعه حمل و نقل هوايي 1303017000 1530000 0 0

769,090 0 0 0 481,690 287,400 175,500 111,900 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1303020000 1530000 0 0

100,000 0 0 0 0 100,000 98,490 1,510 ميلياردريال

برنامه تجهيز وتأمين منابع مالي

براي توسعه زيرساخت ناوگان و

حمل و نقل

1303022000 1530000 0 0

281,470 0 0 0 0 281,470 169,570 111,900 شاخص
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد

اقتصادي
1303031000 1530000 0 0

24,200,226 0 0 0 17,786,840 6,413,386 50,000 6,363,386 كيلومتر
برنامه ترميم، بهسازي

وايمنسازي راهها
1303032000 1530000 0 0

1,707,900 0 0 0 1,161,900 546,000 324,000 222,000 واحد برنامه حمايت از توليد مسكن 1501005000 1530000 0 0

2,401,970 0 0 0 2,401,970 0 0 0 دستگاه
برنامه حمل و نقل شهري و

روستايي
1502002000 1530000 0 0

873,500 0 0 0 287,500 586,000 360,000 226,000 طرح

برنامه تهيه ونظارت بر اجراي

طرحهاي توسعه كالبدي شهري

و روستايي

1502013000 1530000 0 0

12,357,991 0 0 0 12,357,991 0 0 0 هكتار
برنامه توسعه عمراني شهري

وروستايي
1502017000 1530000 0 0

77,180 0 0 0 77,180 0 0 0
برنامه  كالبدي شهري و

روستايي
1502022000 1530000 0 0

908,000 0 0 0 908,000 0 0 0 دستگاه
برنامه توسعه  شبكه

شتابنگاري كشور
1504003000 1530000 0 0

1,126,907 580,000 0 580,000 0 546,907 40,187 506,720 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1504007000 1530000 0 0

5,920,160 0 0 0 5,920,160 0 0 0 بيمار برنامه ارايه خدمات درماني 1602001000 1530000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

509,279 70,000 0 70,000 0 439,279 259,000 180,279 دانشجو
برنامه آموزش نيروي انساني

متخصص
1803001000 1530000 0 0

304,747 35,000 0 35,000 0 269,747 137,781 131,966 پروژه برنامه پژوهش هاي علمي 1804003000 1530000 0 0

103,771 35,000 0 35,000 0 68,771 56,419 12,352 طرح
برنامه پژوهش هاي كاربردي و

تقاضا محور
1805003000 1530000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

1,450,827,272 1,390,143,272 30,000,000 28,859,000 1,825,000 0 0 1,825,000 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 15400030,684,000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

1,450,827,272 30,000,000 0 30,000,000 28,859,000 0 28,859,000 1,391,968,272 3,548,640 1,388,419,632 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي154000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

1,450,827,272 30,000,000 0 30,000,000 28,859,000 0 28,859,000 3,548,640 1,388,419,632 24,388,780 1,364,030,852 جمع کل

436,992 0 0 0 426,760 10,232 2,215 8,017 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1540000 0 0

1,978,798 0 0 0 0 1,978,798 1,441,218 537,580 مورد

برنامه سياستگذاري، راهبري،

تنظيم و نظارت بر روابط و

حقوق كار

1308001000 1540000 0 0

1,048,425 0 0 0 0 1,048,425 741,688 306,737 مورد
برنامه سياستگذاري،راهبري و

توسعه كارآفريني و اشتغال
1308002000 1540000 0 0

1,896,779 0 0 0 0 1,896,779 1,548,250 348,529 مورد
برنامه سياستگذاري،راهبري،

توسعه و توانمندسازي تعاونيها
1309001000 1540000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

337,298 94,000 0 94,000 0 243,298 52,648 190,650 هزار نفر

برنامه سنجش مهارت و

صالحيت حرفهاي و اعطاي

گواهينامه درچارچوب قانون

نظام جامع آموزش و تربيت

فني، حرفهاي و مهارتي و

برگزاري مسابقات ملي و بين

المللي

1802072000 1540000 0 0

17,903,313 2,256,000 0 2,256,000 0 15,647,313 3,605,157 12,042,156 مهارت آموز

برنامه آموزش غيررسمي فني،

حرفهاي و مهارتي  براي

گروههاي هدف

1802073000 1540000 0 0

254,870 0 0 0 227,000 27,870 21,703 6,167 آموزشگاه

برنامه حمايت از آموزشگاههاي

آزاد، ارزيابي و هدايت مراكز

آموزش فني و حرفهاي با

رويكرد تقاضامحوري و الزامات

آمايش سرزمين

1802078000 1540000 0 0

10,000 0 0 0 0 10,000 10,000 0 برنامه

برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت بر آموزشهاي فني و

حرفه اي

1802085000 1540000 0 0

71,287 0 0 0 0 71,287 15,425 55,862 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1806006000 1540000 0 0

71,624,000 26,500,000 0 26,500,000 0 15,124,000 15,124,000 0 بيمه شده
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات  بيمهاي
1902001000 15400030,000,000 0 30,000,000

893,600 0 0 0 18,600 875,000 647,479 227,521 نفر/خانوار
برنامه سياستگذاري، راهبري و

توسعه خدمات حمايتي
1903001000 1540000 0 0

3,657,458 0 0 0 2,736,280 921,178 705,545 215,633 نفر

برنامه سياستگذاري،راهبري و

توسعه خدمات فرهنگي، ورزشي

و اجتماعي

1903046000 1540000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

200,000 0 0 0 0 200,000 200,000 0 اتاق
برنامه حمايت مالي و

توانمندسازي اتاقهاي تعاون
1903062000 1540000 0 0

275,420 0 0 0 140,000 135,420 135,420 0 نفرشاغل
برنامه ساماندهي و نظارت بر

اشتغال اتباع خارجي
1903064000 1540000 0 0

1,205,500,000 0 0 0 0 1,205,500,000 0 1,205,500,000 ميليون ريال

برنامه تاديه بدهي دولت و كمك

به پرداخت حقوق و مزاياي

بازنشستگي

1903065000 1540000 0 0

144,500,000 0 0 0 0 144,500,000 0 144,500,000 نفر
برنامه كسور بازنشستگي سهم

دولت
1903067000 1540000 0 0

89,000 0 0 0 0 89,000 89,000 0 پروژه
برنامه راهبري و توسعه

پايگاههاي اطالعات حاكميتي
1905017000 1540000 0 0

150,032 9,000 0 9,000 0 141,032 49,032 92,000 پروژه
برنامه پژوهشهاي علمي،

كاربردي، فناوري و فنآفريني
1905018000 1540000 0 0
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مبالغ به میلیون ريال

جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

115,292,263 -339,100,090 0 100,000 454,292,353 625,000 0 453,667,353 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000454,392,353

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

115,292,263 0 0 0 100,000 0 100,000 115,192,263 85,692,380 29,499,883 وزارت صنعت، معدن و تجارت155000

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

115,292,263 0 0 0 100,000 0 100,000 85,692,380 29,499,883 25,507,051 3,992,832 جمع کل

910,481 0 0 0 599,150 311,331 209,639 101,692 خدمت /تراكنش
برنامه ارائه خدمات يكپارچه

دولت هوشمند(الكترونيكي)
1302034000 1550000 0 0

2,066,314 100,000 0 100,000 772,040 1,194,274 322,067 872,207 ورقه نقشه
برنامه اكتشاف منابع معدني و

مطالعات زمين شناسي
1304001000 1550000 0 0

6,473,126 0 0 0 4,288,510 2,184,616 403,780 1,780,836
تشكيل سرمايه(هزار ميليارد

ريال ساالنه)

برنامه توسعه صنايع ، معادن و

زيرساخت هاي صنعتي و معدني
1304012000 1550000 0 0

86,250,000 0 0 0 76,250,000 10,000,000 10,000,000 0

درصد نرخ بهره برداري از

ظرفيت برمبناي مقدار

توليد(1390=100)

برنامه ارتقاء بهره وري صنايع،

معادن، بازرگاني
1304020000 1550000 0 0

1,690,300 0 0 0 0 1,690,300 1,690,300 0 دستگاه هاي تابعه
برنامه برنامهريزي، راهبري و

نظارت
1304037000 1550000 0 0
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جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

363,680 0 0 0 0 363,680 177,282 186,398 تعداد بازرسي
برنامه  بازرسي كاالها و خدمات

عمومي
1305014000 1550000 0 0

183,560 0 0 0 32,680 150,880 150,880 0 مبلغ حمايت برنامه توسعه فرش دستباف 1305019000 1550000 0 0

132,633 0 0 0 0 132,633 70,151 62,482 خدمت
برنامه تسهيل تجاري و توسعه

تجارت الكترونيكي
1305030000 1550000 0 0

16,431,906 0 0 0 3,750,000 12,681,906 12,213,588 468,318 ميزان افزايش(ميليارد دالر)
برنامه توسعه صادرات كاال و

خدمات و مديريت واردات
1305062000 1550000 0 0

323,271 0 0 0 0 323,271 157,584 165,687 تعداد كاال-خدمات
برنامه تنظيم بازار و اصالح

ضوابط قيمت گذاري
1305073000 1550000 0 0

466,992 0 0 0 0 466,992 111,780 355,212 تعداد پژوهش
برنامه پژوهشهاي علمي،

فناوري و فنآفريني
1310021000 1550000 0 0
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جمع کل
منابع عمومي

دولت
تبصره 14 درآمد اختصاصي

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

عنوان دستگاه اصلي

منابع عمومي  _ دستگاه شماره

دستگاه

اصلي

جمع کل منابع

دستگاه

52,892,370 50,190,162 0 0 2,702,208 0 0 2,702,208 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 2835002,702,208

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

شماره

دستگاه

اصلي

عنوان دستگاه اصلي

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

52,892,370 0 0 0 0 0 0 52,892,370 2,905,570 49,986,800 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران283500

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي جمع ساير حقوق و دستمزد
واحد عنوان برنامه کد برنامه

شماره

دستگاه

اصلي

مصارف اختصاصيهزينه اي

جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي

تبصره 14

52,892,370 0 0 0 0 0 0 2,905,570 49,986,800 16,136,800 33,850,000 جمع کل

3,987,000 0 0 0 0 3,987,000 1,278,000 2,709,000 ساعت
برنامه توليد، تأمين و پخش

خبر، گزارش و مستندات خبري
1705003000 2835000 0 0

38,729,110 0 0 0 2,796,610 35,932,500 11,521,500 24,411,000 ساعت برنامه توليد و پخش سيما 1705040000 2835000 0 0

7,634,460 0 0 0 108,960 7,525,500 1,445,500 6,080,000 ساعت برنامه توليد و پخش صدا 1705042000 2835000 0 0

2,541,800 0 0 0 0 2,541,800 1,891,800 650,000 ساعت

برنامه حمايت از توليد محتواي

فرهنگي و هنري در فضاي

مجازي

1705043000 2835000 0 0
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جمع کل
منابع عمومي

دولت 
تبصره 14

جمع
واگذاري دارايي هاي

مالي

واگذاري دارايي هاي

سرمايه اي
درآمد عمومي

منابع عمومي  _ دستگاه ها

تبصره 14جمع کل درآمد اختصاصي
جمع کل منابع

دستگاه ها

10,626,721,480 -600,765,298 694,350,000 1,310,341,113 9,222,795,665 2,991,459,999 3,929,450,004 2,301,885,662 694,350,000منابع 10,533,136,778

جمع کل
جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي جمع هزينه اي جمع

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

هزينه اي
جمع کل

تبصره 14مصارف اختصاصي مصارف عمومي

تملک

دارايي هاي

سرمايه اي

10,626,721,480 6,360,000 687,990,000 1,310,341,113 1,129,137,573 8,622,030,367 984,697,754 7,637,332,613694,350,000 181,203,540مصارف

تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهم نامه هاي منعقده واحدهاي زیر مجموعه هریک از دستگاه هاي اجرایی تابعه، با مدیر واحد زیر مجموعه است.درصورت انتقال کارکنان تغییر در اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

، اعتبار حقوق، عیدي و مزایاي مستمر آنان تا پایان سال 1401 توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی / استانی) و مزایاي غیر مستمر از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت هاي پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) (رسمی و پیمانی)

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایاي کارکنان انتقال یافته پرداخت می گردد.درصورت جابجایی کارکنان قراردادي، پرداخت حقوق و مزایاي آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال 1401 برعهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) می باشد. 

توزیع اعتبار ردیف 102530 توسط سازمان، بین دستگاه هاي تابعه ملی / استانی انجام می شود و صرفاً دستگاه هاي (رسمی، پیمانی و قراردادي) در سال 1401 را ضمن هماهنگی با دستگاه هاي اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در الیحه بودجه سال 1402 پیش بینی نماید.

گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می باشند. جابه جایی اعتبار از ستون اعتبارات هزینه اي اختصاصی به ستون تملک دارایی هاي سرمایه اي اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است. مالک درج ارقام عملکرد سال 1399 و مصوب 1400 جدول

تأمین و پرداخت حقوق و مزایاي اجتناب ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکري و کشوري از تمامی ردیف هاي مصوب این قانون با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (30) قانون شماره (6)، دستگاه ها، ردیف ها و طرح هایی است که در سال 1401 داراي اعتبار می باشند. 

برنامه و بودجه کشور مجاز است.سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است از محل اعتبارات هزینه اي عمومی ردیف 108400 فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان هاي پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران (مصوب سال 1390) را پرداخت

نماید.جابه جایی ارقام بین ردیف هاي درآمد اختصاصی هر یک از دستگاه هاي اجرایی با رعایت سرجمع درآمد اختصاصی همان دستگاه و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.دستگاه هاي اجرایی که ستون منابع عمومی(دولت)آنها خالیست، تامین کننده منابع

بودجه کل کشور می باشند.
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48,930,000اعتبارات موضوع واگذاري سهام101000

23,000,000اعتبارات موضوع ماده 29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي1

2
افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهرك هاي كشاورزي(گلخانه اي،دامي و شيالتي)موضوع واگذاري سهام،سهم الشركه

شركتهاي دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي-ماده(51)قانون الحاق به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)1
2,000,000

3
تهاتر مطالبات سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايدرو و ايميدرو) و شركت ملي صنايع پتروشيمي از دولت

بابت سهام بانك صنعت و معدن با بدهيهاي واحدهاي مزبور به دولت (جمعي - خرجي)0
10,000,000

2,000,000افزايش سرمايه بانكها دولتي از محل منابع وصولي تسهيالت اعطايي از محل ذخيره ارزي در بانكهاي دولتي موضوع ماده 18 قانون رفع موانع توليد4

1,000,000صندوق پيشرفت و عدالت ايران - افزايش سرمايه از محل برگشتي اقساط تسهيالت پرداختي بابت زلزله سال 1391 آذربايجان شرقي5

10,000,000حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاه هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك تعاون-كمك6

930,000تاديه بدهي دولت به صندوق ضمانت صادرات بابت واگن پارس7

1,282,969,000باز پرداخت اصل اوراق مالي102000

1,182,869,000بازپرداخت اصل اوراق مشاركت داراي تضمين دولت، اسناد خزانه و ساير اوراق بهادار1

100,000بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسيد شده معوق2

100,000,000بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده از محل انتشار اوراق جديد3

3,411,000بازپرداخت اصل تسهيالت بانكي103000

100,000شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران - باز پرداخت بدهي به سيستم بانكي1

1,770,000بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - بازپرداخت تسهيالت مربوط به احداث خوابگاهها2

1,511,000وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - بازپرداخت هم ارز ريالي وام خريد تجهيزات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به بانك مركزي3

30,000بنياد مسكن انقالب اسالمي- بازپرداخت تسهيالت دريافتي از بانك كشاورزي4

5,060,000تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل104000
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5,000,000تعهدات موضوع ماده(62) قانون محاسبات عمومي كشور(تملك داراييهاي سرمايهاي)10

60,000وزارت آموزش و پرورش - بازپرداخت و پيشپرداخت اقساط اماكن آموزشي استيجاري خريداري شده2

209,630,000بازپرداخت اصل وامهاي خارجي و تعهدات105000

8,384,000سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - بازپرداخت اصل وامهاي مستقيم بانك جهاني1

88,422,000سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختني گذشته و اقساط تسهيالت دريافتي سال 1391بانك توسعه اسالمي2

2,620,000تعهدات سرمايه جمهوري اسالمي ايران در صندوق اوپك3

4,000,000بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران - بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهي دانشگاه تهران به موسسه بانكي عرب4

1,380,000بازپرداخت اقساط وام آژانس همكاريهاي بينالمللي ژاپن بابت فاز1 و 2 نيروگاه مسجدسليمان5

60,100,000بازپرداخت تعهدات ارزي طرح هاي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه(فاينانس)60

16,250,000افزايش سرمايه جمهوري اسالمي ايران در صندوق اوپك7

10,000,000تعهدات ناشي از يكسان سازي نرخ ارز8

4,774,000بازپرداخت تعهدات وام بانك توسعه اكو9

10I T F C , I C D    13,300,000سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران- اقساط سهام سرمايه پذيره نويسي جمهوري اسالمي ايران در

400,000بازپرداخت تسهيالت دريافتي از محل بند(الف) تبصره(3) قانون بودجه سال 1399 كل كشور11

1,550,000,000جمع
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جمع كل تملک دارايي هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

1,748,661,3871,110,326,6022,858,987,989جمع كل طبقه بندي

15,000,000 11,300,000 3,700,000 اعتبارات خاص و پيش بيني نشده 510000

400,000 0 400,000 هزينه هاي پيش بيني نشده-كمك 1

400,000 400,000 0 هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي 2

10,000,000 10,000,000 0 اعتبار طرحهاي مربوط به تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري 3

4,200,000 900,000 3,300,000 اعتبار طرحها و هزينه هاي مربوط به سفرهاي رئيس جمهور 4

17,770,000 7,000,000 10,770,000 اعتبارات يارانه ها 520000

7,000,000 7,000,000 0 تامين زيرساخت مسكن 1

1,000,000 0 1,000,000 كمك زيان شركتهاي آب منطقه اي 2

5,000,000 0 5,000,000 يارانه و كمك زيان حمل و نقل عمومي، قطارشهري و اتوبوس 3

270,000 0 270,000 يارانه سود تسهيالت توليد و صادرات زعفران 4

2,500,000 0 2,500,000 جبران زيان عمليات آب و فاضالب روستايي سراسر كشور 5

2,000,000 0 2,000,000 يارانه و كمك زيان حمل و نقل ريلي برون شهري 6

447,024,111 197,179,711 249,844,400 اعتبارات متمركز درآمد - هزينه 530000

4,800,000 2,800,000 2,000,000 اعتبارات درآمد-هزينه اي دستگاههاي اجرايي 1

150,000 0 150,000 حقوق و عوارض گمركي دستگاههاي اجرايي مشمول (جمعي-خرجي)شامل ديون معوقه 2

30,000,000 20,000,000 10,000,000 اعتبار موضوع باز پرداخت فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول دولتي 3

39,059 0 39,059 انتشار كتب و نشريات و برگزاري همايش ها - موضوع ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 4

138,870 0 138,870 استرداد ماليات نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي 5
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جمع كل تملک دارايي هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

1,748,661,3871,110,326,6022,858,987,989جمع كل طبقه بندي

5,000,000 5,000,000 0 خريد، احداث، تكميل و تجهيز ساختمانهاي اداري دستگاههاي وابسته قوه قضاييه 6

400,000 0 400,000 صندوق ملي مسكن- تامين مسكن براي افراد كم درآمد از محل نيم درصد (0/5 %) درآمد بانك هاي كشور 7

382,500 382,500 0 شركت هاي سهامي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان - موضوع ماده 63 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 8

92,340 0 92,340
اعتبار مربوط به اخذ مابه التفاوت از كاالهاي وارداتي موضوع بند(1)ماده(13)قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات

مالي دولت
9

300,000 0 300,000 حقوق و عوارض گمركي واردات واگن و تجهيزات شركت هاي قطار شهري(جمعي-خرجي)0 10

40,000 0 40,000 صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي فرهنگي 11

252,000 180,000 72,000 اعتبار موضوع آيين نامه اجرايي ماده (8)قانون ساماندهي و حمايت مالي از توليد و عرضه مسكن 12

1,700,000 240,000 1,460,000
اعتبارات موضوع اجاره ساختمانها و اراضي دولتي ( از جمله امكانات ، اماكن و فضاهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي كليه

دستگاه هاي اجرائي)0
13

2,000,000 0 2,000,000 اعتبار موضوع معافيت مالياتي (جمعي-خرجي)0 14

1,000,000 1,000,000 0 اعتبارات موضوع واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهرهبرداري دولت 15

61,000,000 0 61,000,000
گمرك جمهوري اسالمي ايران- اعتبار موضوع ثبت معافيت ها و تخفيفات گمركي به نرخ صفر (جمعي- خرجي) در سقف 61000

ميليارد ريال
16

45,000 0 45,000 وزارت جهاد كشاورزي - هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي استاني 17

2,400,000 1,400,000 1,000,000
شركت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران - توسعه و نوسازي و تكميل طرحهاي شبكه ريلي مشروط به وصول درآمد حقوق

ورودي
18

2 1 1 مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز نسبت به منابع پيش بيني شده 19

50,000 50,000 0 شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور- كمك به طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي 20

5,000 0 5,000

پرداخت مستمري به فرزندان و همسران بيمه شده متوفي و 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان كه زير 10 سال سابقه

پرداخت حق بيمه دارند نسبت به سنوات مستمري - موضوع درآمد حاصل از اخذ يك در هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت

اموال غير منقول

21
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123,120 0 123,120
سازمان تامين اجتماعي - سهم بيمه كارفرمايي كشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت(2)0
22

4,500,000 4,500,000 0 اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2). 23

2,000,000 0 2,000,000
تخفيف حقوق ورودي براي جايگزيني ناوگان خودروهاي فرسوده عمومي موضوع ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت

مصرف سوخت(جمعي-خرجي)0
24

3,000,000 0 3,000,000 استرداد حقوق ورودي و كاالهاي وارداتي موضوع مواد 66 تا 68 و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي 25

1,400,000 700,000 700,000 وزارت جهاد كشاورزي- افزايش توليد شير و گوشت موضوع بند(ص) تبصره (6) 26

5,000,000 5,000,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات- گسترش شبكه ملي اطالعات موضوع بند(ي) تبصره 6 27

3,240,000 1,242,000 1,998,000
كمك به نوسازي و تكميل زنجيره ارزش در راستاي جلوگيري از خام فروشي موضوع ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و

ارتقاء نظام مالي كشور
28

90,000 90,000 0 شركت مديريت منابع آب ايران- ساماندهي رودخانه هاي كشور موضوع بند (و) تبصره (8) قانون بودجه 29

351,000 0 351,000 آستان قدس رضوي- استرداد ماليات شركتها و موسسات وابسته (جمعي-خرجي)0 30

900,000 900,000 0
اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (ال اي زد ) جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي شهر تهران و شهرهاي

داراي آلودگي هوا
31

1 0 1 مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب و برق(جمعي-خرجي) 32

775,000 0 775,000 شركت هاي تابعه وزارت نفت-موضوع ماده(12)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) 33

1,035,000 0 1,035,000 شركت هاي تابعه وزارت نيرو-موضوع ماده(12)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) 34

2 1 1 اعتبارات طلبكاران و ايفاي تعهدات موضوع بند(ب)تبصره 5 35

5,000,000 3,500,000 1,500,000
اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشي از بهره برداري از معادن و فعاليت هاي صنايع معدني،موضوع جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون

برنامه ششم توسعه
36
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40,000 0 40,000

هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران-جهت خريد عضو مصنوعي(پروتز)حلزون بابت كاشت حلزون شنوايي و درمان و

هزينه هاي داروئي بيماران اوتيسم ،گوشه،سالك،متابوليك و بال پروانه(اي بي)، سيستيك فيبروزيس و بيماري نقص ايمني مادرزادي

در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضالني نخاعي مادرزادي(اس ام اي).

37

10,000,000 10,000,000 0 وزارت كشور- ايجاد تاسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي 38

1 1 0 توسعه شبكه ملي اطالعات از محل مولدسازي و فروش اموال موضوع بند(ز) تبصره 7 39

2,565,000 0 2,565,000 صندوق توسعه حمل و نقل- تامين سرمايه اوليه تشكيل صندوق 40

2 1 1 تكميل طرحها و برنامه هاي بخش كشاورزي از محل فروش اموال موضوع بند(ح) تبصره 8 41

135,000 135,000 0

شركت هاي سهامي آب منطقهاي و سازمان آب و برق خوزستان- اجراي طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني و

كمكهاي فني و اعتباري براي نصب كنتور هوشمند حجمي آب موضوع ماده 57 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت

42

855,000 513,000 342,000 ساماندهي و مستند سازي گردش جريان وجوه و كاال 43

216,622,000 86,220,000 130,402,000 اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 44

2 1 1 اعتبارات موضوع بند(ب) تبصره(18) 45

1,800,000 1,800,000 0 وزارت آموزش و پرورش-بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي از محل حساب ذخيره ارزي 46

3,150,000 0 3,150,000
اعتبارات موضوع درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي(متناسب با درآمد وصولي) با سهم 70% سازمان صدا و سيماي

جمهوري اسالمي ايران و 30% وزارت ورزش و جوانان
47

97,200 57,200 40,000 تقويت يگان حفاظت ميراث فرهنگي از محل واگذاري اموال توقيفي 48

90,000 90,000 0 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي از محل 10% ارزش گمركي 49

4,500,000 4,500,000 0 تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب با توزيع استاني و جبران خسارات كشاورزان آسيب ديده از خشكسالي 50

1 1 0 اعتبارات موضوع مولد سازي و فروش اراضي و امالك دولتي 51

1 1 0 اعتبارات موضوع ماده 70 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)- 20% قيمت نفت و گاز 52
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6,660,000 6,660,000 0

وزارت آموزش و پرورش-توسعه عدالت آموزشي،نوسازي و مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي-موضوع وصول

ماليات بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)- ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2).

53

720,000 720,000 0 ارتقاء و توسعه امنيت در فضاي مجازي به ويژه امنيت بانكداري الكترونيكي 54

1 1 0 اعتبارات موضوع بند(ي) تبصره 5 55

12,000,000 12,000,000 0 شركت ملي صنايع پتروشيمي - اجراي خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور 56

1,000 0 1,000 اعتبار موضوع كارشناسي رسيدگي به پرونده هاي تاييد صالحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري 57

2,000,000 2,000,000 0 تعمير و نگهداري خانههاي سازماني نيروهاي مسلح 58

1,000,000 1,000,000 0
بسيج سازندگي- رفع محروميت و سازندگي شامل تامين آب شرب، احداث جاده هاي روستايي، ساماندهي حاشيه نشيني و پيشرفت

و آباداني مناطق محروم
59

9,000,000 5,400,000 3,600,000 اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدي آن 60

1 0 1 تسويه بدهي سازمان هدفمندسازي يارانه ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي بصورت جمعي-خرجي 61

5,000,000 0 5,000,000
وزارت دادگستري- اعتبارات  جزء 3 بند (هـ) تبصره 10، موضوع پرداخت خسارات به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت

المال يا دولت است
62

900,000 0 900,000
اعتبارات موضوع ماده (4) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1)- موضوع كمكهاي بالعوض سازمانها و

موسسات بين المللي
63

1,350,000 0 1,350,000
افزايش سرمايه دولت در بانكها از محل فروش اموال مازاد بانكها موضوع اجراي ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي

نظام مالي
64

1,620,000 1,620,000 0 اعتبارات موضوع تبصره (2) ماده (61) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 65

1,440,000 0 1,440,000 ايفاي ماهانه تعهدات سامانه تداركات الكترونيكي دولت 66

160,000 90,000 70,000 اجراي مواد 118 آيين نامه اجرايي و39 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان 67
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90,000 0 90,000
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- توسعه و گسترش فعاليتهاي ايرانگردي و جهانگردي (موضوع قانون اصالح مواد

2و7 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي).
68

250,000 250,000 0 سازمان نظام پزشكي- استقرار زيرساخت تداوم و ارائه خدمات امضاي الكترونيك واصالت اعضاي سازمان نظام پزشكي 69

1 0 1 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -موضوع دعاوي مطرح شده در محاكم بين المللي 70

30,000 0 30,000 وزارت كشور- سامانه جامع اطالعات مسافرين 71

1,000,000 800,000 200,000
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي - جبران هزينه هاي ناشي از اجراي ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز براي تامين

زيرساختها و تجهيز و نوسازي انبارها
72

9,000,000 9,000,000 0 اعتبار موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصالح قانون معادن 73

1 0 1
تهاتر مطالبات شركتهاي پتروشيمي توليد كننده كود اوره (رازي، شيراز، كرمانشاه، پرديس و خراسان) بابت مابه التفاوت قيمت

تكليفي كود تحويلي به كشاورزان با بدهي هاي واحدهاي مزبور به دولت (جمعي - خرجي)
74

1,260,000 1,260,000 0 اعتبارات موضوع تامين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي 75

5,000,000 3,500,000 1,500,000

اعتبار موضوع افزايش 5000 ميليارد جرايم رانندگي( 1500 ميليارد ريال از افزايش مربوط به وزارت راه و شهرسازي جهت اصالح

راههاي روستايي و معابر در نقاط حادثه خيز شهرها و روستاهاي مناطق مرزي، 1500 ميليارد ريال براي معلولين شديد و ضايعه

نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي در اختيار سازمان بهزيستي و 1000 ميليارد ريال در اختيار جمعيت هالل احمر براي حوادث

جاده اي و تجهيزات مورد نياز و 1000 ميليارد ريال در اختيار پزشكي قانوني براي كمك به خريد تجهيزات و امكانات اتاق تشريح)

76

5,400,000 0 5,400,000 اعتبارات موضوع قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مورخ 1399/9/3 77

80,000 80,000 0 وزارت كشور- سامانه يكپارچه معاينه فني ايران 78

400,000 150,000 250,000 ساماندهي اتباع خارجي 79

2,000,000 2,000,000 0 تكميل طرحهاي مهار و تنظيم ابهاي مرزي از محل عوايد طرحهاي تكميل شده 80

3,200,000 0 3,200,000 اجراي قانون هواي پاك 81

200,000 150,000 50,000 ساماندهي و اشتغال ملوانان و بهسازي شناورهاي سنتي با ظرفيت كمتر از 500 تن 82
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1 1 0 صندوق ملي مسكن - اجراي قانون جهش توليد مسكن 83

200,000 200,000 0 توسعه و تكميل سامانههاي رديابي، رهگيري و كنترل اصالت كاالهاي سالمت محور 84

2 1 1
تقويت بنيه دفاعي و بازپرداخت بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام

(ره) و بخش خصوصي كه در چارچوب قوانين تا پايان سال 1400 ايجاد شده است- براساس جدول شماره 21
85

1 1 0
ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي و پژوهشي از محل عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور

مستقر در پاركهاي علم و فناوري
86

1 0 1 افزايش و تسهيل عبور و مرور پروازهاي بين المللي از فضاي ج.ا.ا موضوع بند(ي) تبصره 10 87

1 0 1 باز پرداخت بدهي آب، برق، فاضالب و گاز نيروهاي مسلح (جمعي -خرجي)0 88

1,886,193,878 894,846,891 991,346,987 اعتبارات رديف هاي موردي (موقت) 550000

4,000,000 3,600,000 400,000
سازمان برنامه و بودجه كشور - توسعه خدمات ، هزينههاي ضروري و تكميل زيرساختهاي مناطق كمتر توسعه يافته، حاشيه اي و

بحراني
1

130,000,000 115,000,000 15,000,000
تامين آب، آبرساني اضطراري به شهرها و روستاها با اولويت مشاركت بخش غير دولتي و جبران حقابههاي قانوني منتقل شده به

بخش شرب
2

310,000 0 310,000 هزينه هاي ضروري استانداران - توزيع استاني و خارج از شمول 3

1,850,000 950,000 900,000 تامين هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير 4

250,000 0 250,000 حفاظت از نخبگان 5

650,000 0 650,000 كمك به ايجاد و فعاليتهاي مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطالعات باليا 6

11,000,000 11,000,000 0
مطالعه، راهبري و ايجاد زيرساختهاي توسعه منطقه مكوران( شهرستانهاي:چابهار،كنارك،نيك شهر،قصرقند، جاسك، سيريك،

ميناب، بشاگرد)
7

550,000 0 550,000 تامين، تكميل و افزايش سرمايه دولت در صندوقهاي حمايتي و توسعه اي با اولويت بخش صنعت و معدن 8

1,350,000 1,350,000 0 طرحهاي مطالعاتي و اجرايي و داراي مجور كميسيون ماده 23 - موضوع جداول شماره (19) و(20) 9
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5,055,500 0 5,055,500 شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران - ما به التفاوت قيمت سوخت نيروگاه اتمي بوشهر 10

4,545,000 4,545,000 0
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور-كمك به اقتصاد روستا از طريق توسعه زيربناهاي روستايي و كمك هاي فني و

اعتباري به توسعه اشتغال روستايي
11

20,000 0 20,000
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- كمك و ارايه حمايت مالي جهت تامين سرمايه اوليه صندوق توسعه صنايع

دستي و فرش دستباف و احيا و بهره برداري ازبناها و اماكن تاريخي
12

1 1 0
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشورو توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و

تحقق پيشرفت و عدالت
13

300,000 0 300,000
بنياد شهيد و امور ايثارگران-اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهيد فوت شده كه فرزندان محجور، صعب العالج، معلول،

مطلقه تحت تكفل و نامادري دارند
14

60,160 0 60,160 بازپرداخت تعهدات صرفه جويي سوخت در نيروگاههاي سيكل تركيبي 15

11,000 0 11,000 موضوع ماده (4) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 16

1,098,000 981,675 116,325
شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران- تامين مواد اوليه و سوخت هستهاي و خريد محصوالت راهبردي

توليدي
17

1 0 1 اعتبارات موضوع اجراي بند (ج) ماده (24) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)- مصوب 1393 18

9,900,000 9,500,000 400,000
تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل، موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور و اعتبارات تكميلي طرح

هاي خاتمه يافته سنوات قبل
19

1,300,000 1,280,000 20,000 تكميل و توسعه زيرساخت هاي استان ايالم در راستاي مراسم اربعين 20

80,000 0 80,000 اعتبارات طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار- موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه 21

60,500,000 0 60,500,000 صندوق بازنشستگي فوالد- كمك به پرداخت مستمري بازنشستگان 22

270,000 270,000 0 احداث و تكميل مساجد، مصلي و اماكن فرهنگي و مذهبي 23

2,250,000 2,250,000 0
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-برگشت درآمد حاصل از واگذاري شركتها موضوع تبصره 7 الحاقي به ماده 3 قانون اجراي

سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و مشاركت در طرح هاي سرمايه گذاري با اولويت مناطق محروم
24

171,000 171,000 0 اعتبارات موضوع اجراي حكم ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه 25



شماره طبقه بندي برنامه

جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه سال 1401

مبالغ به ميليون ريال

210

جمع كل تملک دارايي هاي سرمايه اي هزينه اي عنوان شماره

1,748,661,3871,110,326,6022,858,987,989جمع كل طبقه بندي

13,000,000 8,000,000 5,000,000 توسعه ورزش مدارس و ورزش همگاني و زيرساختهاي ورزش 26

8,000,000 4,000,000 4,000,000 فرماندهي نيروي هوا فضاي سپاه- شتاب بخشي به توسعه صنعت فضايي 27

800,000 800,000 0 تامين يارانه تسهيالت و ايجاد زيرساخت هاي توسعه پايدار شرق و غرب كشور 28

135,000 0 135,000 تامين بخشي از حق الوكاله وكالي معاضدتي و تسخيري 29

25,650 25,650 0 اعتبارات موضوع اثرات جبراني مناطق تحت تاثير جنگ تحميلي 30

1,620,000 900,000 720,000 حمايت ازتوسعه كشت دانه هاي روغني 31

1,400,000 1,400,000 0
بهسازي آب بندانها و سردهنههاي كشاورزي در استان هاي گيالن، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهاي تابعه وزارت نيرو و

جهاد كشاورزي
32

60,000,000 0 60,000,000 صندوق تثبيت بورس 33

30,000 0 30,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- مديريت داراييها و بازار بدهي دولت 34

900,000 900,000 0 تقويت اعتبارات طرحهاي فاضالب شهرهاي داراي تنش 35

76,500 0 76,500 تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان درآن موضوع اجراي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه 36

70,000 0 70,000 پژوهشگاه علوم شناختي 37

2,000,000 0 2,000,000 قرارگاه فرهنگي اجتماعي بقيها...(كمك و حمايت از موسسات فرهنگي و اجتماعي اوج و سراج به نسبت مساوي). 38

280,000 270,000 10,000 تكميل و توسعه زيرساخت هاي استان كرمانشاه در راستاي مراسم اربعين 39

400,000 390,000 10,000 تكميل و توسعه زيرساخت هاي استان خوزستان در راستاي مراسم اربعين 40

1,500,000 0 1,500,000 تامين يارانه حمل و نقل هوايي، بابت صادرات كاال با اولويت اقالم كشاورزي 41

1,300,000 1,300,000 0 توسعه و عمران شهر خرمشهر و آبادان 42

350,000 80,000 270,000 اجراي پروژه هاي پيش نياز سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا 43
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30,000 0 30,000 امريه سازي دانشجويان پسا دكتري و دكتري 44

2,500,000 2,500,000 0 اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي وسامانه موديان 45

256,500 256,500 0 تامين اعتبار مورد نياز اجراي بند (ب) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مسكن اقشار محروم و كم درآمد 46

2 1 1 اعتبارات موضوع ماده 17 قانون مديريت بحران كشور 47

47,500 0 47,500
بازپرداخت تعهدات موضوع معافيت مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از هزينههاي انشعابات آب، برق،

فاضالب و گاز براي واحدهاي مسكوني
48

90,000 90,000 0
سازمان برنامه و بودجه- اصالح ساختار بودجه، تكميل و توسعه و يكپارچه سازي سامانه هاي حاكميتي به منظور رقومي كردن

اطالعات جهت تسريع در تبادل الكترونيكي اطالعات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ج) ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه
49

225,000 225,000 0 ساماندهي رودخانه كشف رود 50

200,000 200,000 0 ايجاد، توسعه و تكميل پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيكي 51

490,000 490,000 0 سازمان برنامه و بودجه كشور- مهندسي ارزش و پايش طرحهاي مهم 52

2,000,000 2,000,000 0 آبرساني به زاهدان از دشت تهالب 53

256,500 256,500 0 آزاد سازي حريم مجموعه تاريخي فرهنگي تپه هاي هگمتانه 54

660,000 0 660,000 تاديه بدهي  سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا  و نيروهاي مسلح به شركت ارتباطات زيرساخت 55

300,000 240,000 60,000 دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين- انجام مطالعات و اجراي مفاد بند الف ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 56

5,400,000 1,800,000 3,600,000 برگشت مازاد درآمدهاي استاني مشروط به تحقق 000ر500ر3 ميليارد ريال از درآمدهاي استاني- توزيع در مقاطع سه ماهه 57

1,300,000 0 1,300,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- تهيه و توزيع اوراق بهادار دولتي و تهيه صورت هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي 58

1,700,000 0 1,700,000 وزارت امور اقتصادي و دارايي- مديريت، مولد سازي و فروش اراضي و امالك دولتي 59

120,000,000 0 120,000,000 اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 60
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5,535,000 1,035,000 4,500,000 اعتبارات موضوع ماده 16 قانون مديريت بحران كشور 61

200,000 200,000 0 اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي موضوع جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه 62

650,000 0 650,000 ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه - كمك 63

5,227,063 5,227,063 0 كمك به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و استاني كه امكان اتمام آنها در سال 1401 وجود دارد 64

250,000,000 0 250,000,000 اجراي طرح رتبه بندي معلمان 65

800,000 800,000 0 اجراي پروژه هاي ويژه پدافند غير عامل 66

1,500,000 1,500,000 0 اجراي فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري خوزستان و ايالم 67

226,000,000 0 226,000,000 پاداش پايان خدمت بازنشستگان 68

500,000 500,000 0 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران-بابت مشاركت در طرح هاي سرمايه گذاري با اولويت مناطق محروم- گسترش سوخت سبز 69

50,000 50,000 0 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم- مشاركت در احداث پل خليج فارس (قشم) 70

200,000 0 200,000 تهيه و تدوين قانون برنامه هفتم توسعه، لوايح، آيين نامهها و اسناد پشتيبان توسعه 71

200,000 0 200,000 كمك به آستانهاي مقدس 72

100,000 0 100,000 شناسايي و مديريت اموال در خارج از كشور 73

90,000 0 90,000 كمك به توسعه و تقويت طب ايراني 74

2,500,000 2,500,000 0 سامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفيه خانه سنندج 75

100,000 100,000 0 ايجاد و راه اندازي بازارچه هاي صنايع دستي 76

7,000,000 0 7,000,000 حق عضويت مجامع بين المللي بجز سازمان ملل متحد 77

400,000 0 400,000 سازمان حفاظت محيط زيست - حفاظت از مناطق تحت مديريت و حمايت از محيط بانان 78
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45,000 0 45,000 يارانه احزاب 79

50,000 0 50,000 حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب پايگاهها و رده هاي بسيج 80

1,000,000 1,000,000 0 مطالعات و اكتشاف آب هاي ژرف- با اولويت زابل 81

2,000,000 2,000,000 0 استرداد وجوه ناشي از فروش اموال براساس احكام قضايي 82

3,163,500 3,163,500 0 مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تاثير آن بر شبكههاي برق 83

7,000,000 6,000,000 1,000,000
سازمان انرزي اتمي ايران- اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران (500ميليارد ريال مربوط به

غني سازي و گداخت هسته اي ، 300 ميليارد ريال مربوط به تحقيقات راهبردي هسته اي)
84

4,000,000 4,000,000 0 طرحهاي آبرساني عشايري 85

500,000 0 500,000 تقويت و توسعه دادسراي عمومي و انقالب تهران و دادستاني كل كشور 86

500,000 0 500,000 تامين نيروي انساني و ساير امكانات و منابع مورد نياز ادارات دولتي در شهرستانهاي تازه تاسيس 87

9,000,000 0 9,000,000 طرحهاي نوآورانه و شركتهاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رييس جمهور 88

24,250,000 1,250,000 23,000,000
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران- در اجراي ماده 93 قانون برنامه ششم توسعه و توسعه كمي و كيفي برنامه هاي

توليدي پويا نمايي، مستند فيلم و سريال
89

2,070,000 0 2,070,000 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران-طرح نشانكي(سيگنالي) 90

270,000 0 270,000 كمك به صندوق سرمايهگذاري در طرحهاي حرمهاي مطهر 91

9,000,000 0 9,000,000 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور- كمك به افزايش سرمايه صندوق نواوري و شكوفايي 92

4,500,000 4,500,000 0 سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي(سپند)- طرح شهيد فخري زاده 93

4,000,000 4,000,000 0 استقرار سامانه توسعه هوشمندسازي قوه قضاييه 94

900,000 0 900,000 طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي 95

1 1 0 اعتبارات بند(الف)  تبصره 4 موضوع تكميل طرحها با مشاركت بخشهاي عمومي و غير دولتي 96
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850,000,000 680,000,000 170,000,000 تامين الزامات تحقق رشد شاخصهاي اقتصادي -توزيع ملي و استاني 97

30,000 0 30,000 بنياد چهارم خرداد 98

493,000,000 0 493,000,000 سود و كارمزد وام هاي داخلي و خارجي 600000

493,000,000 0 493,000,000 سود و كارمزد اوراق بهادار داخلي و وامهاي خارجي وتامين هزينه هاي انتشار و حق عامليت واگذاري اوراق بهادار 1

اختصاص اعتبار از محل اعتبار رديف26-550000 به فدراسيون هاي ورزشي به منظور هزينه كرد در ورزش همگاني مجاز است.تعيين دستگاه اجرايي رديف هاي متفرقه مندرج در جدول فوق كه فاقد دستگاه مي باشند به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد. سقف اعتبار اين قانون بر اساس

عملكرد رديف هاي با اعتبار يك ميليون ريال ،  افزايش مي يابد تمامي اعتبارات رديف هاي مندرج در اين جدول توسط سازمان برنامه و بودجه كشور توزيع و پس از ابالغ اعتبار و مبادله موافقتنامه به هزينه گرفته خواهد شد.. جابهجايي اعتبار از ستون اعتبارات هزينهاي به ستون تملك داراييهاي

سرمايهاي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است



۱۰ـالف: جدول کالن منابع استاني در سال ۱۴۰۱

«مبالغ به ميليون ریال»

2۱5

نام استان کد استان

منابع عمومي (استان)

درآمد عمومي

جمعسایرمالياتي

واگذاري دارایي

هاي سرمایه اي

واگذاري دارایي

هاي مالي
جمع

درآمد اختصاصي
سهم از

منابع ملي
جمع استاني

۱,۳5۰,۱22,6۹۳جمع کل ۴,5۱۹,25۹,۳۳6 22,۰55,۰۰۰ ۴,۴۹7,2۰۴,۳۳6 ۰ ۱55,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴2,2۰۴,۳۳6 ۱۴۹,۴۳۴,2۰۰ ۴,۱۹2,77۰,۱۳6

0 109,752,115 433,390 109,318,725 0 3,000,000 106,318,725 2,319,105 103,999,620 استان مركزي 51

119,790,378 63,986,460 486,040 63,500,420 0 6,000,000 57,500,420 3,158,880 54,341,540 استان گيالن 52

141,029,506 78,109,770 737,880 77,371,890 0 6,000,000 71,371,890 4,449,870 66,922,020 استان مازندران 53

151,801,622 116,725,040 489,440 116,235,600 0 8,000,000 108,235,600 4,611,520 103,624,080 استان آذربايجان شرقي 54

187,072,234 42,678,790 454,890 42,223,900 0 4,000,000 38,223,900 3,643,990 34,579,910 استان آذربايجان غربي 55

153,030,093 31,495,480 356,690 31,138,790 0 4,500,000 26,638,790 2,112,540 24,526,250 استان كرمانشاه 56

120,015,963 236,659,050 721,300 235,937,750 0 8,000,000 227,937,750 10,903,390 217,034,360 استان خوزستان 57

270,618,099 109,822,832 2,412,610 107,410,222 0 8,000,000 99,410,222 5,765,732 93,644,490 استان فارس 58

0 236,489,210 655,790 235,833,420 0 8,000,000 227,833,420 8,428,650 219,404,770 استان كرمان 59

259,602,645 163,161,175 1,358,330 161,802,845 0 12,000,000 149,802,845 10,155,655 139,647,190 استان خراسان رضوي 60

17,775,097 322,509,600 2,107,330 320,402,270 0 7,000,000 313,402,270 6,882,520 306,519,750 استان اصفهان 61

0 156,403,280 206,000 156,197,280 0 6,000,000 150,197,280 7,982,960 142,214,320 استان هرمزگان 62

193,843,510 23,257,190 424,230 22,832,960 0 2,000,000 20,832,960 1,993,170 18,839,790 استان سيستان و بلوچستان 63

91,834,822 26,363,050 288,240 26,074,810 0 2,000,000 24,074,810 2,801,160 21,273,650 استان كردستان 64

81,902,192 31,613,250 459,340 31,153,910 0 3,800,000 27,353,910 2,576,620 24,777,290 استان همدان 65

134,283,745 19,961,710 304,590 19,657,120 0 2,500,000 17,157,120 1,671,340 15,485,780 استان لرستان 66



۱۰ـالف: جدول کالن منابع استاني در سال ۱۴۰۱
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2۱6

نام استان کد استان

منابع عمومي (استان)

درآمد عمومي

جمعسایرمالياتي

واگذاري دارایي

هاي سرمایه اي

واگذاري دارایي

هاي مالي
جمع

درآمد اختصاصي
سهم از

منابع ملي
جمع استاني

۱,۳5۰,۱22,6۹۳جمع کل ۴,5۱۹,25۹,۳۳6 22,۰55,۰۰۰ ۴,۴۹7,2۰۴,۳۳6 ۰ ۱55,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۴2,2۰۴,۳۳6 ۱۴۹,۴۳۴,2۰۰ ۴,۱۹2,77۰,۱۳6

64,884,471 9,399,420 51,150 9,348,270 0 2,000,000 7,348,270 452,350 6,895,920 استان ايالم 67

20,276,934 63,991,270 299,900 63,691,370 0 3,800,000 59,891,370 1,848,340 58,043,030 استان زنجان 68

51,583,664 27,879,560 234,990 27,644,570 0 2,000,000 25,644,570 850,310 24,794,260 استان چهارمحال و بختياري 69

67,531,584 14,551,930 58,350 14,493,580 0 2,000,000 12,493,580 576,070 11,917,510 استان كهگيلويه و بويراحمد 70

33,670,209 30,798,110 196,700 30,601,410 0 2,000,000 28,601,410 1,194,990 27,406,420 استان سمنان 71

0 126,212,060 592,510 125,619,550 0 5,400,000 120,219,550 6,953,910 113,265,640 استان يزد 72

0 133,472,580 257,250 133,215,330 0 7,500,000 125,715,330 2,113,540 123,601,790 استان بوشهر 73

0 2,041,153,654 5,458,000 2,035,695,654 0 20,000,000 2,015,695,654 42,937,098 1,972,758,556 استان تهران 74

83,789,697 22,321,700 378,700 21,943,000 0 4,000,000 17,943,000 1,465,610 16,477,390 استان اردبيل 75

45,562,682 38,885,820 837,280 38,048,540 0 2,000,000 36,048,540 2,015,600 34,032,940 استان قم 76

1,479,382 78,919,550 254,700 78,664,850 0 3,000,000 75,664,850 2,376,270 73,288,580 استان قزوين 77

94,860,906 24,728,490 448,990 24,279,500 0 2,500,000 21,779,500 1,637,420 20,142,080 استان گلستان 78

58,223,144 16,192,320 143,250 16,049,070 0 2,000,000 14,049,070 812,230 13,236,840 استان خراسان شمالي 79

64,888,138 17,577,800 143,350 17,434,450 0 2,000,000 15,434,450 1,140,290 14,294,160 استان خراسان جنوبي 80

30,831,456 104,187,070 803,790 103,383,280 0 4,000,000 99,383,280 3,603,070 95,780,210 استان البرز 81



۱۰ـب: جدول کالن مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱
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2۱7

هزینه اي

برآورد ۱۴۰۱مصوب ۱۴۰۰عملکرد ۹۹

تملک دارایي هاي سرمایه اي
تملک دارایي

هاي مالي
جمع مليهزینه ايجمع استاني

تملک دارایي

هاي سرمایه

اي

جمع کل

مصارف مليمصارف استاني

اختصاصي

۴,652,۰۱۳,8۹۹ ۹۹۰,۹۹۱,6۴۴ 22,۰55,۰۰۰ ۰ 265,8۱۱,۰۰۰ 2۳۱,675,۴۹2 ۱68,82۴,78۰226,۳76,۴86۴,878,۳۹۰,۳855,86۹,۳82,۰2۹

نام استان کد استان

جمع کل

برآورد ۱۴۰۱مصوب ۱۴۰۰عملکرد ۹۹

7۰۳,۱25,6۴۴ ۴26,8۹2,۰۰۰ ۱۴۱,۳66,۹۴۴

2,177,705 17,212,630 0 5,523,870 4,868,991 3,660,170433,39083,586,055100,798,685 81,408,350 استان مركزي 5111,255,370 7,037,626 1,852,563

4,388,775 35,769,910 0 9,886,830 8,894,793 6,500,170486,040148,006,928183,776,838 143,618,153 استان گيالن 5225,397,040 15,476,739 4,447,698

7,438,387 40,184,190 0 14,268,980 12,169,064 8,894,660737,880178,955,086219,139,276 171,516,699 استان مازندران 5325,177,330 14,602,523 5,783,137

12,689,296 35,984,660 0 10,842,930 9,519,264 7,023,770489,440232,542,002268,526,662 219,852,706 استان آذربايجان شرقي 5424,652,290 14,727,724 5,474,393

7,362,811 44,152,510 0 10,296,530 8,911,975 6,308,848454,890185,598,514229,751,024 178,235,703 استان آذربايجان غربي 5533,401,090 21,750,077 5,667,995

7,372,669 32,586,650 0 9,225,630 7,742,553 5,796,698356,690151,938,923184,525,573 144,566,254 استان كرمانشاه 5623,004,330 14,086,936 6,403,972

31,234,624 83,583,450 0 14,707,690 12,357,996 8,805,127721,300273,091,563356,675,013 241,856,939 استان خوزستان 5768,154,460 41,119,632 7,942,409

14,276,562 62,615,060 0 15,277,610 13,162,392 9,626,2942,412,610317,825,871380,440,931 303,549,309 استان فارس 5844,924,840 24,381,168 6,878,941

6,433,973 52,736,000 0 12,083,070 10,125,234 7,256,741655,790148,557,482201,293,482 142,123,509 استان كرمان 5939,997,140 26,631,116 6,330,178

7,571,347 49,076,050 0 14,905,140 13,279,504 9,650,3111,358,330373,687,770422,763,820 366,116,423 استان خراسان رضوي 6032,812,580 20,395,725 5,516,416

7,596,985 35,170,150 0 12,722,960 12,142,862 8,239,5602,107,330305,114,547340,284,697 297,517,562 استان اصفهان 6120,339,860 12,550,070 7,611,997

4,295,582 34,319,760 0 7,645,220 6,278,127 4,668,894206,00086,479,578120,799,338 82,183,996 استان هرمزگان 6226,468,540 16,739,436 10,057,586

15,947,618 64,045,670 0 9,208,280 7,677,474 5,599,503424,230153,055,030217,100,700 137,107,412 استان سيستان و بلوچستان 6354,413,160 34,057,399 11,126,101

6,161,679 33,400,260 0 7,376,750 6,322,804 4,689,480288,24084,797,612118,197,872 78,635,933 استان كردستان 6425,735,270 15,273,094 3,262,499

3,761,453 19,813,100 0 6,361,320 5,753,392 4,154,678459,34093,702,342113,515,442 89,940,889 استان همدان 6512,992,440 8,199,838 3,166,818

6,894,659 35,711,900 0 8,057,860 6,801,496 4,873,515304,590118,533,555154,245,455 111,638,896 استان لرستان 6627,349,450 14,506,945 5,365,134



۱۰ـب: جدول کالن مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱
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2۱8

هزینه اي

برآورد ۱۴۰۱مصوب ۱۴۰۰عملکرد ۹۹

تملک دارایي هاي سرمایه اي
تملک دارایي

هاي مالي
جمع مليهزینه ايجمع استاني

تملک دارایي

هاي سرمایه

اي

جمع کل

مصارف مليمصارف استاني

اختصاصي

۴,652,۰۱۳,8۹۹ ۹۹۰,۹۹۱,6۴۴ 22,۰55,۰۰۰ ۰ 265,8۱۱,۰۰۰ 2۳۱,675,۴۹2 ۱68,82۴,78۰226,۳76,۴86۴,878,۳۹۰,۳855,86۹,۳82,۰2۹

نام استان کد استان

جمع کل

برآورد ۱۴۰۱مصوب ۱۴۰۰عملکرد ۹۹

7۰۳,۱25,6۴۴ ۴26,8۹2,۰۰۰ ۱۴۱,۳66,۹۴۴

4,962,240 20,121,300 0 6,355,210 5,093,942 3,828,11651,15054,162,59174,283,891 49,200,351 استان ايالم 6713,714,940 8,621,189 3,192,692

3,430,212 16,397,980 0 5,309,450 4,539,561 3,337,102299,90067,870,22484,268,204 64,440,012 استان زنجان 6810,788,630 6,580,936 1,909,335

5,376,042 16,089,140 0 5,147,850 4,390,159 3,311,477234,99063,374,08479,463,224 57,998,042 استان چهارمحال و بختياري 6910,706,300 5,847,270 2,293,729

2,376,487 24,706,460 0 5,481,390 4,558,673 3,496,53358,35057,377,05482,083,514 55,000,567 استان كهگيلويه و بويراحمد 7019,166,720 8,690,350 2,575,351

3,768,194 12,721,800 0 5,136,210 4,288,194 3,238,471196,70051,746,51964,468,319 47,978,325 استان سمنان 717,388,890 4,581,661 2,297,134

3,172,347 17,023,230 0 5,883,080 5,397,739 3,700,059592,51078,310,19795,333,427 75,137,850 استان يزد 7210,547,640 6,857,481 2,675,605

5,337,847 29,245,044 0 6,233,480 5,282,112 3,839,732257,25075,380,222104,625,266 70,042,375 استان بوشهر 7322,754,314 16,570,819 2,352,088

21,499,169 42,224,860 0 17,247,660 17,407,729 12,493,5195,458,000948,348,361990,573,221 926,849,192 استان تهران 7419,519,200 11,514,191 5,315,591

10,342,371 22,157,620 0 6,770,650 5,611,122 4,253,301378,70083,953,777106,111,397 73,611,406 استان اردبيل 7515,008,270 9,623,314 3,881,165

3,826,832 11,503,840 0 3,881,540 3,606,191 2,608,392837,28072,944,66284,448,502 69,117,830 استان قم 766,785,020 4,263,757 1,493,415

3,298,042 15,676,110 0 4,999,610 4,342,858 3,304,639254,70064,722,82280,398,932 61,424,780 استان قزوين 7710,421,800 6,493,329 2,419,939

5,578,876 30,563,090 0 8,393,920 7,012,381 5,259,762448,99089,026,306119,589,396 83,447,430 استان گلستان 7821,720,180 12,438,998 4,174,642

2,179,733 20,023,970 0 5,085,230 4,271,757 3,134,233143,25054,391,49474,415,464 52,211,761 استان خراسان شمالي 7914,795,490 9,462,617 3,733,313

2,627,233 20,350,980 0 6,073,620 4,954,430 3,651,218143,35062,114,95882,465,938 59,487,725 استان خراسان جنوبي 8014,134,010 8,231,537 3,778,241

2,996,736 15,824,270 0 5,421,430 4,910,723 3,619,807803,790119,194,256135,018,526 116,197,520 استان البرز 819,599,050 5,578,503 2,386,867



۱۰ـج: جدول مصارف استاني در سال ۱۴۰۱
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2۱۹

Co
de_
Titl
e_
Ost
ani
_M
OC
ode

نام استان کد استان

هزینه اي

تملک استانيجمعسایرحقوق

تهيه و اجراي

طرح هاي

جمعهادي روستایي

جمعهزینه اي

تملک دارایي

هاي سرمایه

اي

جمع کل

جمع کل

اختصاصيتملک دارایي هاي سرمایه اي

یک سوم

۳ درصد نفت

جمع

۹۹۰,۹۹۱,6۴۴ 22,۰55,۰۰۰ 8,۰۴7,5۰۰ ۱۴,۰۰7,5۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳22,76۰ 2۴۹,۰۹6,۰۰۰ 265,8۱۱,۰۰۰ 66,۱2۰,7۳۳ ۱۹۹,6۹۰,267۳۳,۳۳۳,۳۰۰7۰۳,۱25,6۴۴

دو سوم

66,666,7۰۰

قانون

استفاده

متوازن

اعتبارات

طرح هاي

ملي انتقالي

به استان

62,7۰6,88۴۳2۰,۰۰۰,۰۰۰

17,212,630 433,390 149,690 283,700 11,255,370 675,050 0 253,880 5,023,860 5,523,870 1,382,063 4,141,807 استان مركزي 51675,0504,578,000 724,580

35,769,910 486,040 142,340 343,700 25,397,040 1,266,470 0 633,500 10,334,490 9,886,830 2,486,710 7,400,120 استان گيالن 521,266,47010,780,000 2,382,580

40,184,190 737,880 325,430 412,450 25,177,330 1,028,250 0 713,120 9,308,020 14,268,980 3,719,835 10,549,145 استان مازندران 531,028,25012,420,000 1,707,940

35,984,660 489,440 140,840 348,600 24,652,290 1,758,370 0 524,210 10,220,450 10,842,930 2,729,237 8,113,693 استان آذربايجان شرقي 541,758,37010,256,000 1,893,260

44,152,510 454,890 181,590 273,300 33,401,090 5,917,250 0 576,530 13,350,740 10,296,530 2,460,823 7,835,707 استان آذربايجان غربي 555,917,25012,220,000 1,336,570

32,586,650 356,690 124,840 231,850 23,004,330 2,092,990 21,250 521,770 9,096,410 9,225,630 2,180,797 7,044,833 استان كرمانشاه 562,071,7409,696,000 1,597,160

83,583,450 721,300 369,800 351,500 68,154,460 24,487,120 18,728,600 608,560 15,396,530 14,707,690 3,575,674 11,132,016 استان خوزستان 575,758,52016,970,000 10,692,250

62,615,060 2,412,610 959,010 1,453,600 44,924,840 6,226,650 643,770 713,460 13,051,870 15,277,610 3,863,793 11,413,817 استان فارس 585,582,88017,920,000 7,012,860

52,736,000 655,790 125,490 530,300 39,997,140 4,242,580 0 760,870 16,394,930 12,083,070 3,050,450 9,032,620 استان كرمان 594,242,58017,955,000 643,760

49,076,050 1,358,330 361,430 996,900 32,812,580 5,680,250 125,820 790,020 11,330,720 14,905,140 3,776,831 11,128,309 استان خراسان رضوي 605,554,43013,260,000 1,751,590

35,170,150 2,107,330 587,730 1,519,600 20,339,860 913,830 0 242,950 7,972,970 12,722,960 3,186,104 9,536,856 استان اصفهان 61913,8309,650,000 1,560,110

34,319,760 206,000 149,600 56,400 26,468,540 4,177,570 1,309,370 326,160 8,840,550 7,645,220 1,876,576 5,768,644 استان هرمزگان 622,868,20011,676,000 1,448,260

64,045,670 424,230 190,480 233,750 54,413,160 6,888,300 0 950,640 20,049,330 9,208,280 2,238,478 6,969,802 استان سيستان و بلوچستان 636,888,30023,484,000 3,040,890

33,400,260 288,240 83,240 205,000 25,735,270 3,692,980 0 375,180 8,414,930 7,376,750 1,714,407 5,662,343 استان كردستان 643,692,98010,905,000 2,347,180

19,813,100 459,340 142,140 317,200 12,992,440 1,325,870 0 305,420 4,993,470 6,361,320 1,608,563 4,752,757 استان همدان 651,325,8705,850,000 517,680
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Co
de_
Titl
e_
Ost
ani
_M
OC
ode

نام استان کد استان

هزینه اي

تملک استانيجمعسایرحقوق

تهيه و اجراي

طرح هاي

جمعهادي روستایي

جمعهزینه اي

تملک دارایي

هاي سرمایه

اي

جمع کل

جمع کل

اختصاصيتملک دارایي هاي سرمایه اي

یک سوم

۳ درصد نفت

جمع

۹۹۰,۹۹۱,6۴۴ 22,۰55,۰۰۰ 8,۰۴7,5۰۰ ۱۴,۰۰7,5۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳22,76۰ 2۴۹,۰۹6,۰۰۰ 265,8۱۱,۰۰۰ 66,۱2۰,7۳۳ ۱۹۹,6۹۰,267۳۳,۳۳۳,۳۰۰7۰۳,۱25,6۴۴

دو سوم

66,666,7۰۰

قانون

استفاده

متوازن

اعتبارات

طرح هاي

ملي انتقالي

به استان

62,7۰6,88۴۳2۰,۰۰۰,۰۰۰

35,711,900 304,590 59,090 245,500 27,349,450 2,891,810 26,120 460,610 7,807,010 8,057,860 2,010,746 6,047,114 استان لرستان 662,865,69012,244,000 3,946,020

20,121,300 51,150 31,050 20,100 13,714,940 2,585,880 1,361,590 124,560 5,252,560 6,355,210 1,450,026 4,905,184 استان ايالم 671,224,2905,021,000 730,940

16,397,980 299,900 81,300 218,600 10,788,630 1,219,760 0 240,330 4,214,300 5,309,450 1,315,818 3,993,632 استان زنجان 681,219,7603,952,000 1,162,240

16,089,140 234,990 128,590 106,400 10,706,300 1,055,690 0 210,660 3,650,710 5,147,850 1,172,732 3,975,118 استان چهارمحال و بختياري 691,055,6904,400,000 1,389,240

24,706,460 58,350 23,050 35,300 19,166,720 2,501,470 1,448,670 228,460 4,160,970 5,481,390 1,242,513 4,238,877 استان كهگيلويه و بويراحمد 701,052,8007,165,000 5,110,820

12,721,800 196,700 48,200 148,500 7,388,890 265,560 0 105,820 3,201,700 5,136,210 1,284,245 3,851,965 استان سمنان 71265,5603,360,000 455,810

17,023,230 592,510 96,310 496,200 10,547,640 425,290 0 105,640 4,906,770 5,883,080 1,478,510 4,404,570 استان يزد 72425,2904,456,000 653,940

29,245,044 257,250 75,600 181,650 22,754,314 11,703,950 9,660,760 154,820 4,740,230 6,233,480 1,437,058 4,796,422 استان بوشهر 732,043,1905,511,000 644,314

42,224,860 5,458,000 2,488,050 2,969,950 19,519,200 37,740 0 152,250 9,071,910 17,247,660 4,746,904 12,500,756 استان تهران 7437,7407,493,000 2,764,300

22,157,620 378,700 99,600 279,100 15,008,270 1,084,250 0 255,500 7,125,880 6,770,650 1,611,679 5,158,971 استان اردبيل 751,084,2505,335,000 1,207,640

11,503,840 837,280 203,580 633,700 6,785,020 32,190 7,350 40,140 3,485,390 3,881,540 992,098 2,889,442 استان قم 7624,8402,755,000 472,300

15,676,110 254,700 74,000 180,700 10,421,800 755,340 0 153,420 5,055,390 4,999,610 1,279,712 3,719,898 استان قزوين 77755,3403,872,000 585,650

30,563,090 448,990 143,090 305,900 21,720,180 1,944,460 0 288,390 8,433,470 8,393,920 2,059,886 6,334,034 استان گلستان 781,944,4608,298,000 2,755,860

20,023,970 143,250 58,050 85,200 14,795,490 1,276,590 0 223,130 6,446,270 5,085,230 1,258,704 3,826,526 استان خراسان شمالي 791,276,5906,519,000 330,500

20,350,980 143,350 37,600 105,750 14,134,010 1,798,430 0 212,530 4,243,830 6,073,620 1,480,152 4,593,468 استان خراسان جنوبي 801,798,4306,666,000 1,213,220
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به استان
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15,824,270 803,790 366,690 437,100 9,599,050 48,060 0 70,230 3,520,340 5,421,430 1,449,609 3,971,821 استان البرز 8148,0605,333,000 627,420

0ارتقاء شاخص ها 0 0 40,000,000 0 0 0 531,120,000 132,780,000 132,780,000 0703,900,000 00571,120,000

در اجراي ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (31) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابالغ اعتبارات  تفصيلي استان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور،توزيع اعتبارات تملک

دارائي هاي سرمايه اي را به تفکيک فصل - برنامه- شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كميته برنامه ريزي شهرستان ابالغ نمايد.  كميته برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته فهرست پروژه هاي اولويت دار را براساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه

استان و با رعايت سند آمايش استان ، اهداف رشد اقتصادي و دستورالعمل هاي ابالغي سازمان برنامه و بودجه كشور تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعالم نمايد.در صورت عدم رعايت اين قيد زماني ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابالغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.بيست درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات كشور به طرح هاي ملي مندرج در پيوست شماره يک قانون بودجه و طرح هاي ملي انتقالي به استان و هشتاد درصد ديگر به طرح ها و پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني مشمول قانون

مذكور و طرح هاي ملي انتقالي به استان اختصاص مي يابد. تامين اعتبارپروژه هاي ريلي (از محل بيست درصد سهم ملي) و طرح هاي بخش گردشگري ، زير ساخت هاي شهرک ها و نواحي صنعتي ، زير ساخت شهرک هاي كشاورزي و ارتقاء خدمات هواشناسي از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن

ازامکانات كشور مجاز مي باشد. حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات دوسوم درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به شهرستان ها ، بخش ها و دهستان هاي محروم اختصاص يابد .اعتبار طرح هاي مستمر، تعمير ، تجهيز و پروژه هاي فرا شهرستاني در قالب سطح استان با پيشنهاد سازمان

مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شورا تعيين مي شود. اعتبارات بازارچه هاي مرزي (هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي )، موضوع ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي و تکميل طرح هاي نيمه تمام تاميني و تربيتي در سرجمع اعتبارات استان منظور شده است، سهم

استان هاي مربوطه در دستورالعمل اجراي بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد.عندالزوم جابجايي حقوق وسايربه پيشنهاد استان و تاييد سازمان برنامه وبودجه كشور امکان پذير است.مبلغ 663900 ميليارد ريال اعتبار مندرج در رديف ارتقاء شاخص ها از محل منابع هدفمندسازي يارانه ها مي باشد



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٢

مبالغ به میلیون ریال

برآورد ١٤٠١ سال اتمام عنوان دستگاه مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان
شماره طبقه 

بندی
استان ردیف

٤٣٥,٨٤٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ١٥٠ کیلومتر احداث بزرگراه احداث بزرگراه تبریز- اسپیران - آقابابا - خاروانا - 
مرز نوردوز ١٣٠٣٠١٦٠٦٥ اذربایجانشرقی ١

١٣,٦٢٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٢٠ کیلومتر احداث بزرگراه احداث بزرگراه خواجه - ورزقان - سه راهی آقابابا ١٣٠٣٠١٦٠٦٧ اذربایجانشرقی ٢

٩,٠٨٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣٠ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی کنار گذر و پل میانه ١٣٠٣٠١٦١١٥ اذربایجانشرقی ٣

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٠ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی کنارگذر ایلخچی ١٣٠٣٠١٦١١٦ اذربایجانشرقی ٤

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١١ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر مرند ١٣٠٧٠٠٢٠٥٦ اذربایجانشرقی ٥

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر میانه ١٣٠٧٠٠٢٠٦٢ اذربایجانشرقی ٦

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٥٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی آیدوغموش ١٣٠٧٠٠٢١٢٨ اذربایجانشرقی ٧

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٠٩٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی سهند ١٣٠٧٠٠٢١٦٨ اذربایجانشرقی ٨

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١١٩٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی قلعه چای ١٣٠٧٠٠٢١٨٧ اذربایجانشرقی ٩

٩,٠٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب سر درود ١٥٠٣٠٠٢٠١٠ اذربایجانشرقی ١٠

٩٠٠ ١٤٠١ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٥٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مراغه ١٥٠٣٠٠٢١٦٢ اذربایجانشرقی ١١

١٤٥,٢٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مرند ١٥٠٣٠٠٢١٦٣ اذربایجانشرقی ١٢



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٣

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٩ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات و تصفیه خانه فاضالب شهر ملكان ١٥٠٣٠٠٢١٦٨ اذربایجانشرقی ١٣

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٨٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر میانه ١٥٠٣٠٠٢١٧١ اذربایجانشرقی ١٤

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر هریس ١٥٠٣٠٠٢١٨٥ اذربایجانشرقی ١٥

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر هشترود ١٥٠٣٠٠٢١٨٦ اذربایجانشرقی ١٦

٧٥,٣٦٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ٣٠٠٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث بنای مقبره الشعراء در تبریز ١٧٠٣٠٦٧٠٤٠ اذربایجانشرقی ١٧

٣٢,٦٨٠ ١٤٠٢ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ١٠٠٠٠ مترمربع احداث احداث موزه منطقه ای آذربایجان شرقی ١٧٠٤٠١١٠٠٧ اذربایجانشرقی ١٨

٩٠,٩٠٠ ١٤٠٢ دانشگاه بناب ٢٠٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث کتابخانه مرکزی ١٨٠٣٠٠١١٦٢ اذربایجانشرقی ١٩

٤٥,٤٠٠ ١٤٠١ دانشگاه مراغه ٥٠٥٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث کتابخانه مرکزی ١٨٠٣٠٠١١٧٣ اذربایجانشرقی ٢٠

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٠٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی مهاباد -سردشت ١٣٠٣٠١٦٢٠٧ اذربایجانغربی ٢١



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٤

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٦ میلیون متر مكعب تامین آب شرب آبرسانی به خوی از سد آق چای ١٣٠٧٠٠٢٠١٣ اذربایجانغربی ٢٢

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به سلماس و تازه شهر ١٣٠٧٠٠٢٠١٦ اذربایجانغربی ٢٣

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٨٥ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر ارومیه ١٣٠٧٠٠٢٠٢١ اذربایجانغربی ٢٤

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٦٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی دیریك ١٣٠٧٠٠٢١٥٥ اذربایجانغربی ٢٥

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٠٣٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی زوال ١٣٠٧٠٠٢١٦٠ اذربایجانغربی ٢٦

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٢٥٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی شهر چای ١٣٠٧٠٠٢١٧٩ اذربایجانغربی ٢٧

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٠٣٣٠ هكتار احداث شبكه آبیاری و 
زهكشی ساختمان شبكه اصلی آبیاری و زهكشی زرینه رود ١٣٠٧٠٠٢٢١٤ اذربایجانغربی ٢٨

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٢ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر بوکان آبرسانی به شهر بوکان ١٣٠٧٠٠٢٢٤٥ اذربایجانغربی ٢٩

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٩٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب ماکو و چالدران ١٥٠٣٠٠٢٠١٥ اذربایجانغربی ٣٠



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٥

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٧٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ارومیه ١٥٠٣٠٠٢٠٢٦ اذربایجانغربی ٣١

١٩,٩٧٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١١٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر اشنویه ١٥٠٣٠٠٢١٧٦ اذربایجانغربی ٣٢

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٢ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠ نفری درارومیه ١٧٠٢٠٠١٠٢٠ اذربایجانغربی ٣٣

٨١,٧٢٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٥٧ کیلومتر احداث بزرگراه احداث کنارگذر اردبیل ١٣٠٣٠١٦١٣٤ اردبیل ٣٤

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣١ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی کوثر به خلخال(کوثر به پروج) ١٣٠٣٠١٦١٩٧ اردبیل ٣٥

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٢ وزارت جهاد کشاورزی ٦٢٥٥٠ هكتار احداث شبكه فرعی آبیاری و 
زهكشی ساختمان شبكه فرعی آبیاری و زهكشی مغان ١٣٠٦٠١٢٠٢٦ اردبیل ٣٦

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠١ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر اردبیل ١٣٠٧٠٠٢٠٢٠ اردبیل ٣٧

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٩ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهرمشكین شهر ١٣٠٧٠٠٢٠٧٢ اردبیل ٣٨

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٢٥٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی سبالن ١٣٠٧٠٠٢١٦٣ اردبیل ٣٩



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٦

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٦٢ هزار هكتار اصالح و مرمت شبكه هاى 
آبیارى و زهكشی

مرمت و بازسازی اساسی شبكه آبیاری و زهكشی 
مغان ١٣٠٧٠٠٦٠٤٢ اردبیل ٤٠

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای سرعین ١٥٠٣٠٠٢١٠٨ اردبیل ٤١

١١٨,٠٤٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نیر و نمین ١٥٠٣٠٠٢١٨١ اردبیل ٤٢

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١٢٨٦٥ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در اردبیل ١٧٠٣٠٦٧٠١٢ اردبیل ٤٣

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر خوانسار ١٣٠٧٠٠٢٠٣٥ اصفهان ٤٤

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٦ میلیون متر مكعب آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرهای نطنز ،اردستان،بادرود و صنایع ١٣٠٧٠٠٢٠٩٢ اصفهان ٤٥

١٥٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠ کیلومتر احداث خط انتقال و 
تاسیسات وابسته آبرسانی به گلپایگان از سد کوچری ١٣٠٧٠٠٢٠٩٩ اصفهان ٤٦

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٣٠٠٠ هكتار احداث شبكه آبیاری و 
زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی رودشت جنوبی ١٣٠٧٠٠٢٢٤٧ اصفهان ٤٧

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٩٠ میلیون متر مكعب 
در سال

تامین اب کشاورزی . شرب و 
صنعت ساختمان تونل چشمه لنگان ١٣٠٧٠٠٣٠٢٦ اصفهان ٤٨



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٧

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٨٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر خوراسگان ١٥٠٣٠٠٢٠١٤ اصفهان ٤٩

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر خوانسار ١٥٠٣٠٠٢٠٧٧ اصفهان ٥٠

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قمصر ١٥٠٣٠٠٢١٣٧ اصفهان ٥١

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نجف آباد ١٥٠٣٠٠٢١٧٤ اصفهان ٥٢

٥٩,٠٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نطنز ١٥٠٣٠٠٢١٧٥ اصفهان ٥٣

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نیاسر ١٥٠٣٠٠٢١٨٠ اصفهان ٥٤

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١١٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد ١٥٠٣٠٠٢٢٠٢ اصفهان ٥٥

١١٨,٠٤٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب مناطق جدید شهر شهرضا 
و دهاقان ١٥٠٣٠٠٢٢٠٨ اصفهان ٥٦

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب بازسازی تاسیسات فاضالب شهر خمینی شهر ١٥٠٣٠٠٢٢١١ اصفهان ٥٧



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٨

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٧٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب بازسازی تاسیسات فاضالب شهر شاهین شهر ١٥٠٣٠٠٢٢١٢ اصفهان ٥٨

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر های شهرستان 
برخوار، شاهین شهر و میمه ١٥٠٣٠٠٢٢٢٣ اصفهان ٥٩

٩,٩٨٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١١٥٠٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی و هنری کاشان ١٧٠٣٠٦٧٠٢١ اصفهان ٦٠

٩٠,٩٥٠ ١٤٠٢ دانشگاه صنعتی اصفهان ٤٨٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث و تجهیز دانشكده مكانیك ١٨٠٣٠٠١٢٢٩ اصفهان ٦١

١١٣,٥٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٤٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی اشتهارد-نجم آباد-هشتگرد ١٣٠٣٠١٦١٥٤ البرز ٦٢

٢٠٤,٣٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٥٥ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی طالقان-هشتگرد-کرج ١٣٠٣٠١٦٢١٢ البرز ٦٣

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٨٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر کرج ١٣٠٧٠٠٢٠٥٠ البرز ٦٤

١٩,٠٦٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قدیم و جدید 
هشتگرد ١٥٠٣٠٠٢١٣٢ البرز ٦٥

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠ روستا
افزایش تعداد روستاهای 

دارای تاسیسات بهداشتی 
فاضالب

جلوگیری از آلودگی منابع تامین کننده آب شرب 
تهران از طریق دفع بهداشتی فاضالب در استان 

البرز
١٥٠٣٠٠٢٢١٨ البرز ٦٦



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٢٩

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣٥ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی ایالم - ایوان ١٣٠٣٠١٦٠٧٨ ایالم ٦٧

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠١ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣١ کیلومتر احداث خط انتقال و 
تاسیسات وابسته آبرسانی به ایوان ١٣٠٧٠٠٢٠٠٤ ایالم ٦٨

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ میلیون متر مكعب 
در سال تامین آب شرب و صنعت آبرسانی به شهر ملكشاهی و روستاهای مسیر خط 

انتقال آب و صنعت منطقه از سد ایالم ١٣٠٧٠٠٢٠٦٠ ایالم ٦٩

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ایالم ١٥٠٣٠٠٢٠٣٥ ایالم ٧٠

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ایوان ١٥٠٣٠٠٢٠٣٦ ایالم ٧١

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دره شهر ١٥٠٣٠٠٢٠٨٢ ایالم ٧٢

٣١,٧٨٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر سرابله ١٥٠٣٠٠٢١٠٦ ایالم ٧٣

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٢ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠نفری درایالم ١٧٠٢٠٠١٠٢٢ ایالم ٧٤

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠١ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٧٠٠٠ هكتار احداث شبكه آبیاری و 
زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی دالكی و کلل ١٣٠٧٠٠٢١٥٠ بوشهر ٧٥



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٠

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٤٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی رئیسعلی دلواری ١٣٠٧٠٠٢١٥٦ بوشهر ٧٦

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٥٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بوشهر ١٥٠٣٠٠٢٠٥٠ بوشهر ٧٧

٤٠,٠٢٠ ١٤٠٢ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠نفری دربوشهر ١٧٠٢٠٠١٠٢٣ بوشهر ٧٨

١٥٠,٢٩٤ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ٤٨١٥ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری عسلویه ١٧٠٣٠٦٧٠٢٠ بوشهر ٧٩

٣١٦,٨٩٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٥٢ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی شریف آباد - پاك دشت و احداث 
کمربندی پاکدشت ١٣٠٣٠١٦١٨٦ تهران ٨٠

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ پروژه
آبرسانی به شهر جدید پرند به 
میزان ٣٠ میلیون متر مكعب 

در سال
آبرسانی به شهر جدید پرند ١٣٠٧٠٠٢٠٣١ تهران ٨١

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣١٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرها و شهرکهای اطراف تهران ١٣٠٧٠٠٢٠٧٤ تهران ٨٢

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠٥ کیلومتر احداث خط انتقال آب
احداث خط تكمیلی لوله اصلی پیرامونی شبكه 

انتقال آب شرب تهران به نسبت ٤٠ درصد منابع 
عمومی و٦٠ درصد سایر منابع

١٣٠٧٠٠٢٢٥٦ تهران ٨٣

٣,٦٣٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٨٣ مبلیون متر مكعب انتقال پساب تصفیه شده

احداث خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب 
تهران به دشتهای ورامین، پاکدشت و شهرری به 

نسبت ٦٦ درصد درآمد عمومی و ٣٤ درصد اوراق 
مشارکت

١٣٠٧٠٠٣٠٠٢ تهران ٨٤



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣١

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣ پروژه یك پروژه مطالعاتی و دو 
پروژه اجرایی

تكمیل مطالعات و اجرای ساماندهی آبهای سطحی 
جنوب تهران با مشارکت هفتاد درصدی بخش غیر 

دولتی
١٣٠٧٠٠٣٠٢٢ تهران ٨٥

١٩٩,٧٦٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای پاکدشت و 
ورامین ١٥٠٣٠٠٢٠١٦ تهران ٨٦

٣١٧,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای بهارستان و اسالم 
شهر ١٥٠٣٠٠٢٠٣٠ تهران ٨٧

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠١ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهر جدید پردیس ١٥٠٣٠٠٢٠٦٨ تهران ٨٨

١٥٤,٣٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهر جدید پرند ١٥٠٣٠٠٢٠٦٩ تهران ٨٩

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رباط کریم ١٥٠٣٠٠٢٠٩٢ تهران ٩٠

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رودهن و بومهن ١٥٠٣٠٠٢٠٩٨ تهران ٩١

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٣٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شهریار ١٥٠٣٠٠٢١١٧ تهران ٩٢

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قدس ١٥٠٣٠٠٢١٣١ تهران ٩٣



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٢

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤١٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قرچك ١٥٠٣٠٠٢١٣٣ تهران ٩٤

١٤٥,٢٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر لواسان ١٥٠٣٠٠٢١٥٩ تهران ٩٥

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٨٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مالرد ١٥٠٣٠٠٢١٦٦ تهران ٩٦

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠ روستا
افزایش تعداد روستاهای 

دارای تاسیسات بهداشتی 
فاضالب

جلوگیری از آلودگی منابع تامین کننده آب شرب 
تهران از طریق دفع بهداشتی فاضالب در استان 

تهران
١٥٠٣٠٠٢٢١٥ تهران ٩٧

٣٦٠ ١٤٠٥ وزارت ورزش و جوانان ٣٠٠٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ویژه بانوان در تهران ١٧٠٢٠٠١٠١٣ تهران ٩٨

٦٩٠,٠٨٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٦ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی اردل _گورمیزه _دوپالن ١٣٠٣٠١٦٠٨٣ چهارمحال و 
بختیاری ٩٩

٢٥٤,٢٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٢٥ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی دشتك - فارسان ١٣٠٣٠١٦٠٩٥ چهارمحال و 
بختیاری ١٠٠

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤ پروژه

انتقال آب از سد باباحیدر به 
شهرستانهای فارسان و 

جونقان و باباحیدر و 
روستاهای مسیر به میزان ٤ 

میلیون متر مكعب در سال

انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستانهای فارسان و 
جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر ١٣٠٧٠٠٢١٠٥ چهارمحال و 

بختیاری ١٠١

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر فرادنبه ١٥٠٣٠٠٢١٢٦ چهارمحال و 

بختیاری ١٠٢



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٣

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کها(فرخ شهر و 
کیان)و روستاهای اطراف شهرکرد ١٥٠٣٠٠٢١٤٧ چهارمحال و 

بختیاری ١٠٣

٨١,٧٢٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر هفشجان ١٥٠٣٠٠٢١٨٧ چهارمحال و 

بختیاری ١٠٤

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٧٠ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی طبس - بشرویه ١٣٠٣٠١٦١٠٧ خراسان جنوبی ١٠٥

٧٧,١٨٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ١٧٠ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی قائن - حاجی آباد - یزدان ١٣٠٣٠١٦١٠٨ خراسان جنوبی ١٠٦

١٦٣,٤٤٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ١٢٦ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی فردوس - سرایان - افریز - روم ١٣٠٣٠١٦١٨٧ خراسان جنوبی ١٠٧

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
٤
٣٥

میلیون متر مكعب
کیلومتر

آبرسانی به شهر
احداث خط انتقال آب آبرسانی به شهر بیرجند ١٣٠٧٠٠٢٠٢٦ خراسان جنوبی ١٠٨

٢٨,٢٨٠ ١٤٠٤ سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و 
عمومی، شرکت مادر تخصصی ٢٥٠٠٠ مترمربع مطالعه و احداث فضای اداری احداث مجتمع ادارات کل خراسان جنوبی ١٥٠٢٠١٧٠٢٤ خراسان جنوبی ١٠٩

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بیرجند ١٥٠٣٠٠٢٠٥٣ خراسان جنوبی ١١٠

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر سربیشه ١٥٠٣٠٠٢١٠٧ خراسان جنوبی ١١١



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٤

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٤٥,٢٨٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر فردوس ١٥٠٣٠٠٢١٢٧ خراسان جنوبی ١١٢

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قاین ١٥٠٣٠٠٢١٣٠ خراسان جنوبی ١١٣

٢٢,٧٠٠ ١٤٠٥ وزارت راه و شهرسازی ٥٥ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی کنار گذر های قوچان، چناران، 
نیشابور و فریمان ١٣٠٣٠١٦١١٤ خراسان رضوی ١١٤

٤٩٩,٤٠٠ ١٤٠٥ وزارت راه و شهرسازی ٩٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی درگز- کبكان - قوچان ١٣٠٣٠١٦١٧٣ خراسان رضوی ١١٥

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر تربت حیدریه ١٣٠٧٠٠٢٠٢٨ خراسان رضوی ١١٦

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١١ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر سرخس ١٣٠٧٠٠٢٠٤١ خراسان رضوی ١١٧

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی
١٥٠
٦

میلیون متر مكعب 
در سال

متر مكعب در ثانیه

آبرسانی به شهر
احداث تصفیه خانه آبرسانی به شهر مشهد از سد دوستی ١٣٠٧٠٠٢٠٥٨ خراسان رضوی ١١٨

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی
١٥
١

میلیون متر مكعب 
در سال

متر مكعب در ثانیه

آبرسانی به شهر
احداث تصفیه خانه آبرسانی به شهر مشهد ازسد ارداك ١٣٠٧٠٠٢٠٥٩ خراسان رضوی ١١٩

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣ پروژه
آبرسانی به شهرنیشابور از سد 
بار به میزان ١٢ میلیون متر 

مكعب در سال
آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار ١٣٠٧٠٠٢٠٦٤ خراسان رضوی ١٢٠



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٥

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ پروژه
آبرسانی به شهرهای طرقبه و 
شاندیز به میزان ٦.٩ میلیون 

متر مكعب در سال
آبرسانی به شهرهای طرقبه و شاندیز ١٣٠٧٠٠٢٠٨٨ خراسان رضوی ١٢١

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١١٧ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه 

شده با آب کشاورزی ١٣٠٧٠٠٣٠١٨ خراسان رضوی ١٢٢

٩,٠٨٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٩٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر تایباد ١٥٠٣٠٠٢٠٦٠ خراسان رضوی ١٢٣

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر تربت جام ١٥٠٣٠٠٢٠٦٢ خراسان رضوی ١٢٤

٩,٠٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر طرقبه ١٥٠٣٠٠٢١٢٥ خراسان رضوی ١٢٥

٩,٠٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٦٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قوچان ١٥٠٣٠٠٢١٣٨ خراسان رضوی ١٢٦

١٣,٦٢٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٩٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گناباد و بیدخت ١٥٠٣٠٠٢١٥٣ خراسان رضوی ١٢٧

٧٥,٣٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٩٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نیشابور ١٥٠٣٠٠٢١٨٣ خراسان رضوی ١٢٨

٥٣,٣٩٠ ١٤٠٢ شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه 
خراسان ١٢٧ مدرسه علمیه باز سازی و نوسازی مدارس 

حوزوی
کمك به بازسازی و نوسازی مدارس حوزوی و علوم 

دینی خراسان ١٧٠١٠٧٣٠٠١ خراسان رضوی ١٢٩



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٦

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٨١,٧٢٠ ١٤٠٥ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠نفری در سبزوار ١٧٠٢٠٠١٠٢١ خراسان رضوی ١٣٠

٤٦,٣٠٠ ١٤٠٢ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ١ پروژه ساماندهی مجموعه ساماندهی مجموعه فرهنگی طوس ١٧٠٤٠١١٠١٨ خراسان رضوی ١٣١

١٤١,٨٥٠ ١٤٠٤ دانشگاه نیشابور ١٢٠٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی

احداث و تجهیز دانشكده های (ادبیات و علوم 
انسانی) و علوم پایه و احداث کتابخانه مرکزی و 

آمفی تئاتر دانشگاه
١٨٠٣٠٠١٢٠١ خراسان رضوی ١٣٢

٧٢,٦٩٠ ١٤٠٣ دانشگاه صنعتی قوچان ٨٠٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی

احداث و تجهیز دانشكده فنی و مهندسی و تكمیل 
سلف سرویس (٣٠ درصد از محل سایر منابع) ١٨٠٣٠٠١٢٠٣ خراسان رضوی ١٣٣

٢٠,٨٨٠ ١٤٠٤ سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و 
عمومی، شرکت مادر تخصصی ٢٥٠٠٠ مترمربع مطالعه و احداث فضای اداری احداث مجتمع ادارات کل استان خراسان شمالی ١٥٠٢٠١٧٠٢٣ خراسان شمالی ١٣٤

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤١ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آشخانه ١٥٠٣٠٠٢٠٢٢ خراسان شمالی ١٣٥

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بجنورد ١٥٠٣٠٠٢٠٣٩ خراسان شمالی ١٣٦

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شیروان ١٥٠٣٠٠٢١٢٢ خراسان شمالی ١٣٧

٣٧,٢٢٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١١٩٠٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در بجنورد ١٧٠٣٠٦٧٠١٣ خراسان شمالی ١٣٨



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٧

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٥ وزارت راه و شهرسازی ١٩٤ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم رامهرمز-بهبهان و رامهرمز-ماهشهر 
و بهبهان - زیدون ١٣٠٣٠١٦٠٣٣ خوزستان ١٣٩

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٧٣ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم مالثانی - مسجد سلیمان ١٣٠٣٠١٦٠٤٩ خوزستان ١٤٠

٣٩٩,٦٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٩٠ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم مالثانی- شوشتر- دزفول ١٣٠٣٠١٦٠٥٠ خوزستان ١٤١

٦٤٥,٧٦٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٥٥ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی رامهرمز- میداود- باغملك ١٣٠٣٠١٦١٧٥ خوزستان ١٤٢

٦٤٤,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٩٥ میلیون متر مكعب 
در سال تامین و انتقال آب آبرسانی به دزفول ١٣٠٧٠٠٢٠١٤ خوزستان ١٤٣

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٨٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر آبادان ١٣٠٧٠٠٢٠١٨ خوزستان ١٤٤

٧٢٦,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٢ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر اندیمشك ١٣٠٧٠٠٢٠٢٢ خوزستان ١٤٥

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر شادگان ١٣٠٧٠٠٢٠٤٤ خوزستان ١٤٦

٧٣٥,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤١ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر مسجد سلیمان ١٣٠٧٠٠٢٠٥٧ خوزستان ١٤٧



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٨

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٣٣ میلیون متر مكعب آبرسانی به شهرها
آبرسانی به شهرهای دشت 

آزادگان(سوسنگرد)،هویزه،رفیع،شوش،الوان،حمیدیه 
، بستان، شیبان

١٣٠٧٠٠٢٠٨١ خوزستان ١٤٨

٦٣٥,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٧ میلیون متر مكعب آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرهای ویس،شوشتر،گتوند و مالثانی ١٣٠٧٠٠٢٠٩٤ خوزستان ١٤٩

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١ پروژه آبرسانی به شهر تامین آب شرب شهر اهواز ١٣٠٧٠٠٢١٠٨ خوزستان ١٥٠

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر اللی از سد تراز اللی ١٣٠٧٠٠٢٢٩٩ خوزستان ١٥١

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤.٤ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به اندیكا از سد شهید عباسپور ١٣٠٧٠٠٢٣٠٠ خوزستان ١٥٢

٩,٠٨٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
٣٠
١

هزار هكتار
پروژه مطالعاتی

تامین آب کشاورزی
مطالعات مطالعه و اجرای انتقال آب به دشت ایذه و باغملك ١٣٠٧٠٠٣١٢٥ خوزستان ١٥٣

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٧٨ کیلومتر احداث و ترمیم خاکریز های 
حفاظتی و کانال تخلیه ساماندهی تاالب هورالعظیم ١٣٠٧٠٠٥٠٠١ خوزستان ١٥٤

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٦٠٠٠ متر مكعب در ثانیه کنترل سیالب الیروبی و ساماندهی رودخانههای بهمنشیر و کارون 
در بازه های بحرانی ١٣٠٧٠٠٥٠٠٤ خوزستان ١٥٥

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤٥ هزار هكتار مرمت وبازسازی شبكه ها مرمت و بازسازی اساسی شبكه های آبیاری و 
زهكشی خوزستان ١٣٠٧٠٠٦٠٤٣ خوزستان ١٥٦



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٣٩

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١ پروژه بازسازی تاسیسات آبی مرمت وبازسازی اساسی شبكه آبیاری وزهكشی دز ١٣٠٧٠٠٦٠٧٦ خوزستان ١٥٧

٧٧١,٨٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب خرمشهر ١٥٠٣٠٠٢٠٠٧ خوزستان ١٥٨

٤٩٩,٤٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٧٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر اندیمشك ١٥٠٣٠٠٢٠١٣ خوزستان ١٥٩

٧٧١,٨٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٥٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آبادان ١٥٠٣٠٠٢٠١٧ خوزستان ١٦٠

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٥٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ایذه ١٥٠٣٠٠٢٠٣٤ خوزستان ١٦١

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بندر امام ١٥٠٣٠٠٢٠٤٣ خوزستان ١٦٢

٣١٧,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بهبهان ١٥٠٣٠٠٢٠٤٨ خوزستان ١٦٣

٢٣٤,٣٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٤٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دزفول ١٥٠٣٠٠٢٠٨٣ خوزستان ١٦٤

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دشت آزادگان ١٥٠٣٠٠٢٠٨٤ خوزستان ١٦٥



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٠

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٧٠,٩١٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رامهرمز ١٥٠٣٠٠٢٠٩١ خوزستان ١٦٦

٣٦٤,٦٣٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شادگان ١٥٠٣٠٠٢١١٤ خوزستان ١٦٧

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شوش ١٥٠٣٠٠٢١٢٠ خوزستان ١٦٨

٦١,٩٧٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شوشتر ١٥٠٣٠٠٢١٢١ خوزستان ١٦٩

٤٥٧,٦٣٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١١٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب ماهشهر ١٥٠٣٠٠٢٢٠٥ خوزستان ١٧٠

٥٦٢,٩٦٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١١٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مسجد سلیمان ١٥٠٣٠٠٢٢٣٤ خوزستان ١٧١

٣,٦٣٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد و تكمیل تاسیسات آب اهواز ١٥٠٣٠٠٣٠٠٢ خوزستان ١٧٢

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٥ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر زنجان ١٣٠٧٠٠٢٠٣٩ زنجان ١٧٣

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهر های ابهر و خرمدره ١٣٠٧٠٠٢٠٦٦ زنجان ١٧٤



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤١

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣ میلیون متر مكعب تامین آب شرب آبرسانی از سد بلوبین به شهرهای زرین آباد، حلب 
و روستاهای مسیر ١٣٠٧٠٠٢١٣٥ زنجان ١٧٥

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٨٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی گالبر ١٣٠٧٠٠٢١٩٨ زنجان ١٧٦

٥٤٤,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٦ میلیون متر مكعب تامین آب شرب و صنعت آبرسانی از سد مراش به شهرهای ماهنشان، دندی 
و روستاهای مسیر ١٣٠٧٠٠٢٢٠٤ زنجان ١٧٧

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر خرم دره ١٥٠٣٠٠٢٠٧٦ زنجان ١٧٨

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠ نفری در زنجان ١٧٠٢٠٠١٠١٩ زنجان ١٧٩

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران - توانیر

٢٠٩٧
٦٠٩٣

مگاولت آمپر
کیلومتر مدار

توسعه و احداث پستها
توسعه و احداث خطوط انتقال نیروی برق سمنان ١٣٠١٠٤٣٠٣٥ سمنان ١٨٠

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٧٠ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی دامغان-فوالد محله ١٣٠٣٠١٦٠٩٤ سمنان ١٨١

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٠ کیلومتر مرمت وبازسازی شبكه ها مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین دشت به 
گرمسار ١٣٠٧٠٠٦٠٧٥ سمنان ١٨٢

٧٤,٤٥٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٨٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دامغان ١٥٠٣٠٠٢٠٨١ سمنان ١٨٣



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٢

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شهمیرزاد ١٥٠٣٠٠٢١١٩ سمنان ١٨٤

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٢ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠نفری درسمنان ١٧٠٢٠٠١٠٢٤ سمنان ١٨٥

٣٤٨,٦٧٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران - توانیر

٨٠٤٠
٦٦٩٠

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش طول خطوط انتقال 
نیرو

افزایش ظرفیت پستهای 
انتقال

انتقال نیروی برق سیستان وبلوچستان ١٣٠١٠٤٣٠٢٩ سیستان و 
بلوچستان ١٨٦

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٢٥ کیلومتر احداث بزرگراه احداث بزرگراه ایرانشهر - بمپور ١٣٠٣٠١٦٠٥٩ سیستان و 
بلوچستان ١٨٧

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٤٠ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی سه راه دشتك - تل سیاه ١٣٠٣٠١٦١٠٢ سیستان و 
بلوچستان ١٨٨

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٢٣ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی زابل-زهك ١٣٠٣٠١٦١٤٥ سیستان و 
بلوچستان ١٨٩

٩٥,٣٤٠ ١٤٠٤ سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور
٤٠٠
١٠٠٠
٣٠٠٠٠

کیلومتر
هكتار
هكتار

احداث بادشكن
مالچ پاشی

نهالكاری

بیابان زدایی و مقابله با فرسایش بادی دشت 
سیستان ١٣٠٦٠٣٣٠٠١ سیستان و 

بلوچستان ١٩٠

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ پروژه
آبرسانی به شهر خاش به 
میزان ١٣.٢ میلیون متر 

مكعب در سال
آبرسانی به خاش ١٣٠٧٠٠٢٠١١ سیستان و 

بلوچستان ١٩١

٤٠٨,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤ پروژه

آبرسانی به شهرهای سوران، 
زابلی و هیدوچ از سد ماشكید 

علیا به میزان ٤ میلیون متر 
مكعب در سال

آبرسانی به شهرهای سوران، زابلی و هیدوچ از سد 
ماشكید علیا ١٣٠٧٠٠٢٠٨٦ سیستان و 

بلوچستان ١٩٢



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٣

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٨٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی زیردان ١٣٠٧٠٠٢١٦١ سیستان و 
بلوچستان ١٩٣

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٧٠٠ متر احداث سازه کنترلی و ترمیم 
کانال تخلیه

مطالعه جلوگیری از تبخیر و رسوب گذاری و 
احداث سازههای بهره برداری از چاه نیمهها (سازه 

نظارتی (کنترلی) مخازن چاه نیمه یك و سه) و 
مطالعه آبهای ژرفی

١٣٠٧٠٠٣٠٠٣ سیستان و 
بلوچستان ١٩٤

١٥٨,٩٠٠ ١٤٠٤ سازمان حفاظت محیط زیست ١ تاالب حفاظت و احیاء تاالب مطالعه، حفاظت و احیاء تاالب هامون ١٤٠٣٠٠٢٠٠٩ سیستان و 
بلوچستان ١٩٥

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر چابهار ١٥٠٣٠٠٢٠٧٢ سیستان و 

بلوچستان ١٩٦

٣١,٧٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد و بازسازی تاسیسات فاضالب شهر زهك ١٥٠٣٠٠٢١٠١ سیستان و 
بلوچستان ١٩٧

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کنارك ١٥٠٣٠٠٢١٤٥ سیستان و 

بلوچستان ١٩٨

١٩٠,٦٨٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر زاهدان ١٥٠٣٠٠٢١٩٢ سیستان و 

بلوچستان ١٩٩

٣١٧,٨٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٩٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد و بازسازی تأسیسات فاضالب شهر زابل ١٥٠٣٠٠٢٢٠٧ سیستان و 
بلوچستان ٢٠٠

١٥٢,٥٤٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٦٩ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی دالین - نور آباد ١٣٠٣٠١٦٠٩٣ فارس ٢٠١



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٤

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٢٨٦,٠٢٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٢٥٠ کیلومتر احداث راه اصلی
احداث راه اصلی سعادت شهر - ارسنجان - خرامه 

- سروستان - باب انار و استهبان - نیریز- آباده 
طشك - ارسنجان

١٣٠٣٠١٦٠٩٩ فارس ٢٠٢

٤٧,٢١٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٦٧ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی محور داراب - ایج - استهبان ١٣٠٣٠١٦١١٩ فارس ٢٠٣

١٤٢,٥٥٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٨١ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی نورآباد - مشایخ - خان زنیان ١٣٠٣٠١٦١٢٥ فارس ٢٠٤

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٨٧ کیلومتر احداث بزرگراه احداث محور زرقان - خانه زینان(کمربندی شمال 
شیراز) ١٣٠٣٠١٦١٣٦ فارس ٢٠٥

٤٥٤,٠٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٠٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی جاده قدیم فسا - داراب ١٣٠٣٠١٦١٤١ فارس ٢٠٦

١٣٥,٢٩٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٧٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی فسا - جهرم - قیر ١٣٠٣٠١٦١٨٨ فارس ٢٠٧

٣٣٠,٥١٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٧١ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی کازرون - فراشبند - فیروز آباد ١٣٠٣٠١٦١٩٢ فارس ٢٠٨

١٦٦,١٦٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٨٣ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی المرد - خنج و عالمرودشت - 
گله دار ١٣٠٣٠١٦١٩٨ فارس ٢٠٩

٢٥٦,٠٥٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٨٤ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی مرودشت - تخت طاوس - 
ارسنجان ١٣٠٣٠١٦٢٠٢ فارس ٢١٠



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٥

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٥,٣٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٤٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی تبدیل محور فرعی الر - المرد به راه اصلی ١٣٠٣٠١٦٢٢٠ فارس ٢١١

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ١٠٨ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی خرامه به بزرگراه استهبان - نی 
ریز ١٣٠٣٠١٦٢٦١ فارس ٢١٢

٩٩,٨٨٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٤٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی محور سه راهی دولت آباد - زرین دشت ١٣٠٣٠١٦٢٨٠ فارس ٢١٣

٤١٧,٦٨٠ ١٤٠٥ وزارت راه و شهرسازی ٥٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی ارسنجان -کره ای - مزایجان- بوانات ١٣٠٣٠١٦٢٩٩ فارس ٢١٤

٤١٧,٦٨٠ ١٤٠٥ وزارت راه و شهرسازی ٤٢ کیلومتر بهسازی راه اصلی تبدیل راه فرعی بوانات - صفاشهر به راه اصلی ١٣٠٣٠١٦٣٠١ فارس ٢١٥

٤٥٤,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤ پروژه
آبرسانی به شهرهای فسا و 

استهبان به میزان ١٣ میلیون 
متر مكعب در سال

آبرسانی از سد رودبال به شهرهای فسا و استهبان ١٣٠٧٠٠٢٠٠١ فارس ٢١٦

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢١ میلیون متر مكعب 
در سال آب رسانی به شهر آبرسانی به شهر جهرم  از سد قیر ١٣٠٧٠٠٢٠٣٢ فارس ٢١٧

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٢ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٧ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر فسا ١٣٠٧٠٠٢٠٤٩ فارس ٢١٨

٦٣٥,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤ پروژه
آبرسانی به شهرهای ارسنجان 
و سعادت شهر به میزان ٤.٨٦ 

میلیون متر مكعب در سال
آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر ١٣٠٧٠٠٢٠٧٥ فارس ٢١٩



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٦

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٤٩٩,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١١٠ کیلومتر احداث خط انتقال و 
تاسیسات وابسته آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت ١٣٠٧٠٠٢٠٧٩ فارس ٢٢٠

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ میلیون متر مكعب 
در سال تامین آب شرب تامین آب شرب شیراز ١٣٠٧٠٠٢١٠٩ فارس ٢٢١

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٧٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی کوار ١٣٠٧٠٠٢١٩٥ فارس ٢٢٢

١٩٠,٦٨٠ ١٤٠٤ سازمان حفاظت محیط زیست ٤ دریاچه احیا تاالبها و دریاچه ها مطالعه حفاظت و احیاء دریاچه های استان فارس ١٤٠٣٠٠٢٠٠٤ فارس ٢٢٣

٢٣٧,٣٤٠ ١٤٠٥ سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و 
عمومی، شرکت مادر تخصصی ١ پروژه کمك به توسعه نوسازی کمك به طرح توسعه و نوسازی حرم مطهر حضرت 

احمد ابن موسی (ع) شاهچراغ ١٥٠٢٠١٧٠٢٨ فارس ٢٢٤

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر استهبان ١٥٠٣٠٠٢٠٢٨ فارس ٢٢٥

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر جهرم ١٥٠٣٠٠٢٠٧٠ فارس ٢٢٦

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کازرون ١٥٠٣٠٠٢١٣٩ فارس ٢٢٧

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نورآباد ١٥٠٣٠٠٢١٧٨ فارس ٢٢٨



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٧

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٧٣٥,٦٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦ طرح تكمیل عملیات اجرایی ایجاد تاسیسات فاضالب ٦ شهر اولویت دار استان 
فارس ١٥٠٣٠٠٢٢٣٠ فارس ٢٢٩

٣,٦٣٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت 
پوشش... ایجاد و تكمیل تاسیسات آب شیراز ١٥٠٣٠٠٣٠٠٥ فارس ٢٣٠

٥٤,٥٣٠ ١٤٠٤ دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)١ ٥٠٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث و تجهیز ساختمان دانشكده فنی و مهندسی ١٨٠٣٠٠١١٨٦ فارس ٢٣١

١٠١,٨٤٠ ١٤٠٢ دانشگاه فسا ٦٠٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث و تجهیز دانشكده علوم پایه و سلف سرویس ١٨٠٣٠٠١١٩١ فارس ٢٣٢

٩١,٤٥٠ ١٤٠٣ دانشگاه جهرم ٧٠٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث و تجهیز دانشكده کشاورزی و سلف سرویس ١٨٠٣٠٠١١٩٣ فارس ٢٣٣

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٥٥ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم بوئین زهرا - دانسفهان- سه راهی 
رحیم آباد ١٣٠٣٠١٦٠٢٤ قزوین ٢٣٤

٦٩,٩١٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣١ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی سه راهی محور دانسفهان- شامی 
شاپ ١٣٠٣٠١٦١٠٣ قزوین ٢٣٥

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٧٤ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی نهاوند - ضیا آباد - آبترش ١٣٠٣٠١٦١٢٤ قزوین ٢٣٦

٩٥,٣٤٠ ١٤٠٢ وزارت جهاد کشاورزی ١٢٠٠٠ هكتار توسعه پایدار آب و خاك توسعه پایدار آب و خاك کشاورزی دشت قزوین ١٣٠٦٠١٢٠٠٦ قزوین ٢٣٧



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٨

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٦٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی نهب ١٣٠٧٠٠٢٢١٠ قزوین ٢٣٨

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٨٠٠٠٠ هكتار مرمت و بازسازی شبكه 
آبیاری و زهكشی قزوین

مرمت و بازسازی اساسی شبكه آبیاری و زهكشی 
قزوین ١٣٠٧٠٠٦٠٤١ قزوین ٢٣٩

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر تاکستان ١٥٠٣٠٠٢٠٥٨ قزوین ٢٤٠

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٥٦٠٠ متر مكعب در شبانه 
روز احداث تصفیه خانه فاضالب ایجاد تصفیه خانه فاضالب شهر البرز ١٥٠٣٠٠٢٢٣٥ قزوین ٢٤١

٢,٧٢٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١١٢٥٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در قزوین ١٧٠٣٠٦٧٠١٧ قزوین ٢٤٢

٢٥٤,٢٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٤٥ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی محور قم - نیزار ١٣٠٣٠١٦٢١٧ قم ٢٤٣

٢١٠,٨٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٢٦ کیلومتر بهسازی راه اصلی احداث جاده قم - کهك ١٣٠٣٠١٦٣١٩ قم ٢٤٤

٧,٢٦٠ ١٤٠١ سازمان بهزیستی کشور ٤٠٠٠ مترمربع ایجاد فضای توانبخشی و 
اردوگاه

تكمیل مرکز جامع توانبخشی و اردوگاه های 
فرهنگی و تربیتی قم ١٩٠٤٠٠٤٠٠٤ قم ٢٤٥

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٤٨ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی بانه - سوته ١٣٠٣٠١٦٠٨٦ کردستان ٢٤٦



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٤٩

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٤٠٨,٦٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٥٦ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی بیجار - دیواندره ١٣٠٣٠١٦١٦٣ کردستان ٢٤٧

٩,٠٨٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٨٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی قروه - سریش آباد - بیجار ١٣٠٣٠١٦١٩١ کردستان ٢٤٨

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٣٦ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی کامیاران - مریوان و احداث تونل 
و راه اورامانات (سرواباد به هجیج) ١٣٠٣٠١٦١٩٣ کردستان ٢٤٩

٥٤٤,٨٠٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
١٨
١٣

میلیون متر مكعب
کیلومتر

آبرسانی به شهرهای بیجار و 
یاسوکند

احداث خط انتقال و 
تاسیسات وابسته دیواندره

آبرسانی به شهرهای دیواندره، بیجار و یاسوکند از 
سد سیازاخ ١٣٠٧٠٠٢٠١٥ کردستان ٢٥٠

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٦ میلیون متر مكعب 
در سال آب رسانی به شهر آبرسانی به شهر بانه ١٣٠٧٠٠٢٠٢٣ کردستان ٢٥١

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر سنندج ١٣٠٧٠٠٢٠٤٣ کردستان ٢٥٢

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٤٠٠ هكتار تا مین اب کشاورزی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی سنگ سیاه ١٣٠٧٠٠٢١٦٧ کردستان ٢٥٣

١٥٨,٩٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دهگالن ١٥٠٣٠٠٢٠٨٧ کردستان ٢٥٤

١٦٧,٩٨٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دیواندره ١٥٠٣٠٠٢٠٩٠ کردستان ٢٥٥



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٠

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مریوان ١٥٠٣٠٠٢١٦٤ کردستان ٢٥٦

٩٠,٨٠٠ ١٤٠١ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهرسنندج ١٥٠٣٠٠٢١٩٣ کردستان ٢٥٧

١٤٩,٨٢٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١٤٠٠٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در سنندج ١٧٠٣٠٦٧٠١٦ کردستان ٢٥٨

٢١٧,٩٢٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران - توانیر

٧٧٥١
٣٧٢٩

مگاولت آمپر
کیلومتر مدار

احداث ، افزایش ، توسعه 
پستهای انتقال

افزایش طول خطوط انتقال 
نیرو

انتقال نیروی برق کرمان ١٣٠١٠٤٣٠٢٨ کرمان ٢٥٩

٤٠,٨٦٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٢٥ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم کرمان - کوهپایه ١٣٠٣٠١٦٠١٣ کرمان ٢٦٠

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣٣ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم جیرفت -میانچیل ١٣٠٣٠١٦٠٢٩ کرمان ٢٦١

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٨٨ کیلومتر احداث بزرگراه احداث کنارگذر کرمان ١٣٠٣٠١٦١٣٥ کرمان ٢٦٢

١٥٣,٤٥٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣٤ کیلومتر احداث راه اصلی بهسازی محور زرند - کوهبنان ١٣٠٣٠١٦٢٧٣ کرمان ٢٦٣

٩٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٧ میلیون متر مكعب 
در سال تامین آب شرب تكمیل مطالعات و تامین آب شرب شهر و 

روستاهای زر دشت بافت ١٣٠٧٠٠٣٠٢٤ کرمان ٢٦٤



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥١

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٤٥,٤٠٠ ١٤٠١ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب سیرجان ١٥٠٣٠٠٢٠١٢ کرمان ٢٦٥

٣٠,٨٧٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠١ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کهنوج ١٥٠٣٠٠٢١٤٨ کرمان ٢٦٦

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ماهان ١٥٠٣٠٠٢١٦٠ کرمان ٢٦٧

٢٢٠,٦٤٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٩٦ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی جوانرود- باباجانی- شیخ صله ١٣٠٣٠١٦١٦٩ کرمانشاه ٢٦٨

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٧٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی سنقر - کامیاران ١٣٠٣٠١٦١٨٣ کرمانشاه ٢٦٩

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٥٥ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم  بیستون- سنقر ١٣٠٣٠١٦٢٧١ کرمانشاه ٢٧٠

٩٠,٨٠٠ ١٤٠١ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤ پروژه
آبرسانی به شهر پاوه به میزان 

٣.٤ میلیون متر مكعب در 
سال

آبرسانی به پاوه از چشمه هانی کوان ١٣٠٧٠٠٢٠٠٦ کرمانشاه ٢٧١

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ پروژه
آبرسانی به شهر سنقر به 
میزان ٥.١٣ میلیون متر 

مكعب در سال
آبرسانی به سنقر از سد سلیمانشاه ١٣٠٧٠٠٢٠١٧ کرمانشاه ٢٧٢

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤١٠٠ هكتار احداث شبكه ابیاری و 
زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی قشالق علیا ١٣٠٧٠٠٢١٨٦ کرمانشاه ٢٧٣



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٢

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٥ کیلومتر ساماندهی رودخانه مطالعه، ایجاد مخزن و اجرای ساماندهی رودخانه 
آبشوران ١٣٠٧٠٠٥٠٠٨ کرمانشاه ٢٧٤

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب سرمست ١٥٠٣٠٠٢٠١١ کرمانشاه ٢٧٥

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر جوانرود ١٥٠٣٠٠٢٠٧١ کرمانشاه ٢٧٦

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر روانسر ١٥٠٣٠٠٢٠٩٥ کرمانشاه ٢٧٧

٩٩,٨٨٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر سنقر ١٥٠٣٠٠٢١١١ کرمانشاه ٢٧٨

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر صحنه ١٥٠٣٠٠٢١٢٣ کرمانشاه ٢٧٩

١٨,١٦٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کنگاور ١٥٠٣٠٠٢١٤٦ کرمانشاه ٢٨٠

٣١,٧٨٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر هرسین ١٥٠٣٠٠٢١٨٤ کرمانشاه ٢٨١

١٨,١٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهرك های اقماری، 
حاشیه و مسكن مهر کرمانشاه ١٥٠٣٠٠٢١٩٥ کرمانشاه ٢٨٢



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٣

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٩ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب کرند غرب ١٥٠٣٠٠٢٢٠٤ کرمانشاه ٢٨٣

٩٠٠ ١٤٠١ سازمان بهزیستی کشور ٣ مرکز احداث ساختمان احداث سه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در 
کرمانشاه ١٩٠٤٠٠٤٠٠١ کرمانشاه ٢٨٤

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٩٨ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی باغچه سادات - سرفاریاب ١٣٠٣٠١٦٠٨٥ کهگیلویه و 
بویراحمد ٢٨٥

٤٥٤,٠٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ١٣٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی
بهسازی راه اصلی تقاطع شهرك صنعتی 

چهاربیشه- امامزاده جعفر(ع) و میشان- باباکالن - 
چرام

١٣٠٣٠١٦١٦٥ کهگیلویه و 
بویراحمد ٢٨٦

١,٣٦٢,٠٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٣٥ کیلومتر احداث راه اصلی بهسازی و احداث محور یاسوج - سی سخت ١٣٠٣٠١٦٣٠٣ کهگیلویه و 
بویراحمد ٢٨٧

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر دو گنبدان ١٣٠٧٠٠٢٠٣٦ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٨٨

١,٣٦٢,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٨ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به لیكك ١٣٠٧٠٠٢١٠١ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٨٩

٤٥٤,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
١١٣٥٠

٢
هكتار

رودخانه
انتقال آب کشاورزی
ساماندهی رودخانه

تكمیل آبرسانی به دشتهای امامزاده جعفر، خان 
احمد، لیشتر، باشت و دشت مور و ساماندهی 

رودخانههای باشت و دیل
١٣٠٧٠٠٢٢٣٤ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٩٠

٥٠٠,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٧ مبلیون متر مكعب انتقال آب شرب آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده و 
دیشموك و چاروسا ١٣٠٧٠٠٢٢٣٦ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٩١



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٤

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٣٨١,٣٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥٠ میلیون متر مكعب 
در سال تامین و انتقال آب تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی ١٣٠٧٠٠٣٠٢٠ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٩٢

٢٩٠,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر چرام ١٥٠٣٠٠٢٠٧٣ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٩٣

٥٤,٤٨٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر سی سخت ١٥٠٣٠٠٢١١٢ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٩٤

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر یاسوج ١٥٠٣٠٠٢١٨٩ کهگیلویه و 

بویراحمد ٢٩٥

٢٥,٤٢٠ ١٤٠٣ وزارت ورزش و جوانان ١٧٥٠٠ مترمربع ایجاد فضاهای ورزشی احداث استادیوم ورزشی ١٥٠٠٠نفری دریاسوج ١٧٠٢٠٠١٠٢٥ کهگیلویه و 
بویراحمد ٢٩٦

١٣٢,٥٦٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٥٤ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم کردکوی - بندر ترکمن - آق قال ١٣٠٣٠١٦٠٤٦ گلستان ٢٩٧

٩٥,٣٤٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٨٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی آق قال - گنبد ١٣٠٣٠١٦١٥٠ گلستان ٢٩٨

٥٩,٠٢٠ ١٤٠٢ وزارت جهاد کشاورزی ٧٣ هزار هكتار تبدیل اراضی شیبدار به باغات 
مثمر

مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان 
گلستان به باغات مثمر ١٣٠٦٠٠٩٠٠٥ گلستان ٢٩٩

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٦٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر گرگان ١٣٠٧٠٠٢٠٥٥ گلستان ٣٠٠



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٥

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٦ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان ١٣٠٧٠٠٢٠٧٧ گلستان ٣٠١

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرهای رامیان و آزاد شهر و شهرهای 

مسیر ١٣٠٧٠٠٢٠٨٣ گلستان ٣٠٢

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥ پروژه

آبرسانی به شهرهای نوار 
مرزی استان گلستان به 

میزان ١٥ میلیون متر مكعب 
در سال

آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان ١٣٠٧٠٠٢٠٩٣ گلستان ٣٠٣

١٢٧,١٢٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣ میلیون متر مكعب تامین آب شرب آبرسانی به کالله ١٣٠٧٠٠٢٠٩٧ گلستان ٣٠٤

٤,٥٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٠٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی نرماب ١٣٠٧٠٠٢٢٠٨ گلستان ٣٠٥

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
٤٠
٢٨٠

میلیون متر مكعب 
در سال

هزار هكتار

آبرسانی به شهرها
زهكشی اراضی مطالعه و اجرای زهكشی اراضی اولویت دار گلستان ١٣٠٧٠٠٢٢٣١ گلستان ٣٠٦

٤,٥٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٩ میلیون متر مكعب تامین آب شرب
تكمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب 

محمدآباد (به نسبت ٤٥ درصد منابع عمومی و ٥٥ 
درصد سایر منابع)

١٣٠٧٠٠٣٠٢٣ گلستان ٣٠٧

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥٥ میلیون متر مكعب 
در سال تامین آب کشاورزی ساختمان سدهای قره چای و زرین گل ١٣٠٧٠٠٣١٠٩ گلستان ٣٠٨

٢٢٧,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٠٠ میلیون متر مكعب 
در سال

مطالعه واجرای تثبیت بستر 
رودخانه ها کنترل سیل در حوزه گرگانرود ١٣٠٧٠٠٥٠٠٣ گلستان ٣٠٩



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٦

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٢٩٠,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آزادشهر ١٥٠٣٠٠٢٠١٨ گلستان ٣١٠

٩,٠٨٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آق قال ١٥٠٣٠٠٢٠٢٣ گلستان ٣١١

٣,٦٣٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گز ١٥٠٣٠٠٢١٥٢ گلستان ٣١٢

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٣٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گنبد ١٥٠٣٠٠٢١٥٤ گلستان ٣١٣

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٤٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گرگان ١٥٠٣٠٠٢١٩٦ گلستان ٣١٤

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

مطالعه و اجرای تاسیسات فاضالب شهرعلی آباد 
کتول ١٥٠٣٠٠٢٢١٧ گلستان ٣١٥

٢٤,٩٧٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١٢٥٠٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در گرگان ١٧٠٣٠٦٧٠١٨ گلستان ٣١٦

٣٤,١٤٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١٤٠٥٠ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در گنبد-آزادشهر-
کردکوی - بندر گز ١٧٠٣٠٦٧٠١٩ گلستان ٣١٧

١٠٨,٩٦٠ ١٤٠١ دانشگاه گنبد ٨٥٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی

احداث و تجهیز دانشكده علوم پایه و سلف سرویس 
مرکزی ١٨٠٣٠٠١٢٠٦ گلستان ٣١٨



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٧

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٢٢١,٥٥٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران - توانیر

٢٧٥٩
٧٤٢٧

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال
افزایش ظرفیت پستهای 

انتقال
انتقال نیروی برق گیالن ١٣٠١٠٤٣٠٣١ گیالن ٣١٩

٥٩,٠٢٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٣١ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم کلیدبر- ماسال- پونل ١٣٠٣٠١٦٠١٤ گیالن ٣٢٠

٧٧,١٨٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٧ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم املش- شلمان ١٣٠٣٠١٦٠١٩ گیالن ٣٢١

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٧٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی کلیشم- دیلمان-سیاهكل ١٣٠٣٠١٦١٤٨ گیالن ٣٢٢

١٥٢,٥٤٠ ١٤٠٤ وزارت راه و شهرسازی ٧٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی حسن رود-چمخاله -رودسر ١٣٠٣٠١٦١٧١ گیالن ٣٢٣

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ وزارت راه و شهرسازی ٤٥ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی خمام - ضیابر ١٣٠٣٠١٦٣٣٨ گیالن ٣٢٤

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤ پروژه
آبرسانی به شهر آستارا به 

میزان ١٤ میلیون متر مكعب 
در سال

آبرسانی به آستارا ١٣٠٧٠٠٢٠٠٣ گیالن ٣٢٥

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٨ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر صومعه سرا ١٣٠٧٠٠٢٠٤٨ گیالن ٣٢٦

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٤٨ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به رشت، انزلی،خمام و شفت ١٣٠٧٠٠٢٠٨٤ گیالن ٣٢٧



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٨

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٢ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرهای رودسر و چابكسر و واجارگاه و 

رحیم آباد و املش ١٣٠٧٠٠٢٠٨٥ گیالن ٣٢٨

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٣ میلیون متر مكعب 
در سال تامین آب شرب آبرسانی به شهرهای غرب دور گیالن (تالش، 

رضوان شهر، پره سر و ماسال) ١٣٠٧٠٠٢٠٨٩ گیالن ٣٢٩

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهرهای الهیجان و لنگرود و آستانه 

اشرفیه و کیاشهر و صومعه سرا ١٣٠٧٠٠٢٠٩١ گیالن ٣٣٠

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١١٠٠٠٠ مترمكعب احداث مخزن آب تامین آب شرب رشت ١٣٠٧٠٠٢١٠٧ گیالن ٣٣١

٩,٠٨٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٧٧٨٤٧ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی سفید رود و 
فومنات ١٣٠٧٠٠٢١٦٦ گیالن ٣٣٢

٤,٥٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١١٧٤٨٧ هكتار ایجاد شبكه های فرعی 
آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه فرعی آبیاری و زهكشی سفید رود ١٣٠٧٠٠٢٢١٥ گیالن ٣٣٣

١٤٥,٢٨٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤ سد تامین آب کشاورزی احداث سدهای الستیكی دهنه سر، فخرآباد، انبار 
سر و پهلوان بست ١٣٠٧٠٠٣٠٠٧ گیالن ٣٣٤

١٥٧,٩٩٠ ١٤٠٤ سازمان حفاظت محیط زیست ١ تاالب حفاظت و احیاء تاالب انزلی حفاظت و احیاء تاالب انزلی ١٤٠٣٠٠٢٠٠٨ گیالن ٣٣٥

٢٠٨,٨٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آستارا ١٥٠٣٠٠٢٠١٩ گیالن ٣٣٦



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٥٩

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٣,٦٢٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آستانه اشرفیه ١٥٠٣٠٠٢٠٢٠ گیالن ٣٣٧

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٩١ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بندرانزلی ١٥٠٣٠٠٢٠٤٥ گیالن ٣٣٨

١٣,٦٢٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رودسر ١٥٠٣٠٠٢٠٩٧ گیالن ٣٣٩

١٣,٦٢٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر سیاهكل ١٥٠٣٠٠٢١١٣ گیالن ٣٤٠

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر صومعه سرا ١٥٠٣٠٠٢١٢٤ گیالن ٣٤١

٢٢,٧٠٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای فومن و شفت ١٥٠٣٠٠٢١٢٩ گیالن ٣٤٢

٤٠,٨٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٤ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر الهیجان ١٥٠٣٠٠٢١٥٦ گیالن ٣٤٣

٤٩,٠٣٠ ١٤٠٦ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر لنگرود ١٥٠٣٠٠٢١٥٨ گیالن ٣٤٤

٣,٦٣٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد و تكمیل تاسیسات آب شهرهای رشت و 
انزلی ١٥٠٣٠٠٣٠٠٣ گیالن ٣٤٥



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦٠

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٣,٦٢٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٤٥ کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی اتصال پل دختر به آزاد راه خرم 
زال ١٣٠٣٠١٦٠٨٢ لرستان ٣٤٦

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٤ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر بروجرد ١٣٠٧٠٠٢٠٢٥ لرستان ٣٤٧

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٧ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر خرم آباد ١٣٠٧٠٠٢٠٣٣ لرستان ٣٤٨

٤٥٤,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٤٨٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی ایوشان ١٣٠٧٠٠٢١٣١ لرستان ٣٤٩

٦٣٥,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٧٥١٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی کمندان ١٣٠٧٠٠٢١٩٣ لرستان ٣٥٠

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٢ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥٦٧٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی مروك ١٣٠٧٠٠٢٢٠٥ لرستان ٣٥١

٤٥٤,٠٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٨٧٥ هكتار احداث شبكه آبیاری انتقال آب به دشت جایدر ١٣٠٧٠٠٣٠١٢ لرستان ٣٥٢

٢٨٠ ١٤٠٥ سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و 
عمومی، شرکت مادر تخصصی

٢٠٠٠٠
٢١٣٠٠

مترمربع
مترمربع

تكمیل فضای ورزشی روباز
تكمیل فضای ورزشی 

سرپوشیده
تكمیل مجموعه ورزشی خرم آباد ١٥٠٢٠١٧٠١٤ لرستان ٣٥٣

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٦٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ازنا ١٥٠٣٠٠٢٠٢٧ لرستان ٣٥٤



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦١

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر الشتر ١٥٠٣٠٠٢٠٣١ لرستان ٣٥٥

٣٦٣,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بروجرد ١٥٠٣٠٠٢٠٤٠ لرستان ٣٥٦

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٢٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر پلدختر ١٥٠٣٠٠٢٠٥٦ لرستان ٣٥٧

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر خرم اباد ١٥٠٣٠٠٢٠٧٥ لرستان ٣٥٨

٣٢٦,٨٨٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٣٨ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دورود ١٥٠٣٠٠٢٠٨٨ لرستان ٣٥٩

١٨١,٦٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کوهدشت ١٥٠٣٠٠٢١٥٠ لرستان ٣٦٠

٧٢,٦٤٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نورآباد ١٥٠٣٠٠٢١٧٩ لرستان ٣٦١

٤٠٠,٠٠٠ ١٤٠٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ١٢٧٦٧ مترمربع احداث فضای فرهنگی احداث مجتمع فرهنگی هنری در خرم آباد ١٧٠٣٠٦٧٠١٥ لرستان ٣٦٢

٧٥,٣٦٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٢٣ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم قائمشهر- کیاکال-بهنمیر ١٣٠٣٠١٦٠٤٤ مازندران ٣٦٣



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦٢

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١١٣,٥٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٥٦ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم نكا به نیروگاه و جاده بهشهر به 
بندر امیرآباد ١٣٠٣٠١٦٠٥١ مازندران ٣٦٤

٩,٠٨٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٦٠ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی آنتن امیرآباد- بهشهر به محور دامغان ١٣٠٣٠١٦١٣٩ مازندران ٣٦٥

٢٢,٧٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٢٨ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی جاده قدیم آمل- بابل ١٣٠٣٠١٦١٤٠ مازندران ٣٦٦

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٩٥ کیلومتر بهسازی راه اصلی بهسازی راه اصلی ساری- جویبار- کیاکال، نور - 
چمستان - آمل و نكا - امیرآباد ١٣٠٣٠١٦١٧٩ مازندران ٣٦٧

٩,٠٨٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٠ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به تنكابن و خرم آباد تنكابن ١٣٠٧٠٠٢٠٠٧ مازندران ٣٦٨

٤٥,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ١٦ میلیون متر مكعب 
در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر رامسر ١٣٠٧٠٠٢٠٣٧ مازندران ٣٦٩

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥٢٠٠٠ هكتار منابع ریالی و ارزی ایجاد 
شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی البرز ١٣٠٧٠٠٢١٣٠ مازندران ٣٧٠

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢١٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی گلورد ١٣٠٧٠٠٢٢٠١ مازندران ٣٧١

٣,٦٣٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٩٧٢٩١ هكتار ایجاد شبكه آبیاری و زهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی هراز ١٣٠٧٠٠٢٢١٢ مازندران ٣٧٢



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦٣

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٠ مبلیون متر مكعب انتقال آب شرب تأمین آب شرب شهرها و روستاهای نكا، بهشهر و 
گلوگاه ١٣٠٧٠٠٢٢٣٥ مازندران ٣٧٣

١٦٣,٤٤٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٩ مبلیون متر مكعب انتقال آب شرب تأمین آب شرب مرزن آباد، چالوس، نوشهر ١٣٠٧٠٠٢٢٣٧ مازندران ٣٧٤

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٠٠ میلیون متر مكعب 
در سال

تامین وانتقال آب کشاورزی 
وشرب کانالهای انتقال آب چالوس و سرداب رود ١٣٠٧٠٠٣١١٦ مازندران ٣٧٥

٣١٧,٨٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٥٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بابل و امیر کال ١٥٠٣٠٠٢٠٣٧ مازندران ٣٧٦

٤٠٨,٦٠٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣١٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای چالوس، نوشهر، 
رویان، نور و ایزدشهر ١٥٠٣٠٠٢٢٠٩ مازندران ٣٧٧

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٦ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تأسیسات فاضالب شهر فریدونكنار ١٥٠٣٠٠٢٢٣٨ مازندران ٣٧٨

٣,٦٣٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد و تكمیل تاسیسات آب شهرهای ساری و بابل ١٥٠٣٠٠٣٠٠٤ مازندران ٣٧٩

٩٩,٨٨٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٨٢ کیلومتر بهسازی را ه اصلی بهسازی جاده خمین - شازند ١٣٠٣٠١٦٣٣٤ مرکزی ٣٨٠

٣٣٥,٩٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٥ میلیون متر مكعب 
در سال آب رسانی به شهر آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان ١٣٠٧٠٠٢٠٢٩ مرکزی ٣٨١



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦٤

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

١٣,٦٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آشتیان ١٥٠٣٠٠٢٠٢١ مرکزی ٣٨٢

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٩٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ساوه ١٥٠٣٠٠٢١٠٣ مرکزی ٣٨٣

١٩٠,٦٨٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٥٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهر شازند و آستانه ١٥٠٣٠٠٢١١٥ مرکزی ٣٨٤

٤٨,١٢٠ ١٤٠٢ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ٨٠٥٦ مترمربع احداث احداث موزه بزرگ اراك ١٧٠٤٠١١٠٠٥ مرکزی ٣٨٥

٢٩٩,٦٤٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران - توانیر

٣٩٢٢
١٢٠٥٠

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط
افزایش ظرفیت پست ها انتفال نیروی برق هرمزگان ١٣٠١٠٤٣٠٣٠ هرمزگان ٣٨٦

٢٧٢,٤٠٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١٥ میلیون متر مكعب 
در سال تامین و انتقال آب آبرسانی به جاسك و بشاگرد از سد جگین ١٣٠٧٠٠٢٠١٠ هرمزگان ٣٨٧

١٨,١٦٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٠٠٠ هكتار ایجاد شبكه آبیاری وزهكشی ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی شمیل و نیان ١٣٠٧٠٠٢١٧٨ هرمزگان ٣٨٨

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ١ طرح بازسازی خطوط انتقال و 
تاسیسات مرتبط بازسازی تاسیسات و خط آبرسانی به بندر لنگه ١٣٠٧٠٠٦٠٠١ هرمزگان ٣٨٩

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢ پروژه ترمیم سرریز و سازه حفاظتی عالج بخشی سدهای میناب و جگین ١٣٠٧٠٠٦٠٣٩ هرمزگان ٣٩٠



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦٥

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٤٠٨,٦٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٨٥ کیلومتر بازسازی خطوط انتقال آب نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس از میناب ١٣٠٧٠٠٦١٠٩ هرمزگان ٣٩١

٣٦,٣٢٠ ١٤٠٥ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٤٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر جاسك ١٥٠٣٠٠٢٠٦٧ هرمزگان ٣٩٢

٤٠,٨٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٣٢ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رودان ١٥٠٣٠٠٢٠٩٦ هرمزگان ٣٩٣

١٥٤,٣٦٠ ١٤٠٤ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی ٧٣ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر میناب ١٥٠٣٠٠٢١٧٣ هرمزگان ٣٩٤

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٢ سازمان انتقال خون ایران ٣٠٠٠ مترمربع ایجاد پایگاه احداث پایگاه انتقال خون هرمزگان ١٦٠٢٠٠٦٠٠١ هرمزگان ٣٩٥

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٩٦ کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم سه راهی ساوه - نوبران و اصله - 
قروه در جزین - رزن - دمق - اورقین ١٣٠٣٠١٦٠٣٧ همدان ٣٩٦

٩٠,٨٠٠ ١٤٠٢ وزارت راه و شهرسازی ٤١ کیلومتر بهسازی راه اصلی چهارخطه کردن محور نهاوند - آورزمان - مالیر ١٣٠٣٠١٦٣٠٥ همدان ٣٩٧

١٣٦,٢٠٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٣٨ کیلومتر احداث خط انتقال و 
تاسیسات وابسته آبرسانی به مالیر از سد کالن ١٣٠٧٠٠٢١٠٢ همدان ٣٩٨

٢٧,٢٤٠ ١٤٠٣ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر 
تخصصی ١٦٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مالیر ١٥٠٣٠٠٢١٦٧ همدان ٣٩٩



١٠-د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

٢٦٦

مبالغ به میلیون ریال

استانردیف
شماره طبقه 

بندی
برآورد ١٤٠١سال اتمامعنوان دستگاهمقدارواحداهداف کمی طرحعنوان

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٣ وزارت ورزش و جوانان ١٢٠٠٠
٤٠٠٠

مترمربع
مترمربع

احداث فضای روباز
احداث فضای سرپوشیده احداث استادیوم ٥٠٠٠ نفری مالیر ١٧٠٢٠٠١٠١٨ همدان ٤٠٠

٦٣,٦٨٠ ١٤٠٢ دانشگاه مالیر ٧٥٠٠ مترمربع تامین فضاهای آموزشی و 
کمك آموزشی احداث و تجهیز ساختمان فنی و مهندسی ١٨٠٣٠٠١٢٢٥ همدان ٤٠١

١٢٨,٩٣٠ ١٤٠٥ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران - توانیر

٢٤٧٣
٦١١٥

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

احداث و اصالح شبكه های 
انتقال

توسعه و احداث پستها
انتقال نیروی برق یزد ١٣٠١٠٤٣٠٣٦ یزد ٤٠٢

٢٣٦,٠٨٠ ١٤٠٣ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ٢٦ میلیون متر مكعب 
در سال تامین آب صنعت آبرسانی به شهرکها و واحدهای صنعتی از مخازن 

آب میبد و اردکان و شحنه ١٣٠٧٠٠٢٠٧١ یزد ٤٠٣

٦٣,٥٦٠ ١٤٠٧ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر 
تخصصی ٣٥ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ابرکوه ١٥٠٣٠٠٢٠٢٤ یزد ٤٠٤

٢٤,٥١٠ ١٤٠٢ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر 
تخصصی ١٧ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر تفت ١٥٠٣٠٠٢٠٦٣ یزد ٤٠٥

٤٠,٨٦٠ ١٤٠١ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر 
تخصصی ٢٠٠ هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر یزد ١٥٠٣٠٠٢١٩٠ یزد ٤٠٦

١٦٠,٠٠٠ ١٤٠٢ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایعدستی ١ پروژه حفاظت و نگهداری بافت 

های تاریخی حفاظت و مرمت بافت های تاریخی استان یزد ١٧٠٤٠١١٠١٦ یزد ٤٠٧

٦٢,٧٠٩,٨٨٤ جمع کل



مصارف منابع

15,162,628,266 هزینه ها 16,305,603,591 درآمدها
116,092,864 مالیات 69,430,492 اعتبارات هزینه اي
147,818,927 50 % سود ویژه 342,860,320 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
101,027,804 1,162,980,849 سود سهام تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
469,956 سایر حسابهاي تخصیص سود 740,187,434 وامهاي خارجی
1,222,924,464 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 661,341,825 داراییهاي جاري
350,200,147 3,031,674,807 بازپرداخت وامهاي خارجی سایر دریافتها
13,250,000 وجوه اداره شده
930,395,823  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
4,804,441,856 هزینه هاي سرمایه اي
58,312,084 افزایش داراییهاي جاري
22,907,562,191 جمع
593,482,873 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

22,314,079,318 جمع کل 22,314,079,318 جمع کل

 267

مبالغ به میلیون ریال

جدول شماره 11-خالصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1401



مصارف منابع

12,363,785,114 هزینه ها 13,761,959,439 درآمدها
103,998,864 مالیات 69,430,492 اعتبارات هزینه اي
123,530,927 50 % سود ویژه 342,860,320 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
100,766,416 1,156,280,849 سود سهام تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
206,026 سایر حسابهاي تخصیص سود 740,187,434 وامهاي خارجی
1,216,024,464 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 281,341,825 داراییهاي جاري
350,200,147 2,964,058,114 بازپرداخت وامهاي خارجی سایر دریافتها
12,650,000 وجوه اداره شده
926,895,823  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
4,605,569,519 هزینه هاي سرمایه اي
58,112,084 افزایش داراییهاي جاري
19,861,739,384 جمع
545,620,911 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

19,316,118,473 جمع کل 19,316,118,473 جمع کل

 268

مبالغ به میلیون ریال

جدول شماره 1-11 بودجه شرکت هاي دولتی 1401



مصارف منابع

2,650,535,750 هزینه ها 2,314,285,750 درآمدها
10,741,500 مالیات 0 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
21,483,000 50 % سود ویژه 0 تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
106,138 0 سود سهام وامهاي خارجی
263,930 سایر حسابهاي تخصیص سود 380,000,000 داراییهاي جاري
0 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 65,135,408 سایر دریافتها
0  بازپرداخت وامهاي خارجی
0 وجوه اداره شده
0  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
111,259,970 هزینه هاي سرمایه اي
200,000 افزایش داراییهاي جاري
2,794,590,288 جمع
35,169,130 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

2,759,421,158 جمع کل 2,759,421,158 جمع کل
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جدول شماره 2_11 بودجه بانک ها 1401
مبالغ به میلیون ریال



مصارف منابع

148,307,402 هزینه ها 229,358,402 درآمدها
1,352,500 مالیات 0 اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي
2,805,000 50 % سود ویژه 6,700,000 تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی
155,250 0 سود سهام وامهاي خارجی
0 سایر حسابهاي تخصیص سود 0 داراییهاي جاري
6,900,000 بازپرداخت تسهیالت بانکی و سایر وامهاي داخلی 2,481,285 سایر دریافتها
0  بازپرداخت وامهاي خارجی
600,000 وجوه اداره شده
3,500,000  بازپرداخت ودیعه ، بدهیها و سایر پرداختها
87,612,367 هزینه هاي سرمایه اي
0 افزایش داراییهاي جاري
251,232,519 جمع
12,692,832 کسر می شود: ذخیره استهالك منظور در هزینه جاري

238,539,687 جمع کل 238,539,687 جمع کل
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جدول شماره 3_11 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1401
مبالغ به میلیون ریال



جدول شماره 13-اعتبارات موضوع ماده(29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي سال 1401
مبالغ به ميليون ريال

271

هزينه ايشرحرديف
تملك دارايي هاي سرمايه

اي
محل تامينجمع

1
ايجاد خود اتکايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين

اجتماعي (موضوع بند 1 ماده 29)
30,000,000030,000,000

بخشي از اعتبارات هزينه عمومي برنامه هاي 1902001000 و

1903001000 ذيل رديفهاي 129600 و 131500 و بخشي از

اعتبارات هزينهعمومي رديف 154000 جدول شماره 7

2
اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي

فراگير ملي به منظور فقرزدايي(موضوع بند 2 ماده 29)
بخشي از اعتبارات جزء 1 رديف 101000 جدول شماره 15,300,000015,300,0008

3
ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته (موضوع بند

3 ماده 29)
0621,096,500621,096,500

بخشي از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي اجزاء 1، 11 و 97

سرفصل 550000 جدول شماره 9

4

اعطاي تسهيالت(وجوه اداره شده)براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و

بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و

نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر

توسعه يافته و تقويت منابع بانک تعاون(موضوع بند 4 ماده 29)

بخشي از اعتبارات جزء 1 رديف 101000 جدول شماره 7,000,00007,000,0008

5
مشارکت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور

توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته (موضوع بند 5 ماده 29)
02,750,0002,750,000

اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي اجزاء 24 و 69 سرفصل

550000 جدول شماره 9

بخشي از اعتبارات جزء 1 رديف 101000 جدول شماره 0500,000500,0008تکميل طرح هاي نيمه تمام شرکت هاي دولتي (موضوع بند 6 ماده 29)6

7
ايفاي وظايف حاکميتي دولت در حوزه هاي نوين با فن آوري پيشرفته و

پرخطر (موضوع بند 7 ماده 29)
اعتبارات اجزا 10، 17، 84، 88 و 92 رديف 550000 جدول شماره 24,171,8256,981,67531,153,5009

8
بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها براي

واگذاري (موضوع بند 8 ماده 29)
بخشي از اعتبارات جزء 1 رديف 101000 جدول شماره 200,0000200,0008

76,671,825631,328,175708,000,000جمع كل

در صورت عدم تحقق منابع پيش بيني شده براي واگذاري شركتهاي دولتي، اعتبارات موضوع اين جدول از محل ساير منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1401 كل كشور قابل تامين خواهد بود.



٢٧٢

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال) عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف

٢،٠٠٠،٠٠٠ تولید، صدور,تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین درآمد حاصل ازتولید، صدور, تعویض و تمدید گذرنامه  موضوع ردیف 
١٤٠١١٣ ١

١،٥٠٠،٠٠٠
هزینه تولید و فک و نصب پالک(وصول مستقیم توسط کارگزار 

/پیمانکار)
١،٠٠٠،٠٠٠ عوارض دولتی (واریز به حساب خزانه)

شماره گذاری و 
تعویض پالک 

خودرو

٣٠٠،٠٠٠
هزینه تولید و فک و نصب پالک(وصول مستقیم توسط کارگزار 

/پیمانکار)
٢٠٠،٠٠٠ عوارض دولتی (واریز بحساب خزانه)

شماره گذاری و 
تعویض پالک موتور 

سیکلت
هزینه های درج شده بابت شماره گذاری و تعویض پالک وسائط نقلیه منحصر به موارد فوق بوده و اخذ 

هرگونه وجه دیگر تحت هر عنوان ممنوع است.

درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پالک وسائط نقلیه موضوع ردیف 
١٤٠١١٤ ٢

١،٠٠٠،٠٠٠ صدورکارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
٥٠٠.٠٠٠ برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه

١،٠٠٠،٠٠٠ صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع ردیف ١٤٠١٢٠ (افزایش 
تعرفه شامل دانشجویان و طالب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل 

از پایان سال ١٣٩٠  با اتباع ایرانی ازدواج نمودهاند, نمیشود)
٣

٥٠٠.٠٠٠ ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)
٦٠٠،٠٠٠ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

١،٠٠٠،٠٠٠ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

١،٥٠٠،٠٠٠ صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و 
پس از آن)

٤٠٠،٠٠٠ تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا 
خرابی و,,,)باستثناء اشتباه مامور 

٣٠٠،٠٠٠ فعال سازی امضاء الکترونیک

خدمات کارت ملی 
هوشمند 

درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف 
١٤٠١٤٩

٤



٢٧٣

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٣٠٠.٠٠٠ ثبت والدت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه

٣٥٠.٠٠٠
ثبت والدت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور 

شناسنامه

٥٥٠.٠٠٠
ثبت والدت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور 

شناسنامه
٢.٤٠٠.٠٠٠ تنظیم سند هویتی به موجب اجرای احکام مراجع قضائی

١.٥٠٠.٠٠٠
تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ٤و 

٥ و ٦ ماده ٩٧٦و ٩٧٩ ق,م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت

خدمات ثبت والدت 
و صدور شناسنامه 

٥٠٠،٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد

١،٢٥٠،٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ٣٢ و ٣٣ قانون ثبت 
احوال

١،٠٠٠،٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول) به استثناء 
مشمولین تبصره ٢ ماده ١ قانون تخلفات ،جرایم و مجازاتهای 
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ١٣٧٠/٥/١٠ مجمع 

تشخیص مصلحت نظام
١.٥٠٠.٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم)

٣،٥٠٠،٠٠٠ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن)

خدمات صدور 
شناسنامه مجدد

٣,٠٠٠,٠٠٠ تغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول)با تجویز سازمان
٤،٠٠٠،٠٠٠ تغییر نام  (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی

٤،٠٠٠،٠٠٠
تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام 

خانوادگی اولیه
٢٠٠،٠٠٠ تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ٤١ قانون ثبت 

خدمات نام و نام 
خانوادگی

درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)

٥



٢٧٤

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
احوال(فرزندان زیر ١٨ سال )

٣٠٠،٠٠٠ تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی
خدمات نام و نام 

خانوادگی

١٠٠.٠٠٠
صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات, وفات و تأییدیه شماره 

ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعالم مشخصات هویتی 
باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

١٥٠.٠٠٠ تأیید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی

١٠.٠٠٠
پاسخ به استعالمات دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج 

از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر رکورد

٣.٠٠٠

پاسخ به استعالمات الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص 
حقیقی  برای شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، دفاتر 

اسناد رسمی ، دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان 
دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +١٠ و 

موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس 
و ... به استثناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 

کشوری و لشکری و فوالد

١٠.٠٠٠

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعالم الکترونیکی به ازای هر 
مورد  برای شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، دفاتر اسناد 

رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان 
دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +١٠ و 

موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس 
و ...

١٠٠.٠٠٠ تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

خدمات استعالم ، 
صدور گواهی و 

تأییدیه 

٧٥٠.٠٠٠ صدور گواهی تجرد
٧٥٠،٠٠٠ صدور گواهی ازدواج و طالق خدمات ازدواج و 

درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)

ادامه ٥



٢٧٥

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٥٠٠،٠٠٠ ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرار نامه زوجیت 

١٠٠.٠٠٠ انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی 
(الکترونیکی و غیرآن)

٢٠٠.٠٠٠ انتقال واقعه طالق از دفاتر رسمی طالق در اسناد هویتی 
(الکترونیکی و غیرآن)

٧٠٠.٠٠٠ صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور

طالق

٥٠٠،٠٠٠ ثبت والدت و فوت اتباع خارجی با صدور گواهی

٤٠٠،٠٠٠ صدور گواهی والدت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان)
خدمات اتباع 

خارجی

٧٠٠.٠٠٠ اجرای احکام مراجع قضایی دراسناد هویتی

٥٠٠.٠٠٠ درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختالف اسناد هویتی 
باستثناء اشتباه مامور

٧٥٠.٠٠٠ درخواست رسیدگی از کمسیون تشخیص سن
٥٠٠.٠٠٠ تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال

سایر خدمات 
هویتی 

٣.٠٠٠.٠٠٠ صدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
٤.٠٠٠.٠٠٠ صدور  پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
٣.٠٠٠.٠٠٠ تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر

١.٥٠٠.٠٠٠ فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) و سایر 
دفاتر

١.٠٠٠.٠٠٠ فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست و سایر 
دفاتر(تمدید،تغییر نام)

٢.٠٠٠.٠٠٠ فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست و سایر 
دفاتر

١.٥٠٠.٠٠٠ فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) و سایر 

خدمات دفاتر 
پیشخوان

درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)

ادامه ٥



٢٧٦

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
دفاتر

١.٠٠٠.٠٠٠ فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر 
(تمدید،تغییرنام)

٢.٠٠٠.٠٠٠ فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و 
سایردفاتر

١.٥٠٠.٠٠٠ فعالسازی مجدد هرتوکن(VPN, مدیر فنی) به دلیل خرابی و 
مفقودی

خدمات دفاتر 
پیشخوان

٥٠٠،٠٠٠ الصاق عکس به گواهی والدت اتباع خارجی

١،٠٠٠،٠٠٠
تشکیل پرونده اسناد راکد (باستثناء عدم درج سری و سریال 

شناسنامه در طرح تعویض و ...)

١٠٠،٠٠٠
ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و 

شناسنامه مادر ایرانی
٥٠،٠٠٠ تحویل مدارک مکشوفه

١،٠٠٠،٠٠٠ تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده٤٥ قانون ثبت احوال)
٣٠٠،٠٠٠ صدور گواهی یک بار خروج از کشور

٢،٠٠٠
ارائه اطالعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر 

رکورد و پردازش
٢،٤٠٠،٠٠٠ اجرای احکام کمیسیون تشخیص سن
٣،٠٠٠،٠٠٠ اجرای احکام قضائی مبنی بر فعال سازی موقت اسناد راکد
٥،٠٠٠،٠٠٠ تشکیل پرونده متقاضیان استعالم

٣٠،٠٠٠
سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس کارت هوشمند 

ملی(حضوری و نیمه حضوری)به ازای هر رکورد

سایر خدمات

درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)

ادامه ٥



٢٧٧

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

١٠،٠٠٠
سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی 

( تا سطح اعتماد ٢)به ازای هر رکورد

٢٠،٠٠٠
سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی 

( تا سطح اعتماد ٣)به ازای هر رکورد
٢٠،٠٠٠ سرویس امضای الکترونیکی
٥٠٠،٠٠٠ آموزش کاربران، مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان

١٠،٠٠٠
مشارکت شرکت های خصوصی و عمومی در بهره برداری از 

سامانه هدا به ازای هر رکورد 

٣٠،٠٠٠
سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا 

( تا سطح اعتماد ٤) به ازای هر رکورد
٣٠،٠٠٠ پاسخ به استعالم نشانی افراد
١٠،٠٠٠ ارائه خدمت از طریق سامانه پایگاه سببی نسبی به ازای هر رکورد

سایر خدمات

درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)

ادامه ٥

تا یک میلیون ریال از کل سرمایه ٢٠٠،٠٠٠ ریال
تا بیست میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یک میلیون ریال هر یک میلیون ریال 

یکصد هزار ریال 
تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد بیست میلیون ریال هر پنج  میلیون ریال 

یکصد هزار ریال
تا پانصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال هر صد میلیون ریال 

یکصد هزار ریال
از پانصد میلیون ریال سرمایه به باال از مبدا ، چهار میلیون و دویست هزار ریال

حق الثبت تاسیس 
شرکتها – ماده ١٠ 

قانون راجع به ثبت 
شرکتها 

حق الثبت تغییرات شرکتها مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هردفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع 
نرخ های فوق الذکر (حق الثبت تاسیس شرکتها) است

در تمامی تغییراتی که در ثبت شرکتها باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر ٣٠٠،٠٠٠ ریال میباشد.
حقوق ثبتی مربوط به تأسیس و تغییرات به ازاء هر شعبه مربوط به شرکت بر مبنای مبالغ مندرج در جدول 

درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ١٤٠١١١ ٦



٢٧٨

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
فوق( حق الثبت تأسیس شرکت و تغییرات شرکت) دریافت میگردد.

١٠٠،٠٠٠ حق الثبت موسسات بدون سرمایه 
٢٠٠،٠٠٠ از یک ریال تا دومیلیون  ریال سرمایه
٨٠٠،٠٠٠ از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه

١،٢٠٠،٠٠٠ از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه

١،٤٠٠،٠٠٠ حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال 
سرمایه به باال

حق الثبت تأسیس 
موسسات غیر 

تجاری- ماده ١٠ 
قانون راجع به ثبت 

شرکتها

حق الثبت تغییرات موسسات  غیرتجاری مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه 
اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر ( حق الثبت تأسیس موسسات غیرتجاری) میباشد.

در تمامی تغییراتی که در موسسات غیرتجاری باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر ١٠٠.٠٠٠ ریال 
میباشد.

حقوق ثبتی مربوط به تأسیس و تغییرات به ازاء هر شعبه مربوط به موسسه غیرتجاری برمبنای مبالغ مندرج 
در جدول فوق  ( حق الثبت تأسیس موسسات غیرتجاری و تغییرات موسسات غیرتجاری) دریافت میگردد.

شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکت های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده 
باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای 

دولتی توسعه کشاورزی و شرکت های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی ( ثبت تأسیس و ثبت 
تغییرات) معاف میباشند.

حق الثبت پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده ١١ قانون تجارت و بند هـ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مصرف آن در موارد معین - به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری ٢٥٠،٠٠٠ ریال - کسر یکصد صفحه دفتر، 

یکصد صفحه محاسبه می شود.

هزینه های قانونی دفتر ثبت تجاری (به منظور صدور کارت بازرگانی) به ازاء هر اظهارنامه ثبت تجارتی و 
تغییرات مربوطه مبلغ ٥٠٠،٠٠٠ ریال است.

درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ١٤٠١١١

درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ١٤٠١١١

ادامه ٦

ادامه ٦



٢٧٩

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٤٠٠،٠٠٠
برای فروش نقشه کاداستری قطعات ( به استثناء استعالم مراجع قضائی )به ازاء هر قطعه 

نقشه حدنگاری (کاداستر) تا مساحت ١٠٠٠ متر مربع 

برای فروش نقشه کاداستری قطعات ( به استثناء استعالم مراجع قضائی ) مازاد بر ١٠٠٠ متر مربع،  تا ١٠ هکتار 
برای هر متر مربع مازاد بر ١٠٠٠ متر مربع مبلغ ٣٠٠ ریال و از ١٠ هکتار به باال برای هر متر مربع مازاد بر ١٠ 

هکتار،  مبلغ ١٥٠ ریال  

درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ١٦٠١٥٧ ٧

از ٢٠ هزار ریال تا 
٥٠٠ هزار ریال بر 
اساس بخشنامه 
رئیس قوه قضائیه

بابت هر روز استفاده تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ١٤٠١٦٤ ٨

٦٠٠.٠٠٠ هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی(کلیه شرکت کنندگان)

٩٠٠.٠٠٠
هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی(صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ 

وهنر)(برای کلیه شرکت کنندگان)

٩٠٠.٠٠٠ هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد

٤٠٠.٠٠٠
تدوین محتوای درسی (استاندارد آموزشی) خاص در قراردادهای آموزشی برای هر دوره 

آموزشی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ردیف ١٤٠١٠٣ ٩

٦٠٠.٠٠٠ خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی, گفتار درمانی, بینایی سنجی, شنوایی 
سنجی, امتحان و ارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ردیف ١٤٠١٠٣ ١٠

٤.٠٠٠.٠٠٠

صدور و تمدید هر گونه مجوز ورود/ ترخیص/ تاسیس/ حمل هوایی/ واگذاری منابع 
پرتو/ تایید هلدر/ خروج کانتینر/ نصب دستگاه پرتوساز/ساخت نمونه اولیه/آزمون های 

پرتوی



٢٨٠

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

٢٢.٠٠٠.٠٠٠
صدور و تمدید موافقت اولیه، تأئیدیه ساختگاه، مجوز احداث، راهاندازی، بهرهبرداری 

،پروانه اشتغال ، برچیدن تأسیسات پرتوی 

١٨.٠٠٠.٠٠٠
صدور، تمدید و اصالح هم زمان با تمدید هرگونه پروانه/ مجوز کار با اشعه و ارائه 

خدمات مرتبط

٣.٠٠٠.٠٠٠
اصالح پروانه و مجوز بهره برداری، مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مختلف و اصالح 

پروانه تأسیسات پرتوی (بند ٢) 
٧.٥٠٠.٠٠٠ دزیمتری فردی و محیطی به ازای هر نمونه آزمون 

٥.٠٠٠.٠٠٠ پرتودهی نمونه/ دزیمتر / دستگاه در میدان پرتوی استاندارد گاما / نوترون/ رادن

٧.٥٠٠.٠٠٠ کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون

٧.٥٠٠.٠٠٠
 بکارگیری فانتوم راندو جهت مقاصد دزیمتری ارگان به ازای هر نفر روز در استان تهران 

(در صورت انجام آزمون در سایر استانها هزینههای ایاب و ذهاب و اقامت کارشناس 
همراه، به عهده متقاضی می باشد)   

١٠.٠٠٠.٠٠٠ دزیمتری بیولوژیک به روش آنالیز متافاز به ازای هر نمونه آزمون

٧.٠٠٠.٠٠٠ دزیمتری داخلی به ازای هر نمونه آزمون

٨٠٠.٠٠٠ اندازهگیری گاز رادن در محیط به روش غیر فعال به ازای هر دزیمتر 

٥٠.٠٠٠.٠٠٠
اندازه گیری هسته ای پرتوزای طبیعی و مصنوعی با استفاده از روشهای رادیوشیمیایی 

به ازای یک عنصر در هر نمونه

٧.٠٠٠.٠٠٠
اندازه گیری هسته های پرتوزای طبیعی و مصنوعی به روش مستقیم (روش های 

غیررادیو شیمیایی) به ازای هر نمونه

١٣.٥٠٠.٠٠٠
نمونه برداری/ اندازهگیری آهنگ دز گامای خارجی/ اندازه گیری آلودگی پرتوی سطوح/ 

اندازه گیری گاز رادان در محیط  به روش فعال به ازای هر نفر روز (در صورت انجام 

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ١٤٠١٢٠ سازمان 
انرژی اتمی

١١



٢٨١

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
آزمون در سایر استانها مبلغ شش میلیون (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال اضافه میشود.)

٣.٠٠٠.٠٠٠
برگزاری آزمون مهارت و آزمون های مقایسه ای بین آزمایشگاهی به ازای هر نمونه/ 

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی به ازای هر نفر روز

١٠.٥٠٠.٠٠٠
بازدید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع ٥٠ کیلومتری به ازای هر نفر 

روز

٢٢.٥٠٠.٠٠٠ بازدید کارشناسی در سایر استانها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز

٣٠٠.٠٠٠ پایش پرتوی ضایعات فلزی به ازای هر تن

٤٥.٠٠٠ تعرفه جرائم (به ازای هر روز)

١٥.٠٠٠.٠٠٠
انجام آزمون رادیوگرافی در محل آزمایشگاه مرکز نظام ایمنی هستهای کشور به ازای 

هر نمونه 

٨.٥٠٠.٠٠٠
برگزاری امتحانات کتبی (عمومی و تخصصی) و عملی دوره آموزشی آزمون غیرمخرب 

رادیوگرافی صنعتی سطح ٢ و صدور و تایید گواهینامه

٣.٠٠٠.٠٠٠ برگزاری امتحانات مجدد دوره آموزشی آزمون غیرمخرب رادیوگرافی صنعتی سطح ٢ 

٥.٠٠٠.٠٠٠
برگزاری امتحانات کتبی (عمومی و تخصصی) و عملی دورههای آموزشی آزمونهای غیر 

مخرب (ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ، آموزشی چشمی، جریانهای گردآبی، 
اولتراسونیک صنعتی ) سطح ٢ و صدور و تایید گواهینامه

٢.٠٠٠.٠٠٠
برگزاری امتحانات مجدد دورههای آموزشی آزمونهای غیر مخرب (ذرات مغناطیسی، 

مایعات نافذ، آموزشی چشمی، جریانهای گردآبی، اولتراسونیک) سطح ٢

١.٥٠٠.٠٠٠
تمدید گواهینامه آزمونهای غیرمخرب(همه روشها) و اصالح مجوز برگزاری دورههای 

آموزشی آزمونهای غیرمخرب سطح ٢ 

درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ١٤٠١٢٠ سازمان 
انرژی اتمی

ادامه ١١



٢٨٢

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

١٠.٠٠٠.٠٠٠
صدور و تمدید مجوز برگزاری دورههای آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح ٢ در 

استان تهران تا شعاع ٥٠ کیلومتری 

١٦.٠٠٠.٠٠٠
صدور و تمدید مجوز برگزاری دورههای آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح ٢ در سایر 

استانها

٨٣٠ کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هرکیلو گرم پنبه 
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی ، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق 

فنی استعالمات تطبیق اراضی ردیف ١٤٠١٠٥ ١٢

١.٠٠٠ تراکنش هر فرآیند الکترونیک نسخه نویسی
درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه نویسی امضای 

الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه دهندگان 
خدمات – ردیف ١٤٠١٩٠ 

١٣

مرحله اول از ٢٠ تا ١٠٠ میلیون ریال 
مرحله دوم از ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیون ریال 

وزارت دادگستری – جریمه نقدی موضوع مواد ٦ و ٨ قانون تعزیرات 
حکومتی مصوب ١٣٦٧ ١٤

الف : مواد ٦٥ و ٦٦ و تبصره ماده ٦٧ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢ به مبلغ ٢٠ میلیون ریال
ب: نصاب مذکور در تبصره ٢ ماده ٧٢ بیش از ٣٠ میلیون ریال

وزارت دادگستری – جریمه نقدی مواد ذیل از قانون نظام صنفی 
مصوب ١٣٩٢ ١٥

٣.٠٠٠.٠٠٠ نرخ هزینه خوانش (اسکن)
درآمد حاصل از خوانش( اسکن) هرکامیون توسط دستگاههای نظارتی 

(کنترلی) پرتونگاری موضوع ردیف ١٦٠١٦١ و همچنین موضوع بند 
(ب)ماده(١٠٨) قانون برنامه ششم توسعه

١٦

٧٠.٠٠٠ سنجش عوامل زیان آور فیزیکی یا شیمیایی محیط کاردر هر ایستگاه
٦٠٠.٠٠٠ اندازه گیری عوامل زیانآور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهی برای هر نمونه

٢.٠٠٠.٠٠٠ آزمایش وسایل حفاظت فردی به ازای هر نمونه
٨٠٠.٠٠٠ آزمایش فنی انواع ماشیناالت بار برداری و دیگ بخار به ازای هر دستگاه  درآمد های حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار  ١٧



٢٨٣

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف
٨٠٠.٠٠٠ اندازه گیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین در هر چاه
٥٠٠.٠٠٠ ارائه خدمات کارشناسی حفاظت فنی و بهداشت کاربه ازای هر ساعت
١٠٠.٠٠٠ ارائه خدمات آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار به فراگیران به ازای هرنفر- ساعت 
١٠٠.٠٠٠ صدور گواهینامه دورههای آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر- ساعت
٥٠.٠٠٠ بازدید از موزه حوادث و نمایشگاه ایمنی و بهداشت کار برای هر نفر

١٠٠.٠٠٠
ارائه خدمات سمعی و بصری ایمنی و بهداشت کار(پوستر و لوح فشرده) به ازای هر برگ 

/لوح فشرده

٢.٠٠٠.٠٠٠
احراز صالحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات 

دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به ازای هر نفر- تخصص

١٠.٠٠٠.٠٠٠
احراز صالحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات 

دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به ازای هر زمینه درخواستی
٢٠٠.٠٠٠ برگزاری آزمون به ازای هر نفر

ورفاه اجتماعی موضوع ردیف ١٤٠١٠٣

٥.٠٠٠.٠٠٠ تمدید پروانه کار اتباع خارجی درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات  موضوع ردیف ١٤٠١٢٠ ١٨

٢.٥٠٠.٠٠٠ صدور و تجدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی

١٠.٠٠٠.٠٠٠ بابت صدور و تجدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی
وزارت راه و شهرسازی(موضوع ماده ٣٨ قانون وصول برخی از 

درآمدهای دولت) ردیف ١٤٠١٢٠ ١٩

١٠٧.٢٥٠.٠٠٠
ثبت هر منبع خارجی تولید کننده مواداولیه، بسته بندی و فرآورده های خوراکی، 

آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک و تجهیزات و 
ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی

٥٠.٦٠٠.٠٠٠
اصالح و تمدید هر منبع خارجی تولید کننده مواداولیه، بسته بندی و فرآورده های 

خوراکی،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک وتجهیزات 
وملزومات پزشکی و ملزومات دارویی

درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ١٤٠١٢١ ٢٠



٢٨٤

جدول شماره ١٦- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (٥)

نرخ تعرفه (ریال)عنوان جزءموضوع تعرفهردیف

١٠٧.٢٥٠.٠٠٠
صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی،مواد اولیه ملزومات دارویی 

وداروهای طبیعی

٥٠.٦٠٠.٠٠٠
صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی،مواد اولیه ملزومات دارویی 

وداروهای طبیعی

درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ١٤٠١٢١ ادامه ٢٠

** تعرفه های مندرج در جدول ١٦ قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشورکه در این جدول نیامده  به قوت خود باقی و با سازوکار ماده (٦٨) قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت قابل اصالح خواهد بود.
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جدول١-٢١- اعتبارات موضوع سهم بنیه دفاعی

٢٨٦

مبلغ

(یورو)
عنوان شماره ردیف ردیف

٢,٧٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جمع کل

٢٠٥,٤٨٢,٧٧٧ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

٩٢,١٢٦,٠٠٠ فرماندهی کل  انتظامي جمهوري اسالمي ایران - شهید جواهری( تقویت بنیه انتظامي) ١٠٦٠٠٧ ١

٢٤,٧١٨,٠٠٠ فرماندهی کل  انتظامي جمهوري اسالمي ایران - شهید موسوی (فرماندهي مرزباني) ١٠٦٠١١ ٢

٧٩,٠٣٣,٠٠٠ فرماندهی کل  انتظامي جمهوري اسالمي ایران-طرح ذوالفقار-تقویت بنیه امنیتي ١٠٦٠٢٤ ٣

٩,٦٠٥,٧٧٧ فرماندهي كل  انتظامي جمهوري اسالمي ایران - شهید فصاحت (هوشمندسازي و فضاي مجازي) ١٠٦٠٩١ ٤

٦٢٩,١٠٠,٢٩٧ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

٦٢٩,١٠٠,٢٩٧ وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح - تقویت بنیه دفاعي- ارتقاي توان دفاعي ١١١١٠٣ ١

٦٧٩,٩٢٥,٩٤٠ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران

٤٦,٥٧٠,٠٠٠ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران ١١١٢٠٠ ١

٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران - شهداي سوباشي(تقویت و توسعه نیروی نپاجا) ١١١٢٣١ ٢

١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران - شهید اردستاني(تقویت و توسعه نهاجا) ١١١٢٣٢ ٣

٣٥,٥٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران - شهید فالحي(تقویت و توسعه نزاجا) ١١١٢٣٣ ٤

٣٦,٠٢٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران - شهید شیرودي(تقویت ناوگان هوانیروز) ١١١٢٣٧ ٥

١٤٧,٢٩٥,٩٤٠ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران - شهداي نیروي دریایي (تقویت و توسعه نداجا) ١١١٢٣٨ ٦

٦٦,٥٤٠,٠٠٠ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران - طرح لبیك یا امام ١١١٢٣٩ ٧



جدول١-٢١- اعتبارات موضوع سهم بنیه دفاعی

٢٨٧

عنوانشماره ردیفردیف
مبلغ

(یورو)

٩٥٩,٩٦٢,٣١٥ ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی

١٦,٦٥٠,٠٠٠ ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی ١١١٣٠٠ ١

٧٧٠,٠٠٠ دانشگاه علوم پزشكي بقیه الله االعظم (عج)١ ١١١٣٠٦ ٢

٣,٠٨٠,٠٠٠ سپاه حفاظت ١١١٣١٦ ٣

١,٧٠٠,٠٠٠ دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام حسین (ع)١ ١١١٣٤٨ ٤

٦٥,٨٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - نسیم رحمت ١١١٣٤٩ ٥

١٣٧,٣٩٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - ماموریت هاي دفاع زمیني (طرح شهید شوشتري)١ ١١١٣٥١ ٦

١١,٨٦٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - نور ربیع (سپاه های استانی) ١١١٣٥٢ ٧

٢١٠,٨٦٢,٣١٥ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرحهاي توسعه شهید حسن طهراني مقدم (تقویت و توسعه بنیه دفاعی) ١١١٣٥٤ ٨

١٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید رودكي(تقویت و توسعه بنیه دفاعی) ١١١٣٥٥ ٩

١٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید كاظمي(نگهداشت، اداره سازمان و اجرای ماموریت ) ١١١٣٥٦ ١٠

٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح امام حسین(ع)١ ١١١٣٥٨ ١١

١٧,٠٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید یزدان شناس-قرارگاه جهاد سازندگي ١١١٣٦١ ١٢



جدول١-٢١- اعتبارات موضوع سهم بنیه دفاعی

٢٨٨

عنوانشماره ردیفردیف
مبلغ

(یورو)

٣٢,٣٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید رشادي(نگهداشت، اداره سازمان و اجرای ماموریت ) ١١١٣٦٤ ١٣

٣٥,٧٠٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید حسن باقري ١١١٣٦٦ ١٤

٤٢,٧٠٠,٠٠٠ تقویت بنیه دفاعي و امنیتي بسیج ١١١٣٨٢ ١٥

٣,٠٨٠,٠٠٠ سازمان بسیج ١١١٣١٣ ١٦

٣٢,٢٦٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید ابراهیمي- امنیت ١١١٣٩٤ ١٧

٣٠,٨١٠,٠٠٠ ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي - طرح شهید مهدوی (نگهداشت، اداره سازمان و اجرای ماموریت) ١١١٣٨٩ ١٨

٢٥٦,٩٣٤,١٤٣ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

٦٩,٠٣٤,١٤٣ ستاد فرماندهي كل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران - پروژه شهید آویني ١١١٤٥٣ ١

١٨٧,٩٠٠,٠٠٠ ستاد فرماندهي كل نیروهاي مسلح - تقویت بنیه دفاعي - ارتقاي آمادگي دفاعي ١١١٤٥٥ ٢

٤,٥٩٤,٥٢٨ قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیاء

٤,٥٩٤,٥٢٨ قرارگاه مركزي حضرت خاتماالنبیاء (ص) - طرح شهید سوداگر ١١١٥٠٢ ١


