
جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي
12,160,000 11,200,000 960,000 اعتبارات خاص و پیش بینی نشده 510000

400,000 0 400,000 هزینه هاي پیش بینی نشده-کمک 1
400,000 400,000 0 هزینه هاي پیش بینی نشده سرمایه اي 2
560,000 0 560,000 نهاد ریاست جمهوري - هزینه هاي ضروري 3

10,000,000 10,000,000 0 اعتبار طرحهاي مربوط  به تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري 4
800,000 800,000 0 اعتبار طرحهاي مربوط به سفرهاي رئیس جمهور 5

40,381,600 4,000,000 36,381,600 اعتبارات یارانه ها 520000
7,500,000 0 7,500,000 پرداخت یارانه نهاده ها ، عوامل تولید، خرید تضمینی محصوالت و تنظیم بازار بخش کشاورزي 1
4,000,000 4,000,000 0 تامین زیرساخت و یارانه سود تسهیالت مسکن مهر و روستایی 2
2,000,000 0 2,000,000 یارانه شیر مدارس 3
1,000,000 0 1,000,000 کمک زیان شرکتهاي آب منطقه اي 4

20,000,000 0 20,000,000 یارانه خرید تضمینی گندم 5
1,536,000 0 1,536,000 کمک به مابه التفاوت سود تسهیالت رزمندگان موضوع بند (الف)ماده(89)قانون برنامه ششم توسعه 6

345,600 0 345,600 یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول به باالي بهزیستی 7
4,000,000 0 4,000,000 یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی (ریلی، قطارشهري و ...)1 8

175,581,421 93,605,418 81,976,003 اعتبارات متمرکز درآمد - هزینه 530000
600,000 500,000 100,000 اعتبارات درآمد-هزینه اي دستگاههاي اجرایی 1

1 0 1 حقوق و عوارض گمرکی دستگاههاي اجرایی مشمول (جمعی-خرجی)شامل دیون معوقه 2
5,598,503 5,598,503 0 اعتبار موضوع باز پرداخت فروش و واگذاري اموال منقول و غیر منقول دولتی 3

43,520 0 43,520 انتشار کتب و نشریات و برگزاري همایش ها - موضوع  ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت 4
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جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف هاي متفرقه در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال



جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي
165,000 0 165,000 استرداد مالیات نهادها و بنیادهاي انقالب اسالمی 5

1 0 1 باز پرداخت بدهی آب، برق، فاضالب و گاز نیروهاي مسلح (جمعی -خرجی)0 6

162,000 0 162,000 بنیاد مسکن انقالب اسالمی-حساب 100 حضرت امام خمینی(ره)-تامین مسکن محرومین سراسر کشور موضوع نیم 
درصد (5/0%) درآمد بانک هاي دولتی و خصوصی 7

3,000,000 3,000,000 0 شرکت  هاي سهامی آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان - موضوع ماده 63  قانون تنظیم  بخشی از مقررات 
مالی دولت 8

540,000 0 540,000 اعتبار مربوط به اخذ مابه التفاوت از کاالهاي وارداتی موضوع بند(1)ماده(13)قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت 9

1 0 1 حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت هاي قطار شهري(جمعی-خرجی)0 10
95,200 95,200 0 اعتبارات موضوع واگذاري زمین و تاسیسات پادگان ها 11
78,170 60,230 17,940 اعتبار موضوع آیین نامه اجرایی ماده (8)قانون ساماندهی و حمایت مالی از تولید و عرضه مسکن 12

600,000 0 600,000 اعتبارات موضوع اجاره ساختمانها و اراضی دولتی ( از جمله امکانات ، اماکن و فضاهاي آموزشی ، فرهنگی ، هنري و 
ورزشی کلیه دستگاه هاي اجرائی)0 13

1 0 1 اعتبار موضوع معافیت مالیاتی (جمعی-خرجی)0 14
102,880 102,880 0 اعتبارات موضوع واگذاري طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداري دولت 15

1 0 1 گمرك جمهوري اسالمی ایران- اعتبار موضوع ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی- خرجی)0 16
340,000 340,000 0 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - موضوع فروش زندان هاي قدیمی 17
18,270 0 18,270 وزارت جهاد کشاورزي - هزینه واحدهاي تولیدي و خدماتی استانی 18

3,135,690 2,887,770 247,920 شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران - توسعه و نوسازي و تکمیل طرحهاي شبکه ریلی مشروط به وصول 
درآمد حقوق وروردي -تخصیص در مقاطع 3 ماهه 19

2 1 1 مازاد منابع ارزي ناشی از افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص صادرات گاز نسبت به منابع پیش بینی شده 20
35,160 35,160 0 شرکت بهینه سازي مصرف سوخت کشور- کمک به طرح هاي بهینه سازي مصرف انرژي 21
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جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف هاي متفرقه در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال



جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي

1,350 0 1,350
پرداخت مستمري به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی و 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان که زیر 10 سال 
سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت  به سنوات مستمري - موضوع درآمد حاصل از اخذ یک در هزار قیمت منطقه اي 

بابت حق الثبت اموال غیر منقول
22

144,000 0 144,000 سازمان تامین اجتماعی - سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت(2)0 23

385,000 85,000 300,000 اعتبارات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- موضوع عوارض 
تولید، واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت با اولویت افزایش سرانه مصرف شیر 24

1 1 0 سازمان نوسازي،توسعه و تجهیز مدارس کشور- اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت (2)0 25

1 0 1 تخفیف حقوق ورودي براي جایگزینی ناوگان خودروهاي فرسوده عمومی موضوع ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
و مدیریت مصرف سوخت(جمعی-خرجی)0 26

1 0 1 استرداد حقوق ورودي و کاالهاي وارداتی موضوع مواد 66 تا 68 و هزینه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون 
امور گمرکی 27

11,687,920 6,266,360 5,421,560 اعتبارات موضوع 0.27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده. 85 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان، 15درصد 
سهم وزارت آموزش و پرورش (20 درصد از کل، سهم جوانان و اشتغال) 28

200,000 0 200,000 اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (12)- بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان 29

180,000 0 180,000 صندوق کارافرینی امید - افزایش سرمایه از محل برگشتی اقساط تسهیالت پرداختی بابت زلزله سال 1391 آذربایجان 
شرقی 30

100,000 0 100,000 کمک به نوسازي و تکمیل زنجیره ارزش در راستاي جلوگیري از خام فروشی موضوع ماده 37 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 31

44,750 4,250 40,500 ساماندهی اشتغال ملوانان و بهسازي شناورهاي سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن 32
1 0 1 آستان قدس رضوي- استرداد مالیات شرکت ها و موسسات وابسته (جمعی-خرجی)0 33

34,000,000 0 34,000,000 پاداش پایان خدمت بازنشستگان  با اولویت وزارت آموزش و پرورش 34
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جدول شماره 9 - برآورد اعتبارات ردیف هاي متفرقه در سال 1398
مبالغ به میلیون ریال



جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي

1,325,000 1,325,000 0 LEZ )  جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و  اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (
شهرهاي داراي آلودگی هوا 35

2,100,000 2,100,000 0 تعمیر و نگهداري خانه هاي سازمانی نیروهاي مسلح 36
90,000 0 90,000 پیاده سازي چرخه مدیریت بهره وري در دستگاههاي اجرایی 37

10,000,000 0 10,000,000 مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب(جمعی-خرجی)1 38
700,000 0 700,000 شرکت هاي تابعه وزارت نفت-موضوع ماده(12)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)1 39
850,000 0 850,000 شرکت هاي تابعه وزارت نیرو-موضوع ماده(12)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)1 40

2 1 1 اعتبارات موضوع بند(هـ)تبصره 5 41
1 0 1 مصارف موضوع ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه 42

88,000 34,000 54,000 اعتبارات موضوع جبران خسارات ناشی از بهره برداري از معادن و فعالیت هاي صنایع معدنی،موضوع جزء 5 بند (الف) 
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه 43

150,000 0 150,000 هیات امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران-اعتبارات موضوع خرید پروتز حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی 44

10,000,000 10,000,000 0 سازمان حفاظت محیط زیست(صندوق ملی محیط زیست)-  ایجاد تاسیسات منطقه اي تبدیل پسماند به مواد و انرژي با 
اولویت مشارکت بخش خصوصی 45

1 0 1 اعتبارات موضوع ماده 31 قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 46
3,000,000 0 3,000,000 صندوق توسعه حمل و نقل- تامین سرمایه اولیه تشکیل صندوق 47

20,000,000 19,000,000 1,000,000 تسویه بدهی هاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (اوراق تسویه خزانه)- جمعی خرجی 48

2 1 1 تسویه بدهی هاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیر دولتی از طریق تهاتر 
بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها(جمعی -خرجی)1 49

500,000 500,000 0 اعتبارات موضوع آماده سازي و جابجایی پسماندهاي روي شهرك صنعتی سرب و روي زنجان 50

500,000 500,000 0
شرکت  هاي سهامی آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان- اجراي طرح هاي تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی 

آبهاي زیرزمینی و کمکهاي فنی و اعتباري براي نصب کنتور هوشمند حجمی آب موضوع ماده 57 قانون الحاق موادي به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

51
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مبالغ به میلیون ریال



جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي
1,000,000 600,000 400,000 ساماندهی و مستند سازي گردش جریان وجوه و کاال 52

64,020,990 40,571,060 23,449,930
اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (عالوه بر اعتبار 

خدمات سطح یک بیمه روستائیان، بمنظور تسویه بدهی هاي سازمان بیمه سالمت ایران به مراکز درمانی و داروخانه ها، 
مبلغ 30000 میلیارد ریال در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد)1

53

1 1 0 تکمیل طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي از محل فروش اموال 54
135,414,323 53,538,002 81,876,321 اعتبارات ردیف هاي موردي (موقت) 550000

1,300,000 1,200,000 100,000 سازمان برنامه و بودجه کشور - توسعه خدمات و تکمیل زیرساختهاي مناطق کمتر توسعه یافته، حاشیه اي و بحرانی 1

500,000 500,000 0

اعتبار موضوع وجوه اداره شده براي اعطاي وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد و ارایه حمایتهاي مالی به دانشجویان از 
طریق صندوق هاي رفاه وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات و فناوري ،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی 

و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی به نسبت تعداد دانشجویان و باز پرداخت پس از فراغت از تحصیل دانشجویان و مبلغ 
شهریه و بازپرداخت مبلغ شهریه

2

150,000 0 150,000 هزینه هاي ضروري استانداران - توزیع استانی و خارج از شمول 3
55,000 55,000 0 اعتبارات مطالعه و احداث قطارهاي حومه اي جدید موضوع جدول شماره 15 4

200,000 0 200,000 حفاظت از نخبگان 5
90,000 45,000 45,000 کمک به ایجاد و فعالیتهاي مرکز آسیا و اقیانوسیه براي توسعه مدیریت اطالعات بالیا 6

1,000,000 1,000,000 0 مطالعه، راهبري و ایجاد زیرساختهاي توسعه جنوب شرق کشور 7
1,200,000 800,000 400,000 کمک به هزینه هاي اجتناب ناپذیر و ضروري 8

500,000 0 500,000 تامین، تکمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوقهاي مورد حمایت دولت و موسسات مالی 9
500,000 500,000 0 طرح هاي مطالعاتی و اجرایی - موضوع جدول شماره (20)0 10

1,000,000 0 1,000,000 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران - ما به التفاوت قیمت سوخت نیروگاه اتمی بوشهر 11

1,500,000 1,500,000 0 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور-کمک به توسعه زیربناهاي روستایی، تکمیل مجتمع هاي آبرسانی و 
کمک هاي فنی و اعتباري به توسعه اشتغال روستایی 12
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جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي

21,600 0 21,600 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري- کمک و ارایه حمایت مالی جهت تامین سرمایه اولیه صندوق توسعه 
صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداري ازبناها و اماکن تاریخی 13

1 1 0 اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشورو توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه 
یافته و تحقق پیشرفت و عدالت 14

328,500 0 328,500 بنیاد شهید و امور ایثارگران-اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهید فوت شده که فرزندان محجور، صعب 
العالج، معلول، مطلقه تحت تکفل و نامادري دارند 15

4,500,000 2,000,000 2,500,000 تهیه و اجراي طرح جامع کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی  موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه 16
71,220 0 71,220 بازپرداخت تعهدات صرفه جویی سوخت در نیروگاههاي سیکل ترکیبی 17
12,000 0 12,000 موضوع ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور 18

400,000 250,000 150,000 شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ایران- تامین مواد اولیه و سوخت هسته اي و خرید محصوالت 
استراتژیک تولیدي 19

1 0 1 اعتبارات موضوع اجراي بند (ج) ماده (24) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 
1393 20

365,000 365,000 0 ایجاد خانه هاي جوانان در مراکز استانها 21
20,000,000 0 20,000,000 متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشگري و کشوري موضوع بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 22

260,000 240,000 20,000 تکمیل و توسعه زیرساخت هاي استان ایالم در راستاي مراسم اربعین 23
135,000 0 135,000 اعتبارات طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار- موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه 24

30,000,000 0 30,000,000 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- کمک به پرداخت مستمري بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد 25

5,350,000 5,200,000 150,000 تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل، موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات 
تکمیلی طرح هاي خاتمه یافته سنوات قبل 26

500,000 500,000 0 پاکسازي و بهداشتی نمودن اطراف فرودگاه امام خمینی (ره). 27
30,000,000 30,000,000 0 اعتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد(موضوع بند الف تبصره 18 28

300,000 300,000 0 استانداري لرستان-آزادسازي قلعه فلک االفالك 29
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جمع تملک دارایی هاي سرمایه اي هزینه اي عنوان  شماره

428,189,847 162,343,420 265,846,427 جمع کل طبقه بندي
100,000 100,000 0 سازمان اوقاف و امور خیریه-احداث مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی 30

4,000,000 4,000,000 0 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران-بابت مشارکت در طرح هاي سرمایه گذاري با اولویت مناطق محروم 31
200,000 200,000 0 اعتبارات موضوع اجراي حکم ماده(112)قانون برنامه ششم توسعه 32

4,500,000 500,000 4,000,000 وزارت کشور-برگزاري انتخابات 33
1,290,000 0 1,290,000 شوراي نگهبان-نظارت بر انتخابات 34

800,000 800,000 0 تامین یارانه تسهیالت و ایجاد زیرساخت هاي توسعه پایدار شرق و غرب کشور 35
80,000 0 80,000 تامین بخشی از حق الوکاله وکالي معاضدتی و تسخیري 36
30,000 30,000 0 اعتبارات موضوع اثرات جبرانی مناطق تحت تاثیر جنگ تحمیلی 37

20,000,000 0 20,000,000 مابه التفاوت نرخ ارز 38
450,000 200,000 250,000 توسعه کشت دانه هاي روغنی 39

1,450,000 1,450,000 0 بهسازي آب بندان ها در استان هاي گیالن، مازندران و گلستان 40
1 1 0 اعتبارات جزء (1) تبصره 19 موضوع تکمیل طرحها با مشارکت بخشهاي عمومی و غیر دولتی 41

320,000 0 320,000 وزارت امور اقتصادي و دارایی- مدیریت دارایی ها و بازار بدهی دولت 42
1,573,000 1,573,000 0 تقویت اعتبارات طرح هاي فاضالب شهرهاي داراي تنش 43

180,000 180,000 0 تادیه بدهی وزارت راه و شهرسازي به سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 44
164,000 50,000 114,000 بسترسازي تحول بنیادین و نوین سازي نظام آماري کشور 45
30,000 0 30,000 تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان درآن موضوع اجراي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه 46
9,000 0 9,000 پژوهشگاه علوم شناختی 47

64,652,503 0 64,652,503 سود و کارمزد وام هاي داخلی و خارجی 600000
63,852,503 0 63,852,503 سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وامهاي خارجی 1

800,000 0 800,000 هزینه هاي انتشار(اعم از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی) و حق عاملیت واگذاري اوراق بهادار اسالمی 2
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