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0 225,000 0 250,000 ستاد مبارزه با مواد مخدر - موضوع ماده (29) قانون مبارزه با مواد مخدر  به منظور اجراي تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با مواد
مخدر-  مازاد بر 600 میلیارد ریال در مقاطع سه ماهه ستاد مبارزه با مواد مخدر 101034

0 28,350 0 31,500 سازمان اداري و استخدامی کشور- مطالعات بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان اداري و استخدامی کشور 101057

3,510 0 20,640 0 اجراي طرح هاي زیرساختی و طرح هاي کالن فضاي مجازي کشور با تصویب و نظارت شوراي عالی فضاي مجازي مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

300,000 15,000 100,000 0 مرکز ملی فضاي مجازي کشور - طرح هاي کالن ملی فضاي مجازي کشور مرکز ملی فضاي مجازي کشور 101077

50,000 0 54,750 0 وزارت اطالعات-انسداد مرزها وزارت اطالعات 102100

0 12,150 0 27,000 وزارت اطالعات- اعتبارات موضوع ماده 56قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت وزارت اطالعات 102100

0 18,000 0 20,000 سازمان برنامه و بودجه کشور - مطالعات و اجرایی نمودن  بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 75,600 0 60,000
سازمان برنامه و بودجه کشور - به منظور آموزش،  پژوهش، تعمیق دانش تخصصی، تقویت و ارتقاء فرهنگی، کارآمدي، پاداش مستقیم و غیر
مستقیم، نقدي و غیر نقدي به کارکنان با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و 

سایر مقررات عمومی مستثنی هستند
سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 31,380 0 19,800 سازمان برنامه و بودجه کشور-حق الزحمه پایش و بررسی پرونده هاي تشخیص صالحیت، رسیدگی به شکایات مناقصات و پرداخت حق 
بهره وري و نیز کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 36,430 0 18,250 سازمان برنامه و بودجه کشور -  پژوهش هاي کاربردي و فعالیت هاي مطالعاتی و پژوهشهاي کاربردي نظام برنامه ریزي و برنامه هاي توسعه
کشور سازمان برنامه و بودجه کشور 102500

0 36,000 0 40,000 مرکز آمار ایران - ساماندهی آمارهاي ثبتی دستگاه هاي اجرایی مرکز آمار ایران 103000

0 24,300 0 27,000 سازمان نقشه برداري کشور- هزینه هاي موضوع عملیات عکس برداري هوایی ، نقشه برداري و حق النظاره نقشه سازمان نقشه برداري کشور 103500

0 20,700 0 23,000 وزارت کشور-موضوع صدور کارت شناسایی اقامت وزارت کشور - هزینه هاي مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده 
شدگان از کشورهاي دیگر و احداث اردوگاه براي آنها 105012

313,300 1,536,480 320,400 1,399,800 سازمان ثبت احوال کشور - تامین و صدور شناسنامه سازمان ثبت احوال کشور 105500

83,390 2,622,060 100,800 3,372,425 سازمان ثبت احوال کشور- موضوع ثبت نام و صدور کارت هوشمند سازمان ثبت احوال کشور 105500
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160,000 0 165,360 0 سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده و کمک به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی 105600

408,000 0 1,200,000 0 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل 10% ارزش گمرکی(60% سازمان شهرداریها و 40% سازمان راهداري) سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

2,350,000 350,000 2,030,247 640,000 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور-پرداخت به شهرداري ها (  موضوع تبصره 3  ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده)  و خرید 
ماشین آالت سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

600,000 0 600,000 0 کمکهاي فنی و اعتباري بابت جایگزینی وسایل نقلیه عمومی فرسوده سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

1,000,000 200,000 960,000 310,000 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور-پرداخت به دهیاري ها (  موضوع تبصره 3  ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده)  و خرید 
ماشین آالت سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

405,000 0 450,000 0 طرح هاي توسعه وحمایتهاي مالی و بهبود حمل و نقل عمومی شهرهاي زیر 100000 نفر سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 105600

0 8,750 0 106,040 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- توسعه زیر ساخت ها و تجهیز،نگهداري و تقویت مراکز وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 372,490 0 903,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- توسعه زیر ساخت ها و تجهیز ،نگهداري و تقویت مراکز گواهی نامه رانندگی راهور نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

54,490 1,611,910 100,000 2,793,970 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه ،ارتقاء،نگهداري و تقویت سامانه ها و ادارات گذرنامه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

976,720 1,017,820 1,149,088 1,130,912 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- ارتقاي امنیت در فضاي مجازي به ویژه امنیت بانکداري الکترونیکی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

350,217 1,072,273 250,000 1,155,404 موضوع  حق بیمه شخص ثالث  شرکتهاي بیمه اي بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات (63% نیروي انتظامی و 27% سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 10%  اورژانس). نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

1,494,130 4,584,000 436,000 2,570,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

564,860 3,038,040 701,840 3,565,050 اعتبارات موضوع درآمد خدمات انتظامی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 112,500 0 500,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- راه اندازي دفاتر مشاوره آگاهی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 430,000 0 400,000 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- جبران خدمت و عملیات نگهداشت و تقویت زیرساخت هاي فناوري اطالعات در راستاي هوشمند 
سازي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

6,550 11,720 24,080 40,680 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- موضوع صدور کارت معافیت دایم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000
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194,280 1,064,580 457,120 2,365,740 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران-اعتبار موضوع افزایش عوارض شماره گذاري خودرو هاي وارداتی که اولین بار شماره گذاري می 
شوند نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

0 301,230 0 585,720 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران- توسعه و ارتقاي زیر ساخت ها و تجهیز ،نگهداري و تقویت مراکز راهنمایی و رانندگی ناجا نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 106000

12,050 30,420 14,080 33,570 دانشگاه علوم قضایی - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل تخصیص 
در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري 108006

30,050 304,430 35,120 336,000 سازمان قضایی نیروهاي مسلح - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 ملیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 108009

3,010 38,960 3,520 43,000 دادستانی ویژه روحانیت - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دادستانی ویژه روحانیت 108017

24,290 0 21,150 0 اعتبار موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفی  ( سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت،معدن و 
تجارت به نسبت یک سوم)0 سازمان تعزیرات حکومتی 108021

0 520,000 0 300,000 سازمان تعزیرات حکومتی- اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 108021

0 500,000 0 0 جبران بخشی از هزینه هاي انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار از محل درآمد حاصل از جرایم سازمان تعزیرات حکومتی به نسبت 
مساوي میان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی 108021

822,280 10,807,190 740,320 11,927,940 دادگستري جمهوري اسالمی ایران - مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101)مازاد وصولی نسبت به مبلغ9000 میلیارد ریال متناسب 
با وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه(مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دادگستري جمهوري اسالمی ایران 108100

0 16,470 0 18,180 پژوهشگاه قوه قضائیه - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف140101) مازاد وصولی نسبت به مبلغ 9000 میلیارد ریال در حدود 
وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دادگستري جمهوري اسالمی ایران 108100

9,040 133,650 10,560 147,510 دیوان عدالت اداري- موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل تخصیص در
مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 دیوان عدالت اداري 108108

25,500 683,440 25,000 562,500 شوراهاي حل اختالف شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

0 540,000 0 400,000 شوراهاي حل اختالف - حق  بیمه کارکنان شورا شوراي حل اختالف(کمک)1 108109

254,140 1,433,360 297,000 1,582,000 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101)مازاد وصولی نسبت به مبلغ9000 میلیارد
ریال متناسب با وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه(مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 108200

0 4,860 0 5,400 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - هزینه هاي جاري موضوع  ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت (2)0 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 108200
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68,000 324,000 80,000 360,000 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور -مشروط به افزایش درآمد خدمات ثبتی اعم از عمومی و اختصاصی مازاد بر10000 میلیارد
ریال جهت ارتقا بهداشت و تغذیه زندانیان و سایر هزینه هاي ضروري سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 108200

0 151,880 0 168,750 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور-اعتبار موضوع وجوه بازگشتی از  تسهیالت اعطایی به زندانیان براي پرداخت مجدد آن به 
سایر زندانیان

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- کمک به اشتغال 
زندانیان آزاد شده 108202

73,390 100,300 85,760 110,700 سازمان بازرسی کل کشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان بازرسی کل کشور 108300

9,550 1,242,980 10,160 1,057,790 سازمان پزشکی قانونی -تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی  (موضوع قانون 
تشکیل سازمان پزشکی قانونی)و فوق العاده خاص کارکنان پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

47,920 291,740 56,000 322,000 سازمان پزشکی قانونی کشور-  موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد بر 9000 میلیارد ریال متناسب با وصولی قابل 
تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 2250 میلیارد ریال)0 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400

9,040 0 10,640 0 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور- حق الثبت بین المللی مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

246,840 213,840 264,000 198,000 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور – تامین مصارف مرتبط با توسعه ثبت الکترونیکی، تکمیل بانکهاي اطالعاتی و داده  آمایی و آرشیو 
الکترونیکی پرونده هاي ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

230,160 181,760 269,600 168,300 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور - موضوع درآمد پاسخ الکترونیک به استعالمات و اعالم وضعیت امالك سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

387,600 567,000 240,000 450,000 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور - موضوع اجازه اخذ وجه بابت سند تک برگی تعویض سندهاي مالکیت براي اجراي ثبت نوین سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

340,000 202,500 400,000 225,000
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور-مازاد درآمد وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (67 درصد اعتبار ردیف مشروط به افزایش درآمد 
خدمات ثبتی اعم از عمومی و اختصاصی مازاد بر7300 میلیارد ریال و تا سقف 10000میلیارد ریال و 33 درصد مابقی ،مشروط به افزایش 

درآمد خدمات ثبتی اعم از عمومی و اختصاصی مازاد بر10000 میلیارد ریال قابل مصرف میباشد)-ا
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

2,214,420 2,485,080 0 0 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور- اجراي طرح جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

146,200 0 172,000 0 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور-موضوع درآمد حاصل از هزینه تفکیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 108500

2,501,000 0 2,390,000 0 کمک به ستاد بازسازي عتبات عالیات سازمان اوقاف و امور خیریه 109500

10,000 70,000 10,000 70,000 سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران - انجام امور مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران 110004

0 90,000 0 100,000 سازمان امور مالیاتی کشور- اجراي تبصره (2) ماده 186 قانون مالیات هاي مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور 110100
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0 526,500 0 585,000 اعتبار موضوع ماده(37)قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 110100

8,763,110 7,676,180 7,762,160 10,000,000 سازمان امور مالیاتی-اعتبارات موضوع  درآمدهاي وصولی  مالیات مستقیم و کاالها و خدمات منظور در جدول شماره (5)، نسبت به مبلغ 
700 هزار میلیارد ریال به منظور آموزش و ارتقاء دانش تخصصی ،رفع کمبود تجهیزات ، س سازمان امور مالیاتی کشور 110100

0 300,000 0 0 گمرك جمهوري اسالمی ایران-  مازاد درآمد گمرکی (ردیف110400) مازاد وصولی نسبت به مبلغ 240000 میلیارد ریال جهت تشویق و 
ترغیب و ارتقاء کارآمدي کارکنان گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500

682,500 0 450,000 0 گمرك جمهوري اسالمی ایران- تامین بخشی از هزینه هاي خرید، تعمیر و نگهداري دستگاههاي کنترلی پرتونگاري گمرك جمهوري اسالمی ایران 110500

2,500,000 0 2,050,000 0 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح - آشیانه نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران - خرید هواپیما، بالگرد و تامین قطعات و 
تجهیزات هواپیما وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 111100

0 19,440 0 21,600 سازمان آموزش فنی و حرفه اي- توسعه زیر ساختهاي مهارت آموزي و سیستم هاي هوشمند سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

0 303,670 0 293,400 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور-اعتبار  موضوع تبصره  75  قانون بودجه سال 1362 و ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و شهریه کارآموزان شرکت کننده در دوره هاي آموزشی و آزمون مجدد سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

0 13,500 0 30,000 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور- موضوع درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاههاي 
آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

0 1,500 0 20,000 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - هزینه هاي مربوط به خدمات مشاوره اي سازمان آموزش فنی و حرفه اي 112600

9,070 64,800 10,000 67,500 سازمان هواشناسی کشور - ارائه خدمات فنی و فعالیت هاي تخصصی هواشناسی و هواشناسی هوانوردي سازمان هواشناسی کشور 113000

60,000 0 58,400 0 شبکه ملی شبیه سازي و محاسبات علمی کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 113500

180,000 60,000 225,250 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوري - امور فناوري وپژوهشی، حق 

عضویت در مجامع بین المللی و برگزاري جشنواره ها و فعالیتهاي 
دبیرخانه شوراي علوم، تحقیقات و فناوري

113545

6,000 2,000 13,000 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی جهاد دانشگاهی 113620

1,860,590 603,850 1,256,800 385,230 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري- توسعه زیر ساخت ها و  تاسیسات گردشگري و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع
دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري 113700

250,000 200,000 239,980 190,190 سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگري-تامین،آماده سازي و اداره موزه ها و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري 113700
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0 157,680 0 131,400 اشتغال و ترویج صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري 113700

0 20,250 0 22,500 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- توسعه بازي هاي رایانه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 121,510 0 114,750 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات کاالها و محصوالت  فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 19,800 0 15,000 توسعه فرهنگ کتابخوانی- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 85,400 0 94,900 بیمه هنرمندان (فعاالن قرآنی ، مداحان و سایر هنرمندان)1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

0 108,000 0 120,000 توسعه، تولید و نشر بازیهاي رایانه اي داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

500,000 0 219,000 0 دانشگاه تهران - کمک به خرید واحدهاي محدوده طرح ساماندهی دانشگاه (شهردانش) دانشگاه تهران 114500

0 300,000 65,700 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري- طرحهاي کالن ملی پژوهش و فناوري وزارت علوم،تحقیقات و فناوري-دبیرخانه شوراي عالی 
علوم،تحقیقات و فناوري 114530

100,000 0 27,000 0 کمک به خرید واحدهاي  محدوده طرح ساماندهی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف 115700

0 20,400 0 15,000 توسعه فرهنگ کتابخوانی- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 115800

100,000 0 0 0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر کمک به خرید واحدهاي  محدوده طرح ساماندهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 122000

0 14,600 0 14,600 پاداش معوق مناطق محروم فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش 127500

0 630,000 0 630,000 صندوق ذخیره فرهنگیان- جهت تامین سهم دولت وزارت آموزش و پرورش -  کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان 127541

0 2,060,800 0 1,412,500 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش - فعالیت هاي تربیت بدنی و ارتقا سالمت 
دانش آموزان 127589

89,000 0 137,500 0 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600

850,000 0 720,000 0 سازمان نوسازي،توسعه و تجهیز مدارس-اعتبار موضوع تبصره(3)ماده (38)قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600
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300,000 0 250,000 0 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور- ایجاد فضاهاي آموزشی در استان سیستان و بلوچستان سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 127600

0 43,800 0 43,800 دانشگاه فنی و حرفه اي- اعتبارات موضوع اجراي حکم بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه (ساماندهی مدرسین حق التدریس فنی 
و حرفه اي) دانشگاه فنی و حرفه اي 127760

0 30,378 0 33,750
اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه هاي گازدار قندي تولید داخل و وارداتی (50درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جهت پیشگیري و درمان بیماران دیابتی، قلبی و عروقی،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 20 
درصد سهم سازمان دامپزشکی براي مقابله با بیماریهاي مشترك انسان و دام)0

وزارت ورزش و جوانان 128500

251,010 1,540,480 262,500 2,112,500 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش وزارت ورزش و جوانان 128500

53,540 71,750 62,400 78,975 پیشگیري از بیماري هاي ریوي و توسعه ورزش همگانی- 50 درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 50 درصد سهم وزارت 
ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 128500

0 31,500 0 35,040 وزارت ورزش و جوانان -کمک به توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزشی در بخش هاي دولتی و غیردولتی وزارت ورزش و جوانان 128500

0 144,000 0 110,000 کمیته  ملی المپیک -کمک به آماده سازي و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه اي و جهانی کمیته ملی المپیک ایران 128502

0 86,000 0 65,700 کمیته ملی پاراالمپیک- کمک به آماده سازي و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه اي و جهانی کمیته ملی پارا المپیک ایران 128507

53,540 71,750 62,400 78,975 پیشگیري از بیماري هاي ریوي و توسعه ورزش همگانی- 50 درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 50 درصد سهم وزارت 
ورزش و جوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 3,224,680 0 4,059,400 اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 45% سهم وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،25% سهم  وزارت 
ورزش و جوانان و 30% سهم وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 100,000 0 189,000 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-حقوق وعوارض گمرکی (جمعی- خرجی)شامل واردات هیات امناي ارزي و مجمع خیرین سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 50,630 0 56,250
اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه هاي گازدار قندي تولید داخل و وارداتی (50درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جهت پیشگیري و درمان بیماران دیابتی، قلبی و عروقی،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 20 
درصد سهم سازمان دامپزشکی براي مقابله با بیماریهاي مشترك انسان و دام)0

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

400,150 0 941,520 0 اعتبارات موضوع اخذ 5 درصد از واردات خودروهاي وارداتی جهت خرید آمبوالنس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 129000

0 450,000 0 400,000 کمک به کاشت حلزون گوش افراد بی بضاعت هیات امناء صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران - کمک 129050

55,590 170,202 87,360 135,720 موضوع  حق بیمه شخص ثالث  شرکتهاي بیمه اي بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات (63% نیروي انتظامی و 27% سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 10%  اورژانس). سازمان اورژانس کشور 129060
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105,000 35,000 130,000 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی- امور فن آوري و 
تحقیقات پزشکی 129106

0 950,000 0 810,000 سازمان انتقال خون ایران و پایگاه هاي انتقال خون استانی سازمان انتقال خون ایران 129500

0 453,600 0 126,000 اعتبارات موضوع یک درصد عوارض واردات کاال و خدمات مناطق آزاد- موضوع بند (الف) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه(70% سهم 
کمیته امداد امام خمینی(ره)ـ 30% سهم سازمان بهزیستی کشور) کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600

0 328,500 0 365,000 کمیته امداد امام خمینی(ره)-کمک و تشویق مناطق پرداخت کننده ذکات کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600

0 28,350 0 13,500 اعتبارات موضوع حق التحریر طالق- موضوع تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه (50% سهم سازمان بهزیستی کشور، 50% سهم
کمیته امداد امام خمینی (ره)) کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک 129600

0 162,000 0 180,000 جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران- موضوع یک درصد عوارض قیمت بلیط هواپیما و کشتی جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران 131000

0 194,400 0 54,000 اعتبارات موضوع یک درصد عوارض واردات کاال و خدمات مناطق آزاد- موضوع بند (الف) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه(70% سهم 
کمیته امداد امام خمینی(ره)ـ 30% سهم سازمان بهزیستی کشور) سازمان بهزیستی کشور 131500

0 80,000 0 88,830 سازمان بهزیستی کشور - وجوه اداره شده براي تامین سهم آورده مددجویان و کمک به سرمایه در گردش صندوق و فرصت هاي شغلی 
معلوالن ( از محل فروش دارایی هاي سرمایه اي)0 سازمان بهزیستی کشور 131500

0 28,350 0 13,500 اعتبارات موضوع حق التحریر طالق- موضوع تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه ششم توسعه (50% سهم سازمان بهزیستی کشور، 50% سهم
کمیته امداد امام خمینی (ره)) سازمان بهزیستی کشور 131500

1,000,000 0 1,100,000 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی -کمک به حساب 100 حضرت امام خمینی (ره)1 133700

9,000 3,000 15,000 0 تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشی و به روزآوري منابع و تجهیزات پژوهشی سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج کشاورزي 134003

0 97,200 0 108,000 اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهاي دامپزشکی و واکسن هاي طیور سازمان دامپزشکی کشور 135500

0 20,252 0 22,500
اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه هاي گازدار قندي تولید داخل و وارداتی (50درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جهت پیشگیري و درمان بیماران دیابتی، قلبی و عروقی،30 درصد سهم وزارت ورزش و جوانان براي توسعه ورزش همگانی روستایی و 20 
درصد سهم سازمان دامپزشکی براي مقابله با بیماریهاي مشترك انسان و دام)0

سازمان دامپزشکی کشور 135500

10,608 117,000 6,720 70,000 کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی هاي دامی و اجراي ماده (17) قانون نظام جامع دامپروري کشور و جزء (ب) ماده 14 قانون 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (70% سهم سازمان دامپزشکی کشور و 30% سهم موسسه تحقیقات علوم دامی)1 سازمان دامپزشکی کشور 135500

0 600,000 0 550,000 سازمان دامپزشکی کشور- موضوع درآمد ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان دامپزشکی کشور 135500
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0 55,000 0 50,000 اعتبارات موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید سازمان دامپزشکی کشور 135500

0 800,000 0 575,000 سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداري کشور- هزینه توقف بهره برداري از جنگل هاي شمال کشور سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

168,560 40,040 132,100 29,700 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور - احیاء و بازسازي عرصه منابع طبیعی موضوع ماده 17 قانون اصالح قانون معادن سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

0 90,000 0 73,000 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور- هزینه هاي اطفاء حریق جنگلها و مراتع سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

379,450 318,509 629,837 499,315 اعتبار موضوع ماده(13)قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی  سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

0 27,000 0 30,000 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور- اعتبارات موضوع خدمات الکترونیک به اشخاص بابت تطبیق نقشه ها و اعالم وضعیت اراضی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور 139000

0 24,300 0 14,400 سازمان حفاظت محیط زیست-اعتبارات موضوع  ماده (30) قانون شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 12,000 0 10,000 سازمان حفاظت محیط زیست - تقویت تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 140000

93,630 5,250 104,025 5,840 مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 52,650 0 58,500 سازمان حفاظت محیط زیست – موضوع جرایم و خسارات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 27,000 0 30,000 سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست )- اجراي قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالبهاي کشور سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 36,000 0 20,000 سازمان حفاظت محیط زیست- اجراي قانون هواي پاك سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 194,400 0 108,000 سازمان حفاظت محیط زیست- کمک به صندوق ملی محیط زیست موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها سازمان حفاظت محیط زیست 140000

20,000 20,000 0 0 اجراي ماده 21 قانون مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 140000

0 541,993 0 566,000 وزارت نیرو-اعتبارات موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون برق (دوسوم سهم وزارت نیرو و یک سوم سهم پژوهشگاه نیرو)0 وزارت نیرو 143500

400,000 0 0 0 وزارت نیرو- ایجاد زیر ساختهاي توسعه برق کشاورزي و کمک هاي فنی اعتباري براي تهیه و نصب کنتورهاي هوشمند حجمی آب وزارت نیرو 143500

300,000 0 180,675 0 پرداخت مطالبات مشاوران و پیمانکاران طرح هاي سدها و شبکه هاي آبیاري و زهکشی متوقف شده وزارت نیرو 143500
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0 266,952 0 284,000 وزارت نیرو-اعتبارات موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون برق (دوسوم سهم وزارت نیرو و یک سوم سهم پژوهشگاه نیرو)0 پژوهشگاه نیرو 143504

17,480 13,930 20,560 15,480 سازمان انرژي اتمی-خدمات پرتونگاري سازمان انرژي اتمی ایران 144000

0 30,000 0 30,000 سازمان انرژي اتمی- الزامات اجراي برنامه جامع اقدامات مشترك(برجام)0 سازمان انرژي اتمی ایران 144000

0 26,730 0 27,000 سازمان ملی استانداردایران-تایید صالحیت آزمایشگاه ها ،موسسات و شرکت هاي بازرسی سازمان ملی استاندارد 146000

268,380 1,304,730 153,472 1,225,000 سازمان ملی استاندارد ایران -کنترل بازار ، نظارت و توسعه استانداردسازي و تقویت زیر ساخت هاي آزمایشگاه هاي مرجع سازمان ملی استاندارد 146000

3,800,000 4,000,000 2,850,000 10,150,000 اعتبارمشوقها و زیرساخت هاي صادرات غیرنفتی و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیالت واحدهاي تولیدي با اولویت تولیدات صادراتی و 
افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات، 10000 میلیارد ریال از افزایش از محل یک واحد درصد افزایش تعرفه واردات) سازمان توسعه  تجارت ایران 147100

0 150,040 0 45,150 اعتبار موضوع درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش کاال سازمان توسعه  تجارت ایران 147100

6,948,730 900,000 7,618,730 1,000,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه متوازن منطقه اي زیر ساخت هاي  شبکه ملی اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

1,600,000 1,180,000 1,650,000 200,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه متوازن خدمات زیر بنایی ارتباطات و فناوري اطالعات در مناطق محروم ، روستائی و کمتر 
توسعه یافته و شهرهاي زیر 10 هزار نفر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

930,000 0 1,000,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - اجراي وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

4,800,000 1,090,000 5,000,000 1,130,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه فناوري هاي نوین بخش ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

1,850,000 500,000 1,900,000 650,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زیر ساخت هاي ارائه خدمات پایه و نوین پستی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

1,000,000 0 1,100,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زیرساختهاي اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی و داخلی بخش ارتباطات و فناوري 
اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

750,000 0 800,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات -ارتقاء توانمندي فنی-تجهیزاتی دفاترارتباطات و فناوري اطالعات روستایی در استانهاي کشور وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

4,500,000 200,000 5,500,000 200,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه زیر ساختها و خدمات کاربردي ارتباطی و پایه فضایی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

2,200,000 240,000 2,200,000 270,000 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - ایجاد و توسعه زیرساختهاي خدمات دولت هوشمند و تولید محتواي بومی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000
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4,500,000 0 4,650,000 0 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات - توسعه و تکمیل زیرساخت هاي مدیریتی منابع بخش ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 149000

0 700,000 0 500,000 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع حق السهم سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 149100

0 115,840 0 126,000 سازمان فضایی ایران -  هزینه فعالیت هاي فضایی سازمان فضایی ایران 149200

164,250 0 164,250 0 سازمان فضایی ایران- توسعه فناوري و کاربردهاي فضایی سازمان فضایی ایران 149200

180,000 0 200,000 0 کمک به تامین آب عشایر کشور جهت مبارزه با خشکسالی سازمان امور عشایري 149600

0 24,300 0 22,500 سازمان امور عشایري- افزایش سهم دولت در صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي عشایري سازمان امور عشایري 149600

0 330,000 0 365,000 صندوق بیمه محصوالت کشاورزي - پرداخت سهم دولت در پوشش بیمه محصوالت کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 151000

317,050 390,000 574,500 600,000 ارتقاي ضریب خوداتکایی در تولید محصوالت راهبردي کشاورزي و توسعه کشت  چغندر قند وزارت جهاد کشاورزي 151000

50,000 88,200 0 40,200 وزارت جهاد کشاورزي-سیاستگذاري،تحقیق،پژوهش و فعالیت هاي اصالح نژادي مرغ الین وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 32,850 0 36,500 پوشش بیمه اجباري کلیه دام ها در مقابل بیماري هاي مشترك و واگیر- موضوع بند (ث ـ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزي 151000

700,000 0 800,000 0 حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیب دار وزارت جهاد کشاورزي 151000

1,632 18,000 0 0 کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی هاي دامی و اجراي ماده (17) قانون نظام جامع دامپروري کشور و جزء (ب) ماده 14 قانون 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (70% سهم سازمان دامپزشکی کشور و 30% سهم وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 220,000 0 250,000 ساماندهی وضعیت تولید، فرآوري، بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور وزارت جهاد کشاورزي 151000

300,000 0 0 0 وزارت جهاد کشاورزي- کمکهاي فنی اعتباري و حمایت از افزایش بهره وري و توسعه زیر ساختهاي تولید برنج در استانهاي گیالن و 
مازندران و کشتهاي چایگزین در سایر استانهاي کشور وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 270,000 0 300,000 افزایش سرمایه صندوق هاي غیر دولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 151000

0 500,000 0 450,000 وزارت جهاد کشاورزي-سرمایه اولیه صندوقهاي حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 151000
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0 25,560 0 26,820 وزارت جهاد کشاورزي-موضوع درآمدهاي واحدهاي اصالح نژاد دام و طیور وزارت جهاد کشاورزي 151000

4,080 45,000 2,880 30,000 کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمی هاي دامی و اجراي ماده (17) قانون نظام جامع دامپروري کشور و جزء (ب) ماده 14 قانون 
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی (70% سهم سازمان دامپزشکی کشور و 30% سهم موسسه تحقیقات علوم دامی)1 موسسه تحقیقات علوم دامی 151006

74,220 82,480 76,400 80,190 سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمدحاصل از  اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزي سازمان حفظ نباتات کشور 151011

22,810 20,271 26,243 20,805 اعتبار موضوع ماده(13)قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی  سازمان امور اراضی 151019

76,500 27,000 90,000 30,000 سازمان امور اراضی - اعتبارات موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور سازمان امور اراضی 151019

107,530 378,320 128,326 428,130 اعتبار موضوع ماده (5)قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و هزینه هاي سند دارکردن اراضی کشاورزي سازمان امور اراضی 151019

8,760 31,090 12,240 41,020 سازمان شیالت ایران - مرمت و نگهداري مراکز بازسازي ذخایر آبزیان و بنادر صیادي سازمان شیالت ایران 151200

131,400 20,000 131,400 10,000 پرورش ماهی در قفس سازمان شیالت ایران 151200

0 78,000 0 86,500 سازمان شیالت ایران- ایفاي تعهدات موضوع تبصره(3)ماده واحده قانون سازمان سازمان شیالت ایران 151200

0 9,000 0 10,000 سازمان شیالت ایران-اعتبارات موضوع جرایم و فروش صیدآالت و ادوات صیادي سازمان شیالت ایران 151200

0 131,400 0 146,000 اعتبار موضوع حق بیمه زنان خانه دار متاهل با اولویت زنان سرپرست خانوار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر 152003

50,000 0 54,750 0 اعمال حاکمیت کنترل کیفی پروژه هاي عمرانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك وزارت راه و شهرسازي 153000

124,160 0 139,114 0 اعتبار موضوع ماده (5)قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و هزینه هاي سند دارکردن اراضی کشاورزي وزارت راه و شهرسازي 153000

20,000 5,000 0 2,500 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- تقویت بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

153,000 18,000 288,000 32,000 اعتبارات موضوع ماده 78 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تکمیل و نگهداري فضاهاي ورزشی 
کارگري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

0 105,120 0 116,800 بیمه قالی بافان و تولید کنندگان صنایع دستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000
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144,160 369,000 169,600 410,000 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- اجراي برنامه هاي تنظیم روابط کار ، اشتغال، خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروي کار و تکمیل اماکن 
ورزشی نیمه تمام کارگري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 154000

0 64,800 0 72,000 وزارت صنعت معدن و تجارت- ایفاي وظایف حاکمیتی در حوزه دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

0 500,000 0 0 جبران بخشی از هزینه هاي انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار از محل درآمد حاصل از جرایم سازمان تعزیرات حکومتی به نسبت 
مساوي میان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

0 150,040 0 45,150 اعتبار موضوع درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش کاال وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

0 48,570 0 42,300 اعتبار موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفی  ( سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت،معدن و 
تجارت به نسبت یک سوم)0 وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

8,050,000 1,390,000 6,800,000 1,200,000

وزارت صنعت،معدن و تجارت-اعتبار موضوع تکمیل نقشه هاي پایه زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت هاي معدنی 
کشور، تکمیل زیربناها و زیرساخت هاي مورد نیاز براي معادن و صنایع معدنی، اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن، اجراي تبصره (6)
ماده (12) قانون اصالح قانون معادن، تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی داراي ارزش افزوده باال، اجراي طرح هاي تملک دارایی هاي 
سرمایه اي مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستند سازي، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده (35) قانون 

نظام مهندسی معدن، اعطاي تسهیالت به بخش غیر دولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، حمایت از فعالیتهاي 
صندوق بیمه فعالیت هاي معدنی، اجراي طرح هاي اکتشافی و پژوهشی و کاربردي زیست محیطی، ایجاد زیرساخت هاي معدنی و وصول 

حقوق دولتی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت 155000

270,000 0 300,000 0 کمک به طرح هاي تاسیسات فاضالب شهري اولویت دار با مشارکت بخش خصوصی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مادر تخصصی 216500

356,000 0 356,000 0 زیرساختهاي شهرك هاي صنعتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 
ایران 257000

2,380,000 0 4,800,000 0 وزارت راه و شهرسازي– توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی  شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران 280500

272,000 0 800,000 0 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل 10% ارزش گمرکی(60% سازمان شهرداریها و 40% سازمان راهداري) سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

150,093 459,545 235,872 366,444 موضوع  حق بیمه شخص ثالث  شرکتهاي بیمه اي بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات (63% نیروي انتظامی و 27% سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 10%  اورژانس). سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

2,380,000 0 4,800,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - نگهداري راه ها سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

3,146,130 0 2,776,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400
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15,540 0 16,000 0 وزارت راه و شهرسازي - سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي- اجراي قانون اجازه واگذاري حق دریافت آزاد راه هاي تهران - کرج و 
کرج - قزوین سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

100,000 0 256,000 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - موضوع اخذ عوارض وسائط نقلیه وارداتی جهت نگهداري و ایمن سازي راه هاي شریانی کشور سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

71,050 0 71,760 0 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي - اجراي قانون ایمنی راهها و راه آهن و اجراي بند(5)ماده(18)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 282400

0 19,800 0 15,000 توسعه فرهنگ کتابخوانی- موضوع بند (ث) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه شرکت سهامی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 284000

136,000 0 160,000 0 شرکت  عمران شهرهاي جدید- اجراي تبصره ذیل ماده (5) قانون ایجاد شهرهاي جدید (جمعی - خرجی)0 شرکت سهامی عمران شهرهاي جدید، مادر تخصصی 285100

1,000,000 0 1,000,000 0 بهسازي بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها و کالن شهرهاي مذهبی  شرکت بازآفرینی شهري ایران 286650

300,000 0 300,000 0 نوسازي بافت فرسوده موضوع بند (ت)ماده  (61) قانون برنامه ششم توسعه شرکت بازآفرینی شهري ایران 286650

0 2,200,000 0 1,600,000 کمک زیان شرکتهاي آب و فاضالب روستایی استان

38,250 36,900 45,000 41,000 اعتبارات بازارچه هاي مرزي- توزیع بصورت استانی استان

4,986,670 0 4,400,000 0 اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به شهرداریها و  دهیاري هاي کشور استان

95,775,150 83,263,935 95,871,659 89,745,185 جع کل
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