
14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
میلیارد ریالمبالغ به هزار   

 مبلغ  عنوان ردیف  مبلغ  عنوان ردیف 

 98.6 های نفتی فروش داخلی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده  1 774 های نفتیدریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده  1

 216.6 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی  2 2,602 های نفتی  دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده 2

 315.2 مجموع خزانه داری کشور  851 دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده  3

4 
های نفتی ایران )در راستای توزیع با کارت الکترونیک و  فرآورده جی شرکت ملی پاالیش و پخش  پی صادرات ال 

 سامانه سدف( 
 200 های تولید، انتقال، توزیع و فروش گازطبیعیهزینه 3 70

 95 های نفتی  ای فرآورده هزینه حمل و نقل جاده  4 260 فروش داخلی و صادرات اتان،ال پی جی و گوگرد ـ شرکت گاز  5

6 

ها و صنایع پایین دستی پاالیشگاهی و مجتمع های  منابع حاصل از اصالح نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه 

درصد  40احیای فوالد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل  

 ها صد  نرخ خوراک گاز پتروشیمی در 10ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان  خوراک گاز پتروشیمی 

 133.04 های نفتی سازی و پخش فرآورده های انتقال، ذخیره هزینه 5 944

 3.7 اجرای طرح ایمن سازی و هو شمندسازی جایگاههای سی ان جی  6 606 های نفتی صادراتی منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده  7

 7 258 هاها و پاالیشگاهپتروشیمی معوقات و مطالبات سنواتی از  8
های سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پاالیشگاهها  از محل فروش داخلی و صادراتی  فرآورده 

 نفتی
329 

  

 760.74 هزینه شرکت ها 

8 

(  12آوری گازهای همراه و مشعل)موضوع ماده ) گازرسانی، جمع سازی مصرف انرژی، های بهینه تعهدات دولت در بازپرداخت طرح 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( قانون رفع موانع تولید رقابت 
120 

قانون اصالح الگوی    61قانون رفع موانع تولید و ماده  12های تجدید پذیر )ماده جویی شده در نیروگاهتعهدات سوخت صرفه 

 مصرف  
30 

 95 های نفتی )با نرخ محاسباتی مالیات صفر( حمایت از طرحهای توسعه، نگهداشت و حفظ ظرفیت تولید، انتقال و پخش فرآورده 

 245 بخش انرژی * حمایت از تولید در 

 0.6 های آب، برق و گاز مصرفی  اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه  9

 20 ایجاد جایگاههای عرضه گاز مایع و استاندارد سازی خودروها به شرکت ملی پاالیش و پخش  10

 260 طرحهای جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران  *   1--10

 280.6 سایر 

 1,601.54 جمع پرداختی های )الف( 

 738 یارانه نقدی و معیشتی  11

12 

 (  38,775( و سازمان بهزیستی ) 88,825کاهش فقر مطلق خانوارها تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( ) 

427.8 

اورژانس  ( 60,295و سایر خدمات حمایتی مددجویان ) ( 58,205ها) پرداخت مستمری و پشت نوبتی  – سازمان بهزیستی کشور 

 ( 4000اجتماعی ) 

 (  47,500( و سایر خدمات حمایتی مددجویان ) 93,000ها ) پرداخت مستمری و پشت نوبتی   – کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 ( 5,500بهزیستی )  (، یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول به باالی 28,700اجرای حمایت از معلولین ) 

 میلیارد ریال( 1500میلیارد ریال( و سازمان بهزیستی کشور) 1500خمینی)ره() ها توسط کمیته امداد امام کمک به زیارت اولی 

13 

(،  207,303، سازمان بیمه سالمت ایران ) (50000( ) 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 46ماده ) 

جویی ( ، هیأت امنا صرفه 15,614(، یارانه دارو و شیرخشک ) 12,508پزشک خانواده )   –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

خ  (کاهش نر1430(، کمک به مجمع خیرین سالمت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک ) 500ارزی در معالجه بیماران ) 

321 
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( بیمه کامل درمان ناباروری برای  18,529داروهای ساخته شده مواد اولیه دارو، واکسن و شیرخشک، کیت و کیسه خون مصرفی ) 

 ( 2000(، سازمان انتقال خون ) 7500( افزایش، تجهیز مراکز ناباروری ) 5616بیمه پایه ) 

 20 هماهنگی شورای نهادهای حوزه علمیه های علمیه )معیشت و بیمه( با کمک به مرکز خدمات حوزه 14

 45 ( 24_1آموزش و پرورش برابر با جدول )  15

16 

حق بیمه سهم دولت اقشار خاص )از جمله رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری قالیبافان ،    - سازمان تامین اجتماعی

خانوار و بدسرپرست راهنمایان گردشگردی و صیادان شمال و  زنبورداران و شاغالن صنایع دستی شناسه دار و زنان سرپرست  

%حق    2جنوب و باربران و خادمین مساجد، موسسه دعبل خزائی )بیمه مداحان( ، موسسه برگ سبز هنرمندان )بیمه هنرمندان( و  

 بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته( 

30 

 710 یارانه نان التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و بهما  17

18 

 1610 بند )ص( تبصره یک  ( 1مابه التفاوت نرخ ارز کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی موضوع جز ) 

های جانبازان و معلوالن قطع نخاع  ( هزینه 5000(، بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران) 60000بیمه سالمت افراد باقی مانده جامعه) 

 (5000 ) 
70 

 50 (( 50000سازمان بیمه سالمت )صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العالج ) 

19 
یارانه نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط و تولید محصول سالم و بهداشتی و  

 محصوالت کشاورزی)گیاهی( و سموم شیمیایی زا، رصد، پایش و کنترل مبارزه تلفیقی، بیولوژیک با عوامل خسارت 
40 

 10 یارانه کتب درسی   – ریزی آموزش سازمان پژوهشی و برنامه  20

 10 ها   ( قانون هدفمند کردن یارانه 11( تا ) 8اجرای سایر مواد )  21

22 
کمک به   - ( 3( و زعفران ) 3) (( خرید تضمینی چای 2صندوق چای )برای به زراعی و افزایش بهره وری و کیفیت تولید چای) 

 ( 1افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری کشور ) 
9 

23 
)ره()  خمینی  امام  امداد  کمیته  محرومین  مسکن  )   25تأمین  بهزیستی  سازمان  و  ریال(  میلیارد  و    15هزار  ریال(  میلیارد  هزار 

 هزار میلیارد ریال( 10رزمندگان معسرین بسیجی) 
50 

24 
خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی و تامین و خرید برق جزایر جنوب کشور و مدیریت  

 ( 10،000پسماند و تصفیه فاضالب استانهای شمالی ) 
36 

25 
شهرستان( محروم)سهم هر شهرستان  31میلیارد ریال برای    31000( و احکام مربوطه و  24_4محرومیت زدایی برابر جدول )جدول) 

 میلیارد ریال(  1000
221 

 100 (( 18حمایت از تولید و اشتغال )جدول تبصره )  26

 60 ( 24_3های اجتماعی برابر جدول ) مقابله با آسیب  27

 66 ( 24_2فعالیت های فرهنگی برابر جدول )  28

 20 ( 15.000( و هالل احمر ) 5000اورژانس )آمبوالنس و... () تامین تجهیزات سازمان  29

30 
( و طرح حکمت برابر  10000های نیروهای مسلح و تجهیزات ناجا) کسری خوراک و پوشاک مناطق عملیاتی، سوخت ماموریت 

 ( 24_5جدول ) 
60 

31 
(  که به تشخیص وزیر علوم  7000و مراکز رشد)  فناوری های علم و  ها با اولویت مناطق کم برخوردار و محروم و پارک دانشگاه 

 ( 2000دانشگاه پیام نور )   - ( 500بنیاد ملی نخبگان )  - کمک به آنها ضرورت دارد
23.2 
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32 
، خوراک و پوشاک و بهداشت و  ( 3500(،  طرح شهید مهدی نوروزی) 2000، سازمان تعزیرات حکومتی) (3،000شورای حل اختالف ) 

 ( 5000( و  دادگستری )کمک به محکومین دیه از بیت المال( ) 5000زندانیان ) درمان 
18.5 

33 

های جاری باغ موزه های دفاع مقدس  (،  تکمیل و کمک به هزینه 5000ای ) متفرقه : حمایت از حمل و نقل ریلی برون شهری و حومه 

تحقیقات ـ مناطق ویژه مبتنی بر فناوری برتر و مناطق ویژه علم و فناوری  ،  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم و  (  3000) 

، جهاد دانشگاهی بابت ایجاد و تجهیز مراکز درمان سرطان و  (700، اجرای نظام مدیریت مالی یکپارچه )اف ام آی اس( ) (3000) 

 ( 2000ناباروری ) 

13.7 

33-1 
ای سازمان انرژی اتمی ایران  (، پژوهشکده علوم و فنون هسته500فنون انرژی ) (،  پژوهشکده علوم و  1300سازمان انرژی اتمی ) 

 ( 1400مرجعیت علمی )  - (، وزارت علوم 1000) 
4.2 

 4,763.40 جمع پرداختی های  )ب( و )ج( 

 6,364.94 جمع کل پرداختی ها  6,364.94 جمع کل 

 

عضو ناظر 3و با حضور    ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورو عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی و نفت  معاون اول رییس جمهور  ای به ریاست  گذاری موضوع این ردیف پیش از تصویب در شورای اقتصاد در کمیتههای سرمایه طرح*  

 . شودمیتصویب مجلس شورای اسالمی  و محاسبات انرژی و برنامه و بودجه اقتصاد، هایاز کمیسیون

 گردد.هزینه می استانداری – "های زیارتی مشهدزیر ساخت "با ایجاد یک ردیف تحت عنوان منابع مذکور ** 

 .شودشده از محل فروش سوخت برداشت می  های یاد توسط جایگاه رمحاسبه نشده و مبلغ مذکوهای عرضه فرآوردههای نفتی و سی ان جی در منابع و مصارف جدول فوق  معادل حق العمل جایگاه -1

صادراتی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای  های    ها قابل پرداخت است و هزینه حمل فرآورده  های نفتی از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه رآرورده ، ذخیره سازی و توزیع  فهزینه حمل و نقل  -2 

  .نفتی به حساب پاالیشگاه منظور میشود

 .های دولتی و خصوصی هزینه نماید های بیع متقابل نیروگاه ها در منابع این جدول محاسبه نگردیده و وزارت نیرو مجاز است خالص مبالغ مذکور را بابت بازپرداخت طرح بهای سوخت نیروگاه -3

این  های  جایی ردیف شود از محل جابهداده می   های جدول مذکور( اجازه در صورت عدم تکافوی منابع )دریافتی  پرداخت نماید.  ( %100کامل )  طوررا به(  25)   و  ( 18)  (،17)  ( ،16)  (،14(، )13)  (،12(، )11های )ردیف منابع    مکلف استدولت  -4

 . نمایدتامین  کسری منابع مذکور را ،جدول

 (  جدول منابع این تبصره اقدام نماید. 6( کسر و نسبت به تعدیل قیمت خوراک بند )10( تا )1ای )های هزینهیکصد و هفتاد هزار میلیارد ریال از ردیف  حداقلشود به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دولت اجازه داده می به  -5


