
14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 

 

 بودجه نیروهای مسلح  - 24_5جدول 

 مبلغ عنوان  ردیف 

 27500  مناطق عملیاتی خوراک و پوشاک سربازان ۱

 8000 ((۱،000و حوزه ها و پایگاه های بسیج )( ۳،000(، نهاجا)4000سوخت نیروهای مسلح )ناجا)تامین کمک به  2

 ۱0000 تجهیزات ناجا ۳

 ۱۳000 نیروهای مسلحطرح حکمت   4

 ۱500 مین زدایی 5

 60,000 مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 

 های اجتماعی  بودجه مقابله با آسیب  - 24_3جدول 

 مبلغ عنوان  ردیف 

۱ 

طرح توسوهه و تحو  اجمماع نشوین و مناطق حاد بحرانی و های اجمماعی محالت حاشویهکاهش آسوی سوازمان امور اجمماعی )  -وزارت کشوور

(، کودکان  ۱0000دسوازی زنان سورپرسوت خانوار)ن(، توانم7000اعمیاد)کاهش (،  ۳000طالق)کاهش  (،  20000)محله کم برخوردار کشوور   2020محور  

 ((۱000(، توسهه اجمماعی)۳000آموزی)های حوزه دانشجویی و دانشآسی کاهش (،  2000مفاسد اخالقی)کاهش (،  2000کار)

48,000 

2 

(، حمایت و توانمندسوازی ۳000بهزیسومی)حمایت و توانمندسوازی زنان سورپرسوت خانوار دارای درزند مهلو  یا همسور مهلو  در خانواده)سوازمان  

(، کموک هزینوه ورود بوه زنودگی مسوومنوا درزنودان تحوت ۳000برای جلوگیری از ورود بوه ررخوه آسوویو )زنوان و دخمران در مهر  آسوویو   

 (۳000سرپرسمی)

9,000 

 ۱,000 های اجمماعیاطالعات ایرانیان و تهیه برنامه عملیاتی منابله با دنر و مطالهات آسی  عتوسهه پایگاه جام -وزارت تهاون، کار و رداه اجمماعی   ۳

 2,000 سماد دیه 4

 60,000 مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 

 محرومیت زدایی  -  24_4جدول 

 نهایی عنوان  ردیف 

 20,000 سازمان بازآدرینی شهری ایران   –وزارت راه و شهرسازی  -سکونمگاه های غیر رسمی و نناط حاشیه نشین )طرح ملی(  ۱

 ۳6,000 ( ۱2000های عشایری و ماشین آالت راه سازی توسط سازمان امور عشایر)راه –آالت، )طرح ملی( وزارت راه و شهرسازی و تجهیزات و ماشین  های روسماییراه 2

 ۳9,000 ( 500های درهنگی، آموزشی و بهداشمی عشایر و سند نگاری میراث مادی و مهنوی عشایر توسط سازمان امور عشایر )( و برنامه 5000آبرسانی عشایری ) –آبرسانی روسمایی، وزارت نیرو  ۳

 25,000 ردع تنش آبی در شهرهای کورک و وزارت نیرو 4

 ۱5,000 وزارت جهاد کشاورزی  آبخیزداری و احیای قنوات و 5

 5,000 خانه بهداشت روسمایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  6

 50,000 مدارس روسمایی و وزارت آموزش و پرورش)سازمان نوسازی مدارس(  7

8 

از   زدایی  شهرسمان    شهرسمان  ۳۱محرومیت  )هر  ویژه  )اصفهان(،اشمهارد    -(  ۱000محروم  بیابانک  )اردبیا(،خور  مغان  غربی(،  )آذربایجان  تکاب  شرقی(،  )آذربایجان  آباد  بسمان 

ج )خراسان  بخمیاری(،نهبندان  و  )رهارمحا   لردگان  )تهران(،  )بوشهر(،بهارسمان  )ایالم(،گناوه  شمالی(،اندیکا )البرز(،ملکشاهی  )خراسان  روازجرگالن  رضوی(،  )خراسان  زاوه  نوبی(، 

یگان )کرمان(،هرسین )کرمانشاه(،بهمئی )خوزسمان(،ایجرود )زنجان(، میامی )سمنان(،دلگان )سیسمان و بلورسمان(،خرامه )دارس(، آوج )قزوین(،قم )اسمان قم(،سروآباد )کردسمان(،ر

 کنار )مازندران(،خنداب )مرکزی(،بشاگرد )هرمزگان(،دامنین )همدان(،بهاباد )یزد( ن(،شفت )گیالن(،کوهدشت )لرسمان(،دریدون)کهگیلویه و بویراحمد(،گمیشان )گلسما

۳۱,000 

 22۱,000 مجموع 

 

 

   .ردیصورت گ  یشهر تی( بر اساس شاخص جمه4( و )۱) فیرد عیتوز .1

   .ردیصورت گ  ییروسما تی( بر اساس شاخص جمه6( و )5(، )۳(، )2)  فیرد عیتوز .2

   .ردیصورت گ   یآموزدانش  تی( بر اساس شاخص جمه7)  فیرد عیتوز .3

 

 

 



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 بودجه آموزش و پرورش    -  24_1ول جد

 مبلغ عنوان  ردیف 

۱ 

(، تجهیز کارگاه های پژوهش سوراها و ۳50(، مدارس شواهد و ایاارگران)2000ورزشوی)تجهیز و نگهداری سوالن های   -وزارت آموزش و پرورش) مهاونت تربیت بدنی و سوالمت  

(، تهمیر و ۱00(، پژوهشوگاه مطالهات آموزش و پرورش)500(، دارالنرآن ها)۱50(، بسویج دانش آموزی)۱00(، بسویج درهنگیان)۱50(، سوازمان دانش آموزی)800برنامه های آن)

(، بیمه اماکن آموزشوی و ورزشوی و ۱۳00(، تامین وسوایا خوابگاهی و آشوخرخانه های مدارس شوبانه روزی)800)وسوازی مدارسن-نگهداری سویسومم های گرمایشوی مدارس

(، 845(، کمک اسمانها)500ت)ا(، تکمیا مدرسه شارجه امار۱00(، اتحادیه انجمن های اسالمی)2200)و تکمیا اردوگاه های دانش آموزی (، نگهداری و تجهیزات2000پرورشوی)

(، مدرسوه ماندگار البرز تهران جهت توسوهه برگزاری کالسوهای آموزشوی علی الخکووو کنکور برای شوهرهای مرزی کشوور از طریق شوبکه های 600مدارس عشوایری)

 (40((،مدارس صدرا)۳0مجازی)

۱2565 

2 

(، ایاب و ذهاب دانش  500آموزان اسومانایی )تجهیزات و برنامه ها()(، کمک به توانبخشوی دانش  4000وزارت آموزش و پرورش) تغذیه مدارس شوبانه روزی سوراسور کشوور)

(، کیفیت بخشوی  50(، سوماد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش)6500(، توزیع شویر مدارس)۱000(، مهاونت پرورشوی)۱500آموزان روسومایی ممدارس سورویم مرکزی )

 ((۱60میلیارد ریا () 5(، توسهه اقامه نماز در مدارس و تهمیق مهارف آن )هر اسمان ۱۳50ی روسمایی)مدارس ابمدایی جذب بازمانده های از تحکیا و مدارس شبانه روز

۱5060 

۳ 
(، خرید تبلت دانش آموزی برای دانش آموزان بی بضوواعت و ۳400سووازمان نوسووازی، توسووهه و تجهیز مدارس کشووور) خرید تجهیزات هنرسوومان ها و مدارس کاردانش)

 ((5900(، تکمیا پروژه های اسمخرهای نیمه تمام)۱285(، کمک به اسمانها)4000هوشمندسازی)
۱4585 

 ۱۳50 (250((، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی )50(، واحد زابا )۱050میلیارد ریا () ۳0دانشگاه درهنگیان)کمک به پردیم های اسمانی )هر پردیم  4

5 
(،سوازمان ۱00(، سوازمان پژوهش و برنامه ریزی کم  درسوی)400برنامه های المخیادها و مسوابنات سوازمان اسومهدادهای درخشوان)  -اسومهدادهای درخشوانسوازمان ملی پرورش 

 (540(،کانون پرورش دکری کودکان و نوجوانان)400ملی تهلیم و تربیت کودک)
۱440 

 45,000 مجموع 

 

 

 

 

 

 



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 

 بودجه فعالیت های فرهنگی   -  24_2جدول 

 مبلغ عنوان  ردیف 

 ۱0,000 کمک به تولید آثار داخر سیما و صدا و تنویت ساخمار دنی و زیربنایی  –سازمان صدا و سیما  ۱

 ۱,۳00 تنویت درهنگ دینی در شهرسمان ها و روسماهای محروم  –سازمان تبلیغات اسالمی  2

 900 حوزه هنری –سازمان تبلیغات اسالمی  ۳

 ۱,000 وزارت میراث درهنگی، صنایع دسمی و گردشگری 4

 ۱,000 بازسازی و مرمت بادت های درسوده تاریخی –وزارت میراث درهنگی، صنایع دسمی و گردشگری  5

 600 نهاد نمایندگی منام مهظم رهبری در دانشگاه ها  6

 ۱00 دانشگاه مهارف قم 7

 ۳00 کمک به سماد عمبات عالیات دانشگاهیان  –نهاد منام مهظم رهبری در دانشگاه ها  8

 ۱,000 صندوق اعمباری هنر  –وزارت درهنگ و ارشاد اسالمی  9

 500 حمایت از نشر کماب –مهاونت درهنگی  –وزارت درهنگ و ارشاد اسالمی  ۱0

 ۱,000 سازمان سینمایی –وزارت درهنگ و ارشاد اسالمی  ۱۱

 ۳,000 تکمیا تاالرهای مرکزی  –وزارت درهنگ و ارشاد اسالمی  ۱2

 500 خرید کماب جهت تنویت کمابخانه های روسمایی  شهرسمان های کم برخوردار  –نهاد کمابخانه های عمومی کشور  ۱۳

 ۳00 سماد احیاء امر به مهروف و نهی از منکر ۱4

 2,000 سازمان درهنگ و ارتباطات اسالمی  ۱5

 2,000 جامهه المکطفی الهالمیه ۱6

 ۱00 مجمع جهانی اها بیت )ع(  ۱7

 200 شبکه جهانی ثنلین  –مجمع جهانی اها بیت )ع(  ۱8

 400 دانشگاه اها بیت )ع(  ۱9

 ۳00 مجمع جهانی تنری  مذاه  اسالمی  20



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 بودجه فعالیت های فرهنگی   -  24_2جدول 

 مبلغ عنوان  ردیف 

 200 دانشگاه مذاه   اسالمی –مجمع جهانی تنری  مذاه  اسالمی   2۱

 ۱00 دبیر خانه شورای عالی اننالب درهنگی 22

 800 کمک به حضور در بازی های آسیایی و بازی های کشورهای اسالمی  –کمیمه ملی المخیک  2۳

 400 کمک به حضور در رویدادهای بین المللی  –کمیمه ملی پارالمخیک  24

 800 تجهیز و حفاظت از مخازن  اسناد و کمابخانه ملی  –سازمان اسناد و کمابخانه  ملی جمهوری اسالمی ایران  25

 200 سازمان حج و زیارت 26

 ۱00 نماینده ولی دنیه در حج و زیارت 27

 700 تحنینات و پژوهش های حوزوی  –ددمر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  28

 ۱,500 کارگروه ملی زیارت -نهاد ریاست جمهوری  29

 ۱۳0 مرکز آدرینش های درهنگی هنری  -سازمان بسیج  ۳0

 ۳50 روایت دمح  –سازمان بسیج  ۳۱

 ۱00 درهنگسمان هنر  ۳2

 ۱00 درهنگسمان زبان و ادب دارسی ۳۳

 ۱00 بنیاد ایران شناسی ۳4

 ۱50 مرکز رسیدگی به امور مساجد اسمان اصفهان  ۳5

 250 شمالیمرکز رسیدگی به امور مساجد اسمان خراسان رضوی، جنوبی و  ۳6

 ۱00 خبرگزاری ایسخا  –جهاد دانشگاهی  ۳7

 70 خبرگزاری ایکنا –جهاد دانشگاهی  ۳8

 50 پارک ملی علوم و دناوری های نرم و صنایع درهنگی -جهاد دانشگاهی   ۳9

 ۱50 آسمان مندس مسجد جمکران  40

 ۱50 مرکز تحنینات کامخیوتری علوم اسالمی 4۱



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 بودجه فعالیت های فرهنگی   -  24_2جدول 

 مبلغ عنوان  ردیف 

 200 دارالحدیث  –آسمان مندس حضرت عبدالهظیم حسنی )ع(  42

 ۱,000 موسسه پژوهشی درهنگی اننالب اسالمی 4۳

 500 سازمان عنیدتی سیاسی درماندهی  کا انمظامی جمهوری اسالمی ایران  44

 ۱00 سازمان عنیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران  45

 200 سازمان های وابسمهسازمان عنیدتی سیاسی وزارت دداع و  46

47 
های ب هر اسمان و طرحشورای عالی حوزه های علمیه )مرکز مدیریت حوزه های علمیه اجرای طرح امین، بینات و هجرت با توزیع به تفکیک اسمانی بر اساس تهداد طال

 مطالهاتی مورد نیاز نظام، اساتید، دضای مجازی، امور اجمماعی ( 
۱0,۱00 

 ۱,200 عالی حوزه های علمیه خراسان شورای  48

 4,000 شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران  49

 700 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 50

 ۱00 طرح والیت –موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  5۱

 ۱,200 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 52

 ۱00 رویداد شهرهای جهان اسالم 2برگزاری  –دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسالمی  5۳

 50 شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما 54

 ۱00 نگهداری مهابد اقلیت های مذهبی  –وزارت کشور  55

 ۱00 حوزه اها سنت  56

 ۱00 ایران  -کمیسیون ملی یونسکو  57

 ۱,000 سازمان اوج 58

 ۱00 بنیاد دائره المهارف اسالمی 59

 500 مرمت و بازسازی گلزارهای شهدا و همایش تکریم یاد و خاطره شهدا   –بنیاد شهید و امور ایاارگران  60

 ۳80 ددمر نمایندگی ولی دنیه در سازمان بسیج 6۱



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 بودجه فعالیت های فرهنگی   -  24_2جدول 

 مبلغ عنوان  ردیف 

 ۱00 بسیج رسانه  –سازمان بسیج مسمضهفین  62

 500 مجازیدضای  -سازمان بسیج مسمضهفین 6۳

 200 مدارس راهیان کوثر  –سازمان بسیج  64

 ۳,۱50 لیست پیوست* –کمک به ددراسیون های ورزشی   –وزارت ورزش و جوانان  65

 ۱,000 مذهبی   -کمک به موسسات درهنگی  –سازمان تبلیغات اسالمی  66

 6,۳20 کمک به سایر نهادهای دینی و درهنگی   -وزارت ارشاد  67

 66,000 مجموع 

 

برنامه و بودجه کشوور و دو نفر از های علمیه، وزارت درهنگ و ارشواد اسوالمی )دبیر( و سوازمان  ای با عضوویت شوورای عالی حوزهاعمبارات ردیف مربوط به سوایر نهادهای دینی و درهنگی )کمک به اشوخاو حنوقی غیر دولمی( توسوط کمیمه

 گردد:ریط توزیع میبین نهادهای ذی به عنوان ناظر های درهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلم شورای اسالمیاعضای کمیسیون

 گردد.این کمیمه در وزارت درهنگ و ارشاد اسالمی تشکیا می -الف

 مبادله موادنمنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع میگردد.این اعمبارات بهنوان کمک تلنی شده و پم از  -ب

اینده مجمع نماید، نمگردد. و کمیمه ممناظر در اسومان به ریاسوت نماینده ولی دنیه تشوکیا و نسوبت به توزیع منابع سوهم هر اسومان اقدام میدرصود از اعمبار دوق به صوورت اسومانی و بر اسواس شواخص جمهیت توزیع و پرداخت می 60 -ج

 نمایندگان اسمان در شورای درهنگ عمومی به عنوان ناظر در کمیمه مذکور شرکت خواهند کرد.

 باشد.مانده میدرصد باقی40سهم اسمان تهران از  -د

 

 

 

 



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 

 

 اعتبار  فدراسیون  ردیف 

 200 تکواندو  ۱

 ۱20 تیراندازی با کمان  2

 50 جانبازان و مهلوالن  ۳

 50 جودو  4

 80 میدانی دو و  5

 50 قاینرانی  6

 70 کاراته 7

 700 کشمی  8

 ۱00 آموزی های دانشورزش 9

 20 هاکی  ۱0

 70 هندبا   ۱۱

 ۱50 های بومی محلیورزش روسمایی و بازی ۱2

 50 ورزش همگانی  ۱۳

 50 های رزمی ورزش ۱4

 50 برداری وزنه ۱5

 50 ووشو ۱6

 70 تنیم خاکی  ۱7

 ۱80 ای و کشمی پهلوانیزورخانههای ورزش ۱8

 40 ژیمناسمیک ۱9

 550 دوتبا  20

 ۳0 بینایاننابینایان و کم 2۱

 40 دو هنرهای رزمی و کنگ 22

 50 والیبا  2۳



14ول منابع و مصارف تبصره اجد  

 
 مبالغ به میلیارد ریال 

 اعتبار  فدراسیون  ردیف 

 50 بسکمبا   24

 20 شنا 25

 20 سواری  دوررخه 26

 ۱00 ورزش طالب  27

 ۱00 بسیج ورزشکاران  28

 20 تنیم روی میز 29

 20 سوارکاری  ۳0

 ۳۱50 مجموع 

 


