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دارد

سازمان چاي كشور - 151012

با اتكال به خداوند بزرگ و با اتكاء بر همكاري و اهتمام تمام دستگاه هاي اجرايي اليحه بودجه سال 1399 در موعد مقرر تنظيم و تقديم مجلس

شوراي اسالمي گرديد و پس از تصويب، در تاريخ 1398/12/29 به استناد ابالغيه شماره 166249  رئيس محترم  جمهور به اين سازمان ابالغ

شد.

بر اين اساس به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه، منابع و مصارف (اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي) آن دستگاه در سال

1399 متضمن لزوم و رعايت موارد زير ابالغ مي گردد:

  1- در سقف تخصيص اعتبارات ابالغي و با رعايت قوانين و مقررات ، تمام امكانات براي تحقق جهش توليد  بكار گرفته شود.

  2- الزم است حداكثر صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي صورت گيرد و فرآيندهاي غيرضرور حذف و از انجام تعهدات مازاد بر تكاليف قانوني

اجتناب گردد.

  3- با رعايت قوانين و مقررات برون سپاري فعاليت ها ، مشاركت عمومي – خصوصي و توسعه دولت الكترونيك در اولويت قرار گيرد.

  4- از خريد كاالهاي خارجي كه مشابه ايراني دارند به ويژه كاالهاي مصرفي اجتناب شود.

  5- از منابع در اختيار با رعايت قوانين و مقررات ، حداكثر استفاده براي حمايت از توليد كاالي ايراني و ايجاد اشتغال و توسعه صادرات و تحقق

پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بعمل آيد.

  6- اتمام طرح هاي نيمه تمام و ايفاي تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور محترم در اولويت قرار گيرد.

  7- در اين ابالغ كسورات قانوني از جمله تكاليف موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و

همچنين كسر سهم منابع براي توسعه مشاركت عمومي -خصوصي و تسهيل روند واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع بند

(1) تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 كل كشور اعمال شده است.

به استناد بند (د) ماده 28 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعتبارات اين ابالغيه در حدود وصولي منابع و تا

سقف ابالغ تخصيص اعتبار قابل تعهد، پرداخت و هزينه خواهد بود.

محمد باقر نوبخت



شماره: 12004خالصه بودجه سال 1399 دستگاه

تاريخ: 1399/01/20

ارقام به ميليون ريال

سازمان چاي كشور

شماره طبقه

بندي دستگاه
عنوان دستگاه اجرایی

اختصاصیمتفرقهعمومی
سرمایه اي

پیوست 1
جمعاختصاصیمتفرقه

جمع كل

تملک دارائی هاي سرمایه ايهزینه اي

جمع

127,800 126,1000 0 1,700 126,100001,700سازمان چاي كشور151012



63050

شماره: 12004اعتبارات هزینه اي دستگاه اجرایی در سال1399

تاریخ: 1399/01/20

ارقام به میلیون ریال

سازمان چاي كشور

جمع هزینه اختصاصی متفرقه هزینه عمومی عنوان برنامه/خروجی كد برنامه

37,830 0 0 بازاريابي چاي داخلي 130501700037,830

37,830 0 0 بازاريابي و تنظيم بازار چاي و تكميل زنجيره ارزش 130501700137,830

75,660 0 0 ساماندهي و بهبود توليد و فرآوري برگ سبز چاي 130506000075,660

11,349 0 0 ارزيابي كيفي و ارائه خدمات آزمايشگاهي (حسي) و نظارت بر فرآوري توليد چاي خشك در كارخانجات 130506000311,349

30,264 0 0 ارائه خدمات بهزراعي باغات چاي 130506000430,264

3,783 0 0 صدور دفترچه چايكاران و ارائه معرفي نامه پرداخت تسهيالت كم بهره و يارانهاي خريد برگ سبز چاي 13050600053,783

3,783 0 0 صدور تأييديه احداث كارخانجات چاي 13050600063,783

26,481 0 0 خريد تضميني برگ سبز چاي 130506000726,481

12,610 0 0 برنامه آموزش هاي مهارتي درحوزه بازرگاني 180206100012,610

12,610 0 0 افزايش مهارت و توانمندسازي ذينفعان در حوزه چاي 180206100312,610

126,100جمع 0 0 126,100



شماره: 12004اعتبار طرحهاي تملک داریی هاي سرمایه اي در سال 1399

تاریخ: 1399/01/20

ارقام به میلیون ریال

سازمان چاي كشور

ابالغی 1399 سال اتمام سال شروع عنوان شماره طبقه بندي

1,700 0 1390 تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و ماشينآالت 1305060001

1,700جمع


