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  : از لحاظ در آمد عمومي 
عملكـرد  .  ميليارد ريال بوده  اسـت        10861 معادل     1389درآمد عمومي مصوب، در ابتداي سال       

 ميليارد ريال است كه در مقايسه با در آمـد مـصوب ،              12680دل   معا 1389در آمد عمومي استان در سال       

  .  ميليارد ريال بوده است 1819مازاد در آمد استان معادل 

  

  :از لحاظ در آمد اختصاصي 
   ميليـارد ريـال بـوده كـه        95/385 در مجمـوع معـادل       1389در آمد اختصاصي مصوب در سال       

 ميليارد ريال مربوط بـه سـازمان آمـوزش و پـرورش             4/380 ميليارد ريال آن مربوط به استانداري،          2/3 

  . ميليارد ريال مربوط به سازمان بهزيستي مي باشد35/2استان و 

 ميليارد ريال بوده است كـه       7/108 در مجموع    1389عملكرد در آمد اختصاصي استان طي سال        

  .  درصد تحقق داشته است 2/28نسبت به در آمد مصوب 

  )درصد( رشد عملكرد نسبت به مصوب         )درصد ( سهم      عمومي توزيع در آمد 

   +17       1/93          در آمدهاي مالياتي 

   +2/4        1/0        در آمد حاصل از مالكيت دولت 

   +35        0/4        درآمد فروش كاال و خدمات 

  - 8/43        6/2        در آمد حاصل از جرائم و خسارات 

  +177        2/0         در آمدهاي متفرقه 

  0        0      در آمد حاصل واگذاري دارايي سرمايه اي 
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  : اعتبارات عمراني 
 ميليـارد ريـال   4109 در مجمـوع  1389اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان در سـال            

 ميليـارد   170با توجه بـه جابجـايي       (  ميليارد ريال آن ازمحل اعتبارات مصوب ابتداي سال          2051بوده كه   

 ميليارد ريال   883 استاني شده    – ميليارد ريال و ملي      1175و از محل رديفها     ) عمراني به هزينه اي   ريال از   

 –اعتبـار ملـي      و در % 78، در اعتبـار رديفهـاي متفرقـه         % 100نقدينگي در اعتبارات استاني     . بوده است   

  .  درصد بوده است 2/86درصد و در كل نقدينگي % 65استاني شده  

 4109 رديف بودجه اعتباري عمراني به استان ابالغ شده است كه بـالغ بـر   31مجموع  در 1389در سال   

  .ميليارد ريال مي باشد

  از لحاظ تعداد پروژه هاي عمراني استاني 
  پروژه در استان وجود دارد ، الزم به ذكر است كه برآورد تكميل پروژه هاي استان                  4726بالغ بر     

  . رد ريال است  ميليا45000 بالغ بر 1389در سال 

  :از لحاظ اعتبارات هزينه اي 
 ميليـارد ريـال اعتبـار       789در ابتداي سال مبلغ     

ميليارد ريال براي ساير    1043براي حقوق و مبلغ     

كـل اعتبـار    . اعتبارات در قانون منظور شده بـود      

 1832 در ابتـداي سـال       1389هزينه اي  سـال      

در پايـان سـال اعتبـار       .  ميليارد ريال بوده است     

بخش سـاير   .  ميليارد ريال رسيده است      802ال  به     درصد نسبت به مصوب ابتداي س      8/1حقوق با رشد      

  . ميليارد ريال افزايش يافته است1272 درصد به 9/21اعتبارات با رشد 

 ميليارد ريـال بـوده اسـت كـه در           2075بنابر اين كل  عملكرد اعتبارات هزينه اي استان معادل             

ص و نقـدينگي اعتبـارات      تخـصي .  درصد رشد داشته اسـت       3/13مجموع نسبت به مصوب ابتداي سال         

در اين ارتباط كليه پرداختي هاي پرسنلي انجـام شـده و            .  صد درصد بوده است    1389هزينه اي در سال     

  . استان بدون تعهدات پرسنلي سال جديد را شروع خواهد كرد

اسـتان  تخصيص و نقدينگي اعتبـارات هزينـه اي         

 كليه   و  صد درصد بوده است    1389در سال   اصفهان  

 اسـتان   در نتيجه پرداختي هاي پرسنلي انجام شده      

  . كردآغاز را بدون تعهدات پرسنلي 1390سال 
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  :تركيب بودجه هزينه اي استان شامل 

   درصد اعتبار هزينه هاي پرسنلي  91 

  .استنه ها  درصد اعتبار ساير هزي9

 نفر در استان بوده است و تعداد افزايش نيـروي انـساني             590 تعداد بازنشستگان بالغ بر      1389در سال   

  .  نفر مي باشد190بالغ بر 

 ميليارد ريال اعتبار از محل رديفهاي متفرقه از جملـه مبلـغ             720در بخش ساير اعتبارات هزينه اي  مبلغ         

بـا  ) ارتقاء شاخص هـاي فرهنگـي كـشور         ) (550000(رديف  ) 56( ء ميليارد ريال از محل اعتبار جز      600

قانون تنظيم بـا تخـصيص صـد درصـد          ) 10( ميليارد ريال از محل ماده       120 درصد و مبلغ     30تخصيص  

   . وجود داشته است

 ميليارد ريال اعتبار به استان به صورتهاي مختلـف ابـالغ شـده              170در زمينه اعتبارات مازاد استاني مبلغ       

 درصد بوده است و نسبت به كل اعتبارات مازاد پيش بينـي             7/9 كه نسبت آن به مازاد در آمد معادل          است

  .  درصد به استان اختصاص يافته است 3/4)   ميليارد ريال 3880( شده در قانون بودجه 

  

  1389وضعيت درآمدهاي استاني استان اصفهان در سال 
  )درصد/ميليون ريال(

  1389 ماهه 12مازاد   درصد وصولي به مصوب   ماهه12لكرد عم  1389مصوب   عنوان
  1754670  116,2  12616109  10861439 كل درآمدهاي استاني
  11800966  116,7  11800966  10109113  درآمدهاي مالياتي
  815143  108,3  815143  752326  ساير درآمدها

 


