


خالصه بودجه کشور 
1400در سال 



)میلیارد لایر(منابع و مصارف بودجھ کل کشور 

درصد 1400سال 1399سال 
تغییر

ورمنابع بودجه کل کش

571013612779209123.80جمع منابع بودجه عمومی

2887991454898957.51درامدها

10748953955470267.99واگذاري داراییهاي سرمایه اي

17472504274749144.66واگذاري داراییهاي مالی

78795795848921.64اختصاصیدرامدهاي 

649809313737699111.41جمع منابع عمومی و اختصاصی

14363264157132179.40منابع شرکتهاي دولتی

208613082945091741.17جمع کل منابع عمومی اختصاصی و شرکتها

202665342882339842.22جمع منابع بودجه کل کشور با کسر اقالم دوبار منظور شده



)میلیارد لایر(منابع و مصارف بودجھ کل کشور 

یردرصد تغی1400سال 1399سال 

مصارف کل بودجه 

571013612779209123.80جمع مصارف بودجه عمومی

43603159189163110.75هزینه ها

8798201762645100.34تملک داراییهاي سرمایه اي

4700001827400288.81تملک داراییهاي مالی

78795788478912.29جمع مصارف درامدهاي اختصاصی

75313589509218.85هزینه اي

348226339782.06سرمایه اي

649809313737699111.41جمع مصارف عمومی و اختصاصی 

14363264157132179.40مصارف شرکتهاي دولتی

208613582945091741.17جمع کل مصارف منابع عمومی اختصاصی و شرکتها

202665342882339842.22هجمع مصارف بودجه کل کشور با کسر اقالم دوبار منظور شد



)میلیارد لایر( طبقھ بندی منابع و مصارف بودجھ عمومی 

1400درصد 1400سال عنوان 
نسبت به جمع 
منابع بودجه 

عمومی 

درآمدها 

4,548,98935.60جمع 

3,252,3727125.45مالیات 

مالکیت دولت، فروش (سایر درآمدها
1,296,6172910.15) کاال، جرائم و متفرقه

هزینه ها 

--9,189,163جمع 

-5,327,04058جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی

-3,862,12342سایر فصول 

-تراز درآمد و هزینه  4,640,174--



)میلیارد لایر(بودجھ عمومی طبقھ بندی منابع و مصارف 

نسبت به جمع منابع 1400درصد 1400سال عنوان
بودجه عمومی

واگذاري داراییهاي سرمایه اي

30.95-3955470جمع
349272088.3027.33منابع فروش نفت و فراورده هاي نفتی

45275011.453.54فروش اموال منقول و غیرمنقول

100000.250.08واگذاري طرح هاي تملک دارایی

--1762645جمعتملک دارایی هاي سرمایه اي
17.16-2192825تراز دارایی هاي سرمایه اي

نسبت به جمع منابع 1400درصد 1400سال عنوان
بودجه عمومی

واگذاري داراییهاي مالی

33.45-4274749جمع
13250003110.37فروش اوراق مالی و اسالمی

25590006020.02واگذاري شرکتهاي دولتی
36200082.83برداشت از صندوق توسعه 

2874910.22سایر
--1827400جمعتملک دارایی هاي مالی

19.15-2447349تراز دارایی هاي مالی



وضعیت بودجھ استان در مقایسھ با سایر استان ھا

درصد تغییرات1400قانون1399قانون عنوان
10481017108663درآمد استان

-1671170درآمد استان ها
68331095660.34اعتبارات هزینه اي استان

14106022010056.03اعتبارات هزینه اي استان ها
94271683678.59تملک دارایی هاي سرمایه اي استان

268562561859109.21تملک دارایی هاي سرمایه اي استان ها

درصد تغییرات1400قانون 1399قانون عنوان
323735178.6استانی

4181219191.63نفت و گاز
68783621.69ارزش افزوده
2515485092.84متوازن استانی

2488480092.93متوازن ملی
82217164.63راههاي روستایی

-1397-آب روستایی و عشایري
232352381.28جرائم ماده 

-1090-افزایش استانی

ریالمیلیارد مبالغ به 

اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایھ ای استانوضعیت 



استانی در قانون بودجھ -اعتبار طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایھ ای ملی
1400

شماره طبقه ردیف
سال عنوان دستگاهعنوان طرحبندي جدید

شروع
سال 
اتمام

عملکرد 
دوران برنامه 

ز پنجم و قبل ا
آن

دوران برنامه ششم

جمع کل
عملکرد 

سال هاي 
1396
لغایت 
1398

مصوب 
1399

مصوب 
1400

پیش بینی
سالهاي بعد

نفره کاشان750احداث ندامتگاه 11201005013
ات سازمان مجري ساختمانها و تأسیس
دولتی و عمومی، شرکت مادر 

تخصصی
13871400205,584192,183104,081100,0000601,848

139814000010,00075,000085,000وزارت راه و شهرسازيیاندشتتکمیل تونل محور خوانسار به بویین و م21303016312

آبرسانی به شهرهاي خوانسار، الي بید و 31307002035
13821402163,056110,90030,00080,00080,160464,116شرکت آب و فاضالب اصفهانزرکان

ود و آبرسانی به شهرهاي نطنز ،اردستان،بادر41307002092
13871402163,917118,03070,00090,0002,208,4662,650,413شرکت آب و فاضالب اصفهانصنایع

13891402280,554172,20040,000100,00072,480665,234شرکت آب و فاضالب اصفهانآبرسانی به گلپایگان از سد کوچري51307002099

ساختمان شبکه آبیاري و زهکشی رودشت61307002247
13671402325,666020,00020,000244,000609,666انشرکت سهامی آب منطقه اي اصفهجنوبی

137914021,180,74580,07360,000150,0001,456,0662,926,884انشرکت سهامی آب منطقه اي اصفهساختمان تونل چشمه لنگان71307003026

8130700303
139114027,4802,500150,005170,495230,481انشرکت سهامی آب منطقه اي اصفهساختمان سد بلطاق8

1391140229,53537,00070,00070,000650,000856,535شرکت آب و فاضالب اصفهانایجاد تاسیسات فاضالب چادگان و رزوه91503002006

1387140294,8378,75530,00030,000580,045743,637شرکت آب و فاضالب اصفهانایجاد تاسیسات فاضالب شهر  خوراسگان101503002014



1400بودجھ استانی در قانون -اعتبار طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایھ ای ملی

شماره طبقه ردیف
سال عنوان دستگاهعنوان طرحبندي جدید

شروع
سال 
اتمام

عملکرد 
دوران برنامه
ز پنجم و قبل ا

آن

دوران برنامه ششم

جمع کل
عملکرد 

سال هاي 
1396
لغایت 
1398

مصوب 
پیش بینی 1400مصوب 1399

سالهاي بعد

یاندشت ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بوئین و م111503002049
1381140297,72070,40040,00040,000116,840364,960شرکت آب و فاضالب اصفهانو شهر افوس

13811402152,65677,75050,00083,0001,079,3421,442,748شرکت آب و فاضالب اصفهانایجاد تاسیسات فاضالب شهر خوانسار121503002077

ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهاي داران، 131503002080
13811402149,762131,56850,00050,000189,061570,391شرکت آب و فاضالب اصفهانفریدون شهر و دامنه

شقان ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قمصر و جو141503002137
13871401104,18126,09430,00030,000705,656895,931شرکت آب و فاضالب کاشانقالی

وش ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کاشان، ن151503002140
13811405580,657169,200101,800131,8001,465,6502,449,107شرکت آب و فاضالب کاشانآباد و سفید شهر

13751402277,50299,35050,00060,0004,200,0004,686,852شرکت آب و فاضالب اصفهانایجاد تاسیسات فاضالب شهر نجف آباد161503002174

بادرود ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهاي نطنز،171503002175
1387140272,85926,75060,00065,000640,000864,609شرکت آب و فاضالب اصفهانو خالدآباد

13871401151,57216,00018,00018,500417,680621,752شرکت آب و فاضالب کاشانایجاد تاسیسات فاضالب شهر نیاسر181503002180

گان و ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهاي گلپای191503002202
1391140327,94123,90040,00070,0003,170,0003,331,841شرکت آب و فاضالب اصفهانگوگد

هر ایجاد تاسیسات فاضالب مناطق جدید ش201503002208
1387140279,865143,60990,000150,0002,670,0003,133,474شرکت آب و فاضالب اصفهانشهرضا و دهاقان



1400استانی در قانون بودجھ -اعتبار طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایھ ای ملی

شماره طبقه ردیف
سال سال شروععنوان دستگاهعنوان طرحبندي جدید

اتمام

عملکرد 
دوران برنامه 

ز پنجم و قبل ا
آن

دوران برنامه ششم

جمع کل عملکرد سال
1396هاي 

1398لغایت 
پیش بینی 1400مصوب 1399مصوب 

سالهاي بعد

1387140251,94137,90030,000115,000645,706880,547شرکت آب و فاضالب اصفهانهربازسازي تاسیسات فاضالب شهر  خمینی ش211503002211

1387140260,30430,60040,00050,000390,000570,904شرکت آب و فاضالب اصفهانهربازسازي تاسیسات فاضالب شهر شاهین ش221503002212

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر هاي شهرستان231503002223
139714070162,50050,000160,000800,0001,172,500شرکت آب و فاضالب اصفهانبرخوار، شاهین شهر و میمه

241503002224
، ایجاد تأسیسات فاضالب شهر هاي قهدریجان

اران و کلیشاد، سودرجان، ابریشم، ایمان شهر، به
پیربکران

13971402033,00035,000185,00036,310289,310شرکت آب و فاضالب اصفهان

13971402014,90035,00035,00036,310121,210شرکت آب و فاضالب اصفهاناجراي شبکه فاضالب طالخونچه251503002225

1387140561,61922,50010,00011,000935,1301,040,249وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاحداث مجتمع فرهنگی و هنري کاشان261703059015

ازي تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه س271803001133
1387016,79116,2949,16912,002054,256ایگاندانشکده فنی و مهندسی گلپو تاسیسات زیربنایی

1391140235,32958,15040,00060,00087,840281,319ایگاندانشکده فنی و مهندسی گلپاحداث و تجهیز دانشکده مکانیک281803001229

ازي تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه س291803001251
و تاسیسات زیربنایی

نابع دانشکده م-دانشگاه کاشان 
1392018,53813,2365,4047,074044,252کویري آران و بیدگل

ازي تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه س301803001264
و تاسیسات زیربنایی

پردیس -دانشگاه کاشان 
1392018,53813,3295,5477,261044,675خواهران

ازي تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه س311803001304
1393015,71632,53610,41613,634072,302مرکز آموزش عالی شهرضاو تاسیسات زیربنایی

4,424,8651,941,2071,234,4182,119,27623,047,23732,767,003جمع کل



1400ھا ی اجرایی در سال دستگاه ) ملی(اعتبار طرح ھای تملک دارایی سرمایھ ای
مبالغ به میلیون ریال

سال عنوان دستگاهعنوانردیف
شروع

سال 
اتمام

عملکرد دوران 
برنامه پنجم و 

قبل از آن

دوران برنامه ششم
جمع کل عملکرد سالهاي 

1398و 1396
مصوب 
پیش بینی 1400مصوب 1399

سالهاي بعد

یراز و ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهاي ثبتی در مشهد، ش1
13911400200,71035,49820,00020,0000276,208سازمان ثبت اسناد و امالك کشوراصفهان

1391140270,002237,500370,000700,000300,0001,677,502دادگستري جمهوري اسالمی ایراناحداث مجتمع قضایی اصفهان و دادسراي نجف آباد2

1389139916,70618,5858,0009,000052,291دادستانی ویژه روحانیتاحداث ساختمان اداري دادسراي ویژه روحانیت اصفهان3
137414051,001,83037,00030,00050,00020,0001,138,830هانشرکت سهامی برق منطقه اي اصفانتقال نیروي برق اصفهان5

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسشیراز-اقلید به راه آهن اصفهان -اتصال راه آهن یزد 6
138914051,980,9712,321,9613,000,0002,250,0002,375,57911,928,511زیربناهاي حمل و نقل کشور

-میمه -گلپایگان -خمین -احداث راه آهن اراك 7
اصفهان

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
139114058,44015,042230,000150,00015,151,85115,555,333زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسازنا-داران -احداث راه آهن اصفهان 8
13911405214,906309,196270,000400,00030,507,11631,701,218زیربناهاي حمل و نقل کشور

شرکت سهامی راه آهن جمهوري اراك-اصفهان و قم -قم -راه آهن سریع السیر تهران 9
137914052,302,0982,101,55610,0001,000270,000,000274,414,654اسالمی ایران

شرکت سهامی راه آهن جمهوري اصفهان-احداث راه آهن شیراز 10
138014056,097,5535,02550,00010,0002,740,0008,902,578اسالمی ایران

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسشهرکرد-سفید دشت -احداث راه آهن مبارکه 11
13911401117,7601,066,8662,500,0003,250,00010,074,63917,009,265زیربناهاي حمل و نقل کشور

اهواز و کمک به -احداث راه آهن دوخطه برقی اصفهان 12
بصره-احداث راه آهن شلمچه 

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
1395140500200,000200,00030,900,00031,300,000زیربناهاي حمل و نقل کشور

م ، دشت رو-بهبهان ، بابامیدان -احداث راه اصلی شهرضا 13
تشان-سپیدان و لنده -بیدله ، گنجگون -منج -لردگان 

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
137314054,895,1532,822,357600,000800,00011,216,79520,334,305زیربناهاي حمل و نقل کشور

14

ستان ارد-بادرود -اتصال آزاد راه کاشان به نطنز به کاشان 
بادرود و اردستان و -کاشان -م-و احداث باند دوم ق

-احداث باند دوم محور نطنز تا سایت هسته اي واردستان 
باغین-رفسنجان -انار -اردکان -نائین 

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
137714012,080,468473,251243,600470,000438,7363,706,055زیربناهاي حمل و نقل کشور

15
هر سعادت ش-صفاشهر -سورمق -احداث باند دوم شهرضا 

سه راهی تخت -مرودشت ، کمربندي شیراز و پل خان -
جمشید

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
136214032,948,993626,145200,000400,0002,229,1646,404,302زیربناهاي حمل و نقل کشور



1400سال ھا ی اجرایی در دستگاه ) ملی(اعتبار طرح ھای تملک دارایی سرمایھ ای
سال عنوان دستگاهعنوانردیف

شروع
سال 
اتمام

عملکرد دوران 
برنامه پنجم و 

قبل از آن

دوران برنامه ششم

جمع کل عملکرد سالهاي 
1398و 1396

مصوب 
پیش بینی 1400مصوب 1399

سالهاي بعد

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسسمیرم-یاسوج -احداث باند دوم بابا میدان 16
13891404417,220491,844200,000250,00011,464,58912,823,653زیربناهاي حمل و نقل کشور

و چالشتر ، کنار گذر شهرکرد-سامان -احداث باند دوم تیران 17
شهرکرد-گردنه رخ -باغبهادران 

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
13871402605,527236,435174,000400,0002,879,8024,295,764زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسدرود-احداث باند دوم داران 18
138114011,333,043834,815260,000500,0005,177,8238,105,681زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسخمین-گلپایگان -خوانسار -احداث باند دوم دامنه 19
13871402441,290185,59860,900110,0002,692,7403,490,528زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسداران-بن -احداث باند دوم شهرکرد 20
13911403100,958104,045250,000500,0003,099,4894,054,492زیربناهاي حمل و نقل کشور

21
مبارکه و باند دوم-بروجن -پل قره -احداث باند دوم لردگان
ي بروجن وکمربند-بروجن و دهاقان -محور پلیس راه شهرکرد 

چغاخور-شمالی بروجن و باند دوم محور دوراهی گندمان 

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
138714031,213,8091,420,0681,105,9971,800,0005,597,86811,137,742زیربناهاي حمل و نقل کشور

برزك-جمکران -نراق-مشهد اردهال -احداث بزرگراه کاشان 22
موته-ورکان -

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
13851402161,395206,265220,000350,000887,0151,824,675زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسگرمسار -احداث راه اصلی جندق 23
13871404147,8532,18822,62020,0008,583,9848,776,645زیربناهاي حمل و نقل کشور

-ن معلما-سمنان و دامغان -کیاسر -بهسازي راه اصلی ساري 24
شاهرود-اردکان و طرود -چوپانان -جندق 

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
136714041,507,8662,183,517460,000670,00013,937,39318,758,776زیربناهاي حمل و نقل کشور

-احداث کنارگذر کاشان و آران و بیدگل و اتصال به ورامین25
دماوند-تهران

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
13871404178,808119,020147,900250,0007,290,6937,986,421زیربناهاي حمل و نقل کشور

ر نجف آباد تا پل سلیمان خاط-احداث کمربندي خمینی شهر 26
فهانکنارگذر شرقی اص-شاهین شهر و احداث راه اصلی دولت آباد

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
13871405254,408225,913199,650350,0001,145,5782,175,549زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسزرین شهر-بهسازي راه اصلی سفید دشت 27
13871401142,10559,14220,00050,00091,295362,542زیربناهاي حمل و نقل کشور

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسطبس-خور -انارك -بهسازي راه اصلی محور نائین 28
13831402516,633433,052100,000200,0007,595,0578,844,742زیربناهاي حمل و نقل کشور

و اصفهان-درودزن و آزادراه شیراز -بهسازي راه اصلی مرودشت 29
کیلو متر راه اصلی اصفهان به حبیب آباد7/5

عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توس
13901401285,026452,774130,000331,00001,198,800زیربناهاي حمل و نقل کشور

اه اصفهان30 کت د احداث آزاد  ازشا عه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسش
    138414046 744 2952 734 2562 000 0001 700 00020 264 28933 442 840

مبالغ به میلیون ریال



1400سال ھا ی اجرایی در دستگاه ) ملی(اعتبار طرح ھای تملک دارایی سرمایھ ای

سال عنوان دستگاهعنوانشماره طبقه بنديردیف
سال اتمامشروع

عملکرد دوران 
برنامه پنجم و 

قبل از آن

دوران برنامه ششم
جمع کل عملکرد سالهاي 

پیش بینی 1400مصوب 1399مصوب 1398و 1396
سالهاي بعد

مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان و نجف311303016243
اصفهان به کنارگذر شرقی-فالورجان-آباد

ناهاي شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیرب
13751400942,75124,47510,000156,00001,133,226حمل و نقل کشور

ناهاي شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربمشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر شرقی اصفهان321303016247
138314011,019,353804,748200,000700,0001,000,0003,724,101حمل و نقل کشور

بن الیگودرز امامزاده محمد-مطالعه و احداث راه گلپایگان 331303016314
کوهرنگ-)ع(حسن 

ناهاي شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیرب
1,3981,40500110,000110,0008,339,5518,559,551حمل و نقل کشور

هان از اصفهان به بزرگراه شیراز اصف-اتصال آزاد راه شیراز 341303016315
13981400001,0001,00002,000وزارت راه و شهر سازيطریق مسیر تنگ خیاره به لپوئی

1399140000100,000370,0000470,000شرکت سهامی آب منطقه اي اصفهانصفهانااستانشهرستان 15آبرسانی به 351307002260
1391140219,314015319,295338,615شرکت سهامی آب منطقه اي اصفهاناحداث سد گردنه خاکی سمیرم361307003006
1380140222,671010,00010,00020,00062,671شرکت سهامی آب منطقه اي اصفهانانتقال آب از سد ایزد خواست به رامشه371307003010
137214023,617,8982,058,200800,0001,000,0004,190,11211,666,210شرکت سهامی آب منطقه اي اصفهانساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ381307003103
138014058,382,053984,598330,000409,8005,852,00015,958,451شهرداري اصفهاناحداث قطار شهري اصفهان و اتصال به شاهین شهر391502002006

401502002002

و احداث قطار حومه اي کالنشهر اصفهان به شهر هاي جدید
شهر جدید

و به گز-مجلسی و به شهر شاهین شهر از طریق حبیب آباد 
شهرضا از طریق بهارستان

شرکت سهامی عمران شهرهاي جدید مادر 
13901402824,122577,800390,000720,00013,860,00016,371,922تخصصی

13841403321,999293,964100,000120,0005,467,0006,302,963شرکت آب و فاضالب اصفهانتوسعه و بازسازي تاسیسات فاضالب شهر اصفهان411503002214

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،احداث بیمارستان آموزشی جایگزین کاشان421602001023
1391140420,000258,79760,00070,0002,500,0002,908,797بهداشت و درمان-درمانی کاشان 

رمانی شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و داحداث بیمارستان نجف آباد431602001100
13871401184,25793,70030,000180,0001,420,0001,907,957)مادر تخصصی(و تجهیزات پزشکی کشور 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها441602001110
138464,30811,8007,50015,00098,608بهداشت و درمان-درمانی کاشان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها451602001129
1384166,24649,50031,200190,0000436,946بهداشت و درمان-درمانی اصفهان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،تعمیرات اساسی بیمارستانها461602001169
1384123,51516,99714,40015,0000169,912بهداشت و درمان-درمانی کاشان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،تعمیرات اساسی بیمارستانها471602001188
1384122,789125,92628,00070,0000346,715بهداشت و درمان-درمانی اصفهان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،تختخوابی برخوار96احداث بیمارستان 481602001314
13971402050,00020,00045,0001,005,0001,120,000بهداشت و درمان-درمانی اصفهان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،توسعه بیمارستان محمد رسول اهللا مبارکه 491602001339
13981403001150,001100,000250,002بهداشت و درمان-درمانی اصفهان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،احداث بیمارستان تیران و کرون501602001452
1400140500010,000950,000960,000بهداشت و درمان-درمانی اصفهان 



1400ھا ی اجرایی در سال دستگاه ) ملی(اعتبار طرح ھای تملک دارایی سرمایھ ای
سال عنوان دستگاهعنوانشماره طبقه بنديردیف

شروع
سال 
اتمام

عملکرد دوران 
برنامه پنجم و 

قبل از آن

دوران برنامه ششم
جمع کل عملکرد سالهاي 

پیش بینی سالهاي 1400مصوب 1399مصوب 1398و 1396
بعد

ی بن احداث بیمارستان  جایگزین بیمارستان هاي فرسوده عیس511602001456
مریم و فارابی اصفهان

مانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، در
1400140500070,0008,500,0008,570,000بهداشت و درمان-اصفهان 

شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشیمجموعه بزرگ ورزشی نقش جهان اصفهان) توسعه(احداث 521702004004
13871402100,52530,3764,0003,0002,362,0992,500,000کشور

نفري در شهرهاي ساري ، 6000مطالعه، احداث و تکمیل سالن هاي 531702004033
تبریز ، اردبیل ، سنندج ، یزد ، مشهد ، اصفهان، رشت و همدان

شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشی
13771402997,776563,280250,000400,000788,9443,000,000کشور

1387140522,9450111,010,0011,032,948وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاحداث موزه هنرهاي معاصر اصفهان541703059017
1387140154,30521,67512,00014,28086,902189,162دانشگاه فنی و حرفه اي احداث آموزشکده فنی و حرفه اي دختران اصفهان551802018008

تامین فضاهاي آموزشی و کمک561803001328
13551402060,20050,00080,000890,2001,080,400دانشگاه صنعتی اصفهانآموزشی و تکمیل دانشکده مکانیک

مانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درتأمین فضاهاي آموزشی و کمک آموزشی571803025021
13831405114,04852,40070,00080,000550,000866,448اجراي برنامه هاي آموزشی-کاشان 

مانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درتعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آالت581803025022
136940,40315,4924,68015,000075,575اجراي برنامه هاي آموزشی-کاشان 

مانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درتعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آالت591803025077
1381176,59822,65317,80040,0000257,051اجراي برنامه هاي آموزشی-اصفهان 

13811405225,77590,00610,01050,0101,921,7702,297,571دانشگاه هنر اصفهانتأمین فضاهاي آموزشی و کمک آموزشی601803001116

تأمین فضاهاي آموزشی و کمک آموزشی و تکمیل دانشکده611803001328
13551402060,20050,00080,000890,2001,080,400دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک

متر 7000(احداث و تجهیز پژوهشکده بیوتکنولوژي رویان اصفهان621805010002
1391139965,60255,14820,000150,10049,900340,750جهاد دانشگاهی)متر از محل سایر منابع10000از محل منابع عمومی و 

مانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درتعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آالت631805048024
138413,9421,8501,0401,500018,332پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان-اصفهان 

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و محوطه سازي و تاسیسات641803001020
138177,85531,48636,31947,5420193,202دانشگاه هنر اصفهانزیربنایی

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و محوطه سازي و تاسیسات651803001022
1355444,412362,048154,034201,63101,162,125دانشگاه صنعتی اصفهانزیربنایی

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و محوطه سازي و تاسیسات661803001024
1368386,470318,956150,749227,33001,083,505دانشگاه اصفهانزیربنایی

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و محوطه سازي و تاسیسات671803001061
1376132,65565,95931,15040,7760270,540دانشگاه کاشانزیربنایی

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و محوطه سازي و تاسیسات681803001067
138725,66518,4458,13610,650062,896دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارزیربنایی

تأمین فضاي آموزشی و کمک آموزشی691803025522
مانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، در

اجراي-اصفهان 
برنامه هاي آموزشی

1371140580,8510020,0004,876,0004,976,851

139124,2094,8402,2363,000034,285مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهانتعمیرات اساسی وخرید تجهیزات و ماشین آالت701805048028
13781400577,236240,49572,000100,0000989,731شهرك علمی، تحقیقاتی اصفهانتأمین فضاهاي پژوهشی و فناوري711805070014
138143,80316,2728,00016,000084,075شهرك علمی، تحقیقاتی اصفهانتعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آالت721805070021
1391140271,12050,15645,00060,000157,800384,076دانشگاه کاشاناحداث و تجهیز پژوهشکده فرش 731805062008

55,493,29727,191,35616,321,92422,243,626533,768,269655,018,472جمع کل



کھ ابالغ، مبادلھ موافقتنامھ و تخصیص 1400طرح ھای تملک دارایی ھای سرمایھ ای سال 
است23اعتبار آنھا مشروط بھ اخذ مجوز از کمیسیون ماده 

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه 
1400مصوب عنوان دستگاهکد دستگاهعنوانبندي

تامین آب شرب شهرستانهاي فریدن، 1307002294
100000شرکت سهامی آب منطقه اي اصفهان211000و بویین میاندشتچادگان فریدونشهر، 

شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن291260هرتکمیل و توسعه ورزشگاه ملت شاهین ش1702004047
75000ورزشی کشور

و مطالعه و تاسیس موزه پارلمان در تبریز1704008011
نایع وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و ص113700اصفهان

50000دستی

1805048045
ن تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشی

-پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان(آالت
)تکمیل پارك فناوري سالمت

124406
تی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

وم پژوهشگاه عل-درمانی استان اصفهان
پزشکی اصفهان

50000

275000جمع



برخی از نکات مهم 
تبصره هاي قانون 

1400بودجه 



کل کشور1400قانون بودجھ سال 

1تبصره 

-د
میزانربطذيبعهتاتشرک)%14/5(درصدنیموچهاردهسهممحلازاستمکلفنفتوزارت
بهگازرسانیاولویتباگازرسانیتداوموروستاهابهگازرسانیبهنسبتریالمیلیاردهزاربیست
وشهريگازرسانیلحاظازکهمناطقیخیز،گازوخیزنفتهاياستانروستاهايوشهرها

روستاهمچنینوروستاییبافتمحدودههايپاسگاهباشند،میکشورمتوسطازترپایینروستایی
.آورندعملبهراالزماقداماتسرانهبرابردوحداقلالعبورصعبوکوهستانیمناطقدرواقعهاي
ابعمناینمحلازشدهگازرسانیروستاهايمساجدومدارسبهگازرسانیبهمربوطهايهزینه
.استتأمینقابل



1تبصره  -ز
موادتبصرهاینببند2جزءمحلازریالمیلیاردهزارپنجاهیکصدومبلغاستمکلفنفتوزارت1400سالدر

خودمابینیفحسابهايدرودادهقرارهاپتروشیمیوهاپاالیشگاهاختیاردرماهانهصورتبهراخامنفتقیر،اولیه
:نمایدتسویهذیلشرحبهکشورکلداريخزانهو
نعتیصهايشهركوفرعیاصلی،راههايشبکهآسفالتروکشوروستاییوفرعیراههايآسفالتبراي%48-1
شهرسازيوراهوزارتاختیاردرملیمسکنهايطرحوشهريبازآفرینیهدفمحالتمعابروعشایريو
ابدهیاریهايومحلینهادهايبامشارکتیهايطرحاجرايوروستاهابهسازيومعابرآسفالتبراي%20-2

اسالمیانقالبمسکنبنیاداختیاردرمترقبهغیرحوادثاثردردیدهحادثهروستاهاياولویت
)ربطذيسازمان(کشوروزارتاختیاردرشهرهامعابرآسفالتبراي%17-3
سپاهسازندگیبسیجاختیاردرمزارعبینراههايوپاسگاههاپایگاهها،مصرفبراي%6-4
)شورکمدارسنوسازيسازمان(پرورشوآموزشوزارتاختیاردرفرهنگیاندانشگاهومدارسنوسازيبراي%6-5
ذيسازمانیدتأیموردزیستمحیطباسازگار)کردنپاشیمالچ(خاکپوشعملیاتانجاموزدائیبیابانبراي%3-6

)کشورآبخیزداريومراتعوجنگلهاسازمان(کشاورزيجهادوزارتاختیاردرربط،



5تبصره  -ز
ودهانهاو)خصوصیوتعاونی(حقوقیوحقیقیاشخاصبهخودقطعیهايبدهیخزانه،تسویهاسنادطریقازدولت-1

تامربوطاتمقرروقوانینچهارچوبدرکهسازندگیبسیجو)ص(االنبیاخاتمسازندگیقرارگاهغیردولتی،عمومیموسسات
–جمعیصورتبهریالمیلیاردهزارپنجاهمبلغتامزبوراشخاصازدولتمعوققطعیمطالباتباشده،ایجاد1399سالپایان
وپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون2ماده)پ(بنداجرايدرکهالذکرفوقاشخاصازدولتقطعیمطالبات.کندتسویهخرجی
بهمذکورهايشرکتبهدولتبدهیباشده،منتقلدولتیشرکتهايبهبعديالحاقاتواصالحاتباکشورمالینظامارتقاي
.استتسویهقابلاسناداینوسیله

کهعاونیتوخصوصیحقوقیوحقیقیاشخاصقطعیمطالباتمتقاضیان،درخواستدرصورتشودمیدادهاجازهدولتبه-2
صندوقغیردولتی،عمومینهادهايمطالباتهمچنینواستشدهایجاد1399لساپایانتامقرراتوقوانینچهارچوبدر

،)کرونایماريبشیوعازدیدهآسیبغیردولتیهايبخشهايبنگاهبهسودیارانهبابتجملهاز(بانکهابازنشستگی،هاي
تابعهشرکتهايویرانانفتملیشرکتسازندگی،بسیجاالنبیاء،خاتمقرارگاهزداییمحرومیت،پیمانکاراناالنبیاءخاتمقرارگاه

قوانینچوبچهاردرکهدولتازتکلیفیهايقیمتیارانهبابتهاوزارتخانهتابعهدولتیشرکتهاينیزوآنهابهوابستهو
بارياعتمؤسساتوبانکهایامرکزيبانکبهشدهیاداشخاصبدهیبارااستشدهایجاد1399سالپایانتامربوطمقررات

وخزانهویهتساسنادانتشارطریقازریالمیلیاردهزارپنجاهوسیصدسقف،تااستشدهایجاد1399سالپایانتاکهغیربانکی
.کندتسویهغیربانکیاعتباريموسساتوبانکها،مرکزيبانکبهتسلیم



5تبصره  -ع
تکمیلداث،احجهتتاکند،منتشراسالمیمالیاوراقریالمیلیاردهزاربیستمبلغشودمیدادهاجازهدولتبه
دارسمتجهیزوتوسعهنوسازي،سازمان(پرورشوآموزشوزارتورزشیوپرورشیآموزشی،فضاهايتجهیزو

ششمبرنامهقانون7ماده4شمارهجدولدرشدهبینیپیشسقفازخارجاوراقاین.برسدمصرفبه)کشور
.رسدمیمصرفبهشدهصادرهايتخصیصواعتبارابالغبراساسوبودهتوسعه

وپرورشیی،آموزشفضاهايتجهیزوتکمیلاحداث،جهتبنداینمنابعازریالمیلیاردپانصدویکهزارسقفتا
.رسدمیمصرفبهکشورفرهنگیاندانشگاهوپرورشوآموزشوزارتورزشی

-ذ
ولتدبهروستاییهاديهايطرحبازنگريواجراتهیه،وروستاهابهسازيجهتالزممنابعتأمینمنظوربه

درالمیاسخزانهاسنادواگذاريوفروشانتشار،طریقازریالمیلیاردهزاربیستمیزانبهشودمیدادهاجازه
هااستانبینهاديطرحازبرخورداريشاخصاساسبرمبلغاین.دهدقراراسالمیانقالبمسکنبنیاداختیار
ازريبرخورداشاخصاساسبررااستانانسهماستموظفاستانهرریزيبرنامهشوراي.شودمیتقسیم
.کندتوزیعاستانهايشهرستانبینهاديطرح



9تبصره 
-ھ
اينههزیاعتباراتازدرصدیکاختصاصبرمبنیتوسعهششمبرنامهقانون64مادهببنداجرايراستايدر

برنامهشورايفناوري،توسعهوپژوهشیاموربه)6و1فصولاستثنايبه(اجرائیدستگاههايبهیافتهتخصیص
وکردهکسراستانايهزینهاعتباراتسرجمعازرامادهاینموضوعاعتباراتاستمجازاستانتوسعهوریزي
آنتوسطشدهتعییناستانیاجرائیدستگاههايواستاندانشگاهیجهادبهفناوريتوسعهوپژوهشیاموربراي
.دهداختصاصشورا

-ل
کمترمناطقطحسارتقايوتبعیضرفعوعادالنهتوزیعوکشورامکاناتازمتوازناستفادهقانونموضوعاعتبارات
هايزیرساختتقویتوتوسعهبرايشودمیکسرمسلحنیروهايازکهعدالتوپیشرفتتحققویافتهتوسعه
نانآبهاستانریزيبرنامهشورايطریقازیافتهتوسعهکمترومحروممناطقدرمسلحنیروهايهايرده

.گرددمیهزینهاستانآندروشودمیدادهاختصاص



10تبصره 
-د
زیررحشبهیافتهافزایشمبلغمعادلو.یابدمیافزایشدرصدپنجرانندگیجرایمتعرفه1400سالدر

:یابدمیاختصاص
ورانندگیادفاتتصازناشینخاعیضایعهوشدیدمعلولینهزینهجهتریالمیلیاردپانصدوهزاریکمبلغ-1

بهزیستیسازماناختیاردرمعلولیتازپیشگیري
ورهاشهخیزحادثهنقاطدرمعابروروستاییراههاياصالحجهتریالمیلیاردپانصدوهزاریکمبلغ-2

شهرسازيوراهوزارتاختیاردرکشورمرزيمحروممناطقروستاهاي
احمرهاللجمعیتاختیاردردرمانینیازموردتجهیزاتوايجادهحوادثبرايریالمیلیاردهزاریکمبلغ-3

ایراناسالمیجمهوري
زشکیپسازماناختیاردرتشریحاتاقامکاناتوتجهیزاتخریدکمکبرايریالمیلیاردهزاریکمبلغ-4

کشورقانونی



کشورکل 1400قانون بودجھ سال 

12تبصره  -الف
ویابدمیافزایش)%25(درصدپنجوبیستمیزانبهریالیضریبافزایشمعادلمستمرمزایايوحقوقحداقل1400سالدر-1

.ماندمیباقیتغییربدونحقوقحکمدرکشوريخدماتمدیریتقانون)78(مادهموضوعتطبیقتفاوت
.شودمیتعیینریالمیلیونهشتادوچهارصدمبلغساالنه1400سالدرمالیاتیمعافیتسقف-4
-ب
استانهايشهرستاندرمستقرمجریهقوهزیرمجموعهاجرائیدستگاههايملکیهايساختمانفروشپیشنهادموظفنداستانداران-1
وفروشبهفمکلتصویبازپساجراییدستگاهوارائهاستانتوسعهوریزيبرنامهشورايبهمربوطهمقرراتوقوانینرعایتبارا

ایتکمیلصرفحاصلهدرآمد.باشدمیواریزکشورکلداريخزانهنزدقانوناین210201عمومیدرآمدردیفبهحاصلدرآمدواریز
.شودمیهاشهرستانهماناداريمجتمعاحداث

وریزيرنامهبشورايتاییدواستاندارپیشنهادباشودمیدادهاجازههاشهرستاندرمجریهقوهمجموعهزیراجراییهايدستگاهبه-2
غیروولمنقاموالوامالكباخویشملکیهايساختمانوامالكمعاوضهبهنسبتریالمیلیاردهزارسیسقفدراستانتوسعه
ستانشهراداريهايمجتمعاحداثبرايکارشناسیقیمتبامربوطشهرشورايتصویبوشهردارياعالمپسهاشهرداريمنقول
.کنداقدام



کشورکل 1400قانون بودجھ سال 

12تبصره 

-د
یــالرمیلیاردهزارششوهفتادویکصدسقفتــاشــودمــیدادهاجـازهداراییواقتصادياموروزارتبه-2
هبمربوطتشریفاترعایــتبــدونرادولـتمـازادمالیحقوقوغیرمنقـولومنقولهايداراییوامــوالاز

یقطرازیاومسکنوامالكبورسدرعمومیحراجطریقازمقرراتوقوانینرعایتباوزیرانهیأتتصویب
مزایدهباهکنحويبهالکترونیکیتجارتقانونرعایتبادولتالکترونیکتدارکاتسامانهدرعمومیمزایده
هايدستگاهواستانداران.کنـدواریز210221درآمديردیفبهراحاصلوجوهورسـاندهفـروشبـهباشدمنطبق
.باشندمیداراییواقتصاداموروزارتبهدولتمازادهايداراییفروشپیشنهادارائهبهمکلفاجرایی



کشورکل 1400قانون بودجھ سال 

20تبصره 

-ط
،سازندگیبسیجهايطرحاجرايبرايبرخوردارکممناطقسازيمتوازناعتباراتاز%20استمکلفدولت

قمناطهماندرراعلمیههايحوزهومساجدساختوسپاهزداییمحرومیتوسازندگیجهادمرکزيقرارگاه
رخورداربکممناطقدراستانتوسعهریزيبرنامهشورايهماهنگیبامذکورسازمانتادهداختصاصهاآنبه

.نمایندهزینهاستان



برخی از الزامات قانونی 
1400بودجه سال 



1400الزامات قانونی سال 

1-شکاهبهتوجهباآنتعدیلوبودجهقانوندرمندرجعمرانیعملیاتفصولاعتباراتسقفرعایت
.آنمجموعهزیربرنامه72وفصل30درشدهابالغاعتبارات

2-درشدهتعیینمناطقبراساسگازونفت%3اعتباراتتوزیعدراستانبرخوردارغیرمناطقتوزیعرعایت
مناطقدارايشهرستان15،)2الحاققانون44ماده3جزء(88/4/10مورخوزیرانمحترمهیاتمصوبه

اصفهان،به%19.8سمیرم،شهرستانبهاعتبار%26.2.شودمیشاملرادهستان51وبخش22وبودهمحروم
باقیهايشهرستانبه%25.8وبیابانکخورو%7میاندشت،وبوئینبهدرصد8.6فریدونشهر،به12.6%

شهر،یخمینمبارکه،لنجان،فالورجان،کرون،وتیراندهاقان،شهرضا،_برخوردارغیرشهرستانهايمانده،
.باشندمیفریدنوگلپایگان

3-برنامهقانون26مادهمسکنبنیادروستائی،بهسازيوهاديهايطرحبهاعتباراتدرصد8تا5اختصاص
.روستاییخدماتوتوسعهفصلسقفرعایتباششم

4-دفاعفصلسقفرعایتو2الحاققانون71مادهبسیجپایگاههیتجهیزوتوسعهبهاعتبارات%1اختصاص
بودجهقانوندر
5-نظمحفظفصلاعتبارسقفرعایتبا1400بودجهقانون12تبصره)ز(بندپاسگاههاوهاکالنتريبه%5تا

.ریالمیلیون68747عمومیامنیتو
6-قالبدراسالمیشورايمجلسمحترمنمایندگانازنفر10نظربهتوجهباریالمیلیارد1090اختصاص

.استانیفصول



1400الزامات قانونی سال 

7-عشایريوروستاییآبهايطرحاجرايجهتریالمیلیارد1397اختصاص.
8-هايردهزیرساختهايتقویتوتوسعهبرايشودمیکسرمسلحنیروهايازکهمتوازناستفادهقانوناعتبارات

قانون9بصرهت)ل(بندموضوع(.یابدمیاختصاصریزيبرنامهيشوراطریقازنیافتهتوسعهمناطقدرمسلحنیروهاي
)بودجه

9-ورزشسهم%80تندرستی،جادهوجوانانسهم%20براساسافزودهارزشبرمالیاتدرصد0.27اعتباراختصاص.
)ریالمیلیارد836(
10-فصلاراعتبسقفودرشدهابالغاعتباربراساسرانندگیتخلفاتبهرسیدگیقانون23مادهاعتباراتاختصاص

)ریالمیلیارد225(.بودجهقانوندرعشایريوروستائیشهري،خدماتتوسعه
11-سالهايدرکهبودجهقانون)1(پیوستهايپروژهقالبدرصرفاوشدهتعیینسقفدرملیمتوازناعتباراختصاص

)ریالمیلیارد480(.دارندمصوباعتباربینیپیشآتی
12-میلیارد217(.توسعهششمبرنامهقانون27ماده)ب(بند)4(جزءاستنادبهروستاییراههايتکمیلوتوسعه

)ریال
13-2الحاققانون24مادهاستنادبهدادگاههااحکام.
14-الحاققانون67مادهاستنادبه)ملی(امدادکمیتهوبهزیستیسازماناعتبارات%100تخصیص.



15-1%2الحاققانون56ماده)ح(بنداستنادبهپژوهشی.
16-1%دائمیاحکامقانون37ماده)چ(بنداستنادبهسیماوصدا.
17-هاطرحانتخابوهاشهرستانانتخابدرايمنطقهتوازنهايشاخصرعایتالزام.
18-وسازندگیمرکزيقرارگاهسازندگیبسیجهايطرحبهمتوازناعتباراتاز%20اختصاص

.بودجهقانون20تبصره)ط(بندموضوععلمیههايحوزهومساجدساختسپاهزداییمحرومیت
19-محلازاداريفضاهايتجهیزوتعمیروتوسعه،تکمیلاحداث،جهتاعتباراتاختصاصممنوعیت

)بودجهدستورالعمل25بند(.توازنوگازونفت%3افزوده،ارزش27%
20-کشوريمیانگینازشهرستانهاشاخصفاصلهبهتوجهوتوازنشاخص35تعیین.
21-میانگینازشهرداريهرکوششیدرامدفاصلهبهتوجهباهاشهرداريکوششیدرآمدشاخصتعیین

.کشوري



وضعیت اعتبارات استان 
1400در سال 



بھ تفکیک منبع1400اعتبارات تملک داراییھای سرمایھ ای استان سال 
مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات ابالغی1400اعتبارات قانون بودجه منبع

35174633453736استانیتملک داراییهاي سرمایه اي 
12188101218810درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی3

836066836066درصد مالیات بر ارزش افزوده0.27اعتبارات موضوع 
217000217000اعتبارات راه هاي روستایی

13970001397000اعتبارات آب روستایی و عشایري
10900001090000)نمایندگان(به اعتبار استانیافزایش

237647225765متفرقه جرائم
85139868438377جمع کل

اعتبارات موضوع قانون استفاده 
متوازن از امکانات کشور

48500004850000استانیاعتبارات 

48000004800000ژهویاعتبارات ملی واستانی 

1816398618088377جمع کل اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي استان

550000-85آبرسانی روستایی عشایري و توسعه شبکه آن 
در اختیار آبفاي 729937میلیون ریال26490000

کشور

برخورداررفع محرومیت از مناطق کم 
بر اساس 5540000میلیون ریال193050000

قلدستورالعمل مست



بھ تفکیک فصولاعتبارات تملک داراییھای سرمایھ ای استان 

مبالغ به 
میلیون ریال

اعتبارات قانونعنوان فصول
1400بودجه 

اعتبارات 
ابالغی

85139868438377کلجمع

6874768747فصل حفظ نظم و امنیت عمومی

8725663529فصل انرژي

00اديفصل تحقیق و توسعه در امور اقتص

ایی فصل توسعه و خدمات شهري، روست
836501824619و عشایري

4495044950فصل رسانه

2820428204فصل صنعت و معدن

35253525فصل مدیریت پسماند

916891874728فصل ورزش و تفریحات

00فصل پژوهشهاي توسعه اي

7756077560فصل حمایتی

00فصل خدمات مالی و مالیاتی

448307448307فصل منابع آب

00فصل مسکن

00متفصل تحقیق و توسعه در امور سال

مبالغ به 
میلیون ریال

ن اعتبارات قانوعنوان فصول
1400بودجه 

اعتبارات 
ابالغی

7579775797فصل دین و مذهب

فصل آموزش فنی و حرفه اي و 
6081460814مهارت آموزي

4456346726فصل دفاع

17631763فصل بازرگانی

ط فصل تحقیق و توسعه در امور محی
00زیست

نگ، فصل تحقیق و توسعه در امور فره
00تربیت بدنی و گردشگري

44074407فصل توانبخشی

414415414415فصل اداره امور عمومی

00اییفصل تحقیق و توسعه در امور قض

4054340543فصل حفاظت از گونه هاي زیستی

19892091989209فصل آب و فاضالب
فصل تحقیق و توسعه در امور 

00مسکن،عمران شهري و روستایی

130443130443فصل بهداشت

14779601477960فصل حمل و نقل

اعتبارات قانون عنوان فصول
1400بودجه 

اعتبارات 
ابالغی

00فصل کاهش آلودگی

203596203596فصل درمان

104001104001فصل میراث فرهنگی

88148814فصل گردشگري

52885288فصل صنایع دستی

فصل آموزش و پرورش 
428092428092عمومی

امور فصل تحقیق و توسعه در
17631763رفاه اجتماعی

امور فصل تحقیق و توسعه در
1598615986خدمات عمومی

147055147055فصل اداره امور قضایی

فصل کشاورزي و منابع 
378989378989طبیعی

420953420953فصل فرهنگ و هنر

4759447594فصل امداد و نجات

مبالغ به میلیون ریال



)منبع–بھ تفکیک فصل ( 1400استان سال توزیع اعتبارات 

-درآمدآب روستائی راه روستایی درصد0/027جرائم نفت و گاز3%عنوان فصل
هزینه

ترمیمی 
نمایندگان 

استانی و ترمیمی 
نمایندگان

121881022576583606621700013970002000010900004523736جمـــــع 

0000000کاهش آلودگی 

240500000201191درمان 

86120000095389میراث فرهنگی 

7121000001693گردشگري 

3224000002064صنایع دستی 

1477760100328000179988آموزش و پرورش عمومی 

0000001763تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی 

00000015986تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی 

409700000142958اداره امور قضائی 

18226500000196724کشاورزي و منابع طبیعی 

157520133703000271498فرهنگ و هنر 
152460000032348امداد و نجات 
130580000062739دین و مذهب 

147500000046064آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي 

42640000042462دفاع 

0000001763بازرگانی 

0000000تحقیق و توسعه در امور محیط زیست 

0000000شگري تحقیق و توسعه در امور فرهنگ ، تربیت بدنی و گرد

0000004407توانبخشی 

000000414415اداره امور عمومی 

0000000تحقیق و توسعه در امور قضائی 



288260000011717حفاظت از گونه هاي زیستی 
11976500013970000472444آب و فاضالب 

تحقیق وتوسعه در امور مسکن، عمران شهري و
0000000روستایی 

554570000074986بهداشت 
30139200217000020000939568حمل و نقل 

00000068747حفظ نظم و امنیت عمومی 
213720000042157انرژي 

0000000تحقیق وتوسعه در امور اقتصادي 
1677072257650000431147توسعه و خدمات شهري ،روستایی و عشایري 

139680000030982رسانه 
00000028204صنعت و معدن 

0000003525مدیریت پسماند 
75350602035000265158ورزش و تفریحات 

0000000پژوهشهاي توسعه اي 
183540000059206حمایتی 

0000000خدمات مالی و مالیاتی 
6586400000382443منابع آب 

0000000مسکن 
0000000تحقیق و توسعه در امور سالمت 

نفت و 3%عنوان فصل
راه درصد0/027جرائم گاز

-درآمدآب روستائیروستایی 
هزینه

ترمیمی 
نمایندگان

ی استانی و ترمیم
نمایندگان

121881022576583606621700013970002000010900004523736جمـــــع 

)منبع–بھ تفکیک فصل ( 1400توزیع اعتبارات استان سال 



اعتبارات ترمیمی نمایندگان محترم مجلس
به میلیون ریالمبالغ

اعتبارنام نمایندگان1400اعتبارات قانون بودجه نام شهرستان

250000اصفهان
150000مهدي طغیانی
100000عباس مقتدایی

150000سید صادق طبابایی نژاد150000اردستان
150000پوررحمت اهللا فیروزي150000نطنز و قمصر

150000پروین صالحی150000مبارکه
150000حسین رجایی150000لنجان

90000سمیه محمودي90000شهرضا و سمیرم

حسین علی حاجی 80000شاهین شهر و میمه و برخوار
80000دلیگانی

50000ابوالفضل ابوترابی50000نجف آباد

20000روبرت بیگلریان20000ياعتبارات در اختیار شوراي برنامه ریز



1400نفر از نمایندگان استان سال 10پروژه ھای پیشنھادی 
دستگاه اجراییشهرستانفصل اعتبارعنوان پروژهنام نماینده

)  لنجان(آقاي رجائی 
)میلیارد ریال150(

راهداريلنجانحمل و نقل30,000تعریض جاده چم گردان زاینده رود

30,000تعریض جاده مهرآباد قلعه قاسم
توسعه خدمات شهري، روستایی و 

شهرداري زرین شهرلنجانعشایري
ورزش و جوانانلنجانورزش و تفریحات30,000ورزشگاه شهداي گمنام ورنامخواست

راهداريلنجانحمل و نقل10,000چم-اصالح پیچ جاده جعفرآباد

رانبنیاد شهید و امور ایثارگلنجانحمایتی30,000گلستان شهداي زرین شهر
جهاد کشاورزيلنجانمنابع آب20,000الیروبی قنوات

خانم صالحی 
)میلیارد ریال150(

اجراي بلوار امام رضا و چهارخطی سیمان 
راهداريمبارکهحمل و نقل150,000سپاهان

طباطبائی نژاد 
)میلیارد ریال150(

20,000بهبود عبور و مرور شهري
توسعه خدمات شهري، روستایی و 

شهرداري مهاباداردستانعشایري
راه و شهرسازياردستاناداره امور عمومی10,000تکمیل ساختمان فرمانداري

ورزش و جواناناردستانورزش و تفریحات10,000تعمیر استخر اردستان

اردستانبهداشت10,000تعمیر و تجهیز خانه هاي بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
ارشاداردستانفرهنگ و هنر10,000تکمیل مجتمع فرهنگی ارشاد

20,000اجراي طرح هادي روستاها
توسعه خدمات شهري، روستایی و 

بنیاد مسکناردستانعشایري
شرکت آبفااردستانآب و فاضالب20,000تکمیل شبکه آبرسانی روستایی 

استاندارياردستاناداره امور عمومی10,000بخشداري مهاباد
راهدارياردستانحمل و نقل15,000راه هاي روستایی

اوقافاردستاندین و مذهب5,000تکمیل و تجهیز مساجد
شرکت برقاردستانانرژي10,000اصالح شبکه برق روستایی

میراث فرهنگیاردستانمیراث فرهنگی5,000مرمت بناهاي تاریخی
سازمان تبلیغاتاردستاندین و مذهب5,000تکمیل خانه هاي عالم



1400سال نفر از نمایندگان استان 10پروژه ھای پیشنھادی 

دستگاه اجراییشهرستانفصل اعتبارعنوان پروژهنام نماینده

محموديخانم 
)میلیارد ریال90(

راهداريشهرضاحمل و نقل60,000گرموك-تکمیل محور هونجان
راهداريشهرضاحمل و نقل10,000کهرویه-راه روستایی یحیی آباد

ورزش و جوانانشهرضاورزش و تفریحات15,000ورزشگاه مقدس
اوقاف و امور خیریهشهرضادین و مذهب5,000مرمت اماکن مذهبی

ابوترابیآقاي 
شرکت آبفانجف آبادآب و فاضالب50,000اصالح شبکه آب روستایی نجف آباد)میلیارد ریال50(

حاجیآقاي 
)میلیارد ریال80(

نهاد کتابخانه هاهشاهین شهر و میمفرهنگ و هنر10,000کتابخانه شهر گز
فرهنگ و ارشادبرخوارفرهنگ و هنر10,000مجتمع فرهنگی دولت آباد
فرهنگ و ارشادهشاهین شهر و میمفرهنگ و هنر23,000مجتمع فرهنگی شاهین شهر

فرهنگ و ارشادهشاهین شهر و میمفرهنگ و هنر15,000یمجموعه فرهنگی تبلیغات شوراي هماهنگ
حوزه علمیه خواهرانهشاهین شهر و میمدین و مذهب15,000حوزه علمیه خواهران

تبلیغات اسالمیهشاهین شهر و میمدین و مذهب7,000خانه عالم ونداده و وزوان
پورآقاي فیروزي 

)میلیارد ریال150(
آبفاي استاننطنزآب و فاضالب75,000اصالح و توسعه شبکه آب روستایی
آبفاي کاشان)قمصر(کاشان آب و فاضالب75,000اصالح و توسعه شبکه آب روستایی

آقاي بیگلریان 
آبفاي استاناستانآب و فاضالب20,000اصالح و توسعه شبکه آب روستایی)میلیارد ریال20(

آقاي طغیانی 
)میلیارد ریال150(

اعالم نشده

آقاي مقتدایی 
)میلیارد ریال100(

اعالم نشده



نفت خام و گاز طبیعی% 3لیست مناطق مشمول اعتبارات 



درصد درآمد نفت خام و گاز طبیعی3توزیع شھرستانی اعتبارات 
نفت و گاز% 3اعتبار نام شهرستانردیف

83955اردستان1
242743اصفهان2
17893برخوار3
19142خوانسار4
318965سمیرم5
154168فریدونشهر6
6235کاشان7
38514نائین8
21196نجف آباد9
8363نطنز10
61786آران و بیدگل11
46418چادگان12
9504شاهین شهر و میمه13

85447خور و بیابانک14

104481بوئین و میاندشت15
0تیران و کرون16
0خمینی شهر17
0دهاقان18
0شهرضا19
0فریدن20
0فالورجان21
0گلپایگان22
0لنجان23
0مبارکه24
0سطح استان25
1218810جمع26



فعالیت ھای مجاز در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بھ تفکیک شھرستان 

نرخ بیکاريشهرستاناستان

ري نسبت جمعیت شه
تحت پوشش آب 
شرب سالم به کل 

جمعیت شهري

نسبت جمعیت روستایی
م  تحت پوشش آب شرب سال
به کل جمعیت روستایی

خانوار20باالي 

نسبت خانه عالم مورد
ت نیاز به هزار نفر جمعی

1395روستایی در سال 

خانه بهداشت به
ازاء هزار نفر 

جمعیت روستایی

پایگاه سالمت به
هزار نفر 10ازاء 

جمعیت شهري

مرکز بهداشت شهري
هزار نفر 10به ازاء 

جمعیت شهري 

مرکز بهداشت 
اء روستایی به از

هزار نفر 10
جمعیت

اه تعداد کمبود پایگ
25اورژانس به ازاء  

هزار نفر جمعیت

نسبت پایگاه 
امداد موجود  به 

مصوب

شاخص تراکم راه 
شریانی، اصلی و(

نسبی) فرعی

99.6773.370.000.591.31آران و بیدگلاصفهان
70.910.000.000.19اردستاناصفهان
13.4073.460.000.641.221.1850.00اصفهاناصفهان
0.000.310.980.000.82برخواراصفهان

69.560.001.030.000.18تبویین میاندشاصفهان

69.500.000.930.001.390.70تیران و کروناصفهان
69.820.000.00چادگاناصفهان
12.900.000.371.190.000.63خمینی شهراصفهان
16.3068.270.00خوانساراصفهان
68.290.001.270.22خور و بیابانکاصفهان
67.130.000.000.08دهاقاناصفهان
13.5068.740.000.280.670.09سمیرماصفهان

شاهین شهر و اصفهان
17.4068.440.001.070.320.970.750.06میمه

71.180.000.310.630.07شهرضااصفهان
14.1068.070.000.06فریدناصفهان
13.1070.150.0050.00فریدونشهراصفهان
70.680.050.450.980.80فالورجاناصفهان
99.9868.90کاشاناصفهان
73.390.000.251.370.830.06گلپایگاناصفهان
18.1075.571.090.67لنجاناصفهان
12.7071.140.000.700.231.170.660.05مبارکهاصفهان
70.100.000.300.640.13نائیناصفهان
13.3070.980.460.9250.000.06نجف آباداصفهان
70.270.000.001.220.26نطنزاصفهان

12.70100.0071.380.120.881.260.401.660.5784.400.02اصفهان
12.6099.8275.950.100.861.230.361.450.6061.400.04کل کشور



شهرستاناستان

شاخص رفع
نقاط حادثه

خیز 
)درصد(

درصد 
برخورداري  

روستاهاي باالي
خانوار از راه  20

ایی آسفالته  روست
براساس تعداد 

روستا

درصد برخورداري 
روستاهاي  باالي 

خانوار از راه 20
ی آسفالته روستای

بر اساس تعدا 
خانوار

درصد 
خانوارها

ي 
عشایري 

بهره مند  
از آب 

درصد 
خانوارهاي 

عشایري 
بهره مند از

راه

سرانه وضعیت
موجود مراکز 

فرهنگی  و 
1000هنري به  

نفر جمعیت

ش میانگین پوش
دیجیتال کشور 
(TS1-TS2)

میانگین 
پوشش 

دیجیتال 
(TS3)کشور

سرانه اماکن
ورزشی روباز
به ازاء هزار 

نفر 
)مترمربع(

سرانه اماکن
ورزشی 

ه سرپوشیده ب
ازاء هزار 

)عمترمرب(نفر

ات نسبت عملی
اجرا شده به 
کل عملیات 
طرح هادي 
روستاهاي 

20باالي 
خانوار

سرانه 
زیربناي 
ي کتابخانه ها

عمومی کشور

تراکم دانش
آموز در 
کالس در 
کلیه مقاطع

درصد کالس
هاي 

رد غیراستاندا
در کلیه 
مقاطع

سرانه فضاي
حوزوي  
خواهران 

)متر مربع(

سرانه فضاي
حوزوي  
برادران  

)متر مربع(

3.86260.3978.8445.7212.306.46آران و بیدگلاصفهان

100.0011.4084.43اردستاناصفهان
34.0030.007.00176.1310.2028.5766.757.595.33اصفهاناصفهان
100.000.00352.9227.0256.916.330.00برخواراصفهان

100.0090.800.0014.0023.2080.650.000.00شتبویین میانداصفهان

100.0012.5714.0020.6065.010.00تیران و کروناصفهان

29.0030.000.0097.6010.0068.380.000.00چادگاناصفهان
100.00222.9727.9453.513.908.02خمینی شهراصفهان
0.0085.1410.00خوانساراصفهان

0.0013.0073.940.00خور و بیابانکاصفهان

32.0037.0020.6075.660.00دهاقاناصفهان
100.0028.0030.0095.7011.0011.7058.430.00سمیرماصفهان

شاهین شهر و اصفهان
0.0089.5320.3026.8153.628.260.00میمه

83.3088.5032.0035.001.4065.830.006.45شهرضااصفهان
56.1514.0016.5075.530.00فریدناصفهان
72.0084.6027.0028.0096.3056.158.0073.200.000.00فریدونشهراصفهان
0.00390.07104.1960.518.609.60فالورجاناصفهان
100.000.00123.6927.3472.004.586.98کاشاناصفهان
15.0062.00گلپایگاناصفهان
80.009.13261.4925.1071.070.002.50لنجاناصفهان
0.0070.060.00مبارکهاصفهان
0.0097.2013.0084.16نائیناصفهان
4.61254.81100.0026.0173.114.344.58نجف آباداصفهان
57.690.00نطنزاصفهان

72.0096.5098.9030.3031.608.2099.5085.40347.77154.4124.0037.2025.7066.7016.706.40اصفهان
76.0080.8091.7049.6048.2013.6498.0071.10443.80105.1416.0023.7025.0727.1414.0210.48کل کشور

فعالیت ھای مجاز در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بھ تفکیک شھرستان 



شهرستاناستان
ورد نسبت آب تامین شده به آب م

ی نیاز در شهرك ها و نواحی صنعت
100*مصوب

ه به نسبت برق تامین شد
برق مورد نیاز در شهرك

ها و نواحی صنعتی 
100*مصوب

ع  نسبت طول شبکه توزی
گاز اجرا شده به شبکه 

مورد نیاز در شهرك ها و 
نواحی صنعتی 

100*مصوب

نسبت طول شبکه 
فاضالب  اجرا شده به 

شبکه مورد نیاز در 
شهرك ها و نواحی 

100*صنعتی مصوب

نسبت ایستگاه 
بارانسنجی موجود به 

تعداد مصوب طرح جامع
توسعه ایستگاه هاي 

هواشناسی

م نسبت ایستگاه اقلی
اد شناسی موجود به تعد
مصوب طرح جامع 
توسعه ایستگاه هاي 

هواشناسی

ن نسبت مجتمع هاي بی
راهی فعال به کل 

مجتمع هاي بین راهی 
داراي مجوز 

اي نسبت کمپ و زایرسر
فعال به کل کمپ و 

زایرسراي داراي مجوز

20.000.200.0062.500.330.00آران و بیدگلاصفهان
7.500.000.50اردستاناصفهان
36.6156.6316.6750.00اصفهاناصفهان
0.000.330.00برخواراصفهان

18.300.0050.000.000.00بویین میاندشتاصفهان

35.1251.430.000.000.40تیران و کروناصفهان
41.180.000.0044.440.00چادگاناصفهان
50.830.0025.000.00خمینی شهراصفهان
50.000.0057.140.000.000.00خوانساراصفهان
7.0042.850.000.000.000.00خور و بیابانکاصفهان
24.9315.000.0060.000.000.00دهاقاناصفهان
47.500.000.50سمیرماصفهان

15.0016.0054.550.000.50شاهین شهر و میمهاصفهان

29.2155.2825.000.00شهرضااصفهان
14.4042.860.0020.000.50فریدناصفهان
42.8620.000.000.000.000.00فریدونشهراصفهان
56.7525.0060.000.00فالورجاناصفهان
23.8348.2731.6122.8636.3633.330.500.36کاشاناصفهان
38.9150.0050.000.000.330.00گلپایگاناصفهان
6.2539.850.0020.000.000.430.00لنجاناصفهان
20.000.000.50مبارکهاصفهان
14.2816.670.0064.290.500.58نائیناصفهان
42.7925.000.310.00نجف آباداصفهان
20.7456.500.0025.000.500.20نطنزاصفهان

40.9073.2051.9032.8059.0055.000.530.60اصفهان
49.5348.5559.1343.1864.7535.420.530.59کل کشور

فعالیت ھای مجاز در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بھ تفکیک شھرستان 



عنوان شاخصردیف
تعداد شهرستان کمتر از میانگین کشوري

1400سال 1399سال 

1324درصد کالسهاي غیر استاندارد1

57تراکم دانش آموز در کالس 2

86)به ازاء هزار نفر جمعیت(سرانه فضاي ورزشی سرپوشیده 3

188)به ازاء هزار نفر جمعیت(سرانه فضاي ورزشی روباز 4

26)به ازاء هزار نفر جمعیت(سرانه کتابخانه هاي عمومی دولتی و غیردولتی 5

_5تعداد مساجد داراي کانون هاي فرهنگی به کل مساجد6

سرانه فضاي فرهنگی 7
1916)به ازاء هزار نفر جمعیت(

سرانه خانه بهداشت روستایی 8
117)به ازاء هزار نفر جمعیت(

سرانه مراکز بهداشتی روستایی 9
77)هزار نفر جمعیت10به ازاء (

311)هزار نفر جمعیت10به ازاء (سرانه مراکز بهداشتی شهري 10

17هزار نفر جمعیت شهري10پایگاه سالمت به ازاي 11

1013هزار نفر جمعیت25نسبت پایگاه اورژانس مورد نیاز به 12

44تعداد پایگاه امداد به مصوب13

1010نرخ بیکاري14

2121نسبت خانه عالم به هزار نفر جمعیت روستایی15

109درصد روستاهاي داراي طرح هادي اجرا شده16

_3درصد راههاي روستایی آسفالته17

1_خانوار از راه آسفالته روستایی بر اساس تعداد روستا20درصد برخورداري روستاهاي باالي 18

3_خانوار از راه آسفالته روستایی بر اساس تعداد خانوار20درصد برخورداري روستاهاي باالي 19

مقایسھ وضعیت برخورداری از شاخص ھای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
1400و 1399در سال ھای 



66درصد خانوار عشایري برخوردار از راه20
66درصد خانوار عشایري بهره مند از آب آشامیدنی سالم21

1422خانوارداراي شبکه آب آشامیدنی سالم20درصد جمعیت روستایی باالي 22

_5ظرفیت آموزشی کارگاه هاي مراکز آموزش فنی و حرفه اي نسبت به جمعیت فعال اقتصادي23

89رفع نقاط حادثه خیز24
513تراکم نسبی راه25
_5پوشش دیجیتال26

TS1-TS2) (_4میانگین پوشش دیجیتال کشور 27

TS3(_2(میانگین پوشش دیجیتال کشور 28

22نسبت جمعیت شهري تحت پوشش آب شرب سالم به کل جمعیت شهري29
16_سرانه فضاي حوزوي خواهران30
18_سرانه فضاي حوزوي برادران31
15_100*نسبت آب تامین شده به آب مورد نیاز در شهرك ها و نواحی صنعتی مصوب32
6_100*نسبت برق تامین شده به برق مورد نیاز در شهرك ها و نواحی صنعتی مصوب33
17_100*وبنسبت طول شبکه توزیع گاز اجرا شده به شبکه مورد نیاز در شهرك ها و نواحی صنعتی مص34

17_ینسبت ایستگاه بارانسنجی موجود به تعداد مصوب طرح جامع توسعه ایستگاه هاي هواشناس35

9_ناسینسبت ایستگاه اقلیم شناسی موجود به تعداد مصوب طرح جامع توسعه ایستگاه هاي هواش36

18_نسبت مجتمع هاي بین راهی فعال به کل مجتمع هاي بین راهی داراي مجوز 37
17_نسبت کمپ و زایرسراي فعال به کل کمپ و زایرسراي داراي مجوز38

عنوان شاخصردیف
تعداد شهرستان کمتر از میانگین کشوري

1400سال 1399سال 

مقایسھ وضعیت برخورداری از شاخص ھای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
1400و 1399در سال ھای 

کشوريتعداد شهرهاي کمتر از میانگینعنوان شاخصردیف

1400سال 1399سال 
6485کوششی شهرداري ها به جمعیت شهرهاي کشوردرآمد39



1400توزیع اعتبارات آب روستایی عشایری 

اعتبار پیشنهادي ش درصد جمعیت تحت پوشجمعیت تحت پوشش نام دستگاه ردیف

4706330.891238711آبفا استان 1

481400.09126705آبفا کاشان 2

اداره کل 3
120000.0231584امورعشایر

53077311397000جمع کل 



1400توزیع اعتبار آب عشایری الزام 

پیشنهادي1400اعتبارسهم جمعیت عشایريشهرستان ردیف

53810.4514163سمیرم1

40000.3310528فریدونشهر2

10060.082647اصفهان3

4270.041124شهرضا4

9980.082627چادگان5

1880.02495دهاقان6

120001.0031584جمع 



اعتبارات ارزش افزوده استان اصفھان بھ تفکیک شھرستان
درصد اعتبار از کل1400اعتبارات پیشنهادي شهرستانردیف

%21,3282.6اردستان1
%129,70015.5اصفهان2
%9,0001.1آران بیدگل3
%13,5001.6برخوار4
%13,5001.6بویین و میاندشت5
%12,5001.5تیران و کرون6
%25,0003.0چادگان7
%23,0002.8خمینی شهر8
%16,5002.0خوانسار9
%17,0002.0خور و بیابانک10
%8,5001.0دهاقان11
%16,0001.9سمیرم12
%39,7404.8شاهین شهر و میمه13
%29,0003.5شهرضا14
%10,0001.2فریدن15
%10,2001.2فریدون شهر16
%55,6006.7فالورجان17
%54,3006.5کاشان18
%14,5001.7گلپایگان19
%23,0002.8لنجان20
%11,5001.4مبارکه21
%17,0002.0نایین22
%43,0005.1نجف آباد23
%14,0001.7نطنز24
%208,69825.0...)انشعابات، قلع و قمح و (سطح استان25

-836,066جمع کل



ارقام به میلیارد ریال

اعتبار مندرج در عنوان
قانون

ه اعتبار ابالغ شده ب
ه نسبت ابالغ شده بهاعتبار کسر شداستان

مصوب قانون
%1095610627/3328/797اعتبار هزینه اي عمومی

%1186/81151/235/697صیاعتبار هزینه اي اختصا

ھان وضعیت اعتبارات ھزینھ ای استان اصف
1400سال 

تعداد نیروهاي رسمی، پیمانی، 
قراردادي شناسه دار

تعداد نیروهاي سایر در دستگاه هاي
جمعاجرائی

816117989959

برآورد حقوق یکماهه
نیروهاي پیمانی، 

قراردادي شناسه دار
برآورد ساالنه

برآورد حقوق 
یکماهه 

نیروهاي سایر

برآورد 
ساالنه

جمع حقوق و 
مزایاي یکماهه

جمع حقوق 
و مزایاي 

ساالنه

ان عیدي پای
سال

مانده 
مرخصی 

1399

اعتبار 
سایر

66079205060071085201241321851

وضعیت پرسنل دستگاه ھای اجرائی استانی تابع بودجھ استانی

ارقام به میلیارد ریالبرآورد حقوق و مزایا کارکنان دستگاه ھای اجرائی استانی     
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