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فهرست 
 مطالب

  درآمدها
 ای های سرمایه اعتبارات تملک دارایی  
 ای اعتبارات هزینه  



 نسبت درآمدهای ملی و استانی مصوب در قانون بودجه کشور

 درآمدهای استانی درآمدهای ملی درآمدها جمع

100% 3673163 54% 1987282 46% 1685881 

 مبالغ به میلیارد ریال



 وضعیت توزیع درآمد عمومی

 عنوان درآمد مالیاتی سایر درآمدها

 درآمدهای کشور 71% 29%

 درآمدهای استانها 94% 6%



 وضعیت درآمد عمومی و اختصاصی استان در مقایسه با کشور
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6/3 106308 1685881 10/6 1497 14114 6/2 104810 1671767 

 مبالغ به میلیارد ریال
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 درآمدهای استانی



 وضعیت عملکرد درآمدهای عمومی و اختصاصی استان
1399/11/1تا   

 عنوان درآمد عمومی درآمد اختصاصی

 درآمد مصوب 104810 1497

 ماهه 10عملکرد  940280 1584

 ماهه 10مازاد نسبت به سهم  6687 337

 ماهه 10نسبت به سهم  تحقق 107% 126%

 تحقق نسبت به کل 89/7% 105%

 مبالغ به میلیارد ریال



درآمد تحقق عدم دستگاههایی که در 
 اند داشته

اداره کل گمرک استان 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اداره کل استاندارد استان 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
اداره کل پزشکی قانونی استان 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 



 ای های سرمایه اعتبارات تملک دارایی
 اعتبارات استانی

 عنوان اعتبار درصد تخصیص

 ای استانی های سرمایه تملک دارایی 2817 74/8

 نفت و گاز% 3موضوع  364 12/6

 مالیات بر ارزش افزوده 0/27% 598 31/5

 تکمیل راههای روستایی 72 75/2

 و جرائم رانندگی قانون رسیدگی به تخلفات 188 23/4

 قانون بودجه 19تبصره  466 40

 جمع 4505 58/7

 مبالغ به میلیارد ریال



 ای های سرمایه اعتبارات تملک دارایی
 اعتبارات متوازن و استانی ویژه

 عنوان اعتبار درصد تخصیص

 متوازن استانی 2510 34/5

 متوازن استانی ویژه 2480 28/1

 ملی استانی ویژه 1108 68/9

 جمع 6098 40/9

 مبالغ به میلیارد ریال



ها اعتبار ردیف  
 عنوان اعتبار درصد تخصیص

 قانون مدیریت بحران 3070 99/2
 تعهدات سفر مقام معظم رهبری 170 100
 جهش تولید 470 20
 فروش اموال 11 100
 تعهدات پرداخت نشده سال قبل 280 100

اسناد تسویه بدهی به اشخاص حقیقی و  26 100
 حقوقی

 سایر ردیفها 8890 70
 برآورد اعتبارات ملی 5200 60
 جمع 18117 61

 مبالغ به میلیارد ریال



ها اعتبار ردیف  

 جهت احکام دادگاه برداشت اعتبار

27/1 

 اداره کل ورزش و جوانان استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 اداره کل راه و شهرسازی استان

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 کار و رفاه اجتماعی استان اداره کل تعاون،

 مبالغ به میلیارد ریال



 ای استان وضعیت اعتبارات هزینه

  تعداد نیروهای سایر (نفر)جمع 
 دستگاههای اجرائی

 تعداد نیروهای
 پیمانی، قراردادی

ای  اعتبار هزینه
 اختصاصی

ای  هزینه اعتبار
 عمومی استان

9909 1798 8111 1175 6521 

 مبالغ به میلیارد ریال



 برآورد اعتبار مورد نیاز

برآورد حقوق مورد نیاز تا  برآورد عیدی کارکنان
 برآورد حقوق سایر نیروها پایان سال

برآورد حقوق نیروهای 
رسمی، پیمانی تا پایان 

 سال

130 6808 638 6170 

جمع اعتبار مورد 
 نیاز

مورد نیاز  حداقل
 سایر

مانده مرخصی تا 
 1398پایان سال 

پاداش پایان خدمت 
 1398تا پایان سال 

جمع اعتبار مورد نیاز 
 حقوق و عیدی کارکنان

8456 1100 111 307 6938 

 مبالغ به میلیارد ریال



های  اعتبار ردیف
ای ابالغ شده هزینه  
به استان   

 برگشتی به خزانه 29/4

 (بند ط)خون  ردیف انتقال 72

 استانداران هزینه ضروری 6/4

 (80)ردیف زندانها ماده  21

 ردیف پاداش پایان خدمت کارکنان 307

 درآمد بازرسی ردیف ارتقاء 35

 ردیف ارتقاء درآمد استان 120

 ردیف فروش اموال جهاد کشاورزی 238/3

 ردیف فروش اموال منابع طبیعی 21/8

 ردیف فروش اموال بهزیستی 0/4

 مبالغ به میلیارد ریال جمع 851/3



 با تشکر توجه شما
پایدار و سالمت باشید  


