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 :1جدول 

هاکالن منابع و مصارف استان ریتصو

۱



 



جمعملیاستانی

2,124,919,31416,665,0002,141,584,314220,000,0002,676,028,4902,896,028,490175,000,000280,000,00048,438,995136,743,304640,182,2993,536,210,789

41,413,801298,55041,712,3514,660,95049,286,29953,947,2492,679,0064,578,000565,8051,547,1139,369,92463,317,173مركزي51

22,618,594515,55023,134,1448,535,64290,528,07699,063,7184,247,47510,780,0002,241,8375,653,34722,922,659121,986,377گيالن52

29,810,535685,38030,495,91511,689,808122,505,320134,195,1284,926,48812,420,0001,350,2954,977,71423,674,497157,869,625مازندران53

52,064,547423,13052,487,6779,225,399123,504,846132,730,2455,313,67410,256,0002,545,5218,365,01726,480,212159,210,457آذربايجان شرقی54

19,791,345574,57020,365,9158,508,64098,379,392106,888,0328,523,00612,220,0001,205,3754,928,79426,877,175133,765,207آذربايجان غربی55

12,468,030295,19012,763,2207,536,30077,548,78985,085,0894,158,2359,696,0001,491,2385,463,28320,808,756105,893,845كرمانشاه56

107,848,369729,310108,577,67911,848,347151,615,548163,463,89527,087,79016,970,0005,814,12511,915,39861,787,313225,251,208خوزستان57

47,838,350519,94048,358,29012,801,172171,877,072184,678,2449,837,08217,920,0005,090,14011,420,75444,267,976228,946,220فارس58

75,099,719516,07075,615,7899,764,897110,584,478120,349,3758,864,60117,955,000765,8543,003,74830,589,203150,938,578كرمان59

68,523,963912,48069,436,44312,638,178202,363,736215,001,9148,628,43213,260,0002,321,7933,202,92327,413,148242,415,062خراسان رضوي60

130,033,2961,700,570131,733,86610,956,023168,081,558179,037,5815,164,9469,650,0001,674,9265,228,13121,718,003200,755,584اصفهان61

55,647,148130,31055,777,4586,187,21052,260,73558,447,9456,267,71211,676,0001,230,4843,305,07022,479,26680,927,211هرمزگان62

10,896,622388,86011,285,4827,390,57885,488,66992,879,24711,932,02723,484,0001,870,9797,622,18544,909,191137,788,438سيستان و بلوچستان63

8,753,607223,0508,976,6576,166,91558,258,02864,424,9435,371,58610,905,0001,757,0783,598,60621,632,27086,057,213كردستان64

13,216,598403,98013,620,5785,472,43263,782,00069,254,4322,822,3435,850,000809,1872,597,33612,078,86681,333,298همدان65

7,924,892227,6108,152,5026,642,35964,744,37371,386,7325,078,77912,244,0001,409,0884,313,73523,045,60294,432,334لرستان66

3,595,81047,1203,642,9305,060,70832,645,99737,706,7053,749,3235,021,000969,7002,961,46012,701,48350,408,188ايالم67

29,666,109205,86029,871,9694,395,87940,729,24245,125,1212,771,8613,952,000785,0002,180,9049,689,76554,814,886زنجان68

8,033,186166,3408,199,5264,274,04938,934,01343,208,0622,413,1124,400,0001,638,1243,418,29911,869,53555,077,597چهارمحال و بختياري69

5,950,07656,2906,006,3664,519,39436,520,24641,039,6404,105,2767,165,0003,216,3283,330,76117,817,36558,857,005كهگيلويه و بويراحمد70

11,217,75490,66011,308,4144,224,84236,194,28040,419,1221,953,5493,360,000685,9081,944,8307,944,28748,363,409سمنان71

39,944,285609,69040,553,9754,973,36847,914,87152,888,2392,651,0314,456,000944,2241,353,6609,404,91562,293,154يزد72

58,731,784262,67058,994,4545,098,28939,701,77144,800,06012,002,2375,511,000466,2325,835,82423,815,29368,615,353بوشهر73

1,146,178,3434,417,6601,150,596,00314,320,037401,889,288416,209,3254,827,7137,493,0001,901,25614,379,74528,601,714444,811,039تهران74

7,979,087250,9708,230,0575,435,80946,925,80552,361,6142,880,2255,335,0001,063,0383,490,07512,768,33865,129,952اردبيل75

14,473,957569,90015,043,8573,197,90137,528,41240,726,3132,049,1562,755,000199,841894,8995,898,89646,625,209قم76

30,076,607222,03030,298,6374,187,89338,919,52043,107,4132,204,0143,872,000793,7831,582,4008,452,19751,559,610قزوين77

9,926,722333,26010,259,9826,779,69158,844,68365,624,3743,609,1448,298,0001,937,2804,600,30318,444,72784,069,101گلستان78

6,289,049146,9006,435,9494,169,08733,278,37737,447,4643,065,5576,519,000467,3521,113,12011,165,02948,612,493خراسان شمالی79

5,731,226119,0905,850,3164,862,28537,766,06642,628,3513,647,8926,666,000690,6031,210,17412,214,66954,843,020خراسان جنوبی80

43,175,905622,01043,797,9154,475,91857,426,99961,902,9172,166,7285,333,000536,6011,303,6969,340,02571,242,942البرز81

تصویر کالن منابع و مصارف استان ها: 1 جدول 

مصارف

هزينه اي 

*تملک استان
استانی پيوست 

شماره يک
جمعملی

نام استان كد

منابع 

جمع كل  درآمدهاي 

عمومی

درآمدهاي 

اختصاصی
جمع 

جمع استان ها

 درصد ارزش افزوده0.27 درصد نفت و 3اعتبارات استانی، * 

مبالغ به میلیون ریال 

اعتبارات قانون 

استفاده متوازن

تملک داريی هاي سرمايه اي 

۲



 



 

 :2جدول 

اختصاصی( به تفکیک  - درآمدهای استانی )عمومی

 ردیف – دستگاه – استان

 

 

 

۳



 



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

2,124,919,314   16,665,000          2,141,584,314   

800000800000استانداري1050

140115

معادل وجوه )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

واريزي در هر استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان 

(هزينه خواهد شد

160000160000

300000300000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

340000340000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6366000063660000نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

62500006250000درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

25000002500000درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

400000400000درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

300000300000درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

300000300000درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

25000002500000درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

1000010000 عوايد داخلي پادگاني140205

5000000050000000درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

14000001400000(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

20120002012000مرکز پزشكي قانوني1084

20120002012000درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1025800010258000اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

1025000010250000درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

80008000درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي

1400سال 
عنوان

جمع کل

۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

2,124,919,314   16,665,000          2,141,584,314   

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي

1400سال 
عنوان

جمع کل

20133028142013302814اداره کل امور مالیاتي1101

456056356456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

158868875158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

140500000140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

160000000160000000مالیات مشاغل110203

2500000025000000مالیات مستغالت110204

100000100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

99000009900000مالیات بر ارث110301

210000210000مالیاتهاي اتفاقي110302

2309178423091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

140224040140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

2105474421054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

2338936623389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

70000007000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

90000009000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

2000020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

11023721102372عوارض خروج از کشور110504

1218725612187256مالیات بر فروش سیگار110506

2408935624089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

68079656807965 شماره گذاري110508

۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

2,124,919,314   16,665,000          2,141,584,314   

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي

1400سال 
عنوان

جمع کل

662250600662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37132450100132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

36000003600000اداره کل گمرك1105

16000001600000درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

20000002000000درآمدهاي متفرقه160101

40004000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

40004000منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

7067500706750اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(هنري و ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
120000120000

67506750درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

480000480000درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

150137
درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و 

جهانگردي
100000100000

3000030000اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(هنري و ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
3000030000

1650000016500000اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(هنري و ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25000002500000

32000003200000درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

2,124,919,314   16,665,000          2,141,584,314   

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي

1400سال 
عنوان

جمع کل

600000600000درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

30000003000000قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

30000003000000رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش - آزمون هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي - 

نشريات وزارت آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، 

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد - مرکز آموزش مديريت دولتي

، 13تبصره  (ز)تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش 

(نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

25000002500000

12000001200000درآمدهاي متفرقه160101

500000500000منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

15500001550000پايگاه انتقال خون1295

15500001550000درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

4000165000169000اداره کل بهزيستي1315

4000160000164000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

390000390000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

6500065000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

150000150000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

2,124,919,314   16,665,000          2,141,584,314   

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي

1400سال 
عنوان

جمع کل

8500085000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

5000050000قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

3000030000درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

1000010000قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

74989007498900اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

74989007498900درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

3635036350اداره کل جهاد کشاورزي1510

13501350درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

3500035000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

150000150000شیالت1512

150000150000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

100000100000اداره کل راه و شهرسازي1530

100000100000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1650016500اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

45004500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1200012000درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

160171
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و 78ماده )درآمد حاصل جهت تكمیل فضاهاي ورزشي کارگران

(مصرف آن در موارد معین
00

550000550000اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

5000050000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

2,124,919,314   16,665,000          2,141,584,314   

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي

1400سال 
عنوان

جمع کل

00درآمد حاصل از فروش پسماندهاي روي شهرك صنعتي سرب و روي زنجان160102

500000500000قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

250000250000ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(هنري و ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
100000100000

210218
منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش 

کارکنان
150000150000

20000000020000000درآمدهاي متفرقه9998

2000000020000000درآمدهاي متفرقه160101

۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

41,413,801              298,550                  41,712,351             

20500020500استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

1300013000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

75007500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

9553000955300نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

5754057540درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

5738057380درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

93609360درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

1010درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

56405640درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

1026010260درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

230230 عوايد داخلي پادگاني140205

814880814880درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

41320041320مرکز پزشكي قانوني1084

4132041320درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1168900116890اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

116830116830درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

6060درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

39514005039514005اداره کل امور مالیاتي1101

78921007892100مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

28673702867370مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

28403402840340مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

29650002965000مالیات مشاغل110203

144530144530مالیات مستغالت110204

11مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

شماره طبقه 

بندي

مرکزي
عنوان

جمع کل

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

۱۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

41,413,801              298,550                  41,712,351             

شماره طبقه 

بندي

مرکزي
عنوان

جمع کل

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

137610137610مالیات بر ارث110301

54705470مالیاتهاي اتفاقي110302

273580273580 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

102040102040مالیات نقل و انتقال سهام110304

185140185140مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

7675076750حق تمبر و اوراق بهادار110306

6281062810(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

21002100مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

44(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

83508350عوارض خروج از کشور110504

25902590مالیات بر فروش سیگار110506

303380303380مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

18701870 شماره گذاري110508

1803581018035810بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

3736071603607160موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

19990019990اداره کل گمرك1105

1623016230درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

37603760درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

994609946اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
67206720

66درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

14201420درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

18001800درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

789.50789.5اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

41,413,801              298,550                  41,712,351             

شماره طبقه 

بندي

مرکزي
عنوان

جمع کل

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
789.5789.5

0293830293830اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
4920049200

7865078650درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

49304930درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

4423044230قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

5675056750رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

2973029730

2088020880درآمدهاي متفرقه160101

94609460منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

26670026670پايگاه انتقال خون1295

2667026670درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

12047204840اداره کل بهزيستي1315

12027402860درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

19801980درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

23000023000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

31003100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

15001500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

41,413,801              298,550                  41,712,351             

شماره طبقه 

بندي

مرکزي
عنوان

جمع کل

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

96009600قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

48004800درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

10001000قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

30000030000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

3000030000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

541005410اداره کل راه و شهرسازي1530

54105410درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6800680اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

310310درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

370370درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

22780022780اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2276022760قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

600006000ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

30003000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

6204000620400درآمدهاي متفرقه9998

620400620400درآمدهاي متفرقه160101

۱۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

22,618,594            515,550                  23,134,144            

10003010003استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

1000010000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

33درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

138419101384191نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

135440135440درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

100560100560درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

1699016990درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

83168316درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

1085010850درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

67006700درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

2525 عوايد داخلي پادگاني140205

11053101105310درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

75550075550مرکز پزشكي قانوني1084

7555075550درامد حاصل از خدمات قضايي140101

3188800318880اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

318650318650درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

230230درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

20307990020307990اداره کل امور مالیاتي1101

25021902502190مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

37001403700140مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

14364701436470مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

22779502277950مالیات مشاغل110203

328230328230مالیات مستغالت110204

410410مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گیالن

جمع کل

۱۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

22,618,594            515,550                  23,134,144            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گیالن

جمع کل

229780229780مالیات بر ارث110301

23502350مالیاتهاي اتفاقي110302

703530703530 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

3044030440مالیات نقل و انتقال سهام110304

564330564330مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

9164091640حق تمبر و اوراق بهادار110306

191450191450(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

16401640مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

100100(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

2705027050عوارض خروج از کشور110504

180260180260مالیات بر فروش سیگار110506

584440584440مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

11701170 شماره گذاري110508

62120206212020بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

3712424001242400موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

53090053090اداره کل گمرك1105

1959019590درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

3350033500درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

10570010570اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
5050

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

65206520درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

40004000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

5500550اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

22,618,594            515,550                  23,134,144            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گیالن

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
550550

506880506880اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
5904059040

7374073740درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

88808880درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

7863078630قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

163150163150رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

7927079270

3281032810درآمدهاي متفرقه160101

1136011360منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

60650060650پايگاه انتقال خون1295

6065060650درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

25086708920اداره کل بهزيستي1315

25086708920درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

25030025030ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

75007500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

34003400درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

22,618,594            515,550                  23,134,144            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گیالن

جمع کل

33003300قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

33003300درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

45304530قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

1280000128000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

128000128000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

200002000شیالت1512

20002000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2000200اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

110110درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

9090درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

114001140اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

11401140قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

960009600ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

61006100منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

2309000230900درآمدهاي متفرقه9998

230900230900درآمدهاي متفرقه160101

۱۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,810,535            685,380                 30,495,915            

50000050000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

5000050000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

161414501614145نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

121970121970درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

110390110390درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

2100021000درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

970970درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

1115011150درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

68906890درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

4545 عوايد داخلي پادگاني140205

13417301341730درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

81940081940مرکز پزشكي قانوني1084

8194081940درامد حاصل از خدمات قضايي140101

4698900469890اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

469380469380درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

510510درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

26610090026610090اداره کل امور مالیاتي1101

32572903257290مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

50590005059000مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

21416802141680مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

26803302680330مالیات مشاغل110203

523550523550مالیات مستغالت110204

980980مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

مازندران

جمع کل

۱۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,810,535            685,380                 30,495,915            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

مازندران

جمع کل

418340418340مالیات بر ارث110301

16101610مالیاتهاي اتفاقي110302

927810927810 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

5210052100مالیات نقل و انتقال سهام110304

13239801323980مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

254150254150حق تمبر و اوراق بهادار110306

359320359320(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

10001000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

130130(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

3113031130عوارض خروج از کشور110504

1082010820مالیات بر فروش سیگار110506

10677101067710مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

890890 شماره گذاري110508

70818907081890بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

3714163801416380موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

32940032940اداره کل گمرك1105

3105031050درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

18901890درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

900009000اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
480480

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

20202020درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

65006500درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

4700470اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,810,535            685,380                 30,495,915            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

مازندران

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
470470

682830682830اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
118090118090

216300216300درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1184011840درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

196570196570قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

4256042560رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

5945059450

1909019090درآمدهاي متفرقه160101

1893018930منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

78990078990پايگاه انتقال خون1295

7899078990درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

10025502650اداره کل بهزيستي1315

10019002000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

650650درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

25500025500ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

22002200درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

2000020000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

25002500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۲۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,810,535            685,380                 30,495,915            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

مازندران

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

800800درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

4800000480000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

480000480000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

300003000شیالت1512

30003000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

70070اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

5050درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2020درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

14800014800اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

390390درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1441014410قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

11700011700ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

82008200منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

3279000327900درآمدهاي متفرقه9998

327900327900درآمدهاي متفرقه160101

۲۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

52,064,547            423,130                  52,487,677          

820008200استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

80008000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

200200درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

184881501848815نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

233990233990درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

124400124400درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

1497014970درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

2500025000درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

1654016540درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

80208020درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

6565 عوايد داخلي پادگاني140205

14258301425830درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

98490098490مرکز پزشكي قانوني1084

9849098490درامد حاصل از خدمات قضايي140101

4137000413700اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

412520412520درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

11801180درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

4864778002013302814اداره کل امور مالیاتي1101

11790170456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

6590250158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

3111900140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

4755090160000000مالیات مشاغل110203

78014025000000مالیات مستغالت110204

170100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان شرقی

جمع کل

۲۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

52,064,547            423,130                  52,487,677          

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان شرقی

جمع کل

7798909900000مالیات بر ارث110301

2650210000مالیاتهاي اتفاقي110302

115173023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

174780140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

46465021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

24410023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

1576307000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

653309000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

5020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

765001102372عوارض خروج از کشور110504

1924012187256مالیات بر فروش سیگار110506

99894024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

467006807965 شماره گذاري110508

14531560662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

372906310132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

2112900211290اداره کل گمرك1105

1855018550درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

192740192740درآمدهاي متفرقه160101

120001200اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

12001200منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

42630042630اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
620620

17501750درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3656036560درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

37003700درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

473004730اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۲۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

52,064,547            423,130                  52,487,677          

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان شرقی

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
47304730

411500411500اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
5904059040

108150108150درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

98709870درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

3931039310قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

9931099310رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

4459044590

4176041760درآمدهاي متفرقه160101

94709470منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

53570053570پايگاه انتقال خون1295

5357053570درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

2001163011830اداره کل بهزيستي1315

2001163011830درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

935009350ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10001000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۲۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

52,064,547            423,130                  52,487,677          

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان شرقی

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

350350درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

1440000144000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

144000144000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

202202022اداره کل جهاد کشاورزي1510

2222درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

20002000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

447004470اداره کل راه و شهرسازي1530

44704470درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

5000500اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

170170درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

330330درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

53000053000اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

10001000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

5200052000قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

10100010100ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

66006600منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

5105000510500درآمدهاي متفرقه9998

510500510500درآمدهاي متفرقه160101

۲۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

19,791,345            574,570                 20,365,915             

40747040747استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
1100011000

2939729397قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

350350درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

160126501601265نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

263960263960درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

109730109730درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

1037010370درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

49104910درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

1608016080درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

87608760درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

3535 عوايد داخلي پادگاني140205

11874201187420درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

79070079070مرکز پزشكي قانوني1084

7907079070درامد حاصل از خدمات قضايي140101

2846200284620اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

284130284130درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

490490درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

1691246302013302814اداره کل امور مالیاتي1101

2361340456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

4460860158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

776070140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

2486410160000000مالیات مشاغل110203

24642025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان غربی

جمع کل

۲۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

19,791,345            574,570                 20,365,915             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان غربی

جمع کل

2362109900000مالیات بر ارث110301

70210000مالیاتهاي اتفاقي110302

21499023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

15590140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

53508021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

13139023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

1815207000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

30109000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

18020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

1075801102372عوارض خروج از کشور110504

749012187256مالیات بر فروش سیگار110506

80102024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

21606807965 شماره گذاري110508

3620890662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37724180132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

2097600209760اداره کل گمرك1105

4305043050درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

166710166710درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

855008550اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
11501150

3030درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

43704370درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

30003000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

3200320اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۲۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

19,791,345            574,570                 20,365,915             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان غربی

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
320320

0568000568000اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
8857088570

127810127810درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1973019730درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

186740186740قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

8512085120رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

4459044590

59705970درآمدهاي متفرقه160101

94709470منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

51500051500پايگاه انتقال خون1295

5150051500درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

8065706650اداره کل بهزيستي1315

8065706650درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

900009000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

20002000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

200200درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

20002000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۲۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

19,791,345            574,570                 20,365,915             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

آذربایجان غربی

جمع کل

40004000قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

800800درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

77500077500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

7750077500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

200002000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

20002000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

252002520اداره کل راه و شهرسازي1530

25202520درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2700270اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

270270درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

22780022780اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2276022760قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

850008500ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

50005000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

4804000480400درآمدهاي متفرقه9998

480400480400درآمدهاي متفرقه160101

۲۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

12,468,030             295,190                   12,763,220             

10306010306استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
1000010000

300300قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

66درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

101788001017880نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

105870105870درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

6723067230درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

1059010590درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

93609360درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

300300درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

1270012700درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

2020 عوايد داخلي پادگاني140205

811810811810درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

54560054560مرکز پزشكي قانوني1084

5456054560درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1555500155550اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

155360155360درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

190190درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

1099363402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1550460456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

3286130158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

654810140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1106260160000000مالیات مشاغل110203

15403025000000مالیات مستغالت110204

100100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمانشاه

جمع کل

۳۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

12,468,030             295,190                   12,763,220             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمانشاه

جمع کل

1555209900000مالیات بر ارث110301

130210000مالیاتهاي اتفاقي110302

29788023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

16720140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

10382021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

5110023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

352207000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

32609000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

79401102372عوارض خروج از کشور110504

636012187256مالیات بر فروش سیگار110506

50391024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

23306807965 شماره گذاري110508

2548040662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37509610132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

29220029220اداره کل گمرك1105

2492024920درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

43004300درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

42200042200اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
34003400

170170درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3563035630درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

30003000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

789.50789.5اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۳۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

12,468,030             295,190                   12,763,220             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمانشاه

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
789.5789.5

0286890286890اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
4133041330

4523045230درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

2467024670درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

3342033420قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

3688036880رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

6440064400

1730017300درآمدهاي متفرقه160101

2366023660منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

36750036750پايگاه انتقال خون1295

3675036750درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

7083008370اداره کل بهزيستي1315

7072907360درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10101010درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

17420017420ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

14001400درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

1500015000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10001000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۳۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

12,468,030             295,190                   12,763,220             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمانشاه

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

2020قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

12500012500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

1250012500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1300130اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

130130درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

932009320اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

220220درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

91009100قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

770007700ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

42004200منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

80000080000درآمدهاي متفرقه9998

8000080000درآمدهاي متفرقه160101

۳۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

107,848,369          729,310                  108,577,679         

12000012000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
60006000

00قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

60006000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

280791002807910نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

828780828780درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

440440درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

3030درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

20402040درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

57605760درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

14301430درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

00 عوايد داخلي پادگاني140205

19694301969430درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

97250097250مرکز پزشكي قانوني1084

9725097250درامد حاصل از خدمات قضايي140101

3394300339430اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

339220339220درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

210210درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

10090863402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

21729850456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

9901750158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

8539520140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

2011590160000000مالیات مشاغل110203

46925025000000مالیات مستغالت110204

200100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خوزستان

جمع کل

۳۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

107,848,369          729,310                  108,577,679         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خوزستان

جمع کل

2026009900000مالیات بر ارث110301

20210000مالیاتهاي اتفاقي110302

63765023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

62870140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

53229021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

17675023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

1805807000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

709000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

204901102372عوارض خروج از کشور110504

3012187256مالیات بر فروش سیگار110506

57665024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

506807965 شماره گذاري110508

46555350662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

379311070132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

2479600247960اداره کل گمرك1105

131410131410درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

116550116550درآمدهاي متفرقه160101

100001000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

10001000منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

543505435اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1515

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

25702570درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

28502850درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

000اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۳۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

107,848,369          729,310                  108,577,679         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خوزستان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
00

0724970724970اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
152530152530

7944079440درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1944019440درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

137300137300قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

4079040790رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

226010226010

1354013540درآمدهاي متفرقه160101

5592055920منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

75720075720پايگاه انتقال خون1295

7572075720درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

043404340اداره کل بهزيستي1315

043404340درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

29800029800ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

25002500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

2000020000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

25002500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۳۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

107,848,369          729,310                  108,577,679         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خوزستان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

40004000درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

800800قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

214000002140000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

21400002140000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

23000023000شیالت1512

2300023000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

15380015380اداره کل راه و شهرسازي1530

1538015380درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2900290اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

3030درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

260260درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

216002160اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

21602160قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

11200011200ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

77007700منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

113120001131200درآمدهاي متفرقه9998

11312001131200درآمدهاي متفرقه160101

۳۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

47,838,350           519,940                   48,358,290           

28000028000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

80008000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

2000020000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

293009002930090نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

327990327990درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

163430163430درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

2459024590درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

16601660درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

2254022540درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

5210052100درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

270270 عوايد داخلي پادگاني140205

23375102337510درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

1250000125000مرکز پزشكي قانوني1084

125000125000درامد حاصل از خدمات قضايي140101

4980700498070اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

497860497860درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

210210درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

4313534502013302814اداره کل امور مالیاتي1101

5929100456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

7637530158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

3428190140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

5155520160000000مالیات مشاغل110203

80248025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

فارس

جمع کل

۳۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

47,838,350           519,940                   48,358,290           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

فارس

جمع کل

2991809900000مالیات بر ارث110301

4030210000مالیاتهاي اتفاقي110302

77442023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

29160140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

77735021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

24485023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

2637107000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

163709000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

47220000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

1004301102372عوارض خروج از کشور110504

1108012187256مالیات بر فروش سیگار110506

142102024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

117006807965 شماره گذاري110508

13523960662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

372704790132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

12870012870اداره کل گمرك1105

73807380درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

54905490درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

1462800146280اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
6578065780

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

7450074500درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

60006000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

394003940اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۳۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

47,838,350           519,940                   48,358,290           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

فارس

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
39403940

0506250506250اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
106870106870

164580164580درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1687016870درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

8993089930قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

6341063410رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

4479044790

1611016110درآمدهاي متفرقه160101

36903690منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

89350089350پايگاه انتقال خون1295

8935089350درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

3301369014020اداره کل بهزيستي1315

3301369014020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

26000026000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1500015000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۴۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

47,838,350           519,940                   48,358,290           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

فارس

جمع کل

0قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

30003000درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

23000023000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

2300023000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

3050305اداره کل جهاد کشاورزي1510

305305درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

11540011540اداره کل راه و شهرسازي1530

1154011540درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

000اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

20730020730اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

10101010درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1972019720قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

13500013500ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
45004500

90009000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

7740000774000درآمدهاي متفرقه9998

774000774000درآمدهاي متفرقه160101

۴۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

75,099,719            516,070                   75,615,789           

23260023260استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

12601260قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

2200022000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

150574501505745نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

8140081400درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

9433094330درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

1052010520درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

98809880درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

97709770درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

7265072650درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

2525 عوايد داخلي پادگاني140205

12271701227170درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

83700083700مرکز پزشكي قانوني1084

8370083700درامد حاصل از خدمات قضايي140101

2378300237830اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

237560237560درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

270270درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

7175045902013302814اداره کل امور مالیاتي1101

24304730456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

4705580158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

5756170140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1471650160000000مالیات مشاغل110203

25987025000000مالیات مستغالت110204

105100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمان

جمع کل

۴۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

75,099,719            516,070                   75,615,789           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمان

جمع کل

1146709900000مالیات بر ارث110301

200210000مالیاتهاي اتفاقي110302

18697023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

418860140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

25185021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

14708023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

854407000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

29276009000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

147501102372عوارض خروج از کشور110504

613012187256مالیات بر فروش سیگار110506

51614024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

20928106807965 شماره گذاري110508

23741540662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

374748310132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

627006270اداره کل گمرك1105

24502450درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

38203820درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

42970042970اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
51005100

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3587035870درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

20002000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

39.5039.5اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۴۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

75,099,719            516,070                   75,615,789           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
39.539.5

0511510511510اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
7380073800

9832098320درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

3947039470درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

2457024570قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

177330177330رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

5945059450

1491014910درآمدهاي متفرقه160101

2366023660منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

43170043170پايگاه انتقال خون1295

4317043170درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

20045604760اداره کل بهزيستي1315

20045604760درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

10800010800ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

25002500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

28002800درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۴۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

75,099,719            516,070                   75,615,789           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کرمان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

500500درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

1710000171000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

171000171000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

101501015اداره کل جهاد کشاورزي1510

1515درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

10001000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

437004370اداره کل راه و شهرسازي1530

43704370درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

40040اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

4040درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

85250085250اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

660660درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

8459084590قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

11300011300ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
45004500

68006800منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

112230001122300درآمدهاي متفرقه9998

11223001122300درآمدهاي متفرقه160101

۴۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

68,523,963           912,480                   69,436,443           

91710091710استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
1200012000

63906390قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

7332073320درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

410520004105200نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

402150402150درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

240620240620درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

3221032210درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

5064050640درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

2362023620درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

217840217840درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

170170 عوايد داخلي پادگاني140205

31379503137950درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

1678400167840مرکز پزشكي قانوني1084

167840167840درامد حاصل از خدمات قضايي140101

5769200576920اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

576270576270درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

650650درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

6242735402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

9572720456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

8762020158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

4017390140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

5504950160000000مالیات مشاغل110203

113269025000000مالیات مستغالت110204

1420100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان رضوي

جمع کل

۴۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

68,523,963           912,480                   69,436,443           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان رضوي

جمع کل

5980809900000مالیات بر ارث110301

71900210000مالیاتهاي اتفاقي110302

122786023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

167570140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

95586021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

30050023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

3242707000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

67309000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

902701102372عوارض خروج از کشور110504

2132012187256مالیات بر فروش سیگار110506

188488024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

48106807965 شماره گذاري110508

23151760662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

374630350132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

96730096730اداره کل گمرك1105

6968069680درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

2705027050درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

50514050514اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
83608360

44درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3565035650درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

65006500درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

3200320اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۴۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

68,523,963           912,480                   69,436,443           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان رضوي

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
320320

0906780906780اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
7873078730

117980117980درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

4933049330درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

127770127770قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

319200319200رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

7431074310

125270125270درآمدهاي متفرقه160101

1419014190منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

89700089700پايگاه انتقال خون1295

8970089700درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

15057005850اداره کل بهزيستي1315

15057005850درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

10000010000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

15001500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

55005500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۴۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

68,523,963           912,480                   69,436,443           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان رضوي

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

28000028000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

2800028000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

13075013075اداره کل جهاد کشاورزي1510

295295درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

1278012780درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

722007220اداره کل راه و شهرسازي1530

72207220درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

8400840اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

440440درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

400400درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

1133900113390اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

15001500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

111890111890قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

14000014000ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
45004500

95009500منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

7310000731000درآمدهاي متفرقه9998

731000731000درآمدهاي متفرقه160101

۴۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

130,033,296           1,700,570                131,733,866         

60000060000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

2000020000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

4000040000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

290510002905100نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

323010323010درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

193850193850درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

3307033070درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

60006000درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

1996019960درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

8233082330درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

2020 عوايد داخلي پادگاني140205

22468602246860درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

1564300156430مرکز پزشكي قانوني1084

156430156430درامد حاصل از خدمات قضايي140101

6416300641630اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

641150641150درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

480480درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

12368743202013302814اداره کل امور مالیاتي1101

35510060456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

7630220158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

7546470140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

7713540160000000مالیات مشاغل110203

69366025000000مالیات مستغالت110204

1950100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اصفهان

جمع کل

۵۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

130,033,296           1,700,570                131,733,866         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اصفهان

جمع کل

7052709900000مالیات بر ارث110301

3730210000مالیاتهاي اتفاقي110302

158520023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

261610140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

61388021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

41792023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

2082607000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

346209000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

220000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

902601102372عوارض خروج از کشور110504

2180012187256مالیات بر فروش سیگار110506

155605024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

247506807965 شماره گذاري110508

49223480662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

379844700132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

20380020380اداره کل گمرك1105

1624016240درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

41404140درآمدهاي متفرقه160101

5000500اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

500500منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

1076400107640اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
20202020

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

9937099370درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

62506250درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

117201172اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۵۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

130,033,296           1,700,570                131,733,866         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اصفهان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
11721172

016827701682770اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
127930127930

393260393260درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1480014800درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

176910176910قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

567470567470رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

247710247710

107380107380درآمدهاي متفرقه160101

4731047310منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

78300078300پايگاه انتقال خون1295

7830078300درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

6301780018430اداره کل بهزيستي1315

6301780018430درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

895008950ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

500500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

40004000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۵۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

130,033,296           1,700,570                131,733,866         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اصفهان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

14501450درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

50000050000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

5000050000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

2120212اداره کل جهاد کشاورزي1510

1212درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

200200درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

325003250اداره کل راه و شهرسازي1530

32503250درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

000اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

17870017870اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

800800درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1707017070قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

12800012800ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
45004500

83008300منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

228100002281000درآمدهاي متفرقه9998

22810002281000درآمدهاي متفرقه160101

۵۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

55,647,148           130,310                    55,777,458          

350003500استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

00قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

35003500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

120806101208061نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

133620133620درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

3619036190درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

30503050درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

660660درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

62106210درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

118710118710درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

11 عوايد داخلي پادگاني140205

909620909620درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

21870021870مرکز پزشكي قانوني1084

2187021870درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1609800160980اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

160920160920درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

6060درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

4987416702013302814اداره کل امور مالیاتي1101

18217980456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2720230158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

4491230140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

2409860160000000مالیات مشاغل110203

49707025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

هرمزگان

جمع کل

۵۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

55,647,148           130,310                    55,777,458          

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

هرمزگان

جمع کل

473909900000مالیات بر ارث110301

500210000مالیاتهاي اتفاقي110302

16540023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

42450140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

64747021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

16668023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

2196507000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

84809000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

134701102372عوارض خروج از کشور110504

42754012187256مالیات بر فروش سیگار110506

28361024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

60606807965 شماره گذاري110508

16257580662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

373251510132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

112642001126420اداره کل گمرك1105

406330406330درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

720090720090درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

340003400اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
5050

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

350350درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

30003000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

158001580اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۵۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

55,647,148           130,310                    55,777,458          

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

هرمزگان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
15801580

0128810128810اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1968019680

1475014750درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

990990درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

5897058970قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

85108510رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

1585015850

600600درآمدهاي متفرقه160101

94609460منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

34390034390پايگاه انتقال خون1295

3439034390درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

3015001530اداره کل بهزيستي1315

3015001530درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

920009200ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

18001800درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

700700درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

55005500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۵۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

55,647,148           130,310                    55,777,458          

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

هرمزگان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

800800درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

400400قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

235130002351300اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

23513002351300درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

52000052000شیالت1512

5200052000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

310003100اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

30803080درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

785007850اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

260260درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

75907590قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

730007300ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

43004300منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

7820000782000درآمدهاي متفرقه9998

782000782000درآمدهاي متفرقه160101

۵۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

10,896,622             388,860                 11,285,482            

51100051100استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
5100051000

00قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

100100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6614600661460نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

6685066850درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4494044940درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

29302930درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

17801780درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

48304830درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

2415024150درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

110110 عوايد داخلي پادگاني140205

515870515870درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

35470035470مرکز پزشكي قانوني1084

3547035470درامد حاصل از خدمات قضايي140101

67510067510اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

6741067410درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

100100درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

935674202013302814اداره کل امور مالیاتي1101

975040456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

3330910158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

547450140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

855660160000000مالیات مشاغل110203

7359025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سیستان و بلوچستان

جمع کل

۵۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

10,896,622             388,860                 11,285,482            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سیستان و بلوچستان

جمع کل

399009900000مالیات بر ارث110301

15210000مالیاتهاي اتفاقي110302

11435023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

32000140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

6568021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

7877023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

222807000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

12509000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

86401102372عوارض خروج از کشور110504

52012187256مالیات بر فروش سیگار110506

19967024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

8906807965 شماره گذاري110508

2508440662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37501680132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

60600060600اداره کل گمرك1105

3210032100درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

2850028500درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

277002770اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
480480

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

640640درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

16501650درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

80080اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۵۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

10,896,622             388,860                 11,285,482            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سیستان و بلوچستان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
8080

0386080386080اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
127930127930

4916049160درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

2171021710درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

3735037350قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

2270022700رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

8918089180

2386023860درآمدهاي متفرقه160101

1419014190منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

36880036880پايگاه انتقال خون1295

3688036880درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

12027802900اداره کل بهزيستي1315

12027802900درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

650006500ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

300300درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10001000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۶۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

10,896,622             388,860                 11,285,482            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سیستان و بلوچستان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

200200درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

5200000520000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

520000520000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

70070اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

7070درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

45000045000شیالت1512

4500045000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

6000600اداره کل راه و شهرسازي1530

600600درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2000200اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

180180درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

832008320اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

360360درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

79607960قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

720007200ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

47004700منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

36000036000درآمدهاي متفرقه9998

3600036000درآمدهاي متفرقه160101

۶۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,753,607             223,050                  8,976,657             

14540014540استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
1200012000

25002500قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

4040درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

8830700883070نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

122670122670درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4992049920درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

45204520درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

23502350درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

68906890درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

43604360درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

4040 عوايد داخلي پادگاني140205

692320692320درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

35580035580مرکز پزشكي قانوني1084

3558035580درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1163100116310اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

116090116090درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

220220درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

745046402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

816810456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2169990158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

400620140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

824370160000000مالیات مشاغل110203

17139025000000مالیات مستغالت110204

160100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کردستان

جمع کل

۶۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,753,607             223,050                  8,976,657             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کردستان

جمع کل

701209900000مالیات بر ارث110301

510210000مالیاتهاي اتفاقي110302

14552023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

3000140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

14898021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

2403023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

505407000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

56609000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

111001102372عوارض خروج از کشور110504

973012187256مالیات بر فروش سیگار110506

31365024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

40406807965 شماره گذاري110508

1900200662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37380040132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

22770022770اداره کل گمرك1105

1523015230درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

75407540درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

13330013330اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
26502650

900900درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

68806880درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

29002900درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

80080اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۶۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,753,607             223,050                  8,976,657             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کردستان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
8080

0217570217570اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
2952029520

3441034410درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

78907890درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

1966019660قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

6029060290رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

2477024770

2684026840درآمدهاي متفرقه160101

1419014190منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

22310022310پايگاه انتقال خون1295

2231022310درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

67054806150اداره کل بهزيستي1315

67054806150درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

680006800ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

23002300درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

35003500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10001000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۶۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,753,607             223,050                  8,976,657             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کردستان

جمع کل

0قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

0قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

330003300اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

33003300درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

1500150اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

150150درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

171301713اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

22درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

17111711درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

25620025620اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

210210درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2541025410قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

600006000ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

35003500منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1509000150900درآمدهاي متفرقه9998

150900150900درآمدهاي متفرقه160101

۶۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

13,216,598            403,980                  13,620,578            

196401964استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

19641964قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

117669401176694نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

303180303180درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

7070درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

00درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

44درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

330330درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

290290درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

00 عوايد داخلي پادگاني140205

872820872820درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

45090045090مرکز پزشكي قانوني1084

4509045090درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1363000136300اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

136110136110درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

190190درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

1170065002013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1563830456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2737980158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

480270140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1497560160000000مالیات مشاغل110203

19430025000000مالیات مستغالت110204

710100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

همدان

جمع کل

۶۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

13,216,598            403,980                  13,620,578            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

همدان

جمع کل

1488409900000مالیات بر ارث110301

1630210000مالیاتهاي اتفاقي110302

26395023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

25690140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

35180021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

6386023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

1193507000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

10809000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

4020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

60701102372عوارض خروج از کشور110504

867012187256مالیات بر فروش سیگار110506

36974024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

7706807965 شماره گذاري110508

3220430662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37644080132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

344003440اداره کل گمرك1105

21102110درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

13301330درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

42350042350اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
200200

200200درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3945039450درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

25002500درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

789.50789.5اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۶۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

13,216,598            403,980                  13,620,578            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

همدان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
789.5789.5

0394850394850اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
5235052350

152690152690درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1253012530درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

2801028010قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

9576095760رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

2883028830

95409540درآمدهاي متفرقه160101

1514015140منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

24660024660پايگاه انتقال خون1295

2466024660درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

4091309170اداره کل بهزيستي1315

4091309170درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

370003700ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

23502350درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

800800درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

500500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۶۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

13,216,598            403,980                  13,620,578            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

همدان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

5050قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

860008600اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

86008600درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

102001020اداره کل راه و شهرسازي1530

10201020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

126001260اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

470470درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

790790درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

854008540اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

310310درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

82308230قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

750007500ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
35003500

40004000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

54000054000درآمدهاي متفرقه9998

5400054000درآمدهاي متفرقه160101

۶۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,924,892              227,610                   8,152,502               

422004220استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

42004200قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

8388750838875نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

5811058110درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

6497064970درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

82908290درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

46604660درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

67506750درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

25302530درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

55 عوايد داخلي پادگاني140205

693560693560درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

49290049290مرکز پزشكي قانوني1084

4929049290درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1254400125440اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

125300125300درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

140140درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

664709402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1018180456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2390910158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

578750140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

528250160000000مالیات مشاغل110203

11244025000000مالیات مستغالت110204

1100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

لرستان

جمع کل

۷۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,924,892              227,610                   8,152,502               

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

لرستان

جمع کل

613609900000مالیات بر ارث110301

3210000مالیاتهاي اتفاقي110302

2900023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

4500140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

18489021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

7442023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

627207000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

2609000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

8020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

17901102372عوارض خروج از کشور110504

584012187256مالیات بر فروش سیگار110506

22424024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

1906807965 شماره گذاري110508

1141060662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37228210132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

975009750اداره کل گمرك1105

66506650درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

31003100درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

23490023490اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
23302330

12001200درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

1766017660درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

23002300درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

237002370اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۷۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,924,892              227,610                   8,152,502               

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

لرستان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
23702370

0226660226660اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1673016730

7816078160درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

49304930درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

95809580قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

4256042560رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

3963039630

2088020880درآمدهاي متفرقه160101

1419014190منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

27170027170پايگاه انتقال خون1295

2717027170درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

609501010اداره کل بهزيستي1315

60680740درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

270270درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

12800012800ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

12001200درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

1000010000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

16001600درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۷۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,924,892              227,610                   8,152,502               

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

لرستان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

330003300اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

33003300درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

13013اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

44درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

99درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

332003320اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

21802180درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

11401140قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

670006700ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

42004200منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1710000171000درآمدهاي متفرقه9998

171000171000درآمدهاي متفرقه160101

۷۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

3,595,810              47,120                     3,642,930              

690006900استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
65006500

00قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

400400درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2271200227120نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

2972029720درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

2512025120درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

32003200درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

56805680درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

35603560درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

18301830درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

580580 عوايد داخلي پادگاني140205

157430157430درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

17860017860مرکز پزشكي قانوني1084

1786017860درامد حاصل از خدمات قضايي140101

36470036470اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

3644036440درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

3030درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

323103002013302814اداره کل امور مالیاتي1101

449320456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

1043760158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

538070140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

340080160000000مالیات مشاغل110203

4342025000000مالیات مستغالت110204

1100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

ایالم

جمع کل

۷۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

3,595,810              47,120                     3,642,930              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

ایالم

جمع کل

272309900000مالیات بر ارث110301

3210000مالیاتهاي اتفاقي110302

4760423091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

1000140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

3157421054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

405023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

107047000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

1409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

285701102372عوارض خروج از کشور110504

106012187256مالیات بر فروش سیگار110506

8331024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

1106807965 شماره گذاري110508

484190662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

3796830132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

268002680اداره کل گمرك1105

14001400درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

12801280درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

312003120اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
460460

150150درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

510510درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

20002000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

4800480اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۷۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

3,595,810              47,120                     3,642,930              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

ایالم

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
480480

04621046210اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1378013780

54005400درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

19701970درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

54105410قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

35503550رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

54505450

11901190درآمدهاي متفرقه160101

94609460منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

15510015510پايگاه انتقال خون1295

1551015510درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

1009101010اداره کل بهزيستي1315

1009101010درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

800008000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

12001200درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

20002000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10001000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۷۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

3,595,810              47,120                     3,642,930              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

ایالم

جمع کل

35003500قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

300300قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

150001500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

15001500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

4300430اداره کل راه و شهرسازي1530

430430درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

000اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

531005310اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

53105310قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

530005300ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

28002800منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

34000034000درآمدهاي متفرقه9998

3400034000درآمدهاي متفرقه160101

۷۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,666,109             205,860                  29,871,969            

256002560استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

25002500قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

6060درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

8822240882224نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

4190041900درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4049040490درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

41204120درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

190190درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

40004000درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

20602060درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

1414 عوايد داخلي پادگاني140205

789450789450درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

34610034610مرکز پزشكي قانوني1084

3461034610درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1037000103700اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

103440103440درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

260260درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

2773884502013302814اداره کل امور مالیاتي1101

3426960456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2038620158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

1209510140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

939340160000000مالیات مشاغل110203

10167025000000مالیات مستغالت110204

1100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

زنجان

جمع کل

۷۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,666,109             205,860                  29,871,969            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

زنجان

جمع کل

667209900000مالیات بر ارث110301

120210000مالیاتهاي اتفاقي110302

14469023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

35120140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

7531021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

6695023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

255507000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

22409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

53601102372عوارض خروج از کشور110504

1082128012187256مالیات بر فروش سیگار110506

19215024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

16006807965 شماره گذاري110508

7154710662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

371430940132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

1117100111710اداره کل گمرك1105

27402740درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

108970108970درآمدهاي متفرقه160101

5000500اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

500500منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

25740025740اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
29602960

4040درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

1884018840درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

39003900درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

000اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۷۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,666,109             205,860                  29,871,969            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

زنجان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
00

0203760203760اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1378013780

5211052110درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

74107410درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

2949029490قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

3121031210رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

3171031710

2386023860درآمدهاي متفرقه160101

1419014190منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

23020023020پايگاه انتقال خون1295

2302023020درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

021002100اداره کل بهزيستي1315

021002100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

600006000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

12001200درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

30003000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

18001800درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۸۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

29,666,109             205,860                  29,871,969            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

زنجان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

20000020000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

2000020000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

21650021650اداره کل راه و شهرسازي1530

2165021650درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6200620اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

600600درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

693006930اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

100100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

68306830قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

600006000ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

30003000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

6820000682000درآمدهاي متفرقه9998

682000682000درآمدهاي متفرقه160101

۸۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,033,186              166,340                   8,199,526              

10000010000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

1000010000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

4505100450510نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

3710037100درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

3335033350درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

30903090درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

290290درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

33603360درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

12001200درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

11201120 عوايد داخلي پادگاني140205

371000371000درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

20000020000مرکز پزشكي قانوني1084

2000020000درامد حاصل از خدمات قضايي140101

53420053420اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

5338053380درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

4040درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

732098602013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1115270456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

1770320158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

646420140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

456730160000000مالیات مشاغل110203

22728025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

چهارمحال و بختیاري

جمع کل

۸۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,033,186              166,340                   8,199,526              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

چهارمحال و بختیاري

جمع کل

348009900000مالیات بر ارث110301

9210000مالیاتهاي اتفاقي110302

5369023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

71080140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

8420021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

2980023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

285607000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

5609000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

23501102372عوارض خروج از کشور110504

540012187256مالیات بر فروش سیگار110506

16462024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

4006807965 شماره گذاري110508

2191240662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37438250132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

3800380اداره کل گمرك1105

340340درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

4040درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

325003250اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
5050

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

16001600درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

16001600درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

80080اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۸۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,033,186              166,340                   8,199,526              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

چهارمحال و بختیاري

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
8080

0164700164700اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
4920049200

29502950درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

39503950درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

44204420قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

5675056750رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

1486014860

41804180درآمدهاي متفرقه160101

2839028390منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

28220028220پايگاه انتقال خون1295

2822028220درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

4016401680اداره کل بهزيستي1315

4016401680درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

564005640ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

15001500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

30003000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

900900درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۸۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

8,033,186              166,340                   8,199,526              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

چهارمحال و بختیاري

جمع کل

0قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

240240قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

470004700اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

47004700درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

200002000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

20002000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

6500650اداره کل راه و شهرسازي1530

650650درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2300230اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

210210درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

538005380اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

7070درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

53105310قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

470004700ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
20002000

27002700منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1230000123000درآمدهاي متفرقه9998

123000123000درآمدهاي متفرقه160101

۸۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,950,076               56,290                    6,006,366               

3010301استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

300300قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

11درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

3509200350920نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

9159091590درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

980980درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

00درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

5050درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

31203120درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

190190درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

00 عوايد داخلي پادگاني140205

254990254990درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

25670025670مرکز پزشكي قانوني1084

2567025670درامد حاصل از خدمات قضايي140101

44230044230اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

4410044100درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

130130درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

547272502013302814اداره کل امور مالیاتي1101

315950456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

1902160158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

489150140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

182470160000000مالیات مشاغل110203

4214025000000مالیات مستغالت110204

1100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کهگیلویه و بویراحمد

جمع کل

۸۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,950,076               56,290                    6,006,366               

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کهگیلویه و بویراحمد

جمع کل

288209900000مالیات بر ارث110301

20210000مالیاتهاي اتفاقي110302

4069023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

6160140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

4987021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

2370023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

169207000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

809000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

6401102372عوارض خروج از کشور110504

3012187256مالیات بر فروش سیگار110506

6326024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

606807965 شماره گذاري110508

1925500662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37385100132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

20020اداره کل گمرك1105

2020درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

00درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

569005690اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
31903190

170170درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3030درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

23002300درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

80080اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۸۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,950,076               56,290                    6,006,366               

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کهگیلویه و بویراحمد

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
8080

05567055670اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1476014760

1081010810درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

800800درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

44204420قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

56705670رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

1090010900

35803580درآمدهاي متفرقه160101

47304730منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

19780019780پايگاه انتقال خون1295

1978019780درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

30620650اداره کل بهزيستي1315

30620650درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

610006100ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

550550درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

350350درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

23002300درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۸۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,950,076               56,290                    6,006,366               

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

کهگیلویه و بویراحمد

جمع کل

20002000قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

500500درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

400400قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

250002500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

25002500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

2400240اداره کل راه و شهرسازي1530

240240درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1600160اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

2020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

140140درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

493004930اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

49304930قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

470004700ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
20002000

27002700منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

12000012000درآمدهاي متفرقه9998

1200012000درآمدهاي متفرقه160101

۸۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

11,217,754             90,660                     11,308,414              

14000014000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

40004000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

1000010000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

5612400561240نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

2747027470درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

3344033440درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

50005000درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

18901890درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

32303230درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

1635016350درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

00 عوايد داخلي پادگاني140205

473860473860درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

22230022230مرکز پزشكي قانوني1084

2223022230درامد حاصل از خدمات قضايي140101

97530097530اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

9748097480درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

5050درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

1033137302013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1870770456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

1928810158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

785100140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

358430160000000مالیات مشاغل110203

7875025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سمنان

جمع کل

۹۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

11,217,754             90,660                     11,308,414              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سمنان

جمع کل

620009900000مالیات بر ارث110301

1520210000مالیاتهاي اتفاقي110302

13816023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

40680140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

11962021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

7740023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

405807000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

38409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

14020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

44701102372عوارض خروج از کشور110504

748012187256مالیات بر فروش سیگار110506

17056024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

27406807965 شماره گذاري110508

3866930662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37773390132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

613006130اداره کل گمرك1105

36203620درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

25102510درآمدهاي متفرقه160101

3000300اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

300300منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

569005690اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
24502450

7070درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

11701170درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

20002000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

4000400اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۹۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

11,217,754             90,660                     11,308,414              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سمنان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
400400

09011090110اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1476014760

1966019660درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1875018750درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

1179011790قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

1419014190رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

69406940

29802980درآمدهاي متفرقه160101

10401040منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

27200027200پايگاه انتقال خون1295

2720027200درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

30550580اداره کل بهزيستي1315

30550580درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

605006050ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

25002500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

250250درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

33003300درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۹۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

11,217,754             90,660                     11,308,414              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

سمنان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

14500014500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

1450014500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

202102021اداره کل جهاد کشاورزي1510

2121درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

20002000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

9400940اداره کل راه و شهرسازي1530

940940درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

5500550اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

3030درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

520520درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

237002370اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

100100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

22702270قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

520005200ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

27002700منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1200000120000درآمدهاي متفرقه9998

120000120000درآمدهاي متفرقه160101

۹۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

39,944,285           609,690                   40,553,975           

28000028000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

1800018000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

1000010000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

8976750897675نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

5615056150درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4300043000درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

74107410درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

82408240درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

57805780درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

3672036720درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

3535 عوايد داخلي پادگاني140205

740340740340درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

35810035810مرکز پزشكي قانوني1084

3581035810درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1418400141840اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

141750141750درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

9090درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

3817221002013302814اداره کل امور مالیاتي1101

16628830456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2359380158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

2398600140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1103970160000000مالیات مشاغل110203

9664025000000مالیات مستغالت110204

20100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

یزد

جمع کل

۹۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

39,944,285           609,690                   40,553,975           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

یزد

جمع کل

1518709900000مالیات بر ارث110301

110210000مالیاتهاي اتفاقي110302

15302023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

249280140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

22886021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

11398023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

776407000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

27509000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

18020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

111701102372عوارض خروج از کشور110504

114012187256مالیات بر فروش سیگار110506

32617024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

19606807965 شماره گذاري110508

11888870662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

372377770132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

15460015460اداره کل گمرك1105

82008200درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

72607260درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

39290039290اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
40504050

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3224032240درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

30003000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

7900790اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۹۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

39,944,285           609,690                   40,553,975           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

یزد

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
790790

0597630597630اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
2952029520

172050172050درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1500015000درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

5406054060قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

248270248270رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

4072040720

3281032810درآمدهاي متفرقه160101

52005200منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

36640036640پايگاه انتقال خون1295

3664036640درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

501206012110اداره کل بهزيستي1315

501196012010درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

100100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

16500016500ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

35003500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

20002000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

80008000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۹۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

39,944,285           609,690                   40,553,975           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

یزد

جمع کل

20002000قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

10001000قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

13500013500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

1350013500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

5000500اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

500500درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

8700870اداره کل راه و شهرسازي1530

870870درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

123001230اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

1010درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

12201220درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

22320022320اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

320320درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2200022000قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

560005600ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

26002600منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

5160000516000درآمدهاي متفرقه9998

516000516000درآمدهاي متفرقه160101

۹۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

58,731,784           262,670                  58,994,454           

500005000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

00قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6641250664125نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

9744097440درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

3335033350درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

38403840درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

660660درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

54705470درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

2873028730درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

1515 عوايد داخلي پادگاني140205

494620494620درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

21530021530مرکز پزشكي قانوني1084

2153021530درامد حاصل از خدمات قضايي140101

99170099170اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

9909099090درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

8080درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

5666337002013302814اداره کل امور مالیاتي1101

7356860456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

4840760158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

4572780140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1190650160000000مالیات مشاغل110203

74575025000000مالیات مستغالت110204

30100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

بوشهر

جمع کل

۹۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

58,731,784           262,670                  58,994,454           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

بوشهر

جمع کل

545609900000مالیات بر ارث110301

40210000مالیاتهاي اتفاقي110302

14381023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

233540140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

18131021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

11027623389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

615107000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

160409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

73301102372عوارض خروج از کشور110504

603012187256مالیات بر فروش سیگار110506

14351024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

114706807965 شماره گذاري110508

30822590662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

376164520132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

1898900189890اداره کل گمرك1105

6577065770درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

124120124120درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

306503065اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1515

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

10501050درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

20002000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

7900790اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۹۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

58,731,784           262,670                  58,994,454           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

بوشهر

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
790790

0262440262440اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
3011030110

4936049360درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

49304930درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

3872038720قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

7136071360رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

3379033790

2404024040درآمدهاي متفرقه160101

1013010130منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

31940031940پايگاه انتقال خون1295

3194031940درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

30230260اداره کل بهزيستي1315

30230260درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

430004300ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

900900درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

500500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

25002500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۰۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

58,731,784           262,670                  58,994,454           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

بوشهر

جمع کل

0قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

400400درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

0قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

2750000275000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

275000275000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

25000025000شیالت1512

2500025000درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

314003140اداره کل راه و شهرسازي1530

31403140درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

64064اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

44درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6060درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

227002270اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

340340درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

19301930قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

610006100ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

31003100منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

7370000737000درآمدهاي متفرقه9998

737000737000درآمدهاي متفرقه160101

۱۰۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

1,146,178,343       4,417,660               1,150,596,003         

1365970136597استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

3659736597قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

100000100000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

26227890026227890نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

16392901639290درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

498040498040درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

117300117300درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

130830130830درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

6773067730درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

16582501658250درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

54505450 عوايد داخلي پادگاني140205

2071100020711000درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

14000001400000(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

3203100320310مرکز پزشكي قانوني1084

320310320310درامد حاصل از خدمات قضايي140101

405571004055710اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

40545004054500درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

12101210درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

110665605602013302814اداره کل امور مالیاتي1101

254721016456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

50353720158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

74563300140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

103212980160000000مالیات مشاغل110203

1500038025000000مالیات مستغالت110204

88401100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

تهران

جمع کل

۱۰۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

1,146,178,343       4,417,660               1,150,596,003         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

تهران

جمع کل

43308309900000مالیات بر ارث110301

109530210000مالیاتهاي اتفاقي110302

1159987023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

137886600140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

1084952021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

1987539023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

36277607000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

57650009000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

1854020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

3389221102372عوارض خروج از کشور110504

56314612187256مالیات بر فروش سیگار110506

860785624089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

44948656807965 شماره گذاري110508

333873690662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

3766774740132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

8802600880260اداره کل گمرك1105

501520501520درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

378740378740درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

16080016080اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
12201220

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

98609860درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

50005000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

118001180اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۰۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

1,146,178,343       4,417,660               1,150,596,003         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

تهران

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
11801180

043943104394310اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
921670921670

637680637680درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

189830189830درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

10398601039860قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

313670313670رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

796740796740

441680441680درآمدهاي متفرقه160101

5318053180منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

3461000346100پايگاه انتقال خون1295

346100346100درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

2302335023580اداره کل بهزيستي1315

2302236022590درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

990990درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

34000034000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

30003000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

30003000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

30003000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۰۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

1,146,178,343       4,417,660               1,150,596,003         

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

تهران

جمع کل

2500025000قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

0درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

0قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

7300000730000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

730000730000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

902009020اداره کل راه و شهرسازي1530

90209020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

7300730اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

140140درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

590590درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

15180015180اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

58505850درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

93309330قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

19500019500ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
55005500

1400014000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

672950006729500درآمدهاي متفرقه9998

67295006729500درآمدهاي متفرقه160101

۱۰۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,979,087              250,970                  8,230,057              

400004000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

40004000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

5879200587920نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

6368063680درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4561045610درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

79707970درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

50805080درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

35103510درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

23902390درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

220220 عوايد داخلي پادگاني140205

459460459460درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

44110044110مرکز پزشكي قانوني1084

4411044110درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1371200137120اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

136780136780درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

340340درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

703837702013302814اداره کل امور مالیاتي1101

679870456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2117500158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

557250140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

552220160000000مالیات مشاغل110203

9510025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اردبیل

جمع کل

۱۰۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,979,087              250,970                  8,230,057              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اردبیل

جمع کل

870209900000مالیات بر ارث110301

20210000مالیاتهاي اتفاقي110302

26642023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

3260140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

15557021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

3098023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

527807000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

1409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

139301102372عوارض خروج از کشور110504

666012187256مالیات بر فروش سیگار110506

34893024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

1006807965 شماره گذاري110508

1725520662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37345100132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

923009230اداره کل گمرك1105

42504250درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

49804980درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

926009260اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
42204220

280280درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

12601260درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

35003500درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

7900790اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۰۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,979,087              250,970                  8,230,057              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اردبیل

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
790790

0249140249140اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1476014760

6882068820درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1480014800درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

6880068800قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

3547035470رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

2973029730

1014010140درآمدهاي متفرقه160101

66206620منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

34140034140پايگاه انتقال خون1295

3414034140درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

8018301910اداره کل بهزيستي1315

8018301910درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

420004200ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

20002000درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

20002000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

200200درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۰۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

7,979,087              250,970                  8,230,057              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

اردبیل

جمع کل

0قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

500005000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

50005000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

924009240اداره کل جهاد کشاورزي1510

240240درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

90009000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

7200720اداره کل راه و شهرسازي1530

720720درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

3600360اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

360360درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

654006540اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

9090درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

64506450قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

600006000ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

30003000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

82000082000درآمدهاي متفرقه9998

8200082000درآمدهاي متفرقه160101

۱۰۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

14,473,957           569,900                   15,043,857            

37192037192استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

1719217192قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

2000020000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

113417001134170نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

8529085290درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4955049550درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

88208820درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

57305730درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

62506250درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

6002060020درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

1010 عوايد داخلي پادگاني140205

918500918500درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

39410039410مرکز پزشكي قانوني1084

3941039410درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1314900131490اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

131420131420درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

7070درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

1250189502013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1749980456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2129660158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

732340140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1431420160000000مالیات مشاغل110203

20112025000000مالیات مستغالت110204

1100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قم

جمع کل

۱۱۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

14,473,957           569,900                   15,043,857            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قم

جمع کل

1441109900000مالیات بر ارث110301

30210000مالیاتهاي اتفاقي110302

26781023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

37050140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

15060021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

7620023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

510907000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

109000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

170801102372عوارض خروج از کشور110504

253012187256مالیات بر فروش سیگار110506

35752024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

106807965 شماره گذاري110508

4294440662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37858890132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

10060010060اداره کل گمرك1105

57005700درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

43604360درآمدهاي متفرقه160101

5000500اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

500500منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

442004420اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
210210

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

210210درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

40004000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

316003160اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۱۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

14,473,957           569,900                   15,043,857            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قم

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
31603160

0566700566700اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
7873078730

5899058990درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

49304930درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

7863078630قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

127680127680رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

148630148630

5965059650درآمدهاي متفرقه160101

94609460منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

23040023040پايگاه انتقال خون1295

2304023040درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

3032003230اداره کل بهزيستي1315

3032003230درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

400004000ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

23002300درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

12001200درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

200200درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۱۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

14,473,957           569,900                   15,043,857            

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قم

جمع کل

100100قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

100100درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

100100قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

29000029000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

2900029000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

9400940اداره کل راه و شهرسازي1530

940940درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

138001380اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

13801380درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

747007470اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

17801780درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

56905690قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

480004800ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

23002300منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

5410000541000درآمدهاي متفرقه9998

541000541000درآمدهاي متفرقه160101

۱۱۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

30,076,607             222,030                   30,298,637           

13000013000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

80008000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

50005000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

111127001111270نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

5207052070درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4589045890درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

67006700درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

650650درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

50905090درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

1153011530درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

210210 عوايد داخلي پادگاني140205

989130989130درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

31890031890مرکز پزشكي قانوني1084

3189031890درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1514300151430اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

151230151230درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

200200درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

2830191702013302814اداره کل امور مالیاتي1101

6898820456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2048280158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

2169580140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

1152030160000000مالیات مشاغل110203

32077025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قزوین

جمع کل

۱۱۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

30,076,607             222,030                   30,298,637           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قزوین

جمع کل

1140509900000مالیات بر ارث110301

20210000مالیاتهاي اتفاقي110302

30395023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

44540140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

25306021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

10770023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

858507000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

28409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

76101102372عوارض خروج از کشور110504

1840012187256مالیات بر فروش سیگار110506

33411024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

20306807965 شماره گذاري110508

12031890662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

372406380132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

13750013750اداره کل گمرك1105

25502550درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

1120011200درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

10150010150اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
10501050

330330درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

66206620درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

21502150درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

1200120اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۱۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

30,076,607             222,030                   30,298,637           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قزوین

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
120120

0219750219750اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
51205120

5899058990درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

78907890درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

4914049140قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

4185041850رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

3963039630

1193011930درآمدهاي متفرقه160101

52005200منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

26230026230پايگاه انتقال خون1295

2623026230درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

022802280اداره کل بهزيستي1315

022802280درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

530005300ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

35003500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

800800درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

10001000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۱۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

30,076,607             222,030                   30,298,637           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

قزوین

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

67000067000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

6700067000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

6600660اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

3030درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

630630درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

579005790اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

100100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

56905690قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

610006100ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

31003100منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

3320000332000درآمدهاي متفرقه9998

332000332000درآمدهاي متفرقه160101

۱۱۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

9,926,722              333,260                 10,259,982             

450004500استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

10001000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

35003500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

7295500729550نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

7481074810درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

4606046060درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

81908190درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

39903990درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

55305530درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

1129011290درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

1010 عوايد داخلي پادگاني140205

579670579670درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

48890048890مرکز پزشكي قانوني1084

4889048890درامد حاصل از خدمات قضايي140101

1310800131080اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

130980130980درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

100100درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

872968202013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1422810456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2522645158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

619330140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

877420160000000مالیات مشاغل110203

21879025000000مالیات مستغالت110204

3100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گلستان

جمع کل

۱۱۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

9,926,722              333,260                 10,259,982             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گلستان

جمع کل

1618909900000مالیات بر ارث110301

120210000مالیاتهاي اتفاقي110302

19002023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

45040140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

16473021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

7156023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

558907000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

53409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

105401102372عوارض خروج از کشور110504

613012187256مالیات بر فروش سیگار110506

36142024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

38206807965 شماره گذاري110508

1660150662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37332030132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

512005120اداره کل گمرك1105

28602860درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

22602260درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

12490012490اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
130130

10901090درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

62706270درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

50005000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

316003160اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۱۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

9,926,722              333,260                 10,259,982             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گلستان

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
31603160

0330300330300اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
3936039360

2458024580درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

3453034530درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

4914049140قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

9931099310رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

4954049540

1491014910درآمدهاي متفرقه160101

1893018930منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

39010039010پايگاه انتقال خون1295

3901039010درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

6029603020اداره کل بهزيستي1315

6029603020درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

34950034950ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

29002900درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

2500025000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

17001700درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۲۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

9,926,722              333,260                 10,259,982             

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

گلستان

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

50005000درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

350350قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

960009600اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

96009600درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

5600560اداره کل جهاد کشاورزي1510

260260درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

300300درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

129001290اداره کل راه و شهرسازي1530

12901290درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1000100اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

100100درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

738007380اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

190190درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

71907190قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

730007300ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
30003000

43004300منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1620000162000درآمدهاي متفرقه9998

162000162000درآمدهاي متفرقه160101

۱۲۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

6,289,049               146,900                    6,435,949              

36000036000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

3500035000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

10001000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

3972700397270نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

3280032800درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

2945029450درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

30103010درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

00درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

34403440درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

21802180درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

00 عوايد داخلي پادگاني140205

326390326390درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

22110022110مرکز پزشكي قانوني1084

2211022110درامد حاصل از خدمات قضايي140101

58110058110اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

5806058060درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

5050درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

554241402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

1309900456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

1670020158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

285620140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

258090160000000مالیات مشاغل110203

8259025000000مالیات مستغالت110204

90100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان شمالی

جمع کل

۱۲۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

6,289,049               146,900                    6,435,949              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان شمالی

جمع کل

838009900000مالیات بر ارث110301

2300210000مالیاتهاي اتفاقي110302

7224023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

2120140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

9669021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

2901023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

328007000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

390009000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

23001102372عوارض خروج از کشور110504

65012187256مالیات بر فروش سیگار110506

11553024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

278806807965 شماره گذاري110508

1193150662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37238630132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

482004820اداره کل گمرك1105

15501550درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

32703270درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

245002450اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
310310

360360درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

280280درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

15001500درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

4000400اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۲۳



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

6,289,049               146,900                    6,435,949              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان شمالی

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
400400

0146100146100اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
2460024600

1966019660درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

1973019730درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

1966019660قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

1773017730رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

1982019820

59705970درآمدهاي متفرقه160101

1893018930منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

17650017650پايگاه انتقال خون1295

1765017650درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

190800990اداره کل بهزيستي1315

190800990درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

491004910ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

500500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

600600درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

38003800درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۲۴



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

6,289,049               146,900                    6,435,949              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان شمالی

جمع کل

00قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

1010قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

450004500اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

45004500درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

309503095اداره کل جهاد کشاورزي1510

9595درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

30003000درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

3600360اداره کل راه و شهرسازي1530

360360درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

2900290اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

160160درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

130130درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

258002580اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

14401440درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

11401140قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

490004900ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

24002400منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1870000187000درآمدهاي متفرقه9998

187000187000درآمدهاي متفرقه160101

۱۲۵



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,731,226              119,090                    5,850,316              

54900054900استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
5150051500

14001400قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

20002000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

3801600380160نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

2465024650درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

3020030200درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

25602560درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

660660درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

29502950درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

99109910درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

12701270 عوايد داخلي پادگاني140205

307960307960درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

17300017300مرکز پزشكي قانوني1084

1730017300درامد حاصل از خدمات قضايي140101

37990037990اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

3796037960درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

3030درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

5040541.402013302814اداره کل امور مالیاتي1101

727120456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

1441060158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

337510140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

270410160000000مالیات مشاغل110203

6804025000000مالیات مستغالت110204

1100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان جنوبی

جمع کل

۱۲۶



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,731,226              119,090                    5,850,316              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان جنوبی

جمع کل

213909900000مالیات بر ارث110301

300210000مالیاتهاي اتفاقي110302

4441023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

4160140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

2537021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

2464023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

8606.47000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

23209000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

420000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

26201102372عوارض خروج از کشور110504

165012187256مالیات بر فروش سیگار110506

9272024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

16606807965 شماره گذاري110508

1638790662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

37327760132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

959009590اداره کل گمرك1105

66406640درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

29502950درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

285002850اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
280280

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

570570درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

20002000درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

000اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۲۷



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,731,226              119,090                    5,850,316              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان جنوبی

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
00

0118000118000اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
1476014760

3441034410درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

29602960درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

1180011800قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

2483024830رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

1486014860

77607760درآمدهاي متفرقه160101

66206620منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

17610017610پايگاه انتقال خون1295

1761017610درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

4010901130اداره کل بهزيستي1315

4010901130درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

440004400ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

400400درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

500500درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

30003000درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۲۸



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

5,731,226              119,090                    5,850,316              

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

خراسان جنوبی

جمع کل

500500قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

00درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

00قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

160001600اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

16001600درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

85085اداره کل جهاد کشاورزي1510

8585درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

000اداره کل راه و شهرسازي1530

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

7000700اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

4040درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

660660درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

596005960اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

120120درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

58405840قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

550005500ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
25002500

30003000منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1520000152000درآمدهاي متفرقه9998

152000152000درآمدهاي متفرقه160101

۱۲۹



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

43,175,905            622,010                    43,797,915           

17000017000استانداري1050

140115
معادل وجوه واريزي در هر )درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده ازامكانات بازارچه هاي مشترك مرزي 

(استان براساس موافقتنامه هاي مبادله شده براي اداره امور بازارچه ها در همان استان هزينه خواهد شد
00

70007000قانون شهرداري ها (99)درآمد موضوع ماده 140119

1000010000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

161415501614155نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران1060

329510329510درامد حاصل از صدور،  تعويض و تمديد گذرنامه140113

8702087020درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند140151

1630016300درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهینامه140152

78207820درآمد حاصل از انگشت نگاري140154

97609760درآمد حاصل از صدور کارت معافیت دائم مشموالن وظیفه از خدمت سربازي140155

2763027630درامد حاصل از خدمات انتظامي140157

55 عوايد داخلي پادگاني140205

11361101136110درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي150101

00(LEZ)درآمدحاصل از اجراي طرح ناحیه کاهش آلودگي هوا 160183

61820061820مرکز پزشكي قانوني1084

6182061820درامد حاصل از خدمات قضايي140101

3187600318760اداره کل  ثبت اسناد و امالك1085

318630318630درامد حاصل از خدمات  ثبتي140111

130130درآمد حاصل از  ساير جرايم و خسارات150120

4063709002013302814اداره کل امور مالیاتي1101

8391030456056356مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي110105

2751310158868875مالیات حقوق کارکنان بخش عمومي110201

3848110140500000مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصي110202

3429770160000000مالیات مشاغل110203

109392025000000مالیات مستغالت110204

5220100000مالیاتهاي متفرقه درآمد110205

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

البرز

جمع کل

۱۳۰



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

43,175,905            622,010                    43,797,915           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

البرز

جمع کل

2861509900000مالیات بر ارث110301

1040210000مالیاتهاي اتفاقي110302

92556023091784 مالیات نقل و انتقال سرقفلي110303

125030140224040مالیات نقل و انتقال سهام110304

88141021054744مالیات نقل و انتقاالت امالك110305

20374023389366حق تمبر و اوراق بهادار110306

2990107000000.4(با احتساب عرصه و اعیان)مالیات بر واحدهاي مسكوني گران قیمت110307

812409000000مالیات بر انواع خودروي سواري و دو کابین  داراي شماره انتظامي شخصي گران قیمت110308

1020000(معوق)دو درصد مالیات ساير کاالها110502

336601102372عوارض خروج از کشور110504

625012187256مالیات بر فروش سیگار110506

112264024089356مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل110507

580706807965 شماره گذاري110508

14244930662250600بدون متمرکز موديان (ارزش افزوده و گمرك)ارزش افزوده  مجموع110512

372848990132450100موضوع ماده - درآمد حاصل از يک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده 110513

1774200177420اداره کل گمرك1105

149870149870درآمد حاصل از  خدمات گمرکي140112

2755027550درآمدهاي متفرقه160101

000اداره کل آموزش فني و حرفه اي1126

0منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

213002130اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1137

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
00

00درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي140103

3030درآمد حاصل ازورودي موزه ها ومحوطه هاي تاريخي وسايرمنافع حاصله140125

21002100درآمدهاي حاصل از صدور و تمديد مجوزها يا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي150137

5500550اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي1140

۱۳۱



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

43,175,905            622,010                    43,797,915           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

البرز

جمع کل

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
550550

0619000619000اداره کل آموزش و پرورش1275

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
3375033750

151900151900درماني- درامد حاصل از خدمات بهداشتي 140104

46404640درآمد حاصل از هنرستانهاي فني وحرفه اي140117

245710245710قانون تشكیل شوراهاي آموزش و پرورش (18)و(16)ومواد(13)ماده (3)درآمد حاصل از بند140118

2667026670رفاهي- درآمد حاصل از مراکز آموزشي 140145

140159

درآمد حاصل از ساير خدمات آموزشي 

آزمون - شامل درآمد اختصاصي مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات )

ارائه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات وزارت - هاي متفرقه و صدور تايیديه تحصیلي 

- آموزش و پرورش و  درآمد اختصاصي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها، مرکز آموزش مديريت دولتي

همچنین درآمد خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان بابت خريد تعهدات آموزش رايگان، خريد تعهدات 

، ارزشیابي مدارك تحصیلي، اخذ هزينه هاي ثبت نام 13تبصره  (ز)مستنكفین بورس و ارز بگیران موضوع بند 

(آزمون هاي زبان خارجي و اعزام به خارج و فروش نشريات و هزينه ثبت نام در سامانه ها

8412084120

5858058580درآمدهاي متفرقه160101

1363013630منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتي210203

34130034130پايگاه انتقال خون1295

3413034130درآمد حاصل از فروش ساير کاالها140206

4030103050اداره کل بهزيستي1315

4030103050درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140206

11800011800ادراه کل حفاظت محیط زيست1400

25002500درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي140108

30003000درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

15001500درآمد حاصل از جرايم و خسارات زيست محیطي150104

۱۳۲



مبالغ به میلیون ريال

کل درآمددرآمد اختصاصیدرآمد عمومی

43,175,905            622,010                    43,797,915           

ردیف-دستگاه-به تفکیک استان (اختصاصی-عمومی)درآمدهای استانی : 2جدول 

شماره طبقه 

بندي
عنوان

البرز

جمع کل

0قانون هواي پاك (33)درآمد حاصل از اجراي ماده 150132

40004000درآمد حاصل از اجراي وصول جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، احیاء و مديريت تاالبها150133

800800قانون مديريت پسماند (21)درآمد حاصل از جرايم ماده 150134

1500000150000اداره کل  استاندارد و تحقیقات صنعتي1460

150000150000درامد حاصل از خدمات استانداردسازي140160

000اداره کل جهاد کشاورزي1510

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي و حق فني استعالمات تطبیق اراضي140105

0درآمد حاصل از فروش  کاالها ي کشاورزي140201

000شیالت1512

0درامد حاصل از خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني، اکتشافي140105

397003970اداره کل راه و شهرسازي1530

39703970درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

1200120اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي1540

120120درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

00درآمد حاصل از  جرايم و مجازات  قانون کار150103

32720032720اداره کل صنعت،  معدن و تجارت1550

3056030560درآمد حاصل از فروش ساير خدمات140120

21602160قانون برنامه ششم توسعه (43)ماده  (الف)بند  (5)درآمد موضوع جزء 160187

720007200ساير درآمدهاي دستگاهها و رديفها999997

130301
از جمله امكانات، اماکن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي،  هنري و )درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها واراضي 

(ورزشي کلیه دستگاه هاي اجرائي
40004000

32003200منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقولمازاد دستگاه هاي اجرايي بابت بازخريد و پاداش کارکنان210218

1070000107000درآمدهاي متفرقه9998

107000107000درآمدهاي متفرقه160101

۱۳۳



 :3-1جدول 

ای استانی به تفکیک دستگاه اعتبارات هزینه

 اجرایی

۱۳۴



 



105000108200108300108400109500110000113000113700114000114300115600127600

کد 

استان
استاندارياستان

اداره کل زندان ها 

و اقدامات تاميني 

و تربيتي

اداره کل بازرسي
مرکز پزشكي 

قانوني

اداره کل اوقاف 

و امور خيريه

اداره کل امور 

اقتصادي و دارايي

اداره کل 

هواشناسي

اداره کل ميراث 

فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري

اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي

اداره کل تبليغات 

اسالمي

حوزه هنري سازمان 

تبليغات اسالمي

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

32,231,87523,243,2332,529,6943,831,9672,610,5625,139,2803,310,8246,345,0175,821,5623,187,209718,0642,774,235

772,581481,33475,158100,12162,251123,22569,734140,036103,25489,64815,19969,133مرکزي51

989,842940,22093,760181,730122,960198,990109,130247,940294,360101,68535,09099,960گيالن52

1,315,150790,00081,940151,580156,921185,570159,761379,161282,986190,76529,115141,575مازندران53

1,331,944848,00576,821186,588128,951190,389145,634259,453244,89887,55117,096106,826آذربايجان شرقي54

1,348,378930,70267,372132,039122,086197,366142,152216,521190,815100,62918,75083,299آذربايجان غربي55

1,079,034646,84174,33097,36664,738164,235111,736167,726223,08091,41819,44991,981کرمانشاه56

1,542,5381,260,384106,273146,925109,593190,592168,679331,614296,272163,09832,986189,450خوزستان57

1,886,6701,192,358116,994199,233159,402199,626174,853455,049239,878143,27917,844122,197فارس58

1,462,8401,179,97895,380136,581113,040197,341108,583308,342280,253101,27216,35995,535کرمان59

1,825,8152,077,153170,072255,112132,179265,300160,491243,916340,446197,69729,992109,272خراسان رضوي60

1,483,1001,271,294131,805238,475176,426203,547178,004422,919371,509191,32560,326108,128اصفهان61

1,115,587618,35481,44664,21372,206159,276138,664138,650144,66089,30919,398101,314هرمزگان62

1,150,039749,31079,78880,68832,464146,924125,849238,530170,99082,82312,421102,306سيستان و بلوچستان63

985,079506,29062,21892,09086,373155,231108,330165,601158,74270,81837,97382,718کردستان64

963,073651,75975,99690,61491,040160,90375,710180,365176,17496,36215,27599,382همدان65

882,932634,25367,22471,88528,882110,368112,850166,793153,59494,37525,262101,858لرستان66

818,817348,73667,09960,68434,519141,32179,839168,38297,09887,28918,38066,067ايالم67

622,493267,62450,02973,85669,894141,24976,006179,199105,58567,36115,78674,477زنجان68

759,849312,85778,87278,03540,165131,73983,66696,000100,95977,45519,77072,063چهارمحال و بختياري69

651,558338,63650,54162,65845,942151,33471,104145,319119,00085,97221,05878,407کهگيلويه و بويراحمد70

695,000293,50052,50059,00050,000131,00071,500120,000113,50085,00029,20051,700سمنان71

884,683400,76152,72185,30372,190166,78098,011177,976181,56895,11018,95162,844يزد72

790,645407,54659,04867,26744,238146,31084,755147,511131,80184,39111,62476,814بوشهر73

1,910,0002,920,000200,000596,400196,800227,400105,200272,737443,700142,00024,100173,400تهران74

846,504356,91683,56781,78347,017138,031116,604171,119126,69177,77521,21670,284اردبيل75

423,642409,29552,05468,25161,076140,60561,38580,19492,57766,98524,05848,583قم76

665,000324,06160,12972,75148,087168,98567,333127,64196,80565,15929,84558,433قزوين77

881,685510,79166,059100,81850,276164,397113,698187,003175,088114,63822,62679,525گلستان78

664,295362,51146,72257,73550,461160,37272,967151,72978,05281,41120,44454,185خراسان شمالي79

777,585550,80062,20056,20079,000133,60064,600153,300114,900112,20018,80049,500خراسان جنوبي80

705,517660,96491,57685,98661,385147,27453,996104,291172,32752,40919,67153,019البرز81

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای استانی به تفکیک دستگاههای اجرایی: 3-1جدول 

کد دستگاه اجرايي

جمع کل

۱۳۵



کد 

استان
استان

مرکزي51

گيالن52

مازندران53

آذربايجان شرقي54

آذربايجان غربي55

کرمانشاه56

خوزستان57

فارس58

کرمان59

خراسان رضوي60

اصفهان61

هرمزگان62

سيستان و بلوچستان63

کردستان64

همدان65

لرستان66

ايالم67

زنجان68

چهارمحال و بختياري69

کهگيلويه و بويراحمد70

سمنان71

يزد72

بوشهر73

تهران74

اردبيل75

قم76

قزوين77

گلستان78

خراسان شمالي79

خراسان جنوبي80

البرز81

اعتبارات هزینه ای استانی به تفکیک دستگاههای اجرایی: 3-1جدول 

کد دستگاه اجرايي

جمع کل

128500129500131500135500139000146000149600151000151200153000154000155000

اداره کل ورزش و 

جوانان
پايگاه انتقال خون

اداره کل 

بهزيستي

شبكه 

دامپزشكي

اداره کل منابع 

طبيعي

اداره کل 

استاندارد و 

تحقيقات صنعتي

اداره کل امور 

عشاير

اداره کل جهاد 

کشاورزي
شيالت

اداره کل راه و 

شهرسازي

اداره کل تعاون، 

کار و رفاه 

اجتماعي

اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت

6,583,3855,859,23521,271,4368,314,30312,092,0072,599,0751,758,00439,165,3702,958,0679,561,5668,332,8339,761,197220,000,000

143,170116,578398,870190,844208,78645,0787,529784,4650215,265203,234245,4574,660,950

309,870274,530775,416253,600497,800115,6309,4001,301,248537,920325,413316,635402,5138,535,642

369,658314,0601,082,343447,4141,462,75996,37010,9802,272,800480,570374,000415,192499,13811,689,808

281,314232,281938,181395,269441,149142,01569,4521,841,9560352,562409,139497,9259,225,399

289,253218,735621,983347,140459,081106,132102,1341,848,6140254,516306,978403,9658,508,640

197,023151,838574,169211,841362,36472,92484,7472,073,78678,821284,713267,302344,8387,536,300

346,229394,2541,154,930396,630504,935172,364161,5032,170,288404,922390,552655,165558,17111,848,347

369,503354,3071,164,009435,585796,736103,912188,7632,996,4390640,869366,868476,79812,801,172

193,867204,436818,620413,535586,90773,074123,0052,162,0260477,818276,883339,2229,764,897

302,520375,2051,496,429608,546581,29198,66356,2421,992,2830509,294348,651461,60912,638,178

373,196314,6731,370,945373,361413,855146,45960,7731,607,5870439,558564,675454,08310,956,023

173,555168,050570,983204,288342,992153,01425,500732,459335,886292,944198,650245,8126,187,210

162,641157,217524,575302,819388,12481,050112,2811,285,715380,513549,136208,385265,9907,390,578

167,947107,477595,172215,049372,52786,11701,275,6730349,891242,234243,3656,166,915

160,94192,820451,008207,227229,44666,97024,541870,4550234,313216,072241,9865,472,432

187,983114,358645,778235,599340,07844,349106,1081,704,48170,779244,966233,139264,4656,642,359

174,80958,186572,863202,840327,59850,56881,161971,1350229,883199,620203,8145,060,708

169,595108,424438,097151,461247,25575,5119,040825,9880218,742190,229217,9784,395,879

163,180107,548394,049187,950210,39743,82871,426732,1950208,932135,278167,8364,274,049

104,37086,829303,776164,879339,52642,29161,012913,6900363,887131,754185,8514,519,394

134,200119,000314,500162,500291,70057,50044,000754,0420243,800156,200195,5004,224,842

165,910148,703455,007147,258274,98567,2467,549794,2450233,027190,253192,2874,973,368

135,515134,994470,340248,392225,08499,10840,824728,247270,834231,989214,907246,1055,098,289

333,000643,5002,401,400439,700349,900171,30027,600893,4000284,700690,900872,90014,320,037

213,631155,245388,125235,326336,15755,74288,0191,100,82440,550241,001218,008225,6745,435,809

98,232104,914233,759136,185141,08054,0596,572392,0890189,195112,971200,1403,197,901

129,182121,335356,979176,578176,83856,4575,459777,0130242,705152,543208,5754,187,893

246,782159,196472,165257,153548,35362,41128,7251,427,563357,272254,654211,581287,2326,779,691

148,91681,172372,640196,811217,61750,49957,707680,0650203,557156,184203,0354,169,087

186,900108,000431,200203,200237,70041,70072,700780,2000288,600145,200194,2004,862,285

150,493131,370483,125165,323178,98766,73413,252474,3990191,084198,003214,7334,475,918

جمع کل

مبالغ به میلیون ریال

اعتبارات هزینه ای استانی به تفکیک دستگاههای اجرایی: 3-1جدول 

۱۳۶



 

 :3-2جدول 

های اجرایی ای دستگاهبرش استانی اعتبارات هزینه

 ملی

 

 

 

۱۳۷



 



10151010255010400110810011000110500112600127503127750127800

نام استانکد استان
  ديوان محاسبات 

کشور

 سازمان برنامه و 

بودجه

صندوق بازنشستگي 

کشوري
 گمرك ايرانوزارت علومدادگستري  ايران

  آموزش فني و 

حرفه اي

  وزارت آموزش و 

پرورش
 دانشگاه فرهنگيان

 آموزش  پرورش 

استثنايي

316,360,000592,200,00090,863,530156,289,4898,542,13714,201,234810,000,00015,891,9071,939,589

1157,41611,119,9461,883,5192,278,29267,048375,20312,975,211375,97429,080مرکزي51

1261,40227,559,8583,387,3113,264,325403,717603,30722,656,769488,74054,528گيالن52

1245,10330,697,9944,450,8854,646,963253,796709,92531,953,371464,18967,592مازندران53

1259,18130,099,1104,259,3418,932,136503,114539,61235,340,404676,90597,213آذربايجان شرقي54

1190,21019,648,4553,336,9043,782,650834,266546,47433,251,445430,50068,402آذربايجان غربي55

1230,58714,746,3852,530,4012,961,116307,383371,21823,910,002306,00738,627کرمانشاه56

1248,76925,662,5634,639,0695,975,775723,801922,49857,842,794589,990117,674خوزستان57

1226,86840,450,3645,106,1696,280,642258,030739,92251,695,7441,185,696128,527فارس58

1255,11922,057,6603,194,0865,852,869149,901539,10735,969,995378,15494,153کرمان59

1275,59644,786,2696,112,6177,966,180570,624844,98069,422,452717,698193,112خراسان رضوي60

1226,89540,811,5175,143,1349,292,597162,607854,92543,669,202929,461121,780اصفهان61

1222,4726,363,6631,655,0101,234,078970,873250,51523,559,331334,86759,351هرمزگان62

1171,65810,391,0141,920,4846,769,197402,223433,59335,221,387675,40976,126سيستان و بلوچستان63

1174,7569,508,0121,975,9312,148,298213,614343,18522,282,827371,70934,855کردستان64

1230,77513,742,8602,024,6583,931,88842,383406,68318,553,901506,54040,031همدان65

1180,27011,845,9802,127,1502,424,90637,080484,21822,566,679545,20144,622لرستان66

1183,2754,573,2231,337,4501,309,340125,998459,50510,098,975562,93414,615ايالم67

1191,0667,322,4581,567,6402,763,06944,891289,14912,518,505337,35824,661زنجان68

1157,2236,383,1291,710,4571,829,38631,534238,81613,206,589351,48229,064چهارمحال و بختياري69

1181,8915,200,6851,376,0951,528,94022,024280,06412,433,601408,48522,062کهگيلويه و بويراحمد70

1162,9478,012,0401,197,9924,733,70749,297342,1987,404,027396,52717,084سمنان71

1184,97810,124,7051,865,0373,267,16863,473362,68612,372,196387,72032,798يزد72

1208,0516,346,2681,624,7661,396,468779,473328,50313,408,548287,97529,867بوشهر73

1323,094127,124,15313,619,10243,225,957829,744788,92484,314,8521,086,484238,917تهران74

1225,1768,058,4301,977,6122,289,263160,832392,04516,005,228380,19136,429اردبيل75

1177,8155,620,2351,591,1632,662,54259,419186,86112,097,236437,66037,740قم76

1183,7847,285,5941,707,0972,448,58652,473208,73512,630,993467,57127,577قزوين77

1191,16012,099,8632,360,6712,668,199161,443400,51818,199,494386,29347,594گلستان78

1140,4684,537,1901,413,0601,294,49242,922242,16212,970,946370,49931,033خراسان شمالي79

1153,9536,238,9981,354,2522,917,803120,778360,69212,216,920393,40433,640خراسان جنوبي80

1138,04213,781,3792,414,4674,212,65797,376355,01119,250,376660,28450,835البرز81

جمع

مبالغ به میلیون ریال

کد دستگاه اجرايي

برش استانی اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی: 3-2جدول 

۱۳۸



نام استانکد استان

مرکزي51

گيالن52

مازندران53

آذربايجان شرقي54

آذربايجان غربي55

کرمانشاه56

خوزستان57

فارس58

کرمان59

خراسان رضوي60

اصفهان61

هرمزگان62

سيستان و بلوچستان63

کردستان64

همدان65

لرستان66

ايالم67

زنجان68

چهارمحال و بختياري69

کهگيلويه و بويراحمد70

سمنان71

يزد72

بوشهر73

تهران74

اردبيل75

قم76

قزوين77

گلستان78

خراسان شمالي79

خراسان جنوبي80

البرز81

جمع

13160014000020010028240028400011350012000105500110100108500کد دستگاه اجرايي

  بنياد شهيد
 سازمان  محيط 

زيست

 سازمان  تعاون 

روستا

  سازمان 

راهداري

 کانون پرورش 

فكري

پارك علم و 

فناوري
علوم پزشكي

 سازمان ثبت 

احوال کشور
امور مالياتي

  سازمان ثبت 

اسناد

215,000,0006,174,5502,498,8565,212,1691,076,1104,853,871674,012,1296,808,70929,276,78934,827,3902,676,028,490

5,588,36398,48755,67687,60044,488130,69212,469,090153,483572,317824,41349,286,299

7,192,482369,554111,573165,68041,601281,40721,157,940279,905983,2711,264,70590,528,076

11,230,130432,500138,668303,16037,407152,63833,477,606323,4231,233,7261,686,243122,505,320

7,693,743210,122124,899330,44033,078131,62031,295,304356,8461,253,3911,368,386123,504,846

7,644,140290,566148,353146,90045,94481,54025,700,944272,818890,1481,068,73298,379,392

9,082,762179,66392,279154,20046,453181,91920,775,687243,685619,523770,89177,548,789

10,355,374279,611135,897340,58065,747103,29440,166,922383,6711,503,9331,557,585151,615,548

14,046,399342,295148,490221,50048,498152,19546,892,848378,2821,248,5772,326,025171,877,072

6,781,118251,418112,579211,80042,655225,70531,826,886240,516886,3081,514,448110,584,478

18,206,980255,021156,177278,29052,971254,26747,748,769389,6651,861,2712,270,796202,363,736

22,259,777303,961116,027237,74061,950492,41338,482,235368,3581,910,1002,636,878168,081,558

1,192,914138,34363,661142,20021,01091,42214,410,985184,568474,425891,04652,260,735

1,999,531142,74074,619383,10037,373171,45023,862,031312,034491,6001,953,09985,488,669

5,143,164225,66473,509106,00025,643151,93714,103,915208,078517,146649,78458,258,028

6,077,674121,22383,257130,46044,16664,66016,448,606159,720529,865642,64963,782,000

5,812,452211,70370,695120,28524,459103,23716,591,592192,437565,010796,39664,744,373

4,039,658171,48662,136113,50031,99870,8968,475,015146,084341,295528,61332,645,997

2,773,292121,49350,345160,61022,78790,12011,293,558162,317460,950534,97240,729,242

2,859,850155,31760,407119,14533,04585,11410,741,585132,556354,216455,09738,934,013

2,863,008135,13744,07489,56018,967139,52510,978,840109,099308,912379,27636,520,246

2,520,246192,91046,859107,12925,758123,6209,328,202105,040428,3671,000,32936,194,280

3,435,100120,23751,948162,45030,412191,83413,481,098118,409505,1631,157,45847,914,871

2,095,085164,23648,21392,05522,442107,15011,406,319133,318594,202628,83139,701,771

29,477,496296,47671,104140,67072,024698,67188,437,908460,3887,230,1813,453,142401,889,288

3,099,630156,51087,603211,47033,360136,81812,351,432199,067566,701558,00746,925,805

6,237,65663,28527,41150,60014,39280,9757,316,15468,113420,671378,48337,528,412

2,935,74591,96336,551141,35023,51079,8539,344,811129,832526,820596,67438,919,520

4,133,943275,02384,242110,17525,52164,65516,118,141202,732579,938735,07758,844,683

2,377,155114,08640,111141,35010,13676,6588,410,464152,121323,484590,03933,278,377

1,497,18094,03449,083159,90017,850102,14310,580,120136,766345,025993,52437,766,066

4,347,953169,48632,41052,27020,46535,44310,337,122105,378750,252615,79257,426,999

مبالغ به میلیون ریال

برش استانی اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی: 3-2جدول 

جمع کل

۱۳۹



 

 :4-1جدول 

ای استانی های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 برنامه به تفکیک استان - لبرحسب فص

 

 

 

۱۴۰



 



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصل

180,403,191

11,035,717فصل اداره امورعمومی1002

439,299برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

10,329,278برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

267,140برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

1,078,522فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

1,078,522برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

1,809,257فصل دفاع1101

1,809,257برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

2,794,189فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

135,809برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

323,238برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

2,335,142برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

2,185,037فصل اداره امور قضایی1201

567,879برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

1,617,158برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

2,475,280فصل انرژي1301

2,475,280برنامه توسعه امور برق1301015000

25,964,833فصل حمل و نقل1303

1,004,883برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

13,452,933برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

352,537برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

11,154,480برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

3,893,409فصل صنعت ومعدن1304

53,993برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

3,652,199برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

187,217برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

835,686فصل بازرگانی1305

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

نام استان

کل استان ها

۱۴۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصل

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

نام استان

765,093برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000کل استان ها

70,593برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

15,206,235فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

1,412,908برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

1,846,840برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

333,530برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

869,196برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

114,005برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

1,086,679برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

935,917برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

830,801برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

662,520برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

2,245,417برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

2,394,701برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

251,051برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

605,972برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

376,634برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

1,240,064برنامه ساماندهی عشایر1306068000

8,371,187فصل منابع آب1307

2,438,823برنامه عرضه آب1307002000

3,569,685برنامه تامين آب1307003000

1,211,939برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

1,150,740برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

363,968فصل مدیریت پسماند1401

363,968برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

285,764فصل کاهش آلودگی1403

285,764برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

1,418,410فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

95,489برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۴۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصل

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

نام استان

1,322,921برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000کل استان ها

23,307,893فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

4,716,180برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

9,874,183برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

8,717,530برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

16,256,447فصل آب و فاضالب1503

1,081,110برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

15,175,337برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

251,468فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

251,468برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

3,774,718فصل بهداشت1601

1,523,343برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

2,251,375برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

2,793,664فصل درمان1602

1,163,646برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

936,336برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

693,682برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

3,443,098فصل دین و مذهب1701

312,507برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

1,811,058برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

813,986برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

505,547برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

18,837,082فصل ورزش وتفریحات1702

18,837,082برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

8,061,596فصل فرهنگ و هنر1703

1,369,974برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

3,114,882برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

3,438,681برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۴۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصل

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

نام استان

138,059برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000کل استان ها

2,088,645فصل ميراث فرهنگی1704

168,019برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

1,536,835برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

383,791برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

1,219,228فصل رسانه1705

219,196برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

1,000,032برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

3,080,468فصل گردشگري1706

3,080,468برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

606,103فصل صنایع دستی1707

606,103برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

29,452فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

29,452برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

12,222,580فصل آموزش و پرورش عمومی1801

4,354,302برنامه آموزش ابتدایی1801001000

417,050برنامه آموزش استثنایی1801002000

1,946,031برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

1,983,589برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

3,051,147برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

470,461برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

2,602,623فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

846,859برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

695,829برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

1,059,935برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

1,155,693فصل امداد و نجات1901

1,155,693برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

2,286,170فصل حمایتی1903

۱۴۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصل

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

نام استان

714,007برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000کل استان ها

123,353برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

1,225,070برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

223,740برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

644,397فصل توانبخشی1904

644,397برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

24,372فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

24,372برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۴۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

2,771,122مرکزي51

255,298فصل اداره امورعمومی1002

4,531برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

245,597برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

5,170برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

4,740فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

4,740برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

24,560فصل دفاع1101

24,560برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

37,055فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

37,055برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

36,193فصل اداره امور قضایی1201

6,894برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

29,299برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

81,866فصل انرژي1301

81,866برنامه توسعه امور برق1301015000

528,259فصل حمل و نقل1303

14,650برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

292,993برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

220,616برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

52,566فصل صنعت ومعدن1304

2,585برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

49,981برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

862فصل بازرگانی1305

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 
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مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

862برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

253,178فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

22,405برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

32,746برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

8,617برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

13,788برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

8,617برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

4,998برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

15,942برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

4,309برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

3,016برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

72,386برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

37,917برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

3,878برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

3,016برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

8,617برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

12,926برنامه ساماندهی عشایر1306068000

50,842فصل منابع آب1307

9,910برنامه عرضه آب1307002000

31,884برنامه تامين آب1307003000

9,048برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

0برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

3,016فصل مدیریت پسماند1401

3,016برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

7,066فصل کاهش آلودگی1403

7,066برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

13,961فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

1,293برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۴۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

12,668برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

312,292فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

21,113برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

133,480برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

157,699برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

260,246فصل آب و فاضالب1503

1,723برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

258,523برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

49,120فصل بهداشت1601

21,113برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

28,007برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

29,299فصل درمان1602

5,170برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

12,495برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

11,634برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

37,485فصل دین و مذهب1701

3,016برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

19,820برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

9,048برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

5,601برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

266,298فصل ورزش وتفریحات1702

266,298برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

145,437فصل فرهنگ و هنر1703

43,949برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

66,157برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

35,331برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000
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مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

45,759فصل ميراث فرهنگی1704

3,016برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

37,917برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

4,826برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

26,714فصل رسانه1705

5,170برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

21,544برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

9,996فصل گردشگري1706

9,996برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

5,170فصل صنایع دستی1707

5,170برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

159,563فصل آموزش و پرورش عمومی1801

58,599برنامه آموزش ابتدایی1801001000

4,912برنامه آموزش استثنایی1801002000

24,560برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

21,974برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

49,518برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

28,610فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

11,203برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

3,619برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

13,788برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

12,495فصل امداد و نجات1901

12,495برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

29,040فصل حمایتی1903

۱۴۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

7,583برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

1,206برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

17,666برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

2,585برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

4,136فصل توانبخشی1904

4,136برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۵۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

4,372,452گيالن52

346,076فصل اداره امورعمومی1002

22,136برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

310,660برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

13,280برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

35,413فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

35,413برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

36,079فصل دفاع1101

36,079برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

92,959فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

22,133برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

70,826برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

115,092فصل اداره امور قضایی1201

35,413برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

79,679برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

115,092فصل انرژي1301

115,092برنامه توسعه امور برق1301015000

515,568فصل حمل و نقل1303

35,413برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

70,826برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

409,329برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

26,560فصل صنعت ومعدن1304

1,771برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

22,133برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

2,656برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

17,706فصل بازرگانی1305

۱۵۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

17,706برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

301,009فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

17,706برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

177,065برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

4,427برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

17,706برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

17,706برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

6,197برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

7,083برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

6,197برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

13,280برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

17,706برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

2,656برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

8,853برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

4,427برنامه ساماندهی عشایر1306068000

194,771فصل منابع آب1307

26,560برنامه عرضه آب1307002000

115,092برنامه تامين آب1307003000

53,119برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

0برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

8,853فصل مدیریت پسماند1401

8,853برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

8,853فصل کاهش آلودگی1403

8,853برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

62,858فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

8,853برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۵۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

54,005برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

521,292فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

70,826برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

176,016برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

274,450برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

469,221فصل آب و فاضالب1503

53,119برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

416,102برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

53,120فصل بهداشت1601

26,560برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

26,560برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

61,972فصل درمان1602

17,706برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

17,706برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

26,560برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

53,119فصل دین و مذهب1701

0برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

35,413برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

8,853برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

8,853برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

522,341فصل ورزش وتفریحات1702

522,341برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

200,083فصل فرهنگ و هنر1703

22,133برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

127,928برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

50,022برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۵۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

132,799فصل ميراث فرهنگی1704

13,280برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

92,959برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

26,560برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

35,413فصل رسانه1705

15,936برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

19,477برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

53,119فصل گردشگري1706

53,119برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

13,280فصل صنایع دستی1707

13,280برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

233,726فصل آموزش و پرورش عمومی1801

26,560برنامه آموزش ابتدایی1801001000

8,853برنامه آموزش استثنایی1801002000

26,560برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

54,182برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

103,406برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

14,165برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

53,120فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

15,051برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

15,936برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

22,133برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

22,133فصل امداد و نجات1901

22,133برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

53,119فصل حمایتی1903

۱۵۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

17,706برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

35,413برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

17,706فصل توانبخشی1904

17,706برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۵۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,071,978مازندران53

377,612فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

372,704برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

4,908برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

15,465فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

15,465برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

41,827فصل دفاع1101

41,827برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

41,373فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

41,373برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

33,774فصل اداره امور قضایی1201

33,774برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

0برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

76,399فصل انرژي1301

76,399برنامه توسعه امور برق1301015000

709,926فصل حمل و نقل1303

23,750برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

214,744برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

471,432برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

75,510فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

75,510برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۱۵۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

345,792فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

26,354برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

51,430برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

9,421برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

42,574برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

27,415برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

9,634برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

6,729برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

53,750برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

61,983برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

36,989برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

1,558برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

5,030برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

12,925برنامه ساماندهی عشایر1306068000

419,222فصل منابع آب1307

76,375برنامه عرضه آب1307002000

201,217برنامه تامين آب1307003000

39,972برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

101,658برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

978فصل کاهش آلودگی1403

978برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

37,693فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۵۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

37,693برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

815,264فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

28,671برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

425,604برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

360,989برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

441,896فصل آب و فاضالب1503

15,201برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

426,695برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

45,284فصل بهداشت1601

29,499برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

15,785برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

28,441فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

15,335برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

13,106برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

70,578فصل دین و مذهب1701

1,826برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

31,415برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

25,282برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

12,055برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

702,594فصل ورزش وتفریحات1702

702,594برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

80,310فصل فرهنگ و هنر1703

12,866برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

0برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

67,444برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۵۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

64,989فصل ميراث فرهنگی1704

5,556برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

41,416برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

18,017برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

35,303فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

35,303برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

35,329فصل گردشگري1706

35,329برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

6,399فصل صنایع دستی1707

6,399برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

360,135فصل آموزش و پرورش عمومی1801

70,750برنامه آموزش ابتدایی1801001000

6,474برنامه آموزش استثنایی1801002000

52,118برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

59,055برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

171,738برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

80,097فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

12,857برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

34,702برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

32,538برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

26,015فصل امداد و نجات1901

26,015برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

90,736فصل حمایتی1903

۱۵۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

19,304برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

68,238برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

3,194برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

13,037فصل توانبخشی1904

13,037برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۶۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,468,215آذربایجان شرقی54

340,548فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

336,803برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

3,745برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

45,806فصل دفاع1101

45,806برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

130,686فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

17,425برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

113,261برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

115,004فصل اداره امور قضایی1201

0برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

115,004برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

0فصل انرژي1301

0برنامه توسعه امور برق1301015000

1,158,516فصل حمل و نقل1303

27,880برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

485,306برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

645,330برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

348,496فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

348,496برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۱۶۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

336,299فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

34,850برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

17,425برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

10,455برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

56,631برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

6,099برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

23,523برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

20,474برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

21,781برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

54,888برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

61,422برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

0برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

11,326برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

17,425برنامه ساماندهی عشایر1306068000

159,437فصل منابع آب1307

94,094برنامه عرضه آب1307002000

0برنامه تامين آب1307003000

43,562برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

21,781برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

1,089فصل مدیریت پسماند1401

1,089برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

0فصل کاهش آلودگی1403

0برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

23,523فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۶۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

23,523برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

442,050فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

0برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

154,541برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

287,509برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

329,329فصل آب و فاضالب1503

0برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

329,329برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

166,407فصل بهداشت1601

79,283برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

87,124برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

28,751فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

15,682برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

13,069برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

73,184فصل دین و مذهب1701

0برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

17,425برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

23,523برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

32,236برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

626,562فصل ورزش وتفریحات1702

626,562برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

282,134فصل فرهنگ و هنر1703

47,918برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

151,448برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

34,850برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۶۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

47,918برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

152,467فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

130,686برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

21,781برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

0فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

130,686فصل گردشگري1706

130,686برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

13,069فصل صنایع دستی1707

13,069برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

441,980فصل آموزش و پرورش عمومی1801

104,549برنامه آموزش ابتدایی1801001000

0برنامه آموزش استثنایی1801002000

213,454برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

17,425برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

106,552برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

19,603فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

8,712برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

10,891برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

0فصل امداد و نجات1901

0برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

101,500فصل حمایتی1903

۱۶۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

43,562برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

3,921برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

54,017برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

1,089فصل توانبخشی1904

1,089برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۶۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

8,654,090آذربایجان غربی55

103,619فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

70,484برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

33,135برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

30,175فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

30,175برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

147,364فصل دفاع1101

147,364برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

110,948فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

34,671برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

27,737برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

48,540برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

119,294فصل اداره امور قضایی1201

23,951برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

95,343برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

89,822فصل انرژي1301

89,822برنامه توسعه امور برق1301015000

1,482,458فصل حمل و نقل1303

21,052برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

727,391برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

734,015برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

266,659فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

261,045برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

5,614برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

17,543فصل بازرگانی1305

۱۶۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

17,543برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

596,474فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

44,701برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

77,191برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

19,649برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

34,314برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

8,421برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

4,912برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

14,035برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

4,912برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

281,676برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

56,139برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

0برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

8,421برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

4,210برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

37,893برنامه ساماندهی عشایر1306068000

505,249فصل منابع آب1307

46,314برنامه عرضه آب1307002000

318,588برنامه تامين آب1307003000

42,104برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

98,243برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

39,624فصل مدیریت پسماند1401

39,624برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

25,637فصل کاهش آلودگی1403

25,637برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

33,684فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

1,909برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۶۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

31,775برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

878,310فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

229,979برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

264,672برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

383,659برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

804,188فصل آب و فاضالب1503

114,494برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

689,694برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

294,728فصل بهداشت1601

210,520برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

84,208برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

252,624فصل درمان1602

77,191برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

126,312برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

49,121برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

168,416فصل دین و مذهب1701

3,368برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

81,121برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

46,455برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

37,472برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

851,676فصل ورزش وتفریحات1702

851,676برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

259,219فصل فرهنگ و هنر1703

120,498برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

67,042برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

59,236برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۶۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

12,443برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

144,558فصل ميراث فرهنگی1704

10,119برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

101,190برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

33,249برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

109,470فصل رسانه1705

2,807برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

106,663برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

115,084فصل گردشگري1706

115,084برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

15,515فصل صنایع دستی1707

15,515برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

843,692فصل آموزش و پرورش عمومی1801

406,412برنامه آموزش ابتدایی1801001000

64,306برنامه آموزش استثنایی1801002000

167,195برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

167,195برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

38,584برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

113,680فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

56,124برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

21,623برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

35,933برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

82,805فصل امداد و نجات1901

82,805برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

122,102فصل حمایتی1903

۱۶۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

68,763برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

53,339برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

29,473فصل توانبخشی1904

29,473برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۷۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

4,247,667کرمانشاه56

237,231فصل اداره امورعمومی1002

6,225برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

224,777برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

6,229برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

18,856فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

18,856برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

26,644فصل دفاع1101

26,644برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

129,036فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

19,613برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

109,423برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

17,334فصل اداره امور قضایی1201

0برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

17,334برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

78,562فصل انرژي1301

78,562برنامه توسعه امور برق1301015000

759,464فصل حمل و نقل1303

12,339برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

356,079برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

391,046برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

139,462فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

139,462برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

6,055فصل بازرگانی1305

۱۷۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,055برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

384,441فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

28,221برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

69,776برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

10,541برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

36,723برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

10,534برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

27,806برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

18,343برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

21,083برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

266برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

78,022برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

9,213برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

13,156برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

60,757برنامه ساماندهی عشایر1306068000

79,055فصل منابع آب1307

35,064برنامه عرضه آب1307002000

25,731برنامه تامين آب1307003000

14,110برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

4,150برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

4,266فصل کاهش آلودگی1403

4,266برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

30,196فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۷۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

30,196برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

414,477فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

8,249برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

260,319برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

145,909برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

291,092فصل آب و فاضالب1503

0برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

291,092برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

3,915فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

3,915برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

34,667فصل بهداشت1601

18,067برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

16,600برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

46,224فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

4,723برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

41,501برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

103,232فصل دین و مذهب1701

2,490برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

94,102برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

3,320برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

3,320برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

624,017فصل ورزش وتفریحات1702

624,017برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

208,005فصل فرهنگ و هنر1703

14,196برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

155,172برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

38,637برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۷۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

29,313فصل ميراث فرهنگی1704

2,622برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

24,940برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

1,751برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

49,268فصل رسانه1705

938برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

48,330برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

195,584فصل گردشگري1706

195,584برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

15,583فصل صنایع دستی1707

15,583برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

23,112فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

23,112برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

202,025فصل آموزش و پرورش عمومی1801

35,928برنامه آموزش ابتدایی1801001000

221برنامه آموزش استثنایی1801002000

32,537برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

31,662برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

101,677برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

26,146فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

26,146برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

23,112فصل امداد و نجات1901

23,112برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

36,384فصل حمایتی1903

۱۷۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

13,093برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

18,873برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

4,418برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

10,909فصل توانبخشی1904

10,909برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۷۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

27,303,124خوزستان57

1,600,000فصل اداره امورعمومی1002

17,000برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

1,579,000برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

4,000برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

670,000فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

670,000برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

370,000فصل دفاع1101

370,000برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

300,000فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

34,000برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

66,000برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

200,000برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

300,000فصل اداره امور قضایی1201

45,000برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

255,000برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

100,000فصل انرژي1301

100,000برنامه توسعه امور برق1301015000

3,000,000فصل حمل و نقل1303

300,000برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

1,100,000برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

1,600,000برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

1,000,000فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

916,000برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

84,000برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

300,000فصل بازرگانی1305

۱۷۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

300,000برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

2,500,000فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

29,000برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

165,000برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

29,000برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

50,500برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

589,500برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

220,000برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

122,500برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

67,500برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

360,500برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

385,000برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

4,000برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

87,500برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

19,500برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

370,500برنامه ساماندهی عشایر1306068000

500,000فصل منابع آب1307

100,000برنامه عرضه آب1307002000

250,000برنامه تامين آب1307003000

100,000برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

50,000برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

150,000فصل مدیریت پسماند1401

150,000برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

0فصل کاهش آلودگی1403

0برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

250,000فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

15,000برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۷۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

235,000برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

4,335,836فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

1,096,000برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

1,926,836برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

1,313,000برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

3,000,000فصل آب و فاضالب1503

97,000برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

2,903,000برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

200,000فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

200,000برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

300,000فصل بهداشت1601

70,000برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

230,000برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

490,000فصل درمان1602

245,000برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

195,000برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

50,000برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

600,000فصل دین و مذهب1701

42,000برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

366,000برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

154,000برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

38,000برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

2,114,213فصل ورزش وتفریحات1702

2,114,213برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

1,041,000فصل فرهنگ و هنر1703

275,000برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

141,000برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

619,000برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۷۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,000برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

200,000فصل ميراث فرهنگی1704

5,000برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

143,000برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

52,000برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

150,000فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

150,000برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

1,000,000فصل گردشگري1706

1,000,000برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

150,000فصل صنایع دستی1707

150,000برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

1,512,075فصل آموزش و پرورش عمومی1801

473,000برنامه آموزش ابتدایی1801001000

46,000برنامه آموزش استثنایی1801002000

169,000برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

214,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

582,075برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

28,000برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

700,000فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

200,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

300,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

200,000برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

100,000فصل امداد و نجات1901

100,000برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

250,000فصل حمایتی1903

۱۷۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

8,000برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

199,000برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

43,000برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

100,000فصل توانبخشی1904

100,000برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

20,000فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

20,000برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۸۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

10,092,247فارس58

303,491فصل اداره امورعمومی1002

5,784برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

283,247برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

14,460برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

14,903فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

14,903برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

87,349فصل دفاع1101

87,349برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

161,324فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

9,089برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

152,235برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

103,617فصل اداره امور قضایی1201

30,217برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

73,400برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

36,851فصل انرژي1301

36,851برنامه توسعه امور برق1301015000

2,105,914فصل حمل و نقل1303

57,486برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

1,353,323برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

695,105برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

177,159فصل صنعت ومعدن1304

2,866برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

174,293برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۱۸۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

637,413فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

77,630برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

65,935برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

12,862برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

33,228برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

6,431برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

74,494برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

26,261برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

30,012برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

118,440برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

56,208برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

10,719برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

35,371برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

3,216برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

86,606برنامه ساماندهی عشایر1306068000

483,967فصل منابع آب1307

0برنامه عرضه آب1307002000

319,418برنامه تامين آب1307003000

53,655برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

110,894برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

8,031فصل کاهش آلودگی1403

8,031برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

32,972فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

3,473برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۸۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

29,499برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

1,451,966فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

92,741برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

589,349برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

769,876برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

1,443,580فصل آب و فاضالب1503

16,435برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

1,427,145برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

141,002فصل بهداشت1601

68,615برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

72,387برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

245,442فصل درمان1602

187,575برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

42,608برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

15,259برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

121,536فصل دین و مذهب1701

1,956برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

86,909برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

20,737برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

11,934برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

1,012,481فصل ورزش وتفریحات1702

1,012,481برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

369,438فصل فرهنگ و هنر1703

57,493برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

198,407برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

113,343برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۸۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

195برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

96,402فصل ميراث فرهنگی1704

4,011برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

62,788برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

29,603برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

30,381فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

30,381برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

97,958فصل گردشگري1706

97,958برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

25,177فصل صنایع دستی1707

25,177برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

589,437فصل آموزش و پرورش عمومی1801

191,146برنامه آموزش ابتدایی1801001000

34,559برنامه آموزش استثنایی1801002000

89,376برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

101,293برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

173,063برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

115,042فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

41,636برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

41,152برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

32,254برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

95,702فصل امداد و نجات1901

95,702برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

97,648فصل حمایتی1903

۱۸۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

38,611برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

14,851برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

44,186برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

6,064فصل توانبخشی1904

6,064برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۸۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

9,002,556کرمان59

963,871فصل اداره امورعمومی1002

5,705برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

954,091برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

4,075برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

2,445فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

2,445برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

79,873فصل دفاع1101

79,873برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

153,225فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

8,150برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

145,075برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

160,561فصل اداره امور قضایی1201

45,642برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

114,919برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

279,554فصل انرژي1301

279,554برنامه توسعه امور برق1301015000

1,523,105فصل حمل و نقل1303

43,196برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

1,117,222برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

362,687برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

69,033فصل صنعت ومعدن1304

4,646برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

64,387برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۱۸۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

758,873فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

27,548برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

88,838برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

19,561برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

58,682برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

6,520برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

7,824برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

23,636برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

16,627برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

127,959برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

229,675برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

7,335برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

48,902برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

46,457برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

49,309برنامه ساماندهی عشایر1306068000

674,027فصل منابع آب1307

489,016برنامه عرضه آب1307002000

41,566برنامه تامين آب1307003000

110,029برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

33,416برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

1,467فصل مدیریت پسماند1401

1,467برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

7,498فصل کاهش آلودگی1403

7,498برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

115,897فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۸۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

115,897برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

735,957فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

21,598برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

463,331برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

251,028برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

538,326فصل آب و فاضالب1503

4,483برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

533,843برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

367,577فصل بهداشت1601

183,381برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

184,196برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

145,341فصل درمان1602

4,890برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

30,971برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

109,480برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

242,879فصل دین و مذهب1701

4,890برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

138,555برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

48,087برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

51,347برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

845,402فصل ورزش وتفریحات1702

845,402برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

270,221فصل فرهنگ و هنر1703

30,156برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

188,310برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

50,532برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۸۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,223برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

82,318فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

82,318برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

0برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

62,350فصل رسانه1705

408برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

61,942برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

14,426فصل گردشگري1706

14,426برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

23,636فصل صنایع دستی1707

23,636برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

4,075فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

4,075برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

369,679فصل آموزش و پرورش عمومی1801

110,250برنامه آموزش ابتدایی1801001000

11,410برنامه آموزش استثنایی1801002000

85,578برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

33,416برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

129,025برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

43,115فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

13,855برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

14,997برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

14,263برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

120,624فصل امداد و نجات1901

120,624برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

316,230فصل حمایتی1903

۱۸۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

68,462برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

218,427برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

29,341برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

30,971فصل توانبخشی1904

30,971برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۹۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

8,962,382خراسان رضوي60

286,422فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

281,092برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

5,330برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

23,812فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

23,812برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

77,647فصل دفاع1101

77,647برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

118,658فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

118,658برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

104,772فصل اداره امور قضایی1201

9,525برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

95,247برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

47,624فصل انرژي1301

47,624برنامه توسعه امور برق1301015000

1,434,223فصل حمل و نقل1303

56,206برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

682,085برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

695,932برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

184,594فصل صنعت ومعدن1304

6,688برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

177,906برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

74,603فصل بازرگانی1305

۱۹۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

74,603برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

882,158فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

149,227برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

127,081برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

28,050برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

43,025برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

13,685برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

56,130برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

35,937برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

23,052برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

177,110برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

91,372برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

29,348برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

42,194برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

65,947برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

0برنامه ساماندهی عشایر1306068000

537,626فصل منابع آب1307

213,745برنامه عرضه آب1307002000

186,250برنامه تامين آب1307003000

56,475برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

81,156برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

10,095فصل مدیریت پسماند1401

10,095برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

24,257فصل کاهش آلودگی1403

24,257برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

67,422فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۹۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

67,422برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

1,197,939فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

141,666برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

594,515برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

461,758برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

880,436فصل آب و فاضالب1503

68,096برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

812,340برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

172,384فصل بهداشت1601

69,892برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

102,492برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

206,217فصل درمان1602

76,300برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

62,975برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

66,942برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

149,250فصل دین و مذهب1701

29,043برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

59,451برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

48,453برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

12,303برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

750,761فصل ورزش وتفریحات1702

750,761برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

465,416فصل فرهنگ و هنر1703

74,694برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

172,754برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

217,968برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۹۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

128,775فصل ميراث فرهنگی1704

6,901برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

100,584برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

21,290برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

117,613فصل رسانه1705

117,613برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

80,187فصل گردشگري1706

80,187برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

23,057فصل صنایع دستی1707

23,057برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

461,430فصل آموزش و پرورش عمومی1801

154,774برنامه آموزش ابتدایی1801001000

11,087برنامه آموزش استثنایی1801002000

101,482برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

26,936برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

167,151برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

230,122فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

38,892برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

44,427برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

146,803برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

39,686فصل امداد و نجات1901

39,686برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

157,085فصل حمایتی1903

۱۹۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

77,587برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

29,204برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

35,412برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

14,882برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

28,111فصل توانبخشی1904

28,111برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۱۹۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,402,593اصفهان61

414,415فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

414,415برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

0برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

15,986فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

15,986برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

44,563فصل دفاع1101

44,563برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

68,747فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

68,747برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

147,055فصل اداره امور قضایی1201

99,461برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

47,594برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

87,256فصل انرژي1301

87,256برنامه توسعه امور برق1301015000

720,960فصل حمل و نقل1303

28,204برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

445,091برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

247,665برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

28,204فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

19,390برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

8,814برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

1,763فصل بازرگانی1305

۱۹۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,763برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

378,989فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

52,001برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

63,459برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

8,814برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

22,034برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

1,763برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

4,407برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

25,560برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

3,525برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

32,611برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

81,967برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

27,322برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

27,322برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

12,339برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

15,865برنامه ساماندهی عشایر1306068000

198,307فصل منابع آب1307

65,221برنامه عرضه آب1307002000

105,764برنامه تامين آب1307003000

9,695برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

17,627برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

3,525فصل مدیریت پسماند1401

3,525برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

0فصل کاهش آلودگی1403

0برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

40,543فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

881برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۱۹۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

39,662برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

736,501فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

153,267برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

315,298برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

267,936برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

392,209فصل آب و فاضالب1503

69,628برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

322,581برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

130,443فصل بهداشت1601

63,459برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

66,984برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

203,596فصل درمان1602

131,324برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

51,119برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

21,153برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

75,797فصل دین و مذهب1701

881برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

59,052برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

10,576برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

5,288برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

584,555فصل ورزش وتفریحات1702

584,555برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

371,375فصل فرهنگ و هنر1703

72,272برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

118,422برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

167,460برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۱۹۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

13,221برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

104,001فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

77,560برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

26,441برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

44,950فصل رسانه1705

11,458برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

33,492برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

8,814فصل گردشگري1706

8,814برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

5,288فصل صنایع دستی1707

5,288برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

402,613فصل آموزش و پرورش عمومی1801

132,192برنامه آموزش ابتدایی1801001000

3,525برنامه آموزش استثنایی1801002000

44,068برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

50,238برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

124,115برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

48,475برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

60,814فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

37,017برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

23,797برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

47,594فصل امداد و نجات1901

47,594برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

77,560فصل حمایتی1903

۱۹۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

24,678برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

47,594برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

5,288برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

4,407فصل توانبخشی1904

4,407برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

1,763فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

1,763برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۰۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,370,517هرمزگان62

259,371فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

253,130برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

6,241برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

4,681فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

4,681برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

70,212فصل دفاع1101

70,212برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

78,013فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

19,503برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

58,510برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

58,509فصل اداره امور قضایی1201

20,283برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

38,226برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

81,914فصل انرژي1301

81,914برنامه توسعه امور برق1301015000

1,059,957فصل حمل و نقل1303

15,603برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

513,866برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

530,488برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

93,615فصل صنعت ومعدن1304

7,801برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

85,814برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۰۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

382,266فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

124,821برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

19,503برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

3,901برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

7,801برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

105,318برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

9,362برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

6,241برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

15,603برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

11,702برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

39,007برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

3,901برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

19,503برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

11,702برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

3,901برنامه ساماندهی عشایر1306068000

483,681فصل منابع آب1307

46,808برنامه عرضه آب1307002000

304,251برنامه تامين آب1307003000

62,410برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

70,212برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

11,702فصل کاهش آلودگی1403

11,702برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

19,504فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

3,901برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۰۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

15,603برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

800,628فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

141,979برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

296,669برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

361,980برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

663,110فصل آب و فاضالب1503

7,801برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

655,309برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

187,231فصل بهداشت1601

89,715برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

97,516برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

93,616فصل درمان1602

39,007برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

23,404برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

31,205برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

101,418فصل دین و مذهب1701

3,901برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

70,212برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

15,603برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

11,702برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

598,772فصل ورزش وتفریحات1702

598,772برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

300,350فصل فرهنگ و هنر1703

54,609برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

130,282برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

113,119برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۰۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,340برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

50,708فصل ميراث فرهنگی1704

11,702برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

31,205برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

7,801برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

31,205فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

31,205برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

124,821فصل گردشگري1706

124,821برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

23,404فصل صنایع دستی1707

23,404برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

608,501فصل آموزش و پرورش عمومی1801

327,655برنامه آموزش ابتدایی1801001000

31,205برنامه آموزش استثنایی1801002000

85,814برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

50,708برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

105,318برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

7,801برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

109,218فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

85,814برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

23,404برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

15,603فصل امداد و نجات1901

15,603برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

39,006فصل حمایتی1903

۲۰۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

17,163برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

2,340برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

17,943برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

1,560برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

19,501فصل توانبخشی1904

19,501برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۰۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

11,989,857سيستان و بلوچستان63

419,525فصل اداره امورعمومی1002

60,659برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

331,894برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

26,972برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

32,060فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

32,060برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

105,086فصل دفاع1101

105,086برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

256,606فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

48,089برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

208,517برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

121,826فصل اداره امور قضایی1201

23,243برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

98,583برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

440,820فصل انرژي1301

440,820برنامه توسعه امور برق1301015000

1,441,716فصل حمل و نقل1303

39,960برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

480,523برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

314,854برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

606,379برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

324,603فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

302,963برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

21,640برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

198,831فصل بازرگانی1305

۲۰۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

128,238برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

70,593برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

1,146,131فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

77,745برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

31,182برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

18,434برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

46,153برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

86,561برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

78,622برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

104,194برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

165,934برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

56,823برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

189,833برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

78,907برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

0برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

74,146برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

65,014برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

72,583برنامه ساماندهی عشایر1306068000

889,654فصل منابع آب1307

344,641برنامه عرضه آب1307002000

272,507برنامه تامين آب1307003000

128,238برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

144,268برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

56,104فصل مدیریت پسماند1401

56,104برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

16,030فصل کاهش آلودگی1403

16,030برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

136,254فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

38,472برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۰۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

97,782برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

723,067فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

46,570برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

261,308برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

415,189برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

1,186,206فصل آب و فاضالب1503

244,455برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

941,751برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

24,045فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

24,045برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

252,469فصل بهداشت1601

58,054برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

194,415برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

152,284فصل درمان1602

20,186برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

78,837برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

53,261برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

192,357فصل دین و مذهب1701

13,228برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

47,620برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

80,948برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

50,561برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

1,355,338فصل ورزش وتفریحات1702

1,355,338برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

470,893فصل فرهنگ و هنر1703

36,067برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

310,595برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

112,209برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۰۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

12,022برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

68,126فصل ميراث فرهنگی1704

12,824برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

46,486برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

8,816برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

128,238فصل رسانه1705

12,022برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

116,216برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

241,622فصل گردشگري1706

241,622برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

56,104فصل صنایع دستی1707

56,104برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

992,817فصل آموزش و پرورش عمومی1801

496,122برنامه آموزش ابتدایی1801001000

28,854برنامه آموزش استثنایی1801002000

92,171برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

238,463برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

68,127برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

69,080برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

92,171فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

56,104برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

12,022برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

24,045برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

188,350فصل امداد و نجات1901

188,350برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

136,254فصل حمایتی1903

۲۰۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

60,897برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

66,148برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

9,209برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

144,270فصل توانبخشی1904

144,270برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۱۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,448,296کردستان64

749,530فصل اداره امورعمومی1002

23,665برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

717,977برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

7,888برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

3,155فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

3,155برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

47,460فصل دفاع1101

47,460برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

67,050فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

7,888برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

59,162برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

39,441فصل اداره امور قضایی1201

11,832برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

27,609برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

78,882فصل انرژي1301

78,882برنامه توسعه امور برق1301015000

867,702فصل حمل و نقل1303

23,665برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

394,410برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

449,627برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

47,330فصل صنعت ومعدن1304

789برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

41,019برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

5,522برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

55,217فصل بازرگانی1305

۲۱۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

55,217برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

709,939فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

47,329برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

78,882برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

7,888برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

59,162برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

3,944برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

55,217برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

118,323برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

110,435برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

31,553برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

63,106برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

78,882برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

19,721برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

35,497برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

0برنامه ساماندهی عشایر1306068000

86,771فصل منابع آب1307

23,665برنامه عرضه آب1307002000

23,665برنامه تامين آب1307003000

23,665برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

15,776برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

23,665فصل مدیریت پسماند1401

23,665برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

5,522فصل کاهش آلودگی1403

5,522برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

9,466فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

4,733برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۱۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

4,733برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

410,610فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

31,553برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

173,964برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

205,093برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

276,087فصل آب و فاضالب1503

31,553برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

244,534برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

2,366فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

2,366برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

157,764فصل بهداشت1601

70,994برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

86,770برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

39,441فصل درمان1602

23,665برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

7,888برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

7,888برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

86,770فصل دین و مذهب1701

7,888برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

63,106برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

15,776برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

0برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

652,354فصل ورزش وتفریحات1702

652,354برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

315,528فصل فرهنگ و هنر1703

31,553برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

276,087برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

7,888برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۱۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

63,105فصل ميراث فرهنگی1704

7,888برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

15,776برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

39,441برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

31,553فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

31,553برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

118,323فصل گردشگري1706

118,323برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

31,553فصل صنایع دستی1707

31,553برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

378,633فصل آموزش و پرورش عمومی1801

78,882برنامه آموزش ابتدایی1801001000

0برنامه آموزش استثنایی1801002000

86,770برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

118,323برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

94,658برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

39,440فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

7,888برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

15,776برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

15,776برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

6,311فصل امداد و نجات1901

6,311برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

47,328فصل حمایتی1903

۲۱۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

35,497برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

11,831برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

0برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

0فصل توانبخشی1904

0برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۱۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,919,567همدان65

182,999فصل اداره امورعمومی1002

25,584برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

155,283برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

2,132برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

2,265فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

2,265برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

29,302فصل دفاع1101

29,302برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

35,746فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

8,528برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

27,218برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

37,910فصل اداره امور قضایی1201

12,036برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

25,874برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

48,837فصل انرژي1301

48,837برنامه توسعه امور برق1301015000

245,425فصل حمل و نقل1303

15,982برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

83,535برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

145,908برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

97,674فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

87,588برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

10,086برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

2,132فصل بازرگانی1305

۲۱۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,132برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

286,987فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

21,531برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

14,085برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

17,044برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

11,156برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

14,883برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

7,803برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

28,755برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

11,911برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

8,549برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

87,825برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

25,494برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

10,443برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

7,582برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

7,683برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

12,243برنامه ساماندهی عشایر1306068000

92,010فصل منابع آب1307

53,184برنامه عرضه آب1307002000

25,703برنامه تامين آب1307003000

7,183برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

5,940برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

16,335فصل مدیریت پسماند1401

16,335برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

16,335فصل کاهش آلودگی1403

16,335برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

24,419فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۱۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

24,419برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

398,460فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

89,896برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

143,703برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

164,861برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

198,876فصل آب و فاضالب1503

8,405برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

190,471برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

2,265فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

2,265برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

45,266فصل بهداشت1601

22,802برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

22,464برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

45,266فصل درمان1602

19,942برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

21,121برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

4,203برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

69,537فصل دین و مذهب1701

47,165برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

3,711برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

11,293برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

7,368برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

466,002فصل ورزش وتفریحات1702

466,002برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

96,835فصل فرهنگ و هنر1703

32,780برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

13,448برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

43,883برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۱۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,724برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

61,901فصل ميراث فرهنگی1704

25,639برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

21,861برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

14,401برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

28,319فصل رسانه1705

5,043برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

23,276برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

41,689فصل گردشگري1706

41,689برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

18,754فصل صنایع دستی1707

18,754برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

2,265فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

2,265برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

206,912فصل آموزش و پرورش عمومی1801

38,659برنامه آموزش ابتدایی1801001000

30,197برنامه آموزش استثنایی1801002000

34,342برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

34,619برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

67,162برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

1,933برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

34,009فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

5,379برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

5,043برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

23,587برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

12,208فصل امداد و نجات1901

12,208برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

35,745فصل حمایتی1903

۲۱۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

13,448برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

13,448برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

8,849برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

35,747فصل توانبخشی1904

35,747برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

1,135فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

1,135برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۲۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,156,391لرستان66

344,181فصل اداره امورعمومی1002

1,757برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

339,097برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

3,327برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

17,537فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

17,537برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

44,039فصل دفاع1101

44,039برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

62,725فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

62,725برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

59,744فصل اداره امور قضایی1201

11,134برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

48,610برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

0فصل انرژي1301

0برنامه توسعه امور برق1301015000

695,852فصل حمل و نقل1303

49,928برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

432,760برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

213,164برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

108,047فصل صنعت ومعدن1304

2,458برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

104,935برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

654برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۲۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

560,683فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

27,374برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

145,378برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

5,382برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

32,720برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

17,684برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

21,307برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

19,346برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

28,164برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

34,005برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

136,713برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

7,667برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

15,042برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

69,901برنامه ساماندهی عشایر1306068000

316,892فصل منابع آب1307

122,877برنامه عرضه آب1307002000

131,918برنامه تامين آب1307003000

38,241برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

23,856برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

744فصل مدیریت پسماند1401

744برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

3,298فصل کاهش آلودگی1403

3,298برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

36,933فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

1,396برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۲۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

35,537برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

666,947فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

180,983برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

301,968برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

183,996برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

492,203فصل آب و فاضالب1503

15,945برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

476,258برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

48,099فصل بهداشت1601

18,096برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

30,003برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

50,465فصل درمان1602

40,872برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

788برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

8,805برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

260,901فصل دین و مذهب1701

1,947برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

155,798برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

61,880برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

41,276برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

602,017فصل ورزش وتفریحات1702

602,017برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

199,797فصل فرهنگ و هنر1703

50,846برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

53,246برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

94,595برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۲۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,110برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

131,852فصل ميراث فرهنگی1704

8,491برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

91,706برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

31,655برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

25,316فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

25,316برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

68,199فصل گردشگري1706

68,199برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

20,344فصل صنایع دستی1707

20,344برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

203,557فصل آموزش و پرورش عمومی1801

13,216برنامه آموزش ابتدایی1801001000

10,068برنامه آموزش استثنایی1801002000

18,647برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

57,148برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

104,478برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

75,106فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

40,164برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

2,536برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

32,406برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

7,695فصل امداد و نجات1901

7,695برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

43,515فصل حمایتی1903

۲۲۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

15,500برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

20,707برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

7,308برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

9,703فصل توانبخشی1904

9,703برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۲۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

3,767,043ایالم67

443,442فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

441,116برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

2,326برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

15,505فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

15,505برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

53,492فصل دفاع1101

53,492برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

86,208فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

24,808برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

61,400برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

66,904فصل اداره امور قضایی1201

0برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

66,904برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

56,361فصل انرژي1301

56,361برنامه توسعه امور برق1301015000

563,653فصل حمل و نقل1303

9,691برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

359,367برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

194,595برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

47,832فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

43,181برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

4,651برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

59,849فصل بازرگانی1305

۲۲۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

59,849برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

334,132فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

2,636برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

28,839برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

10,001برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

24,575برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

2,946برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

30,622برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

8,373برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

28,684برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

31,010برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

50,159برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

1,938برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

1,938برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

5,814برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

106,597برنامه ساماندهی عشایر1306068000

177,376فصل منابع آب1307

113,806برنامه عرضه آب1307002000

54,267برنامه تامين آب1307003000

9,303برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

0برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

12,559فصل کاهش آلودگی1403

12,559برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

35,506فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

1,550برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۲۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

33,956برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

271,071فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

46,515برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

139,279برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

85,277برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

266,840فصل آب و فاضالب1503

96,286برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

170,554برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

57,601فصل بهداشت1601

15,505برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

42,096برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

39,538فصل درمان1602

39,538برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

0برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

0برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

129,466فصل دین و مذهب1701

2,326برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

88,378برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

23,257برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

15,505برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

370,723فصل ورزش وتفریحات1702

370,723برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

193,425فصل فرهنگ و هنر1703

46,515برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

62,020برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

84,890برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۲۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

22,559فصل ميراث فرهنگی1704

7,055برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

7,752برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

7,752برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

32,405فصل رسانه1705

29,304برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

3,101برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

133,343فصل گردشگري1706

133,343برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

3,023فصل صنایع دستی1707

3,023برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

197,976فصل آموزش و پرورش عمومی1801

81,690برنامه آموزش ابتدایی1801001000

0برنامه آموزش استثنایی1801002000

23,257برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

38,762برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

54,267برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

33,181فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

15,505برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

17,676برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

21,164فصل امداد و نجات1901

21,164برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

41,909فصل حمایتی1903

۲۲۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

19,425برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

15,505برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

6,979برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

0فصل توانبخشی1904

0برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۳۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,862,323زنجان68

95,660فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

92,808برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

2,852برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

6,112فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

6,112برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

24,857فصل دفاع1101

24,857برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

40,743فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

40,743برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

4,889فصل اداره امور قضایی1201

0برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

4,889برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

0فصل انرژي1301

0برنامه توسعه امور برق1301015000

533,048فصل حمل و نقل1303

10,593برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

67,634برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

454,821برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

21,905فصل صنعت ومعدن1304

2,445برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

17,015برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

2,445برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۳۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

217,337فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

47,843برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

11,530برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

3,259برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

19,699برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

1,385برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

5,460برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

6,112برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

4,237برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

69,623برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

25,943برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

1,059برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

13,038برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

8,149برنامه ساماندهی عشایر1306068000

91,951فصل منابع آب1307

40,580برنامه عرضه آب1307002000

24,878برنامه تامين آب1307003000

2,852برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

23,641برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

9,778فصل کاهش آلودگی1403

9,778برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

18,335فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۳۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

18,335برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

294,707فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

23,061برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

209,999برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

61,647برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

405,158فصل آب و فاضالب1503

407برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

404,751برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

44,481فصل بهداشت1601

8,964برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

35,517برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

9,778فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

6,519برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

3,259برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

39,990فصل دین و مذهب1701

0برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

14,485برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

12,467برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

13,038برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

312,937فصل ورزش وتفریحات1702

312,937برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

149,565فصل فرهنگ و هنر1703

53,252برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

57,249برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

39,064برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۳۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

8,637فصل ميراث فرهنگی1704

3,341برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

4,889برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

407برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

10,593فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

10,593برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

1,385فصل گردشگري1706

1,385برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

1,630فصل صنایع دستی1707

1,630برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

441,412فصل آموزش و پرورش عمومی1801

257,430برنامه آموزش ابتدایی1801001000

2,445برنامه آموزش استثنایی1801002000

114,876برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

25,311برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

41,350برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

55,207فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

9,982برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

36,669برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

8,556برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

815فصل امداد و نجات1901

815برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

20,556فصل حمایتی1903

۲۳۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,297برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

8,149برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

6,825برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

285برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

857فصل توانبخشی1904

857برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۳۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,455,584چهارمحال و بختياري69

181,091فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

176,380برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

4,711برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

1,945فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

1,945برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

20,832فصل دفاع1101

20,832برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

80,250فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

5,553برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

74,697برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

69,424فصل اداره امور قضایی1201

47,267برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

22,157برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

13,335فصل انرژي1301

13,335برنامه توسعه امور برق1301015000

330,574فصل حمل و نقل1303

14,086برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

146,823برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

169,665برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

24,668فصل صنعت ومعدن1304

3,812برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

19,660برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

1,196برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۳۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

120,890فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

483برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

26,114برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

1,345برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

25,593برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

1,526برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

3,647برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

6,097برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

2,655برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

748برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

36,146برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

5,912برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

6,139برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

4,485برنامه ساماندهی عشایر1306068000

49,754فصل منابع آب1307

2,098برنامه عرضه آب1307002000

37,006برنامه تامين آب1307003000

8,447برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

2,203برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

3,406فصل کاهش آلودگی1403

3,406برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

32,987فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۳۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

32,987برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

226,431فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

1,798برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

70,777برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

153,856برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

275,872فصل آب و فاضالب1503

11,961برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

263,911برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

42,329فصل بهداشت1601

9,721برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

32,608برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

9,491فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

7,476برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

2,015برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

75,717فصل دین و مذهب1701

0برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

47,075برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

14,185برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

14,457برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

270,712فصل ورزش وتفریحات1702

270,712برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

196,509فصل فرهنگ و هنر1703

43,307برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

0برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

153,202برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۳۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

13,283فصل ميراث فرهنگی1704

341برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

12,942برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

0برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

38,884فصل رسانه1705

2,880برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

36,004برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

10,420فصل گردشگري1706

10,420برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

7,783فصل صنایع دستی1707

7,783برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

230,520فصل آموزش و پرورش عمومی1801

63,864برنامه آموزش ابتدایی1801001000

18,417برنامه آموزش استثنایی1801002000

40,616برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

48,436برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

59,187برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

30,178فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

14,015برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

7,736برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

8,427برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

31,815فصل امداد و نجات1901

31,815برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

60,357فصل حمایتی1903

۲۳۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,064برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

15,953برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

42,276برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

1,064برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

6,127فصل توانبخشی1904

6,127برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۴۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

4,133,746کهگيلویه و بویراحمد70

280,081فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

276,155برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

3,926برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

10,906فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

10,906برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

35,463فصل دفاع1101

35,463برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

96,632فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

96,632برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

62,942فصل اداره امور قضایی1201

21,360برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

41,582برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

25,715فصل انرژي1301

25,715برنامه توسعه امور برق1301015000

454,603فصل حمل و نقل1303

4,515برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

237,214برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

212,874برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

44,509فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

36,739برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

7,770برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۴۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

242,937فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

10,329برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

42,312برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

0برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

14,587برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

0برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

1,178برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

0برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

0برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

77,976برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

42,737برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

0برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

2,619برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

51,199برنامه ساماندهی عشایر1306068000

455,697فصل منابع آب1307

67,396برنامه عرضه آب1307002000

353,923برنامه تامين آب1307003000

27,414برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

6,964برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

10,852فصل مدیریت پسماند1401

10,852برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

2,692فصل کاهش آلودگی1403

2,692برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

46,983فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۴۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

46,983برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

566,214فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

110,566برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

211,372برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

244,276برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

327,776فصل آب و فاضالب1503

3,250برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

324,526برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

87,422فصل بهداشت1601

31,978برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

55,444برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

32,554فصل درمان1602

11,433برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

0برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

21,121برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

130,799فصل دین و مذهب1701

54,278برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

61,154برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

9,253برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

6,114برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

459,646فصل ورزش وتفریحات1702

459,646برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

289,787فصل فرهنگ و هنر1703

9,978برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

123,913برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

155,896برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۴۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

7,345فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

6,036برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

1,309برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

46,765فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

46,765برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

38,522فصل گردشگري1706

38,522برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

17,104فصل صنایع دستی1707

17,104برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

234,868فصل آموزش و پرورش عمومی1801

47,997برنامه آموزش ابتدایی1801001000

4,924برنامه آموزش استثنایی1801002000

30,238برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

52,350برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

99,359برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

25,839فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

2,066برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

8,243برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

15,530برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

34,993فصل امداد و نجات1901

34,993برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

55,566فصل حمایتی1903

۲۴۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

4,624برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

50,942برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

8,534فصل توانبخشی1904

8,534برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۴۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,007,214سمنان71

219,048فصل اداره امورعمومی1002

4,411برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

207,580برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

7,057برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

6,175فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

6,175برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

22,053فصل دفاع1101

22,053برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

39,696فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

39,696برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

22,053فصل اداره امور قضایی1201

1,764برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

20,289برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

8,821فصل انرژي1301

8,821برنامه توسعه امور برق1301015000

228,422فصل حمل و نقل1303

11,027برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

89,535برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

127,860برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

35,285فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

33,962برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

1,323برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۴۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

216,120فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

53,721برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

25,582برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

4,587برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

2,911برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

3,352برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

10,144برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

18,260برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

4,146برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

44,459برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

24,876برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

1,500برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

2,117برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

8,645برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

11,820برنامه ساماندهی عشایر1306068000

133,200فصل منابع آب1307

8,821برنامه عرضه آب1307002000

84,375برنامه تامين آب1307003000

17,951برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

22,053برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

3,528فصل مدیریت پسماند1401

3,528برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

2,205فصل کاهش آلودگی1403

2,205برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

17,642فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۴۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

17,642برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

219,799فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

29,789برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

87,746برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

102,264برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

99,680فصل آب و فاضالب1503

6,175برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

93,505برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

57,338فصل بهداشت1601

34,403برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

22,935برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

26,463فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

15,878برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

10,585برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

38,813فصل دین و مذهب1701

4,146برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

22,053برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

6,175برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

6,439برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

230,327فصل ورزش وتفریحات1702

230,327برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

66,158فصل فرهنگ و هنر1703

8,909برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

38,813برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

17,554برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۴۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

882برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

39,695فصل ميراث فرهنگی1704

3,528برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

32,639برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

3,528برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

22,053فصل رسانه1705

6,175برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

15,878برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

39,696فصل گردشگري1706

39,696برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

7,057فصل صنایع دستی1707

7,057برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

125,610فصل آموزش و پرورش عمومی1801

30,874برنامه آموزش ابتدایی1801001000

4,411برنامه آموزش استثنایی1801002000

26,464برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

18,525برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

44,013برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

1,323برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

48,516فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

16,760برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

9,262برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

22,494برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

8,821فصل امداد و نجات1901

8,821برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

17,642فصل حمایتی1903

۲۴۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,616برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

8,380برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

2,646برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

5,298فصل توانبخشی1904

5,298برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۵۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,729,763یزد72

413,155فصل اداره امورعمومی1002

18,295برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

375,349برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

19,511برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

22,337فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

22,337برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

23,196فصل دفاع1101

23,196برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

81,092فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

16,662برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

64,430برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

23,569فصل اداره امور قضایی1201

306برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

23,263برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

43,287فصل انرژي1301

43,287برنامه توسعه امور برق1301015000

189,639فصل حمل و نقل1303

13,007برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

82,590برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

94,042برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

39,343فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

39,343برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

1,366فصل بازرگانی1305

۲۵۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,366برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

209,252فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

8,290برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

35,867برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

7,613برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

7,632برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

910برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

65,518برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

8,727برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

6,684برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

12,178برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

35,417برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

1,186برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

7,820برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

4,933برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

6,477برنامه ساماندهی عشایر1306068000

73,758فصل منابع آب1307

0برنامه عرضه آب1307002000

45,789برنامه تامين آب1307003000

4,466برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

23,503برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

3,663فصل مدیریت پسماند1401

3,663برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

0فصل کاهش آلودگی1403

0برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

33,036فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۵۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

33,036برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

299,054فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

29,250برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

157,554برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

112,250برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

154,763فصل آب و فاضالب1503

2,286برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

152,477برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

3,762فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

3,762برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

40,311فصل بهداشت1601

16,706برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

23,605برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

20,446فصل درمان1602

9,138برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

769برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

10,539برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

75,885فصل دین و مذهب1701

2,609برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

40,545برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

22,924برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

9,807برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

290,702فصل ورزش وتفریحات1702

290,702برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

124,039فصل فرهنگ و هنر1703

19,125برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

37,059برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

65,932برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۵۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,923برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

92,574فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

86,896برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

5,678برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

9,061فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

9,061برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

13,760فصل گردشگري1706

13,760برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

24,433فصل صنایع دستی1707

24,433برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

284,851فصل آموزش و پرورش عمومی1801

97,265برنامه آموزش ابتدایی1801001000

18,411برنامه آموزش استثنایی1801002000

63,667برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

57,204برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

48,304برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

47,451فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

19,311برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

12,132برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

16,008برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

15,141فصل امداد و نجات1901

15,141برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

60,589فصل حمایتی1903

۲۵۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

13,716برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

46,873برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

16,248فصل توانبخشی1904

16,248برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۵۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

12,057,815بوشهر73

281,386فصل اداره امورعمومی1002

11,361برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

262,453برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

7,572برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

20,924فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

20,924برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

113,821فصل دفاع1101

113,821برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

55,295فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

41,271برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

14,024برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

116,300فصل اداره امور قضایی1201

21,966برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

94,334برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

209,237فصل انرژي1301

209,237برنامه توسعه امور برق1301015000

2,744,429فصل حمل و نقل1303

25,977برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

2,155,304برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

37,683برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

525,465برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

134,003فصل صنعت ومعدن1304

6,707برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

118,861برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

8,435برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

6,975فصل بازرگانی1305

۲۵۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,975برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

623,889فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

294,131برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

51,805برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

16,803برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

31,556برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

47,516برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

11,871برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

9,429برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

11,709برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

12,775برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

50,633برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

9,835برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

11,093برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

11,410برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

53,323برنامه ساماندهی عشایر1306068000

418,474فصل منابع آب1307

8,741برنامه عرضه آب1307002000

269,151برنامه تامين آب1307003000

87,856برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

52,726برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

26,107فصل کاهش آلودگی1403

26,107برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

20,924فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۵۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

20,924برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

1,724,221فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

221,758برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

1,059,188برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

443,275برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

1,118,739فصل آب و فاضالب1503

78,451برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

1,040,288برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

578,035فصل بهداشت1601

104,337برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

473,698برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

109,512فصل درمان1602

21,912برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

76,412برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

11,188برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

118,569فصل دین و مذهب1701

33,334برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

43,585برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

34,721برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

6,929برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

1,011,400فصل ورزش وتفریحات1702

1,011,400برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

751,729فصل فرهنگ و هنر1703

48,758برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

124,018برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

572,126برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۵۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,827برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

139,491فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

139,491برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

0برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

34,873فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

34,873برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

209,237فصل گردشگري1706

209,237برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

20,924فصل صنایع دستی1707

20,924برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

1,120,595فصل آموزش و پرورش عمومی1801

417,895برنامه آموزش ابتدایی1801001000

17,092برنامه آموزش استثنایی1801002000

129,717برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

214,736برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

127,874برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

213,281برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

139,492فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

72,678برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

13,858برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

52,956برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

69,746فصل امداد و نجات1901

69,746برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

111,593فصل حمایتی1903

۲۵۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

52,538برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

59,055برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

27,895فصل توانبخشی1904

27,895برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۶۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

7,007,291تهران74

242,173فصل اداره امورعمومی1002

100,000برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

92,173برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

50,000برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

15,000فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

15,000برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

40,074فصل دفاع1101

40,074برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

170,000فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

170,000برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

40,000فصل اداره امور قضایی1201

20,000برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

20,000برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

0فصل انرژي1301

0برنامه توسعه امور برق1301015000

440,436فصل حمل و نقل1303

10,000برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

205,436برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

225,000برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

120,000فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

100,000برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

20,000برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۶۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

435,764فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

97,000برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

45,764برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

20,000برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

5,000برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

0برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

0برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

0برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

0برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

50,000برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

103,000برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

20,000برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

25,000برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

10,000برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

60,000برنامه ساماندهی عشایر1306068000

330,000فصل منابع آب1307

200,000برنامه عرضه آب1307002000

100,000برنامه تامين آب1307003000

15,000برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

15,000برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

20,000فصل مدیریت پسماند1401

20,000برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

50,000فصل کاهش آلودگی1403

50,000برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

100,000فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۶۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

100,000برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

2,566,878فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

1,525,705برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

653,873برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

387,300برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

190,000فصل آب و فاضالب1503

0برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

190,000برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

152,000فصل بهداشت1601

70,000برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

82,000برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

105,000فصل درمان1602

40,000برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

40,000برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

25,000برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

100,000فصل دین و مذهب1701

20,000برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

0برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

40,000برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

40,000برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

703,649فصل ورزش وتفریحات1702

703,649برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

334,518فصل فرهنگ و هنر1703

20,000برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

194,518برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

100,000برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۶۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

20,000برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

50,000فصل ميراث فرهنگی1704

20,000برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

20,000برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

10,000برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

10,000فصل رسانه1705

5,000برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

5,000برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

14,000فصل گردشگري1706

14,000برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

15,000فصل صنایع دستی1707

15,000برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

562,798فصل آموزش و پرورش عمومی1801

276,088برنامه آموزش ابتدایی1801001000

20,000برنامه آموزش استثنایی1801002000

40,000برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

40,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

116,710برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

70,000برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

90,000فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

10,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

60,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

20,000برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

30,000فصل امداد و نجات1901

30,000برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

60,001فصل حمایتی1903

۲۶۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

5,001برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

20,000برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

35,000برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

20,000فصل توانبخشی1904

20,000برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۶۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,930,605اردبيل75

403,628فصل اداره امورعمومی1002

63,571برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

340,057برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

0برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

56,389فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

56,389برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

26,965فصل دفاع1101

26,965برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

52,707فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

19,156برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

33,551برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

28,275فصل اداره امور قضایی1201

10,972برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

17,303برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

24,718فصل انرژي1301

24,718برنامه توسعه امور برق1301015000

503,649فصل حمل و نقل1303

9,291برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

494,358برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

0برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

5,039فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

5,039برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۶۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

153,855فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

4,712برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

31,438برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

16,284برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

5,932برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

3,401برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

1,312برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

5,160برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

14,289برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

7,109برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

53,144برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

3,398برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

2,780برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

0برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

4,896برنامه ساماندهی عشایر1306068000

10,894فصل منابع آب1307

0برنامه عرضه آب1307002000

8,033برنامه تامين آب1307003000

2,861برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

0برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

1,236فصل مدیریت پسماند1401

1,236برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

2,982فصل کاهش آلودگی1403

2,982برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

31,899فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

8,815برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۶۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

23,084برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

334,636فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

49,436برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

99,816برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

185,384برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

466,330فصل آب و فاضالب1503

7,882برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

458,448برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

5,712فصل بهداشت1601

1,080برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

4,632برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

18,850فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

0برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

18,850برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

56,843فصل دین و مذهب1701

7,675برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

17,997برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

18,538برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

12,633برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

526,029فصل ورزش وتفریحات1702

526,029برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

15,232فصل فرهنگ و هنر1703

7,415برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

0برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

7,817برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۶۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

13,133فصل ميراث فرهنگی1704

2,321برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

9,114برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

1,698برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

8,651فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

8,651برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

25,245فصل گردشگري1706

25,245برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

6,720فصل صنایع دستی1707

6,720برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

66,305فصل آموزش و پرورش عمومی1801

13,673برنامه آموزش ابتدایی1801001000

1,236برنامه آموزش استثنایی1801002000

8,496برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

9,809برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

33,091برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

34,341فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

6,179برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

8,033برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

20,129برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

8,496فصل امداد و نجات1901

8,496برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

38,541فصل حمایتی1903

۲۶۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

1,620برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

32,751برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

4,170برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

3,305فصل توانبخشی1904

3,305برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۷۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,152,685قم76

110,272فصل اداره امورعمومی1002

56,346برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

53,253برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

673برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

5,391فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

5,391برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

22,987فصل دفاع1101

22,987برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

50,009فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

50,009برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

29,479فصل اداره امور قضایی1201

882برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

28,597برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

19,302فصل انرژي1301

19,302برنامه توسعه امور برق1301015000

244,618فصل حمل و نقل1303

8,810برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

155,814برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

79,994برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

105,283فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

105,283برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

1,403فصل بازرگانی1305

۲۷۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

1,403برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

153,416فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

5,263برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

37,844برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

208برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

26,317برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

3,509برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

6,605برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

19,712برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

7,895برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

0برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

31,141برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

4,386برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

4,123برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

5,097برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

1,316برنامه ساماندهی عشایر1306068000

44,304فصل منابع آب1307

9,649برنامه عرضه آب1307002000

3,070برنامه تامين آب1307003000

21,931برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

9,654برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

3,948فصل مدیریت پسماند1401

3,948برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

4,387فصل کاهش آلودگی1403

4,387برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

3,553فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۷۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

3,553برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

411,831فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

87,552برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

186,555برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

137,724برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

140,815فصل آب و فاضالب1503

25,391برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

115,424برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

75,453فصل بهداشت1601

15,790برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

59,663برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

8,773فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

4,926برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

3,847برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

32,550فصل دین و مذهب1701

877برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

10,707برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

10,088برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

10,878برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

275,065فصل ورزش وتفریحات1702

275,065برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

121,742فصل فرهنگ و هنر1703

26,335برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

0برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

92,775برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۷۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,632برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

13,687فصل ميراث فرهنگی1704

2,634برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

11,053برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

0برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

7,019فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

7,019برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

36,849فصل گردشگري1706

36,849برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

2,193فصل صنایع دستی1707

2,193برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

180,625فصل آموزش و پرورش عمومی1801

43,861برنامه آموزش ابتدایی1801001000

17,544برنامه آموزش استثنایی1801002000

35,089برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

39,475برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

44,235برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

421برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

9,124فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

9,124برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

7,019فصل امداد و نجات1901

7,019برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

18,424فصل حمایتی1903

۲۷۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

3,509برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

877برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

14,038برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

13,164فصل توانبخشی1904

13,164برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۷۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,316,483قزوین77

208,699فصل اداره امورعمومی1002

9,565برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

195,656برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

3,478برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

6,957فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

6,957برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

27,883فصل دفاع1101

27,883برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

27,827فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

27,827برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

45,219فصل اداره امور قضایی1201

21,740برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

23,479برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

3,478فصل انرژي1301

3,478برنامه توسعه امور برق1301015000

313,311فصل حمل و نقل1303

12,174برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

151,307برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

149,830برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

39,131فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

37,827برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

1,304برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۷۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

130,435فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

10,435برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

6,087برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

6,522برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

15,652برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

3,044برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

6,957برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

5,217برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

5,217برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

26,087برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

26,087برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

7,391برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

7,391برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

1,739برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

2,609برنامه ساماندهی عشایر1306068000

117,394فصل منابع آب1307

34,783برنامه عرضه آب1307002000

52,175برنامه تامين آب1307003000

21,740برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

8,696برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

1,304فصل مدیریت پسماند1401

1,304برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

4,348فصل کاهش آلودگی1403

4,348برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

23,479فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۷۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

23,479برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

226,556فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

24,348برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

134,381برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

67,827برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

243,483فصل آب و فاضالب1503

43,479برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

200,004برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

4,348فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

4,348برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

60,871فصل بهداشت1601

33,044برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

27,827برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

54,783فصل درمان1602

21,305برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

26,087برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

7,391برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

34,783فصل دین و مذهب1701

13,044برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

9,565برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

8,696برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

3,478برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

230,439فصل ورزش وتفریحات1702

230,439برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

121,741فصل فرهنگ و هنر1703

16,957برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

34,783برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

67,827برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۷۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,174برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

49,131فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

45,653برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

3,478برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

4,348فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

4,348برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

15,652فصل گردشگري1706

15,652برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

3,478فصل صنایع دستی1707

3,478برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

200,004فصل آموزش و پرورش عمومی1801

49,566برنامه آموزش ابتدایی1801001000

6,957برنامه آموزش استثنایی1801002000

39,131برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

39,131برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

65,219برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

34,784فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

13,479برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

10,000برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

11,305برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

8,696فصل امداد و نجات1901

8,696برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

13,044فصل حمایتی1903

۲۷۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

13,044برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

0برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

60,877فصل توانبخشی1904

60,877برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۸۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

3,671,831گلستان78

305,091فصل اداره امورعمومی1002

1,532برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

302,793برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

766برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

4,257فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

4,257برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

42,632فصل دفاع1101

42,632برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

36,421فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

36,421برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

12,984فصل اداره امور قضایی1201

4,555برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

8,429برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

67,150فصل انرژي1301

67,150برنامه توسعه امور برق1301015000

295,768فصل حمل و نقل1303

3,491برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

81,789برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

210,488برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

35,850فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

34,743برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

1,107برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۸۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

597,652فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

2,554برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

83,319برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

6,116برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

15,275برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

28,697برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

15,461برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

26,188برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

109,444برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

159,808برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

71,091برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

15,500برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

17,388برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

19,387برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

27,424برنامه ساماندهی عشایر1306068000

197,260فصل منابع آب1307

0برنامه عرضه آب1307002000

29,873برنامه تامين آب1307003000

78,467برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

88,920برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

553فصل مدیریت پسماند1401

553برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

383فصل کاهش آلودگی1403

383برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

27,657فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

3,095برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۸۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

24,562برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

484,180فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

67,019برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

81,211برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

335,950برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

349,364فصل آب و فاضالب1503

5,878برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

343,486برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

4,767فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

4,767برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

11,299فصل بهداشت1601

6,385برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

4,914برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

139,688فصل درمان1602

117,436برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

5,734برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

16,518برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

78,962فصل دین و مذهب1701

937برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

50,099برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

14,687برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

13,239برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

334,419فصل ورزش وتفریحات1702

334,419برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

110,972فصل فرهنگ و هنر1703

14,794برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

0برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

95,753برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۸۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

425برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

29,932فصل ميراث فرهنگی1704

1,728برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

20,188برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

8,016برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

39,023فصل رسانه1705

852برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

38,171برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

79,405فصل گردشگري1706

79,405برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

19,660فصل صنایع دستی1707

19,660برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

173,090فصل آموزش و پرورش عمومی1801

64,868برنامه آموزش ابتدایی1801001000

0برنامه آموزش استثنایی1801002000

5,517برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

58,180برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

44,525برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

110,380فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

7,377برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

103,003برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

58,585فصل امداد و نجات1901

58,585برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

18,400فصل حمایتی1903

۲۸۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

5,704برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

12,696برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

6,047فصل توانبخشی1904

6,047برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۸۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

3,100,729خراسان شمالی79

83,646فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

83,646برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

0برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

2,790فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

2,790برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

26,608فصل دفاع1101

26,608برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

10,520فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

10,520برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

19,401فصل اداره امور قضایی1201

5,454برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

13,947برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

136,539فصل انرژي1301

136,539برنامه توسعه امور برق1301015000

340,421فصل حمل و نقل1303

52,193برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

191,087برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

97,141برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

110,529فصل صنعت ومعدن1304

0برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

110,529برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

0فصل بازرگانی1305

۲۸۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

743,869فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

48,185برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

118,692برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

14,739برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

59,907برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

17,999برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

18,141برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

47,430برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

64,485برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

34,014برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

204,439برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

31,823برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

36,849برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

8,787برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

38,379برنامه ساماندهی عشایر1306068000

359,042فصل منابع آب1307

172,459برنامه عرضه آب1307002000

114,559برنامه تامين آب1307003000

35,157برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

36,867برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

797فصل مدیریت پسماند1401

797برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

0فصل کاهش آلودگی1403

0برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

20,840فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۸۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

20,840برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

197,237فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

58,023برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

57,658برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

81,556برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

170,324فصل آب و فاضالب1503

8,635برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

161,689برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

42,124فصل بهداشت1601

39,502برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

2,622برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

5,101فصل درمان1602

4,025برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

0برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

1,076برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

7,715فصل دین و مذهب1701

0برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

7,715برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

0برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

0برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

457,995فصل ورزش وتفریحات1702

457,995برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

215,954فصل فرهنگ و هنر1703

19,613برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

155,350برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

40,991برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۸۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

7,612فصل ميراث فرهنگی1704

2,570برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

5,042برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

0برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

3,590فصل رسانه1705

3,590برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

13,130فصل گردشگري1706

13,130برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

1,574فصل صنایع دستی1707

1,574برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

61,417فصل آموزش و پرورش عمومی1801

12,101برنامه آموزش ابتدایی1801001000

4,110برنامه آموزش استثنایی1801002000

2,397برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

4,909برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

21,918برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

15,982برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

10,592فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

40برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

10,552برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

5,186فصل امداد و نجات1901

5,186برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

46,176فصل حمایتی1903

۲۸۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

18,541برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

27,635برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

0فصل توانبخشی1904

0برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۹۰



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

3,689,909خراسان جنوبی80

130,408فصل اداره امورعمومی1002

0برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

119,539برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

10,869برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

4,341فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

4,341برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

32,083فصل دفاع1101

32,083برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

85,638فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

28,771برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

56,867برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

21,472فصل اداره امور قضایی1201

3,208برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

18,264برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

191,977فصل انرژي1301

191,977برنامه توسعه امور برق1301015000

331,179فصل حمل و نقل1303

26,649برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

202,846برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

101,684برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

74,770فصل صنعت ومعدن1304

8,537برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

66,233برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

85,381فصل بازرگانی1305

۲۹۱



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

85,381برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

415,771فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

11,793برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

57,486برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

9,574برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

39,326برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

11,689برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

18,112برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

42,952برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

7,452برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

23,441برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

85,381برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

5,330برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

21,271برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

49,881برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

32,083برنامه ساماندهی عشایر1306068000

153,527فصل منابع آب1307

33,016برنامه عرضه آب1307002000

22,348برنامه تامين آب1307003000

32,083برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

66,080برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

0فصل مدیریت پسماند1401

0برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

11,656فصل کاهش آلودگی1403

11,656برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

53,555فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

0برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۹۲



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

53,555برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

385,094فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

73,837برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

92,783برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

218,474برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

320,829فصل آب و فاضالب1503

42,691برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

278,138برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

0برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

64,681فصل بهداشت1601

26,906برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

37,775برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

64,166فصل درمان1602

0برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

37,260برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

26,906برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

64,427فصل دین و مذهب1701

5,382برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

43,884برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

15,161برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

0برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

400,350فصل ورزش وتفریحات1702

400,350برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

167,868فصل فرهنگ و هنر1703

10,764برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

91,129برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

65,975برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۹۳



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

32,083فصل ميراث فرهنگی1704

7,452برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

20,338برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

4,293برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

36,328فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

36,328برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

102,721فصل گردشگري1706

102,721برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

22,404فصل صنایع دستی1707

22,404برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

265,685فصل آموزش و پرورش عمومی1801

122,376برنامه آموزش ابتدایی1801001000

8,537برنامه آموزش استثنایی1801002000

36,223برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

34,101برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

64,448برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

74,520فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

28,771برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

18,063برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

27,686برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

46,778فصل امداد و نجات1901

46,778برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

49,066فصل حمایتی1903

۲۹۴



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

16,046برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

29,808برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

3,212برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

1,151فصل توانبخشی1904

1,151برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

۲۹۵



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

2,287,116البرز81

453,748فصل اداره امورعمومی1002

1,172برنامه توسعه دولت الكترونيك1002057000

440,069برنامه تامين ، توسعه ،مقاوم سازي، تعمير ،تجهيزو نگهداري فضاها ، ساختمانها ، اماکن و ماشين آالت1002074000

12,507برنامه توليد و به روزرسانی نقشه و داده هاي مكانی1002109000

8,000فصل تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومی1004

8,000برنامه پژوهش هاي کاربردي1004001000

18,500فصل دفاع1101

18,500برنامه کمك به پایگاهها و حوزه هاي مقاومت1101025000

37,000فصل حفظ نظم وامنيت عمومی1102

0برنامه پایش و نظارت ترافيك درون شهري و برون شهري1102003000

0برنامه کنترل و تامين امنيت مرزها1102014000

37,000برنامه راهبري امور انتظامی1102015000

52,000فصل اداره امور قضایی1201

0برنامه راهبري پرونده هاي پزشكی قانونی1201004000

52,000برنامه اقدامات تامينی و تربيتی زندانيان1201005000

31,881فصل انرژي1301

31,881برنامه توسعه امور برق1301015000

202,038فصل حمل و نقل1303

28,065برنامه ارایه خدمات هواشناسی1303005000

81,675برنامه توسعه حمل ونقل جاده اي1303016000

0برنامه توسعه حمل ونقل دریایی1303018000

92,298برنامه توسعه وبهسازي راههاي روستایی1303024000

15,750فصل صنعت ومعدن1304

2,888برنامه اکتشاف منابع معدنی1304001000

12,862برنامه ایجاد و توسعه صنایع ، معادن و زیرساخت هاي صنعتی و معدنی1304012000

0برنامه نظارت بر اجراي استاندارد1304014000

6,000فصل بازرگانی1305

۲۹۶



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

6,000برنامه تنظيم بازار کاالها و خدمات1305044000

0برنامه توسعه صادرات کاال و خدمات و مدیریت واردات1305062000

150,284فصل کشاورزي ومنابع طبيعی1306

7,090برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك1306001000

19,185برنامه احيا، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگلهاي کشور1306002000

2,433برنامه احياء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور1306003000

9,037برنامه ترویج و توانمندسازي جوامع محلی و بهره برداران1306004000

0برنامه ارتقاي ضریب مكانيزاسيون کشاورزي1306007000

2,989برنامه افزایش توليد آبزیان پرورشی1306008000

8,079برنامه افزایش توليد محصوالت باغی1306009000

8,410برنامه افزایش توليد محصوالت دام و طيور1306010000

3,476برنامه افزایش توليد محصوالت زراعی1306011000

8,619برنامه توسعه شبكه هاي آبياري و بهبود بهره وري آب کشاورزي1306012000

63,087برنامه بررسی، کنترل و پایش بيماریهاي واگير و قرنطينه اي دام، طيور و آبزیان1306015000

4,032برنامه واگذاري و ساماندهی مالكيت و صدور سند اراضی کشاورزي1306029000

3,545برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بيماریهاي گياهی و علفهاي هرز1306031000

6,256برنامه تثبيت شن هاي روان و مقابله با بيابان زایی1306033000

4,046برنامه ساماندهی عشایر1306068000

87,045فصل منابع آب1307

0برنامه عرضه آب1307002000

16,684برنامه تامين آب1307003000

54,905برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل1307005000

15,456برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب1307006000

3,570فصل مدیریت پسماند1401

3,570برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها1401001000

15,788فصل کاهش آلودگی1403

15,788برنامه پایش و مدیریت آالینده ها1403001000

16,689فصل حفاظت از گونه هاي زیستی1404

2,118برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از زیست بوم هاي آبی1404001000

۲۹۷



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

14,571برنامه حفاظت، احياء و بهسازي زیست بوم هاي خشكی1404002000

258,388فصل توسعه وخدمات شهري، روستایی وعشایري1502

12,432برنامه ارایه خدمات شهري و روستایی1502001000

150,418برنامه حمل و نقل شهري و روستایی1502002000

95,538برنامه ساماندهی کالبدي شهري و روستایی1502017000

59,469فصل آب و فاضالب1503

0برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب1503002000

59,469برنامه ارایه خدمات آب شهري و روستایی1503003000

6,000فصل تحقيق وتوسعه در امور مسكن،عمران شهري و روستایی1504

6,000برنامه پژوهش هاي کاربردي1504007000

9,500فصل بهداشت1601

8,972برنامه ارایه خدمات بهداشت روستایی1601002000

528برنامه ارایه خدمات بهداشت شهري1601003000

30,542فصل درمان1602

10,031برنامه ارایه خدمات درمانی1602001000

8,311برنامه ارایه خدمات فوریت هاي پزشكی پيش بيمارستانی1602002000

12,200برنامه ارتقاي سالمت خون و فرآورده هاي خون1602006000

52,120فصل دین و مذهب1701

4,300برنامه ارتقاي فعاليت هاي فرهنگی ـ دینی مساجد1701010000

24,106برنامه اطالع رسانی و تبليغات دینی و هنري رسانه اي1701012000

0برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701025000

23,714برنامه حمایت از حوزه  هاي علميه و مدارس علوم دینی1701043000

387,306فصل ورزش وتفریحات1702

387,306برنامه ایجاد، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کشور1702004000

126,316فصل فرهنگ و هنر1703

47,222برنامه گسترش و بهسازي کتابخانه هاي عمومی1703034000

25,732برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربيتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان1703056000

53,362برنامه حمایت از فعاليت هاي فرهنگی، هنري، دینی استانها1703058000

۲۹۸



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان ها، اماکن وماشين آالت1703060000

12,410فصل ميراث فرهنگی1704

0برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی1704001000

12,410برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفی ميراث غيرمنقول، ناملموس ، طبيعی و فرهنگی1704002000

0برنامه گسترش خدمات موزه اي1704007000

9,542فصل رسانه1705

0برنامه توسعه رسانه هاي شنيداري و دیداري1705007000

9,542برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير،تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشين آالت1705012000

11,266فصل گردشگري1706

11,266برنامه توسعه گردشگري داخلی1706002000

6,787فصل صنایع دستی1707

6,787برنامه احياء و رشد توليدات صنایع دستی1707001000

0فصل تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ، تربيت بدنی وگردشگري1708

0برنامه پژوهش هاي کاربردي در زمينه ميراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی1708001000

110,049فصل آموزش و پرورش عمومی1801

56,060برنامه آموزش ابتدایی1801001000

1,295برنامه آموزش استثنایی1801002000

26,671برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

26,023برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

0برنامه تربيت بدنی دانش آموزان1801024000

0برنامه تامين، توسعه، مقاوم سازي، تعمير، تجهيز ونگهداري فضاها، ساختمانها، اماکن وماشين آالت1801027000

38,725فصل آموزش فنی و حرفه اي ومهارت آموزي1802

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه اي1802075000

0برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802077000

38,725برنامه آموزش غير رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی غير دولتی1802078000

8,105فصل امداد و نجات1901

8,105برنامه توسعه خدمات امداد و نجات1901004000

41,054فصل حمایتی1903

۲۹۹



مبالغ به میلیون ریال

جمععنوان برنامه اجراییکد برنامهعنوان فصلکد فصلنام استانکد استان

برنامه به تفکیک استان –اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بر حسب فصل  : 4-1جدول 

24,029برنامه توسعه خدمات حمایتی1903001000

0برنامه پيشگيري از سو ءمصرف مواد مخدر و روانگردان1903003000

17,025برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی به ایثارگران1903008000

0برنامه توسعه خدمات حمایتی ایثارگران1903045000

19,770فصل توانبخشی1904

19,770برنامه توسعه خدمات توانبخشی1904004000

1,474فصل تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی1905

1,474برنامه پژوهش هاي کاربردي در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی1905008000

180,403,191 جمع کل استان ها

۳۰۰
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جمع کل
پیش بینی 

سالهای بعد
1400برآورد  1399مصوب 

عملکرد 

 1396سالهای 

1398لغایت 

عملکرد دوران 

برنامه پنجم و 

قبل از آن

سال 

اتمام

سال 

شروع

تبصره

 19
عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

10,009 5 1 1 0 10,002 1405 1391
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

10009 1 طرح مطالعه و احداث
مطالعه و احداث مجتمع ادارات استان 

البرز
1002074001

فصل اداره 

امورعمومي
البرز 1

446,102 100,000 20,000 18,000 63,189 244,913 1402 1385
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

17.844 25000 مترمربع
مطالعه و احداث 

فضاي اداري

احداث مجتمع ادارات كل استان 

خراسان شمالي
1002074002

فصل اداره 

امورعمومي
خراسان شمالي 2

433,857 100,000 27,000 24,000 63,411 219,446 1402 1385
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

17.354 25000 مترمربع
مطالعه و احداث 

فضاي اداري

احداث مجتمع ادارات كل خراسان 

جنوبي
1002074003

فصل اداره 

امورعمومي
خراسان  جنوبي 3

1,535,512 100,000 150,000 304,000 153,545 827,967 1401 1379
سازمان زندانها و اقدامات 

تاميني و تربيتي كشور
25.592 60000 مترمربع

احداث ندامتگاه 

تهران با ظرفيت 

 3)نفر 6000

( نفره 2000واحد

احداث ندامتگاه تهران 1201005002
فصل اداره امور 

قضايي
تهران 4

493,405 10,000 200,000 150,000 45,435 87,970 1401 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

73.643 6700 مترمربع احداث ندامتگاه
-مطالعه و احداث ندامتگاه بهبهان 

 نفره500
1201005005

فصل اداره امور 

قضايي
خوزستان 5

517,050 10,000 200,000 116,000 52,882 138,168 1401 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

77.172 6700 مترمربع احداث ندامتگاه
- مطالعه و احداث ندامتگاه سلماس

 نفره500
1201005006

فصل اداره امور 

قضايي
آذربايجان غربي 6

3,145,467 2,500,000 380,000 250,000 0 15,467 1405 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

55.771 56400 مترمربع احداث ندامتگاه
مطالعه و احداث ندامتگاه مركزي اهواز 

 نفره4500- 
1201005007

فصل اداره امور 

قضايي
خوزستان 7

3,408,925 2,500,000 400,000 350,000 74,479 84,446 1405 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

54.471 62582 مترمربع احداث ندامتگاه
مطالعه و احداث ندامتگاه مركزي تبريز 

 نفره5000- 
1201005008

فصل اداره امور 

قضايي

آذربايجان  

شرقي
8

3,500,915 3,500,000 1 1 0 913 1405 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

55.941 62582 مترمربع احداث ندامتگاه
مطالعه و احداث ندامتگاه مركزي 

 نفره5000- شيراز 
1201005009

فصل اداره امور 

قضايي
فارس 9

6,800,984 6,500,000 100,000 200,000 0 984 1405 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

54.736 124250 مترمربع احداث ندامتگاه
مطالعه و احداث ندامتگاه مركزي 

 نفره10000- مشهد 
1201005010

فصل اداره امور 

قضايي
خراسان رضوي 10

663,646 450,000 112,864 100,000 0 782 1405 1388
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

51.517 12882 مترمربع احداث ندامتگاه
- مطالعه و احداث ندامتگاه ورامين 

 نفره1000
1201005011

فصل اداره امور 

قضايي
تهران 11

601,848 0 100,000 104,081 192,183 205,584 1400 1387
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

59.354 10140 مترمربع
ايجاد فضاي 

بازپروري و تربيتي
1201005013 نفره كاشان750احداث ندامتگاه 

فصل اداره امور 

قضايي
اصفهان 12

325,773 0 25,000 100,000 135,500 65,273 1400 1387
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

48.623 6700 مترمربع
ايجاد فضاي 

بازپروري و تربيتي
1201005014 نفره سمنان500احداث ندامتگاه 

فصل اداره امور 

قضايي
سمنان 13

235,704 0 40,000 67,000 92,800 35,904 1400 1387
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

65.022 3625 مترمربع
ايجاد بازپروري و 

تربيتي
1201005015 نفره دامغان250احداث ندامتگاه 

فصل اداره امور 

قضايي
سمنان 14

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

257,311 0 60,000 60,000 90,908 46,403 1400 1391 سازمان بازرسي كل كشور 57.18 4500 مترمربع ايجاد فضاي اداري
احداث ساختمان اداره كل بازرسي 

استان همدان
1201020002

فصل اداره امور 

قضايي
همدان 15

2,668,639 1,000,000 218,000 198,000 121,750 1,130,889 1405 1374
شركت سهامي برق منطقه 

اي هرمزگان

155

171.015

3922

12050

كيلومتر مدار

مگاولت آمپر

افزايش خطوط

افزايش ظرفيت 

پست ها

انتفال نيروي برق هرمزگان 1301015005 فصل انرژي هرمزگان 17

1,902,622 750,000 150,000 130,000 218,750 653,872 1405 1374
شركت سهامي برق منطقه 

اي سمنان

216

237.924

2097

6093

مگاولت آمپر

كيلومتر مدار

توسعه و احداث 

پستها

توسعه و احداث 

خطوط

انتقال نيروي برق سمنان 1301015014 فصل انرژي سمنان 18

2,050,001 600,000 120,000 100,000 153,047 1,076,954 1405 1374
شركت سهامي برق منطقه 

اي سيستان و بلوچستان

122

159.809

8040

6690

كيلومتر مدار

مگاولت آمپر

افزايش طول 

خطوط انتقال نيرو

افزايش ظرفيت 

پستهاي انتقال

انتقال نيروي برق سيستان وبلوچستان 1301015015 فصل انرژي
سيستان و 

بلوچستان
19

2,109,416 0 296,000 260,000 417,500 1,135,916 1405 1374
شركت سهامي برق منطقه 

اي كرمان

88.005

382.753

7751

3729

مگاولت آمپر

كيلومتر مدار

احداث ، افزايش ، 

توسعه پستهاي 

انتقال

افزايش طول 

خطوط انتقال نيرو

انتقال نيروي برق كرمان 1301015018 فصل انرژي كرمان 20

3,506,592 1,900,000 390,000 370,000 186,500 660,092 1405 1374
شركت سهامي برق منطقه 

اي گيالن

148

417.162

2759

7427

كيلومتر مدار

مگاولت آمپر

افزايش خطوط 

انتقال

افزايش ظرفيت 

پستهاي انتقال

انتقال نيروي برق گيالن 1301015019 فصل انرژي گيالن 21

1,218,237 40,494 70,000 40,000 200,756 866,987 1405 1374 *
شركت سهامي برق منطقه 

اي يزد

222

109.441

2473

6115

كيلومتر مدار

مگاولت آمپر

احداث و اصالح 

شبكه هاي انتقال

توسعه و احداث 

پستها

انتقال نيروي برق يزد 1301015021 فصل انرژي يزد 22

768,617 623,436 45,000 40,000 4,613 55,568 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 30744.67 25 كيلومتر احداث باند دوم كوهپايه- احداث باند دوم كرمان  1303016013
فصل حمل و 

نقل
كرمان 23

4,768,202 4,574,967 48,000 40,000 24,131 81,104 1403 1391 وزارت راه و شهرسازي 153813 31 كيلومتر احداث باند دوم پونل- ماسال- احداث باند دوم كليدبر 1303016014
فصل حمل و 

نقل
گيالن 24

529,363 262,913 67,000 60,000 51,916 87,534 1401 1391 وزارت راه و شهرسازي 75623.29 7 كيلومتر احداث باند دوم شلمان- احداث باند دوم املش 1303016019
فصل حمل و 

نقل
گيالن 25

1,394,415 635,771 70,000 65,000 296,743 326,901 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 25353 55 كيلومتر احداث باند دوم
- احداث باند دوم بوئين زهرا 

سه راهي رحيم آباد- دانسفهان
1303016024

فصل حمل و 

نقل
قزوين 26

1,193,454 1,068,866 25,000 15,000 45,979 38,609 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 36165.26 33 كيلومتر احداث باند دوم ميانچيل-احداث باند دوم جيرفت  1303016029
فصل حمل و 

نقل
كرمان 27

6,250,989 5,428,882 130,000 20,000 456,239 215,868 1405 1389 وزارت راه و شهرسازي 32221.59 194 كيلومتر احداث باند دوم
بهبهان و -احداث باند دوم رامهرمز

ماهشهر-رامهرمز
1303016033

فصل حمل و 

نقل
خوزستان 28

2,378,225 1,702,020 120,000 110,000 205,494 240,711 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 24773.18 96 كيلومتر احداث باند دوم

- احداث باند دوم سه راهي ساوه 

-رزن - قروه در جزين - نوبران و اصله 

اورقين-  دمق 

1303016037
فصل حمل و 

نقل
همدان 29
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

5,379,576 5,251,188 19,000 15,000 30,168 64,220 1405 1391 وزارت راه و شهرسازي 537957.6 10 كيلومتر احداث باند دوم
بازكيا - احداث باند دوم سياهكل

بام سبز دريا- گوراب 
1303016039

فصل حمل و 

نقل
گيالن 30

691,351 490,625 23,000 15,000 41,703 121,023 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 30058.74 23 كيلومتر احداث باند دوم
-كياكال- احداث باند دوم قائمشهر

بهنمير
1303016044

فصل حمل و 

نقل
مازندران 31

1,754,967 1,346,384 140,000 120,000 75,670 72,913 1404 1389 وزارت راه و شهرسازي 32499.4 54 كيلومتر احداث باند دوم
بندر - احداث باند دوم كردكوي 

آق قال- تركمن 
1303016046

فصل حمل و 

نقل
گلستان 32

2,974,222 2,233,101 230,000 215,300 261,514 34,307 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 40742.77 73 كيلومتر احداث باند دوم
مسجد - احداث باند دوم مالثاني 

سليمان
1303016049

فصل حمل و 

نقل
خوزستان 33

1,287,534 783,758 75,000 60,240 203,250 165,286 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 14305.93 90 كيلومتر احداث باند دوم
- شوشتر- احداث باند دوم مالثاني

دزفول
1303016050

فصل حمل و 

نقل
خوزستان 34

4,858,593 4,396,250 55,000 50,000 31,157 326,186 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 86760.59 56 كيلومتر احداث باند دوم
احداث باند دوم نكا به نيروگاه و جاده 

بهشهر به بندر اميرآباد
1303016051

فصل حمل و 

نقل
مازندران 35

1,477,486 570,867 40,000 20,000 179,365 667,254 1401 1386 وزارت راه و شهرسازي 59099.44 25 كيلومتر احداث بزرگراه بمپور- احداث بزرگراه ايرانشهر  1303016059
فصل حمل و 

نقل

سيستان و 

بلوچستان
36

2,021,023 0 5,000 10,000 266,123 1,739,900 1400 1383 وزارت راه و شهرسازي 16702.67 121 كيلومتر احداث بزرگراه
احداث بزرگراه بندرعباس سه راهي 

رودان و راونگ به هشت بندي- ميناب 
1303016063

فصل حمل و 

نقل
هرمزگان 37

13,968,628 13,000,000 140,000 150,000 263,758 414,870 1404 1388 وزارت راه و شهرسازي 93124.19 150 كيلومتر احداث بزرگراه
آقابابا - اسپيران - احداث بزرگراه تبريز

مرز نوردوز- خاروانا - 
1303016065

فصل حمل و 

نقل

آذربايجان  

شرقي
38

3,651,806 3,593,556 7,000 5,000 5,138 41,112 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 30431.72 120 كيلومتر احداث بزرگراه
سه - ورزقان - احداث بزرگراه خواجه 

راهي آقابابا
1303016067

فصل حمل و 

نقل

آذربايجان  

شرقي
39

2,319,907 1,588,125 80,000 80,000 156,099 415,683 1402 1384 وزارت راه و شهرسازي 53951.33 43 كيلومتر احداث بزرگراه
-خزر آباد - احداث بزرگراه ساري 

فريدونكنار- آمل - بهمنير-الريم
1303016069

فصل حمل و 

نقل
مازندران 40

3,122,366 2,960,000 60,000 40,000 37,271 25,095 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 89210.46 35 كيلومتر احداث راه اصلي ايوان- احداث راه اصلي ايالم  1303016078
فصل حمل و 

نقل
ايالم 41

1,698,312 1,640,337 10,000 10,000 29,494 8,481 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 37740.27 45 كيلومتر احداث راه اصلي
احداث راه اصلي اتصال پل دختر به 

آزاد راه خرم زال
1303016082

فصل حمل و 

نقل
لرستان 42

3,555,753 2,832,551 210,000 200,000 251,988 61,214 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 222234.6 16 كيلومتر احداث راه اصلي
گورميزه _احداث راه اصلي اردل 

دوپالن_
1303016083

فصل حمل و 

نقل

چهارمحال و 

بختياري
43

4,453,969 3,699,500 80,000 60,000 331,314 283,155 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 45448.67 98 كيلومتر احداث راه اصلي
- احداث راه اصلي باغچه سادات 

سرفارياب
1303016085

فصل حمل و 

نقل

كهگيلويه و 

بويراحمد
44

505,322 370,000 45,000 30,000 20,907 39,415 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 10527.54 48 كيلومتر احداث راه اصلي سوته- احداث راه اصلي بانه  1303016086
فصل حمل و 

نقل
كردستان 45

2,465,084 1,978,355 100,000 20,000 101,798 264,931 1403 1385 وزارت راه و شهرسازي 35725.85 69 كيلومتر احداث راه اصلي نور آباد- احداث راه اصلي دالين  1303016093
فصل حمل و 

نقل
فارس 46

1,538,122 1,160,570 60,000 50,000 52,126 215,426 1404 1384 وزارت راه و شهرسازي 21973.17 70 كيلومتر احداث راه اصلي فوالد محله-احداث راه اصلي دامغان 1303016094
فصل حمل و 

نقل
سمنان 47

2,808,647 1,730,228 325,000 310,000 206,036 237,383 1402 1386 وزارت راه و شهرسازي 112345.9 25 كيلومتر احداث راه اصلي فارسان- احداث راه اصلي دشتك  1303016095
فصل حمل و 

نقل

چهارمحال و 

بختياري
48
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

4,725,097 3,201,302 150,000 100,000 334,594 939,201 1403 1383 وزارت راه و شهرسازي 18900.39 250 كيلومتر احداث راه اصلي

- احداث راه اصلي سعادت شهر 

باب - سروستان - خرامه - ارسنجان 

- آباده طشك - نيريز- انار و استهبان 

ارسنجان

1303016099
فصل حمل و 

نقل
فارس 49

2,861,806 2,676,392 15,000 10,000 4,638 155,776 1403 1387 وزارت راه و شهرسازي 71545.15 40 كيلومتر احداث راه اصلي
تل - احداث راه اصلي سه راه دشتك 

سياه
1303016102

فصل حمل و 

نقل

سيستان و 

بلوچستان
50

794,525 513,029 45,000 40,000 124,062 72,434 1401 1389 وزارت راه و شهرسازي 25629.84 31 كيلومتر احداث راه اصلي
احداث راه اصلي سه راهي محور 

شامي شاپ- دانسفهان
1303016103

فصل حمل و 

نقل
قزوين 51

13,253,623 11,391,242 682,000 650,000 394,450 135,931 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 64651.82 205 كيلومتر احداث راه اصلي
بازفت و  - احداث راه اصلي شهر كرد

ناغان- شلمزار- فرخشهر 
1303016105

فصل حمل و 

نقل

چهارمحال و 

بختياري
52

3,089,609 2,844,272 100,000 95,450 15,155 34,732 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 44137.27 70 كيلومتر احداث راه اصلي بشرويه- احداث راه اصلي طبس  1303016107
فصل حمل و 

نقل
خراسان  جنوبي 53

3,686,758 3,188,025 85,000 80,000 97,901 235,832 1403 1387 وزارت راه و شهرسازي 21686.81 170 كيلومتر احداث راه اصلي
- حاجي آباد - احداث راه اصلي قائن 

يزدان
1303016108

فصل حمل و 

نقل
خراسان  جنوبي 54

2,228,953 1,571,555 25,000 23,050 41,637 567,711 1405 1386 وزارت راه و شهرسازي 40526.41 55 كيلومتر احداث راه اصلي
احداث راه اصلي كنار گذر هاي 

قوچان، چناران، نيشابور و فريمان
1303016114

فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 55

1,395,912 1,252,321 2,000 3,000 2,033 136,558 1402 1385 وزارت راه و شهرسازي 46530.41 30 كيلومتر احداث راه اصلي احداث راه اصلي كنار گذر و پل ميانه 1303016115
فصل حمل و 

نقل

آذربايجان  

شرقي
56

1,230,785 1,010,171 40,000 5,000 10,538 165,076 1402 1386 وزارت راه و شهرسازي 123078.6 10 كيلومتر احداث راه اصلي احداث راه اصلي كنارگذر ايلخچي 1303016116
فصل حمل و 

نقل

آذربايجان  

شرقي
57

1,656,080 1,535,660 50,000 10,000 22,081 38,339 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 24717.61 67 كيلومتر احداث راه اصلي
- ايج - احداث راه اصلي محور داراب 

استهبان
1303016119

فصل حمل و 

نقل
فارس 58

2,672,090 2,347,648 50,000 40,000 57,278 177,164 1402 1387 وزارت راه و شهرسازي 36109.32 74 كيلومتر احداث راه اصلي
- ضيا آباد - احداث راه اصلي نهاوند 

آبترش
1303016124

فصل حمل و 

نقل
قزوين 59

3,252,175 2,966,403 55,000 50,000 140,688 40,084 1403 1390 وزارت راه و شهرسازي 40150.31 81 كيلومتر احداث راه اصلي
- مشايخ - احداث راه اصلي نورآباد 

خان زنيان
1303016125

فصل حمل و 

نقل
فارس 60

8,497,340 8,235,526 60,000 40,000 16,498 145,316 1404 1391 وزارت راه و شهرسازي 149076.1 57 كيلومتر احداث بزرگراه احداث كنارگذر اردبيل 1303016134
فصل حمل و 

نقل
اردبيل 61

3,198,744 2,737,913 90,000 80,000 113,620 177,211 1401 1391 وزارت راه و شهرسازي 36349.36 88 كيلومتر احداث بزرگراه احداث كنارگذر كرمان 1303016135
فصل حمل و 

نقل
كرمان 62

10,688,552 10,325,212 120,000 91,350 89,035 62,955 1404 1391 وزارت راه و شهرسازي 122856.9 87 كيلومتر احداث بزرگراه
خانه - احداث محور زرقان 

(كمربندي شمال شيراز)زينان
1303016136

فصل حمل و 

نقل
فارس 63

3,030,491 2,990,000 10,000 10,000 1,494 18,997 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 50508.18 60 كيلومتر بهسازي راه اصلي
بهشهر به محور - بهسازي آنتن اميرآباد

دامغان
1303016139

فصل حمل و 

نقل
مازندران 64

1,221,254 1,030,000 23,000 20,000 51,708 96,546 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 43616.21 28 كيلومتر بهسازي راه اصلي بابل- بهسازي جاده قديم آمل 1303016140
فصل حمل و 

نقل
مازندران 65

2,085,913 1,116,516 200,000 100,000 97,589 571,808 1402 1386 وزارت راه و شهرسازي 20859.13 100 كيلومتر بهسازي راه اصلي داراب- بهسازي جاده قديم فسا  1303016141
فصل حمل و 

نقل
فارس 66
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

991,077 614,944 132,000 60,900 150,726 32,507 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 43090.3 23 كيلومتر بهسازي راه اصلي زهك-بهسازي راه اصلي زابل 1303016145
فصل حمل و 

نقل

سيستان و 

بلوچستان
67

6,268,089 6,123,651 12,000 10,000 66,872 55,566 1404 1391 وزارت راه و شهرسازي 89544.13 70 كيلومتر بهسازي راه اصلي
-ديلمان- بهسازي راه اصلي كليشم

سياهكل
1303016148

فصل حمل و 

نقل
گيالن 68

862,584 615,286 65,000 62,200 37,125 82,973 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 12322.63 70 كيلومتر بهسازي راه اصلي
بهسازي و احداث تقاطع راه اصلي 

فرمهين- راهجرد- آشتيان 
1303016149

فصل حمل و 

نقل
مركزي 69

2,236,236 1,817,152 80,000 60,000 93,525 185,559 1404 1386 وزارت راه و شهرسازي 27952.95 80 كيلومتر بهسازي راه اصلي گنبد- بهسازي راه اصلي آق قال  1303016150
فصل حمل و 

نقل
گلستان 70

1,533,390 638,851 90,000 80,000 286,195 438,344 1402 1383 وزارت راه و شهرسازي 38334.74 40 كيلومتر بهسازي راه اصلي
-نجم آباد-بهسازي راه اصلي اشتهارد

هشتگرد
1303016154

فصل حمل و 

نقل
البرز 71

13,673,924 12,880,000 200,000 120,000 212,718 261,206 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 37258.65 367 كيلومتر بهسازي راه اصلي

- دره شهر- بهسازي راه اصلي ايالم

-دهلران و بهسازي محور ايالم- آبدانان 

مهران-  ملكشاهي

1303016158
فصل حمل و 

نقل
ايالم 72

3,339,221 2,647,800 352,000 62,200 212,046 65,175 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 59628.95 56 كيلومتر بهسازي راه اصلي ديواندره- بهسازي راه اصلي بيجار  1303016163
فصل حمل و 

نقل
كردستان 73

7,447,707 5,855,890 550,000 250,000 475,216 316,601 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 53968.89 138 كيلومتر بهسازي راه اصلي

بهسازي راه اصلي تقاطع شهرك 

 (ع)امامزاده جعفر- صنعتي چهاربيشه

چرام- باباكالن - و ميشان

1303016165
فصل حمل و 

نقل

كهگيلويه و 

بويراحمد
74

2,330,856 1,646,250 120,000 90,000 332,292 142,314 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 24279.75 96 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- باباجاني- بهسازي راه اصلي جوانرود

شيخ صله
1303016169

فصل حمل و 

نقل
كرمانشاه 75

8,352,032 7,629,989 125,000 125,000 129,400 342,643 1404 1385 وزارت راه و شهرسازي 107077.3 78 كيلومتر بهسازي راه اصلي
-چمخاله -بهسازي راه اصلي حسن رود

رودسر
1303016171

فصل حمل و 

نقل
گيالن 76

7,266,085 5,500,000 500,000 531,500 478,776 255,809 1405 1389 وزارت راه و شهرسازي 80734.28 90 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- كبكان - بهسازي راه اصلي درگز

قوچان
1303016173

فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 77

9,309,806 7,780,090 190,000 120,000 749,383 470,333 1402 1385 وزارت راه و شهرسازي 251616.4 37 كيلومتر بهسازي راه اصلي
آبدانان - بهسازي راه اصلي دره شهر 

(كبير كوه)
1303016174

فصل حمل و 

نقل
ايالم 78

2,990,424 2,191,240 200,000 100,000 242,509 256,675 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 54371.35 55 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- ميداود- بهسازي راه اصلي رامهرمز

باغملك
1303016175

فصل حمل و 

نقل
خوزستان 79

3,590,975 2,548,750 90,000 90,000 169,882 692,343 1402 1385 وزارت راه و شهرسازي 37799.74 95 كيلومتر بهسازي راه اصلي

- جويبار- بهسازي راه اصلي ساري

- آمل و نكا - چمستان - كياكال، نور 

اميرآباد

1303016179
فصل حمل و 

نقل
مازندران 80

920,817 747,000 70,000 30,000 34,842 38,975 1402 1391 وزارت راه و شهرسازي 11805.35 78 كيلومتر بهسازي راه اصلي كامياران- بهسازي راه اصلي سنقر  1303016183
فصل حمل و 

نقل
كرمانشاه 81

542,544 94,919 66,000 40,000 58,455 283,170 1404 1386 وزارت راه و شهرسازي 10433.54 52 كيلومتر بهسازي راه اصلي
پاك - بهسازي راه اصلي شريف آباد 

دشت و احداث كمربندي پاكدشت
1303016186

فصل حمل و 

نقل
تهران 82

3,608,857 3,254,801 30,000 10,000 35,680 278,376 1403 1387 وزارت راه و شهرسازي 28641.72 126 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- سرايان - بهسازي راه اصلي فردوس 

روم- افريز 
1303016187

فصل حمل و 

نقل
خراسان  جنوبي 83

2,722,651 2,153,902 150,000 144,400 220,678 53,671 1403 1391 وزارت راه و شهرسازي 38895.02 70 كيلومتر بهسازي راه اصلي
قير و - جهرم - بهسازي راه اصلي فسا 

كارزين
1303016188

فصل حمل و 

نقل
فارس 84
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

4,050,807 3,996,000 10,000 4,000 5,375 35,432 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 46031.9 88 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- سريش آباد - بهسازي راه اصلي قروه 

بيجار
1303016191

فصل حمل و 

نقل
كردستان 85

5,124,677 3,998,474 200,000 150,000 385,253 390,950 1402 1385 وزارت راه و شهرسازي 29968.87 171 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- فراشبند - بهسازي راه اصلي كازرون 

فيروز آباد
1303016192

فصل حمل و 

نقل
فارس 86

3,111,249 2,075,000 200,000 320,000 305,366 210,883 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 22876.83 136 كيلومتر بهسازي راه اصلي

مريوان و - بهسازي راه اصلي كامياران 

سرواباد به )احداث تونل و راه اورامانات 

(هجيج

1303016193
فصل حمل و 

نقل
كردستان 87

858,848 703,305 45,000 25,000 70,428 15,115 1401 1391 وزارت راه و شهرسازي 27704.79 31 كيلومتر بهسازي راه اصلي
كوثر )بهسازي راه اصلي كوثر به خلخال

(به پروج
1303016197

فصل حمل و 

نقل
اردبيل 88

4,102,532 2,842,315 150,000 150,000 222,014 738,203 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 22418.21 183 كيلومتر بهسازي راه اصلي
خنج و - بهسازي راه اصلي المرد 

گله دار- عالمرودشت 
1303016198

فصل حمل و 

نقل
فارس 89

3,488,713 3,103,077 150,000 126,550 83,800 25,286 1404 1391 وزارت راه و شهرسازي 41532.3 84 كيلومتر بهسازي راه اصلي
تخت - بهسازي راه اصلي مرودشت 

ارسنجان- طاوس 
1303016202

فصل حمل و 

نقل
فارس 90

5,445,501 5,376,593 20,000 7,000 3,383 38,525 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 50421.31 108 كيلومتر بهسازي راه اصلي سردشت-بهسازي راه اصلي مهاباد  1303016207
فصل حمل و 

نقل
آذربايجان غربي 91

2,368,897 650,000 210,000 200,000 962,201 346,696 1402 1383 وزارت راه و شهرسازي 43070.86 55 كيلومتر بهسازي راه اصلي
-هشتگرد-بهسازي راه اصلي طالقان

كرج
1303016212

فصل حمل و 

نقل
البرز 92

1,502,928 923,573 35,000 30,000 106,474 407,881 1402 1385 وزارت راه و شهرسازي 33398.41 45 كيلومتر بهسازي راه اصلي نيزار- بهسازي محور قم  1303016217
فصل حمل و 

نقل
قم 93

1,319,606 1,084,688 60,000 50,000 45,423 79,495 1401 1391 وزارت راه و شهرسازي 27491.8 48 كيلومتر بهسازي راه اصلي
المرد به راه - تبديل محور فرعي الر 

اصلي
1303016220

فصل حمل و 

نقل
فارس 94

3,370,165 2,977,187 90,000 90,000 187,978 25,000 1404 1392 وزارت راه و شهرسازي 31205.23 108 كيلومتر احداث راه اصلي
احداث راه اصلي خرامه به بزرگراه 

ني ريز- استهبان 
1303016261

فصل حمل و 

نقل
فارس 95

3,143,285 2,509,375 200,000 150,000 283,910 0 1402 1395 وزارت راه و شهرسازي 57150.64 55 كيلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم  بيستون سنقر 1303016271
فصل حمل و 

نقل
كرمانشاه 96

1,680,586 1,129,638 150,000 80,000 288,948 32,000 1402 1393 وزارت راه و شهرسازي 49428.99 34 كيلومتر احداث راه اصلي كوهبنان- بهسازي محور زرند  1303016273
فصل حمل و 

نقل
كرمان 97

1,374,358 1,092,384 100,000 95,000 69,974 17,000 1403 1395 وزارت راه و شهرسازي 34358.94 40 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- بهسازي محور سه راهي دولت آباد 

زرين دشت
1303016280

فصل حمل و 

نقل
فارس 98

2,197,348 1,868,148 180,000 60,000 89,200 0 1405 1396 وزارت راه و شهرسازي 37885.32 58 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- مزايجان- كره اي -بهسازي ارسنجان 

بوانات
1303016299

فصل حمل و 

نقل
فارس 99

1,751,784 1,482,684 180,000 60,000 29,100 0 1405 1396 وزارت راه و شهرسازي 41709.14 42 كيلومتر بهسازي راه اصلي
صفاشهر به - تبديل راه فرعي بوانات 

راه اصلي
1303016301

فصل حمل و 

نقل
فارس 100

2,059,141 1,802,655 90,000 71,770 94,716 0 1402 1389 وزارت راه و شهرسازي 58832.61 35 كيلومتر احداث راه اصلي
سي - بهسازي و احداث محور ياسوج 

سخت
1303016303

فصل حمل و 

نقل

كهگيلويه و 

بويراحمد
101

1,282,539 1,058,102 75,000 70,000 79,437 0 1402 1397 وزارت راه و شهرسازي 31281.43 41 كيلومتر بهسازي راه اصلي
- چهارخطه كردن محور نهاوند 

مالير- آورزمان 
1303016305

فصل حمل و 

نقل
همدان 102
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

6,312,275 5,860,000 160,000 140,000 152,275 0 1403 1397 وزارت راه و شهرسازي 53493.86 118 كيلومتر بهسازي راه اصلي

لومار، - بدره - بهسازي راه قاضي خان

گرازان و - دهلران، انجير- مورموري

بهسازي راه بدره به ميمه

1303016306
فصل حمل و 

نقل
ايالم 103

4,759,902 3,574,495 380,000 400,000 405,407 0 1403 1397 وزارت راه و شهرسازي 43271.84 110 كيلومتر احداث باند دوم
مطالعه و اجراي باند دوم محور 

انابد- بردسكن- كاشمر- شادمهر
1303016308

فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 104

1,600,363 1,304,301 120,000 74,820 101,242 0 1401 1397 وزارت راه و شهرسازي 106690.9 15 كيلومتر احداث بزرگراه شانديز- احداث و تكميل بزرگراه طرقبه 1303016309
فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 105

5,711,574 5,612,486 82,000 10,000 7,088 0 1405 1397 وزارت راه و شهرسازي 36848.87 155 كيلومتر بهسازي راه اصلي

- چهار خطه نمودن راه سنگان

تربت - رشتخوار- خواف- نشتيفان

حيدريه

1303016311
فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 106

85,000 0 75,000 10,000 0 0 1400 1398 وزارت راه و شهرسازي 85000 1 كيلومتر احداث تونل
تكميل تونل محور خوانسار به بويين و 

مياندشت
1303016312

فصل حمل و 

نقل
اصفهان 107

1,616,086 1,490,000 30,000 10,000 86,086 0 1402 1398 وزارت راه و شهرسازي 21839 74 كيلومتر بهسازي راه اصلي اشنويه-مطالعه و بهسازي محور اروميه 1303016313
فصل حمل و 

نقل
آذربايجان غربي 108

2,000 0 1,000 1,000 0 0 1400 1398 وزارت راه و شهرسازي 57.143 35 كيلومتر احداث راه اصلي

اصفهان به - اتصال آزادراه شيراز

بزرگراه شيراز اصفهان از طريق مسير 

تنگ خياره به لپوئي

1303016315
فصل حمل و 

نقل
فارس 109

2,362,266 2,352,266 5,000 5,000 0 0 1403 1398 وزارت راه و شهرسازي 42950.28 55 كيلومتر احداث راه اصلي
- بهسازي و تعريض محور شهر جنگل 

رشتخوار
1303016316

فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 110

130,000 0 80,000 50,000 0 0 1400 1398 وزارت راه و شهرسازي 2241.379 58 كيلومتر بهسازي راه اصلي قيدار-تعريض جاده ابهر 1303016318
فصل حمل و 

نقل
زنجان 111

960,120 795,120 85,000 80,000 0 0 1402 1398 وزارت راه و شهرسازي 36927.69 26 كيلومتر بهسازي راه اصلي كهك- احداث جاده قم  1303016319
فصل حمل و 

نقل
قم 112

25,000 0 15,000 10,000 0 0 1400 1398 وزارت راه و شهرسازي 384.615 65 كيلومتر بهسازي را ه اصلي چلگرد-بهسازي محور سورشجان 1303016320
فصل حمل و 

نقل

چهارمحال و 

بختياري
113

51,000 0 1,000 50,000 0 0 1400 1399 وزارت راه و شهرسازي 300 170 كيلومتر احداث راه اصلي
-حكم آباد - احداث جاده سلطان آباد 

انداده و شفيع آباد _نقاب 
1303016333

فصل حمل و 

نقل
خراسان رضوي 114

3,530,468 3,460,468 40,000 30,000 0 0 1401 1399 وزارت راه و شهرسازي 43054.48 82 كيلومتر بهسازي را ه اصلي شازند- بهسازي جاده خمين  1303016334
فصل حمل و 

نقل
مركزي 115

400,000 0 100,000 300,000 0 0 1400 1399 وزارت راه و شهرسازي 2857.143 140 كيلومتر احداث باند دوم خرمشهر- احداث باند دوم اهواز  1303016335
فصل حمل و 

نقل
خوزستان 116

998,969 888,969 60,000 50,000 0 0 1401 1399 وزارت راه و شهرسازي 39958.75 25 كيلومتر احداث راه اصلي
لشت - خشكبيجار - احداث راه خمام 

نشاء
1303016336

فصل حمل و 

نقل
گيالن 117

280,000 0 80,000 200,000 0 0 1400 1399 وزارت راه و شهرسازي 1120 250 كيلومتر احداث راه اصلي
- احداث و بهسازي مسير پل بريم 

چرام ، چاروسا، ديشموك ، باغملك
1303016337

فصل حمل و 

نقل

كهگيلويه و 

بويراحمد
118

2,470,373 2,289,373 156,000 15,000 10,000 0 1403 1398 وزارت راه و شهرسازي 54897.18 45 كيلومتر بهسازي راه اصلي ضيابر- بهسازي راه اصلي خمام  1303016338
فصل حمل و 

نقل
گيالن 119

192,129 148,857 1,500 1,300 439 40,033 1401 1391
شركت سهامي پشتيباني 

امور دام كشور
192129 1 واحد

بهسازي و تكميل 

كشتارگاه بهبهان
بهسازي و تكميل كشتارگاه بهبهان 1305044001 فصل بازرگاني خوزستان 120

۳۰۸
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,168,000 609,028 55,000 47,000 108,633 348,339 1402 1378 وزارت جهاد كشاورزي 16000 73 هزار هكتار
تبديل اراضي 

شيبدار به باغات 

مثمر

مشاركت در تبديل اراضي زراعي 

شيبدار استان گلستان به باغات مثمر
1306009005

فصل 

كشاورزي 

ومنابع طبيعي

گلستان 121

1,080,000 414,726 90,000 80,000 208,736 286,538 1402 1391 وزارت جهاد كشاورزي 90 12000 هكتار
توسعه پايدار آب و 

خاك

توسعه پايدار آب و خاك كشاورزي 

دشت قزوين
1306012006

فصل 

كشاورزي 

ومنابع طبيعي

قزوين 122

1,125,900 247,781 35,000 30,000 73,315 739,804 1402 1364 وزارت جهاد كشاورزي 18 62550 هكتار
احداث شبكه فرعي 

آبياري و زهكشي

ساختمان شبكه فرعي آبياري و 

زهكشي مغان
1306012026

فصل 

كشاورزي 

ومنابع طبيعي

اردبيل 123

847,000 553,736 90,000 75,000 75,500 52,764 1402 1389
سازمان جنگلها ، مراتع و 

آبخيزداري كشور

30

40

26.5

400

1000

30000

كيلومتر

هكتار

هكتار

احداث بادشكن

مالچ پاشي

نهالكاري

بيابان زدايي و مقابله با فرسايش بادي 

دشت سيستان
1306033001

فصل 

كشاورزي 

ومنابع طبيعي

سيستان و 

بلوچستان
124

3,428,444 746,098 450,000 350,000 994,438 887,908 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
857110.9 4 پروژه

آبرساني به 

شهرهاي فسا و 

استهبان به ميزان 

 ميليون متر 13

مكعب در سال

آبرساني از سد رودبال به شهرهاي فسا 

و استهبان
1307002001 فصل منابع آب فارس 125

643,218 430,000 70,000 60,000 64,800 18,418 1402 1391 شركت آب و فاضالب گيالن 160804.5 4 پروژه

آبرساني به شهر 

 14آستارا به ميزان 

ميليون متر مكعب 

در سال

آبرساني به آستارا 1307002003 فصل منابع آب گيالن 126

884,942 0 100,000 80,000 506,364 198,578 1400 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

كرمانشاه
221235.5 4 پروژه

آبرساني به شهر 

 3.4پاوه به ميزان 

ميليون متر مكعب 

در سال

آبرساني به پاوه از چشمه هاني كوان 1307002006 فصل منابع آب كرمانشاه 127

275,249 111,315 20,000 20,000 11,428 112,506 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
27524.92 10

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها
آبرساني به تنكابن و خرم آباد تنكابن و 

مجتمع آمل و نور
1307002007 فصل منابع آب مازندران 128

11,230,790 8,060,000 300,000 140,000 626,509 2,104,281 1402 1385
شركت آب و فاضالب 

هرمزگان
748719.3 15

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين و انتقال آب
آبرساني به جاسك و بشاگرد از سد 

جگين
1307002010 فصل منابع آب هرمزگان 129

4,231,011 4,041,458 50,000 30,000 30,000 79,553 1402 1391
شركت آب و فاضالب 

سيستان و بلوچستان
1057753 4 پروژه

آبرساني به شهر 

خاش به ميزان 

 ميليون متر 13.2

مكعب در سال

آبرساني به خاش 1307002011 فصل منابع آب
سيستان و 

بلوچستان
130

1,953,881 1,703,638 100,000 40,000 87,286 22,957 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
54274.47 36

ميليون متر 

مكعب
تامين آب شرب آبرساني به خوي از سد آق چاي 1307002013 فصل منابع آب آذربايجان غربي 131

1,944,657 850,000 150,000 100,000 384,467 460,190 1402 1385
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
20470.07 95

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين و انتقال آب آبرساني به دزفول 1307002014 فصل منابع آب خوزستان 132

۳۰۹
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

3,870,664 3,088,838 250,000 150,000 269,660 112,166 1402 1389
شركت سهامي آب منطقه اي 

كردستان

155915.77

8

81860

18

13

ميليون متر 

مكعب

كيلومتر

آبرساني به 

شهرهاي بيجار و 

ياسوكند

احداث خط انتقال 

و تاسيسات وابسته 

ديواندره

آبرساني به شهرهاي ديواندره، بيجار و 

ياسوكند از سد سيازاخ
1307002015 فصل منابع آب كردستان 133

563,976 30,796 120,000 40,000 310,233 62,947 1402 1390
شركت آب وفاضالب 

آذربايجان غربي
46998 12

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها آبرساني به سلماس و تازه شهر 1307002016 فصل منابع آب آذربايجان غربي 134

815,884 365,000 60,000 45,000 219,140 126,744 1402 1391
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
203971 4 پروژه

آبرساني به شهر 

سنقر به ميزان 

 ميليون متر 5.13

مكعب در سال

آبرساني به سنقر از سد سليمانشاه 1307002017 فصل منابع آب كرمانشاه 135

1,619,451 340,400 150,000 100,000 105,000 924,051 1401 1373
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
20243.14 80

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر آبادان 1307002018 فصل منابع آب خوزستان 136

1,383,815 0 15,000 15,000 550,890 802,925 1400 1381
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل
69190.75 20

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر اردبيل 1307002020 فصل منابع آب اردبيل 137

5,191,120 3,560,000 100,000 80,000 794,400 656,720 1402 1372
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
61072 85

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر اروميه 1307002021 فصل منابع آب آذربايجان غربي 138

1,199,742 300,000 200,000 150,000 145,962 403,780 1402 1373
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
54533.77 22

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر انديمشك 1307002022 فصل منابع آب خوزستان 139

2,533,183 1,955,240 120,000 80,000 206,428 171,515 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

كردستان
422197.2 6

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آب رساني به شهر آبرساني به شهر بانه 1307002023 فصل منابع آب كردستان 140

795,933 300,053 70,000 30,000 41,967 353,913 1402 1381
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
23409.79 34

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر بروجرد 1307002025 فصل منابع آب لرستان 141

2,128,632 880,000 120,000 80,000 289,093 759,539 1402 1378
شركت سهامي آب منطقه اي 

خراسان جنوبي

58538

54128

4

35

ميليون متر 

مكعب

كيلومتر

آبرساني به شهر

احداث خط انتقال 

آب

آبرساني به شهر بيرجند 1307002026 فصل منابع آب خراسان  جنوبي 142

440,099 23,600 50,000 20,000 77,000 269,499 1402 1381
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

62871.29 7

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر تربت حيدريه 1307002028 فصل منابع آب خراسان رضوي 143

2,015,691 627,333 200,000 200,000 507,778 480,580 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

مركزي
403138.2 5

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آب رساني به شهر
آبرساني به شهر تفرش از چشمه 

هفتيان
1307002029 فصل منابع آب مركزي 144
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,431,113 428,000 100,000 70,000 212,550 620,563 1402 1391
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
357778.3 4 پروژه

آبرساني به شهر 

جديد پرند به 

 ميليون 30ميزان 

متر مكعب در سال

آبرساني به شهر جديد پرند 1307002031 فصل منابع آب تهران 145

4,668,339 2,716,894 240,000 200,000 762,775 748,670 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
222301.9 21

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آب رساني به شهر
آبرساني به جهرم و بخش هاي الرستان 

از سد قير
1307002032 فصل منابع آب فارس 146

755,423 74,000 70,000 20,000 49,321 542,102 1402 1380 شركت آب و فاضالب لرستان 20416.84 37

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر خرم آباد 1307002033 فصل منابع آب لرستان 147

464,116 110,160 50,000 30,000 110,900 163,056 1402 1382 شركت آب و فاضالب اصفهان 154705.3 3

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر
آبرساني به شهرهاي خوانسار، الي بيد 

و زركان
1307002035 فصل منابع آب اصفهان 148

1,006,537 140,000 100,000 100,000 281,140 385,397 1402 1383
شركت آب و فاضالب 

كهكيلويه و بويراحمد
71895.5 14

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر دو گنبدان 1307002036 فصل منابع آب
كهگيلويه و 

بويراحمد
149

882,760 207,744 80,000 80,000 111,315 403,701 1402 1378
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
55172.5 16

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر
آبرساني به شهرهاي رامسر، تنكابن و 

عباس آباد
1307002037 فصل منابع آب مازندران 150

1,134,228 420,000 80,000 76,000 43,100 515,128 1402 1370 شركت آب و فاضالب زنجان 25205.07 45

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر زنجان 1307002039 فصل منابع آب زنجان 151

382,476 66,690 50,000 48,000 93,844 123,942 1402 1389
شركت سهامي آب منطقه اي 

خراسان رضوي
34770.51 11

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر سرخس 1307002041 فصل منابع آب خراسان رضوي 152

1,078,594 209,826 70,000 50,000 131,325 617,443 1402 1380
شركت آب و فاضالب 

كردستان
35953.13 30

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهرهاي سنندج و كامياران 1307002043 فصل منابع آب كردستان 153

3,545,478 2,912,463 80,000 50,000 85,753 417,262 1402 1382
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
1181826 3

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر شادگان 1307002044 فصل منابع آب خوزستان 154

2,717,739 2,248,000 40,000 40,000 115,000 274,739 1402 1379 شركت آب و فاضالب گيالن 150985.5 18

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر صومعه سرا 1307002048 فصل منابع آب گيالن 155

480,583 13,768 70,000 40,000 87,308 269,507 1401 1383
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
68654.71 7

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر فسا 1307002049 فصل منابع آب فارس 156

۳۱۱
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,655,978 690,000 110,000 80,000 130,010 645,968 1402 1370
شركت آب و فاضالب استان 

البرز
20699.73 80

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر كرج 1307002050 فصل منابع آب البرز 157

1,745,746 423,300 100,000 100,000 187,607 934,839 1402 1374
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
29095.77 60

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر گرگان 1307002055 فصل منابع آب گلستان 158

5,426,041 3,900,000 120,000 120,000 298,993 987,048 1402 1381
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
493276.5 11

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر مرند 1307002056 فصل منابع آب
آذربايجان  

شرقي
159

3,823,082 2,810,952 170,000 130,000 143,552 568,578 1402 1383
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
74962.39 51

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر
آبرساني به شهر مسجد سليمان، اللي 

و انديكا
1307002057 فصل منابع آب خوزستان 160

4,427,207 0 200,000 250,000 400,809 3,576,398 1400 1379 شركت آب و فاضالب مشهد

10000

487867.83

3

150

6

ميليون متر 

مكعب در 

سال

متر مكعب 

در ثانيه

آبرساني به شهر

احداث تصفيه خانه
آبرساني به شهر مشهد از سد دوستي 1307002058 فصل منابع آب خراسان رضوي 161

964,882 412,915 50,000 40,000 52,453 409,514 1402 1383 شركت آب و فاضالب مشهد
26376.1

569240.7

15

1

ميليون متر 

مكعب در 

سال

متر مكعب 

در ثانيه

آبرساني به شهر

احداث تصفيه خانه
آبرساني به شهر مشهد ازسد ارداك 1307002059 فصل منابع آب خراسان رضوي 162

850,995 500,000 100,000 70,000 122,082 58,913 1402 1391 شركت آب و فاضالب ايالم 212748.8 4

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب و 

صنعت

آبرساني به شهر ملكشاهي و روستاهاي 

مسير خط انتقال آب و صنعت منطقه 

از سد ايالم

1307002060 فصل منابع آب ايالم 163

1,491,203 490,000 200,000 120,000 217,773 463,430 1402 1370
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
74560.15 20

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهر ميانه 1307002062 فصل منابع آب
آذربايجان  

شرقي
164

1,057,368 688,234 120,000 80,000 166,145 2,989 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

خراسان رضوي
352455.9 3 پروژه

آبرساني به 

شهرنيشابور از سد 

 12بار به ميزان 

ميليون متر مكعب 

در سال

آبرساني به شهر نيشابور از سد بار 1307002064 فصل منابع آب خراسان رضوي 165

1,956,663 1,280,000 100,000 90,000 171,101 315,562 1402 1388 شركت آب و فاضالب زنجان 163055.3 12

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها آبرساني به شهر هاي ابهر و خرمدره 1307002066 فصل منابع آب زنجان 166

39,260,173 25,521,634 2,000,000 1,600,000 2,520,648 7,617,891 1402 1388
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
72704.02 540

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها
آبرساني به شهرستان هاي اهواز، 

ْآبادان، خرمشهر و شادگان
1307002070 فصل منابع آب خوزستان 167
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,525,290 950,000 50,000 50,000 200,516 274,774 1402 1383
شركت سهامي آب منطقه اي 

يزد
58665 26

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب صنعت

آبرساني به شهركها و واحدهاي 

صنعتي از مخازن آب ميبد و اردكان و 

شحنه

1307002071 فصل منابع آب يزد 168

1,973,805 1,453,994 100,000 40,000 96,754 283,057 1402 1369
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل
103884.5 19

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر آبرساني به شهرمشكين شهر 1307002072 فصل منابع آب اردبيل 169

1,666,601 295,974 70,000 50,000 59,000 1,191,627 1402 1374
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
5376.132 310

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها
آبرساني به شهرها و شهركهاي اطراف 

تهران
1307002074 فصل منابع آب تهران 170

1,197,598 628,466 120,000 100,000 121,599 227,533 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
299399.4 4 پروژه

آبرساني به 

شهرهاي ارسنجان 

و سعادت شهر به 

 ميليون 4.86ميزان 

متر مكعب در سال

آبرساني به شهرهاي ارسنجان و 

سعادت شهر
1307002075 فصل منابع آب فارس 171

779,661 350,000 50,000 35,000 60,465 284,196 1402 1374
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
48728.81 16

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها
آبرساني به شهرهاي بندر تركمن و 

گميشان
1307002077 فصل منابع آب گلستان 172

4,490,128 2,909,080 450,000 250,000 402,200 478,848 1402 1389
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
40819.35 110 كيلومتر

احداث خط انتقال 

و تاسيسات وابسته

آبرساني به شهرهاي داراب و زرين 

دشت
1307002079 فصل منابع آب فارس 173

14,569,119 13,337,540 120,000 80,000 320,744 710,835 1402 1385
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
109542.2 133

ميليون متر 

مكعب
آبرساني به شهرها

آبرساني به شهرهاي دشت 

،هويزه،رفيع،شوش،ا(سوسنگرد)آزادگان

لوان،حميديه ، بستان، شيبان

1307002081 فصل منابع آب خوزستان 174

1,261,658 973,096 100,000 35,000 44,379 109,183 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
63082.9 20

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها
آبرساني به شهرهاي راميان و آزاد شهر 

و شهرهاي مسير
1307002083 فصل منابع آب گلستان 175

5,276,916 3,939,600 150,000 130,000 186,538 870,778 1402 1350 شركت آب و فاضالب گيالن 35654.84 148

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها خمام و شفت آبرساني به رشت، انزلي، 1307002084 فصل منابع آب گيالن 176

1,040,669 216,800 100,000 100,000 152,500 471,369 1402 1373
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
47303.14 22

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها
آبرساني به شهرهاي رودسر و چابكسر 

و واجارگاه و رحيم آباد و املش
1307002085 فصل منابع آب گيالن 177

4,535,013 3,165,000 500,000 220,000 564,000 86,013 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه 

اي سيستان و بلوچستان
1133753 4 پروژه

آبرساني به 

شهرهاي سوران، 

زابلي و هيدوچ از 

سد ماشكيد عليا به 

 ميليون 4ميزان 

متر مكعب در سال

آبرساني به شهرهاي سوران، زابلي و 

هيدوچ از سد ماشكيد عليا
1307002086 فصل منابع آب

سيستان و 

بلوچستان
178
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

539,611 457,000 30,000 10,000 14,736 27,875 1402 1391
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

134902.8 4 پروژه

آبرساني به 

شهرهاي طرقبه و 

شانديز به ميزان 

 ميليون متر 6.9

مكعب در سال

آبرساني به شهرهاي طرقبه و شانديز 1307002088 فصل منابع آب خراسان رضوي 179

522,352 191,974 120,000 90,000 51,604 68,774 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
40180.95 13

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب
آبرساني به شهرهاي غرب دور گيالن 

(تالش، رضوان شهر، پره سر و ماسال)
1307002089 فصل منابع آب گيالن 180

1,251,125 205,114 70,000 40,000 224,893 711,118 1402 1373
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
31278.12 40

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها

آبرساني به شهرهاي الهيجان و لنگرود 

و آستانه اشرفيه و كياشهر و صومعه 

سرا

1307002091 فصل منابع آب گيالن 181

2,650,413 2,208,466 90,000 70,000 118,030 163,917 1402 1387 شركت آب و فاضالب اصفهان 165650.8 16
ميليون متر 

مكعب
آبرساني به شهرها

آبرساني به شهرهاي نطنز 

،اردستان،بادرود و صنايع
1307002092 فصل منابع آب اصفهان 182

5,830,151 5,533,456 200,000 50,000 22,575 24,120 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
1166030 5 پروژه

آبرساني به 

شهرهاي نوار مرزي 

استان گلستان به 

 ميليون 15ميزان 

متر مكعب در سال

آبرساني به شهرهاي نوار مرزي استان 

گلستان
1307002093 فصل منابع آب گلستان 183

9,427,591 7,848,791 220,000 150,000 413,584 795,216 1402 1385
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
254799.8 37

ميليون متر 

مكعب
آبرساني به شهرها

آبرساني به شهرهاي 

ويس،شوشتر،گتوند و مالثاني
1307002094 فصل منابع آب خوزستان 184

824,416 618,000 90,000 40,000 50,145 26,271 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
274805.3 3

ميليون متر 

مكعب
تامين آب شرب آبرساني به كالله 1307002097 فصل منابع آب گلستان 185

665,234 102,480 70,000 40,000 172,200 280,554 1402 1389 شركت آب و فاضالب اصفهان 22174.47 30 كيلومتر
احداث خط انتقال 

و تاسيسات وابسته
آبرساني به گلپايگان از سد كوچري 1307002099 فصل منابع آب اصفهان 186

1,782,841 747,772 350,000 220,000 284,506 180,563 1402 1390
شركت سهامي آب منطقه اي 

كهگيلويه و بويراحمد
222855.1 8

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهرها آبرساني به ليكك 1307002101 فصل منابع آب
كهگيلويه و 

بويراحمد
187

709,197 173,456 150,000 70,000 92,294 223,447 1402 1389
شركت سهامي آب منطقه اي 

همدان
18663.08 38 كيلومتر

احداث خط انتقال 

و تاسيسات وابسته
آبرساني به مالير از سد كالن 1307002102 فصل منابع آب همدان 188

759,710 472,366 80,000 40,000 133,667 33,677 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

چهارمحال و بختياري
189927.5 4 پروژه

انتقال آب از سد 

باباحيدر به 

شهرستانهاي 

فارسان و جونقان و 

باباحيدر و 

روستاهاي مسير به 

 ميليون 4ميزان 

متر مكعب در سال

انتقال آب از سد باباحيدر به 

شهرستانهاي فارسان و جونقان و 

باباحيدر و روستاهاي مسير

1307002105 فصل منابع آب
چهارمحال و 

بختياري
189

704,151 258,000 50,000 47,000 125,000 224,151 1402 1385 شركت آب و فاضالب گيالن 6.401 110000 مترمكعب احداث مخزن آب تامين آب شرب رشت 1307002107 فصل منابع آب گيالن 190

1,276,720 799,554 30,000 10,000 43,500 393,666 1402 1383 شركت آب و فاضالب اهواز 1276720 1 پروژه آبرساني به شهر تامين آب شرب شهر اهواز 1307002108 فصل منابع آب خوزستان 191
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,019,943 511,779 60,000 30,000 106,500 311,664 1402 1383 شركت آب و فاضالب شيراز 254985.8 4

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب تامين آب شرب شيراز 1307002109 فصل منابع آب فارس 192

2,703,560 1,722,826 100,000 60,000 107,333 713,401 1402 1368
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
180.237 15000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

آيدوغموش
1307002128 فصل منابع آب

آذربايجان  

شرقي
193

2,488,651 861,506 100,000 50,000 137,728 1,339,417 1402 1367 *
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
47.859 52000 هكتار

منابع ريالي و ارزي 

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي البرز 1307002130 فصل منابع آب مازندران 194

561,728 145,560 60,000 40,000 28,951 287,217 1402 1384
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
117.027 4800 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

ايوشان
1307002131 فصل منابع آب لرستان 195

2,013,517 1,714,712 100,000 70,000 42,378 86,427 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

زنجان
671172 3

ميليون متر 

مكعب
تامين آب شرب

آبرساني از سد بلوبين به شهرهاي 

زرين آباد، حلب و روستاهاي مسير
1307002135 فصل منابع آب زنجان 196

948,319 0 100,000 78,000 352,110 418,209 1400 1382
شركت سهامي آب منطقه اي 

بوشهر
135.474 7000 هكتار

احداث شبكه 

آبياري و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

دالكي و كلل
1307002150 فصل منابع آب بوشهر 197

1,339,382 581,265 5 4,000 44,351 709,761 1402 1352
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
11.959 112000 هكتار

احداث شبكه 

ابياري و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

درودزن
1307002151 فصل منابع آب فارس 198

797,848 331,086 50,000 53,000 176,894 186,868 1402 1384
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
132.975 6000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

ديريك
1307002155 فصل منابع آب آذربايجان غربي 199

3,059,355 1,755,509 100,000 50,000 198,715 955,131 1402 1370 *
شركت سهامي آب منطقه اي 

بوشهر
127.473 24000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

رئيسعلي دلواري
1307002156 فصل منابع آب بوشهر 200

320,267 100,573 5 4,000 14,280 201,409 1402 1381
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
19.469 16450 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

رودبال
1307002157 فصل منابع آب فارس 201

905,111 408,256 60,000 60,000 177,223 199,632 1402 1379
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
298.717 3030 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي
ساختمان شبكه آبياري و زهكشي زوال 1307002160 فصل منابع آب آذربايجان غربي 202

1,240,273 171,669 100,000 40,000 399,505 529,099 1402 1369
شركت سهامي آب منطقه 

اي سيستان و بلوچستان
155.034 8000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

زيردان
1307002161 فصل منابع آب

سيستان و 

بلوچستان
203

1,434,555 1,011,389 5 150,000 17,868 255,293 1402 1384
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
318.79 4500 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

ساروق
1307002162 فصل منابع آب آذربايجان غربي 204

4,865,019 3,748,656 100,000 40,000 122,590 853,773 1405 1368
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل
389.202 12500 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

سبالن
1307002163 فصل منابع آب اردبيل 205

1,700,229 158,182 10,000 10,000 78,283 1,443,764 1402 1341
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
9.56 177847 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

سفيد رود و فومنات
1307002166 فصل منابع آب گيالن 206

641,798 300,000 60,000 10,000 49,121 222,677 1402 1382
شركت سهامي آب منطقه اي 

كردستان
188.764 3400 هكتار تا مين اب كشاورزي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

سنگ سياه
1307002167 فصل منابع آب كردستان 207

703,842 60,675 10,000 10,000 51,138 572,029 1402 1368
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
64.573 10900 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

سهند
1307002168 فصل منابع آب

آذربايجان  

شرقي
208

415,019 332,467 5 2,000 17,182 63,365 1402 1386
شركت سهامي آب منطقه اي 

چهارمحال و بختياري
207.51 2000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

سورك
1307002170 فصل منابع آب

چهارمحال و 

بختياري
209
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

733,485 53,844 5 1 10,739 668,896 1402 1367
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
68.55 10700 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

سيوند
1307002176 فصل منابع آب فارس 210

449,708 81,517 20,000 10,000 20,497 317,694 1402 1374
شركت سهامي آب منطقه اي 

هرمزگان
224.854 2000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

شميل و نيان
1307002178 فصل منابع آب هرمزگان 211

779,213 40,496 50,000 55,000 249,706 384,011 1402 1373
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
62.337 12500 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي شهر 

چاي
1307002179 فصل منابع آب آذربايجان غربي 212

2,884,862 2,844,430 10,000 10,000 4,623 15,809 1405 1368
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل
169.698 17000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

عمارت
1307002182 فصل منابع آب اردبيل 213

380,024 42,291 80,000 80,000 30,729 147,004 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

كرمانشاه
92.689 4100 هكتار

احداث شبكه 

ابياري و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

قشالق عليا
1307002186 فصل منابع آب كرمانشاه 214

2,217,240 1,736,221 20,000 20,000 34,899 406,120 1402 1375
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
186.323 11900 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي قلعه 

چاي
1307002187 فصل منابع آب

آذربايجان  

شرقي
215

1,105,036 91,940 5 4,000 19,587 989,504 1402 1373
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
40.927 27000 هكتار

ايجاد شبكه هاي 

آبياري و زهكشي
ساختمان شبكه آبياري و زهكشي قير 1307002188 فصل منابع آب فارس 216

370,510 95,960 20,000 20,000 20,951 213,599 1402 1384
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
49.336 7510 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

كمندان
1307002193 فصل منابع آب لرستان 217

904,441 500,957 50,000 20,000 62,030 271,454 1402 1369 *
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
53.202 17000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي
ساختمان شبكه آبياري و زهكشي كوار 1307002195 فصل منابع آب فارس 218

1,793,895 147,062 100,000 100,000 99,221 1,347,612 1402 1374
شركت سهامي آب منطقه اي 

زنجان
224.237 8000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي
ساختمان شبكه آبياري و زهكشي گالبر 1307002198 فصل منابع آب زنجان 219

2,024,692 722,912 70,000 70,000 172,702 989,078 1402 1374 *
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
96.414 21000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

وزهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

گلورد
1307002201 فصل منابع آب مازندران 220

5,971,957 5,742,630 120,000 10,000 0 99,327 1404 1385
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل
746.495 8000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

گيوي
1307002202 فصل منابع آب اردبيل 221

2,909,274 2,455,397 100,000 70,000 64,089 219,788 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

زنجان
484879 6

ميليون متر 

مكعب

تامين آب شرب و 

صنعت

آبرساني از سد مراش به شهرهاي 

ماهنشان، دندي و روستاهاي مسير
1307002204 فصل منابع آب زنجان 222

831,304 147,934 200,000 150,000 34,584 298,786 1401 1384
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
146.614 5670 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

مروك
1307002205 فصل منابع آب لرستان 223

3,413,740 3,372,426 5,000 5,000 11,956 19,358 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
113.791 30000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

نرماب
1307002208 فصل منابع آب گلستان 224

443,000 39,600 50,000 30,000 169,222 154,178 1402 1386
شركت سهامي آب منطقه اي 

قزوين
17.038 26000 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي
ساختمان شبكه آبياري و زهكشي نهب 1307002210 فصل منابع آب قزوين 225

8,054,666 7,938,290 4,000 5,000 34,677 72,699 1402 1378
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
82.789 97291 هكتار

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي
ساختمان شبكه آبياري و زهكشي هراز 1307002212 فصل منابع آب مازندران 226

1,292,430 452,550 20,000 20,000 135,888 663,992 1402 1363
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان غربي
42.612 30330 هكتار

احداث شبكه 

آبياري و زهكشي

ساختمان شبكه اصلي آبياري و 

زهكشي زرينه رود
1307002214 فصل منابع آب آذربايجان غربي 227

1,086,662 590,760 5,000 5,000 23,649 462,253 1402 1362
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
9.249 117487 هكتار

ايجاد شبكه هاي 

فرعي آبياري و 

زهكشي

ساختمان شبكه فرعي آبياري و 

زهكشي سفيد رود
1307002215 فصل منابع آب گيالن 228
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

6,837,592 5,344,870 280,000 200,000 473,145 539,577 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان

168839.8

300

40

280

ميليون متر 

مكعب در 

سال

هزار هكتار

آبرساني به شهرها

زهكشي اراضي

مطالعه و اجراي زهكشي اراضي اولويت 

دار گلستان
1307002231 فصل منابع آب گلستان 229

3,970,680 708,565 620,000 620,000 1,592,895 429,220 1402 1392
شركت سهامي آب منطقه اي 

كهگيلويه و بويراحمد

318

180690

11350

2

هكتار

رودخانه

انتقال آب كشاورزي

ساماندهي رودخانه

تكميل آبرساني به دشت هاي امامزاده 

جعفر، خان احمد، ليشتر، باشت و 

دشت مور و ساماندهي رودخانه هاي 

باشت و ديل، نيمدور، نازمكان، آرو و 

سرتيپ آباد

1307002234 فصل منابع آب
كهگيلويه و 

بويراحمد
230

3,352,141 3,005,503 70,000 50,000 226,638 0 1402 1396
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
111738 30

مبليون متر 

مكعب
انتقال آب شرب

تأمين آب شرب شهرها و روستاهاي 

نكا، بهشهر و گلوگاه
1307002235 فصل منابع آب مازندران 231

4,630,401 3,614,661 350,000 200,000 465,740 0 1402 1396
شركت سهامي آب منطقه اي 

كهگيلويه و بويراحمد
272376.5 17

مبليون متر 

مكعب
انتقال آب شرب

آبرساني به شهرهاي دهدشت، چرام، 

سوق و لنده و ديشموك و چاروسا
1307002236 فصل منابع آب

كهگيلويه و 

بويراحمد
232

2,885,544 2,260,539 140,000 90,000 395,005 0 1402 1396
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
99501.52 29

مبليون متر 

مكعب
انتقال آب شرب

تأمين آب شرب مرزن آباد، چالوس، 

نوشهر
1307002237 فصل منابع آب مازندران 233

639,800 272,800 100,000 100,000 167,000 0 1402 1397
شركت آب وفاضالب 

آذربايجان غربي
29081.82 22

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر 

بوكان
آبرساني به شهر بوكان 1307002245 فصل منابع آب آذربايجان غربي 234

609,666 244,000 20,000 20,000 0 325,666 1402 1367
شركت سهامي آب منطقه اي 

اصفهان
26.507 23000 هكتار

احداث شبكه 

آبياري و زهكشي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي 

رودشت جنوبي
1307002247 فصل منابع آب اصفهان 235

4,342,848 3,310,342 140,000 80,000 159,000 653,506 1402 1391
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
41360.46 105 كيلومتر

احداث خط انتقال 

آب

احداث خط تكميلي لوله اصلي 

پيراموني شبكه انتقال آب شرب تهران 

 60 درصد منابع عمومي و40به نسبت 

درصد ساير منابع

1307002256 فصل منابع آب تهران 236

465,916 393,369 4,000 5,000 32,517 31,030 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

تهران
1646.346 283

مبليون متر 

مكعب

انتقال پساب تصفيه 

شده

احداث خط دوم انتقال پساب تصفيه 

خانه جنوب تهران به دشتهاي ورامين، 

 66پاكدشت و شهرري به نسبت 

 درصد 34درصد درآمد عمومي و 

اوراق مشاركت

1307003002 فصل منابع آب تهران 237

764,012 669,680 30,000 30,000 700 33,632 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه 

اي سيستان و بلوچستان
449.419 1700 متر

احداث سازه 

كنترلي و ترميم 

كانال تخليه

مطالعه جلوگيري از تبخير و رسوب 

گذاري و احداث سازه هاي بهره 

سازه كنترلي  )برداري از چاه نيمه ها

و مطالعه  (مخازن چاه نيمه يك و سه

آب هاي ژرفي

1307003003 فصل منابع آب
سيستان و 

بلوچستان
238

340,103 243,200 40,000 25,000 15,000 16,903 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان

194.345

29151.686

700

7

هكتار

ميليون متر 

مكعب

احداث شبكه 

آبياري و زهكشي

تامين آب كشاورزي 

و صنعت

احداث سد خاكي عالي محمود و 

شبكه پاياب
1307003005 فصل منابع آب لرستان 239

1,289,332 391,526 120,000 100,000 513,797 164,009 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
322333.1 4 سد تامين آب كشاورزي

احداث سدهاي الستيكي دهنه سر، 

فخرآباد، انبار سر و پهلوان بست
1307003007 فصل منابع آب گيالن 240
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,144,390 392,870 150,000 120,000 92,829 388,691 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
610.341 1875 هكتار احداث شبكه آبياري انتقال آب به دشت جايدر 1307003012 فصل منابع آب لرستان 241

598,682 3,619 5 1,000 14,376 579,682 1402 1367
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
4276.3 140

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تأمين و انتقال آب 

كشاورزي

انتقال پساب تصفيه شده شيراز به 

دشت سروستان
1307003015 فصل منابع آب فارس 242

7,610,287 7,435,205 50,000 90,000 16,539 18,543 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
68561.14 111

مبليون متر 

مكعب

تامين آب كشاورزي 

و شرب
ايجاد سد مخزني السك 1307003016 فصل منابع آب گيالن 243

696,470 138,819 30,000 30,000 40,669 456,982 1402 1376
شركت سهامي آب منطقه اي 

خراسان رضوي
5952.74 117

ميليون متر 

مكعب در 

سال

آبرساني به شهر
تامين آب مشهد از طريق جايگزيني 

پساب تصفيه شده با آب كشاورزي
1307003018 فصل منابع آب خراسان رضوي 244

3,009,935 1,884,299 420,000 200,000 299,898 205,738 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

كهگيلويه و بويراحمد
60198.7 50

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين و انتقال آب
تامين و انتقال آب به اراضي دهدشت 

غربي و حومه غربي دهدشت
1307003020 فصل منابع آب

كهگيلويه و 

بويراحمد
245

22,599 8,706 5 1 3,400 10,487 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس

7533

7533

2

1

كيلومتر

پروژه

اجراي جاده 

دسترسي

مطالعات

تكميل مطالعات و اجراي زير 

ساختهاي سد ماربر و سامانه انتقال آب
1307003021 فصل منابع آب فارس 246

1,008,885 798,226 10,000 10,000 151,110 39,549 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

تهران
336295 3 پروژه

يك پروژه مطالعاتي 

و دو پروژه اجرايي

تكميل مطالعات و اجراي ساماندهي 

آبهاي سطحي جنوب تهران با 

 درصدي بخش غير دولتي70مشاركت 

1307003022 فصل منابع آب تهران 247

1,622,070 1,587,973 5,000 5,000 12,332 11,765 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
85372.09 19

ميليون متر 

مكعب
تامين آب شرب

تكميل مطالعات و اجراي طرح توسعه 

 درصد 45به نسبت )آب محمدآباد 

( درصد ساير منابع55منابع عمومي و 

1307003023 فصل منابع آب گلستان 248

305,205 286,971 3,000 3,000 6,250 5,984 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

كرمان
43600.71 7

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب
تكميل مطالعات و تامين آب شرب 

شهر و روستاهاي زر دشت بافت
1307003024 فصل منابع آب كرمان 249

2,926,884 1,456,066 150,000 60,000 80,073 1,180,745 1402 1379
شركت سهامي آب منطقه اي 

اصفهان
15404.65 190

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين اب كشاورزي 

شرب و صنعت. 
ساختمان تونل چشمه لنگان 1307003026 فصل منابع آب اصفهان 250

3,944,802 2,743,157 320,000 200,000 179,348 502,297 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

قزوين
438311.3 9

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب

به نسبت )ساختمان سد باالخانلو 

درصد 46درصد منابع عمومي و 54

(ساير منابع

1307003035 فصل منابع آب قزوين 251

230,481 220,495 5 1 2,500 7,480 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

اصفهان
32925.86 7

ميليون متر 

مكعب

تامين آب 

كشاورزي، شرب و 

صنعت

ساختمان سد بلطاق 1307003038 فصل منابع آب اصفهان 252

1,668,144 367,200 340,000 270,000 386,493 304,451 1402 1383
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
104259 16

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب و 

كشاورزي
ساختمان سد پيغام چاي 1307003041 فصل منابع آب

آذربايجان  

شرقي
253

1,325,970 52,320 100,000 40,000 165,447 968,203 1402 1385
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
60271.36 22

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين و انتقال آب
ساختمان سد چشمه عاشق و شبكه 

آبياري و زهكشي
1307003046 فصل منابع آب فارس 254
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,932,884 413,662 190,000 120,000 228,251 980,971 1402 1382
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
96644.2 20

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين اب كشاورزي ساختمان سد حوضيان 1307003047 فصل منابع آب لرستان 255

461,796 272,530 80,000 60,000 39,669 9,597 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان

57.845

26938.1

2395

12

هكتار

مبليون متر 

مكعب

احداث شبكه 

آبياري و 

 1375)زهكشي

هكتار توسعه و 

( هكتار بهبود1020

تامين آب كشاورزي 

و صنعت

ساختمان سد زيبا محمد و شبكه 

درصد 46به نسبت )آبياري و زهكشي 

(درصد ساير منابع54منابع عمومي و 

1307003050 فصل منابع آب لرستان 256

4,862,024 4,716,316 50,000 40,000 46,400 9,308 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

لرستان
972404.8 5

ميليون متر 

مكعب
تامين آب كشاورزي

ساختمان سد شهيد بروجردي و شبكه 

آبياري و زهكشي
1307003061 فصل منابع آب لرستان 257

1,833,712 239,766 300,000 250,000 543,560 500,386 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

كرمانشاه
107865.4 17

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تا مين اب كشاورزي ساختمان سد كبوتر النه 1307003069 فصل منابع آب كرمانشاه 258

8,243,837 7,254,494 200,000 100,000 232,774 456,569 1402 1369 *
شركت سهامي آب منطقه اي 

فارس
41219.19 200

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب كشاورزي ساختمان سد كوار 1307003075 فصل منابع آب فارس 259

5,853,857 5,497,120 50,000 40,000 81,850 184,887 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

همدان
266084.4 22

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب شرب و 

صنعت
ساختمان سد گرين 1307003081 فصل منابع آب همدان 260

1,136,367 61,763 200,000 60,000 91,863 722,741 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

خراسان شمالي
113636.7 10

ميليون متر 

مكعب
تامين آب كشاورزي ساختمان سد گلمندره 1307003082 فصل منابع آب خراسان شمالي 261

2,045,841 200,000 600,000 300,000 404,120 541,721 1401 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

يزد
136389.4 15

ميليون متر 

مكعب

تامين آب 

كشاورزي،صنعت 

وشرب

ساختمان سد مخزني هرات و شبكه 

آبياري و زهكشي
1307003089 فصل منابع آب يزد 262

5,390,583 5,326,237 50,000 5,000 5,250 4,096 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

همدان
1796861 3

ميليون متر 

مكعب

تامين آب شرب و 

صنعت
ساختمان سد خرم رود 1307003106 فصل منابع آب همدان 263

4,096,400 2,037,600 300,000 200,000 125,505 1,433,295 1402 1369
شركت سهامي آب منطقه اي 

آذربايجان شرقي
14373.33 285

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب كشاورزي (شهيد مدني)ساختمان سد ونيار  1307003108 فصل منابع آب
آذربايجان  

شرقي
264

953,015 42,240 50,000 17,000 55,894 787,881 1402 1381
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
17327.55 55

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين آب كشاورزي ساختمان سدهاي قره چاي و زرين گل 1307003109 فصل منابع آب گلستان 265

109,385 13,066 5 1,000 15,629 79,685 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

خراسان شمالي
109385 1

ميليون متر 

مكعب

تامين آب كشاورزي 

و باغات شهرستان 

بجنورد

سد خاكي بش قارداش 1307003111 فصل منابع آب خراسان شمالي 266

3,883,345 3,652,637 100,000 50,000 21,111 59,597 1402 1391 *
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
228432 17

ميليون متر 

مكعب

تامين آب كشاورزي 

و صنعت
سد الستيكي آقدكش 1307003112 فصل منابع آب گلستان 267
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

3,368,852 1,988,814 20,000 20,000 61,283 1,278,755 1402 1369
شركت سهامي آب منطقه اي 

مازندران
11229.51 300

ميليون متر 

مكعب در 

سال

تامين وانتقال آب 

كشاورزي وشرب

كانالهاي انتقال آب چالوس و سرداب 

رود و هراز
1307003116 فصل منابع آب مازندران 268

14,584,626 14,545,200 10,000 10,000 13,000 6,426 1402 1392
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان

480940

156426

30

1

هزار هكتار

پروژه 

مطالعاتي

تامين آب كشاورزي

مطالعات

مطالعه و اجراي انتقال آب به دشت 

ايذه و باغملك
1307003125 فصل منابع آب خوزستان 269

2,205,400 1,974,400 120,000 100,000 11,000 0 1402 1397
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
110270 20

مبليون متر 

مكعب

تأمين اب شرب، 

كشاورزي و صنعت
احداث سد تراز اللي مسجد سليمان 1307003142 فصل منابع آب خوزستان 270

460,500 418,000 10,000 10,000 22,500 0 1402 1397
شركت سهامي آب منطقه اي 

بوشهر

460.5

46050

500

5

هزار هكتار

مبليون متر 

مكعب

ايجاد شبكه آبياري 

و زهكشي

تامين آب

احداث سد باهوش و شبكه آبيياري و 

زهكشي
1307003143 فصل منابع آب بوشهر 271

731,452 124,946 50,000 40,000 62,389 454,117 1402 1379
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
2631.122 278 كيلومتر

احداث و ترميم 

خاكريز هاي 

حفاظتي و كانال 

تخليه

ساماندهي تاالب هورالعظيم 1307005001 فصل منابع آب خوزستان 272

884,846 215,245 120,000 100,000 106,825 342,776 1402 1381
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان
8848.458 100

ميليون متر 

مكعب در 

سال

مطالعه واجراي 

تثبيت بستر 

رودخانه ها

كنترل سيل در حوزه گرگانرود 1307005003 فصل منابع آب گلستان 273

1,394,377 853,704 50,000 50,000 56,110 384,563 1402 1387
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
232.396 6000

متر مكعب 

در ثانيه
كنترل سيالب

اليروبي و ساماندهي رودخانه كارون در 

بازه هاي بحراني
1307005004 فصل منابع آب خوزستان 274

3,641,325 2,522,952 120,000 120,000 297,363 581,010 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

كرمانشاه
242755 15 كيلومتر ساماندهي رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهي رودخانه 

آبشوران
1307005008 فصل منابع آب كرمانشاه 275

712,587 140,000 40,000 30,000 66,148 436,439 1402 1388
شركت آب و فاضالب 

هرمزگان
712587 1 طرح

بازسازي خطوط 

انتقال و تاسيسات 

مرتبط

بازسازي تاسيسات و خط آبرساني به 

بندر لنگه
1307006001 فصل منابع آب هرمزگان 276

370,955 111,278 40,000 40,000 58,288 121,389 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

گلستان

122477.7

6

2

21000

ايستگاه پمپاژ

هكتار

بازسازي

بهبود و توسعه 

شبكه

عالج بخشي سد وشمگير 1307006037 فصل منابع آب گلستان 277

315,380 172,122 4,000 5,000 19,524 114,734 1402 1371
شركت سهامي آب منطقه اي 

گيالن
315379.6 1 مورد

ترميم و بهسازى 

سد سفيدرود
عالج بخشي سد سفيدرود 1307006038 فصل منابع آب گيالن 278

1,063,489 659,520 100,000 80,000 109,718 114,251 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

هرمزگان
531744.5 2 پروژه

ترميم سرريز و 

سازه حفاظتي
عالج بخشي سدهاي ميناب و جگين 1307006039 فصل منابع آب هرمزگان 279

464,753 300,488 10,000 10,000 33,945 110,320 1402 1383
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
464753 1 پروژه

عالج بخشي و 

كنترل رسوب سد 

دز

عالج بخشي و كنترل رسوب سد دز 1307006040 فصل منابع آب خوزستان 280

837,460 533,430 40,000 30,000 54,106 179,924 1402 1383
شركت سهامي آب منطقه اي 

قزوين
10.468 80000 هكتار

مرمت و بازسازي 

شبكه آبياري و 

زهكشي قزوين

مرمت و بازسازي اساسي شبكه آبياري 

و زهكشي قزوين
1307006041 فصل منابع آب قزوين 281

1,853,589 1,263,493 40,000 30,000 100,925 419,171 1402 1345
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل
29896.6 62 هزار هكتار

اصالح و مرمت 

شبكه هاى آبيارى 

و زهكشي

مرمت و بازسازي اساسي شبكه آبياري 

و زهكشي مغان
1307006042 فصل منابع آب اردبيل 282
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,457,216 1,062,586 40,000 40,000 95,164 219,466 1402 1387
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
32382.58 45 هزار هكتار

مرمت وبازسازي 

شبكه ها

مرمت و بازسازي اساسي شبكه هاي 

آبياري و زهكشي خوزستان
1307006043 فصل منابع آب خوزستان 283

786,796 297,120 100,000 100,000 99,045 190,631 1402 1387
شركت سهامي آب منطقه اي 

سمنان
39339.8 20 كيلومتر

مرمت وبازسازي 

شبكه ها

مرمت و بازسازي كانال انتقال آب 

سيمين دشت به گرمسار
1307006075 فصل منابع آب سمنان 284

2,562,342 2,205,366 20,000 20,000 42,400 274,576 1402 1383
شركت سهامي سازمان آب و 

برق خوزستان
2562342 1 پروژه

بازسازي تاسيسات 

آبي

مرمت وبازسازي اساسي شبكه آبياري 

وزهكشي دز
1307006076 فصل منابع آب خوزستان 285

12,631,351 11,203,603 400,000 80,000 432,054 515,694 1402 1388
شركت سهامي آب منطقه اي 

تهران
12631351 1 پروژه عالج بخشي مطالعه و عالج بخشي سد الر 1307006108 فصل منابع آب تهران 286

6,645,691 5,855,382 220,000 100,000 231,543 238,766 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

هرمزگان
78184.6 85 كيلومتر

بازسازي خطوط 

انتقال آب

نوسازي خط اول آبرساني به 

بندرعباس از ميناب
1307006109 فصل منابع آب هرمزگان 287

281,650 0 200,000 50,000 0 31,650 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

اردبيل

100

83216.667

320

3

هكتار

ميليون متر 

مكعب

احداث شبكه 

آبياري و 

(بهبود)زهكشي

تامين آب كشاورزي 

و شرب

ساختمان سد و شبكه آبياري و 

زهكشي عنبران
1307007046 فصل منابع آب اردبيل 288

52,633 13,005 5 1 16,990 22,632 1402 1391
شركت سهامي آب منطقه اي 

كرمانشاه

55.149

1419

800

6

هكتار

مبليون متر 

مكعب

احداث شبكه 

آبياري و زهكشي

تامين آب كشاورزي 

و شرب

ساختمان سد و شبكه آبياري و 

زهكشي كل كش
1307007047 فصل منابع آب كرمانشاه 289

775,000 438,466 150,000 70,000 94,000 22,534 1402 1393
سازمان حفاظت محيط 

زيست
775000 1 تاالب

حفاظت و احياء 

تاالب انزلي
حفاظت و احياء تاالب انزلي 1404001001

فصل حفاظت 

از گونه هاي 

زيستي

گيالن 290

662,000 254,566 180,000 90,000 112,434 25,000 1402 1391
سازمان حفاظت محيط 

زيست
165500 4 درياچه

احيا تاالبها و 

درياچه ها

مطالعه حفاظت و احياء درياچه هاي 

استان فارس
1404001003

فصل حفاظت 

از گونه هاي 

زيستي

فارس 291

1,040,000 533,473 152,000 120,000 124,882 109,645 1402 1392
سازمان حفاظت محيط 

زيست
1040000 1 تاالب

حفاظت و احياء 

تاالب
مطالعه، حفاظت و احياء تاالب هامون 1404001004

فصل حفاظت 

از گونه هاي 

زيستي

سيستان و 

بلوچستان
292

3,555,406 3,300,000 75,000 73,000 6,750 100,656 1404 1386
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
64643.75 55 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب آذرشهر، 

گوگان و ممقان
1503002003

فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
293

5,185,527 5,000,000 75,000 73,000 7,500 30,027 1404 1391
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
103710.5 50 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب اسكو، خسرو 

شاه و ايلخچي
1503002004

فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
294

126,103 0 10 10 0 126,083 1400 1391
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان جنوبي 

خاص

700.572 180 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش
وامي- ايجاد تاسيسات فاضالب بيرجند  1503002005

فصل آب و 

فاضالب
خراسان  جنوبي 295

856,535 650,000 70,000 70,000 37,000 29,535 1402 1391 شركت آب و فاضالب اصفهان 61181.07 14 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد تاسيسات فاضالب چادگان و رزوه 1503002006

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 296

4,747,838 3,500,000 207,200 120,000 270,179 650,459 1407 1361
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
33913.13 140 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب خرمشهر 1503002007
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 297
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

4,442,442 4,400,000 10,000 10,000 7,000 15,442 1403 1391
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
96574.83 46 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد تاسيسات فاضالب سر درود 1503002010

فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
298

288,046 180,000 24,000 20,000 35,174 28,872 1401 1391
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
57609.2 5 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد تاسيسات فاضالب سرمست 1503002011

فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 299

904,262 720,000 45,000 45,000 35,632 58,630 1402 1391 شركت آب و فاضالب كرمان 4835.626 187 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد تاسيسات فاضالب سيرجان 1503002012

فصل آب و 

فاضالب
كرمان 300

743,637 580,045 30,000 30,000 8,755 94,837 1402 1387 شركت آب و فاضالب اصفهان 8646.94 86 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر 

خوراسگان
1503002014

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 301

2,871,371 2,600,000 70,000 70,000 52,250 79,121 1403 1387
شركت آب وفاضالب 

آذربايجان غربي
30874.96 93 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب ماكو و 

چالدران
1503002015

فصل آب و 

فاضالب
آذربايجان غربي 302

4,986,170 3,500,000 260,500 175,000 285,938 764,732 1407 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
19553.61 255 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آبادان 1503002017
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 303

1,358,280 850,000 163,700 110,000 90,748 143,832 1402 1375 شركت آب و فاضالب گلستان 30869.99 44 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آزادشهر 1503002018
فصل آب و 

فاضالب
گلستان 304

2,197,408 1,500,000 170,000 165,000 255,587 106,821 1402 1379 شركت آب و فاضالب گيالن 68669 32 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آستارا 1503002019
فصل آب و 

فاضالب
گيالن 305

2,359,816 2,250,000 15,000 15,000 10,324 69,492 1404 1372 شركت آب و فاضالب گيالن 63778.81 37 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آستانه 

اشرفيه
1503002020

فصل آب و 

فاضالب
گيالن 306

377,092 160,000 15,000 13,000 46,314 142,778 1402 1382 شركت آب و فاضالب مركزي 25139.47 15 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آشتيان 1503002021
فصل آب و 

فاضالب
مركزي 307

769,601 337,238 50,000 50,000 103,408 228,955 1401 1386
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان شمالي 

خاص

18770.76 41 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آشخانه 1503002022
فصل آب و 

فاضالب
خراسان شمالي 308

1,071,831 1,000,000 10,000 8,600 8,000 45,231 1406 1387 شركت آب و فاضالب گلستان 15311.87 70 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر آق قال 1503002023
فصل آب و 

فاضالب
گلستان 309

3,577,092 2,400,000 130,000 100,000 153,200 793,892 1402 1362
شركت آب وفاضالب 

آذربايجان غربي
5275.947 678 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر اروميه 1503002026
فصل آب و 

فاضالب
آذربايجان غربي 310

2,075,901 1,800,000 50,000 40,000 99,000 86,901 1402 1374 شركت آب و فاضالب لرستان 31936.94 65 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ازنا 1503002027
فصل آب و 

فاضالب
لرستان 311

730,429 402,942 20,000 20,000 37,750 249,737 1402 1378 شركت آب و فاضالب فارس 60869.12 12 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر استهبان 1503002028
فصل آب و 

فاضالب
فارس 312
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,019,113 700,000 100,000 40,000 74,000 105,113 1403 1374 شركت آب و فاضالب لرستان 25477.83 40 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر الشتر 1503002031
فصل آب و 

فاضالب
لرستان 313

2,336,977 1,500,000 122,000 80,000 165,051 469,926 1402 1373 شركت آب و فاضالب ايالم 14606.11 160 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ايالم 1503002035
فصل آب و 

فاضالب
ايالم 314

617,621 320,000 30,000 30,000 125,453 112,168 1402 1387 شركت آب و فاضالب ايالم 15440.52 40 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ايوان 1503002036
فصل آب و 

فاضالب
ايالم 315

3,572,509 2,500,000 190,000 150,000 222,432 510,077 1403 1369
شركت آب و فاضالب 

مازندران
23816.73 150 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بابل و 

امير كال
1503002037

فصل آب و 

فاضالب
مازندران 316

1,137,429 528,000 70,000 60,000 180,800 298,629 1403 1369
شركت آب و فاضالب 

مازندران
32497.97 35 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بابلسر و 

فريدونكنار
1503002038

فصل آب و 

فاضالب
مازندران 317

2,072,318 1,200,000 91,500 60,000 244,888 475,930 1403 1369 *
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان شمالي 

خاص

12951.99 160 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بجنورد 1503002039
فصل آب و 

فاضالب
خراسان شمالي 318

3,414,524 3,000,000 58,000 40,000 70,250 246,274 1402 1370 شركت آب و فاضالب بروجرد 13132.78 260 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بروجرد 1503002040
فصل آب و 

فاضالب
لرستان 319

1,817,997 1,500,000 90,000 90,000 69,500 68,497 1403 1386
شركت آب و فاضالب 

چهارمحال بختياري
30299.95 60 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بن، 

اردل، سورشجان و باباحيدر
1503002042

فصل آب و 

فاضالب

چهارمحال و 

بختياري
320

3,177,536 2,500,000 125,000 80,000 151,629 320,907 1403 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
42367.15 75 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بندر امام 1503002043
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 321

364,960 116,840 40,000 40,000 70,400 97,720 1402 1381 شركت آب و فاضالب اصفهان 30413.33 12 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بوئين و 

مياندشت و شهر افوس
1503002049

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 322

4,171,002 1,813,450 61,200 52,000 1,225,750 1,018,602 1402 1366 شركت آب و فاضالب بوشهر 16684.01 250 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بوشهر 1503002050
فصل آب و 

فاضالب
بوشهر 323

853,917 96,000 100,000 90,000 156,137 411,780 1401 1369
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان جنوبي 

خاص

4743.983 180 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بيرجند 1503002053
فصل آب و 

فاضالب
خراسان  جنوبي 324

432,454 223,680 23,000 20,000 32,500 133,274 1401 1379 شركت آب و فاضالب لرستان 16016.81 27 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر پلدختر 1503002056
فصل آب و 

فاضالب
لرستان 325

845,370 300,000 44,000 34,700 177,266 289,404 1401 1381 شركت آب و فاضالب قزوين 13005.69 65 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر تاكستان 1503002058
فصل آب و 

فاضالب
قزوين 326
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

2,735,797 2,600,000 28,000 28,000 29,368 50,429 1404 1374 شركت آب و فاضالب گيالن 71994.66 38 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر تالش، 

رضوانشهر و ماسال
1503002059

فصل آب و 

فاضالب
گيالن 327

1,611,313 1,519,464 10,000 10,000 9,000 62,849 1403 1387
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

17141.63 94 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر تايباد 1503002060
فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 328

3,331,271 3,223,736 10,000 10,000 21,500 66,035 1403 1387
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

18507.06 180 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر تربت جام 1503002062
فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 329

656,321 350,000 27,000 25,000 110,750 143,571 1401 1383 شركت آب و فاضالب يزد 38607.1 17 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر تفت 1503002063
فصل آب و 

فاضالب
يزد 330

57,502,972 57,408,029 10 10 0 94,923 1402 1390
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
6630.113 8673 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

وامي- اولويت دار استان تهران 
1503002065

فصل آب و 

فاضالب
تهران 331

1,437,163 1,200,000 30,000 26,500 45,400 135,263 1403 1388
شركت آب و فاضالب 

هرمزگان
35929.08 40 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر جاسك 1503002067
فصل آب و 

فاضالب
هرمزگان 332

2,152,845 1,400,000 120,000 70,000 353,500 209,345 1402 1387
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
21528.45 100 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر جديد 

پرند
1503002069

فصل آب و 

فاضالب
تهران 333

2,074,066 1,400,000 115,000 85,000 173,510 300,556 1407 1373 شركت آب و فاضالب فارس 56055.84 37 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر جهرم 1503002070
فصل آب و 

فاضالب
فارس 334

736,341 480,000 44,720 24,400 127,000 60,221 1401 1383
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
16363.14 45 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر جوانرود 1503002071
فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 335

1,603,576 960,000 100,000 70,000 111,200 362,376 1403 1367
شركت آب و فاضالب 

سيستان و بلوچستان
32071.52 50 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر چابهار 1503002072
فصل آب و 

فاضالب

سيستان و 

بلوچستان
336

821,069 500,000 85,000 50,000 118,539 67,530 1402 1387
شركت آب و فاضالب 

كهكيلويه و بويراحمد
205267.3 4 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر چرام 1503002073
فصل آب و 

فاضالب

كهگيلويه و 

بويراحمد
337

2,019,839 1,450,000 20,000 15,000 50,000 484,839 1402 1367 شركت آب و فاضالب لرستان 6732.797 300 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر خرم اباد 1503002075
فصل آب و 

فاضالب
لرستان 338

1,813,393 1,600,000 55,000 50,000 16,500 91,893 1404 1384 شركت آب و فاضالب زنجان 27898.35 65 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر خرم دره 1503002076
فصل آب و 

فاضالب
زنجان 339

1,442,748 1,109,342 53,000 50,000 77,750 152,656 1402 1381 شركت آب و فاضالب اصفهان 57709.94 25 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر خوانسار 1503002077
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 340

570,391 189,061 50,000 50,000 131,568 149,762 1402 1381 شركت آب و فاضالب اصفهان 25926.83 22 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

داران، فريدون شهر و دامنه
1503002080

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 341
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

722,321 400,000 70,000 58,000 88,100 106,221 1402 1387 * شركت آب و فاضالب سمنان 8399.081 86 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر دامغان 1503002081
فصل آب و 

فاضالب
سمنان 342

461,522 250,000 15,000 15,000 38,675 142,847 1402 1383 شركت آب و فاضالب ايالم 18460.89 25 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر دره شهر 1503002082
فصل آب و 

فاضالب
ايالم 343

2,604,887 1,800,000 103,600 60,000 173,980 467,307 1402 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
10632.19 245 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر دزفول 1503002083
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 344

751,279 480,000 60,000 35,000 72,000 104,279 1403 1384
شركت آب و فاضالب 

كهكيلويه و بويراحمد
14447.67 52 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر هاي 

دهدشت و لنده
1503002086

فصل آب و 

فاضالب

كهگيلويه و 

بويراحمد
345

698,836 400,000 120,000 70,400 61,848 46,588 1402 1387
شركت آب و فاضالب 

كردستان
27953.44 25 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر دهگالن 1503002087
فصل آب و 

فاضالب
كردستان 346

2,144,553 1,030,000 200,000 150,000 379,065 385,488 1403 1381
شركت آب و فاضالب 

كهكيلويه و بويراحمد
19495.94 110 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر هاي 

دوگنبدان و باشت
1503002089

فصل آب و 

فاضالب

كهگيلويه و 

بويراحمد
347

834,606 450,000 130,000 110,000 100,136 44,470 1402 1382
شركت آب و فاضالب 

كردستان
32100.23 26 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ديواندره 1503002090
فصل آب و 

فاضالب
كردستان 348

2,636,231 2,200,000 67,100 35,000 133,648 200,483 1402 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
58582.91 45 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر رامهرمز 1503002091
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 349

2,836,640 2,000,000 170,000 128,000 326,406 212,234 1403 1387
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
15250.75 186 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر رباط 

كريم
1503002092

فصل آب و 

فاضالب
تهران 350

709,281 400,000 57,600 48,000 128,810 74,871 1401 1383
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
28371.24 25 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر روانسر 1503002095
فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 351

1,611,031 1,200,000 45,000 40,000 106,900 219,131 1403 1382
شركت آب و فاضالب 

هرمزگان
50344.72 32 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر رودان 1503002096
فصل آب و 

فاضالب
هرمزگان 352

1,950,143 1,800,000 15,000 15,000 38,000 82,143 1404 1372 شركت آب و فاضالب گيالن 51319.55 38 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر رودسر 1503002097
فصل آب و 

فاضالب
گيالن 353

2,336,366 1,600,000 130,000 100,000 102,394 403,972 1403 1371 شركت آب و فاضالب زنجان 9345.464 250 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر زنجان 1503002100
فصل آب و 

فاضالب
زنجان 354

1,005,913 800,000 35,000 30,000 76,000 64,913 1403 1390
شركت آب و فاضالب 

سيستان و بلوچستان
33530.43 30 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر زهك 1503002101

فصل آب و 

فاضالب

سيستان و 

بلوچستان
355

2,659,263 1,975,333 30,000 30,000 230,030 393,900 1401 1382 * شركت آب و فاضالب مركزي 13996.12 190 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ساوه 1503002103
فصل آب و 

فاضالب
مركزي 356
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

674,561 160,000 50,000 40,000 73,445 351,116 1403 1364 *
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

3789.669 178 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سبزوار و 

شهر خواف
1503002104

فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 357

694,814 400,000 35,000 25,000 80,385 154,429 1402 1387 شركت آب و فاضالب ايالم 23160.48 30 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سرابله 1503002106
فصل آب و 

فاضالب
ايالم 358

362,402 236,330 10,000 10,000 31,750 74,322 1401 1387 *
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان جنوبي 

خاص

120800.5 3 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سربيشه 1503002107
فصل آب و 

فاضالب
خراسان  جنوبي 359

427,394 100,000 56,000 56,000 69,345 146,049 1401 1387 شركت آب و فاضالب اردبيل 13356.05 32 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سرعين 1503002108
فصل آب و 

فاضالب
اردبيل 360

1,235,152 800,000 85,000 65,000 207,650 77,502 1402 1383
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
24703.05 50 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سنقر 1503002111
فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 361

626,836 400,000 60,000 35,000 74,003 57,833 1402 1387
شركت آب و فاضالب 

كهكيلويه و بويراحمد
125367.2 5 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سي 

سخت
1503002112

فصل آب و 

فاضالب

كهگيلويه و 

بويراحمد
362

1,953,821 1,850,000 15,000 15,000 12,000 61,821 1404 1384 شركت آب و فاضالب گيالن 114930.6 17 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سياهكل 1503002113
فصل آب و 

فاضالب
گيالن 363

3,000,358 2,400,000 119,500 75,000 147,620 258,238 1403 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
46159.35 65 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر شادگان 1503002114
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 364

1,226,977 691,509 100,000 50,000 161,978 223,490 1402 1390 شركت آب و فاضالب مركزي 23150.51 53 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر شازند و 

آستانه
1503002115

فصل آب و 

فاضالب
مركزي 365

968,514 480,000 75,000 50,000 217,750 145,764 1402 1382 شركت آب و فاضالب سمنان 17609.35 55 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر شاهرود 

و مجن
1503002116

فصل آب و 

فاضالب
سمنان 366

629,721 350,000 50,000 40,000 109,300 80,421 1402 1387 شركت آب و فاضالب سمنان 31486.05 20 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر شهميرزاد 1503002119
فصل آب و 

فاضالب
سمنان 367

2,697,216 2,200,000 65,000 30,000 118,256 283,960 1402 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
16857.6 160 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر شوشتر 1503002121
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 368

1,307,597 900,000 85,000 65,000 191,222 66,375 1402 1383
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
37359.9 35 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر صحنه 1503002123
فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 369

2,137,573 1,800,000 70,000 30,000 160,500 77,073 1404 1379 شركت آب و فاضالب گيالن 64774.94 33 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر صومعه 

سرا
1503002124

فصل آب و 

فاضالب
گيالن 370

2,371,514 2,252,266 10,000 10,000 24,000 75,248 1403 1387 *
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

18527.45 128 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر طرقبه 1503002125
فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 371
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

691,387 400,000 100,000 80,000 60,038 51,349 1401 1387
شركت آب و فاضالب 

چهارمحال بختياري
53183.62 13 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر فرادنبه 1503002126
فصل آب و 

فاضالب

چهارمحال و 

بختياري
372

1,372,021 1,235,413 30,000 10,000 42,889 53,719 1403 1387
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان جنوبي 

خاص

39200.59 35 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر فردوس 1503002127
فصل آب و 

فاضالب
خراسان  جنوبي 373

2,138,876 2,000,000 25,000 25,000 35,000 53,876 1404 1384 شركت آب و فاضالب گيالن 53471.9 40 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

فومن و شفت
1503002129

فصل آب و 

فاضالب
گيالن 374

747,430 500,000 30,000 30,000 70,950 116,480 1401 1384 *
شركت آب و فاضالب استان 

سهامي - خراسان جنوبي 

خاص

11498.92 65 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر قاين 1503002130
فصل آب و 

فاضالب
خراسان  جنوبي 375

1,599,098 960,000 55,000 40,000 201,000 343,098 1402 1383
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
6952.6 230 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر قدس 1503002131
فصل آب و 

فاضالب
تهران 376

5,346,803 5,000,000 21,000 21,000 160,928 143,875 1402 1387 *
شركت آب و فاضالب استان 

البرز
29704.46 180 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر قديم و 

جديد هشتگرد
1503002132

فصل آب و 

فاضالب
البرز 377

5,701,643 4,949,107 100,000 70,000 350,750 231,786 1403 1387
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
13838.94 412 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر قرچك 1503002133
فصل آب و 

فاضالب
تهران 378

895,931 705,656 30,000 30,000 26,094 104,181 1401 1387 شركت آب و فاضالب كاشان 74660.92 12 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر قمصر 1503002137
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 379

3,820,032 3,709,238 10,000 10,000 23,296 67,498 1403 1387
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

23292.88 164 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر قوچان 1503002138
فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 380

1,871,986 1,280,000 94,000 70,000 171,900 256,086 1402 1373 شركت آب و فاضالب فارس 62399.53 30 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كازرون 1503002139
فصل آب و 

فاضالب
فارس 381

2,449,107 1,465,650 131,800 101,800 169,200 580,657 1405 1381 شركت آب و فاضالب كاشان 18839.29 130 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كاشان، 

نوش آباد و سفيد شهر
1503002140

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 382

15,835,063 15,835,043 10 10 0 0 1405 1392
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
14395.51 1100 هزار نفر

افزايش جمعيتي 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كرمانشاه 

وامي- 
1503002144

فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 383

1,211,258 800,000 100,000 60,000 58,000 193,258 1403 1382
شركت آب و فاضالب 

سيستان و بلوچستان
40375.27 30 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كنارك 1503002145
فصل آب و 

فاضالب

سيستان و 

بلوچستان
384

695,249 480,000 20,000 20,000 93,900 81,349 1401 1383
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
9932.124 70 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كنگاور 1503002146
فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 385
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,455,124 1,300,000 20,000 20,000 18,293 96,831 1402 1387
شركت آب و فاضالب 

چهارمحال بختياري
145512.4 10 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

فرخ )ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كها

و روستاهاي اطراف (شهر و كيان

شهركرد

1503002147
فصل آب و 

فاضالب

چهارمحال و 

بختياري
386

1,256,175 909,000 17,000 17,000 51,000 262,175 1403 1381 شركت آب و فاضالب كرمان 12437.38 101 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر كهنوج 1503002148
فصل آب و 

فاضالب
كرمان 387

8,000,020 8,000,000 10 10 0 0 1405 1392 شركت آب و فاضالب گلستان 14705.92 544 هزار نفر
افزايش جمعيتي 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

وامي-اولويت دار گلستان
1503002151

فصل آب و 

فاضالب
گلستان 388

285,262 162,472 4,000 4,000 14,909 99,881 1401 1369 شركت آب و فاضالب گلستان 10187.93 28 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر گز 1503002152
فصل آب و 

فاضالب
گلستان 389

2,279,398 2,159,710 15,000 15,000 16,000 73,688 1403 1387
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

25326.65 90 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر گناباد و 

بيدخت
1503002153

فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 390

2,102,594 1,500,000 110,000 70,000 69,504 353,090 1403 1369 شركت آب و فاضالب گلستان 16173.8 130 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر گنبد 1503002154
فصل آب و 

فاضالب
گلستان 391

1,639,738 1,092,776 45,000 40,000 112,169 349,793 1402 1373 شركت آب و فاضالب گيالن 30365.52 54 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر الهيجان 1503002156
فصل آب و 

فاضالب
گيالن 392

3,647,876 3,500,000 24,000 24,000 12,000 87,876 1404 1384 شركت آب و فاضالب گيالن 63997.83 57 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر لنگرود 1503002158
فصل آب و 

فاضالب
گيالن 393

1,184,419 400,000 160,000 150,000 177,500 296,919 1402 1366
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
29610.48 40 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر لواسان 1503002159
فصل آب و 

فاضالب
تهران 394

1,567,136 1,388,210 40,000 40,000 26,265 72,661 1403 1387 شركت آب و فاضالب كرمان 58042.06 27 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ماهان 1503002160
فصل آب و 

فاضالب
كرمان 395

206,716 0 5,000 5,000 33,600 163,116 1400 1365
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
1378.107 150 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مراغه 1503002162
فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
396

2,243,398 1,500,000 160,000 127,610 329,948 125,840 1402 1365
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
22433.98 100 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مرند 1503002163
فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
397

733,850 240,000 110,000 90,000 112,184 181,666 1401 1367
شركت آب و فاضالب 

كردستان
12230.83 60 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مريوان 1503002164
فصل آب و 

فاضالب
كردستان 398

1,612,085 1,360,000 31,000 30,000 28,170 162,915 1402 1372 شركت آب و فاضالب همدان 10075.53 160 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مالير 1503002167
فصل آب و 

فاضالب
همدان 399
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

2,026,428 1,800,000 70,000 60,000 17,600 78,828 1403 1377
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
106654.1 19 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ملكان 1503002168
فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
400

2,044,608 1,800,000 40,000 40,000 32,670 131,938 1402 1370
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
23774.51 86 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ميانه 1503002171
فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
401

3,341,604 2,600,000 140,000 80,000 244,700 276,904 1403 1381
شركت آب و فاضالب 

هرمزگان
45775.4 73 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ميناب 1503002173
فصل آب و 

فاضالب
هرمزگان 402

4,686,852 4,200,000 60,000 50,000 99,350 277,502 1402 1375 شركت آب و فاضالب اصفهان 26038.07 180 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نجف آباد 1503002174
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 403

864,609 640,000 65,000 60,000 26,750 72,859 1402 1387 شركت آب و فاضالب اصفهان 48033.83 18 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نطنز 1503002175
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 404

1,844,000 1,800,000 22,000 22,000 0 0 1405 1398
شركت آب وفاضالب 

آذربايجان غربي
16175.44 114 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر اشنويه 1503002176
فصل آب و 

فاضالب
آذربايجان غربي 405

1,064,371 640,000 40,000 40,000 95,076 249,295 1402 1373 شركت آب و فاضالب فارس 76026.5 14 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نورآباد 1503002178
فصل آب و 

فاضالب
فارس 406

950,067 600,000 60,000 50,000 75,000 165,067 1402 1379 شركت آب و فاضالب لرستان 21112.59 45 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نورآباد 1503002179
فصل آب و 

فاضالب
لرستان 407

621,752 417,680 18,500 18,000 16,000 151,572 1401 1387 شركت آب و فاضالب كاشان 51812.67 12 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نياسر 1503002180
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 408

386,527 144,000 50,000 50,000 35,000 107,527 1402 1387 شركت آب و فاضالب اردبيل 19326.39 20 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نير و 

نمين
1503002181

فصل آب و 

فاضالب
اردبيل 409

714,028 320,000 73,000 50,000 19,109 251,919 1402 1364
شركت آب و فاضالب 

سهامي - خراسان رضوي 

خاص

3643 196 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر نيشابور 1503002183
فصل آب و 

فاضالب
خراسان رضوي 410

842,275 512,000 36,000 30,000 76,830 187,445 1401 1380
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
24064.99 35 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر هرسين 1503002184
فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 411

1,880,580 1,600,000 70,000 50,000 30,000 130,580 1403 1387
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
94029 20 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر هريس 1503002185
فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
412

2,423,849 2,200,000 55,000 50,000 52,000 66,849 1403 1386
شركت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقي
89772.19 27 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر هشترود 1503002186
فصل آب و 

فاضالب

آذربايجان  

شرقي
413
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

344,971 0 90,000 80,000 53,235 121,736 1400 1384
شركت آب و فاضالب 

چهارمحال بختياري
17248.55 20 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر هفشجان 1503002187
فصل آب و 

فاضالب

چهارمحال و 

بختياري
414

1,113,001 400,000 100,000 70,000 152,220 390,781 1402 1373
شركت آب و فاضالب 

كهكيلويه و بويراحمد
9275.008 120 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر ياسوج 1503002189
فصل آب و 

فاضالب

كهگيلويه و 

بويراحمد
415

748,456 0 45,000 45,000 64,500 593,956 1400 1375 * شركت آب و فاضالب يزد 3742.279 200 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر يزد 1503002190
فصل آب و 

فاضالب
يزد 416

14,059,268 13,000,000 174,000 110,000 264,500 510,768 1406 1365 شركت آب و فاضالب اردبيل 16938.88 830 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

اردبيل و گرمي
1503002191

فصل آب و 

فاضالب
اردبيل 417

7,054,795 6,000,000 135,000 90,000 243,000 586,795 1404 1381
شركت آب و فاضالب 

سيستان و بلوچستان
11757.99 600 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر زاهدان 1503002192
فصل آب و 

فاضالب

سيستان و 

بلوچستان
418

740,653 0 110,000 110,000 122,061 398,592 1400 1367
شركت آب و فاضالب 

كردستان
2314.538 320 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرسنندج 1503002193
فصل آب و 

فاضالب
كردستان 419

1,143,672 998,293 10,000 10,000 70,913 54,466 1402 1391
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
15455.02 74 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرك هاي 

اقماري كرمانشاه
1503002195

فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 420

3,028,338 2,077,419 60,000 45,000 107,097 738,822 1403 1378 شركت آب و فاضالب گلستان 12211.04 248 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهر گرگان 1503002196
فصل آب و 

فاضالب
گلستان 421

11,239,476 11,200,016 10 10 0 39,440 1402 1391 شركت آب و فاضالب فارس 26508.2 424 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرستان هاي 

وامي- اولويت دار فارس 
1503002198

فصل آب و 

فاضالب
فارس 422

17,304,582 17,304,562 10 10 0 0 1405 1392
شركت آب و فاضالب 

مازندران
19016.02 910 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

وامي- اولويت دار مازندران 
1503002199

فصل آب و 

فاضالب
مازندران 423

13,372,257 13,372,237 10 10 0 0 1405 1393 شركت آب و فاضالب گيالن 61060.53 219 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

وامي- اولويت دار استان گيالن
1503002200

فصل آب و 

فاضالب
گيالن 424

3,331,841 3,200,000 40,000 40,000 23,900 27,941 1403 1391 شركت آب و فاضالب اصفهان 28972.53 115 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد تاسيسات فاضالب شهرهاي 

گلپايگان و گوگد
1503002202

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 425

624,250 400,000 41,000 30,000 132,900 20,350 1402 1391
شركت آب و فاضالب 

كرمانشاه
69361.11 9 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد تاسيسات فاضالب كرند غرب 1503002204

فصل آب و 

فاضالب
كرمانشاه 426

2,700,016 2,100,000 80,000 30,000 140,605 349,411 1402 1369
شركت آب و فاضالب 

خوزستان
24545.6 110 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب ماهشهر 1503002205
فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 427

6,117,581 5,312,000 250,000 100,000 142,577 313,004 1404 1387
شركت آب و فاضالب 

سيستان و بلوچستان
31533.92 194 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد و بازسازي تأسيسات فاضالب 

شهر زابل
1503002207

فصل آب و 

فاضالب

سيستان و 

بلوچستان
428

3,133,474 2,730,000 90,000 90,000 143,609 79,865 1402 1387 شركت آب و فاضالب اصفهان 54025.41 58 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

ايجاد تاسيسات فاضالب مناطق جديد 

شهر شهرضا و دهاقان
1503002208

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 429
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

8,882,361 8,000,000 190,000 149,000 186,536 356,825 1405 1369
شركت آب و فاضالب 

مازندران
28469.11 312 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

اجراي مدل دوم تصفيه خانه فاضالب 

نوشهر و چالوس و ايجاد تأسيسات 

فاضالب شهرهاي چالوس، نوشهر، 

رويان، نور و ايزدشهر

1503002209
فصل آب و 

فاضالب
مازندران 430

700,547 540,706 40,000 30,000 37,900 51,941 1402 1387 شركت آب و فاضالب اصفهان 2335.155 300 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

بازسازي تاسيسات فاضالب شهر 

خميني شهر
1503002211

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 431

570,904 390,000 50,000 40,000 30,600 60,304 1402 1387 شركت آب و فاضالب اصفهان 3262.309 175 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تاسيسات فاضالب

بازسازي تاسيسات فاضالب شهر 

شاهين شهر
1503002212

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 432

2,278,623 2,000,000 100,000 80,000 34,798 63,825 1401 1380
شركت آب و فاضالب استان 

تهران
227862.3 10 روستا

افزايش تعداد 

روستاهاي داراي 

تاسيسات بهداشتي 

فاضالب

جلوگيري از آلودگي منابع تامين 

كننده آب شرب تهران از طريق دفع 

بهداشتي فاضالب در استان تهران

1503002215
فصل آب و 

فاضالب
تهران 433

1,632,673 1,550,000 20,000 5,000 13,000 44,673 1404 1388 شركت آب و فاضالب گلستان 31397.56 52 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

مطالعه و اجراي تاسيسات فاضالب 

شهرعلي آباد كتول
1503002217

فصل آب و 

فاضالب
گلستان 434

1,098,974 800,000 100,000 80,000 92,923 26,051 1401 1395
شركت آب و فاضالب استان 

البرز
109897.4 10 روستا

افزايش تعداد 

روستاهاي داراي 

تاسيسات بهداشتي 

فاضالب

جلوگيري از آلودگي منابع تامين 

كننده آب شرب تهران از طريق دفع 

بهداشتي فاضالب در استان البرز

1503002218
فصل آب و 

فاضالب
البرز 435

1,172,500 800,000 160,000 50,000 162,500 0 1407 1397 شركت آب و فاضالب اصفهان 9305.556 126 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تأسيسات فاضالب شهر هاي 

شهرستان برخوار، شاهين شهر و ميمه
1503002223

فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 436

139,310 36,310 35,000 35,000 33,000 0 1402 1397 شركت آب و فاضالب اصفهان 1451.146 96 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تأسيسات فاضالب شهر هاي 

قهدريجان، كليشاد، سودرجان، ابريشم، 

ايمان شهر، بهاران و پيربكران

1503002224
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 437

121,210 36,310 35,000 35,000 14,900 0 1402 1397 شركت آب و فاضالب اصفهان 15151.25 8 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

اجراي شبكه فاضالب طالخونچه 1503002225
فصل آب و 

فاضالب
اصفهان 438

94,000 10,000 20,000 55,000 9,000 0 1403 1398 شركت آب و فاضالب همدان 4947.368 19 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تأسيسات فاضالب شهر فامنين 1503002227
فصل آب و 

فاضالب
همدان 439

30,375 10,375 10,000 10,000 0 0 1403 1398
شركت آب و فاضالب 

چهارمحال بختياري
1012.5 30 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

تأسيسات فاضالب

ايجاد تأسيسات فاضالب شهرهاي 

شهرستان كوهرنگ، گهرو، شلمزار، 

دستنا، ناغان و دشتك

1503002228
فصل آب و 

فاضالب

چهارمحال و 

بختياري
440

6,821,346 4,988,790 400,000 340,000 549,905 542,651 1402 1387 شركت آب و فاضالب فارس 1136891 6 طرح
تكميل عمليات 

اجرايي

 شهر اولويت 6ايجاد تاسيسات فاضالب 

دار استان فارس
1503002230

فصل آب و 

فاضالب
فارس 442

1,450,000 1,410,000 40,000 0 0 0 1405 1400 شركت آب و فاضالب قزوين 40.73 35600
متر مكعب 

در شبانه روز

احداث تصفيه خانه 

فاضالب
ايجاد تصفيه خانه فاضالب شهر البرز 1503002235

فصل آب و 

فاضالب
قزوين 444

188,138 0 4,000 4,000 16,000 164,138 1400 1385 شركت آب و فاضالب اهواز 9406.9 20 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش
ايجاد و تكميل تاسيسات آب اهواز 1503003002

فصل آب و 

فاضالب
خوزستان 445

۳۳۱
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

260,275 0 4,000 4,000 43,210 209,065 1400 1385 شركت آب و فاضالب گيالن 21689.58 12 هزار نفر
افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد و تكميل تاسيسات آب شهرهاي 

رشت و انزلي
1503003003

فصل آب و 

فاضالب
گيالن 446

188,753 0 4,000 4,000 23,000 157,753 1400 1385
شركت آب و فاضالب 

مازندران
18875.3 10 هزار نفر

افزايش جمعيت 

تحت پوشش

ايجاد و تكميل تاسيسات آب شهرهاي 

ساري و بابل
1503003004

فصل آب و 

فاضالب
مازندران 447

146,494 0 4,000 4,000 19,850 118,644 1400 1385 شركت آب و فاضالب شيراز 7324.7 20 هزار نفر
افزايش جمعيت 

...تحت پوشش
ايجاد و تكميل تاسيسات آب شيراز 1503003005

فصل آب و 

فاضالب
فارس 448

389,385 0 110,000 100,000 113,000 66,385 0 1381 اورژانس استان تهران
194692

194693

1

1

دستگاه

مجموعه

تامين تجهيزات و 

ماشين االت

تعميرات اساسي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات 

وماشين االت
1602001226 فصل درمان تهران 449

168,750 0 25,000 20,000 47,750 76,000 1400 1391 سازمان انتقال خون ايران 56.25 3000 مترمربع ايجاد پايگاه احداث پايگاه انتقال خون هرمزگان 1602006001 فصل درمان هرمزگان 450

304,980 17,600 22,400 20,000 124,204 120,776 1402 1390
شوراي برنامه ريزي مديريت 

حوزه هاي علميه خراسان
2401.42 127 مدرسه علميه

باز سازي و نوسازي 

مدارس حوزوي

كمك به بازسازي و نوسازي مدارس 

حوزوي و علوم ديني خراسان
1701042001

فصل دين و 

مذهب
خراسان رضوي 451

450,000 175,841 40,000 20,000 88,061 126,098 1402 1389
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور

10

82.5

12000

4000

مترمربع

مترمربع

احداث فضاي روباز

احداث فضاي 

سرپوشيده

1702004005 نفري مالير5000احداث استاديوم 
فصل ورزش 

وتفريحات
همدان 452

500,000 109,564 40,000 40,000 65,398 245,038 1402 1383
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
28.571 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

 نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

در زنجان
1702004006

فصل ورزش 

وتفريحات
زنجان 453

637,793 118,010 50,000 50,000 213,700 206,083 1402 1379
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
36.445 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

 نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

دراروميه
1702004007

فصل ورزش 

وتفريحات
آذربايجان غربي 454

700,000 164,812 80,000 100,000 149,831 205,357 1402 1383
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
40 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

در سبزوار
1702004008

فصل ورزش 

وتفريحات
خراسان رضوي 455

320,753 0 50,000 20,000 30,613 220,140 1400 1380
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
18.329 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

درايالم
1702004009

فصل ورزش 

وتفريحات
ايالم 456

570,000 96,501 50,000 40,000 43,231 340,268 1402 1383
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
32.571 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

دربوشهر
1702004010

فصل ورزش 

وتفريحات
بوشهر 457

541,464 36,368 50,000 90,000 21,694 343,402 1402 1383
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
30.941 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

درسمنان
1702004011

فصل ورزش 

وتفريحات
سمنان 458

488,523 154,548 50,000 50,000 44,361 189,614 1402 1383
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
27.916 17500 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

نفري 15000احداث استاديوم ورزشي 

درياسوج
1702004013

فصل ورزش 

وتفريحات

كهگيلويه و 

بويراحمد
459

3,900,000 3,759,059 850 1,000 7,055 132,036 1402 1383
شركت سهامي توسعه و 

نگهداري اماكن ورزشي كشور
130 30000 مترمربع

ايجاد فضاهاي 

ورزشي

احداث استاديوم ورزشي ويژه بانوان در 

تهران
1702004015

فصل ورزش 

وتفريحات
تهران 460

1,100,525 1,079,495 275 250 2,812 17,693 1405 1391
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

7

45.095

20000

21300

مترمربع

مترمربع

تكميل فضاي 

ورزشي روباز

تكميل فضاي 

ورزشي سرپوشيده

تكميل مجموعه ورزشي خرم آباد 1702004025
فصل ورزش 

وتفريحات
لرستان 461

1,123,065 550,183 47,300 43,000 77,115 405,467 1405 1391
سازمان مجري ساختمانها و 

تأسيسات دولتي و عمومي، 

شركت مادر تخصصي

1123065 1 پروژه
كمك به توسعه 

نوسازي

كمك به طرح توسعه و نوسازي حرم 

 (ع)مطهر حضرت احمد ابن موسي 

شاهچراغ

1703059003
فصل فرهنگ و 

هنر
فارس 462

356,261 260,873 33,000 30,000 12,000 20,388 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
118.754 3000 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي
احداث بناي مقبره الشعراء در تبريز 1703059006

فصل فرهنگ و 

هنر

آذربايجان  

شرقي
463
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

1,246,152 986,409 28,591 25,992 62,097 143,063 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
96.864 12865 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

اردبيل
1703059007

فصل فرهنگ و 

هنر
اردبيل 464

982,239 788,698 11,000 10,000 57,800 114,741 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
82.541 11900 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

بجنورد
1703059008

فصل فرهنگ و 

هنر
خراسان شمالي 465

903,267 746,823 1 1 37,073 119,369 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
70.75 12767 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در خرم 

آباد
1703059009

فصل فرهنگ و 

هنر
لرستان 466

1,459,448 885,894 165,000 150,000 164,997 93,557 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
104.246 14000 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

سنندج
1703059010

فصل فرهنگ و 

هنر
كردستان 467

943,153 826,250 1 1 37,000 79,901 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
83.836 11250 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

قزوين
1703059011

فصل فرهنگ و 

هنر
قزوين 468

1,248,803 926,388 27,500 25,000 91,920 177,995 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
99.904 12500 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

گرگان
1703059012

فصل فرهنگ و 

هنر
گلستان 469

1,670,973 1,424,482 17,600 16,000 65,020 147,871 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
118.93 14050 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

بندر گز- كردكوي -آزادشهر-گنبد
1703059013

فصل فرهنگ و 

هنر
گلستان 470

699,874 499,500 5,500 5,000 81,000 108,874 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
145.353 4815 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي
احداث مجتمع فرهنگي هنري عسلويه 1703059014

فصل فرهنگ و 

هنر
بوشهر 471

1,040,249 935,130 11,000 10,000 22,500 61,619 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
90.456 11500 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي
احداث مجتمع فرهنگي و هنري كاشان 1703059015

فصل فرهنگ و 

هنر
اصفهان 472

627,153 602,278 1 1 9,500 15,373 1405 1391
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
69.684 9000 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

احداث نگارخانه و سالن هاي همايش 

كرمانشاه
1703059022

فصل فرهنگ و 

هنر
كرمانشاه 473

634,190 600,001 1 1 1,000 33,187 1405 1387
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
57.654 11000 مترمربع

احداث فضاي 

فرهنگي

هنري - احداث مجتمع بزرگ فرهنگي

شهر كرد
1703059028

فصل فرهنگ و 

هنر

چهارمحال و 

بختياري
474

589,013 320,000 51,000 46,366 103,870 67,777 1402 1391
وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي
589013 1 پروژه

حفاظت و نگهداري 

بافت هاي تاريخي

حفاظت و مرمت بافت هاي تاريخي 

استان يزد
1704002004

فصل ميراث 

فرهنگي
يزد 475

502,396 160,000 44,000 40,000 73,153 185,243 1402 1386
وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي
502396 1 پروژه ساماندهي مجموعه ساماندهي مجموعه فرهنگي طوس 1704002007

فصل ميراث 

فرهنگي
خراسان رضوي 476

447,058 200,000 46,000 42,000 90,967 68,091 1402 1388
وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي
55.494 8056 مترمربع احداث احداث موزه بزرگ اراك 1704008001

فصل ميراث 

فرهنگي
مركزي 477

315,023 150,000 31,000 28,000 42,644 63,379 1402 1387
وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي
31.502 10000 مترمربع احداث

احداث موزه منطقه اي آذربايجان 

شرقي
1704008003

فصل ميراث 

فرهنگي

آذربايجان  

شرقي
478

153,778 0 30,103 22,997 45,850 54,828 0 1384 دانشگاه بناب
89239

64539

1

1

دانشگاه

دانشكده

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001028

فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
479

62,896 0 10,650 8,136 18,445 25,665 0 1387
دانشكده رياضي و كامپيوتر 

خوانسار

44027

18869

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001067

فصل آموزش 

عالي
اصفهان 480

127,947 0 17,371 13,270 58,832 38,474 0 1381
دانشگاه سلمان فارسي 

1(كازرون)

88953

38994

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001070

فصل آموزش 

عالي
فارس 481

۳۳۳
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

247,242 0 40,108 30,640 66,080 110,414 0 1381 دانشگاه مالير
215100

32142

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001081

فصل آموزش 

عالي
همدان 482

172,632 0 36,845 28,147 36,425 71,215 0 1382 دانشگاه تفرش
115088

57544

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001092

فصل آموزش 

عالي
مركزي 483

68,602 0 12,126 9,264 16,370 30,842 0 1387 دانشگاه تربت حيدريه

42666

25936

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001126

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 484

87,854 0 19,006 14,520 28,589 25,739 0 1387 دانشگاه نيشابور
45878

41976

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001127

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 485

79,267 0 17,724 11,248 25,992 24,303 0 1387 دانشگاه صنعتي قوچان
64922

14345

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001128

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 486

47,954 0 7,387 5,643 14,391 20,533 0 1387
- دانشگاه محقق اردبيلي 

دانشكده فناوري هاي نوين 

نمين

34048

13906

1

1

دانشكده

دانشكده

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001129

فصل آموزش 

عالي
اردبيل 487

143,386 0 23,526 17,973 40,041 61,846 0 1387
- دانشگاه خليج فارس 

دانشكده كشاورزي و منابع 

طبيعي برازجان

71693

71693

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001130

فصل آموزش 

عالي
بوشهر 488

68,496 0 16,833 9,040 16,756 25,867 0 1387
دانشكده -  دانشگاه شيراز 

كشاورزي و منابع طبيعي 

داراب

48691

19805

1

1

مجتمع

مجتمع

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001131

فصل آموزش 

عالي
فارس 489

109,726 0 19,058 14,559 31,021 45,088 0 1387 دانشگاه فسا
67809

41917

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001132

فصل آموزش 

عالي
فارس 490

54,256 0 12,002 9,169 16,294 16,791 0 1387
دانشكده فني و مهندسي 

گلپايگان

38944

15312

1

1

دانشگاه

دانشكده

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001133

فصل آموزش 

عالي
اصفهان 491

97,868 0 22,205 16,963 31,986 26,714 0 1387 دانشگاه بزرگمهر قائنات

78294

19574

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001136

فصل آموزش 

عالي
خراسان  جنوبي 492

110,265 0 20,377 15,567 29,614 44,707 0 1387 دانشگاه گنبد

66159

44106

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001138

فصل آموزش 

عالي
گلستان 493

۳۳۴
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

159,403 0 31,283 23,898 50,026 54,196 0 1387 دانشگاه مراغه

80468

78935

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001139

فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
494

91,041 0 15,841 12,102 24,535 38,563 0 1387
دانشگاه علوم انساني حضرت 

1(س)معصومه

34595

56446

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001141

فصل آموزش 

عالي
قم 495

53,122 0 8,931 6,823 12,260 25,108 0 1387 دانشگاه صنعتي سيرجان

30186

22936

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

ماشين آالت

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001142

فصل آموزش 

عالي
كرمان 496

115,638 0 18,330 14,003 34,642 48,663 0 1387 دانشگاه جهرم
68781

46857

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمير و تجهيز

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001145

فصل آموزش 

عالي
فارس 497

206,676 0 29,848 22,802 88,138 65,888 0 1388
دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء 

بهبهان (ص)

136406

70270

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001150

فصل آموزش 

عالي
خوزستان 498

310,598 76,000 45,000 20,000 59,172 110,426 1401 1389
دانشگاه علوم انساني حضرت 

1(س)معصومه
38.825 8000 مترمربع

تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

تامين فضاهاي آموزشي و كمك 

آموزشي
1803001151

فصل آموزش 

عالي
قم 499

149,230 26,000 40,000 30,000 28,684 24,546 1401 1390 دانشگاه بناب 74.615 2000 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث كتابخانه مركزي 1803001162
فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
500

32,272 0 5,038 3,849 8,921 14,464 0 1390 مجتمع آموزش عالي فارسان
20976

11296

1

1

دانشكده

دانشكده

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001164

فصل آموزش 

عالي

چهارمحال و 

بختياري
501

58,307 0 10,805 8,254 14,874 24,374 0 1390 مجتمع آموزش عالي بم
33201

25106

1

1

مجتمع

مجتمع

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001165

فصل آموزش 

عالي
كرمان 502

176,166 0 45,569 34,812 66,206 29,579 0 1390 دانشگاه ميبد
117444

58722

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001167

فصل آموزش 

عالي
يزد 503

481,455 212,880 92,700 60,000 55,219 60,656 1403 1390
دانشگاه سلمان فارسي 

1(كازرون)
74.07 6500 مترمربع

تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث مجموعه كالسهاي آموزشي و 

سلف سرويس دانشجويان
1803001170

فصل آموزش 

عالي
فارس 504

178,794 0 15,000 50,000 54,193 59,601 1400 1390 دانشگاه مراغه 35.405 5050 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث كتابخانه مركزي 1803001173
فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
505

531,031 469,500 20,000 10,000 20,715 10,816 1404 1391
دانشگاه سلمان فارسي 

1(كازرون)
106.206 5000 مترمربع

تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز ساختمان دانشكده 

فني و مهندسي
1803001186

فصل آموزش 

عالي
فارس 506

219,461 0 60,500 40,000 73,540 45,421 1400 1391 دانشگاه مراغه 43.892 5000 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده علوم پايه 1803001187
فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
507
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

275,994 61,000 60,000 43,000 70,848 41,146 1401 1391 دانشگاه فسا 45.999 6000 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده علوم پايه و 

سلف سرويس
1803001191

فصل آموزش 

عالي
فارس 508

615,566 331,000 65,000 50,000 118,929 50,637 1403 1391 دانشگاه جهرم 87.938 7000 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده كشاورزي و 

سلف سرويس
1803001193

فصل آموزش 

عالي
فارس 509

1,043,240 768,700 80,000 41,500 129,894 23,146 1404 1391 دانشگاه نيشابور 86.937 12000 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

ادبيات )احداث و تجهيز دانشكده هاي 

و علوم پايه و احداث  (و علوم انساني

كتابخانه مركزي و آمفي تئاتر دانشگاه

1803001201
فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 510

365,217 150,000 40,000 55,000 87,152 33,065 1403 1391 دانشگاه صنعتي قوچان 45.652 8000 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده فني و 

 30)مهندسي و تكميل سلف سرويس 

(درصد از محل ساير منابع

1803001203
فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 511

400,625 171,000 60,000 40,000 88,098 41,527 1403 1391 دانشگاه گنبد 47.132 8500 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده علوم پايه و 

سلف سرويس مركزي
1803001206

فصل آموزش 

عالي
گلستان 512

630,805 436,750 50,000 43,000 72,674 28,381 1402 1391 دانشگاه مالير 84.107 7500 مترمربع
تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز ساختمان فني و 

مهندسي
1803001225

فصل آموزش 

عالي
لرستان 513

281,319 87,840 60,000 40,000 58,150 35,329 1402 1391
دانشكده فني و مهندسي 

گلپايگان
58.608 4800 مترمربع

تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده مكانيك 1803001229
فصل آموزش 

عالي
اصفهان 514

138,157 0 36,455 27,850 48,397 25,455 0 1391 دانشگاه اردكان
92105

46052

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

خريد تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001230

فصل آموزش 

عالي
يزد 515

48,650 0 7,770 5,935 13,938 21,007 0 1391 مركز آموزش عالي استهبان
33336

15314

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

خريد تجهيزات

محوطه سازي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001233

فصل آموزش 

عالي
فارس 516

80,990 0 12,578 9,609 40,265 18,538 0 1392
دانشكده - دانشگاه تهران 

فني فومن
80990 1 دانشكده

تعميرات اساسي ، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001236

فصل آموزش 

عالي
تهران 517

109,473 0 14,341 14,012 61,582 19,538 0 1392 مجتمع دانشگاهي گچساران 109473 1 مجتمع
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001237

فصل آموزش 

عالي

كهگيلويه و 

بويراحمد
518

78,188 0 13,474 10,293 33,716 20,705 0 1392
دانشكده فني و مهندسي 

گرمسار
78188 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001238

فصل آموزش 

عالي
سمنان 519

95,899 0 20,913 15,976 40,472 18,538 0 1392
دانشكده -  دانشگاه بيرجند 

فني فردوس
95899 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1803001239

فصل آموزش 

عالي
خراسان  جنوبي 520

57,041 0 8,561 15,952 13,992 18,536 0 1392
مركز آموزش عالي كاشمر 

1(ويژه پسران)
57041 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001240

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 521

۳۳۶
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

45,127 0 7,461 5,700 13,428 18,538 0 1392
دانشكده - دانشگاه سمنان 

روانشناسي و علوم تربيتي 

مهدي شهر

45127 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001241

فصل آموزش 

عالي
سمنان 522

45,109 0 7,453 5,694 13,424 18,538 0 1392
- دانشگاه بوعلي سينا 

دانشكده فني و مهندسي 

تويسركان

45109 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1803001242

فصل آموزش 

عالي
همدان 523

41,035 0 7,249 5,538 9,711 18,537 0 1392
- دانشگاه محقق اردبيلي 

دانشكده كشاورزي و منابع 

طبيعي مغان

41035 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001243

فصل آموزش 

عالي
اردبيل 524

152,975 0 18,200 13,904 102,333 18,538 0 1392
مركز آموزش عالي محالت 

1(ويژه پسران)
152975 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001244

فصل آموزش 

عالي
مركزي 525

44,154 0 7,031 5,371 13,214 18,538 0 1392
آموزشكده - دانشگاه سمنان 

دامپزشكي شهميرزاد
44154 1 آموزشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001245

فصل آموزش 

عالي
سمنان 526

51,055 0 6,987 5,338 20,192 18,538 0 1392
دانشكده -  دانشگاه ياسوج 

صنعت و معدن چرام
51055 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001247

فصل آموزش 

عالي

كهگيلويه و 

بويراحمد
527

46,262 0 6,261 4,783 16,680 18,538 0 1392
-  دانشگاه صنعتي اروميه 

دانشكده فني و مهندسي 

خوي

46262 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001248

فصل آموزش 

عالي
آذربايجان غربي 528

71,523 0 10,910 8,334 33,741 18,538 0 1392
دانشكده - دانشگاه رازي 

مديريت و حسابداري جوانرود
71523 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001249

فصل آموزش 

عالي
كرمانشاه 529

51,244 0 8,301 6,342 18,065 18,536 0 1392
پرديس -  دانشگاه بجنورد 

كشاورزي شيروان
51244 1 مجتمع

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001250

فصل آموزش 

عالي
خراسان شمالي 530

44,252 0 7,074 5,404 13,236 18,538 0 1392
دانشكده -  دانشگاه كاشان 

منابع كويري آران و بيدگل
44252 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001251

فصل آموزش 

عالي
اصفهان 531

47,086 0 8,151 6,227 14,172 18,536 0 1392
دانشكده كشاورزي و 

دامپروري تربت جام
47086 1 مجتمع

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001252

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 532

42,235 0 7,095 5,420 13,246 16,474 0 1392
مركز - دانشگاه لرستان 

آموزش عالي كوهدشت
42235 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001253

فصل آموزش 

عالي
لرستان 533

65,879 0 14,782 11,292 21,059 18,746 0 1392
دانشگاه بين المللي امام 

پرديس فني -   (ره)خميني 

مهندسي بوئين زهرا

65879 1 مركز
تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001254

فصل آموزش 

عالي
قزوين 534

48,699 0 7,477 5,712 16,972 18,538 0 1392
دانشگاه صنعتي شهداي 

هويزه
48699 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001255

فصل آموزش 

عالي
خوزستان 535
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

49,091 0 9,580 7,318 13,156 19,037 0 1392
دانشكده علوم انساني 

1(س)حضرت نرجس 
49091 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001256

فصل آموزش 

عالي
كرمان 536

169,028 0 37,208 28,425 80,085 23,310 0 1392 مجتمع آموزش عالي گناباد 169028 1 مجتمع
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001257

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 537

51,785 0 9,877 7,545 15,825 18,538 0 1392
آموزشكده - دانشگاه بيرجند 

كشاورزي سرايان
51785 1 آموزشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001258

فصل آموزش 

عالي
خراسان  جنوبي 538

48,672 0 7,811 5,967 16,357 18,537 0 1392
- دانشگاه محقق اردبيلي 

دانشكده كشاورزي 

مشكين شهر

48672 1 دانشكده
تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001259

فصل آموزش 

عالي
اردبيل 539

44,833 0 7,333 5,602 13,362 18,536 0 1392
دانشكده - دانشگاه تبريز 

كشاورزي اهر
44833 1 دانشكده

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001260

فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
540

44,131 0 7,561 5,776 13,477 17,317 0 1392
مركز - دانشگاه لرستان 

آموزش عالي پلدختر
44131 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001261

فصل آموزش 

عالي
لرستان 541

45,954 0 7,827 5,979 13,610 18,538 0 1392
دانشكده - دانشگاه گيالن 

منابع طبيعي دانشگاه گيالن
45954 1 دانشكده

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001262

فصل آموزش 

عالي
گيالن 542

36,168 0 3,459 2,642 11,529 18,538 0 1392
مركز -  دانشگاه اروميه 

آموزش عالي شهيد باكري 

مياندوآب

36168 1 مركز
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001263

فصل آموزش 

عالي
آذربايجان غربي 543

44,675 0 7,261 5,547 13,329 18,538 0 1392
پرديس - دانشگاه كاشان 

خواهران
44675 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001264

فصل آموزش 

عالي
اصفهان 544

44,646 0 7,833 5,984 13,613 17,216 0 1392
مركز - دانشگاه لرستان 

آموزش عالي الشتر
44646 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001265

فصل آموزش 

عالي
لرستان 545

44,733 0 7,132 5,448 13,264 18,889 0 1392
دانشكده - دانشگاه گنبد 

فني و مهندسي مينو دشت
44733 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001266

فصل آموزش 

عالي
گلستان 546

62,653 0 9,815 7,498 26,802 18,538 0 1392
دانشگاه فرزانگان سمنان 

1(ويژه خواهران)
62653 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001267

فصل آموزش 

عالي
سمنان 547

53,165 0 7,684 5,870 15,296 24,315 0 1392
مجتمع - دانشگاه هرمزگان 

آموزش عالي ميناب
53165 1 مجتمع

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001268

فصل آموزش 

عالي
هرمزگان 548

45,254 0 7,078 5,407 14,772 17,997 0 1392
دانشكده - دانشگاه كردستان 

فني و مهندسي و علوم پايه 

بيجار

45254 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001269

فصل آموزش 

عالي
كردستان 549

46,555 0 6,987 5,338 14,692 19,538 0 1392
دانشكده - دانشگاه اميركبير 

فني و مهندسي گرمسار
46555 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001271

فصل آموزش 

عالي
سمنان 550
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

94,019 0 11,238 8,585 55,659 18,537 0 1392
دانشكده -  دانشگاه مازندران 

ميراث فرهنگي و صنايع 

دستي و گردشگري در نوشهر

94019 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001272

فصل آموزش 

عالي
مازندران 551

64,508 0 10,779 8,235 20,050 25,444 0 1392
ويژه )- دانشگاه كوثر 

1(خواهران
64508 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001273

فصل آموزش 

عالي
خراسان شمالي 552

46,066 0 7,877 6,018 13,635 18,536 0 1392
آموزشكده -  دانشگاه تبريز 

فني و مهندسي مرند
46066 1 دانشكده

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001274

فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
553

101,790 0 17,367 13,267 48,618 22,538 0 1392
پرديس -  دانشگاه بجنورد 

فني و مهندسي اسفراين
101790 1 مجتمع

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001275

فصل آموزش 

عالي
خراسان شمالي 554

45,574 0 7,570 5,783 13,683 18,538 0 1392 مركز آموزش عالي فيروزآباد 45574 1 مركز
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1803001276

فصل آموزش 

عالي
فارس 555

145,911 0 19,954 62,302 45,117 18,538 0 1392
دانشكده -  دانشگاه تهران 

فني كاسپين
145911 1 دانشكده

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001277

فصل آموزش 

عالي
تهران 556

42,924 0 7,343 5,609 13,369 16,603 0 1392
مركز - دانشگاه لرستان 

آموزش عالي نورآباد
42924 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001279

فصل آموزش 

عالي
لرستان 557

36,273 0 2,618 2,000 13,117 18,538 0 1392
آموزشكده - دانشگاه بيرجند 

كشاورزي سربيشه
36273 1 آموزشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001281

فصل آموزش 

عالي
خراسان  جنوبي 558

81,301 0 9,345 7,139 46,279 18,538 0 1392
دانشكده -  دانشگاه رازي 

فني اسالم آباد غرب
81301 1 آموزشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001282

فصل آموزش 

عالي
كرمانشاه 559

44,059 0 6,989 5,339 13,193 18,538 0 1392
- دانشگاه بوعلي سينا 

دانشكده صنايع غذايي بهار
44059 1 دانشكده

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1803001283

فصل آموزش 

عالي
همدان 560

24,060 0 5,452 4,165 8,273 6,170 0 1393
مركز - دانشگاه شيراز 

آموزش عالي آباده
24060 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001284

فصل آموزش 

عالي
فارس 561

67,322 0 11,803 9,017 30,786 15,716 0 1393 مركز آموزش عالي اقليد 67322 1 مركز
تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001285

فصل آموزش 

عالي
فارس 562

58,353 0 10,421 7,961 24,255 15,716 0 1393 مركز آموزش عالي الر 58353 1 مركز
تعميرات اساسي 

،تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001286

فصل آموزش 

عالي
فارس 563

43,238 0 7,786 5,948 13,789 15,715 0 1393 مركز آموزش عالي المرد 43238 1 مركز
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001287

فصل آموزش 

عالي
فارس 564
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

41,472 0 7,005 5,351 13,401 15,715 0 1393 مركز آموزش عالي ممسني 41472 1 مركز

تعميرات 

اساسي،تامين 

تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001289

فصل آموزش 

عالي
فارس 565

56,183 0 12,966 9,905 19,491 13,821 0 1393
دانشگاه تخصصي 

فناوري هاي نوين آمل
56183 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001290

فصل آموزش 

عالي
مازندران 566

106,073 0 27,980 18,465 41,048 18,580 0 1393
دانشگاه علم و فناوري 

(بهشهر)مازندران
106072 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001291

فصل آموزش 

عالي
مازندران 567

51,449 0 9,301 7,105 19,327 15,716 0 1393 دانشگاه علم و صنعت نور 51449 1 دانشگاه
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001292

فصل آموزش 

عالي
مازندران 568

42,633 0 7,606 5,811 13,500 15,716 0 1393
- دانشگاه خليج فارس 

دانشكده فني و مهندسي جم
42633 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001293

فصل آموزش 

عالي
بوشهر 569

42,356 0 7,484 5,717 13,439 15,716 0 1393
دانشكده - دانشگاه تبريز 

فني و مهندسي ميانه
42356 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001294

فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
570

18,530 0 3,986 3,045 5,329 6,170 0 1393
- دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

مجتمع آموزش عالي بافت
18530 1 مركز

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001295

فصل آموزش 

عالي
كرمان 571

41,085 0 6,921 5,287 13,161 15,716 0 1393
مركز - دانشگاه شهيد باهنر 

اموزش عالي كشاورزي 

بردسير

41085 1 مركز
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1803001296

فصل آموزش 

عالي
كرمان 572

50,167 0 8,331 6,364 19,756 15,716 0 1393 مجتمع آموزش عالي زرند 50168 1 مركز
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001297

فصل آموزش 

عالي
كرمان 573

38,092 0 6,941 5,303 10,132 15,716 0 1393
- دانشگاه صنعتي سهند 

آموزشكده فني ورزقان
38092 1 آموزشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001298

فصل آموزش 

عالي

آذربايجان  

شرقي
574

41,565 0 7,134 5,450 13,265 15,716 0 1393
-  دانشگاه بوعلي سينا 

آموزشكده فني كبودر آهنگ
41565 1 آموزشكده

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001300

فصل آموزش 

عالي
همدان 575

42,714 0 7,642 5,838 13,518 15,716 0 1393
-  دانشگاه بوعلي سينا 

دانشكده مديريت و 

حسابداري رزن

42714 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001301

فصل آموزش 

عالي
همدان 576

95,763 0 14,481 39,298 22,281 19,703 0 1393
دانشگاه سيد جمال الدين 

اسدآبادي

57457

38306

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات

محوطه سازي و 

تاسيسات زيربنايي

تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001302

فصل آموزش 

عالي
همدان 577

42,947 0 9,800 7,486 14,718 10,943 0 1393
مجتمع آموزش عالي فاطميه 

1(ويژه دختران)نهاوند
42947 1 دانشگاه

تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001303

فصل آموزش 

عالي
همدان 578
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

72,302 0 13,634 10,416 32,536 15,716 0 1393 مركز آموزش عالي شهرضا 72302 1 مركز
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001304

فصل آموزش 

عالي
اصفهان 579

200,084 59,000 40,000 30,000 64,455 6,629 1401 1391
دانشگاه تخصصي 

فناوري هاي نوين آمل
44.463 4500 مترمربع

تامين فضاهاي 

آموزشي و كمك 

آموزشي

احداث و تجهيز دانشكده دامپزشكي 

( درصد از ساير منابع50)
1803001305

فصل آموزش 

عالي
مازندران 580

40,341 0 7,817 5,972 14,006 12,546 0 1394
دانشگاه حكيم سبزواري ـ 

(س)پرديس حضرت زينب 
40341 1 دانشگاه

تعميرات اساسي ، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001308

فصل آموزش 

عالي
خراسان رضوي 581

39,733 0 7,047 5,383 14,757 12,546 0 1394
دانشكده - دانشگاه رازي 

كشاورزي سنقر
39733 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001309

فصل آموزش 

عالي
كرمانشاه 582

43,910 0 8,799 6,722 15,843 12,546 0 1394
دانشگاه سيستان و 

دانشكده صنعت - بلوچستان 

و معدن خاش

43910 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001310

فصل آموزش 

عالي

سيستان و 

بلوچستان
583

39,219 0 7,498 5,728 13,447 12,546 0 1394
دانشكده - دانشگاه گنبد 

علوم انساني آزاد شهر
39219 1 دانشكده

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001311

فصل آموزش 

عالي
گلستان 584

39,139 0 7,463 5,701 13,429 12,546 0 1394
دانشكده -  دانشگاه گلستان 

علي آباد كتول
39139 1 مجتمع

تعميرات اساسي، 

خريد تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي ، خريد تجهيزات و 

محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي
1803001312

فصل آموزش 

عالي
گلستان 585

22,772 0 3,380 3,380 5,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

مجتمع آموزش - زاهدان 

سالمت خاش

22772 1 مجتمع
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025389

فصل آموزش 

عالي

سيستان و 

بلوچستان
586

36,392 0 4,000 3,380 18,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده تغذيه و - سمنان 

علوم غذايي آرادان

36392 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025390

فصل آموزش 

عالي
سمنان 587

26,272 0 3,380 3,380 8,700 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده - سمنان 

پيراپزشكي سرخه

26272 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025391

فصل آموزش 

عالي
سمنان 588

28,772 0 3,380 3,380 11,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده مديريت و - سمنان 

اطالع رساني پزشكي آرادان

28772 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025392

فصل آموزش 

عالي
سمنان 589

22,772 0 3,380 3,380 5,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده بهداشت - سمنان 

دامغان

22772 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025393

فصل آموزش 

عالي
سمنان 590
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

22,771 0 3,380 3,380 5,200 10,811 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پرستاري - شهركرد 

بروجن

22771 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025394

فصل آموزش 

عالي

چهارمحال و 

بختياري
591

22,772 0 3,380 3,380 5,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پرستاري - خرم آباد 

پلدختر

22772 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025395

فصل آموزش 

عالي
لرستان 592

22,772 0 3,380 3,380 5,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده - بيرجند 

پيراپزشكي فردوس

22772 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025396

فصل آموزش 

عالي
خراسان  جنوبي 593

22,403 0 3,380 3,380 4,831 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده - ابن سينا همدان 

پيراپزشكي نهاوند

22403 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025397

فصل آموزش 

عالي
همدان 594

25,197 0 3,380 3,380 5,200 13,237 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پيراپزشكي - شيراز 

استهبان

25197 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025398

فصل آموزش 

عالي
فارس 595

22,772 0 3,380 3,380 5,200 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پيراپزشكي - شيراز 

ممسني

22772 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025399

فصل آموزش 

عالي
فارس 596

26,060 0 3,380 3,380 8,488 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پرستاري - شيراز 

آباده

26060 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025400

فصل آموزش 

عالي
فارس 597

22,765 0 3,380 3,380 5,193 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پرستاري - شيراز 

المرد

22765 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025401

فصل آموزش 

عالي
فارس 598

22,772 0 3,380 3,380 5,200 10,812 0 1392

دانشكده علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده بهداشت - الرستان 

اوز

22772 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025402

فصل آموزش 

عالي
فارس 599

36,056 0 3,380 3,380 18,484 10,812 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پيراپزشكي - اراك 

محالت

36056 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025403

فصل آموزش 

عالي
مركزي 600

29,563 0 3,380 3,760 4,300 18,123 0 1392

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي، درماني 

دانشكده پيراپزشكي - اراك 

شازند

29563 1 دانشكده
تعميرات اساسي، 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و تامين تجهيزات و 

ماشين آالت
1803025404

فصل آموزش 

عالي
مركزي 601
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

85,004 0 23,800 17,000 15,029 29,175 0 1382
پارك علم و فناوري خراسان 

رضوي
85004 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1804015008

فصل 

پژوهشهاي 

پايه اي

خراسان رضوي 602

24,443 0 7,000 5,000 12,443 0 0 1396
پارك علم وفن آوري 

كرمانشاه
24443 1 پارك

تعميرات اساسي و 

خريد تجهيزات و 

ماشين آالت و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805059001

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

كرمانشاه 603

18,391 0 5,600 4,000 8,791 0 0 1396 پارك علم و فناوري البرز 18391 1 پارك

تعميرات اساسي و 

خريد تجهيزات و 

ماشين آالت و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805059002

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

البرز 604

99,412 0 15,000 15,000 49,127 20,285 1400 1390 دانشگاه مراغه 49.706 2000 مترمربع
تامين فضاهاي 

پژوهشي و فناوري
احداث گلخانه تحقيقاتي و آموزشي 1805062003

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

آذربايجان  

شرقي
605

46,825 0 13,650 10,500 15,255 7,420 0 1393
پارك علم وفن آوري 

آذربايجان غربي
46825 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070001

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

آذربايجان غربي 606

38,564 0 8,400 6,000 13,784 10,380 0 1392 پارك علم و فناوري خوزستان 38564 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070002

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

خوزستان 607

41,699 0 9,800 7,000 15,404 9,495 0 1392 پارك علم و فناوري هرمزگان 41699 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070003

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

هرمزگان 608

36,109 0 8,400 6,000 11,469 10,240 0 1392
پارك علم و فناوري خراسان 

شمالي
36109 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070004

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

خراسان شمالي 609

43,811 0 9,800 7,000 16,489 10,522 0 1392 پارك علم و فناوري مازندران 43811 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070005

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

مازندران 610

35,724 0 7,700 5,500 11,806 10,718 0 1392
پارك علم و فناوري 

چهارمحال و بختياري
35724 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070006

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

چهارمحال و 

بختياري
611

32,308 0 7,000 5,000 11,005 9,303 0 1392 پارك علم و فناوري قم 32308 1 مركز
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070007

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

قم 612

36,898 0 9,600 6,000 11,994 9,304 0 1392
پارك علم و فناوري خراسان 

جنوبي
36898 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070008

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

خراسان  جنوبي 613

۳۴۳
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

38,298 0 9,800 7,000 16,723 4,775 0 1392
پارك علم و فناوري سيستان 

و بلوچستان
38298 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070009

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

سيستان و 

بلوچستان
614

32,554 0 7,700 5,500 10,431 8,923 0 1392 پارك علم و فناوري ايالم 32554 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070010

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

ايالم 615

52,709 0 8,000 12,000 21,989 10,720 0 1392 پارك علم و فناوري كردستان 52709 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070011

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

كردستان 616

416,685 70,000 120,000 35,000 76,338 115,347 1401 1370 پارك علم و فناوري فارس 17.362 24000 مترمربع
تامين فضاهاي 

پژوهشي و فن آوري
تامين فضاهاي پژوهشي و فن آوري 1805070012

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

فارس 617

57,820 0 9,800 7,000 14,784 26,236 0 1382 پارك علم و فناوري فارس 57820 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070015

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

فارس 618

39,088 0 8,000 5,000 11,371 14,717 0 1382 پارك علم و فناوري مركزي 39088 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070016

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

مركزي 619

47,785 0 7,000 5,000 11,499 24,286 0 1382 پارك علم و فناوري گيالن 47785 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070017

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

گيالن 620

37,214 0 7,000 5,000 8,124 17,090 0 1382 پارك علم و فناوري سمنان 37214 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070018

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

سمنان 621

99,305 0 19,200 12,000 41,520 26,585 0 1382 پارك علم و فناوري يزد 99305 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070019

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

يزد 622

83,416 0 21,000 15,000 11,513 35,903 0 1382
پارك علم و فناوري 

آذربايجان شرقي
83416 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070020

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

آذربايجان  

شرقي
623

361,431 23,400 106,600 10,000 115,860 105,571 1401 1387 پارك علم و فناوري همدان 36.143 10000 مترمربع
تامين فضاهاي 

پژوهشي وفنآوري
تامين فضاي پژوهشي و فناوري 1805070022

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

همدان 624

675,445 200,000 100,000 60,000 171,950 143,495 1403 1387
پارك علم و فناوري خليج 

(بوشهر)فارس 
67.545 10000 مترمربع

تامين فضاهاي 

پژوهشي وفنآوري
تامين فضاي پژوهشي و فناوري 1805070023

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

بوشهر 625

25,426 0 6,300 4,500 8,621 6,005 0 1390 پارك علم و فناوري كرمان 25426 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070028

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

كرمان 626

۳۴۴
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عنوان دستگاه هزینه واحد مقدار واحد

اهداف کمی 

طرح
عنوان طرح

شماره طبقه 

بندی
نام فصل استان ردیف

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یک: 4-2جدول 
مبالغ به ميليون ريال

166,661 0 50,000 20,000 52,970 43,691 1400 1391
پارك علم و فناوري خراسان 

شمالي
33.332 5000 مترمربع

تامين فضاهاي 

پژوهشي و فناوري
احداث و تجهيز پارك علم و فناوري 1805070029

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

خراسان شمالي 627

216,909 50,000 70,000 30,000 46,424 20,485 1401 1391 پارك علم و فناوري هرمزگان 43.382 5000 مترمربع
تامين فضاهاي 

پژوهشي و فناوري

احداث پارك علم و فناوري استان 

هرمزگان
1805070030

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

هرمزگان 628

191,708 0 65,000 20,000 45,270 61,438 1400 1391 پارك علم و فناوري لرستان 38.342 5000 مترمربع
تامين فضاهاي 

پژوهشي و فناوري
احداث پارك علم و فناوري لرستان 1805070031

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

لرستان 629

230,325 45,000 90,000 35,000 60,325 0 1401 1391
پارك علم و فناوري خراسان 

جنوبي
46.065 5000 مترمربع

تامين فضاهاي 

پژوهشي و فناوري

احداث پارك علم و فناوري خراسان 

جنوبي
1805070032

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

خراسان  جنوبي 630

34,726 0 7,000 5,000 12,745 9,981 0 1393 پارك علم و فناوري گلستان 34726 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070034

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

گلستان 631

64,037 0 30,000 15,000 11,619 7,418 0 1393 پارك علم و فن آوري قزوين 64037 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070035

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

قزوين 632

57,315 0 8,400 6,000 35,478 7,437 0 1393
پارك علم و فناوري خليج 

(بوشهر)فارس 
57315 1 پارك

تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070036

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

بوشهر 633

37,925 0 9,600 6,000 13,953 8,372 0 1393 پارك علم و فناوري لرستان 37925 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070037

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

لرستان 634

52,141 0 9,600 6,000 27,103 9,438 0 1393 پارك علم و فناوري همدان 52141 1 پارك
تعميرات اساسي و 

تامين تجهيزات و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070038

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

همدان 635

189,142 0 60,000 40,000 89,142 0 1400 1387
پارك علم وفن آوري 

آذربايجان غربي
18.914 10000 مترمربع

تأمين فضاهاي 

پژوهشي و فناوري

احداث پارك علم و فناوري آذربايجان 

غربي
1805070041

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

آذربايجان غربي 636

21,206 0 7,000 5,000 9,206 0 0 1396 پارك علم و فناوري اردبيل 21206 1 پارك

تعميرات اساسي و 

خريد تجهيزات و 

ماشين آالت و 

محوطه سازي

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 

ماشين آالت
1805070042

فصل 

پژوهشهاي 

توسعه اي

اردبيل 637

72,175 0 3,600 3,000 32,854 32,721 1400 1391 سازمان بهزيستي كشور 24058.3 3 مركز احداث ساختمان
احداث سه مركز نگهداري كودكان بي 

سرپرست در كرمانشاه
1904004001 فصل توانبخشي كرمانشاه 638

123,184 50,000 12,000 10,000 8,880 42,304 1401 1391 سازمان بهزيستي كشور 30.796 4000 مترمربع
ايجاد فضاي 

توانبخشي و اردوگاه

تكميل مركز جامع توانبخشي و 

اردوگاه هاي فرهنگي و تربيتي قم
1904004004 فصل توانبخشي قم 639

1,203,920,236 914,967,496 48,438,995 36,309,195 68,155,566 136,048,984 جمع کل

۳۴۵
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10020130101003014002110201500911020150141102015015120100400212010050041201005012120100900112010090041201012005کد طرح

عنوان طرح

اجراي طرح جامع 

کنترل و کاهش 

آسيب هاي اجتماعي

تامين و تكميل 

ساختمان هاي مورد 

نياز سازمان امور 

مالياتي کشور

احداث ستادهاي 

استان و شهرستان

احداث پاسگاه هاي 

انتظامي
 کالنتري280احداث 

احداث و تجهيز 

 واحد پزشكي 125

قانوني

مطالعه و احداث 

 ندامتگاه59

مطالعه واحداث 

بازداشتگاههاي 

موقت

 162احداث و خريد 

ساختمان ثبت 

اسناد و امالك کشور

خريد و احداث 

وتوسعه 

ساختمانهاي ثبت 

اسناد وامالك

 36احداث و تجهيز 

مجتمع قضايي

14002,700,000820,000500,000295,955900,000900,0002,300,000800,000600,000740,000900,000برآورد 

00000000000مرکزي

00000000000گيالن

00000000000مازندران

00000000000آذربايجان شرقي

00000000000آذربايجان غربي

00000000000کرمانشاه

00000000000خوزستان

00000000000فارس

00000000000کرمان

00000000000خراسان رضوي

00000000000اصفهان

00000000000هرمزگان

00000000000سيستان و بلوچستان

00000000000کردستان

00000000000همدان

00000000000لرستان

00000000000ايالم

00000000000زنجان

00000000000چهارمحال بختياري

00000000000کهگلويه و بويراحمد

00000000000سمنان

00000000000يزد

00000000000بوشهر

00000000000تهران

00000000000اردبيل

00000000000قم

00000000000قزوين

00000000000گلستان

00000000000خراسان شمالي

00000000000خراسان جنوبي

00000000000البرز

2,700,000820,000500,000295,955900,000900,0002,300,000800,000600,000740,000900,000اعتبار متمرکز

مبالغ به میلیون ریالبرش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

12010120081303005001130301612913030161381303016223130301622413030180021303018003130301800513040120131304012022

خريد ، احداث و 

 256تجهيز 

دادگاه عمومي

بهسازي و نوسازي 

ايستگاه ها و مراکز 

هواشناسي

احداث راههاي 

کويري

ايمن سازي و 

نگهداري راههاي 

شرياني کشور

حذف و اصالح نقاط 

حادثه خيز در راههاي 

شرياني کشور با اولويت 

مسيرهاي پرتردد

روکش آسفالت و ايمن 

سازي راه هاي اصلي و 

فرعي غيرشرياني

احداث بنادر 

صيادي

بهسازي بنادر 

صيادي

ساماندهي بنادر 

صيادي

ايجاد زير بناهاي 

الزم در معادن 

بزرگ و مناطق 

معدني

کمك به تكميل و ايجاد 

تصفيه خانه هاي 

فاضالب شهرکهاي 

صنعتي

1,000,000350,000550,0003,330,0003,000,0001,200,000400,000360,000350,000157,000750,000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

1,000,000350,000550,0003,330,0003,000,0001,200,000400,000360,000350,000157,000750,000

مبالغ به میلیون ریالبرش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

1306001003130600101013060010121306002005130600300113060090011306009003130601000213060110071306012001

آبخيزداري در حوزه 

حاشيه کوير مرکزي

اجراي عمليات 

آبخيزداري در حوزه 

آبخيز سدهاي کشور

مطالعه و اجراي 

عمليات آبخيزداري 

وآبخوان داري در 

حوزه هاي آبخيز فاقد 

سد و مرزي کشور

صيانت از جنگل 

هاي زاگرس، جنوب 

و مناطق مرکزي 

کشور

حفاظت، پايش و 

کمك به احياء 

مراتع کشور

تامين و انتقال آب 

براي توسعه باغات 

در اراضي شيب دار

کمكهاي فني و اعتباري براي 

اصالح و توسعه باغات به 

روش هاي نوين و باغات انگور 

به روش داربستي و اصالح و 

سرشاخه کاري باغات گردو

کمكهاي فني و 

اعتباري براي 

افزايش توليدات 

دام و طيور

کمك هاي فني و اعتباري 

براي افزايش توليد 

محصوالت زراعي گلخانه اي، 

کودهاي زيستي و اجراي 

کشاورزي حفاظتي

اجراي عمليات 

آب و خاك در 

عرصه تشكل 

هاي کشاورزي

85,000850,000720,000900,000120,000353,000500,000200,000760,000210,000

00000016,1306,45024,5160

00620,00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5150

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1306,45024,5160

00000016,1006,50024,5210

85,000850,000100,000900,000120,000353,000000210,000

مبالغ به میلیون ریال برش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 

۳۴۹



کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

13060120041306012007130601200813060120091306012031130602900113060310011306031002130603200113060330021306068002

تجهيز و نوسازي 

اراضي زير سدهاي 

مخزني، بندهاي 

انحرافي مستقل و 

شاليزاري

کمكهاي فني و 

اعتباري بازسازي و 

نوسازي قنوات

کمكهاي فني و 

اعتباري براي 

توسعه روش هاي 

نوين آبياري و کم 

فشار

احيا و توسعه 

کشاورزي

ساختمان 

شبكه هاي آبياري و 

زهكشي اراضي 

کشاورزي

حدنگاري 

و پايش  (کاداستر)

اراضي کشاورزي

توسعه و تجهيز 

قرنطينه نباتي 

کشور

مبارزه تلفيقي عليه 

آفات نباتي و تجهيز 

امكانات مبارزه با آفات 

عمومي و همگاني

مطالعه و طراحي و 

اجراي زيرساخت 

شهرکهاي کشاورزي

تهيه و اجراي 

طرح هاي جامع 

مقابله با بيابانزايي

مطالعات جامع و 

عمليات اجرائي 

ساماندهي عشاير

1,320,0002,100,0004,700,000180,0006,300,000525,000170,000250,000520,0001,180,000625,000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,4830000

0000005,5100000

1,320,0002,100,0004,700,000180,0006,300,000525,0000250,000520,0001,180,000625,000

مبالغ به میلیون ریالبرش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

13060780011307002080130700500613070050211404001002150200100215020010031502002015150200201615020170011502017002

احداث و تجهيز 

آزمايشگاههاي 

منطقه اي و مراکز 

مرجع دامپزشكي

آبرساني به 

شهرهاي داراي 

تنش آبي و ارتقاي 

کيفي آب شرب

مطالعه و اجراي 

ساماندهي ، تعيين 

حد بستر و حريم 

رودخانه ها در حوضه 

هاي آبريز کشور

ساماندهي 

رودخانه هاي مرزي 

کشور

حفاظت، پايش و 

احياء تاالبها و 

رودخانه هاي در 

معرض خطر

تجهيز وساماندهي 

آتش نشاني 

وخدمات ايمني 

ونجات

کمك به تجهيز و 

ساماندهي 

پسماندهاي استان 

هاي ساحلي

کمك به توسعه و 

نوسازي ناوگان 

حمل و نقل عمومي

تامين و تهيه 

تجهيزات و واگن 

قطار شهري و حومه

تهيه و اجراي طرح 

هاي هادي و مطالعه 

منظومه هاي 

روستايي

بهسازي بافت با 

ارزش روستايي

220,0002,240,0002,800,000600,0001,000,000355,1003,052,4603,500,000459,81912,240,0001,250,000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

220,0002,240,0002,800,000600,0001,000,000355,1003,052,4603,500,000459,81912,240,0001,250,000

مبالغ به میلیون ریال برش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

15020170031502017005150201700615020220011502022003150202200415030020081503003006170200401617020040171702004018

طرح جامع 

بهسازي مسكن 

روستايي

ساماندهي و بهسازي 

بافت هاي ناکارآمد شهري 

و روستايي محدوده و 

حريم شهري بافت هاي 

فرسوده در معرض خطر

% 30ايمن سازي 

روستاهاي در معرض 

موضوع )خطر حوادث

ماده  (الف)بند  (8)جزء 

قانون برنامه ششم  (27)

(توسعه

مطالعات و 

ساماندهي 

سكونت گاههاي 

غير رسمي

مطالعه و کمك 

به بهسازي و 

نوسازي بافت 

فرسوده شهري

تهيه طرح هاي 

جامع شهري

ايجاد تاسيسات 

فاضالب 

روستاهاي داراي 

اولويت

آبرساني به تك 

روستاها و تكميل 

مجتمع هاي 

آبرساني اولويت 

دار روستايي

احداث فضاهاي 

ورزشي در سطح 

1(استانها)کشور 

احداث فضاهاي ورزشي 

در سطح کشور با 

اولويت شهرستان هاي 

کمتر برخوردار از 

متوسط کشور

احداث و تجهيز 

زمينهاي ورزشي 

روستائي

801,0001,249,4001,822,100608,8611,050,000517,0001,750,0009,600,0002,446,700870,000400,000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

801,0001,249,4001,822,100608,8611,050,000517,0001,750,0009,600,0002,446,700870,000400,000

مبالغ به میلیون ریالبرش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

170200402317020040311703059016170305902317030590241703059031170305903417040020021704002005170400200817040020131704007002

تكميل پروژه هاي 

نيمه تمام ورزشي 

در سطح کشور

مطالعه واحداث 

ورزشگاههاي خرم آباد، 

اليگودرز، بروجرد، 

شهرکرد، اردبيل، بناب و 

گنبدکاووس

احداث مجتمع 

هاي فرهنگي و 

هنري

احداث، تكميل و 

تجهيز مراکز 

فرهنگي و هنري

تكميل، تعمير و 

تجهيزات فني و 

فرهنگي و هنري 

کشور

روزآمد سازي و 

تجهيز کتابخانه 

هاي عمومي

مطالعه واحداث 

 مجتمع 15

فرهنگي هنري در 

مراکز استانها

حفاظت و آماده 

سازي و مرمت 

آثار ثبت شده 

کشور در فهرست 

جهاني

حفاظت، آماده 

سازي و مرمت 

پايگاه هاي 

حفاظتي و 

پژوهشي

ساماندهي و 

تعمير بناهاي مهم 

تاريخي و مساجد 

جامع تاريخي

ساماندهي و 

مرمت محوطه ها 

و باغهاي تاريخي 

، بقاع متبرکه و 

آرامگاههاي مفاخر

احداث موزه دفاع 

مقدس در استان 

هايي که فاقد اين 

موزه هستند

850,000338,976188,200240,000640,000349,2501,420,000710,400730,000500,000100,000385,500

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

850,000338,976188,200240,000640,000349,2501,420,000710,400730,000500,000100,000385,500

مبالغ به میلیون ریال برش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

17040080041704008006170500700917050070101706002006180102700218010270031801027006180102700718020160011802018017

احداث، تكميل، 

تجهيز و مرمت موزه 

ها و کاخ موزه ها

ايجاد موزه هاي 

منطقه اي کشور

بهبود و تكميل 

پوشش شبكه هاي 

ام .تلويزيوني و اف

راديويي موجود

تبديل فن آوري 

موجود به فن آوري 

آنالوگ به )پيشرفته 

(ديجيتال

مطالعه،شناسايي 

،امكان سنجي و ايجاد 

زيرساختهاي مورد نياز 

قطب ها و محورهاي 

گردشگري

تامين و تعمير 

سيستم هاي گرمايشي و 

سرمايشي و تجهيزات 

آموزش و کمك آموزشي 

مدارس و هنرستان ها

تخريب و باز 

سازي مدارس غير 

استاندارد و مقاوم 

سازي مدارس 

بدون استحكام

تكميل فضاهاي 

آموزشي نيمه تمام 

که پنجاه درصد آن 

توسط خيرين 

تامين شده باشد

کمك به تامين 

تجهيزات کالسي 

مدارس و آموزش 

مجازي در مناطق 

محروم

احداث و تجهيز 

مراکز دانشگاه 

فرهنگيان

احداث 

خوابگاههاي 

آموزشكده هاي 

فني و حرفه اي

500,000570,000600,000480,000380,0001,000,0005,300,00023,500,0003,000,000500,000111,860

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

500,000570,000600,000480,000380,0001,000,0005,300,00023,500,0003,000,000500,000111,860

مبالغ به میلیون ریالبرش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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کد طرح

عنوان طرح

1400برآورد 

مرکزي

گيالن

مازندران

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

کرمانشاه

خوزستان

فارس

کرمان

خراسان رضوي

اصفهان

هرمزگان

سيستان و بلوچستان

کردستان

همدان

لرستان

ايالم

زنجان

چهارمحال بختياري

کهگلويه و بويراحمد

سمنان

يزد

بوشهر

تهران

اردبيل

قم

قزوين

گلستان

خراسان شمالي

خراسان جنوبي

البرز

اعتبار متمرکز

18020180181802018020180205800118020740011802075001190300800119030460011903046004

احداث فضاهاي 

آموزشي آموزشكده 

هاي فني

احداث، توسعه و تجهيز 

آموزشكده هاي فني و حرفه اي 

 3000و تكميل ظريف کاري 

مترمربع آموزشكده هاي فني 

کشاورزي خيرساز حبيب آباد

تعميرات ساختمان و 

تجهيز مراکز تربيت 

معلم

تعميرات ساختمانها و 

تامين ماشين آالت و 

تجهيزات مراکز 

آموزشي

تجهيز هنرستانهاي 

سراسر کشور

مراکز فرهنگي 

ورزشي و توانبخشي

احداث و تجهيز 

مجموعه هاي ورزشي، 

فرهنگي و رفاهي 

کارگران

ايجاد، توسعه، تعمير، 

نگهداري، تكميل و 

تجهيز اماکن ورزشي، 

فرهنگي و تفريحي

248,000236,1001,000,0001,400,000600,000240,000195,000300,000140,916,681

0000000052,579

00000000672,579

0000000052,579

0000000052,578

0000000052,579

00000010,00020,00082,579

00000010,00010,00072,579

00000020,00030,000102,579

00000020,00010,00082,579

0000000052,579

000000020,00072,579

00000010,00010,00072,579

00000010,00020,00082,579

00000010,00020,00082,579

00000010,00010,00072,579

00000010,00010,00072,579

00000010,00010,00072,579

000000020,00072,579

0000005,00020,00077,579

0000005,00010,00067,579

0000005,00010,00067,579

0000005,00010,00067,579

00000010,00010,00072,579

00000010,00020,00082,579

0000005,00010,00067,579

0000000052,579

00000005,00057,579

00000010,000062,579

00000010,00010,00072,579

0000000052,579

00000010,0005,00067,631

248,000236,1001,000,0001,400,000600,000240,00000138,171,681

مبالغ به میلیون ریالبرش استانی اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی: 4-3جدول 
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و  یبرنامه مشارکت عموم یاستان یهاطرح و پروژه

 یخصوص

 

 
 

۳۵۶



 



1400
پیش بینی 

سال های بعد

8,146,5001,307,7501,135,900

1

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ط401
کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي گردشگري استان مرکزي
کاروانسراي کهک

مرمت و احياء و 

بهره برداري
100,00030,0000گردشگري30کهکدليجان1604مترمربع

2

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ط401
کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي گردشگري استان مرکزي
کاروانسراي خشکرود

مرمت و احياء و 

بهره برداري
150,00020,00025,000گردشگري10خشکرودزرنديه10000مترمربع

3

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ط401
کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي گردشگري استان مرکزي
کمپ گردشگري بالغ حک

مرمت و احياء و 

بهره برداري
240,00032,00040,000گردشگري20شازندشازند20000مترمربع

4
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ط301

کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي فني حرفه اي استان مرکزي

تکميل مرکز آموزش فني وحرفه اي 

دومنظوره شهرستان خنداب

تکميل مراکز 

آموزشي فني و 

حرفه اي

45,00013,5000اموزشي50خندابخنداب1050متر مربع

5
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ط301

کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي فني حرفه اي استان مرکزي

تکميل مرکز آموزش فني وحرفه اي 

دومنظوره شهرستان زرنديه

تکميل مراکز 

آموزشي فني و 

حرفه اي

125,00037,5000اموزشي5مامونيهزرنديه1500متر مربع

6
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ط301

کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي فني حرفه اي استان مرکزي

تکميل کارگاه صنايع غذايي و 

کشاورزي مرکز آموزش فني و حرفه 

اي استان

تکميل مراکز 

آموزشي فني و 

حرفه اي

67,00020,0000اموزشي27اراکاراک1000متر مربع

7
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ط301

کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي فني حرفه اي استان مرکزي

تکميل مرکز آموزش فني و حرفه اي 

دومنظوره شهرستان کميجان

تکميل مراکز 

آموزشي فني و 

حرفه اي

27,5008,2500اموزشي40کميجانکميجان550متر مربع

1702004ط603دانشگاه اراک8
کمک هاي فني و اعتباري پروژه 

هاي ورزشي دانشگاه اراک

 3احداث و تجهيز سالن ورزشي شماره 

داشگاه اراک

تامين فضاي 

-کمک آموزشي 

 ورزشي

64,0009,5009,500ورزشي45اراکاراک1500مترمربع

9
شرکت آب و 

فاضالب استان
1307003ط401

کمکهاي فني و اعتباري پروژه 

هاي تامين آب

احداث فاز دوم تصفيه خانه آب شرب 

شهرساوه

 تصفيه آب 

شرب
ساوه550ليتر بر ثانيه

سد 

الغديرساوه
500,000100,00050,000تصفيه خانه10

10
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002ط701

کمک هاي فني و اعتباري ايجاد 

تاسيسات فاضالب
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر زاويه

استفاده مجدد 

از پساب 

فاضالب با 

کاربري صنعتي

متر مکعب 

پساب 

فاضالب 

روزانه

5زاويهزرنديه1137
جمع آوري 

فاضالب
700,000100,000110,000

جمع کل

استان مرکزی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۵۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان مرکزی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

11
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002ط701

کمک هاي فني و اعتباري ايجاد 

تاسيسات فاضالب
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مامونيه

استفاده مجدد 

از پساب 

فاضالب با 

کاربري صنعتي

متر مکعب 

پساب 

فاضالب 

روزانه

5مأمونيهزرنديه5232
جمع آوري 

فاضالب
2,400,000300,000420,000

12
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002ط701

کمک هاي فني و اعتباري ايجاد 

تاسيسات فاضالب
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مهاجران

استفاده مجدد 

از پساب 

فاضالب با 

کاربري صنعتي

متر مکعب 

پساب 

فاضالب 

روزانه

10مهاجرانشازند4300
جمع آوري 

فاضالب
1,350,000200,000205,000

13
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306012ط501

کمکهاي فني و اعتباري براي 

اجراي عمليات آب و خاک

کمکهاي فني و اعتباري براي اجراي 

عمليات آب و خاک

توسعه زير 

ساخت هاي 

بخش کشاورزي

200,00030,00030,000کشاورزي5-سطح استان2000هکتار

14
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1304012ط501

کمکهاي فني و اعتباري تامين 

زيرساخت هاي صنايع تبديلي و 

تکميلي بخش کشاورزي

کمکهاي فني و اعتباري تامين 

زيرساخت هاي صنايع تبديلي و 

تکميلي بخش کشاورزي

توسعه زير 

ساخت هاي 

بخش کشاورزي

360,00050,00058,000صنعتي5-سطح استان12واحد

15
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306007ط201

کمکهاي فني و اعتباري ترويج 

،آموزش و ارتقاءمهارت 

توليدکنندگان و بهره برداران 

بخش کشاورزي

کمکهاي فني و اعتباري ترويج ،آموزش 

و ارتقاءمهارت توليدکنندگان و بهره 

برداران بخش کشاورزي

آموزش و ارتقاء 

مهارت
350,00050,00055,000کشاورزي10-سطح استان700بهره بردار

16
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1305044ط401

کمک هاي فني و اعتباري ايجاد و 

ارتقاي زيرساخت هاي بازار 

محصوالت کشاورزي

کمک هاي فني و اعتباري ايجاد 

سردخانه محصوالت کشاورزي

توسعه زير 

ساخت هاي 

بخش کشاورزي

500,000100,00050,000کشاورزي5اراکاراک5000تن

17
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306007ط201

کمکهاي فني و اعتباري ترويج 

،آموزش و ارتقاءمهارت 

توليدکنندگان و بهره برداران 

بخش کشاورزي

کمکهاي فني اعتباري جهت ارائه 

خدمات کسب و کار به کشاورزان و 

شرکتهاي کوچک

آموزش و ارتقاء 

مهارت
250,00030,00045,000کشاورزي5-سطح استان350بهره بردار

18

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1702004ط601
کمک هاي فني و اعتباري تکميل 

فضاهاي ورزشي سرپوشيده

احداث استخر شنا آموزشي در 

مجموعه امام خميني اراک

تکميل فضاهاي 

ورزشي  

سرپوشيده

150,00045,0000ورزشي10اراکاراک1613مترمربع

19

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1702004ط601
کمک هاي فني و اعتباري تکميل 

فضاهاي ورزشي سرپوشيده

احداث استخر شنا آموزشي در شبانه 

روزي حضرت ابوالفضل خنداب

تکميل فضاهاي 

ورزشي  

سرپوشيده

60,00018,0000ورزشي80خندابخنداب1630مترمربع

۳۵۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان مرکزی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

20

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1702004ط601
کمک هاي فني و اعتباري تکميل 

فضاهاي ورزشي سرپوشيده

احداث استخر شنا آموزشي در شهرک 

 ساوه2فجر فاز 

تکميل فضاهاي 

ورزشي  

سرپوشيده

120,00036,0000ورزشي25ساوهساوه1613مترمربع

21

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1702004ط601
کمک هاي فني و اعتباري تکميل 

فضاهاي ورزشي سرپوشيده
احداث استخر شنا آموزشي در محالت

تکميل فضاهاي 

ورزشي  

سرپوشيده

100,00030,0000ورزشي35محالتمحالت1630مترمربع

22

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

1306001ط601

کمک هاي فني و اعتباري طرح 

هاي آبخيز داري و پيشگيري و 

مهار سيل در استان مرکزي

آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل در 

 درصد حوزه هاي آبخيز استان 20

مرکزي

آبخيزداري ، 

پيشگيري ومهار 

سيل

شازند1000هکتار
سطح 

شهرستان
10

منايع 

طبيعي و 

آبخيزداري

60,00010,0008,000

23

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

1306003ط301

کمک هاي فني و اعتباري طرح 

هاي اصالح و احياي مراتع  استان 

مرکزي

اصالح و احياي مراتع شهرستان شازند
اصالح واحياي 

مراتع
شازند1000هکتار

سطح 

شهرستان
10

منايع 

طبيعي و 

آبخيزداري

48,0008,0006,400

24

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

1306033ط266

مديريت مشارکتي و توسعه 

عمليات احيايي منابع طبيعي در 

 (ترسيب کربن)مناطق بياباني 

محالت

مديريت مشارکتي و توسعه عمليات 

احيايي منابع طبيعي در مناطق بياباني 

محالت (ترسيب کربن )

حفاظت واحياي 

منابع طبيعي
180,00030,00024,000آبخيزداري30گل چشمهمحالت12000هکتار

۳۵۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,028,000339,308219,250

25
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ101

تکميل چهار سالن فرهنگي در 

استان گيالن

تکميل سالن مجتمع فرهنگي سردار 

جنگل رشت

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

31,0009,3000فرهنگي67رشترشت600متر مربع

26
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ117

احداث، تکميل و تجهيز مراکز 

فرهنگي ارشاد اسالمي
بازسازي خانه آوانسيان رشت

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

15,0004,5000گردشگري32رشترشت250متر مربع

27
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ141

احداث يک مرکز فرهنگي 

روستايي در سراوان رشت

احداث مجتمع فرهنگي و هنري 

سراوان رشت

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

24,0007,2000فرهنگي65رشترشت550متر مربع

28
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ135

احداث و تکميل و تجهيز کتابخانه 

هاي عمومي استان گيالن

احداث و تجهيز سالن اجتماعات 

مجتمع فرهنگي و هنري آستارا

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

42,00012,6000فرهنگي78آستاراآستارا3160متر مربع

29
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ117

احداث، تکميل و تجهيز مراکز 

فرهنگي ارشاد اسالمي

احداث مجتمع فرهنگي و هنري 

الهيجان

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

220,00046,0000فرهنگي41الهيجانالهيجان6000متر مربع

30
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ181

ايجاد مراکز فرهنگي هنري در 

استان گيالن
احداث مجتمع فرهنگي و هنري اتاقور

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

26,0007,8000فرهنگي40اتاقورلنگرود800متر مربع

31
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022گ108

احداث مجتمع فرهنگي و هنري 

در شهرستانهاي گيالن

احداث مجتمع فرهنگي هنري چاف و 

چمخاله

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

لنگرود1200متر مربع
چاف و 

چمخاله
80,00024,0000فرهنگي0

32
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005گ009

احداث يک مرکز آموزش هتلداري 

در استان

احداث مرکز آموزش هتلداري فني و 

حرفه اي انزلي

توسعه فضاهاي 

آموزشي فني و 

حرفه اي

75,00011,25011,250اموزشي5انزليانزلي200نفر در سال

33
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005گ008

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي در شهرستانهاي استان
احداث مرکز فني و حرفه اي شفت

توسعه فضاهاي 

آموزشي فني و 

حرفه اي

33,0009,9000اموزشي65شفتشفت300نفر در سال

34
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005گ008

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي در شهرستانهاي استان
احداث مرکز فني و حرفه اي سياهکل

توسعه فضاهاي 

آموزشي فني و 

حرفه اي

45,00013,5000اموزشي10سياهکلسياهکل300نفر در سال

35
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1706002گ191

توسعه مرکز کشاورزي و بوم گردي به 

منظور آموزش گردشگري روستايي 

استان گيالن

توسعه مرکز کشاورزي و بوم گردي به 

منظور آموزش گردشگري روستايي 

استان

توسعه فضاهاي 

آموزشي فني و 

حرفه اي

50,00015,0000اموزشي60رشترشت100نفر در سال

1904003گ 008اداره کل بهزيستي36
بهسازي و نوسازي فضاهاي 

توانبخشي در سطح شهرستانها

احداث سالن ورزشي سرپوشيده 

چندمنظوره معلولين بهزيستي آستانه 

اشرفيه

توسعه فضاهاي 

توانبخشي
2000مترمربع

آستانه 

اشرفيه

آستانه 

اشرفيه
100,00010,00020,000ورزشي0

جمع کل

استان گیالن

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۶۰



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان گیالن

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

1903019گ111اداره کل بهزيستي37
توسعه و تکميل مراکز حمايتي 

شهرستان صومعه سرا

تکميل مجتمع حمايتي بهزيستي 

شهرستان صومعه سرا

توسعه فضاهاي 

توانبخشي
15صومعه سراصومعه سرا1500مترمربع

خدمات 

بهزيستي
40,0009,7586,000

1903019گ006اداره کل بهزيستي38
احداث و توسعه مراکز حمايتي 

بهزيستي در سطح استان

احداث اردوگاه فرهنگي ورزشي 

بهزيستي الهيجان

توسعه فضاهاي 

توانبخشي
500,00030,000100,000فرهنگي0الهيجانالهيجان10000مترمربع

39

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002گ125
اجراي زير ساختهاي گردشگري در 

شهرستانها
احداث سرويس بهداشتي شهر جيرنده

تجهيز امکانات 

و زيربناهاي 

گردشگري

10,0003,0000گردشگري50جيرندهرودبار100مترمربع

40

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002گ092
احداث سرويسهاي بهداشتي بين 

راهي استان و شهرستان ها

اجراي نمازخانه و سرويس بهداشتي 

بين راهي تالش

تجهيز امکانات 

و زيربناهاي 

گردشگري

10,0002,0000گردشگري70چوبرتالش210مترمربع

41

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002گ106
اجراي سرويسهاي بهداشتي بين 

 شهرستان2راهي در 

احداث سرويس بهداشتي بين راهي در 

اتاقور

توسعه فضاهاي 

بهداشتي
10,0002,0000گردشگري80اتاقورلنگرود40مترمربع

42

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002گ399
اجراي زيرساختها و ساماندهي 

طرحهاي گردشگري در شهرستانها

احداث نمازخانه و سرويس بهداشتي 

روستاي صيادلر آستارا

توسعه فضاهاي 

بهداشتي
10,0002,0000گردشگري90صيادلرآستارا300مترمربع

43
اداره کل آموزش و 

پرورش
30202 گ170

تکميل سالن چندمنظوره دانش 

آموزي رشت
 سالن چندمنظوره دانش آموزي رشت

سالن چند 

منظوره
500,00068,00072,000ورزشي65رشترشت12000متر مربع

44

 اداره کل حوزه 

هنري و سازمان 

تبليغات اسالمي

1703022گ197
تکميل مجتمع سينمايي حوزه 

هنري

تکميل مجتمع سينمايي  متعلق به 

حوزه هنري

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

80,00024,0000فرهنگي65سياهکلسياهکل1070متر مربع

45
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004گ147

احداث و تکميل اماکن و فضاهاي 

ورزشي استان گيالن
تکميل سالن ورزشي ماکلوان فومن

توسعه فضاهاي 

ورزشي
28,0008,4000ورزشي20فومنفومن1152متر مربع

46
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004گ508

احداث و توسعه اماکن ورزشي 

استان گيالن

تکميل سالنهاي ورزشي دهستان چهار 

فريضه انزلي

توسعه فضاهاي 

ورزشي
17,0005,1000ورزشي30انزليانزلي1152متر مربع

47
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث سالن ورزشي رودپيش فومناحداث سالنهاي ورزشي در استان1702004گ045

توسعه فضاهاي 

ورزشي
42,0008,0004,000ورزشي15فومنفومن1336متر مربع

48
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004گ153

ايجاد اماکن ورزشي در 

شهرستانهاي استان
احداث سالن ورزشي خالکياسر لنگرود

توسعه فضاهاي 

ورزشي
40,0006,0006,000ورزشي15لنگرودلنگرود1000متر مربع

۳۶۱



1400
پیش بینی 

سال های بعد

1,354,500406,3500

49
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م105

احداث و توسعه مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

احداث  مجتمع فرهنگي و  هنري 

رامسر

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

60,00018,0000فرهنگي40رامسررامسـر1500مترمربع

50
سازمان بسيج 

سازندگي
1702004م307

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي علمدار

احداث فضاي 

ورزشي 

سرپوشيده

20,0006,0000ورزشي30علمداربابل1450مترمربع

51
سازمان بسيج 

سازندگي
1702004م307

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي اميرکال

احداث فضاي 

ورزشي 

سرپوشيده

25,0007,5000ورزشي25اميرکالبابل1200مترمربع

52
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي گتاب

احداث فضاي 

ورزشي 

سرپوشيده

30,0009,0000ورزشي60گتاببابل1152مترمربع

53
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي زرگرمحله

احداث فضاي 

ورزشي 

سرپوشيده

15,0004,5000ورزشي70زرگرمحلهبابل1200مترمربع

54
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م105

احداث و توسعه مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

احداث  مجتمع فرهنگي و  هنري 

مياندرود

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

40,00012,0000فرهنگي55مياندورودمياندورود1250مترمربع

55
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م105

احداث و توسعه مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

احداث  مجتمع فرهنگي و  هنري 

فريدونکنار

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

60,00018,0000فرهنگي40فريدونکنارفريدونکنار1700مترمربع

56
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي پاسند

تکميل سالن 

ورزشي
9,0002,7000ورزشي85پاسندبهشهر1200متر مربع

57
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702007م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي گرجي محله

تکميل سالن 

ورزشي
بهشهر1000متر مربع

گرجي 

محله
4,0001,2000ورزشي85

58
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن ورزشي گويتر

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

4,0001,2000ورزشي90چالوسچالوس1000مترمربع

جمع کل

استان مازندران

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان مازندران

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

59
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث سالن ورزشي لرگان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
10,0003,0000ورزشي75لرگاننوشهر1000متر

60
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702005م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث سالن ورزشي علي آباد مير

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
7,5002,2500ورزشي90علي آبادنوشهر1000متر

61
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 سرپوشيده 
احداث، تکميل سالن ورزشي سلمانشهر

فضاي ورزشي 

سرپوشيده
10,0003,0000ورزشي75عباس آبادعباس آباد1000متر مربع

62
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م 300

احداث و توسعه فضاي ورزشي 

سرپوشيده
15,0004,5000ورزشي70بلدهنور1000مترمربعاحداثيتکميل سالن ورزشي بلده

63
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
سالن ورزشي کياپي

احداث فضاي 

ورزشي 

سرپوشيده

20,0006,0000ورزشي70کياپيمياندورود1100مترمربع

64
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث مجموعه ورزشي طبقاتي رزمي

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

250,00075,0000ورزشي30منطقه ايتنکابن3500مترمربع

65
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

کمک به تکميل سالن ورزشي 

شاقوزکتي

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

10,0003,0000ورزشي65روستاييتنکابن1000مترمربع

66
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

احداث و بازسازي سالن ورزشي 

سليمان آباد تنکابن

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

15,0004,5000ورزشي100منطقه ايتنکابن1200مترمربع

67
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
راه اندازي سايت قايقراني

توسعه فضاي 

ورزشي
7,0002,1000ورزشي100بابلسربابلسر1000مترمربع

68
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702006م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل سالن بوکس

توسعه فضاي 

ورزشي
15,0004,5000ورزشي70بابلسربابلسر700مترمربع

69
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث و توسعه فضاهاي سرپوشيده1702004م300

تکميل خوابگاه سالن ورزشي حاجي 

زاده

احداث و توسعه 

فضاهاي 

سرپوشيده

25,0007,5000ورزشي55جويبارجويبار700مترمربع

۳۶۳



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان مازندران

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

70
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث، تکميل سالن ورزشي خاريک

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

25,0007,5000ورزشي55روستاييساري1000مترمربع

71
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث، تکميل سالن ورزشي آکند

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

24,0007,2000ورزشي80روستاييساري1000مترمربع

72
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

احداث و تکميل سالن ورزشي وزنه 

برداري ساري

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

15,0004,5000ورزشي90منطقه ايساري2000مترمربع

73
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م500

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز
مجموعه ورزشي شهيد وطني

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

75,00022,5000ورزشي90قائمشهرقائمشهر21500مترمربع

74
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
سالن ورزشي شهيد صدر سادات شهر

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

45,00013,5000ورزشي95سادات شهررامسـر1400مترمربع

75
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م500

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز
مجموعه ورزشي روباز زيرآب

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

45,00013,5000ورزشي50زيرآبسوادکوه11000مترمربع

76
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
سالن ورزشي امام رضا

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

35,00010,5000ورزشي45سورکمياندورود1000مترمربع

77
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م500

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز
مجموعه ورزشي هفت تير

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

170,00051,0000ورزشي50بابلبابل22000مترمربع

78
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004م300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث و تکميل سالن ورزشي فرح آباد

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

45,00013,5000ورزشي55روستاييساري1200مترمربع
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استان مازندران
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19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

79
سازمان بسيج 

سازندگي
1706002م100

تجهيز امکانات و زيربناي الزم براي 

دسترسي اسان به جاذبه هاي 

طبيعي و تاريخي

احداث زيرساخت منطقه گردشگري 

(سايت پروازي )سرکت 

ايجاد زيرساخت 

مورد نياز 

جاذبه هاي 

گرشگري

ميليون 

ريال
18,0005,4000گردشگري10منطقه ايساري17000

1306008م201اداره کل شيالت80
ايجاد زيرساخت هاي مجتمع هاي 

آبزي پروري
تکميل سالن چندمنظوره

توسعه فضاي 

ورزشي
50,00015,0000ورزشي30بابلسربابلسر3000مترمربع

81
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري حر قائمشهر

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

5,0001,5000فرهنگي100قائمشهرقائمشهر1200مترمربع

82
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري ساري

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

40,00012,0000فرهنگي100ساريساري7000مترمربع

83
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري غدير پل سفيد

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

6,0001,8000فرهنگي100پل سفيدسوادکوه1500مترمربع

84
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري و سينمايي بابل

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

50,00015,0000فرهنگي100بابلبابل7000مترمربع

85
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري امام خميني آمل

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

10,0003,0000فرهنگي100آملآمل1200مترمربع

86
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري امام خميني بابلسر

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

20,0006,0000فرهنگي100بابلسربابلسر4382مترمربع

87
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022م200

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي هنري

تعمير و تجهيز مجتمع فرهنگي و 

هنري تنکابن

احداث و توسعه 

مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي 

هنري

25,0007,5000فرهنگي100تنکابنتنکابن4382مترمربع

۳۶۵



1400
پیش بینی 

سال های بعد

16,355,0003,426,0001,480,500

88

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1801024ش100
احداث،توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي
تکميل استخر دانش آموزي ميانه

احداث فضاهاي 

ورزشي دانش 

آموزي

70,00021,0000ورزشي85ميانهميانه1732متر مربع

89

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1703058ش204
احداث و توسعه مراکز فرهنگي و 

هنري

تکميل و توسعه اردوگاه پرورشي دانش 

آموزي کوثر تبريز

احداث فضاهاي 

فرهنگي دانش 

آموزي

50,00010,0005,000اموزشي0تبريزتبريز2هکتار

90

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1703058ش107
احداث و توسعه مراکز فرهنگي و 

هنري

تکميل و توسعه اردوگاه پرورشي دانش 

احداث خوابگاه دانش )آموزي الغدير

(آموزي

احداث فضاهاي 

فرهنگي دانش 

آموزي

200,00030,00030,000اموزشي7تبريزتبريز4460متر مربع

91
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ش315

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
 نفري ميرداماد3000سالن ورزشي 

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

75,00015,0007,500ورزشي75تبريزتبريز3614متر مربع

92
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ش315

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
 نفري رسالت3000سالن ورزشي 

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

60,00010,0008,000ورزشي70تبريزتبريز3614متر مربع

93
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1,800,000270,000270,000کشاورزي20آبش احمدکليبر18هکتاراحداث گلخانهمجتمع گلخانه اي کليبراحداث مجتمع هاي  گلخانه اي_

94
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1,200,000360,0000کشاورزي20هوراندهوراند12هکتاراحداث گلخانهمجتمع  گلخانه اي هورانداحداث مجتمع هاي  گلخانه اي_

95
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1,900,000280,000290,000کشاورزي20عجب شيرعجب شير19هکتاراحداث گلخانهمجتمع گلخانه اي عجب شيراحداث مجتمع هاي  گلخانه اي_

96
اداره کل جهاد 

کشاورزي
2,800,000420,000420,000کشاورزي20ملکانملکان28هکتاراحداث گلخانهمجتمع گلخانه اي ملکاناحداث مجتمع هاي  گلخانه اي_

97
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1,200,000360,0000کشاورزي20بناببناب12هکتاراحداث گلخانهمجتمع گلخانه اي بناباحداث مجتمع هاي  گلخانه اي_

98
اداره کل جهاد 

کشاورزي
3,000,000450,000450,000کشاورزي20خسروشهرتبريز100هکتارپرورش داممجتمع دامپروري تبريزاحداث مجتمع دامپروري_

99
اداره کل جهاد 

کشاورزي
4,000,0001,200,0000کشاورزي20يامچيمرند120هکتارپرورش داممجتمع دامپروري مرنداحداث مجتمع دامپروري_

جمع کل

شهرشهرستانمقدار

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

مبالغ به ميليون ريالاستان آذربایجان شرقی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
عنوان پروژه عنوان طرح

هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۶۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

1,638,300335,000150,000

100
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306008غ010

مطالعه، طراحي و ايجاد تاسيسات 

زيربنايي مجتمع آبزي پروري آغ 

چاي

احداث مجتمع آبزي پروري آغ چاي
ايجاد زير بناهاي 

مجتمع هاي 

پرورش آبزيان

چايپاره30000متر مربع
قره 

ضياالدين
180,00054,0000شيالت5

101
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

کمپينگ گردشگري قره کليساايجاد زير ساختهاي گردشگري1706002غ106
ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

34,65010,0000گردشگري80چالدرانچالدران18000متر مربع

102
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

کمپينگ گردشگري بسطامايجاد زير ساختهاي گردشگري1706003غ106
ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

34,00010,0000گردشگري90بسطامچايپاره18000متر مربع

103
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

کمپينگ گردشگري واوان سردشتايجاد زير ساختهاي گردشگري1706002غ102
ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

34,65010,0000گردشگري80واوانسردشت18000متر مربع

104
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

کمپينگ گردشگري اژدهابالغيايجاد زير ساختهاي گردشگري1706002غ035
ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

اشنويه18000متر مربع
محوراروميه

اشنويه-
40,00012,0000گردشگري80

105
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

کمپينگ گردشگري سهوالنايجاد زير ساختهاي گردشگري1706002غ101
ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

35,00010,0000گردشگري90سهوالنمهاباد18000متر مربع

106
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

آبگرم احمدآبادايجاد زير ساختهاي گردشگري1706002غ102
ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

30,0009,0000گردشگري90احمدآبادتکاب1560متر مربع

107
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

ايجاد زير ساختهاي گردشگري1706002غ104
احداث مجموعه و يادمان فرهنگي 

تاريخي شمس تبريزي

ايجاد زيرساخت 

مورد نياز جاذبه 

گردشگري

250,00070,0000گردشگري10خويخوي7000متر مربع

1502001شهرداري اروميه108
ساماندهي و مديريت پسماند 

شهري
ساماندهي و مديريت پسماند شهري

تن 600روزانه

ميليون 6زباله و 

تن زباله انباشته 

شده

0اروميهاروميه600تن در روز
خدمات 

شهري
1,000,000150,000150,000

جمع کل

شهرشهرستانمقدار

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

مبالغ به ميليون ريالاستان آذربایجان غربی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
عنوان پروژه عنوان طرح

هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۶۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

9,541,431329,3002,457,450

109

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

4,000667500گردشگري50کرمانشاهکرمانشاه1پروژهتکميلتعمير و مرمت حمام نظام کرمانشاهتعمير و مرمت حمام نظام کرمانشاه1704002ک208

110

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ک209
تعمير و مرمت خانه هاي قديمي 

شهر کرمانشاه
10,0001,8011,200گردشگري70کرمانشاهکرمانشاه1پروژهتکميل(رنده کش)خانه خواجه باروخ 

111

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

40,0008,0004,000گردشگري50کرمانشاهکرمانشاه6200مترمربعاحداثاحداث بازارچه صنايع دستياحداث بازارچه صنايع دستي1707002ک103

112

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ک082
مطالعه و ايجاد زيرساختهاي 

گردشگري سدهاي استان

مطالعه و ايجاد منطقه گردشگري سد 

شيان

ايجاد کمپينگ 

گردشگري
40000مترمربع

اسالم آباد 

غرب

اسالم آباد

غرب
6,0001,000800گردشگري75

113

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ک105
توسعه و ايجاد زيرساختهاي منطقه 

نمونه گردشگري استان

توسعه و ايجاد زيرساختهاي منطقه 

گردشگري شروينه و سفيدبرگ

ايجاد کمپينگ 

گردشگري
8,0001,433950گردشگري50جوانرودجوانرود10000مترمربع

114

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد بازارچه صنايع دستيايجاد بازارچه صنايع دستي1707002ک102
ايجادبازارچه 

صنايع دستي
15,0002,5002,000گردشگري30کرمانشاهکرمانشاه1000مترمربع

115

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

کمپينگ گردشگري سراب ياوريکمپينگ گردشگري سراب ياوري1706002ک013
ايجاد کمپينگ 

گردشگري
15,0002,5002,000گردشگري35کرمانشاهکرمانشاه20000مترمربع

116

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ک104
ايجاد زيرساختهاي پارک 

جنگلي بيستون

ايجاد زيرساختهاي پارک 

جنگلي بيستون

ايجاد کمپينگ 

گردشگري
30,0005,0004,000گردشگري10يستونهرسين50000مترمربع

جمع کل

استان کرمانشاه

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۶۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کرمانشاه

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

117
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
 مجتمع فرهنگي و هنري4احداث 1703022ک102

احداث مجتمع فرهنگي و هنري سرپل 

ذهاب

احداث و توسعه 

فضاهاي فرهنگي
سرپل ذهاب2700متر مربع

سرپل 

ذهاب
40,0008,0004,000فرهنگي85

118
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ک103

احداث مجتمع هاي فرهنگي و 

هنري ارشاد اسالمي

احداث مجتمع فرهنگي و هنري ثالث 

باباجاني

احداث و توسعه 

فضاهاي فرهنگي
1500متر مربع

ثالث 

باباجاني

ثالث 

باباجاني
100,0009,39920,000فرهنگي47

119
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005ک 021

احداث مرکز آموزش فني و حرفه 

high techاي   

احداث مرکز آموزش فني و حرفه اي   

high tech
200,00015,00045,000اموزشي26کرمانشاهکرمانشاه5400مترمربعتکميل وساخت

120
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009ک303

زيرساخت مجتمع هاي گلخانه اي 

استان

اجراي زير ساخت مجتمع گلخانه اي 

بابا ولي الدين

ساماندهي و 

احداث گلخانه 

ها مجتمع هاي 

گلخانه اي

50,0008,0007,000کشاورزي70صحنهصحنه20هکتار

121
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ک200

احداث زير ساخت مجتمع هاي 

گاوداري

احداث زيرساختهاي مجتمع دامپروري 

(هيبت اله)روستاي قلعه حاج امين 

ايجاد زيربناهاي 

مجتمع 

دامپروري

85,00010,00015,000کشاورزي0سنقرسنقر2.5هکتار

122
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ک200

احداث زير ساخت مجتمع هاي 

گاوداري

ايجاد زيرساخت هاي مجتمع دامداري 

سردره

احداث 

زيربناهاي 

مجتمع 

دامپروري

150,00012,00033,000کشاورزي5پاوهپاوه3هکتار

123
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ک006

احداث زيرساخت مجتمع هاي 

دامپروري

ايجاد زيرساخت هاي مجتمع 

دامپروري ويله بيونيج

بهبود وافزايش 

توليدات دام
260,00015,00063,000کشاورزي20داالهوداالهو2000تن

124
اداره کل راه و 

شهرسازي
1305024ک102

احداث زيرساختهاي بازارچه تيله 

کوه
سرپل ذهاب50هکتاراحداثاحداث زيرساختهاي بازارچه تيله کوه

سرپل 

ذهاب
350,00018,00085,000بازرگاني35

1502001ک033شهرداري کرمانشاه125
ساماندهي و حاشيه سازي چم 

بشير

ساماندهي حوضچه تاخيري مجموعه 

درياچه مصنوعي و تفريحات آبي

افزايش سرانه 

مراکز تفريحي
600,00020,000150,000گردشگري10کرمانشاهکرمانشاه4.5هکتار

پايش تصويري شهر کرمانشاه1102019ک003شهرداري کرمانشاه126
نصب، راه اندازي، نگهداري و بهره 

برداري سامانه حمل و نقل هوشمند

ساماندهي و 

پايش ترافيک 

سطح شهر

600,00020,000150,000حمل و نقل10کرمانشاهکرمانشاه_شهر

ساماندهي پارک جنگلي سراب قنبر1502001ک127شهرداري کرمانشاه127
ايجاد پارک تفريحي، توريستي، 

فرهنگي سراب قنبر

افزايش سرانه 

فضاي سبز و 

مراکز تفريحي

1,500,00035,000410,000گردشگري10کرمانشاهکرمانشاه175هکتار

۳۶۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کرمانشاه

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

128

اداره کل راهداري 

و حمل و نقل 

جاده اي

1305044ک200
تامين زيرساخت نمايشگاه ها و 

پايانه هاي صادراتي

تکميل زير ساخت هاي پايانه مرزي 

سومار

ايجاد نمايشگاه 

و پايانه هاي 

صادراتي و 

شهرک هاي 

صنفي

1,724,11140,000450,000بازرگاني10سومارگيالنغرب1پايانه

129

اداره کل راهداري 

و حمل و نقل 

جاده اي

1305045ک200
تامين زيرساخت نمايشگاه ها و 

پايانه هاي صادراتي

احداث زير ساخت هاي پايانه مرزي 

شوشمي

ايجاد نمايشگاه 

و پايانه هاي 

صادراتي و 

شهرک هاي 

صنفي

1,765,03542,000470,000بازرگاني10شوشميپاوه1پايانه

130

اداره کل راهداري 

و حمل و نقل 

جاده اي

1305046ک200
تامين زيرساخت نمايشگاه ها و 

پايانه هاي صادراتي

احداث زير ساخت هاي پايانه مرزي 

شيخ صله

ايجاد نمايشگاه 

و پايانه هاي 

صادراتي و 

شهرک هاي 

صنفي

1پايانه
ثالث 

باباجاني
1,989,28554,000540,000بازرگاني10شيخ صله

۳۷۰



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,677,054686,809110,000

131
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ض200

ايجاد زيرساخت هاي مجتمع هاي 

دامپروري جهادکشاورزي استان 

خوزستان

(کارون)احداث مجتمع دامپروري اهواز 

ايجاد زير 

بناهاي مجتمع 

هاي دامپروري

996,905299,0710کشاورزي89.13کارونکارون120هکتار

132
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

تخريب و احداث کارگاه آموزش نانوايي 

نان نيمه حجيم به روش صنعتي در 

مرکز امام علي اهواز

احداث و توسعه 

مراکز آموزش 

فني و حرفه اي

2,6577970اموزشي97اهوازاهواز2کالس

133
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

احداث و تجهيز ساختمان مرکز فني و 

حرفه اي خواهران اهواز

احداث و توسعه 

مراکز آموزش 

فني و حرفه اي

45,00012,9000اموزشي30اهوازاهواز12کالس

134
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

احداث مرکز تکميل مهارت صنعتي در 

 اهواز2شهرک صنعتي شماره 

احداث و توسعه 

مراکز آموزش 

فني و حرفه اي

31,1449,3430اموزشي75اهوازاهواز8کالس

135
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

احداث مرکز شهرک صنعتي آبادان

احداث و توسعه 

مراکز آموزش 

فني و حرفه اي

15,5874,6760اموزشي55آبادانآبادان8کالس

136
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

احداث مرکز آموزش هتلداري خرمشهر

احداث، توسعه 

و تکميل مراکز 

آموزش فني و 

حرفه اي و 

مهارتي

17,9465,3830اموزشي99خرمشهرخرمشهر11کالس

137
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

احداث و تجهيز کارگاه آموزش غواصي

احداث و توسعه 

مراکز آموزش 

فني و حرفه اي

70,00021,3000اموزشي48ماهشهرماهشهر1کالس

138
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ض100

احداث ، توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي استان 

خوزستان

احداث مجتمع آموزشي چند منظوره 

در مرکز برادران دزفول

احداث، توسعه 

و تکميل مراکز 

آموزش فني و 

حرفه اي و 

مهارتي

15,2754,5820اموزشي68دزفولدزفول22کالس

جمع کل

استان خوزستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۷۱



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خوزستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

139

 اداره کل حوزه 

هنري و سازمان 

تبليغات اسالمي

1703058ض105

 احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري حوزه هنري سازمان 

تبليغات اسالمي

نوسازي سينما بهمن دزفول

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

700,000100,000110,000فرهنگي5دزفولدزفول5600مترمربع

140
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058ض101

احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي خوزستان

احداث تاالرنمايش موزه هنرهاي 

معاصر اهواز

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

150,00045,0000فرهنگي15اهوازاهواز8650مترمربع

141

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1707001ض100

توسعه و ترويج صنايع دستي اداره 

کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري خوزستان

احداث ساختمان بازارچه دائمي صنايع 

دستي غدير اهواز

احداث مراکز 

صنايع دستي
20,00000صنايع دستي95اهوازخوزستان1000متر مربع

142

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ض201

معرفي، مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان خوزستان

مرمت و نگهداري خانه اخوان
مرمت ميراث 

فرهنگي
29,0008,7000فرهنگي10بهبهانخوزستان700متر مربع

143

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ض201

معرفي، مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان خوزستان

مطالعه ،حفظ ومرمت مدرسه خيرآباد

بهسازي و تغيير 

کاربري 

کاروانسراها و 

ابنيه هاي 

قديمي

40,00012,0000فرهنگي10بهبهانخوزستان4530متر مربع

144

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ض201

معرفي، مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان خوزستان

مرمت خانه افضل شوشتر

بهسازي و تغيير 

کاربري 

کاروانسراها و 

ابنيه هاي 

قديمي

35,00010,5000فرهنگي40شوشترخوزستان250متر مربع

145
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ض300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده استان خوزستان
احداث استخرسرپوشيده ناصرخسرو

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

83,34025,0000ورزشي52اهوازاهواز2200متر مربع

146
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ض500

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز استان خوزستان

 هکتاري 16تکميل مجموعه ورزشي 

اهواز

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

روباز

23,3407,0000ورزشي49اهوازاهواز4200متر مربع

۳۷۲



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خوزستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

147
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ض700

احداث ، توسعه  و تکميل فضاهاي 

ورزشي بانوان استان خوزستان
تکميل سالن چندمنظوره بانوان شوشتر

تکميل فضاي 

ورزشي
7,0002,1000ورزشي100شوشترشوشتر132متر مربع

148
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ض200

ايجاد زيرساخت هاي مجتمع هاي 

دامپروري جهادکشاورزي استان 

خوزستان

احداث شهرک دامپروري گتونــــد

ايجاد زير 

بناهاي مجتمع 

هاي دامپروري

304,26591,2790کشاورزي97.17دوپيرانگتوند45هکتار

149
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ض200

ايجاد زيرساخت هاي مجتمع هاي 

دامپروري جهادکشاورزي استان 

خوزستان

احداث مجتمع دامپروري گلگير

ايجاد زير 

بناهاي مجتمع 

هاي دامپروري

45هکتار
مسجد 

سليمان

مسجد 

سليمان
90,59627,1780کشاورزي75

۳۷۳



1400
پیش بینی 

سال های بعد

1,378,000389,0910

1903019ف005اداره کل بهزيستي150
احداث ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

مراکز حمايتي بهزيستي

تکميل اردوگاه فرهنگي ، ورزشي 

وتفريحي بهزيستي سپيدان
127,00037,6200ورزشي32سپيدانسپيدان9390متر مربعتکميل اردوگاه

151

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704005ف100
احداث و تکميل موزه هاي محلي 

و استاني
80,00023,7600گردشگري14آبادهآباده2116متر مربعاحداث موزهاحداث موزه مردم شناسي

152

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704005ف100
احداث و تکميل موزه هاي محلي 

و استاني
500,000118,7970گردشگري43پاسارگادپاسارگاد50000متر مربعتکميل موزهتکميل و تجهيز موزه پاسارگاد

153

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1707002ف100
توسعه و ترويج صنايع دستي در 

استان فارس
35,00010,3950گردشگري50کازرونکازرون500متر مربعمرمت وبازسازيمرمت و بازسازي حمام مال بابا

154

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1707003ف100

مطالعه و شناسايي،امکان سنجي و 

ايجاد زير ساختهاي قطبها و 

محورهاي گردشگري

تکميل تفرجگاه آب رکني

افزايش مکانها و 

زير ساختهاي 

گردشگري

275,00082,5000گردشگري30شيرازشيراز2800متر مربع

155
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ف100

احداث، توسعه و تکميل سالن 

 نفر 2500زير )هاي چند منظوره 

(تماشاچي

بازسازي و تکميل سالن ورزشي 

شهداي رمضان المرد

افزايش مکانها و 

زير ساختهاي 

گردشگري

30,0008,9100ورزشي65المردالمرد1600متر مربع

156
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ف300

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
تکميل استخر سرپوشيده سروستان

توسعه فضاي 

ورزشي
85,00025,2450ورزشي40سروستانسروستان2500متر مربع

157

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004ف302
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سر پوشيده
تکميل استخر سرپوشيده المرد

احداث،توسعه و 

تکميل اماکن

 و فضاهاي 

ورزشي

60,00017,8200ورزشي80المردالمرد1600متر مربع

158
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703034ف103

طرح گسترش و نوسازي کتابخانه 

هاي عمومي
احداث کتابخانه مرکزي الر

احداث و توسعه 

کتابخانه هاي 

عمومي

36,00010,4940فرهنگي85الرالر2305متر مربع

جمع کل

استان فارس

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۷۴



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان فارس

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

159
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005ف105

احداث؛ تکميل و تجهيز مراکز 

 آموزش فني و حرفه اي

احداث و تکميل مرکز آموزش هتلداري 

و گردشگري

توسعه فضاي 

آموزشي 

گردشگري

150,00044,5500گردشگري35شيرازشيراز6400متر مربع

160
اداره کل حفاظت 

محيط زيست
30238ف004

ايجاد زيرساختهاي الزم گردشگري 

در مناطق  (اکوتوريسم  )طبيعي 

چهارگانه تحت مديريت محيط زيست 

فارس

ايجاد زيرساختهاي الزم گردشگري 

منطقه )درشيراز  (اکوتوريسم  )طبيعي 

(شکار ممنوع مهارلو

توسعه 

گردشگري
300009,0000گردشگري46شيرازشيراز17هکتار

۳۷۵



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,316,343677,0400

161
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي

احداث زمين چمن تمريني مجموعه 

سيرجان (ع)امام حسين 

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
350,000105,0000ورزشي0سيرجانسيرجان10000متر مربع

162
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي

تعميرات و بازسازي استاديوم انقالب 

کرمان

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
69,00020,7000ورزشي0کرمانکرمان12565متر مربع

163
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي

ساخت و احداث سالن چند منظوره 

بدنسازي و ايروبيک

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
62,00018,6000ورزشي0کرمانکرمان1625متر مربع

164
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي

احداث سالن چند منظوره همراه با 

سکو تماشاچي

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
85,00025,5000ورزشي0کرمانکرمان1825متر مربع

165
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي

استخر ،تنيس  )مجموعه ورزشي رو باز

(خاکي

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
115,00034,5000ورزشي0کرمانکرمان4248متر مربع

166
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي
سرپوشيده کردن استخر شنا رفسنجان

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
370,000111,0000ورزشي0رفسنجانرفسنجان4046متر مربع

167
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ر512

احداث،توسعه وتکميل اماکن 

فضاهاي ورزشي

تعميرات و بازسازي استاديوم خواجو 

کرمان

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي
36,90011,0700ورزشي0کرمانکرمان6500متر مربع

168

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(کاروانسراي کبوترخان)رفسنجان 

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

56,76517,0000گردشگري55کبوترخانرفسنجان4700متر مربع

169

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704003ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(کاله فرنگي سعادت آباد)رفسنجان 

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

34,87610,0000گردشگري48سعادت آبادرفسنجان3500متر مربع

170

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704004ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي  شهرستان 

(کاروانسراي حوض پنج)راور

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

54,76516,0000گردشگري35راورراور5300متر مربع

171

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704005ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(يخدان انار)انار

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

24,1247,0000گردشگري78انارانار1800متر مربع

جمع کل

استان کرمان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۷۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کرمان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

172

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704006ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

خانه اوشيدري بازارچه صنايع )کرمان

(دستي

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

75,36522,0000گردشگري20کرمانکرمان5000متر مربع

173

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704007ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(بخش هايي از باغ هرندي)کرمان

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

108,92532,0000گردشگري65کرمانکرمان5800متر مربع

174

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704008ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(خانه دانايي)کرمان 

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

26,0287,8000گردشگري10کرمانکرمان1250متر مربع

175

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704009ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(خانه بانک توکلي)کرمان 

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

54,90816,0000گردشگري20کرمانکرمان4800متر مربع

176

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704010ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان راور 

(خانه فخري)

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

32,9569,8000گردشگري35راورراور2050متر مربع

177

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704012ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

 مرمت ميراث فرهنگي شهرستان راور 

(کاروانسراي سهرج)

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

12,4803,7000گردشگري15راورراور2500متر مربع

178

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704013ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

 مرمت  ميراث فرهنگي شهرستان 

(خانه بهادر الملک)بردسير

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

54,96416,4000گردشگري70بردسيربردسير3800متر مربع

179

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704014ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(خانه ايرانمنش)بافت

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

12,6713,8000گردشگري60بافتبافت850متر مربع

۳۷۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کرمان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

180

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704015ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

قلعه )مرمت ميراث فرهنگي بخش راين

(ارگ راين

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

102,71030,0000گردشگري40راينکرمان6500متر مربع

181

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704016ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(خانه عمارت موسي خاني)شهربابک

مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

77,89020,0000گردشگري40شهربابکشهربابک4900متر مربع

182

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704017ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(کارخانه حناسايي)بم

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

58,19215,0000گردشگري35بمبم4500متر مربع

183

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704018ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان 

(خانه وباغ عامري)بم

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

130,82435,0000گردشگري25بمبم4600متر مربع

184
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه جوشکاري مرکز 

کوهبنان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

1,5004500اموزشي85کوهبنانکوهبنانسالدوره- نفر

185
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه تأسيسات مرکز 

کوهبنان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

1,3003800اموزشي80کوهبنانکوهبنانسالدوره- نفر

186
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه صنايع خودرو مرکز 

کوهبنان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

9002700اموزشي90کوهبنانکوهبنانسالدوره- نفر

187
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه برق خودرو مرکز 

منوجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

6001800اموزشي95منوجانمنوجانسالدوره- نفر

188
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه مکانيک خودرو مرکز 

منوجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

9002700اموزشي90منوجانمنوجانسالدوره- نفر

۳۷۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کرمان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

189
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه برق ساختمان مرکز 

منوجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

5001000اموزشي90منوجانمنوجانسالدوره- نفر

190
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه سيم پيچي مرکز 

منوجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

1,8005400اموزشي40منوجانمنوجانسالدوره- نفر

191
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه لوازم سردکننده 

تجاري مسکوني مرکز منوجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

3,0009000اموزشي35منوجانمنوجانسالدوره- نفر

192
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي
واگذاري کارگاه درودگري مرکز زرند

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

5001500اموزشي75زرندزرندسالدوره- نفر

193
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه مکانيک خودرو مرکز 

سيرجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

8002000اموزشي90سيرجانسيرجانسالدوره- نفر

194
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه برق خودرو مرکز 

سيرجان

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

5001500اموزشي80سيرجانسيرجانسالدوره- نفر

195
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1702078ر102

احداث و توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي
واگذاري مرکز سنجش مهارت

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

120,00036,0000اموزشي85کرمانکرمانسالدوره- نفر

196
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005ر002

احداث و توسعه و تکميل مراکز 

آموزش فني و حرفه اي
واگذاري مرکز دهکده ملي مهارت

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

150,00045,0000اموزشي10کرمانکرمانسالدوره- نفر

197
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه پرورش قارچ مرکز 

جيرفت

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

200600اموزشي65جيرفتجيرفتسالدوره- نفر

198
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

تغيير )واگذاري کارگاه صنايع چوب 

(کاربري

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

1,0003000اموزشي80جيرفتجيرفتسالدوره- نفر

۳۷۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کرمان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

199
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه برق صنعتي مرکز 

بردسير

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

9002700اموزشي70بردسيربردسيرسالدوره- نفر

200
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ر206

تکميل، تجهيز و تعمير مراکز فني 

و حرفه اي

واگذاري کارگاه لوازم سردکننده و 

برودتي مرکز راور

افزايش سرانه 

فضاي آموزشي 

مهارت آموزي

1,5004500اموزشي60راورراورسالدوره- نفر

201

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704011ر204

معرفي،مرمت و حفاظت ميراث 

غير منقول فرهنگي اداره کل 

ميراث فرهنگي استان کرمان

مرمت ميراث فرهنگي شهرستان راور 

(کاروانسراي هروز)

معرفي،مرمت و 

حفاظت ميراث 

غير منقول 

فرهنگي

24,1003,5000گردشگري15راورراور4250متر مربع

۳۸۰



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,528,694356,0310

202
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024خ111

احداث وتوسعه اماکن و فضاهاي 

ورزشي
 احداث استخر شناي سرپوشيده جوين

احداث وتوسعه 

اماکن و 

فضاهاي ورزشي

70,0005,0000ورزشي15جوينجوين1400مترمربع

203
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024خ111

تکميل و تجهيز فضاهاي ورزشي 

دانش آموزي
 استخر سر پوشيده چناران

تکميل و تجهيز 

فضاهاي ورزشي 

دانش آموزي

70,0005,0000ورزشي20چنارانچناران1350مترمربع

204
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024خ111

احداث وتوسعه اماکن و فضاهاي 

ورزشي

 احداث استخر شناي سرپوشيده 

-رشتخوار 

احداث وتوسعه 

اماکن و 

فضاهاي ورزشي

70,0005,0000ورزشي10رشتخواررشتخوار1400مترمربع

205
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024خ111

احداث وتوسعه اماکن و فضاهاي 

ورزشي

احداث استخر شناي سرپوشيده دانش 

آموزان زاوه

احداث وتوسعه 

اماکن و 

فضاهاي ورزشي

75,0005,0000ورزشي30زاوهزاوه1800مترمربع

206
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078خ111

احداث توسعه و تکميل مراکز 

اموزش فني و حرفه اي

تکميل مراکز اموزش فني و حرفه اي  

شهرک صنعتي مشهد جاده کالت

تکميل مراکز 

آموزش فني و 

حرفه اي

25,0003,7500اموزشي50مشهدمشهد1950مترمربع

207
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078خ111

احداث توسعه و تکميل مراکز 

اموزش فني و حرفه اي

توسعه مراکز اموزش هتلداري مشهد 

2فاز 

تکميل مراکز 

آموزش فني و 

حرفه اي

10,0001,5000اموزشي25مشهدمشهد530مترمربع

208
اداره کل حفاظت 

محيط زيست
ايجاد زير ساخت گردشگري1706002خ115

ايجادزيرساخت درمنطقه گردشگري 

تندوره

ايجاد 

زيرساختهاي 

مورد نياز 

گردشگري

ميليون 

ريال
70,00010,5000گردشگري31چهل ميردرگز96308

209
اداره کل حفاظت 

محيط زيست
ايجاد زير ساخت گردشگري1706002خ115

مطالعه وايجاد زير ساخت گردشگري 

پارک ويراني

ايجاد 

زيرساختهاي 

مورد نياز 

گردشگري

ميليون 

ريال
44391

طرقبه و 

شانديز
50,0007,5000گردشگري21شانديز

210
اداره کل حفاظت 

محيط زيست
ايجاد زير ساخت گردشگري1706002خ115

ايجادزيرساخت هاي گردشگري درياچه 

بزنگان

ايجاد 

زيرساختهاي 

مورد نياز 

گردشگري

ميليون 

ريال
50,0007,5000گردشگري17بزنگانسرخس36644

211
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث و توسعه فضاهاي سرپوشيده1702004خ301

سالن چند منظوره مجموعه ورزشي 

انقالب نيشابور

 توسعه فضاي 

ورزشي
60,0007,5000ورزشي15نيشابورنيشابور3000مترمربع

جمع کل

استان خراسان رضوی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۸۱



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان رضوی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

212
اداره کل ورزش و 

جوانان
استخر سرپوشيده طرقبهاحداث و توسعه فضاهاي سرپوشيده1702004خ301

 توسعه فضاي 

ورزشي
1200مترمربع

طرقبه و 

شانديز
60,0006,0000ورزشي34طرقبه

213
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004خ301

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سر پوشيده

احداث سالن سرپوشيده اسکيت 

مجموعه سجاد

توسعه فضاي 

ورزشي
20,0002,0000ورزشي20مشهدمشهد1000متر مربع

214
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004خ301

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سر پوشيده

تکميل استخر سرپوشيده مجموعه 

قدس طالب

توسعه فضاي 

ورزشي
50,0007,5000ورزشي35مشهدمشهد700متر مربع

215
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058خ164

 احداث وتوسعه فضاهاي فرهنگي 

وهنري

 تکميل مجتمع فرهنگي و هنري تربت 

حيدريه

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

4000متر مربع
تربت 

حيدريه

تربت 

حيدريه
200,00019,7000فرهنگي65

216
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058خ164

 احداث وتوسعه فضاهاي فرهنگي 

وهنري

 مطالعه واحداث مجتمع فرهنگي هنري 

تربت جام

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

100,0006,5000فرهنگي27تربت جامتربت جام1950مترمربع

217
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058خ164

 احداث وتوسعه فضاهاي فرهنگي 

وهنري
 مطالعه واحداث مجتمع فرهنگي هنري

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

100,0006,5000فرهنگي12 مه والت مه والت2000مترمربع

218
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058خ164

 احداث وتوسعه فضاهاي فرهنگي 

وهنري
 احداث مجتمع فرهنگي و هنري

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

200,00020,0000فرهنگي35قوچانقوچان6000مترمربع

219
اداره کل ورزش و 

جوانان
تتکميل استخر شهيد جعفريان مشهداحداث و توسعه فضاهاي سرپوشيده1702004خ301

توسعه فضاي 

ورزشي
37,0003,0000ورزشي70مشهدمشهد1200مترمربع

220
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058خ164

 احداث وتوسعه فضاهاي فرهنگي 

وهنري
  احداث مجتمع فرهنگي و هنري مشهد

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

400,00086,5610فرهنگي0مشهدمشهد6000مترمربع

221
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058خ164

 احداث وتوسعه فضاهاي فرهنگي 

وهنري
 احداث مجتمع فرهنگي و هنري سبزوار

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

300,00065,0000فرهنگي0سبزوارسبزوار3500مترمربع

۳۸۲



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان رضوی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

1903001خ101اداره کل بهزيستي222
بهسازي و نوسازي فضاهاي 

توانبخشي

تکميل مجتمع خدمات فرهنگي و 

رفاهي مددجويان

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

180,00030,0000فرهنگي50مشهدمشهد4800مترمربع

223
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث و توسعه فضاهاي سرپوشيده1702004خ301

تکميل سالن ورزشي تکواندو در 

مجموعه ورزشي شهيد چمران

توسعه فضاي 

ورزشي
25,0003,5000ورزشي40مشهدمشهد34هکتار

224
سازمان بسيج 

سازندگي
1702004خ311

احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي 

و هنري

تکميل سالن فرهنگي وورزشي شهيد 

رحيمي

احداث و توسعه 

فضاهاي فرهنگي
13,3332,0000ورزشي35مشهدمشهد350متر مربع

225
سازمان بسيج 

سازندگي
1702004خ311

احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي 

و هنري

تکميل سالن فرهنگي وورزشي شهيد 

کالته

احداث و توسعه 

فضاهاي فرهنگي
13,3332,0000ورزشي70زاوهزاوه350متر مربع

226
سازمان بسيج 

سازندگي
1702004خ311

احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي 

و هنري

تکميل سالن فرهنگي وورزشي شهيد 

جاوداني

احداث و توسعه 

فضاهاي فرهنگي
15,0272,0000ورزشي70سبزوارسبزوار350متر مربع

227
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث و توسعه فضاهاي روباز1702004خ511

تکميل پيست اتومبيل راني مجموعه 

(ع)ثامن اال ئمه 

توسعه فضاي 

ورزشي
180,00026,5200ورزشي40مشهدمشهد34هکتار

228
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004خ511

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز
تکميل زمين چمن فريمان

توسعه فضاي 

ورزشي
25,0003,0000ورزشي35فريمانفريمان10000مترمربع

229
اداره کل ورزش و 

جوانان
تکميل استخر سرپوشيده کاشمراحداث و توسعه فضاهاي سرپوشيده1702004خ301

توسعه فضاي 

ورزشي
60,0006,0000ورزشي25کاشمرکاشمر1000مترمربع

۳۸۳



1400
پیش بینی 

سال های بعد

1,864,000181,40040,300

230
اداره کل آموزش 

و پرورش
170200ص186

احداث وتوسعه اماکن و فضاهاي 

ورزشي
استخر سرپوشيده شهيد بهشتي

افزايش سرانه 

ورزشي دانش 

آموزان و 

فرهنگيان 

استان و کشور

50,00015,0000ورزشي35اصفهاناصفهان1300متر مربع

231
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801006ص008

احداث وتوسعه اماکن و فضاهاي 

ورزشي
سالن ورزشي المهدي سپاهان شهر

افزايش سرانه 

ورزشي دانش 

آموزان و 

فرهنگيان 

استان و کشور

15,0004,0000ورزشي30اصفهاناصفهان1300متر مربع

232
اداره کل آموزش 

و پرورش
احداث پايگاه سالمت_

پايگاه سالمت دانش آموزي شاهين 

شهر

افزايش سرانه 

درماني و 

سالمت دانش 

آموزان و 

فرهنگيان 

استان و کشور

2800متر مربع
شاهين 

شهر و ميمه
45شاهين شهر

- بهداشتي

درماني
80,00000

233
اداره کل آموزش 

و پرورش
مرکز آموزشي رفاهي شاهين شهراحداث مراکز فرهنگي رفاهي30104ص037

افزايش سرانه 

رفاهي 

فرهنگيان 

استان و کشور

4500متر مربع
شاهين 

شهر و ميمه
10,0003,0000گردشگري40شاهين شهر

234
اداره کل آموزش 

و پرورش
سالن ورزشي سالمتيان شاهين شهراحداث فضاهاي ورزشي1800005ص105

افزايش سرانه 

ورزشي دانش 

آموزان و 

فرهنگيان 

استان و کشور

1100متر مربع
شاهين 

شهر و ميمه
20,0006,0000ورزشي30شاهين شهر

235
اداره کل آموزش 

و پرورش
مرکز آموزشي رفاهي باغبادراناحداث مراکز فرهنگي رفاهي1801006ص008

افزايش سرانه 

رفاهي 

فرهنگيان 

استان و کشور

200,00060,0000اموزشي10باغبادرانباغبادران27000متر مربع

جمع کل

استان اصفهان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۸۴



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان اصفهان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

236

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

(30501ص016
تکميل ورزشگاه هاي کارگري در 

استان اصفهان
تکميل ورزشگاه کارگري فريدن

افزايش سرانه 

ورزشي
40,0008,0004,000ورزشي70فريدنفريدن16000متر مربع

237

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

30501ص016
تکميل ورزشگاه هاي کارگري در 

استان اصفهان
تکميل ورزشگاه کارگري بادرود

افزايش سرانه 

ورزشي
25,0004,5003,000ورزشي100بادرودنطنز14000متر مربع

238

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني اصفهان

_

احداث پارکينگ طبقاتي و مجتمع 

سالمت پرديس دانشگاه علوم 

پزشکي اصفهان

احداث پارکينگ طبقاتي و مجتمع 

سالمت پرديس دانشگاه علوم پزشکي 

اصفهان

احداث 

پارکينگ 

طبقاتي و 

مجتمع سالمت 

پرديس دانشگاه 

علوم پزشکي 

اصفهان

0اصفهاناصفهان21055مترمربع
- بهداشتي

درماني
400,00000

239

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني اصفهان

_
احداث پارکينگ طبقاتي و همراه 

سراي بيمارستان امين

احداث پارکينگ طبقاتي و همراه 

سراي بيمارستان امين

احداث 

پارکينگ 

طبقاتي و همراه 

سراي 

بيمارستان امين

0اصفهاناصفهان27321مترمربع
- بهداشتي

درماني
400,00000

240

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني اصفهان

_

 و MRIاحداث ساختمان 

دي منظريه خميني 9بيمارستان 

شهر

 و بيمارستان MRIاحداث ساختمان 

دي منظريه خميني شهر9

احداث 

ساختمان 

MRI و 

بيمارستان 

دي منظريه 9

خميني شهر

246مترمربع
خميني 

شهر

خميني 

شهر
0

- بهداشتي

درماني
80,00000

241
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص018 

تکميل و تجهيز اماکن ورزشي در 

سطح استان
30,0005,0003,000ورزشي75شاهين شهرشاهين شهر2666مترافزايش سرانهاستخرشاهين شهر

242
اداره کل ورزش و 

جوانان
25,0005,0002,000ورزشي35شاهين شهرشاهين شهر8000مترافزايش سرانهزمين چمن مصنوعي ملت شاهين شهراحداث فضاهاي ورزشي1702004ص016

243
اداره کل ورزش و 

جوانان
15,0003,0001,500ورزشي45خورخور1200مترافزايش سرانهزمين چمن مصنوعي خور و بيابانکاحداث فضاهاي ورزشي1702004ص043

244
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص124

کمک به تکميل سالن ورزشي 

بانوان در سطح استان
8,0002,4000ورزشي80دولت آبادبرخوار1200مترافزايش سرانهسالن ورزشي بانوان دولت آباد

245
اداره کل ورزش و 

جوانان
8,0000ورزشي75ناييننايين2400مترحفظ سرانهبازسازي اساسي استخر ناييناحداث فضاهاي ورزشي_

۳۸۵



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان اصفهان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

246
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص398

احداث و تکميل و تجهيز اماکن 

ورزشي سر پوشيده برنامه ششم
10,0003,0000ورزشي75اردستاناردستان1350مترحفظ سرانهبازسازي اساسي استخر اردستان

247
اداره کل ورزش و 

جوانان
15,0004,5000ورزشي40شاهين شهرشاهين شهر1400مترافزايش سرانهسالن آقايان شاهين شهراحداث فضاهاي ورزشي1702004ص016

248
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص 194 

احداث و توسعه و تکميل سالهاي 

چند منظوره قبل از برنامه ششم
15,0004,5000ورزشي35شاهين شهرشاهين شهر1800مترافزايش سرانهسالن چند منظوره مورچه خورت

249
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص194

احداث و توسعه و تکميل سالهاي 

چند منظوره قبل از برنامه ششم
20,0006,0000ورزشي30کاشانکاشان1400مترافزايش سرانهسالن چند منظوره نشلچ کاشان

250
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص598

تکميل و تجهيز اماکن ورزشي 

روباز استان برنامه ششم

زمين چمن شهرک سيمرغ شهر 

خورزوق
40,00012,0000ورزشي10خورزوقبرخوار1200مترافزايش سرانه

251
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص891

کمک به تکميل سالن ورزشي 

بانوان در سطح استان

مجموعه ورزشي اختصاصي بانوان 

تختي نايين
55,00012,0004,000ورزشي15ناييننايين19273مترافزايش سرانه

252
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث فضاهاي ورزشي_

سالن چند منظوره شهداي غواص کيان 

پارس اصفهان
30,0000ورزشي0اصفهاناصفهان2285مترافزايش سرانه

253
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص096

تعمير و تجهيز اماکن ورزشي در 

استان

سالن کشتي شهر دهق شهرستان نجف 

آباد
20,0002,5002,000ورزشي60دهقنجف آباد518مترافزايش سرانه

254
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص394

احداث و تکميل و توسعه فضاهاي 

سرپوشيده قبل از برنامه ششم
30,0005,0004,000ورزشي0اصفهاناصفهان1527مترافزايش سرانهخانه کاراته مارچين

255
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص872

احداث و تکميل اماکن ورزشي در 

استان
25,0005,0002,300ورزشي15گلپايگانگلپايگان1666مترحفظ سرانهبازسازي و تعميرات استخر گلپايگان

256
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص006

تکميل اماکن ورزشي در استان 

اصفهان
15,0002,0002,000ورزشي0سميرمسميرم1400مترحفظ سرانهبازسازي و تعميرات استخر سميرم

257
اداره کل ورزش و 

جوانان
2000مترحفظ سرانهبازسازي چمن وازيچه خميني شهراحداث فضاهاي ورزشي_

خميني 

شهر

خميني 

شهر
22,00000ورزشي0

258
اداره کل ورزش و 

جوانان
1200مترافزايش سرانهسالن ورزشي وازيچه خميني شهراحداث فضاهاي ورزشي_

خميني 

شهر

خميني 

شهر
25,00000ورزشي0

259
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص090 

احداث و تکميل اماکن ورزشي در 

سطح استان

احداث زمين چمن و سالن ورزشي 

واليت ويالشهر
45,0005,0005,000ورزشي0ويالشهرنجف آباد2000مترافزايش سرانه

260
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث فضاهاي ورزشي_

احداث مجتمع ورزشي و خدماتي 

اداري شهر تيران
2500مترافزايش سرانه

تيران و 

کرون
30,00000ورزشي0تيران

۳۸۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان اصفهان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

261
اداره کل ورزش و 

جوانان
7000مترافزايش سرانهزورخانه شهر رضوانشهراحداث فضاهاي ورزشي_

تيران و 

کرون
18,00000ورزشي0رضوانشهر

262
اداره کل ورزش و 

جوانان
تکميل اماکن ورزشي استان1702004ص039

تکميل و بازسازي زمين چمن شهر 

داران
28,0002,0005,000ورزشي0دارانفريدن13300مترحفظ سرانه

263
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ص084

احداث و تکميل فضاهاي ورزشي 

در استان اصفهان

بازسازي و تکميل زمين چمن چرمهين 

شهر لنجان
15,0002,0002,500ورزشي0چرمهينلنجان8000مترحفظ سرانه

۳۸۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

3,417,800588,340164,000

264

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني بندرعباس

1602001ح503
تامين تجهيزات درماني بيمارستان 

ها

تامين تجهيزات اساسي بيمارستان 

هاي استان

تجهيز فضاي 

درماني

ميليون 

ريال
0بندرعباسبندرعباس870000

- بهداشتي

درماني
870,000261,0000

265

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني بندرعباس

1601003ح301
تکميل مراکز بهداشتي شهري 

سطح استان

تکميل مراکز بهداشتي شهري سطح 

استان
0بندرعباسبندرعباس2000متر مربعمراکز بهداشتي

- بهداشتي

درماني
100,00030,0000

266
اداره کل ورزش و 

جوانان
بازسازي استخر سرپوشيده جاسکاحداث استخر سرپوشيده جاسک30501ح073

توسعه اماکن و 

فضاهاي ورزشي
15,0002,5002,000ورزشي100جاسکجاسک3000متر مربع

267
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ح999

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

تکميل سالنهاي ورزشي روستايي در 

سطح استان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
سطح استان2400مترمربع

سطح 

استان
40,0006,0006,000ورزشي80

268
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ح514

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

تکميل زمين هاي چمن محله اي در 

سطح استان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
سطح استان600متر مربع

سطح 

استان
40,00012,0000ورزشي50

269

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704005ح100
احداث و تکميل موزه ها در سطح 

استان
تکميل موزه مردم شناسي جناح

تکميل موزه 

هاي استاني و 

محلي

ميليون 

ريال
20,0006,0000فرهنگي25جناحبستک20000

270

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ح100
ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز 

گردشگري داخلي

تکميل زيرساخت هاي گردشگري 

روستاي تنبان

توسعه زير 

ساخت هاي  

گردشگري

ميليون 

ريال
20,0006,0000گردشگري10طبلقشم20000

1706002ح107شهرداري بستک271
ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز 

گردشگري داخلي

ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز 

گردشگري  بام بستک

توسعه زير 

ساخت هاي  

گردشگري

ميليون 

ريال
40,00012,0000گردشگري20بستکبستک40000

272
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801006ح101

احداث فضاهاي آموزشي و کمک 

آموزشي در سطح استان
احداث سالن چندمنظوره قشم

احداث و توسعه 

فضاهاي آموزشي
12,0003,6000اموزشي40قشمقشم812مترمربع

273
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703022ح503

احداث فضاهاي فرهنگي و هنري 

در سطح استان
ساماندهي اردوگاه سرخون

احداث و توسعه 

فضاهاي 

هنري-فرهنگي

50,00015,0000فرهنگي45بندرعباسبندرعباس700مترمربع

جمع کل

استان هرمزگان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان هرمزگان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

274
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
30111ح018

احداث مرکزآموزش ارتقاء مهارتي 

بندرعباس

احداث مرکزآموزش ارتقاء مهارتي 

بندرعباس

توسعه مراکز 

اموزشي
4,5001,3500اموزشي90بندرعباسبندرعباس2000متر مربع

275
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ح200

تعمير وتجهيز سايت آموزش و 

تياب  –فني وحرفه اي ميناب 

(سايت آبزيان دريايي)

تعمير وتجهيز مراکز آموزش فني 

وحرفه اي ميناب

توسعه مراکز 

اموزشي
12,0003,6000اموزشي60مينابميناب160455متر مربع

276
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ح200

تعمير و تجهيز مراکز آموزش فني 

 و حرفه اي

تعمير وتجهيز مراکز آموزش فني 

وحرفه اي درپهن

توسعه مراکز 

اموزشي
9,0002,7000اموزشي30مينابميناب315متر مربع

277
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058ح102

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

سطح استان
احداث مجتمع فرهنگي هنري ميناب

توسعه 

زيربناهاي 

 فرهنگي هنري

80,00020,0004,000فرهنگي 35ميناب ميناب1643متر مربع

278
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058ح102

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

سطح استان

احداث مجتمع فرهنگي هنري 

بندرخمير

توسعه 

زيربناهاي 

 فرهنگي هنري

25,0007,5000فرهنگي 80 بندرخمير خمير990متر مربع

279
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1601003ح300

احداث و تکميل مراکز بهداشتي 

شهري

تکميل و تجهيز مرکز درماني جهاد 

دانشگاهي

تکميل مراکز 

بهداشتي
50  بندرعباس بندرعباس 3500متر مربع 

- بهداشتي

درماني
40,0005,0007,000

1303018ح100اداره کل شيالت280
تکميل ،تجهيز و ساماندهي موج 

شکن هاي مردمي
تکميل بندر صيادي طاحونه

تکميل 

زيرساخت هاي 

صيادي

650,000100,00095,000شيالت40بندر لنگهبندر لنگه1بندر

1904003ح200اداره کل بهزيستي281
بهسازي و نوسازي مراکز 

توانبخشي سطح استان

 تجهيز و بهسازي مجتمع توانبخشي 

شهيد عيسي کريمي

بهسازي و 

نوسازي
30  بندرعباس بندرعباس800متر مربع 

خدمات 

بهزيستي
13,0003,9000

282
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307003ح000

سرمايه گذاري تاسيسات تامين 

آب صنايع

حفاري، تجهيز، نگهداري و بهره 

برداري از يک حلقه چاه به نام شرکت 

سهامي آب منطقه اي هرمزگان

 تأمين و انتقال 

آب

ميليون 

متر مکعب 

در سال

17,3005,1900تامين آب12سرخونبندرعباس2

283
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1304012ح000

تامين زير ساخت هاي صنايع 

تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي

ايجاد زير ساخت  شهرک هاي صنعتي 

تخصصي صنايع تبديلي و تکميلي 

کشاورزي

تامين خدمات 

تکميلي بخش 

کشاورزي

150,00025,00020,000کشاورزي0حاجي ابادحاجي آباد30هکتار

284
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ح000

ايجاد زير ساخت هاي مجتمع 

هاي دامپروري

ايجاد زير ساخت هاي مجتمع هاي 

دامپروري

ايجاد زير بنا 

هاي مجتمع 

هاي دامپروري

300,00060,00030,000کشاورزي0بستکبستک60هکتار

285
اداره کل ورزش و 

جوانان
توسعه خانه ژيمناستيک بندرعباساحداث و تکميل سالن هاي ورزشي1702004ح238

توسعه اماکن و 

فضاهاي ورزشي
470,00000ورزشي0بندرعباسبندرعباس4740متر مربع

۳۸۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان هرمزگان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

286
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307005ح209

ساماندهي رودخانه هاي شهرستان 

ميناب

ساماندهي رودخانه هاي شهرستان 

ميناب

حفظ و تثبيت 

کناره و بستر 

رودخانه

370,00000تامين آب0مينابميناب14000متر

287
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307005ح200

ساماندهي رودخانه هاي شهرستان 

سيريک

ساماندهي و اليروبي رودخانه هيوه و 

مرک و دهارن-گز

حفظ و تثبيت 

کناره و بستر 

رودخانه

60,00000تامين آب0بندرسيريگبندرسيريگ8000متر

288
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
ساماندهي واليروبي رودخانه گهره137005ح204

ساماندهي و کنترل سيالب رودخانه 

گهره

حفظ و تثبيت 

کناره و بستر 

رودخانه

10,00000تامين آب0بندرعباسبندرعباس8000متر

۳۹۰



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,991,400896,0000

289
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004س500

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

بهسازي  فضاي سبز دهکده المپيک 

زاهدان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

50,00015,0000ورزشي65زاهدانزاهدان70000متر مربع

290
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009س 301

ساماندهي گلخانه ها و احداث 

مجتمع هاي گلخانه اي

مطالعه و اجراي تأسيسات زيربنائي 

فازدوم مجتمع گلخانه اي زهک

احداث زيرساخت 

ها و مجتمعهاي 

گلخانه اي

97,00028,0000کشاورزي85زهکزهک46.5هکتار

291
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010س 201

ايجاد زيرساختهاي مجتمع هاي 

دامپروري

مطالعه و ايجاد زيربناهاي مجتمع 

دامداري لوارياب

ايجاد زيربناهاي 

مجتمع هاي 

دامپروري

100,00030,0000کشاورزي70زاهدانزاهدان8000مترمربع

292
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010س 201

ايجاد زيرساختهاي مجتمع هاي 

دامپروري

تکميل و بهره برداري از ايستگاه طيور 

شهرستان دشتياري

ايجاد زيربناهاي 

مجتمع هاي 

دامپروري

100,00030,0000کشاورزي57دشتياريدشتياري1000مترمربع

293
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1304012س300

زيرساخت هاي صنايع تبديلي و 

تکميلي بخش کشاورزي
34,40010,0000صنعتي0دلگاندلگان5000تنفرآوري حناطرح توليدي حناسايي و بسته بندي

294
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009س 301

ساماندهي گلخانه ها و احداث 

مجتمع هاي گلخانه اي

ايجاد زيرساختهاي شهرک گلخانه اي 

زيردان

احداث زيرساخت 

ها و مجتمعهاي 

گلخانه اي

900,000270,0000کشاورزي0پيرسهرابچابهار485هکتار

1306008س202اداره کل شيالت295
ايجاد زيرساختهاي مجتمع هاي 

آبزي پروري

تکميل تاسيسات زيربنايي سايت 

پرورش ميگو روديک

ايجاد و توسعه 

مجتمع ها ي 

آبزي پروري

600,000180,0000شيالت86روديکدشتياري1500000مترمربع

296
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307003س201

طرح هاي کوچک تأمين و انتقال 

آب

اجراي خط انتقال پساب تصفيه خانه 

فاضالب شهر زاهدان
900,000270,0000تأمين آب56زاهدانزاهدان450ليتر بر ثانيهتأمين آب

297

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004س301
احداث وتوسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
 استخرمجموعه ورزشي زابل

احداث وتوسعه 

فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

70,00021,0000ورزشي45زابلزابل1750مترمربع

298

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004س301
حداث وتوسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
 استخرمجموعه ورزشي ايرانشهر

حداث وتوسعه 

فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

140,00042,0000ورزشي60ايرانشهرايرانشهر1750مترمربع

جمع کل

استان سیستان و بلوچستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۹۱



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,059,000490,428112,738

299

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

کمپ حمزه عرباحداث کمپ حمزه عرب1706002ت011

احداث کمپ 

گردشگري وزائر 

سرا

15,0003,9370گردشگري80بيجاربيجار790متر مربع

300

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

کمپ سوريناحداث کمپ سورين1706003ت016

احداث کمپ 

گردشگري وزائر 

سرا

35,0009,1870گردشگري10بانهبانه3800متر مربع

301

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

کمپ نگل احداث کمپ نگل1706004ت025

احداث کمپ 

گردشگري وزائر 

سرا

12,0003,1500گردشگري35سنندجسنندج650متر مربع

302

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

نمايشگاه صنايع دستي و رستوراننمايشگاه صنايع دستي و رستوران_

کمک به تامين 

زيرساخت 

گردشگري 

(مترمربع)

25,0007,3000گردشگري0سنندجسنندج200متر مربع

303

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي عمارت خسروآبادمرمت و بازسازي عمارت خسروآباد1704002ت008

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

50,0009,1105,500گردشگري60سنندجسنندج7200مترمربع

304

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

_
مرمت و بازسازي عمارت ملک 

التجار
مرمت و بازسازي عمارت ملک التجار

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

30,0009,0000گردشگري30سنندجسنندج1000مترمربع

305

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ت014
مرمت و بازسازي منزل آزموده 

اردالن
مرمت و بازسازي منزل آزموده اردالن

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

10,0003,0000گردشگري50سنندجسنندج500مترمربع

306

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي منزل صحراييمرمت و بازسازي منزل صحرايي1704002ت014

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

7,0002,1000گردشگري60سنندجسنندج300مترمربع

جمع کل

استان کردستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۹۲



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کردستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

307

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي منزل پيرمراديمرمت و بازسازي منزل پيرمرادي_

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

15,0004,5000گردشگري20سنندجسنندج500مترمربع

308

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي منزل عربزادهمرمت و بازسازي منزل عربزاده_

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

15,0004,5000گردشگري10سنندجسنندج400مترمربع

309

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي منزل جواهريمرمت و بازسازي منزل جواهري_

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

20,0006,0000گردشگري20سنندجسنندج600مترمربع

310

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي منزل احمديمرمت و بازسازي منزل احمدي_

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

15,0004,5000گردشگري10سنندجسنندج450مترمربع

311

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

مرمت و بازسازي منزل نانوا باشيمرمت و بازسازي منزل نانوا باشي_

تأمين 

زيرساخت 

گردشگري

7,0002,1000گردشگري70سنندجسنندج350مترمربع

312

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

احداث استخر سرپوشيده سقزاحداث استخر سرپوشيده سقز30503ت002

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

45,00012,0001,500اموزشي30سقزسقز2150مترمربع

313

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

احداث استخر استادپژوهش بهاراناحداث استخر استادپژوهش بهاران30503ت002

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

60,00018,0000ورزشي35سنندجسنندج2150مترمربع

314

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

احداث استخر سرپوشيده ديواندرهاحداث استخر سرپوشيده ديواندره30503ت005

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

80,00021,0003,000ورزشي5ديواندرهديواندره1800مترمربع

315

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

30503ت005
احداث استخر سرپوشيده سليمان 

خاطر بانه

احداث استخر سرپوشيده سليمان 

خاطر بانه

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

45,00011,8121,700ورزشي30بانهبانه1800مترمربع

۳۹۳



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کردستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

316

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

احداث استخر سرپوشيده دهگالناحداث استخر سرپوشيده دهگالن30503ت005

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

80,0008,5009,775ورزشي10دهگالندهگالن1800مترمربع

317

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

احداث استخر سرپوشيده بيجاراحداث استخر سرپوشيده بيجار30503ت012

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

3,0009000ورزشي80بيجاربيجار1800مترمربع

318

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

احداث استخر سرپوشيده کامياراناحداث استخر سرپوشيده استان30503ت005

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

80,00024,0000ورزشي45کاميارانکامياران1800مترمربع

319

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

حداث استخر سرپوشيده مريواناحداث استخر سرپوشيده استان30503ت005

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

15,0004,5000ورزشي45مريوانمريوان18000مترمربع

320

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

_
تعمير و تجهيز اردوگاه سليمان 

خاطر
تعمير و تجهيز اردوگاه سليمان خاطر

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

20,0006,0000ورزشي40بانهبانه_مترمربع

321

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

30503ت037
احداث سالن ورزشي چندمنظوره 

مجمع خيرين سقز

احداث سالن ورزشي چندمنظوره 

مجمع خيرين سقز

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

20,0006,0000ورزشي60سنندجسنندج3830مترمربع

322
اداره کل ورزش و 

جوانان
 نفره200خوابگاه  نفره200احداث و تکميل خوابگاه 30501ت028

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

120,00020,30715,000ورزشي30سقزسقز_مترمربع

323
اداره کل ورزش و 

جوانان
مجموعه تختياحداث مجموعه ورزشي  تختي1702004ت063

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

50,00013,1251,800ورزشي0سقزسقز_مترمربع

324
اداره کل ورزش و 

جوانان
سالن حجاباحداث سالن حجاب1702004ت063

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

100,00026,2503,700ورزشي0بانهبانه_مترمربع

325
اداره کل ورزش و 

جوانان
استخر سرپوشيدهاحداث استخر سرپوشيده1702004ت024

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

90,00027,0000ورزشي30قروهقروه_مترمربع

326
اداره کل ورزش و 

جوانان
پيست موتورسوارياحداث پيست موتورسواري1702004ت078

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

110,00033,0000ورزشي0بيجاربيجار_مترمربع

۳۹۴



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کردستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

327
اداره کل ورزش و 

جوانان
سالن حجاباحداث سالن حجاب1702004ت024

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

40,00010,5001,500ورزشي0مريوانمريوان_مترمربع

328
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ت100

احداث اماکن ورزشي در سطح 

کشور

احداث سالن ورزشي سقف بلند چند 

منظوره بانوان

افزايش سرانه 

ورزشي
75,00010,40012,075ورزشي10دهگالندهگالن1500متر مربع

329
اداره کل ورزش و 

جوانان
مجموعه ورزشي آزادياحداث مجموعه ورزشي آزادي1702004ت024

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

60,00018,0000ورزشي0بيجاربيجار_مترمربع

330
اداره کل ورزش و 

جوانان
 نفره ورزشکاران400خوابگاه  نفره ورزشکاران400خوابگاه 1702004ت024

احداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

250,00075,0000ورزشي10سنندجسنندج_مترمربع

331
اداره کل ورزش و 

جوانان
استخر سرپوشيدهاحداث استخر سرپوشيده1702004ت077

حداث فضاهاي 

ورزشي 

سرپوشيده

70,00021,0000ورزشي30کاميارانکامياران_مترمربع

332
اداره کل راه و 

شهرسازي
30111ت042

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي ورمقاني سنندج

احداث مراکز آموزش فني و حرفه اي 

ورمقاني سنندج

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
58,0008,0009,000اموزشي10سنندجسنندج_مترمربع

333
اداره کل راه و 

شهرسازي
30111ت042

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

2اي سقز

احداث مراکز آموزش فني و حرفه اي 

2سقز

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
95,0007,00020,000اموزشي65سقزسقز_مترمربع

334
اداره کل راه و 

شهرسازي
30111ت004

احداث و تجهيز مراکز آموزش فني 

و حرفه اي بانه

احداث  و تجهيز خوابگاه شبانه روزي و 

سلف سرويس مراکز آموزش فني و 

حرفه اي بانه

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
50,0005,00010,000اموزشي15بانهبانه_مترمربع

335
اداره کل راه و 

شهرسازي
30111ت042

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي کامياران

احداث مراکز آموزش فني و حرفه اي 

کامياران

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
57,0007,0009,000اموزشي47کاميارانکامياران_مترمربع

336
اداره کل راه و 

شهرسازي
180200ت030

احداث و تجهيز مراکز آموزش فني 

و حرفه اي بيجار

مطالعه خوابگاه شبانه روزي و سلف 

سرويس  مراکز آموزش فني و حرفه 

اي بيجار

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
30,0007,0002,000اموزشي5بيجاربيجار_مترمربع

337
اداره کل راه و 

شهرسازي
1802005ت019

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي مظهرآبادقروه

احداث مراکز آموزش فني و حرفه اي 

مظهرآبادقروه

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
25,0007,0000اموزشي5قروهقروه_مترمربع

338
اداره کل راه و 

شهرسازي
1802005ت030

احداث و تجهيز مراکز آموزش فني 

و حرفه اي سروآباد

مطالعه خوابگاه شبانه روزي و سلف 

سرويس  مراکز آموزش فني و حرفه 

اي سروآباد

افزايش يرانه 

فضاي اموزشي
25,0007,5000اموزشي5سروآبادسروآباد_مترمربع

339
شرکت آب و 

فاضالب استان
جديد

احداث تصفيه خانه يک مگاوات 

بايوگاز تصفيه خانه سنندج

احداث تصفيه خانه يک مگاواتيه 

بايوگاز تصفيه خانه سنندج
50,0006,2507,188تصفيه خانه0سنندجسنندج__مگاوات

۳۹۵



1400
پیش بینی 

سال های بعد

689,28368,92882,714

340
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ه102

طرح احداث ، توسعه و تکميل 

 مراکز آموزش فني و حرفه اي

 تکميل و تجهيز طرح هيجده ماه ايران 

و آلمان شهرستان همدان

تکميل مراکز 

آموزش فني و 

حرفه اي

3,780378454اموزشي88.45همدانهمدان20کالس

341
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ه201

طرح احداث ، توسعه و تکميل 

 مراکز آموزش فني و حرفه اي

 احداث و تکميل فاز دوم مرکز 

تخصصي جوش شهرستان مالير

تعمير مراکز 

آموزش فني و 

حرفه اي

1,483148178اموزشي97.6ماليرمالير1300مترمربع

342
شرکت شهرکهاي 

صنعتي
1304012ه101

ايجاد و تکميل شـهرکهاي 

صـنعتي اسـتان همدان

 توسعه و تامين زيرساختهاي شهرک 

(مبل مالير )2صنعتي مالير

ايجاد زيرساخت 

اراضي شهرک 

صـنعتي

201,50020,15024,180صنعتي16.3ماليرمالير25هکتار

343
شرکت شهرکهاي 

صنعتي
1304012ه101

ايجاد و تکميل شـهرکهاي 

صـنعتي اسـتان همدان

  ايجاد و تکميل امکانات زيربنايي 

شهرک فناوري همدان

ايجاد زيرساخت 

اراضي شهرک 

صـنعتي

3,000300360صنعتي97.42همدانهمدان1هکتار

344
شرکت شهرکهاي 

صنعتي
1304012ه101

ايجاد و تکميل شـهرکهاي 

صـنعتي اسـتان همدان

 ايجاد امکانات زيربنايي شهرک 

مالير (جوکار)شيشه

ايجاد زيرساخت 

اراضي شهرک 

صـنعتي

1,500150180صنعتي96.72ماليرمالير10هکتار

345
شرکت شهرکهاي 

صنعتي
1304012ه101

ايجاد و تکميل شـهرکهاي 

صـنعتي اسـتان همدان

 ايجاد و تکميل امکانات زيربنايي 

(شوشاب  )شهرک صنعتي مالير 

ايجاد زيرساخت 

اراضي شهرک 

صـنعتي

1,529153183صنعتي97.3ماليرمالير1هکتار

346
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801002ه101

طرح احداث ، خريد و توسعه 

مدارس استثنائي

 تکميل مجتمع استثنايي امير المومنين 

همدان (ع  )

احداث و توسعه 

مدارس استثنايي
17,1001,7102,052اموزشي66.9همدانهمدان9کالس

347
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ه101

طرح احداث، توسعه و تکميل 

فضاهاي ورزشي دانش آموزي
 تکميل استخر دانش آموزي رزن

تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش 

آموزي

9,0729071,089ورزشي31رزنرزن1600مترمربع

348
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703058ه102

احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري

 تکميل و توسعه اردوگاه گنجنامه 

همدان

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

1,457146175ورزشي77.85همدانهمدان600مترمربع

جمع کل

استان همدان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۳۹۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان همدان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

349
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ه101

طرح احداث، توسعه و تکميل 

فضاهاي ورزشي دانش آموزي

 تکميل استخر دانش اموزي فارابي 

نهاوند

تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش 

آموزي

3,029303363ورزشي80نهاوندنهاوند2300مترمربع

350
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ه101

طرح احداث، توسعه و تکميل 

فضاهاي ورزشي دانش آموزي

 تکميل استخر دانش آموزي همدان 

(ناحيه دو)

تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش 

آموزي

3,000300360ورزشي96.5همدانهمدان2391مترمربع

351
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ه101

طرح احداث، توسعه و تکميل 

فضاهاي ورزشي دانش آموزي
 تکميل استخر دانش آموزي اسد آباد

تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش 

آموزي

1,472147177ورزشي93.25اسدآباداسدآباد2391مترمربع

352
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703058ه204

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي و هنري
 تعمير و تجهيز اردوگاه باقريه تويسرکان

تعمير مراکز 

هنري- فرهنگي
2002024فرهنگي84.25تويسرکانتويسرکان230مترمربع

353
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703058ه204

تعمير و تجهيز مراکز و مجتمع 

هاي فرهنگي و هنري

 تعمير و تجهيز اردوگاه مالحسينقلي 

شوندي رزن

تعمير مراکز 

هنري- فرهنگي
4404453فرهنگي85.65رزنرزن1000مترمربع

354
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703058ه102

احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري
 تکميل اردوگاه فجر مالير

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

6216275فرهنگي79.93ماليرمالير400مترمربع

355
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009ه301

ساماندهي گلخانه هاواحداث 

مجتمع هاي گلخانه اي

 ايجادزيرساختهاي شهرک گلخانه اي 

شهرستان نهاوند

احداث 

زيرساختهاي 

مجتمع هاي 

گلخانه اي

22,9002,2902,748کشاورزي45نهاوندنهاوند10هکتار

356
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ه301

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

 احداث استخر سرپوشيده شهرک 

طالقاني نهاوند

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

4,000400480ورزشي95نهاوندنهاوند1580مترمربع

357
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ه301

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
 احداث زور خانه بين الملي همدان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

18,3001,8302,196ورزشي40همدانهمدان2000مترمربع

358
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ه502

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

 تکميل و توسعه پيست اسکي تاريکدره 

همدان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

12,6001,2601,512ورزشي18.75همدانهمدان60000مترمربع

۳۹۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان همدان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

359
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ه701

توسعه و تکميل فضاهاي ورزشي 

بانوان استان همدان

 تکميل مجموعه ورزشي بانوان 

شهرستان مالير

تکميل فضاي 

ورزشي
22,9002,2902,748ورزشي90.15ماليرمالير10060مترمربع

360

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ه201
طرح معرفي، مرمت و حفاظت 

ميراث غير منقول فرهنگي
 مرمت و تملک کاروانسرا تاج آباد

مرمت ميراث 

فرهنگي
1,400140168گردشگري15.129بهاربهار200مترمربع

361

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني همدان

1602001ه102
طرح تامين تجهيزات درماني 

بيمارستان ها

 تکميل و بهره برداري از فاز اول مرکز 

سرطان همدان

بهبود استاندارد 

تجهيزات 

بيمارستانها

15همدانهمدان217تخت
- بهداشتي

درماني
300,00030,00036,000

362

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

1706002ه103
ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز 

گردشگري داخلي
 توسعه منطقه گردشگري گاماسياب

ايجاد زيرساخت 

هاي مورد نياز 

گردشگري

ميليون 

ريال
20,0002,0002,400گردشگري23.282نهاوندنهاوند105750

363
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307003ه201

ايجاد طرح هاي کوچک تامين و 

انتقال آب استان همدان

 انتقال پساب فاضالب از نيروگاه به  

منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد

تامين آب 

شرب، صنعت

ميليون 

مترمکعب
2,000200240تامين آب40فامنينفامنين3

1502001ه102شهرداري مالير364
ايجاد و توسعه فضاي سبز و 

پارکهاي عمومي شهر مالير

شهر  (جهان کوچک)  تکميل پارک ملل 

مالير

ايجاد و توسعه 

فضاي سبز
36,0003,6004,320گردشگري70.368ماليرمالير30000مترمربع

۳۹۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

4,372,128373,355918,745

365

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ل104
ايجاد زير ساخت و تاسيسات 

گردشگري آبشار نوژيان

ايجاد زير ساخت و تاسيسات 

گردشگري آبشار نوژيان

ايجاد زير 

ساخت مورد 

نياز جاذبه 

گردشگري

8,1872,4000گردشگري30خرم آبادخرم آباد60419مترمربع

366

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

تاسيسات گردشگري آبشارچکانتاسيسات گردشگري آبشارچکان1706002ل104

ايجاد زير 

ساخت مورد 

نياز جاذبه 

گردشگري

9,4622,4810گردشگري50اليگودرزاليگودرز10530مترمربع

367

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

تاسيسات گردشگري آبشار گريتتاسيسات گردشگري آبشار گريت1706002ل104

ايجاد زير 

ساخت مورد 

نياز جاذبه 

گردشگري

8,8152,6000گردشگري40خرم آبادخرم آباد358300مترمربع

368
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ل100

احداث استخر شناي دانش آموزي 

کوهدشت

احداث استخر شناي دانش آموزي 

کوهدشت

توسعه فضاي 

آموزشي،رفاهي
38,77711,5000اموزشي50کوهدشتکوهدشت1850مترمربع

369
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ل100

احداث استخر شناي داشن آموزي 

اشترينان

احداث استخر شناي داشن آموزي 

اشترينان

توسعه فضاي 

آموزشي،رفاهي
38,94611,5000اموزشي60اشترينانبروجرد1850مترمربع

370
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ل100

احداث استخر شناي دانش آموزي 

بروجرد

احداث استخر شناي دانش آموزي 

بروجرد

توسعه فضاي 

آموزشي،رفاهي
33,33810,0000اموزشي70بروجردبروجرد1850مترمربع

371
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ل100

احداث مرکز فني و حرفه  اي 

خواهران ازنا

احداث مرکز فني و حرفه  اي خواهران 

ازنا
13,0002,0551,700اموزشي50ازناازنا250000نفر ساعتآموزش

372
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ل100

بهسازي و مقاوم سازي مرکز 

آموزش فني و حرفه اي برادران 

دورود

بهسازي و مقاوم سازي مرکز آموزش 

فني و حرفه اي برادران دورود
34,3225,7024,000اموزشي70دوروددورود150000نفر ساعتآموزش

373
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ل700

احداث سالن چند منظوره بانوان 

رومشگان

احداث سالن چند منظوره بانوان 

رومشگان

توسعه فضاي 

ورزشي
30,0006,3892,500ورزشي70رومشگانرومشگان1615مترمربع

374

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ل126
تکميل زيرساخت گردشگري آبشار 

بيشه

تکميل زيرساخت گردشگري آبشار 

بيشه

ايجاد زير 

ساخت مورد 

نياز جاذبه 

گردشگري

5,3261,5000گردشگري40خرم آبادخرم آباد102000مترمربع

375
اداره کل جهاد 

کشاورزي
احداث ايستگاه پمپاژ ميشاخوراحداث ايستگاه پمپاژ ميشاخور1307003ل201

توسعه زير 

کشت 

محصوالت 

کشاورزي

2,750,00038,334780,000تامين آب70چگنيچگني1200هکتار

جمع کل

استان لرستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان لرستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

376
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1307003ل201

تکميل ايستگاه پمپاژ اميران 

کوشکي
تکميل ايستگاه پمپاژ اميران کوشکي

توسعه زير 

کشت 

محصوالت 

کشاورزي

110,00015,94515,945تامين آب60پلدخترپلدختر500هکتار

1306008ل200اداره کل شيالت377
احداث تاسيسات سايت پرورش 

ماهي سپيددشت

احداث تاسيسات سايت پرورش ماهي 

سپيددشت

توليد گوشت 

ماهي
450,00083,83245,000شيالت98سپيددشتخرم آباد6000تن

1306008ل200اداره کل شيالت378
مطالعه و ايجاد تاسيسات سايت 

پرورش ماهي سيمره

مطالعه و ايجاد تاسيسات سايت 

پرورش ماهي سيمره

افزايش توليد 

گوشت سفيد
18,4555,5000شيالت60سيمرهکوهدشت3هکتار

379
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ل303

اخداث خوابگاه و سلف سرويس 

بروجرد
اخداث خوابگاه و سلف سرويس بروجرد

افزايش فضاي 

ورزشي
34,00010,0000ورزشي50بروجردبروجرد3770مترمربع

380
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
احداث ايستگاه پمپاژ بن بازهاحداث ايستگاه پمپاژ بن بازه1307003ل202

تامين آب 

اراضي کشاورزي
119,50035,0000تامين آب50پلدخترپلدختر260هکتار

381
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
احداث ايستگاه پمپاژ فيض آباداحداث ايستگاه پمپاژ فيض آباد1307003ل202

تامين آب 

اراضي کشاورزي
140,00024,10317,000تامين آب88سلسلهسلسله2750هکتار

382
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
احداث ايستگاه پمپاژ نيلهاحداث ايستگاه پمپاژ نيله1307003ل202

تامين آب 

اراضي کشاورزي
100,0009,58320,000تامين آب85خرم آبادخرم آباد250هکتار

383
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
احداث ايستگاه پمپاژ واشياناحداث ايستگاه پمپاژ واشيان1307003ل202

تامين آب 

اراضي کشاورزي
200,00050,6309,000تامين آب98پلدخترپلدختر1250هکتار

384
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307003ل202

احداث ايستگاه پمپاژ و بند 

انحرافي اسماعيل آباد

احداث ايستگاه پمپاژ و بند انحرافي 

اسماعيل آباد

تامين آب 

اراضي کشاورزي
دلفان1350هکتار

اسماعيل 

آباد
160,00034,07313,000تامين آب95

385
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307003ل202

بهسازي ايستگاه پمپاژ تيران قاسم 

آباد
بهسازي ايستگاه پمپاژ تيران قاسم آباد

تامين آب 

اراضي کشاورزي
40,0006,3895,600تامين آب100قاسم آباداليگودرز1340هکتار

386
سازمان بسيج 

سازندگي
1703022ل049

تعمير وتجهيز مجتمع فرهنگي 

حمزه سيدالشهدا

تعمير وتجهيز مجتمع فرهنگي حمزه 

سيدالشهدا

افزايش سرانه 

فضاي فرهنگي
30,0003,8395,000فرهنگي60خرم آبادخرم آباد3500مترمربع
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

709,500106,171102,800

387

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1702004ال560
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز استان
تکميل سالن ورزشي آبدانان

احداث فضاي 

ورزشي
25,0005,3712,000ورزشي0.35آبدانانآبدانان593مترمربع

388

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1702004ال560
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز استان
تکميل سالن ورزشي سرابله

احداث فضاي 

ورزشي
27,0008,1000ورزشي0.15سرابلهچرداول593مترمربع

389
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال560

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز استان
احداث سالن وزنه برداري ايوان

احداث فضاي 

ورزشي
6,0001,8000ورزشي0.95ايوانايوان1508متر مربع

390
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

احداث سالن ورزشي شهرک نبوت ايوان
احداث فضاي 

ورزشي
6,0001,8000ورزشي0.98ايوانايوان798متر مربع

391
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

احداث سالن ورزشي شهرک سرطاف
احداث فضاي 

ورزشي
6,0001,200600ورزشي0.98ايالمايالم814متر مربع

392
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال722

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي بانوان
احداث سالن ورزشي بانوان آبدانان

احداث فضاي 

ورزشي
5,0001,0000ورزشي0.98آبدانانآبدانان1166متر مربع

393
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال363

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 سرپوشيده استان
احداث سالن ورزشي ژيمناستيک ايالم

احداث فضاي 

ورزشي
5,0001,0000ورزشي0.98ايالمايالم1696متر مربع

394
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال363

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 سرپوشيده استان
احداث سالن ورزشي رزمي ايالم

احداث فضاي 

ورزشي
20,0004,0002,000ورزشي0.8ايالمايالم1542متر مربع

395
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

احداث سالن ورزشي زنده ياد کرمي
احداث فضاي 

ورزشي
2,5005000ورزشي0.98توحيدهليالن1377متر مربع

396
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال560

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز استان
تکميل استاديوم ورزشي دره شهر

احداث فضاي 

ورزشي
30,0006,0003,000ورزشي0.6دره شهردره شهر15800متر مربع

397
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال363

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 سرپوشيده استان
احداث سالن ورزشي دو منظوره سرابله

احداث فضاي 

ورزشي
30,0006,0003,000ورزشي0.15سرابلهچرداول1515متر مربع

398
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

احداث سالن ورزشي روستاي هفت 

چشمه

احداث فضاي 

ورزشي
20,0004,0000ورزشي0.98ايالمايالم814متر مربع

399
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

احداث سالن ورزشي روستاي زرانگوش 

بدره

احداث فضاي 

ورزشي
20,0004,0002,000ورزشي0.28بدرهبدره935متر مربع

جمع کل

استان ایالم

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان ایالم

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

400
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

تکميل سالن ورزشي روستاي کارزان
احداث فضاي 

ورزشي
5,0001,0000ورزشي0.98کارزانسيروان935متر مربع

401
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال363

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 سرپوشيده استان

احداث سالن ورزشي کشتي و رزمي 

ملگشاهي

احداث فضاي 

ورزشي
22,0004,4002,200ورزشي0.6ملکشاهيملکشاهي824متر مربع

402
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث خانه جوان شهر سرابله احداث، تکميل خانه هاي جوانان1703054ال100

احداث فضاي 

ورزشي
45,0009,0004,500ورزشي0.25سرابلهچرداول916متر مربع

403
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث خانه جوان شهر مهران احداث، تکميل خانه هاي جوانان1703054ال100

احداث فضاي 

ورزشي
45,0009,0004,500ورزشي0.33مهرانمهران916متر مربع

404
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ال120

احداث،توسعه و تکميل سالنهاي 

 نفر 2500زير )چند منظوره 

 (تماشاچي

 نفري دره شهر1200تکميل سالن 
احداث فضاي 

ورزشي
90,00018,0009,000ورزشي0.04دره شهردره شهر2417متر مربع

405

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني ايالم

1601003ال300
 (جامع)احداث و تکميل مراکز 

 بهداشتي شهري

تکميل درمانگاه شبانه روزي ملکشاهي 

(دي کلينيک)

احداث فضاي 

درماني
0.67ملکشاهيملکشاهي4672مترمربع

- بهداشتي

درماني
300,00020,00070,000
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,241,000300,715164,000

406

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

30501ز098
سالن ورزشي کارگري در 3احداث 

شهرستانهاي ابهر ،خدابنده ،طارم

احداث يک باب سالن ورزشي در 

شهرستان طارم

احداث وتوسعه 

اماکن وفضاهاي 

ورزشي

10,0002,0001,000ورزشي90طارمطارم1640مترمربع

407

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

30501ز098
سالن ورزشي کارگري در 3احداث 

شهرستانهاي ابهر ،خدابنده ،طارم

احداث يک باب سالن ورزشي در 

شهرستان ابهر

احداث وتوسعه 

اماکن وفضاهاي 

ورزشي

10,0002,0001,000ورزشي90ابهرابهر1640مترمربع

408
اداره کل راه و 

شهرسازي
 احداث کتابخانه عمومي شهر آب بر احداث کتابخانه عمومي شهر آب بر1703034ز103

احداث و توسعه 

کتابخانه هاي 

عمومي

45,0008,5005,000فرهنگي35آب برطارم895مترمربع

409
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703034ز010

مطالعه و احداث کتابخانه مرکزي 

و تاالر شهر زنجان
1,000,00092,4150فرهنگي22زنجانزنجان18550مترمربعاحداثتکميل کتابخانه مرکزي زنجان

410
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703034ز010

مطالعه و احداث کتابخانه مرکزي 

و تاالر شهر زنجان
600,000100,00080,000فرهنگي5زنجانزنجان9250مترمربعاحداثاحداث تاالر شهر

411
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ز168

احداث سالن نمايش و تمرين تئاتر 

زنجان
سالن نمايش و تمرين تئاتر زنجان

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

100,00020,00010,000فرهنگي54زنجانزنجان1635مترمربع

412
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058ز102

مطالعه واحداث مجتمع فرهنگي و 

هنري شهرزرين آباد
مجتمع فرهنگي هنري شهر زرين آباد

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و هنري

16,0004,8000فرهنگي65ايجرودايجرود915مترمربع

413
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005ز033

تکميل سالن آزمون چند منظوره 

زنجان(س)مرکز خواهران الزهرا

تکميل سالن آزمون چند منظوره مرکز 

زنجان(س)خواهران الزهرا

افزايش ظرفيت 

سنجش و آزمون
70,00011,00010,000اموزشي20زنجانزنجان400نفر آزمون

414

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ز055
ايجاد زيرساخت هاي گردشگري 

غار کتله خور

ايجاد زيرساختهاي گردشگري در غار 

کتله خور

تجهيز امکانات 

جهت دسترسي 

به جاذبه هاي 

تاريخي و 

طبيعي

30,0003,0006,000گردشگري50گرمابخدابنده3000مترمربع

جمع کل

استان زنجان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان زنجان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

415
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801015ز011

تکميل پروژه هاي نيمه تمام اداره 

کل آموزش و پرورش استان از 

محل درآمدهاي اختصاصي

مجتمع فرهنگي و رفاهي مالصدرا

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و 

آموزشي

180,00024,00030,000فرهنگي45زنجانزنجان7788مترمربع

416
اداره کل آموزش 

و پرورش
استخر دانش آموزي ابهرتوسعه زيرساختهاي ورزشي30508065

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و 

آموزشي

80,00018,0006,000ورزشي25ابهرابهر1840متر مربع

417
اداره کل آموزش 

و پرورش
استخر دانش آموزي قيدارتوسعه زيرساختهاي ورزشي30508065

احداث و توسعه 

فضاهاي 

فرهنگي و 

آموزشي

100,00015,00015,000ورزشي15قيدارخدابنده1840متر مربع

۴۰۴



1400
پیش بینی 

سال های بعد

461,09388,70349,625

418
اداره کل ورزش و 

جوانان
50,00015,0000ورزشي20شهرکردشهرکرد1بابورزشيتکميل مجتمع سوارکاري استانتکميل مجتمع سوارکاري استان1702004چ059

419
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004چ040

احداث،توسعه و تکميل اماکن 

ورزشي استان
80,0006,00018,000ورزشي50شهرکردشهرکرد1بابورزشيخوابگاه ورزشکاران شهرکرد

420
اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمي
1703022چ009

مطالعه،احداث و تکميل مراکز 

فرهنگي هنري و فرهنگسراهاي 

استان

 احداث مجتمع فرهنگي و هنري 

چلگرد (فرهنگسرا)

توسعه فضاهاي 

فرهنگي

،هنري ومذهبي

45,5936,6787,000فرهنگي60چلگرد کوهرنگ2534مترمربع

421
اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمي
1703022چ009

مطالعه،احداث و تکميل مراکز 

فرهنگي هنري و فرهنگسراهاي 

استان

 احداث فرهنگسراي گندمان

توسعه فضاهاي 

15,0004,5000فرهنگي40گندمانبروجن1600مترمربعفرهنگي

422
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010چ027

مجتمع هاي دامپروري و بهبود 

توليدات دامي

 ايجاد زير بناي مجتمع دامداري 

گندمان

پرورش گاو 

شيري
65,5009,65010,000کشاورزي20گندمانبروجن1530راس

423
اداره کل جهاد 

کشاورزي
انبار سرد فرادنبهانبار سرد1306040چ022

تامين و 

نگهداري
50,00015,0000کشاورزي30فرادنبهبروجن1باب

424
اداره کل جهاد 

کشاورزي
انبار سرد نافچتکميل و احداث انبار سرد1306041چ022

تامين و 

نگهداري
50,00015,0000کشاورزي30نافچشهرکرد1باب

425

اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

تعمير ومرمت قلعه شلمزارتعمير و باز سازي اماکن تاريخي1704002چ 230

توسعه زير 

ساخت هاي 

گردشگري

30,0004,0005,000گردشگري60شلمزارکيار1باب

426

اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

تعمير ومرمت قلعه سورکتعمير و باز سازي اماکن تاريخي1704002چ 230

توسعه زير 

ساخت هاي 

گردشگري

20,0003,3752,625گردشگري60سورکشهرکرد1باب

427
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

تعمير ومرمت قلعه فرخشهرتعمير و باز سازي اماکن تاريخي1704002چ 230

توسعه زير 

ساخت هاي 

گردشگري

50,0008,0007,000گردشگري55فرخشهرشهرکرد1باب

428
اداره کل ميراث 

فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي

تعمير و مرمت خانه گله داريتعمير و باز سازي اماکن تاريخي1704002چ 230

توسعه زير 

ساخت هاي 

گردشگري

5,0001,5000گردشگري65شهرکردشهرکرد1باب

جمع کل

استان چهارمحال و بختیاری

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۰۵



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,996,500439,200455,492

429
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024و101

احداث، توسعه و تکميل سالن ها و 

فضاهاي ورزشي دانش آموزان
احداث استخر شناي ياسوج

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
35,0003,8006,700ورزشي55ياسوچبويراحمد1850مترمربع

430
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703022و049

تکميل اردوگاههاي پرورشـي 

 دانش آموزان

تکميل اردوگاه دانش آموزي سي 

(سالن آمفي تئاتر)سخت 

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
35,0004,3006,200فرهنگي45سي سختدنا2400مترمربع

431
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024و101

احداث، توسعه و تکميل سالن ها و 

فضاهاي ورزشي دانش آموزان
احداث استخر شناي دانش آموزان دنا

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
20,0002,4003,600ورزشي55سي سختدنا1850مترمربع

432
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703058و100

 احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري
تکميل اردوگاه دانش آموزي آبشار

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
34,0003,5006,700فرهنگي40سي سختدنا70000مترمربع

433
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024و101

احداث، توسعه و تکميل سالن ها و 

فضاهاي ورزشي دانش آموزان

احداث استخر شناي دانش آموزان 

دهدشت

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
50,0003,60011,400ورزشي30دهدشتکهگيلويه1850مترمربع

434
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024و101

احداث، توسعه و تکميل سالن ها و 

فضاهاي ورزشي دانش آموزان
تکميل استاديوم ورزشي مدارس ياسوج

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
15,0001,8002,700ورزشي70ياسوچبويراحمد5000مترمربع

435
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024و101

احداث، توسعه و تکميل سالن ها و 

فضاهاي ورزشي دانش آموزان

تکميل استخرشناي دانش آموزان 

گچساران

تکميل وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
20,0003,3002,700ورزشي50گچساراندوگنبدان13000مترمربع

436
شرکت آب و 

فاضالب استان
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مارگونايجاد تاسيسات فاضالب1503002و321

جمع آوري و 

تصفيه فاضالب

متر مکعب 

در شبانه 

روز

0مارگونمارگون1000
جمع آوري 

فاضالب
450,00019,000116,000

437
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002و201

ايجاد تاسيسات فاضالب روستاهاي 

(وامي)داراي اولويت

ايجاد تاسيسات فاضالب روستايي 

تنگاري

جمع آوري و 

تصفيه فاضالب

متر مکعب 

در شبانه 

روز

بويراحمد290
روستاي 

تنگاري
95

جمع آوري 

فاضالب
50,0005,9009,000

438
شرکت آب و 

فاضالب استان
اصالح و بازسازي شبکه1503003و401

اصالح و بازسازي شبکه آب آشاميدني 

گچساران

کاهش هدر 

رفت آب
400,00060,00060,000تامين آب70دوگنبدانگچساران40ليتر بر ثانيه

439
شرکت آب و 

فاضالب استان
اصالح و بازسازي شبکه1503003و401

اصالح و بازسازي شبکه آب آشاميدني 

ياسوج

کاهش هدر 

رفت آب
400,000120,0000تامين آب70ياسوجبويراحمد40ليتر بر ثانيه

440

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان
ايجاد اردوگاه تفريحي برم الوان

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
35,0005,0005,500گردشگري35ليککبهمئي60

جمع کل

استان کهگیلویه و بویراحمد

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۰۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کهگیلویه و بویراحمد

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

441

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان
ايجاد اردوگاه تفريحي توت نده

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
51,0005,00010,300گردشگري20سي سختدنا80

442

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان
احداث اردوگاه گردشگري خهکلون

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
45,0004,0009,500گردشگري40ياسوجبويراحمد80

443

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان

ايجاد اردوگاه تفريحي سياحتي بي بي 

(س)حکيمه 

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
35,0006,0004,500گردشگري35گچسارانگچساران100

444

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان
ايجاد اردوگاه تفريحي تنگ ماغر

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
63,0009,0009,900گردشگري40ليککبهمئي80

445

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان
ايجاد اردوگاه تفريحي دشتک ديل

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
52,0006,0009,600گردشگري40گچسارانگچساران80

446

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان
ايجاد اردوگاه گردشگري شراب گرو

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
40,0005,0007,000گردشگري40چرامچرام50

۴۰۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کهگیلویه و بویراحمد

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

447

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان

ايجاد زيربناهاي مجتمع تفريحي 

چشمه بلقيس

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
63,00011,0007,900گردشگري40چرامچرام100

448

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002و101
توسعه زيرساختهاي گردشگري 

مورد نياز استان

اردوگاه تفريحي و گردشگري سد شاه 

قاسم

رونق صنعت 

گردشگري و 

ايجاد اشتغال و 

افزايش اقامت 

گردشگران

نفر اقامتي 

و پذيرايي
81,0009,30015,000گردشگري20ياسوجبويراحمد130

449
اداره کل جهاد 

کشاورزي
احداث سدهاي کوتاه1307003و389

اجراي سدهاي خاکي در سطح 

(ايلي آباد)شهرستان بهمئي

تکميل بدنه سد 

و شبکه انتقال
370,00040,00071,000کشاورزي56بهمئيبهمئي50درصد

450
اداره کل جهاد 

کشاورزي
احداث سدهاي کوتاه1307003و389

اجراي سدهاي خاکي در سطح 

(کوهبرد)شهرستان کهگيلويه

تکميل بدنه سد 

و شبکه انتقال
350,00055,00050,000کشاورزي51دهدشتکهگيلويه70درصد

451

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني ياسوج

تکميل فضاهاي ورزشي1702004و111
احداث استخر

 دانشگاه

ايجاد فضاي 

فيزيکي و 

ورزشي 

موردنياز 

دانشجويان

70,0009,00012,000ورزشي15ياسوجبويراحمد1500متر مربع

452
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و502

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز
 بويراحمد2تکميل زمين چمن شماره 

توسعه فضاهاي 

ورزشي
3,0009000ورزشي75ياسوجبويراحمد7700متر مربع

453
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده

 )تکميل سالن ورزشي بانوان ياسوج 

(سالن کوثر 

توسعه فضاهاي 

ورزشي
3,0009000ورزشي10ياسوجبويراحمد1000متر مربع

454
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده

هتل )احداث خوابگاه ورزشي ياسوج 

(ورزش

توسعه فضاهاي 

ورزشي
25,0005,5002,000ورزشي50ياسوجبويراحمد4650متر مربع

455
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده

تکميل مجموعه ورزشي بانوان ياسوج 

(چمن مصنوعي کوثر بويراحمد)

توسعه فضاهاي 

ورزشي
5,0001,5000ورزشي10ياسوجبويراحمد989متر مربع

456
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و201

تعمير و تجهيز و نگهداري اماکن 

ورزشي بوير احمد

تعمير و تجهيز و نگهداري اماکن 

تکميل سالن )ورزشي بوير احمد

(ورزشي هندبال ياسوج

توسعه فضاهاي 

ورزشي
3,000900ورزشي10ياسوجبويراحمد1100متر مربع

۴۰۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان کهگیلویه و بویراحمد

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

457
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و502

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز
تکميل استاديوم ورزشي چرام

توسعه فضاهاي 

ورزشي
15,0002,0002,500ورزشي75چرامچرام7700متر مربع

458
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و502

طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز
زمين چمن پاتاوه

توسعه فضاهاي 

ورزشي
2,5007000ورزشي50پاتاوهدنا7700متر مربع

459
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده

تکميل و تجهيز سراي کوهنوردان سي 

سخت

توسعه فضاهاي 

ورزشي
15,0004,5000ورزشي75سيسختدنا1350متر مربع

460
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و502

طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز

تکميل سکوي تماشاچيان زمين چمن  

ورزشي ديشموک

توسعه فضاهاي 

ورزشي
3,5001,0500ورزشي10ديشموکديشموک400متر مربع

461
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده
تکميل خوابگاه ورزشي دهدشت

توسعه فضاهاي 

ورزشي
3,0009000ورزشي75دهدشتکهگيلويه500متر مربع

462
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و501

تکميل مجتمع ها و اماکن ورزشي 

استان
 دهدشت2تکميل چمن شماره 

توسعه فضاهاي 

ورزشي
2,5007500ورزشي75دهدشتکهگيلويه7700متر مربع

463
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده
استخر شناي دهدشت

توسعه فضاهاي 

ورزشي
15,0001,0003,500ورزشي75دهدشتکهگيلويه1270متر مربع

464
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده

 4تکميل مجموعه ورزشي شماره 

( گچساران2چمن شماره )گچساران 

توسعه فضاهاي 

ورزشي
30,0003,0006,000ورزشي75گچسارانگچساران7700متر مربع

465
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و502

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز

احداث مجموعه ورزشي چند منظوره 

پيست موتور سواري کارتينگ و 

اتومبيل راني

توسعه فضاهاي 

ورزشي
10,0001,6001,200ورزشي20گچسارانگچساران20000متر مربع

466
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و301

 طرح احداث و توسعه فضاهاي 

ورزشي سرپوشيده

احداث مجموعه تير اندازي پايگاه 

قهرماني و تنيس روي ميز

توسعه فضاهاي 

ورزشي
20,0006,0000ورزشي50گچسارانگچساران1500متر مربع

467
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004و502

طرح و احداث و توعه فضاهاي 

ورزشي روباز
اجراي پيست تيراندازي

توسعه فضاهاي 

ورزشي
15,0004,5000ورزشي10ياسوجبويراحمد5000متر مربع

468
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث و تکميل فضاهاي ورزشي-

تکميل مجموعه ورزشي سوار کاري 

محمد آباد

توسعه فضاهاي 

ورزشي
7,0002,1000ورزشي75ياسوجبويراحمد10000متر مربع

469
اداره کل ورزش و 

جوانان
تکميل سالن ورزشي شهيد پايداراحداث و تکميل فضاهاي ورزشي-

توسعه فضاهاي 

ورزشي
10,0003,0000ورزشي75ياسوجبويراحمد1300متر مربع

470
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058و125

احداث و توسعه مراکز فرهنگي و 

هنري

 احداث سالن نمايش و نگارخانه 

(سالن شهيد آويني)شهرستان کهگيلويه

گسترش فضاي 

فرهنگي
15,0002,5002,000فرهنگي95دهدشتکهگيلويه601متر مربع

471
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058و166

 مطالعه واحداث مجتمع فرهنگي 

هنري ليکک
احداث مجتمع فرهنگي و هنري ليکک

گسترش فضاي 

فرهنگي
30,0004,0001,092فرهنگي90ليککبهمئي1700متر مربع

۴۰۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

812,625170,4230

472
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ن200

تعمير و تجهيز مراکز آموزش فني 

و حرفه اي استان

بازسازي و تعمير کارگاه اموزشي 

آشپزي و سلف سرويس کار آموزان 

شبانه روزي مر کز برادران سمنان

تعمير و باز 

سازي
30,0009,0000اموزشي15سمنانسمنان1100متر مربع

473
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ن200

تعمير و تجهيز مراکز آموزش فني 

و حرفه اي استان

بازسازي و تعمير کار گاه هاي هتلداري 

و گردشگري مرکز  برادران شهرستان 

شاهرود

تعمير و باز 

سازي
33,0009,9000اموزشي15شاهرودشاهرود1500متر مربع

474
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ن155

  احداث،توسعه و تکميل مراکز 

آموزش آ  فني و حر فه اي

    تکميل مرکز تخصصي کشاورزي آ 

موزش فني و حر فه اي شاهرود
30,0009,0000اموزشي0شاهرودشاهرود20000متر مربعتکميل ساختمان

475
اداره کل آموزش 

و پرورش
1702004ن306

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي در سطح 

استان

احداث و تجهيز استخر شناي دانش 

آموزي با مشارکت سي درصدي استان 

در شهرستان دامغان

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

100,00000ورزشي25دامغاندامغان1120متر مربع

476
اداره کل آموزش 

و پرورش
1702004ن306

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي در سطح 

استان

احداث و تجهيز استخر شناي دانش 

آموزي  شهرستان گرمسار

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

100,0006,9000ورزشي25گرمسارگرمسار1120متر مربع

477
اداره کل آموزش 

و پرورش
1702004ن306

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي در سطح 

استان

احداث و تجهيز استخر شناي دانش 

آموزي مهديشهر

احداث و توسعه 

فضاي ورزشي 

سرپوشيده

90,00027,0000ورزشي25شهميرزادمهديشهر1120متر مربع

478
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن503

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

تکميل و تعمير استاديوم تختي و زمين 

زمين تنيس دو کورت )تنيس شاهرود

(شاهرود

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

6,5001,9500ورزشي10شاهرودشاهرود700متر مربع

479
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن503

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

تکميل مجموعه ورزشي آزادي 

بازسازي زمين چمن و سالن )مهديشهر

(مالک اشتر 

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

15,6004,6800ورزشي90مهديشهرمهديشهر13740متر مربع

480
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن503

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

تکميل مجموعه ورزشي 

مجموعه ورزشي کالهدوز  )شهميرزاد

(مهديشهر 

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

6,5001,9500ورزشي30مهديشهرمهديشهر252متر مربع

481
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن426 

تعمير و تجهيز فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده در سطح استان

تجهيز اماکن ورزشي شهرستان دامغان 

تجهيز خوابگاه و سلف سرويس )

(ورزشکاران دامغان 

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي 

سمنان

10,0003,0000ورزشي80دامغاندامغان1950متر مربع

جمع کل

استان سمنان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان سمنان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

482
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن426 

تعمير و تجهيز فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده در سطح استان

تعمير اماکن ورزشي شهرستان دامغان 

تعمير خوابگاه و سلف سرويس )

(ورزشکاران دامغان 

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي 

سمنان

3,0009000ورزشي80دامغاندامغان1950متر مربع

483
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن426 

تعمير و تجهيز فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده در سطح استان

تعمير اماکن ورزشي شهرستان 

تعمير  سالن واليت  شهرستان )دامغان

(دامغان

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي 

سمنان

6,8251,5000ورزشي80دامغاندامغان1775متر مربع

484
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058ن110

احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري

احداث مجتمع فرهنگي و هنري در 

شهر ديباج

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

19,0003,9000فرهنگي90ديباجدامغان800متر مربع

485
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703058ن155

احداث وتکميل وتجهيز مراکز 

فرهنگي وهنري استان

احداث مرکز فرهنگي و هنري 

شهميرزاد

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

100,00017,1000فرهنگي5شهميرزادمهديشهر1200متر مربع

486
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن503

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 روباز

داخل  )تکميل زمين خاکي تنيس 

(مجموعه ورزشي شهيد رجايي 

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

13,0003,9000ورزشي10گرمسارگرمسار2400متر مربع

487
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن504

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

 روباز
احداث و تکميل سالن تنيس سمنان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

11,7003,4930ورزشي10سمنانسمنان4000متر مربع

488

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ن202
معرفي ، مرمت و حفاظت از 

بناهاي تاريخي در سطح استان

معرفي ، مرمت و حفاظت از ميراث 

مرمت و احياءخانه )فرهنگي استان

(سرهنگ طاهري شهرستان سمنان

 مرمت و 

حفاظت از 

بناهاي تاريخي 

در سطح استان

39,00011,7000گردشگري5سمنانسمنان350متر مربع

489

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ن202
معرفي ، مرمت و حفاظت از 

بناهاي تاريخي در سطح استان

معرفي ، مرمت و حفاظت از ميراث 

پروژه  خانه احمدي )فرهنگي استان

(شهرستان دامغان

معرفي ، مرمت 

و حفاظت از 

بناهاي تاريخي 

در سطح استان

19,5005,8500گردشگري30دامغاندامغان350متر مربع

490

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ن202
معرفي ، مرمت و حفاظت از 

بناهاي تاريخي در سطح استان

معرفي ، مرمت و حفاظت از ميراث 

مرمت و احياء خانه )فرهنگي استان

(ميرآخورلي شهرستان گرمسار

معرفي ، مرمت 

و حفاظت از 

بناهاي تاريخي 

در سطح استان

19,5005,8500گردشگري20گرمسارگرمسار350متر مربع

491
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن426 

تعمير و تجهيز فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده در سطح استان
تعمير و تجهيز استخر فجر شاهرود

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي 

سمنان

19,5005,8500ورزشي80شاهرودشاهرود1500متر مربع
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان سمنان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

492
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن426 

تعمير و تجهيز فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده در سطح استان
تعمير و تجهيز استخر رز گرمسار

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي 

سمنان

32,5009,7500ورزشي70گرمسارگرمسار1500متر مربع

493
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ن503

احداث و تکميل اماکن ورزشي 

روباز

احداث پيست اسکيت مجموعه ورزش 

شهيد اکبري شاهرود

احداث و تکميل 

اماکن ورزشي 

روباز

32,5009,7500ورزشي10شاهرودشاهرود310متر مربع

494

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ن202
معرفي ، مرمت و حفاظت از 

بناهاي تاريخي در سطح استان

معرفي ، مرمت و حفاظت از ميراث 

مرمت و احياء خانه )فرهنگي استان

(حشمت اللشکر شهرستان سرخه

مرمت و 

حفاظت از 

بناهاي تاريخي 

در سطح استان

40,00010,0000گردشگري10سرخهسرخه500متر مربع

495

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ن202
معرفي ، مرمت و حفاظت از 

بناهاي تاريخي در سطح استان

معرفي ، مرمت و حفاظت از ميراث 

مرمت و احياء حمام )فرهنگي استان

(نخست  سمنان

معرفي ، مرمت 

و حفاظت از 

بناهاي تاريخي 

در سطح استان

35,0007,5000گردشگري25سمنانسمنان700متر مربع
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

5,074,000240,8001,281,400

496

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004ي502
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

کارگري- روباز استان يزد 

 احداث وتوسعه فضاهاي ورزشي 

کارگران شهرستان اردکان

 احداث وتوسعه 

فضاهاي ورزشي
20,0003,0003,000ورزشي51 اردکان اردکان4020متر مربع

497

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004ي302
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

کارگري- سرپوشيده استان يزد 

 احداث استخر سر پوشيده کارگران در 

شهرستان ميبد

 احداث استخر 

سر پوشيده
140,0007,00035,000ورزشي5 ميبد ميبد1700متر مربع

498

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004ي 010
احداث استخر سر پوشيده کارگران 

 مهريز

 احداث استخر سر پوشيده کارگران در 

شهرستان مهريز

 احداث استخر 

سر پوشيده
140,00020,00022,000ورزشي4 مهريز مهريز1556متر مربع

499

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

جنگل کاري و توسعه جنگل1306002ي101
توسعه وتجهيز ونگهداري پارک جنگلي 

چشمه تامهر تفت

توسعه و 

نگهداري 

جنگلها ي 

دست کاشت

40,0001,50010,500گردشگري75تفتتفت16هکتار

500

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

1706002ي102
ايجاد زيرساختهاي موردنياز 

گردشگري داخلي

ايجاد زيرساختهاي گردشگري طبيعي 

 دره گاهان تفت

توسعه و 

نگهداري 

جنگلها ي 

دست کاشت

50,0005,00010,000گردشگري65تفتتفت7هکتار

501
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306010ي 301

تکميل و تجهيزو بهره برداري 

ايستگاههاي پشتيباني دام و 

طيوروزنبور عسل

نوسازي و تکميل ايستگاه پشتيباني 

 مرغ بومي
35,0007,5003,000کشاورزي75تفتتفت100000مترمربعتکميل ايستگاه

502
اداره کل ثبت 

احوال
1002074ي104

تکميل و احداث ساختمان هاي 

اداري ثبت احوال استان يزد

مطالعه و احداث ساختمان  اداره ثبت 

احوال استان يزد

احداث وتکميل 

ساختمان هاي 

اداري

220,00028,00038,000اداري14يزديزد3400متر مربع

1904004ي201اداره کل بهزيستي503

بهسازي و نوسازي مراکز 

توانبخشي بهزيستي در سطح 

استان يزد

تکميل مرکز تحقيقات ژنتيک ميبد
بهسازي و 

نوسازي
90ميبدميبد5000مترمربع

خدمات 

بهزيستي
50,00010,0005,000

504

اداره کل راهداري 

و حمل و نقل 

جاده اي

1303016ي605
و راه 2 و1نگهداري و بهسازي نوع 

 قبل از برنامه ششم- هاي فرعي

ده باال  –اصالح و بهسازي محور تفت 

طزرجان –

نگهداري و 

بهسازي راههاي 

2اصلي درجه 

300,00020,00070,000حمل و نقل60تفتتفت18کيلومتر

1703022ي 168شهرداري يزد505
احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي 

و هنري در استان

احداث فرهنگسراي کوثر يزد 

(کشتارگاه سابق)

تعمير مراکز 

فرهنگي و هنري
200,00030,00030,000فرهنگي45يزديزد3600متر مربع

جمع کل

استان یزد

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۱۳



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان یزد

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

506
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078ي101

احداث،توسعه،تکميل و بازسازي 

مراکز آموزش فني و حرفه اي 

استان يزد

مرمت و بازسازي مرکز آموزش فني و 

حرفه اي هتلداري، گردشگري و 

توريستي افشاريزدي

200,00020,00040,000اموزشي10يزديزد1831متر مربعمرمت وتجهيز

507
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ي101

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي استان يزد

تکميل استخرشناي دانش آموزي 

ناحيه يک يزد

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي 

دانش آموزي

70,0005,50015,500ورزشي25يزديزد1850متر مربع

508
اداره کل آموزش 

و پرورش
1801024ي101

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي استان يزد

تکميل استخرشناي دانش آموزي 

ناحيه دو يزد

افزايش سرانه 

فضاي ورزشي 

دانش آموزي

70,0008,00013,000ورزشي15يزديزد1850متر مربع

509
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703034ي102

گسترش و نوسازي کتابخانه هاي 

عمومي استان يزد
احداث کتابخانه شهيد بابايي زارچ

توسعه فضاهاي 

فرهنگي
26,0007,800فرهنگي35زارچيزد1032مترمربع

1703058ي103استانداري يزد510
احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

 هنري استان يزد

تکميل سالن چند منظوره شهرستان 

 مهريز

توسعه فضاي 

فرهنگي و هنري
50,0006,0009,000فرهنگي95مهريزمهريز2800متر مربع

511
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ي 041

تکميل مجموعه هاي ورزشي 

استان يزد
احداث مجموعه ورزشي اکرميه

توسعه اماکن 

ورزشي
220,00023,00043,000ورزشي0يزديزد13200متر مربع

512
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ي 041

تکميل مجموعه هاي ورزشي 

استان يزد
تکميل ورزشگاه بزرگ يزد

توسعه اماکن 

ورزشي
3,000,00010,000890,000ورزشي15يزديزد1423000متر مربع

513
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ي101

احداث ،  توسعه و تکميل سالنهاي 

همگاني- چندمنظوره استان يزد 

تکميل سالن تکميل سالن جانبازان و 

معلولين ورزشگاه بزرگ يزد

توسعه اماکن 

ورزشي
45,00013,5000ورزشي40يزديزد18000متر مربع

514
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ي501

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

همگاني- روباز استان يزد 

زمين چمن مصنوعي مجوعه ورزشي 

آزادشهر

توسعه اماکن 

ورزشي
80,0003,00021,000ورزشي45يزديزد15000متر مربع

515
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ي501

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

همگاني- روباز استان يزد 
تکميل ورزشگاه محمودآباد

توسعه اماکن 

ورزشي
78,00010,00013,400ورزشي45يزديزد45000متر مربع

516
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ي039

احداث و تکميل سالن هاي 

ورزشي استان يزد
احداث سالن تنيس روي ميز شاهديه

توسعه اماکن 

ورزشي
40,0002,00010,000ورزشي10يزديزد1800متر مربع

۴۱۴



1400
پیش بینی 

سال های بعد

120,00036,0000

517
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ب185

احداث، توسعه و تکميل سالنهاي 

چند منظوره
 تکميل استخر سرپوشيده ديلم 

تکميل فضاهاي 

ورزشي
120,00036,0000ورزشي15ديلمديلم1546متر مربع

جمع کل

استان بوشهر

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۱۵



1400
پیش بینی 

سال های بعد

3,935,000604,500376,000

518
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002د009

اجراي سيستم جمع آوري، انتقال 

تصفيه و دفع فاضالب شهرستان 

دماوند

اجراي سيستم جمع آوري، انتقال 

تصفيه و دفع فاضالب شهرستان دماوند

افزايش جمعيت 

تحت پوشش 

فاضالب

2,900,000420,000250,000تصفيه خانه2دماونددماوند107517نفر

519

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

ايجاد و تجهيز نهالستان مالردايجاد و تجهيز نهالستان هاي استان1306002د034
تجهيز نهالستان 

دولتي
8.1مالردمالرد12هکتار

منايع 

طبيعي و 

آبخيزداري

70,00011,00010,000

520

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

ايجاد و تجهيز نهالستان دماوندايجاد و تجهيز نهالستان هاي استان1306002د103
تجهيز نهالستان 

دولتي
28.8دماونددماوند12هکتار

منايع 

طبيعي و 

آبخيزداري

80,00012,00012,000

521
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009د001

احداث تاسيسات زيربنايي مجتمع 

هاي گلخانه اي

احداث تاسيسات زيربنايي مجتمع هاي 

گلخانه اي شهرستان ورامين
80,00024,0000کشاورزي90ورامينورامين1800هکتارتوليد

522
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703058د126

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

شهرستان پيشوا

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

شهرستان پيشوا

حمايت از 

فعاليتهاي 

فرهنگي ، 

هنري و ديني

155,00020,00026,500فرهنگي5پيشواپيشوا5000مترمربع

523
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703058د127

احداث  فرهنگسرا در  شهرستان 

شهريار

احداث  فرهنگسرا در  شهرستان 

شهريار

حمايت از 

فعاليتهاي 

فرهنگي ، 

هنري و ديني

155,00020,00026,500فرهنگي5شهريارشهريار14000مترمربع

524
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703058د127

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

شهرستان ري

احداث مجتمع فرهنگي هنري در 

شهرستان ري

حمايت از 

فعاليتهاي 

فرهنگي ، 

هنري و ديني

155,00021,00025,500فرهنگي5ريري15000مترمربع

525
اداره کل راه و 

شهرسازي
1703034د102

احداث کتابخانه هاي شهرستان 

دماوند
احداث کتابخانه هاي شهرستان دماوند

گسترش و 

بهسازي 

کتابخانه هاي 

عمومي

18,0005,4000فرهنگي5دماونددماوند360مترمربع

526
اداره کل ورزش و 

جوانان
8,0002,4000ورزشي85اسالمشهراسالمشهر1200مترمربعخدمات ورزشياحداث سالن ورزشي چيچکلواحداث سالن ورزشي چيچکو1702004د104

527
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د506

احداث و تکميل زمين چمن 

فوتبال مجموعه ورزشي نسيم شهر

احداث و تکميل زمين چمن فوتبال 

مجموعه ورزشي نسيم شهر
15,0004,5000ورزشي60بهارستانبهارستان7000مترمربعخدمات ورزشي

جمع کل

استان تهران

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۱۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان تهران

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

528
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د170

احداث سالن ورزشي روستاي 

ابراهيم آباد

احداث سالن ورزشي روستاي ابراهيم 

آباد
4,0001,2000ورزشي85پاکدشتپاکدشت1200مترمربعخدمات ورزشي

529
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702005د170

احداث و تکميل سالن ورزشي 

روستاي گلزار پايين

احداث و تکميل سالن ورزشي روستاي 

گلزار پايين
4,0001,2000ورزشي15پاکدشتپاکدشت1200مترمربعخدمات ورزشي

530
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702006د170

احداث سالن ورزشي محور 

روستاي قلعه نو

احداث سالن ورزشي محور روستاي 

قلعه نو
4,0001,2000ورزشي30پاکدشتپاکدشت1200مترمربعخدمات ورزشي

531
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د301

احداث زورخانه ورزشي در 

شهرستان پيشوا

احداث زورخانه ورزشي در شهرستان 

پيشوا
7,0002,1000ورزشي40پيشواپيشوا400مترمربعخدمات ورزشي

532
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د121

تکميل سالن ورزشي سردار جنگل 

پيشوا

تکميل سالن ورزشي سردار جنگل 

پيشوا
10,0003,0000ورزشي50پيشواپيشوا1200مترمربعخدمات ورزشي

533
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د501

تکميل فنس کشي زمين ورزشي 

روستاي وهن آباد

تکميل فنس کشي زمين ورزشي 

روستاي وهن آباد
5,0001,5000ورزشي0رباط کريمرباط کريم700مترطولخدمات ورزشي

534
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د506

احداث و تکميل مجموعه ورزشي 

قيامدشت شهرستان ري

احداث و تکميل مجموعه ورزشي 

قيامدشت شهرستان ري
7,0002,1000ورزشي20ريري10000مترمربعخدمات ورزشي

535
اداره کل ورزش و 

جوانان
8,0002,4000ورزشي50فردوسيهشهريار1200مترمربعخدمات ورزشياحداث سالن ورزشي شهر فردوسيهاحداث سالن ورزشي شهر فردوسيه1702004د104

536
اداره کل ورزش و 

جوانان
4,0001,2000ورزشي70شهريارشهريار1200مترمربعخدمات ورزشيتکميل سالن ورزشي حصار ساتيتکميل سالن ورزشي حصار ساتي1702004د170

537
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د507

تکميل زمين چمن ورزشگاه 

شهداي قدس

تکميل زمين چمن ورزشگاه شهداي 

قدس
8,0002,4000ورزشي30قدسقدس10000مترمربعخدمات ورزشي

538
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د502

بازسازي زمين چمن ورزشي 

روستاي احمدآباد

بازسازي زمين چمن ورزشي روستاي 

احمدآباد
6,0001,8000ورزشي30ورامينورامين7000مترمربعخدمات ورزشي

539
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د502

بازسازي زمين چمن ورزشي 

روستاي آب باريک

بازسازي زمين چمن ورزشي روستاي 

آب باريک
6,0001,8000ورزشي30ورامينورامين7000مترمربعخدمات ورزشي

540
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د505

احداث يک باب زمين فوتبال 

چمن مصنوعي در شهرستان 

سفر- ورامين 

احداث يک باب زمين فوتبال چمن 

سفر- مصنوعي در شهرستان ورامين 
3,0009000ورزشي0ورامينورامين7000مترمربعخدمات ورزشي

541
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د170

تکميل سالن ورزشي سادات محله 

رودهن

تکميل سالن ورزشي سادات محله 

رودهن
5,0001,5000ورزشي40رودهندماوند1200مترمربعخدمات ورزشي

542
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004د510

تکميل زمين چمن مصنوعي 

چيچکو
3,0009000ورزشي40اسالمشهراسالمشهر7000مترمربعخدمات ورزشيتکميل زمين چمن مصنوعي چيچکو

۴۱۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان تهران

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

543
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005د012

احداث مرکز آموزش فني وحرفه 

اي هتلداري دماوند

احداث مرکز آموزش فني وحرفه اي 

هتلداري دماوند

افزايش فضاي 

آموزشي 

شهرستان

25,0005,0002,500اموزشي70دماونددماوند750مترمربع

544
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005د012

احداث مرکز آموزش فني وحرفه 

اي  خواهران دماوند

احداث مرکز آموزش فني وحرفه اي  

خواهران دماوند

افزايش فضاي 

آموزشي 

شهرستان

80,00014,00010,000اموزشي45دماونددماوند1950مترمربع

545
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802005د012

احداث مرکز آموزش فني وحرفه 

اي خواهران اسالمشهر

احداث مرکز آموزش فني وحرفه اي 

خواهران اسالمشهر

افزايش فضاي 

آموزشي 

شهرستان

110,00020,00013,000اموزشي15چهاردانگهچهاردانگه2740مترمربع

۴۱۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

282,35284,7000

546
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004پ501

نوسازي و بهسازي اماکن ورزشي 

سطح استان
15,0004,5000ورزشي0اردبيلاردبيل1500متر مربعتجهيز و بهسازيبهسازي سالن ورزشي شهداي نيار

547
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702005پ101

نوسازي و بهسازي اماکن ورزشي 

سطح استان

 نفري 1200بهسازي سالن ورزشي 

فجر پارس آباد
20,0006,0000ورزشي0پارس آبادپارس آباد1500متر مربعتجهيز و بهسازي

1904002پ014اداره کل بهزيستي548
احداث مرکز توانبخشي و نگهداري 

معلولين ذهني در سطح استان

احداث مرکز معلولين ذهني فياض 

بخش مشگين شهر

بهسازي و 

نوسازي 

فضاهاي 

توانبخشي

1760مترمربع
مشسگين 

شهر

مشگين 

شهر
35

خدمات 

بهزيستي
55,00016,5000

1904003پ014اداره کل بهزيستي549
احداث مرکز توانبخشي و نگهداري 

معلولين ذهني در سطح استان

احداث ساختمان معلولين ذهني مغان 

(گرمي  )

بهسازي و 

نوسازي 

فضاهاي 

توانبخشي

50گرميمغان1295مترمربع
خدمات 

بهزيستي
30,0009,0000

1904004پ014اداره کل بهزيستي550
تعمير مرکز توانبخشي شهرستان 

پارس آباد

توسعه و تعمير ساختمان توانبخشي 

(مغانسر  )تازه کند 

بهسازي و 

نوسازي 

فضاهاي 

توانبخشي

0مغانسرپارس آباد320مترمربع
خدمات 

بهزيستي
10,0003,0000

551
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802078پ101

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي

احداث مرکز آموزش فني و حرفه اي 

کشاورزي
132,00039,6000اموزشي44پارس آبادپارس اباد5500متر مربعاحداث

552
اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي
1802079پ101

احداث مراکز آموزش فني و حرفه 

اي

احداث مرکز آموزش فني و حرفه اي 

جوار شهرک صنعتي
20,3526,1000اموزشي85نميننمين2544متر مربعاحداث

جمع کل

استان اردبیل

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۱۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

1,055,000156,000112,500

553
اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت
180,0008,0000گردشگري82قمقم6400متر مربعاحداث نمايشگاهاحداث نمايشگاه فرش قماحداث نمايشگاه فرش قم1305044ق 202

554
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1002074ق102

احداث ، توسعه و تکميل ساختمان 

اداري

مطالعه و احداث مرکز آموزش 

تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي 

استان قم

تکميل فضاي 

اداري آموزشي 

و تحقيقاتي

600,000100,00080,000اموزشي20قمقم2000متر مربع

555

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

جنگل کاري و توسعه جنگل1306002ق101
مراقبت ونگهداري جنگل کاري هاي 

سنواتي و فضاي سبز

توسعه فضاي 

سبز و مراقبت و 

نگهداري

80,00014,00010,000گردشگري80قمقم230هکتار

556

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

مراقبت ونگهداري پارکهاي بين راهيجنگل کاري و توسعه جنگل1306002ق101

توسعه فضاي 

سبز و مراقبت و 

نگهداري

50,0007,5007,500گردشگري80قمقم79هکتار

557

اداره کل منابع 

طبيعي و 

آبخيزداري

جنگل کاري و توسعه جنگل1306002ق101

احداث، توسعه ، نگهداري وتجهيز 

 (پارک ثامن االئمه )پارکهاي جنگلي

استان قم

توسعه فضاي 

سبز و مراقبت و 

نگهداري

105,00016,50015,000گردشگري60قمقم435هکتار

558
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ق501

 احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

اجراي چمن مصنوعي مجموعه ورزشي 

تختي

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

40,00010,0000ورزشي75قمقم6700مترمربع

جمع کل

استان قم

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۲۰



1400
پیش بینی 

سال های بعد

936,800214,00046,000

559

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

 تکميل مجتمع گردشگري الله الموتکمپ گردشگري الله الموت1706002ژ100
تکميل، مرمت و 

بهره برداري
400,000100,00020,000گردشگري70معلم کاليهقزوين15هکتار

560

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

احداث کمپ گردشگري بويين زهراکمپ گردشگري بويين زهرا1706002ژ100
تکميل، تجهيز 

و بهره برداري
10,0002,0001,000گردشگري65بويين زهرابويين زهرا2هکتار

561
اداره کل جهاد 

کشاورزي
151,80030,00015,000کشاورزي80تاکستانتاکستان62گلخانهاحداث گلخانهشهرک گلخانه اي نودهکشهرک گلخانه اي نودهک1306009ژ200

562

اداره کل تعاون 

کار و رفاه 

اجتماعي

1702004ژ102
احداث سالن هاي ورزشي کارگران 

استان در قزوين
مجموعه ورزشي کارگران قزوين

افزايش سطح 

سالمت و رفاه 

جامعه هدف

200,00030,00010,000ورزشي10قزوينقزوين29929مترمربع

563
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ژ102

تعميرات اساسي استخرهاي 

سرپوشيده استان قزوين
تعمير و بازسازي استخر غدير

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي
45,00013,0000ورزشي100قزوينقزوين1044/9مترمربع

564
اداره کل ورزش و 

جوانان
تعميرات اساسي هتل ورزشتعميرات اساسي هتل ورزش قزوين1702004ژ401

تعمير فضاها و 

اماکن ورزشي
60,00018,0000ورزشي100قزوينقزوين3123/03مترمربع

565
اداره کل ورزش و 

جوانان
سالن سنگنوردي1702004ژ401

ساختمان جنبي

سالن سنگنوردي (اداري  ) 

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
70,00021,0000ورزشي10قزوينقزوين650مترمربع

جمع کل

استان قزوین

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۲۱



1400
پیش بینی 

سال های بعد

1,318,000395,4000

566
اداره کل آموزش 

و پرورش
1002054ث105

احداث، توسعه و تکميل ساختمان 

هاي  اداري
توسعه باشگاه فرهنگيان سطح استان

احداث و توسعه 

فضاهاي رفاهي 

و آموزشي

400,000120,0000گردشگري25علي آبادعلي آباد4733متر مربع

567

اداره کل نوسازي، 

توسعه و تجهيز 

مدارس

1801024ث101
احداث ، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي

احداث استخر دانش آموزي 

گنبدکاووس

احداث و توسعه 

 اماکن و 

فضاهاي ورزشي 

دانش آموزي

78,00023,4000ورزشي70گنبدکاووسگنبدکاووس1550متر مربع

568
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ث301

 احداث و توسعه   فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث استخر سرپوشيده کردکوي

احداث و توسعه 

اماکن و 

فضاهاي ورزشي

100,00030,0000ورزشي10کردکويکردکوي2000متر مربع

569
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ث301

 احداث و توسعه   فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث استخر سرپوشيده گنبدکاووس

احداث و توسعه 

اماکن و 

فضاهاي ورزشي

120,00036,0000ورزشي10گنبدکاووسگنبدکاووس2000متر مربع

570
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009ث302

ساماندهي گلخانه ها و احداث 

مجتمع هاي گلخانه اي

احداث زير ساخت مجتمع گلخانه اي 

بندرگز

احداث 

زيرساخت 

مجتمع هاي 

گلخانه اي

55,00016,5000کشاورزي15بندرگزبندرگز5هکتار

571
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009ث301

ساماندهي گلخانه ها و احداث 

مجتمع هاي گلخانه اي

احداث زير ساخت مجتمع گياهان 

دارويي بش اويلي

احداث 

زيرساخت 

مجتمع هاي 

گلخانه اي

50,00015,0000کشاورزي60گاليکشگاليکش8.8هکتار

572
اداره کل جهاد 

کشاورزي
1306009ث303

ساماندهي گلخانه ها و احداث 

مجتمع هاي گلخانه اي

ايجاد و توسعه  زير ساخت هاي 

شهرک هاي گلخانه اي سطح استان

احداث 

زيرساخت 

مجتمع هاي 

گلخانه اي

سطح استان30هکتار
سطح 

استان
450,000135,0000کشاورزي0

573

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

احداث بازارچه صنايع دستي آق قالتوسعه و ترويج صنايع دستي1707001ث102
احداث مراکز 

صنايع دستي
65,00019,5000صنايع دستي70آق قالآق قال1000متر مربع

جمع کل

استان گلستان

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۲۲



1400
پیش بینی 

سال های بعد

2,434,000281,200449,000

574

اداره کل راهداري 

و حمل و نقل 

جاده اي

احداث پايانه مسافربري بجنورداحداث پايانه هاي مسافربري شهري40903ع093
توسعه حمل و 

نقل جاده اي
1,000,00050,000250,000حمل و نقل10بجنوردبجنورد6500متر مربع

575
شرکت سهامي 

آب منطقه اي
1307003ع206

ايجاد طرح هاي کوچک تامين و 

انتقال آب در استان خراسان 

شمالي

انتقال آب از سد بيدواز به شهرک 

صنعتي اسفراين
تامين آب

ميليون 

متر مکعب
70,00021,0000تامين آب75.9اسفرايناسفراين3

576
اداره کل حفاظت 

محيط زيست
40904ع102

احداث و توسعه فضاهاي سبز 

عمومي
100,00030,0000گردشگري50بجنوردبجنورد1900متر مربعاحداث ساختماناحداث پارک طبيعت پرديسان

577
اداره کل جهاد 

کشاورزي
50,00015,0000ورزشي30بجنوردبجنورد1450متر مربعتکميل استخرتکميل استخر سرپوشيدهاحداث اماکن ورزشي-

578

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد زير ساخت گردشگري30238ع024
مجتمع خدمات عمومي، بهداشتي 

گوئينيک

خدمات 

گردشگري
2000نفر

راز و 

جرگالن

روستاي 

گويينيک
5,0001,5000گردشگري100

579

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد زير ساخت گردشگري30238ع007
سرويس بهداشتي و آالچيق و سکو 

استاد

خدماتي، 

گردشگري
فاروج1500نفر

روستاي 

استاد
4,0001,2000گردشگري100

580

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد زير ساخت گردشگري30238ع010
سرويس بهداشتي ، آالچيق ، سکو و 

پارکينگ زوارم

خدماتي، 

گردشگري
شيروان1500نفر

روستاي 

زوارم
5,0001,5000گردشگري90

581

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد زير ساخت گردشگري30238ع021
سرويس بهداشتي،آالچيق و سکو 

اسطرخي
شيروان1500نفرخدماتي،رفاهي

روستاي 

اسطرخي
5,0001,5000گردشگري30

582

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد زيرساخت گردشگري30238ع007
سرويس بهداشتي و آالچيق و سکو 

کاستان

خدماتي ، 

گردشگري
1000نفر

مانه 

وسملقان

 روستاي 

کاستان
5,0001,5000گردشگري90

جمع کل

استان خراسان شمالی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

۴۲۳



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان شمالی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

583

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

ايجاد زيرساخت گردشگري30238ع007
سرويس بهداشتي و آالچيق و 

سکوخسرويه

خدماتي ، 

گردشگري
فاروج1000نفر

روستاي 

خسرويه
4,0001,2000گردشگري100

584

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ع026
اجراي سرويس بهداشتي و آالچيق 

و سکوي نشيمن

سرويس بهداشتي وآالچيق وسکوي 

نشيمن دشت

خدماتي 

،گردشگري
گرمه1000نفر

دوراهي 

دشت
5,0001,5000گردشگري20

585
شرکت آب و 

فاضالب استان
آبرساني به شهرهاي استان1307002ع102

تکميل طرح آبرساني به شهر بجنورد از 

BOTسد شيرين دره به روش 

جمعيت بهره 

بردار
130,00020,00019,000تامين آب0بجنوردبجنورد220هزار نفر

586
شرکت آب و 

فاضالب استان
آبرساني به شهرهاي استان1307002ع102

آبرساني به شهر آشخانه از چاههاي قره 

ميدان

جمعيت بهره 

بردار
50هزار نفر

مانه و 

سملقان
400,00040,00080,000تامين آب15آشخانه

587
شرکت آب و 

فاضالب استان
آبرساني به شهرهاي استان1307002ع102

حفر و تجهيز و اجراي خط انتقال آب 

شرب چاه هاي شمال شهر بجنورد

جمعيت بهره 

بردار
450,00035,000100,000تامين آب15بجنوردبجنورد220هزار نفر

588
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702001ع101

احداث و توسعه و تکميل 

فضاهاي ورزشي بانوان

سالن تنيس 

خاکي بانوان

افزايش سرانه

 ورزشي
15,0004,5000ورزشي0بجنوردبجنورد1000مترمربع

589
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع501

احداث و توسعه و تکميل 

فضاهاي ورزشي آقايان

سالن تنيس

 خاکي اقايان

افزايش سرانه 

ورزشي
15,0004,5000ورزشي0بجنوردبجنورد1000مترمربع

590
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع301

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي سرپوشيده
سالن اسکواش

افزايش سرانه 

ورزشي
15,0004,5000ورزشي0بجنوردبجنورد700مترمربع

591
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع501

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي روباز
زمين تنيس خاکي

افزايش سرانه 

ورزشي
5,0001,5000ورزشي30شيروانشيروان1000مترمربع

592
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع501

احداث و توسعه

 فضاهاي ورزشي روباز
زمين تنيس خاکي

افزايش سرانه

 ورزشي
6,0001,8000ورزشي30اسفرايناسفراين1000مترمربع

593
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع301

احداث و توسعه

 فضاهاي ورزشي سرپوشيده
استخر سرپوشيده

افزايش سرانه

 ورزشي
50,00015,0000ورزشي55فاروجفاروج1500مترمربع

594
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع501

احداث و توسعه

 فضاهاي ورزشي روباز
پيست اسبدواني

افزايش

 سرانه ورزشي
150000متر مربع

مانه و 

سملقان
40,00012,0000ورزشي0اشخانه

595
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ع301

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي سرپوشيده
55,00016,5000ورزشي45گرمهگرمه1500متر مربعافزايش سرانهاستخر سرپوشيده

۴۲۴



1400
پیش بینی 

سال های بعد

21,304,800264,436250,566

596
اداره کل آموزش 

و پرورش
1702004ج510

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز دانش آموزي
مجتمع ورزشي شهيد چمران

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
10,0001,0001,000ورزشي90بشرويهبشرويه6000متر مربع

597
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703022ج002

تکميل ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

کانونهاي فرهنگي و اردوگاههاي 

پرورشي

اردوگاه دانش آموزي گزند

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

55,0005,5005,500اموزشي50درمياندرميان18000مترمربع

598
اداره کل آموزش 

و پرورش
-

تکميل ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

کانونهاي فرهنگي و اردوگاههاي 

پرورشي

بهسازي و تجهيز کانون بعثت

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

50,0005,0005,000اموزشي100سرايانسرايان1545مترمربع

599
اداره کل آموزش 

و پرورش
1702004ج520

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز دانش آموزي
زمين چمن آموزش و پرورش سربيشه

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
2,000200200ورزشي80سربيشهسربيشه1344مترمربع

600
اداره کل آموزش 

و پرورش
-

تکميل ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

کانون هاي فرهنگي و اردوگاه هاي 

پرورشي

اردوگاه دانش آموزي شهيد مطهري

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

80,0008,0008,000اموزشي100فردوسفردوس43000مترمربع

601
اداره کل آموزش 

و پرورش
1702005ج004

احداث و توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي
استخر شناي دانش آموزي فردوس

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
1,000100100ورزشي100فردوسفردوس1600مترمربع

602
اداره کل آموزش 

و پرورش
-

تکميل ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

کانون هاي فرهنگي و اردوگاه هاي 

پرورشي

سالن سينماي قديمي فردوس

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

20,0002,0002,000اموزشي100فردوسفردوس578مترمربع

603
اداره کل آموزش 

و پرورش
1703022ج104

احداث و توسعه مراکز فرهنگي و 

هنري سطح استان
اردوگاه دانش آموزي خضري

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

40,0004,0004,000اموزشي80خضريقائن183000مترمربع

جمع کل

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز
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1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

604
اداره کل آموزش 

و پرورش
-

تکميل ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

کانو ن هاي فرهنگي و اردوگاه 

هاي پرورشي

اردوگاه دانش آموزي ابرار قاين

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

100,00010,00010,000اموزشي10قائنقائن70000مترمربع

605
اداره کل آموزش 

و پرورش
-

تکميل ، توسعه ، تعمير و تجهيز 

کانون هاي فرهنگي و اردوگاه هاي 

پرورشي

اردوگاه فرهنگي الغدير قندآب

تکميل 

کانونهاي 

فرهنگي و 

اردوگاهها

60,0006,0006,000اموزشي100نهبنداننهبندان130000مترمربع

606
اداره کل آموزش 

و پرورش
-

احداث و توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي دانش آموزي
تکميل استخر دانش آموزي نهبندان

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي
7,000700700ورزشي100نهبنداننهبندان550مترمربع

1904003ج014اداره کل بهزيستي607
تکميل ، تجهيز و بهسازي مراکز 

توانبخشي استان

تکميل ، تعمير و تجهيز مرکز 

 (ع)توانبخشي حضرت علي اکبر 

(مجتمع آب درماني)

بهسازي و 

نوسازي 

فضاهاي 

توانبخشي

50بيرجندبيرجند1200مترمربع
خدمات 

بهزيستي
20,0002,0002,000

1903019ج013اداره کل بهزيستي608
ساختمان ها ، تاسيسات و 

تجهيزات مراکز حمايتي استان

تکميل و تجهيز مجتمع حمايتي شبانه 

روزي شهيد مصطفي خميني

احداث و توسعه 

مراکز حمايتي
0فردوسفردوس500مترمربع

خدمات 

بهزيستي
15,0001,5001,500

609
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع گلخانه اي شهرستان 

(2فاز )بشرويه 

احداث مجتمع 

گلخانه اي
600,0007,8657,385کشاورزي0بشرويهبشرويه20هکتار

610
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع گلخانه اي شهرستان 

بيرجند

احداث مجتمع 

گلخانه اي
3,060,00014,04012,980کشاورزي0بيرجندبيرجند102هکتار

611
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

مجتمع گلخانه شهرستان 

(1ماژان )خوسف

احداث مجتمع 

گلخانه اي
900,0004,0002,920کشاورزي0خوسفخوسف30هکتار

612
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

مجتمع گلخانه شهرستان 

(2ماژان )خوسف

احداث مجتمع 

گلخانه اي
1,230,0004,3704,370کشاورزي0خوسفخوسف41هکتار

613
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع هاي گلخانه اي 

شهرستان درميان

احداث مجتمع 

گلخانه اي
84,3008,4307,080کشاورزي0درمياندرميان20هکتار

614
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

مجتمع گلخانه شهرستان زيرکوه 

(تجنود)

احداث مجتمع 

گلخانه اي
2,700,00012,78511,105کشاورزي0حاجي آبادزيرکوه90هکتار

615
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

بم )مجتمع گلخانه شهرستان زيرکوه

(رود

احداث مجتمع 

گلخانه اي
690,0004,0004,000کشاورزي0حاجي آبادزيرکوه23هکتار

۴۲۶



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

616
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع گلخانه اي شهرستان 

(آيسک)سرايان 

احداث مجتمع 

گلخانه اي
1,200,0006,8305,430کشاورزي0سرايانسرايان40هکتار

617
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

مجتمع گلخانه شهرستان 

(دشت سربيشه)سربيشه

احداث مجتمع 

گلخانه اي
930,0003,8502,210کشاورزي0سربيشهسربيشه31هکتار

618
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

مجتمع گلخانه شهرستان 

(سياهو)سربيشه

احداث مجتمع 

گلخانه اي
5,850,00013,00013,000کشاورزي0سربيشهسربيشه195هکتار

619
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع هاي گلخانه اي 

شهرستان طبس

احداث مجتمع 

گلخانه اي
57,0005,7005,700کشاورزي0طبسطبس40هکتار

620
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع هاي گلخانه اي 

شهرستان فردوس

احداث مجتمع 

گلخانه اي
32,4003,2403,240کشاورزي0فردوسفردوس50هکتار

621
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع گلخانه اي شهرستان 

(کالته قصاب)قائن 

احداث مجتمع 

گلخانه اي
1,470,00010,2267,976کشاورزي0قائنقائن49هکتار

622
اداره کل جهاد 

کشاورزي
-

احداث مجتمع هاي گلخانه اي در 

سطح استان

احداث مجتمع گلخانه اي شهرستان 

نهبندان

احداث مجتمع 

گلخانه اي
900,00014,99012,860کشاورزي0نهبنداننهبندان30هکتار

623
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
احداث و تکميل  فضاهاي فرهنگي1703022ج033

احداث و تکميل  فضاهاي فرهنگي  

سالن آمفي تئاتر )شهرستان بشرويه 

(شهرستان بشرويه

احداث و توسعه 

فضاهاي 

هنري- فرهنگي

60,0006,0006,000فرهنگي17بشرويهبشرويه1200مترمربع

624
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج108

تکميل سالن آمفي تئاتر مجتمع 

فرهنگي و هنري خوسف

سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي و 

هنري شهر خوسف

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

30,0003,0003,000فرهنگي50خوسفخوسف995مترمربع

625
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج109

احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري

احداث و تکميل فضاهاي فرهنگي 

(نگارخانه)شهرستان درميان

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

6,900690690فرهنگي42درمياندرميان400مترمربع

626
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج109

احداث و توسعه مراکز فرهنگي 

هنري

احداث و تکميل فضاهاي فرهنگي 

(نگارخانه)شهرستان زيرکوه

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي 

هنري

10,2001,0201,020فرهنگي32زيرکوهزيرکوه500مترمربع

627
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج120

احداث و توسعه مرکز فرهنگي و 

هنري استان
سالن آمفي تئاتر سرايان

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

20,0002,0002,000فرهنگي15سرايانسرايان650مترمربع

۴۲۷



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

628
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج006

احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي 

فرهنگي وهنري

کمک به  تکميل  مجتمع فرهنگي و  

هنري سه قلعه

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

10,0001,0001,000فرهنگي61سه قلعهسرايان750مترمربع

629
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
-

احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي 

فرهنگي وهنري
سالن فرهنگي و هنري روباز اسالميه

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

5,000500500فرهنگي0اسالميهفردوس500مترمربع

630
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج109

احداث و توسعه مراکز فرهنگي و 

هنري استان
مجتمع فرهنگي قاين

احداث و تکميل 

مجتمع هاي 

فرهنگي و 

هنري در سطح 

استان

35,0003,5003,500فرهنگي36قائنقائن1840مترمربع

631
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ج113

احداث و توسعه مراکز فرهنگي و 

هنري

توسعه مجتمع فرهنگي و هنري 

نهبندان

احداث و توسعه 

مراکز فرهنگي و 

هنري

9,000900900فرهنگي52نهبنداننهبندان640مترمربع

632

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان بيرجند

مرمت و احياء خانه تاريخي راعي فرد
مرمت ميراث 

فرهنگي
5,000500500گردشگري40بيرجندبيرجند410مترمربع

633

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان بيرجند

مرمت و احياء خانه تاريخي کوزه گران
مرمت ميراث 

فرهنگي
5,000500500گردشگري20بيرجندبيرجند281مترمربع

634

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان بيرجند

مرمت و بازسازي خانه فرهنگ
مرمت ميراث 

فرهنگي
8,0008000گردشگري20بيرجندبيرجند384مترمربع

۴۲۸



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

635

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان درميان

مرمت واحياء خانه تاريخي مسينائي
مرمت ميراث 

فرهنگي
15,0001,5001,500گردشگري30درمياندرميان972مترمربع

636

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان درميان

مرمت و احياء قلعه تاريخي مسک
مرمت ميراث 

فرهنگي
20,0002,0002,000گردشگري0درمياندرميان2000مترمربع

637

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ج032
اجراي زيرساختهاي مورد نياز 

جاذبه هاي گردشگري
کمپ کويرنوردي همت اباد

تجهيز امکانات 

و زيربناهاي 

الزم براي 

دسترسي آسان 

به امکانات 

گردشگري

15,0001,5001,500گردشگري30زيرکوهزيرکوه2200مترمربع

638

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان سرايان

مرمت و احيائ خانه تاريخي حسام 

الديوان

مرمت ميراث 

فرهنگي
7,000700700گردشگري80سرايانسرايان541مترمربع

639

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان سرايان

مرمت و احياء خانه تاريخي يزداني
مرمت ميراث 

فرهنگي
6,000600600گردشگري40سرايانسرايان582مترمربع

640

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ج101
اجراي زيرساختهاي مورد نياز 

جاذبه هاي گردشگري
مجتمع آبدرماني آبترش سريشه

تجهيز امکانات 

و زيربناهاي 

الزم براي 

دسترسي آسان 

به امکانات 

گردشگري

ميليون 

ريال
2,000200200گردشگري82سربيشهسربيشه800

۴۲۹



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

641

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان طبس

مرمت و بازسازي ارگ تاريخي طبس
مرمت ميراث 

فرهنگي
65,0006,5006,500گردشگري40طبسطبس2000مترمربع

642

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان طبس

مرمت و احياء قلعه خرو
مرمت ميراث 

فرهنگي
10,0001,0001,000گردشگري20طبسطبس5000متر مربع

643

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان فردوس

مرمت و احياء رباط شور
مرمت ميراث 

فرهنگي
30,0003,0003,000گردشگري20فردوسفردوس1500متر مربع

644

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1704002ج200

مرمت، حفظ، احياء، نگهداري و 

معرفي اماکن و جاذبه هاي 

تاريخي، ميراث فرهنگي و باغ هاي 

تاريخي سطح شهرستان قاين

مرمت و بازسازي قلعه آرين شهر
مرمت ميراث 

فرهنگي
8,000800800گردشگري10آرين شهرقائن500مترمربع

645

اداره کل ميراث 

فرهنگي، 

گردشگري و 

صنايع دستي

1706002ج101
اجراي زيرساختهاي مورد نياز 

جاذبه هاي گردشگري
طرح گردشگري بوذرجمهر قاين

تجهيز امکانات 

و زيربناهاي 

الزم براي 

دسترسي آسان 

به امکانات 

گردشگري

ميليون 

ريال
10,0001,0001,000گردشگري100قائنقائن10104

646
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي1702004ج300

سالن )مجموعه ورزشي آزادي 

گود -زمين چمن مصنوعي-نفره1200

( متر70باستاني و تجاري سازي 

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

- سرپوشيده 

احداث،توسعه 

فضاهاي ورزشي 

روباز

100,0001,0001,000ورزشي30بشرويهبشرويه28000متر مربع

۴۳۰



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

647
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج110

احداث ، توسعه و تکميل سالنهاي 

ورزشي چند منظوره

سالن  ورزشي چند منظوره شمال شهر 

بيرجند

تکميل سالن 

چند منظوره

سالن چند 

منظوره
30,0003,0003,000ورزشي80بيرجندبيرجند2300

648
اداره کل ورزش و 

جوانان
-

احداثٍ ، توسعه و تکميل سالنهاي 

ورزشي چند منظوره
احداث سالن کشتي شمال شهر بيرجند

احداث ، توسعه 

و تکميل  اماکن 

و فضاهاي 

ورزشي

50,0005,0005,000ورزشي0بيرجندبيرجند1500متر مربع

649
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج500

 احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

تکميل مجتمع تنيس بلوار ناصري 

بيرجند

 احداث و 

توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز

20,0002,0002,000ورزشي7بيرجندبيرجند10000متر مربع

650
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج100

احداثٍ ، توسعه و تکميل سالنهاي 

ورزشي چند منظوره
سالن ورزشي سقف کوتاه

احداث سالن 

چند منظوره

سالن چند 

منظوره
20,0002,0002,000ورزشي40خوسفخوسف630

651
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج303

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
استخر خوسف

احداث و توسعه 

فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

25,0002,5002,500ورزشي70خوسفخوسف1650متر مربع

652
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج105

احداث ، توسعه و تکميل سالنهاي 

ورزشي چند منظوره
سالن ورزشي نوغاب هندواالن

تکميل سالن 

چند منظوره

سالن چند 

منظوره
8,000800800ورزشي72درمياندرميان1300

653
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج108

احداث ، توسعه و تکميل سالنهاي 

ورزشي چند منظوره
سالن ورزشي روستاي آواز

تکميل سالن 

چند منظوره

سالن چند 

منظوره
20,0002,0002,000ورزشي30درمياندرميان1300

654
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج503

 احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز
زمين چمن مصنوعي اسديه

 احداث و 

توسعه فضاهاي 

ورزشي روباز

5,000500500ورزشي55درمياندرميان1800متر مربع

655
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج022

احداث ، توسعه، تعمير و تجهيز 

اماکن و فضاهاي ورزشي

احداث و تجهيز استخر سرپوشيده 

سربيشه

احداث ، توسعه 

و تکميل  اماکن 

و فضاهاي 

ورزشي

10,0001,0001,000ورزشي98سربيشهسربيشه1650متر مربع

656
اداره کل ورزش و 

جوانان
-

احداث ، توسعه، تعمير و تجهيز 

اماکن و فضاهاي ورزشي
استخر شناي عشق آباد

احداث ، توسعه 

و تکميل  اماکن 

و فضاهاي 

ورزشي

40,0004,0004,000ورزشي0طبسطبس1200متر مربع

657
اداره کل ورزش و 

جوانان
-

 احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

روباز

زمين ورزشي روباز  تختي فردوس 

(پيست کارتينگ)

احداث ، توسعه 

و تکميل  اماکن 

و فضاهاي 

ورزشي

7,000700700ورزشي0فردوسفردوس12000متر مربع

۴۳۱



1400
پیش بینی 

سال های بعد

استان خراسان جنوبی

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
شهرشهرستانمقدار عنوان طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

مبالغ به ميليون ريال

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

عنوان پروژه
هدف

 کمی
واحد

19برآورد تبصره  برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

658
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ج103

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي چند منظوره

-استخر)مجموعه ورزشي آزادي قاين 

سالن -سالن آزادي-سالن عفاف

وزنه برداري و -واليبال ساحلي-شجاعت

(گود باستاني

تکميل سالن 

چند منظوره
30,0003,0003,000ورزشي60قائنقائن16000متر مربع

659
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702001ج100

احداث، توسعه و تکميل فضاهاي 

ورزشي بانوان
تکميل سالن ورزشي بانوان نهبندان

تکميل فضاي 

ورزشي
1,500150150ورزشي98نهبنداننهبندان1417متر مربع

660

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني بيرجند

-
احداث و تامين فضاهاي کمک 

آموزشي
 نفره برادران220خوابگاه 

تامين فضاهاي 

کمک آموزشي
180,00018,00018,000اموزشي0بيرجندبيرجند3960مترمربع

661

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني بيرجند

-
احداث و تامين فضاهاي کمک 

آموزشي
خوابگاه متاهلين

تامين فضاهاي 

کمک آموزشي
81,0008,1008,100اموزشي0بيرجندبيرجند1800مترمربع

662

دانشگاه علوم 

پزشکي ،خدمات 

بهداشتي و 

درماني بيرجند

-
احداث و تامين فضاهاي کمک 

آموزشي
خوابگاه دانشجويان دانشکده طبس

تامين فضاهاي 

کمک آموزشي
121,50012,15012,150اموزشي0طبسطبس2700مترمربع

۴۳۲



1400
پیش بینی 

سال های بعد

579,00078,00081,360

663
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002ذ012

اجراي طرح هاي ايجاد سيستم 

فاضالب شهرستان هاي استان البرز

طراحي و ايجاد تصفيه خانه و شبکه 

جمع آوري فاضالب مسکن مهر

طراحي و ايجاد 

تصفيه خانه و 

شبکه جمع 

آوري فاضالب 

مسکن مهر

واحد 

مسکوني
50,0007,2007,800تصفيه خانه20نظرآبادنظرآباد12450

664
شرکت آب و 

فاضالب استان
1503002ذ032

جمع آوري و انتقال و تصفيه 

فاضالب شهر اشتهارد

جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضالب 

شهر اشتهارد

مطالعه تصفيه 

خانه و شبکه 

جمع آوري 

فاضالب مسکن 

مهر

10اشتهارداشتهارد1مورد
جمع آوري 

فاضالب
90,00010,80012,960

665
اداره کل صنعت، 

معدن و تجارت
1305024ذ001

ايجاد سايت نمايشگاه بين المللي 

و پايانه صادراتي استان البرز

ايجاد سايت نمايشگاه بين المللي و 

پايانه صادراتي استان البرز

کمک به اجراي 

زير ساختهاي 

نمايشگاه ها و 

پايانه هاي 

صادراتي بين 

المللي

250,00036,00039,000بازرگاني10کرجکرج30000متر مربع

666
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ذ310

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

احداث سالن ورزش هاي رزمي 

ميانجاده

احداث فضاهاي 

سرپوشيده
57,0004,8005,760ورزشي37کرجکرج2000متر مربع

667
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ذ310

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده

تکميل سالن ورزشي سرپوشيده بانوان 

اشتهارد

احداث فضاهاي 

سرپوشيده
23,0003,0003,600ورزشي43اشتهارداشتهارد2300متر مربع

668
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ذ310

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث سالن چند منظوره گرمدره

احداث فضاهاي 

سرپوشيده
29,0003,0003,600ورزشي5گرمدرهکرج1300متر مربع

669
اداره کل ورزش و 

جوانان
1702004ذ310

احداث و توسعه فضاهاي ورزشي 

سرپوشيده
احداث سالن ورزشي شهرک فرهنگيان

احداث فضاهاي 

سرپوشيده
30,0003,6004,320ورزشي5نظرآبادنظرآباد1300متر مربع

670
اداره کل ورزش و 

جوانان
احداث زمين چمن مصنوعياحداث زمين چمن مصنوعي1702004ذ500

احداث فضاهاي 

روباز
30,0003,6004,320ورزشي5فرديسفرديس10000متر مربع

671
اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي
1703022ذ105

احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي 

و هنري

تکميل فضاهاي فرهنگي و هنري 

(احداث خانه مطبوعات)

احداث مراکز 

فرهنگي و هنري
20,0006,0000فرهنگي50کرجکرج300متر مربع

واحد

19برآورد تبصره 

جمع کل

مبالغ به ميليون ريالاستان البرز

طرح و پروژه های استانی برنامه مشارکت عمومی و خصوصی: 5جدول 

شهرشهرستانمقدار

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

(99شهریور )

کاربری 

پروژه

برآورد اولیه 

سرمایه گذاری 

مورد نیاز

دستگاه اجراییردیف
شماره طبقه 

بندی طرح
عنوان پروژه عنوان طرح

هدف

 کمی

۴۳۳



 




