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 مقدمه
هجري شمسی ، با تنظیم بودجـه دولـت توسـط وزارت دارایـی شـکل گرفـت و تاسـال         1289آمارهاي بودجه از سال 

 .برحسب درآمد و هزینه دستگاه ها ارائه می شد 1342
ان مدیریت و برنامه ریزي و در حال حاضر بـه  ، تهیه بودجه برنامه اي به سازمان برنامه و سپس به سازم 1342از سال 

وین بودجـه  این سازمان عالوه بر تهیه و تد. معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري محول شده است
، بودجه شرکت هاي دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته بـه  )، مصوب دوم و قطعی مصوب اول( عمومی دولت 

 .بخش عمومی اداره می شوند نیز پیش بینی می کنداز پیروزي انقالب اسالمی توسط دولت را که پس 
، عملکرد اعتبارات جاري و عمرانـی اسـتان   صل شامل در آمد هاي عمومی ا ستانآمار هاي مندرج در این ف      

 .استان سیستان وبلوچستان اخذ شده است  استانداري و اشتغال معاونت برنامه ریزياست که از 
 

 تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل
 بودجه مصوب و قطعی 

برآورد شده و بـه هیئـت    معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي، در سال قبل توسط بودجه هر سال مالی        
پـس از بحـث و بررسـی      شود که گردد و طی الیحه بودجه تقدیم مجلس شوراي اسالمی می می وزیران پیشنهاد

گـردد   دولت ابالغ می ، براي اجرا بهجدید  گیرد و قبل از شروع سال نوان قانون بودجه مورد تصویب قرار میبه ع
اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد برخی نوسـانات در  اقتصادي،  با توجه به بروز تغییرات در شرایط. )مصوب اول (

  ا با اعمال تغییراتی ، به عنـوان الیحـه مـتمم قـانون    ه ها و دستگاه ها، بودجه سازمان  ها و پرداختی مقدار دریافتی
  ، تصـویب نظـر   مـورد   سـال   پایان  قبل از  شود که می  مجلس شوراي اسالمی تقدیم  دولت به  بودجه، توسط

عملکـرد    هـا و   بـا توجـه بـه قطعیـت مقـدار دریـافتی        هر سـال مـالی ،    پایان  پس از) . مصوب دوم(گردد  می
 .شود  ، بودجه قطعی دولت مشخص میخزانهها توسط  تیپرداخ

 درآمد عمومی 
بودجه کل دولـت ،    ، مالیات و سایر درآمدهایی که درعبارت است ازدرآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز       

 .شود  تحت عنوان درآمد عمومی منظور می
 اعتبـار

هـاي   اجراي برنامه  هداف مشخص و به اجهت نیل  معین  عبارت است از مبلغی که براي مصرف یا مصارف       
 .رسد  دولت به تصویب مجلس شوراي اسالمی می

 اعتبارات عمرانی
، جهـت  فکیـک ت  در بودجه عمومی دولت بـه ه عمرانی پنج ساله به صورت کلی ودر برنام اعتباراتی است که      

هـاي    جـاري مربـوط بـه برنامـه      يهـا  و همچنین توسعه هزینه) اعتبارات عمرانی ثابت (هاي عمرانی اجراي طرح
   .شود  می  بینی پیش)  اعتبارات عمرانی غیرثابت ( ، اجتماعی دولت اقتصادي

 اعتبارات جاري
، جهـت  تفکیک  منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی به       

اقتصـادي و اجتمـاعی دولـت      هـاي   فعالیـت  سطح  ه نگهداريو همچنین هزین  هاي جاري دولت  تأمین هزینه
 . شود  بینی می پیش
  پرداخت پیش
، پـیش از  مقـررات   ، طبقها و قرارداد  براساس احکام عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط،       

 .گیرد  انجام تعهد صورت می
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 مالیات
مشمول مالیات   اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی هارآمدها و اموال و عبارت است از وجوهی که دولت از د       

واردات و مالیـات بـر   مالیـات بـر    ، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثـروت ، شرکت هامانند مالیات بر . کند دریافت می
 مصرف و فروش 

 طرح 
زمانی معـین    در یک دورهاي است که با هزینه معین  اي از عملیات و خدمات مشخص و هم بسته مجموعه       

 .گیرد  براي رسیدن به اهداف مشخص انجام می
 هاي ملی  طرح

  نظـر تکنولـوژي    بـزرگ و از   ،گذاري  یک دارد و از لحاظ سرمایههایی است که جنبه استراتژ  مجموعه طرح       
 .بیشتر است   باشد و اثرات مرتبط بر اجراي آن نیز از حد یک منطقه پیچیده می

 هاي استانی طرح
محلی و ملـی    ها با استفاده از امکانات مشترك ریزي آنها در محل و اجراي آن هایی که برنامه مجموعه طرح      

 .پذیر باشد  در استان امکان
 گزیده اطالعات

 
میلیون ریال بوده است که  1419709، 1391هاي اجرایی استان در سال  گاهدست) جاري(عملکرد اعتبارت هزینه اي 

) عمرانی(درصد افزایش داشته است همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي  1/2سبت به سال قبل ن
  ش را نشان کاهدرصد  2/39میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل  4034606بالغ بر  1391استان در سال 

 .می دهد
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 )هزار ریال(                                                ي سرمایه اي و مالی مصوب برحسب بخشدارائی هادرآمدها و واگذاري  -1-19

 1388 1387 1385 1380 شرح

     )برآورد(
 1047443000 708940000 322184407 - ..............درآمدهاي مالیاتی

 214323000 140000000 72400000 - ..............شرکت هامالیات بر -بند اول

 490000000 370000000 161380200 - ..............مالیات بر در آمد-بند دوم 

 47120000 37080000 11169800 - ..............مالیات بر ثروت -بند سوم

 0 0 - - ..............مالیات بر واردات -بند چهارم 

 296000000 161860000 77234407 - .................مالیات بر مصرف و -بند پنجم 

 700000 700000 710000 - ..............درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 75266000 62153000 41749408 - ..............درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال

 80160000 43000000 20376885 - ..............درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت

 25900000 21000000 4137300 - ..............درآمدهاي متفرقه

 9800000 4000000 11965000 - ..............واگذاري دارائی هاي سرمایه اي

     )مصوب(
 957400000 802060000 399725000 - ..............درآمدهاي مالیاتی

 245000000 162100000 78000000 - ..............شرکت هامالیات بر -بند اول

 495000000 427100000 195180000 - ..............مالیات بر در آمد مالکیت دولت-بند دوم 

 72600000 41700000 18969000 - ..............مالیات بر ثروت -بند سوم

 0 0 0 - ..............مالیات بر واردات -بند چهارم 

 144800000 171160000 107576000 - .................الیات بر مصرف وم -بند پنجم 

 2360000 700000 620000 - ..............درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 85516000 70560000 67032000 - ..............درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال

 85540000 51030000 20376000 - ..............درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت

 73700000 57544000 4137000 - ..............درآمدهاي متفرقه

 4550000 4175000 7465000 - ..............واگذاري دارائی هاي سرمایه اي

     )عملکرد(
 924862175 822571815 532412907 - ..............درآمدهاي مالیاتی

 333376637 198578000 99117314 - ..............شرکت هامالیات بر -لبند او

 470693553 449016000 266410904 - ..............مالیات بر در آمد مالکیت دولت-بند دوم 

 50851290 50128000 28359679 - ..............مالیات بر ثروت -بند سوم

 0 0 0 - ..............مالیات بر واردات -بند چهارم 

 69940695 124849000 138525010 - .................مالیات بر مصرف و -بند پنجم 

 931797 654622 763734 - ..............درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 94143944 146011646 53386462 - ..............درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال

 51562000 68403950 38795218 - ..............اي حاصل از جرائم و خسارتدرآمده

 28392896 57013707 23389455 - ..............درآمدهاي متفرقه

 4405949 6062377 9299888 - ..............واگذاري دارائی هاي سرمایه اي
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 )هزار ریال(                                          لی مصوب برحسب بخشي سرمایه اي و مادارائی هادرآمدها و واگذاري  -1-19
 

 1391 1390 1389 شرح

    )برآورد(
 1176276000 932110000 891120000 ..............درآمدهاي مالیاتی

 478645000 209000000 201000000 ..............شرکت هامالیات بر -بند اول

 507580000 385000000 355000000 ..............بر در آمد مالیات-بند دوم 

 5826000 39110000 38120000 ..............مالیات بر ثروت -بند سوم

 0 0 0 ..............مالیات بر واردات -بند چهارم 

 184225000 299000000 297000000 .................مالیات بر مصرف و -بند پنجم 

 6200000 900000 700000 حاصل از انحصارات و مالکیت دولتدرآمدهاي 

 131538000 78370000 73200000 ..............درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال

 35090000 24598000 80170000 ..............درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت

 27000000 36271000 28000000 ..............درآمدهاي متفرقه

 4450000 2719000 5000000 ..............واگذاري دارائی هاي سرمایه اي

    )مصوب(
 1718309000 1017105000 1112462000 ..............درآمدهاي مالیاتی

 513250000 397000000 109099000 ..............شرکت هامالیات بر -بند اول

 871182000 481969000 380000000 ..............ولتمالیات بر در آمد مالکیت د-بند دوم 

 47200000 45364000 57100000 ..............مالیات بر ثروت -بند سوم

 0 0 0 ..............مالیات بر واردات -بند چهارم 

 286677000 92772000 566263000 .................مالیات بر مصرف و -بند پنجم 

 6500000 3656000 860000 انحصارات و مالکیت دولت درآمدهاي حاصل از

 162038000 120577000 99095000 ..............درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال

 87672000 28080000 90190000 ..............درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت

 36200000 50730000 36000000 ..............درآمدهاي متفرقه

 4550000 3770000 7720000 ..............واگذاري دارائی هاي سرمایه اي

    )عملکرد(
 1253580154 3530377533 3136513000 ..............درآمدهاي مالیاتی

 356689065 363126392 323212000 ..............شرکت هامالیات بر -بند اول

 809464258 668409622 587079000 ..............مالیات بر در آمد مالکیت دولت-بند دوم 

 35908194 32976887 35870000 ..............مالیات بر ثروت -بند سوم

 0 2239294034 1916407000 ..............مالیات بر واردات -بند چهارم 

 515186307 226570598 273945000 .................مالیات بر مصرف و -بند پنجم 

 4264351 3550963 685000 .درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 185295665 158835111 150346000 ..............درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کاال

 148083790 69443164 35587000 ..............درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت

 32608953 37212449 24188000 ..............درآمدهاي متفرقه

 10345824 10243674 6391000 ..............واگذاري دارائی هاي سرمایه اي

 .دفتر بودجه-و اشتغال يمعاونت برنامه ریز -استانداري سیستان و بلوچستان -مأخذ
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                                                                                          سازمانب حس بر عمومی محل درآمد  از هاي اجرایی در استان  دستگاه هزینه ايعملکرد اعتبارات  -2-19
 )هزار ریال (

 
 
 

 1387 1385 1380 1375 شرح

 927071950 2998811587 713276040 221669813 ..............جمع
 0 16667640 3650000 1132850 ..............سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

 136953140 90803450 19295000 4972000 ..............استانداري

 25555000 19476470 4650000 1304522 ..............اداره کل ثبت احوال

و اقدامات تامینی و  زندان هااداره کل 
 ..............تربیتی

5720500 33666000 72957060 87626500 

 14956490 10683240 9213000 2528400 ..............مور اقتصادي و داراییاداره کل ا

 17187000 14360990 3700000 1370676 ..............اداره کل ثبت اسناد و امالك

 1484540 961790 405000 77994 ..............اداره کل اوقاف و امور خیریه

 27057400 21515080 - - )1(اداره کل امور مالیاتی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه 
 ..............اجتماعی

873000 2871000 9352610 12906000 

 9075000 7068820 1977000 646000 ..............اداره کل هواشناسی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
 14518000 5337090 747400 - ..............وگردشگري

رشاد اداره کل فرهنگ و ا
 ..............اسالمی

1346130 4650000 14336790 20165160 

 11650900 8563157 1909000 0 ..............سازمان تبلیغات اسالمی

 1343000 944960 0 0 )2(حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

 0 2051223180 478119000 158256376 ..............سازمان آموزش و پرورش استان

دیریت نوسازي و توسعه وتجهیز م
 ..............مدارس

514200 1776295 4604530 7709220 

 13435000 10605950 2537000 925800 ..............اداره کل ورزش و جوانان

 13241500 10598150 2392000 0 ..............پایگاه منطقه اي انتقال خون

 74983100 72824490 26629580 10831434 ..............سازمان بهزیستی

 1000000 172657210 26300000 0 )3(اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 12419000 8892180 3050000 904300 ..............سازمان مسکن و شهرسازي

 18415000 13647230 3987000 1217000 ..............اداره کل دامپزشکی

 32841500 22828510 7976000 2610000 ..............عیاداره کل منابع طبی

 10767500 8481380 3500000 741358 ..............اداره کل حقاظت محیط زیست

 7277000 5174990 - 378800 )4(سازمان صنایع و معادن

اداره کل استاندارد و تحقیقات 
 ..............صنعتی

282700 794485 4388700 5572000 
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 عمومی برحسب محل درآمد یی در استان از هاي اجرا دستگاههزینه اي عملکرد اعتبارات  -2-19
 ) ریالهزار (                                     ) دنباله ( ن  زما سا

  
                                                                                                     

                                                                                                                   
 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 1419709257 1390685000 1260935784 1183303000 ..............جمع

 0 0 0 0 ..............ن مدیریت و برنامه ریزي سازما

 238365468 210164000 183164378 168822000 ..............استانداري

 44092107 39640000 35060452 32159000 ..............اداره کل ثبت احوال

و اقدامات تامینی و  زندان هااداره کل 
 ..............تربیتی

105802000 112349320 141432000 129492514 

 26638613 23817000 20923190 19426000 ..............اداره کل امور اقتصادي و دارایی

 34283507 25460000 22914699 21570000 ..............اداره کل ثبت اسناد و امالك

 2952976 2637000 2116022 2071000 ..............اداره کل اوقاف و امور خیریه

 45203000 40237653 36889000 )1(اداره کل امور مالیاتی 
 

 21053000 18795483 17653000 ..............اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

 16786015 13612000 11581920 11419000 ..............اداره کل هواشناسی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
 ..............وگردشگري

20042000 21919139 26623000 27168824 

 27175238 25088000 26647239 25112000 ..............اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 23850416 17559000 20422296 16551000 ..............سازمان تبلیغات اسالمی

 2290228 2085000 1813114 1843000 )2(حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

 0 0 0 0 ..............سازمان آموزش و پرورش استان

مدیریت نوسازي و توسعه وتجهیز 
 ..............مدارس

9661000 9588449 10540000 12083809 

 24090716 21325000 19967652 18137000 ..............اداره کل ورزش و جوانان

 23439141 20257000 17699409 15934000 ..............پایگاه منطقه اي انتقال خون

 104549417 94389000 85419730 84604000 ..............سازمان بهزیستی

 0 0 0 0 )3(اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 20064000 19051968 17616000 ..............سازمان مسکن و شهرسازي
 

 33067484 30732000 24994119 23689000 ..............اداره کل دامپزشکی

 58481545 52771000 46958070 43248000 ..............اداره کل منابع طبیعی

 23892607 20621000 15393173 14140000 ..............اداره کل حقاظت محیط زیست

 0 11375000 9802441 9678000 )4(سازمان صنایع و معادن

 10262788 8152000 7211447 6603000 ..............قیقات صنعتیاداره کل استاندارد و تح
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 عمومی   استان از محل درآمد هاي اجرایی در دستگاه  هزینه اي  رات عملکرد اعتبا -2-19
 )هزار ریال (                                                                                 )دنباله ( سازمان  برحسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1387 1385 1380 1375 شرح

 14511000 10222790 2079000 459050 ..............سازمان بازرگانی

 53863000 41615790 14086100 8595000 ..............اداره کل راه و شهرسازي استان

 23514000 20213870 6757000 2184700 ..............اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهر

 8290000 6278630 2015000 652800 ..............اداره کل امور عشایراستان

 5281000 4355060 1598900 0 ..............اداره کل تعاون

 47524000 36249360 2426000 0 ..............شرکت آب و فاضالب روستایی

 30884000 29899980 0 0 ..............اداره کل گمرگ استان

 4673000 2131510 0 0 ..............وزیع کاالسازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و ت

 0 0 0 0 ..............اداره کل بازرسی استان

 136990000 148475000 37489000 - )5(سازمان جهاد کشاورزي 

 - - - - ..............شیالت سیستان

 18381000 16857870 0 0 ..............سازمان شیالت استان

 5022000 3556080 0 0 ..............استانمرکز پزشکی قانونی 

 - - - 9427556 ..............سازمان جهاد سازندگی

 - - - 3524467 ..............سازمان کشاورزي

 - - - 192200 ..............اداره کل معادن و فلزات

 0 0 1200000 - ..............کمک به توسعه خدمات -سازمان بهزیستی 

 - - 1830280 0 ..............کل صنعت، معدن و تجارتاداره 

 0 0 0 0 ..............کمیته امداد امام خمینی

 0 0 0 0 ..............جمعیت هالل احمر
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٦٤٤ 
 

 عمومی   استان از محل درآمد هاي اجرایی در دستگاههزینه اي   رات عملکرد اعتبا -2-19
 )هزار ریال (                                                                                 )دنباله ( سازمان  برحسب

 
 .از سازمان اموراقتصادي و دارائی منفک شده است 1383اداره کل امور مالیاتی استان در سال  ) 1(
 .داراي اعتبار استانی می باشد 1383حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی از سال  ) 2(
با هم ادغام گردیده و بعنوان سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران  1384اد شهید در سال بنیاد جانبازان انقالب اسالمی و بنی ) 3(

 .نام گرفت
   ي قبل به تفکیک سال هابا هم ادغام گردیده اند، لذا اطالعات  1380اداره کل صنایع و اداره کل معادن و فلزات از سال   )4(

 .اداره کل صنایع و معادن آورده شده است و بعد از آن در قالب 1380دو اداره و اطالعات سال 
  ي قبل به تفکیک سال هابا هم ادغام گردیده اند لذا اطالعات  1380سازمان کشاورزي و سازمان جهاد سازندگی از سال  ) 5(

 .و بعد از آن در قالب سازمان جهاد کشاورزي آمده است 1380دو سازمان و اطالعات سال 
 دفتر بودجه-و اشتغال رنامه ریزيمعاونت ب -استانداري  -مأخذ

 
 
 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 0 22562000 20377126 18607000 ..............سازمان بازرگانی

 106638063 81773000 73489051 72334000 ..............اداره کل راه و شهرسازي استان

 37712178 33551000 29318505 27865000 ..............اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهر

 16650389 14080000 11584644 10806000 ..............اداره کل امور عشایراستان

 30757468 8056000 7030803 6901000 ..............اداره کل تعاون

 0 0 54524000 52524000 ..............شرکت آب و فاضالب روستایی

 0 49236000 42992778 41616000 ..............اداره کل گمرگ استان

 0 0 0 0 ..............سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال

 12981351 9044000 7599719 5963000 ..............اداره کل بازرسی استان

 256171285 237410000 197912578 194378000 )5(سازمان جهاد کشاورزي 

 14205534 12840000 9986602 - ..............شیالت سیستان

 32410034 27881000 24589057 23435000 ..............سازمان شیالت استان

 10682017 9653000 7499558 6205000 ..............مرکز پزشکی قانونی استان

 0 - - - ..............زندگیسازمان جهاد سا

 0 - - - ..............سازمان کشاورزي

 0 - - - ..............اداره کل معادن و فلزات

 ..............کمک به توسعه خدمات -زمان بهزیستی س
   

0 

 38537525 - - - ..............اداره کل صنعت، معدن و تجارت

 0    ..............کمیته امداد امام خمینی

 ..............جمعیت هالل احمر
   

0 
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٦٤٥ 
 

هاي اجرایی دراستان ازمحل  دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
      )هزار ریال(                                                                        درآمد عمومی برحسب سازمان

 
                                                                                                                                             

 

 1387 1385 1380 1375 شرح

 4304006998 2714597930 517600904 212262894 ..............جمع

 185442562 79584400 9321369 22406292 ..............استانداري

 0 2300000 1000000 270000 ..............سازمان مدیریت و برنامه ریزي

 3387340 7280000 498000 40000 ..............اداره کل ثبت احوال 

 738700 1970000 0 0 ..............ل گمرك استاناداره ک

 37380000 24417224 150000 0 ..............و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زندان هااداره کل 

 1607900 1194869 200000 14000 ..............سازمان امور اقتصادي ود ارایی

 260000 490000 300000 0 ..............اداره کل دیوان محاسبات

 30014600 22598800 3346500 0 ..............سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 104681898 18404000 377500 0 ..............اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی

 2225000 2700000 225000 90000 ..............اداره کل کار و امور اختماعی 

 18164300 10840000 270000 0 ..............اوقاف و امور خیریهاداره کل 

 8439870 9834168 840000 190000 ..............اداره کل هواشناسی

 6210850 1216000 590000 280000 ..............سازمان تبلیغات اسالمی

 267000 860000 0 0 ..............حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

 1865600 0 0 0 ..............وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 6615000 6928000 5408920 220000 ..............اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 123563544 25527000 530000 1145000 ..............دانشگاه سیستان و بلوچستان

 99639397 12932000 200000 0 ..............دانشگاه زابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
 ..............استان

7224320 11831642 22815889 147309493 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
 32282998 8078500 - - ..............زابل

 9780000 5350000 250000 0 ..............دانشگاه پیام نور

 9061620 8700000 650000 60000 ..............آموزش و پرورشسازمان 

 285554000 181923399 43679980 28172998 ..............مدیریت نوسازي توسعه و تجهیز مدارس

 30559000 30490280 5484000 925000 ..............اداره کل ورزش و جوانان

 9055730 2694160 0 0 ..............جمعیت هالل احمرجمهوري اسالمی

 8271040 6200000 897100 0 ..............پایگاه منطقه اي آموزشی انتقال خون

 12370000 7497872 0 545000 ..............سازمان بهزیستی

 31209750 8468080 980000 0 ..............اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 73190800 73341801 5751200 1718000 ..............بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 3369800 1660000 950000 300000 ..............اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 916700 2083656 250000 70000 ..............سازمان بازرگانی
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٦٤٦ 
 

محل  هاي اجرایی دراستان از دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
 )هزار ریال(                                                                )دنباله(سازمان  حسب بر  عمومی  درآمد

 
 

                                                                                                                                           

 1391 1390 1389 1388 شرح

 4034606000 6633447000 3400823500 2785952784 ..............جمع
 39666670 86630000 101585050 112077133 ..............استانداري

 0 0 0 0 ..............سازمان مدیریت و برنامه ریزي

 724910 8040000 6100000 2555000 ..............اداره کل ثبت احوال 

 402640 1400000 2320000 1825000 ..............اداره کل گمرك استان

 12210300 69907000 24313000 22856000 ..............و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زندان هااداره کل 

 500000 1500000 2300000 365000 ..............سازمان امور اقتصادي ود ارایی

 1000000 2200000 1570000 1350000 ..............اداره کل دیوان محاسبات

 7630950 29830000 21114000 14720000 ..............سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 10192910 24812000 43791995 42447668 ..............اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی

 0 14125000 10240000 2660800 ..............اداره کل کار و امور اختماعی 

 4552960 28702250 44501000 12482400 ..............اداره کل اوقاف و امور خیریه

 3366890 15400000 8000000 10901000 ..............اداره کل هواشناسی

 1988900 4494000 4038000 3539000 ..............سازمان تبلیغات اسالمی

 55800 250000 200000 146000 ..............حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

 5686000 13135773 2779800 0 ..............وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 2071230 7605000 6136100 6763100 ..............اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 12005180 15652843 10419600 10445000 ..............شگاه سیستان و بلوچستاندان

 11898861 8162781 2460000 ..............دانشگاه زابل
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
 ..............استان

30715276 116776045 159542276 18845100 

 7049280 54539999 35769502 55921756 ..............ت بهداشتی و درمانی زابلدانشگاه علوم پزشکی و خدما

 0 0 1530000 ..............دانشگاه پیام نور
 

 5742130 7140000 12209466 12006600 ..............سازمان آموزش و پرورش

 130467840 379094480 269741170 168600376 ..............مدیریت نوسازي توسعه و تجهیز مدارس

 24207600 103853730 73506000 41810004 ..............اداره کل ورزش و جوانان

 3134950 10250000 7288200 20634500 ..............جمعیت هالل احمرجمهوري اسالمی

 1792190 9900000 7110000 6010000 ..............پایگاه منطقه اي آموزشی انتقال خون

 2672480 5432000 6754000 2996212 ..............سازمان بهزیستی

 9546580 24075000 31542300 11843580 ..............اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 41232770 365233000 93349346 160226512 ..............بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 866660 2960000 2152800 1095000 ..............صنعتیاداره کل استاندارد و تحقیقات 

 0 5271000 5800000 3102500 ..............سازمان بازرگانی
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٦٤٧ 
 

محل  استان از هاي اجرایی در دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
 )هزار ریال(                                                           )  دنباله(سازمان   حسب بر  درآمد عمومی

 
  

 1387 1385 1380 1375 شرح

 364838000 318258087 32088000 8474292 ..............اداره کل راه و شهرسازي استان

 334022000 272605110 21209900 7339000 ..............اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهر

 9240000 8520000 30000 350000 ..............هاي کشور شرکت فرودگاه

 1780000 863611 664000 324000 ..............اداره کل پست

 255788214 216628865 117447420 - ..............ارت جهاد کشاورزيوز

 - - - 68789750 ..............سازمان جهاد سازندگی استان

 - - - 7200000 ..............سازمان جهاد کشاورزي استان

 24729070 23708846 10166660 6531000 ..............اداره کل امور عشایر

 428980 778400 100000 0 ..............اون، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تع

 40249340 33883584 21381070 5100000 ..............شرکت سهامی شیالت

 - - - - ..............اداره کل شیالت استان

 - - - - ..............اداره کل شیالت سیستان

 419893000 277673100 22820000 7105000 ..............شرکت سهامی آب منطقه اي

 411359742 157835819 34785700 21212000 ..............شرکت آب و فاضالب 

 239465175 163395280 3870000 1950000 ..............شرکت سهامی برق منطقه اي

 - - - - ..............شرکت توزیع نیروي برق 

 74310000 31628336 1170000 0 ..............هاي صنعتی شرکت سهامی شهرك

 - - 600000 271260 ..............سازمان صنایع دستی

 3300000 3000000 400000 30000 ..............سازمان حمل و نقل و پایانه ها

 1869000 0 280000 161500 ..............شرکت مخابرات استان

 9560000 13250000 150000 528500 ..............سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی

 3874940 2144000 332000 0 ..............کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

 109095624 70923122 14857970 7710650 ..............سازمان مسکن و شهرسازي

 0 0 0 0 ..............وزارت مسکن و شهرسازي

 16878900 11889064 1847550 405000 ..............اداره کل دامپزشکی

 92547000 51053445 9708970 3957000 ..............اداره کل منابع طبیعی

 6761000 3990833 1786800 993332 ..............اداره کل حفاظت محیط زیست

 287825504 230303800 73455750 0 ..............شرکت آب و فاضالب روستایی

 300000 840000 0 0 ..............سازمان بازرسی 

 - - 375000 60000 ..............اداره کل معادن و فلزات استان

 8013000 4160000 - - ..............صنعت، معدن و تجارت سازمان

 0 15000000 0 0 ..............ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

 0 2700000 0 0 ..............ن بسیج سازندگی نیروي مقاومت بسیجسازما

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و 
 ..............نقل کشور

0 0 14000000 4400000 
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٦٤٨ 
 

هاي اجرایی دراستان ازمحل  دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائی عملکرد اعتبارات-3-19
 )هزار ریال(                                                             )   دنباله(سازمان     حسب بر  عمومی  درآمد

 
 1391 1390 1389 1388 شرح

 162077150 545455000 267956990 256580940 ..............اداره کل راه و شهرسازي استان

 154933620 407628000 227589230 256950648 ..............اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهر

 3028000 20000000 15066400 5528000 ..............ي کشورفرودگاه هاشرکت 

 798410 0 1168000 1095000 ..............اداره کل پست

 14800000 272438000 232068905 265864408 ..............وزارت جهاد کشاورزي

 - - - - ..............زندگی استانسازمان جهاد سا

 130154220 - - - ..............سازمان جهاد کشاورزي استان

 13211710 44498000 28027400 44600000 ..............اداره کل امور عشایر

 4470360 1200000 960000 730000 ..............اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 - - - - ..............التشرکت سهامی شی

 12325210 24684000 25979720 40662280 ..............اداره کل شیالت استان

 6397060 18862000 33716951 0 ..............اداره کل شیالت سیستان

 314867790 196506991 139442907 134803460 ..............شرکت سهامی آب منطقه اي

 1095057040 470391419 368387105 152912000 ..............ب شرکت آب و فاضال

 771186600 1431851637 133314145 60519720 ..............شرکت سهامی برق منطقه اي

 40378650 99000000 - - ..............شرکت توزیع نیروي برق 

 9917520 105799000 86336570 43239800 ..............ي صنعتیشهرك هاشرکت سهامی 

 - - - - ..............سازمان صنایع دستی

 5250160 10100000 6500000 4596800 ..............سازمان حمل و نقل و پایانه ها

 - 0 0 0 ..............شرکت مخابرات استان

 11295270 24500000 13378800 6780000 ..............سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی

 702790 1800000 2707200 2979200 ..............کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

 0 124544700 83077480 0 ..............سازمان مسکن و شهرسازي

 0 84212184 23975622 93435360 ..............وزارت مسکن و شهرسازي

 3708890 11670000 15195367 12930304 ..............اداره کل دامپزشکی

 25775010 126175000 79972010 141791352 ..............اداره کل منابع طبیعی

 3877010 9447000 14144000 14295000 ..............اداره کل حفاظت محیط زیست

 191964210 614347000 321268500 244222120 ..............شرکت آب و فاضالب روستایی

 - 1000000 400000 532500 ..............ان بازرسی سازم

 - - - - ..............اداره کل معادن و فلزات استان

 0 5060000 5047200 30006240 ..............صنعت، معدن و تجارت سازمان

ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
 ..............ایران

0 0 0 6076870 

 - 36054010 20017200 0 ..............ان بسیج سازندگی نیروي مقاومت بسیجسازم

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهاي 
 ..............حمل و نقل کشور

0 0 0 100348000 
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٦٤٩ 
 

  درآمد محل  استان از ر هاي اجرایی د دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
 )هزار ریال(                                                             )   دنباله(سازمان     حسب بر  ومیعم

 

 
 

 1387 1385 1380 1375 شرح

 31150000 33656050 13530000 0 ..............شهرداري زاهدان

 19343000 11814905 5996860 0 ..............شهرداري زابل

 4998000 4509895 1734500 0 ..............اري خاششهرد

 8041000 4542902 3157053 0 ..............شهرداري سراوان

 18402000 10177510 5541000 0 ..............شهرداري ایرانشهر

 15364000 5875031 4995740 0 ..............شهرداري چابهار

 3566000 3228200 1757500 0 ..............شهرداري نیکشهر

 1589000 1635427 950000 0 ..............شهرداري میرجاوه

 - - - - ..............شهرداري محمدي

 - - - - ..............شهرداري محمدان

 3932000 905835 501500 0 ..............شهرداري نصرت آباد

 5391000 5635350 1310000 0 ..............شهرداري زهک

 - - - - ..............شهرداري زرآباد

 2148000 1368600 431500 0 ..............شهرداري محمد آباد

 1288000 1446755 425500 0 ..............شهرداري بنجار

 1290000 2341500 528000 0 ..............شهرداري ادیمی

 1960000 906700 411500 0 ..............شهرداري نوك آباد

 3858000 1375800 710000 0 ..............شهرداري سوران

 1583000 1455800 570000 0 ..............شهرداري جالق

 2508000 1088900 580000 0 ..............شهرداري زابلی

 1036000 687600 428000 0 ..............شهرداري سیرکان

 3348000 1053000 570000 0 ..............شهرداري سرباز

 - - - - ..............شهرداري علی اکبر

 1166000 886000 928000 0 ..............شهرداري بزمان

 1648000 1094450 378000 0 ..............شهرداري گلمورتی

 1145000 776500 0 0 ..............شهرداري هیدوچ

 1713000 1299180 428000 0 ..............شهرداري پیشین

 1771000 1481750 770000 0 ..............شهرداري بمپور

 2985000 1660500 1490000 0 ..............شهرداري راسک

 1396000 1443550 405000 0 ..............شهرداري فنوج

 3141000 828000 498000 0 ..............شهرداري اسپکه

 3208000 1979950 710000 0 ..............شهرداري قصرقند

 1097000 716500 468000 0 ..............شهرداري بنت

 3128000 1727800 425000 0 ..............شهرداري نگور

 5278000 3591890 1667500 0 ..............شهرداري کنارك

 - - - - ..............شهرداري گشت

 2881000 1350000 0 0 ..............شهرداري دوست محمد



           1391-سیستان وبلوچستانسا لنامه آماري استان                                                      بودجه عمومی استا ن -19
 
 

٦٥٠ 
 

 بر  عمومی  درآمد  زمحل ا هاي اجرایی دراستان  دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
 )لهزار ریا(                                                                                          )     دنباله(سازمان   حسب

 

 
 

 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 5322320 50600000 40037000 39551500 ..............شهرداري زاهدان

 5677050 12150000 15743792 13913400 ..............شهرداري زابل

 3117020 10400000 5646096 5368840 ..............شهرداري خاش

 2957520 8800000 6544000 2733000 ..............شهرداري سراوان

 4513820 10400000 10212416 10091000 ..............شهرداري ایرانشهر

 6615840 18100000 14684800 22052000 ..............شهرداري چابهار

 1698030 5910000 4724320 3492000 ..............شهرداري نیکشهر

 619130 3270000 2424304 1584000 ..............شهرداري میرجاوه

 1065540 2700000 1100000 1229000 ..............شهرداري محمدي

 1145440 2765000 1340000 1429000 ..............شهرداري محمدان

 642150 5450000 4326088 2605000 ..............شهرداري نصرت آباد

 7242770 25970000 15099744 18865000 ..............شهرداري زهک

 1304930 3320000 - - ..............شهرداري زرآباد

 1304930 2864000 2170000 3412600 ..............شهرداري محمد آباد

 1105490 3371000 2378000 2500200 ..............شهرداري بنجار

 1145440 3734600 2186000 3024800 ..............شهرداري ادیمی

 1171090 3920000 3070400 2434000 ..............شهرداري نوك آباد

 1718000 4575700 2875200 4244000 ..............شهرداري سوران

 1299130 3355000 1776000 2203000 ..............شهرداري جالق

 1703830 4600300 8818832 3097000 ..............شهرداري زابلی

 1051230 2555000 1576640 702000 ..............سیرکان شهرداري

 207820 1224800 1500000 1485000 ..............شهرداري سرباز

 1165420 2564000 3060000 2329400 ..............شهرداري علی اکبر

 1145440 3079600 1713600 1448000 ..............شهرداري بزمان

 1769110 4890000 4242416 925000 ..............شهرداري گلمورتی

 945990 2650000 1740000 438000 ..............شهرداري هیدوچ

 1478600 3670000 1889600 1566000 ..............شهرداري پیشین

 1290630 3665400 1553600 2684000 ..............شهرداري بمپور

 4435590 8290200 5164991 5287000 ..............شهرداري راسک

 1319110 3445000 2041600 957000 ..............شهرداري فنوج

 1225030 2574200 1620000 4438000 ..............شهرداري اسپکه

 1618440 6997300 2040000 2567000 ..............شهرداري قصرقند

 1105490 2583500 1620000 1974000 ..............شهرداري بنت

 1065540 2600000 1660000 3929000 ..............شهرداري نگور

 5108360 12186000 5335167 4139000 ..............شهرداري کنارك

 1025580 2950000 1100000 1629000 ..............شهرداري گشت

 1504380 7346400 4963744 6202500 ..............شهرداري دوست محمد



 بودجه عمومی استا ن-19          1391-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان
 

٦٥١ 
 

 محل  از  هاي اجرایی دراستان دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
 )هزار ریال(                                                         )دنباله(سازمان    حسب بر  عمومی  درآمد

 
 

 
 
 
 

 1387 1385 1380 1375 رحش

 3650000 1000000 0 0 ..............دادگستري

 2080000 1460000 0 0 ..............اداره کل ثبت اسناد و امالك

 4060000 2150000 0 0 ..............جهاد دانشگاهی

 0 10000000 0 0 ..............وزارت اطالعات

 2835000 2720000 0 0 ..............اداره کل امور مالیاتی

 500000 920000 0 0 ..............پزشکی قانونی

 49247015 4650000 0 0 ..............مرکز آموزش عالی دریانوردي وعلوم دریایی

 0 0 0 0 ..............کمیته امداد امام خمینی

 0 240000 0 0 ..............خبر گزاري جمهوري اسالمی

شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك 
 ..............سیستان

0 0 51680000 76320002 

 0 1400000 0 0 ..............سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشی 
 ..............کشور

0 0 8422700 0 

 0 0 0 0 ..............نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور

 0 0 0 0 ..............شوراي عالی حوزه هاي علمیه

 0 0 0 0 ..............مجتمع آموزش عالی ایرانشهر

 0 0 0 0 ..............نهضت سواد آموزي

 0 0 200000 100000 ..............شرکت سهامی فرش 

 0 0 1000000 0 ..............هیاًت سه نفري چابهار

 0 0 596750 0 ..............سازمان ایرانگردي و جهانگردي

 0 0 0 0 ..............شهر جدید رامشارشرکت عمران 

 0 0 0 0 ..............سازمان قضایی نیروهاي مسلح

 0 0 0 0 .............سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدازي کشور

 0 0 0 0 ......................کل صنعت،معدن و تجارت استاناداره 

 0 0 0 0 ..............ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

 0 0 0 0 ..............سازمان تعزیرات حکومتی

 0 0 0 0 ..............بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

 0 0 0 0 ..............سازمان انتقال خون ایران

 0 0 0 0 ..............وزارت راه و شهرسازي



           1391-سیستان وبلوچستانسا لنامه آماري استان                                                      بودجه عمومی استا ن -19
 
 

٦٥٢ 
 

 محل  از  ي اجرایی دراستانها دستگاه هاي سرمایه اي تملک دارائیعملکرد اعتبارات -3-19
 )هزار ریال(                                                        ) دنباله(سازمان    حسب بر  عمومی  درآمد

 
ي قبل به تفکیک دو اداره و اطالعات سال سال هابا هم ادغام گردیده اند، لذا اطالعات  1380اداره کل صنایع و معادن و فلزات از سال  )1(

 .و بعد از آن در قالب اداره کل صنایع و معادن آورده شده است 1380

ي قبل به تفکیک دو سازمان و سال هابا هم ادغام گردیده اند لذا اطالعات  1380سازمان کشاورزي و سازمان جهاد سازندگی از سال ) 2(
 .و بعد از آن در قالب سازمان جهاد کشاورزي آورده شده است 1380اطالعات سال 

 .دفتر بودجه-و اشتغال معاونت برنامه ریزي -استانداري سیستان و بلوچستان -مأخذ

 1391 1390 1389 1388 رحش

 - 0 500000 500000 ..............دادگستري

 1385700 1500000 1800000 1284000 ..............اداره کل ثبت اسناد و امالك

 - 0 0 1495000 ..............جهاد دانشگاهی

 186000 0 0 1500000 ..............وزارت اطالعات

 - 6600000 1980000 1948995 ..............اداره کل امور مالیاتی

 1123760 4500000 1350000 2000000 ..............پزشکی قانونی

 - 4787723 4151727 9325000 ..............ریانوردي وعلوم دریاییمرکز آموزش عالی د

 - 0 1895400 0 ..............کمیته امداد امام خمینی

 - 1200000 598000 0 ..............خبر گزاري جمهوري اسالمی

شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاك 
 ..............سیستان

0 72930366 156975122 132967350 

 0 2100000 3200000 2230000 ..............سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

شرکت سهامی توسعه و نگهداري اماکن ورزشی 
 ..............کشور

0 0 0 0 

 848080 2700130 1844200 0 ..............نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور

 9917520 6845700 13388000 0 ..............شوراي عالی حوزه هاي علمیه

 1834970 6113172 2499600 0 ..............مجتمع آموزش عالی ایرانشهر

 0 0 1440000 0 ..............نهضت سواد آموزي

 0 0 0 0 ..............شرکت سهامی فرش 

 0 0 0 0 ..............هیاًت سه نفري چابهار

 0 0 0 0 ..............سازمان ایرانگردي و جهانگردي

 0 0 0 0 ..............شرکت عمران شهر جدید رامشار

 0 0 0 0 ..............سازمان قضایی نیروهاي مسلح

 6026000 0 0 0 .............سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدازي کشور

 1675790 0 0 0 ......................کل صنعت،معدن و تجارت استاناداره 
 30000000 30000000 0 0 ..............المی ایرانستاد مشترك ارتش جمهوري اس

 400000 500000 0 0 ..............سازمان تعزیرات حکومتی

 5878200 0 0 0 ..............بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

 5008470 0 0 0 ..............سازمان انتقال خون ایران

 328308500 0 0 0 ..............وزارت راه و شهرسازي



 بودجه عمومی استا ن-19          1391-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان
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 مبنا :جدول 19-3

1-19عملکرد اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي دستگاه هاي اجرایی در استان از محل درآمد عمومی

سال

 
 
 
 
 



           1391-سیستان وبلوچستانسا لنامه آماري استان                                                      بودجه عمومی استا ن -19
 
 

٦٥٤ 
 

 )هزار ریال(ي استان از محل درآمد عمومی برحسب امور دارائی هااعتبارات تملک  -4-19

 1387 1385 1380 1375 شرح

 )مصوب(
    

 4694767500 3784248788 557759588 216362894 ..............جمع

 192281000 169757990 10822000 4398700 ..............امور عمومی

 0 0 0 0 ..............ملی امور دفاع 

 1179646000 551324150 342742488 169244442 ..............اموراجتماعی

 3322840500 3063166648 204195100 42719752 ..............امور اقتصادي

     )عملکرد(
 4304006998 2714597930 517600904 212262894 ..............جمع

 182294896 147048502 10210960 4398700 ..............امور عمومی

 0 0 0 0 ..............امور دفاع ملی

 1088551875 479891773 316649553 166184442 ..............امور اجتماعی

 3033160227 2087657655 190740391 41679752 ..............امور اقتصادي

 

 
 .دفتر بودجه-ي و اشتغالمعاونت برنامه ریز -استانداري سیستان و بلوچستان -مأخذ

 1391 1390 1389 1388 شرح

 )مصوب(
    

 8434683000 8731853000 5571509000 3345279600 ..............جمع

 238230000 237262000 160972000 145963200 ..............امور عمومی

 21530000 56831200 53856000 7500000 ..............امور دفاع ملی 

 966909000 1849873800 1101372000 628234400 ..............اموراجتماعی

 7208014000 6587886000 4255309000 2563582000 ..............امور اقتصادي

 )عملکرد(
    

 4034606010 6633447000 3400823500 2785952784 ..............جمع

 76788900 235803999 132040574 118553122 ..............امور عمومی

 7579070 52054010 44648950 4725000 ..............امور دفاع ملی

 345325240 1086061822 799257084 506350562 ..............امور اجتماعی

 3604912800 5259527169 2424876892 2156324100 ..............امور اقتصادي
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2-19عملکرد اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي از محل درآمد عمومی بر حسب امور
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میلیون لایر

امور اجتماعي امور اقتصادي امور عمومي امور دفاع ملی

سال



           1391-سیستان وبلوچستانسا لنامه آماري استان                                                      بودجه عمومی استا ن -19
 
 

٦٥٦ 
 

 )کلیه منابع تأمین اعتبار(عملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی استان برحسب فصل -5-19

 )هزار ریال(                                                                                                                                               

 1387 1385 1380 1375 فصل

 182294896 147048502 10210960 4398700 ..............جمع 

 99868786 46697400 0 0 ..............اداره عمومی کشور

 0 0 840000 190000 ..............آمار و خدمات عمومی فنی

 0 0 150000 528500 ..............اطالعات و ارتباطات جمعی

 0 0 9220960 3680200 ..............ات دولتیها وتأسیس ساختمان

 54610000 73187224 0 0 ..............اداره امور قضایی ، ثبتی و موقوفات

 27816110 27163878 0 0 ..............خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزي

 0 0 0 0 ..............توسعه علوم و فناوري

 

 
ي قبل سال هابه بعد تغییر نموده است که موارد آن در انتهاي جدول اضافه شده و براي  1384عناوین فصول از سال  )1(

 .مقدار آن صفر درج شده است

 1391 1390 1389 1388 فصل

 76788900 235803999 132040574 118553122 ..............جمع 
 37227200 101513000 64081950 58702267 ..............اداره عمومی کشور

 0 0 0 0 ..............آمار و خدمات عمومی فنی

 0 0 0 0 ..............اطالعات و ارتباطات جمعی

 0 0 0 0 ..............ها وتأسیسات دولتی ساختمان

 16191760 80407000 30909000 28672500 ..............اداره امور قضایی ، ثبتی و موقوفات

 9349800 38844000 31967900 30448355 ..............خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزي

 14020140 15039999 5081724 730000 ..............توسعه علوم و فناوري

 .دفتر بودجه-و اشتغال معاونت برنامه ریزي -استانداري سیستان و بلوچستان -مأخذ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 



 بودجه عمومی استا ن-19          1391-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان
 

٦٥٧ 
 

ي سرمایه اي امور دفاع ملی استان از محل درآمد عمومی بر دارائی هارات تملک عملکرد اعتبا-6-19
 )هزار ریال(حسب فصل 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 7579070 52054010 44648950 4725000 ..............جمع

 6076870 36054010 20017200 0 ..............فصل دفاع

فصل نظم و امنیت 
 ..............عمومی

4725000 24631750 16000000 1502200 

 دفتر بودجه - و اشتغال معاونت برنامه ریزي-استانداري سیستان و بلوچستان  -مأخذ
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٦٥٨ 
 

 )هزار ریال) (کلیه منابع تأمین اعتبار(عملکرد اعتبارات عمرانی امور اجتماعی استان برحسب فصل  -7-19

 1387 1385 1380 1375 فصل

 1088551875 479891773 316649553 166184442 ..............جمع

 649801374 190257899 40181080 27889398 ..............پرورش عمومی, آموزش 

فرهنگ و هنر،رسانه هاي جمعی و 
 ..............گردشگري

2428000 10335320 82462093 190286488 

 128422533 27858889 13475742 6824320 ..............درمان و تغذیه بهداشت و

 59603480 55700112 - - ..............رفاه و تآمین اجتماعی 

 60438000 46280180 7107900 2377000 ..............تربیت بدنی و امور جوانان

 - 31838600 4760000 0 ..............آموزش فنی و حرفه اي

 - 45494000 480000 975000 ..............موزش عالیآ

 - - 0 1035000 )1(تأمین اجتماعی و بهزیستی 

 - - 76701853 34761000 ..............عمران شهرها

 - - 140958588 75440442 ..............عمران و نوسازي روستاها

 - - 7742610 3460450 ..............تأمین مسکن

 - - 1786800 993332 ..............حیط زیستحفاظت م

 - - 13119660 10000500 ..............عملیات چند منظوره توسعه نواحی

 

 . به بعد به فصل رفاه و تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است 84از سال   )1(

 1391 1390 1389 1388 فصل

 345325240 1086061822 799257084 506350562 ..............جمع
 132963400 407162324 351584797 238328576 ..............پرورش عمومی, آموزش 

فرهنگ و هنر،رسانه هاي جمعی و 
 ..............گردشگري

95174058 130186895 140860553 59630850 

 97833940 335296735 181614052 80947032 ..............بهداشت و درمان و تغذیه

 15633010 40757000 46353900 36674292 ..............رفاه و تآمین اجتماعی 

 39264040 161985210 89517440 55226604 ..............تربیت بدنی و امور جوانان

 - - - - ..............آموزش فنی و حرفه اي

 - - - - ..............آموزش عالی

 - - - - )1(تأمین اجتماعی و بهزیستی 

 - - - - ..............عمران شهرها

 - - - - ..............عمران و نوسازي روستاها

 - - - - ..............تأمین مسکن

 - - - - ..............حفاظت محیط زیست

 - - - - ..............عملیات چند منظوره توسعه نواحی

 .دفتر بودجه-ي و اشتغال معاونت برنامه ریز -استانداري سیستان و بلوچستان -مأخذ         



 بودجه عمومی استا ن-19          1391-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان
 

٦٥٩ 
 

 )هزار ریال) (کلیه منابع تأمین اعتبار(    عملکرد اعتبارات عمرانی امور اقتصادي استان برحسب فصل -8-19

 1387 1385 1380 1375 فصل

 3033160227 2087657655 190740391 41679752 ..............جمع

 339262505 251323636 66658960 12857000 ..............یفصل کشاورزي و منابع طبیع

 778937693 423515099 64776800 11892000 ..............فصل منابع آب

 222465175 151445280 - - ..............فصل انرژي

 - - 2920000 671260 )1(فصل صنایع 

 109667800 60819658 375000 310000 )2(فصل صنعت و معدن 

 4884380 14648056 1163481 327200 )3(فصل بازرگانی و تعاون 

 713500000 612983197 52927900 15353292 )4(فصل حمل و نقل 

 5089000 863611 944000 269000 )5(فصل ارتباطات و فناوري اطالعات 

 - - 974250 - ..............فصل جهانکردي

 852592674 568068285 - - ...عمران شهري و روستایی, فصل مسکن 

 6761000 3990833 - - ..............فصل محیط زیست

 

 
 . به بعد با بخش معدن ادغام شده است80از سال   )1(

 1391 1390 1389 1388 فصل

 3604912790 5259527169 2424876892 2156324100 ..............جمع
 138706520 322529000 307092954 371105704 ..............فصل کشاورزي و منابع طبیعی

 1396086770 715239386 416797892 316352900 ..............آب فصل منابع

 811185650 1530851637 133314145 60519720 ..............فصل انرژي

  - - - )1(فصل صنایع 
 15472520 124859000 106238270 84841040 )2(فصل صنعت و معدن 

 6532810 23401000 24076650 9010700 )3(فصل بازرگانی و تعاون 

 692772780 976583000 513412620 519109588 )4(فصل حمل و نقل 

 3841450 2500000 2918000 2895000 )5(فصل ارتباطات و فناوري اطالعات 

 0 - - - ..............فصل جهانکردي

 536437280 1547117146 906882361 778194448 ..عمران شهري و روستایی, فصل مسکن 

 3877010 16447000 14144000 14295000 ..............زیست فصل محیط

 .فقط شامل بخش معدن می باشد  80و  75ي سال هادر   )2(

 .فقط شامل بخش بازرگانی می باشد  80و  75ي سال هادر  )3(

 .این فصل راه و ترابري نام داشت  80و  75ي سال هادر   )4(

 .این فصل پست و مخابرات نام داشت  80و  75ي سال هادر   )5(

 .دفتر بودجه-و اشتغال معاونت برنامه ریزي -استانداري سیستان و بلوچستان -مأخذ      

 
  


