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 چكيده

 گيرد:كانال زير انجام مي 6شود از هاي كشور در بودجه ساليانه تخصيص داده ميي كه به استاناتاعتبار -

 .اليحه) 10. بودجه استاني (جدول 1

خيز و گازخيز هاي نفتدرصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتي براي استان 3اعتبارات . 2

 يافته (دوسوم).سوم) و مناطق كمتر توسعه(يك

  .متفرقه استاني شدههاي ات رديفاعتبار. 3

 درصد كل منابع عمومي بودجه.  3اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور به ميزان . 4

 هاي استاني ويژه (ملي استاني شده).. اعتبارات طرح5

 گيرد. مي ها صورت. اعتبارات ملي ابالغي كه توسط وزارتخانه6

شود بررسي مي هزينهها كانال اول است و اعتبارات ملي كه در استان پنجتمركز اين گزارش بر 

 نيست. امكانپذير  چرا كه امكان بررسي توزيع استاني اين اعتبارات در سند بودجه ،شودنمي

هزار ميليارد  603عبارتند از ترتيب به رديف باال 5ارقام كل كشور،  1397ْدر اليحه بودجه سال 

  .هزار ميليارد ريال 40و  هزار ميليارد ريال 125 ،هزار ميليارد ريال 6، هزار ميليارد ريال 50 ريال،

هزار  660حدود  1397در اليحه بودجه سال  كانال اول 3شامل ها مجموع مصارف عمومي استان

هزار  13 معادلاختصاصي هاي در نظر گرفته شده كه با احتساب اعتبارات از محل درآمدميليارد ريال 

نسبت مصارف عمومي استاني به كل مصارف  رسد.مي هزار ميليارد ريال 673ميليارد ريال اين رقم به 

 شود. ميگيري تصميم متمركزصورت به مابقي اعتبارات .است درصد 18عمومي 

طوري به افزايش قابل توجهي داشته 1396نسبت به قانون بودجه  1397در اليحه بودجه سال  استانياعتبارات  -

درصد  6هزار ميليارد ريال افزايش داشته و از نظر سهم، از  660هزار ميليارد ريال به  235كه مصارف عمومي از 

 اين افزايش ناشي از تغييرات ودرصد بوده است.  179درصد افزايش داشته، همچنين رشد آن برابر با  18به 

آموزش و اي هسه رديف هزين خ داده است. مشخصاًملي به جداول بودجه استاني رهاي برخي رديفجابجايي 

 1397اليحه بودجه سال  در ملي بودند، قبالًبرنامه و بودجه استاني كه هاي پرورش، بنياد شهيد و سازمان

درصد مصارف عمومي  68شود كه مي هزار ميليارد ريال را شامل 449مبلغ جمعاً  هااستاني شدند. اين رديف

ب و فاضالب آهاي مرزي، كمك زيان شركتهاي سه رديف متفرقه اعتبارات بازارچهست. همچنين هااستان

 به پرداخت جهت م رانندگيجرائ و تخلفات به رسيدگي قانون نحوه )23(ماده  موضوع اعتباراتروستايي و 

 كل كشور  1397بررسي اليحه بودجه سال 

 درآمدها و اعتبارات استاني در اليحه بودجه . 70

 (ويرايش اول)
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ستاني درصد مصارف عمومي ا 1هزار ميليارد ريال كه حدود  6به مبلغ جمعاً  كشورهاي دهياري وها شهرداري

 شود به جداول بودجه استاني انتقال يافته است. مي را شامل

متفرقه استاني شده از هاي ملي استاني شده و اعتبارات رديفهاي در صورت حذف اعتبارات دستگاه -

 13شود كه كاهش مي هزار ميليارد ريال 204سرجمع اعتبارات استاني، مجموع اين اعتبارات برابر با 

 دهد. مي نشان 1396به قانون بودجه سال  درصدي را نسبت

است. اين نسبت  درصد 71درآمدهاي استاني ها به مصارف عمومي استاننسبت  1397در اليحه بودجه سال  -

غير دهنده روند نشان اين بوده است. درصد 27و  8/18معادل با ترتيب به 1396و  1395در قانون بودجه سال 

اما دليل عمده  ،كم شدن شكاف بين مصارف استاني و درآمدهاي استاني استمتمركز شدن بودجه استاني و 

 بزرگ ملي است. هاي استاني شدن برخي از دستگاه 1397شديد آن در اليحه بودجه سال تغييرات 

هزار ميليارد ريال آن به اعتبارات استاني  40هزار ميليارد ريال است كه  144مجموعاً اعتبارات عمراني استاني  -

شوراي  كه شودهاي عمراني استاني تخصيص داده ميهزار ميليارد ريال به طرح 103و (ملي استاني شده) ويژه 

استاني در اي هاعتبارات تملك دارايي سرمايهاي استاني داراي اختيار است. درباره طرحفقط ريزي استان برنامه

درصد كاهش داشته است. حتي با احتساب  30حدود  1396نسبت به قانون سال  1397ل اليحه بودجه سا

متفرقه استاني شده، اعتبارات هاي اعتبارات رديفازجمله  گيردمي تعلقها ساير اعتبارات عمراني كه به استان

مجموع اعتبارات تملك  عمراني استاني ويژه و اعتبارات عمراني از محل قانون استفاده متوازن از امكانات كشور،

در قانون بودجه سال ن آد كه نسبت به رقم مشابه رسمي هزار ميليارد ريال 273به ها استاناي هدارايي سرماي

 . داشته استدرصد كاهش  8حدود  1396

هاي كشور يافتگي استانهزار ميليارد ريال اعتبار براي كاهش شكاف توسعه 125حدود  1397در سال  -

 بيني شده است. موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور پيش

درصد درآمدهاي  67حدود جمعاً  است» رضوي خراسان«و » خوزستان«، »اصفهان«، »تهران«هاي استان -

هاي اي با ساير استانستان تهران از منظر درآمد استاني فاصله قابل مالحظهاند. ااستاني را به خود اختصاص داده

 3/7هاي اصفهان (درصد بوده و استان 51كه سهم اين استان از درآمدهاي استاني بالغ بر  طوريبه كشور دارد،

درحالي  ند. ايناهاي دوم تا چهارم قرار گرفتهدرصد) در رتبه 4(رضوي  خراسان درصد)، 5درصد)، خوزستان (

 درصد درآمدهاي استاني برخوردار هستند.  1استان از سهمي كمتر از  15است كه 

هاي دولتي و ها توزيع جغرافيايي استقرار شركتيافتگي استانيكي از عوامل اصلي شكاف توسعه -

  .يگيري هستندقابل پهاي دولتي هاي پرداختي شركتگذاري آنهاست كه اين موضوع از طريق مالياتسرمايه

دهد كه سرانه اين اعتبارات ، نشان مي»ـاستفاده متوازن از امكانات كشور«قانون  بررسي اعتبارات موضوع -

هاي اين موضوع براي هر نفر است. باالترين تخصيص ميليون ريال 10تا  1براي مناطق محروم كشور بين 

 .رضويخراسان  و خوزستان، فارس، كرمان، سيستان و بلوچستانعبارتند از: ترتيب به براساس سرانه
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 مقدمه

اليحه بودجه  5شود كه در جدول آوري مياستاني جمعصورت به انه بخشي از منابعيدر بودجه سال

هاي درآمدهاي ناشي از كمك«، »درآمدهاي مالياتي«مشخص شده است. اين منابع شامل  1397سال 

، »درآمدهاي حاصل از فروش كاالها و خدمات«، »درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت«، »اجتماعي

منابع  1397است. در اليحه بودجه سال » درآمدهاي متفرقه«و » درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات«

 درصد است.  25كل منابع، حدود  استاني از

 5سهم اعتبارات استاني از منابع عمومي دولت از مهمترين تغيير بودجه استاني افزايش توان گفت مي

علت اين افزايش استاني . است 1397در اليحه بودجه سال  18به حدود  1396درصد در قانون بودجه سال 

 است. ها برنامه و بودجه استانهاي شهيد و سازمانبنياد ، پرورش و اعتبارات سه دستگاه آموزششدن 

برنامه و سازمان قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، ، مطابق با اعتبارات استاني مذكور بر عالوه

استفاده متوازن از امكانات منظور به درصد از كل اعتبارات بودجه عمومي را 3انه يموظف است سالبودجه 

ها توزيع كند و جدول آن را بين شهرستانيافته توسعه و ارتقاي سطح مناطق كمتركشور و رفع تبعيض 

 3/3انه تحت همين عنوان تعيين كند. اين بخش از اعتبارات حدود يبه تفكيك استان در بودجه سال

 گيرد.ميدربر درصد از منابع عمومي را

مخارج  –استاني در نظام درآمدهاي درآمدي مشخص بودن رديفنايكي از مشكالت بودجه استاني 

هايي هزينه ) قانون برنامه ششم دولت موظف شده است درآمدها و26ماده ( »2«در بند استاني است. 

هزينه  - كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دو سال اول اجراي قانون برنامه در چارچوب نظام درآمد

هر استان در بودجه اي هسرمايهاي و تملك دارايياي هسرجمع درآمدها، اعتبارات هزينصورت به استاني

بلكه  ،تغييري در جدول درآمدها صورت نگرفته استتنها با وجود اين نه سنواتي هر استان اعمال كند.

 حذف شده است.  1397به تفكيك امور و فصول در اليحه بودجه ها اعتبارات استان

 اي و ايجاد توازن در توسعه مناطق مختلف كشورهاي منطقهنابرابري ذكر است كه كاهش شايان

هاي گوناگون پيگيري از طريق برنامهتاكنون  اهداف جمهوري اسالمي ايران بوده كهمهمترين  ازجمله

فراهم ساختن  مسئلههاي قبل، توسعه نسبت به برنامه و چهارم برنامه سوم قوانينشده است. در اين ميان 

و سياست  اي را با جديت بيشتري پيگيري كردهريزي منطقهمناسب جهت تحقق برنامهبسترهاي 

   1.دنبال شده استدر آنها نظام درآمد هزينه استاني از طريق زدايي مالي تمركز

                                                 

تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود به رعايت اصل عدم مکلفدولت  ،) قانون برنامه سوم٢ماده (» د«بند . در ١
ريزي كالن و هاي اعمال حاكميت، سياستگذاري، برنامههاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبهنمودن وظايف و مأموريت

 .است شدهتاني، هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرايي به واحدهاي اس
مقرر کرده است بودجه استان كه در قالب  ی) قانون برنامه سوم توسعه درخصوص بودجه استان٧٥در ماده ( همچنين

شود و شامل درآمد استاني، سهم از درآمد ملي، اعتبارات جاري و اعتبارات عمراني استاني هاي مصوب تنظيم ميبرنامه
 و وظايف قانون اين درعالوه شود. بهاست بايد در قالب اليحه بودجه ساالنه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسالمي 

 . است شده گرفته نظر در هااستان ريزيبرنامه و توسعه شوراي براي تياختيارا
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زير صورت به و است 1397 سال ، بررسي بودجه استاني در اليحه بودجهگزارشهدف اين 

. ابتدا تصوير بودجه استاني از منظر منابع و مصارف ارائه شده و سپس با توجه به ستا سازماندهي شده

هاي اي و اعتبارات تملك دارايياعتبارات هزينهاطالعات تفصيلي ارائه شده در اليحه بودجه، درآمدها، 

 گيرد. استان مورد مطالعه قرار مي 31اي به تفكيك سرمايه

ريزي و توسعه استان قرار ارات مذكور در حوزه اختيارات شوراي برنامهشايان ذكر است كه برخي از اعتب

شود. بنابراين در اين مطالعه اعتبارات گيري نمياستاني تصميمصورت به گيرد و بنابراين در مورد آنهانمي

دارد و ريزي و توسعه استاني در مورد آن اختيار اي به تفكيك آنچه شوراي برنامههاي سرمايهتملك دارايي

اين اعتبارات، اعتبارات ازجمله  مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه خارج از حوزه اختيارات اين شوراست،

 است. استفاده متوازن از امكانات كشور اعتبارات موضوع قانون عمراني استاني ويژه و هاي طرح

ها زدايي استانمحروميتاي و رفع متفرقه كه با هدف توسعه منطقههاي برخي از رديفهمچنين 

ثير دولتي و تأهاي اهميت شركت منظور شده است در بخش جداگانه بررسي شده است. در بخش آخر به

دولتي و پراكنش جغرافيايي آن به تفكيك هاي بررسي بودجه شركت وها آن بر رشد و توسعه استان

 استان پرداخته شده است. 

 

 منظر منابع و مصارف. تصوير كالن بودجه استاني از 1

 1397. بررسي منابع بودجه استاني در اليحه بودجه سال 1-1

هزار ميليارد ريال است كه از اين  3,680برابر با  1397كل منابع عمومي دولت در اليحه بودجه سال 

استاني است. صورت به ريال دهزار ميليار 940ملي و صورت به هزار ميليارد ريال 2,740ميان حدود 

 درصد است.  25درصد و سهم منابع استاني  75سهم درآمدهاي ملي 

 

 (ميليارد ريال)   1397هاي ملي و استاني از كل بودجه عمومي در اليحه بودجه . سهم درآمد1جدول 

 .1397براساس اطالعات اليحه بودجه سال  مأخذ:

 

. است» دولت اختصاصي درآمدهاي«و » دولت عمومي منابع«دولت شامل  عمومي بودجه كل منابع

شود. از ميان كل منابع استاني ميآوري جمع اختصاصيعمومي و صورت به به همين ترتيب منابع استاني

هزار ميليارد ريال) اختصاصي و مابقي  13درصد (به مبلغ  3/1هزار ميليارد ريال، حدود  953به مبلغ 

 (سهم به درصد) ملي كل عنوان
(سهم به  استاني

 درصد)

 3،680،490 منابع عمومي
2،740،097 

)75( 

940،392 

)25( 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

٥ 

داشته است. كل منابع استاني در نتغييري  1396عمومي است. اين نسبت در مقايسه با قانون بودجه 

هاي درصد رشد داشته است و درآمد 11حدود  1396ه قانون سال نسبت ب 1397اليحه بودجه سال 

 درصد رشد داشته است.  19اختصاصي استاني حدود 

 

 (ميليارد ريال)     . منابع عمومي و اختصاصي استاني2جدول 

 رشد (درصد) 1397اليحه بودجه  1396قانون بودجه  عنوان

 11 953,608 859,205 منابع استانيكل 

 11 940,392 848,124 منابع عمومي استاني

 19 13,216 11,081 منابع اختصاصي استاني

 .همان مأخذ:

 

 1396هاي درآمدي در اليحه بودجه و مقايسه آن با قانون سال ها به تفكيك رديفمنابع درآمدي استان

 اند وشدهمشخص  1397اليحه بودجه سال  5در جدول  اين درآمدها در پيوست ارائه شده است.

، »درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت«، »هاي اجتماعيدرآمدهاي ناشي از كمك«، »درآمدهاي مالياتي«شامل

درآمدهاي « و» درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات«، »درآمدهاي حاصل از فروش كاالها و خدمات«

سهم درآمدهاي استاني مذكور از كل درآمدهاي دولت معادل  ،1397در اليحه بودجه سال . شودمي» هقمتفر

تغيير محسوسي نداشته است. نمودار زير  ،1396درصد بوده است كه در مقايسه با قانون بودجه سال  48

 دهد. از اين درآمدهاي استاني را به تفكيك نوع در اليحه بودجه استاني نشان ميهريك  سهم

 

 1397. درآمدهاي استاني به تفكيك نوع در اليحه بودجه سال 1نمودار 

 
 .1397براساس اطالعات اليحه بودجه سال  مأخذ:

درآمد حاصل از 

ماليات

91%

درآمدهاي حاصل از 

جرائم و خسارات

3%

درآمدهاي متفرقه

3%

درآمدهاي حاصل از 

فروش كاالها و 

خدمات

3%

درآمد حاصل از 

مالكيت دولت

0%



 

 T 8جRس Pورای اسالMی H IJKLوGش  ___________________________________________________  
 

 

6 

شود، بيشترين سهم از درآمدهاي استاني مربوط به درآمدهاي مالياتي كه مشاهده ميطور همان

مدهاي اند. از ميان درآاختصاص دادهخود درصد را به  10ها سهمي كمتر از است و مجموع ساير سرفصل

 داشته است.درصد رشد  163است كه  متفرقهمربوط به درآمد  مقدار افزايشاستاني، بيشترين 

منابع حاصل از «و  »ايهاي سرمايهمنابع حاصل از واگذاري دارايي«ها از همچنين سهم استان

  ت.صفر اس 1397در اليحه بودجه سال  »هاي ماليواگذاري دارايي

 

 1397. بررسي مصارف بودجه استاني در اليحه بودجه سال 2-1

را شرح داده زيرمجموعه  و اصلي هايدستگاه بودجه كه خالصه 1397اليحه بودجه  7جدول براساس 

هزار ميليارد ريال است كه از اين  4,249بيني شده در اليحه بودجه كه معادل با است، كل مصارف پيش

درصد معادل  18هاي اجرايي ملي و هزار ميليارد ريال مربوط به دستگاه 2,831درصد معادل  66رقم 

هزار ميليارد ريال مربوط  673درصد معادل  16هاي متفرقه و هزار ميليارد ريال مربوط به رديف 744

اجرايي هاي البته نبايد فراموش كرد اعتبارات دستگاه ها است.اجرايي محلي در استانهاي به دستگاه

اطالعاتي درباره  تخصيص اين اعتبارات ملي است و ثانياً اما اوالً ،شوندمي ها هزينهملي نيز در استان

 وجود ندارد. ها نحوه توزيع آن بين استان

 

 (ميليارد ريال)  1397ملي و استاني از كل مصارف در اليحه بودجه هاي . سهم مصارف دستگاه3جدول 

 .همان مأخذ:

 

ميليارد ريال از محل منابع  13,216هاي استاني، ميليارد ريال مصارف دستگاه 673,238از مجموع 

ها شناخته عمومي استان مصارفعنوان به ميليارد ريال 660,022اختصاصي است و مابقي به مبلغ 

 دارد. گيري و توسعه استان روي آن اختيار تصميمريزي شود كه شوراي برنامهمي

ايش قابل توجه مصارف استاني رخ داده افز 1397اليحه بودجه سال شايان ذكر است اتفاق مهمي كه در 

 درصدي مواجه بوده است.  179هزار ميليارد ريال است كه با رشد  660هزار ميليارد ريال به  235از رقم 

  

 سهم (درصد) مبلغ عنوان

 2،831،176266 هاي اجرايي مليجمع دستگاه

 18 744،696 رديف متفرقه

 16 673،238 هامحلي دراستان هاي اجراييمنابع و مصارف دستگاه

 100 4،249،110 كل مصارف



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

٧ 

 (ميليارد ريال)  مقايسه درآمدها و اعتبارات استاني و سهم آن از منابع عمومي  .4جدول 

 

 

نسبت به قانون بودجه  1397درصدي اعتبارات استاني در اليحه بودجه سال  179دليل عمده افزايش 

ها از بودجه استانبرنامه و هاي انتقال رديف سه دستگاه آموزش پرورش، بنياد شهيد و سازمان 1396سال 

 660) است. بنابراين از مجموع 10) به جدول بودجه استاني (جدول 7ملي (جدول هاي جدول بودجه دستگاه

هزار ميليارد  114پرورش، و هزار ميليارد آن مربوط به دستگاه آموزش  331هزار ميليارد ريال اعتبارات استاني، 

 برنامه و بودجه استاني استهاي ميليارد ريال مربوط به سازمان هزار 9/2ريال مربوط به دستگاه بنياد شهيد و 

از ها اگر اعتبارات اين دستگاه. است انتقال سه دستگاه مذكورناشي از درصد اعتبارات استاني  68درمجموع  و

اي معنبه باقي خواهد ماند كهها هزار ميليارد ريال براي استان 211مجموع اعتبارات استاني كسر شود، فقط 

 درصدي اعتبارات استاني است.  11كاهش 

 

 (هزار ميليارد ريال)  ها به بودجه استاني و سهم آنيافته انتقال مليهاي اعتبارات دستگاه .5جدول 

 عنوان
ملي هاي دستگاهاي اعتبارات هزينه

 منتقل شده به بودجه استاني

سهم از مجموع اعتبارات 

 استاني (درصد)

 2/50 331،534 آموزش و پرورش

 4/17 114،801 بنياد شهيد

 4/0 2،955 برنامه و بودجه استانيهاي سازمان

 68 449،290 مجموع

 

بايد اختيار كافي در ها اگرچه افزايش سهم بودجه استاني بر پايه اين استدالل استوار است كه استان

غيرمتمركز صورت به درآمدهاي استاني بايددرباره گيري تصميم كرد درآمدهاي استاني داشته باشند وهزينه

 ست كههابرخي حسابجابجايي  رخ داده بيشتر شبيه 1397صورت گيرد، اما اتفاقي كه در اليحه بودجه سال 

بيشتر مواجه اي بودجههاي را با محدوديتآنها  بلكه ممكن است ،دهدنمي را افزايشها اختيار مالي استانتنها نه

در حقوق و دستمزد  مربوط به پرداخت آن بيشتراست و اي هزينهيافته انتقال اعتبارات همه اين زيرا كند،

 1396شده در قانون بودجه سال بيني پيش مذكور است. براي مثال اعتبارات حقوق و دستمزدهاي دستگاه

درصدي  9افزايش هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود كه در صورت  298براي دستگاه آموزش و پرورش 

 رسد. مي هزار ميليارد ريال 325(معادل متوسط افزايش حقوق و دستمزد) به  1397آن براي سال 

تغيير ديگري كه در بودجه استاني رخ داده است انتقال سه رديف متفرقه به بودجه استاني شامل 

 عنوان
 قانون بودجه 

 1396سال 

 اليحه بودجه 

 1397سال 

رشد 

 (درصد)

 مصارف استاني

 (سهم از مصارف عمومي به درصد)

235،743 

)7/6( 

660،022 

)18( 
)179( 
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تملك دارايي ارد ريال ميلي 45و اي ميليارد ريال هزينه 41مرزي (به مبلغ هاي اعتبارات بازارچه

اي) و ميليارد ريال هزينه 1،600ب و فاضالب روستايي (به مبلغ آهاي شركت اي)، كمك زيانسرمايه

 رانندگي جهت پرداخت بهجرائم  رسيدگي به تخلفات و قانون نحوه )23( ماده موضوع اعتبارات

 .استاي) سرمايه داراييميليارد ريال تملك  4،400كشور (به مبلغ هاي و دهياريها شهرداري

اما  ،اگرچه ماهيت استاني دارندها ها و بيمارستانمانند دانشگاه هاهاي مستقر در استانبرخي از دستگاه

شود كه نتوان مي اين امر موجباند. نشده داراي بودجه ملي هستند و در سرجمع جدول بودجه استاني لحاظ

اليحه بودجه  10ديگر آنچه در جدول عبارت به ورد.دست آبه كشوردر بودجه ها تصوير دقيقي از سهم استان

استاني آمده است بخش كوچكي هاي پرداختعنوان به 1397تحت عنوان تصوير كالن بودجه استاني در سال 

... در  آموزش عالي و رمان وبهداشت و د يابد. آنچه دولت برايمي اختصاصها از اعتباراتي است كه به استان

شود. همچنين لي دارند و در اين جدول ظاهر نميكنوني ماهيت مهاي بر تعريفكند بنامي سال هزينهول ط

اما  ،هاي عمراني ماهيت ملي دارند و اگرچه محل اجراي طرح در يك يا دو استان قرار داردبخش مهمي از طرح

 شود. رج ميملي دهاي ذيل اعتبارات طرحها در نهايت اعتبارات پرداختي براي اين طرح

هزار ميليارد ريال  604دهد مجموع اين اعتبارات مي نشاناي هاي سرمايهتملك داراييبررسي اعتبارات 

است كه درحالي  ايندرصد، اعتبارات تملك دارايي استاني است.  17هزار ميليارد ريال برابر  103معادل است، 

هزار ميليارد ريال بوده است،  147برابر  1396استاني در قانون بودجه سال اي اعتبارات تملك دارايي سرمايه

هزار  4اعتبارات فوق، مبلغ بر عالوههمچنين درصدي مواجه بوده است.  30بنابراين اين اعتبارات با كاهش 

 استاني منتقل شده است.اي هميليارد ريال از اعتبارات متفرقه به اعتبارات تملك دارايي سرماي

ازجمله  ديگري نيز هستند.اي داراي اعتبارات تملك دارايي سرمايهها غير از اين اعتبارات، استان به

اعتبارات عمراني استاني ويژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور. با در نظر گرفتن 

هزار  297 وش مواجه بوده است درصد كاه 8مجموع اين اعتبارات، باز اعتبارات عمراني استاني با حدود 

  يافته است. هزار ميليارد كاهش 273به  1396قانون بودجه سال  اعتبار در نظر گرفته شده در ميليارد ريال

 

 (ميليارد ريال)     استانياي اعتبارات تملك دارايي سرمايه. 6جدول 

 عنوان
قانون بودجه سال 

1396 

اليحه بودجه سال 

1397 
 رشد

 -30 103،192 147،519 استانياي تملك دارايي سرمايهاعتبارات 

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور (مازاد بر 

 بودجه استاني)
110،474 125،000 13 

 4 40،955 39،317 اعتبارات استاني ويژه (مصوب قانون)

 - 4،445 - اعتبارات متفرقه عمراني استاني شده

 -8 273،592 297،310 مجموع

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

٩ 

هاي اي و اعتبارات تملك دارايي، درآمدها، اعتبارات هزينه1397اليحه بودجه سال  10در جدول 

استان ارائه شده است. البته بايد توجه داشت بخشي از اين اعتبارات در حدود  31اي به تفكيك سرمايه

بنابراين در بخش بعد درآمدها و اعتبارات گيرد. ريزي و توسعه استان قرار نمياختيارات شوراي برنامه

 د.شوريزي و توسعه استان بررسي مياستاني با در نظر گرفتن اختيارات شوراي برنامه
 

 

 . بررسي اعتبارات استاني 2

ها ، مجموع درآمدهاي استاني كل استان1397اليحه بودجه سال  10طبق اطالعات موجود در جدول 

تملك دارايي  اي و(هزينه هاهزار ميليار ريال است. درحالي كه كل مصارف عمومي استان 940معادل 

 660هزار ميليارد ريال است و با احتساب اعتبارات متفرقه استاني شده برابر با  653اي) برابر سرمايه

ها مي استانهاي استاني به مصارف عمودهد نسبت درآمداين موضوع نشان مي هزار ميليارد ريال است. 

البته اين نسبت  برابر بوده است. 4/3حدود  1396برابر است. اين نسبت در قانون بودجه سال  4/1حدود 

در يابد. مي ملي تخصيصصورت به هابدون درنظر گرفتن اعتبارات ابالغي است كه از طريق وزارتخانه

 شود. مي ادامه توزيع استاني اين اعتبارات بررسي

 

 درآمدهاي استاني و اعتبارات استاني به تفكيك استان. 1-2

مازاد درآمد استاني به تفكيك استان نشان داده شده همراه به در جدول زير درآمدهاي استاني و اعتبارات استاني

، »اصفهان«، »تهران«هاي مربوط به استانترتيب به شود، بيشترين درآمد استانيكه مشاهد ميطور هماناست. 

 اند. درصد درآمدها را به خود اختصاص داده 67حدود جمعاً  است كه» رضوي خراسان«و » تانخوزس«

هاي اي با ساير استانشايان ذكر است كه استان تهران از منظر درآمد استاني فاصله قابل مالحظه

هاي اصفهان درصد بوده و استان 51كه سهم اين استان از درآمدهاي استاني بالغ بر  طوريكشور دارد. به

اند. هاي دوم تا چهارم قرار گرفتهدرصد) در رتبه 4(رضوي  خراسان درصد)، 5درصد)، خوزستان ( 3/7(

 درصد درآمدهاي استاني برخوردار هستند.  1از سهمي كمتر از  1استان 15است كه درحالي  اين

 »خوزستان«درصد)،  7/7» (خراسان رضوي«درصد)،  9» (تهران«هاي از منظر اعتبارات استاني نيز استان

اند. در مقابل هاي اول تا پنجم قرار گرفتهدرصد) در رتبه 7/5» (اصفهان«درصد) و  3/6» (فارس«درصد)،  7/7(

 اند.هاي پاياني جاي گرفتهدرصد) در رتبه 6/1» (قم«درصد) و  5/1» (قزوين«درصد)،  2/1» (سمنان«هاي استان

استان داراي مازاد درآمد  8استان كشور،  31دهد، در ميان درآمد استاني نشان مي بررسي مازاد

ترتيب به »بوشهر«و » هرمزگان«، »اصفهان«، »تهران«هاي هاي مذكور استانمثبت هستند. از بين استان

  .اند.بيشترين مازاد درآمد استاني را به خود اختصاص داده

                                                 

 ،اردبيل شمالي، خراسان ،جنوبيخراسان ،بختياري محال و چهار ،كهگيلويه و بويراحمد ،هاي ايالمترتيب استان. به١
 قم و زنجان. ،كرمانشاه ،همدان ،سمنان، سيستان و بلوچستان ،گلستان ،كردستان ،لرستان
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اين است كه معناي به اين كسريمازاد درآمد منفي (كسري) هستند. استان داراي  23در مقابل 

 ست.آنهادست آمده از هاي بهها بيش از درآمدبيني شده در اين استانميزان مصارف عمومي پيش
 

  (ميليارد ريال)      هزينه استاني) -(در قالب نظام درآمد 1397بودجه سال  حهيدر ال يدرآمدها و مصارف استان. 7جدول 
 

 .1397اليحه بودجه سال  10: جدول مأخذ

 نام استان رديف
هاي درآمد

 استاني

سهم از 

درآمدهاي 

 استاني (درصد)

اعتبارات 

اي هزينه

 عمومي

تملك 

هاي دارايي

 ايسرمايه

جمع اعتبار 

 استاني

سهم از بودجه 

عمومي استاني 

 (درصد)

مازاد 

درآمد 

 استاني

   تهران 1

  اصفهان 2

  خوزستان 3

  خراسان رضوي 4

  هرمزگان 5

  كرمان 6

  فارس 7

  اَذربايجان شرقي 8

  بوشهر 9

  البرز 10

  مركزي 11

  يزد 12

  مازندران 13

  قزوين 14

  گيالن 15

  اَذربايجان غربي 16

  زنجان 17

  قم 18

  كرمانشاه 19

  همدان 20

  بلوچستان سيستان و 21

  سمنان 22

  گلستان 23

  كردستان 24

  لرستان 25

  اردبيل 26

  خراسان شمالي 27

  خراسان جنوبي 28

  بختياري چهارمحال و 29

  كهگيلويه و بويراحمد 30

  ايالم 31

 كل كشور



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

١١ 

 (ميليارد ريال)      1397پراكندگي درآمدهاي استاني اليحه بودجه  .1نقشه 
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  1397استاني در قالب نظام درآمد هزينه استاني اليحه بودجه اي هپراكندگي اعتبارات هزين .2نقشه 

 (ميليارد ريال)

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

١٣ 

 1397درآمد هزينه استاني در اليحه بودجه  اي در قالب نظامهاي سرمايهپراكندگي اعتبارات تملك دارايي. 3نقشه 
 (ميليارد ريال)      

 
 

و اي هو تملك دارايي سرماياي هبه تفكيك هزين 1395وضعيت عملكرد اعتبارات استاني در سال 

شود از مي كه مشاهدهطور هماندر جدول زير ارائه شده است.  1396همچنين مصوب اعتبارات سال 

هزار ميليارد ريال و  485استاني برابر با اي همجموع اعتبارات هزين 1395سال نظر عملكرد اعتبارات 

هزار ميليارد ريال بوده است. در  38براي همين سال برابر با اي هعملكرد اعتبارات تملك دارايي سرماي

ريال هزار ميليارد  503مصوب برابر با اي هو تملك دارايي سرماياي همجموع اعتبارات هزين 1396سال 

اي هاز نظر توزيع اعتبارات، بيشترين اعتبارات تملك دارايي سرمايهزار ميليارد ريال بوده است.  148و 

 مربوط به خوزستان، بوشهر و فارس بوده است.  1395در سال 
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 (ميليارد ريال)                 1397 بودجه سال سالدر  يمصارف استان . عملكرد8جدول 

 .است)اي هسرمايبزرگي اعتبارات تملك دارايي براساس گيري (ترتيب قرار 1397اليحه بودجه سال  10جدول  مأخذ:

 اند.  مرتب شدهاي هي عملكرد اعتبارات تملك دارايي سرمايبزرگ حسببرها استان: توضيح

 

 نام استان رديف

عملكرد 

اعتبارات 

اي هزينه

1395 

عملكرد 

اعتبارات تملك 

دارايي 

اي سرمايه

1395 

 تاننام اس رديف

اعتبارات 

اي هزينه

مصوب 

1396 

اعتبارات 

عمراني 

مصوب 

1396 

  خوزستان 1  خوزستان 1

  فارس 2  بوشهر 2

  بوشهر 3  فارس 3

  بلوچستان سيستان و 4  خراسان رضوي 4

  خراسان رضوي 5  بلوچستان سيستان و 5

  كرمان 6  كرمان 6

  اَذربايجان غربي 7  تهران 7

  هرمزگان 8  اصفهان 8

  مازندران 9  مازندران 9

  اَذربايجان شرقي 10  اَذربايجان شرقي 10

  اصفهان 11  خراسان شمالي 11

  لرستان 12  اَذربايجان غربي 12

  تهران 13  هرمزگان 13

  بويراحمدكهگيلويه و  14  لرستان 14

  كردستان 15  گيالن 15

  گيالن 16  كرمانشاه 16

  كرمانشاه 17  كهگيلويه و بويراحمد 17

  خراسان جنوبي 18  خراسان جنوبي 18

  گلستان 19  كردستان 19

  ايالم 20  گلستان 20

  خراسان شمالي 21  مركزي 21

  اردبيل 22  اردبيل 22

  همدان 23  همدان 23

  زنجان 24  زنجان 24

  مركزي 25  البرز 25

  بختياري چهارمحال و 26  ايالم 26

  يزد 27  قزوين 27

  البرز 28  يزد 28

  قزوين 29  قم 29

  سمنان 30  سمنان 30

  قم 31  بختياري چهارمحال و 31

وركل كشور  كل كشور



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

١٥ 

 1395استاني سال اي هپراكندگي عملكرد اعتبارات هزين .4نقشه 

 
 

 . ضريب بازگشت از درآمد استان2-2

 نيز از درآمد استان 1)يبازگشت (برخوردار بياز مفهوم ضر توانيكشور م يهااستان سهيمقا يبرا

 زانيم شود،يم حاصلاستان به درآمد استان  يعموم مصارفكه از نسبت  بيضر نياستفاده كرد. ا

از  چه ميزان دهد،ديگر اين ضريب نشان ميعبارت به .دهديرا نشان م شياستان از درآمدها يبرخوردار

 بيضر نياستان شود. ا يمصارف عموم تا صرف گردديخود استان برم به دوبارهاستان هر  يدرآمدها

                                                 

1. Retention Rate  
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مازاد بر درآمدشان دارند، مصرف عمومي كه  ييهااستان يو برا شوديم انيدرصد بصورت به معموالً

 100از  كمتردارند شان هاي استانيكمتر از درآمدكه مصرف عمومي  ييهااستان يو برا 100بيشتر از 

بزرگي ضريب برحسب  هاارائه شده و استان زيرهاي كشور در جدول براي استان مذكور شاخص .است

هايي هستند كه داراي باالتر، استانهاي رتبههاي ديگر استانعبارت به .نداشدهبندي رتبه بازگشت

 هاي استاني هستند. مصارف عمومي بيشتري نسبت به درآمد

چه از نظر بزرگي براي كل كشور و چه از نظر توزيع ميان  بازگشتجا كه مقادير ضريب از آن

  استفاده شده است. 1396هاي مختلف مستلزم مقايسه است، از قانون بودجه سال استان

برخورداري معناي به بوده كه 100بيش از  استان 23 براي 1397اين نسبت در اليحه بودجه سال 

استان تهران، اصفهان، هرمزگان،  8اين نسبت براي  هايش است.درصدي استان از درآمد 100بيش از 

 1397. رتبه ضريب بازگشت در اليحه بودجه سال است 100، البرز، يزد، قزوين و مركزي كمتر از بوشهر

با ارتقا همراه بوده  ، يزد و البرزمركزي، خوزستان، خراسان رضوي، بختياري چهارمحال واستان  6براي 

 با كاهش مواجه بوده است.  بوشهر و كرمان، سمنان، قم، خراسان جنوبياستان  5است و براي 

  

  



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

١٧ 

  1396و مقايسه آن با قانون بودجه سال  1397بودجه سال  حهيدر ال ضريب بازگشت. 9جدول 
 (درصد) 

 .1396و قانون بودجه سال  همان خذ:آم

 .باشدمي 1396نسبت به قانون سال  بيانگر تنزل رتبه استان òبيانگر ارتقا و  ñعالمت  توضيح:

  

 نام استان رديف
 ضريب بازگشت

139713اليحه بودجه 
 نام استان رديف

 ضريب بازگشت

139613قانون بودجه 

 524 ايالم 1 516 ايالم 1

 476 كهگيلويه و بويراحمد 2 468 كهگيلويه و بويراحمد 2

 446 لرستان 3 436 لرستان 3

 435 بلوچستان سيستان و 4 424 بلوچستان سيستان و 4

 411 خراسان جنوبي ñ 378 5 بختياري چهارمحال و 5

 391 بختياري چهارمحال و ò 371 6 خراسان جنوبي 6

 355 كردستان 7 354 كردستان 7

 343 خراسان شمالي 8 322 خراسان شمالي 8

 312 كرمانشاه 9 309 كرمانشاه 9

 297 اردبيل 10 288 اردبيل 10

 280 گلستان 11 276 گلستان 11

 251 همدان 12 247 همدان 12

 232 اَذربايجان غربي 13 242 اَذربايجان غربي 13

 179 مازندران 14 177 مازندران 14

 159 فارس 15 157 فارس 15

 152 گيالن 16 150  گيالن 16

 144 قم ñ 147 17 خراسان رضوي 17

 143 سمنان ò 144 18 قم 18

 143 خراسان رضوي ò 138 19 سمنان 19

 128 زنجان 20 125 زنجان 20

 112 اَذربايجان شرقي 21 111 اَذربايجان شرقي 21

 107 كرمان ñ 109 22 خوزستان 22

 100 خوزستان ò 105 23 كرمان 23

 73 بوشهر ñ 66 24 مركزي 24

 66 قزوين 25 65 قزوين 25

 66 مركزي ñ 64 26 يزد 26

 65 يزد ñ 64 27 البرز 27

 62 البرز ò 62 28 بوشهر 28

 59 هرمزگان 29 58 هرمزگان 29

 53 اصفهان 30 55 اصفهان 30

 12 تهران 31 12 تهران 31

6969 كل كشور7070 كل كشور
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 هااي استانهاي سرمايهمصارف عمومي و اعتبارات تملك دارايي نهرا. س3
 

ها و اعتبارات بررسي مصارف عمومي استانهاي مورد استفاده در بررسي بودجه استاني، يكي از شاخص

سرانه است. تبديل ارقام بودجه استاني به سرانه اگرچه شاخصي صورت به هااي استانتملك دارايي سرمايه

تواند در ارائه تصويري از بودجه استاني ها مينيست كه بتوان با آن قضاوت كرد، اما مشاهده سرانه استان

 كننده باشد. كمك

ميليون  7استاني حدود اي هسرانه اعتبارات هزين نشان داده شده است 10جدول كه در ر طوهمان

. از نظر توزيع است ميليون ريال 2/1استاني برابر با اي هريال و سرانه اعتبارات تملك دارايي سرماي

 كهگيلويه و بويراحمدميليون ريال)،  14ايالم (هاي براي استاناي هاستاني، بيشترين سرانه اعتبارات هزين

اي هباشد و كمترين سرانه اعتبارات هزينمي ميليون ريال) 10ميليون ريال) و خراسان جنوبي ( 12(

 6( اَذربايجان شرقيميليون ريال) و  6/4ميليون ريال)، البرز ( 4/4( تهرانهاي استاني مربوط به استان

بيشترين سرانه اعتبارات عمراني مربوط به اي هي. از نظر اعتبارات تملك دارايي سرمااست ميليون ريال)

 ميليون ريال) 4( ايالمميليون ريال) و  8/4( بوشهرميليون ريال)،  5( كهگيلويه و بويراحمدهاي استان

ميليون  2/0تهران (هاي نيز مربوط به استاناي هباشد. كمترين سرانه اعتبارات تملك دارايي سرمايمي

 .است ميليون ريال) 6/0ون ريال) و اصفهان (ميلي 4/0ريال)، البرز (

 شود تا شكاف توسعه را كاهش دهد براساس دو شاخصها تخصيص داده ميميزان اعتباري كه به استان

ن است براي رفع شكاف، توزيع انتظار آ. قابل رديابي استسرانه مصارف استاني ميزان مصارف استاني و 

سرانه بيشتري از منابع را دريافت كنند. با توجه به اينكه  ،برخوردارغيرهاي كه استاننحوي باشد به اعتبارات

نظر از بودجه اظهارها توان درباره سهم استانتوزيع استاني همه اعتبارات در بودجه قابل رصد كردن نيست نمي

كه ضريب بازگشت  9جدول  و )10استاني (نتايج جدول  بررسي همزمان سرانه مصارف عموميكرد اما 

يافتگي ها با سطح عدم توسعهدهد حاكي از آن است كه ضريب بازگشت منابع به استانها را نشان ميستانا

ها. اين امر بدين معناست كه هاي كشور سازگاري بيشتري دارد تا معيار سرانه مصرف عمومي استاناستان

اي هدر راستاي رفع مشكالت توسع ها مطابق با سرانهبين استان استاني (نه همه اعتبارات) توزيع اعتبارات

بيشتر به » تخصيص سرانه مصارف عمومي«بر ار جديدي مبتنيكسازوبايد  و نيست غيربرخوردارهاي استان

 . ذاران قرار گيردگمورد توجه سياستهاي غيربرخوردار استان

 

  



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

١٩ 

  1397 بودجه سال . سرانه درآمدها و اعتبارات استاني در اليحه10جدول 

 ازاي هر نفر)(هزار ريال به 

 .1397اليحه بودجه سال  10جدول  مأخذ:

   .باشدمي 1396نسبت به قانون سال  بيانگر تنزل رتبه استان òبيانگر ارتقا و  ñعالمت : توضيح

  

 استان

سرانه 

درآمدهاي 

 استاني

 استان
سرانه اعتبارات 

 هزينه اي
 استان

سرانه اعتبارات 

 عمراني استاني

  ñ كهگيلويه و بويراحمد  ايالم  تهران

  ò بوشهر  كهگيلويه و بويراحمد  بوشهر

  ايالم  خراسان جنوبي  هرمزگان

  ñ خوزستان  بختياري چهارمحال و  ñ يزد

  ò خراسان جنوبي  ñ سمنان  ò اصفهان

  ñ هرمزگان  ò خراسان شمالي  مركزي

  ñ بلوچستان سيستان و  ò كردستان  قزوين

  ò خراسان شمالي  كرمانشاه  خوزستان

  ñ كردستان  لرستان  ñ كرمان

  ò سمنان  ñ اردبيل  ò سمنان

  ñ لرستان  ò زنجان  زنجان

  ñ زنجان   يزد  البرز

  ò بختياري چهارمحال و  مازندران  اَذربايجان شرقي

  ñ كرمان  ñ بوشهر  ñ قم

  ñ اَذربايجان غربي  ò همدان  ñ فارس

  òاردبيل  ñ قم  ò خراسان رضوي

  ò يزد  ò كرمان  ñ گيالن

  ò كرمانشاه  ñ هرمزگان  ò مازندران

  ò فارس  ò فارس  كهگيلويه و بويراحمد

  ò گلستان  ñ مركزي  ñ خراسان جنوبي

  مركزي  ñ گيالن  ò ايالم

  ò قزوين  خراسان رضوي  ò خراسان شمالي

  ñ همدان  ò خوزستان  ò همدان

  ò مازندران  قزوين  اردبيل

  ò گيالن  اصفهان  ò كرمانشاه

  ñ خراسان رضوي  گلستان  اَذربايجان غربي

  اَذربايجان شرقي  بلوچستان سيستان و  كردستان

  ò قم  اَذربايجان غربي  بختياري چهارمحال و

  اصفهان  اَذربايجان شرقي  گلستان

  البرز  البرز  لرستان

  تهران  تهران  بلوچستان سيستان و

  كشور  كشور  كشور
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در نقشه جغرافيايي كشور نشان اي هو تملك دارايي سرماياي هدر ادامه پراكندگي اعتبارات هزين

 داده خواهد شد. 

 

 1397استاني در اليحه بودجه سال اي هپراكندگي سرانه اعتبارات هزين .5نقشه 

 
 

 

 

 

 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

٢١ 

 1397استاني در اليحه بودجه سال اي هپراكندگي سرانه اعتبارات تملك دارايي سرماي .6نقشه 

 
 

 هاسرانه و مصارف عمومي سرانه استان استاني مقايسه درآمد

هاي كشور استان اكثردر دهد. ها را نشان مياي از درآمد سرانه و مصارف عمومي سرانه استانمقايسه 2نمودار 

) و خوزستانتا  سيستاندرآمد استاني سرانه كمتر از مصارف عمومي سرانه است (براساس نمودار از استان 

 تا تهران). قزوينها درآمد سرانه بيشتر از مصارف عمومي سرانه است (در نمودار از استان سايردر 
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  1397ها در اليحه بودجه سال مقايسه درآمد استاني سرانه و مصارف عمومي سرانه استان .2ودار نم
 (ميليون ريال)

 
 .1397اليحه بودجه سال  10جدول  مأخذ:

 

 . اجزاي اعتبارات استاني4
 

در  دارد. رخ داده است، اعتبارات استاني اجزاي مختلفي 1397با توجه به تغييراتي كه در اليحه بودجه سال 

بنياد شهيد، اعتبارات اي هزينهاي آموزش و پرورش، اعتبارات توان به اعتبارات هزينهمياي هبخش اعتبارات هزين

ي و اعتبارات مرز يهابازارچهرديف متفرقه اي و بودجه استاني، اعتبارات هزينه برنامههاي سازماناي هزينه

آب و فاضالب روستايي اشاره كرد، كه نحوه توزيع آن بين هاي شركت نزيااي رديف متفرقه كمكهزينه

 حال اعتبارات آموزش و پرورش و بنياد شهيدبا اينمختلف با جداول مجزا مشخص شده است. هاي استان

  :مجموع اين اعتبارات مطابق با جدول زير استترين بخش از اعتبارات استاني هستند. عمده

 

 (هزار ميليارد ريال)    استاني اي هاجزاي اعتبارات هزين. 11جدول 

 عنوان
مبلغ 

 اعتبارات 

سهم از 

 مجموع 

 5/73 331،534 آموزش و پرورش

 5/25 114،801 بنياد شهيد

 5/0 2،955 و بودجه استانيبرنامه هاي سازمان

 00/0 41 يمرز يهابازارچهاي رديف متفرقه اعتبارات هزينه

 3/0 1،600 آب و فاضالب روستاييهاي شركت نزيااي رديف متفرقه كمكاعتبارات هزينه

 100 450،931 مجموع
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 ___________________________________________________________  

 

 

 

٢٣ 

 به تفكيك استاني و بنياد شهيد پرورش و آموزشاعتبارات  توزيع

و ساير اجزاي  از اعتبارات استاني آموزش و پرورشها از استانهريك  سهم 1397سال در اليحه بودجه 

ذكر شده است  1397اليحه بودجه سال  2-10در ذيل جدول  گفتني استمشخص شده است.  جدول

باشد. نمي امكانپذير استانريزي برنامه و مديريت سازمان توسط جدول اين موضوع اعتباراتكه كاهش 

 و ... ها، اعتبارات دستگاه آموزش و پرورشاز يك طرف با هدف افزايش اختيارات مالي استانبنابراين 

درج اين عبارت وجود ندارد. علت ها استاني شده و از طرف ديگر امكان تغيير اين اعتبارات توسط استان

كن است براي ممها عمده اين اعتبارات حقوق و دستمزد است و كاهش آن توسط استان است كه اوالً آن

گذشته از استاني كردن هاي ساز شود و ديگر اينكه تجربيات سالمشكل و ايثارگران قشر فرهنگيان

از قدرت تخصيص استفاده كرده و به ها اعتبارات آموزش و پرورش نشان داده است كه برخي استان

 اند. دادهمي زودهنگام يا تخصيص بيشتراستاني تخصيص هاي برخي دستگاه

جدول زير اعتبارات آموزش و پرورش و بنياد شهيد با توجه به اينكه بيشترين سهم از كل در 

استاني اي هباشند مشخص شده است. همچنين مجموع اعتبارات هزينمي استاني را دارااي هاعتبارات هزين

 بدون دستگاه آموزش و پرورش و بنياد شهيد محاسبه شده است. 
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 اعتبارات آموزش و پرورش و بنياد شهيد و. توزيع استاني 12 جدول

 (ميليارد ريال)                    1مذكور يهااعتبارات استاني بدون دستگاه 

 استان

اعتبارات 

آموزش و 

 پرورش

 استان
اعتبارات 

 بنياد شهيد
 استان

اعتبارات استاني 

بدون آموزش و 

 پرورش و بنياد شهيد

 تهران تهران تهران

 فارس اصفهان خراسان رضوي

 خراسان رضوي خراسان رضوي خوزستان

 مازندران فارس فارس

 خوزستان مازندران اصفهان

 اصفهان خوزستان آذربايجان شرقي

 كرمان كرمانشاه كرمان

 گيالن آذربايجان غربي مازندران

 آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي سيستان و بلوچستان

 آذربايجان غربي گيالن آذربايجان غربي

 كرمانشاه كرمان گيالن

 سيستان و بلوچستان همدان لرستان

 گلستان لرستان كرمانشاه

 لرستان مركزي هرمزگان

 كردستان قم كردستان

 هرمزگان كردستان همدان

 همدان البرز البرز

 اردبيل گلستان گلستان

 بوشهر ايالم اردبيل

 مركزي يزد چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبي و بويراحمد كهگيلويه بوشهر

 يزد اردبيل خراسان شمالي

 ايالم قزوين و بويراحمد كهگيلويه

 سمنان زنجان زنجان

 و بويراحمد كهگيلويه چهارمحال و بختياري مركزي

 البرز سمنان خراسان جنوبي

 زنجان خراسان شمالي قزوين

 چهارمحال و بختياري بوشهر يزد

 قزوين سيستان و بلوچستان قم

 خراسان شمالي خراسان جنوبي ايالم

 قم  هرمزگان سمنان

 كشور كشور كشور

 .1397اليحه بودجه سال  2-10: جدول خذأم
 

                                                 

 اند.ساس بزرگي اعتبارات مرتب شدهاها براستان ١.
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٢٥ 

 آموزش و پرورشاي هپراكندگي اعتبارات هزين .7نقشه 

 
 

 استانياي هاجزاي اعتبارات تملك دارايي سرماي

اعتبارات تملك دارايي  .1 :ند ازكه عبارت است جزء چهار استاني شاملاي هاعتبارات تملك دارايي سرماي

هاي شاخص ياعتبارات ارتقا .3درصد درآمد نفت خام و گاز طبيعي،  3اعتبارات  .2استاني، اي هسرماي

 .افزودهارزش بر ماليات درصد 27/0اعتبارات موضوع  .4 و توسعه اقتصادي

قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشي  به درصد درآمد نفت خام و گاز طبيعي 3اعتبارات سابقه قانوني 

 8و  4گردد و سپس در اليحه اصالح جداول خيز باز مياز فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفت

) قانون 132درصد افزايش يافت و در ماده ( 2اين منابع به  1385قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 

%) از درآمد حاصل  2دو درصد ( بايد دولت) قانون برنامه پنجم توسعه 132ماده (براساس  برنامه پنجم تكرار شد.

ها خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستاننفتهاي سوم به استانيكترتيب به را از صادرات نفت خام و گاز طبيعي
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 جزءدر  .اتي اختصاص دهدهاي سنوهاي عمراني در قالب بودجهيافته جهت اجراي برنامهتوسعه و مناطق كمتر

 نفت صادرات از حاصل درصد درآمد 3) قانون برنامه ششم توسعه اين اعتبارات به 26ماده ( »الف«بند  »3«

 تغيير كرده است. طبيعي گاز صادرات خالص و گازي ميعانات و خام

منابع  210100رديف  5جدول  هاي نفتيوردهآبند مربوط به منابع حاصل از صادرات نفت و فردر 

هزار ميليارد  1010هاي نفتي كه در منابع عمومي منعكس شده است،  وردهآحاصل از واگذاري نفت و فر

 خيز، گازخيز و كمتردرصد مناطق نفت 3سهم  بيني،ريال عنوان شده است. با در نظرگرفتن اين پيش

 8/50اين مبلغ  210109بود درصورتي كه در رديف  هزار ميليارد ريال خواهد 6/56برابر با يافته توسعه

 هزار ميليارد ريال منعكس شده است.

هزار ميليارد ريال  100بخش درآمدهاي متفرقه) مبلغ ( 5جدول  160139رديف  همچنين در

بيني شده است. فروش نفت خام و ميعانات گازي پيشالتفاوت نرخ فروش ارز حاصل از بهتحت عنوان ما

 3توان انتظار داشت كه سهم  بلغ مذكور حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي است ميكه مازآنجا

هزار ميليارد ريال از اين منابع نيز در  6/5به ميزان يافته توسعه خيز، گازخيز و كمتردرصد مناطق نفت

صدي مذكور در 3رسد كه در اليحه بودجه، سهم مينظر به نظر گرفته شود. با توجه به موارد مذكور

 ميليارد ريال كم برآورد شده است. هزار  12 حدود

درصد از كل نه درصد ماليات  27/0قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است  )94( مادهبراساس 

اي هزورخانهاي ورزشالمللي بين فدراسيونرا براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، افزوده ارزش بر

 و كشتي پهلواني و ... اختصاص دهد. 

گيرد كه مي تعلقها توسعه اقتصادي به استانهاي اين، اعتباراتي با هدف ارتقاي شاخصبر عالوه

استاني لحاظ شده اي همجموع اين سه بخش از اعتبارات كه در سرجمع اعتبارات تملك دارايي سرماي

 است مطابق با جدول زير است. 

 

 (هزار ميليارد ريال)          استاني اي هاجزاي اعتبارات تملك دارايي سرماي. 13جدول 

 عنوان
مبلغ 

 اعتبارات 

سهم از 

 مجموع 

 33 33،722 اياعتبارات تملك دارايي سرمايه

درصد درآمد صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز  3اعتبارات 

 ) قانون برنامه ششم)26(موضوع ماده (
50،800 49 

 10 10،000 هاهاي توسعه اقتصادي استاناعتبارات ارتقاي شاخص

) 94افزوده جهت ورزش همگاني (موضوع ماده (درصد ماليات ارزش 27/0اعتبارات 

 قانون برنامه ششم)
8،670 8 

 100 103،192 مجموع
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٢٧ 

شود استان مي مشاهدهكه گونه همان جدول زير است.صورت به نحوه توزيع استاني اين اعتبارات نيز

استاني را به اي هخوزستان، تهران و فارس سه استاني هستند كه بيشترين اعتبارات تملك دارايي سرماي

...، استان خوزستان، بوشهر و درصد درآمد نفت و 3رات مربوط به اند. در اعتباخود اختصاص داده

 اختصاصآنها  بارات از اين محل بهدرصد اعت 41سيستان و بلوچستان سه استاني هستند كه بيش از 

از ها ، با وجود اختالف كمتر استانتوسعه اقتصاديهاي يابد. در اعتبارات مربوط به ارتقاي شاخصمي

 ،سيستان و بلوچستان يهادرصد اين اعتبارات به استان 20نظر برخورداري از اين اعتبارات، بيش از 

افزوده، درصد ماليات بر ارزش 27/0اعتبارات مربوط به گيرد. در مي و كرمان تعلق فارس، خوزستان

 20اول تا سوم قرار دارند و بيش از هاي و فارس در رتبه سيستان و بلوچستانخوزستان، هاي استان

 درصد اين اعتبارات به اين سه استان نخست تعلق گرفته است. 

 

 (ميليارد ريال)   1استانياي هسرمايهاي تملك دارايي اعتبارات اجزاي . توزيع استاني14 جدول

 استان

اعتبارات تملك 

اي هدارايي سرماي

 استاني

 استان

درصد  3اعتبارات 

درآمد صادرات 

 نفت و ...

 استان

اعتبارات 

ارتقاي 

 هايشاخص

توسعه 

 اقتصادي

 استان

 27/0اعتبارات 

درصد ماليات 

 افزودهارزش

 خوزستان خوزستان
سيستان و 

 بلوچستان
 خوزستان

 خوزستان بوشهر تهران
سيستان و 

 بلوچستان

 فارس
سيستان و 

 بلوچستان
 فارس فارس

خراسان 

 رضوي
 كرمان كرمان فارس

 مازندران
خراسان 

 رضوي

خراسان 

 رضوي

خراسان 

 رضوي

 اصفهان
آذربايجان 

 غربي
 بوشهر مازندران

آذربايجان 

 شرقي

 يلويه وگكه

 بويراحمد

آذربايجان 

 غربي

آذربايجان 

 غربي

 مازندران لرستان كرمان كرمان

سيستان و 

 بلوچستان
 هرمزگان هرمزگان هرمزگان

 لرستان كردستان كردستان گيالن

آذربايجان 

 غربي
 گيالن لرستان

آذربايجان 

 شرقي

                                                 

 .اندشده مرتب اعتبار ميزانها براساس استان .١
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 استان

اعتبارات تملك 

اي هدارايي سرماي

 استاني

 استان

درصد  3اعتبارات 

درآمد صادرات 

 نفت و ...

 استان

اعتبارات 

ارتقاي 

 هايشاخص

توسعه 

 اقتصادي

 استان

 27/0اعتبارات 

درصد ماليات 

 افزودهارزش

 اصفهان گلستان ايالم لرستان

 هرمزگان
خراسان 

 جنوبي 

خراسان 

 شمالي
 كردستان

 كرمانشاه كرمانشاه
خراسان 

 جنوبي 
 گيالن

 گلستان بوشهر
يلويه و گكه

 بويراحمد
 كرمانشاه

 مركزي
آذربايجان 

 شرقي

آذربايجان 

 شرقي
 تهران

 ايالم زنجان گلستان

يلويه گكه

و 

 بويراحمد

 گلستان كرمانشاه اصفهان البرز

 اردبيل
خراسان 

 شمالي
 اصفهان

خراسان 

 جنوبي 

 اردبيل همدان قم
خراسان 

 شمالي

يلويه گكه

و 

 بويراحمد

 گيالن
چهارمحال و 

 بختياري
 همدان

خراسان 

 شمالي
 اردبيل تهران اردبيل

 ايالم همدان مركزي همدان

 البرز البرز مازندران يزد

 قزوين
چهارمحال 

 و بختياري
 مركزي زنجان

 بوشهر يزد ايالم
چهارمحال 

 و بختياري

 زنجان يزد قزوين كردستان

 يزد قزوين سمنان سمنان

خراسان 

 جنوبي 
 قزوين سمنان قم

 سمنان قم البرز زنجان

چهارمحال 

 و بختياري
 قم مركزي تهران

 8،670 كشور 10،000 كشور 50،800 كشور 33،722 كشور

 1397. اليحه بودجه سال 1-10: جدول خذأم
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٢٩ 

 1397درصد درآمد نفت و ميعانات گازي در اليحه بودجه سال  3پراكندگي اعتبارات  .8نقشه 

 يافته)و كمتر توسعه زخيخيز، گاز(مناطق نفت

 
 

ريزي و توسعه استان قرار . بررسي اعتبارات استاني كه در حوزه اختيارات شوراي برنامه5

 يابندملي اختصاص ميصورت به د ونگيرنمي

 گيري در مورد آنهاكه تصميم 1397هايي از اعتبارات استاني اليحه بودجه سال در اين قسمت بخش

ريزي و ذكر است كه شوراي برنامه شايانگيرد، مورد مطالعه قرار گرفته است. ملي صورت ميصورت به

 گونه اعتبارات را نخواهد داشت.تصرف در اينوها حق دخلتوسعه استان

هاي استاني ويژه مصوب اي مربوط به طرحهاي سرمايهعتبارات تملك داراييبررسي ا. 1-5

  قانون (ملي استاني شده)

اي استاني معادل هاي سرمايه، اعتبارات تملك دارايي1397اليحه بودجه سال  10براساس جدول 

هاي درصد) به اعتبار طرح 28ميليارد ريال (حدود  40،955 ميليارد ريال است و از اين رقم 144،147
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سرجمع صورت به يافته است. البته رقم مذكور استاني ويژه مصوب قانون (ملي استاني شده) اختصاص

ارائه شده و مشخص نيست سهم هر استان از اعتبارات مذكور به چه ميزان است. اين اعتبارات در اليحه 

 رشد داشته است. درصد  4حدود  1396نسبت به قانون سال  1397بودجه سال 

فصل  23هاي استاني ويژه مصوب قانون براساس محل اختصاص اعتبارات طرح ،اليحه بودجه 1پيوست در 

(و ذيربط  ها پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي. اعتبار اين طرحداده شده استنشان مختلف هاي برنامهو 

ريزي طرف باالترين مقام اجرايي) با سازمان مديريت و برنامه استاني در صورت تفويض اختيار ازذيربط  يا دستگاه

ريزي ها ممنوع است. همچنين سازمان مديريت و برنامهاستان قابل مصرف بوده و جابجايي بين اعتبار طرح

ريزي كشور، مستقيماً هاي مزبور را پس از ابالغ توسط سازمان مديريت و برنامهاستان بايد تخصيص اعتبار طرح

ها در راستاي اهداف و احكام ها ابالغ نمايد. اعتبارات اين طرحو خزانه معين استانذيربط  دستگاه اجرايي به

ها منوط پنجم توسعه درج شده و هرگونه افزايش در حجم عمليات و اهداف كمي اين طرحساله پنج قانون برنامه

 ) است.2ون تنظيم () قانون الحاق موادي به قان23به اخذ مجوز از كميسيون ماده (

، اعتبارات استاني ويژه مصوب 1397شود، در اليحه بودجه سال هاي انجام شده مشاهده ميبررسيبراساس 

 هاي مذكوربيني شده است. در جدول زير فهرست فصلفصل پيش 23شده) در قالب  قانون (ملي استاني

 23فصول برحسب  شده، اعتبارات ملي استانينحوه تخصيص  .هاي مربوطه گزارش شده استبرنامههمراه به

دهد بيشترين سهم اين اعتبارات مربوط سي اطالعات اين جدول نشان ميارائه شده است. برر 15گانه، در جدول 

درصد از كل اين اعتبارات است. پس از آن، فصلي كه بيشترين اعتبارات را به خود  49با » منابع آب«به فصل 

هزار ميليارد ريال از اعتبارات استاني  20بيش از درصد است.  15با » آب و فاضالب«اختصاص داده است فصل 

 6، با اختصاص بيش از »آب و فاضالب«يافته و پس از آن اختصاص، »بآمنابع « ويژه مصوب قانون به فصل

صول در اليحه بودجه هر دو اين فشده، در رتبه دوم قرار گرفته است.  هزار ميليارد ريال از اعتبارات ملي استاني

 درصدي همراه بوده است.  25با كاهش  1396نسبت به قانون بودجه سال  1397سال 

داراي بيشترين  دين و مذهب پايه وهاي پژوهش ،اداره امور عموميفصل  ،در بين فصول مختلف

اند. همچنين از بين فصول مختلف فقط درصد كاهش داشته 50كه بيش از طوري به كاهش بوده است

 اند. داراي رشد مثبت بوده تحقيق و توسعه در آموزش و پژوهشو  پايههاي پژوهشفصول 

كه طور همانبه تصوير كشيده شده است.  3موع اين اعتبارات در نمودار سهم فصول مختلف از مج

درصد به فصل  15و » منابع آب«شده به فصل  درصد اعتبارات ملي استاني 49شود حدود مشاهده مي

يافته است. در درصد اعتبارات تخصيص 36فصل ديگر، كمتر از  21و به يافته اختصاص »آب و فاضالب«

 ها گزارش شده است.برنامهبرحسب  جدول زير نحوه تخصيص اعتبارات
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٣١ 

 فصولبرحسب  . نحوه تخصيص اعتبارات استاني ويژه مصوب قانون15جدول 

 ريال) ميليارد( 1397 در اليحه بودجه سال

 .1397) اليحه بودجه سال 1براساس اطالعات پيوست ( مأخذ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ماره ش

 بنديطبقه

 فصل

مصوب قانون 

 1396بودجه سال 

اعتبار اليحه 

 1397بودجه سال 
 رشد

-62-62 اداره امور عمومي 1002000000

--11 خدمات مالي و مالياتي 1003000000

2121 امنيت عمومي فصل حفظ نظم و 1102000000

-9-5/9 اداره امور قضايي 1201000000

-33-33 انرژي 1301000000

-21-21 ونقلحمل 1303000000

-35-35 بازرگاني 1305000000

-2-2 كشاورزي و منابع طبيعي 1306000000

-25-25 منابع آب 1307000000

-2-2 هاي زيستيگونه از حفاظت 1404000000

-25-25 آب و فاضالب 1503000000

-43-43 درمان 1602000000

 -51 دين و مذهب 1701000000

-23-23 ورزش و تفريحات 1702000000

-45-45 فرهنگ و هنر 1703000000

-49-49 فرهنگي ميراث 1704000000

 -36 عمومي پرورش و آموزش 1801000000

1802000000 
اي و حرفه آموزش فني و

 آموزيمهارت
34- 

 -5/28 آموزش عالي 1803000000

 -8/55 هاي پايهپژوهش 1804000000

 -7/12 ايهاي توسعهپژوهش 1805000000

 5/5 تحقيق و توسعه در آموزش و پژوهش 1806000000

 -40 حمايتي 1903000000

 -47 توانبخشي 1904000000

-30 جمع  



 

 T 8جRس Pورای اسالMی H IJKLوGش  ___________________________________________________  
 

 

32 

 1397فصول مختلف در اليحه بودجه سال برحسب  . تخصيص اعتبارات استاني ويژه مصوب قانون3نمودار 

 
 .1397) اليحه بودجه سال 1براساس اطالعات پيوست ( مأخذ:

 

 اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور. بررسي 2-5

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات  1397) اليحه قانون بودجه سال 1-10در جدول (

 درصد از منابع 3انه ياستان ارائه شده است. مطابق با قانون دولت مكلف است سال 31كشور به تفكيك 

استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح منظور به عمومي را بودجه

در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين  ه و تحقق پيشرفت و عدالتيافتتوسعه مناطق كمتر

نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، هاي سهم هر استان براساس شاخص. مطابق با قانون كند

عمـران هاي اي، سرانهجادههاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت

يابد و ملي تخصيص ميصورت به . اعتبارات اين بخشگرددمي مشخصها ريشهري و درآمد شهردا

 ريزي و توسعه استان است. خارج از اختيارات شوراي برنامه

» فارس« ،»كرمان«، »بلوچستان سيستان و«هاي ، استاندر جدول زير نشان داده شده استكه طور همان

به خود اختصاص  قانون استفاده متوازن از امكانات كشورموضوع بيشترين سهم را از اعتبارات » خوزستان«و 

هاي . در مقابل استاناستيافته  اختصاص هادرصد اين اعتبارات به اين استان 33كه بيش از  نحويبه اندداده

حدود  و دارندهاي پاياني قرار از منظر سهم از اعتبارات مذكور، در رتبه» زنجان«و » قزوين«، »سمنان«، »قم«

سرانه اين اعتبارات نيز در جدول ارائه شده است. بيشترين  .تعلق گرفته استها درصد اعتبارات به اين استان 6

 ميليون ريال 16/1ميليون ريال و كمترين آن مربوط به استان قم با  10سرانه مربوط به استان خوزستان با 

نسبت به قانون  1397در اليحه بودجه سال  اعتباراتاين ميليون ريال است.  56/1باشد. سرانه كشوري نيز مي

 درصد رشد داشته است.  13جمعاً  1396بودجه سال 

منابع آب

49%

آب و فاضالب

15%

فصل آموزش و پرورش 

عمومي

10%

فصل حفظ نظم 

وامنيت عمومي

5%

فصل خدمات 

مالي ومالياتي

4%

اداره امور قضايي

4%

فصل آموزش عالي

3%
حمل و نقل

2%
ساير

8%
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  1397. بررسي اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در اليحه بودجه سال 16جدول 
 ريال) ميليارد( 

 .1397اليحه بودجه سال  10جدول  مأخذ:

 

 

 

 هااستان رديف

اعتبارات موضوع قانون استفاده 

 متوازن از امكانات كشور

كل  سهم از

 (درصد)

 سرانه 

(ميليون ريال به 

 ازاي هر نفر)

 سيستان و بلوچستان 1

 كرمان 2

 فارس 3

 خوزستان 4

 خراسان رضوي 5

 مازندران 6

 آذربايجان غربي 7

 لرستان 8

 هرمزگان 9

 كردستان 10

 گيالن 11

 آذربايجان شرقي 12

 اصفهان 13

 كرمانشاه 14

 گلستان 15

 تهران 16

 خراسان جنوبي  17

 يلويه و بويراحمدگكه 18

 خراسان شمالي 19

 همدان 20

 اردبيل 21

 البرز 22

 بوشهر 23

 ايالم 24

 مركزي 25

 يزد 26

 چهارمحال و بختياري 27

 زنجان 28

 قزوين 29

 سمنان 30

 قم 31

56/1 كل كشور
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  1397پراكندگي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در اليحه بودجه  .9نقشه 
 ريال)(ميليون 

 
 

 

 هاي متفرقه اليحه بودجهبررسي اعتبارات موردي استاني موضوع رديف. 6

 

هاي متفرقه رديفهاي قبلي مورد بررسي قرار گرفت، برخي اعتبارات در به غير از اعتبارات استاني كه در بخش

اي يا كه كاركرد متناسب با اعتبارات استاني يا توسعه منطقه گرفتهقرار  1397اليحه بودجه سال 

 .اشاره كرد جنوب استان كرمانهاي توسعه توان به ارتقاي شاخصآنها ميازجمله  كهدارند زدايي محروميت
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 اياعتبارات استاني و مرتبط با توسعه منطقه. 17جدول 

 (ميليارد ريال)     1397متفرقه اليحه بودجه سال هاي موضوع رديف

 به تفكيك استاني مورد بررسي قرار گرفت.  *اين اعتبارات در بخش قبل

 

نيز توضيح داده شد، سه رديف متفرقه كه پيش از اين ملي بودند  كه قبالًگونه همان اين،بر عالوه

مرزي هاي بازارچه اعتباراتبه جدول اعتبارات استاني با جدول مجزا افزوده شد. اين اعتبارات شامل 

اي) و فاضالب روستايي (هزينه و هاي آبشركت زياناي)، كمكدارايي سرمايهو تملك اي ه(هزين

 جمع تملك ايهزينه عنوان

 -درآمدهاي استاني ياعتبار موضوع ارتقا -سازمان برنامه و بودجه كشور 

-ميليارد ريال  600000مشروط به افزايش درآمدهاي استاني نسبت به مبلغ 

 ماههتوزيع در مقاطع سه

800800

 85/0افزوده، ارزش بر ماليات تعرفه درصد 9از  درصد 27/0موضوع  اعتبارات

 پرورش و آموزش وزارت درصد سهم 15جوانان،  و ورزش وزارت سهم درصد

 اشتغال)  و جوانان سهم كل، از درصد 20(

730،3731،3461،7  

 تحميلي جنگ تأثير تحت مناطق جبراني اثرات موضوع اعتبارات

250،5 خوزستان برق مشكل رفع و كشور در ريزگردها با مقابله  250،5  

500،3 زلزله از ديدهآسيب مناطق بازسازي و فرسوده هايبافت ساماندهي  500،3  

500،1 تهران شهر عموميونقل حمل توسعه و هوا آلودگي كاهش  500،1  

500،3 مكران منطقه توسعه  500،3  

 اقتصاد به بخشيدن تحرك جهت سازيزمينه -كشور بودجه و برنامه سازمان

 توازن - ملي اقتصاد با پيوند اي و تقويتحاشيه ويافته توسعه كمتر مناطق

 اعتباري) و فنيهاي و (كمك )هااي (زيرساختمنطقه

000،1  000،1  

 رفع و عادالنه توزيع كشور و امكانات از متوازن استفاده قانون موضوع اعتبارات

 *عدالت و پيشرفت تحقق ويافته توسعه كمتر مناطق سطح ارتقاي و تبعيض
  

 توزيع استاني و خارج از شمول -هاي ضروري استانداران هزينه

 15 جدول موضوع اي جديدحومه قطارهاي احداث و مطالعه اعتبارات

 زيربناهاي توسعه به كمك -كشور  محروم مناطق و روستايي توسعه معاونت

 كمك و آبرسانيهاي مجتمع تكميل روستايي،
000،2  000،2  

 كارون رودخانه آلودگي رفع و احيا

 هاي منطقه مكرانراهبري توسعه، مطالعات و ايجاد زيرساخت

 اسالم جهان پايتخت گردشگري 2018 -تبريز رويداد موضوع اعتبارات

 كرمان استان جنوب توسعه هايشاخصي ارتقا

 هااستان مراكز در جوانان هايخانه ايجاد

 شيراز و قم مشهد، شهرهاي در زيارتي خدمات توسعه

 فناوري و علم پارك در فناوري و پژوهشي فضاهاي احداث و سازيآماده

 گلستان، كردستان، خوزستان، مازندران، بختياري،و  چهارمحال هاياستان

 بويراحمد و كهگيليويه ايالم، اردبيل، قم،
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 به پرداخت جهت رانندگيجرائم  و تخلفات به رسيدگي قانون نحوه) 23( ماده موضوع اعتبارات

ين اعتبارات اباشد. در جدول زير سرجمع مي اي)كشور (تملك دارايي سرمايههاي دهياري وها شهرداري

ده هستند كه با زيانهاي ب و فاضالب روستايي شركتآهاي گفتني است شركتارائه شده است. 

اين  اند، ثانياًاليحه بودجه قرار گرفته 3سر در پيوست ده و سربهسودهاي مذكور جزء شركتزيان كمك

در جداول بودجه استاني و تعيين آنها  كنند و قرار دادنريزي استاني تبعيت نمياز نظام بودجهها شركت

 باشد. مي بودجه آنها به تفكيك استان اشتباه

 

 (ميليارد ريال)       1397شده در اليحه بودجه سال  اعتبارات متفرقه استاني. 18جدول 

اعتبارات شامل 

 اعتبارات

 مرزيهاي بازارچه

 زيانكمك

 و هاي آبشركت

 فاضالب روستايي

 به رسيدگي قانون نحوه )23(ماده  موضوع اعتبارات

ها شهرداري به پرداخت جهت رانندگيجرائم  و تخلفات

 كشورهاي دهياري و

 اي هزينه

تملك 

دارايي 

 ايسرمايه

 ايدارايي سرمايهتملك  ايهزينه

41 ،،

 

 هادولتي در استانهاي شركتاعتبارات  پراكندگي جغرافيايي بررسي .7

شود. بودجه عمومي مي دولتي تقسيمهاي بودجه كل كشور به دو قسمت بودجه عمومي و بودجه شركت

هاي كه بودجه شركتدرحالي  بودجه عمومي دولت در طول يك سال است.منابع و مصارف بيني پيش شامل

ها، سود ها، ارزش داراييگذاريدرآمدها، سرمايهازجمله  دولتي،هاي دولتي بيانگر برخي اطالعات مالي شركت

 برابر بودجه عمومي است. دوهاي دولتي حدود باشد. حجم بودجه شركتمي سهام و ...

اطالعات دقيقي علت اختالف زياد ميان عملكرد و مصوب) (به هاي دولتيبودجه شركتممكن است 

ها و كه اين اعتبارات با توسعه استان از آنجااما  1،هاي دولتي ارائه ندهددر ارتباط با وضعيت شركت

پراكنش جغرافيايي  به با توجهالزم است مورد توجه قرار گيرند.  در هم تنيده استاي هتوازن منطق مسئله

ها دارند، اقتصادي كه اين بنگاههاي و مقياس فعاليتها در سطح كشور و نوع فعاليتها اين شركت

هاي اقتصادي زيادي در استان شوند و محرك رشد و توسعه محل استقرار خود توانند باعث صرفهمي

دارد ها بر رشد، اشتغال و توسعه استانا هگذاري اين شركتكه فعاليت توليدي و سرمايه آثاريباشند. 

اهميت ها بنابراين بررسي توزيع جغرافيايي اين شركت .اعتبارات بودجه عمومي است آثاربسا بيشتر از چه

 زيادي دارد. 

                                                 

 هاي دولتي مراجعه شود. : بودجه شركت١٣٩٧گزارش بررسي اعتبارات اليحه بودجه سال  به ١.
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دولتي هاي در بودجه شركتآنها  گذاريدولتي و سرمايه يهاشركتهاي سفانه توزيع مكاني فعاليتمتأ

نظر ها اظهاردولتي به تفكيك استانهاي توان درباره تخصيص اين اعتبارات از طريق شركتمشخص نيست و نمي

مختلف كشور مورد هاي دولتي را ميان استانهاي ي ديگري توزيع شركتهاشاخصتوان از طريق مي اما ،كرد

با ميزان فعاليت دولتي است. اين شاخص  يهاماليات بر سود شركتها بررسي قرار داد. يكي از اين شاخص

كه اگر در استاني فعاليت اقتصادي اي هگونهدولتي مستقر در استان ارتباط دارد بهاي اقتصادي شركت

 دولتي آن استان نيز باال خواهد بود.هاي آور باشد، ماليات بر سود شركتدولتي زياد و سودهاي شركت

. نشان داده شده استاي هنمودارهاي ميلبا  دولتيهاي نقشه پراكندگي ماليات بر شركت ذيلدر 

مرزي از سهم باالتري در ماليات ي هامركزي نسبت به استانهاي شود استانكه مشاهده ميطور همان

ها نسبت به ساير استانباالتر تواند رشد اقتصادي دولتي برخوردارند كه يكي از نتايج آن ميهاي بر شركت

هايي استاناغلب از توليد ناخالص ملي با رنگ تيره نشان داده شده است. ها از استانهريك  . سهمباشد

دولتي باالتر دارند سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي را به خود هاي كه سهم ماليات بر شركت

تهران، خوزستان، بوشهر، فارس، خراسان رضوي هاي خاص در مورد استانصورت به كه انداختصاص داده

 . ن موضوع صادق استاي و مركزي

 

 توليد ناخالص داخليدولتي و هاي مقايسه پراكندگي سهم ماليات بر شركت .10نقشه 

 ) قانون برنامه پنجم توسعه.68(هاي ماده مركز آمار ايران، شاخص: خذأم

 



 

 T 8جRس Pورای اسالMی H IJKLوGش  ___________________________________________________  
 

 

38 

 هابندي و پيشنهادجمع

هزار ميليارد ريال درآمدهاي استاني است  940درصد به مبلغ  25 حدود مجموع منابع عمومي دولتاز 

رات استاني هزار ميليارد ريال، اعتبا 660درصد به مبلغ  18حدود و از مجموع مصارف عمومي بودجه، 

اي هبا اين حال براي بخش عمديابد. مي كار نظام درآمد هزينه استاني تخصيصاست كه از طريق سازو

 68استاني شده است (حدود  1397بوده و در اليحه بودجه سال ملي صورت به از اين اعتبارات كه قبالً

مشخص شده و كاهش اين اعتبارات توسط سازمان برنامه و ها درصد) جداول معيني به تفكيك استان

دو دستگاه آموزش و پرورش اي هممنون شده است. اين اعتبارات شامل اعتبارات هزينها بودجه استان

سازمان برنامه  31هزار ميليارد ريال) و همچنين  114ريال) و بنياد شهيد ( هزار ميليارد 331(به مبلغ 

متمركز از صورت به در اين گزارش اعتباراتي كهباشد. مي هزار ميليارد ريال) 9/2(ها و بودجه استان

 است.  يابد مورد توجه قرار نگرفتهمي تخصيصها به استانها طريق وزارتخانه

است، برخي اعتبارات ها ريزي و توسعه استانستاني كه در اختيار شوراي برنامهبه غير از اعتبارات ا

كمتر برخوردار به هاي يابد كه با هدف رفع شكاف توسعه و رسيدن استانمي تخصيصها ديگر به استان

اعتبارات موضوع قانون استفاده  :ميانگين توسعه كشور در نظر گرفته شده است. اين اعتبارات عبارتند از

درصد درآمد حاصل از نفت و گاز  3هزار ميليارد ريال و اعتبارات  125متوازن از امكانات كشور به مبلغ 

هزار ميليارد  40. همچنين اندكه در سقف اعتبارات استاني قرار گرفته هزار ميليارد ريال 50به مبلغ 

ملي استاني شده است كه در اليحه بودجه اي ارايي سرمايهتملك دهاي ريال اعتبارات مربوط به طرح

ها در مجموع شرايط بودجه استاني و رتبه استانبا توجه به شده است. بيني پيش 1397سال 

 شود:پيشنهاد ميزير موارد در گزارش ارائه شده كه ها هاي اعتبارات مرتبط با امور استانتخصيص

 صادرات خالص گازي و ميعانات و خام نفت صادراتدرصد درآمد حاصل از  3محاسبه  ·

درآمد حاصل از  :درصد درآمد نفت، عبارت است از 3مطابق با قانون، مبناي محاسبه  :طبيعي گاز

از كسر سهم شركت ملي بايد قبل ، كه گاز طبيعي ميعانات گازي و خالص صادرات صادرات نفت خام و

كه در متن توضيح داده شد  1397اليحه بودجه سال با مفروضات . محاسبه شودنفت و سهم صندوق 

ميليارد ريال خواهد شد كه بايد در رديف هزار  6/56حدود خيز حداقل سهم مناطق محروم و نفت

ميليارد ريال درج شده هزار  8/50، 1397درج شود، درحالي كه اين رقم در اليحه بودجه سال  210109

با توجه به منابع در نظر گرفته شده در رديف  ،ح داده شدهكه در متن توضيگونه همان همچنيناست. 

درصدي مناطق مذكور افزوده  3هزار ميليارد ريال به سهم  6/5بايد اليحه بودجه  5جدول  160139

ميليارد ريال كم برآورد هزار  12توان گفت اعتبارات مربوط به اين موضوع ميمجموع  در شد. بنابراينمي

 شده است. 
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٣٩ 

در قانون بودجه سال  :در تخصيص بودجهها گيري استانظرفيت تصميم واقعيافزايش  ·

 6نقش ها و همه استان يافتمي متمركز تخصيص طورهدرصد از اعتبارات بودجه ب 94حدود  1396

گيرد. مي استاني انجام هزينهكار نظام درآمد كه از طريق سازو داشتنددرصدي در تخصيص اعتبارات 

درصد افزايش  18به ها متمركز استانغيرگيري تصميم اگرچه در ظاهر سهم 1397سال در اليحه بودجه 

درصد  68كه طوري به از اين اعتبارات ايجاد شدهاي هشديدي بر بخش عمدهاي اما محدوديت ،يافته

اد آموزش و پرورش، بنيهاي حقوق و دستمزد) دستگاه (عمدتاًاي هاين اعتبارات مربوط به اعتبارات هزين

برنامه و بودجه استاني است و در اليحه قيد شده كاهش اين اعتبارات توسط سازمان هاي شهيد و سازمان

له براي مقابله با مشكالت عدم تخصيص اين ممنوع است. اگرچه اين مسئها برنامه و بودجه استان

ديگر توسط مديران استاني تعبيه شده هاي و اولويت دادن به برخي دستگاهها اعتبارات به اين دستگاه

 نيست. ها استانگيري تصميم افزايش ظرفيت يابدين ترتيب افزايش اعتبارات استاني به معناست 

هاي و عمراني به استاناي ضرورت برقراري ارتباط بيشتر ميان توزيع اعتبارات هزينه ·

و اي سرانه اعتبارات هزينهبراساس ها بندي استانحال حاضر رتبهدر :كمتر برخوردار با معيار سرانه

 غير برخوردار نيست.  يهابيانگر تخصيص بيشتر به استاناي سرانه اعتبارات تملك دارايي سرمايه

هاي در سالاي كاهش شكاف توسعههاي رسي ميزان اثربخشي سياسترضرورت ب ·

درصد درآمد نفت و گاز  3 باراتتاع(مانند  :كارهاي توزيع اعتبارات در بودجهطريق سازو اخير از

 :)عمومي است بودجه درصد منابع 3كه  و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور

مكانات كشور از قانون برنامه چهارم وجود داشته و از سال اتخصيص اعتبارات قانون استفاده متوازن از 

. همچنين اعتبارات است يافته ع بودجه افزايشدرصد مناب 3درصد به نرخ  2اين اعتبارات از نرخ  1394

 1396در سال  كهاست  زدايي وجود داشتهبا هدف محروميت1385درصد درآمد نفت و گاز از سال  3

به قبل از كسر سهم صندوق نيز درصد افزايش و مبناي محاسبه آن  3درصد به  2از  سهم اين اعتبارات

زدايي پي در اعتبارات مربوط به محروميتدرپيهاي افزايش. توسعه و سهم شركت ملي نفت تغيير كرد

 است تخصيص اين اعتبارات توانستهمذكور كه آيا در دوره زماني  كندمي را طرحال اساسي ؤاين س

را ها ميان استاناي شكاف توسعه وكمتر برخوردار را به متوسط توسعه كشور نزديك كند هاي استان

  ؟يا خير كاهش دهد

دولتي در مناطق محروم هاي گذاري شركتكارهاي تشويقي براي سرمايهسازوايجاد  ·

هاي و همچنين شركتآنها  گذاريدولتي و سرمايههاي پراكندگي جغرافيايي شركت :و كمتر برخوردار

مار آثر هستند. ؤمها در تفاوت سطح توسعه استاناند اند و واگذار شدهدولتي بوده خصوصي كه قبالً

دولتي هاي هاي دولتي و در نتيجه تفكيك استاني اعتبارات شركتپراكندگي جغرافيايي شركتدقيقي از 

هاي مركزي دهد سهم استانمي هاي دولتي نشاناما آمار مربوط به ماليات بر شركت ،در دست نيست



 

 T 8جRس Pورای اسالMی H IJKLوGش  ___________________________________________________  
 

 

40 

 

دولتي ي هابيشتر است كه نشان از فعاليت اقتصادي شركتاي ههاي مرزي و حاشيدر مقايسه با استان

شود كه مي تواند اين باشد كه ماليات در محل دفاتر اخذمي يكي از داليل آن نيز ها است.در اين استان

همچنين مقايسه سهم ت اخذ شود. ح شد و ماليات بايد در محل فعاليدر بودجه امسال اين موضوع اصال

دهد به شان از انطباق اين دو ميها در توليد ناخالص داخلي ندولتي و سهم استانهاي ماليات بر شركت

هاي دولتي دارند، در توليد ناخالص داخلي هايي كه سهم بيشتري در ماليات بر شركتاين معنا كه استان

 نيز سهم بيشتري دارند.

رسد با توجه به مسئله بحران آبي كه مي نظربه :تغيير نگاه به مديريت آب كشور ضرورت · 

هاي مربوط به اين حوزه، مسئله حائز اهميتي است كه در تقويت زيرساختكشور با آن مواجه است، 

هاي مربوطه تخصيص اعتبارات استاني ويژه مصوب قانون نيز مورد توجه قرار گرفته است. اما بررسي طرح

 بخشي سدها تخصيص داده شده است.جاحداث يا عالمنظور به دهد بخش عمده اين اعتباراتنشان مي

 

 پيوست

 (ميليارد ريال)      ها هاي درآمدي استانرديفجدول      

انعنوان بنديشماره طبقه
قانون بودجه 

139613سال 

اليحه بودجه 

 1397سال 

رشد 

 (درصد)

 233،831231 237،257 ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي 110105

 11 55،0055561،200 ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي 110201

 53،2005357،292577 حقوق كاركنان بخش خصوصيماليات  110202

 53،6505361،1836114 ماليات بخش مشاغل 110203

 9،287913،0221340 ماليات مستغالت 110204

 595960601 هاي متفرقه درآمدماليات 110205

 29،5492934،9063418 ماليات بر ثروت 110300

 347،12934396،9383914 ماليات بر كاال و خدمات 110500

 146141711717 ها و اراضيدرآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان 130301

 25،8182528،227289 درآمدهاي حاصل از فروش كاالها و خدمات 140200

 28،1122830،256307 درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات 150100

 8،850823،30023163 درآمدهاي متفرقه 160101

 -58583394ولو غيرمنقول منافع حاصل از فروش اموال منقول 210200

848،12484940،392948/1010 جمع منابع
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 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 ـــــــ :هاي كليديواژه

 

 

   30/10/1396 تاريخ انتشار:

 

 


