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 اي و تعيين سهم شهر منطقه –هاي بخشي برنامه -6-1

اي منطقددهداي اشيدي و همداان هدد در اجدراي ارهامدد استان هاي اجرايي موجود درها و دستگاهسازمان

 و ههاد يا دستگاه اجرايدي  مانساز 54االغ ار ، عتبارات جاري و عمراهي سهم دارهافعاليت داشتد و از اودجد و ا

آن در هداي شهرسدتان واسدتان همداان  هاي النا مات خود ادراي ههنددامددر ارائد ارهها سازمان. اين ااشنامي

 ،اهزراعديهداي ارهامدد: و ملدي شدام  اسدتاهي ،ايمنطقدد ،محلدي هدروهه عمدران 4555االغ ار شهرها و روستاها

سدازي واداز هو ،اريهاي هوين آايدعد روشتوس ،هياورزي، افزايش درجد مكاهيزاسيون يسازي اراضيكپارچد

، آاشيز داري و هاي سازماهي، اهسازي مراتعهاي اداري و خاهدانساختماحااث ، هاسازي ماارس و آموزشگاه

هداي مردمدي تيدك  ، ايجادهاي صنعتيصنايع روستايي و شهرك هايااث ساهاي مشتلف، احااث هاحيداح

(NGOو تي ) تصدييد آوري و هاي جمعطرح ،هاي ازرگآارساهي شهرها و روستا سيساتأ، تهاي تعاوهيك

هداي روسدتايي، طدرح هداي ، مرمت جاده و آسديالت راهسازيهاي راههاي شهري و روستايي، هروههفاضالب

ا در ارهامدد رهداي هووهيدي اهدوا  طدرحهاي تيصيلي وهاي هادي شهري و روستايي، طرحح، طرجامع شهري

هداي شديلي شود و فرصدتتوسعد اد استان تزريق  مي چهارمرهامد هاي اآهها در طول سالخود دارها هد اعتبار

ص  و خدار  ها اسيار ميو شرح اين ارهامد . ذهر هامهمايااستان و هواحي مشتلف آن ايجاد ميفراوان در سطح 

 .از توان اين گزارش است

هداي ا و دسدتگاههدسدازمانهليدد ها و مكاتبات فدراوان ميداور ادا سياهد عليرغم هوششأمت، عالوه ار آن 

)زمدان طدرح جدامع شدهر  دروه  سال آيناه 05هاي عمراهي خود در طول استان، هيچ هاام اراي ارهامداجرايي 

 د دهداي عمراهدي خدود ارائد، فهرسدت هامد  و مرتبدي از ارهامدددر طول ارهامد هنج سدالد حاا  و يا  درجزين(

هداي عمراهدي هدا و طدرحهاشدي از اجدراي ارهامددي جهت اررسي و تحلي  تحوالت ا تصاد اها. اد همينهكرده

 .ااشارايي اطور هام  و د يق ميسر هميهاي اجدستگاه
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 هايگاه هد از طريق هاي عمراهي استاناز طريق اعتبارات ارهامد ،  فوق الذهرئرغم ميكالت و مساولي علي

تدوان يدب ادر م شداه اسدت، مدياعدالهمددداان اراي استان  ،ريزيارهامد معاوهت ،اطالعاتي استاهااري هماان

ها و اعتبارات و اودجد استان هماان و مناطق مشتلف آن ادد شدرح زيدر مجمو  ارهامد از داشت هلي و تحليلي

اام در دددم هرهددددر  الد  دو ارهامدد اسدتاهي و ملدي اسدت هدد سهها ارات هرداختي اد استانتباع ترسيم هرد.

 :گرددهاي استان جااگاهد  تعيين ميدجداو

  :هاي استانياعتبارات طرح الف(

مجمو  اعتبارات جداري و عمراهدي اسدتان در  ،اينترهتي استاهااري هماانمبناي آمار منار  در سايت  ار

اي ارهامدد چهدارم هدريال  اعالم شاه است هد  مراوط اد يب سال از سدال ميليارد 6352اراار  0835هايان سال 

 .سازدميهاي اجرايي را همايان از دستگاه سهم هريب و  اوده( 0835-33توسعد  )

را هد اطور مستق  از اعتبدارات و مبلغ اعتبارات هليد واحاهايي  سهمدر اين  سمت  02-0جاول شماره 

هداي اجرايدي هد هظام سازماهي و دستگاه هرداايا اد اين حقيقت تلخ اشاره دها. مذهور ارخوردارها هيان مي

 ،سدازمانماهندا  گدذاري آههدااد هار رفتد در هام و اسامي گوهاگون اودهي  ميشص فا ا هظم و ترتها در استان

. لدذا همكي اد تيشيص سلسلد مرات  عملكدردي آههدا همدي هندا ...و، شرهت انياد ،ههاد ،مايريت ،اداره ه 

  اعتبار و اودجد ا اام شاه است. آهها ار حس  مقاار تيشيص سلسلد مرات دراين اررسي اراي 

انيداد  ،، آمدوزش وهدرورشاد دوسازمان اسدتان متعلقدرصا از اعتبارات 8/28االغ ار  هد شودمي مياهاه 

در هداي اشيدي در هزيندد هداآه جايگاه مهدماهميت و  دهناه ناست هد هيا هيا و امور جاهبازان و ايثارگرانش

 :شوهااهره منا مي رصا اعتبارات  استاند 7/82واحا استاهي از 58 در ههايت ساير .ااشاميسطح استان 
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 0835هاي اجرايي استان هماان  :  توزيع اعتبارات استاهي  دستگاه02-0جاول 

 جمع اعتبارات اعتبارات اعتبارات دستگاه هاي 

 سهم ميليون  ريال عمراهي جاري اجرايي رديف

3/46 1503708 1149 1502559 آموزش وهرورش 0  

4/05 299209 1221 297988 انيادشهياوجاهبازان 6  

5/2 171001 91582 79419 جهادهياورزي 8  

6/5 118304 96819 21485 راه وترااري 5  

4/8 99248 95292 3956 هوسازي ماارس 4  

3/6 78825 24817 54008 استاهااري 2  

2/6 74093 65549 8544 آب وفاضالب روستايي 7  

9/0 54221 5345 48876 اهزيستي 3  

4/0 42378 42378  شهرداري ها 9  

4/0 42063 41743 320 انيادمسكن اهقالب اسالمي 05  

6/0 34574  34574 سازمان زهااهها 00  

5/0 28923 20955 7968 ترايت ااهي 06  

9/5 26678 26678  آب منطقد اي 08  

7/5 19686 13259 6427 مسكن وشهرسازي 05  

7/5 19439  19439 امور مالياتي 04  

7/5 18594 6724 11870 فرهنگ وارشاداسالمي 02  

2/5 16605 7507 9098 منااع طبيعي 07  

2/5 16178 16178  آب وفاضالب استان 03  

4/5 14345 3430 10915 دامپزشكي 09  

4/5 14156 1500 12656 مايريت وارهامد ريزي 65  

4/5 13224 5865 7359 تبلييات اسالمي وحوزه هنري 60  

5/5 12601 8499 4102 ميراث فرهنگي وگردشگري 66  

5/5 12507 12507  آموزش فني وحرفد اي 68  

5/5 12000  12000 ثبت اسناد وامالك 65  

5/5 11560 11560  ساير دستگاه ها 64  

5/5 11487 687 10800 ثبت احوال 62  

8/5 9164 350 8814 امور ا تصادي دارايي 67  

8/5 8080 8080  شهرك هاي صنعتي 63  

8/5 7922 328 7594 رسياازرگاهي وااز 69  

8/5 7825 1474 6351 هاروامور اجتماعي 85  
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 0835هاي اجرايي استان هماان  :  توزيع اعتبارات استاهي  دستگاه02-0جاول 

 جمع اعتبارات اعتبارات اعتبارات دستگاه هاي 

 سهم ميليون  ريال عمراهي جاري اجرايي رديف

8/5 7414 1666 5748 حياظت محيط زيست 80  

8/5 7408 3249 4159 صنايع ومعادن 86  

6/5 5951 2252 3699 او اف وامور خيريد 88  

0/5 4033  4033 تعاون 85  

0/5 3887 3887  حم  وهق  وهاياهد ها 84  

0/5 3778 670 3108 هواشناسي 82  

0/5 2775 2775  داهيگاه هاي استان 87  

0/5 2549  2549 اهتقال خون 83  

0/5 2485  2485 تحقيقات صنعتي 89  

0/5 2198  2198 گمرك 55  

0/5 2044 673 1371 امورعيايري 50  

0/5 1782 1782  هست ومشاارات 56  

  654 654  هاهون هرورش فكري 58

  494 494  صااوسيما 55

  130  130 هالل احمر 54

  2846180 629578 2216602 جمع ه 

 www.mpo-hm-.irسايت :، معاوهت ارهامد ريزي، خذ: استاهااري هماانأم

فا دا ر دم مستقددددد  ، ها در ستون اعتبارات جداريار مبناي اين جاول ارخي سازمان ،شودوري ميآياد

ولدي اعتبدارات  ،هننداود را از دستگاه متبو  دريافدت مدياي جاري خهها هزينداين سازمان در وا ع .ااشنامي

 .عمراهي آهها داراي حساب جااگاهد است

درصا از هد   0/66ميليارد ريال است هد معادل 269هاي استاهي اعتبارت عمراهي در مجمو  ارهامد سهم

است هدد هاي ملي مراوط اد طرحت عمراهي استان هيز . ولي ارخي اعتباراشوداودجد استان هماان را شام  مي

 .منعكس هيست 02-0و در ار ام جاول شود از مرهز هاايت و هظارت مي
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. مياهاه منار  است 02-6جاول  گاهد استان هماان درهاي هيتتوزيع اعتبارات عمراهي اين شهرستان

درصدا   6/05الغ اردها اسهم شهرستان رزن هد حوزه هيوذ فراگير شهر  روه درجزين را هوشش مي ،شود مي

 . 0ااشامياز اعتبارات مذهور 

 0835ها :  توزيع اعتبارات عمراهي شهرستان02-6جاول 

 سهم اعتبارات عمراهي اسامي شماره

 درصا ميليون ريال شهرستان ها رديف

5/62 070635 هماان 1  

2/08 33074 مالير 2  

4/08 37238 ههاوها 3  

6/05 22585 رزن 4  

82832 اسا آااد 5  3/9  

7/9 28598 هبودر آهنگ 6  

4/3 44647 اهار 7  

8/7 57565 تويسرهان 8  

0/0 2996 سطح استان 9  

5/055 259435 جمع ه   

 www.mpo-hm-.ir: معاوهت ارهامد ريزي . سايت -خذ : استاهااري هماان أم

 

 

 

 

 

                                                           
 شهر  روه درجزين  اد مياور اعالم هياه است .دراين زميند آمار اختصاصي اراي اشش درجزين و  -0
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 :هاي عمراني مليها و پروژهطرح ب(

مين أمراح  اررسدي و تصدوي  و تدهايي است هد ها يا هروهه  طرحهاي عمران ملي شامها و هروههطرح

ري آن فراتر از يب گذاثيرأهاي ازرگي است هد دامند تو شام  طرح شاهاز طريق مرهز اهجام  هااعتبارات آه

 .ااشااستان مي

عدااد تهمداان در اسدتان عد در طول ارهامد سوم توس، ريزي هيورازمان مايريت و ارهامدمطااق گزارش س

شود. اد اين ترتي  متوسط اعتبار هر هدروهه ملدي ميليارد ريال اجرا مي7/029هروهه عمراهي ملي اا اعتبار  0877

 .ريال استميليون  068اراار 

 در استان همداان  هاي عمراهي ملي را در طول ارهامد سوم توسعداول زير تعااد و ميزان اعتبارات هروههج

  :سازد همايان مي

 در استان هماان ،:  تعااد و ميزان اعتبار  هروهه هاي  عمراهي ملي02-8جاول 

 متوسط اعتبار مبلغ اعتبار ه  هروهه ها اهوا 

 هروهه هاي
 درصا تعااد

 هر هروهه ميليون

 ميليون ريال ريال عمراهي ملي

5/46 702 احااثي  97650 3/084  

4/0 65 مطالعد و تحقيق  0443 9/77  

9/3 068 توسعد  65562  5/608  

6/03 640 تعميرات  66743 7/95  

5/09 627 ساير  66554 5/36  

5/055 0877 جمع  029766 8/068  

 هاي عمراهي مليهيور، گزارش هظارتي  هروهه:  سازمان مايريت و ارهامد ريزي  أخذم

 0836 دفتر هظارت و ارزيااي طرح ها

  

 


