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تفریغ تبصره ()17

تبصره ()17
کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دو

در اجرای حکم این تباره ،تعدادی از دستگاههای اجرایی ضمن عقد قرارداد با سازمان

بنیشانهشای اقتاشاد

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در مرکز و استانها نسبت به اختااص اعتبارات خود به

درصد ( )%2از اعتبارات خود را به منظور فرهنگسازی ،به ویژه در بخش

مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی  -فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.

سازمان مذکور اقدام نمودهاند که عملکرد آن به شرح جدول زیر میباشد:
(مبالغ به هزار ریال)
نام استان /
محل استقرار

دستگاههای
اجرایی مستقر
در مرکز

مرکزی
گیالن
مازندران
آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
کرمانشاه

فارس

کرمان
خراسانرضوی

( -1قسمت دوم)

عنوان دستگاه اجرایي

اعتبار

() 1
112.231.292.000
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
1،693،819،000
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
96،228،955،276
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
2،849،488،000
سازمان نهضت سوادآموزی
38،733،248،000
کمیته امداد امام خمینی (ره)
19،774،723،000
سازمان امور مالیاتی کشور
15،990،002،000
موسسه جهاد نار
414،547،199
اداره کل بهزیستی
570،575،881
اداره کل امور مالیاتی
863،760،352
اداره کل بهزیستی
1،903،153،091
اداره کل جهادکشاورزی
382،360،825
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
826،339،728
استانداری
360،021،581
اداره کل بهزیستی
633،773،608
اداره کل بهزیستی
449،221،239
اداره کل امور مالیاتی
14،481،832،641
اداره کل آموزش و پرورش
2،319،510،053
اداره کل جهادکشاورزی
319،129،097
اداره کل امور مالیاتی
511،337،600
اداره کل بهزیستی
246،825،219
اداره کل اوقاف و امور خیریه
295،234،070
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
116،725،714
اداره کل تبلیغات اسالمی
953،053،165
اداره کل ورزش و جوانان
652،409،946
اداره کل امور مالیاتی
دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 8،721،563،814
دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 6،199،531،000

تخصیص
() 2
5،533،903،584
1،102،075،431
88،254،703،276
268،322،230
37،428،099،000
19،021،592،374
9،281،200،000
407،692،179
568،976،881
524،423،531
1،765،148،009
263،484،825
756،390،228
354،108،630
626،004،608
449،221،239
14،383،518،348
1،346،635،563
319،129،097
489،012،600
135،946،635
203،131،063
80،550،589
573،120،165
652،409،946
7،964،655،663
6،199،531،000

مبلغ اختصاص درصد
دو درصد ()%2
یافته به سازمان ستون
تخصیص *
صدا و سیما ( )4به ()2
() 5
() 4
() 3
0/27
15،000،000
110،678،071
0/09
1،026،813
22،041،501
0/01
5،300،000
1،765،094،066
0/72
1،920،000
5،366،445
0/08
31،800،750
748،561،980
0/18
34،986،638
380،431،847
0/03
2،725،000
185،624،000
0/01
54،500
8،153،843
0/04
248،000
11،379،537
0/09
450،000
10،488،470
0/03
600،000
35،302،960
0/06
163،500
7،269،696
0/66
5،000،000
15،127،804
0/11
400،000
7،200،431
0/01
80،000
12،520،092
0/19
843،442
8،982،425
0/002
321،550
287،670،367
0/09
1،165،210
26،932،711
0/07
219،000
6،382،582
0/37
1،799،590
9،780،252
0/15
207،100
2،718،933
0/55
1،110،000
4،062،621
0/37
299،750
1،611،012
0/04
250،000
11،462،403
0/12
762،500
13،048،199
0/003
268،000
159،293،113
0/04
2،203،108
123،990،000

تبصره ()17

گزارش تفريغ بودجه سال 1395
(مبالغ به هزار ریال)
نام استان /
محل استقرار

عنوان دستگاه اجرایي

اداره کل استاندارد
اداره کل آموزش و پرورش
اداره کل اوقاف و امورخیریه
اداره کل تبلیغات اسالمی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اداره کل جهادکشاورزی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره کل ورزش و جوانان
هرمزگان
بنیاد شهید و امور ایثارگران
دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی استان
شرکت آب و فاضالب روستایی
شرکت آب و فاضالب
شرکت آب منطقهای
شهرداری بستک
شهرداری بندرعباس
شهرداری رودان
سیستان و بلوچستان اداره کل جهادکشاورزی
اداره کل امور مالیاتی
اداره کل حفاظت محیط زیست
همدان
اداره کل استاندارد
پارک علم و فناوری
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
زنجان
اداره کل جهادکشاورزی
اداره کل امور مالیاتی
چهارمحال و
بختیاری
اداره کل بهزیستی
استانداری
اداره کل دادگستری
اداره کل آموزش و پرورش
اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کهگیلویه و بویراحمد اداره کل بهزیستی
شرکت آب و فاضالب شهری
شرکت آب و فاضالب روستایی
شرکت آب منطقهای
دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی
اداره کل دادگستری
سمنان
اداره کل شیالت
بوشهر
اداره کل بهزیستی
اردبیل
اداره کل جهادکشاورزی
قم

اعتبار

تخصیص

() 1
44،778،594
73،565،600
20،722،115
41،188،545
58،200،734
263،699،488
55،062،177
58،502،052
6،440،000
152،761،000
46،253،000
1،716،590،000
327،459،000
13،000،000
102،365،000
25،500،000
1،193،199،051
62،027،014
33،068،727
87،915،734
276،362،405
97،782،984
447،132،000
212،708،359
240،702،026
430،609،811
146،513،860
5،859،712،618
284،821،721
386،121،451
582،756،000
220،009،000
711،468،396
16،756،740،661
109،461،083
193،381،839
398،013،575
323،072،498

() 2
44،778،594
41،664،084
20،720،637
40،763،908
58،200،734
226،898،368
52،386،327
58،502،052
1،000،000
65،822،000
46،253،000
561،703،000
327،459،000
4،500،000
15،000،000
5،500،000
808،893،051
58،758،989
22،278،521
85،674،427
276،362،405
73،104،952
233،435،775
212،708،359
167،180،063
321،403،811
140،813،860
5،857،280،734
191،085،721
380،538،196
76،744،000
100،687،000
680،566،396
16،487،088،661
109،461،083
190،226،000
239،799،145
296،450،498

مبلغ اختصاص درصد
دو درصد ()%2
یافته به سازمان ستون
تخصیص *
صدا و سیما ( )4به ()2
() 3
895،572
833،282
414،413
815،278
1،164،015
4،537،967
1،047،727
1،170،041
20،000
1،316،440
925،060
11،234،060
6،549،180
90،000
300،000
110،000
16،177،861
1،175،180
647،570
1،713،489
5،527،248
1،955،660
8،932،640
4،254،167
3،343،601
6،428،076
2،816،277
117،147،615
3،821،714
7،610،764
1،534،880
2،013،740
13،611،328
329،741،773
2،189،221
3،804،520
4،795،983
5،929،010

() 4
26،523
182،275
55،046
204،000
20،325
45،822
101،000
37،522
6،209
723،350
622،726
1،208،174
183،486
63،923
45،500
45،500
1،472،500
54،500
54،000
165،000
510،000
545،000
77،260
15،000
229،800
25،389
260،000
931،000
708،500
152،600
436،500
277،950
150،000
6،730،750
91،800
120،000
307،170
1،166،667

( )5
0/06
0/44
0/27
0/5
0/03
0/02
0/19
0/06
0/62
1/1
1/35
0/22
0/06
1/42
0/3
0/83
0/18
0/09
0/24
0/19
0/18
0/75
0/03
0/01
0/14
0/01
0/18
0/02
0/37
0/04
0/57
0/28
0/02
0/04
0/08
0/06
0/13
0/39

(مبالغ به هزار ریال)
نام استان /
محل استقرار

قزوین

گلستان

خراسانشمالی
خراسانجنوبی
البرز

عنوان دستگاه اجرایي

اداره کل جهادکشاورزی
اداره کل شیالت
اداره کل آموزش فنی و حرفهای
اداره کل بهزیستی
اداره کل منابع طبیعی
شرکت آب و فاضالب استان
شرکت آب و فاضالب روستایی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اداره کل جهادکشاورزی
شرکت آب و فاضالب روستایی
اداره کل امور مالیاتی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
جمع

اعتبار

تخصیص

() 1
803،561،193
410،554،000
151،185،909
481،336،067
426،465،000
859،200،000
922،489،000
58،162،976
675،723،982
430،905،000
226،447،234
74،055،000

() 2
624،163،193
360،289،000
124،815،909
474،691،067
241،841،000
85،262،000
385،528،000
47،309،622
484،510،362
248،636،000
225،747،234
68،014،000

مبلغ اختصاص درصد
دو درصد ()%2
یافته به سازمان ستون
تخصیص *
صدا و سیما ( )4به ()2
() 3
12،483،264
7،205،780
2،496،318
9،493،821
4،836،000
1،705،240
7،710،560
946،192
9،690،207
4،972،720
4،514،945
1،360،000

() 4
240،000
80،000
268،496
404،184
150،000
825،688
1،200،000
3،500
196،200
50،000
591،700
109،000

131.375.986 4.625.185.760 230.905.487.432 366.302.186.578

() 5
0/04
0/02
0/22
0/09
0/06
0/97
0/31
0/01
0/04
0/02
0/26
0/16
0/06

* با توجه به حکم قسمت اخیر بند (و) ماده ( )224قانون برنامشه پشن سشاله پشنجم توسشعه جمهشوری اسشالمی ایشران ،تخاشیر اعتبشار
دستگاههای اجرایی ،مالک عملکرد این تباره قرار گرفته است.

سازمان صدا و سیما بر اساس تفاهم نامه های منعقشده بشا دسشتگاه هشای اجرایشی جهشت
فرهنگسازی در بخ

بنیانهای اقتااد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی ،فرهنگشی و

آگاهیبخشی و اطالعرسانی در مواردی از قبیل توسعه پایشدار بخش

کششاورزی ،غربشالگری و

مشاوره ژنتیک ،درمان اعتیاد ،آلودگیهای زیستمحیطی ،مقابله با بیسوادی ،آمشوزش مددیشان
مالیاتی ،توصیههای امنیتی ش پلیسی ،برنامههشای مناسشبتی ش مشذهبی و  ...نسشبت بشه تولیشد و
پخ

( -2قسمت دوم)

برنامههای یادشده اقدام نموده است.

