
  اصالحیه دستورالعمل اجراي بودجه و تنظیم موافقتنامه هاي 

  1398هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي استانی سال 

  درآمدها )1

اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي  سهم حذف گردد. سازمان استان موظف است،   4جدول ذیل بند  -1
ردیف هاي اختصاصی آموزش و پرورش را به نحوي تعیین نماید که اعتبارات هزینه اي و تملک  ازسرمایه اي 

در خصوص ماده واحده قانون بودجه حاصل شود.  10-3دارائیهاي سرمایه اي آموزش و پرورش استان در جدول 
ه اي ابالغ اعتبارات درآمدهاي اختصاصی بهزیستی مبناي توزیع اعتبار بین هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمای

  استان می باشد. 1398مصوب سال 

  اعمال گردد: 15/4/1398مورخ ابالغ  ،در جدول درآمدهاي استانی ذیل  اصالحاتی بشرح -2

کد دستگاه 
ردیف کد   عنوان دستگاه اجرایی  اجرایی

  اصالحات انجام شده  درآمدي عنوان ردیف  درآمدي

  د.گرداصالح  ردیف عنوان  حاصل از فروش سایر کاالهادرآمد   140206  خون انتقال پایگاه  1295
 جمهـوري  ظامیانت یروين  1060

 ناحیــه طـرح  اجـراي  از درآمدحاصـل   160183  ایران اسالمی
  )LEZ( هوا آلودگی کاهش

از ذیل ردیف متفرقه خارج و جزء 
  د.درج گرددرآمدهاي این دستگاه 

 و معدن  صنعت، کل اداره  1550
) الـف ( بنـد ) 5( جـزء  موضـوع  درآمد  160187  تجارت

  توسعه ششم برنامه قانون) 43( ماده
از ذیل ردیف متفرقه خارج و جزء 

  د.درج گرددرآمدهاي این دستگاه 
  

  اعتبارات هزینه اي  )2

  ) اضافه شود:1تبصره ذیل به بند (

خدمت و زیر خدمت دستگاههاي اجرایی پس از طی مراحل در سامانه سبا بارگذاري شده و  –تغییرات در برنامه 
  الزم االجرا خواهد بود. 

ذیل ادارات جهاد کشاورزي  دستگاه اجرایی شیالت دراستان هاي فاقد این دستگاهخدمت و زیر خدمت  –برنامه 
  قرار گیرد. 

  عبارت زیر اضافه شود: )3درذیل بند(

 تعریف امکان  و بوده ستادي واحد داراي صرفا که اجرایی دستگاههاي از برخی فرایندهاي و ساختار به توجه با
  .باشد نمی ضروري دستگاههایی چنین براي نامه تفاهم قرارداد انعقاد لذا ندارد، وجود آنها براي مجري واحد



  

  اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي )3

  صرفا براي پروژه هاي جدید الزم االجرا می باشد.) 2قانون الحاق ( 23ماده  اخذ  مجوز کارگروه  17در بند 

  ) دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 8

  اضافه شوند :  بندهاي ذیل

از صرفا که ، براي اتمام پروژه هایی 98قانون استفاده متوازن سال  استانیاختصاص اعتبار از محل اعتبارات  -10
مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز شروع شده اند، با رعایت دستورالعمل هاي ابالغی  مذکورمحل اعتبارات قانون 

  بال مانع است. ،  98براي اتمام پروژه در سال 

اخص هاي فاقد اطالعات در شهرستان هاي جدید اختصاص اعتبار از قانون استفاده متوازن براي ش -11
التاسیس هوراند (آذربایجان شرقی)، اصالندوز (اردبیل)، خانمیرزا(چهارمحال و بختیاري)، بمپور (سیستان و 
بلوچستان ) ، دوره (لرستان ) و درگزین (همدان ) براساس شاخص هاي متناظر در شهرستان هایی است که 

  آن جدا شده است، صورت پذیرد. شهرستان هاي فوق الذکر از 

شهرستان باشد شهرستانی که  بیش از یکدرصورتیکه که یک شهرستان متشکل از یخش یا دهستانهاي  تبصره:
شهرستان هایی که مبناي  ،بیشترین سهم در مساحت یا جمعیت را دارد ، مبنا قرار گیرد. سازمان استان

  ستند را به امور استان ها و مناطق اعالم نماید. اختصاص اعتبار به شهرستان هاي جدید التاسیس ه

ی که درآمد کوششی آن ها یقانون استفاده متوازن به شهرداري هااستانی  اعتبارات از محلاختصاص اعتبار  -12
کمتر از متوسط تعیین شده براي این شاخص در جدول  -95بر اساس اطالعات تفریغ بودجه شهرداري در سال -

) دستورالعمل باشد، بالمانع است. سازمان استان فهرست شهرداري هاي مجاز را به 2) پیوست شماره (1شماره (
 و مناطق اعالم نماید.  همراه درآمد سرانه کوششی  به امور استان ها

  

  



  

 

  اعمال شود.  3پیوست شماره  1جدول شماره تغییرات ذیل در 

  اهداف کمی    1398طرح   برنامه   کد برنامه   فصل  کد فصل  امور   کد امور 
1100000000  

  
دفاعی و 

  امنیتی
 نظم  حفظ  1102000000

و امنیت 
  عمومی

 نیکنترل و تام  1102004000
  مرزها تیامن

و تکمیل احداث  -261
  يمرز يپاسگاه ها

  احداث  -261-1
  تکمیل -261-2

راهبري امور   1102011000
امنیتی و 

  انتظامی

احداث ، تکمیل و  -262
تجهیز مراکز راهنمایی و 

  رانندگی

  احداث  -262-1
  تکمیل  -262-2
  تجهیز -262-3

1300000000  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اقتصادي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توسعه   1301000000
  امور برق 

طرح احداث، توسعه -20  توسعه امور برق   1301015000
و بهینه سازي شبکه برق 

  روستایی 

احداث و توسعه -20-2
  پست

توسعه خطوط -20-3
  انتقال 

  اصالح شبکه انتقال -20-4
اصالح و بازسازي -20-5

  شبکه توزیع 
1303000000  

  
  
  
  

توسعه حمل   1303016000  حمل ونقل
  ونقل جاده اي 

ایمن سازي راه  -263
هاي روستایی ، فرعی و 

) غیر 2اصلی درجه (
  شریانی 

  راه روستایی -263-1
  راه فرعی -263-2
  2راه اصلی درجه -263-3

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
تنظیم بازار   1305024000  بازرگانی   1305000000

  داخلی 
احداث ، توسعه و -272

  تکمیل انبارهاي مکانیزه 
احداث انبار -272-1

  مکانیزه 
توسعه انبار -272-2

  مکانیزه 
تکمیل انبار -272-3

  مکانیزه
کشاورزي   1306000000

ومنابع 
  طبیعی 

احیاء، توسعه و   1306002000
بهره برداري 

اصولی از جنگل 
  هاي کشور

 طرح حفاظت و -57
از جنگل ها و  تیحما

  مراتع

احداث و تکمیل -57-3
  ساختمان هاي حفاظتی

احیاء ، توسعه و   1306003000
بهره برداري 

اصولی از مراتع 
  کشور 

اصالح و احیاي  -59
  مراتع 
احداث و تکمیل  -264

  ساختمان هاي حفاظتی 

اجراي عملیات  -59-2
  بیولوژیک 

اجراي عملیات بیو  -59-3
  مکانیک 

احداث و تکمیل -264-1
  ساختمان

افزایش تولید   1306011000
  محصوالت زراعی 

احداث جاده بین  -265
  مزارع 

  طول جاده -265-1

بهبود بهره وري   1306012000
آب در عرصه 

  کشاورزي

بهینه سازي مصرف -266
آب کشاورزي با روش 

  هاي نوین آبیاري 

هکتار اراضی  -266-1
کشاورزي تحت پوشش 

  روش هاي آبیاري 



  
  
  

1500000000  
  

  
  
  

مسکن، 
عمران 

شهري و 
  روستایی 

ایجاد طرح هاي  - 96  تامین آب  130700300  منابع آب   1307000000
  کوچک تامین و انتقال آب

مرمت طرح هاي -4- 96
  کوچک تامین و انتقال آب

احیاء و مرمت  -107
  قنوات 

  طول قنوات  -107-1
  
  
  

1502000000  
  
  
  
  

توسعه 
خدمات 

شهري و 
  روستایی 

حمل و نقل   1502004000
شهري و 
  روستایی

بهبود عبور و مرور -267
  درون شهري

استقرار تجهیزات -267-1
الکترونیکی  و هوشمند 

  ثبت تخلف
عالئم راهنمایی و -267-2

  رانندگی
ارائه خدمات آب   1503003000

شهري و 
  روستایی 

تکمیل  و احداث-144
مجتمع هاي آبرسانی 

  روستایی 
توسعه و ایجاد -146

شبکه توزیع و تاسیسات 
  آب آشامیدنی شهري

احداث و تکمیل -268
 آبرسانی تک روستایی 

تامین آب شرب -269
  روستاها 

احداث مخزن آب  -144-4
  شرب روستایی 

احداث مخزن آب  -146-4
  شهريشرب 
ایجاد شبکه توزیع -268-1

  آب آشامیدنی 
  احداث خط انتقال -268-2
احداث مخزن آب -268-3
  شرب
  حفر چاه  -269-1
تجهیز چاه و -269-2



  چشمه 
  

فرهنگ،   1700000000
تربیت 
بدنی و 

  گردشگري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دین و   1701000000
  مذهب

حمایت از حوزه   1701014000
هاي علمیه و 
مدارس علوم 

  دینی 

احداث و تکمیل -171
  حوزه علمیه

احداث و تکمیل -272
  مرکز خدمات 

تعمیر و تجهیز  -172
  حوزه علمیه 

تعمیر و تجهیز -273
  مرکز خدمات 

احداث حوزه  -171-1
  علمیه
تکمیل حوزه -171-2

  علمیه
احداث مرکز -272-1

  خدمات 
تکمیل مرکز -272-2

  خدمات 
  تعمیر حوزه علمیه -172-1
تجهیز حوزه -172-2

  علمیه 
تعمیر مرکز -273-1

   خدمات
تجهیز مرکز  -273-2

  خدمات 
1702000000  

  
  
  
  

ورزش و 
  تفریحات 

  
  
  

گسترش ورزش   1702004000
  همگانی

طرح تعمیر و تجهیز -181
  فضاها و اماکن ورزشی

احداث و  توسعه -182
  فضاهاي ورزشی روباز

تعمیر فضاها و -181-1
  امکان ورزشی 

تجهیز فضاها و  -181-2
  امکان ورزشی

احداث و تکمیل -182-2



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  جاده هاي تندرستی
  
  

1702005000  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ورزش و سالمت 
  دانش آموزان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

احداث ، توسعه و -270
  تکمیل سالن هاي ورزشی

بهسازي، تعمیر و -271
  تجهیز سالن هاي ورزشی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

احداث سالن -270-1
  ورزشی 

توسعه سالن -270-2
  ورزشی 

تکمیل سالن -270-3
  ورزشی 

بهسازي سالن -271-1
  ورزشی 

تعمیر سالن -272-2
  ورزشی 

تجهیز سالن -273-3
 ورزشی 

  
   

170500000  
  

  
  

  رسانه 

توسعه رسانه   1705007000
هاي شنیداري و 

  دیداري 

ایجاد زیر ساخت ها -197
ایستگاه هاي رادیویی و  

تلویزیونی آنالوگ و 
  دیجیتال 

احداث راه  -197-1
دسترسی ایستگاه رادیویی 

  و تلویزیونی 
مرمت راه -197-2

دسترسی رادیویی و 
  تلویزیونی 

تعمیر ساختمان  -1-198طرح تعمیر و تجهیز -198توسعه ،  تامین،  1705019000



  مقاوم سازي،
تجهیز و 

نگهداري فضاها 
ساختمان ها  ،
اماکن و ماشین  ،

  آالت 

ساختمان هاي تولید و 
  پخش و ایستگاه ها 

هاي تولید ، پخش و 
  ایستگاه ها 

تجهیز ساختمان -198-2
هاي تولید ، پخش و 

  ایستگاه ها 

  صنایع  1707000000
  دستی

 ترویج و طراحی  1707002000
  دستی صنایع

 ترویج و توسعه-203
  دستی صنایع

 مراکز احداث -203-2
  دستی صنایع
   تعمیر -203-3
  تجهیز -203-4

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) اعمال شود1) پیوست شماره (1تغییرات ذیل در جدول شماره (

استانی   فصول متناظر  بخش
  / ملی

مقدار   شاخص   ربرنامه هاي متناظ
متوسط 
  کشوري

  طرح هاي مجاز   سال 

کشاورزي و   نرخ بیکاري 
  منابع طبیعی 

بهبود بهره وري آب در   
  عرصه کشاورزي 

نرخ بیکاري 
  شهرستان 

یکپارچه سازي، تجهیز -  95  12.6
  و نوسازي اراضی سنتی 

احداث و تکمیل کانال -
هاي آبرسانی و انتقال 

  آب با لوله 
کمک هاي فنی و -

  اعتباري 
  

راه و زیر ساخت 
  هاي جاده اي

  حمل و نقل 
  

  استانی 
  

توسعه حمل و نقل جاده 
  اي 

نقاط حادثه خیز رفع 
شده به شناسایی 

  شده 

  رفع نقاط حادثه خیز -  97   13

تراکم نسبی 
راه(حاصلضرب تراکم 
راه در کیلومتر مربع 
به تراکم راه به ازاء 
  هزار نفر جمعیت) 

احداث و توسعه راه -  97  0.217
  هاي فرعی 

توسعه راه و احداث -
 2هاي اصلی در جه 

  
  



  
  فرهنگ

توسعه رسانه هاي   استانی   رسانه  
  شنیداري و دیداري 

  
پوشش دیجیتال 

  تلویزیونی 

  
  

97.79  

  
  

97  

ایجاد زیر ساخت هاي 
ایستگاه هاي رادیوئی و 

تلویزیونی آنالوگ و 
  دیجیتال

مقاوم  توسعه ،  تامین ،
تجهیز و  سازي ، تعمیر ،

نگهداري 
ساختمان ها ،  فضاها،

  اماکن و ماشین آالت 

تعمیر و تجهیز ساختمان 
هاي تولید و پخش 

  ایستگاه ها 

توسعه خدمات   بهسازي روستا
شهري ، 

روستایی و 
  عشایري

ساماندهی کالبدي   استانی
  شهري و روستایی

نسبت عملیات اجرا 
شده به کل عملیات 
اجرایی طرح هادي 

  (درصد)

اجراي طرح هادي   97  14.4
  روستایی

 

 

 

 

 



 

 مبالغ: میلیون ریال -1398هزینه دستگاههاي اجرایی استانی در سال -جدول اعتبارات درآمد

 استان 

 هزینه -اعتبارات درآمد 

)درآمد موضوع ماده 140119استانداري(
 ) قانون شهرداري ها(تملک)99(

)درآمد حاصل از فروش 140120بهزیستی(
 سایر خدمات (هزینه اي)

 7500 130000 کل کشور

 117 4063 مرکزي

 340 4063 گیالن

 145 30063 مازندران

 673 8125 آذربایجان شرقی

 363 4063 آذربایجان غربی

 270 1219 کرمانشاه

 149 813 خوزستان

 381 3656 فارس

 307 813 کرمان

 360 16250 خراسان رضوي

 495 8125 اصفهان

 106 0 هرمزگان

 194 0 سیستان و بلوچستان

 149 1219 کردستان

 318 163 همدان

 68 1219 لرستان

 54 163 ایالم

 121 1625 زنجان

 69 12188 چهارمحال و بختیاري

 34 406 کهکیلویه و بویراحمد

 69 813 سمنان

 1178 4063 یزد

 113 0 بوشهر

 671 9181 تهران

 113 813 اردبیل

 150 650 قم



 85 1219 قزوین

 121 4063 گلستان

 30 81 خراسان شمالی

 64 325 خراسان جنوبی

 193 10556 البرز

  

   



  .اضافه شود 6شماره  پیوستهاي جدول ذیل به شاخص 
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

آذربایجان شرقی آذرشهر non non non non

آذربایجان شرقی اسکو non 0.20 non non

آذربایجان شرقی اهر 10.00 non non 93.59
آذربایجان شرقی بستان آباد 0.00 non non 95.06
آذربایجان شرقی بناب 0.00 0.20 non non

آذربایجان شرقی تبریز 9.09 0.08 non non

آذربایجان شرقی جلفا non non non non

آذربایجان شرقی چاراویماق non non non 83.39
آذربایجان شرقی خداآفرین non non non 91.3
آذربایجان شرقی سراب  0.00 0.14 non 91.88
آذربایجان شرقی شبستر  0.00 non non non

آذربایجان شرقی عجبشیر  0.00 non non 90.86
آذربایجان شرقی کلیبر non non non 90.65
آذربایجان شرقی مراغه  non 0.00 non non

آذربایجان شرقی مرند non non non 97.31
آذربایجان شرقی ملکان   0.00 non non 89.27
آذربایجان شرقی میانه  0.00 non non 94.41
آذربایجان شرقی ورزقان  non 0.15 non 90.19
آذربایجان شرقی هریس non non non 97.15
آذربایجان شرقی هشترود  0.00 non non 92.06
آذربایجان شرقی هوراند non #DIV/0!

آذربایجان شرقی 7.94 0.25 31.7 97.7
کشور 13.25 0.22 14.4 97.8



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

آذربایجان غربی ارومیه non 0.20 12.9 96.86
آذربایجان غربی اشنویه  0.00 non non 96.83
آذربایجان غربی بوکان  0.00 0.08 non non

آذربایجان غربی پلدشت   non non 13.3 non

آذربایجان غربی پیرانشهر non non 10.4 97.15
آذربایجان غربی تکاب  0.00 0.07 non 94.03
آذربایجان غربی چالدران   non non 13.5 92.69
آذربایجان غربی چایپاره  0.00 non non non

آذربایجان غربی خوي  non 0.17 11.4 97.55
آذربایجان غربی سردشت   0.00 non 11.2 86.67
آذربایجان غربی سلماس  non non 11.3 91.09
آذربایجان غربی شاهین دژ 0.00 0.07 13.0 97.41
آذربایجان غربی شوط non non non non

آذربایجان غربی ماکو 0.00 non 14.0 94.55
آذربایجان غربی مهاباد non non non 97.31
آذربایجان غربی میاندوآب  0.00 0.05 non non

آذربایجان غربی نقده  non non non non

17.14 0.21 14.1 97.4
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

آذربایجان غربی



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

اردبیل اردبیل non 0.12 non non

اردبیل اصالندوز non #DIV/0!
اردبیل بیله سوار non 0.20 non 89.42
اردبیل پارس آباد non non non 93.38
اردبیل خلخال non non non 92.49
اردبیل سرعین non non 11.5 96.62
اردبیل کوثر non non non 81.14
اردبیل مشگین شهر  non non non non

اردبیل مغان  (گرمی) non non non 80.91
اردبیل نمین non non 14.1 88.3
اردبیل نیر non non 12.9 67.85

66.67 0.34 16.8 95.1
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

اردبیل



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

اصفهان  آران وبیدگل  non 0.01 non non

اصفهان  اردستان   0.00 non non non

اصفهان  اصفهان   10.53 0.02 non non

اصفهان  برخوار   non non non non

اصفهان  بوئین و میاندشت non non 13.9 non

اصفهان  تیران وکرون    0.00 non non non

اصفهان  چادگان   non 0.09 9.8 97.59
اصفهان  خمینی شهر  0.00 0.20 non non

اصفهان  خوانسار  non non non non

اصفهان  خوروبیابانک  non non non 95.48
اصفهان  دهاقان   non non non non

اصفهان  سمیرم  0.00 non 8.8 92.04
اصفهان  شاهین شهرومیمه  non non non non

اصفهان  شهرضا  non non non non

اصفهان  فریدن   0.00 non non non

اصفهان  فریدونشهر  non 0.00 8.0 96.31
اصفهان  فالورجان   non non 14.3 non

اصفهان  کاشان   0.00 non 12.7 non

اصفهان  گلپایگان   non non 12.5 non

اصفهان  لنجان   0.00 non non non

اصفهان  مبارکه  0.00 non non non

اصفهان  نایین  non non non 97.24
اصفهان  نجف آباد  non non non non

اصفهان  نطنز  non non non non

8.96 0.19 19.5 99.7
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

اصفهان 



  
  

 
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

البرز کرج 0.00 non non non

البرز ساوجبالغ non non non non

البرز نظرآباد non 0.00 non non

البرز اشتهارد non 0.00 non non

البرز فردیس 8.11 0.07 non non

البرز طالقان  non non non 82.24
10.20 0.12 32.8 98.8
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

البرز



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

ایالم آبدانان 0.00 0.12 non non

ایالم ایالم non 0.21 14.0 non

ایالم ایوان  non non 14.0 96.16
ایالم بدره non non 9.5 non

ایالم دره شهر non non 11.9 96.88
ایالم دهلران  non non 7.3 95.69
ایالم سیروان  non non 7.3 90.7
ایالم چرداول 0.00 non 9.8 86.4
ایالم ملکشاهی  non non 6.7 86.8
ایالم مهران  non non 11.1 non

40.91 0.49 10.6 95.0
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

ایالم



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

بوشهر بوشهر non 0.15 non non

بوشهر تنگستان   0.00 non non non

بوشهر جم  0.00 non non non

بوشهر دشتستان   non non non non

بوشهر دشتی  0.00 non non non

بوشهر دیر non non non non

بوشهر دیلم  non non non non

بوشهر عسلویه  non non non non

بوشهر کنگان   non non non non

بوشهر گناوه  non non non non

14.29 0.66 36.3 99.5
13.25 0.22 14.4 کشور 97.8

بوشهر



  
  

 
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

تهران  اسالمشهر  0.00 non non non

تهران  بهارستان non non non non

تهران  پاکدشت  0.00 0.21 non non

تهران  پردیس 0.00 non non non

تهران  پیشوا  non 0.01 non non

تهران  تهران  0.00 0.01 non non

تهران  دماوند 0.00 non non non

تهران  رباط کریم 0.00 non non non

تهران  ري non non non non

تهران  شمیرانات non 0.09 non non

تهران  شهریار 0.00 0.05 non non

تهران  فیروزکوه 0.00 non non non

تهران  قدس non 0.00 non non

تهران  قرچک non 0.00 non non

تهران  مالرد non 0.00 non non

تهران  ورامین 0.00 0.08 non non

0.00 0.05 39.4 99.9
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

تهران 



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

چهار محال و بختیاري شهرکرد non non non non

چهار محال و بختیاري بروجن non non 11.8 non

چهار محال و بختیاري بن non 0.13 non non

چهار محال و بختیاري خانمیرزا non #DIV/0!
چهار محال و بختیاري سامان  0.00 non non 96.2
چهار محال و بختیاري فارسان  11.11 non non non

چهار محال و بختیاري لردگان  0.00 non 10.2 92.8
چهار محال و بختیاري اردل 0.00 non non 83.0
چهار محال و بختیاري کوهرنگ 0.00 non 6.8 81.3
چهار محال و بختیاري کیار 0.00 non non 91.5

7.41 0.40 13.4 95.6
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

چهار محال و بختیاري



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

خراسان جنوبی non  بشرویه non non 93.2
خراسان جنوبی non  بیرجند non non 94.8
خراسان جنوبی non  خوسف  non non 78.6
خراسان جنوبی non  سرایان  non non 94.1
خراسان جنوبی non  قائنات 0.07 non 87.3
خراسان جنوبی non  نهبندان non non 74.6
خراسان جنوبی non درمیان  non non 71.0
خراسان جنوبی زیرکوه non non non 72.8
خراسان جنوبی non سربیشه non non 56.6
خراسان جنوبی non فردوس non non 96.4
خراسان جنوبی طبس non non non 94.0

66.67 0.40 26.9 87.2
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

خراسان جنوبی



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

خراسان رضوي  0.00 باخرز non 9.1 non

خراسان رضوي  بجستان   0.00 non 8.0 non

خراسان رضوي  بردسکن non 0.20 9.9 97.8
خراسان رضوي  بینالود (طرقبه شاندیز) non 0.00 10.9 non

خراسان رضوي  تایباد 0.00 non 8.8 non

خراسان رضوي  تربت جام 0.00 0.17 non non

خراسان رضوي  تربت حیدریه 0.00 non 8.8 non

خراسان رضوي  جغتاي non 0.18 11.3 non

خراسان رضوي  جوین 0.00 non 8.5 non

خراسان رضوي  چناران  0.00 0.13 8.2 non

خراسان رضوي  خلیل آباد non non 9.1 non

خراسان رضوي  خواف 0.00 0.20 11.1 non

خراسان رضوي  خوشاب  non non 10.6 97.5
خراسان رضوي  داورزن non non 0.0 non

خراسان رضوي  درگز 0.00 non 9.9 96.2
خراسان رضوي  رشتخوار non 0.03 11.1 non

خراسان رضوي  زاوه non non 13.8 non

خراسان رضوي  سبزوار 0.00 non non non

خراسان رضوي  سرخس non non 11.4 non

خراسان رضوي  صالح آباد non #DIV/0!
خراسان رضوي  فریمان  0.00 non 10.2 non

خراسان رضوي  فیروزه non non 0.0 non

خراسان رضوي  قوچان  0.00 non 8.6 97.6
خراسان رضوي  کاشمر non 0.08 13.0 non

خراسان رضوي  کالت 0.00 0.15 10.4 96.9
خراسان رضوي  گناباد 0.00 non 12.9 non

خراسان رضوي  مشهد  0.00 0.08 9.2 non

خراسان رضوي  مه والت  0.00 non 7.4 non

خراسان رضوي  نیشابور 0.00 0.17 11.7 non

0.00 0.18 10.7 99.6
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

خراسان رضوي 



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

خراسان شمالی  اسفراین non non 9.4 96.4
خراسان شمالی  بجنورد 5.56 0.21 non 97.3
خراسان شمالی  جاجرم non non 7.9 non

خراسان شمالی  راز 0.00 0.05 1.4 94.9
خراسان شمالی  شیروان  0.00 0.13 9.4 93.3
خراسان شمالی  فاروج 0.00 0.16 8.3 94.9
خراسان شمالی  گرمه 0.00 non 11.8 non

خراسان شمالی  مانه و سملقان 4.17 non 12.2 95.5
4.17 0.26 9.9 96.8

13.25 0.22 14.4 کشور97.8
خراسان شمالی 



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

خوزستان  آبادان non 0.07 11.9 non

خوزستان  آغاجاري 0.00 non 0.0 non

خوزستان  امیدیه non 0.21 non non

خوزستان  اندیکا non non 4.8 56.7
خوزستان  اندیمشک 7.14 non non 91.6
خوزستان  اهواز 0.00 non 12.6 non

خوزستان  ایذه non 0.16 7.4 85.9
خوزستان  باغملک non non 13.4 85.9
خوزستان  باوي 0.00 non 13.7 non

خوزستان  بندرماهشهر 0.00 non non non

خوزستان  بهبهان 0.00 non non non

خوزستان  حمیدیه 0.00 non 4.0 non

خوزستان  خرمشهر  non non 9.6 non

خوزستان  دزفول non 0.02 1.4 77.0
خوزستان  دشت آزادگان  non non non non

خوزستان  رامشیر  0.00 non 12.0 non

خوزستان  رامهرمز 5.56 non non 94.8
خوزستان  شادگان  0.00 non 13.7 non

خوزستان  شوش 0.00 non 8.0 non

خوزستان  شوشتر 0.00 non non non

خوزستان  کارون  non non non non

خوزستان  گتوند non non non non

خوزستان  اللی non non non 73.7
خوزستان  مسجدسلیمان   0.00 0.19 11.1 96.6
خوزستان  هفتکل non non 7.4 non

خوزستان  هندیجان  0.00 non non non

خوزستان  هویزه non non 8.0 non

7.50 0.35 11.9 97.8
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

خوزستان 



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

زنجان ابهر non non non non

زنجان ایجرود non non non 94.5
زنجان خرمدره non non non non

زنجان خدابنده non non non 95.2
زنجان non زنجان non 14.4 non

زنجان سلطانیه non non 13.5 non

زنجان non طارم non 11.4 93.8
زنجان non ماهنشان   non 13.5 79.1

21.28 0.77 15.6 98.1
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

زنجان



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

سمنان  آرادان non non non 97.5
سمنان  دامغان  non non non non

سمنان  سرخه non non non non

سمنان  سمنان  non 0.07 non non

سمنان  شاهرود non 0.08 non non

سمنان  گرمسار  non non non non

سمنان  مهدي شهر 0.00 non 13.6 97.5
سمنان  میامی 0.00 non non 97.4

21.05 0.31 24.9 99.1
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

سمنان 



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

سیستان و بلوچستان   ایرانشهر  9.09 non non non

سیستان و بلوچستان   بمپور non #DIV/0!
سیستان و بلوچستان   چابهار  0.00 0.16 7.7 97.3
سیستان و بلوچستان   خاش  non non 9.6 75.8
سیستان و بلوچستان   دلگان   non non 6.2 91.5
سیستان و بلوچستان   زابل  0.00 non non non

سیستان و بلوچستان   زابلی (مهرستان ) non 0.06 4.2 87.3
سیستان و بلوچستان   زاهدان   non 0.05 9.1 95.7
سیستان و بلوچستان   زهک  non 0.12 13.5 non

سیستان و بلوچستان   سراوان   non non 13.1 87.5
سیستان و بلوچستان   سرباز  0.00 0.18 11.5 78.8
سیستان و بلوچستان   سیب و سوران    0.00 0.17 10.4 non

سیستان و بلوچستان   فنوج non 0.13 7.4 75.2
سیستان و بلوچستان   قصرقند non 0.11 9.7 90.0
سیستان و بلوچستان   کنارك  non non non 83.4
سیستان و بلوچستان   میرجاوه non 0.15 7.7 74.6
سیستان و بلوچستان   نیکشهر  non non 8.1 79.8
سیستان و بلوچستان   نیمروز non 0.12 13.6 non

سیستان و بلوچستان   هامون  non non non non

سیستان و بلوچستان   هیرمند non non 7.6 non

25.00 0.19 10.4 93.9
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

سیستان و بلوچستان  



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

فارس آباده 0.00 non 12.5 non

فارس ارسنجان  0.00 0.07 10.9 92.3
فارس استهبان  0.00 non 11.5 93.7
فارس اقلید 0.00 non 13.4 non

فارس بوانات non non 10.1 96.5
فارس پاسارگاد 0.00 non 9.5 90.9
فارس جهرم 12.50 non 10.8 96.6
فارس خرامه 0.00 0.08 11.8 non

فارس خرم بید 11.11 non 8.7 96.6
فارس خنج non non 9.1 91.5
فارس داراب non non 11.2 92.3
فارس رستم non non 9.6 74.7
فارس زرین دشت  0.00 0.02 11.1 95.3
فارس سپیدان  0.00 non 9.0 89.6
فارس سروستان  0.00 non 9.4 97.2
فارس شیراز non 0.14 12.0 non

فارس فراشبند 0.00 non 11.4 94.6
فارس فسا  12.50 non 14.1 non

فارس فیروزآباد 0.00 non non 91.7
فارس قیر و کارزین non non 11.1 90.1
فارس کازرون  non non 8.4 88.5
فارس کوار non non 11.6 non

فارس گراش non non 5.3 96.9
فارس الرستان  non non 14.1 88.0
فارس المرد non non 9.7 83.2
فارس مرودشت  non non 10.8 93.6
فارس ممسنی  0.00 0.21 10.1 78.1
فارس مهر non non 12.5 non

فارس نی ریز non non 7.2 96.5
12.80 0.31 10.7 95.4
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

فارس



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

قزوین قزوین non non 5.6 95.4
قزوین آبیک non non non 97.2
قزوین آوج non non 3.3 79.4
قزوین البرز non non non non

قزوین بوئین زهرا 0.00 non non non

قزوین تاکستان   11.32 non non 96.3
15.28 0.76 10.6 96.9
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

قزوین



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

قم قم 1.52 non non non

1.52 0.34 non 100.0
13.25 0.22 14.4 97.8

قم
کشور



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

کردستان  بانه 0.00 0.16 5.2 97.6
کردستان  بیجار 0.00 non 10.1 93.0
کردستان  دهگالن  non non non non

کردستان  دیواندره non 0.18 7.2 93.7
کردستان  سروآباد non non non 94.7
کردستان  سقز 0.00 non 2.4 96.7
کردستان  سنندج 11.11 0.15 non non

کردستان  قروه non non 12.5 non

کردستان  کامیاران  0.00 non 0.0 96.4
کردستان  مریوان  0.00 0.12 non 96.4

10.71 0.22 12.5 99.0
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

کردستان 



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

کرمان  ارزوییه non 0.19 non 89.0
کرمان  انار non non non non

کرمان  بافت non non 10.6 73.6
کرمان  بردسیر non non 10.8 84.3
کرمان  بم non 0.18 10.3 96.3
کرمان  جیرفت  10.81 0.15 5.5 90.7
کرمان  رابر non non 11.9 89.6
کرمان  راور non non non 72.3
کرمان  رفسنجان   non non 14.3 non

کرمان  رودبارجنوب 11.11 non 9.5 82.1
کرمان  ریگان  non 0.02 10.8 95.2
کرمان  زرند non non non non

کرمان  سیرجان  non non 10.9 97.6
کرمان  شهربابک 0.00 non non 93.4
کرمان  عنبرآباد 0.00 non non 85.8
کرمان  فاریاب 0.00 0.13 7.6 70.6
کرمان  فهرج non non non non

کرمان  قلعه گنج non 0.08 8.8 65.7
کرمان  کرمان  non 0.21 14.2 non

کرمان  کوهبنان  non non non 81.0
کرمان  کهنوج non non non 88.1
کرمان  منوجان  non 0.14 5.3 91.0
کرمان  نرماشیر non 0.21 20.0 non

14.12 0.31 12.2 93.0
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

کرمان 



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

کرمانشاه اسالم آبادغرب non non 12.2 97.1
کرمانشاه پاوه non non non 95.4
کرمانشاه ثالث باباجانی 0.00 non 6.0 86.3
کرمانشاه جوانرود 0.00 0.00 7.7 92.3
کرمانشاه داالهو 0.00 non 7.4 90.9
کرمانشاه روانسر non non 4.3 93.5
کرمانشاه سرپل ذهاب non non 5.0 94.2
کرمانشاه سنقر non non 5.0 89.8
کرمانشاه صحنه 0.00 non 10.7 89.3
کرمانشاه قصرشیرین 0.00 non non 97.2
کرمانشاه کرمانشاه non 0.13 7.0 95.5
کرمانشاه کنگاور non non non 97.5
کرمانشاه گیالنغرب 0.00 non 4.4 82.9
کرمانشاه هرسین 0.00 non 11.2 94.8

18.18 0.39 8.0 97.4
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

کرمانشاه



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

کهگیلویه و بویر احمد باشت non non 7.1 90.4
کهگیلویه و بویر احمد بویراحمد non non 4.9 95.1
کهگیلویه و بویر احمد بهمئی non non 4.5 88.5
کهگیلویه و بویر احمد چرام non non 6.5 93.3
کهگیلویه و بویر احمد دنا non non 5.0 96.5
کهگیلویه و بویر احمد کهگیلویه non non 5.7 91.8
کهگیلویه و بویر احمد گچساران   non non non 96.7
کهگیلویه و بویر احمد لنده non non 11.8 97.7

25.00 0.47 7.5 97.8
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

کهگیلویه و بویر احمد



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

گلستان   آزادشهر non non 8.9 non

گلستان   آق قال non 0.16 6.4 non

گلستان   بندرگز non non 8.3 non

گلستان   ترکمن non 0.02 4.2 non

گلستان   رامیان  non non 8.2 96.8
گلستان   علی آباد non 0.11 1.6 non

گلستان   کردکوي non non 7.1 non

گلستان   کالله non 0.00 3.8 non

گلستان   گالیکش 0.00 non 5.2 non

گلستان   گرگان  non 0.07 5.3 non

گلستان   گمیشان   0.00 0.02 3.6 non

گلستان   گنبدکاووس non 0.07 1.2 non

گلستان   مراوه تپه non 0.03 5.1 88.5
گلستان   مینودشت  non non 5.8 97.4

27.08 0.11 4.7 99.0
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

گلستان  



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

گیالن  آستارا 0.00 non non non

گیالن  آستانه اشرفیه non non non non

گیالن  املش 0.00 0.03 12.2 96.5
گیالن  بندرانزلی 0.00 non non non

گیالن  تالش 0.00 non 9.4 94.2
گیالن  رشت  2.56 non non non

گیالن  رضوانشهر 0.00 non non non

گیالن  رودبار 0.00 non 14.0 93.4
گیالن  رودسر 0.00 non 7.0 93.8
گیالن  سیاهکل 0.00 0.07 10.9 94.4
گیالن  شفت  0.00 non non 94.4
گیالن  صومعه سرا 12.50 non non non

گیالن  فومن 0.00 non 13.1 non

گیالن  الهیجان  non non 8.7 non

گیالن  لنگرود non non 13.6 non

گیالن  ماسال 0.00 non 14.1 non

2.06 0.52 13.6 94.0
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

گیالن 



  
  

 

 
  

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

لرستان  ازنا 0.00 non 13.9 non

لرستان  الیگودرز non 0.20 non 91.4
لرستان  بروجرد 0.00 non 13.7 non

لرستان  پلدختر non non non 78.2
لرستان  خرم آباد 8.33 non 13.5 95.0
لرستان  دلفان  0.00 0.08 11.9 86.8
لرستان  دورود 0.00 non 12.6 non

لرستان  دوره (چگنی) non non non 76.8
لرستان  سلسله  non 0.19 14.2 89.2
لرستان  کوهدشت  0.00 non 12.4 91.4
لرستان  رومشگان   0.00 0.16 non non

10.81 0.33 13.9 95.6
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

لرستان 



  

  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

مازندران آمل non non 5.6 non

مازندران بابل non 0.06 5.6 non

مازندران بابلسر 0.00 non non non

مازندران بهشهر non non 7.8 non

مازندران تنکابن 0.00 0.17 4.7 96.8
مازندران جویبار non 0.04 5.6 non

مازندران چالوس non non 6.2 95.1
مازندران رامسر  non non 11.8 95.5
مازندران ساري 0.00 0.16 3.2 non

مازندران سوادکوه non non 14.3 82.3
مازندران سوادکوه شمالی non non 2.2 87.7
مازندران سیمرغ (کیاکال) non 0.01 10.7 non

مازندران عباس آباد non non 6.8 non

مازندران فریدونکنار non non non non

مازندران قائم شهر non non 6.3 non

مازندران کالردشت  0.00 0.01 10.5 non

مازندران گلوگاه non non non non

مازندران محمودآباد non non 5.9 non

مازندران میاندورود non non 6.7 non

مازندران نکا non 0.13 4.4 97.4
مازندران نور non non 3.6 97.6
مازندران نوشهر non non 5.1 97.3

31.37 0.30 6.1 98.8
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

مازندران



  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

مرکزي اراك non 0.14 non non

مرکزي آشتیان  non non non non

مرکزي تفرش non non 5.1 96.9
مرکزي خمین non non 10.7 non

مرکزي خنداب non 0.04 14.3 97.2
مرکزي دلیجان  non non non non

مرکزي زرندیه non non 4.3 non

مرکزي ساوه non non 7.6 non

مرکزي شازند non non non 97.0
مرکزي فراهان   non 0.11 9.1 non

مرکزي کمیجان  non non 9.8 non

مرکزي محالت non 0.02 non non

53.85 0.40 12.9 99.8
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

مرکزي



  
  
  

  
   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

هرمزگان  ابوموسی non 0.00 0.0 66.2
هرمزگان  بستک non non non non

هرمزگان  بشاگرد non non 11.4 51.5
هرمزگان  بندرعباس non 0.18 non non

هرمزگان  بندرلنگه non non non 95.7
هرمزگان  پارسیان  non non non 96.7
هرمزگان  جاسک 0.00 non 12.8 91.1
هرمزگان  حاجی آباد non non non 91.6
هرمزگان  خمیر non non non 83.6
هرمزگان  رودان non non non 96.8
هرمزگان  سیریک non non non non

هرمزگان  قشم  0.00 0.06 non non

هرمزگان  میناب non non non 97.3
31.82 0.42 24.7 96.9
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

هرمزگان 



 

 

  
  

   

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

همدان  اسدآباد non non 8.2 non

همدان  بهار 0.00 non non non

همدان  تویسرکان   0.00 non 13.7 non

همدان  درگزین non #DIV/0! 12.9 non

همدان  رزن non non non non

همدان  فامنین non non 9.6 non

همدان  کبودراهنگ 0.00 non non non

همدان  مالیر 7.69 non non non

همدان  نهاوند non non 8.7 96.7
همدان  همدان  0.00 0.16 non non

4.29 0.48 13.8 99.8
13.25 0.22 14.4 کشور97.8

همدان 



  

  

  
  

استان  شهرستان   
شهرستان هاي مجاز    
در شاخص رفع نقاط   

حادثه خیز 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص تراکم  

نسبی راه 

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص اجراي   

طرح هادي روستایی  

شهرستان هاي مجاز    
در شاخص پوشش  

دیجیتال

یزد 0.00 ابرکوه non 12.1 non

یزد اردکان  non non 11.5 94.3
یزد بافق non non non non

یزد بهاباد non non 12.5 94.6
یزد تفت  non non 13.5 90.7
یزد خاتم non non 13.3 90.3
پپپ  صدوق (اشکذر) non non 10.3 88.7
یزد مهریز 11.11 non non non

یزد میبد non 0.12 13.3 non

یزد یزد 5.56 0.14 non non

18.92 0.34 13.6 98.6
13.25 0.22 14.4 97.8

یزد
کشور


	RANGE!C3:E36

