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رشد  31درصدی اعتبارات تملک دارایی
سرمایهایمازندران

کل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی (تملــک اســتانی و
طرحهای ملی) برابر  ۱۶۰۹۳میلیارد ریال است که با ۳٫۹
درصد از اعتبار استانها ،در رتبه  ۹قرار گرفته است .سهم
اعتبارات عمرانی در مقایســه با ســهم جمعیتی اســتان
مفید غالمی راد
در کشــور( ۴٫۱درصد) ،از نســبت کمتری برخوردار اســت.
رئیس سازمان
از ایــن اعتبــارات ،مبلــغ  ۵۱۶میلیــارد ریــال (۳۲درصد)
مدیریت و برنامهریزی
اعتبارات تملــک داراییهای ســرمایهای طرحهای ملی
استان مازندران
و استانی پیوست شــماره ( )1و مبلغ  ۱۰۹۳۲میلیارد ریال
(۶۸درصد) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی است .اعتبارات تملک
و داراییهای سرمایهای استان مازندران با  ۱۰٫۸درصد رشد نسبت به سال گذشته
به  ۱۰۹۳۲میلیارد ریال افزایش یافت .همچنین ســهم بری اعتباری با  ۴٫۱درصد،
از رتبه  ۸در ســال گذشــته به رتبه  ۷در ســال  ۱۳۹۹ارتقا یافته اســت .در الیحه سال
 ،1399اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی (تملک استانی ،نفت ،ارزش
افزوده ،راه روستایی) با احتساب اعتبارات موضوع ماده ( )۲۳قانون نحوه رسیدگی
به تخلفات و جرایم رانندگی مبلغ  ۴۶۶۴میلیارد ریال است.
اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای اســتانی مازندران (تملک اســتانی ،نفت،
ارزش افزوده ،راه روســتایی) مبلغ  ۴۴۹۶میلیارد ریال اســت که نسبت به سال قبل
 ۳۱٫۲درصد رشد داشته است و رتبه استان از  ۱۴به  ۸در بین استانهای کشور ارتقا
یافته اســت .میزان رشد اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استانی مازندران
(ستون اول جدول  43 )۱۰۰۱درصد است که در مقایسه با کشور ( ۴۴٫۷درصد) یک
درصد از رشــد کمتری برخوردار اســت .اعتبارات نفت  ۲۷۵میلیارد ریال اســت که
نســبت به سال گذشته  ۴۹٫۱درصد کاهش داشته است .اعتبارات  27صدم درصد
ارزش افزوده  721میلیارد ریال اســت که نسبت به ســال گذشته  ۳۴٫۹درصد رشد
داشــته اســت .اعتبــار راه روســتایی  ۱۲۱میلیارد ریال اســت که  ۴٫۷درصــد از اعتبار
راه روســتایی کشــور و رتبه 8را بین اســتانها به خود اختصاص داده اســت .میزان
اعتبارات مازندران از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مبلغ  ۶۴۳۵۸میلیارد
ریال است که با سهم بری  ۴٫۴درصد در رتبه ششم بین استانها قرار گرفته است .از
این اعتبارات مبلغ  ۳۲۳۵میلیارد ریال متوازن استانی و مبلغ  ۳۲۰۰میلیارد ریال
اعتبارات متوازن برای طرحهای ملی است.

اولویتبندی اجرای پروژهها در استان خوزستان
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شفافیت و رشد اعتبارات سرمایهای و درآمدهای عمومی
استان قزوین ،ویژگیهای مهم الیحه بودجه سال ۹۹استان
قزویــن اســت .الیحه بودجه  ۹۹عالوه بر شــفافیت و رشــد
اعتبارات و درآمدها ،برای نخستین بار بهصورت دوساالنه
ابوالفضل یاری
تدوین شــده و نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در آن
رئیس سازمان
پیادهسازی شده است.
مدیریت و برنامهریزی
درآمدهــای عمومی اســتان قزوین در ســال  ۹۹نســبت به
استان قزوین
سال گذشــته ۲۸٫۹ ،درصد و مجموع اعتبارات سرمایهای
استان نیز  ۹٫۴درصد رشد داشته است .در الیحه بودجه  ۹۹شفافیت در ارقام بودجه
اعتبــارات هزینــهای به تفکیک دســتگاههای اجرایــی ،اعتبارات تملــک داراییهای
سرمایهای استانی ،درآمدهای استانی (عمومی و خصوصی) و برش استانی اعتبارات
هزینهای دستگاههای اجرایی ملی از دیگر ویژگیهای مهم و قابل ذکر است.

داوود شایقی

رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان اردبیل

رؤسایسازمانبرنامهوبودجهسنــ
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هزینهای اســتان از کلیه منابع برای ســال آینده مبلغ ۵۷۲۵
میلیارد ریال پیشبینی شده که از این حیث استان در بخش
اعتبــارات هزینهای عمومی بــا اعتبار  ۵۴۴۸میلیــارد ریال با
رشد  ۱۴درصدی نسبت به سال گذشته ،در رتبه  ۹کشوری قرار
دارد.اعتباراتتملکداراییهایسرمایهایآذربایجانغربی
از بودجه عمومی (به غیر از طرحهای ملی ) که در سال آینده
با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان صرف اجرای
پروژههای عمرانی با پیشرفت فیزیکی باال خواهد شد ،مبلغ
 ۱۴هزار و  114میلیارد ریال پیشبینی شده است .تأمین اعتبار
برای فصول حمل و نقل ،آموزش و پرورش عمومی ،ورزش و
تفریحات ،آب و فاضالب و کشاورزی از عمده هدفگذاریهای
اســتان در سال آینده خواهد بود .جایگاه آذربایجان غربی در
سهم بری از بودجه استانهای کشور در جایگاه ششم کشوری
قرار دارد .عالوه بر رقم ذکر شده مبلغ  ۴۱۵۳میلیارد ریال نیز
در الیحه بودجه سال آینده برای پروژههای ملی اختصاصی
استان پیشبینی شده که با احتســاب این رقم در سال آینده
مجموع  ۱۸هزار و  267میلیارد ریال از منابع اســتانی و ملی
برای پروژههای عمرانی اســتان اختصــاص خواهد یافت .با
احتســاب اعتبارات هزینهای مجموع منابعی که سال آینده
در اســتان هزینه خواهد شــد به  ۲۳هــزار و  992میلیارد ریال
خواهدرسید.

رشد  14.4درصدی اعتبارات عمرانی استان اردبیل

بودجه 99

الیحــه بودجــه ســال  1399بــه عنوان نخســتین بودجهای کــه نفــت در هزینههای جاری آن هیچ ســهمی نــدارد ،در
موعــد قانونــی خود به مجلس رفت و هم اکنون مراحل بررســی خود را در مجلس شــورای اســامی ســپری میکند.
درحالی که چندین ســال از تدوین بودجه به روش عملیاتی و قیمت تمام شــده میگذرد ،اما بودجه ســال آینده به
صورت صد درصد مبتنی بر عملکرد تدوین شــد .بدین ترتیب هر دســتگاهی براســاس قیمت تمام شــده خدماتی
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بررســی الیحــه بودجــه ســال  1399در مقایســه بــا الیحــه بودجــه ســال  1398در
خصــوص اســتان اردبیل نشــان میدهد ،اعتبــار تملک داراییهای اســتان اردبیل
حدود  14.4درصد رشــد داشــته اســت .همچنین در بخش هزینهای نیز اعتبارات
اردبیــل بــا افزایــش  17.3درصدی همراه شــده اســت .در بررســی طرحهای ملی
عالوه بر اســتمرار طرحهای ســال  1398در ســال آینده ،چند طرح ملی جدید نیز
برای اجرا در سال  99در نظر گرفته شده است.

حمل و نقل ،آبفا و آموزش زنجان در اولویت
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درآمدهای عمومی اســتان زنجان در الیحه بودجه مبلغ  ۲۱ ،۵۶۶میلیارد ریال اســت که
نســبت به قانون بودجه ســال  1398با  75درصد رشد (رشد استانهای کشور  ۲۵درصد)
در رتبه اول در بین اســتانهای کشــور قرار گرفت و ســهم اســتان از کل درآمدهای استانی
 1.32درصــد بــوده که از لحاظ رتبه ،پانزدهمین اســتان اســت .اعتبارات هزینهای اســتان
شهرام طهماسبی زنجان در الیحه بودجه مبلغ  2 /825میلیارد ریال اســت که نســبت به قانون بودجه سال
رئیس سازمان
 16 ،1398درصد رشــد و با ســهم  2درصدی اســتان از کل بودجه عمومی کشــور از لحاظ
مدیریت و برنامهریزی
رتبهبندی در جایگاه  26قرار دارد .مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان
استان زنجان
در الیحه بودجه ســال  4.046 ،1399میلیارد ریال اســت که از لحاظ درصد رشد نسبت به
قانون بودجه سال  2.3 ،1398درصد و جایگاه استان از لحاظ رتبهبندی بین استانها رتبه  20و سهم استان نسبت
بــهکل کشــور  1.5درصد کــه از لحاظ رتبهبنــدی در رتبه  28قرار گرفته اســت ،اولویت دارترین اقدامات اســتان در
اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای اســتانی پیوســت قانون در فصول حملونقل ،آب و فاضالب و آموزش و
پرورش عمومی است.

رشد  26درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آذربایجان شرقی
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در الیحــه بودجه بر اجرای سیاســتهای اعتبــارات جاری
بــا افزایش متوســط  ۱۵درصدی حقوق کارکنان ،همســان
ســازی حقوق بازنشســتگان ،تأمین اعتبار برای رتبه بندی
فرهنگیــان ،تأمین منابــع مالی حمایتهای معیشــتی و
نعمت اهلل ترکی
استمرار پرداخت ۳تا ۶برابری مستمری خانوارهای تحت
رئیس سازمان
پوشش و استمرار طرح تحول سالمت تأکید شده است.
مدیریت و برنامهریزی
در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ،افزایش
استان تهران
اعتبــارات عمرانــی از رقــم  7هــزار و  50میلیــارد ریال – با
احتســاب اعتبــارات توازن منطقهای – در بودجه  98بــه  8هزار و  368میلیارد ریال
در الیحه بودجه  ۹۹رسیده که حاکی از رشد  18.6درصدی اعتبارات عمرانی استانی
استان در مقابل رشد  1.5درصدی جمع اعتبارات مشابه استانها است.
الیحه بودجه اســتان تهران در ســال آینده در  ۶محور فعالیتهای عمرانی و تأمین
زیرســاخت ،اســتمرار تأمیــن کاالهای اساســی ،ثبــات و انضبــاط در بودجــه ،تولید و
اشــتغال ،کارآمدسازی بازار ارز ،دارو و تجهیزات پزشکی ،معیشت عمومی و کاهش
فقر مطلق تدوین شــده اســت .در این الیحه ،مجموع اعتبارات هزینهای و عمرانی
استان تهران از محل اعتبارات بودجه عمومی به 17هزار و  891میلیارد ریال افزایش
یافته که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال  18.3 ،۹۸درصد رشد داشته است.
اعتبــارات هزینهای این بخش اســتانی نیز ،از  ۷هزار و  830میلیــارد ریال به  ۹هزار و
 543میلیــارد ریال و اعتبارات تملک داراییهــا از ۲هزار و  752میلیارد ریال به ۶۸۰
میلیارد ریال افزایش یافته است .رشد بودجه هزینهای استان تهران  ۲۳درصد است.
کل بودجه هزینهای استان تهران برای  ۲۵دستگاه اجرایی مشمول در الیحه بودجه
ســال  ۹۹کل کشــور ،معادل  ۹هزار و  523میلیارد ریال اســت که این رقم نســبت به
سال  ،۹۸حدود  ۲۳درصد رشد دارد .میانگین استانها در این بخش از بودجه ۱۲-۱۶
درصد است.

شفافیت و رشد درآمدهای عمومی
ویژگی مهم بودجه  ۹۹قزوین

editorial@iran-newspaper.com

رشد  19درصدی درآمدهای استان آذربایجان غربی

الیحــه بودجــه ســال  1399در
شــرایط تحریمی و با کمترین اتکا
بــه درآمدهای نفتی تدوین شــده
است .از پیشبینیهای مهم این
ناصر حضرتی
الیحه رســیدن به رشــد اقتصادی
رئیس سازمان
حداقــل  ۲درصــد ،تأمین حداقل
مدیریت و برنامه ریزی
یک میلیون شــغل بــرای جوانان
آذربایجان غربی
و دانش آموختــگان و رونق تولید
و رشــد ســرمایه گذاری بــه همراه بهبود وضعیت معیشــتی
مــردم اســت .اســتان آذربایجــان غربــی به دلیــل موقعیت
خاص جغرافیایی میتواند در شرایط حاضر و با بهرهمندی
از زیرســاختهای مناســب ،نقــش مهمــی را در مبــادالت
اقتصــادی و تجــاری بــا کشــورهای همســایه ایفا کنــد .منابع
درآمدی اســتان آذربایجان غربی شامل مجموع درآمدهای
عمومی و اختصاصی در الیحه بودجه سال آینده به میزان۱۷
هزار و  169میلیارد ریال پیشبینی شده که با رشد  ۱۹درصدی
نســبت به سال گذشته در رتبه  ۱۷کشــور قرار دارد .با توجه به
ظرفیتهای قابل توجه آذربایجان غربی ،درآمدهای استان
(ردیفهــای ملــی و اســتانی) بیشــتر از این رقم اســت که به
خزانه ملی واریز و از طریق منابع ملی صرف پروژههای کالن
و نیز اداره امور عمومی و حاکمیتی استان میشود .اعتبارات

بودجــه ســال آتی بهصــورت فصــل  -برنامــه در اعتبار
تملــک داراییهــا و فصل-برنامــه  -دســتگاه در اعتبار
هزینــهای توزیــع خواهد شــد .بــا کاهــش  ۳۷٫۶درصد
اعتبارات ۳درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام
امید حاجتی
و گاز طبیعی کشور در الیحه سال  ،۱۳۹۹جمع اعتبارات
رئیس سازمان
تملک داراییهای سرمایهای اســتانی و الزامات استان
مدیریت و برنامهریزی
در الیحه  ۹۹نســبت به مصوب  ۹۸حــدود  ۱۷٫۶درصد
استان خوزستان
رشــد داشــته اما با توجه به کاهش اعتبارات سه درصد
نفــت ،کل کاهش اعتبــارات تملک داراییهای ســرمایهای اســتانها نزدیک به
 ۱۰٫۷درصد اســت .اولویتهای توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در
ســال  ۹۸و الیحــه  ۹۹مطالبات پروژههای خاتمه یافته ،تکمیــل و اتمام طرحها
و پروژههای نیمه تمام ســنوات گذشــته دارای مجوز کار گروه موضوع ماده  ۲۳و
پروژههای با پیشرفت فیزیکی باال که به بهرهبرداری میرسند ،پروژههای مصوب
ابالغی ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی و تکالیف مندرج در برنامه ششــم و
قوانین بودجه است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور ضرورت دارد دســتگاههای اجرایی نسبت
به تشکیل کمیتهای برای مدیریت هزینهها اقدام کرده وتمام هزینهها را کنترل
کنند همچنین در شــرایط فعلی بهتر است جسورانه عمل کرد و تصمیمات در
جهت بهرهوری گرفته شــود و دســتگاههای اجرایی کوچک تر و چاالکتر شوند.
در خصــوص شــرایط و وضعیــت تحریــم و درآمدهــای نفتی کشــور توجه همه
دســتگاههای اجرایــی به دو نکته اساســی الزم اســت :بــه گونهای رفتار شــود که
اولویتهای اساسی زمین نماند ،دستگاهها باید روی مواردی که اولویت باالتری
دارند متمرکز شــوند و روحیه تــاش و امیدواری افزایش یابد.عــاوه بر این باید
همــه را به صبر دعوت کرد و با بازنگــری در هزینهها و اولویتبندی خدماتی که
به مردم ارائه میشــود کاری کرد تا جنگ اقتصادی را نیز با موفقیت پشــت ســر
گذاشت.

رشد بیش از  18درصدی اعتبارات عمرانی
و هزینهای استان تهران
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در الیحــه بودجه ســال  ۱۳۹۹اولویت تکمیل پروژههای نیمه تمام دارای پیشــرفت فیزیکی
باالست .همچنین تمرکز زدایی در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و استانی
شدن پروژهها و طرحهای ملی که محل اجرای آن استان است در دستور کار قرار دارد .تالش
در جهت اســتفاده مطلوب از ظرفیتهای اســناد تســویه برای تســویه بدهیهــا و مطالبات
علی شهریارپور
پیمانکاران از دستگاههای دولتی پیگیری شده و نگاه ویژه به پروژههای زیر ساختی استان از
رئیس سازمان مدیریت جمله راهآهن و جادههای ارتباطی و تالش در جهت افزایش اعتبار این طرحها دنبال خواهد
و برنامهریزی استان
چهار محال و بختیاری شد .شاخصمند کردن توزیع اعتبارات هزینهای و تدوین و ارائه الگوی توزیع اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای پیگیری میشود .از سوی دیگر ایجاد ارتباط هدفمند و اثر بخش بین
برنامههای توسعه و بودجه ساالنه ،توجه ویژه به رشد تولید و اشتغال در کنار اولویت به تأمین منابع مالی طرحهای
اقتصاد مقاومتی استان و همچنین بهرهگیری از مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای
نیمه تمام استان پیگیری میشود .تأکید بر اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی استان نیز از
جمله اولویتهای سال  99استان چهار محل و بختیاری است.

راهاندازی قطار شهری کرمانشاه در سال 99

رشد  40درصدی درآمدهای عمومی استان مرکزی

درآمدهای عمومی برآورد شده برای استان مرکزی به میزان  ۳۶۰۷۲۶میلیارد ریال است که
نسبت به سال قبل دارای رشد  ۴۰درصدی بوده و درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی به
میزان  ۲۶۴میلیارد ریال است که دارای رشد منفی به میزان  ۱۵درصدی است.
از لحاظ مصارف بالغ بر  ۸۰۴۴میلیارد ریال پیشبینی شده که شامل :اعتبارات هزینهای به
رقیه یادگاری
میزان  ۳۷۰۴۳میلیارد ریال ،اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به میزان  ۴۶۵۰میلیارد
رئیس سازمان
ریال (اعم از استانی و ردیف قانون متوازن) ،اعتبارات درآمد اختصاصی  ۲۶۴میلیارد که رشد
مدیریت و برنامهریزی
اعتبارات فوق نسبت به سال قبل به ترتیب  ۹.۶۹درصد ۱۰٫۷ ،درصد و  15درصد است.
استان مرکزی
ســرانه کارکنــان دولت اعم از رســمی ،پیمانــی و قراردادی بــ ه لحاظ بهرهگیــری از اعتبارات
هزینهای (پرسنلی و غیر پرسنلی) معادل  ۸۵۲میلیون ریال و سرانه جمعیتی استان به لحاظ بهرهگیری از اعتبارات
تملک دارایی ســرمایهای به میزان  ۳٫۱۸میلیون ریال پیشبینی شــده اســت .ســرمایهگذاری پیشبینی شــده برای
اســتفاده از موضوع مشــارکت عمومی خصوصی (موضوع تبصره  )۱۹در اجرای  ۳۷پروژه عمرانی اســتان به میزان
 2342میلیارد ریال و اعتبارات منظور شده برای این موضوع معادل  ۱۶۱۶۴میلیارد ریال است.
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شــفافیت و صراحت دو ویژگی مهم در تدوین الیحه بودجه  99محســوب میشــود که در حوزه
اســتانی میتوان به پیوســت این الیحه تحت عنوان گزارش بودجه اســتانها اشــاره کرد .الیحه
بودجــه ســال  99با رویکــرد جدید و بر پایه طرح اصالح ســاختار بودجه مورد تأکید رهبر معظم
انقــاب تدوین شــده اســت که این الیحه را میتــوان بهعنوان اولین گام در این راســتا تلقی کرد.
سید مجتبی
نکته قابل تأمل اینکه به رغم کاهش هزینهها در راستای اصالحات ساختاری و کاهش وابستگی
حسینیپور
بودجه به فروش نفت ،بر اولویتبندی پروژهها و تکمیل پروژههای تحول زا و تأثیرگذار بر توسعه
رئیس سازمان
مدیریت و
یزدبرنامهریزی کشــور بویــژه در حــوزه آب ،انــرژی و حملونقل تمرکــز صورت گرفتــه و بودجه اســتانها اعم از
استان
هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای از رشد  15درصدی برخوردار بوده است .موارد مختلفی
درخصوص درآمدهای لحاظ شده برای استان قابل ذکر است ،بهعنوان مثال سهم درآمد جزء  5بند الف ماده  43قانون
برنامه ششــم در خصوص جبران خســارت معادن از محل وصول عوارض فروش در الیحه بودجه  99کاهش یافته است
که بایســتی در این موارد توجه مضاعف صورت گیرد .بر اســاس اطالعاتی که برای اولین بار در الیحه بودجه  99کشــور از
وضعیت بودجه استانها منتشر شده ،میزان هزینههای دولت در استان یزد  21درصد بیش از درآمدهای این استان است.

اولویت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در چهار محال و بختیاری

اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استان هرمزگان در الیحه بودجه سال  1399معادل
 10230میلیــارد ریــال پیشبینی گردیده اســت که در مقایســه با ســال گذشــته  ۲۳٫۴درصد
افزایــش یافته اســت .در توزیع اعتبارات مذکــور تأمین اعتبار حوزههــای راه ،درمان و تأمین
آب شرب از ویژگی و اولویت خاص برخوردار بوده و بیش از  ۴۵درصد اعتبارات به عملیات
صالح دریا نورد
یادشــده اختصــاص یافته اســت .در پیشبینــی اعتبارات ملی طرحهای پیوســت شــماره ۱
رئیس سازمان
الیحه بودجه که در حوزه جغرافیایی اســتان اجرا میگردد نیز تکمیل عملیات بیمارســتان
مدیریت و برنامهریزی
 ۱۶۰تختخوابی میناب و بیمارستان  ۵۳۱تختخوابی بندرعباس تکمیل عملیات فاضالب ۴
استان هرمزگان
شهر استان ،راههای روستایی استان و ایجاد بزرگراههای موضوع کریدور جنوب کشور بشدت
مورد توجه قرار گرفته اســت .همچنین به منظور ســرعت بخشــی به رفع محرومیت و توازن بخشی در شاخصهای
برخورداری ،در الیحه بودجه سال آینده معادل  6050میلیارد ریال اعتبار تحت عنوان اعتبارات قانون استفاده متوازن
از امکانات کشور برای استان هرمزگان پیشبینی شده است که از نظر سهم در رتبه نهم کشوری قرار دارد.

طرحهای ملی مهم استان در فصل حملونقل در الیحه بودجه سال  ،1399احداث راهآهن
غرب کشور و خط آنتنی نهاوند ،احداث بزرگراه اسالم آباد غرب  -قصر شیرین و احداث راه
اصلی گیالنغرب – سومار ،کریدور بزرگراهی غرب کشور -بازرگان تا بندر امام خمینی(ره) و...
اســت .همچنین یکی از طرحهای مهم فصل توسعه و خدمات شهری روستایی و عشایری
حبیباهلل وفایی
احداث قطار شهری کرمانشاه بوده ک ه رشد اعتبار فصل مذکور بالغ بر  70درصد است.
رئیس سازمان
در فصــل درمــان طرحهــای احــداث بیمارســتان آموزشــی جایگزیــن معتضــدی و امــام
مدیریت و برنامهریزی
خمینی(ره) کرمانشاه و بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها برای استان منظور شده که
استان کرمانشاه
رشد اعتبارات طرحهای مذکور بالغ بر 169درصد است.در سال آینده  4مجتمع فرهنگی در
کرمانشــاه احداث خواهد شــد و رشــد اعتبارات طرحهای ملی در فصل فرهنگ و هنر در استان  14درصد رشد داشته
است .طرحهای مهم فصل آموزش فنی و حرفهای و مهارت آموزی نیز عبارتند از :احداث آموزشکده فنی و حرفهای
پسران سنقر ،احداث آموزشکده فنی و حرفهای پسران کنگاور و احداث خوابگاه متأهلین ،دانشکده شیمی ،آمفی تئاتر
و فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی که اعتبارات استان فصل مذکور بالغ بر  26درصد رشد داشته است.

براساس جداول الیحه بودجه ،اعتبارات استان نسبت به میانگین کشور در وضعیت مناسبی
ک داراییهای سرمایهای حدود 26درصد رشد و در
قرار دارد و اعتبارات استان در بخش تمل 
بخش هزینهای 10درصد رشد داشته است.
در ســال  1399طرحهای عمرانی (ملی و اســتانی پیوســت شماره  )1مهمی از جمله بزرگراه
داوود بهبودی
تبریــز  -اهــر ،بیمارســتان مراغــه ،خط آهن میانــه  -تبریز ،فــاز اول طرح آبرســانی به مرند،
رئیس سازمان
آبرسانی به میانه ،تأسیسات فاضالب مرند ،بیمارستانهای عجب شیر و آذرشهر ،غربالگری
مدیریت و برنامهریزی
سرطان و مرکزسنجش مهارت نیرویکار استان افتتاح و به بهرهبرداری خواهند رسید.
آذربایجانشرقی
از آنجایــی کــه یکی از شــاخصههای بــارز الیحه بودجه ســال  1399کل کشــور ،کاهش اتکا به
درآمدهای نفتی به میزان 68درصد نسبت به قانون بودجه سال  1398است  ،حدود 50درصد از این کاهش ،از طریق
مولدسازی و فروش اموال و داراییهای غیرمنقول دولتی و مابقی از مالیات جبران خواهد شد.
یکی از اقدامهای جدی اســتان از هم اکنون ،برنامهریزی و شناســایی ظرفیتهای جدید مالیاتی و توجه به موضوع
مولدسازی اموال و داراییهای دولت است.

شفافیت وصراحت دو ویژگی مهم در تدوین الیحه بودجه  99استانها

رشد  23درصدی اعتبارات عمرانی استان هرمزگان

 7.6درصد از اعتبارات تملک دارایی استانها به سیستان و بلوچستان رسید

اعتبارات استان سیستان و بلوچستان در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹از محل منابع عمومی دولت در
دو بخش اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شده است .سهم استان از
محل اعتبارات هزینهای در الیحه بودجه  ،۱۳۹۹مبلغ  ۴هزار و  969میلیارد ریال پیشبینی شده
که نســبت به سال گذشته  ۱۳.۸۵درصد رشد دارد .رشد اعتبارات هزینهای استان 3.25درصد از
مهرداد عرب اول میانگین رشد کشور بیشتر است .اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانها در الیحه بودجه
رئیس سازمان برنامه سال آینده برای کل کشور  268هزار و  562میلیارد ریال و برای این استان  ۲۰هزار و  489میلیارد
و بودجه استان
سیستان و بلوچستان ریال پیشبینی شده که معادل  7.6درصد از مجموع است .در اعتبارات تملک دارایی سرمایهای
استانی  ،کاهش اعتبارات دو درصد نفت و گاز از  ۱۳۸۵۶به ( ۱۹۶۲معادل  )-۴۹افزایش اعتبارات
سرمایه استانی از  ۳۲۷۲به ( ۴۷۹۰معادل  )+46.4و متعادل شدن اعتبارات متوازن ملی و ملی استانی شده با افزایش رقم
در الیحه  ۹۹قابل ذکر است .نکته مهم اینکه در الیحه سال آینده اعتبارات طرح توسعه و تکمیل راههای روستایی با رقم ۱۷۰
میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات استان اضافه شده است .همچنین ردیف اعتباری مختص استان مربوط به راهبری توسعه
 ،مطالعات و ایجاد زیرساختهای منطقه مکران (توسعه سواحل اروند) به مبلغ  ۵۷۰۰میلیارد ریال پیشبینی شده است.
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در سال 99بودجه استان ایالم  ۱۸درصد رشد میکند

کل اعتبارات اســتانی اســتان از منابع مختلف در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۹معادل  ۱۳هزار و ۳۳۳
میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات ابالغی سال  ۹۸با رقم  ۱۱هزار و  ۲۲۸میلیارد ریال بیش از
 ۱۸٫۷درصد رشد را نشان میدهد .اتصال ایالم به شبکه ریلی ،مشارکت در احداث آزاد راه پل زال -
مورموری  -دهلران  -مرز چیالت ،بهسازی راه صالح آباد  -ایالم  -حمیل ،بهسازی و احداث محور
رحمت اهلل قیصوری صالح آباد  -مهران  -دهلران  -اندیمشک ،طرح بهسازی راه اصلی دره شهر -آبدانان  -کبیرکوه
رئیس سازمان
از مهمترین پروژههای بخش حمل و نقل استان ایالم در بودجه سال  1399است .ساختمان سد
مدیریت و
سیکان ،احداث سد چناره ،تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم ،ساختمان سد میمه
برنامهریزی ایالم
و ساختمان سد شهدای ایالم از مهمترین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در الیحه بودجه
ســال  ۱۳۹۹در بخش آب و خاک اســت .همچنین مهمترین طرحهای اســتان در بخش آب و فاضالب را آبرســانی به شهر
ایوان ،آبرسانی به شهر ملکشاهی ،فاضالب شهرهایایالم ،دره شهر سرابله و ایوان است .گفتنی است ،احداث بیمارستان
جایگزینی آموزشی ایالم ،تکمیل استادیوم ورزشی  15هزار نفری در ایالم و احداث دانشکده پزشکی از مهمترین طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای استان در الیحه بودجه سال  1399در بخش اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی است.

