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الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تهیه شده است .از جمله
مهمترین تحول برای اســتانهای کشور« ،گزارش بودجه استانها بوده که بهعنوان یکی
از مهمترین پیوســتهای الیحه مذکور به چاپ رســیده اســت بودجه ســال  ۱۳۹۹استان
کهگیلویــه و بویراحمد از حیث درآمدها بالغ بر  ۵۵۹۱میلیارد ریال و در بخش اعتبارات
علی شهابی نسب
مدیریت هزینهای با رشــد  10.3درصد نســبت به ســال  ۱۳۹۸بــه مبلغ  ۲۸۳۸میلیــارد ریال و در
رئیس سازمان
و برنامهریزی استان بخش اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای به رقم  ۱۱۹۷۴میلیارد ریال رسیده است.
کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای اســتان شــامل :اســتانی ،ســه درصد نفت27.0 ،
صدم مالیات ارزش افزوده و اعتبارات توســعه و تکمیل راههای روســتایی بالغ بر ۳۳۰۶
میلیارد ریال پیشبینی شــده اســت که عمدتاً در بخشهای مذکور نســبت به ســال گذشته دارای رشد بوده ،ولی
تنهــا در خصــوص اعتبار تملک داراییهای ســرمایه موضــوع درآمد حاصل از صادرات نفــت خام و گاز طبیعی
کاهش محسوســی نســبت به سال  ۱۳۹۸وجود دارد که این مهم بهدلیل پیشبینی از کاهش درآمدهای نفتی در
ســال آینده ناشی از تحریمهای ظالمانه و همچنین در راســتای برنامه کلی اصالحات ساختاری بودجه عمومی
دولــت بــا رویکرد قطع وابســتگی مســتقیم بودجه به نفت اســت .همچنین در بخــش اعتبارات قانون اســتفاده
متوازن از امکانات کشــور ،مبلغی برابر  ۳۷۱۴میلیارد ریال و برای پروژههای ملی و اســتانی پیوســت شــماره ()1
جمعــاً مبلغی معــادل  ۴۹۵۳میلیارد ریال پیشبینی شــده که تقریباً معادل  ۳درصد از اعتبارات کل کشــور در
این بخش است.

کــه ارائــه میدهد ،ســهمی از بودجه میبــرد .دراین میان اســتانهای مختلف نیــز بر همین اســاس بودجه دریافت
میکنند به گونهای که ســهم اســتانهای کمتر برخوردار از اســتانهای برخوردار بخصوص در بودجه عمرانی بیشــتر
اســت .در ایــن گــزارش رؤســای ســازمان برنامــه و بودجه  29اســتان ویژگیهــا و شــاخصهای بودجه اســتان خود را
تشریح کردهاند.

رشد  10درصدی درآمدهای لرستان در الیحه بودجه 1399
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تکمیل  29پروژه دولتی در گیالن با همکاری بخش خصوصی
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امکان بهرهبرداری از پروژههای مهم استان کردستان فراهم شد

اعتبارات هزینهای استان لرستان در الیحه بودجه  ۱۳۹۹برابر با  ۴۱۸۶میلیارد ریال است که
به میزان  ۱۴٫۳درصد نســبت به مصوب قانون ســال گذشته رشد داشته است .از لحاظ رشد
در بین اســتانهای کشــور دارای رتبه ششم است .همچنین درصد ســهم استان از اعتبارات
هزینهای استانهای کشور حدود ۲٫۹۷درصد است.
سمانه حسنپور
از مجموع اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استانها ،استان لرستان در الیحه بودجه
رئیس سازمان
سال  1399دارای  ۱۰۱۱۳میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته  %۷.۶رشد داشته است.
مدیریت و برنامهریزی
ضمن اینکه سهم استان از کل اعتبارات عمرانی استانها در جدول مذکور حدود  3.7درصد
استان لرستان
اســت .همچنین لرســتان دارای  ۷۳طرح ملی ب ه نام در پیوســت شــماره یک الیحه بودجه
سال  ۱۳۹۹است .مجموع درآمدهای پیشبینی شده برای لرستان در الیحه بودجه  ۱۳۹۹نسبت به سال گذشته ۱۰.۶
درصد افزایش داشــته اســت بهطوری که از  ۵۸۰۹میلیارد ریال ســال گذشــته به  ۶۴۲۵میلیارد ریال در الیحه بودجه
 ۱۳۹۹افزایش یافته است.

پیشبینی رشد  15.6درصدی درآمدهای استان خراسان جنوبی

در بودجه سال  ۱۳۹۹سیاستها و رویکردهای کالن بودجه کشور در استان کرمان نیز مورد تأکید
قرار گرفته است بهگونهای که اهداف کوتاه مدت اصالحات ساختاری بودجه از جمله تقویت
نهادی بودجه ،هزینه کرد کارا ،در آمدزایی پایدار و ثباتســازی اقتصاد کالن و توســعه پایدار از
طریق محورهای زیر محقق خواهد شــد .همچنین کمک به فراهم کردن زمینه برای وصول
جعفر رودری
درآمدهای مالیاتی و مولدســازی صحیح داراییهای دولت؛ تحقق سیاستهای کلی اقتصاد
رئیس سازمان
مقاومتی؛ اولویت دهی به اعتبارات طرحهای مناطق کمتر توســعه یافته و تکمیل طرحهای
مدیریت و برنامهریزی
تحــول زا و تأثیرگــذار بر توســعه اســتان بخصــوص در حوزه منابــع آب ،حملونقل و توســعه
استان کرمان
خدمات شهری ،روستایی و عشایری؛ افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچکسازی
دولت ،ارتقا و کارآمدی نظام حکمرانی اســتانی از طریق ارائه منابع و مصارف بودجه در چارچوب نظام درآمد هزینه
در شورای برنامهریزی و توسعه استان ،برنامه محور بودن فعالیتهای هزینهای دستگاههای اجرایی و عملیاتی شدن
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد؛ الزام دستگاههای اجرایی بر ارتقای شاخصهای بهرهوری سایر اولویت های استان است.

مقایســه اجمالی اســتان خراســان جنوبی در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۹کل کشــور نســبت
بــه اعتبــارات ابالغی ســال جاری نشــان میدهد کــه اســتان در بخش اعتبــارات هزینهای
دارای رشــد  18.5درصــد ،در بخــش اعتبــارات تملک داراییهای ســرمایهای دارای رشــد
 8.8درصــدی و همچنیــن در بخــش اعتبــارات ملــی و اســتانی شــده موضوع جــزء ()۱۴
مجید پورعیسی
ردیف  ، ۵۵۰۰۰۰افزایشــی  170میلیارد ریالی و رشــدی  0.5درصدی دارا اســت .همچنین
رئیس سازمان
درآمدهای عمومی نســبت به ســال قبل با  ۱۵.۶درصد رشــد پیشبینی شــده است .طرح
مدیریت و برنامهریزی
استان خراسان جنوبی توسعه و تکمیل راههای روستایی ردیف اعتباری جدیدی در الیحه بودجه سال  99است که
از این محل اعتباری معادل  ۹۴هزار و 502میلیون ریال به استان اختصاص خواهد یافت.
با عنایت به اعتبارات مناسب پیشبینی شده در بخش دوبانده کردن راههای شریانی و پروژه راه آهن استان قطعه
بیرجند به یونســی و برنامه میان مدت توســعه تدوین شده در ســفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان
در ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸امیدواریم ســال  ۱۳۹۹سرآغاز فصل جدیدی از توسعه و آبادانی در این خطه از میهن
اسالمی عزیزمان باشد.

رتبه  10استان البرز در وصول درآمدهای عمومی

درآمدهــای اســتانی پیشبینی
شــده در الیحــه بودجــه 1399
برای اســتان خـــــراسان رضوی
با  23/7درصد رشــد نســبت به
رضا جمشیدی
رقم مصوب سال قبل به 56201
رئیس سازمان
میلیــارد ریــال بالــغ گردیــده
مدیریت و برنامهریزی
استان خراسان رضوی اســت .ایــن رقــم  3/4درصد از
درآمدهــای اســتانهای کشــور را
تشــکیل میدهــد .همچنین اعتبــارات هزینهای اســتان
خراســان رضــوی در الیحــه بودجــه  1399بــا  11/9درصد
افزایش نسبت به رقــــم مشابه سال  1398معادل 7921
میلیارد ریال میباشــد و  5/6درصد از اعتبارات هزینهای
استانهای کشور را تشکیل میدهد .خاطرنشان میسازد
ســهم اســتان درقانــون بودجــه ســال  5/7 ،1398درصد
اســت .مجموع اعتبــارات تملک دارایی های ســرمایهای
استان خراسان رضوی درالیحه بودجه سال  1399از محل
اعتبــارات اســتانی ،ســه درصــد نفــت و گاز 0/27 ،درصد
ارزش افــزوده و طرح توســعه و تکمیل راههای روســتایی
با  3/6درصد کاهش نسبت به رقـــم مصوب سال 1398
معادل  6122میلیارد ریال است .اعتبارات قانون استفاده
متــوازن از امکانــات کشــور از محــل ردیــف ملــی و ملــی
اســتانی  550000-14برابــر  3418میلیارد ریال اســت که
 4/7درصــد از اعتبارات اســتانها را تشــکیل میدهد .این
اعتبار نســبت به مصوب ســال قبل با  2062میلیارد ریال
 65/8درصــد رشــد نشــان میدهــد .الزم بــه ذکر اســت،
مجمــوع اعتبــارات طرحهــای ملی و ملی اســتانی شــده
مرتبط با استان خراســان رضوی مندرج درالیحه بودجه
ســال  1399بــرای  99طرح معــادل  10228میلیــارد ریال
میباشــد .خاطرنشــان میســازد از طرحهای مذکور 35

طرح با اعتبار  1942میلیارد ریال با ویژگی استانی و تعداد
 64طرح با اعتبار  8286میلیارد ریال با ویژگی ملی است.
از مهمترین طرحهای ملی مربوط به حوزه اســتان که در
ســال آینــده تأمین اعتبار شــدهاند میتوان بــه طرحهای
برقی کــردن راهآهــن تهران  -مشــهد ،اتصــال دو غارون
و ســبزوار به شــبکه ریلــی ،احــداث آزاد راه حــرم تا حرم،
مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ،احداث
قطار شــهری مشــهد ،احداث قطار مشهد به شهر جدید
گلبهار و چناران ،احداث بیمارســتانهای تربت حیدریه،
نیشــابور ،شهر جدید گلبهار ،شهید هاشمینژاد و امداد و
نجات مشهد ،آبرسانی به شهر مشهد از سد دوستی و سد
ارداک ،ایجاد تأسیســات فاضالب مشــهد و سایر شهرها،
ســاماندهی مجموعه فرهنگی طوس ،توسعه مجموعه
ورزشی ثامن االئمه(ع) مشهد و استادیوم ورزشی  15هزار
نفری سبزوار و ...اشاره کرد.
ســاماندهی رودخانه کشف رود یکی از معضالت اساسی
شهرســتان مشــهد و اســتان اســت که در جدول شماره 9
الیحــه بودجه ســال  1399بــه میــزان  250میلیــارد ریال
تأمیــن اعتبــار شــده اســت .بهســازی بافــت فرســوده و
ساماندهی حاشیه کالنشهر مذهبی مشهد نیز موضوعی
اســت که در جدول  7-2تحت عنوان کلیتر به این مهم
توجه شده است.
طرحهایــی از قبیــل ایجــاد تأسیســات فاضــاب شــهر
مشــهد ،احــداث قطــار مشــهد بــه شــهر جدید گلبهــار و
چناران ،ســاماندهی مجموعه فرهنگی طــوس و احداث
بیمارســتانهای آموزشــی تربــت حیدریــه و نیشــابور نیز
مقرر اســت در قالب مشــارکتهای عمومی و خصوصی
وازمحل اعتبارات و تسهیالت تبصره  19عملیات اجرایی
آنها درسال آینده ادامه یابد.
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درآمد استان اصفهان در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹معادل  ۱۱۴۰۶۹میلیارد ریال پیشبینی
شــده که از رشــد  15.5درصد نسبت ب ه ســال  ۱۳۹۸برخوردار میباشد .همچنین از لحاظ
اعتبارات هزینهای ،اعتبار استان معادل  ۶۷۲۳میلیارد ریال و از رشد  5.3درصد و از لحاظ
اعتبــارات تملــک داراییهای ســرمایهای دارای  ۹۴۲۸میلیارد ریال اعتبار بوده که از رشــد
نعمتاهلل اکبری
 8.2درصد در مقایســه با ســال  ۱۳۹۸برخوردار اســت .در الیحه بودجه ســال  1399تعداد
رئیس سازمان
 ۳۲طرح تملک داراییهای ســرمایهای اســتانی ویژه با مبلغ  ۱۲۴۳میلیــارد ریال و تعداد
مدیریت و برنامهریزی
 ۷۰طرح ملی با مبلغ  ۴۰۲۴میلیارد ریال به اســتان اختصاص داده شــده است .همچنین
استان اصفهان
این اســتان در الیحه بودجه سال آتی دارای  ۲۴طرح ملی و استانی ویژه مشارکت عمومی
خصوصــی موضــوع تبصره  ۱۹میباشــد .در این الیحه عالوه بر اعتبارات هزینهای اســتانی مبلــغ  ۱۰۵۶۱۳میلیارد
ریال اعتبار به منظور تأمین اعتبارات هزینهای دســتگاههای تابع بودجههای متمرکز و ملی برای اســتان اصفهان
پیشبینی شــده اســت .اســتان اصفهان در الیحه بودجه ســال  1399دارای  ۱۳طرح مطالعاتی و اجرایی اســت که
طرحهای مزبور در بخش حمل و نقل ،تأمین آب و آبرسانی و ایجاد فاضالب بهداشت و درمان تعریف شدهاند.

بودجه راهنمای اجرای سیاســتهای دولتی و سازمانهاســت که فعالیتهای مختلف برای
رســیدن به اهداف توســعهای منطقه و کشور با توزیع بهینه آن حاصل خواهد آمد .در راهبری
مقاصد توسعهای این استان و در اجرای طرحهای عمرانی ،اعتبار تملک داراییهای سرمایهای
استان در الیحه بودجه ۱۳۹۹از رشد نسبتاًخوبی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است .تعداد
محمدعلیمحمدی یک پروژه از فهرست پروژههای ملی به پروژههای استانی پیوست شماره ( )1استان افزوده شده
رئیس سازمان
است .همچنین تعداد  ۲۹پروژه بهعنوان پروژههای قابل واگذاری با مشارکت بخش خصوصی
مدیریت و برنامهریزی
برای استان مصوب شده است .در الیحه بودجه سال  1399انتظار میرفت با توجه به افزایش
استان گیالن
بازنشســتگان ســالهای اخیر ســهم اعتباری هزینهای اســتان تعدیل و ترمیم بیشتری داشته
باشد که این امر نیز با اتخاذ تدابیر بودجهای سازمان در جهت گشایش و ترمیم اعتباری استان محقق خواهد شد .این
اســتان جزو اســتانهای برتر در جذب اعتبارات ملی اســت و با توجه به اینکه بیشترین ســهم اعتباری اکثر دستگاهها از
محل اعتبارات ملی است ،با تالش و پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی امکان افزایش این سهم در سال  ۱۳۹۹فراهم
خواهد شد .امید است که استان گیالن در سال «رونق تولید» سهم مؤثری در آبادانی و توسعه منطقه و کشور ایفا کنند.

بودجه هزینهای استان البرز در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹کشور معادل  ۲۸۸۶میلیارد ریال
اســت که نسبت به ســال  ،۱۳۹۸حدود  ۳۵۰میلیارد ریال معادل  ۱۳٫۸درصد رشد داشته
در حالی که متوسط رشد کشور  ۸.۶درصد است.
سهم اعتبار هزینهای استان از کل اعتبارات کشور در سال  ،۱۳۹۹معادل  ۲٫1درصد است که
زهرا عربشاهی
از این نظر در جایگاه  ۲۴قرار دارد .اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استان در الیحه
رئیس سازمان
بودجه ســال  ۱۳۹۹معادل  ۱۹۴۵میلیارد ریال و در قانون بودجه ســال  ۱۳۹۸معادل ۱۴۰۴
مدیریت و برنامهریزی
میلیارد ریال و با نرخ رشد  ۳۸درصد در جایگاه سوم کشوری قرار دارد.
استان البرز
اعتبارات تملک داراییهای استانی و اعتبارات متوازن در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹معادل
 ۳۳۳۴میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال 3338( ۱۳۹۸میلیارد ریال) و تقریباً بدون تغییر قابل توجه
بوده است و در بین استان ها جایگاه  ۲۴را داراست .درآمدهای عمومی استان در الیحه بودجه  ۱۳۹۹بالغ بر ۴۱٫۳
درصد رشد نشان میدهد و جایگاه  ۱۰را بین استان ها دارا است و از نظر درآمدهای اختصاصی نیز در الیحه بودجه
 ۱۳۹۹بالغ بر  ۲۰٫۷درصد رشد دارا بوده و رتبه  ۷در بین استان ها را داراست.

جزئیات طرحهای عمرانی استان خراسان رضوی
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ســهم اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استان بوشهر در مجموع از تمام منابع اعتباری استانی
مــاده واحــده الیحه بودجه ســال  ،1399حــدوداً ۷۳۸میلیارد تومان اســت که در مقایســه با اعتبارات
مصــوب ســال قبل ( ۹۳۷میلیــارد تومــان) بهدلیل کاهــش در اعتبارات ســه درصد درآمــد حاصل از
صادرات نفت خام و گاز طبیعی ،حدود  ۱۲درصد کاهش یافته است .درآمد پیشنهادی استان بوشهر
علی درویشی راد برای سال  ،1399معادل با  ۵۱هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته  ۵۴درصد رشد داشته
رئیس سازمان
اســت .اســتان بوشهر در پیوست  ۱الیحه نیز حدود  ۱۸طرح ملی با نام دارد ،از شاخصترین پروژههای
مدیریت و برنامهریزی
ملی استان بوشهر تکمیل راهآهن بوشهر شیراز است که امید است بهمنظور تکمیل از طریق فاینانس،
استان بوشهر
تأمین اعتبار شــود .به غیر از ردیفهای ملی با نام اســتان بوشــهر دارای  ۱۳ردیف ملی و اســتانی ویژه
است که حدود  ۴۶درصد از آنها در حوزه منابع آب ۳۰ ،درصد در حوزه آموزش عالی و  ۲۷درصد در سایر حوزهها هستند .در الیحه
بودجه سال آتی ۴ ،پروژه به منظور مشارکت بخش عمومی خصوصی انتخاب شدهاند .مقایسه اعتبارات هزینهای الیحه بودجه
سال  1399استان بوشهر با اعتبارات قانون بودجه سال  ۱۳۹۸نشان میدهد اعتبارات هزینهای دارای حدود  ۹درصد افزایش است
به گونهای که از حدود  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال  ،۱۳۹۸به  ۳۲۷میلیارد تومان در الیحه سال  ۱۳۹9ارتقا یافته است.

طبــق رهنمودها و بیانات رهبر معظم انقــاب در اصالح
ســاختار بودجه کشــور و قطع وابســتگی به نفت ،ســاختار
بودجــه توســط دولت مــورد بازنگــری جدی قــرار گرفت،
بــه نحــوی که بودجــه ســال  1399کل کشــور تقریبــاً بدون
نادر مالکی
نفــت در الیحــه پیشــنهادی دولــت در نظر گرفته شــد که
رئیس سازمان
مهمتریــن ویژگیهــای آن بــه شــرح ذیــل اســت :برنامــه
مدیریت و برنامهریزی
محــور بودن ،کاهــش اتکای بودجــه به درآمدهــای نفت،
استان سمنان
شــفافیت منابع و مصــارف و برنامه اشــتغال روســتایی و
اشــتغال موضوع تبصره  ،۱۸توجه ویژه به معیشــت عمومــی و کاهش فقر مطلق،
تدوین ســندهای اجرایی ،کارآمدســازی بازار ارز ،مشــارکت عمومــی و خصوصی در
طرحهــای جدید و نیمه تمام و توســعه پایدار با راهبرد اقتصــاد مقاومتی در جهت
حمایت از بخش کشاورزی ،استمرار تأمین کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی،
درآمدزایی پایدار برای دولت و هزینه کرد کارا از طریق اصالح ســاختار دســتگاههای
اجرایی و شرکتهای دولتی ،ارتقای ثبات و توسعه عدالت ،اصالحات نهادی نظام
بودجهریزی در راستای استقرار کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،تعیین شورای
برنامهریزی و توســعه استانها بهعنوان سیاستگذار اســتانی ،مولدسازی داراییهای
دولت و ضرورت هماهنگی وزارتخانهها با اســتان برای پروژههای اســتانی ،واگذاری
برخــی از پروژههای ملی اســتانی به اســتانها ،نگاه ویژه به فعالیتهــای عمرانی و
تأمین زیرساختها ،سیاستهای مهار تورم و عدم تعریف پروژه جدید و اختصاص
اعتبارات برای طرحهای مهم و قابل افتتاح تا پایان سال ،شفافیت بیشتر و افزایش
قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی توسط دستگاههای مرتبط در استان بهدلیل ارائه
توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی به تفکیک امور ،فصل ،برنامه و
همچنین توزیع اعتبارات هزینهای استانی به تفکیک دستگاههای اجرایی در پیوست
جدیدی با عنوان «گزارش بودجه استانها» که اطالعات اولیه آن با هماهنگی شورای
برنامهریزی و توسعه استان صورت گرفته و منطبق با برنامههای توسعه استان است.
ســرجمع اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استان سمنان در سال  ۱۳۹۹مبلغ
 .3.415میلیــارد ریال پیشبینی گردیده که براســاس شــاخصهای تدوین شــده به
تفکیک امور فصل برنامه شهرســتان توزیع شــده است .سرجمع اعتبارات هزینهای
استان سمنان در سال  1399با در نظر گرفتن شاخص دقیق جهت تعیین مجموعه
فعالیتهای دستگاهها به مبلغ ۲.۷۹۶میلیارد ریال محاسبه و پیشبینی شده است.

رشد  13درصدی اعتبارات عمرانی استان همدان

بودجه ســال  1399اســتان همــدان در راســتای اصالح
ســاختار بودجه کشــور و کاهش اتــکای بودجه به نفت،
تحقق سیاستهای دولت و اهمیت به تولید ،اشتغال،
معیشــت مردم ،کاهش تصدی گری دولــت ،واگذاری
سید اسکندر صیدایی طرحها و پروژهها به بخش خصوصی و میدان دادن هر
رئیس سازمان
چه بیشــتر به بخش خصوصی است .اعتبارات تملک
مدیریت و برنامهریزی
داراییهای ســرمایهای ابالغی به اســتان شــامل اعتبار
استان همدان
مربوط به ،اعتبار سه درصد درآمد نفت و گاز ،اعتبارات
اســتانی 0/27 ،درصــد ارزش افــزوده و اعتبــارات موضوع مــاده  23قانون نحوه
رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی کشور میباشد .اعتبارات عمرانی استان در
سال  1398مبلغ  2034میلیارد ریال بود که در الیحه بودجه سال  1399به مبلغ
 2306میلیارد ریال رسید و نسبت به سال گذشته  13درصد افزایش یافته است.
اعتبارات هزینهای استانی شامل دو بخش اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و سایر
است که در قانون بودجه سال 1398مبلغ 3282میلیارد ریال بوده است .این اعتبار
در قانون بودجه سال 1399مبلغ  3622میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته
 10درصد افزایش یافته است .درآمدهای استان همدان در قانون بودجه سال1398
مبلغ  8664میلیارد ریال بوده و در بودجه سال  1399به مبلغ  10548میلیارد ریال
رســید ،کــه  22درصد افزایش یافته اســت .اعتبارات توازن اســتانی و ملی در ســال
 3028 ،1398میلیارد ریال بود که عیناً در بودجه سال  99نیز همین رقم آورده شد.
جمعاًکل اعتبارات تملک (استانی ،نفت 0/27،درصد ،توازن استانی و ملی) استان
همدان در سال  1399به  5320میلیارد رسید که دارای رشد  13درصدی نسبت به
سال قبل است .طرحهای مشارکت عمومی و خصوصی موضوع تبصره  19استان
همدان که شامل  70طرح است با اعتباری به مبلغ  410714میلیون ریال در پیوست
شماره  1قانون بودجه سال  1399درج شده است.

خراسان شمالی در رتبه  5سرانه اعتبارات
تملک دارایی سرمایهای

توزیع اعتبــارات هزینهای و تملک داراییهای ســرمایهای
خراســان شــمالی در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۹کل کشور با
توجه به سیاست اصالح ساختار بودجه کل کشور ،مدیریت
هزینههــای مصرفــی و مدیریت پروژههای نیمــه تمام در
حسن پارسیپور
راستای افزایش بهرهوری و رونق فضای کسب و کار انجام
رئیس سازمان
شده اســت .در بخش منابع ،درآمدهای عمومی خراسان
مدیریت و برنامهریزی
استان خراسان شمالی شــمالی در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹کشــور  ۴۵۸۰میلیارد
ریال برآورد شــده اســت که نســبت به قانون بودجه ســال
 ۱۳۹۸کل کشور حدود  ۵درصد رشد پیدا کرده است.
در بخــش مصــارف ،تملــک داراییهــای ســرمایه ای :مجمــوع اعتبــارات تملــک
داراییهای ســرمایهای اســتان در الیحه ســال آینــده  ۵۸۴۰میلیــارد ریال پیشبینی
شــده اســت که استان از لحاظ رشد نســبت به سالجاری رتبه  ۱۴کشــوری را داراست
که بیشترین سهم این اعتبارات به ترتیب در فصول ورزش و تفریحات  -حمل ونقل
و کشــاورزی و منابــع طبیعــی اختصاص یافته اســت .نکته دیگری کــه حائزاهمیت
اســت استان خراســان شمالی رتبه پنجم کشــور را در بحث سرانه مجموع اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای به ازای هر نفر جمعیت استان دارا میباشد .در ردیف
اعتبارات موضوع  ۲۷صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده  ۳۹۲میلیارد ریال اعتبار
برای ســال آینده برآورد شــده اســت که نســبت به ســال قبل با  ۳۵درصد رشــد ،در
جایگاه چهارم (رتبه بر اســاس رشــد) کشور قرار دارد که نسبت به سالجاری  ۲۳پله
رشــد داشته است .در ردیف استفاده متوازن از امکانات کشور اعتبار خراسان شمالی
برای بودجه ســال آینده  ۳۳۷۰میلیارد ریال با  ۱۵درصد رشد پیشبینی شده است
که جایگاه  ۱۹کشوری را داراست .در بخش اعتبارات هزینه ای :در الیحه بودجه سال
 ۱۳۹۹کل کشور رشد  ۱۳درصدی نسبت به سالجاری قانون بودجه سال ۱۳۹۸دارد
که از  ۲۲۵۰میلیارد ریال به  ۲۵۹۰میلیارد ریال افزایش یافته است.

اعتبــارات اســتان کردســتان در الیحه بودجه ســال  1399نســبت به قانون بودجه ســال
 ۱۳۹۸رشــد قابــل توجهــی یافته اســت .مجموع اعتبارات اســتان در ســه بخش تملک
داراییهــای ســرمایهای اســتانی و پروژههای ملی و اســتانی ویژه (پیوســت شــماره یک
الیحــه) از  ۱۳۹۶۰میلیــارد ریــال در ســال  ۱۳۹۸بــا رشــدی معــادل  ۲۹درصــد به بیش
بهرام نصراللهیزاده از  ۱۸هــزار میلیــارد ریــال در الیحــه بودجــه ســال  1399افزایــش یافتــه اســت .در ایــن
رئیس سازمان
میــان پروژههــای ملــی اســتان بــا بیــش از  ۱۳۹درصــد رشــد از  ۳۱۸۰میلیــارد ریــال در
مدیریت و برنامهریزی
ســال جــاری به بیــش از  ۷۶۰۰میلیارد ریال در الیحه بودجه ســال  1399رســیده اســت
استان کردستان
و امــکان اتمــام و بهرهبــرداری از چند پروژه مهم اســتان در ســال مالــی  1399را فراهم
مــیآورد .از جملــه میتوان بــه اختصاص  ۳۵۰۰میلیــارد ریال برای تکمیــل و بهرهبــرداری از راهآهن همدان
 ســنندج و حــدود  ۳هــزار میلیارد ریال بــرای تکمیل و بهرهبــرداری از  ۴پروژه بزرگ حوزه آب و کشــاورزی کهآب مــورد نیــاز حــدود  ۱۳هزار هکتــار از اراضی کشــاورزی و نیز شــرب و صنعت اســتان را تأمیــن خواهند کرد،
اشاره کرد.

تکمیل راهآهن بوشهر -شیراز با اعتبارات بودجه 99
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رشد  12.5درصدی اعتبارات هزینهای استان قم

اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استان قم از ۱۱۶۸
میلیارد ریال در ســال  ۹۸بــه  ۱۸۷۳میلیارد ریال در الیحه
 ۹۹افزایش یافته است که نشان دهنده رشد  60.3درصدی
اســت کــه از نظر نــرخ رشــد رتبــه  ۳در بین استانهاســت.
محمود نوربخش
همچنیــن جایگاه اســتان در اعتبارات تملــک داراییهای
رئیس سازمان
م ارتقا
ســرمایهای اســتانی با  ۲پله صعود به بیســت و نه 
مدیریت و برنامهریزی
یافتــه اســت .اعتبــارات هزینــهای اســتان از قانــون بودجه
استان قم
ابالغــی در ســال  ۹۸بــه  ۲۰۰۳میلیــارد ریــال در الیحه ۹۹
افزایش یافته اســت که با رشــد  12.5درصدی و  ۱۱پله صعود ،اســتان را از نظر میزان
رشــد در رتبه پانزدهم بین اســتانها قرارداده اســت ،ولی جایگاه استان در اعتبارات
هزینهای کماکان ســی و یکم اســت ،اعتبارات قانون متوازن در الیحه سال  ۹۹نسبت
به سال  ۹۸بدون تغییر بوده است ،ولی نسبت توزیع این اعتبار در دو قسمت ملی و
اســتانی از نســبت  ۳۰درصد ملی و  ۷۰درصد استانی به نسبت  ۵۰درصد ملی و ۵۰
درصد استانی ،تغییر یافته است.

