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آقای روحانی ،این بود دغدغه دولتتان؟!
تا به حال در نزدیکی خانه تان ،دیده ایــد جوانی را که کنار دیوار روی
زمین بیفتد ،سرنگ مرگ را بر دستان پر زخمش فرو کند ،خون را به
داخل سرنگ بکشاند و سپس به رگ های مرده اش تزریق کند و این
کار را آن قدر انجام دهد تا سفیدی چشمانش از سرخی کبود شود؟
ترسیدهایدتابهحالازدیدناینصحنهوقتیدستکودکتانراگرفته
اید و از پاتوق معتادان عبورش می دهید تا به مدرسه اش برود؟ پاسخ
داده اید سوال هایش را ؟
تنفس کرده ایــد هوای محلــه ای را که فاضالب خانگــی تمام معبر و
کوچه هایش را در برگرفته است؟ سکونت کرده اید در خانه هایی که
دیوارهایش نم زده و هر آینه بیم آن می رود که سقفش هم فرود بیاید؟
جناب آقای وزیر  ،جنــاب آقای معاون  ،تا به حال دیــده اید کودکان و
نوجوانانی را که تنها سرگرمی شان دویدن دنبال تایر کهنه دوچرخه
در کوچــه پــس کوچــه هــای خاکــی اســت؟ پــای درد دل دخترک
خردسالی نشسته اید که از همین تفریح هم محروم است ،چون زخم
سالک روی گونه هایش او را خانه نشین کرده؟!
نشســته اید پای صحبت جوانانی کــه بیکاری آنان را پــای دیوار کال
نشانده است؟!
نوشیدهایدازآبیکهرنگشکدراست،مزهخاکمیدهدوبویماهی
مرده؟ عبور کرده اید از کوچه های تنگ و تاریک ،با این دلهره که مبادا
شانه تان به شانه خفت گیری بخوردکه گیر تهیه همان سرنگ مرگ
است ؟
آن چه مــی خوانیــد ،داســتانی تلخ کــه زاییــده ذهن یک نویســنده
باشــد ،نیســت! تصاویــری اســت کامــا واقعــی از حاشــیه شــهر
مشــهد .جایــی کــه بیــش از یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار نفــر
را در خــود جــای داده اســت ،جمعیتی بیشــتر از  20شــهر کشــور.
این جا حاشــیه مشــهد اســت ،با مردمی شــریف و صبور که هر روز و
هر شــب در میان این مشــکالت دســت و پنجه نرم می کننــد و البته
آبرومندانه زندگی .صورت شان را با سیلی سرخ نگه می دارند ،نان در
خون می زنند و می خورند اما دم بر نمی آورند .چون هنوز امیدوارند.
به شما امیدوارند که گفتید حاشیه مشهد «دغدغه دولت» است .آقای
رئیس جمهور ،نمی دانم این یکی را یادتان هســت یا نه ولی در سال
 93که به مشهد سفر کردید ،از حاشیه مشهد به عنوان دغدغه دولت
یاد کردید و همچنان این سوال وجود دارد که دولت تدبیر و امید ،چه
تدبیری برای حاشیه مشهد کرده اســت تا بذر امید را در دل حاشیه
نشینان زنده نگاه دارد؟
معنی دغدغه دولت این بود که ردیف بودجه مســتقل حاشــیه شــهر
مشهد را که با تالش رسانه ها و نمایندگان اســتان از سال  94ایجاد
شد  ،در الیحه بودجه سال  97حذف کنید؟ معنای دغدغه دولت این
بود که از بودجه 40میلیاردی سال ، 94از 100میلیارد بودجه سال
 95و از  75میلیارد ســال  96کمترین مبالغ دســت استان را بگیرد
و در نهایت در لوایح بودجه ســال های  98 ، 97و  ۹۹حاشیه مشهد
با انبوهی از مشکالت را شــریک ببینید در ردیف بودجه آب رفته «به
سازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشيه شهرها و كالن شهرهای
مذهبی»؟! این بود معنی دغدغه دولت؟!
سریبهاینجابزنید،جاییکهتاچندیدیگردوبارهحوزهانتخابیهمی
شود .این جارا دریابید ،جایی که البته به همت مسئوالن استانداری،
سپاهوشهرداریاقداماتعمرانیوفرهنگیبسیاریانجامشدهاست،
امازخم مشکالتهمچنانتصاویریراخلقمیکندکهقلبازدیدنش
به درد مــی آید ،البته اگر هنوز قلبی در ســینه ها مانده باشــد! یادمان
نرودکهساماندهی«دغدغهدولت»بودجهاساسیمیخواهد،تدبیر
میخواهدوالبتههمتجهادی.

دولتدرالیحهبودجه 99عالوهبرکاهشمجددسهمخراسانرضوی،بودجهزیارتوحاشیهشهرراهمنادیدهگرفت

بودجه زیارت پرید ،بودجه حاشیه شهر آب رفت !
افزایشاعتباراتالیحهبودجهبرایآزادراهحرمتاحرموقطارحومهایمشهد-گلبهار

گزارش

پروژههای ریلی اســتان در الیحه بودجه  99نســبت
به مصوب سال  98کاهش یافته است و تنها افزایش
مربوط به احداث قطار حومه ای کالنشهر مشهد به
شهر جدید گلبهار از  19میلیارد تومان مصوب سال
 98به  37میلیارد تومان در الیحه بودجه ســال 99
افزایش یافته است.

مسعود حمیدی

حذف بودجــه زیــارت و کاهش بودجه حاشــیه کالن شــهرها در
الیحه بودجه  ،99بار دیگر نشــان داد که مشــهد مقدس با وجود
جایگاه معنوی و هویتی بــرای ایران و جهان اســام ،همچنان در
نگاه مســئوالن و برنامه ریزان نادیده گرفته می شــود .به گزارش
خراسان رضوی ،الیحه بودجه 1399کشــور روز گذشته توسط
رئیسجمهور تقدیم مجلس شــورای اسالمی شــد تا نمایندگان
در مدت قانونی به بررســی الیحه بودجه و تصویب آن اقدام کنند.
دولتدرالیحهبودجه 99فشاربیشتری رابرایتأمیندرآمدهای
خود بر استانها گذاشــته و درآمدهایی که باید در خود استان ها
کسبشود،نسبتبهسال 98افزایش 34درصدیداشتهاست.
ازسوییاگرچهدرحالتکلیدرآمدهایعمرانیاستانخراسان
رضوینسبتبهسالگذشتهافزایشداشتهاستاماسهماستان
ازبودجهعمرانیاستانهایکشورمجددکاهشیافتهاست؛مهم
ترازهمهاینها،اینکهبودجهزیارتبهعنوانمطالبهچندینساله
شهرهای زیارتی مشــهد ،قم و شــیراز به طور کلی از الیحه حذف
شده است و عالوه بر آن ،بودجه حاشیه شهر نیز فقط 95میلیارد
تومان،آنهمبرایهمهکالنشهرهاوشهرهایمذهبیپیشنهاد
شده است .در حالی که در الیحه بودجه  ،97حاشیه شهر مشهد
یک ردیف مستقل 40میلیارد تومانی و یک ردیف مشترک110
میلیاردی ( 60میلیارد برای مشهد) داشت و از سال گذشته این
حمایتازمشهدبرداشتهشدهاست.

•توجه کم رنگ به طرح های تامین آب مشهد از
سدهای دوستی و ارداک

عکس :فارس

و 856میلیارد تومان است که سهم استان خراسان رضوی از این
اعتبارات معادل 1299میلیارد تومان اســت که نســبت به سال
گذشته این اعتبارات حدود  34میلیارد تومان یعنی  2.6درصد
افزایش داشــته اســت .بر اســاس این جدول اعتبارات مربوط به
درآمد حاصل از صــادرات نفت خام و گاز طبیعی برای کشــور (3
درصد) معادل 2800میلیارد تومان و ســهم خراســان رضوی از
ایناعتباراتحدود 155.6میلیاردتوماناست .نکتهمهمدراین
خصوصکاهشوابستگیبودجه 99بهدرآمدهاینفتیاستکه
از 550میلیارد تومان سال 98به 2800میلیارد تومان در سال
 99رسیده اما طبق الیحه ،سهم خراســان رضوی از این درآمدها
همانحدود 5درصدپیشبینیشدهاست.

•افزایش  34درصدی سهم درآمدزایی استان !

بر اســاس جدول شــماره ( )10تصویــر کالن بودجه اســتانی در
سال 1399کل بودجه درآمد عمومی کشور معادل 163هزار و
 912میلیاردتوماناستکهسهمخراسانرضویمعادل5620
میلیارد تومان است که این عدد نســبت به الیحه بودجه سال98
بیش از 1449میلیارد تومان افزایش را نشان میدهد که بیانگر
افزایش 34.7درصدی اســت؛ یعنی استان خراســان رضوی در
سال 99بایدبیشاز 5620میلیاردتوماندرآمدواردخزانهدولت
کندکهنسبتبهسال 98افزایش 34درصدیدارد.ایندرحالی
است که در ســالهای گذشته متوسط محقق شــدن درآمدهای
استان حدود 85درصد بوده اســت و این افزایش میزان درآمدها
فشار مضاعفی را بر بخشهای تولیدی استان آورده و حتی گالیه
و انتقاد صریح مدیران اســتانی از دولت را در پی داشته است و بنا
بود عدالت بودجهای امسال بیشتر رعایت شود اما سهم استان از
عدالت بودجهای افزایش 1449میلیارد تومانی ســهم درآمدی
استاندرالیحهبودجه 99بودهاست!

•اعتبارات تفکیک شده بخش تملک دارایی های
سرمایه ای

در الیحه بودجه ســال  99جــدول جدیدی به شــماره()10-4
افزودهشــده که اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای استان
را به تفکیک فصل مندرج کرده است .بر اساس این جدول حوزه
حملونقل استان با بیش از  109میلیارد تومان ،حوزه توسعه و
خدمات شهری،روستاییوعشایریبابیشاز 92میلیاردتومان
و حوزه آب و فاضالب با بیــش از  58.8میلیــارد تومان به ترتیب
بیشترین اعتبارات عمرانی استان را در الیحه بودجه سال  99به
خود اختصاص دادهاند.
• 16میلیارد برای توسعه و تکمیل راه های روستایی
استان

در اعتبارات مربوط به جدول شــماره ( )10-1اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای اســتانها ردیفی با عنوان طرح توسعه و
تکمیل راههای روستایی اضافهشده که در الیحه بودجه  98این
بخش وجود نداشته است .مجموع اعتبارات مربوط به این ردیف
 260میلیارد تومان است که سهم استان خراسان رضوی از این
بخش الیحه بودجه بیش از  16میلیارد تومان اســت .بر اســاس
جدول شــماره ( 10-1اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
اســتانها) اعتبارات مربوط به موضوع قانون استفاده متوازن از
امکانات کشور برای همه استانها در الیحه بودجه  ،99معادل
 14هزار و  500میلیارد تومان اســت که ســهم استان خراسان
رضــوی از این اعتبــارات بیــش از  687میلیــارد تومــان در نظر
گرفتهشده اســت .در این زمینه ،در حالیکه این اعتبارات برای
کل کشــور بیش از  142میلیــارد تومان افزایش یافته اما ســهم
استان خراسان رضوی از این افزایش تنها 18میلیون تومان بوده
است .بر اســاس مفاد جدول شــماره ( )10-1اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای استانها در ســال  ،99اعتبارات مربوط
به موضوع  27دهم درصد مالیات بر ارزشافزوده اســتانها در
الیحهبودجه 99معادل 1880میلیاردتوماندرنظرگرفت هشده
کهسهماستانخراسانرضویازایناعتباراتحدود 89میلیارد
تومان اســت که نســبت به الیحه بودجه  98حدود  19میلیارد
تومان افزایش یافته است.

•کاهش سهم استان از اعتبارات عمرانی استانها

بر اســاس این جدول ســهم خراســان رضــوی از بودجــه عمرانی
استانهای کشــور معادل  4.83درصد اســت در حالیکه سهم
اســتان از بودجه عمرانی استانهای کشــور در الیحه بودجه98
معــادل 4.91درصد بوده اســت که بیانگر کاهش حــدود 0/8
درصدی اســت .این در حالی است که در ســال ،97سهم استان
ازبودجهعمرانیاستانهایکشوربیشاز 5درصدبودهاست.
از سویی دیگر بر اساس جدول شماره ( )10-1مجموع اعتبارات
عمرانی «اســتانی» خراســان رضوی در الیحه بودجه  99معادل
 351میلیارد تومان در نظر گرفتهشده که نسبت به سال 98این
اعتباراتافزایشیحدود 132میلیاردتومانداشتهاست،امانکته
مهم در این زمینه این اســت که با وجود افزایش میزان عددی ،باز
همازنظرسهماستاننسبتبهدیگراستان،هاکاهشیافتهاست.
با این حســاب بودجه عمرانی اســتان درمجموع با در نظر گرفتن
اعتبارات؛تملکداراییهایسرمایهایاستانی،درآمد3درصدی
حاصل از صادرات نفت خــام و گاز ،اعتبــارات 27دهم درصدی
مالیات بــر ارزشافــزوده ،اعتبــارات طرحهــای توســعه راههای
روستایی و مجموع اعتبارات مربوط به موضوع استفاده متوازن از
امکاناتکشوربهرقم 1650میلیاردتومانرسیدهدرحالیکهاین
اعتبارات در الیحه بودجه سال 98معادل 1484میلیارد تومان
درنظرگرفتهشدهاست.ازاینحیثشاهدافزایش 166میلیارد
تومانی اعتبارات عمرانی اســتان در الیحه بودجه  99نســبت به
الیحهبودجه 98هستیم.وضعیتاعتباراتعمرانیاستانهادر
ســال 1399بر اساس جدول شــماره ( )10-1اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای استانها در سال 1399بدین گونه است
کهجمعکلاعتباراتعمرانیکشوردرسال 99معادل 26هزار

جرایم رانندگــی انتقالی به اســتان 38میلیارد تومان
پیشبینیشدهاست.
•نگاه مثبت دولت به آزادراه حرم تا حرم

اعتبارات حوزه تأمین آب استان و شهر مشهد در الیحه
ی شده که برای انتقال
بودجه  99بدین گونه پیشبین 
آب از سد دوستی تنها  25میلیارد در نظر گرفت ه شده
است درحالیکه اعتبار مصوب برای این طرح در سال
 98معــادل  35میلیارد تومان بوده اســت .اعتبارات
مربوط به «آب رســانی به شهر مشهد ازســد ارداک» و
«تامین آب مشــهد از طریق جایگزینی پســاب تصفیه
شــده بــا آب کشــاورزی» هم هیــچ تغییری نســبت به
مصوب سال 98نداشته است.
•بودجه حاشیه شهر آب رفت

بر اســاس جدول مربوط بــه اعتبار طرحهــای تملک
دارایــی ســرمایهای دســتگاههای اجرایــی در الیحه
بودجه  ،99سهم پروژه آزادراه حرم تا حرم از اعتبارات
عمرانی ســال  99معادل  70میلیارد تومــان در نظر
گرفتهشدهاستدرحالیکهایناعتباردرالیحهبودجه
 98تنها شش میلیارد تومان بود که این موضوع یکی
از سایهروشــنهای الیحه بودجه  99نسبت به بودجه
 98است با توجه به اهمیت این پروژه و پیشرفت بسیار
ناچیز این پروژه در  9سالی که کلید خورده است.

بودجه حاشیه شهر مشهد نیز در قالب «به سازی بافت
فرسودهوساماندهیحاشیهشهرهاوکالنشهرهای
مذهبی»درجدول()7-2اعتباراتمتفرقهانتقالیافته
بهجداول 7و 10مادهواحده،ذکرشدهاست.متأسفانه
مانند ســال گذشــته خبری از ردیف اختصاصی برای
سامان دهی حاشیه شهر مشــهد در الیحه بودجه 99
درنظرگرفتهنشدهاستواعتباراتاینردیفکهمربوط
به کالنشهرهای مذهبی اســت از 100میلیارد سال
 98به 95میلیاردکاهشیافتهاست.

•کاهش اعتبارات ریلی استان بهجز گلبهار

•بودجه زیارت بهطور کامل از الیحه بودجه
حذف شد

یکیدیگرازپروژههایمهمعمرانیملیاستانکهدر
حوزه حمل و نقل ریلی تعریفشده است ،پروژه برقی
سازی راهآهن مشــهد -تهران است کهمانند بودجه
سال  98در الیحه بودجه  ،99فقط ردیف این پروژه
زنده نگه داشته شــده و اعتباری معادل یک میلیارد
ریال (مانند بودجه  )98برای آن در نظر گرفتهشــده
استوبهنظرمیرسدباتوجهبهعقبنشینیچینیها
از اجرای این پروژه ،این دیده نشدن در الیحه بودجه
قابل پیشبینی بوده است .از ســوی دیگر اعتبارات
پروژه احــداث قطــار شــهری مشــهد از  45میلیارد
تومان مصــوب ســال  98بــه  37میلیارد تومــان در
الیحه بودجه  99کاهش یافته است .اعتبارات دیگر

یکیدیگرازمباحثعمدهمربوطبهشهرمشهدبودجه
زیارت است که در سالهای گذشته بهصورت کج دار
و مریز حداقل در لوایح بودجه دارای ردیف بوده اما در
الیحه بودجه ســال  99ردیف مربوط به بودجه زیارت
بهطورکلی حذفشده اســت .بودجه زیارت در الیحه
بودجه سال  98در قالب جدول شماره  21که مربوط
بــه مصــارف پیشبینیشــده افزایــش ســقف بودجه
(موضوع مادهواحده) درجشــده بود امــا این جدول و
بهطورکلــی موضوع افزایش ســقف بودجــه در الیحه
بودجه  99حذفشده است.

طرح و پروژه های مشاركت عمومی  -خصوصی موضوع تبصره ١٩
درصد پیشرفت پروژه تا نیمه اول١٣٩٨

برآورد اعتبار 1399

برآورد اعتبار 1400

پیش بینی سال های بعد

عنوان طرح
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مشهد

۷۵

515000

605000

3380000

احداثقطارحومهایمشهدبهشهرجدیدگلبهاروچناران

۴۵

764000

-

-

مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در مشهد

١١

۸۵,٩٩٠

۸۵,٩٩٠

-

سامان دهی مجموعه فرهنگی

۵

20000

10000

0

اعتبار طرح های تملك دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال  / 1399مبالغ به میلیون ریال
عنوان

سال شروع

سال اتمام

مصوب
1398

برآورد 1399

برآورد 1400

پیشبینی
سال های بعد

جمع کل

آب رسانی به شهر مشهد از سد دوستی

1379

1399

350000

250,000

0

0

4,233,398

1383

1401

40000

40,000

50000

221,775

791,289

1391

1401

61256

700,000

770000

7,079,075

آب رسانی به شهر مشهد ازسد ارداك

تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب كشاورزی

1376

برقی كردن راه آهن تهران  -مشهد

1387

احداث آزاد راه حرم تا حرم(قم-گرمسار-مشهد)

50,000

35490

49,878,238
764,510

احداث قطار شهری مشهد

1378

1405

450000

370,000

370000

31,770,200

43,225,613

مشاركت در احداث آزاد راه كنار گذرشمالی مشهد و مشهد  -قوچان

1383

1401

81675

500,000

550000

4,559,257

7,146,793

احداث راه آهن گرگان  -بجنورد و راه آهن شیروان-مشهد

1389

1401

30000

15,000

16000

31,000,000

1387

احداث قطار حومه كالن شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران

• 38میلیارد تومان برای پرداخت سهم جرایم رانندگی

1401
1402

1390

مطالعه و احداث ندامتگاه مركزی مشهد 100 ،هزار نفره

1402

1388

50000

190000

370,000

1

370000

10,614,450

1,054,512

12,604,097
31,129,179

200000

300000

6000000

1381

1401

170000

400,000

410000

3,000,000

5,566,462

ایجاد تاسیسات فاضالب شهرمشهد

1368

1404

80998

60,000

62244

2,377,020

4,516,462

احداث (توسعه) مجموعه بزرگ ورزشی ثامن االئمه(ع) مشهد

1387

1402

21000

50,000

50000

2,289,801

2,500,000

احداث بزرگراه مشهد -سنگ بست -فریمان-تربت جام -تایباد-دوغارون

1405

10000

1,000

1000

12,458,978
60,000,000

احداث بیمارستان امداد و نجات مشهد

براساسجدولشماره()10-2اعتباراتدستگاههاوردیفهای
متفرقه انتقالی به اســتانها در ســال 99اعتبارات بازارچههای
مرزی انتقالــی به اســتان خراســان رضــوی تنهــا  350میلیون
تومان ،اعتبارات مربوط به کمک زیان شرکتهای آب و فاضالب
روســتایی 14میلیارد تومــان و اعتبــارات مربــوط بــه تخلفات و

1401

30000

30,000

30000

50,000

633,163

6,500,985

تصویر كالن بودجه استانی در سال ۱۳۹۹
دریافت ها
کل کشور

خراسان رضوی

تملک دارایی های سرمایه ای

هزینه ای
برآورد ۱۳۹۹

درآمد عمومی ۱۳۹۹

درآمد اختصاصی
۱۳۹۹

عملکرد ۱۳۹۷

مصوب ۱۳۹۸

1,639,120,415

14,364,426

107,469,095

125,538,429

141,060,930

56,200,936

1,010,383

6,043,713

7,229,257

7,921,500

برآورد ۱۳۹۹

عمومی 1400

عملکرد ۱۳۹۷

مصوب ۱۳۹۸

70,429,614

118,462,322 0

128,641,070

3,716,293

5,226,541

6,508,188

عمومی

اختصاصی

جمع

منابع یارانه ای

10,327,213 3

151,388,143

0

155,167,023

792,418

8,713,918

0

8,713,650

عمومی 1400

عمومی

اختصاصی

جمع

4,037,213

132,678,283

128,711,070

217,965

6,726,153

6,578,188

اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها در سال1399

کل کشور

خراسان رضوی

تملك دارایی های
سرمایه ای استانی

الزامات قانونی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها
درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی * 3%
یک سوم

دو سوم

جمع

اعتبارات 0.27موضوع
درصد مالیات بر ارزش افزوده

طرح توسعه و تکمیل
راه های روستایی

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
جمع کل

اعتبارات استانی موضوع
ردیف 550000 -14

اعتبارات ملی و استانی ویژه
موضوع ردیف 550000 -14

جمع کل

جمع کل اعتبارات تملك
دارایی های سرمایه ای
استان ها

۱

2

3

۴=۲+۳

5

6

۷=۱+۴+۵+۶

8

9

۱۰=۸+۹

۱۱=۷+۱۰

74,162,070

9,333,333

18,666,667

28,000,000

18,800,000

2,600,000

123,562,070

72,500,000

72,500,000

145,000,000

268,562,070

3,511,482

56,000

1,500,794

1,556,794

889,523

164,216

6,122,015

3,455,580

3,418,602

6,874,182

12,996,197

