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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

باوجود افزایش 43درصدی اعتبارات عمرانی ،سهم استان از بودجه نسبت به سال گذشته  ۴دهم درصد کاهش یافت

سهماستاناز بودجه بازهمآب رفت
•بازهم خبری از بودجه اختصاصی حاشیه
شهر مشهد نیست

اقتصاد
مسعود حمیدی

افزایش 1200میلیاردی درآمدهای عمومی دولت در استان ،کاهش  2دهم درصدی سهم
استان از بودجه عمرانی به رغم افزایش 43درصدی نسبت به سال گذشته ،احیا نشدن بودجه
زیارت و نبود ردیف بودجه اختصاصی برای حاشیه شهر مشهد از نکات مهم الیحه بودجه
 1400است ،البته سال های پیش هم به نوعی شاهد این موارد بوده ایم.

• 1200میلیارد بیشتر از پارسال؛ انتظار
خزانه دولت از استان

بر اســاس جــدول شماره ( )1تصویر کــان منابع و
مصارفاستانها،دولتبرایسال 1400درآمدهای
عمومی خــود را با افزایش  29درصــدی نسبت به
الیحه بودجه  99به رقم  212هزار و 491میلیارد
تومان رسانده است و استان خراسان رضوی باید در
سال 1400مــعــادل 6هــزار و  852میلیارد تومان
درآمد را به خزانه دولت واریز کند که این میزان درآمد
پیشبینیشده برای استان نسبت به الیحه بودجه
 99افزایش  22درصــدی دارد .در شرایطی که با
شیوع بحران کرونا در کشور استان خراسان رضوی
به دلیل وابستگی به حضور زائران و گردشگران و نوع
کارکردخدماتیاقتصاداستانامسالبامشکلجدی
تأمین درآمدهای دولت مواجه است و میزان تحقق
درآمدهایدولتدراستاندرسالهایگذشتهبهطور
متوسط حدود 85درصد بوده است ،این که دولت در
چنین شرایطی انتظار دارد فعاالن اقتصادی استان
در سال  1400بیش از  1200میلیارد تومان بیشتر
از امسال درآمد به خزانه دولت واریز کنند نشان از بی
توجهیبهظرفیتهاوتواناستاناست؛موضوعیکه
چندین سال است مورد اعتراض فعاالن اقتصادی و
حتیمسئوالندولتیدراستانبودهاست.
•کاهش سهم اعتبارات عمرانی استان به رغم
افزایش  43درصدی

بر اســاس جــدول شماره ( )1تصویر کــان منابع و
مصارف استانها میزان اعتبارات عمرانی خراسان
رضوی در سال 1400معادل 2هزار و 741میلیارد
تومان در نظر گرفتهشده اســت که نسبت به سال
گذشته افزایش  43درصدی را نشان میدهد  ،این
در حالی است که میزان افزایش اعتبارات عمرانی
کشور در الیحه بودجه  1400نسبت به الیحه بودجه
 99افزایش  54درصدی داشته است .یعنی اگرچه
اعتباراتعمرانیاستانافزایشخوبیدرالیحهبودجه
داشتهاستامااینافزایش 11درصدکمترازمتوسط
افزایشکشوریاست.نتیجهاینتغییراتکاهشسهم
اعتبارات عمرانی استان از کل بودجه عمرانی کشور

•افزایش اعتبارات عمرانی «استانی» استان

همانطورکهمیتوانیددرجدولشمارهیکمالحظه
کنید ،اعتبارات عمرانی(تملک استان) که مجموع
اعتبارات 3درصدسهمنفتو 0.27درصدمالیاتبر
ارزشافزودهراشاملمیشوددرالیحهبودجه1400
به 862میلیاردتومانرسیدهاستکهنسبتبهالیحه
بودجه 99افزایش 40درصدی داشته است هرچند
میزان افزایش کشوری این اعتبارات  41درصد بوده
است و سهم استان از این اعتبارات کمتر از  5درصد
است.
دولت هرسال تغییراتی را در شمایل لوایح بودجه
میدهد و نام ردیفها تغییر میکند .بااینحال در
جدول شماره ( )1-10اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای استانها الیحه بودجه  1400مجموع
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات
کشور خراسان رضوی به رقم  1326میلیارد تومان
رسیده است که نسبت به الیحه بودجه  99حدود دو
برابر شده است و البته اعتبارات کشوری این ردیف
بودجهنیزدوبرابرشدهاستو 14هزارو 500میلیارد
تومان سال  99به  28هزار میلیارد تومان در الیحه
بودجه 1400رسیدهاست.

عکس:خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خراسان رضوی ،الیحه بودجه  1400روز
گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی
شد تا نمایندگان در مهلت قانونی خود به بررسی آن
بپردازند .دولت در الیحه بودجه  1400بدون توجه
به وضعیت بحران اقتصادی حاکم بر کشور و استان
به دلیل تحریمها و شیوع ویــروس کرونا درآمدهای
عمومی استان را که باید به خزانه دولت واریز شود ،
نسبت به سال گذشته 1200میلیارد تومان افزایش
داده و به بیش از 6852میلیارد تومان رسانده است و
از سوی دیگر اعتبارات عمرانی استان به رغم افزایش
 43درصدینسبتبهسالگذشته،نسبتبهافزایش
کشوری این اعتبارات چندان چشمگیر نبوده و سهم
استان از این اعتبارات بازهم کاهش یافته و به 4/2
درصدرسیدهاست.

است ،به طوری که سهم اعتبارات عمرانی استان در
سالهایگذشتهحدود 5درصدبودهودرالیحهبودجه
 99به 4/6درصــد تنزل یافته بود و در الیحه بودجه
 1400متأسفانهازسهماستانبازهمکاستهشدهوبه
 4/2درصد رسیده است.این درحالی است که سهم
استانبراساسشاخصهاییمانندجمعیتومساحت
 7/8تا 8درصدازبودجهکشوربایدباشد.
همچنین مجمــوع اعتبــارات هزینهای اســتان در
الیحــه بودجــه  1400بــه عــدد  21هــزار و 500
میلیارد تومان رســیده اســت که نســبت بــه الیحه
بودجه  99افزایش  58درصدی را نشان میدهد.
بدین ترتیــب مجموع مصارف اســتان یعنی بودجه
عمرانی و هزینهای استان در الیحه بودجه 1400
به رقم  24هزار و  241میلیارد تومان رسیده است
که نســبت به سال گذشــته افزایش  56درصدی را
نشان میدهد که بازهم نسبت به افزایش کشوری
این اعتبارات  2درصد عقبتر است.

یکیازبخشهایلوایحبودجهساالنه کهبرایاستان
خراسان و به خصوص مشهد مقدس اهمیت بسزایی
دارد بودجه حاشیه شهر مشهد است .به رغم تمام
پیگیریها برای تخصیص ردیف بودجه اختصاصی
برای سامان دهی حاشیه شهر مشهد متأسفانه مانند
سالهایگذشتهبازهمدرالیحهبودجه 1400خبری
ازردیفاختصاصینیستوتنهادرجدولشماره(-2
 )7مربوط به اعتبارات متفرقه انتقالیافته به جداول
 7و 10مادهواحده به شرکت بازآفرینی شهری ایران
اجازه دادهشده است مبلغ 95میلیارد تومان برای به
سازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و
کالنشهرهای مذهبی هزینه کند و این بودجه هیچ
تغییرینسبتبهالیحهبودجه 99نداشتهاست.
•بودجه کشف رود بدون تغییر

• 80میلیارد اعتبار برای حرم تا حرم

اما یکی از نقاط مثبــت الیحه بودجه  1400تعیین
ردیف بودجــه اختصاصی برای کشــف رود اســت.
ماننــد ســال گذشــته دولــت در جــدول شــماره 9
مربوط به برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال
 1400معادل 25میلیارد تومان برای سامان دهی
رودخانه کشف رود اعتبار در نظر گرفته است اما این
اعتبار به رغم تمام پیگیریها و تشکیل ستاد سامان
دهی کشــف رود در استان نســبت به سال گذشته
افزایشی نداشته است.

سهماعتبارات
عمرانیاستان
لهای
در سا 
گذشتهحدود
 5درصد بوده
و در الیحه
بودجه 99به
4/6درصد
تنزلیافته
بود و در الیحه
بودجه1400
متأسفانهازسهم
استانبازهم
کاستهشدهو
به 4/2درصد
رسیدهاست

• 9میلیارد اعتبار برای بیمارستان امداد و
نجات مشهد

بیمارســتان امــداد و نجــات مشــهد نیــز یکــی از
پروژههایی است که سالهاست به دلیل نبود اعتبار
 ،بهرهبرداری از آن عقبافتاده است .دولت در الیحه
بودجه ســال گذشــته برای تکمیل این پروژه تنها 5
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتــه بود که در الیحه
بودجه  1400این اعتبار به  9میلیارد تومان رسیده
است ،هرچند رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
شهریورماه امســال از بهرهبرداری این بیمارستان تا
پایان سال خبر داده بود.
راهآهــن مشــهد -گــرگان یکــی از پروژههــای مهم
ریلی استان اســت که بعد از خروج طرف خارجی از
اجرای این پــروژه عملیات اجرایی آن متوقفشــده
است و احتماال دولت امســال در الیحه بودجه برای
جلوگیری از حذف ردیف بودجه ســال گذشــته تنها
 1/5میلیارد تومان در نظر گرفته است.

•هزار میلیارد برای بافت فرسوده پیرامون
حرمهای مطهر

طبق بند (ه) تبصره  5الیحه بــودجــه  1400به
شهرداریها و نهادهای وابسته اجازه داده میشود
مبلغ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی برای
بازآفرینیشهریبافتهایفرسودهپیرامونحرمهای
مطهر امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) ،حضرت
عبدالعظیمحسنی(ع)وحضرتاحمدبنموسی(ع)
استفاده کنند که در الیحه بودجه سال گذشته رقم
بهصورتتفکیکیاعالمنشدهبودوتنهادربندالفاین
تبصره اولویت استفاده از 6500میلیارد اوراق مالی
اسالمی را به بافت فرسوده حرمهای مطهر و مصالی
تهراندادهبود.

این اعتبار در الیحه بودجه  99معادل  100میلیارد تومان
پیشبینیشدهبود.

آزادراه حرم تا حرم را میتوان بهجرئت مهمترین پروژه
جادهای استان دانست که حدود یک دهه است شروعشده
اماسهماستانخراسانرضویازعملیاتاجراییاینپروژه
در جغرافیای استان پیشرفت فیزیکی کمتر از  10درصد
بودهاست.دولتدرالیحهبودجه 1400اعتباراتاینپروژه
عمرانیکالنوکشوریرا 10میلیاردتوماننسبتبهالیحه
بودجه 99افزایش داده است و اعتبار 80میلیارد تومانی را
برایتکمیلاینپروژهپیشبینیکردهاست.

•اعتبار 45میلیاردی برای قطار شهری مشهد

دولــت همچنین در الیحــه بودجه امســال نــگاه مثبتی به
تکمیل پروژههای قطار شهری(مترو) مشهد دارد .به طوری
که در الیحه بودجه 1400دولت برای احداث خطوط1،2
و  3قطار شــهری مشــهد بیش از  45میلیارد تومان اعتبار
پیشبینی کرده اســت که این اعتبــار در الیحه بودجه 99
معادل  37میلیارد تومان بوده اســت.هرچند تکمیل خط
سومپروژهقطارشهریمشهدبنابراذعانمدیرقطارشهری
مشــهد بیش از  200میلیــارد تومــان اعتبار ریالــی و 25
میلیون یورو نیاز دارد .یکی دیگر از پروژههای مهم استان
در حوزه بازچرخانی و جایگزینی پســاب تصفیهشده با آب
کشــاورزی اســت که دولت در الیحه بودجه  1400مانند
الیحه بودجــه  99نگاه چندان مثبتی به آن نــدارد و تنها 3
میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرده است و بیشتر انتظار
دارد بخــش خصوصی تمام ســرمایهگذاری بــرای اجرای
پروژههای آبی استان را تأمین کند.

•قطار برقی مشهد  -گلبهار در متن  ،مشهد  -تهران
در حاشیه

قطار حومهای مشهد -گلبهار -چناران نیز یکی از مهمترین
واکنونتنهاپروژهفعالریلیاستاناستکهدولتطییکی
دوسالاخیرنگاهمثبتیبهتکمیلاینپروژهداشتهاست.به
طوری که اعتبارات پیشبینیشده برای تکمیل این پروژه
ریلی درون استانی در الیحه بودجه  1400معادل 60
میلیاردتومان استکهنسبتبهسالگذشتهکه 37میلیارد
تومان بوده  ،افزایش  62درصدی داشته است .پروژه برقی
سازیراهآهنمشهد-تهرانکهمهمترینپروژهریلیاستان
استسالهاستکهتشنهاعتباراست،پروژهایکهبنابودبا
سرمای هگذاری  2میلیارد دالری طرف چینی دو سال پیش
کلید بخورد اما چینیها از اجرای این پروژه عقبنشینی
کردند .دولتنیزبدونسرمایهگذاریبخشخصوصیتوان
بهره برداری از این پروژه را ندارد .اعتبارات پیشبینیشده
این پــروژه در الیحه بودجه  1400معادل  500میلیون
تومانقراردادهشدهتاازحذفآنفعالجلوگیریکردهباشد.

•بودجه زیارت به دست فراموشی سپرده شد

یکی دیگر از مباحث عمده مربوط به شــهر مشــهد بودجه
زیارت است که در ســالهای گذشــته بهصورت کج دار و
مریز حداقل در لوایح بودجه دارای ردیف بوده اما در الیحه
بودجه سال  99ردیف مربوط به بودجه زیارت بهطورکلی
حذفشــده بود و در الیحه بودجــه  1400نیــز خبری از
احیای ردیف بودجه زیارت نیست.

پیوست شماره یک -جدول شماره یک -اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 1400

عنوان

سال شروع

سال اتمام

مصوب 1399

برآورد 1400

پیش بینی سال های بعد

جمع

برقی کردن راه آهن تهران -مشهد

1387

1405

1.000

5.000

165.000.000

165.115.762

تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده باآب کشاورزی

1376

1402

30.000

30.000

138.819

696.470

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

1390

1402

370.000

600.000

16.983.120

19.221.767

احداث قطار شهری مشهد

1378

1405

370.000

452.200

63.540.400

74.796.013

احداث آزادراه حرم تا حرم (قم -گرمسار-مشهد)

1391

1404

700.000

800.000

11.702.142

17.159.699

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

1389

1405

15.000

15.000

52.065.945

52.164.124

مشارکت در احداث آزادراه کنار گذر شمالی مشهد و مشهد -قوچان

1383

1401

500.000

600.000

3.791.950

6.347.810

احداث بیمارستان امداد و نجات مشهد

1387

1402

500.000

90.000

700.000

1.369.449

سیمای کلی بودجه استان (مقایسه الیحه بودجه  ۱۴۰۰با  - )۱۳۹۹مبالغ به میلیون ریال است
عنوان

درآمد اختصاصی

درآمد عمومی

جمع درآمدها

هزینه ای ملی

جمع هزینه ای

هزینه ای استانی

الیحه 99

     56,120,936   

     1,010,383   

     128,103,762        57,131,319   

     135,885,262  

     6,122,015   

     6,874,182     

     2,140,464      

     3,939,904   

     19,076,565   

     154,961,827             

الیحه 1400

     68,523,963   

     912,480      

     215,001,914        12,638,178         202,363,736        69,436,443   

     8,628,432   

     13,260,000   

     2,321,793      

     3,202,923   

    27,413,148   

     242,415,062             

تفاوت

     12,403,027   

    -97,903       

     79,116,652    

     2,506,417   

     6,385,818     

     181,329         

    -736,981     

     8,336,583     

     87,453,235               

درصد تغییر

22

     74,259,974          12,305,124   
21

-96

     7,781,500     

تملک استانی

قانون استفاده
متوازن

استانی پیوست
شماره یک

اعتبارات ملی

جمع اعتبارات
استان

جمع کل مصارف(هزینه
ای و تملک)

     4,856,678     
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جدول شماره  -1-10اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها 1400

کل کشور

استان خراسان رضوی

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

تملک دارایی های سرمایه
ای استانی

دو سوم  3درصد حاصل
از صادرات نفت خام و گاز
طبیعی

اعتبارات موضوع 0.27
درصد مالیات بر ارزش
افزوده

۱

2

3

4=1+2+3

74.000.000

54.400.000

19.400.000

147.800.000

27.200.000

3.311.482

4.373.742

917.912

8.603.136

25.296

اعتبارات ملی و استانی
ویژه موضوع ردیف

جمع کل

جمع کل اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه ای
استان ها

8=6+7

9+4=5+8
455.000.000
21.888.432

جمع

یک سوم  3درصد حاصل
از صادرات نفت خام و گاز
طبیعی

اعتبارات استانی موضوع
ردیف

5

6

7

140.000.000

140.000.000

280.000.000

6.660.000

6.600.000

13.260.000

