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بررسي الیحه بودجه سال  1399كل كشور

 .19بخش حملونقل

چكیده
ـ رشد اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال
 1399نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال  1398معادل  39/4درصد است .اعتبار مذکور
عموماً در ادامه عمليات اجرایي طرحهای در دست اجرای فصل در سال  1399هزینه خواهد شد.
ـ طرحهای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399درمجموع  339طرح است
که یک طرح آن جدید و بقيه از طرحهای در دست اجرا از سالهای گذشته است.
ـ با هزینه کردن اعتبارات پيشبيني شده در پيوست شماره  1الیحه ،عمليات اجرایي سه طرح در
برنامه توسعه حملونقل ریلي و  20طرح در برنامه توسعه حملونقل جادهای در طول سال  1399به
پایان و به بهرهبرداری خواهد رسيد.
ـ اعتبار برنامه توسعه حملونقل ریلي در پيوست مذکور در سال  1399از رشد  40/8درصدی
برخوردار است که در طول سال  1399در  54طرح این برنامه ،هزینه خواهد شد.
ـ از مجموع اعتبار برنامه توسعه حملونقل ریلي در پيوست مذکور تنها  27/3درصد آن به امر بهسازی
اختصاص یافته که با توجه به فرسودگي خطوط و نياز به بهسازی و بازسازی خطوط و وسایل ناقله،
اعتبار ناچيزی است .ضمن اینكه برای جبران خسارات سيل سال  ،1398در این برنامه اعتباری برای
سال  1399پيشبيني نشده است.
ـ اعتبار برنامه توسعه حملونقل جادهای در پيوست مذکور در سال  1399از رشدی معادل 38/5
درصد برخوردار است که در طول سال  1399در عمليات اجرایي  270طرح در دست اجرای این برنامه
هزینه خواهد شد.
ـ از مجموع اعتبار برنامه توسعه حملونقل جادهای در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399تنها
 14/7درصد آن به امر نگهداری (ایمنسازی ،تجهيز عالئم و تجهيزات ایمني ،اصالح نقاط حادثهخيز،
روکش آسفالت و  )...اختصاص یافته که از این اعتبار معادل  12/8درصد آن مربوط به نگهداری ،اصالح
نقاط حادثهخيز و روکش آسفالت حدود  34000کيلومتر راه شریاني و تنها  1/9درصد آن به بقيه
راههای تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است.
ـ اعتبار سه برنامه دیگر بخش یعني برنامه توسعه حملونقل هوایي ،برنامه توسعه حملونقل دریایي و
برنامه برنامهریزی ،راهبری و توسعه حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399درمجموع
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 1/4درصد برنامههای حملونقلي فصل حملونقل را تشكيل ميدهد .در این ارتباط شایان ذکر است که
منابع مالي الزم برای دو برنامه توسعه حملونقل هوایي و توسعه حملونقل دریایي از محل درآمد ـ
هزینه سازمان هواپيمایي کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی تأمين ميشود .اعتبار پيشبيني شده در
پيوست شماره  1الیحه ،جزء بسيار اندک از منابع الزم برای طرحهای توسعهای دو برنامه مذکور را
تشكيل ميدهند.
ـ طرحهای برنامه راهبری و توسعه حملونقل ماهيت جاری دارد و تأمين اعتبار برای طرحهای این
برنامه از محل اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای موجه نيست.
ـ عالوهبر  339طرح در دست اجرای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه ،در جدول 20
الیحه بودجه سال  ، 1399تعداد  279طرح که  247طرح آن حملونقلي است با اعتباری معادل 550
ميليارد ریال پيشبيني شده که اجرای این طرحها از پشتوانه مالي برخوردار نيست و پيشبيني این
تعداد طرح با اعتبار اندک ،تنها وعدهای است که فقط انتظارات را باال ميبرد.
مقدمه
مجموع مخارج و درآمد یکسال دولت در قالب الیحه بودجه ساليانه ارائه ميشود و این الیحه ،برنامه
یکساله دولت در قالب برنامه ميانمدت محسوب ميشود .در این الیحه بودجه کل کشور یعني
مجموع مخارج دولت تحت نام مصارف عمومي بودجه دولت و نيز مصارف شرکتهای دولتي و
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آورده ميشود .در این گزارش اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای
فصل حملونقل و اعتبارات برنامههای این فصل و همچنين بودجه شرکتهای حملونقلي پيشبيني
شده در الیحه بودجه سال  1399بررسي ميشود.
 .1نگاهي به اسناد باالدستي در بخش حملونقل
بخش حملونقل در اسناد باالدستي همواره مورد توجه بوده ،بهطوری که در قوانين مهم کشور،
احكامي درخصوص حملونقل و زیربخشهای آن صادر شده است.
 .1-1سیاستهای كلي نظام در بخش حملونقل (ابالغي مقام معظم رهبری ،ارسالي )1379
در بند « »1سياستهای کلي کشور در بخش حملونقل به «ایجاد نظام جامع حملونقل و تنظيم
سهم هر یک از زیربخشهای آن با اولویت دادن به حملونقل ریلي» ،در بند « »2این سياستها به
«افزایش بهرهوری تا رسيدن به سطح عالي از طریق پيشرفت و بهبود روشهای حملونقل و مدیریت و
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منابع انساني و اطالعات» ،در بند « »3به «توسعه و اصالح شبكه حملونقل» ،در بند « »4به
«سياستهای فراهم کردن زمينه جذب سرمایههای داخلي و خارجي و جلب مشارکت مردم و گسترش
پوشش بيمه در همه فعاليتهای این بخش» و در بند « »5به «دستيابي به سهم بيشتر از بازار
حملونقل بينالمللي» اشاره شده است.
بررسي عملكرد بخش حملونقل نشان نميدهد که اهداف فوق محقق شده باشد.
 .1-2قانون برنامه ششم توسعه
در قانون برنامه ششم توسعه فصل یازدهم به حملونقل و مسكن اختصاص دارد که مواد ( )51تا ()58
به بخش حملونقل و حمایت از توسعه این بخش پرداخته است .مهمترین این احكام بند «الف» ماده
( )57قانون است که ناظر بر اختصاص یک درصدی سهم دولت از عواید نفتي به حملونقل ریلي است
که البته در سالهای اجرای برنامه انجام نشده است.
 .2اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای و هزینهای فصل حملونقل
اعتبار تملکدارایيهای سرمایهای و هزینهای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال
 1399درمجموع معادل  118181ميليارد ریال (شامل درآمدهای اختصاصي) است که  95/3درصد آن
را اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای و  4/7درصد آن را اعتبارات هزینهای تشكيل ميدهند .مقایسه
اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای و هزینهای فصل حملونقل در سال  1399با اعتبارات قانون
بودجه سال  1398حكایت از آن دارد که اعتبارات پيشبيني شده سال  1399نسبت به اعتبارات سال
 1398از رشدی معادل  34درصد برخوردار است .چنانچه تورم  35/5درصدی آبانماه سالجاری را در
نظر بگيریم و در صورتيکه این تورم در سال آینده افزایش پيدا نكند مالحظه ميشود اعتبارات
تملکدارایيهای سرمایهای و هزینهای فصل حملونقل در سال  1399نه تنها با افزایشي مواجه نيست
،بلكه این اعتبارات با کاهش هم مواجه خواهد بود.
 .2-1اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای فصل حملونقل
اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای فصل حملونقل در جدول شماره  6الیحه بودجه سال 1399
معادل  112.674ميليارد ریال پيشبيني شده (شامل اعتبارات در پيوست شماره  1و اعتبارات متفرقه)
که این اعتبارات معادل  44/8درصد اعتبارات امور اقتصادی در جدول مذکور است و نسبت به اعتبار
قانون بودجه سال  1398از رشدی معادل  35/3درصد برخوردار است .با وجود تورم ساليانه باال و
ناپایداری منابع عمومي تخصيص اعتبارات این بخش نميتواند جوابگوی عقبماندگي این بخش و
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طرحهای نيمهتمام عمراني باشد.
بررسي اعتبارات دیگر فصول در امور اقتصادی حكایت از آن دارد که فصل حملونقل بيشترین
اعتبار امور اقتصادی در الیحه بودجه سال  1399را به خود اختصاص داده و پس از آن بهترتيب فصل
آب با  20/5درصد ،فصل ارتباطات فناوری اطالعات با  12/9درصد و فصل کشاورزی با  9/6درصد در
مراتب بعدی قرار دارند.
 .2-2اعتبارات هزینهای فصل حملونقل
در جدول شماره  6الیحه بودجه سال  1399اعتبارات هزینهای فصل حملونقل معادل  5507ميليارد
ریال (شامل اعتبارات عمومي و اختصاصي) پيشبيني شده که این اعتبارات نسبت به اعتبار مصوب
قانون بودجه سال  1398از رشد  13درصدی برخوردار است .از آنجا که تا  80درصد اعتبارات هزینهای
معموالً به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص پيدا ميکند با وعده افزایش  15درصدی حقوق و
دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در سال  1399نميتوان انتظار داشت رشد  13درصدی مذکور
بتواند وعده افزایش  15درصدی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در سال  1399را محقق
سازد .ضمن اینكه سایر فصول هزینه ای هم نياز به اعتبار کافي دارند تا با هزینه کردن آن بتوان،
کاهش سطح خدمت کارکنان را جبران کرد و به افزایش کيفيت خدمت آنها کمک کرد.
 .3اعتبار تملکدارایيهای سرمایهای فصل حملونقل در پیوست شماره 1
اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال 1399
معادل  104439ميليارد ریال پيش بيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398از
رشد  39/4درصدی برخوردار است .اعتبار مذکور عموماً در ادامه عمليات اجرایي طرحهای در دست
اجرای فصل در سال  1399هزینه خواهد شد .از آنجا که عمليات اجرایي طرحهای در دست اجرای
مذکور در سال های آینده نيز ادامه خواهد داشت اعتبار الزم برای اتمام عمليات اجرایي طرحهای
مذکور در سالهای بعد معادل  1.578.357ميليارد ریال پيشبيني شده که این حجم باالی تعهدات
برای سالهای بعد ،حكایت از آن دارد چنانچه همين روند تأمين اعتبار برای سالهای بعد ادامه داشته
باشد اتمام عمليات اجرایي این طرحهای در دست اجرا در صورت عدمافزایش هزینهها و بروز مشكالت
دیگر به بيش از  15سال زمان نياز دارد.
فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399شامل برنامههای زیر است:
ـ ارائه خدمات هواشناسي،
ـ توسعه حملونقل ریلي،
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ـ توسعه حملونقل جادهای،
ـ توسعه حملونقل هوایي،
ـ توسعه حملونقل دریایي،
ـ برنامهریزی ،راهبری و توسعه حملونقل.
به استثنای برنامه ارائه خدمات هواشناسي 5 ،برنامه دیگر آن ،برنامههای حملونقلي محسوب
ميشوند .با مستثنا کردن برنامه ارائه خدمات هواشناسي ،اعتبارات برنامههای حملونقلي فصل
حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399معادل  103.439ميليارد ریال خواهد بود که
نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398از رشدی معادل  39/4درصد برخوردار است .این
اعتبارات صرف ادامه عمليات اجرایي معادل  339طرح در دست اجرای فصل حملونقل در سال 1399
خواهد شد .شایان ذکر است از اعتبارات  5برنامه حملونقلي این فصل در الیحه بودجه سال 1399
معادل  101.951ميليارد ریال یا  98/6درصد آن به دو برنامه توسعه حملونقل ریلي و توسعه
حملونقل جادهای تعلق دارد و مابقي یعني  1/4درصد آن به سه برنامه دیگر این فصل اختصاص دارد.
 .3-1برنامه توسعه حملونقل ریلي
برنامه توسعه حملونقل ریلي شامل  54طرح است و اعتبارات آن در پيوست شماره  1الیحه بودجه
سال  1399معادل  37.441ميليارد ریال پيشبيني شده که معادل  36/2درصد اعتبار برنامههای
حملونقلي فصل حملونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398از رشدی معادل
 40/8درصد برخوردار است.
 54طرح برنامه توسعه حملونقل ریلي از طرحهای در دست اجرای سالهای گذشته است و طرح
جدید در این برنامه برای سال  1399دیده نشده است .از مجموع  54طرح مذکور ،عمليات اجرایي سه
طرح «احداث راهآهن بافق ـ مشهد و راهآهن تربتحيدریه ـ سنگان ـ هرات»« ،احداث راهآهن مراغه ـ
اروميه» و «احداث راهآهن خواف ـ هرات» در طول سال  1399پایان و به بهرهبرداری خواهد رسيد .از
آنجا که عمليات اجرایي طرحهای این برنامه در سالهای بعد هم ادامه خواهد یافت اعتبار الزم برای اتمام
عمليات اجرایي آن معادل  818.962ميليارد ریال پيشبيني شده که با ادامه روند موجود اعتباری ،اتمام
عمليات اجرایي این طرحها با فرض ثبات شرایط به حدود  21سال زمان نياز خواهد داشت.
از  54طرح در دست اجرای برنامه توسعه حملونقل ریلي در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال
 1399به تعداد  42طرح آن احداثي (شامل  37طرح احداث و  5طرح مطالعه و احداث) 4 ،طرح آن
بهسازی و  6طرح آن شامل طرحهای رفع گلوگاههای ظرفيتي ،کمک فني و اعتباری ،مطالعه و اجرای
مقاومسازی شریانهای حياتي ،افزایش ظرفيت حمل مسافر (خرید واگنهای مسافری و خدماتي) و ...
است .اعتبار  4طرح بهسازی این برنامه در الیحه بودجه سال  1399معادل  10220ميليارد ریال یا
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 27/3درصد اعتبارات پيشبيني شده این برنامه در نظر گرفته شده که با توجه به فرسودگي خطوط
موجود و نيز تعمير و بازسازی لكوموتيوها و واگنهای در دست بهرهبرداری اعتبار ناچيزی است .زیرا در
شرایط موجود سرپا نگاه داشتن حملونقل ریلي در اولویت قرار دارد و توزیع اعتبارات باید بهگونهای
باشد که به بهسازی و نگهداری اهميت بيشتری داده شود تا وقفهای در حملونقل ریلي پيش نياید.
با وجود سيل در فروردینماه  1398و خسارت وارد بر محورهای مواصالتي ،طرحي برای جبران
خسارت مذکور در سال  1399در این برنامه دیده نشده است .سؤال این است آیا در طول سال 1398
خسارت سيل در قالب اعتبارات سالجاری ،ترميم شده و اقدامات اساسي برای جلوگيری از وقوع
خسارت در مواقع بحراني ،انجام شده یا همچنان که سيل فراموش شده جبران خسارت سيل هم به
فراموشي سپرده شده است .در ارتباط با برنامه توسعه حملونقل ریلي در الیحه بودجه سال 1399
شایان ذکر اس ت که در این برنامه شرایط خاص کشور چندان مبنای تأمين اعتبار طرحها نبوده تنها
 27/3درصد اعتبار برنامه در این سال به امر بهسازی و نگهداری اختصاص یافته و بقيه اعتبارات به امر
توسعه و احداث خط آهن اختصاص یافته است .ضمن اینكه از جبران خسارت سيل فروردینماه 1398
به خطوط آهن کشور هم ذکری به ميان نيامده است.
 .3-2برنامه توسعه حملونقل جادهای
طرحهای برنامه توسعه حملونقل جادهای در الیحه بودجه سال  1399درمجموع  270طرح شامل
موارد زیر است:
ـ احداث آزادراهها

 25طرح

ـ احداث بزرگراهها

 26طرح

ـ احداث باند دوم

 45طرح

ـ احداث راه اصلي

 60طرح

ـ بهسازی راههای اصلي  95طرح
ـ سایر

 19طرح

بهطوری که مالحظه ميشود در برنامه توسعه حملونقل جادهای معادل  35/2درصد طرحها به
بهسازی راههای اصلي و  22/2درصد آن به احداث راههای اصلي تعلق دارد .این امر از اهميت راههای
اصلي در حملونقل جادهای حكایت دارد و نشان ميدهد که داشتن حملونقل ایمن و سریع موکول به
سهم باالی راه اصلي در شبكه راههای کشور است .البته اهميت بزرگراهها و راههای اصلي چهارخطه
هم در حملونقل جادهای کمتر از راههای اصلي نيست و این اهميت هم از در دست احداث بودن
مجموع  71طرح بزرگراه و باند دوم (تبدیل راه اصلي به چهار خطه) در الیحه بودجه ،مشاهده ميشود.
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از  270طرح برنامه توسعه حملونقل جادهای 269 ،طرح آن از طرحهای در دست اجرا از
سالهای گذشته و یک طرح آن جدید است که عمليات اجرایي آن از سال  1399شروع ميشود.
از مجموع  270طرح این برنامه ،عمليات اجرایي  20طرح آن در طول سال  1399به پایان خواهد
رسيد و مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد.
اعتبار برنامه توسعه حملونقل جادهای در الیحه بودجه سال  1399معادل  64510ميليارد ریال
پيشبيني شده که معادل  62/35درصد اعتبار حملونقلي فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه
بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398معادل  38/5درصد رشد دارد .رشد
 38/5درصدی اعتبار سال  1399برنامه توسعه حملونقل جادهای درحالي است که رشد اعتبارات
تملکدارایيهای سرمایهای کشور در این الیحه معادل  5/2درصد و رشد اعتبارات تملکدارایيهای
سرمایهای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه معادل  39/4درصد پيشبيني شده است.
از آنجا که عمليات اجرایي طرحهای در دست اجرای این برنامه در سالهای بعد هم ادامه خواهد
داشت در الیحه بودجه اعتباری معادل  737034ميليارد ریال برای اتمام عمليات اجرایي طرحهای در
دست اجرای مذکور پيشبيني شده که با روند اعتبار موجود برای سالهای آینده ،پيشبيني ميشود با
فرض ثبات شرایط نزدیک به  12سال برای اتمام عمليات اجرایي طرحهای این برنامه ،زمان نياز باشد.
در برنامه توسعه حملونقل جادهای در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399اگرچه  95طرح
بهسازی راههای اصلي دیده ميشود ،ولي به امر نگهداری از راههای موجود در این الیحه چندان توجه نشده
و اگر هم اعتباری برای امر نگهداری (ایمنسازی ،تجهيز عالئم و تجهيزات ایمني ،اصالح نقاط حادثهخيز،
روکش آسفالت و  )...در برنامه توسعه حملونقل جادهای در سال  1399دیده شده مجموعاً معادل 9515
ميليارد ریال یا  14/7درصد اعتبار برنامه است که  8310ميليارد ریال یا  12/8درصد آن مربوط به
نگهداری ،اصالح نقاط حادثهخيز و روکش آسفالت حدود  34000کيلومتر راههای شریاني است و تنها
 1205ميليارد ریال یا  1/9درصد آن برای بقيه راههای تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازی در
نظر گرفته شده است .بهطوری مالحظه ميشود در الیحه تنظيمي کماکان امر احداث و گسترش شبكه
مورد تأکيد بوده و به نگهداری سرمایهگذاریهای انجام شده چندان توجهای نشده که این بيتوجهي موجب
ميشود تا بهدليل عدم نگهداری ،هزینه احداث جدیدی بر بودجه کشور تحميل شود.
در ارتباط با خسارات سيل بر محورهای مواصالتي کشور ،در برنامه توسعه حملونقل جادهای،
طرح و اعتباری پيشبيني نشده است و برنامه توسعه حملونقل جادهای در ترميم خسارت و تأمين
اعتبار برای جبران خسارات سيل فروردینماه  1398بر محورهای مواصالتي کشور سكوت کرده است.
با توجه به اینكه در برآوردها ،خسارت سيل به راهها و ابنيه فني را تا  30هزار ميليارد ریال پيشبيني
ميکنند که بيشتر این خسارت به راهها ازجمله راه اصلي  4خطه اهواز ـ اندیمشک و نيز بيش از
 1500ابنيه فني در سه استان خوزستان ،گلستان و لرستان وارد شده است انتظار این است که در
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الیحه پيشنهادی ،منابع الزم ،پيشبيني شود تا امر جبران خسارت تسریع شده و مشكالت تردد و
حملونقل در استانهای خسارتدیده کاهش یابد.
 .3-3برنامه توسعه حملونقل هوایي
اعتبار برنامه توسعه حملونقل هوایي در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399معادل 426
ميليارد ریال پيشبيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398از رشد  4/7درصدی
برخوردار است .در ارتباط با برنامه توسعه حملونقل هوایي شایان ذکر است که هزینه توسعه
حمل ونقل هوایي کشور از محل درآمد ـ هزینه سازمان هواپيمایي کشوری تأمين ميشود و اعتبار
پيشبيني شده در الیحه بودجه سال  1399بخش ناچيزی از منابع مورد نياز برنامه توسعه حملونقل
هوایي است.
این برنامه در الیحه بودجه سال  1399شامل  10طرح است که از اعتبارات ملي تأمين ميشود و
شامل طرحهایي ازجمله طرح تأمين تجهيزات و ماشينآالت ،تعمير و تجهيز فرودگاه بينالمللي شيراز،
توسعه فرودگاه رامسر ،خرید هواپيمای آزمایشي استاندارد پرواز ،مشارکت و تكميل فرودگاه بينالمللي
امام خميني (ره) و  ...است.
 .3-4برنامه توسعه حملونقل دریایي
اعتبار برنامه توسعه حملونقل دریایي در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399معادل 875
ميليارد ریال پيش بيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398از رشدی معادل 75
درصد برخوردار است .نظير برنامه توسعه حملونقل هوایي ،منابع مالي الزم برای تأمين هزینههای
توسعهای حملونقل دریایي از محل درآمد ـ هزینه سازمان بنادر و دریانوردی تأمين ميشود و اعتبار
پيشبيني شده در الیحه بودجه سال  1399جزء اندکي از مجموع منابع سازمان بنادر و دریانوردی در
سرمایهگذاری برای حملونقل دریایي است.
برنامه توسعه حملونقل دریایي در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399مشخصاً بر بنادر
صيادی و احداث ،بهسازی و ساماندهي این بنادر تمرکز دارد و شامل سه طرح احداث ،بهسازی و
ساماندهي بنادر صيادی است.
 .3-5برنامه راهبری و توسعه حملونقل
اعتبار برنامه راهبری و توسعه حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399معادل 186
ميليارد ریال پيشبيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  1398از رشدی معادل
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 48/8درصدی برخوردار است .طرحهای این برنامه که ماهيت جاری (هزینهای) دارند عبارتند از :تأمين
تجهيزات اداری ،تدوین ضوابط و مقررات زیرساختها و مطالعات طرحهای راهبردی و باالخره مطالعات
مقدماتي و مرحله اول است .با وجودی که هزینههای جاری دستگاههای اجرایي از محل بودجه جاری
(هزینهای) همان دستگاهها تأمين ميشود ،تأمين اعتبار این طرحها از محل اعتبارات عمراني نميتواند
موجه باشد .با وجود محدودیت منابع اعتباری و حجم باالی تعهدات در فصل حملونقل ،الزم است از
اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای در جای خود استفاده و از این نوع مصارف جلوگيری شود.
جدول  .1اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای برنامههای حملونقلي در الیحه بودجه سال 1399
(ميليون ریال)

عنوان برنامه

تعداد
طرح

مصوب سال 1398

الیحه سال
1399

درصد رشد

برنامه توسعه حملونقل ریلي

54

26585516

37،441،500

40/8

برنامه توسعه حملونقل جاد ای

270

46565667

64،510،497

38/5

برنامه توسعه حملونقل هوایي

10

407003

426،003

4/7

برنامهریزی ،راهبری و توسعه حملونقل

2

125000

186،000

48/8

برنامه توسعه حملونقل دریایي

3

500000

875000

75/0

339

74183186

103439000

39/4

جمع

 .4ردیفهای متفرقه
در الیحه بودجه سال  1399در جدول  20این الیحه تحت نام طرحهای مطالعاتي و اجرایي موضوع ردیف
شماره  550.000به تعداد  279طرح ليست شده که  247طرح آن از طرحهای مرتبط با بخش حملونقل
یعني راه ،راه آهن ،بنادر و فرودگاههاست .جالب آنكه برای کل  279طرح مذکور که با نامهای مطالعه و اجرا،
مطالعه ،ایجاد ،کمک به تكميل ،احداث ،بهسازی و  ...در جدول آورده شده درمجموع  550ميليارد ریال اعتبار
از ردیف  550000با عنوان اعتبار ردیفهای موردی (موقت) در نظر گرفته شده است.
طرحهای پيشبيني شده در جدول  20را ميتوان طرحهایي دانست که دولت تنها وعده اجرای
آن را داده است .وقتي برای اتمام عمليات اجرایي طرحهای در دست اجرا که از پيشرفت فيزیكي با
درصدهای متفاوت برخوردار هستند نميتوان منابع مالي تأمين کرد نميتوان انتظار داشت که با 550
ميليارد ریال اعتبار بتوان قدمي در اجرای  279طرح جدول مذکور در سال  1399برداشت.
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 .5تبصرهها
از مجموع  21تبصره الیحه بودجه سال  1399در چهار تبصره مواردی مرتبط با حملونقل آورده شده
که این موارد از نظر ميگذرد.
 .5-1تبصره «»4
بندهای «الف» و «هـ» این تبصره به حملونقل پرداخته است .در بند «ب» به بانکهای عامل اجازه داده
شده تا در سال  1399از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهيالت ارزی ـ ریالي به سرمایهگذاران
بخش خصوصي ،تعاوني و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نيز انواع مختلف
حملونقل درون و برونشهری و حملونقل دریایي  ...اقدام کند .در این ارتباط پيشنهاد ميشود اوالً
سقف تسهيالت ثانياً سهم حملونقل برونشهری و دستگاههای مجری از آن مشخص شود .در غير
اینصورت نميتوان انتظار داشت سهمي از تسهيالت تبصره مذکور به حملونقل برونشهری برسد .ضمن
اینكه این بند بهجای تكليف از «اجازه داده ميشود» استفاده کرده است.
در بند «هـ» به دولت اجازه داده شده تا مبلغ سه ميليارد و چهارصدوبيستوپنج ميليون یورو از منابع
سال  1399صندوق توسعه ملي بهصورت تسهيالت ارزی  ...را به مصرف برساند که سهم حملونقل
برونشهری (ترانزیت) معادل  140ميليون یورو تعيين شده است .الزم است سهم حملونقل ریلي و جادهای از
این مبلغ مشخص شود تا با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در سال  1399به مصرف برسد.
 .5-2تبصره «»10
در این تبصره شرکتهای بيمهای مكلف شدهاند تا مبلغ سه هزار ميليارد ریال از محل اصل حق بيمه
شخص ثالث دریافتي را  ....بهصورت هفتگي به درآمد عمومي ردیف  160111جدول شماره  ،5نزد
خزانه داری کل کشور واریز نمایند .مبلغ حاصله در اختيار سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور،
نيروی انتظامي و سازمان اورژانس کشور قرار ميگيرد .در جدول  7-2الیحه سهم هر یک از
دستگاههای فوق بهترتيب نيروی انتظامي  63درصد ،سازمان راهداری  27درصد و اورژانس  10درصد
تعيين شده است .از آنجا که هدف اصلي این تبصره کاهش تصادف تعيين شده با توجه به نقش
سازمان راهداری و حملونقل جادهای در کاهش تصادف پيشنهاد ميشود این سهم بهترتيب به 50
درصد سازمان راهداری 40 ،درصد نيروی انتظامي و  10درصد اورژانس تغيير کند و سازمان راهداری
موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه باشد.
 .5-3تبصره «»14
در بند «الف» تبصره « »14آمده که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها  ...تمامي دریافتيهای مندرج
در جدول ذیل  ...پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه مطابق جدول ذیل هزینه شود .در ردیف 30
جدول مذکور با عنوان پرداختيها (مصارف) معادل  102ميليارد ریال اعتبار ،پيشبيني شده تا صرف توليد
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و اشتغال (بند «الف» تبصره « ،)»18حملونقل ریلي ،مسكن و نهادهای کشاورزی شود .پيشنهاد ميشود
سهم هر یک از موارد فوق ازجمله حملونقل ریلي از  102ميليارد ریال فوق مشخص شود تا راهآهن بتواند
برای هزینه کردن آن در طول سال  1399برنامه الزم را تهيه کند.
 .5-4تبصره «»19
در پيوست شماره  1الیحه ،قسمت دوم با عنوان "طرح و پروژههای مشارکت عمومي  -خصوصي موضوع
تبصره  "19تعداد  17طرح در بخش حملونقل آورده شده که  4طرح آن مربوط به حمل ونقل ریلي2 ،
طرح مربوط به فرودگاه و  11طرح مربوط به راه است که شامل مشارکت در احداث آزادراهها ،احداث پل و
بهسازی کریدور بزرگراهي غرب کشور است .جمع اعتبارات این طرحها معادل  1253ميليارد ریال برآورد شده
است .از آنجا که بخش خصوصي به مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایي تمایلي نشان نميدهد
بعيد به نظر ميرسد که پيشرفتي در عمليات اجرایي طرحهای مذکور در سال  1399را شاهد باشيم.
 .6بررسي بودجه شركتهای دولتي بخش حملونقل
اگرچه بودجه شرکتهای دولتي هرساله به همراه بودجه عمومي به قوه مقننه تقدیم ميشود ،اما این کار در
عمل بيشتر جنبه اطالعي دارد و نمایندگان معموالً بخش مهمي از بودجه شرکتها را بررسي نميکنند .زیرا
این موضوع عالوه بر آنكه زمان زیادی را به خود اختصاص ميدهد ،الزمه آن ارائه گزارشهایي از عملكرد
شرکتها در سالهای گذشته است که عمالً این کار نيز در فرصت زماني محدود بررسي بودجه صورت
نميگيرد ،بنابراین غالباً آنچه در الیحه درج ميشود ،به تصویب نمایندگان مجلس ميرسد.
سهم عمدهای از مصارف بودجه شرکتهای دولتي ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،از منابع
داخلي آنها تأمين ميشود که با پيشنهاد هيئتهای مدیره در مجامع عمومي یا شوراهایعالي مربوط تصویب
ميشود و برای درج در الیحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ميشود.
البته رویكرد مطلوب این است که فرایند بودجه شرکتها به همان صورتي که بيان شد ،به مجلس
ارائه شود ،اما در بيشتر شرکت ها عمالً این سازمان برنامه و بودجه است که بودجه را تنظيم و در الیحه
بودجه درج ميکند .این رویه مشكل بودجهریزی شرکتها را دو چندان ساخته است .درواقع معلوم
نيست دقيقاً نقش مجامع عمومي شرکت های دولتي ،نقش سازمان برنامه و بودجه و نقش قانونگذار در
رسيدگي به بودجه شرکتهای دولتي و بانکها چيست.
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جدول  .2درآمدها ،هزینهها و سود ویژه شركتهای حملونقلي پیشبیني شده
در الیحه بودجه سال  1399و قانون بودجه سال 1398
ردیف

الیحه بودجه سال 1399

شماره

نام شركت

طبقهبندی

درآمد

هزینه

50درصد سود درصد

50درصد سود ویژه در قانون

1
2

280520

3

281000

شرکت هواپيمایي جمهوری اسالمي
ایران

   

4

295460

شرکت شهر فرودگاهي امام خميني
(ره)

1398

ویژه

     

301500

(ميليون ریال)

 

سازمان بنادر و دریانوردی
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران        

رشد
سود

 



0

 

 

 

5

*28220

شرکت مادرتخصصي آزمایشگاه فني و مكانيک
خاک

   

 

 



6

*282300

شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه
زیربناهای حملونقل کشور

   



0

0

7

*282400

سازمان راهداری و حملونقل جادهای    

زیانده 

زیانده

8

280500

زیانده 

زیانده

9

295760

شرکت سهامي راهآهن جمهوری اسالمي
   
ایران
 

صندوق توسعه حمل و نقل

زیانده 

زیانده

جمع



   







همان طور که در جدول باال مالحظه ميشود ،در الیحه بودجه سال  1399مقدار  50درصـد سـود
ویژه سازمان بنادر و دریانوردی رقم 210ميليارد ریال پيشبيني شده است که نسبت به قـانون بودجـه
سال  1398تغييری نداشته است .همچنين شرکت مادرتخصصي آزمایشگاه فني و مكانيـک خـاک نيـز
در الیحه بودجه سال  1399بالغ بر  20ميليارد ریال  50درصد سود ویژه داشته است که همانند سـال
گذشته تغييری نخواهد داشت.
 50درصد سود ویژه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایي ایران در الیحه بودجه سـال 1399بـا رقـم
 2،000ميليارد ریال نسبت به قانون بودجه  1398رشد  162درصدی داشته است .شـایان ذکـر اسـت
مبلغ  356ميليارد ریال صرف طرحهای تملکدارایي سـرمایه ای ایـن شـرکت از سـهم منـابع عمـومي
دولت خواهد شد که نسبت به سال قبل  4درصد افزایش یافته است.
شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور هيچ رشدی در سود شرکت
نداشته است و نسبت به سال گذشته تغييری نكرده است .همچنين پيشبيني ميشود بالغ بر 68.519
ميليارد ریال صرف طرحهای تملکدارایي سرمایهای این شرکت از سهم منابع عمومي دولت خواهد
شد که نسبت به سال قبل  33درصد افزایش یافته است .همچنين شرکت هواپيمایي جمهوری اسالمي
ایران نيز در الیحه بودجه سال  1399همانند سال گذشته هيچ سود ویژهای ندارد و بدون سود و
سربهسر خواهد بود.
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اما از ميان شرکتهای دولتي و مؤسسات وابسته به دولت در بخش حملونقل ،شرکت راهآهن
جمهوری اسالمي ایران ،سازمان راهداری و حملونقل جادهای و صندوق توسعه حمل و نقل زیانده
پيشبيني شدهاند .با توجه به اینكه حملونقل ریلي در اسناد باالدستي مورد توجه و دارای اولویت قلمداد
شده است ،تقویت این زیربخش ضروری بهنظر ميرسد .شایان ذکر است درخصوص شرکت راهآهن
جمهوری اسالمي ایران در الیحه بودجه سال  1399بالغ بر 14،204ميليارد ریال سهم طرحهای
تملکدارایي سرمایهای و 15،000ميليارد ریال از سهم منابع داخلي طرحهای تملکدارایي سرمایهای صرف
شده است که درمجموع نسبت به مورد مشابه در سال گذشته  9درصد افزایش داشته است.
 . 7بررسي عملكرد اعتبارات بخش حمل ونقل در سال 1397
برنامه «توسعه حملونقل هوایي» ذیل ردیف تملکدارایي سـرمایهای در سـال  1397مبلـغ 134،000
ميليون ریال اعتبار مصوب داشته است که از این مقدار رقم  6،514ميليون ریـال تخصـيص داده شـده
است که این رقم حدود  5درصد اعتبارات مصوب است .همچنين ردیـف برنامـه مـذکور ذیـل سـازمان
هواپيمایي کشوری از محل اعتبارات اختصاصي ،متفرقه و خارج از بودجـه عمـومي دارای رقـم مصـوب
 553،072ميليون ریال و عملكرد  544،845ميليون ریال است که حدود  99درصـد آن محقـق شـده
است .شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) نيـز از همـين محـل دارای  5،993،902ميليـون ریـال
اعتبار مصوب و  413،766ميليون ریال عملكرد است که حدود  7درصد برآورد ميشود.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران نيـز از محـل برنامـه «سـاخت و توسـعه زیرسـاختهـای
فرودگاهي» از محل اعتبارات اختصاصي ،متفرقـه و خـارج از بودجـه عمـومي جمعـاً رقـم 8،574،572
ميليون ریال مصوب و عملكرد داشته است (عملكرد  100درصد) که از این مقدار  4،782،000ميليـون
ریال مربوط به اعتبارات هزینهای و  3،792،572ميليون ریال مربوط به اعتبارات تملکدارایي است.
عملكرد اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای برنامه «توسعه حملونقل ریلـي» در قـانون بودجـه سـال
1397رقم  22،749،605ميليون ریال اعتبار مصوب داشته است که مبلغ  27،556،772ميليون ریال اعتبـار
به آن تخصيص داده شده است که ميزان تحقق عملكرد آن  121درصـد اسـت .در برنامـه مـذکور ،از محـل
اعتبارات اختصاصي ،متفرقه و خارج از بودجه عمـومي از  10،000،000ميليـون ریـال اعتبـار تملـکدارایـي
مصوب ،مبلغ  2،022،740ميليون ریال و حدود  20درصد بودجه مصوب محقق شده است.
عملكرد اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای مصوب قانون بودجـه سـال  1397در ردیـف برنامـه
«توسعه حملونقل دریایي»  300،000ميليون ریـال اسـت کـه  296،500ميليـون ریـال ،معـادل 99
درصد اعتبار مصوب محقق شده است .همچنين در بررسي عملكـرد اعتبـارات مصـوب بخـش از محـل
اختصاصي ،متفرقه و خارج از بودجه عمـومي سـال  ،1397برنامـه « تكميـل ،تجهيـز و توسـعه بنـادر
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بازرگــاني» ذیــل ســازمان بنــادر و دریــانوردی درمجمــوع اعتبــارات هزینــهای و تملــکدارایــي رقــم
 28،212،933ميليون ریال پيشبيني شد کـه مبلـغ  26،947،075ميليـون ریـال ،معـادل  96درصـد
بودجه مصوب محقق شده است.
عملكرد اعتبارات هزینهای و تملکدارایيهـای سـرمایهای مصـوب قـانون بودجـه سـال  1397در
ردیف برنامه «توسعه حمل ونقل جادهای» بهترتيب  2،872،931ميليون ریال و  32،303،637است که
عملكرد آن  2،265،485ميليون ریال مربوط به اعتبارات هزینهای و  46،713،959مربوط به اعتبـارات
تملکدارایي است و درمجموع  139درصد تحقق عملكرد داشته است .شایان ذکر است عملكـرد ردیـف
برنامهای مذکور ذیل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از محل اعتبارات بخش از محل اختصاصـي،
متفرقه و خارج از بودجه عمومي قانون بودجه سال  1397بالغ بر  12،266،000ميليون ریال است کـه
 100درصد تحقق عملكرد داشته است.
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جدول  .3عملكرد اعتبارات بخش حملونقل از محل اختصاصي ،متفرقه و خارج از بودجه عمومي سال 1397

ردیف

سال 1397
عنوان دستگاه

اعتبارات هزینهای

عنوان برنامه

مصوب



 1سازمان هواپيمایي کشوری

توسعه حملونقل هوایي 

 2شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران

ساخت و توسعه
زیرساختهای فرودگاهي 

 3شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

توسعه حملونقل هوایي 

 4سازمان راهداری و حملونقل جادهای

توسعه حملونقل جادهای 



مصوب

 

 

مصوب

 

عملكرد

 

     

 5سازمان بنادر و دریانوردی

تكميل ،تجهيز و توسعه
بنادر بازرگاني 

 6شرکت راهآهن جمهوری اسالمي ایران

توسعه حملونقل ریلي 

مجموع 

عملكرد

اعتبارات تملکدارایي
عملكرد

جمع







درصد تحقق

 













        

     



   







        

مأخذ :گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در سال .1397
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جدول  .4عملكرد اعتبارات هزینهای و تملکدارایيهای سرمایهای سال  1397در بخش حملونقل
سال 1397

ردیف

عنوان برنامه

اعتبارات هزینهای

جمع

اعتبارات تملکدارایي

درصد تحقق

1

توسعه حملونقل هوایي

مصوب


عملكرد


مصوب


عملكرد


مصوب


عملكرد




2

توسعه حملونقل جادهای















3

توسعه حملونقل دریایي















4

توسعه حملونقل ریلي
مجموع

مأخذ :همان.
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نتیجه گیری
ـ اعتبار تملکدارایيهای سرمایهای کشور در سال  1399از رشد معادل  5/2درصدی برخوردار است که با
توجه با تورم باال ،این افزایش اعتبار نميتواند پاسخگوی انتظارات با توجه به حجم تعهدات دولت باشد.
ـ اگرچه رشد اعتبارات تملکدارایيهای سرمایهای فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه
سال  1399از رشد  39/2درصدی برخوردار است ،ولي حجم عمليات اجرایي طرحهای فصل حملونقل
به گونهای است که با فرض ثبات شرایط ،عمليات اجرایي این طرحها به بيش از  15سال زمان نياز
خواهد داشت.
ـ اعتبار برنامه توسعه حملونقل ریلي در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399معادل 40/8
درصد رشد داشته ،ولي با توجه به روند تأمين منابع ،اتمام عمليات اجرایي طرحهای این برنامه به بيش
از  21سال زمان نياز دارد.
ـ در برنامه توسعه حملونقل ریلي معادل  27/3درصد اعتبار این برنامه به امر بهسازی اختصاص یافته که با
توجه به طول عمر و نياز به بهسازی و بازسازی خطوط آهن و وسایل ناقله این اعتبار ناچيز است ضمن
اینكه در این برنامه برای جبران خسارت سيل فروردینماه  ،1398اعتباری پيشبيني نشده است.
ـ اعتبار برنامه حملونقل جادهای در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال  1399معادل  38/5درصد
رشد داشته که با توجه به روند تأمين منابع ،اتمام عمليات اجرایي طرحهای این برنامه به  12سال
زمان نياز دارد.
ـ اگرچه در برنامه توسعه حملونقل جادهای به تعداد  25طرح برای بهسازی راههای اصلي دیده شده ،ولي
اعتبار طرحهای نگهداری این برنامه معادل  14/7درصد اعتبار برنامه است که با توجه به ابعاد نگهداری
(ایمنسازی اصالح نقاط حادثهخيز ،روکش آسفالت و  )...بسيار ناچيز است .ضمن اینكه در برنامه برای
جبران خسارات سيل فروردینماه  1398بر محورهای مواصالتي ،اعتباری پيشبيني نشده است.
ـ اعتبار سه برنامه دیگر فصل حملونقل شامل برنامههای توسعه حملونقل هوایي ،دریایي و راهبری
توسعه حملونقل درمجموع  1/4درصد اعتبار فصل حملونقل در پيوست شماره  1الیحه بودجه سال
 1399است .در این رابطه شایان ذکر است که اعتبارات توسعه برنامههای توسعه حملونقل هوایي و
دریایي از محل درآمد ـ هزینه در سازمان هواپيمایي کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی تأمين
ميشود و اعتبار پيشبيني شده برای دو برنامه مذکور در پيوست شماره  1جز اندکي از منابع
سرمایهگذاری در دو برنامه مذکور است.
ـ با وجود تعهدات سنگين در فصل حملونقل در جدول  20الیحه بودجه سال  1399درمجموع 279
طرح که  247طرح آن حملونقلي است با اعتباری معادل  550ميليارد ریال پيشبيني شده که این
طرحها را ميتوان وعدههای بدون پشتوانه مالي دانست که بر حجم تعهدات دولت اضافه ميکند.
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پیشنهادها
در ارتباط با الیحه ازجمله به موارد زیر ميتوان بهعنوان پيشنهاد اصالحي ،اشاره کرد:
ـ نگاه واقعي و واقعنگری در برآورد درآمد و هزینهها و تنظيم الیحه براساس واقعيتهای موجود،
ـ تأکيد بيشتر بر امر نگهداری از تأسيسات زیربنایي حملونقل و حفظ وضعيت موجود از طریق
افزایش اعتبارات نگهداری در الیحه،
ـ پيشبيني اعتبار برای جبران خسارت از سيل فروردینماه  1398بر محورهای مواصالتي کشور،
ـ اولویت دادن به اعتبار طرحهای با پيشرفت فيزیكي بيش از  80درصد در توزیع اعتبارات
برنامههای توسعه حملونقل ریلي و جادهای،
ـ عدم پذیرش طرح جدید با توجه به حجم سنگين در بخش حملونقل،
ـ مدیریت منابع مالي بخش و جلوگيری از وجود نابرابری در توزیع منابع بين زیربخشهای
حملونقل،
ـ حذف جدول  20در الیحه بودجه سال  1399و جلوگيری از بهوجود آمدن انتظارات در قبال
وعدههای بدون پشتوانه مالي.
منابع و مآخذ
 .1الیحه بودجه سال 1399و پيوستهای آن.
 .2قانون بودجه سال  1398کل کشور.
 .3گزارش عملك رد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در سال .1397

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16800 :

عنوان گزارش :بررسي الیحه بودجه سال  1399کل کشور  .19بخش حملونقل

نام دفتر :مطالعات زیربنایي (گروه حملونقل)
تهیه و تدوینكنندگان :ذبيحاله طلوعي ،خسرو خسروی ،علي اعظمي
ناظران علمي :حسين افشين ،محمدتقي فياضي
ویراستار تخصصي :ــــ
ویراستار ادبي :ــــ

واژههای كلیدی:
ـ حملونقل

تاریخ انتشار1398/10/4 :

