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 كل كشور 1399بررسي الیحه بودجه سال 

 ونقلبخش حمل. 19

 

 

 

 

 

 

 

 چكیده

ه سال الیحه بودج 1ونقل در پيوست شماره ای فصل حملهای سرمایهدارایيتملکـ رشد اعتبارات 

ذکور مدرصد است. اعتبار  4/39معادل  1398نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال  1399

 د شد.هزینه خواه 1399ای در دست اجرای فصل در سال هاجرایي طرح عملياتعموماً در ادامه 

ت طرح اس 339مجموع در 1399الیحه بودجه سال  1ونقل در پيوست شماره های فصل حملـ طرح

 های گذشته است.های در دست اجرا از سالکه یک طرح آن جدید و بقيه از طرح

ه طرح در ، عمليات اجرایي سیحهال 1بيني شده در پيوست شماره با هزینه کردن اعتبارات پيشـ 

به  1399 ای در طول سالونقل جادهطرح در برنامه توسعه حمل 20ونقل ریلي و برنامه توسعه حمل

 برداری خواهد رسيد.پایان و به بهره

صدی در 8/40از رشد  1399ونقل ریلي در پيوست مذکور در سال ـ اعتبار برنامه توسعه حمل

 طرح این برنامه، هزینه خواهد شد. 54در  1399سال برخوردار است که در طول 

به امر بهسازی  درصد آن 3/27ونقل ریلي در پيوست مذکور تنها ـ از مجموع اعتبار برنامه توسعه حمل

اقله، ایل نبازسازی خطوط و وس اختصاص یافته که با توجه به فرسودگي خطوط و نياز به بهسازی و

عتباری برای ، در این برنامه ا1398رای جبران خسارات سيل سال اعتبار ناچيزی است. ضمن اینكه ب

 بيني نشده است.پيش 1399سال 

 5/38ل از رشدی معاد 1399ای در پيوست مذکور در سال ونقل جادهـ اعتبار برنامه توسعه حمل

 ین برنامهطرح در دست اجرای ا 270در عمليات اجرایي  1399درصد برخوردار است که در طول سال 

 هزینه خواهد شد.

تنها  1399ل ه بودجه ساحالی 1ای در پيوست شماره ونقل جادهملتوسعه حبرنامه ـ از مجموع اعتبار 

، خيزحادثه ط، اصالح نقاایمنيعالئم و تجهيزات  تجهيزسازی، درصد آن به امر نگهداری )ایمن 7/14

نگهداری، اصالح  درصد آن مربوط به 8/12روکش آسفالت و ...( اختصاص یافته که از این اعتبار معادل 

به بقيه  درصد آن 9/1و تنها  ه شریانيکيلومتر را 34000روکش آسفالت حدود  و خيزحادثه نقاط

 های تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است.راه

ونقل دریایي و سعه حمل، برنامه توهوایيونقل برنامه توسعه حملدیگر بخش یعني  برنامه اعتبار سهـ 

مجموع در 1399الیحه بودجه سال  1ونقل در پيوست شماره توسعه حمل و راهبریریزی، برنامه برنامه
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دهد. در این ارتباط شایان ذکر است که نقل را تشكيل ميوفصل حمل ونقليحملهای درصد برنامه 4/1

ونقل دریایي از محل درآمد ـ و توسعه حملونقل هوایي توسعه حملبرنامه منابع مالي الزم برای دو 

بيني شده در د. اعتبار پيششوهزینه سازمان هواپيمایي کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی تأمين مي

برنامه مذکور را  وای دهای توسعهاز منابع الزم برای طرح اندکبسيار  ء، جزالیحه 1پيوست شماره 

 د. ندهتشكيل مي

های این رحونقل ماهيت جاری دارد و تأمين اعتبار برای طراهبری و توسعه حملهای برنامه طرحـ 

 ای موجه نيست.های سرمایهدارایيتملکبرنامه از محل اعتبارات 

 20دول جالیحه بودجه، در  1ونقل در پيوست شماره طرح در دست اجرای فصل حمل 339بر ـ عالوه

 550عادل ونقلي است با اعتباری مطرح آن حمل 247ه طرح ک 279تعداد ،  1399الیحه بودجه سال 

بيني این يشپها از پشتوانه مالي برخوردار نيست و بيني شده که اجرای این طرحميليارد ریال پيش

 برد.انتظارات را باال مي است که فقط ایتنها وعده ،تعداد طرح با اعتبار اندک

 

 مقدمه

ه ه، برنامد و این الیحشوانه ارائه مييالقالب الیحه بودجه س سال دولت درمجموع مخارج و درآمد یک

عني . در این الیحه بودجه کل کشور یشودميمدت محسوب ساله دولت در قالب برنامه ميانیک

های دولتي و مجموع مخارج دولت تحت نام مصارف عمومي بودجه دولت و نيز مصارف شرکت

ای های سرمایهدارایيتملکاعتبارات شود. در این گزارش يمؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آورده م

بيني نقلي پيشوهای حملن بودجه شرکتو همچني های این فصلونقل و اعتبارات برنامهفصل حمل

 د.شوبررسي مي 1399بودجه سال شده در الیحه 

 

 نقلونگاهي به اسناد باالدستي در بخش حمل .1

، کشور ه در قوانين مهمطوری کدستي همواره مورد توجه بوده، بهنقل در اسناد باالوبخش حمل

 های آن صادر شده است. نقل و زیربخشوخصوص حملاحكامي در

 

 (1379 ارسالي رهبری، معظم مقام ابالغي)نقل وحمل بخش در نظام كلي های. سیاست1-1

 تنظيم و نقلوحمل جامع نظام ایجاد»نقل به وحمل بخش در کشور کلي هایسياست« 1»در بند 

ها به این سياست« 2»، در بند «ریلي نقلوحمل به دادن اولویت با آن هایبخشزیر از یک هر سهم

 و مدیریت و نقلوحمل هایروش بهبود و پيشرفت طریق از عالي سطح به رسيدن تا وریبهره افزایش»
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به « 4»، در بند «نقلوحمل شبكه حاصال و توسعه»به « 3»، در بند «اطالعات و انساني منابع

 گسترش و مردم مشارکت جلب و خارجي و داخلي هایسرمایه جذب زمينه کردن فراهم یهاسياست»

 بازار از تربيش سهم به دستيابي»به « 5»و در بند « بخش این هایفعاليت همه در بيمه پوشش

 اشاره شده است.« الملليبين نقلوحمل

 دهد که اهداف فوق محقق شده باشد.ونقل نشان نميلبررسي عملكرد بخش حم

 

 . قانون برنامه ششم توسعه1-2

( 58ا )( ت51نقل و مسكن اختصاص دارد که مواد )ودر قانون برنامه ششم توسعه فصل یازدهم به حمل

اده م« الف»ترین این احكام بند نقل و حمایت از توسعه این بخش پرداخته است. مهموبه بخش حمل

نقل ریلي است ودرصدی سهم دولت از عواید نفتي به حمل یک( قانون است که ناظر بر اختصاص 57)

 اجرای برنامه انجام نشده است. هایکه البته در سال

 

 ونقلای فصل حملو هزینه ایی سرمایههادارایيتملک. اعتبارات 2

دجه سال الیحه بو 1پيوست شماره در  ونقلای فصل حملو هزینه ایهای سرمایهدارایيتملکاعتبار 

رصد آن د 3/95است که )شامل درآمدهای اختصاصي( ميليارد ریال  118181مجموع معادل در 1399

دهند. مقایسه ای تشكيل ميدرصد آن را اعتبارات هزینه 7/4ای و های سرمایهدارایيرا اعتبارات تملک

ت قانون با اعتبارا 1399ونقل در سال ی فصل حملاای و هزینههای سرمایهدارایيتملکاعتبارات 

بارات سال نسبت به اعت 1399بيني شده سال از آن دارد که اعتبارات پيشحكایت  1398بودجه سال 

در جاری را ماه سالدرصدی آبان 5/35چه تورم درصد برخوردار است. چنان 34از رشدی معادل  1398

رات شود اعتباسال آینده افزایش پيدا نكند مالحظه مي که این تورم درو در صورتي نظر بگيریم

واجه نيست منه تنها با افزایشي  1399ونقل در سال ای فصل حملای و هزینههای سرمایهدارایيتملک

 بلكه این اعتبارات با کاهش هم مواجه خواهد بود.،

 

 ونقلای فصل حملهای سرمایهدارایيتملکاعتبارات . 2-1

 1399الیحه بودجه سال  6ونقل در جدول شماره ای فصل حملهای سرمایهدارایيملکتاعتبارات 

و اعتبارات متفرقه(  1بيني شده )شامل اعتبارات در پيوست شماره ميليارد ریال پيش 112.674معادل 

درصد اعتبارات امور اقتصادی در جدول مذکور است و نسبت به اعتبار  8/44که این اعتبارات معادل 

انه باال و يسال تورم وجوددرصد برخوردار است. با  3/35از رشدی معادل  1398انون بودجه سال ق

ماندگي این بخش و تواند جوابگوی عقبناپایداری منابع عمومي تخصيص اعتبارات این بخش نمي
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 .تمام عمراني باشدهای نيمهطرح

ونقل بيشترین ارد که فصل حملبررسي اعتبارات دیگر فصول در امور اقتصادی حكایت از آن د 

ترتيب فصل به ه خود اختصاص داده و پس از آنرا ب 1399اعتبار امور اقتصادی در الیحه بودجه سال 

درصد در  6/9درصد و فصل کشاورزی با  9/12درصد، فصل ارتباطات فناوری اطالعات با  5/20آب با 

 مراتب بعدی قرار دارند.

 

 ونقل حملای فصل . اعتبارات هزینه2-2

ميليارد  5507ونقل معادل ای فصل حملاعتبارات هزینه 1399الیحه بودجه سال  6جدول شماره در 

وب بار مصبيني شده که این اعتبارات نسبت به اعتعمومي و اختصاصي( پيشریال )شامل اعتبارات 

ای ارات هزینهاعتبدرصد  80درصدی برخوردار است. از آنجا که تا  13از رشد  1398قانون بودجه سال 

وق و درصدی حق 15کند با وعده افزایش معموالً به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص پيدا مي

ی مذکور درصد 13توان انتظار داشت رشد نمي 1399دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 

حقق م را 1399درصدی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در سال  15بتواند وعده افزایش 

 ن بتوان،ردن آای هم نياز به اعتبار کافي دارند تا با هزینه کسازد. ضمن اینكه سایر فصول هزینه

 و به افزایش کيفيت خدمت آنها کمک کرد. جبران کردکاهش سطح خدمت کارکنان را 

 

 1ونقل در پیوست شماره ای فصل حملهای سرمایهدارایيتملک. اعتبار 3

 1399 الیحه بودجه سال 1ونقل در پيوست شماره حملفصل ای های سرمایهدارایيتملکاعتبارات 

ز ا 1398 بيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سالميليارد ریال پيش 104439معادل 

ست در دهای درصدی برخوردار است. اعتبار مذکور عموماً در ادامه عمليات اجرایي طرح 4/39رشد 

های در دست اجرای هزینه خواهد شد. از آنجا که عمليات اجرایي طرح 1399در سال اجرای فصل 

های رحایي طهای آینده نيز ادامه خواهد داشت اعتبار الزم برای اتمام عمليات اجرمذکور در سال

تعهدات  باالیبيني شده که این حجم ميليارد ریال پيش 1.578.357های بعد معادل مذکور در سال

ته دامه داشهای بعد احكایت از آن دارد چنانچه همين روند تأمين اعتبار برای سال ،های بعدالبرای س

شكالت ها و بروز مافزایش هزینهدر صورت عدمهای در دست اجرا باشد اتمام عمليات اجرایي این طرح

 سال زمان نياز دارد. 15بيش از دیگر به 

 های زیر است:شامل برنامه 1399جه سال الیحه بود 1ونقل در پيوست شماره فصل حمل

 ـ ارائه خدمات هواشناسي، 

 ونقل ریلي،ـ توسعه حمل 
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 ای،ونقل جادهـ توسعه حمل 

 ونقل هوایي،ـ توسعه حمل 

 ،ونقل دریایيـ توسعه حمل 

 .نقلوریزی، راهبری و توسعه حملبرنامهـ 

ونقلي محسوب های حملبرنامه ،گر آنبرنامه دی 5به استثنای برنامه ارائه خدمات هواشناسي،  

ونقلي فصل حمل هایکردن برنامه ارائه خدمات هواشناسي، اعتبارات برنامه ند. با مستثناشومي

هد بود که ميليارد ریال خوا 103.439معادل  1399الیحه بودجه سال  1ونقل در پيوست شماره حمل

ت. این درصد برخوردار اس 4/39معادل  از رشدی 1398نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 

 1399ونقل در سال طرح در دست اجرای فصل حمل 339اعتبارات صرف ادامه عمليات اجرایي معادل 

 1399سال  ونقلي این فصل در الیحه بودجهبرنامه حمل 5خواهد شد. شایان ذکر است از اعتبارات 

ونقل ریلي و توسعه برنامه توسعه حملدرصد آن به دو  6/98ميليارد ریال یا  101.951معادل 

 ختصاص دارد.ادرصد آن به سه برنامه دیگر این فصل  4/1ای تعلق دارد و مابقي یعني ونقل جادهحمل

 

 ونقل ریلي. برنامه توسعه حمل3-1

ه بودجه الیح 1 طرح است و اعتبارات آن در پيوست شماره 54ونقل ریلي شامل برنامه توسعه حمل

 هایامهدرصد اعتبار برن 2/36بيني شده که معادل ميليارد ریال پيش 37.441ادل مع 1399سال 

عادل از رشدی م 1398ونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ونقلي فصل حملحمل

 درصد برخوردار است. 8/40

ست و طرح های گذشته اهای در دست اجرای سالونقل ریلي از طرحطرح برنامه توسعه حمل 54 

اجرایي سه  طرح مذکور، عمليات 54. از مجموع نشده استدیده  1399جدید در این برنامه برای سال 

ـ  آهن مراغهاحداث راه»، «سنگان ـ هراتحيدریه ـ آهن تربتـ مشهد و راهآهن بافق احداث راه»طرح 

برداری خواهد رسيد. از هرهپایان و به ب 1399در طول سال  «آهن خواف ـ هراتاحداث راه»و  «اروميه

اتمام  زم برایبار الهای بعد هم ادامه خواهد یافت اعتهای این برنامه در سالآنجا که عمليات اجرایي طرح

مام د اعتباری، اتبيني شده که با ادامه روند موجوميليارد ریال پيش 818.962عمليات اجرایي آن معادل 

 .سال زمان نياز خواهد داشت 21به حدود شرایط  با فرض ثباتها عمليات اجرایي این طرح

الیحه بودجه سال  1ونقل ریلي در پيوست شماره طرح در دست اجرای برنامه توسعه حمل 54از  

طرح آن  4طرح مطالعه و احداث(،  5طرح احداث و  37)شامل  حداثيطرح آن ا 42به تعداد  1399

کمک فني و اعتباری، مطالعه و اجرای  ،ی ظرفيتيهاهای رفع گلوگاهطرح آن شامل طرح 6بهسازی و 

های مسافری و خدماتي( و ... های حياتي، افزایش ظرفيت حمل مسافر )خرید واگنسازی شریانمقاوم

ميليارد ریال یا  10220معادل  1399طرح بهسازی این برنامه در الیحه بودجه سال  4است. اعتبار 
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که با توجه به فرسودگي خطوط  هنظر گرفته شدبرنامه در  این هبيني شددرصد اعتبارات پيش 3/27

برداری اعتبار ناچيزی است. زیرا در در دست بهره یهاواگنو  هاسازی لكوموتيوو بازتعمير موجود و نيز 

ای گونهبه دبایونقل ریلي در اولویت قرار دارد و توزیع اعتبارات شرایط موجود سرپا نگاه داشتن حمل

 ونقل ریلي پيش نياید.ای در حملتا وقفهشود بهسازی و نگهداری اهميت بيشتری داده باشد که به 

جبران  برای حيطر ،و خسارت وارد بر محورهای مواصالتي 1398 ماهسيل در فروردینبا وجود 

 1398سال  در این برنامه دیده نشده است. سؤال این است آیا در طول 1399خسارت مذکور در سال 

 ز وقوعجاری، ترميم شده و اقدامات اساسي برای جلوگيری ادر قالب اعتبارات سالخسارت سيل 

م به هخسارت سيل خسارت در مواقع بحراني، انجام شده یا همچنان که سيل فراموش شده جبران 

 1399سال  ونقل ریلي در الیحه بودجهفراموشي سپرده شده است. در ارتباط با برنامه توسعه حمل

ه تنها ها نبودت که در این برنامه شرایط خاص کشور چندان مبنای تأمين اعتبار طرحشایان ذکر اس

امر  بارات بهيه اعتدرصد اعتبار برنامه در این سال به امر بهسازی و نگهداری اختصاص یافته و بق 3/27

 1398 ماهتوسعه و احداث خط آهن اختصاص یافته است. ضمن اینكه از جبران خسارت سيل فروردین

 به خطوط آهن کشور هم ذکری به ميان نيامده است.

 

 ایونقل جاده. برنامه توسعه حمل3-2

مل شاطرح  270مجموع در 1399ای در الیحه بودجه سال هونقل جادهای برنامه توسعه حملطرح

 :استموارد زیر 

 طرح 25 هاراهآزاد احداثـ 

 طرح 26 هابزرگراه احداثـ 

 حطر 45 دومباند ـ احداث 

 طرح 60 راه اصلياحداث ـ 

 طرح 95 های اصليـ بهسازی راه

 طرح 19  ـ سایر 

ها به درصد طرح 2/35ای معادل ونقل جادهشود در برنامه توسعه حملطوری که مالحظه ميبه 

های اهميت راه های اصلي تعلق دارد. این امر ازدرصد آن به احداث راه 2/22های اصلي و بهسازی راه

ه وکول بمونقل ایمن و سریع دهد که داشتن حملای حكایت دارد و نشان ميونقل جادهحمل دراصلي 

رخطه های اصلي چهاها و راهبزرگراهاهميت های کشور است. البته راه اصلي در شبكه راهسهم باالی 

ن بود در دست احداثاز های اصلي نيست و این اهميت هم ای کمتر از راهونقل جادههم در حمل

 د.وشمشاهده مي طرح بزرگراه و باند دوم )تبدیل راه اصلي به چهار خطه( در الیحه بودجه، 71مجموع 
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های در دست اجرا از طرح آن از طرح 269ای، ونقل جادهطرح برنامه توسعه حمل 270از  

 د.شوشروع مي 1399های گذشته و یک طرح آن جدید است که عمليات اجرایي آن از سال سال

به پایان خواهد  1399طرح آن در طول سال  20طرح این برنامه، عمليات اجرایي  270ز مجموع ا 

 گيرد.برداری قرار ميبهره موردرسيد و 

ميليارد ریال  64510معادل  1399ای در الیحه بودجه سال ونقل جادهمه توسعه حملبرنااعتبار  

الیحه  1ونقل در پيوست شماره ي فصل حمللونقدرصد اعتبار حمل 35/62بيني شده که معادل پيش

د. رشد درصد رشد دار 5/38معادل  1398بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 

ارات که رشد اعتبحالي است درای جادهونقل برنامه توسعه حمل 1399درصدی اعتبار سال  5/38

های دارایيتملکدرصد و رشد اعتبارات  2/5ای کشور در این الیحه معادل های سرمایهدارایيتملک

بيني شده است. درصد پيش 4/39الیحه بودجه معادل  1ونقل در پيوست شماره ای فصل حملسرمایه

اهد مه خوهای بعد هم اداهای در دست اجرای این برنامه در سالاز آنجا که عمليات اجرایي طرح

های در ي طرحليات اجرایيارد ریال برای اتمام عمميل 737034داشت در الیحه بودجه اعتباری معادل 

با شود بيني ميهای آینده، پيشبيني شده که با روند اعتبار موجود برای سالدست اجرای مذکور پيش

 د.مان نياز باشهای این برنامه، زسال برای اتمام عمليات اجرایي طرح 12نزدیک به فرض ثبات شرایط 

طرح  95اگرچه  1399الیحه بودجه سال  1در پيوست شماره  ایجادهونقل در برنامه توسعه حمل 

شده ن توجه نچندا های موجود در این الیحهولي به امر نگهداری از راه ،شودهای اصلي دیده ميبهسازی راه

، خيزط حادثهح نقاسازی، تجهيز عالئم و تجهيزات ایمني، اصالو اگر هم اعتباری برای امر نگهداری )ایمن

 9515معادل  دیده شده مجموعاً 1399ای در سال ونقل جادهکش آسفالت و ...( در برنامه توسعه حملرو

ن مربوط به آدرصد  8/12ميليارد ریال یا  8310درصد اعتبار برنامه است که  7/14ميليارد ریال یا 

و تنها  ي استهای شریانکيلومتر راه 34000خيز و روکش آسفالت حدود نگهداری، اصالح نقاط حادثه

شهرسازی در  وهای تحت حوزه استحفاظي وزارت راه درصد آن برای بقيه راه 9/1ميليارد ریال یا  1205

ه ش شبكشود در الیحه تنظيمي کماکان امر احداث و گسترطوری مالحظه مينظر گرفته شده است. به

توجهي موجب بي ای نشده که اینجههای انجام شده چندان توگذاریسرمایهمورد تأکيد بوده و به نگهداری 

 دليل عدم نگهداری، هزینه احداث جدیدی بر بودجه کشور تحميل شود. شود تا بهمي

ای، ونقل جادههای مواصالتي کشور، در برنامه توسعه حملمحور در ارتباط با خسارات سيل بر 

در ترميم خسارت و تأمين ای ونقل جادهو برنامه توسعه حمل بيني نشده استطرح و اعتباری پيش

بر محورهای مواصالتي کشور سكوت کرده است.  1398ماه اعتبار برای جبران خسارات سيل فروردین

بيني هزار ميليارد ریال پيش 30ها و ابنيه فني را تا خسارت سيل به راه ،اینكه در برآوردها به با توجه

خطه اهواز ـ اندیمشک و نيز بيش از  4صلي ها ازجمله راه اد که بيشتر این خسارت به راهکننمي

است انتظار این است که در شده ابنيه فني در سه استان خوزستان، گلستان و لرستان وارد  1500
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د و و مشكالت تردشده تا امر جبران خسارت تسریع شود بيني الیحه پيشنهادی، منابع الزم، پيش

 دیده کاهش یابد.های خسارتونقل در استانحمل

 

 ونقل هوایي. برنامه توسعه حمل3-3

 426ل معاد 1399الیحه بودجه سال  1ونقل هوایي در پيوست شماره ه حملعاعتبار برنامه توس

درصدی  7/4از رشد  1398بيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ميليارد ریال پيش

ه توسع ي شایان ذکر است که هزینهونقل هوایبرخوردار است. در ارتباط با برنامه توسعه حمل

ار شود و اعتبونقل هوایي کشور از محل درآمد ـ هزینه سازمان هواپيمایي کشوری تأمين ميحمل

ونقل عه حملبخش ناچيزی از منابع مورد نياز برنامه توس 1399بيني شده در الیحه بودجه سال پيش

 هوایي است.

د و شوميمين تأملي طرح است که از اعتبارات  10ل شام 1399این برنامه در الیحه بودجه سال  

 المللي شيراز،آالت، تعمير و تجهيز فرودگاه بينتجهيزات و ماشينهایي ازجمله طرح تأمين شامل طرح

المللي بين هرودگاتوسعه فرودگاه رامسر، خرید هواپيمای آزمایشي استاندارد پرواز، مشارکت و تكميل ف

 است. امام خميني )ره( و ...

 

 ونقل دریایي. برنامه توسعه حمل3-4

 875دل معا 1399الیحه بودجه سال  1ونقل دریایي در پيوست شماره اعتبار برنامه توسعه حمل

 75معادل  از رشدی 1398بيني شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ميليارد ریال پيش

های ینهين هزونقل هوایي، منابع مالي الزم برای تأمدرصد برخوردار است. نظير برنامه توسعه حمل

 شود و اعتباريزمان بنادر و دریانوردی تأمين مونقل دریایي از محل درآمد ـ هزینه ساای حملتوسعه

ریانوردی در دجزء اندکي از مجموع منابع سازمان بنادر و  1399بيني شده در الیحه بودجه سال پيش

 ونقل دریایي است.حملبرای گذاری سرمایه

ر بناد رمشخصاً ب 1399الیحه بودجه سال  1ونقل دریایي در پيوست شماره برنامه توسعه حمل 

و  هسازیصيادی و احداث، بهسازی و ساماندهي این بنادر تمرکز دارد و شامل سه طرح احداث، ب

 ساماندهي بنادر صيادی است.

 

 ونقل. برنامه راهبری و توسعه حمل3-5

 186معادل  1399الیحه بودجه سال  1ونقل در پيوست شماره توسعه حملاعتبار برنامه راهبری و 

از رشدی معادل  1398شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال  بينيميليارد ریال پيش
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تأمين  :ای( دارند عبارتند ازهای این برنامه که ماهيت جاری )هزینهدرصدی برخوردار است. طرح 8/48

های راهبردی و باالخره مطالعات ها و مطالعات طرحساختاداری، تدوین ضوابط و مقررات زیرتجهيزات 

های اجرایي از محل بودجه جاری های جاری دستگاههزینهمرحله اول است. با وجودی که  ومقدماتي 

تواند عمراني نمي باراتاز محل اعتها این طرحتأمين اعتبار  ،شودها تأمين ميدستگاههمان ای( )هزینه

م است از نقل، الزوموجه باشد. با وجود محدودیت منابع اعتباری و حجم باالی تعهدات در فصل حمل

 جلوگيری شود. نوع مصارف و از اینای در جای خود استفاده های سرمایهدارایيتملکاعتبارات 

 

  1399نقلي در الیحه بودجه سال وهای حملای برنامههای سرمایهدارایيتملکاعتبارات  .1 جدول
 )ميليون ریال(

 عنوان برنامه
تعداد 

 طرح
 1398 سال مصوب

 سال الیحه

1399 
 صد رشددر

 8/40 37،441،500 26585516 54 ونقل ریليبرنامه توسعه حمل

 5/38 64،510،497 46565667 270 ایونقل جادبرنامه توسعه حمل

 7/4 426،003 407003 10 نقل هوایيوبرنامه توسعه حمل

 8/48 186،000 125000 2 نقلوریزی، راهبری و توسعه حملبرنامه

 0/75 875000 500000 3 قل دریایينوبرنامه توسعه حمل

 4/39 103439000 74183186 339 جمع

 

 های متفرقه. ردیف4

ضوع ردیف های مطالعاتي و اجرایي مواین الیحه تحت نام طرح 20در جدول  1399در الیحه بودجه سال 

ونقل لبخش حمبا های مرتبط طرح آن از طرح 247طرح ليست شده که  279تعداد  هب 550.000شماره 

های مطالعه و اجرا، مطرح مذکور که با نا 279ست. جالب آنكه برای کل هاه، راه آهن، بنادر و فرودگاهیعني را

ليارد ریال اعتبار مي 550مجموع سازی و ... در جدول آورده شده درایجاد، کمک به تكميل، احداث، بهمطالعه، 

 وقت( در نظر گرفته شده است.های موردی )مبا عنوان اعتبار ردیف 550000از ردیف 

هایي دانست که دولت تنها وعده اجرای توان طرحرا مي 20بيني شده در جدول های پيشطرح 

یكي با ت فيزهای در دست اجرا که از پيشرفآن را داده است. وقتي برای اتمام عمليات اجرایي طرح

 550ا بشت که توان انتظار دارد نميتوان منابع مالي تأمين کمتفاوت برخوردار هستند نميدرصدهای 

 ت.برداش 1399طرح جدول مذکور در سال  279ميليارد ریال اعتبار بتوان قدمي در اجرای 
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 ها. تبصره5

ونقل آورده شده تبصره مواردی مرتبط با حمل چهاردر  1399تبصره الیحه بودجه سال  21از مجموع 

 گذرد.که این موارد از نظر مي

 «4». تبصره 5-1

اده دهای عامل اجازه به بانک« ب»ونقل پرداخته است. در بند این تبصره به حمل« هـ»و « الف»بندهای 

گذاران ه سرمایهباز محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهيالت ارزی ـ ریالي  1399شده تا در سال 

تلف اع مخای و نيز انووسعههای تای سازمانهای توسعهها برای طرحبخش خصوصي، تعاوني و شهرداری

شود اوالً مي در این ارتباط پيشنهاد .اقدام کند ... ونقل دریایيشهری و حملونقل درون و برونحمل

ر . در غيشوداز آن مشخص  مجریهای شهری و دستگاهونقل برونتسهيالت ثانياً سهم حملسقف 

من ض شهری برسد.ونقل برونمذکور به حملتوان انتظار داشت سهمي از تسهيالت تبصره صورت نمياین

 است. کرده استفاده «شوداجازه داده مي»جای تكليف از اینكه این بند به

ابع وپنج ميليون یورو از منبه دولت اجازه داده شده تا مبلغ سه ميليارد و چهارصدوبيست« هـ»در بند  

ونقل مصرف برساند که سهم حمل صورت تسهيالت ارزی ... را بهصندوق توسعه ملي به 1399سال 

ای از ونقل ریلي و جادهميليون یورو تعيين شده است. الزم است سهم حمل 140شهری )ترانزیت( معادل برون

 ه مصرف برسد.ب 1399این مبلغ مشخص شود تا با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در سال 

 «10». تبصره 5-2

يمه ب صل حقااند تا مبلغ سه هزار ميليارد ریال از محل ای مكلف شدهيمههای بدر این تبصره شرکت

، نزد 5شماره  جدول 160111صورت هفتگي به درآمد عمومي ردیف شخص ثالث دریافتي را .... به

ای کشور، هونقل جادداری کل کشور واریز نمایند. مبلغ حاصله در اختيار سازمان راهداری و حملخزانه

ز اسهم هر یک  الیحه 7-2گيرد. در جدول امي و سازمان اورژانس کشور قرار مينيروی انتظ

درصد  10س درصد و اورژان 27درصد، سازمان راهداری  63ترتيب نيروی انتظامي های فوق بهدستگاه

نقش  تعيين شده است. از آنجا که هدف اصلي این تبصره کاهش تصادف تعيين شده با توجه به

 50ترتيب به شود این سهم بهتصادف پيشنهاد ميای در کاهش ونقل جادهحمل سازمان راهداری و

مان راهداری درصد اورژانس تغيير کند و ساز 10درصد نيروی انتظامي و  40درصد سازمان راهداری، 

 موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه باشد.

 «14»تبصره  .5-3

های مندرج ها ... تمامي دریافتيه که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهآمد« 14»تبصره « الف»در بند 

 30در جدول ذیل ... پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه مطابق جدول ذیل هزینه شود. در ردیف 

بيني شده تا صرف توليد ميليارد ریال اعتبار، پيش 102ها )مصارف( معادل جدول مذکور با عنوان پرداختي
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شود . پيشنهاد ميی شود، مسكن و نهادهای کشاورزریليونقل ، حمل«(18»تبصره « الف»شتغال )بند و ا

 بتواند آهنتا راهشود ميليارد ریال فوق مشخص  102ونقل ریلي از سهم هر یک از موارد فوق ازجمله حمل

 برنامه الزم را تهيه کند. 1399برای هزینه کردن آن در طول سال 

 «19». تبصره 5-4

موضوع  خصوصي -های مشارکت عمومي طرح و پروژه"قسمت دوم  با عنوان  الیحه، 1در پيوست شماره 

 2یلي، رطرح آن مربوط به حمل ونقل  4نقل آورده شده که وطرح در بخش حمل 17تعداد  "19تبصره 

 ها، احداث پل وطرح مربوط به راه است که شامل مشارکت در احداث آزادراه 11طرح مربوط به فرودگاه و 

یال برآورد شده ميليارد ر 1253ها معادل جمع اعتبارات این طرحکریدور بزرگراهي غرب کشور است. بهسازی 

 دهدنمي های زیربنایي تمایلي نشانگذاری در طرحاز آنجا که بخش خصوصي به مشارکت و سرمایهاست. 

 اشيم.را شاهد ب 1399ی مذکور در سال هاکه پيشرفتي در عمليات اجرایي طرح رسدبعيد به نظر مي

 

 ونقلهای دولتي بخش حمل. بررسي بودجه شركت6

شود، اما این کار در مي های دولتي هرساله به همراه بودجه عمومي به قوه مقننه تقدیماگرچه بودجه شرکت

کنند. زیرا سي نميها را بررتر جنبه اطالعي دارد و نمایندگان معموالً بخش مهمي از بودجه شرکتعمل بيش

هایي از عملكرد دهد، الزمه آن ارائه گزارشبر آنكه زمان زیادی را به خود اختصاص مياین موضوع عالوه 

های گذشته است که عمالً این کار نيز در فرصت زماني محدود بررسي بودجه صورت ها در سالشرکت

  .رسدتصویب نمایندگان مجلس مي شود، بهگيرد، بنابراین غالباً آنچه در الیحه درج مينمي

ز منابع اولت، ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دهای دولتي، بانکای از مصارف بودجه شرکتسهم عمده

تصویب  عالي مربوطمدیره در مجامع عمومي یا شوراهایهای شود که با پيشنهاد هيئتداخلي آنها تأمين مي

 .شودسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ميشود و برای درج در الیحه بودجه به مي

مجلس  ، بهدها به همان صورتي که بيان شیند بودجه شرکتاالبته رویكرد مطلوب این است که فر

یحه اليم و در ا تنظرها عمالً این سازمان برنامه و بودجه است که بودجه تر شرکتارائه شود، اما در بيش

وم معل واقعته است. درها را دو چندان ساخریزی شرکتودجهکند. این رویه مشكل ببودجه درج مي

ذار در انونگهای دولتي، نقش سازمان برنامه و بودجه و نقش قنيست دقيقاً نقش مجامع عمومي شرکت

  .ها چيستهای دولتي و بانکرسيدگي به بودجه شرکت
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 بیني شدهنقلي پیشوهای حملها و سود ویژه شركتدرآمدها، هزینه. 2جدول 

 ریال( ميليون)          1398و قانون بودجه سال  1399در الیحه بودجه سال 

 ردیف
شماره 

 بندیطبقه
 نام شركت

سود  درصد50 1399الیحه بودجه سال 

ویژه در قانون 

1398 

درصد 

رشد 

 سود
 هزینه درآمد

درصد سود 50

 ویژه

 سازمان بنادر و دریانوردی 301500 1
 ها و ناوبری هوایي ایرانشرکت فرودگاه 280520 2

3 281000 
شرکت هواپيمایي جمهوری اسالمي 

 ایران
0

4 295460 
شرکت شهر فرودگاهي امام خميني 

 )ره(
  

5 28220* 
تخصصي آزمایشگاه فني و مكانيک شرکت مادر

 خاک


6 282300* 
تخصصي ساخت و توسعه شرکت مادر

 نقل کشوروزیربناهای حمل
0 0

  دهزیاندهزیان اینقل جادهوسازمان راهداری و حمل *282400 7

8 280500 
آهن جمهوری اسالمي شرکت سهامي راه

 ایران
دهزیاندهزیان  

  دهزیاندهزیان  صندوق توسعه حمل و نقل 295760 9

 جمع
 

 

ود درصـد سـ   50مقدار  1399دجه سال شود، در الیحه بوطور که در جدول باال مالحظه ميهمان

ن بودجـه  نسبت به قـانو بيني شده است که ميليارد ریال پيش210رقم  ویژه سازمان بنادر و دریانوردی

 تخصصي آزمایشگاه فني و مكانيـک خـاک نيـز   تغييری نداشته است. همچنين شرکت مادر 1398سال 

انند سـال  صد سود ویژه داشته است که همدر 50 ریالميليارد  20بالغ بر  1399در الیحه بودجه سال 

 گذشته تغييری نخواهد داشت.

ـ  1399ها و ناوبری هوایي ایران در الیحه بودجه سـال درصد سود ویژه شرکت فرودگاه 50 ا رقـم  ب

سـت  درصدی داشته است. شـایان ذکـر ا   162رشد  1398ميليارد ریال نسبت به قانون بودجه  2،000

ي سـرمایه ای ایـن شـرکت از سـهم منـابع عمـوم       دارایيتملکهای حرميليارد ریال صرف ط 356مبلغ 

 درصد افزایش یافته است.  4دولت خواهد شد که نسبت به سال قبل 

نقل کشور هيچ رشدی در سود شرکت وتخصصي ساخت و توسعه زیربناهای حملشرکت مادر

 68.519شود بالغ بر ميبيني نداشته است و نسبت به سال گذشته تغييری نكرده است. همچنين پيش

 خواهد ای این شرکت از سهم منابع عمومي دولتسرمایه دارایيتملکهای ميليارد ریال صرف طرح

اسالمي  درصد افزایش یافته است. همچنين شرکت هواپيمایي جمهوری 33شد که نسبت به سال قبل 

ون سود و ای ندارد و بدهمانند سال گذشته هيچ سود ویژه 1399ایران نيز در الیحه بودجه سال 

 سر خواهد بود.سربه



 

 ____________________________________________________________ 

  

 

13 

آهن نقل، شرکت راهوهای دولتي و مؤسسات وابسته به دولت در بخش حملاما از ميان شرکت

ده یانه حمل و نقل زای و صندوق توسعنقل جادهوجمهوری اسالمي ایران، سازمان راهداری و حمل

مداد ولویت قلرای اریلي در اسناد باالدستي مورد توجه و دا نقلواند. با توجه به اینكه حملبيني شدهپيش

آهن خصوص شرکت راهرسد. شایان ذکر است درنظر ميبخش ضروری بهاست، تقویت این زیرشده 

های ميليارد ریال سهم طرح14،204بالغ بر  1399جمهوری اسالمي ایران در الیحه بودجه سال 

ای صرف سرمایه دارایيتملکهای رد ریال از سهم منابع داخلي طرحميليا15،000ای و سرمایه دارایيتملک

 .درصد افزایش داشته است 9شده است که درمجموع نسبت به مورد مشابه در سال گذشته 

 

 1397در سال  ونقلاعتبارات بخش حمل عملكردبررسي . 7

 134،000 مبلـغ  1397 سـال  در ایسـرمایه  دارایيتملک ردیف ذیل «هوایي ونقلتوسعه حمل»برنامه 

ده شـده  ميليون ریـال تخصـيص دا   6،514ریال اعتبار مصوب داشته است که از این مقدار رقم  ميليون

 سـازمان  ذیـل  مـذکور  برنامـه  ردیـف  همچنين. استدرصد اعتبارات مصوب  5است که این رقم حدود 

 صـوب م رقـم  دارای يعمـوم  بودجـه  از خارج و متفرقه اختصاصي، اعتبارات محل از کشوری هواپيمایي

 درصـد آن محقـق شـده    99ميليون ریال است که حدود  544،845ميليون ریال و عملكرد  553،072

ال ميليـون ریـ   5،993،902است. شرکت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( نيـز از همـين محـل دارای    

 .شودمي برآورددرصد  7که حدود  استميليون ریال عملكرد  413،766اعتبار مصوب و 

 هـای سـاخت و توسـعه زیرسـاخت   »ا و ناوبری هوایي ایران نيـز از محـل برنامـه    هشرکت فرودگاه

 8،574،572 رقـم  جمعـاً  عمـومي  بودجـه  از خـارج  و متفرقـه  اختصاصي، اعتبارات محل از «فرودگاهي

 يليـون م 4،782،000 مقدار این از که( درصد 100 عملكرد) است داشته عملكرد و مصوب ریال ميليون

 .است دارایيتملک اعتبارات به مربوط ریال ميليون 3،792،572 و ایرات هزینهاعتبا به مربوط ریال

جـه سـال   در قـانون بود « ونقل ریلـي توسعه حمل»برنامه ای های سرمایهدارایيتملکعملكرد اعتبارات 

اعتبـار   ریالميليون  27،556،772ميليون ریال اعتبار مصوب داشته است که مبلغ  22،749،605 رقم1397

 حـل م از. در برنامـه مـذکور،   اسـت درصـد   121تحقق عملكرد آن ميزان به آن تخصيص داده شده است که 

 دارایـي کتملـ ميليـون ریـال اعتبـار     10،000،000از  عمـومي  بودجه از خارج و متفرقه اختصاصي، اعتبارات

 ده است.بودجه مصوب محقق ش درصد 20ميليون ریال و حدود  2،022،740مصوب، مبلغ 

ردیـف برنامـه   در  1397سـال   مصوب قانون بودجـه  ایهای سرمایهدارایيتملکعملكرد اعتبارات 

 99ميليـون ریـال، معـادل     296،500ميليون ریـال اسـت کـه     300،000« نقل دریایيوتوسعه حمل»

بخـش از محـل    مصـوب  عملكـرد اعتبـارات  درصد اعتبار مصوب محقق شده است. همچنين در بررسي 

تكميـل، تجهيـز و توسـعه بنـادر      »برنامـه   ،1397از بودجه عمـومي سـال    اصي، متفرقه و خارجاختص
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ــل « بازرگــاني ــانوردیذی ــادر و دری ــه ســازمان بن ــيتملــکای و درمجمــوع اعتبــارات هزین ــم  دارای رق

درصـد   96ميليـون ریـال، معـادل     26،947،075بيني شد کـه مبلـغ   ميليون ریال پيش 28،212،933

 حقق شده است.بودجه مصوب م

در  1397سـال  مصـوب قـانون بودجـه    ای هـای سـرمایه  دارایيتملکای و عملكرد اعتبارات هزینه

که  است 32،303،637ميليون ریال و  2،872،931ترتيب به« ایونقل جادهتوسعه حمل»ردیف برنامه 

عتبـارات  ربوط به ام 46،713،959ای و ميليون ریال مربوط به اعتبارات هزینه 2،265،485عملكرد آن 

یـف  درصد تحقق عملكرد داشته است. شایان ذکر است عملكـرد رد  139و درمجموع  است دارایيتملک

تصاصـي،  اعتبارات بخش از محل اخاز محل  اینقل جادهوسازمان راهداری و حملای مذکور ذیل برنامه

است کـه   ميليون ریال 12،266،000بالغ بر  1397سال قانون بودجه متفرقه و خارج از بودجه عمومي 

 درصد تحقق عملكرد داشته است. 100
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 1397از محل اختصاصي، متفرقه و خارج از بودجه عمومي سال  ونقلحمل عملكرد اعتبارات بخش. 3 جدول
 

ف
ردی

 

 عنوان برنامه عنوان دستگاه

 1397سال 

 جمع دارایيتملکاعتبارات  ایاعتبارات هزینه
 درصد تحقق

 عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب

ونقل هوایيتوسعه حمل سازمان هواپيمایي کشوری 1

 ها و ناوبری هوایي ایرانشرکت فرودگاه 2
ساخت و توسعه 

های فرودگاهيزیرساخت


نقل هوایيوتوسعه حمل شرکت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 3
ایونقل جادهتوسعه حمل یاونقل جادهسازمان راهداری و حمل 4

 سازمان بنادر و دریانوردی 5
توسعه  تكميل، تجهيز و

بنادر بازرگاني


نقل ریليوتوسعه حمل آهن جمهوری اسالمي ایرانشرکت راه 6
مجموع 

 .1397گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در سال  مأخذ:
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 ونقلدر بخش حمل 1397ای سال های سرمایهدارایيتملکای و عملكرد اعتبارات هزینه. 4 جدول

 

 عنوان برنامه

 1397سال 

ف
دی

ر
 

 جمع دارایيتملکبارات اعت ایاعتبارات هزینه
 درصد تحقق

 عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب

 ونقل هوایيتوسعه حمل 1
 اینقل جادهوتوسعه حمل 2
 نقل دریایيوتوسعه حمل 3
 نقل ریليوتوسعه حمل 4

 مجموع
 .همان مأخذ: 
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 گیرینتیجه

ار است که با درصدی برخورد 2/5از رشد معادل  1399ر سال ای کشور دهای سرمایهدارایيتملکـ اعتبار 

 .ولت باشدعهدات دتانتظارات با توجه به حجم  یتواند پاسخگومين، این افزایش اعتبار باالتوجه با تورم 

ه بودجه الیح 1ونقل در پيوست شماره ای فصل حملهای سرمایهدارایيتملکاگرچه رشد اعتبارات ـ 

ونقل فصل حملهای ولي حجم عمليات اجرایي طرح ،درصدی برخوردار است 2/39از رشد  1399سال 

زمان نياز  سال 15ها به بيش از ، عمليات اجرایي این طرحفرض ثبات شرایطای است که با به گونه

 .خواهد داشت

 8/40دل معا 1399الیحه بودجه سال  1ونقل ریلي در پيوست شماره ـ اعتبار برنامه توسعه حمل

يش بنامه به های این برولي با توجه به روند تأمين منابع، اتمام عمليات اجرایي طرح،د رشد داشته درص

 سال زمان نياز دارد. 21از 

ا اختصاص یافته که ب درصد اعتبار این برنامه به امر بهسازی 3/27ونقل ریلي معادل در برنامه توسعه حملـ 

ست ضمن ااچيز ازی خطوط آهن و وسایل ناقله این اعتبار نتوجه به طول عمر و نياز به بهسازی و بازس

 شده است.نبيني ، اعتباری پيش1398 ماهبرای جبران خسارت سيل فروردیناینكه در این برنامه 

درصد  5/38معادل  1399الیحه بودجه سال  1ای در پيوست شماره ونقل جادهـ اعتبار برنامه حمل

سال  12ه بهای این برنامه مين منابع، اتمام عمليات اجرایي طرحرشد داشته که با توجه به روند تأ

 زمان نياز دارد.

ولي  ،های اصلي دیده شدهطرح برای بهسازی راه 25ای به تعداد ونقل جادهـ اگرچه در برنامه توسعه حمل

عاد نگهداری ه اببدرصد اعتبار برنامه است که با توجه  7/14های نگهداری این برنامه معادل اعتبار طرح

 برای مهر برنابسيار ناچيز است. ضمن اینكه د و ...( خيز، روکش آسفالتسازی اصالح نقاط حادثه)ایمن

 .بيني نشده است، اعتباری پيشمواصالتيبر محورهای  1398 ماهجبران خسارات سيل فروردین

اهبری ریي و ل هوایي، دریاونقهای توسعه حملونقل شامل برنامهـ اعتبار سه برنامه دیگر فصل حمل

ه سال الیحه بودج 1ونقل در پيوست شماره درصد اعتبار فصل حمل 4/1ونقل درمجموع توسعه حمل

یي و ونقل هواهای توسعه حمل. در این رابطه شایان ذکر است که اعتبارات توسعه برنامهاست 1399

مين أتوردی ازمان بنادر و دریاندریایي از محل درآمد ـ هزینه در سازمان هواپيمایي کشوری و س

نابع مجز اندکي از  1بيني شده برای دو برنامه مذکور در پيوست شماره شود و اعتبار پيشمي

 گذاری در دو برنامه مذکور است.سرمایه

 279ع درمجمو 1399الیحه بودجه سال  20ونقل در جدول ـ با وجود تعهدات سنگين در فصل حمل

بيني شده که این ميليارد ریال پيش 550ونقلي است با اعتباری معادل طرح آن حمل 247طرح که 

 کند. يمبر حجم تعهدات دولت اضافه که های بدون پشتوانه مالي دانست توان وعدهها را ميطرح



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________ 
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 پیشنهادها

 رد:کعنوان پيشنهاد اصالحي، اشاره توان بهموارد زیر ميبه در ارتباط با الیحه ازجمله 

 ،های موجودقعيتها و تنظيم الیحه براساس وانگری در برآورد درآمد و هزینهقعي و واقعـ نگاه وا

یق د از طرحفظ وضعيت موجوو ونقل ـ تأکيد بيشتر بر امر نگهداری از تأسيسات زیربنایي حمل

 افزایش اعتبارات نگهداری در الیحه،

 تي کشور،بر محورهای مواصال 1398 ماهبيني اعتبار برای جبران خسارت از سيل فروردینـ پيش

عتبارات درصد در توزیع ا 80های با پيشرفت فيزیكي بيش از ـ اولویت دادن به اعتبار طرح

 ای،ونقل ریلي و جادههای توسعه حملبرنامه

 ونقل،ـ عدم پذیرش طرح جدید با توجه به حجم سنگين در بخش حمل

های بخشبرابری در توزیع منابع بين زیرـ مدیریت منابع مالي بخش و جلوگيری از وجود نا

 ونقل،حمل

ر قبال وجود آمدن انتظارات دو جلوگيری از به 1399در الیحه بودجه سال  20ـ حذف جدول 

 های بدون پشتوانه مالي.وعده

 

 منابع و مآخذ

 های آن.و پيوست1399الیحه بودجه سال . 1

 .کل کشور 1398ل قانون بودجه سا .2

 .1397ال سرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در گزارش عملك .3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 16800 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 نقلوبخش حمل. 19 کل کشور 1399بررسي الیحه بودجه سال  عنوان گزارش:

 

 

 

 (ونقلحمل)گروه زیربنایي مطالعات : نام دفتر

 اله طلوعي، خسرو خسروی، علي اعظميذبيح :ندگانكنتهیه و تدوین

 محمدتقي فياضي حسين افشين، علمي: انناظر

 ــــ ویراستار تخصصي:

 ــــویراستار ادبي: 

 

 

 

 های كلیدی: واژه

 ونقلـ حمل

 

 

 

 4/10/1398تاریخ انتشار: 

 


