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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 نقلوحمل بخش. 46
 

 

 

 

 

 چکيده

 9/10از رشد  1395نسبت به سال  1396ـ بودجه كل كشور در اليحه بودجه سال 

 7/8از رشد  1395درصدي و اعتبارات مصارف عمومي دولت در اين اليحه نسبت به سال 

 درصدي برخوردار است.

از رشد  1395نسبت به سال  1396اي كشور در سال سرمايههاي دارايي تملك ـ اعتبارات

 كمتر است. 1396درصدي برخوردار است كه از رشد بودجه كل كشور در سال  1/9

)ملي و استاني( در سال نقل وحمل اي فصلسرمايههاي دارايي تملك ـ از كل اعتبارات

و بقیه  ملي ايسرمايههاي دارايي تملك راتدرصد آن مربوط به اعتبا 2/87معادل  1396

اي استاني سرمايههاي دارايي تملك هايدرصد آن مربوط به اعتبارات طرح 8/12يعني 

اي سرمايههاي دارايي تملك سهم اعتبارات ملي از كل اعتبارات 1396است. در سال 

تبارات مذكور، ، افزايش و سهم اعتبارات استاني از كل اع1395فصل، نسبت به سال 

 كاهش يافته است.

در اليحه نقل وحمل هاياي برنامهسرمايههاي دارايي تملك هايـ اعتبارات ملي طرح

كه درصدي برخوردار است در صورتي 8/4از رشد  1395نسبت به سال  1396بودجه سال 

 درصد بوده است. 9/13معادل  1395همین رشد در اعتبارات سال 

اي كشور در اليحه سرمايههاي دارايي تملك درصدي اعتبارات 1/9 ـ با توجه به رشد
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 اي فصلسرمايههاي دارايي تملك توان گفت رشد اعتبارات ملي، مي1396بودجه سال 

اي كشور، كاهش يافته سرمايههاي دارايي تملك در اين سال نسبت به اعتباراتنقل وحمل

 است.

ريلي، نقل وحمل در سه برنامه توسعهنقل وحمل فصل نقليوحمل هايـ اعتبارات برنامه

اي از محل منابع عمومي دولت جادهنقل وحمل اي و راهبري توسعهجادهنقل وحمل توسعه

دريايي نقل وحمل هوايي و توسعهنقل وحمل هاي توسعهو دو برنامه ديگر آن يعني برنامه

سازمان هواپیمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي تأمین  وعموماً از محل درآمد د

 1396اليحه بودجه سال  1شود. آنچه در قالب دو برنامه مذكور در پیوست شماره مي

هوايي و دريايي از محل نقل وحمل هاي توسعهآورده شده اندك منابع اعتباري برنامه

 بودجه عمومي دولت در اين سال است.

درصدي نسبت  68از رشد  1396ريلي در سال نقل وحمل هاي برنامه توسعهـ اعتبار طرح

، برخوردار است. اين افزايش درحالي اتفاق افتاده است كه رشد اعتبارات 1395به سال 

 درصد نیست.  8/4بیش از  1396در اليحه بودجه سال نقلي وحمل هايبرنامه

نسبت  1396ريلي در سال نقل وحمل هاي بهسازي، نوسازي و نگهداري درـ اعتبار طرح

درصدي برخوردار است كه اين امر  102از رشد  1395ها در سال به اعتبارات همین طرح

 ريلي باشد.نقل وحمل هاي نگهداري در برنامه توسعهاي بر اولويت طرحتواند مقدمهمي

 برنامه 5تبار درصد اع 50كه  1396اي در سال جادهنقل وحمل ـ اعتبار برنامه توسعه

دهد اليحه بودجه اين سال را تشکیل مي 1در پیوست شماره نقل وحمل فصلنقلي وحمل

 درصدي برخوردار است. 7/22از كاهش  1395در مقايسه با اعتبارات سال 

درحالي  1396اي در اليحه بودجه سال جادهنقل وحمل ـ كاهش اعتبار برنامه توسعه
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عمومي كشور در سال نقل وحمل شده درجابجا  ع كاالهايافتد كه از مجمواتفاق مي

نقل وحمل اند. سهم بااليشدهنقل وحمل هادرصد آن از طريق جاده 94معادل  1394

كند تا اعتبارات عمومي كشور، طلب مينقل وحمل اي در جابجايي كاال و مسافر درجاده

 افزايش يابد نه كاهش. 1396اي در اليحه بودجه سال جادهنقل وحمل برنامه

ها اي به امر نگهداري از راهجادهنقل وحمل در برنامه توسعه 1396ـ در اليحه بودجه سال 

ن )شرياني، غیرشرياني و روستايي( توجه كافي مبذول و اعتبار الزم تأمین نشده است. اي

 هاي كشور را تشديد كند.نقلي در جادهوتواند مشکالت موجود حملامر مي

اليحه بودجه  1در پیوست شماره نقل وحمل نقلي فصلوهاي حملاگرچه تعداد طرح ـ

و  22ترتیب به 20و  12طرح است ولي در جداول شماره  274در مجموع  1396سال 

طرح و  5به تعداد  12هاي مختلف در نظر گرفته شده كه در جدول طرح در زمینه 287

هاست. نگاهي آهن، بنادر و فرودگاهط به راه، راهطرح آن مربو 178به تعداد  20در جدول 

دهد كه هیچ در اين اليحه نشان مي 20طرح جدول  287بیني شده براي به اعتبار پیش

 ها، وجود ندارد.بیني شده و تعداد طرحتناسبي بین اعتبار پیش

 

 مقدمه

تنظیم و جهت مدت انه دولت است كه در قالب برنامه میانیاليحه بودجه، برنامه سال

 1396شود. در ارتباط با اليحه بودجه سال تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي

ساله ششم شايان ذكر است كه اين اليحه درحالي ارائه شده كه هنوز اليحه برنامه پنج

توسعه از تصويب مجلس شوراي اسالمي نگذشته است. با وجود عدم تصويب اليحه برنامه 

توجه به  1396لس شوراي اسالمي، در ارائه اليحه بودجه سال ششم توسعه در مج
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است. در  شدهتوسط دولت تأكید در تنظیم اليحه بودجه هاي برنامه ششم اولويت

تواند با كه برنامه پیشنهادي در جريان تصويب در مجلس شوراي اسالمي ميصورتي

 خواهد گذاشت. ها تأثیرتغییراتي مواجه باشد كه اين تغییرات هم بر اولويت

 

 . اعتبارات در اليحه1

میلیارد ريال  10.849.393معادل  1396بودجه كل كشور در اليحه بودجه سال 

میلیارد ريال  3.199.990بیني شده كه مصارف عمومي دولت در اين اليحه معادل پیش

كه معادل  1395نسبت به سال  1396در نظر گرفته شده است. بودجه كل كشور در سال 

درصدي و اعتبارات مصارف عمومي دولت  9/10میلیارد ريال بوده از رشد  9.785.530

 برخوردار است. يدرصد 7/8از رشد  1395در اين اليحه نسبت به سال 

هاي دارايي تملك اي،سرمايههاي دارايي تملك عمومي دولت شامل اعتباراتمصارف  

اي كشور در اين مصارف در سال سرمايههاي دارايي تملك هاست. اعتباراتمالي و هزينه

درصد از مصارف عمومي  6/19بیني شده كه میلیارد ريال پیش 627.099معادل  1396

درصدي برخوردار  1/9از رشد  1395دهد و نسبت به سال دولت در اين سال را تشکیل مي

ا بور اي كشسرمايههاي دارايي تملك درصدي براي اعتبارات 1/9بیني رشد است. پیش

 1396درصدي در بودجه كل كشور و نیز در نظر گرفتن تورم در سال  9/10وجود رشد 

وضعیت اعتبارات تخصیص يافته و میزان  ،به اين امر اضافه كنید حجم ؛جاي تأمل است

اي در سرمايههاي دارايي تملك . شايان ذكر است كه اعتبارات1395ماهه اول سال  8در 

درصدي نسبت به  3/17رصد مصارف عمومي دولت و از رشد د 5/19معادل  1395سال 

درصد  6/19به  1396برخوردار بوده است. در صورتي كه اين سهم در سال  1394سال 
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درصد كاهش يافته است. اين امر با  1/9به  1395رسیده ولي رشد آن نسبت به سال 

ايجاد رونق وجود  ها و خارج شدن از ركود موجود وگذاريتأكیدي كه بر ترغیب سرمايه

 دارد چندان منطبق نیست.

 

 ونقلاي فصل حملسرمايههاي دارايي تملك . اعتبارات2

اليحه  6)ملي و استاني( در جدول نقل وحمل اي فصلسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات

اي برحسب سرمايههاي دارايي تملك اي وبا عنوان اعتبارات هزينه 1396بودجه سال 

بیني شده كه اين اعتبارات میلیارد ريال پیش 84.884در مجموع معادل  و امورفصل 

درصد  8/40اي كشور و سرمايههاي دارايي تملك درصد كل اعتبارات 5/13معادل 

را تشکیل  1396اي امور اقتصادي در اليحه بودجه سال سرمايههاي دارايي تملك اعتبارات

 دهد.مي

معادل  1396اي فصل در اليحه بودجه سال سرمايههاي اراييد تملك از كل اعتبارات 

اي سرمايههاي دارايي تملك درصد آن مربوط به اعتبارات 2/87میلیارد ريال يا  73.980

 تملك هايدرصد آن مربوط به طرح 8/12میلیارد ريال يا  10.904ملي و بقیه يعني 

سهم اعتبارات  1395كه در سال  استاني است. شايان ذكر استاي سرمايههاي دارايي

درصد و سهم اعتبارات  86اي فصل معادل هاي سرمايهملي از كل اعتبارات تملك دارايي

شود طوري كه مالحظه ميدرصد بوده است. به 14استاني از كل اعتبارات مذكور معادل 

هاي دارايي تملك سهم اعتبارات ملي از كل اعتبارات 1396در اليحه بودجه سال 

افزايش و اعتبارات استاني از كل اعتبارات مذكور در اين  1395اي نسبت به سال سرمايه

 سال كاهش يافته است.
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 اي مليسرمايههاي دارايي تملك . اعتبارات3

اي سرمايههاي دارايي تملك ملياعتبارات  1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره 

هاي احتساب برنامه ارائه خدمات هواشناسي و بدون احتساب رديف بانقل وحمل فصل

درصد آن مربوط به  4/99بیني شده كه میلیارد ريال پیش 73.477متفرقه معادل 

هاي برنامه ارائه خدمات درصد آن مربوط به طرح 6/0و نقل وحمل هايهاي برنامهطرح

 هواشناسي است.

در نقل وحمل هاياي برنامهسرمايههاي دارايي تملك هايبررسي اعتبارات طرح 

 1395دهد كه اين اعتبارات نسبت به اعتبارات سال نشان مي 1396اليحه بودجه سال 

كه از طرفي همین رشد در اعتبارات سال درصدي برخوردار است. در صورتي 8/4از رشد 

بیني شده زان تورم پیشدرصد بوده و از طرف ديگر با توجه به می 9/13معادل  1395

 هاياي برنامهسرمايههاي دارايي تملك هايتوان گفت اعتبارات طرحمي 1396براي سال 

در اين سال نه تنها افزايش نیافته بلکه كاهش يافته است. اگرچه با توجه به نقل وحمل

 اي كشور در اليحه بودجه سالهاي سرمايهدرصدي اعتبارات تملك دارايي 1/9رشد 

 اي به رشد كل اعتباراتسرمايههاي دارايي تملك توان گفت رشد اعتبارات مليمي 1396

درصدي  8/4شد ربیني اي كشور كاهش يافته است. پیشسرمايههاي دارايي تملك

با توجه به حجم  1396در سالنقل وحمل هاياي برنامهسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات

اي اين برنامه قابل تأمل است. با اين اعتبارات سرمايههاي دارايي تملك هايو تعداد طرح

هاي مذكور در اين سال انتظار داشت. توان سرعت و جهشي را در عملیات اجرايي طرحنمي

به افزايش طول مدت نقل وحمل هاي عمراني فصلالبته عدم تأمین اعتبار كافي براي طرح

 هزينه واحد، منجر خواهد شد.رفتن اجرا، نازل شدن كیفیت اجرا و باال 
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 ونقلهاي حملها و اعتبارات برنامه. طرح4

 پنجشامل نقل وحمل هاياليحه، برنامه 1در پیوست شماره  1396در اليحه بودجه سال 

 شرح زير است:برنامه و به

 ،ريلينقل وحمل ـ برنامه توسعه

 ،ايجادهنقل وحمل ـ برنامه توسعه

 ،ايجادهنقل وحمل راهبري توسعهـ برنامه 

 ،هوايينقل وحمل ـ برنامه توسعه

 ،دريايينقل وحمل ـ برنامه توسعه

طرح از آن يا  48طرح است كه  274برنامه مذكور در مجموع معادل  پنجهاي طرح 

درصد آن  7/77طرح يا  213ريلي، نقل وحمل درصد آن مربوط به برنامه توسعه 5/17

درصد آن مربوط به برنامه  7/0طرح يا  2اي، جادهنقل وحمل برنامه توسعهمربوط به 

 درصد آن مربوط به برنامه توسعه 3طرح يا  8اي، جادهنقل وحمل راهبري توسعه

دريايي نقل وحمل درصد آن مربوط به برنامه 1/1طرح يا  3هوايي و باالخره نقل وحمل

اي بیشترين تعداد طرح جادهنقل وحمل برنامه توسعهشود كه مالحظه ميطوري است. به

اليحه بودجه  1در پیوست شماره نقل وحمل فصلنقلي وحمل هايرا در مجموع طرح

نقل وحمل اي درجادهنقل وحمل به خود اختصاص داده كه اين امر از اهمیت 1396سال 

 كشور، حکايت دارد.

در  1396اليحه بودجه سال  1وست شماره در پینقل وحمل برنامه پنجاعتبارات  

نقل وحمل میلیارد ريال است كه در آن اعتبارات دو برنامه توسعه 73.016مجموع معادل 

درصد اين اعتبارات را تشکیل  7/98ريلي در مجموع نقل وحمل اي و برنامه توسعهجاده
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نقل وحمل هبري توسعهدرصد آن به سه برنامه را 3/1دهند و بقیه اعتبارات يعني تنها مي

دريايي اختصاص يافته نقل وحمل هوايي و برنامه توسعهنقل وحمل اي، برنامه توسعهجاده

نقل وحمل اوالً برنامه راهبري توسعهتوان گفت مياست. در ارتباط با سه برنامه مذكور 

فعالیت عمراني  هاي اين برنامه، بیشتر ماهیت فعالیت جاري دارد تااي با توجه به طرحجاده

هوايي و دريايي از محل درآمد نقل وحمل ثانیاً بیشترين حجم از اعتبارات دو برنامه توسعه

گردند، درآمدي كه دو سازمان هواپیمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي تأمین مي

عتبارات گردد. از آنجا كه اداري كل واريز مياختصاصاً به حساب اين دو سازمان نزد خزانه

عمراني دو سازمان مذكور عموماً از محل درآمد دو سازمان هواپیمايي كشوري و بنادر و 

نقل وحمل گردد بنابراين آنچه كه در قالب اعتبارات دو برنامه توسعهدريانوردي تأمین مي

آمده  1396اليحه بودجه سال  1دريايي در پیوست شماره نقل وحمل هوايي و توسعه

 هاي توسعه و عمراني دو سازمان مذكور باشد.صوير جامعي از برنامهتواند تنمي

در ارتباط با درآمد دو سازمان هواپیمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي شايان  

ذكر است كه درآمد اين دو سازمان، درآمد دولت محسوب و اين درآمدها هم طبق روال 

كه اين درآمدها ل واريز گردد. در صورتيداري كحساب دولت نزد خزانهبايد بهمعمول 

داري كل درحال حاضر، به هر صورت، اختصاصاً به حساب دو سازمان مذكور نزد خزانه

گردد. استفاده دو توسط دو سازمان مذكور هزينه ميسالیانه واريز و اين درآمدها هم 

جه عمومي دولت، از بود ،هاي مرتبطسازمان مذكور از روش درآمد ـ هزينه و ساير دستگاه

وجود آورده است. بهنقل وحمل رفتاري دوگانه در برخورداري از منابع اعتباري در بخش

كنندگان كنندگان از درآمدهاي اختصاصي با دست و دلبازي و استفادهطوري كه استفادهبه

هاي مالي دولت، با فشارهايي در اجراي خاطر محدوديتاز منابع بودجه عمومي، به
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و سازمان دكند تا درآمد ي عمراني بخش مواجه هستند. وضعیت موجود طلب ميهاطرح

نقل وحمل اي، درآمد بخشجادهنقل وحمل مذكور و نیز درآمدهاي سازمان راهداري و

محسوب گردند و مدير بخش، مديريت توزيع درآمد اختصاصي و اعتبارات حاصل از بودجه 

، برعهده داشته باشد تا نقلوحمل هايامههاي مختلف برنعمومي دولت را بین طرح

 كشور به تناسب نیاز از مجموع منابع بخش برخوردار باشند. نقل وحمل هاي توسعهبرنامه

 

 ريلينقل وحمل . برنامه توسعه4-1

 48ريلي با نقل وحمل براي برنامه توسعه 1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره 

درصد اعتبارات  49بیني شده كه میلیارد ريال پیش 35.806طرح اعتباري معادل 

اعتبارات مورد نیاز براي در اين پیوست است. شايان ذكر است كه نقلي وحمل هايبرنامه

در مجموع معادل  1396هاي بعد از طرح مذكور در سال 48اتمام عملیات اجرايي 

 1396هاي بعد از سال اي سالبیني شده است كه چنانچه برمیلیارد ريال پیش 733.506

 1396انه همین اعتبار سال یهاي در دست اجراي مذكور، سالتا اتمام عملیات اجرايي طرح

 سال آينده در برنامه توسعه 20گردد حداقل براي در نظر گرفته شود مالحظه مي

 ريلي، تعهد ايجاد شده است. نقل وحمل

شود دو اتفاق يعني هم افزايش حظه ميريلي مالنقل وحمل در بررسي برنامه توسعه 

 48رخ داده است. اوالً از  1396تعداد طرح و هم افزايش اعتبار در اين برنامه در سال 

هاي در دست طرح آن از طرح 47، به تعداد 1396طرح پیشنهادي اين برنامه در سال 

 بماه آهن هاي گذشته و يك طرح آن، جديد است. اين طرح جديد، احداث راجرا از سال

میلیارد ريال است كه اعتبار سال  8.700كیلومتر و با هزينه كل  174ـ جیرفت به طول 
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بیني شده است. با وجودي كه از طرفي براي حداقل میلیارد ريال پیش 500آن  1396

ريلي تعهد ايجاد شده و از طرف ديگر تا پايان نقل وحمل سال آينده در برنامه توسعه 20

خط آهن در دست احداث بوده و عملکرد احداث كیلومتر  5.700از  بیش 1394سال 

كیلومتر در سال نبوده احداث خط  200بیش از  1394-1384هاي خط آهن طي سال

داشته و از چه ضرورتي برخوردار بوده است؟ نقلي وحمل ـ جیرفت چه ضرورتبم آهن 

انه، در جهت كاهش حجم یسالد انه به همراه افزايش عملکریآيا در تنظیم لوايح بودجه سال

وجود آمده، كنیم يا بدون توجه به بازتاب افزايش تعهدات بهتعهدات در بخش حركت مي

 1396شود؟ ثانیاً اعتبارات اين برنامه در سال در جهت افزايش تعهدات قدم برداشته مي

در يافته است كه اين افزايش درصد افزايش  68معادل  1395نسبت به اعتبارات سال 

 1396در اليحه بودجه سال نقلي وحمل هايافتد كه رشد اعتبارات برنامهحالي اتفاق مي

 شود اين افزايش اعتبارات برنامه توسعهكه مالحظه ميطوريدرصد نیست، به 8/4بیش از 

ها ريلي ناشي از افزايش اعتبارت فصل نبوده بلکه با كاهش اعتبارات ديگر برنامهنقل وحمل

 اي، اين افزايش اعتبار تأمین شده است.جادهنقل وحمل  برنامه توسعهعمدتاًو 

نقل وحمل هايي ازجمله افزايش تقاضايدر ارتباط با افزايش اعتبار مذكور ضرورت 

بیني پیشو بايد موجب افزايش شده باشد. در صورت وجود تقاضا نقلي وحمل در اين شاخه

ين افزايش تقاضا از دو طريق ممکن خواهد بود. اوالً افزايش آن در آينده، پاسخگويي به ا

از طريق افزايش طول خط و احداث خطوط جديد و تأمین تجهیزات الزم ثانیاً انجام 

منظور بهسازي و نگهداري خطوط موجود آهن كشور به ،هنگام نوسازيهاي بهفعالیت

 مذكور ر دو طريقارتقاي سطح و يا حفظ سطح خدمت موجود. البته افزايش ظرفیت به ه

با شتاب بیشتر يا كمتر امکانپذير است. فارغ از اين نحوه افزايش ظرفیت جهت پاسخگويي 



 

 ___________________________________________________  

 

 

11 

نقل وحمل ريلي درنقل وحمل ريلي، الزم است تصويري از جايگاهنقل وحمل به نیازهاي

میزاني ريلي چه نقل وحمل اصوالً ظرفیتكشور ارائه گردد تا معلوم شود كه درحال حاضر 

ها نیازي به افزايش شود و اصوالً تا سالاست و چه مقدار كاال از طريق آن جابجا مي

تواند تا هاي ايجاد شده ميظرفیت از طريق احداث خطوط جديد خواهد بود يا ظرفیت

 ها پاسخگويي الزم را داشته باشد.مدت

ابل جابجايي در میلیون تن كاالي ق 605دهد كه از حدود اطالعات موجود نشان مي 

میلیون تن كاال جابجا كند. اين  35تنها توانسته  1394آهن كشور در سال كشور، راه

شود كه آمارها حکايت از آن دارند كه ظرفیت ايجاد میزان جابجايي درحالي انجام مي

میلیون تن در سال بوده است.  200بیش از  1394آهن كشور تا پايان سال شده در راه

ريلي در آينده مطرح باشد نقل وحمل يط چنانچه دغدغه افزايش تقاضايدر چنین شرا

برداري ايجاد شده و باال بردن راندمان بهره هايگیري بیشتر از ظرفیتدنبال بهرهبايد به

گیري بیشتر از ظرفیت ايجاد شده مطرح باشد نوسازي، ريلي بود. وقتي بهرهنقل وحمل در

گیرد و برداري در اولويت قرار ميوجود و در دست بهرهبهسازي و نگهداري از خطوط م

طوري كه تأمین اعتبار براي برنامه نگهداري نه پذيرش طرح جديد احداث خط آهن. به

 شود سیاست وزارت راه و شهرسازي در پذيرش طرح جديد در برنامه توسعهمالحظه مي

 نبوده است.نقلي وحمل سیاست 1396ريلي سال نقل وحمل

آهن در اليحه بودجه سال امه توسعه راهنطرح بر 48بررسي وضعیت اجرايي  با 

 ، براي هر طرح،میلیون ريال 700طرح آن اعتباري معادل  6شود براي مالحظه مي1396

هاي ها ازجمله طرحدر نظر گرفته شده است. اگرچه يکي از اين طرح 1396در سال 

بیني شده بايد در ا با اين اعتبار ناچیز پیشها راست اما بقیه طرح 1396تحويلي در سال 
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هاي فاقد در حجم تعهدات و در نهايت حذف طرح نظرتجديد بردولت مبني قالب سیاست

توجیه اقتصادي توسط دولت ارزيابي كرد. در اين رابطه و در جهت تجديدنظر در حجم 

تا  5000معادل  اعتباري 1396طرح ديگر نیز در اين برنامه در سال  پنجتعهدات، براي 

بیني گرديده كه اين اعتبارات ناچیز نیز تنها در حد حفظ میلیون ريال پیش 10000

چندان كمکي  ي مذكورهاتواند باشد و به پیشرفت عملیات اجرايي طرحكارگاه عملیاتي مي

هاي اين برنامه به تناسب از اعتباراتي برخوردارند كه بتواند عملیات نخواهد كرد. بقیه طرح

 را تسريع كند.  1396هاي در دست اجرا در سال اجرايي طرح

دلیل طول عمر باالي خطوط و نیز در ارتباط با نگهداري از خطوط آهن كشور كه به 

وسايط ناقله نسبت به تأمین ظرفیت براي جوابگويي به تقاضا، از اولويت بیشتري برخوردار 

نوسازي و طرح بهسازي،  پنجهن تنها است در اليحه پیشنهادي و در برنامه توسعه راه آ

آهن، راههاي نگهداري خطوط آهن، بهسازي ناوگان راه آهن، بهسازي و نوسازي ايستگاه

هاي ظرفیتي خطوط آهن با اعتباري و ارتباطات و رفع گلوگاه عالئمبهسازي و نوسازي 

اعتبارات برنامه درصد كل  1/29بیني شده كه معادل میلیارد ريال پیش 10.437معادل 

هاي بیني شده براي طرحتوسعه راه آهن در اين سال است و نسبت به اعتبارات پیش

مطلب ديگر  بوده اقدام مثبتي استمیلیارد ريال  5.176كه معادل  1395مذكور در سال 

ريلي حکايت از آن دارد كه سال نقل وحمل هاي برنامه توسعهآنکه وضعیت اجرايي طرح

توان انتظار داشت در و مي در نظر گرفته شده است 1396اين برنامه، سال  طرح 6اتمام 

طرح در دست اجراي  6بیني شده، عملیات اجرايي موقع اعتبارات پیشصورت تخصیص به

 خاتمه يابد. 1396ريلي در سال نقل وحمل برنامه توسعه
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 ايجادهنقل وحمل . برنامه توسعه4-2

اي در جادهنقل وحمل براي برنامه توسعه 1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره 

بیني شده است. اين میلیارد ريال پیش 36.578طرح با اعتباري معادل  213مجموع 

در اين اليحه است. نقل وحمل فصلنقلي وحمل برنامه پنجدرصد اعتبار  50اعتبار معادل 

بیني با اعتبارات پیش 1396اي در سال ادهجنقل وحمل مقايسه اعتبارات برنامه توسعه

 7/22با كاهش  1396بیني شده سال دهد كه اعتبارات پیشنشان مي 1395شده در سال 

حالي اتفاق افتاده است رو است. اين كاهش درروب 1395درصدي نسبت به اعتبارات سال 

 8/4عادل م 1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره نقل وحمل كه اعتبارات فصل

شود با وجود رشد اندك در اعتبارات طوري كه مالحظه ميدرصد رشد داشته است. به

اليحه  1اي در پیوست شماره جادهنقل وحمل اعتبارات برنامه توسعهنقل وحمل فصل

درصدي هم مواجه  7/22کرده بلکه با كاهش ننه تنها افزايش پیدا  1396بودجه سال 

ريلي در نقل وحمل اين كاهش به میزان اعتبارات برنامه توسعهشده است. البته از محل 

نقل وحمل اليحه افزوده شده است. اما اين كاهش اعتبارات برنامه توسعه 1پیوست شماره 

عمدتاً به نگرش  1396ريلي در سال نقل وحمل اي و افزايش اعتبارات برنامه توسعهجاده

 ريلي از طريق افزايش طول خطنقل وحمل رفیتبر افزايش ظوزارت راه و شهرسازي مبني

شود. در ارتباط با اين كشور  مربوط مينقل وحمل ريلي درنقل وحمل و باال بردن جايگاه

نقل وحمل هاي مختلفنگرش شايان ذكر است كه سیاستگذاري در ايجاد ظرفیت در شاخه

كشور، شکل نقل وحمل تقاضايها در جوابگويي به با توجه به جايگاه هر يك از شاخه

كاال و مسافر در كشور، جابجايي  ها درگیرد و در اين رابطه عملکرد هر يك از شاخهمي

تواند مينقل وحمل هاي مختلفدهي به نحوه توزيع منابع بین شاخهمعیار مناسبي در خط
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فر اطالعات كاال و مساجابجايي  درنقل وحمل هاي مختلفباشد. در زمینه عملکرد شاخه

نقل وحمل شده درجابجا  از مجموع كاالهاي 1394دهد كه در سال موجود نشان مي

درصد آن از طريق راه آهن  6ها و تنها درصد آن از طريق جاده 94عمومي كشور معادل 

شده در اين سال جابجا  مسافر نیز از كل مسافرجابجايي  جابجا شده است. در زمینه

درصد آن  6/7درصد آن از طريق راه آهن و  7/6ز طريق جاده، درصد آن ا 7/85معادل 

آمارها تصويري است از نقش هر يك از اند. اين شدهجابجا  هوايينقل وحمل از طريق

 . اين آمارها گواه آن هستند كهنقلوحمل در جوابگويي به تقاضاينقل وحمل هايشاخه

كشور برعهده نقلي وحمل به نیازهاي اي بیشترين نقش را در پاسخگوييجادهنقل وحمل

. اين وضعیت تنها به كشور ما مربوط نیست در بسیاري از كشورها هم كم و است داشته

 اي درجادهنقل وحمل بیش همین وضعیت وجود دارد. بنابراين با وجود نقش غالب

اي جادهنقل وحمل توان میزان اعتبارات برنامه توسعهكاال و مسافر به سادگي نميجابجايي 

 در اليحه بودجه كشور را كاهش داد زيرا اين كاهش اعتبارات، مشکالتي در وضعیت

 وجود خواهد آورد. انتظار اين است چنانچه ضرورتي بر افزايش اعتباراتكشور بهنقل وحمل

اي جادهنقل وحمل وجود داشته باشد اين افزايش بدون فشار بر اعتبارات برنامهنقلي وحمل

دست آيد. شايان ذكر است از محل درآمدي جديد يا جهش ناگهاني اعتبارات فصل به و

اي بر میزان و كیفیت عرضه جادهنقل وحمل كه هرگونه فشار بر اعتبارات برنامه توسعه

شدت اي بهجادهنقل وحمل هاي كشور تأثیر خواهد گذاشت و كارآيي درخدمات در جاده

 از آن متأثر خواهد شد.

اي در پیوست اليحه بودجه سال جادهنقل وحمل طرح برنامه توسعه 213ر رابطه با د 

هاي در دست هاي جديد و مابقي از طرحطرح آن از طرح سهشايان ذكر است كه  1396
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 هاي گذشته است. سه طرح جديد عبارتند از: اجرا از سال

 كیلومتر 67ـ احداث راه اصلي خوي ـ قطور ـ رازي به طول 

 كیلومتر 75احداث كمربندي قم )احداث آزادراه( به طول ـ 

 كیلومتر 54ـ پیرانشهر ـ تمرچین به طول  هـ بهسازي راه اصلي نقد

طرح تا  20اي، عملیات اجرايي جادهنقل وحمل طرح برنامه توسعه 213از مجموع  

هاي رحطرح آن مربوط به ط 16طرح،  20اين  ازپايان خواهد يافت كه  1396پايان سال 

 هاي اصلي است.راه، بزرگراه و احداث و بهسازي راهآزاد

اليحه بودجه  1اي در پیوست شماره جادهنقل وحمل طرح برنامه توسعه 213تركیب  

 شرح زير است:به 1396سال 

 طرح 23   هاـ احداث آزادراه

 طرح 25  ها ـ احداث بزرگراه

 طرح 35 گراه(ربه بزـ احداث باند دوم )تبديل راه اصلي موجود 

 طرح 44 ـ احداث راه اصلي 

 طرح 72 هاي اصلي ـ بهسازي راه

 طرح 9 ها ـ نگهداري راه

 طرح 1 هاي مرزيـ تکمیل راه

 طرح 1  هاي روستاييـ توسعه و تکمیل راه

 طرح 1 آالت ـ تأمین ماشین

ـ احداث، بهسازي و نگهداري واحدهاي راهداري مستقر 

  هادر راه

 طرح 1

 طرح 1 هاي كويريـ راه
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شود اي مالحظه ميجادهنقل وحمل هاي برنامه توسعهبا نگاهي به تركیب طرح 

خود اختصاص طرح، بیشترين تعداد طرح را در اين برنامه به 72هاي اصلي با بهسازي راه

شکیل اي را تجادهنقل وحمل بندي شبکههاي اصلي استخوانداده است. از آنجا كه راه

هاي اصلي راهسطح و افزايش سطح خدمت در  يها كه ارتقادهند امر بهسازي اين راهمي

ها منجر خواهد را به همراه دارد و به روان شدن عبورومرور )ترافیك( و ايمني سفر در جاده

موازات بخش خواهد بود كه به. اما اين اقدام وقتي نتیجهشودميشد امري مثبت ارزيابي 

هاي انجام شده كه گذاريها و حفظ سرمايههاي اصلي موجود، به نگهداري راهراهبهسازي 

وضعیت چندان مناسبي ندارند نیز توجه كافي مبذول گردد. در اين رابطه شايان ذكر است 

 9تنها  1396اي در اليحه بودجه سال جادهنقل وحمل طرح برنامه توسعه 213كه از 

طرح به روكش  پنجطرح هم،  9هاي موجود اختصاص يافته كه از اين طرح به نگهداري راه

دهد ها نشان ميطرح روكش آسفالت راه پنجها اختصاص يافته است. نگاهي به آسفالت راه

ب غربي، شمال و جنوب و جنو شريانيهاي طرح آن مربوط به روكش آسفالت راه سهكه 

هاي اصلي سازي راهغرب و محورهاي شرقي است تنها يك طرح به روكش آسفالت و ايمن

هاي روستايي و فرعي غیرشرياني، همچنین بخشي از اعتبارات طرح توسعه و تکمیل راه

 هاي روستايي اختصاص يافته است.به روكش آسفالت راه

ها به شايان ذكر است كه در آمارها اين راهبرداري هاي در دست بهرهدر ارتباط با راه 

شوند ميهاي روستايي تقسیم هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازي و راهراه

هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازي محسوب هاي شرياني جزئي از راهكه راه

استحفاظي وزارت هاي تحت حوزه دهد كه طول راهشوند. اطالعات موجود نشان ميمي

 156هاي روستايي معادل هزار كیلومتر و راه 86معادل  1394راه و شهرسازي در سال 
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هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه هزار كیلومتر راه 86هزار كیلومتر است. از مجموع 

هاي شرياني تعیین شده عنوان راههزار كیلومتر آن در اين سال به 34و شهرسازي معادل 

اليحه بودجه سال  1هاي كشور در پیوست شماره ر ارتباط با امر نگهداري از راهاست. د

هزار كیلومتر راه شرياني مذكور، سه طرح روكش آسفالت با مجموع  34براي  1396

هاي كه براي بقیه راهمیلیارد ريال در نظر گرفته شده در صورتي 1950اعتباري معادل 

هزار كیلومتر راه غیرشرياني تنها  52رسازي يعني استحفاظي وزارت راه و شه زهتحت حو

هاي روستايي آسفالته بخشي از هزار كیلومتر راه 104و براي میلیارد ريال  500معادل 

هاي هاي روستايي در نظر گرفته شده است. اگرچه راهاعتبار طرح توسعه و تکمیل راه

اي كشور برعهده جادهنقل وحمل كاال و مسافر درنقل وحمل شرياني بیشترين نقش را در

اي، ارتباط اكثريت جادهنقل وحمل در ترهاي غیرشرياني با وجود نقش سبكدارند اما راه

موازات دار هستند بنابراين بهعامه مردم را عهدهنقلي وحمل مناطق كشور و تأمین نیازهاي

انه، رسیدگي به یسال هاي شرياني در لوايح بودجهتأمین اعتبار براي حفظ و نگهداري راه

هاي انجام گذاريهاي روستايي هم به خصوص براي حفظ سرمايهغیرشرياني و راه هايراه

ها هاي روكش آسفالت راهايمن در اولويت قرار دارد. در رابطه با طرحنقل وحمل شده و

ها و جلوگیري از استهالك زودرس شايان ذكر است كه روكش آسفالت به حفظ رويه راه

كند تا به امر هاي انجام شده طلب ميگذاريكند. نیاز به حفظ سرمايهها كمك ميراه

لوايح بودجه سالیانه توجه كافي مبذول شود. اما ها در نگهداري ازجمله روكش آسفالت راه

اليحه بودجه سال  1بیني شده در اين رابطه در پیوست شماره چنانچه اعتبارات پیش

)با وجود محدوديت منابع( براي شود اعتبارات مناسبي از نظر بگذرد مالحظه مي 1396

ايي در اين پیوست هاي روستروكش آسفالت راه همچنینهاي شرياني و  غیرشرياني راه
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ها را در اين دسته از راهنقلي وحمل مشکالت تردد وامر بیني نشده است كه اين پیش

ها از وضعیت مناسبي از هاي روستايي بايد گفت اين راهافزايش خواهد داد. در رابطه با راه

درصد  75شود طول عمر بیش از طوري كه گفته مينظر نگهداري برخوردار نیستند به

اي گونهها كه آسفالته هستند بیش از طول عمر مفید آن است و وضعیت بهين نوع راها

 اند. ها نیاز به تجديد ساخت پیدا كردهاست كه اين راه

 

 ايجادهنقل وحمل راهبري توسعه . برنامه4-3

اي جادهنقل وحمل براي برنامه راهبري توسعه 1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره 

میلیارد  43هاي گذشته است اعتباري معادل هاي در دست اجرا از سالطرح كه از طرح دوبا 

 57كه معادل  1395ريال در نظر گرفته شده است كه نسبت به اعتبارات اين برنامه در سال 

 درصدي برخوردار است. دو طرح اين برنامه عبارتند از: 6/24میلیارد ريال بوده از كاهش 

 آالترح تأمین تجهیزات و ماشینـ ط 

 هاي راهبرديها و مطالعات طرحسنجي پروژهـ طرح مطالعه شناسايي و امکان 

 نقلوحمل

ها بیشتر ماهیت فعالیت نامه حکايت از آن دارد كه اين طرحبرنگاهي به دو طرح اين  

كمي طرح رابطه شايان ذكر است كه در اهداف  اينجاري دارند تا فعالیت عمراني. در 

و ساير تجهیزات نام برده شده كه  از خريد تجهیزات اداري آالتتأمین تجهیزات و ماشین

گردند. طرح تأمین تجهیزات اي تأمین ميتجهیزات اداري معموالً از محل اعتبارات هزينه

هاي خاتمه خواهد يافت و اعتباري براي اين طرح در سال 1396آالت در سال و ماشین

كه براي طرح مطالعات شناسايي و بیني نشده است در صورتيبرنامه پیشبعد در اين 
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 نیز اعتبار در نظر گرفته شده است. 1396هاي بعد از سال ها براي سالسنجي پروژهامکان

 

 هوايينقل وحمل . برنامه توسعه4-4

طرح  8هوايي نقل وحمل براي برنامه توسعه 1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره 

ها كه همه از اين طرح بیني شده است. اعتبارمیلیارد ريال پیش 196با اعتباري معادل 

میلیارد  647معادل  1395هاي گذشته هستند در سال در دست اجرا از سال يهاطرح

شدت كاهش يافته است. در ارتباط با برنامه به 1396ريال بوده كه اين اعتبار در سال 

هوايي نقل وحمل ي شايان ذكر است كه اعتبارات مورد نیاز توسعههواينقل وحمل توسعه

گردد، درآمدي كه كشور عموماً از محل درآمد سازمان هواپیمايي كشوري تأمین مي

داري كل به حساب اختصاصي اين سازمان حساب خزانه دولت در خزانهجاي واريز بهبه

شوند. ين درآمدها، تأمین اعتبار ميها نیز از محل اداري كل واريز و هزينهنزد خزانه

اليحه بودجه سال  1هوايي در پیوست شماره نقل وحمل هاي برنامه توسعهبنابراين طرح

 هوايي كشور ارائه كند.نقل وحمل تواند تصوير جامعي از برنامه توسعهنمي 1396

مالحظه  1396هوايي در اليحه بودجه سال نقل وحمل برنامه توسعه در بررسي 

طرح آن در ارتباط با احداث، توسعه، تکمیل و تعمیر  چهاراين برنامه،  هايشود از طرحمي

آالت، طرح ديگر آن مربوط به تأمین تجهیزات و ماشین چهارها و و تجهیز فرودگاه

نقل وحمل هاي فني و اعتباريآالت، كمكتعمیرات اساسي و خريد تجهیزات و ماشین

طرح مذكور،  8خريد هواپیماي آزمايش استاندارد پرواز است. از اين هوايي و باالخره 

طرح ديگر كماكان براي  پنجپايان خواهد يافت و  1396طرح در سال  سهعملیات اجرايي 

 هاي بعد داراي اعتبار هستند.سال
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 54 از اكنونشايان ذكر است كه از طرفي هم هاي احداث فرودگاهدر رابطه با طرح 

كنند اي عمل ميبرداري در كشور تنها سه فرودگاه درآمد ـ هزينهر دست بهرهفرودگاه د

هاي در دست ها، هزينه نگهداري فرودگاهده هستند كه به اين زيانها زيانو بقیه فرودگاه

هاي در شود. از طرف ديگر ظرفیت ايجاد شده در اين فرودگاهبرداري نیز اضافه ميبهره

است كه در سال مسافر نفر میلیون  66اعزام و پذيرش حدود  برداري معادلدست بهره

میلیون نفر مسافر از اين  26المللي بیش از عمالً درحال حاضر در پروازهاي داخلي و بین

برداري و وجود هاي در دست بهرهدهي فرودگاهشوند. با وجود زياننميجابجا  هافرودگاه

سازي و پذيرش طرح احداث، اگرچه رودگاهها، ادامه فاضافه ظرفیت در اين فرودگاه

جاي تواند بازگشت سرمايه را در آنها فراهم كند. بنابراين بهتر است بهمشاركتي، نمي

هاي انجام شده و گذاريهاي موجود يعني حفظ سرمايهاحداث به نگهداري فرودگاه

معین، يعني  هرهاي روز، در يك دوظرفیت ايجاد شده و تأمین تجهیزات ناوبري با فناوري

هاي موجود، تأكید گردد تا به همراه افزايش سطح خدمات افزايش درآمدزايي در فرودگاه تا

نقل وحمل و درآمدزايي درجابجايي  و باال بردن سطح ايمني پرواز به باال رفتن میزان

 هوايي كشور، كمك شود.

 

 دريايينقل وحمل . برنامه توسعه4-5

 سهدريايي نقل وحمل براي برنامه توسعه 1396اليحه بودجه سال  1در پیوست شماره 

بیني شده كه اين اعتبار نسبت به اعتبار میلیارد ريال پیش 392طرح با اعتباري معادل 

دريايي نقل وحمل درصد كاهش يافته است. سه طرح برنامه توسعه 6/4معادل  1395سال 

هاي گذشته هستند و در ست اجرا از سالهاي در داز طرح 1396در اليحه بودجه سال 
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بیني نشده است. هر سه طرح مذكور از طرح جديدي پیش 1396اين برنامه براي سال 

ها اعتبار براي اين طرح 1396هاي بعد از سال دار هستند و براي سالهاي ادامهطرح

 25حداث )ابیني شده است. از سه طرح مذكور، دو طرح با نام احداث بنادر صیادي پیش

بهسازي بندر( و باالخره طرح سوم با نام بهسازي و بندر( و ساماندهي بنادر صیادي )احداث 

بندر( است. براي اتمام عملیات اجرايي سه طرح مذكور، جمع اعتبار  4بنادر صیادي )

میلیارد ريال است كه اگر  2.377معادل  1396بعد از سال  يهابیني شده براي سالپیش

، اعتبار 1396انه معادل اعتبار سال یهاي بعد، براي اين برنامه سالبراي سالفرض كنیم 

 1396هاي بعد اين برنامه نسبت به سال بیني شود و كاهشي در اعتبارات سالپیش

سال در اين برنامه براي دولت تعهد ايجاد  6شود براي بیش از وجود نیايد مالحظه ميبه

 شده است.

كه  1396دريايي در اليحه بودجه سال نقل وحمل رنامه توسعههاي ببا توجه به طرح 

ي آن هم سازمان مربوط به احداث، بهسازي و ساماندهي بنادر صیادي است و دستگاه اجراي

شود در اين برنامه از بنادر بزرگ تجاري و بنادر كوچك شیالت ايران است مالحظه مي

هوايي نقل وحمل بطه با برنامه توسعهاست و نظیر آنچه در راكشور تصويري ارائه نشده 

اي بنادر هاي توسعهطرحو دريايي نقل وحمل عنوان گرديد اعتبارات مورد نیاز توسعه

بزرگ تجاري شمال و جنوب كشور و نیز بنادر كوچك از محل درآمد سازمان بنادر و 

واريز به  جايگردد و بهگردد، درآمدي كه درآمد دولت محسوب ميدريانوردي تأمین مي

كل به حساب اختصاصي سازمان بنادر و دريانوردي نزد  يداردولت نزد خزانه حساب

اي بنادر بزرگ و بنادر كوچك هم از محل اين هاي توسعهداري كل واريز و هزينهخزانه

نقل وحمل شود برنامه توسعهطوري كه مالحظه ميشود. بهدرآمدها تأمین اعتبار مي
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نقل وحمل تواند تصوير جامع از برنامه توسعهنمي 1396بودجه سال دريايي در اليحه 

دريايي كشور ارائه كند زيرا در اين برنامه تنها به احداث، بهسازي و ساماندهي بنادر 

 صیادي پرداخته شده است.

 

 . اعتبارات متفرقه5

هايي در طرحبیني بر پیشها عالوهدر پاسخگويي به درخواست 1396اليحه بودجه سال 

در پیوست شماره يك اليحه بودجه اين سال كه داراي نقلي وحمل هايقالب برنامه

بندي اجرايي و اعتبارات سالیانه است در قالب جداولي ديگر در اين اليحه به تعريف زمان

صورت سرجمع براي آنها در نظر گرفته است. در اين  هايي پرداخته و اعتباراتي بهطرح

هاي قابل طرح اين جدول تحت نام طرح 22كه در آن از مجموع  12بر جدول هرابطه عالو

 طرح آن 5بیني اعتبار سهم مشاركت، كه بخش خصوصي و بدون پیشاجرا با مشاركت 

 هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف با نام طرح 20است به جدول نقلي وحمل

هاي طرح در زمینه 287جموع توان اشاره كرد. در اين جدول در ممي 550000-39

میلیارد ريال  150هاي مطالعاتي و اجرايي با سرجمع اعتباري معادل مختلف با نام طرح

 طرح 178است. از نقلي وحمل هايدرصد آن از طرح 62طرح يا  178بیني شده كه پیش

 17ها، طرح آن مربوط به راهسازي و بهسازي راه 145، تعداد 20در جدول نقلي وحمل

طرح آن مربوط  2ها و باالخره طرح آن مربوط به فرودگاه 14آهن،  طرح آن مربوط به راه

 برنامه 4هايي از شود طرحطوري كه مالحظه ميبه بنادر بازرگاني كشور است. به

 شود. در اين جدول ديده مينقلي وحمل

ان يا اصوالً تا چه میز 1396اليحه بودجه سال  20و  12هاي جداول از اينکه طرح 
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هاي جدول دارند الزم است تنها اعتبار و تعداد طرح 1396امکان اجرايي در طول سال 

اليحه  1در پیوست نقل وحمل هاي فصلبیني شده برنامهها و اعتبارات پیشبا طرح 20

هاي مجموع طرح 1396اليحه بودجه سال  1مقايسه گردد. در پیوست  1396سال بودجه 

طرح با  274در اين سال معادل نقل وحمل فصلنقلي وحمل برنامه 5در بیني شده پیش

طرح  287براي  20كه در جدول میلیارد ريال است در صورتي 73016اعتباري معادل 

معادل  1396اليحه بودجه سال  1در پیوست نقل وحمل طرح فصل 13يعني بیش از 

كننده كه حتي تأمینبیني شده است. اعتباري در اين سال پیشاعتبار میلیارد ريال  150

توان نخواهد بود تا معلوم شود آيا ميهم ها اعتبار مورد نیاز مطالعات فاز يك اين طرح

ها را ها را انجام و باالخره اجرايي شدن اين تعداد طرحمطالعات فاز دو و سه اين طرح

هاي در دست اجرا سنگین و منابع مالي مشخص كرد؟ زماني كه تعهدات دولت در طرح

 287بیني برداري رساندن آنها محدود است پیشبراي تسريع عملیات اجرايي و به بهره

آن هم تحت عنوان مطالعه و اجرا، جز دادن  1396اليحه بودجه سال  20طرح در جدول 

در منابع مالي  وعده بدون پشتوانه و باال بردن توقعات در جامعه چه نام ديگري دارد؟ اگر

محدوديتي وجود ندارد )كه دارد( اصلح آن است كه اين منابع در تسريع عملیات اجرايي 

هاي اجرا، هاي در دست اجرا هزينه گردند تا طول مدت اجراي طرح و نیز هزينهطرح

 كاهش پیدا كند.
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 گيرينتيجه

 از آنچه گذشت مالحظه گرديد:

)ملي و استاني( معادل نقل وحمل اي فصلسرمايههاي دارايي تملك ـ از كل اعتبارات 

درصد آن  8/12اي ملي و سرمايههاي دارايي تملك درصد آن مربوط به اعتبارات 2/87

به  1395اي استاني است. اين سهم در سال سرمايههاي دارايي تملك هايمربوط به طرح

 درصد بوده است. 14و  86ترتیب 

درصد  1/9از رشد  1396اي كشور در سال سرمايههاي دارايي تملك اتـ اعتبار

 اي فصلسرمايههاي دارايي تملك برخوردار است در صورتیکه رشد اعتبارات ملي

هاي دارايي تملك درصد است كه از رشد اعتبارات 8/4در اين سال معادل نقل وحمل

 اي كشور در اين سال كمتر است.سرمايه

ريلي در نقل وحمل اي و برنامه توسعهجادهنقل وحمل برنامه توسعه 2ت ـ اعتبارا

اليحه بودجه سال  1در پیوست نقلي وحمل برنامه 5درصد اعتبار  7/98مجموع معادل 

اي، برنامه جادهنقل وحمل درصد آن به سه برنامه راهبري توسعه 3/1است و تنها  1396

 دريايي اختصاص يافته است.نقل وحمل وسعههوايي و برنامه تنقل وحمل توسعه

طرح آن  47طرح است كه  48ريلي در مجموع نقل وحمل هاي برنامه توسعهـ طرح

 هاي گذشته و يك طرح آن جديد است.هاي در دست اجرا از سالاز طرح

درصد نسبت به  68معادل  1396ريلي در سال نقل وحمل ـ اعتبارات برنامه توسعه

 افزايش يافته است. اين افزايش اعتبار از منطق 1395بیني شده در سال پیشاعتبار 

 هاي مختلفاعتبارات بین شاخهنقلي وحمل زيرا در منطق ،برخوردار نیستنقلي وحمل

كاال و مسافر در پاسخگويي جابجايي  ها دربه تناسب جايگاه و سهم اين شاخهنقلي وحمل
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 گردد. اين منطق در اين افزايش رعايت نشده است.ميتوزيع نقل وحمل به تقاضاي

طرح  5در رابطه با نگهداري از خطوط آهن موجود كشور و نیز وسايط ناقله، اعتبار ـ 

میلیارد  10437به  1395میلیارد ريال در سال  5176مرتبط با نگهداري در اين سال از 

 ت.درصدي برخوردار اس 102ريال افزايش يافته است كه از رشد 

طرح  3طرح است كه  213اي در مجموع جادهنقل وحمل هاي برنامه توسعهطرحـ 

 هاي گذشته است.هاي در دست اجرا از سالطرح آن از طرح 210هاي جديد و آن از طرح

 1396اليحه بودجه سال  1اي در پیوست جادهنقل وحمل ـ اعتبارات برنامه توسعه

 7/22درصد كاهش يافته است. اين كاهش  7/22 معادل 1395نسبت به اعتبارات سال 

با توجه به حجم تعهدات  1396اي در سال جادهنقل وحمل درصدي اعتبارات برنامه توسعه

مسافر كشور جاي تأمل  وكاال جابجايي  اي درجادهنقل وحمل و نیز سهم باالي اين برنامه

 است.

 213از مجموع  1396دجه سال اليحه بو 1بیني شده در پیوست ـ با اعتبارات پیش

 1396طرح آن تا پايان سال  20اي، عملیات اجراي جادهنقل وحمل طرح برنامه توسعه

هاي آزادراه بزرگراه و طرح آن مربوط به طرح 16طرح،  20پايان خواهد يافت. از اين 

 هاي اصلي است.احداث و بهسازي راه

 1396برداري، در اليحه بودجه سال هرهاي در دست بهـ با وجود طول عمر باالي راه

هاي روستايي، هاي غیرشرياني و نیز راههاي شرياني و چه راهها، چه راهبراي نگهداري راه

هاي موجود بر از راهنگهداري  و بیني نشده است. تأخیر در رسیدگياعتبار كافي پیش

 هاي كشور خواهد افزود. در راهنقلي وحمل مشکالت

اي حکايت از آن دارد كه جادهنقل وحمل دو طرح برنامه راهبري توسعهـ نگاهي به 



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش _______________________________________ 

 

 

26 

 فعالیت عمراني.نه جاري دارند،  ها ماهیت فعالیتاين طرح

دريايي عموماً از نقل وحمل هوايي و توسعهنقل وحمل هاي توسعهـ اعتبارات برنامه

گردند. نوردي تأمین ميسازمان هواپیمايي كشوري و سازمان بنادر و دريا ومحل درآمد د

درآمد دولت محسوب  ماهیت عمومي داشته و درآمد دو سازمان مذكور با توجه به اينکه

الزم است منابع و مصارف آن هم در بودجه عمومي دولت و با رعايت قوانین و  ،گردندمي

 مقررات مربوطه ديده شود.

اليحه  20و  12ول اليحه بودجه، در جدا 1هاي مندرج در پیوست ـ عالوه بر طرح

الشركه اعتبار سهم 12طرح جدول  22بیني شده كه براي طرح پیش 287و  22به ترتیب 

 150معادل  يهم اعتبار 20طرح جدول  287بیني نشده و براي ها پیشاجراي اين طرح

بیني هاي پیشمیلیارد ريال در نظر گرفته شده كه اين اعتبار هیچ تناسبي با تعداد طرح

 ندارد. 20جدول شده در 

 

 ابع و مآخذمن

 كل كشور، ماده واحده و جداول كالن منابع و مصارف بودجه. 1396. اليحه بودجه سال 1

هاي هاي تملك دارايي، اعتبار طرح1پیوســت شــماره كل كشــور،  1396. اليحه بودجه ســال 2

 اي.سرمايه

 .كل كشور 1395. قانون بودجه سال 3

ريزي معاونت برنامه ،وزارت راه و شهرسازي  ،و شهرسازي كشور   نقل وحمل . كتاب جامع آماري4

 .1394ونقل، و اقتصاد حمل
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