کنکاش «اقتصاد کرمان» در حساب و کتاب بودجه عمرانی کرمان
در گفتوگو با ابوالقاسم سیفالهی ،معاون عمرانی استاندار

زیان استانها
از تمرکزگرایی
در تخصیص بودجه

اقتصاد کرمان :فرصت گفتوگو با ابوالقاس�م س�یف الهی که
س�ال  94بعد از چندین سال از ش�هرداری کرمان به معاونت
عمرانی استانداری نقل مکان کرد ،از این جهت مغتنم بود که او
در موقعیت جدید هم عالوه بر پاسخگویی به سئواالت مرتبط
با حوزه عمرانی استان و بودجهای که کفاف فعالیت عمرانی را
نمیدهد ،همچنان با اشراف و اطالعی که از حوزه شهرداری و
پروژههای عمرانی شهری دارد ،پاسخگوی سئواالتی در این
ارتباط هم بود چه اینکه بنیان بخش قابل توجهی از طرحهایی
که در گوشه و کنار شهر در حال اجراس�ت هم توسط خود او
گذاشته شده است .این گفت و گو را در ادامه بخوانید.
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معاون عمرانی اس��تاندار در گفتوگو با اقتصاد کرمان اظهار کرد :در س��ال 94
حدود  74درصد از کل بودجه کشور هزینهای بود که  97درصد آن را هزینهای
ملی شامل میشود و تنها سه درصد هزینهای استانی است.
وی افزود :بودجه عمرانی کل کشور در سال  50 ،94هزار میلیارد ریال بود یعنی
برابر با  22درصد از کل بودجه کشور که از این عدد  84درصد ملی و  16درصد
سهم استانها است .وی با انتقاد از تمرکزگرایی در تخصیص بودجه خاطرنشان
کرد :اعتقاد داریم که باید تملک ملی وارد اس��تانها شود و تمرکزگرایی فعلی،
آسیبزا است.
وی با اشاره به  50هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی کشور ادامه داد :این در حالی
است که یارانه کشور در یکسال حدود  40هزار میلیارد ریال است که تنها حدود
10هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی کمتر است.
وی بیان کرد :نمیتوان گفت تا کنون بودجهای به صورت کامل تخصیص داده
شده اس��ت و حتی در صورت واقعی شدن بودجه و محاس��باتی که میتوان به
صورت سرانگش��تی هم انجام داد با تقسیم این بودجه به س��ایر مناطق استان
همچون قطرهای میماند که نرسیده به زمین خشک میشود.

وی اظهار کرد :کل پروژههای سال  ، 93جمعا حدود س��ه هزار و  20پروژه بود
که در سال  94به دو هزار و  760عدد رس��یده و البته تعدادی پروژه جدید هم
اضافه شده است.
وی اضافه کرد :در نهایت قضی��ه کل اعتبار "ماده  " 180در س��ال  94به 696
میلیارد رسیده اس��ت که حدود  50درصد تخصیص داده شده ولی پروژههایی
داریم که جزء الزامات است و درصدی هم برای پروژههایی که از قبل تعیین شده
است در نظر گرفته میشود که عم ً
ال چیزی باقی نمیماند که بخواهیم تصمیم
جدیدی بگیریم.
وی افزود :ش��هر کرمان  700هزار نفرجمعیت دارد و به فرض اینکه همه یارانه
بگیرند،کرمانیها در یکسال  350میلیارد تومان یارانه دریافت میکنند و اگر
این پول یکجا و متمرکز شود گره بسیاری از مشکالت را خواهد گشود.
وی در تشریح مقایسه اعتبارات هم گفت :در سال نود و سه 490 ،میلیارد تومان
و در امسال 610 ،میلیارد تومان اعتبار تحصیص داده شده است که از این مقدار
 246میلیارد استانی اس��ت و تا کنون  35درصد آن محقق شده است و بودجه
شهرستانها بر اساس شاخصها و دفاع فرمانداران تخصیص داده میشود.
سیفالهی افزود :معموالً هر سال حدود سه هزار پروژه را در استان خواهیم داشت
و بعضی پروژهها پروژ ههای نیمه تمامی هستند که برای تمام شدن نیازمند منابع
مالی زیادی هستند.
وی با بیان اینکه پروژههای عمرانی بر اساس شاخصهایی از جمله نزدیک اتمام
و میزان هزینه به بخشهای مختلف تقسیم میشوند ،خاطرنشان کرد :اولویت
اول برای تخصیص هزینه ،پروژههای باالی  80درصد اس��ت که به بهرهبرداری
نزدیک باشند است ،اولویت دوم بین  50تا  80درصد و اولویت بعدی پروژههای
زیر  50درصد هستند.
وی ادامه داد :حتی ممکن است یک پروژه باالی  80درصد برای به بهرهبرداری
رسیدن هزینه بیشتری نسبت به یک پروژه  50درصدی نیازمند باشد که این
موارد در دستهبندی پروژهها مدنظر قرارداده شده است.

