ﺳــﻬﻢ  ۲۳۸۸ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  99اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 17 ،99ﻫﺰار و 302ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ 12ﻫﺰار و
722ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎدل 74درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺷﺶ ﻫﺰار و 663ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﻧﻘﺪی،
640ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﭘﻨﺞﻫﺰار و 418ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ
اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻫﺰار و 711ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺳﺎل  99ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺼﻮل »ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ«» ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی« » ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب« و »آب و ﻓﺎﺿﻼب« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را 508ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ77 :درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار و 277ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن 44دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ و 23درﺻﺪ آن در ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺼﺎرف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﺳﺎل  92ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  92اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺘﺎن
115ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  1400اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 619ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری رﺗﺒﻪ دوم اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ،1400ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل
 ،1400دوﻫﺰار و 388ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺷﺪی 147درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اداﻣﻪ داد723 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﺠﻤﻮع 332ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
235 ،99درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ردﯾﻒ وﯾﮋه ای ﺑﺮای
آب و راه روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﺑـﻮدﺟﻪ اﺳـﺘﺎن ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ:
373ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ و 173ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺮای راه روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻮازن ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪی 93درﺻﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  99ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻫﺰار و 167ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ
 ،1400ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

