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 چكيده

تشكيل « آب و فاضالب»و « منابع آب»کل کشور بخش آب از دو فصل  1331در الیحه بودجه سال 

 ، از باالترین اعتبارات«نقلوحمل»امور اقتصادی بعد از فصل  شده است. بخش آب در فصول مربوط به

ای بسيار اندکی در بخش اعتبارات هزینه ، درصورتی که اینای برخوردار استسرمایههای دارایی تملک

ای بخش سرمایههای دارایی تملک ، اعتبارات1331. در الیحه بودجه سال داردفصول  مقایسه با سایر

امور اقتصادی( های دارایی تملک درصد کل اعتبارات 2/31ميليون ریال )معادل  44.136.223آب برابر با 

در الیحه باشد. همچنين ای بخش میدرصد این مقدار نيز مربوط به اعتبارات هزینه 6از کمتر  و است

ميليون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و  311اعتبار ارزی کل کشور،  1331بودجه سال 

 های اعتباری از محل اسناد خزانه اسالمی برای بخش آب لحاظ شده است.برخی پتانسيل

طوری که اعتبارات کل کشور حالت انقباضی دارد به 1331طور کلی بودجه بخش آب در الیحه به

درصد کاهش داشته است. کاهش  41حدود  1336بخش آب در این الیحه نسبت به اعتبار مصوب سال 

امور درصد و برای فصل آب و فاضالب ) 4/41مذکور برای فصل منابع آب )از امور اقتصادی( برابر با 

 درصد بوده است. 6/33مسكن، عمران شهری و روستایی( برابر با 

اعتبارات از محل اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات از محل صندوق توسعه غير از به 1336در سال 

های بخش های اعتباری برنامهای در مورد ردیفگونه عملكرد بودجه( هيچ1336)آذرماه حال تا به  ملی،

ها وجود نداشته و ميزان پرداختی در مورد تمام ردیفای( های سرمایههای تملک دارایی)برای طرحآب 

های ، برای برنامه1331، مشابه الیحه 1336. مبالغ پرداختی از صندوق توسعه ملی در سال است صفر

 های مرزی و آبرسانی روستایی بوده است.مهار آب

ای در بخش آب در برخی موارد، که عمدتاً سازه 1331اعتبارات مندرج در الیحه بودجه سال 

در مواردی از برنامه ششم توسعه که  اما ،باق داشتههای برنامه ششم توسعه انطگيریهستند، با جهت

ی های آب زیرزمينند )مانند جبران بيالن منفی سفرهشور مقابله با بحران آب تلقی میهای مهمی دگام

و طراحی الگوی کشت بهينه و تحویل حجمی آب بر این اساس(، انطباق بين اعتبارات و احكام الیحه و 

ی جویهای آبياری نوین در صرفهجایی که توسعه روششود. از آنهده نمیمواد برنامه ششم توسعه مشا

ميليون  311د که اعتبار شواثر چندانی ندارد، پيشنهاد میآب در مقياس کالن )مقياس حوضه آبریز( 
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به این امر تخصيص داده  1331دالری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، که در الیحه بودجه سال 

بخشی منابع آب زیرزمينی اختصاص داده شود. با توجه به شرایط نامناسب طرح تعادلشده است، به 

د که شوبينی میاز این نظر، پيش 1336با  1331بينی تشابه نسبی شرایط سال اقتصادی کشور و پيش

های اعتباری فصل منابع آب و فصل آب و فاضالب برای ردیف 1331ای بخش آب در سال عملكرد بودجه

می خزانه اسالناچيز باشد و فقط بودجه اختصاص داده شده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اسناد 

 د.به عملكرد تبدیل شو

 

 مقدمه

عناوین  ابدارای دو فصل جداگانه  ،قوانين بودجه ساليانهدليل اهميت و گستردگی در لوایح و بخش آب به

. این بخش در لوایح و قوانين بودجه ساليانه معموالً است« فصل آب و فاضالب»و « فصل منابع آب»

 های اینای باالیی بوده و اعتبار مذکور به طيف وسيعی از طرحهای سرمایهدارایی تملکدارای اعتبار 

های این بخش باعث شده است که حجم باالی سرمایه مورد نياز برای طرحیابد. بخش اختصاص می

ها طی چندین سال تمام موجود در بخش آب باال باشد و نياز اعتباری این طرحهای نيمهتعداد طرح

بحران »دیگر وجود  عبارتهای اخير، یا بهدد در سالهای متعها و خشكسالیآبید. وقوع کمشوتأمين 

ر، باعث دیگازسوی  و همچنين کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور سواز یك« آب

های مختلفی برای مقابله با بحران آب د. طرحریزی برای بخش آب مضاعف شوت بودجهشده حساسي

های مذکور نيازمند اعتبارات طور حتم اجرای طرحهای مختلف کشور ارائه شده که بهازسوی دستگاه

نكته اول اینكه باید دقت نمود که  کرد:. در تدوین بودجه بخش آب باید به دو نكته مهم توجه است

دید را تش بيشتر دامن زده و ابعاد مختلف آن ،هایی تخصيص نيابد که به بحران آباعتبارات به طرح

 یابد. های مؤثرتر و با بازده باالتر اختصاصعمده اعتبارات باید به طرحاینكه  کند و دوممی

ابتدا جایگاه فصل منابع آب نسبت پس از ارائه اسناد باالدستی مهم در بخش آب، در این گزارش 

شده در ارائه های بخش آب، سنجيده شده و سپس برنامه 1331به سایر فصول در الیحه بودجه سال 

د رشناسی، نكات مورهای کامورد بررسی قرار گرفته و در پایان نيز تحليل آنهاالیحه بودجه و اعتبارات 

 شوند.توجه و پيشنهادها ارائه می
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 . بررسي بخش آب از منظر حقوقي و اسناد باالدستي0

ابالغی و های کلی اسناد باالدستی متعددی در بخش آب وجود دارد که شامل قوانين دائمی، سياست

چارچوب و در جهت نيل به ند. واضح است که تدوین بودجه بخش آب باید در های توسعه هستبرنامه

ب طور مستقيم به بخش آاین اسناد باالدستی صورت گيرد. عمده این قوانين و اسناد باالدستی که به

 اند.ارائه شده 1شوند، در جدول مربوط می

 

 . اهم اسناد باالدستي در بخش آب0جدول 

 هاي كلي:سياست

 (1313های کلی نظام در بخش آب )سياست 

 (1383اصالح الگوی مصرف )های کلی سياست 

 (1331های کلی نظام در بخش کشاورزی )سياست 

 (1332های کلی اقتصاد مقاومتی )سياست 

 (1334زیست ) های کلی نظام در محيطسياست 

 قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي:

 ( 1361قانون توزیع عادالنه آب) 

 (1362های مرزی )قانون حفظ و تثبيت کناره و بستر رودخانه 

 (1381های آب کشور )گذاری در طرحقانون تشویق سرمایه 

 ی برای جبران خسارات ناشی از قانون تأمين منابع مال

 (1383سالی و یا سرمازدگی )خشك

 وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی قانون افزایش بهره

(1383) 

 (1383برداری )های فاقد پروانه بهرهقانون تعيين تكليف چاه 

 (1336ور )های توسعه کشئمی برنامهقانون احكام دا 

 راهبردها:

 ( 1382راهبردهای توسعه بلندمدت آب کشور) 

  راهبردهای بخش آب و بخش آب و فاضالب در سند

 (1332انداز وزارت نيرو )چشم

 :سالهپنجهاي توسعه رنامهب

 های توسعه اول تا ششمقوانين برنامه 

 

سند  مواد و بندهای مهم مرتبط با بخش آب ازموضوعيت با توجه به اهميت و ارتباط موضوع، 

 د.شوارائه می« ن برنامه ششم توسعهقانو»الدستی با

 

 . قانون برنامه ششم توسعه0-0

 «الف» بند-(15ماده )

 هرعایت الگوی کشت مناسب با منطقبا وری افزایش عملكرد در واحد سطح و افزایش بهره

 «ب» بند-(15ماده )

ها هزینه( %81) درصدهشتادوپنج  حداقل خاک و آب عمليات اجرایو  آبياری نوینهای توسعه روش

 هانيدر قالب بودجه سال عنوان کمک بالعوض توسط دولتبه

 «پ» بند-(15ماده )

 یهای نامتعارف و مدیریت آب مجازها، مدیریت آببازچرخانی پسابا، هحمایت از توسعه گلخانه
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 «ت»بند -(15ماده )

 تالگوی کشچارچوب  های مناسب فقط درو مشوق اجرای الگوطراحی و 

 «ث» بند-(15ماده )

 ریهای آبخيزداری و آبخواندافعاليتو ، مرمت و الیروبی قنوات احيا

 «ح» بند-(15ماده )

 یبردارهای دارای پروانه بهرهبر روی چاه نصب کنتور هوشمند

 «ذ» بند-(15ماده )

 فوالدی، آلياژی و معدنیهای تغيير ساختار مصرف آب شرکت

 «ر» بند-(15ماده )

 ورلگوی کشت را برای تمامی نقاط کشطرح ا

 «الف» بند-(16ماده )

ها نکشيرینو تأسيس آب وری مصرفوری استحصال و بهرهبرداری آب آشاميدنی، بهرهنظام بهره اصالح

 در مناطق جنوبی کشور

 (17ماده )

 خرید تضمينی پسابافزایش پوشش شبكه فاضالب در کشور و 

 

 در بخش آب با قانون برنامه ششم توسعه 0167. بررسي انطباق اليحه بودجه سال 0-0

مهمترین  عنوانبا مواد مرتبط از قانون برنامه ششم توسعه، به 1331با بررسی انطباق الیحه بودجه سال 

ریزی در این بخش را گيری بودجهتوان صحت جهتمدت کشور، در بخش آب میسند باالدستی ميان

در بخش  1331، انطباق الیحه بودجه سال 2در جهت نيل به اهداف برنامه مورد بررسی قرار داد. جدول 

 دهد.آب با مواد مهم مرتبط با بخش آب در قانون برنامه ششم توسعه را نشان می
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 در بخش آب با مواد مهم 0167. انطباق اليحه بودجه سال 0جدول 

 مرتبط با بخش آب در قانون برنامه ششم توسعه

ماده/تبصره/بند 

از قانون برنامه 

 ششم توسعه

 موضوع
انطباق با اليحه بودجه سال 

0167 
 مالحظات كارشناسي

 (15) ماده

جبران تراز 

های زیرزمينی سفره

ميليارد  11به ميزان 

مترمكعب در انتهای 

 برنامه

برداری و برنامه بهبود بهره

حفاظت از منابع آب )شماره 

 (1311116بندی طبقه

که اعتبار ردیف مشابه مربوطه در جاییاز آن -

گونه عملكردی نداشته است، هيچ 1336سال 

از این  1331رسد که در سال نظر میبعيد به

 ردیف بتوان عملكردی متصور شد.

تخصيص برای این برنامه باید در  هرگونه -

بخشی منابع آب زیرزمينی چارچوب طرح تعادل

 صورت گيرد.

 1331واحده الیحه بودجه سال برخی از احكام ماده -

 در ذات در تناقض با این هدف برنامه ششم است.

بند  -(15)ماده 

 «ب»

های توسعه روش

 آبياری نوین

 «و»بند -واحدهماده« 4»تبصره 

ميليون دالر از  311اختصاص 

محل صندوق توسعه ملی برای 

 های نوین آبياریتوسعه روش

 «ز»بند  -واحده  ماده« 4»تبصره 

ميليون دالر از  311اختصاص 

محل صندوق توسعه ملی برای 

 طرح آب کشاورزی سيستان

 گيری قانونشده با جهتیاد اختصاص اعتبارات  -

 ی دارد.خوانبرنامه ششم توسعه در این زمينه هم

ر تواند داین بند و اعتبارات مربوطه در الیحه می -

ارتقای راندمان و افزایش عملكرد توليد محصول 

 در مقياس مزرعه مؤثر واقع گردد.

بسيار مهم است که توجه گردد که این بند و  -

اعتبارات مربوطه در مقياس کالن )حوضه آبریز( 

آب جویی آب و کاهش اثرات بحران اثری در صرفه

 نخواهد داشت.

بند  -(15)ماده 

«پ»  

ها، بازچرخانی پساب

های مدیریت آب

نامتعارف و مدیریت 

 یآب مجاز

برنامه خرید تضمينی آب 

استحصالی و پساب تصفيه شده 

از بخش غيردولتی )شماره 

( 1311113121بندی طبقه

ذیل برنامه تأمين آب )شماره 

 (1311113111بندی طبقه

ب فاضال ساتيبرنامه توسعه تأس

آب )شماره  یو بازچرخان

 (1113112 یبندطبقه

که اعتبار ردیف مشابه مربوطه در جاییاز آن -

گونه عملكردی نداشته است، هيچ 1336سال 

از این  1331رسد که در سال نظر میبعيد به

 ردیف بتوان عملكردی متصور شد.

 

بند  -(15)ماده 

 «ت»

طراحی و اجرای 

و  الگوی کشت

 وری آبارتقای بهره

 های مناسببا مشوق

 لحاظ نشده

احكام برنامه ششم توسعه است که مهمترین  از -

ریزی فعلی در الیحه، متأسفانه با روند بودجه

 توان برای آن عملكردی متصور شد.نمی

بند  -(15)ماده 

 «ح»

نصب کنتور 

هوشمند و حجمی 

آب با اعطای 

 تسهيالت

و  برداریبرنامه بهبود بهره

حفاظت از منابع آب )شماره 

 (1311116بندی طبقه
بند  -واحده ماده« 8»تبصره 

 «الف»

برداری و حفاظت از منابع آب برنامه بهبود بهره -

برای تأمين اعتبار مربوط به این بند، با توجه به روند 

رسد که عملكردی در پی نظر نمیسال گذشته، به

 داشته باشد.

های بهبود برای این بند از برنامهواحده اعتبارات ماده -

وری آب در عرصه کشاورزی و برنامه عرضه آب بهره

 باشد.می
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ماده/تبصره/بند 

از قانون برنامه 

 ششم توسعه

 موضوع
انطباق با اليحه بودجه سال 

0167 
 مالحظات كارشناسي

بند  -(15)ماده 

 «ر»

 و طرح الگوی کشت

ب مطابق تخصيص آ

 این طرح

 - لحاظ نشده

بند  -(16)ماده 

 «الف»

تأسيس 

ها در کنشيرینآب

 مناطق جنوبی کشور

 - لحاظ نشده

 (17)ماده 
تأسيس شبكه 

 فاضالب شهری

 فاضالب تأسيسات توسعه برنامه

آب )شماره  بازچرخانی و

 (1113112بندی طبقه

که اعتبار ردیف مشابه مربوطه در جاییاز آن -

گونه عملكردی نداشته است، هيچ 1336سال 

از این  1331رسد که در سال نظر میبعيد به

 ردیف بتوان عملكردی متصور شد.

عمدتاً از  1336در سال تأمين اعتبار این بند  -

 طریق اسناد خزانه اسالمی تأمين شده است.

 

 

 كل كشور 0167. بررسي اعتباري بخش آب در اليحه بودجه سال 0

 واحدهها، بندها و احكام ماده. جايگاه بخش آب در تبصره0-0

ی اعتبارات براهایی واحده، ظرفيتشده در قسمت مادهیاد ساله در الیحه بودجه کل کشور در احكام هر

د. اعتبارات مذکور عمدتاً در قالب فاینانس، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمی، شوبخش آب منظور می

ت که در برخی موارد تمام این سشایان ذکر ا. استتخصيص از صندوق توسعه ملی و یا یک حكم جدید 

در های مذکور ظرفيت. ستمربوط اهای مختلفی به بخش و باشدها مربوط به بخش آب نمیظرفيت

 :استشرح زیر بهکل کشور  1331الیحه بودجه سال 

 «الف»بند -«1»تبصره 

 بـر باقيمانـده سهميه سـال قبل، معادل ریـالیها عـالوه)فاینانس( برای طرح تأمين مالی خارجی تسهيالت

 ردال( 31.111.111.111) سی ميليارد

 «ب»بند -«1»تبصره 

تسـهيالت مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بالعـوض تـا مبلـغ پـنج ميليـارد خـذ یـا تضـمين ا

 لیالمللی خارجی و بينها، مؤسسات ما( دالر از دولت1.111.111.111)

 «و»بند -«5»تبصره 

 های زیر از بخش آب:ی برای طرحصندوق توسعه مل 1331ورودی سال  برداشت از
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 ريال ميليارد ميليون دالر ادله قانوني عنوان

 11.111 311 قانون برنامه ششم توسعه (31)ماده  های نوین آبياریفشار و سامانهفشار، کم های آبياری تحتطرح

 11.111 311 - های آنهای آبرسانی روستایی و توسعه شبكهطرح

 «ز»بند -«5»تبصره 

منظور تكميل طرح به( دالر را از منابع صندوق توسعه ملـی 311.111.111) سيصدوپنجاه ميليون مبلغ

 نهزار هكتار اراضی سيستا 46به  انتقال آب کشاورزی با لوله

 «الف»بند -«5»تبصره 

ریالی برای  ( ریال اوراق مالی اسالمی11.111.111.111.111تـا سـقف هفتـاد هـزار ميليـارد )انتشار 

 یفنی، اقتصادی و مالدارای توجيه های اجرای طرح

 «ب»بند -«5»تبصره 

 -اوراق مالی اسالمی )ریالی( ریال 261.111.111.111.111شصت هزار ميليارد )وا مبلغ دویستانتشار ت

 ارزی(

 «هـ»بند -«5»تبصره 

پنج هـزار ميليـارد تا سقف نودو سال اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسيد تا سهصدور 

 ل( ریا31.111.111.111.111)

 «ج»بند  -«6»تبصره 

 بهایدریافت نرخ آببر عالوه های آبفای شهری سراسر کشور مكلف استزارت نيرو از طریق شرکتو

( ریـال از مشترکان آب دریافت و به 211مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ) هرازای به شهری،

پنجاه ميليارد ووجوه دریافتی تا سقف نهصد (%111) درصد صد داری کل کشور واریز کند.خزانه

جهت  ردیف معين در بودجه شرکت مزبور صـرفاً ( ریال از محل حساب مذکور در311.111.111.111)

اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب  ( درصد11یابد. ده )آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می

شاخص جمعيت و کمبود آب شرب سالم براساس  روستاییدرصد آبرسانی شرب ( 31) عشایری و نود

د شوماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میهای کشور در مقاطع سهبين استان

ب های آب و فاضالها و شـرکتریـزی اسـتانپس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مـدیریت و برنامـه تا

 .تامور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر اس و یا سازمان هاروستایی استان

 «د»بند -«7»تبصره 

مكعب آب را يفی و قيمت تمام شده فروش هر مترالتفاوت قيمت تكلشود مابهه دولت اجازه داده میب

های داراییهای تملک کنندگان و توليدکنندگان( با بـدهی طرحیيد سازمان حمایت از مصرفأ)پس از ت

صورت به ( قانون برنامه و بودجه را32آب وزارت نيرو موضوع ماده ) برداری رسيده بخشای به بهرهسرمایه
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 د.خرجی تسویه نمای -جمعی

 «الف»بند -«8»تبصره 

های فرعی آبياری و زهكشی، شود برای اجرای عمليات تكميل و احداث شبكهه دولت اجازه داده میب

های ها، مرمت و بازسازی قنـوات کـه توسـط بخشبندانخاک کشاورزی، احداث آب واجرای عمليات آب 

درصد اعتبارات مورد نياز را از محل  (81)هشتادوپنج  شود، تامی های توليدی انجامغيردولتی و تعاونی

و وری آب در عرصه کشاورزی( )برنامه بهبود بهره 1316112111های های ذیـل برنامـهطرح

مانده سـهم کمـک بالعوض دولت هزینه نماید. سهم باقیعنـوان بـه )برنامه عرضه آب( 1311112111

های نقدی یا تأمين کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه صورتبرداران بهعنوان سهم بهرهبه

 ت.مجاز قابل پذیرش اس

 «06»تبصره 

سپاری( با بخش خصوصی رونبرداری یا بساخت و بهرهجمله واگذاری، مشارکت، نعقاد انواع قرارداد )ازا

مانند  تمامهای نيمهتمام )با اولویت طرحمنتخب جدید و نيمه هایها و پروژهاجرای طرحی جهت و تعاون

ها و برداری طرح( و بهرههای توزیع و تأسيسات و شبكه فاضالب شهریهای آبرسانی، شبكهطرح

 .برداریبهره حالهای تكميل شده یا در پروژه

 

 0167. جايگاه بخش آب در مصارف اليحه بودجه سال 0-0

ای فصول مختلف امور اقتصادی و فصل سرمایههای دارایی تملک ای ومقایسه سهم اعتبارات هزینه 3جدول 

ذکر است که عمده اعتبارات شایان دهد. آب و فاضالب از امور مسكن، عمران شهری و روستایی را نشان می

)از امور اقتصادی( و فصل آب و  1311111111بندی مربوط به بخش آب در فصل منابع آب به شماره طبقه

 باشد.)از امور مسكن، عمران شهری و روستایی( می 1113111111بندی فاضالب به شماره طبقه
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 اي سرمايههاي دارايي تملک اي و. مقايسه سهم اعتبارات هزينه1جدول 

 )ميليون ریال(           0167در اليحه بودجه فصول مختلف 

 شماره

 بنديطبقه
 ايهزينه فصل

 از درصد

 كل

 هايدارايي تملک

 ايسرمايه

 از درصد

 كل

 8/8 11,016,540 3/2 1,877,988 انرژی فصل 1301000000

1302000000 
 فناوری و ارتباطات فصل

 اطالعات
5,928,489 10/0 966,233 0/8 

 36/2 45,450,000 8/0 4,771,107 ونقلحمل فصل 1303000000

 1/9 2,382,827 7/3 4,339,297 و معدن صنعت فصل 1304000000

 0/3 321,000 26/6 15,808,286 بازرگانی فصل 1305000000

1306000000 
 و منابع کشاورزی فصل

 طبيعی
11,303,422 19/0 20,154,671 16/1 

 24/6 30,857,001 3/8 2,239,568 آب منابع فصل 1307000000

 0 0 2/2 1,313,000 کار روابط فصل 1308000000

 0 0 0/8 492,000 تعاون فصل 1309000000

1310000000 
در امور  و توسعه تحقيق فصل

 اقتصادی
11,162,178 18/8 1,071,700 0/9 

 10/6 13,339,228 0/4 236,720 فاضالب و آب فصل 1503000000

 

 0/15 55.066.006 0/5 0.576.088 سهم بخش آب

 .واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجهماده، کل کشور 1331الیحه بودجه سال مأخذ: 

 

برنامه در ذیل فصل منابع آب و  6تعداد  کل کشور برای بخش آب به 1331در الیحه بودجه سال 

 برنامه .1های فصل منابع آب عبارتند از: شده است. برنامهارائه برنامه در ذیل فصل آب و فاضالب  4

 برنامه .4آب،  تأمين برنامه .3آب،  عرضه برنامه .2آب،  امور بر نظارت و سياستگذاری ریزی،برنامه

 توسعه برنامه .6آب و  منابع از حفاظت و برداریبهره بهبود برنامه .1سواحل،  و هارودخانه مهندسی

های فصل آب و فاضالب همچنين برنامهمشترک.  و مرزی هایرودخانه آبریز هایحوضه در آب منابع

 تأسيسات توسعه برنامه .2شرب،  آب امور بر نظارت و سياستگذاری ریزی،برنامه برنامه .1عبارتند از: 

 ریزی،برنامه برنامه .4روستایی و  و شهری آب خدمات ارائه برنامه .3آب،  بازچرخانی و فاضالب

 ند.شومیارائه  4شده در جدول ارائه های اعتبارات مربوط به برنامه فاضالب. امور بر نظارت و سياستگذاری
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 0167اي بخش آب در اليحه بودجه سرمايههاي دارايي تملک اي و. اعتبارات هزينه5جدول 

 )ميليون ریال(

 شماره

 بنديطبقه
 برنامه

 اعتبارات

 ايهزينه

هاي دارايي تملک اعتبارات

 ايسرمايه

 0 239,568 آب امور بر نظارت و سياستگذاری ریزی،برنامه برنامه 1311111

 14,863,854 2,090,000 آب عرضه برنامه 1311112

 8,468,120 0 آب تأمين برنامه 1311113

 1,670,001 0 سواحل و هارودخانه مهندسی برنامه 1311111

 5,735,000 0 آب منابع از حفاظت و برداریبهره بهبود برنامه 1311116

1311111 
 آبریز هایحوضه در آب منابع توسعه برنامه

 مشترک و مرزی هایرودخانه
0 120,026 

 30,857,001 2,329,568 آب منابع فصل جمع 0127222

1113111 
 آب امور بر نظارت و سياستگذاری ریزی،برنامه برنامه

 شرب
114,083 0 

 7,225,500 0 آب بازچرخانی و فاضالب تأسيسات توسعه برنامه 1113112

 6,113,728 0 روستایی و شهری آب خدمات ارائه برنامه 1113113

1113114 
 امور بر نظارت و سياستگذاری ریزی،برنامه برنامه

 فاضالب
122,637 0 

 13,339,228 236,720 فاضالب و آب فصل جمع 0521222

 

 55.066.006 0.566.088 جمع كل بخش آب

 .پيوست شماره چهار )بخش اول(، کل کشور 1331الیحه بودجه سال مأخذ: 

 

از صندوق توسعه ملی برای بخش آب به یافته تخصيص ، اعتبارات1331همچنين در الیحه بودجه 

 :استشرح زیر ميليون ریال به 33.211.111ميليون دالر معادل  311مجموع 

ميليون دالر معادل  311های نوین آبياری به مبلغ فشار و سامانهکمفشار، تحت  های آبياریطرح .1

 ميليون ریال، 11.111.111

ر معادل ميليون دال 311های آن به مبلغ های آبرسانی روستایی و توسعه شبكهطرح .2

 ميليون ریال، 11.111.111

 ميليون ریال. 12.211.111دل ميليون دالر معا 311طرح انتقال آب کشاورزی به سيستان به مبلغ  .3

 

 هاي وابسته به بخش آب. درآمد شركت1-0

های آب ، شرکتشرکت( 31) ایمنطقههای آبهای وابسته به بخش آب عبارتند از: شرکتطور کلی شرکتبه

های شرکت(. از این ميان شرکت 31های آب و فاضالب روستایی )شرکت( و شرکت 36و فاضالب شهری )

 های آب و فاضالب شهری خصوصی هستند.ولی شرکت ،و آب و فاضالب روستایی دولتی بوده ایمنطقهآب
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ه و بودزیانده  الذکرهای فوقدليل اختالف بين قيمت فروش آب و قيمت تمام شده آن، عموماً شرکتبه

بلكه در مواردی برای  ،دشومنظور نمیآنها  تنها درآمدی برایدر لوایح و قوانين بودجه ساليانه، نه

 د.وشمیهای ساليانه منظور زیان نيز در بودجهای و آب و فاضالب روستایی، کمکمنطقههای آبشرکت

 

 
مصوب بخش آب، از منابع عمومی در حالت مصوب ای های سرمایهتملک داراییميزان اعتبارات  1جدول 

طور که مشخص دهد. همانکل کشور و همچنين درصد عملكرد این اعتبارات را نشان می 1336سال 

صفر  هاعبارت دیگر ميزان اعتبارات پرداختی، برای همه برنامهاست، درصد عملكرد اعتبارات مذکور یا به

 های بخش آب پرداخت نشده است.برای برنامه از این محل اعتباریحال تا به  و است

 

 ابالغي سالاي هاي سرمايهتملک دارايي. وضعيت اعتبارات عمومي 5جدول 

 )ميليون ریال(       آنها )پرداختي( در بخش آب و درصد عملكرد 0166 
 عملكرد درصد عملكرد بودجه 1396  سال ابالغي برنامه

 0 1 17,827,904 آبرسانی

 0 1 14,580,046 شبكه و سد

 0 1 11,270,051 روستایی و شهری آب برنامه

 0 1 8,545,190 فاضالب

 0 1 7,575,362 برداریبهره بهبود

 0 1 2,858,805 برقابی

 0 1 3,616,436 رودخانه و سواحل

 0 1 3,528,690 تضمينی آب و پساب خرید

 0 1 389,666 کاربردی هایپژوهش

 0 1 113,258 مرزی

 0 1 11,322 هنر و فرهنگ

 0 1 9,435 هاسامانه سازیمقاوم

 0 2 70,326,163 عمومي منابع-مجموع

 .1336های آب و آبفا، ستانداردها و طرحوزارت نيرو، معاونت آب و آبفا، دفتر ا مأخذ:

 

 مربوط به اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات 1336ای در بخش آب در سال عملكرد بودجه

 اند.نشان داده شده 1و  6ترتيب در جداول که بهاست از صندوق توسعه ملی یافته تخصيص

 

  

 و عملكرد آن در بخش آب 0166ضعيت بودجه سال . و1
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 و درصد عملكرد )پرداختي(  از محل اسناد خزانه اسالمي 0166. وضعيت اعتبارات بخش آب در سال 6جدول 
 )ميليون ریال(                                                                                       

 برنامه

 اسناد خزانه اسالمي

 عملكرد مجموع
 درصد

 عملكرد

 «5»تبصره 

 «هـ»بند 

 سالهيک

 «5»تبصره 

 «هـ»بند 

 دوساله

تبصره 

«06» 

 «و»بند 

 سالهيک

 «06»تبصره 

 «و»بند 

 دوساله

تبصره 

«5» 

 «ز»بند 

 39 2,697,445 6,916,526 260,294 197,050 84,450 2,910,000 3,464,732 آبرسانی

 19 104,690 551,000 71,000 0 0 230,000 250,000 آبی برق

 و شهری آب برنامه

 روستایی
1,701,000 580,000 0 0 40,000 2,321,000 487,410 21 

 38 1,090,644 2,870,115 673,565 168,210 72,090 94,000 1,862,250 برداریهبهر بهبود

 56 123,110 219,839 67,839 0 0 35,000 117,000 کاربردی هایپژوهش

 14 70,000 500,000 0 0 0 250,000 250,000 تضمينی خرید

 33 1,587,142 4,809,521 604,521 217,000 173,000 1,196,000 2,619,000 شبكه و سد

 18 117,051 650,283 53,283 0 0 200,000 397,000 رودخانه و سواحل

 72 4,428,811 6,151,127 6,000 2,675,488 1,146,639 0 2,323,000 فاضالب

 45 2,295 5,099 1,349 0 0 0 3,750 هنر و فرهنگ

 100 113,220 113,220 113,220 0 0 0 0 مرزی

 36 9,038,783 25,107,730 1,891,071 3,257,748 1,476,179 5,495,000 12,987,732 عمومي منابع-مجموع

 .همان مأخذ:

 

 از محل صندوق 0166. وضعيت اعتبارات بخش آب در سال 7جدول 

 )ميليون ریال(        توسعه ملي و درصد عملكرد )پرداختي( 

 عملكرد درصد صندوق از پرداختي صندوق از مصوب برنامه

 38 3,203,000 8,415,000 روستایی آبرسانی

 57 36,000,000 63,056,000 مرزی هایآب مهار

 55 16.021.222 70.570.222 جمع

 .همان: مأخذ

 

ميليون ریال از محل  9,038,783ميزان  به 1336دهد، در سال نشان می 6طور که جدول همان

درصد  36های مختلف بخش آب اعتبار لحاظ شده است که معادل اسناد خزانه اسالمی برای برنامه

های مربوط به فاضالب، آبرسانی های بخش آب از این محل، برنامهباشد. از ميان برنامهعملكرد بودجه می

ميليون ریال، بيشترین  1,587,142و  2,697,445، 4,428,811ترتيب با مقادیر و سد و شبكه به

رزی های مهای رودخانهاند. بيشترین درصد عملكرد مربوط به برنامه طرحطور مطلق داشتهپرداختی را به

ذکر شایان درصد عملكرد داشته است. البته  111ميزان  به که از این محل است و منابع آب مشترک

ه . علت این است کدرصد عملكرد شاخص مناسبی نيسترسی است که برای این برنامه از این محل، بر

. ستاتأمين اعتبار اصلی مربوط به این برنامه، از این محل نبوده و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
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عنوان تأمين اعتبار نهایی محسوب نشده و تا زمان د که اعتبارات اسناد خزانه اسالمی بهکرباید عنوان 

 ماند.دولت باقی میعنوان دیون سررسيد به

های مرزی و آبرسانی روستایی های مهار آببيشترین مبلغ پرداختی مربوط به برنامه 1336در سال 

ميليون ریال و از محل اعتبارات صندوق  3.213.111و  36.111.111ميزان  به ترتيببوده است که به

وص خصها و بهدليل اهميت این برنامهبههای مذکور توسعه ملی پرداخت شده است. مبالغ باالی پرداخت

 باشد که به دستور مقام معظم رهبری انجام شده است.های مرزی میبرنامه مهار آب

 

 
های مختلف بخش آب نشان برنامهرا برای  1331و برآورد  1336، مقایسه بين اعتبارات مصوب 8جدول 

 هایای برنامهسرمایههای دارایی تملک توان گفت که تمام ارقام اعتباراتدهد. در یک دید کلی میمی

اند که ، کاهش داشته1336نسبت به رقم مصوب سال  1331مختلف بخش آب در الیحه بودجه سال 

 در بخش آب است. 1331دهنده انقباضی بودن الیحه بودجه سال این امر نشان

 

 اي و( اعتبارات هزينه0167و برآورد  0166. مقايسه )مصوب 8جدول 

 )ميليون ریال(   اي بخش آب هاي سرمايهدارايي تملک

 شماره

 بنديطبقه
 برنامه

 ايسرمايههاي دارايي تملک اعتبارات ايهزينه اعتبارات

مصوب 

0166 

برآورد 

0167 

 درصد

 رشد

 مصوب

0166 

 برآورد

0167 

 درصد

 رشد

1311111 

 ریزی،برنامه برنامه

 و سياستگذاری

 آب امور بر نظارت

202,405 239,568 18/4 0 0 - 

 41/8- 14,863,854 25,557,027 7/7 2,090,000 1,940,000 آب عرضه برنامه 1311112

 39/6- 8,468,120 14,027,123 - 0 0 آب تأمين برنامه 1311113

1311111 
 مهندسی برنامه

 سواحل و هارودخانه
0 0 - 3,913,001 1,670,001 -57/3 

1311116 

 بهبود برنامه

 و برداریبهره

 آب منابع از حفاظت

0 0 - 8,169,000 5,735,000 -29/8 

1311111 

 منابع توسعه برنامه

 هایحوضه در آب

 هایرودخانه آبریز

 مشترک و مرزی

0 0 - 110,026 120,026 9/1 

 40/4- 30,857,001 51,776,177 8/7 2,329,568 2,142,405 آب منابع فصل جمع 0127222

1113111 

 ریزی،برنامه برنامه

 بر نظارت و سياستگذاری

 شرب آب امور

106,386 114,083 7/2 0 0 - 

 هاي مختلف بخش آببراي برنامه 0167و برآورد  0166قايسه بين اعتبارات مصوب . م5
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 شماره

 بنديطبقه
 برنامه

 ايسرمايههاي دارايي تملک اعتبارات ايهزينه اعتبارات

مصوب 

0166 

برآورد 

0167 

 درصد

 رشد

 مصوب

0166 

 برآورد

0167 

 درصد

 رشد

1113112 

 توسعه برنامه

 و فاضالب تأسيسات

 آب بازچرخانی

0 0 - 9,371,905 7,225,500 -22/9 

1113113 
 آب خدمات ارائه برنامه

 روستایی و شهری
0 0 - 11,979,940 6,113,728 -49/0 

1113114 

 ریزی،برنامه برنامه

 و سياستگذاری

 امور بر نظارت

 فاضالب

113,613 122,637 7/9 0 0 - 

0521222 
 و آب فصل جمع

 فاضالب
219,999 236,720 7/6 21,351,845 13,339,228 -37/5 

 

 -6/16 55.066.006 71.008.200 6/8 0.566.088 0.160.525 جمع كل بخش آب

 )بخش اول(. 4 پيوست شماره، کل کشور 1331الیحه بودجه سال  مأخذ:

 

 د:کر توان موارد مهم زیر را احصامی 8جدول  از بررسی

ای این بخش بسيار سرمایههای دارایی تملک ای بخش آب نسبت به اعتباراتاعتبارات هزینه .1

ای بخش سرمایههای دارایی تملک درصد(، این موضوع حاکی از اهميت اعتبارات 6است )حدود ناچيز 

 .های این بخش استآب و حجم زیاد اعتبارات طرح

 -4/41های فصل منابع آب، ای برنامهسرمایههای دارایی تملک طور متوسط برای اعتباراتبه .2

 .درصد کاهش وجود داشته است

 -1/31های فصل آب و فاضالب، ای برنامهسرمایههای دارایی تملک اعتباراتطور متوسط برای به .3

 .درصد کاهش وجود داشته است

درصد کاهش  -6/33ای کل بخش آب، سرمایههای دارایی تملک از محل منابع عمومی، اعتبارات .4

 .داشته استوجود 

شود که تفكر غالب حاکم بر ، مشخص می1های بخش آب، ارائه شده در جدول با بررسی برنامه .1

 .استای های توسعه این بخش، هنوز تفكری سازهمسئولين بخش آب در برنامه
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 گيري و پيشنهادهانتيجه

ختلف صورت های متواند از جنبهدر بخش آب می 1331اظهارنظر کارشناسی در مورد الیحه بودجه سال 

کل کشور در بخش آب از مناظر زیر مورد  1331گيرد. در این بخش از گزارش، الیحه بودجه سال 

 گيرد:بررسی و اظهارنظر کارشناسی قرار می

  1336از منظر اعتبارات بخش آب در الیحه و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال، 

 ریزی در بخش آب،از منظر صحت نحوه بودجه 

  درجه تأثير در رفع مشكالت فعلی بخش آب )رفع بحران آب(.از منظر 

 طور خالصه اظهارنظر خواهد شد.در ادامه در مورد هر یک از موارد فوق به

 0166و مقايسه آن با اعتبارات مصوب سال در اليحه از منظر اعتبارات بخش آب 

 ور اقتصادی از اعتباراتکل کشور، بخش آب در ميان فصول مربوط به ام 1331در الیحه بودجه سال 

هم با س ونقلحمل که این بخش بعد از فصلطوریای باالیی برخوردار است، بهسرمایههای دارایی تملک

ذکر است که اعتبارات بخش آب مجموع اعتبارات شایان درصد است.  2/31درصد، دارای سهم  2/36

که وریطای این بخش بسيار کم است، بههزینهعكس، اعتبارات فصول منابع آب و آب و فاضالب است. به

درصد است. مشابه  2/4ای این بخش فقط در ميان فصول مربوط به امور اقتصادی سهم اعتبارات هزینه

نيز اعتباراتی لحاظ  1331های مختلف بخش آب، در الیحه بودجه سال لوایح بودجه ساليانه برای برنامه

های بخش آب مندرج در الیحه، تقریباً در تمام ای برنامهسرمایهای هدارایی تملک شده است. اعتبارات

 4/41ها نسبت به رقم مصوب، کاهش داشته است. کاهش مذکور برای فصل منابع آب برابر با برنامه

 درصد است. 6/33درصد و برای کل بخش آب برابر با  1/31درصد، برای فصل آب و فاضالب برابر با 

الیحه نيز اعتباراتی در قالب اسناد خزانه اسالمی در موارد مختلف برای بخش آب لحاظ  واحدهطی احكام ماده

وسعه از صندوق تیافته تخصيص شده است که سهم دقيق بخش آب از این اعتبارات مشخص نيست. اعتبارات

 ميليون ریال است. 33.211.111ميليون دالر معادل  311ملی برای بخش آب نيز برابر با 

 ريزي در بخش آبگيري بودجهصحت نحوه و جهت از منظر

شده در یاد و همچنين موارد  1331های مختلف بخش آب در الیحه بودجه سال با نگاهی به برنامه

ای د که تفكر غالب در تدوین بودجه بخش آب، تفكری سازهکرتوان استنباط راحتی میواحده، بهماده

 های پيشين ندارد.وایح بودجه سالای با لبوده و از این منظر تفاوت عمده

، اعتبارات تأمين شده از 1331توان گفت که تنها اعتبارات با منابع مطمئن در الیحه بودجه می

های آبياری حواحده به طرماده «4»تبصره  «ز»و  «و»محل صندوق توسعه ملی هستند که طی بندهای 

 یابد.ستان اختصاص مینوین، آبرسانی روستایی و طرح انتقال آب کشاورزی سي
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 د که هدفکرباید عنوان « های نوین آبياریفشار و سامانهکمفشار، تحت  های آبياریطرح»در مورد 

ها قاعدتاً باید کاهش ميزان آب مصرفی موجود بخش کشاورزی در مقياس کالن )مقياس نهایی این طرح

 گونهکه افزایش راندمان اینجاییآنهای جدید آب برای کشاورزی. از حوضه آبریز( باشد نه تخصيص

رسد که تخصيص اعتباری نظر نمیها در مقياس مزرعه است و نه در مقياس کالن )حوضه آبریز(، بهطرح

 الذکر در راستای کاهش مصرف آب عمل کند.فوق

نيز  1336های آبرسانی روستایی از محل صندوق توسعه ملی که در سال تخصيص اعتباری به طرح

ميليون ریال از همين محل نيز وجود داشته است، با توجه به مشكالت موجود  3,203,000يزان م به

باشد. البته باید عملكرد تخصيص اعتباری سال گذشته و پيشرفت آب شرب روستاها مورد تأیيد می

 ها را نيز مورد بررسی قرار داد.فيزیكی طرح

ش ستان نيز با توجه به پيشرفت فيزیكی بيتخصيص اعتبارات به طرح انتقال آب کشاورزی به سي

سوم طرح و اهميت امنيتی این طرح، که طيف وسيعی از مناطق جمعيتی استان را تحت پوشش از یک

 دهد، قابل توجه و مورد تأیيد است.قرار می

 از منظر درجه تأثير در رفع مشكالت فعلي بخش آب )رفع بحران آب(

ای باشد، تا زمانی که تفكر حاکم بر تدوین بودجه بخش آب، تفكری سازهشد،  گفتهطور که همان

شده در الیحه یاد ها و احكام توان به رفع و تسكين بحران آب اميد داشت. اگرچه در مواردی برنامهنمی

ها ین برنامهکه اگفت اما باید  ؛خصوص قانون برنامه ششم توسعه انطباق داردبودجه با اسناد باالدستی و به

نطقی توان یک ارتباط مدر مواردی متناسب با نيازهای روز بخش آب نيستند، نمیاینكه  برمتأسفانه عالوه

 ترین دليل این موضوع عدم وجود یک برنامهد. شاید اصلیکرمدون برقرار بلندمدت  و یک برنامهآنها  بين

عنوان مثال مواد برنامه ششم به ها در مورد آب )سند جامع آب( باشد.و مورد قبول همه بخشبلندمدت 

های توسعه پيشين تفاوت ماهوی چندانی نداشته و حتی در مورد توسعه در بخش آب عمدتاً با برنامه

ویاً قکه است درحالی  کند. این امرموارد و نيازهای بسياری، این برنامه نسخه قابل توجهی را ارائه نمی

های توسعه پيشين، بر پوشش دادن خألهای برنامهعالوهرود قوانين برنامه توسعه جدید انتظار می

مه ند. متأسفانه چنين روندی در قوانين برنارا برای چالش بحران آب مطرح کن تریهای جدینسخه

 د.شوتوسعه در بخش آب مشاهده نمی

 حعنوان مثال از طرفی در قانون برنامه ششم توسعه، جبران بيالن منفی منابع آب زیرزمينی مطربه

های اعتباری جدید برای مصارف جدید کشاورزی در الیحه بودجه شده است و از طرفی دیگر تخصيص

رسد که حتی با انطباق کامل الیحه بودجه نظر میلحاظ شده است که این امر تناقض است. با این حال به

آب  كين بحرانکل کشور با قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب، این الیحه در رفع و تس 1331سال 

 اثر چندانی نداشته باشد.
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 ند:شوصورت زیر مطرح میل و جواب بهنكات مهم گزارش، این نكات در قالب سؤا یبرای احصا

در بخش آب، در راستای احكام  1336آیا اعتبارات در نظر گرفته شده در الیحه بودجه سال  .0سؤال 

 برنامه ششم توسعه هستند؟

 . دراستای هستند( اعتبارات الیحه در جهت اهداف برنامه ششم توسعه در مواردی )که عمدتاً سازه -پاسخ

موارد مهمی نيز مانند جبران بيالن منفی منابع آب زیرزمينی و طرح الگوی کشت مصوب، الیحه در جهت 

مانند  1331در سال جاست که اگر روند تأمين اعتبارات بخش آب . نكته مهم ایننيستبرنامه ششم توسعه 

 ای نيز عملكرد مؤثری نخواهند داشت.های سازهباشد، حتی برنامه 1336سال 

 های پيشين در چيست؟در بخش آب با بودجه سال 1331تفاوت عمده الیحه بودجه سال  .0سؤال 

های پيشين ها مانند بودجه سالها و طرحوجود ندارد و عمده فصول، برنامهچشمگيری  تفاوت -پاسخ

ش آب های بخبرنامهای های سرمایهتملک داراییدليل شرایط نامناسب اقتصادی کشور اعتبارات است. به

است که عملكرد درحالی  درصد کاهش داشته است. این امر 41از محل عمومی نسبت به سال قبل حدود 

 ال قبل از محل عمومی، صفر بوده است.بودجه س

 دارای درآمد است؟ 1331های بخش آب، این بخش در الیحه بودجه سال آیا با توجه به هزینه .1سؤال 

درآمد بخش آب عمدتاً از محل فروش آب برای مصارف مختلف کشاورزی، شرب و صنعت است.  -پاسخ

با توجه به فاصله بين قيمت فروش و قيمت تمام شده آب در غالب موارد و در نتيجه عدم پوشش 

های آب و فاضالب( عمدتاً ای و شرکتمنطقههای آبهای زیرمجموعه بخش آب )شرکتها، شرکتهزینه

 ه بوده و درآمدی در مقياس کلی بودجه ندارند.زیاند

کشور با اطمينان و از چه  1331هایی در الیحه بودجه سال ها و طرحتأمين اعتبار چه برنامه .5سؤال 

 گيرد؟محلی صورت می

هایی که از صندوق توسعه در بخش آب، فقط تأمين اعتبار طرح 1331در الیحه بودجه سال  -پاسخ

 311های آبياری نوین )طرحها عبارتند از: گيرد، مطمئن است. برای بخش آب این طرحملی صورت می

ان ميليون دالر( و طرح انتقال آب کشاورزی به سيست 311های آبرسانی روستایی )ميليون دالر(، طرح

 ميليون دالر(. 311)

 در جهت رفع بحران آب است؟ 1331ریزی بخش آب در الیحه بودجه سال آیا بودجه .5سؤال 

 توان عنوان نمود: خير. سه نكته را می -پاسخ

عنوان گامی در جهت رفع بحران به 1331طور کلی احكام و اعتبارات الیحه بودجه سال به -اول

در تدوین الیحه و تخصيص را ای غالب سازه گاهتوان دیدمی ،مصادیق ترینعنوان شاخصآب نيست. به

که در نهایت و در بيان کرد جویی آب های آبياری با هدف صرفهمنابع اعتباری جدید برای توسعه طرح

 اثری نخواهد داشت. مقياس کالن کشوری 
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كرد یافته به بخش آب عمدتاً به عملدليل شرایط نامناسب اقتصادی کشور، اعتبارات تخصيصبه -دوم

دليل مشكالت اعتباری انجام نخواهد شد که در های بخش بهشوند. در این حالت یقيناً برنامهتبدیل نمی

 نهایت به چالش بيشتر منجر خواهد شد. 

در جهت برنامه ششم توسعه صورت گيرد،  1331در مواردی حتی اگر تدوین الیحه بودجه  -سوم

کند. این موضوع به وجود چالش در برخی مواد برنامه ششم جهت رفع بحران آب عمل نمیاین امر در 

 گردد.توسعه در بخش آب بر می

توان می 1331با لحاظ جميع شرایط، مؤثرترین پيشنهادهایی که در مورد الیحه بودجه سال  .6سؤال 

 ارائه داد، کدام است؟

هایی صورت گيرد که در جهت با اولویت برنامه تخصيص اعتبار از منابع مطمئن -پيشنهاد اول -پاسخ

 کنند.ع بحران آب در کشور عمل میرف

ه های نوین آبياری بفشار و سامانهکمفشار، تحت  های آبياریاعتبار مربوط به طرح -پيشنهاد دوم

واحده( به طرح ماده «4»تبصره  «و»ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملی )بند  311مبلغ 

 ی منابع آب زیرزمينی اختصاص یابد.بخشتعادل

های مناسب )موضوع وری آب با مشوقتقای بهرهرطراحی و اجرای الگوی کشت و ا -پيشنهاد سوم

نيازهای الزم در الیحه مدنظر قرار ها و پيشبرنامه ششم توسعه(، با تضمين مشوق (31)ماده  «ت»بند 

 گيرد.

های مرزی در برای مهار آبتمام در سال قبل نيمهیافته تخصيص اعتبارات -هارمپيشنهاد چ

نيز مدنظر  1331، در الیحه بودجه سال هاصيص و عملكرد آنهای مرزی و مشترک، با توجه به تخحوضه

 قرار گيرد.

 

 ابع و مآخذمن

 .1331مصوب  ،. قانون برنامه ششم توسعه1

 .1336مصوب  ،های توسعه کشوربرنامه. قانون احكام دائمی 2

 کل کشور. 1331. قانون بودجه سال 3

 کل کشور. 1336. الیحه بودجه سال 4

ــتانداردها و         ،. گزارش آمار و ارقام مربوط به عملكرد بودجه بخش آب، وزارت نيرو    1 معاونت آب و آبفا، دفتر اسـ

 .1336ها، طرح
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 آببخش  .12 کل کشور 1331بررسی الیحه بودجه سال عنوان گزارش: 

 

 

 

 

 (آب)گروه  زیربناییمطالعات  :نام دفتر

 مهدی مظاهری تهيه و تدوين:

 جمال محمدولی سامانیمدير مطالعه: 

 حسين افشين، محسن صمدی علمي: انناظر

 کميسيون برنامه، بودجه و محاسباتمتقاضي: 

 ــــــ: تخصصي ويراستار

 ــــــويراستار ادبي: 
 

 

 

 

  :هاي كليديواژه
 1331. الیحه بودجه 1

 . بخش آب2
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