
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور کل 5931 سال بودهج الیحه ربرسی
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 های زیربنایی و امور تولیدیمعاونت پژوهش
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 در مجلس شورای اسالمی 1395سال راهبردهای پیشنهادی برای بررسی الیحه بودجه 

 
های گذشته سال نسبت به 1931در راستای ارتقای کارآیی و اثربخشی بررسی الیحه بودجه سال 

 های محترم به موارد زیر تمرکز نمایند:شود که نمایندگان و کمیسیونپیشنهاد می

بررسی شود مبنای قانونی برآورد منابع و مصارف در بودجه در هریک از امور بخشی  ـ مبانی قانونی:
 و فرابخشی چیست؟ 

ی تخصصی )مانند مسکن، هاآیا مجموعه اعتباراتی که در هریک از بخش ها:ـ تغییر هزینه
بینی شده است برای انجام وظایف آن حوزه )نه دستگاه( کافی ونقل، آموزش، بهداشت و...( پیشحمل

 ها چیست؟ است؟ دلیل تغییرات اعتبارات نسبت به سال قبل در هریک از بخش

ح ا اصالدر بررسی احکام بودجه، احکامی که درصدد قانونگذاری جدید ی ـ عدم قانونگذاری جدید:
قوانین دائمی در الیحه هستند حذف شوند و همچنین مجلس از ارائه پیشنهادهای جدید از این دست 

 ریختگی نظام قانونی و حقوقی کشور شود. اجتناب کند تا مانع از درهم

ای های بودجهمجلس از ورود به اصالح ردیف ای:های بودجهـ عدم ورود به اصالح ردیف
ذیل قوه مجریه اجتناب کند که این امر ناقض صالحیت نظارتی مجلس و نقض های خصوص ردیفبه

 تفکیک قواست. 

جای اینکه خودش برای هدر نهایت اینکه، مجلس بای توسط دولت: ـ اعمال اصالحات بودجه
اصالح الیحه بودجه دست به کار شود، با بررسی راهبردهای بودجه در هریک از امور بخشی و 

 1سیاسی و حقوقی الزم را برای اصالح بودجه توسط دولت فراهم نماید.  فرابخشی، ظرفیت

 
به شماره مسلسل « ایقواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه»های . برای اطالعات بیشتر در این مورد به گزارش1

 مراجعه شود. 29612032شماره مسلسل « مجلس و بودجه: راهبردها و رویکردها»و  29614661
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 دهکیچ

 است. گرفته قرار بررسی مورد 1931 سال بودجه الیحه در کشور آب بخش اعتبارات گزارش این در

 مدیریت و فاضالب و آب آب، منابع فصول تحت 1931 سال بودجه الیحه در آب بخش هایبرنامه

 وانینق با حدی تا هابرنامه و یبندفصل منظر از که است شده ارائه صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب

 یهابرنامه ذکر قبل یهاسال بودجه قوانین با آن تفاوت نیترمهم است. متفاوت قبل یهاسال بودجه

 )تمام آب بخش ،1931 سال بودجه الیحه در .باشدیم مستقل فصل یک تحت فاضالب و آب زیربخش

 ایرمایهس هایدارایی تملک اعتبار باالترین از ونقلحمل بخش از پس هابخش سایر بین در مرتبط( فصول

 سال بودجه الیحه در که آب بخش ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات باالی میزان است. برخوردار

 فصول ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات کل درصد 4/26) ریال میلیون 63.014.696 با برابر 1931

 تملک اعتبارات است. بخش این یهاطرح به مخصوص گذاریسرمایه باالی حجم دلیلبه است، بودجه(

 میلیون 22.303.203 با برابر 1931 سال بودجه الیحه در فاضالب و آب بخش یاهیسرما یهاییدارا

 46.013.923 با برابر آب امور بخش به مربوط یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات همچنین و ریال

 عرضه هایبرنامه ترتیببه 1931 سال بودجه الیحه در آب بخش هایبرنامه بین در است. ریال میلیون

 از روستایی و شهری آب خدمات ارائه و آب بازچرخانی و فاضالب تأسیسات توسعه آب، تأمین آب،

 برخوردارند. ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبار بیشترین

 

 مقدمه

 سال هایگام که است گامی عنوانبه و بوده مشخص زمانی یهایریگجهت دارای سالیانه ریزیبودجه

 تدوین نحس و دارد سالهپنج توسعه هایبرنامه با تنگاتنگی رابطه سالیانه بودجه کند.می مشخص را بعد

 و آب و آب )امور آب بخش داشت. خواهد دنبالبه را سالهپنج توسعه هایبرنامه اهداف برآورد آن،

 کشور کل 1931 سال بودجه الیحه در دارد، هابخش سایر روی که تأثیری و اهمیت دلیلبه فاضالب(

 وجهت مورد صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب مدیریت و فاضالب و آب آب، منابع جداگانه فصول طی

 تگذاریسیاس ی،زیربرنامه از: ندعبارت بودجه لوایح در آب منابع فصل ذیل اصلی یهابرنامه .ردیگیم قرار

 از حفاظت و یبرداربهره بهبود سواحل، و هارودخانه مهندسی آب، نیتأم آب، عرضه آب، امور بر نظارت و

 ذیل یهابرنامه همچنین مشترک. و مرزی یهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه و آب منابع

 ساتیأست توسعه فاضالب، و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه از: عبارتند فاضالب و آب فصل

 روستایی. و شهری آب خدمات ارائه و آب بازچرخانی و فاضالب

 1931 سال بودجه الیحه در فصول سایر به نسبت آب منابع فصل جایگاه ابتدا گزارش این در



 

 

 رارق بررسی مورد هاآن اعتبارات و بودجه الیحه در شده ذکر آب، بخش هایبرنامه سپس و شده سنجیده

 شوند.می ارائه پیشنهادها و توجه مورد نکات کارشناسی، هایتحلیل نیز انتها در و گرفته

 

 بودجه فصول سایر با آب بخش با مرتبط فصول مقایسه .1

 هایپروژه با مستقیم ارتباط دلیلبه که باشدیم آب امور و فاضالب و آب یهاربخشیز شامل آب بخش

 از هبودج فصول بین در رابطه، این در هاگذاریسرمایه باالی حجم دلیلبه دیگر طرف از و کشور عمرانی

 هایدارایی تملک اعتبارات مجموع که طوریبه است. برخوردار باالیی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبار

 که است ریال میلیون 63.014.696 با برابر 1931 سال بودجه الیحه در آن استانی و ملی ایسرمایه

 بودجه الیحه استانی و ملی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات کل درصد 4/26 حدود در مقدار این

 1931 سال بودجه الیحه در آب بخش ای،سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات برخالف است. 1931 سال

 اعتبارات مقایسه 1 جدول است. برخوردار دیگر فصول سایر به نسبت اندکی بسیار ایهزینه اعتبارات از

 مختلف فصول تفکیک به را استانی و ملی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات و استانی و ملی ایهزینه

 دهد.می نشان 1931 بودجه الیحه

 

 استانی و ملی ایسرمایه هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات مقایسه .1 جدول

 ریال( میلیون)    بودجه مختلف فصول تفکیک به

 فصل عنوان

 اعتبارات

 ایهزینه

 استانی( و )ملی

 از درصد

 کل

 هایدارایی تملک اعتبارات

 استانی( و )ملی ایسرمایه

 از درصد

 کل

 0/9 2,960,650 0/2 4,317,434 یگذارقانون

 2/2 7,697,080 1/6 32,588,022 عمومی امور اداره

 1/2 4,108,300 1/5 30,738,171 مالیاتی و مالی خدمات

 0/6 1,935,456 0/1 2,009,576 عمومی خدمات امور در توسعه و تحقیق

 2/3 7,759,968 12/8 266,984,326 دفاع

 1/5 5,007,580 4/2 87,768,961 عمومی امنیت و نظم حفظ

 6 0 0/05 1,039,817 امنیتی و دفاعی امور در توسعه و تحقیق

 1/7 5,818,437 2/6 54,625,150 قضایی امور اداره

 0/1 286,506 0/03 645,601 قضایی امور در توسعه و تحقیق

 5/7 19,620,733 0/1 1,381,260 انرژی

 0/8 2,811,681 0/1 1,419,551 اطالعات فناوری و ارتباطات

 22/3 76,328,958 0/3 5,485,325 ونقلحمل

 2/4 8,067,985 0/2 3,133,488 معدن و صنعت

 0/3 987,576 0/5 9,496,573 بازرگانی
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 فصل عنوان

 اعتبارات

 ایهزینه

 استانی( و )ملی

 از درصد

 کل

 هایدارایی تملک اعتبارات

 استانی( و )ملی ایسرمایه

 از درصد

 کل

 5/6 19,064,371 1/2 25,220,951 طبیعی منابع و کشاورزی

 13/7 46,817,327 0/1 2,056,379 آب منابع

 6 0 0/1 2,302,946 کار روابط

 6 0 0/04 876,213 تعاون

 0/4 1,421,672 0/5 9,710,519 اقتصادی امور در توسعه و تحقیق

 0/02 78,333 0/01 203,044 پسماند مدیریت

 شهری، یهاپساب مدیریت

 صنعتی و روستایی
79,143 0/004 49,414 0/01 

 0/2 551,674 0/01 309,909 آلودگی کاهش

 0/3 1,169,848 0/1 1,537,261 زیستی یهاگونه از حفاظت

 0/04 152,000 0/02 360,836 ستیز طیمح امور در توسعه و تحقیق

 0/1 437,700 0/04 924,193 مسکن

 و روستایی شهری، خدمات و توسعه

 عشایری
777,709 0/04 31,192,343 9/1 

 6/7 22,987,289 0/004 83,000 فاضالب و آب

 مسکن، امور در توسعه و تحقیق

 روستایی و شهری عمران
1,262,211 0/1 299,088 0/1 

 0/4 1,321,586 4/9 102,671,535 بهداشت

 2/7 9,125,988 14/5 301,655,507 درمان

 0/004 15,000 0/2 3,608,917 سالمت امور در توسعه و تحقیق

 0/5 1,624,836 0/7 13,563,816 مذهب و دین

 2/7 9,371,893 0/2 4,839,867 تفریحات و ورزش

 2/3 7,973,959 0/6 13,194,456 هنر و فرهنگ

 1/3 4,587,861 0/1 2,278,470 فرهنگی میراث

 0/9 3,130,937 0/6 12,246,939 رسانه

 0/7 2,495,494 0/04 904,314 گردشگری

 0/1 407,325 0/03 685,494 یدست عیصنا

 فرهنگ، امور در توسعه و تحقیق

 گردشگری و یبدن تیترب
1,673,312 0/1 163,961 0/05 

 3/8 13,059,965 12/7 264,186,107 عمومی وپرورشآموزش

 1/2 4,036,069 2/0 42,559,697 یآموزمهارت و یاحرفهوفنی آموزش

 3/8 13,049,831 5/7 119,474,519 عالی آموزش

 0/5 1,751,756 0/8 16,790,597 یاتوسعه یهاپژوهش

 0/1 368,704 0/05 1,010,081 پژوهش و آموزش امور در توسعه و تحقیق

 0/1 262,393 0/8 15,919,618 یاهیپا یهاپژوهش



 

 

 فصل عنوان

 اعتبارات

 ایهزینه

 استانی( و )ملی

 از درصد

 کل

 هایدارایی تملک اعتبارات

 استانی( و )ملی ایسرمایه

 از درصد

 کل

 0/1 292,890 0/4 7,388,510 نجات و امداد

 6 0 6/7 140,418,969 اجتماعی یهامهیب

 0/4 1,358,033 22/0 458,261,786 حمایتی

 0/1 355,932 0/6 13,046,487 توانبخشی

 0/02 63,618 0/02 316,240 اجتماعی رفاه امور در توسعه و تحقیق

 100 342,430,000 100 2,084,032,807 جمع

 .بودجه مصارف و منابع کالن جداول و واحده ماده ،کشور کل 1931 سال بودجه الیحه مأخذ:

 

 قابل افزایش برنامه، فصول تعداد کشور کل 1931 سال بودجه الیحه در که است ذکر به الزم

 16 به فصل 26 از فصول تعداد الیحه این در است. داشته قبل هایسال بودجه قوانین به نسبت توجهی

 درصد، 9/22 با ونقلحمل فصل از پس دهدمی نشان 1 جدول که طورهمان است. یافته افزایش فصل

 اعتبارات باالترین از کل، از سهم درصد 3/6 و 3/19 با ترتیببه فاضالب و آب فصل و آب منابع فصل

 هستند. برخوردار استانی( و )ملی ایسرمایه هایدارایی تملک

 تدوین حسن آب، بخش در ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح اعتبار باالی میزان به توجه با

 براساس بودجه تخصیص راستا این در است. برخوردار خاصی اهمیت از بخش این سالیانه هایبودجه

 در تواندمی گیرد،می صورت مؤثر معیارهای سایر به توجه با که بخش این هایطرح اولویت و اهمیت

 شود. تلقی مهم گامی عنوانبه هدف این به نیل

 

 1395 سال بودجه الیحه در آب بخش اعتبارات به نگاهی .2

 در مندرج آب بخش مختلف یهابرنامه به مربوط یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات بخش این در

 مورد 1934 سال بودجه قانون در مصوب رقم به نسبت هاآن تغییرات روند و 1931 سال بودجه الیحه

 .ردیگیم قرار بررسی

 

 آب بخش مختلف هایبرنامه ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات

 هب نسبت تغییراتی آب بخش با مرتبط یهابرنامه و فصول در کشور کل 1931 سال بودجه الیحه در

 همراهبه آب بخش با مرتبط یهابرنامه و فصول 2 جدول است. گرفته صورت قبل یهاسال بودجه قوانین

 .دهدیم نشان 1931 سال بودجه الیحه و قبل یهاسال بودجه قوانین در را هاآن یبندطبقه شماره
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 1395 سال بودجه الیحه و قبل هایسال بودجه قوانین در آب بخش با مرتبط هایبرنامه .2 جدول

 بودجه قوانین در آب بخش با مرتبط یهابرنامه

 قبل یهاسال

 سال بودجه الیحه در آب بخش با مرتبط یهابرنامه

1395 

 (:46266) آب منابع فصل از

 (46261) عرضه و نیتأم -

 (46262) آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود -

 (46269) سواحل و هارودخانه مهندسی -

 و مرزی یهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه -

 (46264) مشترک

 (46261) کاربردی یهاپژوهش -

 (46263) هاساختمان یسازمقاوم -

 

 عشایری و روستایی شهری، عمران و مسکن فصل از

(46366:) 

 (46361) فاضالب و پساب یهاسامانه -

 (46362) روستایی و شهری آب -

 

 (:46466) ستیز طیمح فصل از

 (46460) پسماندها و هاندهیآال مدیریت  -

 (:1963666) آب منابع فصل از

 (1963661) آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه -

 (1963662) آب عرضه -

 (1963669) آب نیتأم -

 (1963661) سواحل و هارودخانه مهندسی -

 (1963666) آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود -

 و مرزی یهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه -

 (1963663) مشترک

 

 (:1169666) فاضالب و آب فصل از

 فاضالب و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه -

(1169661) 

 (1169662) آب بازچرخانی و فاضالب سیساتتأ توسعه -

 (1169669) روستایی و شهری آب خدمات ارائه -

 

 صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب مدیریت فصل از

(1462666:) 

 (1462661) صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب پایش -

 .1931 سال بودجه الیحه 4 پیوست مأخذ:

 

 بخش مختلف هایبرنامه برای را استانی و ملی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات مجموع 9 جدول

 به مربوط اعتبارات است، مشخص جدول این از که طورهمان .دهدیم نشان 1931 سال بودجه الیحه در آب

 مهندسی آب، تأمین آب، عرضه آب، امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه یهابرنامه )شامل آب امور

 آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه و آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود سواحل، و هارودخانه

 شامل) فاضالب و آب به مربوط اعتبارات و ریال میلیون 46,817,327 با برابر (مشترک و مرزی یهارودخانه

 چرخانیباز و فاضالب تأسیسات توسعه فاضالب، و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه یهابرنامه

 پایش به مربوط اعتبارات و ریال میلیون 22,987,289 با برابر (روستایی و شهری آب خدمات ارائه و آب

 آب بخش اعتبارات کل نتیجه در است. ریال میلیون 49,414 با برابر صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب

 آب بخش هایبرنامه بین در 9 جدول براساس .باشدیم ریال میلیون 69,854,030 با برابر الیحه در مندرج

 انیبازچرخ و فاضالب تأسیسات توسعه آب، تأمین آب، عرضه هایبرنامه ترتیببه 1931 سال بودجه الیحه در

 برخوردارند. ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبار بیشترین از روستایی و شهری آب خدمات ارائه و آب

 



 

 

 1395 سال بودجه الیحه در آب بخش استانی و ملی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات مجموع .3 جدول

(ریال میلیون)  

1395 سال الیحه برنامه عنوان  

 0 آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه

 22,448,253 آب عرضه

 14,465,539 آب تأمین

 2,274,761 سواحل و هارودخانه مهندسی

 7,628,724 آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود

 50 مشترک و مرزی یهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه

 46,817,327 آب منابع فصل جمع

 0 فاضالب و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه

 12,667,786 آب بازچرخانی و فاضالب تأسیسات توسعه

 10,319,503 روستایی و شهری آب خدمات ارائه

 22,987,289 فاضالب و آب فصل جمع

 49,414 صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب پایش

 69,854,030 کل جمع

 .همان مأخذ:

 

 قانون و 1931 بودجه الیحه در آب بخش به مربوط ملی یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات مقایسه

 یهاربخشیز ملی عمرانی اعتبارات مجموع اساس این بر است. شده داده نشان 4 جدول طی 1934 بودجه

 1934 سال بودجه قانون در مصوب رقم به نسبت 1931 سال بودجه الیحه در فاضالب و آب و آب امور

 رقم که است ذکر قابل راستا این در .اندداشته را درصدی 3/2 افزایش و درصدی 3/9 کاهش ترتیببه

 آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود همچنین و سواحل و هارودخانه مهندسی یهابرنامه اعتبارات

 برای که است ذکر به الزم هستند. برخوردار درصدی 3/41 و 3/01 ترتیببه توجه قابل یهاشیافزا از

 ارائه جداگانه فصل یک طی فاضالب و آب به مربوط یهابرنامه ،1931 سال بودجه الیحه در بار اولین

 البفاض و آب و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه آب، بخش یهابرنامه در همچنین و شوندیم

 .باشدیم یانهیهز اعتبارات نوع از 1931 سال بودجه الیحه در هاآن به مربوط اعتبارات و باشندیم جدید

  



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 آب بخش ملی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات مقایسه .4 جدول

 ریال( میلیون)       1395 سال بودجه الیحه و 1394 بودجه قانون در

 درصد 1395 الیحه 1394 قانون برنامه عنوان

 - 0 - آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه

 آب عرضه
38,229,294 

21,076,128 
-12/9 

 12,239,383 آب نیتأم

 85/9 1,913,001 1,029,000 سواحل و هارودخانه مهندسی

 45/9 7,552,000 5,177,547 آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود

 10/7- 50 56 مشترک و مرزی یهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه

 3/7- 42,780,562 44,435,897 جمع

 - 6 - فاضالب و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه

 4/4 12,224,025 11,709,507 آب بازچرخانی و فاضالب ساتیتأس توسعه

 1/7- 4,577,171 4,655,400 روستایی و شهری آب خدمات ارائه

 2/7 16,801,196 16,364,907 جمع

 - 49,414 - صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب پایش

 1/9- 59,631,172 60,800,804 کل جمع

 .همان مأخذ:

 

 آب بخش با 1395 بودجه الیحه واحده ماده متن از مرتبط یهاتبصره .3

 واحده ماده متن در شده ذکر فاضالب و آب و آب امور یهابخشزیر با مرتبط جزءهای و بندها ،هاتبصره

 :باشدیم زیر شرحبه کشور کل 1931 سال بودجه الیحه

 3» تبصره» 

 ل،قب یهاسال سهمیه باقیمانده برعالوه )فاینانس( خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف 1931 سال در

 صتشخی مجمع مصوب قانون براساس اقتصاد شورای .شودیم تعیین دالر میلیارد پنجاه ریالی معادل

 اصاختص یطیمحستیز و مالی اقتصادی، فنی، توجیه دارای یهاطرح به را تسهیالت این نظام مصلحت

 منابع یا و یبرداربهره دوران در طرح عایدات محل از صرفاً طرح منابع سود و اصل بازپرداخت .دهدیم

 .باشدیم پرداخت قابل طرح تصویب زمان بودجه قانون در طرح شده ینیبشیپ

 5» تبصره» 

 و دفاع جوانان، و ورزش شهرسازی، و راه نفت، نیرو، یهاوزارتخانه تابعه و وابسته یهاشرکت به (الف

 و کشاورزی جهاد و تجارت و معدن صنعت، اطالعات، فناوری و ارتباطات مسلح، نیروهای پشتیبانی

 مصوب مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون رعایت با شودیم داده اجازه ایران اتمی انرژی سازمان



 

 

 انتفاعی یهاطرح اجرای برای ریال (166.666.666.666.666) میلیارد هزار یکصد سقف تا 96/6/1936

 مشترک گاز و نفت میادین یهاطرح و هاپروژه اجرای اولویت با خود مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای

 و آبرسانی یهاطرح برقی، نقلیه طیوسا ژهیوبه ونقلحمل یهاطرح مرزی، یهاآب مهار و همسایگان با

 فاضالب، انتقال و یآورجمع شبکه تکمیل ،کننیریشآب یهاطرح تکمیل و احداث آب، تأمین

 یهارحط تکمیل و احداث برق، توزیع و انتقال یهاشبکه برق، یهاروگاهین فاضالب، و آب یهاخانههیتصف

 ه،یافتکمترتوسعه و محروم مناطق همچنین و شیمیایی یهافرآورده به گاز تبدیل ورزشی، تماممهین

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون (00) ماده رعایت با و اسالمی صکوک یا و ریالی مشارکت اوراق

 ،سود و اصل درخصوص خود تضمین با ،رسدیم اقتصاد شورای تصویب به که ییهاطرح برای و دولت

 نمایند. منتشر

 با خود تضمین با ریالی مشارکت اوراق ریال میلیارد هزار پنجاه مبلغ تا شودیم داده اجازه دولت به (ب

 قطب و مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای انتفاعی یهاطرح اجرای منظوربه آن سود و اصل بازپرداخت

 این 1 جدول 916162 شماره ردیف به را شده اخذ وجوه و منتشر مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون

 1 پیوست در مندرج تماممهین یاهیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح به واریزی منابع کند. واریز قانون

 هزینه کشور یزیربرنامه و مدیریت سازمان با نامهموافقت مبادله براساس تا ابدییم اختصاص قانون این

 از قبل و پول بازار در هادستگاه سایر و هابانک ،هاشرکت از اعم دولتی بخش به اوراق این واگذاری شود.

 است. ممنوع سررسید

 صورتبه سال سه تا یک سررسید با را خرید قدرت حفظ با اسالمی خزانه اسناد است مجاز دولت هـ(

 یهاییدارا تملک یهاطرح بابت خود مسجل بدهی تسویه منظوربه و کند صادر بانام، یا و نامیب

 هب قبل سنوات در آن فروش تکلیفی قیمت با آب و برق شده تمام قیمت التفاوتمابه و یاهیسرما

 قیمت به 1/6/1966 مصوب ،کشور عمومی محاسبات قانون (26) ماده مطابق آب و برق یهاشرکت

 واگذار غیردولتی طلبکاران به ریال (31.666.666.666.666) میلیارد هزار هفتادوپنج سقف تا اسمی

 اوراق بازار قانون موضوع مالی ابزار عنوانبه و بوده معاف مالیات هرگونه پرداخت از مزبور اسناد نماید.

 دارایی و اقتصادی امور وزیر امضای با و شده محسوب 1/3/1904 مصوب ،ایران اسالمی جمهوری بهادار

 و بورس سازمان و است برخوردار ثانویه بازار در دادوستد قابلیت از اسالمی خزانه اسناد .شودیم صادر

 فروش و خرید کند. فراهم فرابورس یا بورس بازار در را هاآن ثانویه معامله انجام ترتیبات باید بهادار اوراق

 است. ممنوع ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط اوراق این

 6» تبصره» 

 بهای آب نرخ دریافت برعالوه است مکلف کشور سراسر شهری آبفای یهاشرکت طریق از نیرو وزارت (ج

 به و دریافت آب مشترکان از ریال (116) پنجاهویکصد مبلغ شرب آب فروش مترمکعب هر ازایبه شهری،
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 میلیارد هفتصد سقف تا دریافتی وجوه (%166) درصد صد نماید. واریز کشور کل یدارخزانه

 .ابدییم اختصاص روستایی شرب آبرسانی جهت صرفاً مذکور حساب محل از ریال (366.666.666.666)

 رکتش طریق از ماههسه مقاطع در کشور یهااستان بین سالم شرب آب کمبود شاخص براساس مذکور اعتبار

 یزیرهبرنام و مدیریت سازمان بین موافقتنامه مبادله از پس تا شودیم توزیع کشور فاضالب و آب مهندسی

 .شودینم مالیات مشمول فوق وجوه شود. هزینه هااستان روستایی فاضالب و آب یهاشرکت و هااستان

 8» تبصره» 

 ایهچاه هوشمند یا حجمی کنتور نصب و تهیه به مربوط یهانهیهز کل شودیم داده اجازه نیرو وزارت به

 این 1 پیوست سیل کنترل و مصنوعی تغذیه بخشی،تعادل» یهاطرح اعتبارات محل از را کشاورزی

 حساب به و دریافت هاچاه صاحبان از سود بدون و ماه( 96) ماه وششیس طی و پرداخت «قانون

 یهاطرح اجرای برای صرفاً واریزی وجوه (%166) درصد صد کند. واریز کشور کل یدارخزانه

 .ردیگیم قرار نیرو وزارت اختیار در زیرزمینی آب منابع یبخشتعادل

 

 1395 سال بودجه الیحه در متفرقه یهافیرد از آب بخش اعتبارات .4

 و روستایی شهری، یهاپساب پایش و فاضالب و آب آب، منابع هایفصل ذیل شده ذکر اعتبارات برعالوه

 هبودج الیحه در متفرقه هایردیف از بعضی اعتبارات از بخش این آب، بخش هایبرنامه برای صنعتی

 مشارکت، اوراق به مربوط اعتبارات به عمده طوربه مذکور هایردیف بود. خواهد برخوردار نیز 1931 سال

 برخی و رهبری معظم مقام سفر به مربوط تعهدات فاضالب، و آب و ایمنطقه آب هایشرکت زیانکمک

 با هاردیف این از برخی بودن مشترک دلیلبه که است ذکر به الزم دارد. تعلق خاص هایطرح از

 هایردیف اعتبارات 1 جدول کرد. تعیین تواننمی هاآن از را آب بخش دقیق سهم کل دیگر، هایبخش

 سال بودجه قانون در را هاآن معادل و کشور کل 1931 سال بودجه الیحه در آب بخش با مرتبط متفرقه

 دهد.می نشان 1934

  



 

 

 کشور کل 1395 سال بودجه الیحه در آب بخش متفرقه هایردیف اعتبارات .5 جدول

 عنوان
 بودجه قانون

1394 سال  

 بودجه الیحه

1395 سال  
 مالحظات

 آب منابع فصل هایطرح قبل هایسال نشده پرداخت تعهدات

 )دیون(
666.666.6  666.666.4   

666.466 نیرو وزارت )فاینانس( ارزی تعهدات بازپرداخت  666.236   

666.666.2 مهر مسکن هایزیرساخت اجرای  666.166.2 دولت سهم   

 خوزستان برق و آب سازمان و یامنطقه آب سهامی یهاشرکت

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون (69) ماده موضوع -
666.466  06.900   

 با دارتیاولو شهری فاضالب ساتیتأس یهاطرح به کمک

 خصوصی بخش مشارکت
966.666 466.666  

666.316 یامنطقه آب یهاشرکت زیانکمک  666.066   

666.966.1 روستایی فاضالب و آب یهاشرکت زیانکمک  666.966.1   

 بخش از شده تصفیه پساب و استحصالی آب تضمینی خرید

 ی(انهی)هز غیردولتی
1.166.666 1.366.666  

  266.666 166.666 ارومیه دریاچه نجات طرح طراحی و مطالعه

 و سدها یهاطرح پیمانکاران و مشاوران مطالبات پرداخت

 شده متوقف زهکشی و آبیاری یهاشبکه
996.666 996.666  

  1.666.666 446.666 سیل با مقابله و کنترل و پیشگیرانه اقدامات

  166.666 166.666 شورورزی طرق از کشور جنوبی سواحل توسعه مطالعه

 هب آبرسانی تکمیل -راحمدیبو و کهگیلویه یامنطقه آب شرکت

 دل و باشت یهارودخانه ساماندهی و جعفر امامزاده دشت
966.666 966.666  

 جدید 1.666.666 6 کارون رودخانه آلودگی رفع وحیا ا

 یاهیسرما یهاییدارا تملک یهاطرح واگذاری موضوع اعتبارات

 دولت یبرداربهره آماده و شده تکمیل ،تماممهین
6 666.666.1  جدید 

 .کشور کل 1931 سال بودجه الیحه مأخذ:

 

 1394 سال بودجه قانون در آب بخش اعتبارات )عملکرد( تخصیص وضعیت .5

 تا کشور کل 1934 سال بودجه قانون در را آب بخش اعتبارات )عملکرد( تخصیص وضعیت 6 جدول

 )عملکرد( تخصیص درصد ،دهدیم نشان جدول این که گونههمان .دهدیم نشان 1934 سال ماهبهمن

 درصد .باشدیم درصد 1/99 و 0/96 برابر بیترتبه فاضالب و آب و آب امور یهاربخشیز اعتبارات

 هایحوزه در آب منابع توسعه برنامه به )مربوط درصد (6) حداقل از نیز هابرنامه سایر )عملکرد( تخصیص

 و شهری آب نیتأم برنامه به )مربوط درصد 3/41 حداکثر تا (کشور از خروجی هایرودخانه آبریز

 .باشدیم متغیر (روستایی
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 1394 سال بودجه قانون در آب بخش اعتبارات )عملکرد( تخصیص وضعیت .6 جدول

 برنامه/فصل
 مصوب اعتبار

1394 

 سال اعتبار تخصیص

 (ماهبهمن )تا 1394

 درصد

 تخصیص

 3/49 6.636.941 11.103.666 زهکشی و آبیاری شبکه و سد

 1/99 1.011.324 13.633.694 آبرسانی آب عرضه و نیتأم

 93 1.039.013 1.121.666 آب منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود

 9/21 210.034 1.623.666 سواحل و رودخانه مهندسی

 هایرودخانه آبریز هایحوزه در آب منابع توسعه

 مرزی( یهاآب) کشور از خروجی
16 6 6 

 1/11 26.433 192.666 کاربردی یهاپژوهش

 3/1 132 16.666 هاسامانه یسازمقاوم

 از شده تصفیه پساب و استحصالی آب تضمینی خرید

ی(اهیسرما یهاییدارا تملک) یردولتیغ بخش  
666.016.2  066.666 1/20  

090.010.42 آب منابع فصل مجموع  15.456.029 8/36  

 3/91 1.091.966 1.319.666 آبی برق

 9/31 1.835.360 5.353.000 انرژی فصل مجموع

 20 9.209.391 11.363.163 فاضالب و پساب یهاسامانه

 3/41 2.160.316 4.131.366 روستایی و شهری آب نیتأم

403.305.16 عمران فصل مجموع  5.392.881 1/33  

 4/35 22.684.520 64.033.493 فصول مجموع

 .نیرو وزارت آبفا و آب یریزبرنامه معاونت و 1934 سال بودجه قانون مأخذ:

 

 آب بخش در 1395 سال بودجه الیحه کارشناسی بررسی .6

 د:کر اشاره زیر موارد به توانیم آبفا( و آب )بخش 1931 سال بودجه الیحه مهم نکات از

 یزیربرنامه و مدیریت سازمان و آب( )بخش نیرو وزارت اعتباری پیشنهادهای حداکثری تطابق 

 ابالغی(، اعتبارات سقف )در کشور

 ابالغی ودجهب بخشنامه دیتأک به توجه با باال فیزیکی پیشرفت با یهاطرح اعتبار نیتأم اولویت 

 کشور، یزیربرنامه و مدیریت سازمان

 زیرزمینی، آب منابع از صیانت بر بیشتر دیتأک 

 کشور، مرزی یهارودخانه ساماندهی و مطالعه یهاطرح اعتبار تقویت 

 یزیربرنامه و مدیریت سازمان توسط 1931 سال بودجه الیحه 1 پیوست از طرح 11 حذف 

 فاضالب( طرح چهار و آبرسانی طرح 12 زهکشی، و آبیاری شبکه و سد طرح 94 مرزی، طرح )پنج کشور



 

 

 ،هشد یاد یهاطرح خاتمه برمبنی گذشته سال در نیرو وزارت تعهد راستای در

 1934 سال بودجه قانون به نسبت فاضالب ساتیتأس ایجاد برنامه اعتبار نسبی افزایش، 

 تغییر و بازنگری و مطالعات تکمیل به نیاز که طرح 19 برای ریال میلیون یک مبلغ ینیبشیپ 

 ددارن آب نیتأم ساتیتأس تکمیل با یسازهماهنگ همچنین و آبی منابع محدودیت علتبه هاآن اهداف

 و آبیاری شبکه و سد یهاطرح پیمانکاران و مشاوران مطالبات پرداخت برای متفرقه ردیف ایجاد و

 شده، متوقف زهکشی

 درصد، 106 میزان به آب بخش کاربردی هایپژوهش به مربوط اعتباری ردیف افزایش 

 ستان،بلوچ و سیستان ایمنطقه آب شرکت به سیستان وخاکآب شرکت یهاطرح اجرایی دستگاه تغییر 

 هایحوضه راهبردی مطالعات و کاربردی تحقیقات طرح به کاربردی تحقیقات طرح عنوان اصالح 

 کشور، آبریز یهاحوضه یکپارچه مدیریت ایجاد منظوربه آبریز

 ارومیه. دریاچه حوضه در واقع طرح 0 اعتباری ردیف حذف 

 

 یبندجمع

 اراتاعتب رقم بیشترین از ،ونقلحمل فصل از بعد آب منابع فصل کشور، کل 1931 سال بودجه الیحه در

 تنسب آب بخش با مرتبط یهابرنامه و فصول الیحه این در است. برخوردار ایسرمایه هایدارایی تملک

 یهاامهبرن که است شرح بدین مذکور تغییرات است. داشته تغییراتی قبل یهاسال بودجه قوانین به

 ایریعش و روستایی شهری، عمران و مسکن فصل در قبالً که آب بخش از فاضالب و آب زیربخش به مربوط

 این در همچنین .اندشده مطرح فاضالب و آب جداگانه فصل طی 1931 سال بودجه الیحه در ،شدندیم ارائه

 یهابرنامه در تغییرات است. شده اضافه نیز صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب پایش جدید فصل الیحه

 ی،زیربرنامه و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ی،زیربرنامه یهابرنامه که است شرح بدین آب بخش

 هازجمل دیگر جزئی تغییرات برخی همچنین و بوده جدید فاضالب و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری

 با مرتبط فصول 1931 سال بودجه الیحه در است. گرفته صورت آب عرضه و آب تأمین برنامه تفکیک

 هک باشندیم صنعتی و روستایی شهری، یهاپساب پایش و فاضالب و آب آب، منابع فصول آب، بخش

 16,801,196 و 42,780,562 با برابر ملی یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات با ترتیببه اول فصل دو

 سال بودجه قانون در مشابه رقم به نسبت را درصدی 3/2 و 3/9 افزایش و کاهش ترتیببهمیلیون ریال 

 در (ماهبهمن )تا 1934 سال بودجه تخصیص عملکرد اینکه به توجه با .دهندیم نشان خود از 1934

 تواند،می آتی سال در آن مضاعف کاهش است، بوده قانون مصوب رقم سومکی حدود در تنها آب بخش

 که تاس ذکربه الزم البته سازد، مواجه مشکل با باالدستی اسناد در را بخش این به مربوط اهداف برآورد

 باید آب بخش برای موجود اعتبارات کشور، بر حاکم اقتصادی شرایط به توجه با حاضر حال در



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 تخصیص یبندتیاولو که داشت توجه باید یابد. تخصیص باالتر اولویت با هایبرنامه برای االمکانحتی

 نمود وجهت باید البته گیرد، صورت هاطرح فیزیکی پیشرفت براساس باید عمرانی یهاطرح برای اعتبار

 معیار عنوانبه دبای طرح یک بازده بلکه ،گیرد قرار یبندتیاولو معیار تواندینم فیزیکی پیشرفت تنها که

 یهاطرح اراعتب تأمین دیگر طرف از گیرد. قرار مدنظر طرح یک برای اعتبار تخصیص نهایی کنندهنییتع

 تا هرابط این در هاتیقطع عدم و گرفته صورت مطمئن منابع توسط باید هاآن اهمیت دلیلبه آب بخش

 هاخشب سایر با مستقیم طوربه و داشته فرابخشی حالت که بخش این یهاطرح تا یابد، کاهش امکان حد

 برسد. بازدهی به زودتر است، ارتباط در

 و لیماق تغییر بحث به توجه عدم آبفا و آب بخش در الیحه این اصلی ضعف نقاط از یکی در ضمن 

 باشد.می متناسب اقدامات انجام و بینیپیش ،ریزیبرنامه دیدگاه از مربوط مباحث

 هبودج الیحه در مندرج پیشنهادی احکام اصالح قالب در الیحه در پیشنهادی تغییرات پایان، در 

 .گرددیم ارائه جدید پیشنهادهای سپس و کشور کل 1931

 

 کشور کل 1395 بودجه الیحه در مندرج آب بخش با مرتبط پیشنهادی احکام اصالح الف(

 پیشنهادی موارد معمولی، قلم با بمانند باقی 1931 سال بودجه الیحه در گرددیم پیشنهاد که )مواردی

 .است( شده داده نشان داررخطیز و پررنگ قلم با نیز جدید موارد و هاآن روی خط کشیدن با حذف

 2» تبصره «الف» بند» 

 «د» بند رعایت با را تعاونی و خصوصی یهابخش به خود بدهی 1931 سال در شودمی داده اجازه دولت به

 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون (6) ماده و اساسی قانون (44) وچهارمچهل اصل کلی هایسیاست

 نماید. تسویه یا پرداخت قانون این 10 جدول طریق از اساسی قانون (44) چهارموچهل

 5» تبصره «ج» بند» 

ــروش مشارکت  اوراق   پیمانکاران، به واگذاری قابل تبصره،  این «ب»و« الف» بندهای یهاطرح نرفتهفــ

ــاوران ندگان  تأمین  و مشـ ــقف در ها طرح همان  تجهیزات کن بات   سـ طال ــورت یا  طرح معوق م  ص

ــتگاه رئیس تأیید با شــده تأیید یهاتیوضــع ــابذی ی،یاجرا دس ــازمان و ربطذی حس  و مدیریت س

 .نیست عامل بانک توسط سررسید از قبل بازخرید، قابل واگذارشده، اوراق است. کشور ریزیبرنامه

 5» تبصره «هـ» بند» 

 صورتبه سال سه تا یک سررسید با را خرید قدرت حفظ با اسالمی خزانه اسناد است مجاز دولت هـ(

 هایدارایی تملک یهاطرح بابت خود مسجل بدهی تسویه منظوربه و کند صادر بانام، یا و نامبی

 هب قبل سنوات در آن فروش تکلیفی قیمت با آب و برق شدهتمام قیمت التفاوتمابه و ایسرمایه



 

 

 قیمت به 1/6/1966 مصوب ،کشور یعموم محاسبات قانون (26) ماده مطابق آب و برق یهاشرکت

 نماید. واگذار غیردولتی طلبکاران به ریال (31.666.6666.666) میلیارد هزار هفتادوپنج سقف تا اسمی

 بهادار اوراق بازار قانون موضوع مالی ابزار عنوانبه و بوده معاف مالیات هرگونه پرداخت از مزبور اسناد

 صادر دارایی و اقتصادی امور وزیر امضای با و شده محسوب 1/3/1904 مصوب ایران اسالمی جمهوری

 هالیح در را خاصی ردیف سررسید، زمان در مزبور اسناد اعتبار تأمین منظوربه دولت شود.می

  کند.می بینیپیش سنواتی بودجه

 

 1395 بودجه الیحه در گرفتن قرار توجه مورد جهت جدید پیشنهادهای ب(

  .روستاها به آبرسانی مبحث به توجه لزوم ـ

 یهاتشکل و تولیدی هایتعاونی و غیردولتی بخش حقوقی و حقیقی گذارانسرمایه جلب و تشویق ـ

 احداث، در تسریع ها،بندانآب احداث امر در کشاورزی یهاشهرک و زراعی سهامی یهاشرکت و برانآب

 و کشاورزی وخاکآب عملیات اجرای زهکشی، و آبیاری فرعی هایشبکه یهاطرح تجهیز و تکمیل

  .انرژی و آب مصرف سازیبهینه و آبیاری نوین یهاروش

 مفاد براساس آب و برق صنعت به 1931 سال در آب و برق قیمت افزایش از حاصل منابع تخصیص ـ

 .هایارانه کردن هدفمند قانون (0) ماده

 ثارآ کاهش و کشاورزی بخش تولیدات پایداری از اطمینان حصول ی،نیرزمیز منابع از حفاظت به توجه ـ

 اضافه از جلوگیری ،رمجازیغ یهاچاه حفر از جلوگیری به مربوطه خدمات انجام طریق از ،هایخشکسال

 ی،ریگاندازه یهادستگاه نصب زیرزمینی، آب منابع اطالعات و آمار یآورجمع مجاز، یهاچاه برداشت

 .زیرزمینی آب یهاسفره یبخشتعادل و جبرانی اقدامات سایر و آبران تشکل ایجاد

 

 مآخذ و منابع

 .کشور کل 1931 سال بودجه الیحه .1

 .کشور کل 1934 سال بودجه قانون .2

 .آبفا و آب یزیربرنامه دفتر نیرو، وزارت ،1931 سال بودجه الیحه در آبفا و آب بخش وضعیت گزارش .9

 





 

 

 اهمركز ژپوهش گزارش شناسنامه
 لس شوراي اسالمیمج 

 14695 :مسلسل شماره

 آب بخش. 99 کشور کل 1931 سال بودجه الیحه بررسی گزارش: عنوان

 

 

 (زیست محیط و آب )گروه زیربنایی مطالعات :دفتر نام

 جهرمی عبدالمنافی الساداتنرجس مظاهری، مهدی :کنندگاننیتدو و هیته

 سامانی محمدولی جمال مطالعه: مدیر

 صمدی محسن محمدخانی، محمدرضا :یعلم انناظر

 محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون :یمتقاض

 ــــــ :یتخصص راستاریو

 ــــــ :یادب راستاریو

 

 :یدیلک یهاواژه

  بودجه الیحه .1

  بودجه قانون .2

 آب بخش .9

 

 

 13/11/1394انتشار: خیتار
 

 


