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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 آببخش . 52

 

 

 

 

در  مورد بررسی قرار گرفته است. 1396در این گزارش اعتبارات بخش آب کشور در الیحه بودجه سال 

، از بيشترین رقم ونقلحملکل کشور، فصول مربوط به بخش آب بعد از بخش  1396الیحه بودجه سال 

ی مرتبط با هابرنامهل و ن فصویای برخوردار است. در این الیحه عناوسرمایههای داراییتملک  اعتبارات

فصل ن اساس یرا داشته است. بر ا کیی قبل تغييرات اندهاسالبخش آب نسبت به قوانين بودجه 

ن ياضافه شده است. همچن یاهش آلودگکحذف شده و فصل  یی شهری، روستایی و صنعتهاپسابمدیریت 

 ،فصل آب و فاضالب به برنامه فاضالب از و آب امور بر نظارت و سياستگذاری ی،زیربرنامه ،برنامه

 یاستگذاري، سیزیربرنامهد یل شده و برنامه جدیشرب تبد آب امور بر نظارت و سياستگذاری ی،زیربرنامه

رقم مربوط به  1396در الیحه بودجه سال  ن فصل اضافه شده است.یز به ايو نظارت بر امور فاضالب ن

وط به فصل منابع آب و فصل آب و فاضالب نسبت به رقم مرب یمل یاهیسرماهای داراییتملک  اعتبارات

برخوردار بوده است.  یدرصد 25و  7 یهاشیافزااز  بيترتبه 1395مشابه مندرج در قانون بودجه سال 

ن یدر بخش آب کاهش مضاعف اعتبارات ا 1395به صفر قانون بودجه سال  یکرد نزدکبا توجه به عمل

د اهداف مربوط به این بخش را در اسناد باالدستی با مشکل مواجه برآور تواندمی، بخش در سال آتی

تحت فصول منابع آب، آب و فاضالب و کاهش  1396های بخش آب در الیحه بودجه سال برنامه .کند

ای بخش آب )فصل منابع آب و سرمایههای داراییتملک  ميزان باالی اعتبارات. ارائه شده استآلودگی 

درصد  6/20ميليون ریال ) 79.933.977برابر با  1396ه در الیحه بودجه سال فصل آب و فاضالب( ک

در  گذاریباالی سرمایهدليل حجم بودجه( است، بهای فصول سرمایههای داراییتملک  کل اعتبارات

ی بخش آب و فاضالب در الیحه بودجه اهیسرماهای داراییتملک  ی این بخش است. اعتباراتهاطرح

ی مربوط اهیسرماهای داراییتملک  ميليون ریال و همچنين اعتبارات 30,633,413برابر با  1396سال 

های بخش آب در الیحه بودجه در بين برنامهميليون ریال است.  49,300,564به بخش امور آب برابر با 

آب و ارائه  بازچرخانی و فاضالب تأسيسات آب، توسعه آب، تأمين عرضههای ترتيب برنامهبه 1396سال 

با توجه به  ای برخوردارند.سرمایههای داراییتملک  از بيشترین اعتبارو روستایی  شهری آب خدمات

تقریباً صفر بوده است، این موضوع کنون در بخش آب تا 1395ای قانون بودجه سال اینکه عملکرد بودجه

دهد. در همين راستا شور را نشان میمنطبق با شرایط موجود اقتصادی کغيربينانه و ریزی غيرواقعبودجه

 1395و قانون بودجه سال  1396دليل تشابهات موجود بين الیحه بودجه سال که به کردتوان عنوان می
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قابل  در بخش آب مطلوب نباشد. نکته مهم 1396رود که عملکرد بودجه سال انتظار می در بخش آب،

اوراق مشارکت، های گسترده در ماده واحده در قالب لحاظ ظرفيت 1396توجه در الیحه بودجه سال دیگر 

های مذکور عالوه بر صورتفاینانس و اسناد خزانه اسالمی است. در نظر گرفتن اعتبارات گسترده بخش آب به

در تأمين اعتبارات مورد نياز بخش آب، در تضمين بازپرداخت آنها برای دولت نيز  نامطمئن بودن این منابع

 .کردخواهد مشکالتی ایجاد 

 

 مقدمه

های سال عنوان گامی است که گامی زمانی مشخص بوده و بههایريگجهتریزی ساليانه دارای بودجه

ساله دارد و حسن تدوین های توسعه پنجکند. بودجه ساليانه رابطه تنگاتنگی با برنامهبعد را مشخص می

ل خواهد داشت. بخش آب )امور آب و آب و دنباساله را بههای توسعه پنجآن، برآورد اهداف برنامه

کل کشور  1396ها دارد، در الیحه بودجه سال دليل اهميت و تأثيری که روی سایر بخشفاضالب( به

ی اصلی هابرنامهد. ريگیمطی فصول جداگانه منابع آب، آب و فاضالب و کاهش آلودگی مورد توجه قرار 

و حفاظت از منابع آب، برنامه  یبرداراز: برنامه بهبود بهره عبارتندذیل فصل منابع آب در لوایح بودجه 

، برنامه عرضه آب، کو مشتر یمرز یهارودخانه زیآبر یهان آب، برنامه توسعه منابع آب در حوزهيتأم

سات يو برنامه توسعه تأس ییو روستا یها و سواحل، برنامه ارائه خدمات آب شهررودخانه یبرنامه مهندس

 آب. یچرخانفاضالب و باز

 1396در این گزارش ابتدا جایگاه فصل منابع آب نسبت به سایر فصول در الیحه بودجه سال 

مورد بررسی قرار  آنهاهای بخش آب، ذکر شده در الیحه بودجه و اعتبارات سنجيده شده و سپس برنامه

 شوند.می های کارشناسی، نکات مورد توجه و پيشنهادها ارائهنيز تحليلپایان گرفته و در 

 

 . مقايسه فصول مرتبط با بخش آب با ساير فصول بودجه در اليحه1

های دليل ارتباط مستقيم با پروژهکه بهاست ی آب و فاضالب و امور آب هاربخشیزبخش آب شامل 

، در بين فصول بودجه بخشها در این گذاریدليل حجم باالی سرمایهعمرانی کشور و از طرف دیگر به

تملک  طوری که مجموع اعتباراتبه، ای باالیی برخوردار استسرمایههای داراییتملک  راز اعتبا

ميليون ریال  79,933,977برابر با  1396ای ملی و استانی آن در الیحه بودجه سال سرمایههای دارایی

نی الیحه ای ملی و استاسرمایههای داراییتملک  درصد کل اعتبارات 6/20است که این مقدار حدود 

ای، بخش آب در الیحه بودجه سال سرمایههای داراییتملک  است. برخالف اعتبارات 1396بودجه سال 

مقایسه  1ای بسيار اندکی نسبت به سایر فصول دیگر برخوردار است. جدول از اعتبارات هزینه 1396
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ملی و استانی را به تفکيک  ایسرمایههای داراییتملک  ای ملی و استانی و اعتباراتاعتبارات هزینه

 دهد.نشان می 1396فصول مختلف الیحه بودجه 

 

 به ای ملي و استانيسرمايههای داراييتملک  ای و. مقايسه اعتبارات هزينه1جدول 

 )ميليون ریال(                 1396در اليحه بودجه سال  تفکيک فصول مختلف      

 عنوان فصل
 ایاعتبارات هزينه

 و استاني()ملي 

درصد 

 از كل

های داراييتملک  اعتبارات

 ای )ملي و استاني(سرمايه

درصد 

 از كل

 0/6 2,222,950 0/2 5,453,060 قانونگذاری

 2/8 10,782,109 1/6 41,300,952 عمومی امور اداره

 1/0 3,914,170 1/4 34,090,507 مالياتی و مالی خدمات

 0/4 1,621,490 0/1 1,977,726 عمومی خدمات امور در توسعه و تحقيق

 2/1 8,318,463 15/5 391,790,921 دفاع

 1/5 5,643,108 4/1 103,852,658 عمومی امنيت و نظم حفظ

 0/0 0 0/1 1,450,919 امنيتی و دفاعی امور در توسعه و تحقيق

 1/9 7,276,050 2/6 64,491,388 قضایی امور اداره

 0/01 42,291 0/002 62,040 قضایی امور در توسعه و تحقيق

 4/0 15,699,557 0/1 1,453,864 انرژی

 0/5 1,905,949 0/1 1,634,527 اطالعات فناوری و ارتباطات

 21/9 84,883,804 0/4 9,533,523 ونقلحمل

 1/6 6,322,510 0/2 3,851,001 معدن و صنعت

 0/2 770,854 0/7 16,490,458 بازرگانی

 12/2 47,365,892 1/1 28,044,228 طبيعی منابع و کشاورزی

 12/7 49,300,564 0/1 2,032,400 آب منابع

 0/0 0 0/1 2,691,755 کار روابط

 0/0 0 0/04 951,309 تعاون

 0/4 1,722,726 0/4 10,396,047 اقتصادی امور در توسعه و تحقيق

 0/02 74,607 0/02 544,513 پسماند مدیریت

 0/2 620,899 0/02 447,669 آلودگي كاهش

 0/4 1,554,275 0/1 1,599,104 زیستی یهاگونه از حفاظت

 0/02 82,645 0/01 283,798 زیست محيط امور در توسعه و تحقيق

 0/1 280,000 0/01 349,242 مسکن

 7/3 28,451,674 0/1 2,167,298 عشایری و روستایی شهری، خدمات و توسعه

 7/9 30,633,413 0/01 262,950 فاضالب و آب

 عمران مسکن، امور در توسعه و تحقيق

 روستایی و شهری
725,386 0/03 123,098 0/03 

 0/5 1,940,022 4/2 106,142,017 بهداشت

 1/8 6,935,683 14/4 361,823,165 درمان

 0/0 0 0/3 6,566,437 سالمت امور در توسعه و تحقيق

 0/9 3,659,351 0/6 15,862,909 مذهب و دین

 2/8 10,739,677 0/3 7,098,755 حاتتفری و ورزش
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 عنوان فصل
 ایاعتبارات هزينه

 و استاني()ملي 

درصد 

 از كل

های داراييتملک  اعتبارات

 ای )ملي و استاني(سرمايه

درصد 

 از كل

 1/4 5,474,840 0/6 15,691,737 هنر و فرهنگ

 1/3 5,120,795 0/1 2,607,842 فرهنگی ميراث

 0/9 3,502,730 0/6 16,321,699 رسانه

 0/6 2,294,635 0/04 1,033,310 گردشگری

 0/1 574,285 0/03 865,974 دستیصنایع

 بدنیتربيت ،فرهنگ امور در توسعه و تحقيق

 گردشگری و
1,949,261 0/1 80,668 0/02 

 3/5 13,523,778 11/6 293,261,366 عمومی وپرورشآموزش

 1/1 4,141,167 1/9 46,781,426 آموزیمهارت و یاوحرفهیفن آموزش

 3/7 14,540,760 5/7 144,815,728 عالی آموزش

 0/1 318,488 0/7 16,779,085 پایه یهاپژوهش

 0/6 2,163,793 0/8 19,510,930 ایتوسعه هایپژوهش

 0/1 357,258 0/1 2,080,044 پژوهش و آموزش امور در توسعه و تحقيق

 0/1 455,624 0/3 7,981,171 نجات و امداد

 0/0 0 8/4 211,192,991 اجتماعی هایبيمه

 0/5 2,118,579 19/8 499,247,769 حمایتی

 0/1 353,789 0/6 14,052,029 توانبخشی

 0/0 0 0/004 102,627 اجتماعی رفاه امور در توسعه و تحقيق

 100 387,909,020 100 2,519,697,515 جمع

 کل کشور، ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه. 1396الیحه بودجه سال  مأخذ:

 

 6/20با درصد، بخش آب  9/21ونقل با دهد، پس از فصل حملنشان می 1طور که جدول همان

درصد سهم از کل(، از  9/7و  7/12ترتيب با درصد )شامل فصول منابع آب و فصل آب و فاضالب به

ای )ملی و استانی( برخوردار است. با توجه به ميزان باالی سرمایههای داراییتملک  باالترین اعتبارات

های ساليانه این بخش از دجهای در بخش آب، حسن تدوین بوسرمایههای داراییتملک  هایاعتبار طرح

های این اهميت خاصی برخوردار است. در این راستا تخصيص بودجه براساس اهميت و اولویت طرح

عنوان گامی تواند در نيل به این هدف بهگيرد، میبخش که با توجه به سایر معيارهای مؤثر صورت می

 مهم تلقی شود.

 

 1396بودجه سال . نگاهي به اعتبارات بخش آب در اليحه 2

ی مختلف بخش آب مندرج در هابرنامهی مربوط به اهیسرماهای داراییتملک  در این بخش اعتبارات

مورد  1395م مصوب در قانون بودجه سال ارقانسبت به  آنهاو روند تغييرات  1396الیحه بودجه سال 

 .رديگیمبررسی قرار 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

5 

 های مختلف بخش آبنامهای برسرمايههای داراييتملک  . اعتبارات1-2

را در الیحه بودجه سال آنها  یبندطبقهشماره  همراهبهی مرتبط با بخش آب هابرنامهفصول و  2جدول 

نسبت به قانون بودجه سال  1396حه بودجه سال یه در الکاست شایان ذکر . دهدیمنشان  1396

( حذف شده و 1402000 یبندهطبق)شماره  یی شهری، روستایی و صنعتهاپسابفصل مدیریت ، 1395

 ی،زیربرنامه ،ن برنامهي( اضافه شده است. همچن1403000 یبندطبقه)شماره  یاهش آلودگکفصل 

( از فصل آب و فاضالب به 1503001 یبندطبقهشماره فاضالب ) و آب امور بر نظارت و سياستگذاری

ل شده ی( تبد1503001 یبندطبقهاره شمشرب ) آب امور بر نظارت و سياستگذاری ی،زیربرنامه ،برنامه

ز به ي( ن1503004 یبندطبقهو نظارت بر امور فاضالب )شماره  یاستگذاري، سیزیربرنامهد یو برنامه جد

 ن فصل اضافه شده است.یا

 

 1396های مرتبط با بخش آب در اليحه بودجه سال . برنامه2جدول 

 (:1307000از فصل منابع آب )

 (1307001آب ) امور بر نظارت و ذاریسياستگ ی،زیربرنامه 

 (1307002آب ) عرضه 

 (1307003آب ) نيتأم 

 (1307005سواحل ) و هارودخانه مهندسی 

 (1307006آب ) منابع از حفاظت و یبرداربهره بهبود 

 (1307007مشترک ) و مرزی یهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع توسعه 

 (:1503000از فصل آب و فاضالب )

 (1503001شرب ) آب امور بر نظارت و سياستگذاری ی،زیرامهبرن 

 (1503002آب ) بازچرخانی و فاضالب تأسيسات توسعه 

 (1503003روستایی ) و شهری آب خدمات ارائه 

 (1503004و نظارت بر امور فاضالب ) یاستگذاري، سریزیبرنامه 

 (:1403000) یاهش آلودگکاز فصل 

 (1403001) هاهآالیندت یریش و مدیبرنامه پاال 
 .1396الیحه بودجه سال  4پيوست  مأخذ:

 

های مختلف بخش آب در ای ملی را برای برنامهسرمایههای داراییتملک  مجموع اعتبارات 3جدول 

ن جدول مشخص است، اعتبارات مربوط به امور یادر  طور که. هماندهدیمنشان  1396الیحه بودجه سال 

 از حفاظت و یبرداربهره سواحل، بهبود و هارودخانه آب، عرضه آب، مهندسی نتأمي یهابرنامهآب )شامل 

ميليون  43,046,415( برابر با مشترک و ی مرزیهارودخانه آبریز یهاحوضه در آب منابع آب و توسعه منابع

سعه و تو ییو روستا یارائه خدمات آب شهری هابرنامهشامل ریال و اعتبارات مربوط به آب و فاضالب )

تملک  ميليون ریال است. در نتيجه کل اعتبارات 20,936,954( برابر با آب بازچرخانی و فاضالب تأسيسات

 براساساست.  الیون ريليم 63,983,369بخش آب مندرج در الیحه برابر با  یمل یاهیسرماهای دارایی
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آب  آب، تأمين عرضههای رنامهترتيب ببه 1396های بخش آب در الیحه بودجه سال در بين برنامه 3جدول 

 ای برخوردارند.های سرمایهدارایی تملکاز بيشترین اعتبار و روستایی  شهری آب و ارائه خدمات

که  کردهای مرزی و مشترک باید عنوان های آبریز رودخانهدر مورد برنامه توسعه منابع آب در حوزه

يص یافته از طریق صندوق توسعه ملی بوده و ميزان اعتبارات مربوط به این برنامه از طریق اعتبارات تخص

باشد و فقط برای حفظ ردیف مربوط به این برنامه می 1395ميليون ریال در قانون بودجه سال  50اعتبار 

 صورت مطلق رقم قابل توجهی نيست.ميليون ریال نيز برای برنامه مذکور به 120039حتی رقم ناچيز 

 164 برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی یش اعتبارات مربوط بهدرصد افزا 3توجه به جدول با 

ها محسوب باشد که با توجه به اهميت این برنامه، افزایش قابل توجهی نسبت به سایر برنامهدرصد می

 گردد.می

 

 حهيدر ال ای ملي بخش آبسرمايههای داراييتملک  . مقايسه اعتبارات3جدول 

 )ميليون ریال(        1395نون بودجه سال قانسبت به  1396بودجه 

 96حه يال 95قانون  برنامه فصل امور
درصد 

 رشد

 یامور اقتصاد

فصل منابع 

 آب

و حفاظت از  یبرداربرنامه بهبود بهره

 منابع آب
7,552,000 7,649,000 1 

 13- 10,601,223 12,239,383 ن آبيبرنامه تأم

 یاهبرنامه توسعه منابع آب در حوزه

 کو مشتر یمرز یهارودخانه زیآبر
50 120039 - 

 13 20,964,626 18,616,127 برنامه عرضه آب

 94 3,711,527 1,913,001 ها و سواحلرودخانه یبرنامه مهندس

 7 43,046,415 40,320,561 جمع فصل منابع آب

 3- 50,820,978 52,296,190 یجمع امور اقتصاد

 ستیط زيامور مح

هش اکفصل 

 یآلودگ
 30 130,000 100,000 هاندهیت آالیریش و مدیبرنامه پاال

 30 130,000 100,000 یاهش آلودگکجمع فصل 

 30 130,000 100,000 ستيط زيجمع امور مح

ن، عمران کامور مس

 ییو روستا یشهر

فصل آب و 

 فاضالب

و  یبرنامه ارائه خدمات آب شهر

 ییروستا
4,532,671 11,944,940 164 

سات فاضالب و يبرنامه توسعه تأس

 آب یبازچرخان
12,224,025 8,992,014 -26 

 25 20,936,954 16,756,696 جمع فصل آب و فاضالب

 25 20,936,954 16,756,696 ييو روستا ین، عمران شهرکجمع امور مس

 4 71,899,932 69,162,886 جمع

  همان.مأخذ: 
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 حهيام الکشده مرتبط با بخش آب در اح ينيبشيپ یهاتيظرف. 2-2

بخش آب  یدر موارد مختلف برا یمتعدد یهاتيظرف 1396حه بودجه سال یام ماده واحده الکدر اح

موضوعيت ور و کمذ یهاتيظرفتبصره و بند مربوط به م لحاظ شده است. يرمستقيم و غيمستق صورتبه

 است: 4 جدولبه شرح آنها 

 

 1396بخش آب در اليحه بودجه سال  های ماده واحده مرتبط باوضوع مربوط به ظرفيت. تبصره، بند و م4جدول 

 موضوع تبصره و بند از ماده واحده

 «الف»بند -«2»تبصره 
ی از طریق منابع حاصل از فروش سهام و های خصوصی و تعاونهاتر بدهی دولت به بخشت

 ی دولتیهاشرکتالشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و سهم

 «الف» بند-«3»تبصره 
های قبل، عالوه بر باقيمانده سهميه سال هاطرحتسهيالت تأمين مالی خارجی )فاینانس( برای 

 ( دالر50.000.000.000)معادل ریالی پنجاه ميليارد 

 «ب» بند-«3»تبصره 
ر دال( 5.000.000.000) اخذ یا تضمين تسهيالت مالی، بالعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج ميليارد

 ی زیربناییهاطرحالمللی برای مالی خارجی و بين مؤسسات، هادولتاز 

 «الف»بند -«5»تبصره 

 (100.000.000.000.000)تضمين اصل و سود اوراق مشارکت تا سقف یکصدهزار ميليارد 

های مرزی، آب ی دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی مانند: مهارهاطرحریال برای اجرای 

کن، تکميل شبکه ی آب شيرینهاطرحو تأمين آب، احداث و تکميل سانی رآب یهاطرح

 ی آب و فاضالبهاخانهآوری و انتقال فاضالب، تصفيهجمع

 «ب»بند -«5»تبصره 
اوراق مالی اسالمی  الی( ر200.000.000.000.000)انتشار و واریز مبلغ دویست هزار ميليارد 

 صورت ریالی و ارزیبه

 کنندگان تجهيزاتو تأمين اگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته به پيمانکارن، مشاورانو «ج»بند -«5»تبصره 

 «هـ»بند -«5»تبصره 

 الی( ر75.000.000.000.000)تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد  صدور اسناد خزانه اسالمی

التفاوت بهای و ماسرمایههای داراییتملک  یهاطرحبه منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت 

 ی برق و آبهاشرکتقيمت تمام شده برق و آب با قيمت تکليفی فروش آن در سنوات قبل به 

 «و»بند -«5»تبصره 
ی قطعی خود به اشخاص حقيقی و حقوقی تعاونی و خصوصی تا مبلغ پنجاه هزار هایبدهتسویه 

 توسط اوراق تسویه خزانه الی( ر50.000.000.000.000)ميليارد 

 الی( ر100.000.000.000.000)انتشار اسناد خزانه اسالمی تا سقف یکصد هزار ميليارد  «ز»بند -«5»تبصره 

 «ح»بند -«5»تبصره 
بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده معادل پنجاه هزار ميليارد 

 اوراق اسالمی الی( ر50.000.000.000.000)

 «ج»بند -«6»تبصره 
مبلغ به به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب  عشایری وارض توسعه آب شرب روستایی وع

 از مشترکان آب الی( ر150)یکصد و پنجاه 

 نصب کنتور حجمی یا هوشمند یهانهیتأمين هز «8»تبصره 

 «16»تبصره 

( اعتبارات %5درصد )و پنج  ای( اعتبارات هزینه%10استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد )

ای به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب ستاد ی سرمایههاییتملک دارا یهاطرح

 هابرنامهفرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمين اعتبار اجرای 

 «الف» بند-«20»تبصره 
-ی نيمههاطرحی تملک با اولویت هاطرحخصوصی جهت تأمين مالی  بخش مشارکت جلب

 تمام

 .1396ال ماده واحده الیحه بودجه س مأخذ:
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 حه بودجهيمتفرقه بخش آب از ال یهافيرد. اعتبارات 3-2

های بخش برای برنامههای منابع آب، آب و فاضالب و کاهش آلودگی بر اعتبارات ذکر شده ذیل فصلعالوه

نيز برخوردار خواهد  1396های متفرقه در الیحه بودجه سال آب، این بخش از اعتبارات بعضی از ردیف

های آب زیان شرکت طور عمده به اعتبارات مربوط به اوراق مشارکت، کمکهای مذکور بهبود. ردیف

دليل مشترک ذکر است که بهشایان های خاص تعلق دارد. ای و آب و فاضالب و برخی از طرحمنطقه

د. از آنها تفکيک نموتوان نمی های دیگر، کل سهم دقيق بخش آب راها با بخشبودن برخی از این ردیف

 دهد.نشان می 1396های متفرقه مرتبط با بخش آب در الیحه بودجه سال اعتبارات ردیف 5جدول 

 

 )ميليون ریال( كل كشور 1396های متفرقه بخش آب در اليحه بودجه سال . اعتبارات رديف5جدول 

شماره 

 یبندطبقه
 96حه يال موضوع

 10,800,000 دولت یاهیسرماهای داراییتملک  یهاطرحت کبازپرداخت اصل اوراق مشار 1 102000

104000 2 
قانون محاسبات  (64)و  (63)قبل، موضوع مواد  یهاتعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال

 (یاهیسرما یهاییدارا ک)تمل 1394سال خاتمه  یهاطرح یليمکشور و اعتبارات تک یعموم
2,150,000 

 296,000 نانس(یفاآب )فصل منابع  یهاطرح یت ارزبازپرداخت تعهدا -رو يوزارت ن 7 105000

 235,000 وکتوسعه ا کبازپرداخت تعهدات وام بان -رانیا یاسالم یجمهور یزکمر کبان 10 105000

 10,000,000 یمقام معظم رهبر یمربوط به تعهدات سفرها یهاطرحاعتبار  4 510000

 1,250,000 سهم دولت(مهر )ن کرساخت مسیز 9 520000

 800,000 یاآب منطقه یهاشرکتان یز کمک 15 520000

 1,300,000 ییآب و فاضالب روستا یهاشرکتان یز کمک 16 520000

520000 18 
انشعاب  یهانهیهز ،یشهردار عوارض ،یساختمان یهاپروانهصدور  یهانهیهزاعتبارات موضوع 

 بارکی یبرا آب و فاضالب و برق و گاز
50,000 

 640,000 (یخرج- یمسلح )جمع یروهايآب، برق، فاضالب و گاز ن یباز پرداخت بده 11 530000

530000 21 
م يقانون تنظ (63)موضوع ماده  -برق خوزستان  سازمان آب و و یاآب منطقه یسهام یهاشرکت

 دولت یاز مقررات مال یبخش
200,000 

530000 82 
ل شده و آماده يمکمه تمام، تين یاهیسرمای هاداراییتملک  یهاطرح یاعتبارات موضوع واگذار

 دولت یبرداربهره
744,300 

 300,000 یت بخش خصوصکدار با مشارتیاولو یسات فاضالب شهريسأت یهاطرحبه  کمک 26 550000

 1,000,000 یت با بخش خصوصکمشار یهاطرح یبه اجرا کمک 30 550000

 1,500,000 ارتش ییایدر یرويت نیران و تقوکتوسعه سواحل م 31 550000

 150,000 (20)موضوع جدول شماره  - ییو اجرا یمطالعات یهاطرح 39 550000

 150,500 هياچه ارومیطرح نجات در یمطالعه و طراح 44 550000
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شماره 

 یبندطبقه
 96حه يال موضوع

 247,500 متوقف شده یشکو زه یاريآب یهاشبکهسدها و  یهاطرحاران کمانيپرداخت مطالبات مشاوران و پ 54 550000

 600,000 لينترل و مقابله با سکرانه و يشگياقدامات پ 55 550000

 75,000 یق شورورزیشور از طرک یمطالعه توسعه سواحل جنوب 56 550000

 675,000 ارونکرودخانه  یو رفع آلودگ اياح 74 550000

 3,400,000 یشکو زه یاريآب یاصل یهاشبکهبه شهرها و رسانی آب یهاطرحت اعتبارات یتقو -رو يوزارت ن 102 550000

 1,000,000 آب نيتأم یهاطرحت اعتبارات یتقو -رو يوزارت ن 103 550000

550000 104 
ز نقاط يو تجه ینيرزمیآب ز یهاسفره یتعادل بخش یهاطرحت اعتبارات یتقو -رو يوزارت ن

 یريگمصرف به اندازه
2,600,000 

 2,000,000 الب خوزستانآب و فاض یهاطرحت اعتبارات یتقو 108 550000

 5,000,000 تنش یدارا یفاضالب شهرها یهاطرحت اعتبارات یتقو 109 550000

 500,000 یره ابوموسیجز یرسانی خدماتو ارتقا هارساختیزتوسعه  117 550000

 20,000,000 ر اوراق بهادار منتشر شدهیت و ساکسود اوراق مشار 3 600000

 کل کشور. 1396الیحه بودجه سال مأخذ: 

 

 حه بودجهيجديد بخش آب در ال یها. طرح4-2

نشان ی آنها بندطبقهشماره  همراهبهرا  1396حه بودجه سال ید بخش آب در الیجد یهاطرح 6جدول 

 مختلف هستند. یبه شهرهارسانی آب ن آب ويور عمدتاً مربوط به تأمکمذ یهاطرح. دهدیم

 

 1396حه بودجه سال يج در الد بخش آب مندريجد یهاطرح. 6جدول 

 فيرد
شماره 

 یبندطبقه
 عنوان دستگاه عنوان طرح

 سمنانآب  الپوشکخانه آب شرب شهر شاهرود از سد هيسامانه انتقال و تصف 1307002232 1

2 1307002233 
ر )به يمس ین و روستاهایاستان قزو یشهر شمال 14از سد طالقان به  یآبرسان

 (ر منابعیسا %90 و یمنابع عموم %10نسبت 
 نیقزوآب 

3 1307002234 
شتر، باشت و يامامزاده جعفر، خان احمد، ل یهادشتبه رسانی آب ليمکت

 لیباشت و د یهارودخانه یدشت مور و سامانده

ه و یلويهگکآب 

 راحمدیبو

 مازندرانآب  ا، بهشهر و گلوگاهکن ین آب شرب شهرها و روستاهايتأم 1307002235 4

 دهدشت، چرام، سوق و لنده یبه شهرها یآبرسان 1307002236 5
ه و یلويهگکآب 

 راحمدیبو

 مازندرانآب  ن آب شرب نوشهر و چالوسيتأم 1307002237 6

 .همانمأخذ: 
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 در بخش آب 1396. بررسي كارشناسي اليحه بودجه سال 3

ر یشرح زبه توانیمشور در بخش آب را کل ک 1396حه بودجه سال یال یدر بررس یارشناسکات کاهم ن

 :کردان يب

 توسعه  هایبرنامهد بر اساس یانه بايسال ریزیبودجهه در مقدمه گزارش اشاره شد، ک طورهمان

برنامه ششم توسعه و  هایالیحه همزمان یه بررسکر است کن راستا قابل ذیرد. در ايصورت گ سالهپنج

 .سازدمیه هدف فوق را مختل ل بي، نیاسالم یشور در مجلس شوراکل ک 1396بودجه سال 

 به صفر  یکز و نزديار ناچيبسکنون تادر بخش آب  1395قانون بودجه سال  ایبودجهرد کعمل

شور بوده ک یط موجود اقتصادیمنطبق با شراغيرو  بينانهغيرواقع ریزیبودجه دليلبهن امر یبوده است. ا

در بخش آب،  1395با قانون بودجه  1396حه بودجه یال یلک یاست. با توجه به مشابه بودن روندها

و  ریزیبرنامهن امر قطعاً یدر بخش آب مطلوب نباشد. ا 1396رد بودجه سال که عملک رودمیانتظار 

 ل مواجه خواهد نمود.کبخش را با مش یلک هایسياستدر مورد  گيریتصميم

 بخش آب منظور  یراب یمختلف هایظرفيتمختلف ماده واحده  یه گفته شد در بندهاک طورهمان

در نظر است.  ینانس و اسناد خزانه اسالمیت، فاکشتر شامل اوراق مشاريور بکمذ هایظرفيته کشده است 

از ين اعتبارات مورد نين منابع در تأمیور عالوه بر نامطمئن بودن اکمذ هایصورتگرفتن اعتبارات بخش آب به

 د.کرجاد خواهد یا یالتکمشز يدولت ن یبراآنها  ن بازپرداختيبخش آب، در تضم

 بخش آب، سهم  یحه بودجه برایمختلف ماده واحده ال یبندها ین شده طييتع هایظرفيت

ن بخش را با یا ایبودجه ریزیبرنامه تواندمین امر یه اک کندنمین بخش متصور یا یرا برا یمشخص

 ل مواجه سازد.کمش

 

 هاشنهاديو پ یبندجمع

، از بيشترین ونقلحملکل کشور، فصول مربوط به بخش آب بعد از بخش  1396در الیحه بودجه سال 

ی مرتبط هابرنامهن فصول و یای برخوردار است. در این الیحه عناوسرمایههای داراییتملک  رقم اعتبارات

فصل ن اساس یرا داشته است. بر ا کیی قبل تغييرات اندهاسالبا بخش آب نسبت به قوانين بودجه 

ن ياضافه شده است. همچن یاهش آلودگکحذف شده و فصل  یی شهری، روستایی و صنعتهاابپسمدیریت 

 ،فاضالب از فصل آب و فاضالب به برنامه و آب امور بر نظارت و سياستگذاری ی،زیربرنامه ،برنامه

 یگذاراستي، سیزیربرنامهد یل شده و برنامه جدیشرب تبد آب امور بر نظارت و سياستگذاری ی،زیربرنامه

 ن فصل اضافه شده است.یز به ايو نظارت بر امور فاضالب ن

مربوط به فصل  یمل یاهیسرماهای داراییتملک  رقم مربوط به اعتبارات 1396در الیحه بودجه سال 
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از  بيترتبه 1395منابع آب و فصل آب و فاضالب نسبت به رقم مشابه مندرج در قانون بودجه سال 

به صفر قانون بودجه سال  یکرد نزدکبرخوردار بوده است. با توجه به عمل یصددر 25و  7 یهاشیافزا

برآورد اهداف مربوط به این  تواندمی، ن بخش در سال آتییدر بخش آب کاهش مضاعف اعتبارات ا 1395

حاضر با توجه به  در حالذکر است که شایان البته . بخش را در اسناد باالدستی با مشکل مواجه سازد

های با اولویت االمکان برای برنامهط اقتصادی حاکم بر کشور، اعتبارات موجود برای بخش آب باید حتیشرای

 براساسی عمرانی باید هاطرحی تخصيص اعتبار برای بندتیاولود توجه داشت که یباالتر تخصيص یابد. با

معيار  تواندینميزیکی که تنها پيشرفت ف کردصورت گيرد، البته باید توجه  هاطرحپيشرفت فيزیکی 

نهایی تخصيص اعتبار برای  کنندهنييتعمعيار  عنوانبهی قرار گيرد، بلکه بازده یک طرح باید بندتیاولو

باید توسط آنها  دليل اهميتی بخش آب بههاطرحقرار گيرد. از طرف دیگر تأمين اعتبار  نظر مدیک طرح 

ی این بخش هاطرحن رابطه تا حد امکان کاهش یابد، تا در ای هاتيقطعمنابع مطمئن صورت گرفته و عدم 

 در ارتباط است، زودتر به بازدهی برسد. هابخشمستقيم با سایر  طوربهکه حالت فرابخشی داشته و 

 :شوندیمارائه های زیر شنهاديشور پکل ک 1396حه بودجه سال یدر ارتباط با بخش آب در ال

 به رسانی آب –رو يوزارت ن»د یف جدیجاد ردیااها و به روسترسانی آب لزوم توجه به مبحث

 .ییو روستا یو توسعه آب شرب شهر یسازنهيقانون به (5)روستاها اعتبارات موضوع ماده 

 های توليدی و گذاران حقيقی و حقوقی بخش غيردولتی و تعاونیتشویق و جلب سرمایه

ها، تسریع بنداناورزی در امر احداث آبکش یهاشهرکسهامی زراعی و  یهاشرکتبران و آب یهاتشکل

 وخاکآبهای فرعی آبياری و زهکشی، اجرای عمليات شبکه یهاطرحدر احداث، تکميل و تجهيز 

 .سازی مصرف آب و انرژینوین آبياری و بهينه یهاروشکشاورزی و 

  ی و کاهش ی، حصول اطمينان از پایداری توليدات بخش کشاورزنيرزمیزتوجه به حفاظت از منابع

، جلوگيری از رمجازيغی هاچاهق انجام خدمات مربوطه به جلوگيری از حفر ی، از طرهایخشکسالآثار 

ی هادستگاهی آمار و اطالعات منابع آب زیرزمينی، نصب آورجمعی مجاز، هاچاهاضافه برداشت 

 ی آب زیرزمينی.هاسفرهی بخشتعادلی، ایجاد تشکل آبران و سایر اقدامات جبرانی و ريگاندازه

  و یقطع هایبدهی 1396 سال در شودمی داده اجازه دولت به: «و»بند  «5»اصالح تبصره 

 مربوط مقررات چارچوب در هک را یخصوص و یتعاون یحقوق و یقيحق اشخاص به خود یدولت یهاتکشر

 هاکبان ای هاتکرش و مؤسسات و هاوزارتخانه) دولت یقطع مطالبات با شده، جادیا 1395 سال انیپا تا

 -یجمع صورتبه ریال( 50.000.000.000.000) ارديليم هزار پنجاه مبلغ تا مزبور اشخاص از( یدولت

 اوراق» عنوان با را یخاص یتعهد اسناد ،ییدارا و یاقتصاد امور وزارت منظور نیبد. ندک هیتسو یخرج

 متقابالً و ارکطلب یتعاون و یخصوص یحقوق و یقيحق اشخاص ارياخت در و کندمی صادر «خزانه هیتسو

 و اجرایی هایدستگاه به شده ادی اشخاص یبده هیتسو منظوربه صرفاً اسناد نیا. دهدمی قرار ارکبده

 اشخاص از دولت یقطع . مطالباتگيردمی قرار استفاده مورد یدولت یهاکبان و مؤسسات و هاشرکت



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش _________________________________________________ 
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 ریپذرقابت ديتول موانع رفع قانون( 2) ماده «پ» ندب یاجرا در هک یخصوص و یتعاون یحقوق و یقيحق

 ورکمذ هایشرکت به دولت یبده با است شده منتقل یدولت هایشرکت به شورک یمال نظام یارتقا و

 هیتسو اوراق صدور قیطر از( یحسابرس سازمان دیيتأ با) یفيلکت هایقيمت ارانهی چون یموارد بابت

 .است هیتسو قابل خزانه

 یدر اجرا اندمکلفها شهرستان یزیربرنامه یهاتهيمکو توسعه استان و  یزیربرنامه ی: شورادیم جدکح 

درصد از سرجمع اعتبارات  10حداقل  ییو روستا یآب شرب شهر یسازنهيقانون توسعه و به (5)ماده  «ب»بند 

 .نه شودیستاها هزبه رورسانی آب یرو قرار دهند تا برايار وزارت نين قانون را در اختیا یاستان

 

 کل کشور. 1395. قانون بودجه سال 1

 کل کشور. 1396. الیحه بودجه سال 2
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 آببخش . 52 ل کشورک 1396بررسی الیحه بودجه سال  عنوان گزارش:

 

 

 (آب)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

 مهدی مظاهری ن:يه و تدويته

 جمال محمدولی سامانی  مطالعه:مدير 

 محمدحسن معادی رودسری، محسن صمدی :يعلم انناظر

 و محاسبات بودجه ،کميسيون برنامه :يمتقاض

 ــــــ: يتخصص راستاريو

 ــــــ: يراستار ادبيو

 

 

 :یديلك یهاواژه

 . الیحه بودجه 1

 . آب2
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