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 ل كشورك 1398بررسي اليحه بودجه سال 

 آب بخش. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

ریزی برای های موجود در بخش آب و معضالت موجود در این بخش، برنامهبرخی حساسیت دلیلبه

ب در بخش آ در قوانین بودجه سنواتی اعتباراتاعتبارات این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. 

های داراییکتمل اعتبارات 1398در الیحه بودجه سال شود. منابع آب و آب و فاضالب ارائه میفصول 

 تملکت درصد کل اعتبارا 3/46و  5/21ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضالب به ترتیب سرمایه

 راتن اعتباامور مسکن، عمران شهری و روستایی است. همچنیای امور اقتصادی و سرمایههای دارایی

ت به رقم متناظر درصد را نسب 1و  11ای این فصول به ترتیب افزایشی برابر با سرمایههای داراییتملک

ودجه سال های ذیل فصل منابع آب در الیحه بدارند. در برنامه 1397مصوب در قانون بودجه سال 

 برداریبهره دسواحل و بهبو و هارودخانه مهندسیهای ای برنامهسرمایههای داراییتملک ، اعتبار1398

های بخش آب اند و سایر برنامهکاهش داشته 1397آب نسبت به قانون بودجه سال  منابع از حفاظت و

 ،1398ال دجه سکه در الیحه بو تر از نرخ تورم موجود را دارند. شایان ذکر استعمدتاً افزایشی کم

ه ملی بخش آب از صندوق توسعهای طرح گونه اعتباری برایهیچ 1397خالف قانون بودجه سال بر

 ست از:ا لحاظ نشده است. از نکات مهم الیحه بودجه در بخش آب عبارت

و  کردبروز  1397های موضوعه که در تابستان سال به موضوع آب شرب و تنش توجهیبی .1

 مه وضع موجود نیز محتمل باشد،رود که در صورت اداانتظار می

 (35)ماده  «ب»)موضوع بند  آبیاری نوین هایروش توسعهموضوع سهم بالعوض دولت در  .2

اد و مدارک علمی الیحه بودجه(، که با توجه به اسن «8»تبصره  «الف»قانون برنامه ششم توسعه و بند 

 د،وضه آبریز و کشور( ندارهای کالن )حجویی آب در مقیاسمعتبر موجود اثربخشی در صرفه

اجهه، م در موبیالن منابع آب کشور، که اولین گاکمّی و کیفی  به موضوع مهم پایشتوجهی بی .3

 ،کنترل و مقابله بحران آب است

 .1398بخش آب در الیحه بودجه سال های طرح با اهداف متناقض در یهایوجود طرح .4
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 مقدمه

طرف و  از یک عبارتی دیگر وجود بحران آب یا به های اخیرعدد در سالهای متکسالیها و خشآبیوقوع کم

ت که ده اسشهمچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث 

ز ادر مناطق مختلفی  1397و  1396های . در سالشودریزی برای بخش آب مضاعف حساسیت بودجه

ریزی رنامهی متعددی مرتبط با آب اتفاق افتاد که حاکی از اهمیت و حساسیت بهای اجتماعکشور تنش

وانین در ق برای اعتبارات بخش آب است. معموالً بخش آب )شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضالب(

 کهار است ای باالیی برخوردسرمایههای داراییتملک بودجه سنواتی نسبت به بسیاری از فصول از اعتبارات

بخش  ش تصویراین بخش است. در این گزارهای طرح حجم باالی سرمایه مورد نیاز برای دلیلبهاین امر 

ای سرمایههای داراییتملک ای وارائه و اعتبارات هزینه 1398آب از جهات مختلف در الیحه بودجه سال 

پیشنهادهای  شود. بعد از آنیمقایسه م 1397مندرج در الیحه با ارقام متناظر با قانون بودجه سال 

 شود.گیری ارائه میاصالحی و جدید مرتبط با بخش آب و در انتها نیز نتیجه

 

 1398. تصوير كالن بخش آب در اليحه بودجه سال 1

( و فصل ، فصل منابع آب )ذیل امور اقتصادی1398فصول مرتبط با بخش آب در الیحه بودجه سال 

 تملکای و اعتبارات هزینه 1جدول . است( روستایی و شهری عمران مسکن، امورآب و فاضالب )ذیل 

ر الیحه را د ای فصول مختلف امور اقتصادی و امور مسکن، عمران شهری و روستاییهای سرمایهدارایی

امور  در 1398در الیحه بودجه سال دهد. نشان می 1397و قانون بودجه سال  1398بودجه سال 

ای معادل سرمایههای داراییتملک ترین اعتباراز بیشنقل وحمل ب بعد از فصلاقتصادی، فصل منابع آ

 اراتای امور اقتصادی برخوردار است. اعتبسرمایههای داراییتملک درصد کل اعتبارات 5/21

های داراییتملک درصد کل اعتبارات 3/46ای فصل آب و فاضالب نیز سرمایههای داراییتملک

 روستایی است. و شهری عمران مسکن،ای امور سرمایه

ای فصل منابع سرمایههای داراییتملک ای ودهد، اعتبارات هزینهنشان می 1طور که جدول همان

 11و  95ترتیب  به 1397نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال  1398آب در الیحه بودجه سال 

ایان ذکر شدرصد است.  1و  -100ی فصل آب و فاضالب درصد رشد داشته است. رشد ارقام مذکور برا

ت. ای ناچیز اسسرمایههای داراییتملک ای نسبت به اعتباراتاست که در بخش آب، اعتبارات هزینه

ب و ای کل بخش آب )مجموع فصول منابع آب و آسرمایههای داراییتملک ای واعتبارات هزینه

درصد  11و  77ترتیب  به 1397نسبت به قانون بودجه سال  1398فاضالب( در الیحه بودجه سال 

 رشد داشته است.
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 اي امور اقتصادي و امور مسكن، سرمايههاي داراييتملک اي و. اعتبارات هزينه1جدول 

 )میلیون ریال(     عمران شهري و روستايي 

 فصل

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 1398 برآورد  1397 قانون 
 درصد

 تغيير
 1398 برآورد  1397 قانون 

 درصد

 تغيير

 47- 11,268,812 21,327,100 82 3,572,309 1,957,988 انرژی

 فناوری و ارتباطات

 اطالعات
5,948,735 7,128,490 20 32,669,853 30,405,590 -7 

 2 71,209,981 70,135,624 10 5,254,967 4,787,345 نقلوحمل

 18 11,505,884 9,777,299 24 5,610,554 4,535,897 معدن و صنعت

 36 4,941,500 3,621,000 16- 21,531,870 25,573,144 بازرگانی

 منابع و کشاورزی

 طبیعی
11,336,193 12,598,905 11 22,783,327 20,676,927 -9 

 11 41,462,728 37,296,903 95 4,547,931 2,329,568 آب منابع

 - 20,000 0 18 1,554,968 1,313,000 کار روابط

 - 0 0 31 699,105 532,000 تعاون

 در توسعه و تحقیق

 اقتصادی امور
11,671,510 11,450,084 -2 1,102,080 1,241,480 13 

 3- 192,732,902 198,713,186 6 73,949,183 69,985,380 اقتصادي امور جمع

 9- 1,089,419 1,200,000 21- 289,019 364,789 مسکن

 خدمات و توسعه

 و روستایی شهری،

 عشایری

1,268,966 1,222,346 -4 18,965,307 17,589,396 -7 

 1 16,874,100 16,710,547 100- 0 236,720 فاضالب و آب

 در توسعه و تحقیق

 عمران مسکن، امور

 روستایی و شهری

627,327 561,292 -11 539,114 869,055 61 

 مسكن، امور جمع

 و شهري عمران

 يروستاي

2,497,802 2,072,657 -17 37,414,968 36,421,970 -3 

 3- 469,452,727 483,466,056 12 3,373,646,599 3,004,621,576 گانهده امور جمع

 .1397و قانون بودجه سال  1398الیحه بودجه سال خذ: مآ
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 هاي ساليانه. احكام مهم قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب مرتبط با بودجه2

مرتبط با  کشور، ترین سند باالدستی موجود جاریمهمعنوان  به ترین احکام قانون برنامه ششم توسعه،همم

ارشناسی ک. تحلیل )قانون برنامه ششم توسعه( زیر استشرح  به در بخش آب، 1398الیحه بودجه سال 

 ی بعدی گزارش ارائههابر اساس احکام مهم قانون برنامه ششم توسعه در بخش 1398الیحه بودجه سال 

 خواهد شد.

 

 (35ه )ماد

داری محیطی برای پایهای زیستآبی، رهاسازی حقآبهمقابله با بحران کممنظور  به دولت مکلف است

تقای و ار های زیرزمینیبخشی به سفرهسرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

یارد مترمکعب شود، میل 11ه در سال پایانی اجرای قانون برنامه میزانی ک جبران تراز آب، به وری وبهره

 رد:آوعمل  به اقدامات زیر را

بندها ای(، توسعه آبای و غیرسازهاجرای عملیات آب و خاک )سازه آبیاری نوین، هایروش توسعه (ب

 ل.هزار هکتار در سا 600های سطوح آبگیر حداقل به میزان )سیستم( سامانه و

عنوان  به هاهزینه%(  85) درصد های آبیاری نوین حداقل هشتادوپنجبرای توسعه روش تبصره ـ

 د.شوتوسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می کمک بالعوض

ای های دارشده بر روی چاهنصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره (ح

 ه.ان اجرای قانون برنامبرداری تا پایپروانه بهره

 د.ستقرار سامحل  استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز (خ

قاط نمامی دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای ت (ر

است  و موظفوزارت نیر مورد اجرا گذارد.های اجرای این قانون به کشور تعریف نموده و در طی سال

 تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد. 

 

 (36) ماده

سی در قانون اسا چهارموهای کلی اصل چهلدولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست (الف 

را حداقل  وری مصرف آنو بهره وری استحصالبرداری آب آشامیدنی، بهرهجهت اصالح نظام بهره

نوبی جآب آشامیدنی مناطق %(  30) درصد ارتقا دهد و نیز حداقل سی%(  30) درصد معادل سی

 طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید. کشور را از

زم را جهت تأمین، طراحی و وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات التبصره ـ 
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های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس کنشیرینآب%(  70) درصد ساخت حداقل معادل هفتاد

شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین

دیریت انتقال فناوری از طریق جهاد کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مشیرینخرید آب

 د.شوبنیان انجام میهای دانشها و مراکز پژوهشی و شرکتدانشگاهی، دانشگاه

 

 (37) ماده

جرای پایان ا یل تاها از جمله سازوکارهای ذدولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روش

که پوشش شب( %25) درصد وپنجاقل بیستقانون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حد

 د.فاضالب شهری کشور را فراهم نمای

ای المللی در ازهای بینخصوصی داخلی و خارجی و سازمان گذاری بخشاستفاده از سرمایه (الف

 ی.ب استحصالآواگذاری پس

فاضالب های طرح ب فاضالب جهت توسعه و تکمیلآاستفاده از منابع حاصل از فروش پس (ب

 ی.منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنوات بینیشهری با پیش

 

 1398هاي ماده واحده اليحه بودجه سال . بخش آب در تبصره3

 1398هاي ماده واحده اليحه بودجه سال . احكام مرتبط با بخش آب در تبصره1-3

 یر استزبه شرح  1398های ماده واحده الیحه بودجه سال احکام مهم مرتبط با بخش آب در تبصره

 :(1398)الیحه بودجه سال 

 «3»تبصره بخشي از 

ر دمجمع تشخیص مصلحت نظام،  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعایت مصوبه شماره  (الف

یه مانده سـهمها عالوه بر باقیسقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( برای طرح 1398سال 

دی که شود. در موار( دالر تعیین می30.000.000.000رد )قبل، معادل ریـالی سی میلیاسـال 

سالمی اهوری استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جم

ر خارجی های کارگزاشده از منابع بانک خذاهای تسهیالت مالی و هزینه ایران مبنی بر بازپرداخت اصل

 ز تصویبت پس اباشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز اسالمللی ای بینهها و مؤسسات توسعو بانک

های رحط رایبهای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز نامههیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت

ه مقام بران هیئت وزی ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب مذکور را حداکثر ظرف مدت یک

 د.ربط تفویض نمایذی مسئول
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 «4»بخشي از تبصره 

م را نونی الزات قاکننده مالی خارجی اقدامشود پس از عقد قرارداد با تأمینبه دولت اجازه داده می (د

 ریلی وهای طرح %( تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( برای 15) نسبت به تأمین سهم پانزده درصد

 د.آورعمل به وق توسعه ملیصنعت آب و برق از محل صندهای طرح

 

 «5»تبصره بخشي از 

 ت:با رعایت قوانین و مقررا 1398شود در سال اجازه داده می

اق مالی ( ریال اور45.000.000.000.000وپنج هزار میلیارد )های دولتی تا سقف چهلشرکت (الف

 خود که به محیطیزیستدارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و های طرح اسالمی ریالی برای اجرای

 د.رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کننتصویب شورای اقتصاد می

جدول  310108ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -دولت اوراق مالی اسالمی )ریالی (ب

 تمام وای نیمهسرمایهای هداراییتملکهای طرح ( این قانون واریز کند. منابع واریزی به5شماره )

های داراییتملکهای طرح ، اعتبارات(1ها مندرج در پیوست شماره )ساماندهی دانشگاههای طرح

های داراییتملکهای طرح نشدههای متفرقه و همچنین تعهدات پرداختای استانی و ردیفسرمایه

ه و ان برناما سازماساس موافقتنامـه متبادله ب یابد تا بریافته این قانون اختصاص میای خاتمهسرمایه

( این 9ره )های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شمابودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه

 د.باشبینی و قابل پرداخت میقانون پیش

 (و

ی و تعاونهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )لت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیدو .1

البات قطعی ایجاد شده، با مط 1397خصوصی( که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

)موضوع  ( ریال20.000.000.000.000معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد )

صورت  به ((9) شماره جدول  530000-48( و ردیف 5جدول شماره ) 310106ردیف درآمدی 

 ماده «پ» بند اجرای در که الذکرفوق اشخاص از دولت قطعی مطالبات. کند تسویه خرجی -جمعی

شده با  منتقل دولتی یهاشرکت به کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( 2)

 تدول از( خصوصی و تعاونی) حقوقی و حقیقی اشخاص مطالبات  ی مذکور وهابدهی دولت به شرکت

 تباریاع مؤسسات و هابانک به شدهیاد اشخاص بدهی باای سرمایه هایداراییتملکهای طرح بابت

این اسناد وسیله  به دولت به غیربانکی اعتباری مؤسسات و هابانک یهابدهی تسویه طریق از غیربانکی

 .قابل تسویه است
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 «6»بخشي از تبصره 

 نرخ آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت یهاوزارت نیرو از طریق شرکت (ب

ن آب ریال از مشترکا (200شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست )بهای آب

%( وجوه دریافتی تا سقف  100درصد) داری کل کشور واریز کند. صددریافت و به خزانه

ر ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین د( 965.000.000.000پنج میلیارد )وشصتونهصد

 یابد. بیست درصدبودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می

رب روستایی ش%( برای آبرسانی  80( اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد )20%)

ماهه از طریق ی کشور در مقاطع سههاناساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استا بر

نامه و ان برشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می

زینه هیران و یا سازمان امور عشایر ا های آب و فاضالب روستایی استانهاو شرکت هابودجه استان

 .صفر استشود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ 

 ده درصد به میزان 10/8/1394( قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 5عوارض موضوع ماده ) (د

ال ( ری18.600.000.000.000( مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد )10%)

وسط این تص آن گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیتعیین می

خرید  وایری و مناطق دامداری و عش هاسازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستا

ی هاچاه ی عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی وهاتضمینی برق حاصل از تبدیل پسماند

 .باشندکشاورزی از شمول حکم این بند معاف می

 «7»بخشي از تبصره 

ب آب را مکعترشده فروش هر مالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشود مابهلت اجازه داده میبه دو (د

ازرس بنوان عکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به )پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف

 ت نیرواربرداری رسیده بخش آب وزای به بهرهسرمایههای داراییتملکهای طرح قانونی( با بدهی

مدی را از محل ردیف درآ 10/12/1351( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 32موضوع ماده )

ی دولتی هاخرجی تسویه نماید. شرکت -جمعیصورت  به 530000-38ای و ردیف هزینه 310404

ملکرد عزارش ی مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گهاحساب را در صورتویهربط مکلفند تسذی

ی جلس شورارژی مهای برنامه و بودجه و محاسبات و اناین بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون

 .نمایده میئاسالمی و دیوان محاسبات کشور ارا

 «8»بخشي از تبصره 

( قانون برنامه ششم توسعه و 35ماده ) «ب»شود در راستای اجرای بند به دولت اجازه داده می (الف

و  1306012000های ذیل برنامههای طرح ات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محلاصالح
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مانده به عنوان سهم به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی 1307002000

برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا بهره

 ت.برداری قابل پذیرش اسی دارای پروانه بهرههاای هوشمند بر روی چاهنصب کنتوره

الب قد در ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خوهای آب منطقهشرکت (ح

های آب های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاهشده نسبت به تأمین هزینهوجوه اداره

گردد، یین میاقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعصورت  به و کشاورزی اقدام نموده

قساط وصولی %( ا 100درصد ) ها دریافت نمایند. صداصل و سود این تسهیالت را از صاحبان این چاه

 .گیردار میزمینی در اختیار وزارت نیرو قربخشی منابع آب زیرو تعادل احیاهای طرح برای اجرای

 «14»از تبصره  بخشي

، کاهش فقر و با هدف تحقق عدالت 15/10/1388ها مصوب کردن یارانه در اجرای قانون هدفمند (الف

رهای نمودن پرداخت یارانه به خانوا مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف

نابع( مندرج در جدول ها )م( قانون برنامه ششم توسعه تمامی دریافتی39نیازمند و در اجرای ماده )

خصیص کشور واریز و پس از ت داری کلها نزد خزانهذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه

 .گرددسازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می

 

 رديف
ها دريافتي

 )منابع(

مبالغ )ميليون 

 ريال(

بخش 

 مربوطه
 ها )مصارف(پرداختي رديف

 مبالغ )ميليون

 ريال(

6 
منابع حاصل از 

 فروش آب
 آب 33،420،000

17 
هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش 

 آب
33،320،000 

18 
پرداختی به آموزش و پرورش بابت 

 کمک به هزینه آب مدارس
100،000 

 

 1397و قانون بودجه سال  1398هاي مهم احكام ماده واحده اليحه بودجه سال . تفاوت2-3

 1397ال و قانون بودجه س 1398های ماده واحده الیحه بودجه سال های مهم تبصرهاوتتف 2جدول 

ب در آا بخش طور مستقیم ب های مذکور عمدتاً در مورد احکامی هستند که بهدهد. تفاوترا نشان می

ده شتهر گرفترین تفاوت در مورد اعتبار در نظدهد، مهمطور که این جدول نشان میارتباطند. همان

های طرح عه وقانون برنامه ششم توس (35)های نوین )تحت فشار( در اجرای ماده برای توسعه سامانه

ر الیحه داست که این موضوع  1397های آن در قانون بودجه سال آبرسانی روستایی و توسعه شبکه

 در نظر گرفته نشده است. 1398بودجه سال 
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 1397و قانون بودجه سال  1398ه اليحه بودجه سال هاي مهم احكام ماده واحد. تفاوت2جدول 

 1398اليحه بودجه سال  1397قانون بودجه سال 

 «د»بند  «4»تبصره 

های اختصاص از صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه

شم قانون برنامه ش (35)نوین )تحت فشار( در اجرای ماده 

 توسعه

 های آنهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکهطرح

 اعتباری از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته نشده است.

های نوین )تحت برای توسعه سامانه: «8»تبصره  «الف»بند 

 قانون برنامه ششم توسعه (35)فشار( در اجرای ماده 

 آبرسانی روستایی و عشایری «6»تبصره  «ب»بند 

 «هـ»بند  «4»تبصره 

 به عه ملیمیلیون دالر از منابع صندوق توس 350اختصاص 

 انتقال آب طرح تکمیلمنظور  به تسهیالتصورت 

 سیستان دشت اراضی هکتار هزار 46 به لوله با کشاورزی

 حذف شده است

 «6»تبصره 

 «ب»بند 

ریال به ازای فروش هر مترمکعب آب شرب  150دریافت 

میلیارد ریال برای  750شهری از مشترکین تا سقف 

 آبرسانی شرب روستایی و عشایری

 «6»تبصره 

 «ب»بند 

ریال به ازای فروش هر مترمکعب آب شرب  200دریافت 

میلیارد ریال برای  965شهری از مشترکین تا سقف 

 آبرسانی شرب روستایی و عشایری

 «الف»بند  «14»تبصره 

درآمد ناشی از هدفمندی دریافتی حاصل از فروش آب 

 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است 22،163معادل 

 «الف»بند  «14»صره تب

درآمد ناشی از هدفمندی دریافتی حاصل از فروش آب 

 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است 33،420معادل 

 «ح»بند  «8»تبصره  حکمی مشابه وجود ندارد

های خرید و نصب کنتورهای تأمین هزینهتسهیالت برای 

 های آب کشاورزیحجمی هوشمند چاه

 همان.مأخذ: 

 

 1398اعتبارات بخش آب در اليحه بودجه سال  . بررسي4

 . اعتبارات فصل منابع آب1-4

ه آن با قانون و مقایس 1398های مختلف فصل منابع آب در الیحه بودجه سال اعتبارات برنامه 3جدول 

دا ترین سهم، ابتهای مختلف فصل منابع آب، بیشدر میان برنامهدهد. را نشان می 1397بودجه سال 

 ست.درصد( ا 33درصد( و سپس مربوط به برنامه تأمین آب ) 50ه برنامه عرضه آب )مربوط ب

های ای برنامهسرمایههای داراییتملک ای ودهد، اعتبارات هزینهنشان می 3طور که جدول همان

رصد رشد د 11و  95ترتیب  به 1397مختلف فصل منابع آب، در مجموع، نسبت به قانون بودجه سال 

 آبریز هایحوضه در آب منابع آب و توسعه آب، تأمین عرضههای است. از این میان برنامهداشته 

 و هاهرودخان های مهندسیبرنامهکه  در حالی اند،مشترک دارای رشد بوده و مرزی هایرودخانه

ن قابل بیا . نکات مهماست آب، کاهش اعتبار داشته منابع از حفاظت و برداریبهره سواحل و بهبود

 زیر است:شرح  به 3درباره ارقام جدول 
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 ای برنامه عرضه آب مربوط به خرید تضمینی آب استحصالی و پساباعتبارات هزینه 

 شده از بخش غیردولتی است،تصفیه

  و مرزی هایرودخانه آبریز هایحوضه در آب منابع توسعهدرصدی اعتبار مربوط به برنامه  113رشد 

 ت،سیقابل توجه ن های این برنامه،گذارییز آن در مقایسه با حجم و مقیاس سرمایهمشترک با توجه به رقم ناچ

  های عرضه و تأمین آب در مقایسه با برنامه منابع از حفاظت و برداریبهره بهبودکاهش اعتبارات

 ،شور استمتولیان بخش به راهکارهای مدیریت تقاضا و صیانت از منابع آب کتوجهی بیآب حاکی از 

 ود درهای فصل منابع آب با توجه به اهمیت این بخش و تورم موجاعتبارات برنامه رشد 

 کشور، قطعاً پاسخگوی نیاز بخش نخواهد بود.

 

 و مقايسه آن 1398. اعتبارات فصل منابع آب در اليحه بودجه سال 3جدول 

 )میلیون ریال(      1397با قانون بودجه سال  

 برنامه

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 1398 برآورد  1397 قانون
 درصد

 تغيير
 1398 برآورد  1397 قانون 

 درصد

 تغيير

 و سیاستگذاری ریزی،برنامه

 آبفا و آب امور بر نظارت
239,568 447,931 87 0 0 - 

 18 20,706,332 17,494,524 96 4,100,000 2,090,000 آب عرضه

 13 13,480,366 11,947,348 - 0 0 آب تأمین

 16- 1,494,001 1,770,001 - 0 0 سواحل و هارودخانه مهندسی

 از حفاظت و برداریبهره بهبود

 آب منابع
0 0 - 5,935,000 5,462,000 -8 

 هایحوضه در آب منابع توسعه

 و مرزی هایرودخانه آبریز

 مشترک

0 0 - 150,030 320,029 113 

 11 41,462,728 37,296,903 95 4,547,931 2,329,568 جمع

 همان.مأخذ: 

 

 . اعتبارات فصل آب و فاضالب2-4

و مقایسه آن با قانون  1398های مختلف فصل آب و فاضالب در الیحه بودجه سال اعتبارات برنامه 4جدول 

ترین سهم، ابتدا های مختلف فصل آب و فاضالب، بیشدر میان برنامهدهد. را نشان می 1397بودجه سال 

 ارائهدرصد( و سپس مربوط به برنامه  62) آب بازچرخانی و فاضالب تأسیسات توسعهمه مربوط به برنا

 دهد، اعتباراتنشان می 4طور که جدول هماندرصد( است.  37) روستایی و شهری آب خدمات

 خدمات آب و همچنین برنامه ارائه بازچرخانی و فاضالب تأسیسات توسعهای برنامه سرمایههای داراییتملک
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درصد کاهش  9/0درصد رشد و  1/2ترتیب  به 1397نسبت به قانون بودجه سال روستایی  و شهری آب

 زند.درصدی را برای کل اعتبارات این فصل رقم می 1که در مجموع رشد  است داشته

ل و رشد ین فصنکته مهم قابل بیان در مورد اعتبارات فصل آب و فاضالب این است که اعتبارات ا

هد ث خوارم موجود از یک طرف و وضعیت نامطلوب آب شرب از طرف دیگر در نهایت باعکم آن و تو

ار شود و تکر 1397شد که تنش آب شرب موجود در کشور در تابستان سال آتی مشابه تابستان سال 

 این موضوع مؤکداً باید مورد توجه متولیان بخش آب کشور قرار گیرد.

 

 و مقايسه 1398در اليحه بودجه سال . اعتبارات فصل آب و فاضالب 4جدول 

 )میلیون ریال(      1397آن با قانون بودجه سال 

 برنامه

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 قانون

1397 

 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير
 1397 قانون

 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير

 و فاضالب تأسیسات توسعه

 آب بازچرخانی
0 0 - 10,286,820 10,507,178 1/2 

 -9/0 6,366,922 6,423,727 - 0 0 روستایی و شهری آب خدمات ارائه

 1 16,874,100 16,710,547 - 0 0 جمع

 همان.مأخذ: 

 

 1397. عملكرد اعتبارات بخش آب در سال 3-4

اه اول سال م 9های مختلف فصول منابع آب و آب و فاضالب را در عملکرد اعتبارات برنامه 5جدول 

بع آب و های فصل منادهد. بر اساس ارقام این جدول عملکرد اعتباری مجموع برنامهمی را نشان 1397

موع کل درصد بوده است. در کل نیز مج 75و  93ترتیب  به های فصل آب و فاضالبمجموع برنامه

ه است. ارقام درصد بود 88معادل با  ماهتا انتهای آذر1397اعتبارات بخش آب در قانون بودجه سال 

 است. 1397ای نسبتاً مناسب بخش آب در سال ور حاکی از عملکرد بودجهمذک
 

 )میلیون ریال(  1397ماه اول سال  9هاي مختلف بخش آب در . عملكرد اعتبارات برنامه5جدول 

 عملكرد )تخصيص( درصد 1397 قانون مصوب برنامه

 100 239,568 آبفا و آب امور بر نظارت و سیاستگذاری ریزی،برنامه

 100 19,584,524 آب عرضه

 88 11,947,348 آب تأمین

 76 1,770,001 سواحل و هارودخانه مهندسی

 85 5,935,000 آب منابع از حفاظت و برداریبهره بهبود

 80 150,030 مشترک و مرزی هایرودخانه آبریز هایحوضه در آب منابع توسعه

 93 39,626,471 آب منابع فصل جمع
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 عملكرد )تخصيص( درصد 1397 قانون مصوب برنامه

 73 10,286,820 آب بازچرخانی و فاضالب تأسیسات توسعه

 78 6,423,727 روستایی و شهری آب خدمات ارائه

 75 16,710,547 فاضالب و آب فصل جمع

 88 56,337,018 كل جمع

 .1397و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،  1397وزارت نیرو، خذ: مآ

 

 1398در اليحه بودجه سال  هاي مرتبط با بخش آبها و دستگاه. بررسي اعتبارات شركت5

 هاي آب و فاضالباعتبارات شركت. 5-1

ه بودجه های آب و فاضالب در الیحای شرکتسرمایههای داراییتملک ای واعتبارات هزینه 6جدول 

دول نشان طور که این جدهد. هماننشان می 1397را با قانون بودجه سال  و مقایسه آن 1398سال 

ر الیحه آب و فاضالب دگانه 38های ای شرکتسرمایههای داراییتملک اعتباراتدهد، در مجموع می

ترین رشد بیشدرصدی را داشته است.  7رشد  1397نسبت به قانون بودجه سال  1398بودجه سال 

الب درصد( و سپس مربوط به شرکت آب و فاض 169ابتدا مربوط به شرکت آب و فاضالب مشهد )

 75)ترین کاهش نیز مربوط به شرکت آب و فاضالب قم ست. همچنین بیشدرصد( ا 100بروجرد )

 درصد( است.

ن تأمی های آب و فاضالب از محل فروش آب شرب به مشترکینهای شرکتشایان ذکر است که هزینه

که  ردکنوان عالبته باید  ها در الیحه صفر است،ای این شرکتهمین دلیل اعتبارات هزینه شود و بهمی

 ده هستند.ها، آنها عمدتاً زیانشده و فروش آب توسط این شرکتتفاوت بین قیمت تمام دلیلبه

 

 هاي آب و فاضالب در اليحهاي شركتسرمايههاي داراييتملک اي و. اعتبارات هزينه6جدول 

 )میلیون ریال(      1397 و قانون بودجه سال 1398بودجه سال 

 شركت رديف

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 قانون

1397 

 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير
 1398 برآورد 1397 قانون

 درصد

 تغيير

 33 230,000 173,000 - 0 0 اردبیل فاضالب و آب شرکت 1

 3 165,000 160,000 - 0 0 البرز فاضالب و آب شرکت 2

 36- 493,000 773,000 - 0 0 اصفهان فاضالب و آب شرکت 3

 11 422,831 380,000 - 0 0 اهواز فاضالب و آب شرکت 4

 13- 235,000 270,000 - 0 0 ایالم فاضالب و آب شرکت 5

 6 190,000 179,000 - 0 0 شرقیآذربایجان فاضالب و آب شرکت 6

 59 522,000 328,000 - 0 0 غربیآذربایجان فاضالب و آب شرکت 7

 100 40,000 20,000 - 0 0 بروجرد فاضالب و آب شرکت 8

 27 70,000 55,000 - 0 0 بوشهر فاضالب و آب شرکت 9
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 شركت رديف

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 قانون

1397 

 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير
 1398 برآورد 1397 قانون

 درصد

 تغيير

 6- 1,250,010 1,331,320 - 0 0 تهران فاضالب و آب شرکت 10

11 
 و چهارمحال فاضالب و آب شرکت

 بختیاری
0 0 - 236,000 410,000 74 

12 
  -جنوبینخراسا فاضالب و آب شرکت

 خاص سهامی
0 0 - 172,010 130,010 -24 

13 
  -رضویخراسان فاضالب و آب شرکت

 خاص سهامی
0 0 - 138,500 129,000 -7 

14 
  -شمالیخراسان فاضالب و آب شرکت

 خاص سهامی
0 0 - 154,000 160,000 4 

 48 1,126,000 762,000 - 0 0 خوزستان فاضالب و آب شرکت 15

 20- 40,000 50,000 - 0 0 روستاییالبرز فاضالب و آب شرکت 16

 1 50,000 49,500 - 0 0 روستاییتهران فاضالب و آب شرکت 17

 13- 260,000 299,000 - 0 0 زنجان فاضالب و آب شرکت 18

 10- 117,000 130,000 - 0 0 سمنان فاضالب و آب شرکت 19

20 
 و سیستان فاضالب و آب شرکت

 بلوچستان
0 0 - 431,000 500,000 16 

 2- 215,000 220,000 - 0 0 شیراز فاضالب و آب شرکت 21

 24- 515,010 674,010 - 0 0 فارس فاضالب و آب شرکت 22

 0 70,000 70,000 - 0 0 قزوین فاضالب و آب شرکت 23

 75- 80,000 326,009 - 0 0 قم فاضالب و آب شرکت 24

 56 103,000 66,010 - 0 0 کاشان فاضالب و آب شرکت 25

 34 745,000 554,070 - 0 0 کردستان فاضالب و آب شرکت 26

 77 124,000 70,000 - 0 0 کرمان فاضالب و آب شرکت 27

 13 363,010 322,010 - 0 0 کرمانشاه فاضالب و آب شرکت 28

29 
 و کهگیلویه فاضالب و آب شرکت

 بویراحمد
0 0 - 343,000 351,000 2 

 8 152,010 141,010 - 0 0 گلستان فاضالب و آب شرکت 30

 7- 560,010 601,500 - 0 0 گیالن فاضالب و آب شرکت 31

 87 295,000 158,000 - 0 0 لرستان فاضالب و آب شرکت 32

 24 530,510 428,160 - 0 0 مازندران فاضالب و آب شرکت 33

 10- 100,000 110,500 - 0 0 مرکزی فاضالب و آب شرکت 34

 169 471,008 175,010 - 0 0 مشهد فاضالب و آب شرکت 35

 18- 410,000 499,000 - 0 0 هرمزگان فاضالب و آب رکتش 36

 1- 245,000 246,400 - 0 0 همدان فاضالب و آب شرکت 37

 21 123,000 102,001 - 0 0 یزد فاضالب و آب شرکت 38

 7 11,992,409 11,198,020 - 0 0 جمع

 .1397و قانون بودجه سال  1398الیحه بودجه سال خذ: مآ
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 ايهاي آب منطقهكتاعتبارات شر. 5-2

ای و های سهامی آب منطقهای شرکتسرمایههای دارایی تملک ای واعتبارات هزینه 7جدول 

را با قانون بودجه سال  و مقایسه آن 1398های مرتبط با وزارت نیرو در الیحه بودجه سال دستگاه

 ای وعتبارات هزینهدهد، در مجموع اطور که این جدول نشان میدهد. هماننشان می 1397

در  ،7دول های وابسته به بخش آب وزارت نیرو، ارائه شده در جای دستگاهسرمایههای داراییتملک

اشته است. درصد رشد د 8و  62ترتیب  به 1397نسبت به قانون بودجه سال  1398الیحه بودجه سال 

ب و پسآ مورد خرید تضمینی آببوط به ای مرشایان ذکر است که دلیل اصلی رشد اعتبارات هزینه

، 7دول جای ارائه شده در های سهامی آب منطقهدرصدی را داشته است. بین شرکت 96است که رشد 

ای گلستان ای مربوط به شرکت سهامی آب منطقهسرمایههای داراییتملک ترین رشد اعتباراتبیش

 51شمالی )ای خراسانمنطقهترین کاهش نیز مربوط به شرکت سهامی آب درصد( و بیش 102)

ش آب ای نیز از محل فروهای سهامی آب منطقههای شرکتدرصد( است. شایان ذکر است که هزینه

الیحه  ای آنها نیز درشود و لذا اعتبارات هزینههای آب و فاضالب و بخش صنعت تأمین میبه شرکت

 برابر صفر است.

 

اي و هاي سهامي آب منطقهاي شركتسرمايههاي يدارايتملک اي و. اعتبارات هزينه7جدول 

  1397و قانون بودجه سال  1398هاي مرتبط با وزارت نيرو در اليحه بودجه سال دستگاه
 )میلیون ریال(

 شركت/دستگاه رديف

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 1397 قانون
 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير
 1398 برآورد 1397 قانون

 درصد

 تغيير

1 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 اردبیل
0 0 - 475,006 934,005 97 

2 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 اصفهان
0 0 - 1,728,001 1,170,002 -32 

 28- 87,000 120,000 - 0 0 البرز ایمنطقه آب سهامی شرکت 3

 9- 570,003 624,004 - 0 0 ایالم ایمنطقه آب سهامی شرکت 4

5 
 ایمنطقه بآ سهامی شرکت

 شرقیآذربایجان
0 0 - 824,248 728,005 -12 

6 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 غربیآذربایجان
0 0 - 1,029,006 1,374,007 34 

7 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 بوشهر
0 0 - 502,000 810,000 61 

8 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 تهران
0 0 - 711,500 1,070,000 50 

9 
 اینطقهم آب سهامی شرکت

 بختیاری و چهارمحال
0 0 - 988,003 995,003 1 
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 شركت/دستگاه رديف

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 1397 قانون
 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير
 1398 برآورد 1397 قانون

 درصد

 تغيير

10 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 جنوبیخراسان
0 0 - 254,001 390,001 54 

11 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 رضویخراسان
0 0 - 381,127 445,001 17 

12 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 شمالیخراسان
0 0 - 387,486 191,002 -51 

13 
 ایمنطقه آب هامیس شرکت

 سمنان
0 0 - 540,165 360,000 -33 

14 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 بلوچستان و سیستان
0 0 - 421,007 820,758 95 

15 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 فارس
0 0 - 2,500,003 2,714,504 9 

16 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 قزوین
0 0 - 582,000 576,000 -1 

 44- 169,000 302,000 - 0 0 قم اینطقهم آب سهامی شرکت 17

18 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 کردستان
0 0 - 412,404 657,504 59 

19 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 کرمان
0 0 - 1,123,000 1,428,000 27 

20 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 کرمانشاه
0 0 - 958,267 1,213,006 27 

21 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 بویراحمد و هکهگیلوی
0 0 - 1,392,000 1,470,000 6 

22 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 گلستان
0 0 - 834,001 1,683,001 102 

23 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 گیالن
0 0 - 747,502 805,002 8 

24 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 لرستان
0 0 - 917,003 914,002 0 

25 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 مازندران
0 0 - 1,313,600 1,293,000 -2 

26 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 مرکزی
0 0 - 740,001 702,001 -5 

27 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 هرمزگان
0 0 - 298,001 360,001 21 

28 
 ایمنطقه آب سهامی شرکت

 همدان
0 0 - 384,001 645,001 68 

 15- 410,001 485,001 - 0 0 یزد ایمنطقه آب سهامی شرکت 29

30 
 و آب منابع توسعه سهامی شرکت

 ایران نیروی
0 0 - 2,900,217 2,643,913 -9 
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 شركت/دستگاه رديف

 ايسرمايههاي دارايي تملک ايهزينه

 1397 قانون
 برآورد

1398 

 درصد

 تغيير
 1398 برآورد 1397 قانون

 درصد

 تغيير

31 
 استان آب سازمان سهامی شرکت

 زنجان
0 0 - 513,000 691,000 35 

32 
 برق و آب سازمان سهامی شرکت

 خوزستان
0 0 - 4,096,007 3,963,008 -3 

33 
 مدیریت مادرتخصصی شرکت

 ایران آب منابع
0 0 - 2,222,327 1,765,305 -21 

34 
 و آب مهندسی مادرتخصصی شرکت

 کشور فاضالب
0 0 - 8,918,227 9,675,022 8 

 5- 195,000 205,000 2 227,209 222,380 آب تحقیقات مؤسسه 35

 7 3,145,500 2,950,675 8 1,123,481 1,043,100 نیرو وزارت 36

37 
 و آب تضمینی خرید-نیرو وزارت

 پساب
2,090,000 4,100,000 96 0 0 - 

 8 47,063,558 43,779,791 62 5,450,690 3,355,480 جمع

 همان.خذ: أم

 

 1398مهم بخش آب در اليحه بودجه سال هاي طرح . اعتبارات برخي6

 دهد.را نشان می 1398مهم بخش آب در الیحه بودجه سال های طرح اعتبار برخی از 8جدول 

 1398 چالشی و مهم بخش آب بوده و یا در الیحه بودجه سالهای طرح مذکور در حقیقتهای طرح

 تری برخوردارند.ها از اعتبار بیشنسبت به سایر طرح

 

 ل()میلیون ریا 1398مهم بخش آب در اليحه بودجه سال هاي طرح . اعتبار برخي از8جدول 

 رديف
 شماره

 بنديطبقه
 طرح عنوان

 سال

 شروع

 سال

 اتمام

 اعتبار برآورد

1398 

 800,000 1399 1380 خرامه و شیراز شهر به آبرسانی 1307002046 1

 560,000 1399 1391 بروجن-بن محور روستاهای و شهرها به آبرسانی 1307002065 2

 1,500,000 1399 1388 شادگان و خرمشهر آبادان، اهواز، هایشهرستان به آبرسانی 1307002070 3

 600,000 1399 1385 صیدون و میداود تل،قلعه باغملک، ایذه، شهرهای به آبرسانی 1307002076 4

 1,800,000 1402 1387 شرب آب کیفی ارتقای و آبی تنش دارای شهرهای به آبرسانی 1307002080 5

 20,000 1399 1387 مسیر شهرهای و یزد به آبادبهشت از دوم خط آبرسانی 1307002103 6

 120,000 1400 1387 ارومیه دریاچه حوضه زهکشی و یاریآب هایشبکه ساختمان 1307002113 7

 120,000 1398 1387 رودزاینده حوضه زهکشی و آبیاری هایشبکه ساختمان 1307002117 8

9 1307003025 

 بخش از شدهتصفیه بآپس و استحصالی آب تضمینی خرید

 و تأمین هایهزینه برای اعتباری و فنی هایکمک و غیردولتی

 بآ انتقال

1391 1399 2,000,000 

10 
143522 

 )کد دستگاه(

 آب تضمینی ای وزارت نیرو برای خریداعتبار هزینه

 غیردولتی بخش از شدهتصفیه بآپس و استحصالی
1391 1399 4,100,000 
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 رديف
 شماره

 بنديطبقه
 طرح عنوان

 سال

 شروع

 سال

 اتمام

 اعتبار برآورد

1398 

 5,000 1400 1375 استور سد ساختمان 1307003029 11

 780,000 1398 1367 چپرآباد سد ساختمان 1307003044 12

 1,000,000 1400 1387 نرماب سد ساختمان 1307003096 13

 900,000 1399 1372 کوهرنگ سوم تونل و سد ساختمان 1307003103 14

 70,000 1400 1392 مرکزی فالت به عمان دریای و فارس خلیج از آب انتقال مطالعه 1307003117 15

16 1307003118 
مرکزی  فالت به خزر دریای از آب انتقال اجرای و مطالعه

 غیردولتی( بخش توسط )اجرا
1392 1402 50,000 

 190,000 1399 1363 کشور آبریز هایحوضه در آب انتقال و تأمین هایطرح مطالعه 1307003122 17

 10,000 1399 1381 ایران مرکزی فالت به آب انتقال اجرای و مطالعه 1307003126 18

 50,000 1399 1388 کشور هایتاالب و هادریاچه ا،دری سواحل حریم مطالعه 1307005005 19

20 1307005006 
 حریم و بستر حد تعیین ساماندهی، اجرای و مطالعه

 کشور آبریز هایحوضه در هارودخانه
1373 1399 800,000 

 350,000 1399 1388 شهرها به آبرسانی تأسیسات از برداریبهره و بازسازی 1307006002 21

22 1307006003 
 و ایمنی ارتقای و گیریاندازه ابزار به مصرف نقاط تجهیز

 سدها پایداری
1388 1399 300,000 

23 1307006016 

 و سطحی هایآب گیریاندازه هایشبکه تجهیز و تکمیل

 چهارمحال ایمنطقه آب سهامی شرکت محدوده در زیرزمینی

 بختیاری و

1341 1399 40,000 

24 1307006035 
 رد زیرزمینی و سطحی هایآب گیریاندازه هایشبکه یزتجه و تکمیل

 اصفهان ایمنطقه آب سهامی شرکت محدوده
1341 1399 50,000 

 130,000 1400 1379 کشور آب منابع گیریاندازه شبکه طراحی 1307006036 25

 10,000 1399 1381 کشور آب منابع کیفیویکمّ مطالعات 1307006077 26

 30,000 1399 1383 ارومیه دریاچه حوضه به زاب رودخانه از آب انتقال 1307007001 27

 80,000 1399 1378 ابرها باروری 1310004003 28

29 1310004004 
 آبریز هایحوضه در آب منابع جامع مطالعات سازیبهنگام

 کشور
1381 1400 80,000 

30 1310004023 
 مناطق در سخت سازندهای و ژرف هایآب منابع مطالعه

 کشور مستعد
1379 1399 30,000 

 700,000 1402 1387 اولویت دارای روستاهای فاضالب تأسیسات ایجاد 1503002008 31

 400,000 1404 1369 اهواز شهر فاضالب تأسیسات ایجاد 1503002033 32

 110,000 1401 1383 تهران شهر فاضالب تأسیسات ایجاد 1503002064 33

34 1503003006 
 آبرسانی هایمجتمع تکمیل و روستاها تک به سانیآبر

 روستایی داراولویت
1393 1405 5,620,922 

 440,000 1401 1387 شهری آب هدررفت کاهش-نیامده حساب به آب کاهش 1503003007 35

 156,000 1401 1387 شهری آب مصرف مدیریت 1503003008 36

 .1398الیحه بودجه سال مأخذ: 
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 پيشنهادها

 اصالحي پيشنهادهاي

یل مرتبط با بخش آب را همراه با دال 1398پیشنهادهای اصالحی الیحه بودجه سال  9جدول 

 دهد.کارشناسی توجیهی برای هر پیشنهاد نشان می

 

 



 _________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 مرتبط با بخش آب 1398. پيشنهادهاي اصالحي اليحه بودجه سال 9جدول 

 دليل كارشناسي اصالحيه/متن پيشنهاد اصالحي

 یفیک ارتقای و آبی تنش دارای شهرهای به آبرسانیبا عنوان  1307002080ردیف 

 به دو ردیف با اعتبارات زیر تفکیک شود: شرب آب

 ل،میلیارد ریا 1800ردیف آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی با اعتبار  -

 میلیارد ریال. 15،000ردیف ارتقای کیفی آب شرب با اعتبار  -

بخش  کشور، های مختلف به منابع آبها و افت منابع آب و نیز ورود آالیندهکاهش بارشبا افزایش خشکسالی و 

وامل علظت برخی ست و غجمله فلزات سنگین و نیترات آلوده شده ا ها اززیادی از منابع آب زیرزمینی به انواع آالینده

تواند تبعات زیادی وع میرسیده است. این موض آب در منابع آبی در برخی نقاط به باالتر از حد مجاز استاندارد آالینده

ت آب شرب های ارتقای کیفیدر بهداشت و سالمت جامعه به دنبال داشته باشد. برای این منظور الزم است که طرح

 و تحت عنوان یک ردیف جدا مورد توجه قرار گیرد.گرفته در دستور کار قرار 
 صالح شود:ه به شرح زیر اماده واحد« 8»تبصره « الف»بند 

انون برنامه ( ق35ب( ماده )»شود در راستای اجرای بند به دولت اجازه داده می (الف

های ذیل ششم توسعه و اصالحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح

به عنوان سهم کمک بالعوض دولت  1307002000و  1306012000های برنامه

ین ا تأمیبرداران به صورت نقدی سهم بهرهمانده به عنوان هزینه نماید. سهم باقی

این  در ت.سقابل پذیرش ا، کارکرد وسایل راهسازی و نقلیهکارگر و تأمین مصالح یا 

حل برداری از مهای دارای پروانه بهرهها، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهطرح

 شود.سهم دولت انجام می

که برای  است هاییاقدامترین های آبیاری تحت فشار از مهمعه سامانهدهد که توسگذشته نشان می هایمهبررسی برنا

لت بوده کار دو و غیره در دستورری وهبهرافزایش  هایبجبران بیالن آبی منفی، مقابله با خشکسالی، احیای تاال

گرفته است. اما  ارکید قرنیز مجدداً مورد تأ «ب»بند  35)ماده توسعهاست. این امر در قانون برنامه توسعه ششم 

ایت دم رعها تردید جدی دارند که، حتی در صورت عمراجع معتبر ملی و جهانی، نسبت به کارکرد این سامانه

ال زیست را به دنب عکس مانند افزایش مصرف آب و تخریب محیط آثار توانددیگر، می فناوریملزومات آنها، مشابه هر 

 ها گوشزد شده است.توسط مرکز پژوهشداشته باشد. این موضوع بارها 

کاهش هدررفت آب  -کاهش آب به حساب نیامده»از  1503003007عنوان ردیف 

 تغییر یابد.« کاهش آب بدون درآمد شهری و روستایی»به « شهری

ردیف ان ه عنوهای مختلف آب بدون درآمد )هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری( الزم است کبا توجه به تفاوت مؤلفه

 تر شود.شاز کاهش هدررفت آب شهری به کاهش آب بدون درآمد شهری و روستایی تغییر یابد تا جامعیت آن بی

 شرح زیر اصالح شود:ه ب«  8»تبصره « ح»بند 

 داخلی منابع محل از مجازند خوزستان برق و آب سازمان و ایمنطقه آب هایشرکت

پیوست « ی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلبخشتعادل»های اعتبارات طرحو یا  خود

 و خرید هایهزینه تأمین به نسبت شدهاداره وجوه قالب در ( این قانون1شماره )

 صورت به و نموده اقدامهای مجاز کشاورزی کنتور حجمی یـا هوشمند چاه نصب

 این سود و اصل گرددمی تعیین مربوطه اجرایی دستگاه توسط که روشی با اقساطی

شود بند اد میمنابع آب زیرزمینی، پیشنه بخشیبا توجه به ارتباط نزدیک کنتورهای حجمی هوشمند با طرح تعادل

 شمند برایهای خرید و نصب کنتور کنتور حجمی هوبه نحوی اصالح گردد که برای تأمین هزینه« 8»تبصره « ح»

 نمود. رداشتبخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل نیز بهای تعادلهای مجاز کشاورزی بتوان از اعتبارات طرحچاه
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 دليل كارشناسي اصالحيه/متن پيشنهاد اصالحي

 .نمایند دریافت مالکین هاچاه این صاحبان از را هیالتتس

 منابع بخشیتعادل و احیا هایطرح اجرای برای وصولی اقساط( 100%) درصد صد

 .گیردمی قرار نیرو وزارت اختیار در برق شبکه توسعه و زیرزمینی آب

 مقام معظمتأیید دولت و مجلس بر سر بسته پیشنهادی آب و در صورت توافق 

 شود:رهبری، احکام زیر پیشنهاد می

و با  دار کشوریتردیف ........... با عنوان بازسازی تأسیسات فاضالب در شهرهای اولو -

 شود.میلیارد ریال ایجاد می 2،000اعتبار 

دار ویتاول فاضالب در شهرهای ردیف وامی ........... با عنوان بازسازی تأسیسات -

 شود.میلیارد ریال ایجاد می یککشور و با اعتبار 

 میت آن ازو اه شده برای ایجاد تأسیسات فاضالب در شهرهای مختلفهای انجامگذاریبا توجه به حجم انبوه سرمایه

ا زسازی آنهی باعتباراتی براوری این تأسیسات، امنظر ایجاد آلودگی برای منابع آب، الزم است جهت ارتقای بهره

 لحاظ شود.

 معادل آن هایشبکه توسعه و روستایی آبرسانی هایطرح انجام در تسریع منظور به 

 اختیار در ملی توسعه صندوق منابع محل از دالر( 500.000.000) میلیون پانصد ریالی

 انپای تا داکثرح اعتبار این استانی توزیع. گیردمی قرار( روستایی آبفای شرکت) نیرو وزارت

 این. گرددمی بالغا و تهیه کشور بودجه و برنامه سازمان و وزارتخانه این همکاری با خردادماه

 شود.می محسوب منابع از بازگشت ملی توسعه صندوق برای اعتبار

مند نیستند، الزم بهره میلیون نفر جمعیت روستایی که از آب شرب 6با توجه به اهمیت آبرسانی روستایی و حدود 

ین بودجه مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است که در قوان 1398است که این موضوع در قانون بودجه سال 

 ای مشابه تبصره پیشنهادی وجود داشته است.، تبصره1397و  1396های سال

  ی آبخرید تضمین-با عنوان وزارت نیرو 143522اعتبار ردیف با کد دستگاه 

 6100میلیارد ریال به  4100شده از بخش غیردولتی از ب تصفیهآاستحصالی و پس

 میلیارد افزایش یابد.

از  یافتیزدایی و بهای آب درهای نمکگذاران سامانهبا توجه به اختالف بین قیمت آب تولیدی توسط سرمایه

گذاران ایهجام تعهدات در مقابل سرممنظور ان گذاران این بخش و همچنین بهمشترکین، جهت حمایت از سرمایه

 ود.شتقویت  مربوط به خرید تضمینی آبهای مسمکانیبرداری و در حال ساخت، الزم است که های در حال بهرهطرح

  برداری تأسیسات با عنوان بازسازی و بهره 1307006002اعتبار ردیف

 ابد.یافزایش  میلیارد ریال 8،000میلیارد ریال به  350آبرسانی به شهرها از 

ور است. رب کشفرسودگی و راندمان پایین تأسیسات تأمین و انتقال و توزیع آب یکی از مشکالت اساسی بخش آب ش

ز این موضوع که با گذشت زمان و افزایش عمر تأسیسات تشدید خواهد شد، موجب هدررفت بخش زیادی ا

گذاری رمایهسشود. بنابراین ضروری است با مدیریت و شده میهای انجامگذاریشده و نیز سرمایههای ایجادظرفیت

ولید تین و شده به چرخه تأمهای ایجادشده و بازگرداندن ظرفیتهای انجامگذاریدر این بخش، ضمن حفظ سرمایه

 آب کشور، بهبود خدمات و افزایش پایداری تأسیسات حاصل شود.
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 دليل كارشناسي اصالحيه/متن پيشنهاد اصالحي

ب آهای غیرمجاز از حفر چاهبه منظور پایداری تولیدات بخش کشاورزی و جلوگیری 

های کتشود از طریق شرها به وزارت نیرو اجازه داده میو اضافه برداشت آب از چاه

کنندگان منابع ( ریال از مصرف50ربط به ازای هر مترمکعب آب، پنجاه )تابعه ذی

ب انموده و به حسپذیرد، اخذآب زیرزمینی که استحصال آن توسط دولت انجام نمی

( 2.000.000.000.000. تا سقف دو هزار میلیارد )کندداری کل کشور واریز خزانه

زی بابت های نیرو و جهاد کشاوردر اختیار وزارتخانه 530000ریال در قالب ردیف 

بخشی های تعادلکمک به نصب کنتورهای هوشمند حجمی آب، اجرای سایر برنامه

 گیرد.برداری قرار میهای بهرهبران و نظامهای آبها و کمک به ایجاد تشکلدشت

ن و های اجرایی مکلفند درآمدهای اکتسابی هر استان را در همان استادستگاه

 .ربط هزینه نمایندهای ذیدشت

موضوع کمک زیان  520000-9کرد منابع مالی حاصل از ردیف هزینه تبصره ـ

 شود.ای مشمول مفاد ماده فوق نمیهای آب منطقهشرکت

کسری  مچنینهای غیرمجاز و ههای گذشته و تشدید حفر چاههای زیرزمینی در سالالنظاره آببا توجه به حذف حق

ست. ابسامان انمیلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی، وضعیت این منابع به شدت وخیم و  130مخزن تجمعی حدود 

هکارهای ان راصالح وضعیت این بخش گام برداشت. از میدر این راستا الزم است با تمهیدات مختلف در راستای ا

هت بهبود جالنظاره، در توان با دریافت حقهای مؤثر، استفاده از ابزارهای تعرفه است که میمختلف، یکی از راه

 .کردبخشی این منابع مصرف وضعیت منابع آب زیرزمینی اقدام کرد و درآمدهای حاصله را جهت تعادل
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 گيرينتيجه

 ز امور مسکن،، فصل منابع آب )از امور اقتصادی( و فصل آب و فاضالب )ا1398در الیحه بودجه سال 

 اراتهای مختلف بخش آب هستند. اعتبدهنده اعتبارات برنامهعمران شهری و روستایی( تشکیل

 طوری که ههای دیگر باالتر است، بای بخش آب نسبت به بسیاری از بخشسرمایههای داراییتملک

های داراییتملک درصد کل اعتبارات 5/21ای فصل منابع آب سرمایههای داراییتملک اعتبارات

 3/46ب ای فصل آب و فاضالسرمایههای داراییتملک ای امور اقتصادی و همچنین اعتباراتسرمایه

با بررسی  ی و روستایی است.ای امور مسکن، عمران شهرسرمایههای داراییتملک درصد کل اعتبارات

ا ارقام متناظر بو مقایسه آنها  1398های مختلف بخش آب در الیحه بودجه سال ارقام مرتبط با برنامه

 1398شود که اعتبارات بخش آب در الیحه بودجه سال مشخص می 1397در قانون بودجه سال 

 یز براین 1397اعتباری سال  انقباضی بوده و در موارد متعددی با لحاظ تورم موجود، حتی سطح

رات بخش شود. اهم موارد مورد توجه در ارتباط با اعتباحفظ نمی 1398بخش آب در سال های طرح

 شرح زیر است: به 1398آب در الیحه بودجه سال 

سعه که در آن اعتباراتی از صندوق توسعه ملی برای تو 1397خالف قانون بودجه سال بر .1

 1398سال  بینی شده است، در الیحه بودجهآبرسانی روستایی پیشهای طرح و های نوین آبیاریسامانه

 .گونه اعتبار مستقیمی از صندوق توسعه ملی برای بخش آب لحاظ نشده استهیچ

ل ودجه سابای فصل منابع آب و فصل آب و فاضالب در الیحه سرمایههای دارایی تملکاعتبار  .2

ترتیب رشدی معادل  میلیون ریال است که به 16,874,100 و 41,462,728ترتیب معادل  به 1398

 .دارد 1397درصد را نسبت به ارقام متناظر قانون بودجه سال  1و  11

 بهبود سواحل و برنامه و هارودخانه مهندسیای برنامه سرمایههای دارایی تملکاعتبار  .3

 1397ال ت به قانون بودجه سنسب 1398آب در الیحه بودجه سال  منابع از حفاظت و برداریبهره

 .اندکاهش داشته

، 1397 ماه اول سال 9ب و فصل آب و فاضالب در عملکرد )تخصیص( اعتبارات فصل منابع آ .4

 .درصد رقم مصوب بوده است 75و  93ترتیب معادل  به 1397در قانون بودجه سال 

ها خصوص برنامه به ذیل فصل منابع آبهای طرح ها ونتیجه کاهش اعتبارات برخی از برنامه .5

ر ع آب ببخشی و پایش منابعادلبرداری، تمرتبط با حفاظت از منابع آب، بهبود بهرههای طرح و

ها اشتفه بردیرزمینی، اضانامطلوب در بیالن منفی منابع آب ز صورت آثار وضعیت بخش آب کشور، به

تری داشته یشوجه بن امر به این مهم ترود که متولیاکیفی نامطلوب بروز خواهد کرد. انتظار می و آثار

 .تر خواهد شدطور حتم وضعیت موجود نامطلوب بخش آب، وخیم باشند. در غیر این صورت به
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دیر و مقا مرتبط با آب شرب و اعتبارات موضوعههای طرح ها وهای برنامهگیریمتأسفانه جهت .6

ر وجود آمده دهای اجتماعی بهنشآنها، متناسب با وضعیت تنش آب شرب موجود در کشور نیست. ت

های نشتتنش آب شرب، که در مواردی نیز به  دلیلبهدر نقاط مختلف کشور،  1397تابستان سال 

تر و یار جداندرکاران آب شرب، باید توجه بسیامنیتی بدل شدند، مصداق بسیار بارزی است که دست

-های اجتماعیاین صورت وقوع تنش تری را نسبت به آب شرب داشته باشند. در غیرشدهحساب

 .بسیار محتمل است 1398امنیتی ناشی از تنش آب شرب در تابستان سال 

 توسعه قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است که (35)ماده  «ب»بر اساس بند  .7

 بندها وای(، توسعه آبای و غیرسازهاجرای عملیات آب و خاک )سازه، آبیاری نوین هایروش

در این راستا  ل انجام دهد وهزار هکتار در سا 600ی سطوح آبگیر حداقل به میزان ها)سیستم(سامانه

دجه توسط دولت در قالب بو کمک بالعوضعنوان  به هاهزینه%(  85) درصد حداقل هشتادوپنج

ای و سازهاجرای عملیات آب و خاک )چه در این حکم موارد د. اگرشوانه تأمین و پرداخت مییسال

ست، ح شده انیز در این حکم تصری های سطوح آبگیر)سیستم( سامانه بندها وای(، توسعه آبرسازهغی

ر مورد دست. های نوین آبیاری )آبیاری تحت فشار( ااما هدف و عملکرد اصلی این حکم ناظر به روش

جود رفی موصها قاعدتاً باید کاهش میزان آب مکه هدف نهایی این طرح کردباید عنوان ها این روش

های جدید آب برای بخش کشاورزی در مقیاس کالن )مقیاس حوضه آبریز( باشد نه تخصیص

س کالن ر مقیاها در مقیاس مزرعه است و نه دگونه طرحکه افزایش راندمان این جاییکشاورزی. از آن

ن الهای اعتباری جدید در نهایت به جهت کاهش مصرف آب در مقیاس ک)حوضه آبریز(، تخصیص

های امانهدهد که توسعه سهای گذشته نشان میبررسی برنامهشود. )حوضه آبریز و کشور( منجر نمی

شکسالی، با خ ترین اقداماتی است که برای جبران بیالن آبی منفی، مقابلهآبیاری تحت فشار از مهم

نی، لی و جهامتبر مراجع مع اما ؛وری و غیره در دستور کار دولت بوده استها، افزایش بهرهاحیای تاالب

، مشابه آنها حتی در صورت عدم رعایت ملزومات ها تردید جدی دارند کهنسبت به کارکرد این سامانه

ال زیست را به دنب عکس مانند افزایش مصرف آب و تخریب محیط آثارتواند وری دیگر، میاهر فن

 ده است.ها گوشزد شداشته باشد. این موضوع بارها توسط مرکز پژوهش

های مختلف بخش آب در هر سطح، از سطوح ریزی و سیاستگذاری در مورد جنبهبرنامه .8

قابل استناد در مورد اجرایی و مدیریتی گرفته تا سطح سیاستگذاری، نیازمند آمار و اطالعات معتبر و 

رسد. ه نیز نمیها منطبق بر واقعیت نخواهد بود و به نتیجریزیصورت برنامهدر غیر این منابع آب است؛

الزام به وجود آمار دقیق بیالن منابع و مصارف آب، در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب بخش 

آب کشور و وجود بحران در آن، بسیار ضروری و بااهمیت است. متأسفانه خألهای موجود در این زمینه 

است. این امر در دقیق غیرو در کشور بسیار جدی و عمیق بوده و بیالن منابع و مصارف آب نامشخص 
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گونه آمار دقیقی از میزان آب تجدیدپذیر کشور تحت تنها هیچ حدی چالشی است که نه کشور به

خصوص کشاورزی( آمار و ارقام های مختلف )بهشرایط مختلف موجود نیست، بلکه برای مصارف بخش

هماهنگی بین ناهایی این موضوع د. نتیجه نشوهای مختلف ارائه میسوی دستگاهبسیار متفاوتی از 

هایی پتانسیل 1398. اگرچه در الیحه بودجه سال استتر شدن موضوع های مختلف و چالشیدستگاه

در نظر گرفته شده است، اما (  «8»تبصره  «ح»و  «الف»برای کنتورهای هوشمند حجمی )بندهای 

منابع آب باید به نحو کیفی ومّیک باید در نظر داشت که با توجه لزوم و اهمیت شبکه جامع پایش

 تری به آن پرداخت.بسیار جدی

وانین )مشابه ق 1398بخش آب، مندرج در الیحه بودجه سال های طرح با دقت در برخی از .9

 بخشهای طرح تنها دید جامع و هوشمندانه در راهبری شود که نههای قبل(، مشخص میبودجه سال

 تناقض باافی ممذکور اهدهای طرح د ندارد، بلکه در موارد متعددیآب و تخصیص اعتبار برای آنها وجو

ه دریاچ های آبیاری و زهکشی حوضهساختمان شبکههای طرح مثال رایکنند. بیکدیگر را دنبال می

رومیه )شماره ا دریاچه حوضه به زاب رودخانه از آب انتقال(، 1307002113بندی ارومیه )شماره طبقه

یالب بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش ستعادلهای طرح ( و مطالعه و اجرای1307007001بندی طبقه

توجه  ( با1307006087بندی غربی )شماره طبقهای آذربایجانمنطقه در محدوده شرکت سهامی آب

اف ا اهدمتعددی را بهای طرح کنند.به وضعیت حوضه دریاچه ارومیه اهداف متناقضی را دنبال می

( و بع آبتوان در فصول مختلف مرتبط با بخش آب )عمدتاً فصول کشاورزی و منانهایی متناقض می

های مختلف هماهنگی مؤلفهناحتی به تنهایی در فصل منابع آب یافت. این موضوع به شدت حاکی از 

 بخش آب است.

 

 منابع و مآخذ

 کل کشور. 1398. الیحه بودجه سال 1

 کل کشور. 1397. قانون بودجه سال 2

 ساله ششم توسعه.ون برنامه پنج. قان3

 امور آب. 1397، گزارش عملکرد )تخصیص( بودجه سال 1397. وزارت نیرو، 4

 .آب و فاضالب 1397، گزارش عملکرد )تخصیص( بودجه سال 1397. شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 5
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