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بررسي اليحه بودجه سال  1396كل كشور

 .52بخش آب

در این گزارش اعتبارات بخش آب کشور در الیحه بودجه سال  1396مورد بررسی قرار گرفته است .در
الیحه بودجه سال  1396کل کشور ،فصول مربوط به بخش آب بعد از بخش حملونقل ،از بيشترین رقم
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برخوردار است .در این الیحه عناوین فصول و برنامههای مرتبط با
بخش آب نسبت به قوانين بودجه سالهای قبل تغييرات اندکی را داشته است .بر این اساس فصل
مدیریت پسابهای شهری ،روستایی و صنعتی حذف شده و فصل کاهش آلودگی اضافه شده است .همچنين
برنامه ،برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضالب از فصل آب و فاضالب به برنامه،
برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب شرب تبدیل شده و برنامه جدید برنامهریزی ،سياستگذاری
و نظارت بر امور فاضالب نيز به این فصل اضافه شده است .در الیحه بودجه سال  1396رقم مربوط به
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی مربوط به فصل منابع آب و فصل آب و فاضالب نسبت به رقم
مشابه مندرج در قانون بودجه سال  1395بهترتيب از افزایشهای  7و  25درصدی برخوردار بوده است.
با توجه به عملکرد نزدیک به صفر قانون بودجه سال  1395در بخش آب کاهش مضاعف اعتبارات این
بخش در سال آتی ،میتواند برآور د اهداف مربوط به این بخش را در اسناد باالدستی با مشکل مواجه
کند .برنامههای بخش آب در الیحه بودجه سال  1396تحت فصول منابع آب ،آب و فاضالب و کاهش
آلودگی ارائه شده است .ميزان باالی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بخش آب (فصل منابع آب و
فصل آب و فاضالب) که در الیحه بودجه سال  1396برابر با  79.933.977ميليون ریال ( 20/6درصد
کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای فصول بودجه) است ،بهدليل حجم باالی سرمایهگذاری در
طرحهای این بخش است .اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بخش آب و فاضالب در الیحه بودجه
سال  1396برابر با  30,633,413ميليون ریال و همچنين اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط
به بخش امور آب برابر با  49,300,564ميليون ریال است .در بين برنامههای بخش آب در الیحه بودجه
سال  1396بهترتيب برنامههای عرضه آب ،تأمين آب ،توسعه تأسيسات فاضالب و بازچرخانی آب و ارائه
خدمات آب شهری و روستایی از بيشترین اعتبار تملک داراییهای سرمایهای برخوردارند .با توجه به
اینکه عملکرد بودجهای قانون بودجه سال  1395در بخش آب تاکنون تقریباً صفر بوده است ،این موضوع
بودجهریزی غيرواقعبينانه و غيرمنطبق با شرایط موجود اقتصادی کشور را نشان میدهد .در همين راستا
میتوان عنوان کرد که بهدليل تشابهات موجود بين الیحه بودجه سال  1396و قانون بودجه سال 1395

2

_________________________________________________مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمی

در بخش آب ،انتظار میرود که عملکرد بودجه سال  1396در بخش آب مطلوب نباشد .نکته مهم قابل
دیگر توجه در الیحه بودجه سال  1396لحاظ ظرفيتهای گسترده در ماده واحده در قالب اوراق مشارکت،
فاینانس و اسناد خزانه اسالمی است .در نظر گرفتن اعتبارات گسترده بخش آب بهصورتهای مذکور عالوه بر
نامطمئن بودن این منابع در تأمين اعتبارات مورد نياز بخش آب ،در تضمين بازپرداخت آنها برای دولت نيز
مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
مقدمه
بودجهریزی ساليانه دارای جهتگيریهای زمانی مشخص بوده و بهعنوان گامی است که گامهای سال
بعد را مشخص میکند .بودجه ساليانه رابطه تنگاتنگی با برنامههای توسعه پنجساله دارد و حسن تدوین
آن ،برآورد اهداف برنامههای توسعه پنجساله را بهدنبال خواهد داشت .بخش آب (امور آب و آب و
فاضالب) بهدليل اهميت و تأثيری که روی سایر بخشها دارد ،در الیحه بودجه سال  1396کل کشور
طی فصول جداگانه منابع آب ،آب و فاضالب و کاهش آلودگی مورد توجه قرار میگيرد .برنامههای اصلی
ذیل فصل منابع آب در لوایح بودجه عبارتند از :برنامه بهبود بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب ،برنامه
تأمين آب ،برنامه توسعه منابع آب در حوزههای آبریز رودخانههای مرزی و مشترک ،برنامه عرضه آب،
برنامه مهندسی رودخانهها و سواحل ،برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی و برنامه توسعه تأسيسات
فاضالب و بازچرخانی آب.
در این گزارش ابتدا جایگاه فصل منابع آب نسبت به سایر فصول در الیحه بودجه سال 1396
سنجيده شده و سپس برنامههای بخش آب ،ذکر شده در الیحه بودجه و اعتبارات آنها مورد بررسی قرار
گرفته و در پایان نيز تحليلهای کارشناسی ،نکات مورد توجه و پيشنهادها ارائه میشوند.
 .1مقايسه فصول مرتبط با بخش آب با ساير فصول بودجه در اليحه
بخش آب شامل زیربخشهای آب و فاضالب و امور آب است که بهدليل ارتباط مستقيم با پروژههای
عمرانی کشور و از طرف دیگر بهدليل حجم باالی سرمایهگذاریها در این بخش ،در بين فصول بودجه
از اعتبار تملک داراییهای سرمایهای باالیی برخوردار است ،بهطوری که مجموع اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای ملی و استانی آن در الیحه بودجه سال  1396برابر با  79,933,977ميليون ریال
است که این مقدار حدود  20/6درصد کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی الیحه
بودجه سال  1396است .برخالف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ،بخش آب در الیحه بودجه سال
 1396از اعتبارات هزینه ای بسيار اندکی نسبت به سایر فصول دیگر برخوردار است .جدول  1مقایسه
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اعتبارات هزینهای ملی و استانی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی را به تفکيک
فصول مختلف الیحه بودجه  1396نشان میدهد.
جدول  .1مقايسه اعتبارات هزينهای و تملک داراييهای سرمايهای ملي و استاني به
تفکيک فصول مختلف در اليحه بودجه سال 1396

(ميليون ریال)

اعتبارات هزينهای

درصد

اعتبارات تملک داراييهای

درصد

(ملي و استاني)

از كل

سرمايهای (ملي و استاني)

از كل

قانونگذاری

5,453,060

0/2

2,222,950

0/6

اداره امور عمومی

41,300,952

1/6

10,782,109

2/8

خدمات مالی و مالياتی

34,090,507

1/4

3,914,170

1/0

تحقيق و توسعه در امور خدمات عمومی

1,977,726

0/1

1,621,490

0/4

391,790,921

15/5

8,318,463

2/1

103,852,658

4/1

5,643,108

1/5

تحقيق و توسعه در امور دفاعی و امنيتی

1,450,919

0/1

0

0/0

اداره امور قضایی

64,491,388

2/6

7,276,050

1/9

62,040

0/002

42,291

0/01

انرژی

1,453,864

0/1

15,699,557

4/0

ارتباطات و فناوری اطالعات

1,634,527

0/1

1,905,949

0/5

حملونقل

9,533,523

0/4

84,883,804

21/9

صنعت و معدن

3,851,001

0/2

6,322,510

1/6

بازرگانی

16,490,458

0/7

770,854

0/2

کشاورزی و منابع طبيعی

28,044,228

1/1

47,365,892

12/2

منابع آب

2,032,400

0/1

49,300,564

12/7

روابط کار

2,691,755

0/1

0

0/0

951,309

0/04

0

0/0

10,396,047

0/4

1,722,726

0/4

مدیریت پسماند

544,513

0/02

74,607

0/02

كاهش آلودگي

447,669

0/02

620,899

0/2

حفاظت از گونههای زیستی

1,599,104

0/1

1,554,275

0/4

تحقيق و توسعه در امور محيط زیست

283,798

0/01

82,645

0/02

مسکن

349,242

0/01

280,000

0/1

توسعه و خدمات شهری ،روستایی و عشایری

2,167,298

0/1

28,451,674

7/3

آب و فاضالب

262,950

0/01

30,633,413

7/9

تحقيق و توسعه در امور مسکن ،عمران
شهری و روستایی

725,386

0/03

123,098

0/03

بهداشت

106,142,017

4/2

1,940,022

0/5

درمان

361,823,165

14/4

6,935,683

1/8

تحقيق و توسعه در امور سالمت

6,566,437

0/3

0

0/0

دین و مذهب

15,862,909

0/6

3,659,351

0/9

ورزش و تفریحات

7,098,755

0/3

10,739,677

2/8

عنوان فصل

دفاع
حفظ نظم و امنيت عمومی

تحقيق و توسعه در امور قضایی

تعاون
تحقيق و توسعه در امور اقتصادی
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اعتبارات هزينهای

درصد

اعتبارات تملک داراييهای

درصد

(ملي و استاني)

از كل

سرمايهای (ملي و استاني)

از كل

فرهنگ و هنر

15,691,737

0/6

5,474,840

1/4

ميراث فرهنگی

2,607,842

0/1

5,120,795

1/3

رسانه

16,321,699

0/6

3,502,730

0/9

گردشگری

1,033,310

0/04

2,294,635

0/6

صنایعدستی

865,974

0/03

574,285

0/1

1,949,261

0/1

80,668

0/02

آموزشوپرورش عمومی

293,261,366

11/6

13,523,778

3/5

آموزش فنیوحرفهای و مهارتآموزی

46,781,426

1/9

4,141,167

1/1

آموزش عالی

144,815,728

5/7

14,540,760

3/7

پژوهشهای پایه

16,779,085

0/7

318,488

0/1

پژوهشهای توسعهای

19,510,930

0/8

2,163,793

0/6

تحقيق و توسعه در امور آموزش و پژوهش

2,080,044

0/1

357,258

0/1

امداد و نجات

7,981,171

0/3

455,624

0/1

بيمههای اجتماعی

211,192,991

8/4

0

0/0

حمایتی

499,247,769

19/8

2,118,579

0/5

توانبخشی

14,052,029

0/6

353,789

0/1

102,627

0/004

0

0/0

2,519,697,515

100

387,909,020

100

عنوان فصل

تحقيق و توسعه در امور فرهنگ ،تربيتبدنی
و گردشگری

تحقيق و توسعه در امور رفاه اجتماعی
جمع

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

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،پس از فصل حملونقل با  21/9درصد ،بخش آب با 20/6
درصد (شامل فصول منابع آب و فصل آب و فاضالب بهترتيب با  12/7و  7/9درصد سهم از کل) ،از
باالترین اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (ملی و استانی) برخوردار است .با توجه به ميزان باالی
اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در بخش آب ،حسن تدوین بودجههای ساليانه این بخش از
اهميت خاصی برخوردار است .در این راستا تخصيص بودجه براساس اهميت و اولویت طرحهای این
بخش که با توجه به سایر معيارهای مؤثر صورت میگيرد ،میتواند در نيل به این هدف بهعنوان گامی
مهم تلقی شود.
 .2نگاهي به اعتبارات بخش آب در اليحه بودجه سال 1396
در این بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به برنامههای مختلف بخش آب مندرج در
الیحه بودجه سال  1396و روند تغييرات آنها نسبت به ارقام مصوب در قانون بودجه سال  1395مورد
بررسی قرار میگيرد.
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 . 2-1اعتبارات تملک دارايي های سرمايه ای بر نامه های مختلف بخش آب
جدول  2فصول و برنامههای مرتبط با بخش آب بههمراه شماره طبقهبندی آنها را در الیحه بودجه سال
 1396نشان میدهد .شایان ذکر است که در الیحه بودجه سال  1396نسبت به قانون بودجه سال
 ،1395فصل مدیریت پسابهای شهری ،روستایی و صنعتی (شماره طبقهبندی  )1402000حذف شده و
فصل کاهش آلودگی (شماره طبقهبندی  )1403000اضافه شده است .همچنين برنامه ،برنامهریزی،
سياستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضالب (شماره طبقهبندی  )1503001از فصل آب و فاضالب به
برنامه ،برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب شرب (شماره طبقهبندی  )1503001تبدیل شده
و برنامه جدید برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور فاضالب (شماره طبقهبندی  )1503004نيز به
این فصل اضافه شده است.
جدول  .2برنامههای مرتبط با بخش آب در اليحه بودجه سال 1396
از فصل منابع آب (:)1307000

 برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب ()1307001
 عرضه آب ()1307002

 تأمين آب ()1307003

 مهندسی رودخانهها و سواحل ()1307005

 بهبود بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب ()1307006

 توسعه منابع آب در حوضههای آبریز رودخانههای مرزی و مشترک ()1307007
از فصل آب و فاضالب (:)1503000
 برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب شرب ()1503001

 توسعه تأسيسات فاضالب و بازچرخانی آب ()1503002

 ارائه خدمات آب شهری و روستایی ()1503003
 برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور فاضالب ()1503004
از فصل کاهش آلودگی (:)1403000
 برنامه پاالیش و مدیریت آالیندهها ()1403001
مأخذ :پيوست  4الیحه بودجه سال .1396

جدول  3مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی را برای برنامههای مختلف بخش آب در
الیحه بودجه سال  1396نشان میدهد .همانطور که در این جدول مشخص است ،اعتبارات مربوط به امور
آب (شامل برنامههای تأمين آب ،عرضه آب ،مهندسی رودخانهها و سواحل ،بهبود بهرهبرداری و حفاظت از
منابع آب و توسعه منابع آب در حوضههای آبریز رودخانههای مرزی و مشترک) برابر با  43,046,415ميليون
ریال و اعتبارات مربوط به آب و فاضالب (شامل برنامههای ارائه خدمات آب شهری و روستایی و توسعه
تأسيسات فاضالب و بازچرخانی آب) برابر با  20,936,954ميليون ریال است .در نتيجه کل اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای ملی بخش آب مندرج در الیحه برابر با  63,983,369ميليون ریال است .براساس
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جدول  3در بين برنامههای بخش آب در الیحه بودجه سال  1396بهترتيب برنامههای عرضه آب ،تأمين آب
و ارائه خدمات آب شهری و روستایی از بيشترین اعتبار تملک داراییهای سرمایهای برخوردارند.
در مورد برنامه توسعه منابع آب در حوزههای آبریز رودخانههای مرزی و مشترک باید عنوان کرد که
اعتبارات مربوط به این برنامه از طریق اعتبارات تخصيص یافته از طریق صندوق توسعه ملی بوده و ميزان
اعتبار  50ميليون ریال در قانون بودجه سال  1395فقط برای حفظ ردیف مربوط به این برنامه میباشد و
حتی رقم ناچيز  120039ميليون ریال نيز برای برنامه مذکور بهصورت مطلق رقم قابل توجهی نيست.
با توجه به جدول  3درصد افزایش اعتبارات مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی 164
درصد می باشد که با توجه به اهميت این برنامه ،افزایش قابل توجهی نسبت به سایر برنامهها محسوب
میگردد.
جدول  .3مقايسه اعتبارات تملک داراييهای سرمايهای ملي بخش آب در اليحه
بودجه  1396نسبت به قانون بودجه سال 1395
امور

فصل

امور اقتصادی

فصل منابع
آب

برنامه

قانون 95

برنامه بهبود بهرهبرداری و حفاظت از
منابع آب

7,552,000

7,649,000

1

برنامه تأمين آب

12,239,383

10,601,223

-13

برنامه توسعه منابع آب در حوزههای
آبریز رودخانههای مرزی و مشترک

50

120039

برنامه عرضه آب

18,616,127

20,964,626

13

برنامه مهندسی رودخانهها و سواحل

1,913,001

3,711,527

94

جمع فصل منابع آب

40,320,561

43,046,415

7

52,296,190

50,820,978

-3

100,000

130,000

30

100,000

130,000

30

100,000

130,000

30

برنامه ارائه خدمات آب شهری و
روستایی

4,532,671

11,944,940

164

برنامه توسعه تأسيسات فاضالب و
بازچرخانی آب

فصل کاهش
آلودگی

برنامه پاالیش و مدیریت آالیندهها

جمع امور محيط زيست

مأخذ :همان.

رشد

-

جمع فصل کاهش آلودگی

امور مسکن ،عمران
شهری و روستایی

درصد

اليحه 96

جمع امور اقتصادی
امور محيط زیست

(ميليون ریال)

فصل آب و
فاضالب

12,224,025

8,992,014

-26

جمع فصل آب و فاضالب

16,756,696

20,936,954

25

جمع امور مسکن ،عمران شهری و روستايي

16,756,696

20,936,954

25

جمع

69,162,886

71,899,932

4

___________________________________________________________

7

 .2-2ظرفيتهای پيشبيني شده مرتبط با بخش آب در احکام اليحه
در احکام ماده واحده الیحه بودجه سال  1396ظرفيتهای متعددی در موارد مختلف برای بخش آب
بهصورت مستقيم و غيرمستقيم لحاظ شده است .تبصره و بند مربوط به ظرفيتهای مذکور و موضوعيت
آنها به شرح جدول  4است:
جدول  .4تبصره ،بند و موضوع مربوط به ظرفيتهای ماده واحده مرتبط با بخش آب در اليحه بودجه سال 1396
تبصره و بند از ماده واحده
تبصره «-»2بند «الف»
تبصره «-»3بند «الف»
تبصره «-»3بند «ب»

موضوع
تهاتر بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق منابع حاصل از فروش سهام و
سهمالشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی
تسهيالت تأمين مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها عالوه بر باقيمانده سهميه سالهای قبل،
معادل ریالی پنجاه ميليارد ( )50.000.000.000دالر
اخذ یا تضمين تسهيالت مالی ،بالعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج ميليارد ( )5.000.000.000دالر
از دولتها ،مؤسسات مالی خارجی و بينالمللی برای طرحهای زیربنایی
تضمين اصل و سود اوراق مشارکت تا سقف یکصدهزار ميليارد ()100.000.000.000.000

تبصره «-»5بند «الف»

ریال برای اجرای طرحها ی دارای توجيه فنی ،اقتصادی و مالی مانند :مهار آبهای مرزی،
طرحهای آبرسانی و تأمين آب ،احداث و تکميل طرحهای آب شيرینکن ،تکميل شبکه
جمعآوری و انتقال فاضالب ،تصفيهخانههای آب و فاضالب

تبصره «-»5بند «ب»
تبصره «-»5بند «ج»

انتشار و واریز مبلغ دویست هزار ميليارد ( )200.000.000.000.000ریال اوراق مالی اسالمی
بهصورت ریالی و ارزی
واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته به پيمانکارن ،مشاوران و تأمينکنندگان تجهيزات
صدور اسناد خزانه اسالمی تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ( )75.000.000.000.000ریال

تبصره «-»5بند «هـ»

به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت
قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تکليفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب

تبصره «-»5بند «و»
تبصره «-»5بند «ز»
تبصره «-»5بند «ح»
تبصره «-»6بند «ج»
تبصره «»8

تسویه بدهیها ی قطعی خود به اشخاص حقيقی و حقوقی تعاونی و خصوصی تا مبلغ پنجاه هزار
ميليارد ( )50.000.000.000.000ریال توسط اوراق تسویه خزانه
انتشار اسناد خزانه اسالمی تا سقف یکصد هزار ميليارد ( )100.000.000.000.000ریال
بازپرداخت اصل

و سود اوراق سررسيد شده معادل پنجاه

هزار ميليارد

( )50.000.000.000.000ریال اوراق اسالمی
عوارض توسعه آب شرب روستایی و عشایری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب به مبلغ
یکصد و پنجاه ( )150ریال از مشترکان آب
تأمين هزینههای نصب کنتور حجمی یا هوشمند
استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد ( )10%اعتبارات هزینهای و پنج درصد ( )5%اعتبارات

تبصره «»16

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمين اعتبار اجرای برنامهها

تبصره «-»20بند «الف»

جلب مشارکت بخش خصوصی جهت تأمين مالی طرحهای تملک با اولویت طرحهای نيمه-
تمام

مأخذ :ماده واحده الیحه بودجه سال .1396
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 .2-3اعتبارات رديفهای متفرقه بخش آب از اليحه بودجه
عالوهبر اعتبارات ذکر شده ذیل فصلهای منابع آب ،آب و فاضالب و کاهش آلودگی برای برنامههای بخش
آب ،این بخش از اعتبارات بعضی از ردیفهای متفرقه در الیحه بودجه سال  1396نيز برخوردار خواهد
بود .ردیفهای مذکور بهطور عمده به اعتبارات مربوط به اوراق مشارکت ،کمک زیان شرکتهای آب
منطقهای و آب و فاضالب و برخی از طرحهای خاص تعلق دارد .شایان ذکر است که بهدليل مشترک
بودن برخی از این ردیفها با بخشهای دیگر ،کل سهم دقيق بخش آب را نمیتوان از آنها تفکيک نمود.
جدول  5اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش آب در الیحه بودجه سال  1396نشان میدهد.
جدول  .5اعتبارات رديفهای متفرقه بخش آب در اليحه بودجه سال  1396كل كشور (ميليون ریال)
شماره

موضوع

طبقهبندی

اليحه 96

102000

1

بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت

10,800,000

104000

2

تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل ،موضوع مواد ( )63و ( )64قانون محاسبات
عمومی کشور و اعتبارات تکميلی طرحهای سال خاتمه ( 1394تملک داراییهای سرمایهای)

2,150,000

105000

7

وزارت نيرو  -بازپرداخت تعهدات ارزی طرحهای فصل منابع آب (فاینانس)

105000

 10بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -بازپرداخت تعهدات وام بانک توسعه اکو

296,000
235,000

510000

4

اعتبار طرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری

10,000,000

520000

9

زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت)

1,250,000

520000

 15کمک زیان شرکتهای آب منطقهای

520000

 16کمک زیان شرکتهای آب و فاضالب روستایی

520000

اعتبارات موضوع هزینههای صدور پروانههای ساختمانی ،عوارض شهرداری ،هزینههای انشعاب
18
آب و فاضالب و برق و گاز برای یکبار

50,000

530000

 11باز پرداخت بدهی آب ،برق ،فاضالب و گاز نيروهای مسلح (جمعی -خرجی)

640,000

530000

شرکتهای سهامی آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان  -موضوع ماده ( )63قانون تنظيم
21
بخشی از مقررات مالی دولت

200,000

530000

اعتبارات موضوع واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نيمه تمام ،تکميل شده و آماده
82
بهرهبرداری دولت

744,300

550000

 26کمک به طرحهای تأسيسات فاضالب شهری اولویتدار با مشارکت بخش خصوصی

300,000

550000

 30کمک به اجرای طرحهای مشارکت با بخش خصوصی

1,000,000

550000

 31توسعه سواحل مکران و تقویت نيروی دریایی ارتش

1,500,000

550000

 39طرحهای مطالعاتی و اجرایی  -موضوع جدول شماره ()20

150,000

550000

 44مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه اروميه

150,500

800,000
1,300,000
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موضوع

طبقهبندی

9

اليحه 96

550000

 54پرداخت مطالبات مشاوران و پيمانکاران طرحهای سدها و شبکههای آبياری و زهکشی متوقف شده

247,500

550000

 55اقدامات پيشگيرانه و کنترل و مقابله با سيل

600,000

550000

 56مطالعه توسعه سواحل جنوبی کشور از طریق شورورزی

75,000

550000

 74احيا و رفع آلودگی رودخانه کارون

675,000

 102 550000وزارت نيرو  -تقویت اعتبارات طرحهای آبرسانی به شهرها و شبکههای اصلی آبياری و زهکشی 3,400,000
 103 550000وزارت نيرو  -تقویت اعتبارات طرحهای تأمين آب

1,000,000

وزارت نيرو  -تقویت اعتبارات طرحهای تعادل بخشی سفرههای آب زیرزمينی و تجهيز نقاط
104 550000
مصرف به اندازهگيری

2,600,000

 108 550000تقویت اعتبارات طرحهای آب و فاضالب خوزستان

2,000,000

 109 550000تقویت اعتبارات طرحهای فاضالب شهرهای دارای تنش

5,000,000

 117 550000توسعه زیرساختها و ارتقای خدماترسانی جزیره ابوموسی
600000

3

سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار منتشر شده

500,000
20,000,000

مأخذ :الیحه بودجه سال  1396کل کشور.

 .2-4طرحهای جديد بخش آب در اليحه بودجه
جدول  6طرحهای جدید بخش آب در الیحه بودجه سال  1396را بههمراه شماره طبقهبندی آنها نشان
میدهد .طرحهای مذکور عمدتاً مربوط به تأمين آب و آبرسانی به شهرهای مختلف هستند.
جدول  .6طرحهای جديد بخش آب مندرج در اليحه بودجه سال 1396
رديف

شماره
طبقهبندی

عنوان طرح

عنوان دستگاه

1

1307002232

سامانه انتقال و تصفيهخانه آب شرب شهر شاهرود از سد کالپوش

آب سمنان

2

1307002233

آبرسانی از سد طالقان به  14شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسير (به
نسبت  %10منابع عمومی و  %90سایر منابع)

آب قزوین

3

1307002234

تکميل آبرسانی به دشتهای امامزاده جعفر ،خان احمد ،ليشتر ،باشت و
دشت مور و ساماندهی رودخانههای باشت و دیل

آب کهگيلویه و
بویراحمد

4

1307002235

تأمين آب شرب شهرها و روستاهای نکا ،بهشهر و گلوگاه

5

1307002236

آبرسانی به شهرهای دهدشت ،چرام ،سوق و لنده

6

1307002237

تأمين آب شرب نوشهر و چالوس

مأخذ :همان.

آب مازندران
آب کهگيلویه و
بویراحمد
آب مازندران

10

_________________________________________________مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمی

 .3بررسي كارشناسي اليحه بودجه سال  1396در بخش آب
اهم نکات کارشناسی در بررسی الیحه بودجه سال  1396کل کشور در بخش آب را میتوان بهشرح زیر
بيان کرد:
 همانطور که در مقدمه گزارش اشاره شد ،بودجهریزی ساليانه باید بر اساس برنامههای توسعه
پنجساله صورت گيرد .در این راستا قابل ذکر است که بررسی همزمان الیحههای برنامه ششم توسعه و
بودجه سال  1396کل کشور در مجلس شورای اسالمی ،نيل به هدف فوق را مختل میسازد.
 عملکرد بودجهای قانون بودجه سال  1395در بخش آب تاکنون بسيار ناچيز و نزدیک به صفر
بوده است .این امر بهدليل بودجهریزی غيرواقعبينانه و غيرمنطبق با شرایط موجود اقتصادی کشور بوده
است .با توجه به مشابه بودن روندهای کلی الیحه بودجه  1396با قانون بودجه  1395در بخش آب،
انتظار میرود که عملکرد بودجه سال  1396در بخش آب مطلوب نباشد .این امر قطعاً برنامهریزی و
تصميمگيری در مورد سياستهای کلی بخش را با مشکل مواجه خواهد نمود.
 همانطور که گفته شد در بندهای مختلف ماده واحده ظرفيتهای مختلفی برای بخش آب منظور
شده است که ظرفيتهای مذکور بيشتر شامل اوراق مشارکت ،فاینانس و اسناد خزانه اسالمی است .در نظر
گرفتن اعتبارات بخش آب بهصورتهای مذکور عالوه بر نامطمئن بودن این منابع در تأمين اعتبارات مورد نياز
بخش آب ،در تضمين بازپرداخت آنها برای دولت نيز مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
 ظرفيتهای تعيين شده طی بندهای مختلف ماده واحده الیحه بودجه برای بخش آب ،سهم
مشخصی را برای این بخش متصور نمیکند که این امر میتواند برنامهریزی بودجهای این بخش را با
مشکل مواجه سازد.
جمعبندی و پيشنهادها
در الیحه بودجه سال  1396کل کشور ،فصول مربوط به بخش آب بعد از بخش حملونقل ،از بيشترین
رقم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برخوردار است .در این الیحه عناوین فصول و برنامههای مرتبط
با بخش آب نسبت به قوانين بودجه سالهای قبل تغييرات اندکی را داشته است .بر این اساس فصل
مدیریت پسابهای شهری ،روستایی و صنعتی حذف شده و فصل کاهش آلودگی اضافه شده است .همچنين
برنامه ،برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضالب از فصل آب و فاضالب به برنامه،
برنامهریزی ،سياستگذاری و نظارت بر امور آب شرب تبدیل شده و برنامه جدید برنامهریزی ،سياستگذاری
و نظارت بر امور فاضالب نيز به این فصل اضافه شده است.
در الیحه بودجه سال  1396رقم مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی مربوط به فصل
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منابع آب و فصل آب و فاضالب نسبت به رقم مشابه مندرج در قانون بودجه سال  1395بهترتيب از
افزایشهای  7و  25درصدی برخوردار بوده است .با توجه به عملکرد نزدیک به صفر قانون بودجه سال
 1395در بخش آب کاهش مضاعف اعتبارات این بخش در سال آتی ،میتواند برآورد اهداف مربوط به این
بخش را در اسناد باالدستی با مشکل مواجه سازد .البته شایان ذکر است که در حال حاضر با توجه به
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ،اعتبارات موجود برای بخش آب باید حتیاالمکان برای برنامههای با اولویت
باالتر تخصيص یابد .باید توجه داشت که اولویتبندی تخصيص اعتبار برای طرحهای عمرانی باید براساس
پيشرفت فيزیکی طرحها صورت گيرد ،البته باید توجه کرد که تنها پيشرفت فيزیکی نمیتواند معيار
اولویتبندی قرار گيرد ،بلکه بازده یک طرح باید بهعنوان معيار تعيينکننده نهایی تخصيص اعتبار برای
یک طرح مد نظر قرار گيرد .از طرف دیگر تأمين اعتبار طرحهای بخش آب بهدليل اهميت آنها باید توسط
منابع مطمئن صورت گرفته و عدم قطعيتها در این رابطه تا حد امکان کاهش یابد ،تا طرحهای این بخش
که حالت فرابخشی داشته و بهطور مستقيم با سایر بخشها در ارتباط است ،زودتر به بازدهی برسد.
در ارتباط با بخش آب در الیحه بودجه سال  1396کل کشور پيشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 لزوم توجه به مبحث آبرسانی به روستاها و ایجاد ردیف جدید «وزارت نيرو – آبرسانی به
روستاها اعتبارات موضوع ماده ( )5قانون بهينهسازی و توسعه آب شرب شهری و روستایی.
 تشویق و جلب سرمایهگذاران حقيقی و حقوقی بخش غيردولتی و تعاونیهای توليدی و
تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آببندانها ،تسریع
در احداث ،تکميل و تجهيز طرحهای شبکههای فرعی آبياری و زهکشی ،اجرای عمليات آبوخاک
کشاورزی و روشهای نوین آبياری و بهينهسازی مصرف آب و انرژی.
 توجه به حفاظت از منابع زیرزمينی ،حصول اطمينان از پایداری توليدات بخش کشاورزی و کاهش
آثار خشکسالیها ،از طری ق انجام خدمات مربوطه به جلوگيری از حفر چاههای غيرمجاز ،جلوگيری از
اضافه برداشت چاههای مجاز ،جمعآوری آمار و اطالعات منابع آب زیرزمينی ،نصب دستگاههای
اندازهگيری ،ایجاد تشکل آبران و سایر اقدامات جبرانی و تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمينی.
 اصالح تبصره « »5بند «و» :به دولت اجازه داده میشود در سال  1396بدهیهای قطعی و
شرکتهای دولتی خود به اشخاص حقيقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط
تا پایان سال  1395ایجاد شده ،با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتها یا بانکها
دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( )50.000.000.000.000ریال بهصورت جمعی-
خرجی تسویه کند .بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق
تسویه خزانه» صادر میکند و در اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً
بدهکار قرار میدهد .این اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و
شرکتها و مؤسسات و بانکهای دولتی مورد استفاده قرار میگيرد .مطالبات قطعی دولت از اشخاص
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حقيقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده ( )2قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور
بابت مواردی چون یارانه قيمتهای تکليفی (با تأیيد سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه
خزانه قابل تسویه است.
 حکم جدید :شورای برنامهریزی و توسعه استان و کميتههای برنامهریزی شهرستانها مکلفاند در اجرای
بند «ب» ماده ( )5قانون توسعه و بهينهسازی آب شرب شهری و روستایی حداقل  10درصد از سرجمع اعتبارات
استانی این قانون را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند تا برای آبرسانی به روستاها هزینه شود.

 .1قانون بودجه سال  1395کل کشور.
 .2الیحه بودجه سال  1396کل کشور.
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