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 مقدمه

فصل »دلیل اهمیت و گستردگی در لوایح و قوانین بودجه سالیانه دارای دو فصل جداگانه تحت عناوین بخش آب به

باشد. این بخش در لوایح و قوانین بودجه سالیانه معموالً دارای اعتبار تملک می« فصل آب و فاضالب»و « منابع آب

یابد. حجم های این بخش اختصاص مییی بوده و اعتبار مذکور به طیف وسیعی از طرحای باالهای سرمایهدارایی

تمام موجود در بخش آب های نیمههای این بخش باعث شده است که تعداد طرحباالی سرمایه مورد نیاز برای طرح

دد در های متعسالیها و خشکآبی. وقوع کمشودها طی چندین سال تأمین باال باشد و نیاز اعتباری این طرح

طرف و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط از یک« بحران آب»دیگر وجود  عبارتهای اخیر، یا بهسال

 ریزی برای بخش آب مضاعف گردد.نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده است که حساسیت بودجه

 

 كل كشور 7931تصوير بخش آب در اليحه بودجه سال 

میلیون ریال  22،739،443ای بخش آب برابر با های سرمایه، اعتبارات تملک دارایی7931ر الیحه بودجه سال د

درصد این مقدار نیز مربوط به  9تر از مو کاست های امور اقتصادی( درصد کل اعتبارات تملک دارایی 4/93)معادل 

میلیون دالر  339کل کشور، اعتبار ارزی  7931بودجه سال باشد. همچنین در الیحه ای بخش آب میاعتبارات هزینه

 999های آبرسانی روستایی، میلیون دالر، طرح 999های نوین آبیاری، سامانهاز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی )

اد های اعتباری از محل اسن( و برخی پتانسیلمیلیون دالر 939میلیون دالر و طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان، 

کل کشور حالت  7931طور کلی بودجه بخش آب در الیحه خزانه اسالمی برای بخش آب لحاظ شده است. به

درصد  29حدود  7939طوری که اعتبارات بخش آب در این الیحه نسبت به اعتبار مصوب سال انقباضی دارد به

درصد و برای فصل آب و  2/29با  کاهش داشته است. کاهش مذکور برای فصل منابع آب )از امور اقتصادی( برابر

 درصد بوده است. 9/93فاضالب )امور مسکن، عمران شهری و روستایی( برابر با 

 

 اظهارنظر كارشناسي

واحده، و همچنین موارد ذکر شده در ماده 7931های مختلف بخش آب در الیحه بودجه سال با نگاهی به برنامه

ای بوده و از این منظر تفاوت الب در تدوین بودجه بخش آب، تفکری سازهکه تفکر غ کردتوان استنباط راحتی میبه

توان گفت که تنها اعتبارات با منابع مطمئن در الیحه بودجه های پیشین ندارد. میای با لوایح بودجه سالعمده

واحده دهما «2»تبصره « ز»و « و»، اعتبارات تأمین شده از محل صندوق توسعه ملی هستند که طی بندهای 7931

های آبیاری نوین، آبرسانی روستایی و حبه طر .یابدطرح انتقال آب کشاورزی سیستان اختصاص می

 اليحه مشخصات
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ها قاعدتاً باید کاهش که هدف نهایی این طرح کردباید عنوان « های نوین آبیاریفشار و سامانهفشار، کم های آبیاری تحتطرح»در مورد 

که جاییهای جدید آب برای کشاورزی. از آننه تخصیص ،در مقیاس کالن )مقیاس حوضه آبریز( باشدمیزان آب مصرفی موجود بخش کشاورزی 

الذکر در رسد که تخصیص اعتباری فوقنظر نمیها در مقیاس مزرعه است و نه در مقیاس کالن )حوضه آبریز(، بهگونه طرحافزایش راندمان این

 راستای کاهش مصرف آب عمل کند.

میلیون ریال از  3,203,000میزان  نیز به 7939های آبرسانی روستایی از محل صندوق توسعه ملی که در سال ی به طرحتخصیص اعتبار

باشد. البته باید عملکرد تخصیص اعتباری سال همین محل نیز وجود داشته است، با توجه به مشکالت موجود آب شرب روستاها مورد تأیید می

 ها را نیز مورد بررسی قرار داد.شته و پیشرفت فیزیکی طرحگذ

سوم طرح و اهمیت امنیتی این طرح، تخصیص اعتبارات به طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان نیز با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از یک

 ید است.دهد، قابل توجه و مورد تأیکه طیف وسیعی از مناطق جمعیتی استان را تحت پوشش قرار می

توان به رفع و تسکین بحران آب امید ای باشد، نمیکه تا زمانی که تفکر حاکم بر تدوین بودجه بخش آب، تفکری سازه کردباید عنوان 

اما باید  خصوص قانون برنامه ششم توسعه انطباق دارد.ها و احکام ذکر شده در الیحه بودجه با اسناد باالدستی و بهداشت. اگرچه در مواردی برنامه

ها و یک توان یک ارتباط منطقی بین آنکه در مواردی متناسب با نیازهای روز بخش آب نیستند، نمیبر اینها متأسفانه عالوهگفت که این برنامه

در مورد آب )سند ها مدت و مورد قبول همه بخشبلندترین دلیل این موضوع عدم وجود یک برنامه . شاید اصلیکردمدت مدون برقرار بلندبرنامه 

وت ماهوی چندانی نداشته و حتی های توسعه پیشین تفاعنوان مثال مواد برنامه ششم توسعه در بخش آب عمدتاً با برنامهجامع آب( باشد. به

قوانین برنامه توسعه ود رقویاً انتظار میکه کند. این امر در حالی است موارد و نیازهای بسیاری، این برنامه نسخه قابل توجهی را ارائه نمی بارهدر

. متأسفانه چنین روندی کنندتری را برای چالش بحران آب مطرح های جدیهای توسعه پیشین، نسخهبر پوشش دادن خألهای برنامهجدید عالوه

ن بیالن منفی منابع آب عنوان مثال از طرفی در قانون برنامه ششم توسعه، جبراد. بهشونمی ه توسعه در بخش آب مشاهدهدر قوانین برنام

که این امر های اعتباری جدید برای مصارف جدید کشاورزی در الیحه بودجه لحاظ شده زیرزمینی مطرح شده است و از طرفی دیگر تخصیص

ه در بخش آب، این کل کشور با قانون برنامه ششم توسع 7931رسد که حتی با انطباق کامل الیحه بودجه سال نظر میتناقض است. با این حال به

 الیحه در رفع و تسکین بحران آب اثر چندانی نداشته باشد.

 

 پيشنهادها

دوق توسعه میلیون دالر از محل صن 999های نوین آبیاری به مبلغ فشار و سامانهفشار، کم های آبیاری تحتاعتبار مربوط به طرح -پيشنهاد اول

 بخشی منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.دار طرح تعادلهای اولویتواحده( به برنامهماده «2»تبصره « و»بند ملی )

 کنند.هایی صورت گیرد که در جهت رفع بحران آب در کشور عمل میتخصیص اعتبار از منابع مطمئن با اولویت برنامه -پيشنهاد دوم

های مچنین استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانههای مرزی و مشترك و ههای مرزی در حوضهاعتبارات الزم برای مهار آب -پيشنهاد سوم

 نیز مدنظر قرار گیرد. 7931مرزی با اولویت رودخانه هیرمند، با توجه به تخصیص و عملکرد سال قبل، در الیحه بودجه سال 

برنامه ششم توسعه(،  (93) ماده «ت»های مناسب )موضوع بند وری آب با مشوقطراحی و اجرای الگوی کشت و ارتقای بهره -پيشنهاد چهارم

 نیازهای الزم در الیحه مدنظر قرار گیرد.ها و پیشبا تضمین مشوق

 


