
ردیف
شماره طبقه بندی طرح 

مرتبط در قانون بودجه
واحدعنوان زیر پروژهعنوان طرح مرتبط

اهداف )مقدار 

کمی طرح در 

(1398سال 

هدف کمی نهایی
هزینه واحد 

ال) (میلیون ری
سال شروععنوان دستگاه اجرایی

پیش بینی 

سال خاتمه 

پروژه

کل اعتبار مورد نیاز در سال 

ال) 1398 (میلیون ری

اعتبار از محل  قانون بودجه و 

میلیون )صندوق توسعه ملی 

(ریال

 12 و 10اعتبار از محل ماده 

ال)1398در سال  (میلیون ری

1
مطالعات و عملیات اجرایی ایستگاه های هیدرومتری جهت پایش 

تخلیه به دریاچه ارومیه
11220001394139822000022000پروژه

810450013941399400004000دستگاه/حلقهحفاری چاههای پیزومتری و الکترونیکی کردن ایستگاهها2

3
مرمت، بازسازی و ارتقا شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و 

زیرزمینی
475100013931400400004000ایستگاه

4
 تکمیل و تجهیز نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی به 

سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب
1050050013941400500005000دستگاه

5
تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

محدوده استان آذربایجان شرقی
11200001398140020000200000پروژه

6
تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

محدوده استان آذربایجان غربی
11400001398140040000400000پروژه

194421001394139931000100030000ایستگاهارتقاء  و توسعه ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی7

8
تکمیل شبکه سنجش الکترونیکی ایستگاههای هیدرومتری حوضه 

آبریز دریاچه ارومیه
2210835013941398550020003500ایستگاه

66230013941398150001500چاه- حلقه حفاری چاههای پیزومتر و اکتشافی9

10

مطالعه، تکمیل و تجهیز نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری و 

زهکشی به سازه های آنالین اندازه گیری الکترونیکی کنترل جریان 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه

9515004301396140240000040000مورد

111307006007

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه 

گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در 

محدوده شرکت سهامی  آب منطقه ای 

کردستان

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه
118000پروژه

شرکت آب منطقه ای 

کردستان
13941400800030005000

12
عملیات اجرایی ساماندهی، بازگشایی والیروبی رودخانه های قلعه 

چای وصوفی چای
3.12045001396139914000014000کیلومتر

13
 به رودخانه آجی MD3عملیات اجرایی طرح انتقال آب زهکش 

چای
38.550001397139915000015000کیلومتر

145300013981399300003000کیلومترعملیات اجرایی ساماندهی، بازگشایی والیروبی رودخانه مردق چای14

15
مطالعات  بازگشایی رودخانه آجی چای وسرشاخه های آن 

درمحدوده شهرستان های سراب و هریس
7012501513971399100001000کیلومتر

16
انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم و تهیه نقشه رودخانه ها در 

محدوده سراب و هریس و مسیل های منتهی به دریاچه ارومیه
335003013981399100001000کیلومتر

17

ترمیم و مرمت بازه های آسیب دیده از رودخانه آجی چای که قبال 

بازگشایی شده و ساماندهی آجی چای در محل پلها و بندهای 

انحرافی

0.518200013971399100001000کیلومتر

52570001393140035000035000کیلومترعملیات تکمیلی و ادامه الیروبی رودخانه  زرینه رود و سیمینه رود18

157300013931399300003000کیلومتر(روضه چای، باراندوز و نازلو)های  الیروبی رودخانه19

20
رود به عملیات تکمیلی  و الیروبی زهکش طبیعی اتصال زرینه

رودسیمینه
1.425500013931399700007000کیلومتر

412150001396139860000060000کیلومترالیروبی رودخانه کانی رش21

2.830.5250001396139970000070000کیلومتردایک گذاری انتهای گدارچای22

0.25402000013961400500005000کیلومتررود رود و سیمینه های زرینه الیه رودخانه گذاری منتهی دایک23

241307005005
مطالعه حریم، سواحل دریا، دریاچه ها و 

تاالب های کشور
115000پروژهرپرگذاری تاالب های حوضه دریاچه ارومیه

شرکت مدیریت منابع آب 

ایران
13981402500050000

251307005006
مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و 

حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور

الیروبی رودخانه های استان آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه
1150000پروژه

شرکت مدیریت منابع آب 

ایران
1398140250000500000

1398برنامه عملیاتی طرح ها و پروژه های موضوع نجات دریاچه ارومیه در سال 

1307006010

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه 

گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در 

محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی

1307006003
تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و 

ارتقای ایمنی و پایداری سدها

شرکت مدیریت منابع آب 

ایران

1307006005

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه 

گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در 

محدوده شرکت سهامی  آب منطقه ای 

آذربایجان غربی

شرکت  آب منطقه ای 

آذربایجان غربی

ندارد
الیروبی رودخانه های استان آذربایجان 

شرقی

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی

ندارد
الیروبی رودخانه های استان آذربایجان 

غربی

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان غربی
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233250013941398500005000دستگاهسردهنه سازی، اصالح و بازسازی دریچه های آبگیر انهار در آجی چای26

146500139613985000500دستگاهسردهنه سازی و ایجاد دریچه  انهار در قلعه چای27

11195001396140019500019500پروژهسردهنه سازی و ایجاد دریچه  انهار در صوفی چای28

29
سردهنه سازی ،اصالح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه 

نازلو
11350001396140135000035000پروژه

30
سردهنه سازی ،اصالح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه 

باراندوز
11150001395139915000015000پروژه

31
سردهنه سازی ،اصالح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه 

شهرچای
11100001396139910000010000پروژه

32
سردهنه سازی ،اصالح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه 

گدار چای در محدوده شهرستان نقده
11200001396139920000020000پروژه

33
سردهنه سازی ،اصالح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه 

زرینه رود در محدوده شهرستان شاهیندژ
11200001396139920000020000پروژه

34
سردهنه سازی انهار منشعب از  رودخانه های زرینه رود و سیمینه 

رود واقع در  شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود
11100001396139810000010000پروژه

351307006045
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در 

دست بهره برداری
115000پروژهمرمت و بازسازی شبکه زرینه رود در استان آذربایجان شرقی

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی
13951398500005000

11100001396140010000010000پروژهمرمت و بازسازی شبکه زرینه رود36

11100001396140010000010000پروژهمرمت و بازسازی شبکه مهاباد37

11500013971399500005000پروژهعالج بخشی سد ساروق38

39
- پروژه مرمت و ساحل سازی پایین دست بند انحرافی نوروزلو

MC  و RPحفاظت فیزیکی کانال های 
112000013971400200001000010000پروژه

11500013971399500005000پروژه شبکه زرینه رودRPساماندهی موتورپمپ های ساحل راست کانال 40

3538110013931402اکیپتقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی41

42
کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فعال فاقد 

پروانه مخربه مصالح عمومی
550132181513931402حلقه

8200173770.313951399حلقهاصالح و تعدیل پروانه های کشاورزی43

7000126891.013951399حلقهتعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه44

7070110013931402اکیپتقویت و  استقرار گروههای گشت و بازرسی45

46

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فعال فاقد 

پروانه مخربه مصالح عمومی و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های 

مجاز

1000150002313931402حلقه

3372180004.301396139914500145000پروندهپایش صدور پروانه کشاورزی و تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه47

47110013931402440044000اکیپتقویت و  استقرار گروههای گشت و بازرسی48

49
کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فعال فاقد 

پروانه مخربه مصالح عمومی
2620023139314026006000حلقه

ندارد
سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار 

رودخانه های استان آذربایجان شرقی

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی

ندارد

سردهنه سازی ، اصالح و بازسازی 

دریچه ها و آبگیرهای رودخانه های 

استان آذربایجان غربی

شرکت  آب منطقه ای 

آذربایجان غربی

1307006046
مرمت و بازسازی  تاسیسات آبی در 

دست بهره برداری

شرکت  آب منطقه ای 

آذربایجان غربی

1307006086

مطالعه و اجرای طرحهای تعادل 

بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل 

در محدوده شرکت سهامی آب منطقه 

ای آذربایجان شرقی

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی

45000

467502025026500

946059603500

1307006087

مطالعه و اجرای طرحهای تعادل 

بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل 

در محدوده شرکت سهامی آب منطقه 

ای آذربایجان غربی

شرکت  آب منطقه ای 

آذربایجان غربی

10000055000

1307006096
مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، 

تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده 

شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان

شرکت آب منطقه ای 

کردستان
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501307002187
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قلعه 

چای
4407300100هکتارشبکه اراضی بهبود شبکه قلعه چای

شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی
13931400440002400020000

11780000پروژهساختمان سد چپرآبادساختمان سد چپرآباد511307003044
شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان غربی
138213987800007800000

521307003122
مطالعه طرح های تامین و انتقال آب 

در حوضه های آبریز کشور
1393139710000100000وزارت نیرو1110000پروژهمطالعه طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه

ندارد53

انتقال )طرحهای کوچک تامین آب

پساب تصفیه خانه  تبریز به دریاچه 

(ارومیه

45271155کیلومترانتقال پساب تصفیه خانه تبریز
شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان شرقی
139513981100000110000

11700000پروژهایجاد تاسیسات فاضالب تبریزایجاد تاسیسات فاضالب شهر تبریز541503002061
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی
1379139870000093000607000

551503002003
ایجاد تاسیسات فاضالب آذرشهر، 

گوگان و ممقان
11210000پروژهایجاد تاسیسات فاضالب آذرشهر

شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی
138613992100002100000

561503002004
ایجاد تاسیسات فاضالب اسکو، خسرو 

شاه و ایلچی
11180000پروژهایجاد تاسیسات فاضالب اسکو و خسروشهر

شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی
139114001800001800000

115000پروژهایجاد تاسیسات فاضالب ملکانایجاد تاسیسات فاضالب شهر ملکان571503002168
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی
13771400500050000

1114000پروژهایجاد تاسیسات فاضالب شهر هریسایجاد تاسیسات فاضالب شهر هریس581503002185
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی
1387140014000140000

11300000پروژهتکمیل و توسعه تاسیسات فاضالب ارومیهایجاد تاسیسات فاضالب شهر ارومیه591503002026
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی
1394139934200042000300000

11100000پروژهتکمیل و توسعه تاسیسات فاضالب میاندوآبایجاد تاسیسات فاضالب شهر میاندوآب601503002170
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی
139414001000001000000

1150000پروژهتکمیل و توسعه تاسیسات فاضالب اشنویهایجاد تاسیسات فاضالب شهر اشنویه611503002176
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی
1394139950000500000

1180000پروژهتکمیل و توسعه تاسیسات فاضالب بوکانایجاد تاسیسات فاضالب شهر بوکان621503002051
شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی
1394139880000800000

توسعه فن آوری اطالعات هواشناسی631303005005
احداث، تجهیز و تکمیل سامانه پایش هواشناسی در حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه
1395139950000450005000سازمان هواشناسی کشور20792500ایستگاه

641306012008
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه 

روش های نوین آبیاری و کم فشار
139513991000001000000وزارت جهاد کشاورزیمطابق موافقتنامه7000مطابق موافقتنامههکتار توسعه روش های نوین آبیاری در اراضی پایاب سد شهید کاظمی

139414023000003000000مطابق موافقتنامه47000مطابق موافقتنامههکتار توسعه روش های نوین آبیاری در اراضی پایاب بند نوروزلو65

1393140130000300000مطابق موافقتنامه12690مطابق موافقتنامههکتار توسعه روش های نوین آبیاری در اراضی پایاب سد شهرچای66

139313973200003200000مطابق موافقتنامه12000مطابق موافقتنامههکتار توسعه روش های نوین آبیاری در اراضی پایاب سد مهاباد67

139414021000001000000مطابق موافقتنامه15000مطابق موافقتنامههکتار توسعه روش های نوین آبیاری در اراضی پایاب سد نازلو68

1394139820000020000وزارت جهاد کشاورزی20201000کیلومترمطالعه و اجرای انتقال آب با لوله در آذربایجان غربیمطالعه و اجرای انتقال آب با لولهندارد

1306012008
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه 

روش های نوین آبیاری و کم فشار
وزارت جهاد کشاورزی
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هدف کمی نهایی
هزینه واحد 

ال) (میلیون ری
سال شروععنوان دستگاه اجرایی

پیش بینی 

سال خاتمه 

پروژه

کل اعتبار مورد نیاز در سال 

ال) 1398 (میلیون ری

اعتبار از محل  قانون بودجه و 

میلیون )صندوق توسعه ملی 

(ریال

 12 و 10اعتبار از محل ماده 

ال)1398در سال  (میلیون ری

69
فتوگرامتری و عملیات زمینی و تهیه نقشه های کاداستر در استان 

آذربایجان شرقی
1393139910300103000مطابق موافقتنامه125989مطابق موافقتنامههکتار

70
فتوگرامتری و عملیات زمینی و تهیه نقشه های کاداستر در استان 

آذربایجان غربی
1393139913000130000مطابق موافقتنامه300000مطابق موافقتنامههکتار

71
فتوگرامتری و عملیات زمینی و تهیه نقشه های کاداستر در استان 

کردستان
13931400770077000مطابق موافقتنامه172000مطابق موافقتنامههکتار

72
ایجاد و راهبری پایگاه داده مکانی طرح کاداستر حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه
1393139910000100000وزارت جهاد کشاورزی1110000پروژه

1395140110000100000وزارت جهاد کشاورزی1110000پروژهاجرای طرح جامع ترویج جهاد کشاورزی73

100012505813971402800008000هکتارسبزی و صیفی74

1600288000251395140240000040000هکتارکشاورزی حفاظتی75

1000385403.513951402350003500هکتارجو76

20007638851395140210000010000هکتارمحصوالت علوفه ای77

1500595946.013951402900009000هکتارگندم78

31002900016.01395140249600049600هکتارتوسعه روش های به زراعی و کم آبیاری چغندرقند79

11504400101395140211500011500هکتارحبوبات80

1000100005.013951402500005000هکتارذرت81

42065001.5139814026300630هکتاردانه های روغنی82

11500013951402500005000پروژهتولید بذور مقاوم به کم آبی83

1398140230000030000وزارت جهاد کشاورزی1205000250.0هکتارمطالعه و اجرای طرح گیاهان دارویی طرح گیاهان داروییندارد84

1397140120000020000وزارت جهاد کشاورزی16037200125هکتار2اصالح و  احیا باغات درجه 85

1397140120000020000وزارت جهاد کشاورزی10026000200هکتار3حذف وجایگزینی باغات درجه 86

1398140210000010000وزارت جهاد کشاورزی4100002500هکتار(پایلوت  )احداث سایبان 87

13981402400004000وزارت جهاد کشاورزی12502000003.2متر مربعتوسعه گلخانه های کوچک مقیاس روستایی88

891306033002
تهیه و  اجرای طرح های جامع مقابله 

با بیابانزایی

اجرای عملیات مقابله با گرد و غبار و تثبیت شن های روان دریاچه 

ارومیه
مطابق موافقتنامه1مطابق موافقتنامههکتار

سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری
139313981000001000000

1306029001
و پایش اراضی  (کاداستر)حدنگاری 

کشاورزی
سازمان امور اراضی کشور

1306004001

استقرار سامانه اطالعات مدیریت 

زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و 

فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره 

برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزیطرح جامع زراعتندارد

طرح جامع باغاتندارد



ردیف
شماره طبقه بندی طرح 

مرتبط در قانون بودجه
واحدعنوان زیر پروژهعنوان طرح مرتبط

اهداف )مقدار 

کمی طرح در 

(1398سال 

هدف کمی نهایی
هزینه واحد 

ال) (میلیون ری
سال شروععنوان دستگاه اجرایی

پیش بینی 

سال خاتمه 

پروژه

کل اعتبار مورد نیاز در سال 

ال) 1398 (میلیون ری

اعتبار از محل  قانون بودجه و 

میلیون )صندوق توسعه ملی 

(ریال

 12 و 10اعتبار از محل ماده 

ال)1398در سال  (میلیون ری

118100013941402810008100010000پروژهحفاظت و احیا اکولوژیک دریاچه ارومیه90

11200001394140220000020000پروژهمطالعات آینده پژوهی دریاچه ارومیه91

92
اجرای برنامه های اطالع رسانی، ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع 

محلی، جلب مشارکت مردمی و تولید محتوی آموزشی
11555001394140255500555000پروژه

11650001394140265000650000پروژهاجرای برنامه های مدیریت جامع تاالب های اقماری93

ندارد94
اطالع رسانی و آگاهی بخشی در استان 

آذربایجان شرقی
13931402500005000استانداری آذربایجان شرقی115000پروژهاطالع رسانی و آگاهی بخشی

ندارد95
اطالع رسانی و آگاهی بخشی در استان 

آذربایجان غربی
1393140220000020000استانداری آذربایجان غربی1120000پروژهاطالع رسانی و آگاهی بخشی

ندارد96

 درصد مصرف آب 40مطالعات کاهش 

بخش کشاورزی و مطالعات تکمیلی در 

راستای احیای دریاچه ارومیه

انجام مطالعات تکمیلی در راستای احیای دریاچه ارومیه و مطالعه 

 درصدی مصرف آب در 40راهکار های اجرایی نمودن مصوبه کاهش 

بخش کشاورزی

1395139720000020000دانشگاه صنعتی شریف1115000پروژه

9775000-34
مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه 

ارومیه
1174900پروژهمطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه

سازمان حفاظت محیط 

زیست ایران
1393140274900749000

981307002229
كمكهايفنيواعتباريشبكههاي

فرعيآّبياريحوضههايآبريز

(تامينسهمبهرهبرداران)كشور

2700002700002.28هکتاراحداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی رحیم خان
شرکت مادر تخصصی 

مدیریت منابع  آب ایران
--691701740051770

مجموع           2,000,000          3,159,510          5,149,510

1404001002
حفاظت، پایش و احیاء تاالبها و 

رودخانه های در معرض خطر

سازمان حفاظت محیط 

زیست ایران



توضیحات

سایر شبکه ها-3شبکه مهاباد -2شبکه میاندوآب -1

.

1398برنامه عملیاتی طرح ها و پروژه های موضوع نجات دریاچه ارومیه در سال 



توضیحات

تکمیل و ترمیم کانال، تعویض دریچه ها، الیروبی کانال ها وو 

زهکش ها، بازسازی تاسیسات آبی

اولویت با انسداد چاه های غیرمجاز واقع در حریم و بستر 

رودخانه ها و مجاری آب سطحی، خصوصاً در محدوده 

رودخانه های زرینه رود، سیمینه رود، گدار چای، مهاباد 

.چای، نازلو و باراندوز

به منظور تسریع در صدور پروانه های بهره برداری جدید 

اصالح و تعدیل شده و کاهش سقف مجاز برداشت از منابع



توضیحات

 2000عملیات اجرایی شبکه اصلی اراضی بهبود در محدوده 

هکتار ساحل راست

پرداخت دیون

تکمیل مدول دوم تصفیه خانه تبریز

تکمیل مدول سوم تصفیه خانه ارومیه

 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 1تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور1398بودجه سال 

 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 1تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور1398بودجه سال 
 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 1تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور1398بودجه سال 
 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 1تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور1398بودجه سال 
 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 1تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور1398بودجه سال 

بایت پرداخت مطالبات



توضیحات

جایگزینی / توسعه کشت نشایی محصوالت سبزی و صیفی

ارقام زودرس و میان رس

/ عملیات کشت مستقیم/ خرید ادوات الگویی کشاورزی

نمونه خاک/ حاصلخیزی خاک/ مدیریت بقایای گیاهی

کمک به خرید دستگاه کشت رایزبد و کمک به هزینه کشت 

با این دستگاه و خرید نوار تیپ و اجرای آبیاری نواری و خرید 

دستگاه کشت مستقیم

ایجاد مزارع کشت مخلوط و کشت دیم جهت استفاده از آب 

سبز

مساعدت در تامین دستگاه کارنده /مساعدت در آبیاری میکرو

ایجاد مزارع /کشت روی پشته های عریض و کشت مستقیم

انتخاب مشارکتی ارقام گندم آبی و دیم

اجرای آبیاری / کشت متراکم/کشت نشایی چغندر قند

مساعدت در تامین / مساعدت در تامین دستگاه نشاکار/میکرو

کارنده های دقیق کار

کشت پائیزه نخود و خرید کمباین نخود و هد برداشت و 

بذرکارهای مخصوص حبوبات و خرید ریزمغذیها

کشت نشایی ذرت/کشت ارقام زودرس و میان رس

مطالعات تناسب کشت و مدیریت طرح گیاهان دارویی- 1

ایجاد پایلوت های آموزشی گیاهان دارویی در سطح حوضه- 2

 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 3تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور و شرح عملیات مربوط در 1398بودجه سال 

موافقت نامه ذیربط درج می شود



توضیحات

 قانون 4 جدول بند هـ تبصره 3تامین اعتبار از محل ردیف 

 کل کشور و شرح عملیات مربوط در 1398بودجه سال 

 و 10موافقت نامه ذیربط درج می شود و اعتبار از محل ماده 

 صرفا ً بابت مطالعه احیای مرحله ای دریاچه ارومیه و 12

.پتانسیل های موجود پیش بینی شده است

 صرفا بابت تسویه 12 و 10اعتبارات ابالغی از محل ماده 

بدهی کشاورزان دشت رحیم خان به بانک کشاورزی پیش 

.بینی شده است


