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  عنوان پروژه:

  تعرفه هاي آب، بر بهره وري آب در بخش هاي مختلف اقتصادي  اصالح نظام قیمت گذاري وتاثیر  برآورد
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  مصرف کنندگان نتایج این تحقیق:

 

 نمونه هاي عینی موضوع در استان):تعریف دقیق مسئله (همراه با معرفی مصادیق با  - 1

تکلیفی کاالها ست و در ادبیات اداري و اقتصادي معموال به قیمت  لغت به معنی شناساندن و فهرست قیمتتعرفه در 

هایی که توسط دولت تعیین می شود اطالق می گردد . با توجه به  نقش تعیین کننده بخش دولتی در تامین و استحصال 

تعرفه هاي آب  می توانددر  اساس تجربیات حاصل از مطالعات مختلف اصالح بر و ین موجودچارچوب قوان در آب

نحوه مصرف و بهره وري آب تاثیر چشمگیري داشته باشد. شاید یکی از دالیل عدم توفیق مورد انتظار از تالش هاي 

عدم توجه کافی به رابطه تنگاتنگ گسترده اي که با اعمال  تمهیدات فنی  براي ارتقا ي بهروري آب صورت می گیرد 

  وري آن باشد .وتعرفه آب  و بهره  میانِ قیمت

ناظر بر اصالح کارآمد نظام قیمت گذاري و  سیاسی پیچیدگی صنعت آب از یک سو و حساسیت هاي اجتماعی و

د کاالها و تعرفه و نحوه اعمال آن از سوي دیگر، موانعی هستند که مانع شفاف سازي نقش اقتصادي آب در تولی

خدمات مختلف می گردند. نقش هزینه تامین وارزش واقعی آب به عنوان یک نهاده موثر درتولید  کاالهاي مختلف 

نیازمند بررسی و تعمق بیشتري است که این پژوهش تالش دارد  ضمن مشخص  آب نیز و تاثیر آن بر میزان بهره وري

 بخش هاي مختلف اقتصادي بپردازد. بهره وري آب درنمودن این نقش به  بررسی  تاثیر تغییرات آن بر 
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وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکتهاي آب منطقه اي و کارشناسان 

  و محققان اقتصاد آب



 تبیین ضرورت و نیاز اساسی براي انجام این تحقیق: - 2

تعرفه هاي آب  به شدت از یارانه ها متاثر  بوده وشفاف سازي این یارانه ها به دلیل ضمنی بودن  آن و پیچیدگی 

آب  با هدف افزایش یا  درنظام قیمت گذاري و تعرفه هايمحاسبه قیمت آببا دشواریهاي زیادي همراه است لذا تغییر 

  کاهش نقش یارانه ها در آن، نیازمند بررسی هاي گسترده در زمینه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی  آن می باشد.

یکی از مهم ترین این زمینه ها ، بهره وري آب است که هرچند از جنبه هاي فنی بسیار مورد بحث و بررسی قرار  

  ته ولی از منظر تاثیر  قیمت اب برآن نیازمند بررسی و پژوهش هاي گسترده تري می باشد. گرف

 سئواالت اساسی تحقیق: - 3

  افزایش یا کاهش تعرفه هاي آب  چه تاثیري در بهره وري آب دارد؟

 خواهد شد ):دست آوردهاي کاربردي این تحقیق براي بخش آب استان(با انجام آن چه مسائلی از بخش آب استان حل  - 4

بدون  انگیزه اقتصادي ، اعمال  تمهیدات فنی براي افزایش بهره وري آب، چندان کارساز نخواهد بود و این انگیزه با  

تبیین رابطۀ میان تغییرات قیمت آب و بهره وري آب در بخش هاي مختلف  میسر می شود . مهم ترین دست آورد 

بخش هاي مهم اقتصادي استان و بهره گیري از آن در سیاست گذاري هاي این پژوهش می تواند تبیین این رابطه  در 

  بخش آب   باشد.

 در متدولوژي  تحقیق: الزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن  - 5

 

 رئوس کلی شرح خدمات: - 6

 مقدمه (تشریح نقش قیمت آب به عنوان یک نهاده مهم در تولید کاالها و خدمات و تبیین رابطه آن با بهره 

 آب) وري

 قوانین مرتبط با بهره وري آب  باالدستی و اسناد 

  مبانی نظري 

 سوابق مطالعات وپژوهش هاي مرتبط وارائه خالصه اي ازآنها 

 تبیین شاخص هاي مختلف مرتبط با بهره وري آب 

  تعرفه هاي آب اعمال شده در بخش هاي کشاورزي ، صنعت و سایر بخش هاي اقتصادي 



  وضعیت بهره وري آب در بخش هاي مختلف اقتصادي 

 نقش نهاده آب در تولید محصوالت کشاورزي 

 نقش نهاده آب در تولید محصوالت صنعتی 

  و تغییرات ناشی از افزایش یا کاهش تعرفه ها در  آب يها تعرفه و يگذار متیق نظام اصالحبرآورد تاثیر

 بهره وري آب کشاورزي

  و تغییرات ناشی از افزایش یا کاهش تعرفه ها در  آب يها تعرفه و يگذار متیق نظام اصالحبرآورد تاثیر

 بهره وري آب صنعتی

 جمعبندي، نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد ات 

 هاي مورد نیاز در تیم پژوهشی: تخصص حداقل - 7

 کارشناسان اقتصاد آب، کارشناسان بهره وري، کارشناسان منابع آب

 توضیحات در صورت نیاز: - 8

خصوص مکانیزم و نحوه تفکیک برآورد بهره وري آب از منابع سطحی و زیر زمینی  به استحضار می رساند که در 

در عناوین شرح خدمات پیش بینی شده در ردیف هاي یک  الی شش ضرورتی براي تفکیک به لحاظ منابع مورد 

  ا این تفکیک الزامی ایست.استفاده وجود ندارد ولی در دیگر ردیف ها با توجه به تفاوت  نوع تعرفه ه

البته در آبهاي زیر زمینی تعرفه هاي آب به گونه اي که در آب هاي سطحی مطرح است موضوعیت نداشته و براساس 

قانون توزیع عادالنه آب ، دولت  عوارضی را براي کنترل نحوه استفاده از منابع آب زیر زمین وضع  33بند ب ماده 

متوقف شده است، ولی در سایر بخشها  1384تعیین و وصول این عوارض از سال می نماید که در بخش کشاورزي 

، وصول این عوارض  1395وبه ویژه در بخش صنعت که با تصویب تعرفه هاي آب صنعتی در شوراي اقتصاد در سال 

ب در دو در تناسب با تعرفه هاي آب سطحی تعیین می شود رابطه میان تغییر در میزان این عوارض و بهره وري آ

 بخش شرب و صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

  تائید دبیر کمیته تحقیقات


