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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

جهان  نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در. ها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
  .تخصصي واگذار شده است -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور براي نيل بـه ايـن   اي برخوردار بوده و از اين رو طرح  از اهميت ويژهو آبفا 

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –ي ماقدام به تشكيل مجامع علو آبفا آب  صنعت هاي اصلي رستههدف، با مشخص كردن 
  . كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند نمودهتخصصي 

  :گردد موارد زير تهيه و تدوين ميآب با در نظر داشتن  صنعتاستانداردهاي 
 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  ها و تجارب كارشناسان و صاحب استفاده از تخصص –

 المللي  استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين –

احـي و  ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طر   هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره –
 ساخت 

 ها  برداري و ارزشيابي طرح ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره –

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره –
 كننده استاندارد  سسات معتبر تهيهوو ساير مسازمان ملي استاندارد توجه به اصول و موازين مورد عمل  –

فني صنعت آب كشور به منظور تسـهيل در امـر اسـتفاده از اسـتانداردها، تـدوين و يـا        طرح تهيه ضوابط و معيارهاي
ـ  ه ترجمه نشريات و كتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل ب

 .ين هدف تهيه شده استا

و آبفا آب  صنعت هايباط با تهيه استانداردبه نوعي در ارتآگاهي از نظرات كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها 
 .موجب امتنان خواهد بود ،باشد مي

در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه       1394تهيه شده است و در سال  1392شايان ذكر است نشريه مذكور در سال 
  .ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است
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  1  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

 و آبيـاري  هـاي  شـبكه  سـدها،  سـاخت  در عظيمـي  هاي گذاري سرمايه ،كشور آب بخش به دولت ورود با چهل دهه از
 نياز مورد غذايي محصوالتتامين  كشور، رشد روبه جمعيت نياز مورد آبتامين  منظور به آب انتقالتاسيسات  و زهكشي

 .اسـت  شـده  انجـام  اقتصـادي  توسـعه  و رشـد  به بخشيدن شتاب و آبي محصوالت زيركشت سطح افزايش طريق از ها آن
 بازسازي، ،برداري بهره نگهداري، آب، منابع از نظارت و حفاظت يها تامين هزينه منظور به آب يها تعرفه دريافت و تعيين

 متـولي  عنـوان  بـه  نيرو وزارت قانوني وظايف ازها به استناد قانون توزيع عادالنه آب  طرح اين ديون بازپرداخت و نوسازي
اي اسـت كـه    اي اجزاي به هم پيوسـته گذاري بر منابع آب و خدمات مرتبط به آن دار نظام جامع نرخ .باشد مي آب بخش

  . گذاري بر منابع آب است تعيين تعرفه يكي از اجزاي نظام جامع نرخ
 و سـازي  بهينـه  ،تقاضـا  مـديريت  بـراي  مالي ابزارهاي تقويت اول درجه در آب گذاري نرخ جامع نظام استقرار از هدف
 و وظـايف  انجـام  بـراي  بهتـر  ماليتامين و  اي قهمنط آب يها شركت داخلي منابع تقويت آن از پس و آب مصارف كنترل
 توانـايي  ويـژه  بـه  ديگـر  يهـا  هدف آن كنار در اما .باشد مي اي منطقه و ملي سطح در آب منابع مديريت يها هدف تحقق

 تعـديالت ، تعرفـه  تعيـين  مطلوب شرايط ترسيم در رو اين از .گيرد مي قرار جهتو مورد نيز درآمد عادالنه توزيع و پرداخت
 ارانـه ي بـا  همـراه تعرفه  نظام طراحي ،درآمد توزيع و كارايي معيارهاي به كامل توجه ازطريق فعلي، شرايط به نسبت الزم

  .است الزاميدار  االمكان هدف شفاف و حتي
 يهـا  هدف بيانگر كه مختلف معيارهاي با بتواند تلفمخ يها سياست اثربخشي و كارايي كه جايگاهي به رسيدن براي
   .نمايد مي ناپذير اجتناب آب، مديريت يها زيرساخت اصالح يا ايجاد گيرد، قرار ارزيابي و سنجش مورد ست،ا مختلف
ـ  مختلفـي  مصـارف  كـه  است اي نهاده اقتصادي، كاالي يك عنوان به آب  مصـرف  رقابـت  .اسـت  تصـور  قابـل  آنراي ب

 كنـار  در ديگـر  طرف از آب منابع يفيوك كمي محدوديت و طرف يك ازتر  بيش تخصيص دريافتراي ب مختلف كنندگان
 راهبـرد  يـك  عنـوان  بـه  را آن بـه  منضم خدمات و آب گذاري تعرفه موضوع آب توزيع و انتقال ،تامين مختلف يها هزينه

 موضـوع  است كرده دخالت آب بخشگذاري  سرمايه و مديريت زمينه در دولت كه زماني از .است ساخته مطرح مديريتي
 رو آب يهـا  تعرفـه  اعمال و تعيين نظام زمان، گذشت با .است شده مطرح مختلف اشكال به نيزآب  تعرفه اعمال و تعيين

 و فـراز  زمـاني  طرايشـ  بـا  مواجـه  در مختلـف  زماني هاي دوره در روند اين سير .است شده هدفمندتر و گذاشته تكامل به
 تعيـين  در نارسـايي  وجودعلت  به موارد بعضي در نيز آب يها تعرفه انواع اعمال .است داشته متفاوتي و مختلف فرودهاي

 تنـوع  شصـت  دهـه  از بعـد  خصوصـا  اخيـر  هـاي  دهـه  در .است شده مشكالتي دستخوش تعرفه، محاسبه ضوابط و مباني
 و تعيـين  معيارهـاي  و ضوابط تبيين اهميت ،آب منابعتنوع كاربري  و شدهتر  بيش آن به منضم خدمات و آب يها تعرفه
  .است كردهتر  بيش راها  تعرفه ابالغ

هـاي مختلـف از طـرف     از يك طرف و انواع مصارف رقيب با تعرفـه  ها آنوجود انواع منابع تامين آب و خدمات منضم به 
هـاي آب در يـك مجموعـه گـردآوري و      هاي مرتبط با تعرفه ها و دستورالعمل نامه كند قوانين، مقررات، آيين ديگر ايجاب مي
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هـا   ها و نواقص نظام تعيين و اعمال تعرفـه  ها، كاستي عالوه بر آن ضرورت دارد نارسايي. ين شودتبي ها آنروند تغيير و تحول 
در راهنماي حاضر اقدامات مرتبط با پيشنهاد، بررسـي، ابـالغ،   . بررسي و پيشنهادهاي الزم براي بهبود و ارتقاي آن ارائه شود

هـاي آب   و مصارف آن كه در حال حاضـر در سـطح ملـي و شـركت    هاي مرتبط با منابع آب  اجرا و ارزيابي نتايج كليه تعرفه
  .گيرد مستندات قانوني زمان تهيه اين راهنما، مورد بررسي قرار مي براساسشود  اي تعيين و اعمال مي منطقه

   هدف -

هاي انجـام محاسـبات و اقـدامات    فرآينـد اي جامع از مباني قـانوني،   تدوين مجموعه ،هدف از تهيه اين راهنما
. باشـد  اي در قالب يك گـزارش مـي   هاي آب منطقه هاي مورد نياز شركت د نياز به منظور محاسبه انواع تعرفهمور

بخش ديگـري از مطالـب مـنعكس در     ،ها و اجرايي تدوين و اجراي انواع تعرفه يها و ابهامات قانون بررسي كاستي
  .گردد اين راهنما محسوب مي

  دامنه كاربرد -

گـذار در تاسيسـات تـامين و     هـاي سـرمايه   اي، شـركت  هاي آب منطقه برداري در شركت اين راهنما قابل بهره
هاي آب و فاضالب شـهري و روسـتايي،    اي اعم از كشاورزان، شركت هاي آب منطقه انتقال آب، مشتركين شركت

  .باشد صنايع و خدمات مي
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  5  كليات - اول فصل

 

  كليات -فصل اول 

  كليات -1- 1

 و عرضـه  مـديريت يكي از ابـزار   آن به منضم خدمات و آب يها تعرفه آب، منابعگذاري بر  جامع نرخ يتمدير نظام در
هـا،   وجود برنامه منظم براي مديريت منـابع آب، تعيـين انـواع تعرفـه     .است بخشي و ملي يها هدف مسير در آب تقاضاي

ريـزي شـده و بـازبيني روش     بـه اهـداف برنامـه    هاي مصوب و تهيه عملكرد به منظور تعيين ميزان دستيابي اجراي تعرفه
به منظور دستيابي به اهـداف نظـام جـامع    . باشد ناپذير مديريت جامع منابع آب مي مديريتي اتخاذ شده از اجزاي اجتناب

  .باشد هايي به شرح زير الزم مي آن، زيرساخت  گذاري بر منابع آب و خدمات منضم به نرخ

 نرخ اعمال و نظارت ،يريز برنامه پيوسته هم هب نظام -1-1-1

 و تعريـف  صـورتي  بـه  آب گـذاري  نـرخ  نظام پشتيباني و دهي شكل عناصر و عوامل بايد آب منابع مديريت ساختار در
 عـين  در و باشـد  داشـته  وجود موثر پارامترهاي و عوامل درباره صحيحگيري  تصميم وسازي  تصميم امكان كه شود تعبيه
 .شود مبذول كافي توجه الزم هاي زمينه پيش وها  هتعرف اعمال مشكالت و مسايل به حال

 عملكـرد  سـنجش  و ريزي بودجه فرآيند از مستقل( زمينه اين در اي ويژه سازوكارهاي است الزم ضرورت اينبراساس 

  .شود انجام الزم قانوني اصالحات نياز، صورت در و شوددهي  سامان و طراحي )مالي

 مديريت مالي -1-1-2

 ثبـت  و مـالي  گـردش  و فهتعر اخذ اعمال، يها روش معيارها، و ضوابط مجموعه آب، تعرفه موضوع به جامع نگرش در
 مطلـوب  تحـوالت  نيازمنـد  گـذاري،  نرخ منسجم و منطقي نظام گيري شكل بنابراين .باشند مي مرتبط يكديگر به اطالعات
 ديگر، طرف از و شود فراهم آب تعرفه اعمال نظام يعنيها  بخش ساير كارآمدي موجبات تا معيارهاست و ضوابط مجموعه
 بايـد  بـودن  معتبـر  و موقـع  بـه  بـودن،  مربوط نظر ازاي  منطقه آب يها شركت مالي امنظ در مندرج الزم اطالعات ويژگي
  :ر استزي صورت به زمينه اين در مطلوبانداز  چشم به دستيابي براي محورها اهم .نمايد احراز را الزم يها قابليت

 ده آبتمام ش قيمت محاسبه -1-1-2-1

باشد كه بايد براساس نظام حسابداري و مالي بـه تفكيـك    ها، قيمت تمام شده مي يكي از مباني اصلي تعيين تعرفه
بنـابراين ايجـاد مبنـاي    . روابط حقوقي و اداري مورد استفاده قرار گيرد فرآيندهر يك از تاسيسات ارائه و نتايج آن در 

الزم به ذكر است محاسبه . باشد ضروري مي ها آنبخش  و نتيجه استمرارليت هاي الزم به لحاظ قاب ريزي نهادي و برنامه
هـاي آب   هزينه تمام شده آب در تاسيسات تـامين و انتقـال آب بـراي كوتـاه مـدت و بلندمـدت در برخـي از شـركت        

نه تمام شده اي تشكيل گرديده است تا با هماهنگي الزم موضوع محاسبه هزي  اي انجام شده است و اخيرا كميته منطقه
اقدامات انجام شده و در دست پيگيري اين كميته از طريـق  . اي را به نتيجه برساند هاي آب منطقه آب در كليه شركت

  . ريزي شركت مديريت منابع آب قابل دريافت است كميسيون تعرفه مستقر در دفتر برنامه
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 ها تعيين تعرفه يها هدف به دستيابي -1-1-2-2

، اشـتراك  حـق  بهـا،  آب عنوان تحتبرداري  بهره و نظارت قبال در اي منطقه آب ياه شركت كه وجوهي حاضر حال در
 مـل كا اجرايبه منظور  كه است اقداماتي بابت نمايند، مي دريافت النظاره حق وهاي كارشناسي  هاي جبراني، هزينه هزينه
تـامين   لحـاظ  بـه يزان اثربخشـي آن  الزم است م .باشند مي دار عهده آب منابع مديريت وظايف راستاي در مربوطه قوانين
  .قرار گيرد بررسيطور دقيق مورد  در قالب بررسي جداگانه به نيز مقاصد وها  هدف

  مصارف و منابع حسابداري -1-1-2-3

 ايجـاد  .باشـد  مصـارف  و منـابع  حسـابداري  در منـدرج  مصارف و منابع بيالن با مطابقبايد  گذاري نرخ قابل آب حجم
 تحقق و تطبيق در موفقيت درجه تشخيص در تواند مي مصرف مختلف طبقات در زمينه، ينا درهنگام  به و الزم اطالعات
  .نمايد فراهم را توجهي شايان كمك درآمدها

  ها شركت فيمابين مالي روابط تنظيم -1-1-2-4

ها  تعرفه قطعي ابالغ و تعيين بر عالوه است الزم نيرو، وزارت پوشش تحت يها شركت مالي مشكالت فصل و حل براي
 و نگهداري نحوه برمشكالت  ناي تا شود انجامسازي  نحوي تصميم به اضافي، انساني نيروي ومالي  منابع تجهيز بهه توج و

  .نداشته باشد منفيتاثير  دارند، قرار استهالك و آسيب معرض در شدت به كه جديديتاسيسات  از برداري بهره

 ها يارانهسازي  شفاف و منابع تامين -1-1-2-5

 از جلـوگيري بمنظور  اعتبارتامين  نحوهبيني  پيش وها  يارانه مديريت، ابالغي آب يها تعرفه و شده تمام قيمت تفاوت
ايـن  عاجل بـه   رسيدگي براي الزم هاي ظرفيتبايد  كهباشد  مي اهميت حايز ملي يها سرمايه وها  دارايي به جدي آسيب

براسـاس اطالعـات    ولـي  ،هارم ديده شده اسـت قانون برنامه چ 39ماده  »ج«ظرفيت مناسبي در بند  .موضوع فراهم شود
و  انـد  شـده  39مـاده   »ج«بنـد   التفـاوت  مابهي آب و فاضالب در مقاطعي موفق به دريافت ها شركتموجود تنها برخي از 

   .اند شدهاي از اين محل موفق به دريافت اعتبارالزم از دولت ن ي آب منطقهها شركت
بودجه اعتبارات دريافتي از محل اعتبارت منعكس در بودجه سـنواتي بـه    قانون برنامه و 33و  32به استناد مواد 

اي موظـف بـه بازپرداخـت     ي آب منطقهها شركتمنظور احداث تاسيسات تامين و انتقال آب وام محسوب ميگردد و 
فقـدان تـوان مـالي    . باشـند  مـي اصل و سود آن از محل درآمـدهاي حاصـل از فـروش آب و خـدمات منضـم بـه آن       

موجـود آب در  هـاي   تعرفـه  براسـاس در مـواد فـوق    اي در بازپرداخت تعهدات مـالي مـنعكس   ي آب منطقهاه شركت
 .باشد مصارف مختلف يكي ديگر از موارد مورد توجه در اين راهنما مي
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  تقاضا مديريت -1-1-2-6
نعتي و با افزايش تقاضا براي آب بر اثر عواملي همچون رشد جمعيت، رشد شهرنشيني، تحوالت كشـاورزي و توسـعه صـ   

شناسايي و توسـعه منـابع جديـد، انتقـال و     (هاي عرضه آب، رفع نيازهاي تقاضاي آب از طريق مديريت عرضه  افزايش هزينه
رو به افزايش در بلند تقاضاي  يي بهگو پاسخبه منظور  تر ضه آب بيشعبارت ديگر، عر به .شود با مشكل مواجه مي) تصفيه آب
سياسـت  . شـود  هاي فعـال نسـبت بـه تقاضـا و كـارايي اقتصـادي آب مطـرح مـي         ياستبلكه اتحاذ س. باشد نمي مدت ميسر

ي اقتصادي براي تامين اهداف مرتبط بـا  ها انگيزهاز اصول و  هاي الزم براي استفاده مالي از جمله سياستتامين گذاري و  نرخ
موجبات كارايي اقتصـادي و  ه ب است كگذاري، ارزش اقتصادي آ يكي از معيارهاي نرخ صورت در اين. باشد ت تقاضا ميمديري

تر اسـتفاده از منـابع آب بـا     هاي طرف تقاضا به منظور مديريت مطلوب اتخاذ سياست. نمايد تقاضاي آب را فراهم مي مديريت
گـذاري بـر منـابع آب     سازي نظام جامع نـرخ  پياده. ها همراه خواهد بود تحويل حجمي آب به عنوان محور اصلي اين سياست

آميز خواهد بود كه ضمن تحويل حجمي آب به مشتركين براي انواع مشتركين عمده مصرف كننده  شرايطي موفقيت تنها در
  .گذاري بلوكي و ترجيحي قابل اعمال باشد آب الگوي مصرف مناسب تهيه و تدوين شود تا براساس آن نرخ

 تخصيص بهينه آب بين بخشي -1-1-2-7

 ديگـر  عبـارت  بـه  يـا  افـزوده  ارزش بـاالترين  كه شود مصرف ييها كاربري در كه است بهينه صورتي در آب تخصيص
 ارزش كه آن شرط به دارد، سزايي هب نقشگذاري  نرخ در آب تخصيص نظام ضوابط و مباني .نمايد ايجاد را بازدهي باالترين
 بـه  را آب بايـد  شـده بينـي   پـيش  سـازوكارهاي  مجموعـه  حالـت  اين در .باشد گيري تصميم اصلي مباني از آب اقتصادي
  .نمايد تهداي مصرف كاراترين

بهينه از منـابع آب   برداري بهرهاز ضروريات  آبي زراعتدر  كشت الگويروش آبياري سنتي و همچنين بازبيني  اصالح
 الگـوي  تغييـر  بهتـر،  عبـارت  به .شود مي كشت الگوياصالح  باعث ،نآ اقتصادي ارزش با متناسبگذاري آب  قيمت .است
  .شود مي هدايتتر  بيش اقتصادي ارزش و تر كم آبي نياز با محصوالت به بر آب محصوالت از تكش

  مشتركين امور سامانه تشكيل -1-1-2-8
گـذاري جـامع منـابع آب از جملـه      تشكيل سامانه امور مشتركين به منظور تسهيل اقدامات مورد نياز بـا هـدف نـرخ   

هـاي تخصـيص، ميـزان تـامين      درخواسـت  هاي الزم درخصـوص انـواع   گيري ساماندهي به قراردادهاي مشتركين، گزارش
  .هاي مشتركين موثر و مفيد خواهد بود يي به درخواستگو پاسختقاضاهاي مختلف، مكانيزه كردن روند بررسي و 

  حقوقي يها زيرساخت -1-1-2-9
 وهـا   تعرفـه  تعيـين  فعلـي  نظـام  در موجود حقوقي يها نارسي و كمبودها به توجه بدونگذاري  نرخ جامع نظام تبيين
 بـا  آن پيوستههم  به مديريت و آب منابع برگذاري  نرخ فرآيند شدنتر  پيچيده وتر  متنوع باموجود  قوانينازبيني ضرورت ب
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 يـا  و ها زمينه ايجاد مستلزم آن به منضم خدمات و آب برگذاري  نرخ جامع نظام اعمال .بود خواهد همراه ييها محدوديت
 .قرارگيرد توجه مورد بايد شبخ نرايد كهباشد  مي موجود حقوقي ابهامات رفع

  فني و اطالعاتي يها زيرساخت -1-1-2-10
آوري  جمـع  بـا  بتـوان  كـه  اطالعـاتي  سـامانه  يـك  ايجاد بدون جامع نظام با مرتبط اقدامات مجموعه نمودن هماهنگ

 پـذير  امكـان آن در راستاي تحقق اهـداف نظـام جـامع تعرفـه      اطالعات يكسان و مرتبط با موضوع تعرفه آب و نظارت بر
آوري اطالعات الزم، ايجاد شـرايط الزم   گذاري آب، جمع به منظور ايجاد بستر مناسب در اجراي نظام جامع نرخ. باشد ينم

  . رسد نظر مي كارگيري از يك سامانه اطالعاتي ضروري به به منظور شناسايي نقاط ضعف كار، تشكيل و به

  كار سازمان -1-1-2-11
 منـابع  مديريت شركت در موجود تخصصي يها كميته از متشكلها  هتعرف ابالغ و تعيين كار سازمان موجود طرايش در

 آب يها تعرفه تخصصي يها كميته. استاي  منطقه آب يها شركت از يك هر در موجود تعرفه تخصصي يها كميته و آب
 آب منـابع ريـزي   برنامـه  دفتر در موجود تخصصي كميته دو عنوان به زيرزميني آب يها تعرفه تخصصي كميته و سطحي
 يرايـ اج بـازوان  عنـوان  به نيزاي  منطقه يها كميته .استشده  سابق تعرفه كميسيون جايگزين آب منابع مديريت شركت

 شركت در موجود تخصصيهاي  كميته نياز مورد اطالعاتآوري  جمع .هستنداي  منطقه آب يها شركت در كميته دو اين
 ابالغـي  يهـا  نامهبخشـ  وهـا   نامـه  آيـين  تفسير و تخصصي ياه كميته در شده اتخاذ تصميماتراي اج آب، منابع مديريت
 قـوانين،  در موجـود  جـاري  مشكالت و ابهامات انعكاس ،اي منطقه آب يها شركت مشتركين امورراي ب نيرو وزارت توسط
 ابالغيـه نويس  پيش تهيه .استاي  منطقه آب يها شركت در مستقراي  منطقه يها كميته وظايف از ها ابالغيه وها  نامه آيين
ي آب و فاضالب شـهري و  ها شركت به آب فروش تعرفه كشاورزي،اشتراك  حق تعرفه( نيرو وزارت ستاد از كه ييها تعرفه

 دراي  منطقـه  آب يهـا  شـركت  ابهامـات  رفـع شود،  مي ابالغ )جبراني يها هزينه و كارشناسي يها هزينه تعرفه ،روستايي
 تخصصـي  يها كميته وظايف ازها  تعرفه با ارتباط در ملي سطح در ناسبم رويكردهاي اتخاذبه  كمك وها  تعرفه خصوص
 اعضـاي  تركيـب  و وظايف شرح شامل كه تخصصي يها كميته دستورالعمل .باشد مي آب منابع مديريت شركت در مستقر

  .شده است ارائهراهنما  اين پيوست درباشد،  مي ... و آن

 گذاري نرخ جامع نظام ايجاد - 1-1-3

 مـديريت  شركت در آن، با مرتبط خدمات و آب برگذاري  نرخ جامع نظام اعمال جهت الزم يها ختزيرسا ايجاد براي
 كميتـه  شـامل  كميتـه  دو( آب تعرفه تخصصي يها كميته دهي سامان براي 26/12/87 تاريخ در دستورالعملي آب، منابع
 جامع نظام چارچوب در نيز الزم وكارساز و است شده بيني پيش) سطحي هاي آب تعرفه كميته و زيرزميني هاي آب تعرفه
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 جـامع  نظـام  يـك راي اجـ راي ب دستورالعمل اين در منعكس ساختار .1استارائه شده  دستورالعمل اين در آب گذاري نرخ
 مـورد راهنمـا   ايـن  دردسـتورالعمل   ايـن  ايرادات و ابهامات .نيست اشكال بدون آن به مرتبط خدمات و آب برگذاري  نرخ

  .است گرفته ارقر بررسي و توجه

 ها تعرفه انواع -1-1-3-1

اي براي منـابع آب سـطحي شـامل آب بهـا      هاي آب منطقه هاي موجود در سطح شركت در شرايط موجود انواع تعرفه
النظـاره برداشـت از منـابع آب زيرزمينـي و      اشتراك و براي منابع آب زيرزمينـي شـامل حـق    ، حق)براي مصارف مختلف(

هـا بـه    برخي از ايـن تعرفـه  . باشد هاي جبراني مي هاي كارشناسي و هزينه ، هزينه)فبراي كليه مصار(سطحي مهار نشده 
ها و به استناد قوانين  سازي محاسبه تعرفه در راستاي همسان. شوند هاي مصوب تعيين و اخذ مي نامه استناد قوانين و آيين

هايي وجود دارد كـه در ايـن راهنمـا ضـمن      نامه هها دستورالعمل و يا شيو هاي موجود براي برخي از انواع تعرفه نامه و آيين
  .نيز پرداخته شده است ها آنهاي  ها و نارسايي معرفي، به كاستي

 ها تعيين و ابالغ تعرفه -1-1-3-2

 تعيـين  كـار  گـردش  فرآيند اين در .استراهنما  اين موضوع آن به منضم خدمات و آبها  تعرفه ابالغ و تعيين فرآيند
 و تحليـل  مـورد  نيـرو  وزارت سـتادي  حـوزه  و آب منابع مديريت شركت ،اي منطقه آب يها شركت سطح سه درها  تعرفه

 فرآينـد ها نيز با پيشنهاد وزارت نيرو بايد به تصـويب مراجـع ديگـري برسـد كـه       برخي از تعرفه .است گرفته قرار بررسي
اقدامات مربوط به هماهنگي،  كليه. بررسي و تصويب آن در واحدهاي خارج از وزارت نيرو موضوع بحث اين راهنما نيست

هاي آب سطحي و  ها بر عهده دو كميته تخصصي تعرفه تا تصويب و ابالغ تعرفه ها آنها و پيگيري  تعيين و پيشنهاد تعرفه
جزييات مر بوط . هاي آب زيرزميني قرار دارد و كميسيون تعرفه سابق در ساختار فعلي وجود ندارد كميته تخصصي تعرفه

هاي بعدي مـورد   م كار و مشكالت و راهكارهاي موجود موضوع راهنماي حاضر است كه به تفصيل در فصلانجا فرآيندبه 
 .بررسي قرار گرفته است

  تعرفه اعمال -1-1-3-3
تعيين و ابالغ  فرآينددر اين راهنما . است شده تشكيل عملكرد ارزيابي و نظارتها و  تعرفه دريافتشامل  اقدامات اين
بررسي مشكالت مربوط به دريافت تعرفـه و نظـارت و ارزيـابي عملكـرد از     . آن مورد نظر است ها و مسايل مربوط به تعرفه

  .باشد محدوده اين كار خارج است و در قالب طرح جداگانه قابل بررسي و تحليل مي

                                                      
قبلـي  ) هـاي كارشناسـي   هاي جبراني و هزينه هاي آب بهاي كشاورزي، حق اشتراك، فروش آب به آبفا، هزينه كميته(اين دو كميته جايگزين چهار كميته  -1

  .يز در ساختار جديد وجود نداردگرديد و كميسيون تعرفه ن
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 تعرفـه  اعمـال  و تعيـين  مستقيم اهداف .است متفاوتي اهدافراي دا آب تعرفه تعيين وگذاري  قيمت نظام كليطور  به
ـ  نيـز  ديگـري  اهـداف  ولي، است شده بيان قانون متن درعموما   و مـادر  قـوانين  ازبرگرفتـه   كـه  دارد وجـود  تعرفـه راي ب
  :از عبارتند آن با مرتبط خدمات و آبها  تعرفه اعمال و تعيين اهداف ينتر مهم .است بخشي يا و ملي كالن يها سياست

به استناد قانون توزيع عادالنه . برداري و نوسازي تاسيسات رههاي مورد نياز به منظور نگهداري، به تامين هزينه -1
آب تعيين آب بها شامل آب بهاي مصارف مختلف و تعرفه برداشت آب از منابع آب زيرزميني و سطحي مهـار  

  .باشد بر اين محور استوار مي) النظاره حق(نشده 
براين اساس قانون مجوزهاي الزم را . شدبا مديريت مصرف آن به عنوان يك نهاده مهم و غيرقابل جايگزين مي -2

كه مصارف مازاد بر الگو دارند و همچنين معافيـت در   به منظور دريافت تعرفه باالتر ازحد معمول ازمشتركيني
 .نمايند، ارائه كرده است اقدام به توليد مي تر كمپرداخت براي برخي از مشتركين كه با برداشت 

 كامـل  شـده  تمام قيمت دريافت .باشد ها مي نبه هاي تصويب و ابالغ تعرفهج از يكيتوجه به توانايي پرداخت  -3
 جملـه  ازتـر   پايين پرداخت توان با مشتركين به يارانه ارائه و باالتر پرداخت توانراي دا مشتركين از اقتصادي
 .گيرد ميقرار توجه موردها  تعرفه تدوين و تهيه در حاضر حال در كه است ييها سياست

 بـا  كـه  اسـت هـا   تعرفـه  دريافت اهداف از ديگر يكي آب انتقال وتاسيسات تامين  جايگزيني يها هتامين هزين -4
 .باشد مي دسترس از دور كشورها اغلب درها  دولت توسط حمايتي يها سياست اتخاذ به توجه

 دريافـت  منظـور  بـه  الزم طرايشـ  كـه  اسـت پـذير   امكان صورتي درزيرزميني  و سطحي آب منابع از حفاظت -5
 بهـا  آب قالـب  دركننـد   مي آلوده نيز را زيست محيط كه مشتركيني از آب منابع از كيفي حفاظت يها ينههز

 .است آب تعرفه اعمال و تعيين اهداف از آب تعرفه طريق ازها  هزينه اين از بخشيتامين  .باشد فراهم

اي نيـز بـراي    ي و منطقـه هاي كالن، بخش ها در جهت سياست وري آب و حمايت از برخي فعاليت افزايش بهره -6
  .تعيين و اعمال تعرفه آب مد نظر است

 آب يهـا  شـركت  توسط مشتركين از مرتبط خدمات و آب تعرفه دريافت و تعيين ضرورت فوق، محورهاي به توجه با
 تعرفـه  همچنـين  وهـا   تعرفـه  انـواع ابالغ  و تعيين يها روش تبيين منظور به حاضرراهنماي  .شود مي مشخص اي، منطقه
 نيـرو  وزارت مجموعـه  در توافـق  مورد يها سياست وها  براساس روش اي منطقه آب يها شركت توسط شده ارائه خدمات

 منظـور  به الزم اطالعات نيز و كار گردش نحوه ،ها تعرفه از يك هر قانوني مبانيبررسي  اينراي اج با .شود مي ارائه و تهيه
 .گرفـت  قرارخواهـد  بررسـي  مـورد معرفـي و   ها، آنراي اج و ابالغ تعيين،ل مسوو دستگاه همراه بهها  تعرفه تدوين و تهيه
 انـواع  تفكيـك  بـه  آن بـا  مرتبط خدمات و آب تعرفه اعمال و تعيين فعلي روش در موجود مشكالت و موانعكه  اين ضمن
 مـالي  وضـعيت  بـر  آنتـاثير   و ارائـه  موجود مشكالت و موانع كاهش هدف با اصالحي پيشنهادات .شد خواهد ارائه تعرفه

  .گرفت خواهد قرار تحليل و بررسي مورد امكان حد در و موجود اطالعات به توجه با اي منطقه آب يها شركت
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  كار دامنه و هدف -2- 1

هـاي   اشـتراك، هزينـه   هـاي حـق   هاي تعيين و ابـالغ تعرفـه   هدف از اجراي اين راهنما، تدوين ضوابط، معيارها و روش
نحوي كه در برگيرنده  باشد، به مي) النظاره حق(ب بها وتعرفه برداشت از منابع زيرزميني هاي جبراني، آ كارشناسي، هزينه
  :محورهاي زيرباشد

 مختلف يها تعرفه با مرتبط هاي بخشنامه وها  دستورالعمل ،ها نامه شيوه ها، نامه آيين مقررات، قوانين،گردآوري  -1
 آشنايي و بررسي بهمندان  عالقه ساير و محققين ن،مديرا كارشناسان، استفاده منظور به مجموعه يك قالب در
 .)فصل دوم( استراهنما  ديگر اهداف ازها  تعرفه انواع با

 و تعيين يها روش در منعكس اجتماعي مالحظات به توجه و اقتصادي نظرياتها براساس  تعرفه نظري مباني -2
 .)فصل سوم(ه است شد معرفيها  تعرفه انواع دريافت

 اهـداف تـامين   در موفقيت ميزان در آن مقايسه و كشورها ساير در بها آب تعيين يها روش از اي خالصه ارائه -3
 .)فصل سوم( استراهنما  اين ديگر هدف موجود مداركبراساس  بها آب دريافت و تعيين

هـاي   النظـاره، هزينـه   اي شـامل آب بهـا، حـق    هاي آب منطقـه  هاي موجود در سطح شركت معرفي انواع تعرفه -4
 ).فصل چهارم( ها آنبررسي، پيشنهاد و تصويب  فرآينداشتراك و تبيين  هاي كارشناسي و حق هزينه جبراني،

اشتراك براي مصارف مختلف، هزينه كارشناسـي و هزينـه جبرانـي داراي رويـه مشخصـي       هاي آب بها، حق تعرفه - 5
. انـد  ي موجود تهيه و ارائه شدهها ها و بخشنامه نامه هستند كه درجلسات متعدد كارشناسي و براساس قوانين، آيين

هاي گذشته نيز پرداخته  ها در سال ها و ضوابط موجود، به سوابق اين تعرفه در اين راهنما ضمن مكتوب كردن رويه
 ).فصل چهارم(شده است 

 وجود اي منطقه آب يها شركت در استفاده مورد ضوابط وها  روش خصوص در ابهاماتي وها  كاستي ،ها نارسايي -6
ه شدبندي  طبقه و شناساييها  تعرفه انواعو تصويب  تدوين، تهيه مراحلطي  در ها نارسايي و نواقص اين .دارد

 .)فصل پنجم(است 

 مـورد  اي منطقه آب يها شركت هزينه و درآمد وضعيت بر آنتاثير  و موجود مشكالت و موانع رفع راهكارهاي -7
 .)فصل ششم(ه است گرفت قرار بررسي

هاي فعلي  هاي موجود به منظور رفع موانع و مشكالت در دستورالعمل زم در دستورالعملپيشنهاد اصالحات ال -8
 ).فصل ششم(هاي فاقد دستورالعمل  و پيشنهاد چارچوب دستورالعمل براي ساير تعرفه

ي  ، مطالعـه استاني اي منطقه آب يها شركت تشكيل قانونبراساس  جديد اي منطقه آب يها شركت تشكيل با -9
 و تهيـه  نحـوه  بـا هـا   شـركت  ايـن  مشتركين و مديران كارشناسان، آشنايي منظور به مناسبي يراهنما حاضر
 الزم فرآينـد  ترسيم و تعرفه هر تدوين و تهيهراي ب نياز مورد اطالعات تعيين .بود خواهدها  تعرفه انواع تدوين

 .استراهنما  اين ديگر اهداف از آن ابالغ و تصويب پيشنهاد، ورظمن به
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 آن انجام به مكلف نيرو وزارت قانون،براساس  كه ييها تعرفه تدوين و تهيه در رويه وحدت ايجاد بهما راهن اين -10
 .كرد خواهد توجهي قابل كمكباشد،  مي

فصـل  (هـا   ، مبـاني نظـري تعرفـه   )فصل دوم( ها آنها و شرايط موجود  در اين راهنما تالش شده است سابقه تاريخي تعرفه
هـاي موجـود در ايـن خصـوص تبيـين و ابـالغ        و مشكالت و نارسايي) فصل چهارم(ها  پيشنهاد تعرفهمحاسبه و  فرآيند، )سوم
بـرداري   در قالب گزارش مطالعـاتي جهـت بهـره   ) فصل ششم(و راهكارهاي پيشنهادي جهت رفع موانع ) فصل پنجم(ها  تعرفه

هاي  سطحي و زيرزميني، كارشناسان دستگاه هاي آب هاي تخصصي تعرفه مديران، كارشناسان مستقر در مناطق، اعضاي كميته
نحوي است كه مباني قانوني  ساختار اين راهنما به. مند به موضوع آب در كشور ارائه شود نظارتي و كارشناسان و محققين عالقه

عنـوان در  ها در ذيل آن  ها در قالب يك فصل ارائه شده است و براي هر يك از عنوان فصول مختلف، مباحث كليه تعرفه تعرفه
نحوي تهيه و ارائه شود تا استفاده كنندگان از ايـن راهنمـا بـه سـهولت      تالش شده است متن به. فصل مربوطه ارائه شده است

بتوانند به مطالب مورد نظر دسترسي پيدا كنند و يا به منابع و مراجع مورد نياز خود در موردهاي خاصـي كـه امكـان توضـيح     
  .فراوان آن در اين راهنما وجود نداشته است، دست يابندصورت تفصيلي و با جزييات  به
  



 

  2فصل 2

  ها ها و شرايط موجود آن سابقه تعرفه





  15  ها آن موجود شرايط و ها تعرفه سابقه -دوم فصل

 

  ها آنها و شرايط موجود  سابقه تعرفه -فصل دوم

  موجود مقررات -1- 2

 و مـواد عـي،  ، قـانون تثبيـت آب بهـاي زرا   1361 اسـفندماه  مصـوب  آب عادالنـه  توزيع قانون 33 ماده حاضر حال در
 مبنـاي  و مـالك  آن بـا  مـرتبط  يراياج هاي نامه آيين همراه بهبه آن در قوانين بودجه ساليانه  الحاقي تكميلي هاي تبصره
   .باشد مي عوارض يا جريمه ،بها آب عنوان به وجههرگونه  دريافت قانوني

به عبارت ديگر در برخي . شود ر نيز توجه ميالزم به توضيح است در تعيين و دريافت آب بها به قوانين بودجه سنواتي كشو
» خ«كه به استناد بند  افزايش تعرفه با ممنوعيت مواجه است و يا اين) قانون برنامه چهارم) 3(قانون اصالحيه تبصره (ها  از سال
اين بند بعدا . ده استريزد قبل از احداث سد ممنوع ش هايي كه به دريا مي قانون برنامه چهارم دريافت آب بها از آب) 3(تبصره 

. صـورت قـانون دائمـي درآمـد     بـه  1384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه  58در ماده 
  .شود بنابراين در تعيين آب بهاي مشتركين به مالحظات موجود در قوانين بودجه ساليانه كشور نيز توجه مي

هاي فروش آب و خدمات آن اشاره دارد، ولي به عنوان مبناي تعيين  ادي به تعرفهدر قوانين توسعه اقتصادي كشور مو
التفـاوت تعرفـه تعيـين شـده      قانون برنامه چهارم به دريافت مابـه  39ماده » ج«طور مثال بند  به. شود تعرفه محسوب نمي

يير قوانين توسـعه اقتصـادي دسـتخوش    اين موارد با تغ. اشاره دارد) هاي دريافتي تعرفه(و تكليف شده ) هزينه تمام شده(
 1.شود و مبين مبناي قانوني تعيين تعرفه نيست تغيير مي

بينـي   دليـل پـيش   هـا مـوثر نيسـت، امـا بـه      طور مستقيم در تعيـين تعرفـه   قانون برنامه و بودجه نيز به 33و  32مواد 
از بودجه عمومي بـه منظـور تملـك    اي از محل اعتبارات دريافتي  هاي آب منطقه هاي شركت درصد بدهي 50بخشودگي 

  . طور غير مستقيم بر هزينه تمام شده آب و تعرفه فروش آب موثر خواهد بود اي غيرانتفاعي به هاي سرمايه دارايي
 نر ايد شده ارائه تعاريف .است تعريف و تفكيك قابل زير شكل به آن به منضم خدمات و آب يها تعرفه حاضر حال در

 تعريفـي  اسـت  شـده  تـالش  .باشـد  مين آن يها نامه شيوه يا و يراياج يها نامه آيين در موجود عاريفت مشابه لزوماراهنما 
  :گيرد قرارتاكيد  و توجه مورد نيز ها آن مالي گردش برتاكيد  با كاربردي
 بـه  مقـررات  طبـق  شـده  مهـار  سـطحي  آب منابع محل از آبتامين  قبال در كه مبالغي از عبارتست :آب بها -1

 وهـا   نامهبخشـ براساس  ساليانهطور  به مشتركين ازبرداري تاسيسات  بهره و نگهداري يها ين هزينهتام منظور
 بهـاي  آب مـورد  در(اي  منطقـه  آب شـركت  مـديره هيـات   توسط تصويب از پس و تعيين موجودها  نامه آيين

 .شود مي ريافتدو يا تصويب شوراي اقتصاد  )روستايي و شهري يها آب مورد در( نيرو وزير و )كشاورزي

عبارتست از مبالغي كه در قبال تخصيص آب از محل منابع آب زيرزميني طبق مقررات از مشـترك   :النظاره حق - 2
ها مصوب، ابالغي توسط وزيـر نيـرو و    نامه ها و آيين هاي محاسبه شده براساس بخشنامه طور ساليانه برابر تعرفه به

 .شود اي دريافت مي هاي آب منطقه ر يك از شركتيا مشخص شده و يا تصويب شده در هيات مديره ه

                                                      
دسـت   و ارائه اقدامات انجام شده و نتـايج بـه   راهنماگونه مواد قانوني مرتبط با تعرفه را راسا پيگيري نمايند و توضيح آن در اين  توانند اين مندان مي عالقه -1

  .باشد نمي راهنماآمده موضوع اين 
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هاي جبراني و تعادل بخشي، حجم آب  اي كه براساس هزينه مطالعات و اجراي طرح تعرفه :هاي جبراني هزينه -3
نامه اجرايي فصل دوم قانون  آيين 12مصرفي، شرايط اقتصادي اجتماعي هر منطقه از متقاضيان مشمول ماده 

هـاي   اي در دشـت  هاي زينتـي و محصـوالت گلخانـه    يد كنندگان گياهان دارويي و گلتوزيع عادالنه آب و تول
 .شود ممنوعه و ممنوعه بحراني دريافت مي

قـانون   8هايي كه در قبال ارائه خدمات كارشناسي به متقاضـيان موضـوع مـاده     تعرفه :هاي كارشناسي هزينه -4
 .شود دريافت مي... ها، انهار،  ريم رودخانهنامه مربوط به بستر و ح آيين 9توزيع عادالنه آب و ماده 

بـردار در انجـام    عبارتست از مبالغي كه در قبـال واگـذاري اشـتراك آب بـه عنـوان مشـاركت بهـره        :اشتراك حق - 5
وجوه دريافتي پس از دريافت به . شود گذاري باتوجه به ميزان و نوع انشعاب تعيين و از متقاضي دريافت مي سرمايه

 .شود هاي تملك دارايي از خزانه دريافت و هزينه مي و در قالب رديف اعتباري طرح حساب خزانه واريز

 يرايـ اج هـاي  نامه آيين و قوانين بعضا و شده تقسيم شاخه چند به آب، اصلي مصارف انواع حسب بر مذكور يها تعرفه
 قـرار  بررسـي  مـورد  و مطـرح  هـا  آن يرايـ اجنامـه   آيـين  وها  تعرفه از يك هر موضوعه قوانين فصل اين در .دارند متفاوتي

از متن قوانين پايه مثل قانون توزيع عادالنه آب، قـوانين برنامـه توسـعه     ها تعرفهتالش شده است مباني قانوني  .1گيرد مي
هاي آن گردآوري و زير هر يك از عنـاوين تعرفـه    نامه اقتصادي، مصوبات هيات وزيران، قانون بودجه ساليانه كشور و آيين

ها به ترتيب براساس قوانين خاص مـرتبط بـا آن    در ادامه اين فصل قوانين مرتبط با هر يك از انواع تعرفه. شده استارائه 
  . معرفي گرديده است ها آننامه  و شيوه) در صورت وجود(نامه اجرايي آن  تعرفه، آيين

  مباني قانوني آب بها -2-1-1
براساس اين جـدول دريافـت آب بهـا از    . دهد را نشان مي هاي فروش آب به مشتركين مبناي قانوني تعرفه) 1- 2(جدول 

 33ماده » الف«گذاري كرده باشد به استناد بند  كه دولت در استحصال، انتقال و توزيع آن سرمايه كليه مصارف آب درصورتي
باشـد   فـت آب بهـا مـي   قانون توزيع عادالنه آب به عنوان مبناي تعيين و دريا 33ماده . باشد قانون توزيع عادالنه آب مجاز مي

نامـه اجرايـي قـانون حفاظـت و      قانون برنامه و بودجه كشـور، قـانون تثبيـت آب بهـاي زراعـي و آيـين       33و  32ليكن ماده 
بهـا بايـد بـه     باشند كـه تعيـين و دريافـت آب    بها مي برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران از قوانين مرتبط با آب بهره

  .منعكس در آن صورت گيرد استناد محورها و اصول
  
  
  
  

                                                      
  .ره در اين راهنما در پيوست ارائه شده استهاي مورد اشا نامه متن مجموعه قوانين و آيين - 1
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  مختلف مصارفدر  آبو ساير قوانين مرتبط با نرخ  قانوني مباني - 1- 2 جدول
  شرب، صنعت و خدمات  كشاورزي  1آبزي پروري  تعرفه

  آب بها

قــانون توزيــع 33بنــد الــف مــاده  -
  عادالنه آب

نامه اجرايي قـانون حفاظـت و    آيين -
  برداري از منابع آبزي بهره

قـــانون برنامـــه و  33و  32مـــاده  -
  بودجه كشور

 .قانون توزيع عادالنه آب33بند الف ماده-
 .قانون تثبيت آب بهاي زراعي -
 .قانون برنامه و بودجه كشور 33و  32ماده  -
قانون الحاق موادي به قـانون تنظـيم بخشـي از     58ماده  -

 .1384مقررات مالي دولت مصوبه 
  .كشاورزي مصرف آبسازي  نامه اجرايي بهينه آيين -

 .قانون توزيع عادالنه آب 33بند الف ماده  -
 .قانون برنامه و بودجه 33و  32ماده  -
  .قوانين بودجه سنواتي -

 .كنند مي استفاده شور لب و شور آب منابع از كه آبزياني استثناي به -1

  يراياجنامه  آيين - 2-1-2
طـور خالصـه بـه     در ادامه بـه . باشد نامه اجرايي موجود مي نطور كلي سه آيي در راستاي تعيين و اخذ تعرفه آب بها به

  .در پيوست راهنما ارائه شده است ها آننامه اشاره شده است و متن  معرفي اين سه آيين

  زراعي بهاي آب تثبيت قانون يراياجنامه  آيين -2-1-2-1
 دريافت و محاسبه نگيچگو اسالميراي شو مجلس14/6/1369 مصوبه زراعي بهاي آب تثبيت قانون يراياجنامه  آيين

 فصـل  درنامـه   آيـين  ايـن براساس  كشاورزي بهاي آب دريافت و تعيين فرآيند .است كرده مشخص را كشاورزي بهاي آب
نامه اجرايي قانون تثبيـت   نحوه محاسبه آب بهاي زراعي براساس آيين .است شده ارائهها  تعرفه تصويب و پيشنهاد فرآيند

در فصل مربوط به نواقص به اين موضـوع بـه    .دارد تناقض آب عادالنه توزيع قانون 33 ماده» الف«آب بهاي زراعي با بند 
  .تفصيل اشاره شده است

  كشاورزي آب مصرفسازي  نامه بهينه آيين -2-1-2-2
 – اقتصـادي  توسـعه  دوم برنامـه  قـانون  19 تبصـره  ط بند تكليف قالب در كشاورزي آب مصرفسازي  نامه بهينه آيين
 دوم فصل در .رسيد وزيرانهيات  تصويب به ماده چهار و بيست و فصل سه در 11/6/75 تاريخ در و تهيه كشور اجتماعي

 ايـن  درهـا   خانـه  وزارت از يـك  هـر  يتمسـوول  و آبيـاري  يهـا  شبكه در آب حجمي تحويل محوري موضوعنامه  آيين اين
 آيـن  10 مـاده » ب« بنـد  نوزيـرا هيـات   11/5/76 مـورخ  مصوبهبراساس  است ذكر به الزم .است هشد مشخص خصوص

 ايـن  در .شـد  منتفـي نمايند عمـال   مي مصرف آب الگو از باالتر كه مشتركيني از جريمه اخذ امكان و كرد تغييرنامه  آيين
 اعطاي بها، آب بخشودگي قالب در نمايند استفاده آب از مصرف الگوي از تر كم كه مشتركينيراي ب نيز ييها مشوق فصل

  .است شده گرفته نظر در شدهجويي  صرفه آب با متناسب كشت زير سطح يشافزا امكان و تسهيالت
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  آبزي منابع ازبرداري  بهره و حفاظت قانون يراياجنامه  آيين -2-1-2-3
، بهاي آب به پنجم فصل در وزيرانهيات  5/2/78 مصوب آبزي منابع ازبرداري  بهره و حفاظت قانون يراياجنامه  آيين
 آبـي  گـرم  و سـردآبي  آبزيان پرورش بهاي آبنامه  آيين اين 21 ماده استناد به .است هپرداخت آبزيان پرورش يها فعاليت

  .است شده ارائهراهنما  پيوست در كاملطور  به ماده اين متن .است دهش تعيين محصول ريالي ارزش از درصديبراساس 
 مصـارف  همچنـين  و ستاييرو و شهري شرب مصارف از بها آب دريافت و محاسبه نحوه خصوص در يراياجنامه  آيين
 بهـاي  آب همچنـين  و روسـتايي  و شـهري  شرب بهاي آب تعرفه ابالغ و تصويب تعيين، نحوه .نيست دسترس در صنعتي
 بخش يها سياست و ساليانه بودجه قوانين در منعكس ملي يها سياست و فوق جدول در منعكس قوانينبراساس  صنايع

  .است قرارگرفته بررسي موردها  تعرفه تصويب و پيشنهاد فرآيند به مربوط درفصل كشور آب

  نامه آب بها شيوه -2-1-3

  آبفا به آب فروش -2-1-3-1
 مربـوط نامه  شيوه .نيست موجود اي نامه شيوه صنعتي و روستايي و شهريشرب  مصارف بهاي آب تعيين و محاسبه در

 و نـواقص  بـه  مربـوط  فصـل  در) جز مصارف شرب شهري و روستايي به( مختلف مصارف در بها آب تعرفه انواع محاسبه به
   .شده است ارائهراهنما  اين از انتظار مورد حد درها  تعرفه ابالغ و تعيين مشكالت

  نامه آب بهاي كشاورزي شيوه -2-1-3-2
نامه  شيوه اين متن .1گيرد اي تهيه و مورد استفاده قرار مي نامه شيوه حاضر حال در كشاورزي بهاي آب تعرفه تعيين در

 شـده  تـالش  است شده ارائه پيشنهادات به مربوط فصل در كه شده بازبيني متن در .است تفسير قابل وم بهم مواردي در
  .دشو برطرف فعلينامه  شيوه در موجودبهم م و تفسير قابل موارداالمكان  نحوي حتي به

   2النظاره مباني قانوني حق - 2- 2

ه داده شده است تا در قبـال حفاظـت و نظـارت بـر     قانون توزيع عادالنه آب به وزارت نيرو اجاز 33ماده » ب«در بند 
وصـول و در زمينـه حفاظـت    ) النظـاره  حـق (هاي زيرزميني مبالغي تحت عنوان عوارض  منابع آب از مصرف كنندگان آب

قانون توزيع عادالنه آب كه محـور تعيـين عـوارض برداشـت از      33عالوه بر ماده . هاي زيرزميني هزينه نمايد ونظارت آب
  .باشد زيرزميني مي منابع آب

                                                      
  .خواني دارد نامه هم اي با اين شيوه هاي آب منطقه طور رسمي ابالغ نگرديده است ليكن روش مورد استفاده در اغلب شركت نامه مذكور به شيوه -1
برداري از منابع آبزي، مصوبه سال  جرايي قانون حفاظت و بهرهنامه ا اگرچه در قانون توزيع عادالنه آب از كلمه عوارض استفاده شده است اما در آيين - 2

  .النظاره مورد استفاده قرار گرفته است النظاره كشاورزي صراحتا كلمه حق شوراي اقتصاد و قانون معافيت حق 1371
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النظاره كشاورزي از ساير مـوارد تكميلـي در تعيـين و     شوراي اقتصاد و قانون معافيت حق 1371مصوبه سال » و«بند 
النظاره به تفكيك انواع  جدول زير استناد قانوني دريافت تعرفه حق. باشد دريافت تعرفه برداشت از منابع آب زيرزميني مي

  .دهد مصارف را نشان مي

  النظاره برداشت از منابع زيرزميني درمصارف مختلف مباني قانوني حق -2- 2دول ج
  شرب، صنعت و خدمات  كشاورزي  1آبزي پروري  تعرفه

 حق
ني

زمي
زير

ب 
ه آ

ظار
الن

  

 33بند ب ماده -
شـوراي   1371مصوبه سال  »و«بند  -

 .اقتصاد
قانون تامين منابع مالي براي  3ماده  -

كسـالي و  جبران خسارات ناشي از خش
  .يا سرمازدگي

   33بند ب ماده  -
  .شوراي اقتصاد 1371مصوبه سال  -
قــانون تــامين منــابع مــالي بــراي  3مــاده  -

جبــران خســارات ناشــي از خشكســالي و يــا 
  .سرمازدگي

  33بند ب ماده  -
 .شوراي اقتصاد 1371مصوبه سال  -
هــاي آب و  بخشـنامه معافيــت شــركت  -

النظـاره   فاضالب روستايي از پرداخت حق
  .شرب

  .كنند به استثناي آبزياني كه از منابع آب شور و لب شور استفاده مي -1
  
النظـاره   حـق . و صنعتي مشخص شده است كشاورزي مصارفالنظاره  حق اقتصاد،راي شو 1371 سال مصوبه استناد به

  .صورت زير تعيين شده است برداشت آب در مصارف كشاورزي، صنعت و خدمات به
ـ  ايـن  بـر  عـالوه  .ميشـود   تعيـين  محصـول ارزش  از درصديصورت  النظاره كشاورزي به ين مصوبه حقبراساس ا راي ب

 مصوبه نيا براساس .است دهبيني ش پيش نرخ كاهش برايض نيز دارند منطقه متوسط از باالتر عملكردي كه انيبردار بهره
 پرداخـت  از معـاف  برابـر  دو از بـيش  محصول برداشت و بخشودگي درصد 50 مشمول برابر 2 تا 5/1 از محصول برداشت

، سـرمازدگي  يـا  و خشكسـالي  از ناشـي  خسارات جبرانراي ب مالي منابعپس از تصويب قانون تامين  .باشد النظاره مي حق
برداران بخش كشاورزي از پرداخـت   النظاره از مصارف كشاورزي و دامپروري ممنوع شد و در حال حاضر بهره دريافت حق

  .آب معاف هستند النظاره حق
النظاره مصارف صنعتي نيز براساس اين مصوبه معادل دو ريال بر مترمكعب تعيين شده است و عالوه بر اين رقـم   حق

ريال براي صنايع ) 50000(ريال براي صنايع وابسته به بخش كشاورزي و پنجاه هزار ) 10000(ثابتي نيز معادل ده هزار 
هـاي بعـد بـه اسـتناد      ايـن رقـم بـراي سـال    . شـود  ف كنندگان صنعتي دريافت ميغيروابسته به بخش كشاورزي از مصر

  .هاي توسعه اقتصادي افزايش داشته است برنامه
معاف بودنـد و پـس از    ها آنالنظاره مصارف شرب روستايي قبل از پيوستن به وزارت نيرو به استناد قانون تشكيل  حق

وزير نيرو در امـور آب   3/10/86مورخ  200/61581ناد بخشنامه شماره نيز به است 1386پيوستن به وزارت نيرو در سال 
منتفي گرديده  1388اي در سال  ي آب منطقهها شركتبخشنامه فروش آب خام به  براساساين معافيت . باشند معاف مي

 ها شركتاين  ي آب خام و تصفيه شده تحويلي بهها تعرفهابالغيه  براساسي آب و فاضالب روستايي نيز ها شركتاست و 
  .باشند مي النظاره حقموظف به پرداخت 
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  كشاورزيالنظاره  نامه حق آيين - 2-2-1
سازي مصرف آب كشاورزي به كنترل برداشت مازاد بر الگو از منـابع آب زيرزمينـي نيزاشـاره شـده      نامه بهينه در آيين

رايم برداشـت بـيش از انـدازه الگـو     نامه معيارهاي برداشت از منابع آب زيرزميني و جـ  براساس فصل سوم اين آيين. است
برداران از مزايـاي مـنعكس    از الگو بهره تر كمنامه در صورت برداشت  اين آيين 18براساس ماده . مصرف تعيين شده است

  .نامه در پيوست راهنما ارائه شده است متن اين آيين. برخوردار خواهند بود 11در ماده 

  النظاره نامه حق شيوه -2-2-2
ـ  امـا  .اسـت  دهشـ  ابـالغ ها  شركت كليه به 1381 سال در كشاورزي مصارفالنظاره  حق محاسبهنامه  شيوه  سـاير راي ب
ـ  مـالي  منـابع تـامين   قـانون  3 مـاده براساس  حاضر حال در .ندارد وجودنامه  شيوه مصارف  و خشكسـالي  بـا  مبـارزه راي ب

نامـه سـابق در حـال حاضـر      شيوهباشد و  مي ممنوع كشاورزي بخش ازالنظاره  حق دريافت 1384سال مصوب سرمازدگي
منوط به ملغي شدن قانون فوق و يا بند مربـوط بـه    كشاورزيالنظاره  حق محاسبهنامه  شيوه معرفي. كاربري الزم را ندارد

 بـه  مربـوط  فصـل  در مصارف سايرراي بنامه  شيوه پيشنهاد. باشد النظاره مي هاي كشاورزي از پرداخت حق معافيت فعاليت
  .شود مي ارائهراهنما  اين انتظار مورد حد درها  تعرفه ابالغ و تعيين مشكالت و نواقص

  جبراني يها مباني قانوني هزينه -3- 2

 متقاضيان ازباشد  مي ها آن به ورودي ازتر  بيش زيرزميني آب هاي ازسفره آب برداشت كه كشور ممنوعههاي  دشت در
   .شود مي اخذ جبراني يها زينهه تعرفه عنوان تحتاي  تعرفه غيركشاورزي مصارف براي حفرچاه

 .دشـ  مي وصولشد،  مي آورده سنواتي دربودجه هرساله كه هايي تبصره برمبناي1384 تاسال جبراني يها هزينه تعرفه
 دوم فصـل  اجرايينامه  آيين )12( ماده مشمول متقاضيان از كه است شده داده اجازه نيرو وزارت به ها تبصره اين برمبناي

 نـوين  يهـا  روش از كـه اي  گلخانه محصوالت و زينتي هاي گل و دارويي گياهان توليدكنندگان و آب النهعاد توزيع قانون
 شـرطي  بـه  چاه حفر مجوزعبارتي  به .شود دريافت افت جبران يها هزينه با متناسب ييها كنند، هزينه مي استفاده آبياري

  .يردبگعهده  به را آبتامين  يها هزينه كهشود  مي داده متقاضي به
 وصـول  قـانون  بـه  ماده يك الحاق« عنوان تحت قانوني ساالنه، هاي تبصره نشد منظور دائمي به 12/4/1384 تاريخ در
 تـا  شده داده اجازه نيرو وزارت به آن براساس كه رسيد تصويب به» معين موارد در آن مصرف و دولت ازدرآمدهاي برخي

 و خـدماتي  هـا،  دامـداري  و مرغـداري  صنعتي، واحدهاي بهداشت و وشرب مصرفي آبمنظور تامين  به ممنوعه مناطق در
 يهـا  هزينـه  اخـذ  بـا  حفرچـاه  مجوز صدور به نسبت )روز شبانه در مترمكعب 25 حداكثر( اندك آبي مصارف با اي گلخانه
 از كه( قانون اين در .نمايد اقدام دشت همان در يافته تخصيص آب جبران جهت آب جايگزيني يها طرح اجراي و مطالعه

 قـانون  )3( ماده ذيل تبصره مشمول يها چاه )گيرد مي قرار اشاره مورد الحاق قانون عنوان تحتراهنما  اين در بعد به اين
  .اند شده تكليف نيزتعيين )اند شده حفر مجوز بدون آب عادالنه توزيع قانون از قبل تا كه ييها چاه( آب عادالنه توزيع
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 عنوان تحت ،نمايند مي پيدا يدائم جنبهعمال  كه بودجه درقوانين ساالنه و موقت هاي هازتبصر بخش آنكه  جايي آن از
» ب« بنـد  اسـالمي  شـوراي  مجلس 15/8/1384 تاريخ در ،شوند مي يدائم ،»دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون«

 قانون به موادي الحاق قانون )57( ماده« عنوان تحت را )جبراني يها هزينه به مربوط( 1384 سال بودجه قانون 3 تبصره
 وجـود  قـانون  دو موضـوع  يك براي حاضر حال در عبارتي به .نمود يدائم و تصويب» دولت مالي ازمقررات بخشي تنظيم
  .باشند مي تناقض داراي موارد از بعضي در و يكديگر مكمل ازموارد بعضي در داردكه

  :باشد مي ذيلشرح  به قانون دو بين يها تفاوت عمده
روز به متقاضيان در قانون الحاق و نداشتن اين محـدوديت   مترمكعب آب در شبانه 25سقف تخصيص حداكثر  –

 ).57(در ماده 

 ).57(محدوديت صدور مجوز براساس سقف تخصيص در هر دشت درقانون الحاق و نبودن اين محدوديت در ماده  –

هـاي جـايگزيني، ميـانگين     ايد كه با اجراي طرحريزي نم نحوي برنامه در قانون الحاق وزارت نيرومكلف است به –
نشود كـه ايـن محـدوديت نيـز در مـاده       تر كمحجم منابع آب زيرزميني دريك دوره پنج ساله از وضع موجود 

 .وجود ندارد) 57(

 .اند قانون توزيع عادالنه آب تعيين تكليف شده) 3(هاي ذيل تبصره  درقانون الحاق چاه –

 .باشد مي) 57(نون الحاق جامع تراز ماده هاي جبراني درقا تعريف طرح –

 .وزارت نيرو است) 57(ها درقانون الحاق، هيات وزيران و در ماده  مرجع تصويب تعرفه –

  يراياجنامه  آيين -2-3-1
 تصـويب  باو » معين موارد در آن مصرف و دولت ازدرآمدهاي برخي وصول قانون به ماده يك الحاق« قانونبا تصويب 

 بـه  مربـوط  ابالغـي نامـه   آيـين  آخـرين ، »دولـت  مـالي  ازمقـررات  بخشي تنظيم قانون به موادي قالحا قانون )57( ماده«
 اين براساس .رسيد تصويب بهقانون اساسي  138كميسيون موضوع اصل  توسط 1387 /20/3 درتاريخ جبراني يها هزينه
 وتعرفه بوده متقاضي توسط جبراني و نيجايگزي يها طرح اجراي هزينهتامين  به منوطبرداري  بهره پروانه صدورنامه  آيين

  .شد خواهد ابالغو تصويب هيات وزيران  نيرو وزيرتاييد  از پس و پيشنهادها  شركت مديرههيات  توسط مربوطه

  نامه شيوه -2-3-2
) 16(هـاي مربـوط بـه مـاده      در قالب مجموعـه دسـتورالعمل   26/12/1387هاي جبراني در تاريخ  نامه هزينه آخرين شيوه

و » الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين«اجرايي مربوط به دو قانون  نامه آيين
ايـن  . اي ابـالغ شـد   هـاي آب منطقـه   به شركت» قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) 57(ماده «

هـاي آب زيرزمينـي در    گذاري يك مترمكعـب آب قابـل تغذيـه بـه سـفره      يهنامه برمبناي محاسبه هزينه تمام شده سرما شيوه
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هاي جايگزيني و تعادل بخشي و ميزان آب قابـل تغذيـه بـه سـفره آب      هردشت ممنوعه با استفاده از اطالعات مربوط به طرح
  .ه استاي، تنظيم شد هاي آب منطقه ها و همچنين ميزان تعرفه پيشنهادي شركت زيرزميني پس از اجراي طرح

  كارشناسي يها مباني قانوني هزينه - 4- 2

 و هـا  رودخانـه  بسـتر  و حريم تعيين و زيرزميني هاي آب به مربوط كارشناسي يها هزينه شامل كارشناسي يها هزينه
  .گيرد مي قرار بررسي مورد جداگانه طور به اينجا در كهباشد  مي ها مسيل

  زيرزميني يها آب - 2-4-1
قـانون توزيـع عادالنـه آب وصـول     ) 8(هاي زيرزميني به اسـتناد مـاده    ه آبهاي كارشناسي مربوط ب تعرفه هزينه

براساس اين قانون وزارت نيرو موظف اسـت بنـا بـه درخواسـت متقاضـيان، بـا اعـزام كارشـناس بـه محـل،           . شود مي
 ايـن خـدمات كارشناسـي شـامل    . هاي كارشناسي راهنمايي نمايد متقاضيان حفر چاه و قنات را پس از وصول هزينه

شـكني، اليروبـي، نظـارت بـر عمليـات پمپـاژ، تعيـين ميـزان آبـدهي و           كارشناسي حفرچاه جديد و جابجـايي، كـف  
  .شود اين خدمات همه ساله توسط وزير نيرو ابالغ مي  تعرفه. باشد كارشناسي سازندهاي سخت مي

  حريم بسترو حد تعيين -2-4-2
عهـده وزارت نيـرو    بـه ... هـا و   هـا، مسـيل   ر رودخانـه قانون توزيع عادالنه آب تعيين حد و بسـت ) 2(به استناد ماده 

) 9(باشد، ولي تعرفه هزينه كارشناسي تعيين حد بستر و حريم داراي استناد قانوني نبـوده و تنهـا برمبنـاي مـاده      مي
آبياري و هاي آبرساني،  هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب ها، انهار، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين

اي  هـاي آب منطقـه   نامه شركت اين آيين) 9(براساس ماده . پذيرد هيات وزيران انجام مي 11/8/1379زهكشي مصوب 
. هاي كارشناسي نسبت به تعيين حد بستر و حريم اقدام نمايند مكلفند بنا به درخواست متقاضيان و پس از اخذ هزينه

  .انجام پذيرفت 1384بار در سال شايان ذكر است، ابالغ اين تعرفه براي اولين 

  اشتراك مباني قانوني حق - 5- 2

اشـتراك   حـق  محاسـبه نامـه   شـيوه  وشناسـي   روش امـا  است واحدي قانوني منشاءراي دا مختلف مصارفاشتراك  حق
  .است متفاوت مختلف مصارف
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   قانونيمباني  -2-5-1
اشـتراك،   آن بـه تعرفـه حـق    1)63( و اختصاص مـاده  1380با تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 

قـانون مـورد اشـاره،    ) 63(براساس متن ماده . هاي آب پيدا كرد اشتراك جايگاه درخور توجهي در بين تعرفه موضوع تعرفه حق
هاي تامين و انتقال آب،  تحت پوشش طرح» حق برداشت جديد آب«اند در قبال واگذاري  اي مكلف شده هاي آب منطقه شركت

. اشتراك با سـهم آب تخصيصـي متناسـب اسـت     در اين متن قانوني بيان شده است كه ميزان حق. دريافت نماينداشتراك  حق
هـاي چنـد    اشتراك مصارف مختلف را در طرح اشتراك به تناسب سهم آب تخصيصي، محاسبه تعرفه حق تاكيد بر دريافت حق

اشتراك هر واحـد   ه در يك طرح چند منظوره، ميزان حقتوان استنباط كرد ك از عبارت مذكور مي. منظوره تسهيل كرده است
  .كند آب قابل واگذاري براي مصارف مختلف يكسان نيست و به تناسب سهم آب تخصيص يافته، تغيير مي

   يراياجنامه  آيين -2-5-2
 وزيـران  تاهيـ  تصـويب  به 29/5/81 مورخ در دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده 2يراياجنامه  آيين

ـ  كه است شمرده مجوزي را آب جديد برداشت حق مذكور، يراياجنامه  آيين )1( ماده »الف« بند .رسيد  از برداشـت راي ب
 ايـن  ها آبگونه  اين يها ويژگي جمله از .شود مي صادر آب انتقال وتامين  يها راي طرحاج اثر در شده استحصال هاي آب

 قرار ديگري حق به متعلقها  دادگاه احكام يا مالكيت اسناد يا مربوط اتمقرر براساس و نبوده اشخاص حقابهقبال  كه است
  .باشد نگرفته
 انتقـال  يهـا  طـرح « و »آبتـامين   يها طرح« اصطالح تعريف يادشده، يراياجنامه  آيين )1( ماده »ج« و »ب« بند در

 آبتامين  يها طرح زمره در »ها هابز وها  پساب« ازبرداري  بهره »آبتامين  يها طرح« تعريف ذيل .است شدهارائه  »آب
  .است شده تلقي

 فضاي و كشاورزي مصارفراي ب »آب جديد برداشت حق ميزان« كه است شده بيان يراياجنامه  آيين اين )2( ماده در
 شهري مصارف شامل مصارف سايرراي ب .است تعيين قابل بهينه مصرف الگوي براساس آب، از استفاده پروانه مطابق سبز

 از هريـك  بهينـه  مصـرف  الگـوي  براسـاس  »آب جديـد  برداشـت  حق ميزان« نيز آبزيان و طيور دام، پرورش ستايي،رو و
 بهينـه  مصـرف  الگـوي  كنـار  در نيـز  نيـرو  وزارت ابالغـي  يها دستورالعمل و ضوابط .است تعيين قابل مذكور يها كاربري

 شـهري  مصارف بهينه مصرف الگوي كه جا آن از .است شده معرفي »آب جديد برداشت حق ميزان« تعيين عاملعنوان  به
وسـيله   بـه  الگوهـا  اين برتعييننامه  آيين )2( ماده ذيل تبصره در است نامشخص آبزيان و طيور و دام پرورش روستايي، و

  .است شده اشاره ،ربط ذي يها دستگاه و نيرو وزارت

                                                      
  .نه آب الحاق شده استقانون توزيع عادال) 24(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بصورت يك تبصره به ماده ) 63(ماده  - 1
ابالغيه شماره  - ]نامه عملياتي واگذاري اشتراك آب آيين[قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ) 63(نامه اجرايي ماده  قبل از تصويب آيين - 2

فادي از ابالغيه مذكور كه م. و وصول حق اشتراك آب از متقاضيان بوده است) اشتراك(مبناي واگذاري انشعاب  – 10/6/75مورخ  100/3652/75370
  .گيرد بوده است در زمينه قرارداد حق اشتراك هم اكنون نيز مورد استفاده قرار مي) 63(نامه اجرايي ماده  منطبق با آيين
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 چارچوب ذيل، مباني و اصول )3( ماده در .است فتهيا اختصاصاشتراك  حق تعرفه تعيين مباني بهنامه  آيين )3( ماده
  :است شده معرفي مختلف، مصارفاشتراك  حق تعيين

  نوع مصرف –
 سهم آب تخصيص يافته –

 مدت زمان تعيين شده –

 گذاري هاي سرمايه هزينه –

 ارزش اضافي ناشي از تامين آب –

  اي شرايط منطقه –
 آب يهـا  شـركت  عمـل  مـورد  يهـا  دسـتورالعمل  و ضـوابط  چـارچوب « در مـذكور  مبـاني  و اصول كه است ذكر قابل
  .است عمل قابلاشتراك  حق تعرفه تعيينراي ب »اي منطقه
 تخصـيص،  نظيـر  موضـوعاتي  زمينـه  درهـا   دستورالعمل و ضوابط كه كرد ارائه را تفسير اينتوان  مي مذكور عبارت از
  .شوند مي انجام ،ها شركت عمل مورد چارچوب در ... و مصارف الگوي رعايت

  :است ذيل شرح به مذكور گانه شش عوامل از هريكتاثير  محدوده و تعاريف
اشتراك مصارف ذكر شده است بدون  نامه اجرايي آن ضوابط عام براي تعرفه حق و آيين) 63(در ماده  :نوع مصرف - 1

د جا كـه نـام برخـي مصـارف در برخـي از مـوا       اما از آن. صورت اختصاصي مصرف مشخصي مدنظر باشد كه به اين
هرچند نام برخي از مصارف اصـلي نيـز در   . تهيه شود ها آننامه مستقلي براي  نامه ذكر شده، الزم است شيوه آيين

از جمله اين مصارف، مصرف آب . خارج نيستند) 63(نامه ذكر نشده ولي اين مصارف نيز از شموليت ماده  مواد آيين
انـد   نامه نام برده شده آيين) 2(مصارفي كه در ماده . ه استاي نشد نامه اشاره صنعتي است كه به عنوان آن در آيين

  .مصارف كشاورزي، فضاي سبز، شهري و روستايي، پرورش دام و طيور و آبزيان: عبارتند از
 آب كـل  از مصـرف  نوع يك به يافته اختصاص آب نسبت يافته، تخصيص آب سهم :سهم آب تخصيص يافته -2

 يـك  مختلـف  مصـارف راي ب 100 و صفر بين دتوان مي نسبت اين .است طرح يك يافته انتقال يا و شدهتامين 
 باشدتر  بيش يافته انتقال يا و شدهتامين  آب در مصرف نوع يك تخصيصي سهم هرچقدر .باشد متفاوت طرح

 .داردها  تامين هزينه در آن سهم نتيجه در و نظر موردراهنماي  در مصرف آن جايگاه اهميت از حكايت

 .اسـت اشـتراك مـوثر    حـق  ميـزان  در »آب جديد برداشت حق« واگذاري زمان مدت  :شده مدت زمان تعيين -3
 مـدت  .بـود  خواهـد تر  بيش نيزاشتراك  حق ميزان نسبت همان به باشد تر طوالني واگذاري مدت هرچه يعني
 .باشد آب انتقال وتامين  اصليتاسيسات  مفيد عمر ازتر  بيش دتوان مين واگذاري زمان

 در .اسـت اشـتراك مـوثر    حق تعيين در طرح اوليه گذاري سرمايه يها هزينه ميزان :گذاري مايههاي سر هزينه -4
ـ  گذاري سرمايه يها هزينه از بخشي يا تمام دريافتاشتراك  حق تعرفه وضع اهداف از يكي واقع  وراي تـامين  ب

 .است مربوطه اي منطقه آب يها طرح مالي پايداري
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 در كـه شـود   مي ارزشي ايجاد موجب مختلف مصارفراي ب آبصوال تامين ا :ناشي از تامين آب افزودهارزش  -5
 از ناشـي  اضـافي  ارزش بااشتراك  حق تعرفه ارتباط عدم .است نبوده ميسر آن به دسترسي آب، فقدان صورت
 و رانتـي  چنـين  ايجـاد  از جلـوگيري راي ب .شود مي كنندگان مصرف برخيراي ب رانت ايجاد موجب آبتامين 
 ،اشـتراك  حـق  ،)زياد اضافي ارزش فاقد مصارفراي باشتراك  حق كاهش طريق از( درآمد مجدد توزيع باهدف

 .است كرده پيدا مستقيم رابطه آبتامين  از ناشي اضافي ارزش با

 ايجادسـطوح  موجـب  هـا  آن در مختلـف  بـرداران  بهره و مناطق اقتصادي و اجتماعي طرايش :اي شرايط منطقه -6
ـ  مـي ناشـتراك   حق دريافت .ودش مي پرداخت توانايي مختلف  پرداخـت  توانـايي  سـطح  بـه  توجـه  بـدون  دتوان
 .شود عملي كشاورزان،خصوصا  مختلف كنندگان مصرف

 ،)6( مـاده  در .اسـت  آن )7( و )6( مـاده  ،اشـتراك  حـق  تعرفه ميزان زمينه در )63( ماده يراياجنامه  آيين ديگر موارد
 آب شـركت  توسـط  قـرارداد  مفـاد  براسـاس  تعهدات ايفاي عدم يا وي متقاض انصراف صورت دراشتراك  حق وجه استرداد
 روز ارزش و شـده  تعيـين  زمـان  ازمانـده   بـاقي  مـدت  تناسـب  بـه  وجه استرداد .است شده شناخته پذير امكان اي، منطقه

 قسـطي  ايـ  و نقـدي  صـورت  دو بهاشتراك  حق ارقام يراياجنامه  آيين )7( ماده براساس .است پذير امكان طرح،تاسيسات 
تـوان   مـي  مـاده  اين از .برگزيند را مذكور روش دو از يكي كه استمتقاضي  با انتخاب اختيار .است تعيين و محاسبه قابل

 ديگـر  عبـارت  بـه  .نيسـت  اقسـاط  جمـع  حسـابي  معادل نقدي حالت درمتقاضي  پرداختياشتراك  حق كه كرد استنباط
 در( سـاليانه  اقسـاط  رقم كه شد مدعي مشخص، سال چند به نقدي حالت در پرداخت قابل وجه تقسيم باتوان صرفا  مين

 يعنـي  .گيـرد  قـرار  توجـه  مورد نقدي حالت با اقساط زماني برابري ارزش، است الزم بلكه .است شده محاسبه )دوم حالت
اقساط درحال حاضر اعمال ضرايب تعديل جهت محاسبه معادل ساليانه .شود نقدي حالت معادل بايد اقساط زماني ارزش

  .با موانع قانوني مواجه است
 رعايت ،)شده ثبت( بران آب رسمي يها تشكل ايجاد تشويق منظور به يراياجنامه  آيين )7( ماده ذيل تبصره براساس

 شـده،  تعيـين  تعرفـه  درصد 20 سقف تااشتراك  حق وجه تخفيف امكان آبياري نوين يها روش از استفاده و كشت الگوي
  .دارد وجود

 مـاده  بـه  تبصـره  يكعنوان  به حاضر حال در كه دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده است ذكر قابل
 آن يرايـ اجنامـه   آيـين  و استاشتراك  حق دريافتراي ب قانوني اصلي مبناي است شده الحاق آب عادالنه توزيع قانون 24
 مـذكور،  قـانوني  مستند دو كنار در .است كرده تعيين امعصورت  به را مصارف انواعاشتراك  حق تعرفه محاسبه ضوابط نيز

 - )8/4/78 مصـوب ( - »ايـران  اسالمي جمهوري آبزي منابع ازبرداري  بهره و حفاظت قانون يراياجنامه  آيين« )21( ماده
 فصل در اشاره مورد قانون )21( مادهتر  بيش شرح .است كرده مشخص را آبزيان پرورشاشتراك  حق تعرفه محاسبه روش

  .شود مي ارائهها  تعرفه ابالغ و تعيين مشكالت و نواقص معرفي به مربوط
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  نامه شيوه -2-5-3
 .اسـت  شـده  تهيه تعرفه محاسبهشناسي  روش اصلي مصارفراي ب )63( ماده يراياجنامه  آيين كردن يراياج جهت در
  .ه استشد ارائه» ها تعرفه ابالغ و تعيين مشكالت و نواقص« فصل در ها آن يها نارسايي و مذكور هاي شناسي روش

  اشتراك انواع مصارف حق محاسبه معيارهاي - 2-5-4
 از بخشـي  تنظـيم  قـانون  )63( مـاده  يرايـ اجنامه  آيين )3( ماده در شده تعيين مباني براساس آباشتراك  حق تعرفه
مـان تعيـين   سهم آب تخصيصي، مـدت ز  مصارف، نام ذكر بدون اشاره مورد ماده در .شود مي محاسبه دولت مالي مقررات

 تعرفـه  كننـده  تعيـين عنوان عوامـل   اي به گذاري، ارزش اضافي ناشي از تامين آب وشرايط منطقه هاي سرمايه شده، هزينه
  .اند شده معرفياشتراك  حق

 عمـل  مـورد  يهـا  دسـتورالعمل  و ضـوابط  چارچوب در مذكور عوامل شده تصريح مذكور ماده متن در است ذكر قابل
 مـذكور  عوامـل  از يك هر سهم و وزن است بديهي .بود خواهنداشتراك  حق تعرفه كننده تعيين اي منطقه آب يها شركت

 محاسـباتي  هاي شيوه تدوين در است ضروري دليل همين به .نيست يكسان مصارف، كليه اشتراك حق تعرفه تعيينراي ب
ـ  .گيـرد  قرار توجه مورد هتعرف كننده تعيين عوامل اثر مناسبي، نحو به مصارف، از يك هراشتراك  حق تعرفه  بررسـي راي ب
 مـدنظر  را تعرفه كننده تعيين عوامل حدي چه تا مصارف از يك هراشتراك  حق تعرفه محاسباتي معيارهاي كهمساله  اين
  .شود مي تشريح مصارف از يك هر تعرفه محاسبه موجودشناسي  روش است، داده قرار

  كشاورزي -2-5-4-1
 شـبكه  طرح، .شود مي تعيين معين »محدوده« يك يا و »شبكه« يك ،»طرح« يك سطح دراشتراك عموما  حق تعرفه

 يـا  و باشـد  مشـابه  آن سطح در ديم و آبي زمين ارزش كه است مشابه و واحداشتراك  حق تعرفه يكراي دا اي محدوده يا
 تفـاوت  صيمشخ محدوده يا شبكه طرح، يك سطح در ديم و آبي زمين ارزشكه  درصورتي اما .باشد ميك اختالفاتراي دا

ـ  و شـده  تقسـيم  خردتـري  سطوح به نظر مورد محدوده ياو  شبكه طرح، باشد داشته توجهي قابل  تعرفـه  يـك،  هـر راي ب
اشـتراك   ئه شـده ضـوابط محاسـبه تعرفـه حـق     ارا توضيح به توجه با .شود مي پيشنهاد و محاسبه اي جداگانهاشتراك  حق

  :شود مي تشريح زير شرح به كشاورزي

 فمصر نوع -

ـ  اسـت  دخيـل اشـتراك   حـق  تعرفه ميزان تعيين در مصرف نوع كه جا آن از  يـا  اصـلي  مصـارف  انـواع  از هريـك راي ب
 آب تعرفـه كميته تخصصي  دبيرخانه در يا و شده تهيه جداگانه و مستقلطور  اشتراك به حق تعرفه محاسبهشناسي  روش

  .است تهيه دست در
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 سهم تخصيص -

. اسـت  نظـر  مـورد  مصـرف  بـه  يافته تخصيص آب سهم مصارف از نوع هرتراك اش حق تعيين در دخيل عوامل از يكي
 مشـخص  دشـت  يـا  و محـدوده  يـا  طـرح  هـر  شدهتامين  آب از را مصارف انواع تخصيص نوع تخصيص كمسيونمعموال 

 از بخشـي  تنظـيم  قـانون  )63( مـاده  يرايـ اجنامـه   آيين )3( ماده طبقشود  مي مشخص طريق اين از كه سهمي. كند مي
  . باشدموثر  محدوده يا طرح همان مصارفاشتراك  حق تعيين درد باي دولت مالي رراتمق

 مدت زمان تعيين شده -

 يعنـي  .اسـت  آب انتقـال  وتامين  اصليتاسيسات  مفيد عمر كشاورزي، آباشتراك  حق تعرفه تعيينراي ب زمان قالب
عهـده   بـه  را آب انتقـال  ياتامين  وظيفه كه اصليتاسيسات  مفيد عمر معادل حداكثر كشاورزي آب اشتراك قرارداد مدت
اشتراك  حق اشاره، مورد زمان حداكثر از تر كم زماني واحدهاي در »آب جديد برداشت حق« تقاضايراي ب .باشند مي دارد،

 يهـا  سـال  تعـداد  در آمدهدست  به رقم سپس .شود مي تقسيم اصليتاسيسات  مفيد عمر يها سال تعداد بر شده محاسبه
 مـورد  زمـان  مـدت  در كشاورزي آباشتراك  حق ميزان دهنده شانن حاصله رقم .شود مي ضرب ،متقاضي درخواست دمور
 زمـان  حـداكثر  مبنـاي  بر »اشتراك حق پرداخت« و »آب جديد برداشت حق« قراردادكه  درصورتي اما .استمتقاضي  نظر

 زمـان  مـدت  شـدن  سـپري  از پـس متقاضـي   و ودش منعقد )آب انتقال وتامين  اصليتاسيسات  مفيد عمر معادل( ممكن
 قـانون  )63( مـاده  يرايـ اجنامه  آيين )7( ماده طبق نمايد پرداختياشتراك  حق استرداد و قرارداد فسخ تقاضاي مشخصي

 روز ارزش و قـرارداد مانـده   باقي زمان مدت به توجه با ،متقاضي به استرداد قابل رقم دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم
 .شود مي محاسبه )آب انتقال وتامين (ت تاسيسا

 گذاري هاي سرمايه هزينه -

 مبلغ حداكثر و حداقل قيدهايصورت  به گذاري سرمايه يها هزينه كشاورزي، آباشتراك  حق تعرفه محاسبه زمينه در
 و دولتـي  يهـا  گاهوسـيله دسـت   به دتوان مي گذاري سرمايه كه جا آن از .دارد دخالت محاسبات در دريافت، قابلاشتراك  حق
 گـذاري  سـرمايه  جمـع  حاصـل  كـل،  گذاري سرمايه نرايبناب پذيرد، انجام )آب جديد برداشت حق انمتقاضي( برداران بهره

 كشـاورزي  آباشتراك  حق تعرفه محاسبه زمينه در .است برداران بهره گذاري سرمايه و )دولتي يها دستگاه( دولتي بخش
 بـرداران  بهـره  مشـاركت  و دولتـي  يهـا  دسـتگاه  گـذاري  سرمايه به مربوط اطالعات معين، محدوده يا شبكه طرح، يك در

 قيمـت  رشـد  يهـا  شـاخص  كمـك  بـه  شـدن هنگـام   بـه  از پـس  نبـودن،  بروز صورت در وآوري  جمع محدوده كشاورزي
 دهمحـدو  سـطح  در دريافت قابل كشاورزي آباشتراك  حق حداكثر و حداقل كننده تعيينعنوان  به ،)رسمي يها شاخص(

  .گيرد مي قرار استفاده مورد شده، تعيين
 يا شبكه طرح، يكاشتراك  حق تعرفه تعيينراي ب شده انجام گذاري سرمايه حداكثر و حداقل رقم از استفاده چگونگي

  .است شده بيان )بعدي بحث( »آبتامين  از ناشي اضافي ارزش«عنوان  ذيل در محدوده
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 ارزش اضافي ناشي از تامين آب -

 »زمين ارزش«و »آبي زمين هكتار يك ارزش«شامل متغير دو تفريق قالب در »آبتامين  از ناشي اضافي رزشا«متغير
 آبـي  زمين هكتار هر ارزش از ديگرعبارت  به .است شده وارد كشاورزي آباشتراك  حق تعرفه تعيين معادله در هكتار يك
مانده  باقي رقم .شود مي كسر طرح،راي اج منطقه همان مدي زمين هكتار هر ارزش آب، انتقال وتامين  طرحراي اج اثر در

 آبـي  از اعم زمين، ارزش محاسبهراي ب مختلفي هاي شيوه .است آب انتقال وتامين  از ناشي كه است خالصي ارزش بيانگر
 و طـرح ي رااج منطقه در ديم و آبي زمين فروش و خريد بازاري قيمت بهتوان  ها مي روش اين جمله از .دارد وجود ديم و

 بازپرداخـت  تضـمين  جهـت  ديـم  و آبـي  يهـا  زمـين  ترهينراي ب كشاورزي بانك ازجمله ،ها بانك گذاري قيمت همچنين
 .كرد اشاره بانكي اعتبارات

 اي شرايط منطقه -

اشـتراك آب   در زمينه تعيين تعرفه حق. اي است اشتراك آب شرايط منطقه كننده تعرفه حق آخرين عامل و متغير تعيين
پايه ايـن متغيـر از جـدول    . اشتراك آب وارد شده است صورت يك ضريب در معادله محاسبه حق رزي، متغير مذكور بهكشاو

وسـيله سـازمان مـديريت و     براساس جدول مورد اشاره كـه بـه  . آيد دست مي ضرايب محروميت مناطق توسعه نيافته كشور به
داراي ضرايبي از محروميت ) در تقسيمات كشوري(هاي كشور  ريزي كشور محاسبه و منتشر شده است برخي از بخش برنامه

انـد، نامشـان در ايـن جـدول      ها كه محروم تلقـي نشـده   تعداد زيادي از بخش. متغير است 9اين ضرايب بين يك تا . هستند
  :اشتراك اعمال شده است اي روش زير در محاسبه تعرفه حق براي اعمال ضرايب منطقه. نيامده است

 زمـين  مرغوبيت از درصد 50توانند  مي حداكثر اي منطقه آب يها شركت كشاورزي، برداران بهره در نگيزها ايجادراي ب
 ييها راي بخشب نسبت اين حداقل .نمايند دريافت آباشتراك  عنوان حق به را )ديم زمين ارزش منهاي آبي زمين ارزش(

 تا 30 بين غيرمحروم يها بخش در كشاورزي آبك اشترا حق نرايبناب .است درصد 30 ندارند محروميتي ضريب هيچ كه
 9 تـا  يـك (محروميـت  ضـريب  تناسب به كشور محروم يها بخش در اما .است آبتامين  از ناشي اضافي ارزش درصد 50

 مديره تهيا كه ييها شاخص براساس درصد 50 تا 30 فاصل حد .شود مي كسر )درصد 30( شده تعيين حداقل از )درصد
 .شود مي تعيينكند  مي تعريف آب، اي منطقه مديريت يها ويژگي تناسب به اي منطقه آب شركت هر

 مشـخص  را محـدوده  يـا  شـبكه  طـرح،  يـك  در آباشـتراك   حق عمومي رقم كه شده بيان ضوابط و معيارها بر عالوه
 در و شـده  ريـف تع دولـت  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين در كه ديگري عواملكنند  مي

  :است ذيل شرح به است شده اعمالاشتراك  حق تعرفه محاسبهشناسي  روش
حـق برداشـت جديـد    «كه متقاضـي  اشتراك در يك طرح، شبكه يا محدوده بر حسب اين پس از تعيين ميزان حق - 1

تراك او اشـ  در زمينه تامين و انتقال آب طرح مورد نظر مشاركت داشته باشد معادل مشاركت متقاضي از حق» آب
سازي،  هنگام هاي به كه مشاركت در سنوات قبل صورت گرفته باشد با استفاده از شاخص درصورتي. شود كاسته مي

  .شود روز ميه رقم مشاركت ب
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 محدوده كشت الگوي يا و بوده بران آب رسمي تشكلراي دا »آب جديد برداشت حق« انكه متقاضي درصورتي -2
 مـاده  يرايـ اجنامـه   آيـين  )7( ماده ذيل تبصره وفق كنند استفاده آبياري ننوي يها روش از و نمايند رعايت را
 درصـد  20 سـقف  تـا اشـتراك   حق پرداخت معافيت مشمول دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63(

 .شد خواهند

الي دولت تعرفه قانون تنظيم بخشي از مقررات م) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 7(عالوه بر موارد مذكور مطابق ماده  - 3
انتخـاب هـر يـك از دو روش مـذكور بـه اختيـار       . اشتراك به دو صورت نقدي و يا قسطي قابل محاسبه است حق

 .متقاضي است

 در شـده  تنظـيم  و تهيـه  1383 سال در كه »كشاورزي آباشتراك  حق تعرفه محاسبهشناسي  روش« است ذكر قابل
وسـيله   شناسـي بـه   روش ايـن  .اسـت  شـده  ارائـه  پيوست در مذكورسي شنا ، روشاست گرفته قرار بازنگري مورد 86 سال

  .است شده تنظيم و تهيه، است آب تعرفه) سابق( كميسيون هاي زيرمجموعه از يكي كه »اشتراك حق تخصصي كميته«

  پروري آبزي -2-5-4-2
 جمهـوري  آبـزي  منـابع بـرداري   بهـره  و حفاظـت  قـانون  يراياجنامه  آيين«براساس پروري آبزي واحدهاياشتراك  حق
 پروري آبزي واحدهاياشتراك  حق موضوعبه  مذكورنامه  آيين )21( ماده .شود مي دريافت )1378 مصوب( »ايران اسالمي

اشـتراك   حق معادل پروري آبزي مزرعه مربع متر 1000 هراشتراك  ، حقمادهاين  براساس. اشاره دارد )سردابي و گرمابي(
  .شود مي دريافت و محاسبه منطقه مانه آبي زراعت )مربع متر 10000( هكتار يك

 ميـان  بـه  آبزيـان  پـرورش  واحـدهاي راي ب »آب جديد برداشت حق«ميزان از ذكري اشاره موردنامه  آيين در چند هر
  .است منطقه همان زراعتاشتراك  حق برابر 10 سطح واحد در پروري آبزياشتراك  حق گفتتوان  مي ولي، است نيامده

  صنعت -2-5-4-3
شناسـي   پـروري، از روش  اشتراك آب كشـاورزي و بـه تبـع آن آبـزي     بيان شد براي محاسبه تعرفه حقتر  كه پيش همچنان

شناسـي تهيـه و    نويس روش اشتراك صنعت پيش شود اما براي محاسبه تعرفه حق تعرفه استفاده مي) سابق(مصوب كميسيون 
اي در  اما در مقابـل، ابالغيـه  . رسيده استشناسي به تصويب كميته تخصصي تعرفه آب ن تنظيم شده است ولي هنوز اين روش

اشـتراك   صادر شده است كه نحوه محاسبه تعرفه حـق   هاي آب منطقه وسيله وزير وقت نيرو به كليه شركت به 12/3/78مورخ 
  1.آب صنعت را به دو روش مشخص كرده است

ـ  كه يتاسيسات ارزش با متناسب« صنعتاشتراك  حق تعرفه اول روش در -1  نقطـه  تـا  آب انتقـال  وراي تـامين  ب
 بـا  اشتراكمتقاضي  كه است حالتي در اشاره مورد روش به محاسبه .شود مي محاسبه »اند شده احداث تحويل

                                                      
 12/3/78مورخ  100/31/4718بخشنامه شماره  -1
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 حالـت  در .باشـد  جداگانهطور  به بها آب واشتراك  حق پرداخت به متمايل مربوطه، اي منطقه آب شركت تفاهم
راي ب .شود مي انتخابتاسيسات  گذاري سرمايه ارزش ايهپعنوان  تاسيسات به ارزيابي تجديد قيمت اشاره مورد

تاسيسـات   اسـتهالك  ميزان و تعديل شاخص بعد، يها سال درتاسيسات  ارزيابي تجديد قيمت سازي هنگام به
 يهـا  هزينـه  كـه  اسـت  شـده  بيـان  ارزيـابي،  تجديد قيمت فاقدراي تاسيسات ب .اند شده معرفي معيارعنوان  به

 و بعد يها راي سالب تعديل برايض اعمال با و شدههنگام  به طرح، خاتمه سال پايه بر تاسيسات گذاري سرمايه
  .شود دريافت و محاسبهاشتراك  حق ميزان استهالك، ميزان به توجه با

 مـديريت،  شـامل  جاري يها هزينه كليه شود دريافتتواما  بها آب واشتراك  كه حق درصورتي دوم روش در اما -2
اشـتراك   حـق  محاسـبه ( نخسـت  روش به شده محاسبهاشتراك  عالوه حق به تعميرات و ينگهدار ،برداري بهره
   .شود مي دريافتمتقاضي  ازاشتراك  عنوان حق به )جداگانهطور  به

 ،اشـتراك  حق دريافت دوم روش نيرو، وزير 31/2/84 مورخ 100/20/11170 شماره ابالغيه به توجه با است ذكر قابل
 طول در صنعتي بهاي آب با همراهاشتراك  حق اشاره، مورد دوم روش براساس كه است آن موضوع اين علت .شود مين اجرا
 برايض اعمال با و قسط 5 در حداكثراشتراك  حق اشاره، مورد بخشنامه براساس اماشد،  مي دريافت اشتراك قرارداد دوره

  .است دريافت قابل اقساط، ساالنه تعديلراي ب مشخصي

  شهري پساب -2-5-4-4
 آنكه وجود با .كند مي طي را خود آغازين مراحل كه است رويكردي جديد، آب منابععنوان  به شهري پساب از استفاده

بـرداري   بهـره  شـرف  در نيـز  ديگـري  تعـداد  و استبرداري  بهره حال در شهري فاضالب هاي خانه  تصفيه از زيادي تعدادي
 .است نشده تنظيم و تهيه الشكل متحد و فراگيرصورت  به ها  خانه تصفيه اين ازبرداري  بهره جانبه همه برنامه هنوزباشد  مي

 و روشـن  سـازوكار  هنوز مرتبط يها تعرفه ساير مانند نيز شهري يها فاضالب  تصفيه از حاصل پساباشتراك  حق موضوع
  .ندارد شفافي

ون تنطيم بخشي از مقررات مـالي  قان) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 1(ماده » ب«يادآوري اين نكته ضروري است كه در بند 
  .هاي تامين آب، تلقي شده است ها در زمره طرح آب ها و زه برداري از پساب بهره» هاي تامين آب طرح«دولت، ذيل تعريف 

اشتراك وضـع،   توان نتيجه گرفت كه در قبال تحويل و واگذاري پساب شهري الزم است تعرفه حق با توجه به نكته مذكور، مي
هاي منطقه تقاضاي مصرف پساب شهري كه عمـدتا   هاي پساب شهري از يك طرف و ويژگي اما ويژگي. ضي دريافت شودو از متقا

. هايي با منابع آب تامين شده سطحي ديگر داشته باشد در محدوده شهرهاست از طرف ديگر سبب شده است پساب شهري تفاوت
هاي  اشتراك براي پساب تعرفه حق) كميته تخصصي تعرفه آب(ي مرتبطهنوز از طريق واحد سازمان حاضر راهنمايتا زمان تنظيم 

  .شهري تهيه و تنظيم نشده است
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  شرب شهري و روستايي -2-5-4-5
اشتراك آب شهري و روستايي به شكل محاسبه و دريافت هزينه استهالك تاسيسات تامين و انتقال توام با  در حال حاضر حق

برداري و  هاي نگهداري، بهره ابراين در مواردي كه تعرفه فروش آب به آبفا از هزينهبن). اشتراك روش دوم دريافت حق(بها است  آب
در . شـود  اشتراك تلقي مي حق) بخشي از(هاي جاري به عنوان  عمومي هر مترمكعب آب باالتر باشد ميزان اختالف تعرفه از هزينه

دليل عـدم تـوان پرداخـت     دهد در واقع به ل آب را نميهاي جاري تاسيسات تامين و انتقا مواردي كه تعرفه تكليفي پوشش هزينه
اي و شـركت آب و فاضـالب زيرمجموعـه     در شرايط فعلي كه هر دو شركت آب منطقـه . شود اشتراكي دريافت نمي مشتركين حق

خذ تعرفه هاي آب و فاضالب مالك ا هايي به اين شكل وجود دارد، ولي با واگذاري شركت وزارت نيرو هستند امكان اعمال تخفيف
  .بايد حداقل معادل هزينه تمام شده تامين و انتقال آب باشد

  طيور و دام پرورش -2-5-4-6
قـانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت ارقـام        ) 63(نامه اجرايي مـاده   آيين) 3(در حال حاضر به استناد ماده 

گرچه اين تعرفه . شود ر دريافت مياشتراك آب پرورش دام و طيو عنوان حق اي به هاي آب منطقه متفاوتي در سطح شركت
توانند بـا   اي مي هاي آب منطقه نامه مذكور، شركت آيين) 3(ها است ولي به استناد ماده  فاقد وحدت رويه در سطح شركت

اشتراك را  اي ميزان حق گذاري تامين و انتقال آب، ارزش اضافي ناشي از تامين آب و شرايط منطقه توجه به ميزان سرمايه
هـاي پيـرو آن    و ابالغيـه  31/2/84مورخ  100/200/11170همچنين به استناد ابالغيه شماره . و دريافت نمايند محاسبه

  .سال تقسيط و از متقاضي دريافت شود 5مدت  تواند به اشتراك پرورش دام و طيور مي تعرفه حق
و طيـور را براسـاس روش    اشـتراك دام  شناسي محاسبه تعرفه حق اشتراك، روش قابل ذكر است، كميته تخصصي حق

ايـن پيشـنهاد   . اشتراك هر واحد در مصارف زراعت و باغداري منطقه اجراي طرح پيشنهاد داده اسـت  حجمي معادل حق
  .هاي آب سطحي نرسيده است اشتراك هنوز به تصويب كميته تخصصي تعرفه كميته تخصصي حق

  ها سوابق تاريخي تعرفه -6- 2

منظـور ثبـت    تا قبل از دخالت دولت در بخـش آب، بـه  . شود بقه استفاده از آب برميسابقه دريافت آب بها در ايران به سا
هاي مختلف احداث، تعميـر و   آبه بران و يا ساير افراد متقاضي و همچنين هزينه حجم آب مورد استفاده توسط هريك از حق

حاضر نيز در منـاطقي كـه از آب قنـات     اين شيوه در حال. شده است نگهداري و آب بها از دفاتري به اين منظور استفاده مي
گذاري دولت در زمينه تامين، انتقال و  با سرمايه. گيرد كنند با تغييراتي مورد استفاده قرار مي جهت آبياري مزارع استفاده مي

. شـد برداران آب و خـدمات منضـم بـه آن دريافـت      هاي ديگري نيز وضع و از متقاضيان و بهره مرور زمان تعرفه توزيع آب به
 .شود اند، بررسي مي ها از گذشته تا حال وضع و اعمال كرده هاي قانوني كه دولت دراين مبحث سير تاريخي تعرفه
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 بها آب -2-6-1

برداري،  بهره و نگهداري، احداث يها هزينه به توجه ضمن بها آب دريافت و تعيين در كهدهد  شان مين سوابق بررسي
  .استشده  مي توجه نيز مصرف زمان و صرفم نوع محلي، سنن و عرف اقتصادي، طرايش به

رود و  آب رودخانـه زرينـه   با تصويب نظامنامه تقسـيم  1317بها در قوانين كشور را از سال  روند تاريخي آب) 1- 2(جدول 
در دو (ريـال در سـال    500داران موظف بـه پرداخـت    نامه مذكورحقابه براساس نظام. دهد رود تا زمان حال نشان مي سيمينه

ازاي هـر   ريال به  200تا  50زمان مصرف از مازاد، بسته به  آب  تعرفه  بر آن  عالوه . اند براي هر نهر چهارسنگي آب بوده )قسط
طـور دقيـق مشـخص نشـده اسـت كـه آب بهـاي         در مستندات موجود به. است تعيين شده ) ساعت 24در (نهر چهارسنگي 

ه است يا خير؟ در حال حاضر تعرفه آب بهاي مـورد عمـل در تاسيسـات    شد گذاري نيز مي هاي سرمايه دريافتي شامل هزينه
هـاي   هـاي جـاري شـامل هزينـه     اي تنها براسـاس هزينـه   هاي آب منطقه برداري توسط شركت تامين و انتقال در دست بهره

  .شود راك دريافت مياشت گذاري انجام شده نيز در قالب تعرفه حق هاي سرمايه برداري و تعميرات است و هزينه نگهداري، بهره

 النظاره حق - 2-6-2

هاي مهار نشده در هيچ يك از قوانين قبلـي مصـوب در بخـش     هاي زيرزميني و آب النظاره از منابع آب به موضوع دريافت حق
تنها مرجع قانوني اسـت كـه    16/12/61قانون توزيع عادالنه آب مصوب . اي نشده است آب تا قبل از قانون توزيع عادالنه آب اشاره

برداران، انجـام   هاي حفاظت از حقوق بهره النظاره را براي تامين هزينه اي برداشت از منابع آب زيرزميني اجازه دريافت تعرفه حقبر
قانون مذكور ) 33(ماده » ب«بند . هاي زيرزميني داده است اقدامات مرتبط با تغذيه سفره آب زيرزميني و جلوگيري از آلودگي آب

وسيله دولت انجام  براساس اين بند، در مواردي كه استحصال آب به. باشد النظاره مي نها مرجع دريافت حقهاي ذيل آن، ت و تبصره
دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه عوارضي را  تواند به ازاي نظارت و خدماتي كه انجام مي پذيرد، دولت مي نمي

را ) 33(مـاده  » ب«هـاي مربـوط بـه بنـد      شوراي اقتصاد ضوابط و تعرفـه  1371سال دنبال اين قانون در  به. تعيين و وصول نمايد
  .گيرد النظاره انواع مصارف آب، مورد بررسي قرار مي در ادامه روند تاريخي تعرفه حق. تصويب نمود

  ايران در بها آب تاريخي روند -3- 2 جدول

يف
رد

  

مواد مربوط به  تاريخ تصويب  نام قانون
  عيارهاي تعيين آب بهامبها و جرايم آب

.گرديد ميتوسط هيات مالكين تعيين و اخذ ... هاي ميراني، نهربرداري و هزينه 8و5،7 17/2/1317 رود سيمين رود نظامنامه تقسيم آب زرينه 1

  قيمت معمول در منطقه  6  29/2/1322  قانون تاسيس بنگاه مستقل آبياري 2
  .باشد ه مجاز به تعيين نرخ آب ميتوافق طرفين و تنها بنگاه آبياري است ك

  هزينه انجام شده-  7  11/5/1334 اصالح قانون تاسيس بنگاه مستقل آبياري 3
  %12نرخ سود-

هاي  قانون وصول آب بها توسط شركت 4
  ماده واحده  8/3/1346  تابعه وزارت آب و برق

 براساس عقد قرارداد و توافق طرفين-
گيـري وفصـل اخـتالف تصـميم    حلدر صورت وجوداختالف كميسيون  -

 .خواهدكرد
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  ايران در بها آب تاريخي روند - 3- 2 جدولادامه 

يف
رد

  

مواد مربوط به  تاريخ تصويب  نام قانون
  معيارهاي تعيين آب بهابها و جرايم آب

  54و  53  27/4/1347  قانون آب و نحوه ملي شدن آن5

 طور يكسان كنندگان به نرخ آب براي كليه مصرف-
 غيير نرخ هر پنج سال يكبارت -
 برداري و استهالك هاي نگهداري و بهره هزينه -
 )مصارف كشاورزي تا ده سال معاف هستند(سرمايه  بهره -
 .هاي سودده قابل جبران است سودشركت هاازمحل ضررشركت -
 .شدند مي تخفيف برخوردار از درصد 30بران قبلي تا ده سال معادل حقابه-

  34، 33 16/12/1361  عادالنه آب قانون توزيع 6
 برداري هاي نگهداري و بهرههزينه-
 استهالك -
  شرايط اقتصادي اجتماعي-

  كشاورزي -2-1- 2-6
 ارائـه  خدمات و نظارت قبال در كشاورزي آب النظاره حق دريافت مستند آب عادالنه توزيع قانون )33( ماده »ب« بند
 آبـي  منبـع  نـوع  مـذكور  قـانون  متن در .است بوده منطقه هر اجتماعي و اقتصادي طرايش به توجه با برداران بهره به شده

 كـه  زيرزمينـي  آب منـابع  هـم  ومهـار نشـده    سطحي آب منابع هم دتوان مي نرايبناب .است نشده مشخص قانون مشمول
 اقتصـاد اي رشـو  29/4/1371 تـاريخ  درالذكر  فوق قانوني بند استناد به .شود شامل راشوند  مين استحصال دولتوسيله  به

 بـر تاكيـد   مـذكور،  مصـوبه  در .شـد  مشـخص  كشـاورزي  يهـا  چاه النظاره حق ميزان آن برمبناي كه كرد صادر اي مصوبه
 بنـد  6 در النظـاره  حـق  دريافت اهداف و منظور ابتدا مصوبه اين در .است »مجاز يها چاه صاحبان از النظاره حق دريافت«

  .است يافته اختصاص كشاورزي يها چاه النظاره حق موضوع به   »  ه« تا »الف« بندهاي از آن از پس و است شده مشخص
 نـوع  بـه  ،رسـد  مـي  شده برداشت محصول درصد يك به آن مقدار حداكثر كه كشاورزي النظاره حق تعرفه تعيينراي ب

 بـه  بـوط مر، اسـت  شده برداشت محصول درصد 25/0 كه آن مقدار ينتر كمكه  طوري به است شده اي ويژه توجه محصول
  .است صادراتي بادام و پسته به مربوط شده، برداشت محصول درصد يك با آن مقدار ينتر بيش و گندم محصول

 گـان راي كـه  دارد وجـود  مصـوبه  اين در تشويقي هاي اهرم آن بهينه مصرف و آب جويي صرفه اهداف به دستيابيراي ب
  ).پيوست( ستها آن جمله از منطقه متوسط برابر 2 ازتر  بيش محصول برداشت موارد در النظاره حق )معافيت( بودن

مـوخر   مصوبات ونامه  آيين دردهد  مي انجام نشده مهار سطحي آب منابع قبال در دولت كه خدماتي و نظارت موضوع
  .استشده  مين دريافت اي النظاره حق قانونيصورت  به آن قبال درعمال  و مانده مسكوت
 1383 سـال  پايان تا آن كردن يراياج زمينه در اقتصادراي شو مصوبه و آب عادالنه عتوزي قانون )33( ماده »ب« بند

 84 سـال  ابتـداي  از كشـاورزي،  النظـاره  حـق  25/7/83 مورخ در اسالميراي شو مجلس تصويب با اما .استشده  مي اجرا
  .شد كامل معافيت مشمول
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 بهداشت و شرب -2-2- 2-6

هاي آب و فاضالب  ارف شرب و بهداشت عمدتا توسط شركتدهد كه برداشت آب براي مص بررسي سوابق نشان مي
هاي آب و  و شركت1369هاي آب و فاضالب شهري در سال  تا قبل از تشكيل شركت. گيرد شهري و روستايي انجام مي
امـا پـس از   . كردنـد  ها نسبت به برداشت از منابع آب زيرزميني اقـدام مـي   شهرداري 1374فاضالب روستايي در سال 

النظـاره   هاي آب و فاضالب شهري و سـاير مشـتركين ملـزم بـه پرداخـت حـق       نون توزيع عادالنه آب شركتتصويب قا
هاي آب و فاضالب، در حال حاضـر   با واگذاري اختيار تامين آب شرب در محدوده شهرها و روستاها به شركت. اند شده

امـا  . نماينـد  اي اقـدام مـي   منطقـه  هـاي آب  هاي آب و فاضالب شهري نسبت به پرداخت اين تعرفه بـه شـركت   شركت
النظاره در خصوص سهم آب برداشت شده و توزيع  از پرداخت حق) 1388تا سال (هاي آب و فاضالب روستايي  شركت

ولي در صورت توزيع اين آب در مناطق شهري . شده در مناطق روستايي جهت مصارف شرب روستاييان معاف هستند
  . باشند هاي آب و فاضالب شهري مي النظاره شركت النظاره معادل تعرفه حق حق و يا صنعتي موظف به پرداخت تعرفه

 آبزيان پرورش -2-3- 2-6

راي شـو  مصـوب  و آب عادالنه توزيع قانون )33( ماده به مستند كشاورزي النظاره حق نظير آبزيان پرورش النظاره حق
 جهـت  صـنعت  مصـارف  كنـار  در آبزيـان  شپـرور  النظاره حق تعرفه مباني كه تفاوت اين با ).16/11/1371( است اقتصاد
   .است آمده مذكور مصوبه »و« بند در ... وها  دامداري بهداشت، شرب،

 يهـا  فعاليـت  جملـه  از اسالميراي شو مجلس 17/8/1379 مورخ استفساريه استناد به نيز آبزيان پرورش النظاره حق
  ).پيوست(شد  متوقف اشاره مورد تعرفه اعمال عمال و شد النظاره حق فعاليت مشمول و شده منظور كشاورزي زيربخش

  خدمات و صنعت -2-4- 2-6
 النظـاره  حـق  ميـزان  اسـاس  ايـن  بر .است پرداخته كشاورزي غير مصارف به اقتصادراي شوالذكر  فوق مصوبه »و« بند
 ... و مـاهي  پـرورش ، )هـا  گـاوداري  و ها مرغداري( ها دامداري بهداشت؛ و شرب جهت صنعتي يها چاه صاحبان از دريافتي
 بـرداري  بهـره  پروانه مجاز ميزان به توجه با استحصالي آب مترمكعب هري ازا به صنايع ساير و كشاورزي به وابسته صنايع
  .است شده تعيين )2-2( جدول براساس ثابت رقم عالوه به صادره

  وخدمات صنعت مصارف النظاره حق -4- 2 جدول

  النظاره حق  موضوع
  )ريال به ازاي هر مترمكعب(

  ثابترقم 
  )ريال(

  10000  2  صنايع وابسته به كشاورزي
  50000  2  سايرصنايع
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 غيركشـاورزي  مصـارف  بـه  كـه  مـذكور  مصوبه »و« بند، تاكنون 1371 سال در اقتصاد شوراي مصوبه تصويب زمان از
 بـا  ارتبـاط  در يقـانون  و رسـمي  مصـوبه  هيچ تاكنون سال آن از و بودهالنظاره  حق دريافت قانوني مستند تنها، دارد اشاره

  .است نشده ابالغ و تصويب، اقتصاد شوراي طرف از فوق موضوع

  هاي جبراني سوابق تاريخي هزينه -2-6-3
ــت ــه درياف ــا هزين ــي يه ــا 1371 ســال از جبران ــه بخــش صــدور ب ــورخ 200/18458 شــماره نام  و 30/8/1371 م

 ارقـام  ذكـر  با وها  شركت مديرهت هيا مصوب يها براساس تعرفه و نيرو وقت وزير 1/9/1371 مورخ 505/2478/57702
  ).پيوست( پذيرفت مي انجام اي منطقه آب يها شركت بودجه در مذكور
 ايجـاد  مـذكور  وجوه دريافت قضايي يها دستگاه جمله از مراجع از برخيراي ب 1380 و 1379 سال دركه  جايي آن از
 برخي وصول قانون به ماده يك الحاق« اليحهنويس  پيش بودند، نموده مطرح را قانوني مجوز داشتن به نياز و نموده شبهه

 فـوق  اليحـه  شـدكه  ارسال وزيرانهيات  به تصويب جهت 1380درسال »معين موارد در آن ومصرف دولت درآمدهاي از
  .شد ارائه اسالمي شوراي مجلس به و تصويب به وزيرانهيات  زيربنايي امور كميسيون در 15/12/80 درتاريخ
 بودجـه  قـانون  18 تبصـره  »و« بنـد  عنوان تحت و پيشنهاد خصوص اين در اي تبصره 1381 سال بودجه در زمان  هم
 سال در و 18 تبصره »ث« بند قالب در ترتيب نيزبه 1383 و 1382 يها سال طي روند اين .رسيد تصويب به مذكور سال

  .يافت ادامه بودجه قوانين 3 تبصره »ب« بند قالب در 1384
 و دولـت  درآمـدهاي  از برخـي  وصـول  قـانون  به ماده يك الحاق« قانون اسالمي شوراي مجلس 12/4/1384 تاريخ در
 هـاي  تبصـره  كـه  رسيد مي نظر به شده انجام اقدامات سوابق به عنايت با .رسانيد تصويب رابه »معين موارد در آن مصرف
  .است نموده پيدا يدائم جنبه، فوق واحده ماده طبق موضوع اين به مربوط ساالنه
 عنـوان  تحـت انـد   نمـوده  پيـدا  يدائم جنبه كه بودجه قوانين در ساالنه و موقت هاي تبصره از بخش آنكه  جايي آن از

 »ب« بنـد  اسـالمي  شـوراي  مجلـس  15/8/1384 تاريخ درشوند  مي يدائم »دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون«
 مـالي  مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق« ونقان )57( ماده عنوان تحت را 1384 سال بودجه قانون 3 تبصره
 حـال  در ترتيـب  ايـن  به. اند شده مقايسه يكديگر با )3-2( جدول در قانون دو اين عمده نكات .رسانيد تصويب به »دولت
  .دارد وجود قانون دو موضوع يك براي حاضر

  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون هب موادي الحاق قانون )57( ماده و الحاق قانون مقايسه - 5- 2 جدول
  )57(ماده   قانون الحاق  موضوع  رديف

ها،  واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري  واحدهاي مشمول  1
  )با مصارف آبي اندك(اي  خدماتي و گلخانه

نامه اجرايي فصل دوم  آيين) 12(متقاضيان مشمول ماده 
ارويي و قانون توزيع عادالنه آب و توليدكنندگان گياهان د

هاي  اي كه از روش هاي زينتي و محصوالت گلخانه گل
  .كنند نوين آبياري استفاده مي

    روز مترمكعب در شبانه 25حداكثر  سقف تخصيص آب  2
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  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون )57( ماده و الحاق قانون مقايسه - 5- 2 جدولادامه 
  )57(اده م  قانون الحاق  موضوع  رديف

تامين و انتقال آب؛ تغذيه مصنوعي؛ تغيير  هاي جايگزيني تعريف طرح  3
    هاي آبياري سيستم

هاي پنجحجم منابع آب زيرزميني در دوره  محدوديت كل تخصيص  4
    .نشود تر كمساله از وضع موجود 

هاي تبصره ذيل تعيين تكليف چاه  5
    .اند ف شدهتعيين تكلي  قانون توزيع عادالنه آب) 3(ماده 

  وزارت نيرو  هيات وزيران   ها مرجع تصويب تعرفه  6
  وزارت نيرو  وزارت نيرو  نامه مرجع پيشنهاد دهنده آيين  7
  حساب درآمد عمومي كشور  حساب درآمد عمومي كشور  محل واريز درآمدها  8

ي و ايجاد تعادل در بخش هاي عالج تهيه و اجراي طرح  هاي جايگزيني مطالعه و اجراي طرح  محل مصرف وجوه  9
  هاي آب زيرزميني  سفره

  كارشناسي يها هزينه تاريخي سوابق -2-6-4
 حريم تعيين كارشناسي يها هزينه و زيرزميني هاي آب كارشناسي  هزينه بخش دو شامل كارشناسي يها هزينه تعرفه

  .گيرد مي قرار بررسي مورد جداگانهطور  به كهباشد  مي ها مسيل و ها رودخانه بستر و

  زيرزميني هاي آب -4-1- 2-6

 مـورد  در وزيران تاهي 1/8/1342 مورخنامه  تصويب )3( ماده كارشناسي خدمات دريافت و انجام مستند ترين يميقد
 متقاضـي عهـده   بـه  كارشناسـي  هزينـه  درصـد  پنجـاه  مصـوبه  اين براساس .باشد مي زيرزميني آب منابع حراست و حفظ
 )4( مـاده  دارد، وجود كارشناسي هزينه دريافت و كارشناسي خدمات انجام زمينه در كه قانوني مصوبه اولين اما .باشد مي

 هزينـه  درصد پنجاه قانون اين براساس .باشد مي 1/3/1345 مصوب كشور زيرزميني هاي آب منابع حراست و حفظ قانون
  .اند شده معاف كارشناسي حق پرداخت از نيز ييروستا تعاوني يها شركت و بوده متقاضيعهده  به كارشناسي

نامـه   آيـين  )2( مـاده  و 27/4/1347 مصوب آن شدن ملي نحوه و آب قانون در آن ذيل تبصره و )29( ماده آن از پس
 يهـا  هزينـه  ٪20 پرداخـت  قبلـي،  قـانون  بـا  آن تفاوت تنها .باشد مي 15/6/1348 مصوب مزبور قانون سوم فصلاجرايي 

  .باشد مي زراعي سهامي يها شركت و روستايي تعاوني يها شركت توسط كارشناسي
 اجرايينامه  آيين )2( ماده و قانون )8( ماده ،16/12/1361 تاريخ در آب عادالنه توزيع قانون تصويب با حاضر حال در
 بـراين  .باشـد  مي متقاضيان از زيرزميني آب كارشناسي يها هزينه دريافت قانوني مبناي ،18/7/1363 مصوب مزبور قانون
 راهـا   هزينـه % 100 بايـد  متقاضـيان  و نبـوده  نظـر  مد متقاضيان از كارشناسي هزينه درصد اهپنج دريافت موضوع اساس

 و روسـتائي  خـدمات  مراكـز  و روسـتائي  تعاوني يها ، شركتمزبور قانون ذيل تبصره براساس كه آن ضمن .نمايند پرداخت
  .ندنماي مي پرداخت را مقرر كارشناسي هزينه ٪50فقط المنفعه عام موسسات و عشايري
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  سطحي هاي آب -4-2- 2-6
هـاي ذيـل    قانون توزيع عادالنه آب و تبصـره ) 2(ماده ... ها و  اولين مستند مربوط به تعيين حد بستر و حريم رودخانه

براساس اين ماده قانوني، تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه و نهر طبيعي و مسـيل  . باشد مي) 16/12/1361مصوب (آن 
  .باشد وزارت نيرو ميهاي طبيعي با  و مرداب و بركه

هـاي طبيعـي    ها، بركـه  ها، مرداب ها، انهار، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه دنبال تصويب اين قانون، آيين به
نامـه   آيـين ) 9(براساس ماده . به تصويب هيات وزيران رسيد 11/8/1379هاي آبرساني، آبياري و زهكشي در تاريخ  شبكه
براسـاس  ... هـا، انهـار،    باشند نسبت به تعيين حـد بسـتر و حـريم رودخانـه     اي مكلف مي منطقه هاي آب الذكر شركت فوق

  .درخواست متقاضي و با اخذ هزينه كارشناسي اقدام نمايد
بيني نشـده ولـي در مـاده     شود در اين مورد، دريافت تعرفه هزينه كارشناسي در متن قانون پيش چنانچه مالحظه مي

قـانون  ) 8(با توجه به مشابه بودن وضعيت انجام كار كارشناسي در مـاده  . به آن پرداخته شده است نامه اجرايي آيين) 9(
بـراي اولـين بـار تعرفـه خـدمات       1384قـانون اخيرالـذكر، در سـال    ) 2(و مـاده  ) هاي زيرزمينـي  آب(توزيع عادالنه آب 

  . ز اين ابالغ انجام پذيرفتني 1385به همين ترتيب در سال . كارشناسي موضوع فوق تصويب و ابالغ شد
الذكر  نامه فوق هاي مندرج در آيين ديوان عدالت اداري تعدادي از مواد و تبصره 30/7/1385شايان ذكراست، در تاريخ 

آن را به دليل مغايرت با متن قانون باطل اعالم نمود كـه بـه تبـع آن آخـرين تعرفـه ابالغـي در مـورد        ) 9(از جمله ماده 
قابل ذكر است از زمان ابالغ موضوع فوق در روزنامه رسـمي  . الشعاع خود قرار داده است مزبور را تحتخدمات كارشناسي 

  .باشد موضوع توسط دفتر حقوقي وزارت نيرو درحال پيگيري مي 25/1/1386مورخ 

  اشتراك حق تاريخي سوابق -2-6-5
 و اي منطقه آب يها شركت بلمتقا تكاليف و حقوق كه هستند عبارتي دو »آب جديد برداشت حق« و »اشتراك حق«

 تكليـف  قبـال  در )دولـت  نماينـدگي  بـه ( اي منطقه آب يها شركت حق »اشتراك حق« .دارند نهفته خود در را مشتركين
 .است اشتراك هزينه پرداخت تكليف قبال در مشتركين حق »آب جديد برداشت حق« و است مشتركينراي ب آبتامين 

 بـه  مربـوط  فعلـي  قوانين همچنين و »اشتراك حق« به مربوط مقررات و قوانين مانيز سير بررسيراهنما  از بخش اين در
  .شود مي بررسي مذكور موضوع

 حـق « از كـه  تعريفـي  اسـتناد  بـه  ولـي ، اسـت  نشـده  ارائه »اشتراك حق« عبارت از تعريفي گذشته قوانين در هرچند
 »اشتراك حق« و شده ارائه دولت مالي مقررات از يبخش تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين در »آب جديد برداشت

 مجـوز  واگذاري و آب انتقال وتامين  يها راي طرحاج اثر در »اشتراك حق« گفتتوان  مي است، دريافت قابل آن مقابل در
 ،»اشـتراك  حـق « دريافـت  قـانوني صـورت راه   ايـن  در .شـود  مـي  دريافـت  مشـترك،  بـه هـا   طرح اين محل از آب برداشت
 بـه  مبـادرت شخصـا   بـردار  بهـره  كـه  آبـي  منـابع  از دليـل  همـين  به و است آب وانتقالراي تامين ب دولت گذاري سرمايه
  .نيست دريافت قابل ياشتراك ، حقبنمايد ها آن انتقال وتامين  زمينه در گذاري سرمايه
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 جديد برداشت حق« ،»دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون« )63( ماده يراياجنامه  آيين )1( ماده »الف« بند در
  :است شده تعريف زير شكل به »آب

 وتـامين   يهـا  راي طـرح اج اثر در شده استحصال يها آب از برداشتراي ب كه است مجوزي آب جديد برداشت حق«
 احكـام  يـا  مالكيت اسناد به مربوط مقررات براساس و نبوده اشخاص حقابهقبال  ها آبگونه  اين وشود  مي صادر آب انتقال
  .»باشد نگرفته قرار ديگري حق متعلقها  دادگاه
 وجوهيتوان  ، مياست استنتاج قابل آن درون از »اشتراك حق« تعريف كه »آب جديد برداشت حق« تعريف استناد به

  :ناميداشتراك  شده حق مي دريافت انمتقاضي از گذشته هاي زمان از و باشد ذيل ايجابي و سلبي يها راي ويژگيدا كه را
  .شود دريافت مي» حق برداشت جديد آب«در مقابل مجوز » اشتراك حق« –
هاي تامين و انتقال آب دريافـت   هاي استحصال شده در اثر اجراي طرح در قبال برداشت از آب» اشتراك حق« –

 .شود مي

 .در قبال آبي كه قبال حقابه اشخاص بوده و يا متعلق به ديگري باشد قابل دريافت نيست» اشتراك حق« –

 اثـر  در شـده  استحصـال  يهـا  آب« قبال در »اشتراك حق« كه نكته اين به ويژه توجه و اشاره مورد تعاريف به توجه با
ـ  گـذاري  سـرمايه « قبال در »اشتراك حق« گرفت نتيجهتوان  مي است دريافت قابل »انتقال وتامين  يها راي طرحاج راي ب

 فراتـر  دتوان مين و است محدود اشتراك واگذاري زمان مدت هك است دليل همين به .شود مي دريافت »آب انتقال وتامين 
 جـايگزين،  گذاري سرمايه انجام و قرارداد مدت پايان از پس وشود  تعيين آب انتقال وتامين  اصليتاسيسات  مفيد عمر از

 آب شـركت  بـه  جديداشتراك  حق پرداخت به ملزم و است »آب جديد برداشت حق« در تقدمراي دا فقط سابق مشترك
 تحـت  چنـد  هـر ( »اشـتراك  حـق « زمينه در مصوب مقررات و قوانين شده بيان موارد به توجه با .است مربوطه اي منطقه
 تاريخچـه  اسـت  ضـروري  نكتـه  ايـن  ذكـر  .گيـرد  مـي  قـرار  بررسـي  مـورد  تـاكنون  گذشـته  از )نباشداشتراك  حق عنوان

  :كرد قسيمت زير شرح به مشخص زماني دوره دو درتوان  مي را »اشتراك حق«
گـذاري ايـران    وارد ادبيات قـانون » اشتراك حق«كه رسما عبارت  1364هاي ابتدايي قرن جاري تا سال  از دهه –

  .نشده بود
بـه تصـويب رسـيده اسـت و در     » اشـتراك  حق«تاكنون كه قوانين و مقررات متعددي در زمينه  1364از سال  –

 .استفاده شده است» اشتراك حق«از عبارت  ها آن

 از يعني .است شده مستتر قانوني متون در بها، آب لفظ تحت ،اشتراك عمدتا حق كه است اين اول گروه اصلي ويژگي
 دريافـت  قابـل  آب، انتقـال  وتـامين   گـذاري  سرمايه قبال در نظر مورد تعرفه كه دريافتتوان  مي قوانين از دسته اين متن
 نيـز  را انتقـال  وتـامين   يهـا  طـرح  مـديريت  وبـرداري   هبهـر  و نگهـداري  يهـا  كـه هزينـه   اين بر مضاف، است شده تلقي
 :گيرند مي جاي گروه اين در زير قوانين .گيرد ميدربر
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ضـمن اشـاره فراگيـر بـه موضـوع      ) 29/2/1322(قانون اجازه تاسـيس بنگـاه آبيـاري    ) 8(اولين بار متن ماده  –
بـه شـرح   ) 8(مـتن مـاده   . استرا نيز در خود جاي داده » اشتراك حق«طوري تنظيم شده است كه » بها آب«

 :ذيل است

 زهكشـي  و آبيـاري  عمليـات  براثـر  وها  شركت يا خود خرج به كه ييها زمين آببهاي  دتوان مي آبياري مستقل بنگاه«
 آب از كـه  مـواردي  در .نمايد دريافت كشاورزان حال رعايت با محل هر در معمول قيمت ارزش طبق راشوند  مي مشروب

ي بهـا ، شـود  اسـتفاده  غيره و برق نيروي توليد و آبدنگ آسياب قبيل از غيرزراعي كارهاي يا رها،شه كردن مشروبراي ب
  .»شد خواهد وصول و تعيين كننده مصرف و آبياري بنگاه تراضي به آب

 ييهـا  زمـين  از مديريت وبرداري  بهره و نگهداري و گذاري سرمايه يها هزينه است فهم مذكورقابل متن ازكه  همچنان
 با و ]شده تمام قيمت[ محل در معمول قيمت ارزش براساسشوند  مي آبياري زهكشي و آبياري يراياج عمليات اثر در كه

 كـه  اسـت  ايـن  مـذكور  قـانوني  مـاده  مـتن  در جالب نكته .است دريافت قابل ]اي منطقه طرايش[ كشاورزان حال به توجه
 ،]صـنعتي  مصـارف [ »آبـدنگ  و آسـياب « قبيـل  از »اعتـي غيرزر« كارهـاي  در ]بها آب واشتراك  حق[ »بها آب« دريافت

 تمايـل [ كننـده  مصـرف  و آبيـاري  بنگـاه  تراضـي  بـه  ]برقابي[ »برق نيروي توليد« ]شهري آب[ »شهرها كردن مشروب«
  .است شده تلقي وصول قابل و تعيين ]پرداخت

» آب بها«در مفهوم » تراكاش حق«مجددا ) 11/5/1334(قانون اصالح قانون تاسيس بنگاه آبياري ) 7(در ماده  –
در ماده قانوني مذكور آمده است كه بهاي آب حاصل از تاسيسات آبياري با توجه به هزينه انجـام  . مستتر است

 .شود بوده و توسط بنگاه آبياري تعيين مي% 12شده با سود حداكثر 

شده است كه در مناطقي به اين موضوع اشاره ) 27/4/1347(» قانون آب و نحوه ملي شدن آن«) 53(در ماده  –
هاي عمراني يا قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا در آمده متوسـط نـرخ تمـام شـده آب بـر حسـب        كه طرح

طـور يكسـان تعيـين و وصـول      كننـدگان بـه   مترمكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصـرف 
هـا بـراي    ر پنج سال يكبار ممكـن اسـت و هزينـه   كند كه تغييرات نرخ، ه ماده قانوني فوق تصريح مي. شود مي

بـرداري و هزينـه    هاي جاري شامل مديريت، نگهـداري، تعميـر، بهـره    محاسبه نرخ متوسط در برگيرنده هزينه
 .استهالك و بهره سرمايه با توجه به استهالك است

 مشـاركت  جـز  مفهـومي  ذكورمـ  قانون متن در »استهالك به توجه با سرمايه بهره و استهالك هزينه دريافت« عبارت
 .ندارد »اشتراك حق« پرداخت واقع در و آب انتقال وتامين  طرح درمتقاضي 

گـذاري   درصـد سـرمايه   50معادل ) 3بند (، سقف تعرفه مورد اشاره در بند مذكور 1351در قانون بودجه سال  –
 .انجام شده، تعيين شود

در مواردي كه استحصال آب «آمده است كه ) 16/12/1361(قانون توزيع عادالنه آب ) 33(ماده » الف«در بند  –
گيرد نرخ آب بـا در نظـر    كننده قرار مي صورت تنظيم شده در اختيار مصرف وسيله دولت انجام پذيرفته و به به
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برداري و هزينه استهالك تاسيسات و با توجه  مديريت نگهداري، تعمير، بهره: هاي جاري از قبيل گرفتن هزينه
 ».شود كننده وصول مي صادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرفبه شرايط اقت

 مشـاركت  يعنـي  .اسـت  بـوده  توجه مورد انمتقاضي ازتاسيسات  »استهالك هزينه« دريافت نيز مذكور قانون متن در
  .است گرفته قرارتاييد  مورد گذاري سرمايه در برداران بهره

 ايـن  ادامـه  در .اسـت  آمـده  هـا  آن مـتن  درعينا  »اشتراك حق« عبارت كه است مقرراتي و قوانين به مربوط دوم گروه
  .گيرد مي قرار بررسي مورد مقررات و قوانين از گروه اين تاريخچه مبحث

صـراحتا از  ) 14/8/1364(قانون توزيع عادالنه آب ) 43(قانون الحاق دو تبصره به ماده ) 2(اولين بار در تبصره  –
اشـتراك، يكـي از    در تبصره مذكور بدون ذكر مبـاني محاسـبه حـق   . است استفاده شده» اشتراك حق«عبارت 

هـاي آبيـاري، دريافـت     هـاي غيرقابـل اسـتفاده شـدن اراضـي و امـالك مسـير شـبكه         هاي جبران خسارت راه
  ).پيوست(ذكر شده است » اشتراك حق«

اي تحـت عنـوان    نامـه  عه، آيينقانون توزيع عادالنه آب و قانون برنامه دوم توس) 43(ماده ) 2(به استناد تبصره  –
اي ابالغ  هاي آب منطقه تنظيم و با امضاي وزير وقت نيرو به شركت» نامه عملياتي واگذاري اشتراك آب آيين«

اشـتراك   نامه مذكور كليه موضوعات مرتبط بـا واگـذاري اشـتراك و دريافـت حـق      در آيين). 10/5/1375(شد 
اشـتراك انـواع مصـارف ارائـه نكـرده       براي محاسبه تعرفه حق نامه ضوابط مشخصي اين آيين. مطرح شده است

 ).پيوست(است 

وزيـر وقـت نيـرو بـراي كليـه      ) 12/3/78(بخشنامه مورخ » نامه عملياتي واگذاري اشتراك آب آيين«به استناد  –
در بخشنامه . اشتراك واحدهاي صنعتي و معادن مشخص شد ها ابالغ شد و طي آن ضوابط محاسبه حق شركت
اشـتراك صـنايع و    در بخشنامه مورد اشاره تعرفه حـق . مدت زمان اجراي بخشنامه مشخص نشده است مذكور

  ).پيوست(گذاري اوليه تامين و انتقال آب، تعيين شده است  معادن بر پايه سرمايه
راك اشت ميزان حق) 9/8/79(نامه اجرايي آن  كل كشور و آيين 79قانون بودجه سال ) 44(تبصره » ز«براساس بند  –

وجود نداشته و يا اراضي كه دچار  ها آندر اراضي نوآباد كه سابقه كشت آبي در » حق برداشت جديد آب«در قبال 
طـور   بـه  هـا  آنگونه اراضي، آب مـورد نيـاز    هاي تامين و انتقال آب براي اين كمبود شديد آب بوده و با اجراي طرح

ميـزان  «بـا توجـه بـه    » سـهم آب تخصيصـي  «ي بند مذكور نامه اجراي در آيين. شود، تعيين شد مطمئن تامين مي
در چـارچوب  » اي شـرايط منطقـه  «و » وضعيت كمي و كيفـي منـابع آب  «، »ارزش افزوده زمين«، »گذاري سرمايه
 ).پيوست(است   اشتراك تعيين شده عنوان ضوابط محاسبه تعرفه حق هاي جاري به روش

 هاي حقابه: مذكور تعريف براساس .است شده ارائه »جديد هاي حقابه« يفتعر اشاره مورد يراياجنامه  آيين )1( ماده در
 قـديم  جمع، جز دفاتر در آب عادالنه توزيع قانون )18( ماده )1( تبصره بموجب كه است آبي مصرف ازحق عبارت جديد
كـه   همچنـان  .باشد دهنش تكليف تعيين آن مالك يا ملكراي ب ديگر قانوني يامدرك دادگاه حكم استناد به يا و نشده ثبت

 حقابـه « تملـك  زمـان  مـدت  هرچند .شد مي »جديد حقابه« صاحب »اشتراك حق« پرداخت با مشتركشود،  مي مالحظه
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 يدائمـ  مشـترك  »جديـد  حقابـه « دريافت با مشترك گفتتوان  مي »حقابه« مفهوم استناد به ولي نشده مشخص »جديد
  .استشده  مي محسوب اي منطقه آب شركت
 شـمول  در نيـز  را »آب شديد كمبود دچار اراضي« كه است اين اشاره مورد يراياجنامه  آيين يها ويژگي زا ديگر يكي
تـامين   بـه  اشارهالذكر  نامه فوق آيين ديگر توجه جالب نكات از .است داده قراراشتراك  حق تعرفه مشمول »نوآباد« اراضي

  .دارد كينمشتر حقوق به توجه بر داللت كه است مشتركراي ب آب مطمئن
به موضوع ) 44(تبصره » ز«نيز بند  80در قانون بودجه سال  79قانون بودجه سال ) 44(تبصره » ز«نظير بند  –

، هرچنـد وجـوه   )27/12/79( 80قـانون بودجـه   » ز«نامه اجرايي بنـد   آيين. اشتراك اختصاص يافت تعرفه حق
تر مواد كامال مشابه آن است  دارد و در بيش 79 قانون بودجه سال» ز«نامه اجرايي بند  مشترك فراواني با آيين

حـق برداشـت   «بار از عبارت  نامه مذكور براي اولين آيين) 1(در ماده . خورد ولي تفاوتي نيز در آن به چشم مي
نامه اجرايـي بنـد    آيين) 1(بيان شده در ماده » هاي جديد حقابه«جاي عبارت  استفاده شده است كه به» جديد

نامـه ضـوابط محاسـبه     در ايـن آيـين  . مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت   79قانون بودجه سال  )44(تبصره » ز«
اشتراك  اشتراك آب كشاورزي نسبت به سال قبل تغييري نداشته است و موارد مصرف وجوه حاصل از حق حق

 :به ترتيب اولويت شامل موارد زير تعيين شده است 79نظير سال 

  هاي آبياري موجود در منطقه طرح بهسازي شبكه نگهداري، مرمت، نوسازي و  -الف
هاي آبي نظير سدهاي مخزني تنظيمي و انحرافـي و سـاير تاسيسـات     نگهداري، مرمت، نوسازي و بهسازي سازه  -ب

  آبي حوزه آبريز دربرگيرنده طرح
اعمـال  اشـتراك   هاي كوچك تامين آب كـه حـق   هاي آبياري و زهكشي و طرح هاي تامين آب شبكه اجراي طرح  -ج

  ).پيوست(باشد  ها مي شده مربوط به آن طرح
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  ها مباني نظري تعرفه -فصل سوم 

  دمهمق -1- 3

گذاري كاالها و خدمات عمومي مبين آن است كه اهداف تعيين تعرفه  بررسي متون موجود درخصوص مباني نظري قيمت
خدمات . نحوي كه رفاه اجتماعي را حداكثر نمايند باشد به ها و كارايي در تخصيص منابع  مي طور عمده شامل پوشش هزينه به

توليـد و عرضـه   ) در شرايط عدم حضـور بخـش خصوصـي   (شود كه توسط بخش دولتي  عمومي به كاالها وخدماتي اطالق مي
كاالها . بندي هستند ه عمومي قابل تقسيماين خدمات خود به دو گروه كاالها و خدمات عمومي و كاالها و خدمات شب. شود مي

وجود ندارد و هزينه نهايي تـامين   ها آنباشند كه امكان تعيين و اخذ تعرفه براي  و خدمات عمومي شامل كاالها و خدماتي مي
كومتي هاي راديويي، حفظ امنيت اجتماعي و حفظ مرزهاي ملي و اجراي قوانين ح برنامه. باشد آخرين واحد آن تقريبا صفر مي

براي كاالها و خدمات شبه خدماتي امكان تعيين تعرفـه و اخـذ آن از مصـرف كننـده     . آيند از جمله اين خدمات به حساب مي
آب در ايـن  . باشـد  از متوسط هزينه متوسط عرضه آخرين واحد آن مي تر كموجود دارد و هزينه نهايي عرضه آخرين واحد آن 

هاي توليد، توانايي پرداخت، تمايـل بـه پرداخـت     اس در اين فصل براساس محور هزينهبندي است و بر اين اس گروه قابل طبقه
نحوي ارائه شده كه  مباني نظري به. هاي آب و خدمات منضم به آن شده است اقدام به معرفي مباني نظري تعيين و اخذ تعرفه

ارايي قيمت، تاثير دخالت دولت و همچنـين  نظـام   معيار ك) ثابت و متغير(هاي تامين و انتقال آب  عالوه بر پرداختن به هزينه
  .حقوق مالكيت براي رسيدن به يك قيمت كارا مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

 و كـاربردي طـور   بـه  نيـز  دنيا سطح در آب منابع با مرتبط متعدددليل مسايل  به آبگذاري  قيمت نظري مباني تبيين
 شـده  انجام آب صنعت در نام صاحب محققين توسط خصوص اين در زيادي ييها تالش .باشد مين دسترس در منسجمي

براسـاس   فصـل  ايـن  در .اسـت  هشدن تبيين روشني هب آب منابع برگذاري  قيمت كاربري مباني با نظري مباني ليكن است
  .است هشد تحليل آب منابع برگذاري  قيمت نظري مباني شده انجام مشابه مطالعات مرور

  قيمت بهينه -2- 3

) 1- 3(كننده و توليدكننده حداكثر باشد نمودار  رسد كه رفاه مصرف ايط رقابتي رفاه اجتماعي زماني به حداكثر ميدر شر
قيمت تعادلي و تقاضاي محصول را در شرايطي كه بـازار بـه تعـادل رسـيده و رفـاه اجتمـاعي       ) Q(و تقاضاي ) *P(در قيمت 

كننده و توليدكننده و شرط حداكثرسـازي سـود نيـز در     مازاد مصرفجزييات مربوط به . دهد حداكثر شده است را نشان مي
  .ادامه مورد بررسي قرار گرفته است

 رفـاه  سازي حداكثر شرط و كننده مصرف و توليدكننده مازاد مفهوم به قسمت اين درقيمت بهينه  به پرداختن از قبل
 قيمـت  كـه  طيرايشـ  در را كننـده  توليـد  مـازاد  و كننده مصرف مازاد )1-3( نمودار اساس نرايب .شود مي اشاره اجتماعي
  .دهد شان مينباشد  مي) Q( تقاضا ميزان و) *P( محصول
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 مازاد مصرف كننده
P* 
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O 

مقدار ( واحد) 

S

 مازاد توليد كننده

L 

  
  واحد از محصول Qكننده و توليدكننده در نتيجه مبادله  مازاد مصرف -1-3نمودار 

 منحنـي  زير مساحت معادل، نظر مورد منبع زا واحد) Q( تقاضاي از ناشي درآمد ميزان نظر مورد كننده مصرفراي ب
 سـود  حـداكثر  P*NM مساحت نرايبناب .باشد مي OP*MQ معادل آن از واحد Q ازبرداري  بهره هزينه و (ONMQ) تقاضا
  .باشد ، ميگيرد قرار استفاده مورد منبع از تعداد Q كه طيرايش در استحصال قابل
 )1-3( نمـودار  براسـاس  واقـع  در .دارد مشـابهي  طرايشـ  نيز منبع ازي بردار بهره حق مالك يا فروشنده ديگر طرف از

 كننـده  عرضـه  منـافع  حـداكثر  *P قيمت سطح در .آورد خواهددست  به را سود حداكثر واحد Q واگذاري با نيز فروشنده
LMP* بود خواهد.  
 سـود  حداكثركننده نيز تقاضا ميزان همين و كننده عرضه سود حداكثرسازي به منجر عرضه واحد Q كه طيرايش در
 يـك  تخصيص اين آيا كه است آن است مطرح اينجا در كه سوالي .باشد مي متعادل *P قيمت در بازار، است كننده تقاضا

 تعريـف دقيقـا   برداران بهره حقوق و باشد فعال مناسبي نحو به بازار كه طيرايش در گفت بايد پاسخ در كاراست؟ تخصيص
 بازار كه جايي آن از اماباشد  مي يرايكا مبين فوق تعادلي طرايش باشد داشته وجود مالكيت حقوق واگذاري قابليت وشود 

راي دا محيطـي  طرايش در تغيير و غير، به معطوف آثار انحصار، وجود و قانوني ضعفدليل  به برداران بهره حقوق مبادله در
  .است طبيعي منابع از برداران بهره حقوق حفظ ها آن اول اولويت و نيستند يرايكا دنبال به برداران بهرهباشد،  مي نارسايي
  .شود مي محاسبه زيرصورت  به آب كننده مصرف و توليدكننده سود يا رفاه كل

pf (q(w)) wq(w) wq(w) Tc(q(w))= − +   π(w)كل سود −
                          كننده مصرف مازاد      كننده عرضه مازاد

  محصول قيمت: Pه ك طوري به
f (q(w)) :توليد تابع 

w :آب قيمت  
Tc(q(w)) :آب كل هزينه  

  .بود خواهد زير صورت به اجتماعي )رفاه( سودحداكثرسازي  شرط
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(w) Pf (q(w)) Tc(q(w))π =   سود كل −
(w) Pf (q(w)) MC(q(w)) 0
w

δπ ′= − =
δ

  
VMP(q(w)) MC(q(w))= 

 توليـد  ارزش كه كاراست اجتماعي نظر از آب تخصيص ورسد  مي حداكثر به زماني اجتماعي رفاه فوق روابط براساس
  .باشد واحد آن عرضه نهايي هزينه معادل آب واحد هر نهايي

وال بـا  ها معمـ  پذير نيست و دولت دستيابي به قيمت بهينه براي كاالها و خدماتي كه داراي بازار رقابتي نيستند، امكان
هاي مورد بحث در  مجموعه تعرفه(گذاري بر منابع آب و خدمات منضم به آن  اهداف متنوع و بعضا متضاد نسبت به قيمت

  .كنند اقدام مي) اين راهنما

  )هزينه نهايي بلندمدت( كارا گذاري قيمت -3- 3

 و توليدكننـده  سـود  شـدن  حـداكثر  بـه  منجـر  كـه  اسـت  قيمتـي  آن آب، مصـارف  و منابع برروي كارا گذاري قيمت
 مربوط خدمات و آب قيمتكه  درصورتي ديگر عبارت به .باشد اجتماعي سود حداكثرشدن ديگر عبارت به و كننده مصرف

 نمودار .بود خواهد كارا قيمت، آن برسد، حداكثر به كننده مصرف مازاد و كننده توليد مازاد كه دشو تعييننحوي  به آن به
 جـز  وجـود دليل  به .دهد شان مين را آب عرضه 2بلندمدت نهايي هزينه وبلندمدت  1متوسط هزينه منحني وضعيت زير

 كـه  طيرايشـ  در نهـايي  هزينه منحني وباشد  مي شكل Uصورت  به (AC) متوسط هزينه منحني نمودار ثابت، يها هزينه
AC كند مي قطع را آنرسد،  مي خود مقدار حداقل به.  

 
MC  هزينه

عرضه آب

W2 

AC

q

W1 

MC1 

AC1 

  
  آب عرضه متوسط هزينه و نهايي هزينه رابطه - 2-3 نمودار

                                                      
1-.Long Run Average Cost Curve. 
2- Long Run Marginal Cost Curve. 
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 نيـز  آنتـامين   نهـايي  هزينه آب، از اضافي واحد هر عرضه با و است افزايشي منحني يك (MC) نهايي هزينه منحني
2wمعـادل  آب كننـده  تـامين  سـود  بگيـريم  نظـر  در 2Wمعادل را آب قيمتكه  درصورتي .يابد مي افزايش q TC(q)− و 

w)2كـه  اسـت  طيرايش در سود حداكثر q TC(q)) 0
q

δ −
=

δ
2MC(q)يـا   w=  آب كننـده  عرضـه  طرايشـ  ايـن  در .باشـد 

2wمعادل q TC(q)− آب نـده كن عرضـه  )متغير يها هزينه منهاي درآمد( سود )2-3( شماره نمودار در .برد خواهد سود 
 و قيمـت  خـط  بـين  محصـور  مسـاحت  كـل  سـود  وباشد  مي (w2) قيمت خط و (MC) نهايي هزينه منحني زير مساحت
  .باشد مي AC متوسط هزينه منحني
تـامين   عـدم دليـل   بـه  باشد (AC) متوسط هزينه حداقل از تر كم (w) آب قيمت اگر كه است مشخص فوق نمودار از
  .شد خواهد مواجه زيان با كننده عرضه آب، عرضه ثابت يها هزينه از بخشي

 هـر  نهـايي  هزينه كند قطع نزولي قسمت در را (AC) متوسط هزينه منحني، كننده مصرف تقاضاي تابعكه  درصورتي
 كه نيستنحوي  به نهايي هزينه تابع و تقاضا منحني برخورد از ناشي قيمت و متوسط هزينه از تر كم شده تقاضا آب واحد
 آب كننده عرضه و .بود خواهد مواجه زيان با آب كننده عرضه نرايبناب، دهد پوشش را آب انتقال وتامين  يها هزينه همه
  .دهد ادامه فعاليت به بتواند تا كند دريافت يارانه بايد طيرايش چنين در

 هزينـه  اساسبر بايدالذكر  فوق طرايش در كننده مصرف از )تعرفه( قيمت دريافت طريق از آب عرضه يها تامين هزينه
 دريافتي قيمت ميزان دهندهشان ن متوسط هزينه منحني و تقاضا تابع برخورد محل طيرايش چنين در .گيرد قرار متوسط

  .است شده دادهشان ن )3-4( شماره نمودار در متوسط هزينهتامين  هدف با گذاري قيمت .بود خواهد كننده مصرف از
 هزينه 

w(x) 

AC

(m3) عرضه آب   

T 

Q 

q(w′)

O 

w′

MC 

q(w*)

تقاضاي آب

N 

P 

  
  اجتماعي رفاه بر متوسط هزينه براساس بها آب تعيينتاثير  -3-3 نمودار

 رفـاه  شـدن  حـداكثر  بـه  منجـر  متوسـط  هزينـه  براسـاس  بها آب تعيين است مشخص )3-4( نمودار ازطوركه  همان
  .آيد مي حساب به ناكارا گذاري قيمت روش يك اجتماعي نظر از نرايبنابشود  مين اجتماعي
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 مسـاحت  و كننـده  مصـرف  رفـاه  ′QPW مسـاحت  معـادل  و رفتـه  دست از رفاه PNO مساحت معادل فوق طرايش در
TNPW′ رفـاه  و آيـد  مـي  بهبـود  آب كننـده  عرضـه  دريـافتي  وضـعيت  طرايشـ  نرايـ د .بود خواهد آب كننده عرضه رفاه 
  .يافت خواهد كاهش آب كننده مصرف

 تكميـل  و ساخت حال درتاسيسات  كه ويژه طرايش در را نهايي هزينه و متوسط هزينه منحني وضعيت )4-3( نمودار
 نهـايي  هزينـه  منحنـي  و نباشـد  )مترمكعـب  x( معين حد يك از افزايش قابل و محدود عرضه قابل آب حجم و باشند مي

  .دهد شان مين را گيرد قرار متوسط هزينه منحني از تر پايين
 هزينه آب 

AC(x) 

AC

عرضه آب

W*=MC 

D1 

q1 (x) 

AC(q1)
 

D2 MC

D2(x)

  
  تاسيسات از ناقصبرداري  بهره طرايش درها  هزينه وضعيت - 4-3 نمودار

 يها هزينه دهنده پوشش كهنحوي  به درآمد به منتج اجتماعي رفاه وحداكثرسازي  شرط از پيروي طيرايش چنين در
 تقاضـا كـه   درصـورتي  مثال طور به .بود خواهد زيانراي دا همواره آب كننده عرضه و شد نخواهد باشد آب انتقال وتامين 
 هاشـور  سـطح  مسـاحت  معادل آب كننده عرضه دشو تعيين نهايي هزينه براساس آب قيمت و باشد 1Dمنحني براساس
 نيـز  آب تقاضـاي  و (x) موجـود  ظرفيـت  حـداكثر  بـا  آب عرضهكه  درصورتي .داشت خواهد زيان )4-3( نمودار در خورده

2Dبـين  قيمتـي  در كننـده  مصـرف  و كننـده  توليـد  سود شدن حداكثر به توجه با باشد 2Dمنحني براساس (x) وW * 
  ]3[ .كرد استفاده آببندي  سهميه ازتوان  مي آب عرضه سقف تا تقاضا كاهش منظور به اماشود،  تامين مي قيمت يرايكا

  پرداخت به تمايل - 4- 3

 پرداخت به تمايل آن به منضم خدمات و عمومي كاالهاي برگذاري  قيمت در بحث مورد نظري يها روش از ديگر يكي
 درآمدبراساس  وي پرداخت به تمايل ميزان، كننده مصرف تترجيحا تئوريبراساس  روش اين در .باشد مي كننده مصرف

 خواهد نظر مورد خدمت يا كاال فروش قيمت عنوان به رقم اين .شود مي تعيين كننده مصرفراي ب مهم مالحظات ساير و
 قيمـت  بـا  پرداخـت  بـه  تمايـل  انطبـاق  .نباشد خدمات يا كاال يك واقعي قيمت مبين است ممكن پرداخت به تمايل .بود

 و بحث مورد خرد اقتصاد يها كتاب در بحث اين جزييات .باشد مي تقاضا تابع شكل از متاثر عمومي خدمات و كاال واقعي
طـور   بـه  فـرد  هرشود  مي فرض روش اين در .نمايند استفاده منابع اين ازتوانند  مندان مي عالقه و است گرفته قرار بررسي
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 ونمايـد   مـي  عمومي خدمت يا كاال يك از استفاده منظور به پرداخت به تمايل ميزان خصوص دراظهارنظر  به اقدام مجزا
دليـل   بـه  طبيعـي  منـابع  از اسـتفاده  طيمحي زيست آثار خصوص در فرض اين .گيرد نمي قرار ديگران انتخابتاثير  تحت
 منظـور  بـه  مناسـبي  تئـوري  كهدهد  شان مين سوابق بررسي و است مواجه ابهام باكند  مين پيدا تحقق فوق شرطكه  اين

  .ندارد وجود آن با مرتبط خدمات و طبيعي منابع از استفاده مورد در پرداخت به تمايل تعيين

  گذاري رمزي نرخ -5- 3

 هزينـه  از پـايين  آب انتقـال  وتـامين   نهـايي  هزينـه  كـه  جايي آن از شد اشاره بدان نيز قبل قسمت در كهطور  همان
 .شـد  خواهـد اي  منطقه آب شركت زيان به منجر نهايي هزينهگذاري براساس  قيمت روش از استفاده. شود مي آن متوسط

 از باالتر پايين، قيمتي كشش با مصارفراي ب آب تعرفه روش اين در است رمزي روش آبگذاري  قيمت يها روش از يكي
 توليـد  بنگـاه  يـك  موضوع تر دقيق تشريحراي ب .شود مي اخذ و تعيين باال تقاضاي قيمتي كشش با مصارف در آب تعرفه
  .باشد مي زير شكل به تقاضاي تابع و توليد تابعراي داشود،  مي توليد كاال n آن در كه فروش انحصارراي دا كننده

1 nQ (Q ,...,Q )= 

1 nQ(p) (Q (p),...,Q (p))=  
  .شود مي معرفي زير شكل به نيز بنگاه اين سود تابع

n

i i
i 1

(p) P Q C(Q(p))
=

π = −∑  

 محدوديت و اجتماعي رفاه حداكثر رابطه .باشد اجتماعي رفاهحداكثرسازي  قيمت، تعيين از دولت هدفكه  درصورتي
  .بود خواهد زير شكل به آن

maxS(p) (p)s.t. (p) 0+ απ π ≥  
  .بود خواهد زير فرم به الگرانژ رابطه يا تابع از استفاده با بنگاه سودحداكثرسازي  اول شرط

i
i j j

i

Q (p*)Q (p*) P C (Q(p*))
P

δ⎡ ⎤λ = − −⎣ ⎦ δ∑  

  .كرد بازنويسي نيز زير شكل بهتوان  مي را فوق رابطه
i i

i i

P * C
P *
− λ

=
η

iكه   طوري به   i
i

i i

P * Q
Q * P

δ
η = −

δ
    

ـ  كـه  اسـت  توضـيح  به الزم .باشد مي نظر مورد كااليراي ب رمزي قيمت) *P(فوق  رابطه از آمدهدست  به قيمت راي ب
   .باشد دسترس در نيز بنگاه هزينه تابع و باشد داشته را مختلف مصارف تقاضاي تابع بايد بنگاه رمزي بروش قيمت اعمال
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  )فروش در انحصار( دولت دخالت - 6- 3

 درفـروش  انحصـار شـود،   مـي  منـابع  ايـن راي كا تخصيص از آب ازبرداري  بهره نظام ندورشد باعث كه ازعواملي يكي
، درآمـد  توزيـع  بـه  كمك هدف با و اجتماعي – سياسي مالحظات برخيدليل  به دولت كشورها، دراغلب .باشد مي كاال يك
 انحصـاري  طرايشـ  ايجاداثير ت )5-3( نمودار .دارد عهده بر را مختلف مصارفراي ب آب ازجمله عمومي كاالهاي عرضه كار
  .دهد شان مين را منابعراي كا تخصيص بر

 آن خـالص  سـود  و واحـد  B معـادل  كـارا  تخصيص ميزان باشد نداشته وجود انحصاركه  درصورتي نمودار اين براساس
 طيرايشـ  چنـين  در .بـود  خواهـد  F آن قيمـت  و عرضـه  كـاال  از واحد A انحصاري طرايش در .باشد مي HIC مثلث سطح

  .شود مي محروم موجود ازمنابعكارگيري  به واسطه به )رفاه( درآمد از  EDC مثلث سطح معادل آوردندست  به از اجتماع
 

 (MC) هزينه نهايي

G 

I 

E 

D

B 
O 

واحد محصول يا كاال

C

D 

F 

H 

A 

 (MR)درآمد نهايي

  
  آب منابع تخصيص بر انحصارتاثير  -5-3 نمودار

 تخصـيص  بـه  منجر نهايي رآمدد با نهايي هزينه برابري طرايش كردن دنبال با انحصارگر كهدهد  شان مين فوق نمودار
  .شود مي منابع يرايناكا

ها، اثرات نهايي دخالت دولت در بخـش آب بـا منـافع     ها در دخالت در بخش آب و كنترل قيمت با توجه به اهداف دولت
  :طور كلي خدمات عمومي به شرح زير است عمده داليل دخالت دولت در بخش آب و به. ديگر آن بايد مورد توجه قرار گيرد

  درآمد كم يها گروه از حمايت - 3-6-1
. كننـد  پذير و كم درآمد جامعه حمايت مـي  هاي آسيب ها با كنترل قيمت كاالهاي عمومي و از جمله آب از گروه دولت

دريافت تعرفه پلكاني از مصرف كنندگان در واقـع بـدين مفهـوم اسـت كـه افـراد و مصـرف كننـدگان بـا مصـرف بـاالتر            
  . تري را پرداخت كنند پرداخت نمايند و در عوض گروه كم درآمد تعرفه پايين تعرفه باالتري) مندتر توان(
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  باال نياز موردگذاري  سرمايه -3-6-2
كـه   بـا توجـه بـه ايـن    . دليل نياز به احداث تاسيسات پيچيده و فراوان سرمايه بااليي را نياز دارد تامين و انتقال آب به

گيـرد بـازده اقتصـادي بـااليي نـدارد حتـي در        مختلف صورت نميدريافت هزينه تمام شده از مصرف كنندگان به داليل 
گذاري در بخش آب و ساير  ها اقدام به سرمايه در چنين شرايطي دولت. باشد مواردي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي

  .كنند كاالهاي عمومي مشابه مي

  توليدي يها بخش از حمايت -3-6-3
 اهـداف  از ديگـر  يكي بخش آن از حمايت هدف با )كشاورزي مثال( هاي توليدي خاص تعيين تعرفه پايين براي بخش

اين حمايت از طريق دريافـت تعرفـه بـاالتر از صـنايع كـه تـوان اقتصـادي         .است عمومي خدمات عرضه در دولت دخالت
ر واقع يك هاي اقتصادي د هاي تامين و عرضه خدمات از برخي ديگر از بخش تر از هزينه باالتري دارند و اخذ تعرفه پايين
  .گيرد طور گسترده در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي نوع يارانه بين بخشي است كه به

  منظوره چند اهداف -3-6-4
برداري از سدها اثرات زيست محيطي ديگري نيز از جمله جلوگيري از سـيل، تـامين تـداوم عرضـه آب      احداث و بهره

كـه منـافع ناشـي از ايـن      با توجه به اين. به همراه خواهد داشت مطمئن و تلطيف آب و هواي منطقه محل احداث سد را
هاي احداث سد و سـاير تاسيسـات تـامين آب از محـل بودجـه       كند، پرداخت هزينه موارد به عموم جامعه تسري پيدا مي

  .پذيرد ها صورت مي عمومي و توسط دولت
بر منابع عمومي و ايجاد ناكارايي در تخصيص منـابع  گذاري  با توجه به موارد فوق اگرچه دخالت دولت باعث انحراف قيمت

شود ليكن هزينه تخصيص ناكار منابع آب بايد در مقايسه با منافع ناشي در دستيابي به سـاير اهـداف را نيـز مـورد توجـه       مي
اراترين روش بـه عنـوان كـ   (المللي اغلب كشورها، به دنبال اخذ تعرفه هزينـه نهـايي تـامين آب     براساس تجربيات بين. قرارداد
  .گيرند هاي خدمات عمومي از جمله آب در نظر مي باشند و مالحظات ديگري را در تعيين و دريافت تعرفه نمي) گذاري قيمت

  كارا مالكيت حقوق - 7- 3

 در، دارد بسـتگي  منـابع  آن بر حاكم مالكيت حقوق وضعيت به آب منابع جمله از و طبيعي منابع ازبرداري  بهره نحوه
 راسـتاي  در .باشـد  مي مالكراي ب منابع ازبرداري  بهره يها محدوديت و مزايا مالك، حقوق كننده تعيين مالكيت حق واقع

 منـابع  از اسـتفاده  بـر  آنتـاثير   همچنـين  و مالكيـت  حقـوق  واگذاري نحوه شناخت آب منابع از برداران بهره رفتار تبيين
 ارزش با آب عرضه نهايي هزينه برابري تنها آب قيمت نتعيي در اجتماعي رفاه حداكثر به رسيدن منظور به .است ضروري
 ارزش بـا  نهـايي  هزينه برابري تاشود  رعايت مالكيت حقوق در نيز طيرايش يا معيارها بايد وكند  مين كفايت نهايي توليد
  .ستا زير شرح بهشود  مي منابعراي كا و بهينه تخصيص به منجر مالكيت حق كه طيرايش .يابد تحقق نهايي توليد
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 1انحصار -1- 3-7

 مسـتقيم طـور   منحصرا به منابع از استفاده و مالكيت يها هزينه و منافع كليه كه است آن مبين انحصار شرط واقع در
 و آب تخصـيص  در موجـود  دستوري مكانيزمدليل  به و آب منابع مورد در .شود ميبر مالكيت حق دارنده به غيرمستقيم يا

 فـوق  شـرط شـود  بربـردار   بهـره  يا مالك به منبع اين از استفاده منفي و مثبت يها هزينه آن طي كه طيرايش وجود عدم
تواند بخشي از مشكالت مـرتبط بـا    رهايي از روش دستوري تخصيص آب و استفاده از روش بازار آب مي. شود محقق نمي

 رسـيدن  ضروري طرايش از يكي عنوان به مالكيت انحصار معيار بر آن ها و تاثير گيري دولت تخصيص آب براساس تصميم
  .نمايد طرف بر را اجتماعي رفاه به

 2انتقال قابليت -2- 3-7

 ديگـر  فـرد  بـه  مالكيـت  حق دارنده يا مالك يك از منبع يكبرداري  بهره حق داوطلبانه انتقال معني به انتقال قابليت
 منـابع  ازبرداري  بهره قح واگذاري از مختلف داليل به و نيست محقق دولتيبرداري  بهره يها نظام در نيز شرط اين .است
  .شود مي جلوگيري زمين بدون آب

 3اجرا قابليت - 3- 3-7

 تخصـيص  موجود نظام .باشد غيرمصون افراد توسط استفاده سوء هرگونه از بايد منابع ازبرداري  بهره يا مالكيت حقوق
 ضـروريات  از رانديگـ  آبـه  حـق  از اسـتفاده  سـوء  كاهش .گيرد ميقرار سايرين استفاده سو مورد مختلف يها روش به آب

  .باشد مي نهايي هزينه معيارگذاري براساس  قيمت از ناشي اجتماعي رفاه افزايش
 كـارا  استفاده منظور به الزم انگيزه، باشد شده تبيين فوق معيارهاي براساس وي مالكيت حق كه آب منبع يك مالك

 مالكيـت  حقـوق  واگـذاري  قابليت .باشد مي فرد زيان افزايش معناي به منبع آن ارزش در كاهش كه چرا دارند را منابع از
 اسـتفاده  مـانع  دتوان مي منابع از استفاده حق دارنده يا مالك كه جايي آن از وشود  مي )آب( منابع از كارا استفاده به منجر

  .باشد مي منبع يك از استفاده قبال در وجه پرداخت به موظف اي كننده مصرف هرشود،  ديگران

  آبرفه اعمال تع يها روش - 8- 3

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  دنيـا  در آن بـا  مرتبط خدمات يا آب از استفادهراي ب قيمتاعمال  يها روش انواع حاضر حال در
  :از عبارتندها  روش اين ترين ممه كهگيرد  مي

                                                      
1- Exclusivity 
2- Transferability 
3- Enforceability 
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  حجمي روش -3-8-1
 محاسـبه  .باشـد  مـي  شـده  استفاده آب حجم غيرمستقيم يا مستقيم محاسبه براساس آب قيمت تعيين روش، اين در
 دبـي  بـا  منبـع  يـك  از اسـتفاده  زمان برحسب غيرمستقيمطور  به يا گيري اندازه وسايل نصب با متوسط طور به آب حجم

 و تجـاري  صـنعتي،  مصارف عمده .گيرد مي انجام نامشخص دبي با منبع يك آب از بخش يك از استفاده زمان يا مشخص
  .گيرد مي انجام اساس اين بر آب حجم گيري اندازه وسايل نصب به توجه با خانگي

  روش ستاده - 3-8-2
 مثـال طـور   بـه  روش ايـن  در .شـود  مـي  دريافـت  و محاسبه شده توليد كاالي يا محصول براساس بها آب روش اين در
  .كنند مي پرداخت آب بابت را معيني مبلغ برداشتي محصول واحد هر يازا به كشاورزيبخش  برداران بهره

  نهاده روش -3-8-3
هـاي   نيـز يكـي ديگـر از روش   ... الت، زمـين و  آ ليدي مثل كـود شـيميايي، سـم، ماشـين    هاي تو اخذ ماليات بر نهاده

  .گيرد گذاري آب است كه عمدتا براي مصارف كشاورزي مورد استفاده قرار مي قيمت

  مساحت روش -3-8-4
در اين روش تعرفه آب مورد استفاده براساس سطح يا مساحت زير كشت با توجه به نوع محصول، فصـل آبيـاري و روش   

دهد، تعرفه براساس مساحت آبيـاري شـده در    بررسي تجربيات كشورهاي مختلف نشان مي. شود آبياري تعيين و دريافت مي
سـازي   شرايط وجود پمپاژ يا سد مخزني باالتر از تعرفه در شرايط تامين آب به روش ثقلي و بدون تاسيسات مربوط به ذخيره

  .كنند ت ديم نيز برحسب سطح زير كشت تعرفه آب دريافت ميدر برخي از كشورها حتي از محصوال. باشد آب مي

  بلوكي روش -3-8-5
  .باشد مي متغير مصرفي گروه تغيير و مصرف افزايش با استفاده مورد آب تعرفه روش اين در

  نرخي دو روش -3-8-6
 رقم يك اين بر عالوه وشود  مي تعيين شده عرضه آب واحد هر نهايي توليد هزينه روش براساس بها آب روش اين در
ـ  آب انشـعاب  تعرفـه  يـا  ثابـت  رقم روش اين در .شود مي دريافت نيز سال هر در ثابتطور  برداري به بهره حق  كليـه راي ب

 كـه  دولتيتاسيسات  در شده انجام هاي بررسي براساس روش اين .است ثابت )كشاورزانمثال ( گروه يك كنندگان مصرف
  .گيرد مي قراراشتراك  حق يا بها آب تعيين بنايم است متوسط هزينه از تر كم نهايي هزينهمعموال 
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  1بهبود تعرفه يا عوارض -3-8-7
  .شود مي دريافت انشعاب حق آبي، زمين به ديم زمين تبديل از ناشي زمين ارزش افزايش براساس روش اين در

  آب بازار -3-8-8
از آب  بـرداري  بهرهاين بازارها حق در . بازارها رسمي يا غيررسمي هستند. بازار آب در نقاط مختلف دنيا ساختار متفاوتي دارند

در اين نظام، قيمت يـا آب  . گيرد مورد مبادله قرار مي ها آنيا حجم معيني از آب در يك زمان مشخص در حال يا آينده يا هر دو 
كار  هاي درگير در مديريت منابع آب شركت. شود بها براساس اطالعات موجود و توافق عرضه كننده و مصرف كننده آب تعيين مي

بازار آب در اسـتراليا و آمريكـا سـابقه    . ارائه اطالعات الزم به خريداران و فروشندگان و نظارت بر حسن اجراي كار را بر عهده دارند
  .طوالني دارد و نتايج مفيدي نيز در بر داشته است

  گذاري نرخ نظام يكراي اج هزينه -9- 3

 كـارا  روش يـك  عنـوان  بـه  نهـايي  هزينه روش به بها آب تعيين آنكه وجود با چرا كه است مطرح سوال اين اينجا در
  .رديگ مي قرار استفاده مورد دنيا در بها آب تعيين يها روش مختلف انواع اماباشد  مي

 هزينـه  روش بهگذاري  نرخ نظامراي اج هزينه ديگر عبارت به .شود ميباز آنراي اج هزينه به درواقع موضوع اين دليل
 نصب كنتورهايخواندن  و گيري  اندازه وسايل بر نظارت دقيق، گيري اندازه وسايل به نياز روش نرايد باالست بسيار نهايي
 همـين  بـه  .بـود  خواهـد  آنراي اجـ  نظـور بـه م  ديگـر  اداري يهـا  فعاليـت  انـواع  و بهـا  آبآوري  جمع معين، دوره در شده
 درصد 60 حدود در ]1[ شده انجام طالعاتم براساس .است شده گذاشته كنار مناطق برخي در روش اينكارگيري  به دليل

 نيـز  درصد 25 حدود در و مساحت براساس درصد 15 حجمي روش به دنيا سطح در آب كشت زير يها زمين مساحت از
 به بها آب تعيين روش راي اج هزينه كه  درصورتي  كه استشده  مشخص دينار مطالعه در .شود مي استفادهها  روش ساير از
  ].2[ بود نخواهد كارا ديگر حجمي روش، باشد باال حجمي  روش 

  بها آب تعيين روش بهترين -10- 3

 روش همـان  اجـرا،  يهـا  هزينـه  گـرفتن  ناديده صورت در روش كاراترين و بهترين، شد داده توضيحطوركه قبال  همان
 در .آيـد  مي سابح به نهايي هزينه روش عنوان به نيز بخشي دوگذاري  نرخ روش است توضيح به الزم .است نهايي هزينه
 يـا (اشـتراك   حـق  ثابـت  هزينه قالب در اداري و بازسازي نوسازي، استهالك، هزينه از مشتركين از هريك سهم روش اين
تـاثير   كشـاورزان  درآمـد  بر پرداختي انشعاب حق .دشو دريافت بها آب قالب در متغير يها  هزينه و دريافت )انشعاب حق

                                                      
1- Betterment levy 
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 درآمـد  تـر  مناسـب  توزيـع  بـه  منجـر  آب انشعاب حق دريافت در كشاورزان درآمد انميز به توجه نرايبناب، داشت خواهد
  .بود خواهد جامعهراي ب منافع باالترينراي دا مبادالت به مربوط يها هزينه وجود با بها آب تعيين روش اين .بود خواهد
ـ  يتـر  بيش منافع به منجر بها آب تعيين يها روش ساير است ممكن اجرا، يها هزينه وجود با  ازشـود،   اجتمـاع راي ب
 وضـعيت  هـوايي،  و آب تغييـرات  مختلـف،  مناطق به توجه با بها آب تعيين يها روش سايرراي اج يها هزينه كه جايي آن

 يـك  تعيـين باشد،  مي متفاوت منطقه بر حاكم اجتماعي اقتصادي طرايش وتاسيسات  نوع آب، منابع ازبرداري  بهره حقوق
  .شد خواهد يرايكا به منجر خاصي روش مناطق از هريك در و نيست نممك مناطق تمامراي ب روش

  1ها هزينه بازيافت - 11- 3

ـ  گرفتـه  صـورت  يهـا  هزينـه  يادريافـت تامين  بها، آب تعيين اهداف از يكي بـه منظـور    الزمتاسيسـات   احـداث راي ب
 روش عنوان به )مدت كوتاه( هايين هزينه روش يرايكا معيار براساسكه  جايي آن از .باشد مي آب توزيع و انتقال ،آوري جمع
 ونوسـازي  بازسـازي  بـه  مربـوط  يهـا  هزينـه  سـرمايه،  استهالك شامل ثابت يها هزينه روش نرايد وشود  مي توصيه كارا

  .بود خواهد مناسبي روش دونرخي روش براساس تعرفه تعيينشود  مين نظرگرفته در اداري يها هزينهوتاسيسات 

 2برابري - 12- 3

 بـه  توجـه  بـا  برابـري  معيارهـاي  كه جا آن از .پردازد مي آب توزيع از ناشي شده ايجاد رفاه توزيع نحوه به برابري معيار
 همـين  بـه  .شود تعيين مطلوبيت يا و درآمد نيازها، ها، فرصت براساس دتوان مي آب انتقال وتامين  هاي پروژه نوع و اهداف
 برداران بهره بين آب تخصيص در دولت يها سياست ودهد  مي قرارتاثير  تحت را يرايكا معيار ،معموال برابري معيار دليل

 مختلف يها تاثير روش كهدهد  شان مين مختلف مطالعات .است بوده برابري و يرايكا بهتوامان  ديدگاهتاثير  تحت همواره
 طريـق  از كه رضيهف اين ها آن يافته واقع در ).2( است نبوده دار معني چندان كشاورزي بخش در برابري بر بها آب تعيين
 آبگـذاري   نـرخ  نظـام  ديگـر  عبـارت  بـه  يـا  وشـود   تاييد مـي  ندارد وجود درآمد توزيع بهبود امكان آبگذاري  نرخ نظام

  .است ناتوان كشاورزي بخش در درآمد نابرابري رفع در )كشاورزي(
 جـدول  نرايـ د .كند مي مقايسه آنراي اج هزينه و برابري ي،رايازنظركا را بها آب تعيين يها روش انواع )1-3( جدول

 قـرار  مقايسـه  مـورد  اجرا هزينه و برابري، يرايكا زماني افق ي،رايمعياركا نظر از و مقايسه هم با آبگذاري  نرخ يها روش
 .است گرفته

 
  

                                                      
1- Cost recovery 
2- Equality 
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  ]4[ ها آنراي اج هزينه و برابري ي،رايكا نظر از بها آب تعيين يها روش انواع مقايسه - 1- 3 جدول

هاي  هزينه  برابري  افق زماني كارايي  كارايي  نوع تعرفه
  توضيحات  اجرا

  .گيري دقيق آب دارد نياز به اندازه  مشكل  كوتاه مدت اولويت اول  )تك نرخي(حجمي
هاي  حجمي با نرخ

 Tiered متعدد
كارگيري به منظورامكان به  كوتاه مدت  اولويت اول

    تقريبا مشكل  توزيع درآمد وجود دارد

    تقريبا مشكل مشابه فوق بلندمدت ويت اولاول  )دو نرخي(حجمي
  .نيازبه اطالعات مربوط به نهاده و ستاده دارد  تقريبا ساده مشابه فوق كوتاه مدت اولويت دوم  ستاده/نهاده

  نياز به اطالعات الگوي كشت دارد  راحت مشابه فوق بلندمدت/مدتكوتاه اولويت دوم  برحسب سطح
  هاي قوي دارد نياز به نهادها و زيرساخت  مشكل .به نوع بازار بستگي دارد بلندمدت/تمدكوتاه اولويت اول  بازار آب

  منتخب كشورهاي از برخي در آب گذاري قيمت نحوه - 13- 3

 منـابع  به دسترسي ميزان و اجتماعي – اقتصادي طرايش به توجه با مختلف كشورهاي در آب گذاري قيمت يها روش
 مصـارف  دربهـا   آب تعيين نحوه و استفاده مورد معيارهاي عمدهطور  به بخش اين در .باشد مي متفاوت فعاليت نوع و آب

  .است گرفته قرار تحليل و بررسي مورد ايران مشابه طرايشراي دا كشورهاي در مختلف

  تركيه -1- 3-13
مصارف صنعتي و شرب بر مبناي حجم آب مصرف شده و در بخـش كشـاورزي برمبنـاي سـطح زيـر       رايقيمت آب ب

. دشـو  اي و جاري عرضه آب دريافت مـي  هاي سرمايه تعرفه براساس هزينه. شود ل تعيين و دريافت ميكشت و نوع محصو
هزار لير دريافت شـده   462محصول پنبه معادل  رايهزار لير تركيه و ب 163هر هكتار گندم معادل  رايب 1993در سال 

امين و توزيع آب كشاورزي و به ازاي هر هكتار گذاري انجام شده در تاسيسات ت هاي سرمايه به منظور پوشش هزينه. است
  .لير در نواحي مختلف دريافت شده است 8500تا  4100بين 

  هندوستان -2- 3-13
 هـدف  آبرسـاني،  سيستم محصول، نوع فصل، مكاني، موقعيت جمله از متعدد عوامل به درهندوستان آب گذاري قيمت

 محصـول،  نـوع  فصـل،  حسب بربها  آب تعرفه كشاورزي التمحصو در .است وابسته دولت و بردار بهره بين قرارداد و طرح
 روپيـه  200 تـا  210 بين 1نادو تاميل در 1993 سال دربها  آب .است متغير آب ازبرداري  بهره زماني دوره و آبياري روش
  .است بوده متغير
 سـطحي  يـا  و ينـي زيرزم آب منـابع  از برداشت مثل دارد وجود استفاده مورد آب حجم محاسبه امكان كه مواردي در

  .شود مي دريافت و تعيين آب حجم برحسب تعرفه آب، حجم گيري اندازه دستگاهراي دا

                                                      
1- Tamil Nado 
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  اردن -3- 3-13
 سـال  در موجـود  اطالعـات  براسـاس شـود و   مي داده تحويل كشاورزي مصارف در حتي حجميصورت  به آب اردن در
 و نگهداري يها هزينه دهنده پوشش كهباشد  مي اردن دينار 006/0 كشاورزي مصارف در آبمترمكعب  هر تعرفه 1993
هـر مترمكعـب آب    يدر مواردي كه براي تامين نياز كشاورزي اقدام به پمپاژ آب شود به ازا. باشد برداري آن نيز نمي بهره

  .شود عالوه بر رقم فوق دريافت مي 1993دينار اردن در سال  05/0معادل 

  مراكش -4- 3-13
- 60مترمكعـب و بـراي    24مراكش تا سقف  1درهم 73/0معادل  1993 تعرفه آب در مراكش براي مصارف خانوار در سال

در بخـش  . شـود  مـي درهم دريافت  2/3مترمكعب به باال به ازاي هرمترمكعب معادل  60درهم و از  1/2مترمكعب معادل  24
. است هدريافت شد 1993درهم در سال  16/0درهم و در بخش كشاورزي معادل  2هر مترمكعب آب مصرفي  يازاصنعت به 
هـاي جـاري    درصـد از هزينـه   76نحوي است كه متوسط تعرفه در مصارف مختلف در حـدود   گذاري در مراكش به نظام قيمت

  .دهد تاسيسات تامين و انتقال آب را پوشش مي

  پاكستان -5- 3-13
 متوسـط  و 2روپيـه  45 معـادل  خصوصي بخش در آب فروش قيمت متوسط پاكستان در شده انجام مطالعات طبق بر
 آبتـامين   هزينه از درصد 5 تا 4 حدود در كشاورزان .است شده برآورد روپيه 237 معادل آن اجتماعي شده تمام هزينه

 از درصد ده حدود ها آن پرداخت توان گرفته صورت برآوردهاي براساسكه  ، درصورتينمايند مي پرداخت تعرفه قالب در را
  .باشد مي آب شده تمام هزينه

 ايـن  اطالعـات  براسـاس دهد  شان مين نزديك خاور كشورهاي در را مصارف از هريك فكيكت به بها آب )2-3( جدول
 معـادل  مصـر  كشـور  در صـنعتي  مصارفراي ب و است مجاني سعودي عربستان و مصر كشورهاي در كشاورزي آب جدول

  .شود مي ارائه مجاني درعربستان و دالر 12/0 – 59/0

  منتخبورهاي كش در مصرف عمده يها بخش تفكيك به ثابت تعرفه و بها آب -2- 3 جدول
  كشاورزي )شرب(داخلي صنعت  كشور
  متغير ثابت  متغير ثابت متغير ثابت  
  صفر  صفر  07/0- 09/0 - 12/0-59/0 -  مصر
  02/0- 022/0  79/3- 5/7  057/0 - 66/4 -  الجزاير
  0085/0- 05/0 -  093/0- 03/1 - 12/0-35/0 -  اردن

  -  49/1- 8/5  06/0- 1/0 25/0-63/1 38/0-97/0 -  پاكستان

                                                      
1- Dirhams 
2- Rupees ) 1993روپيه معادل يك دالر در سال  5/31هر  (  
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  ]6[ منتخبورهاي كش در مصرف عمده يها بخش تفكيك به ثابت تعرفه و بها آب - 2- 3 جدولادامه 
  كشاورزي  )شرب(داخلي صنعت  كشور

  -  صفر  04/0- 07/1 - صفر صفر  عربستان سعودي
  -  72/4- 2/11  08/0- 1/0 67/1-3/3 08/0-1/0 67/1-33/3  سودان
  -  50  11/0- 53/0 2/3 71/0 -  سوريه
  02/0- 45/1  -  1/0- 8/13 - 1/0-7/13 -  يمن

  
 داخلي بخش در كشت، زير سطح هكتار هر يازا به كشاورزي بخش در ثابت نرخ فوق جدول در كه است ذكر به الزم
 برحسـب ها  بخش تمامراي ب متغير نرخ وباشد  مي سال در كارخانه هر برحسب صنعت بخش در و سال در خانوار برحسب

 ملـك،  ارزش مصـرف،  نـوع  جمله از مختلف داليل به ثابت تعرفه وبها  آب تغيير دامنه .است شده ارائه مترمكعب بر دالر
  .دارد بستگي ... و مكاني موقعيت

  بندي جمع -14- 3

 سـاير  تجربيـات  و فصـل  ايـن  اول بخش در بحث مورد عمومي خدمات وكاالها  برگذاري  قيمت يها روش به توجه با
 سياسـي  مالحظات به توجه يا عمومي خدمات و كاالها تعرفه تعيينرسد،  نظر مي به آب منابع بر گذاري قيمت در كشورها
 يهـا  بخـش  از حمايـت  و توليـد  متغيـر  و ثابت يها ، هزينهپرداخت توانايي معيارهاي از تركيبي به توجه .شود مي تعيين

طور مثـال تعرفـه فـروش     به .مورد توجه قرار داردخودكفايي در برخي از محصوالت در ايران نيز  معيار به توجه با توليدي
هاي آب و فاضالب شـهري و روسـتايي در حـال     آب صنعتي مبتني بر هزينه تمام شده، تعرفه فروش آب شرب به شركت

. شـود  هاي آب و فاضالب تعيين و ابالغ مـي  حاضر براساس تلفيقي از معيار هزينه تمام شده آب و توانايي پرداخت شركت
دسـت آمـده بـراي تعرفـه فـروش آب       بهاي كشاورزي براساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي اسـت و ارقـام بـه    تعرفه آب

  . برداري است هاي نگهداري و بهره كشاورزي تامين كننده هزينه
 وآينـد   مـي ن حسـاب  بـه  عمومي خدمات زمره از جبراني يها هزينه و كارشناسي يها هزينه تعرفهاشتراك،  حق تعرفه

 ايـن  .شود مي ابالغ و تعييناي جهت ارائه خدمات فوق  منطقه آب يها شركت به شده تحميل هزينهبراساس  ها آن تعرفه
 يهـا  هزينـه  و كارشناسـي  يهـا  اشـتراك، هزينـه   حق تعرفه دريافت و دارد را خود خاصمتقاضي  كه جايي آن از خدمات
اشـتراك   الزم به ذكر است تعرفه حـق  .ندارد قرار موميع خدمات و كاالها گروه در دارد پي در ناچيزي يها هزينه جبراني

نامـه محاسـبه    بـازنگري در شـيوه  . ها قرار ندارد دليل توجه به توان پرداخت كشاورز براساس اخذ كليه هزينه كشاورزي به
هـا   محاسبه و پيشنهاد تعرفـه  فرآينداشتراك در فصل  هاي احداث تاسيسات در قالب حق اشتراك به هدف اخذ هزينه حق

  .ارائه شده است
  





 

  4فصل 4

پيشنهاد و تصويب  محاسبه، فرآيند
  ها تعرفه
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  ها پيشنهاد و تصويب تعرفه محاسبه، فرآيند -فصل چهارم

  كليات - 4-1

 در نظـر  مـورد  مالحظـات  و كـار  گردش الزم، اقدامات كليه قسمت اين درو ابالغ  تصويبمحاسبه تا  فرآيند از منظور
 وهـا   دسـتورالعمل  ،هـا  نامـه  شـيوه  ها، نامه قوانين، آيينازها فرآيند اين .باشد ها مي تعرفه ابالغ و تصويبهاد، محاسبه، پيشن

   .استشده  ارائه و استخراج اقتصادراي شو مصوباتهمچنين 
 در لعمـ  مورد يها سياست وها  تصميم آخرينها براساس  تعرفه از يك هر مورد در اشاره مورد روند است ذكر به الزم
  .باشد راهنما مي اين تهيه زمان در مرتبط تخصصي يها كميته و ايران آب منابع مديريت سازمان
   .است شده پرداختهها  تعرفه انواع تصويب و پيشنهاد فرآيند به ادامه در

  بها آبمحاسبه، پيشنهاد و تصويب  فرآيند - 4-2

  كشاورزي - 4-2-1
دليـل وجـود روش معـين، هـر سـاله توسـط هيـات مـديره          هايي اسـت كـه بـه    تعرفه آب بهاي كشاورزي از جمله تعرفه

و براسـاس عملكـرد   ) مـدرن، نيمـه مـدرن و سـنتي    (اي، به تفكيك هردشـت و نـوع شـبكه آبيـاري      هاي آب منطقه شركت
و قيمت محصـوالت كشـاورزي   ) هاي ميداني طبق مستندات وزارت جهاد كشاورزي يا براساس بررسي(محصوالت كشاورزي 

  . شود ي شوراي اقتصاد و يا قيمت سر مزرعه محاسبه و جهت اجرا به امور مشتركين شركت اعالم ميها مندرج در مصوبه
 كشـاورزي  بهـاي  آب دريافت و محاسبه نحوه آن يراياجنامه  آيين و 1369 سال مصوبه زراعي بهاي آب تثبيت قانون

 حسـب  بـر  كشـاورزان  از دريـافتي  بهـاي  آب قـانون  ايـن براساس  .است كرده مشخص را باغي و زراعي محصوالت شامل
 هـاي  شـبكه  در شـده  تنظـيم  آب بهـاي  آب متوسـط  قانون اين استناد به. باشد مي شده كشت محصول ارزش از درصدي
 ارزش درصـد  يـك  و دو معـادل  ترتيـب  بـه  سـنتي  و 2مـدرن  نيمه هاي شبكه در و محصول ارزش درصد 3 معادل 1مدرن

 قـانون براسـاس   را كشـاورزي  آب بهـاي  آب محاسبه نحوه و اطالعات گردش )1-4( نمودار .باشد مي شده توليد محصول
  .دهد شان مين زراعي بهاي آب تثبيت

شـود،   مـي  مشخص آبياري هاي شبكه پوشش تحت يها زمين زراعي محصوالت كشت الگوي ابتدا نمودار اينبراساس 
 در و آب عادالنـه  توزيـع  قانون 19 ماده وضوعم نفره سههيات  گزارش استناد بهبايد  محصوالت از يك هر آبي نياز سپس
و بـا توجـه بـه رانـدمان      كشـاورزي  جهاد وزارت توسط شده منتشر هاي گزارش استناد بههيات  اين تشكيل عدم صورت

اي براساس سند ملـي آب و يـا    هاي آب منطقه اما در حال حاضر اكثر شركت 3.شود مي تعيينآبياري و ضريب كم آبياري 
                                                      

  .هاي يك و دو باشد شود كه حداقل شامل شبكه اي اتالق مي براساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي شبكه مدرن به شبكه -1
  .داراي دهنه آبگير و يا كانال اصلي انتقال آب باشد -2داراي سد و يا بند انحرافي يا  -1اي است كه داراي يكي از خصوصيات  شبكه نيمه مدرن شبكه -2
محصوالت بر اساس سند ملي آب تعيين و مورد اي نياز آبي  هاي آب منطقه گذار به نحوه تعيين نياز آبي محصوالت، در برخي از شركت عليرغم اشاره قانون - 3

  .گيرد استفاده قرار مي
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به رقـم نيـاز آبي،ميـزان خـاك آب     . كنند ه ساخت تاسيسات نسبت به تعيين نياز آبي محصوالت اقدام ميمطالعات مرحل
 در محصـول  هـر  عملكـرد ضـرب   حاصل از محصول ارزش.  دست آيد شود تا كل نياز آبي محصول به ساليانه نيز اضافه مي

ورد تعرفـه هـر مترمكعـب آب كشـاورزي     و در بـرآ  محاسـبه  محصـول  مزرعه سر قيمت يا و اقتصادراي شو تثبيتي قيمت
  .شود استفاده مي

(نوع محصوالت و درصد كشت آنها)   تعيين الگوي كشت

محاسبه الگوي مصرف بهينه يا آب قابل واگذاري:  
  ∑خاك آب ساليانه+  (درصد هر محصول در الگوي كشت× خالص نياز آبي هر محصول)

 (راندمان كاربرد×  راندمان توزيع)

تعرفه هر مترمكعب آب كشاورزي:  
)  ∑  (قيمت محصول×  سهم آب بها از محصول×  متوسط عملكرد محصول 

 (سطح قابل كشت ×  الگوي مصرف بهينه آب)

ارائه تعرفه آب بهاي كشاورزي به هيات مديره شركت و اعمال آن در 
 صورت حساب مشتركين پس از تاييد هيات مديره.

  
  كشاورزي بهاي آب تعيين كار گردش -1- 4 نمودار

 نـوع  حسب بر بها آب سهم در محصول ارزش ضرب حاصل از شده توليد محصوالت ارزش از آب سهم بعد، مرحله در
 در وشـود   مـي  محاسبه )مدرن ونيمه مدرن  سنتي، هاي شبكهراي ب ترتيب به محصول ارزش درصد سه و دو يك،( شبكه
 بهـاي  آب هكتـار،  در مصرفي آب مقدار بر شبكه يا دشت هر در شده توليد محصوالت ارزش از آب سهم تقسيم با نهايت

 زير سطح ومترمكعب  هر بهاي آب استناد به كشاورز هر حساب صورت .شود مي محاسبه استفاده مورد آبمترمكعب  هر
نحوه گردش اطالعات بـه منظـور محاسـبه    ) 1-4(جدول  .شود مي دريافت و صادر شده توليد محصوالت از يك هر كشت

در محاسبه تعرفه آب بهـاي  . دهد نامه آن را نشان مي آب بهاي كشاورزي را براساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي و آيين
  .ديده شده استكشاورزي تخفيف و بخشودگي هايي نيز در شرايط خاص 
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  بهاي كشاورزي ي آب ي محاسبه نحوه - 1- 4جدول 

  رديف

نام 
  محصول

درصد 
تركيب 
  كشت

توليد در 
  هكتار

قيمت 
يك 

 كيلوگرم

ضريب 
 سهم آب بها  آب بها

نياز 
خالص 
  آبي

راندمان
 آبياري

ضريب 
كم 
 آبياري

خاك 
آب 
 ساالنه

حجم آب 
 آب بها  *تحويلي 

شماره 
11=10/5)6*8/(7+9=10  9  8  7  46*3*2*1=5  4  3  2  1  ستون

متر (  )ريال( )درصد(  )ريال()كيلوگرم( )درصد(  واحد
متر ()درصد()درصد( )مكعب

  )متر مكعب()مكعب
ريال (

بر متر 
 )مكعب

1-                     
2-                     
3-                     
4-                     
  
 كشـت  واقعي نياز از بيش آب مصرفكه  درصورتي زراعي هايب آب تثبيت قانون يراياجنامه  آيين هفتم ماده استناد به
كـه   درصـورتي  ايـن  بـر  عالوه .بود خواهد عادي بهاي آب برابر 5/1 معادل حداقل ،تر بيش بهاي آب دريافت مشمول باشد

 مـورخ  مصـوبه » ج« بنـد  اسـتناد  بـه  .شـد  خواهـد  تخفيف مشمول باشد منطقه عملكرد متوسط از بيش كشاورز عملكرد
 و بخشـودگي  درصـد  )50( پنجـاه  مشـمول  منطقـه  متوسـط  برابر 2 تا 5/1 از محصول برداشت اقتصادراي شو 29/4/71

 .بـود  خواهـد  گـان راي انبـردار  بهـره  ايـن راي ب بها آب باشد منطقه متوسط برابر دو از بيشبردار  بهره عملكردكه  درصورتي
 كشت زير سطحشود، براساس  استفاده تلفيقيطور  به ينيزيرزم و سطحي آب منابع ازكه  نامه درصورتي آيين اينبراساس 
 آب تعيـين  بـه  نسبتنامه  آيين اين در منعكس معيارهاي و) زيرزميني يا و سطحي( آب منبع نوع حسب بر شده تفكيك

 .شود مي اقدام بها

شـده اسـت،    نامه فعلي كه در فصل نواقص و مشـكالت بـدان پرداختـه    در استاي رفع برخي ابهامات و مشكالت شيوه
  . نامه جديدي در فصل راه كارها و پيشنهادات ارائه شده است شيوه

  آبزيانپرورش  -4-2-2
 دريافـت  نحـوه  و ميزان ايران اسالمي جمهوري آبزي منابع ازبرداري  بهره و حفاظت قانون يراياجنامه  آيين )21( ماده

 بهـاي  آبنامـه   آيـين  ايـن  اسـتناد  بـه  .اسـت  كرده تعيين را آبي گرم و سردآبي ماهيان پرورش واحدهاي مصارف بها آب
ـ  و آن ريـالي  ارزش يـا  محصول از درصد )5( پنج معادل، شده تنظيم آب منابع محل از آبي گرم ماهيان  آب منـابع راي ب
 بهـاي  آبنامـه   آيـين  همين استناد به .استشده  تعيين آن ريالي ارزش يا محصول از درصد )1( يك معادل نشده تنظيم

ـ  و آن ريالي ارزش يا محصول از درصد )3( سه معادل سردآبي آبزيان پرورش واحدهايراي ب شده تنظيم آب  منـابع راي ب
  .است شده تعيين سرمزرعه فروشي عمده قيمتبراساس  آن ريالي ارزش يا محصول از درصد )1( يك نشده تنظيم آب
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ن دريايي و لب شور تعرفه آب مورد استفاده الزم به ذكر است در صورت استفاده از آب شيرين تنظيم شده در توليد آبزيا
  .اين واحدها نيز متناسب با ميزان استفاده از منابع آب شيرين براساس روش ياد شده محاسبه و دريافت خواهد شد

  آب شرب -4-2-3
هـاي آب و   اي كه با احداث تاسيسات تامين و انتقال آب اقدام به تحويـل آب بـه شـركت    هاي آب منطقه كليه شركت

نمايند براساس تعرفه ساليانه ابالغ شده توسط وزير نيرو اقدام به صـدور صـورت حسـاب و     هري و روستايي ميفاضالب ش
هـاي   هاي فروش آب بـه شـركت   هاي الزم به منظور تعيين و ابالغ تعرفه اي از اقدام بخش عمده. نمايند دريافت آب بها مي

مشـترك  ) داراي سـوابق تعيـين تعرفـه   (ي آبرساني قبلـي  ها و طرح 1هاي جديد آب و فاضالب شهري و روستايي در طرح
  .گيرد طور جداگانه مورد بررسي قرار مي هايي با هم دارند به جايي كه در برخي موارد تفاوت باشد اما از آن مي

  جديد آبرسانيتاسيسات  -4-2-3-1
 مراحـل راسـاس  گيـرد، ب  مـي  انجـام  اي منطقـه  آب يهـا  شـركت  توسط ها آن ازبرداري  بهره كه جديد يها طرح تعرفه
 تعيـين  جهت درخواستي طرح ازبرداري  مسوول بهره اي منطقه آب شركت ابتدا .شود مي تعيين )2-4( نمودار در منعكس

 آبرسـاني  طرح آب شده تمام قيمت گزارش بعد مرحله در .نمايد مي ارسالهاي تخصصي  كميته دبيرخانه به تعرفه ابالغ و
 اي منطقـه  آب شركت درصالح  ذي مراجعتاييد  مورد و شده تهيه طرح مجري يا و اي منطقه آب شركت توسط كه جديد
 گـزارش  .شـود  مي ارسالريزي منابع آب   هاي آب سطحي واقع در دفتر برنامه كميته تخصصي تعرفه دبيرخانه بهباشد  مي

 هـاي  گـذاري  سـرمايه  ،هـا  انشعاب از يك هر تحويلي و اسمي هاي ظرفيت ،ها انشعاب تمام تفكيك به بايد شده تمام قيمت
 سـازمان  با شده مبادله هاي موافقتنامه و طرحبرداري  بهره و نگهداري يها هزينه اعتبار،تامين  منابع تفكيك به شده انجام

 مـذكور  گـزارش  .باشد آبرساني طرح احداثراي ب گرفته انجام هاي گذاري سرمايه خصوص در كشورريزي  برنامه و مديريت
 تكميـل  درخواسـت  احتمـالي،  نواقص يا ابهام وجود صورت در .گيرد ميقرار بررسي موردتخصصي كميته  دبيرخانه توسط

آب در ايـن   شـده  تمـام  قيمـت  گـزارش  احتمالي معايب رفع جهت موارد برخي در .گيرد مي انجام نواقص رفع و اطالعات
 بـه  تحـويلي  آب تعرفـه  ،هـا  شـعاب ان از هريك در آب شده تمام قيمت محاسبه از پس .شود مي برگزار اي جلسهتاسيسات 

 بـه  توجـه  ،)تعرفـه  حـداقل  عنوان به(برداري  بهره و نگهداري هزينهبراساس  روستايي و شهري فاضالب و آب يها شركت
 بـه  آب فـروش  تعرفـه  اسـت،  ذكـر  به الزم .شود مي پيشنهاد بخشي بين يارانه و فاضالب و آب يها شركت پرداخت توان

   .باشد مي افزايش قابل آبمترمكعب  هر شده تمام هزينه پوشش سقف تا كثرحدا فاضالب و آب يها شركت
هـاي   وزيـر نيـرو نيـز تعرفـه    . شـود  ميوزير نيرو ارسال  رايب تاييدها به منظور بررسي و  در مرحله بعد مجموعه تعرفه

ريزي و  معاونت برنامه. نمايد ريزي و نظارت ارسال مي به معاونت برنامه تاييدپيشنهادي معاونت امور آب را جهت بررسي و 

                                                      
  .شوند و به دليل تحويل آب نياز به ابالغ تعرفه توسط وزارت نيرو دارد برداري مي منظور از تاسيسات آبرساني جديد طرح هايي كه به طور موقت بهره -1
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ساختار جديد اين دو معاونت ادغام و معاونت آب  براساس( نظارت ضمن هماهنگي با معاونت آب و معاونت آب و فاضالب
الزم به ذكر اسـت  . نمايد هاي پيشنهادي اقدام مي نسبت به بررسي تعرفه )باشد و آبفا تشكل گرديده و مسئول اين كار مي

اي را جهـت   هاي آب منطقـه  تعرفه خريد آب خام و تصفيه شده از شركت نيز آبفاامور آب، معاونت آب و  عالوه بر معاونت
ريزي و نظارت ضمن توجه به نظرها و پيشـنهادها   و معاونت برنامه نمايد ريزي و نظارت ارسال مي بررسي به معاونت برنامه

معاونـت   تاييدهاي مورد  در نهايت تعرفه. نمايد ادي اقدام ميهاي پيشنه هر دو معاونت نسبت به اعمال تغييراتي در تعرفه
مالك صدور صورت حساب و دريافت آب  شود ميتوسط وزير نيرو  ابالغ ) پس از اعمال نظرات وزير(ريزي و نظارت  برنامه
  .باشد بها مي
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ارسال درخواست تعيين تعرفه تاسيسات جديد تامين و انتقال آب (به همراه گزارش قيمت تمام شده آب  
 تاسيسات مذكور)  توسط شركت هاي آب منطقه اي

(شركت مديريت منابع آب)  بررسي مستندات و گزارش ها

پيشنهاد تعرفه بر اساس:  
-  توان پرداخت شركت هاي آب و فاضالب 1

-  يارانه بين بخشي(صنعت،شرب و كشاورزي)  2
-  هزينه هاي نگهداري و بهره برداري تاسيسات تامين و انتقال آب (حداقل تعرفه)  3

 -  قيمت تمام شده آب در تاسيسات مربوط (سقف تعرفه)4

 ارسال مجموعه تعرفه ها به معاونت امور آب و آبفا 

 بررسي تعرفه ها بر اساس قوانين موجود و سياست هاي وزارت نيرو

تاييد وزير نيرو و ابالغ به معاونت امور آب و آبفا و شركت هاي 
 زير مجموعه

آيا اطالعات
كامل است 

  درخواست اطالعات–خير 

بله

نيازبه بازنگري 
 دارد

بله

  
 .به آبفا هاي فروش آب گردش كار تعيين و ابالغ تعرفه - 2- 4 نمودار
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  قبلي آبرسانيتاسيسات  -4-2-3-2
 بـه  نيـاز ، داشـتند  تعرفـه  گذشـته  يهـا  سـال  در كـه  اي منطقه آب يها شركت توسطبرداري  بهره دست در يها طرح

 بـه  هـا  آن ازبـرداري   كه بهـره  درصورتي ساله همه و ندارند تعرفه ابالغ و تعيين جهت اي منطقه آب يها شركت درخواست
 اين آب شده تمام هزينهسازي  هنگام به و بازبيني از پس ها آن تعرفه پيشنهاد باشد نشده ذارواگ فاضالب و آب يها شركت
 از پـس  آبرساني يها طرح اين پيشنهادي يها تعرفه .شود مي ارسال نيرو وزيرراي ب تصويب و بررسي جهت و ارائهها  طرح

) آبفا اين مسووليت به اين معاونت محول شده استبا تشكيل معاونت آب و ( نظارت وريزي  برنامه معاونتتاييد  و بررسي
  .شود مي ابالغ نيرو وزيرتاييد  و

هـا   انشعاب از يك هر تفكيك به باشند مي انشعاب 51راي دا جمعا كه آبرساني طرح بيست حدود يها تعرفه ساله همه
   .شود مي ابالغ و تهيه فوق روندبراساس 

  خدمات و صنعت -4-2-4
براسـاس   .باشـد  مـي  )بها آب(متغير و )اشتراك حق( ثابت بخش دو شامل صنعت بخش در استفاده موردبها  آب تعرفه
ه همـرا  بـه  نيز رااشتراك  حق يا ثابت بخشتوانند  مي صنايع نيرووزارت  12/3/78 مورخ 100/31/4718 شماره بخشنامه

  .گيرد مي قرار بررسي موردك اشترا حق بدون و با حالت دو هر در صنعتي بهاي آب بخش اين در .نمايند پرداخت بها آب

  گذاري هاي سرمايه آب بهاي توام با هزينه - 4-2-4-1
اي پـس از وصـول    هـاي آب منطقـه   الـذكر، شـركت   اشتراك و بخشـنامه فـوق   نامه عملياتي واگذاري حق براساس آيين

اشد اقـدام  ب فراهم مي ها آندرخواست اشتراك آب توسط صنايع و واحدهاي خدماتي كه امكان واگذاري انشعاب آب براي 
نمايند در صورت وجود آب و ساير شرايط منـدرج در بخشـنامه    به بررسي درخواست و تعيين امكان واگذاري انشعاب مي

اشتراك و آب بها  متقاضي موظف به پرداخت حق. گيرد ياد شده، واگذاري انشعاب آب براي متقاضي در دستور كار قرارمي
اشتراك پرداخت ننمايد آب بهاي هر مترمكعـب آب مصـرفي    كه متقاضي حق يدهد درصورت نمودار زير نشان مي. باشد مي

هاي تعمير، نگهداري، هزينه استهالك و مديريت  هاي جاري تاسيسات تامين و انتقال آب شامل هزينه وي براساس هزينه
هاي الزم  توضيحاشتراك صنعت  اشتراك در قسمت مربوط به حق نحوه محاسبه و دريافت حق. شود محاسبه و دريافت مي

  .ارائه شده است
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حق اشتراك
 تعيين آب بهاي صنعتيپرداخت شده

آب بها بر اساس هزينه هاي مديريت،
 بهره برداري، نگهداري و تعميرات

آب بها بر اساس هزينه مديريت، تعمير، نگهداري و 
 بهره برداري و استهالك سرمايه

بله

خير

  گردش كار تعيين آب بهاي صنعت و خدمات - 3- 4نمودار 

 تبـديل  سـاليانه  معادل به مناسب بهره نرخ با آب انتقال وتاسيسات تامين  بر شده انجامگذاري  سرمايه طرايش اين در
 .آيـد دست  به آب ازمترمكعب  هر استهالك هزينه تاشود  مي تقسيم آن آب حجم برتاسيسات  ساليانه استهالك .شود مي

 جاري يها هزينه مجموعهباشد،  مي توامصورت  گذاري به سرمايه يها هزينه و بها آب پرداخت به مايل كه صنعتي مشترك
   .كرد خواهد پرداخت بها آب قالب در را ساليانه استهالك و

  گذاري هاي سرمايه هزينه بدونبها  آب -4-2-4-2
هـاي   اشـتراك و هزينـه   گـذاري را بـا پرداخـت حـق     هاي سرمايه تواند هزينه مي صنعتي انشعاب حق دريافتتقاضي م

 نمـودن  روز بـه  نحـوه  خصـوص  در. عنوان آب بها پرداخت نمايد برداري و مديريتي تامين و انتقال آب را به نگهداري، بهره
 شـده  ديده مواردي در وباشد  مين ها شركت استفاده مورد ييكسان روش مناسب سود نرخ و شده انجام هاي گذاري سرمايه
 واحد پرداخت توان و )صنعتراي ب آب افزوده ارزش(متقاضي  صنعتي واحدراي ب آب ارزش به توجه باها  شركت كه است

   .كنند مي استفاده را متفاوتي سود هاي نرخ مربوط صنعتي
هاست در اين قسـمت بـه نحـوه     روريات تدوين و پيشنهاد تعرفهكه محاسبه هزينه تمام شده آب يكي از ض جايي از آن

  .شود طور خالصه اشاره مي محاسبه هزينه تمام شده آب و نواقص و مشكالت آن به

  آب شده تمام هزينه محاسبه نحوه - 4-2-5
ي هزينه از نظر زمان. باشد هاي مختلف قابل بررسي و برآورد مي هزينه تمام شده آب براساس مباني نظري موجود از جنبه
هـاي انجـام شـده در     كـارگيري هزينـه   از نگاه مديريتي بـه . شود تمام شده كوتاه مدت و بلندمدت منتج به نتايج متفاوتي مي

بـه منظـور حفـظ ثبـات مـالي      (بـرداري   هاي مطلـوب نگهـداري و بهـره    راستاي احداث تاسيسات تامين و انتقال آب، هزينه
برداري تاسيسات تامين و انتقال آب در محاسـبات مربـوط بـه     ظور نگهداري و بهرههاي انجام شده  به من و هزينه) تاسيسات

در اين راهنما، روش محاسبه متوسط هزينـه تمـام   . قيمت تمام شده، نيز بر نتيجه محاسبه هزينه واحد آب موثر خواهد بود
اي بـه منظـور اجـرا، نگهـداري و      هـاي آب منطقـه   هاي انجام شده و منعكس در دفاتر مالي شركت شده آب بر مبناي هزينه
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هـاي   در ادامه اين بخش ضمن اشاره به برخي مفروضات و نحوه استخراج اطالعات از صـورت . باشد برداري تاسيسات مي بهره
  . شود ها، اطالعات پايه مورد نياز و چارچوب انجام محاسبات مربوط به هزينه تمام شده آب ارائه مي مالي شركت

 صنعت، شرب، كشاورزي از اعم( منظور هر تفكيك به وتاسيسات  از يك هر هزينه و درآمد قامار ثبت كه طيرايش در
توان براسـاس   مي آب شده تمام قيمت محاسبه شروعراي بگيرد،  نمي صورتاي  منطقه آب يها شركت مالي دفاتر در ..).و

 يهـا  هزينـه  تفكيـك  و هـا  يرايدا ارزيابي يدتجد ارقام يا شده تعديل تاريخيگذاري  سرمايه يها هزينه به مربوط اطالعات
 .كـرد  اقـدام  كارشناسـي  نظراتبراساس  آب توزيع و انتقال ،تاسيسات تامين مختلف انشعابات دربرداري  بهره و نگهداري
ـ  تكامـل  بـه  رو روش يـك  عنـوان  بـه  آب، شـده  تمام قيمت محاسبه روش اين از استفاده  نيازهـا،  بـه  ييگـو  پاسـخ راي ب
  .شود واقع مفيد دتوان مي مختلف ابعاد از كه است ضرورياتي از و است ناپذير اجتناب

 بخش مديريت درازمدت راهبردهاي آب، عادالنه توزيع قانونبراساس  آب شده تمام هزينه محاسبه مختلف يها هدف
 :از عبارتند كشور اجتماعي اقتصادي توسعه چهارم برنامه و آب

  ها فهشده مبنايي براي تعيين تعر تمام قيمت -4-2-5-1
ـ  را آب نـرخ ، اسـت  موظـف  نيرو وزارت آب عادالنه توزيع قانون 33 مادهبراساس   و كشـاورزي ؛ شـهري  مصـارف راي ب

 اقتصادراي شو تصويب از پس و تعيين مصارف از يك هرراي ب مصرف و استحصال نحوه به توجه با مصارف ساير و صنعتي
 انتقـال  وتاسيسـات تـامين    درها  هزينه كليهبراساس  بايد شده تمام قيمت تعيين قانوني، ماده اينبراساس  .نمايد وصول

 وصـول  و تعيـين  آب شـده  تمـام  قيمـت  محاسـبه  ضـروري  يهـا  جنبه از يكي نرايبناب .باشد دولت توسط شده اجرا آب
  .باشد مي دولت توسط آب انتقال وتامين  يها طرح در آب يها تعرفه

 مــورخ  ه 27443 ت/44712 شــماره مصــوبه( كشــور آب نــابعمبلندمــدت  توســعه راهبردهــاي 6 و 4 بنــدبراســاس 
 محاسـبه  قـانون،  ايـن  59 مـاده  و كشـور  اجتماعي و اقتصادي توسعه چهارم برنامه قانون 17 ماده ج بند و) 11/8/1382

 در اوليـه  گـام  عنـوان  بـه  شـده  تمـام  قيمت محاسبه و است برنامه اين طول در آب بخش وظايف از آب اقتصادي ارزش
  .باشد ناپذير مي اجتناب آب كامل هزينه و اقتصادي ارزش به بخشي توازن راستاي

 التفاوت تعرفه مابه دريافت -4-2-5-2

ـ  شده تبيين وظايف از ديگري بخش توسعه، چهارم برنامه قانون 39 ماده» ج« بندبراساس   دريافـت ، آب بخـش راي ب
 عنـوان  بـه ( آب شـده  تمـام  قيمت محاسبه آن الزمه كه است كشور در آب شده تكليف و شده تعيين هزينهالتفاوت  مابه

 .باشـد  صـالح مـي   ذي مراجع توسط مربوطه محاسباتتاييد  و قبول مورد يها روش و معيارهابراساس  )شده تعيين هزينه
 محاسـبه  دسـتورالعمل  تهيـه مسـوول   اي كميته چهارم، برنامه قانون 39 ماده »ج« بند مفاد براساس كه استذكر  به الزم

 بـه  هنـوز  مـذكور  دسـتورالعمل هـا   پيگيـري  آخرين براساس ولي، است شده قانون اين مشمول كاالهاي شده تمام هزينه
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 قابـل راهنمـا   ايـن  در شـده  معرفـي  آب شـده  تمام هزينه محاسبه روش اين وجود با .است نرسيده وزيرانهيات  تصويب
  .دارد وجود صالح ذي مراجع درتاييد  و ائهار جهت نياز مورد احتمالي تغييرات با آن تطابق امكان وباشد  مي انعطاف

 ها طرح ديون پرداخت -4-2-5-3

 مربـوط  مصـوبات  پيگيري امكان دولت توسط شده اجرا آب انتقال وتاسيسات تامين  در آب شده تمام قيمت محاسبه
 33 و 32 مـاده (نمايـد   مي فراهم و عمومي درآمدهاي محل از دريافتي اعتبارات بابت راها  شركت اين ديون بخشودگي به

 نيـز  ديـون  پرداخـت  امكـان شود  مكفي درآمد به منتج يتاسيسات تعرفهكه  درصورتي اين بر عالوه ).بودجه و برنامه قانون
  .بود خواهد فراهم

 ها هزينه مديريت و كنترل -4-2-5-4

 مـالي  دفـاتر  در شـده  ثبـت  ارقامسازي  شفاف و غيرضروري يها هزينه شناسايي امكان آب شده تمام قيمت برآورد با
 اقـالم  بـه  را محـدود  اعتبارات هدايت امكان ،ها هزينه كاهش ضمن اقدام اين .شد خواهد فراهماي  منطقه آب يها شركت
  .كرد خواهد فراهم ها آن مناسب مديريت و تر ضروري

 نياز مورد پايه اطالعات -4-2-6

 احجـام  وبـرداري   بهره و ينگهدار يها گذاري، هزينه سرمايه اطالعات به عمدهطور  به آب شده تمام هزينه محاسبه در
 سـاخت  راسـتاي  در شـده  انجام يها گذاري سرمايه اطالعات .باشد مي نياز )تحويلي آب حجم و اسمي ظرفيت شامل( آب

 و دفــاتر در مـنعكس گــذاري  سـرمايه  بـه  مربــوط اطالعـات  .اسـت  موجــود شـكل  دو بـه  آب انتقــال وتاسيسـات تـامين   
 ارزيـابي  تجديـد  بـه  مربـوط  ارقـام  و )تـاريخي  ارقـام ( سـابق ريزي  برنامه و ديريتم سازمان با شده مبادله يها نامهموافقت

 ارزيـابي  تجديـد  ارقـام  ).ارزيـابي  تجديد ارقام(باشد  مي 1381 سال به مربوط آن آخرين كه آب انتقال وتاسيسات تامين 
 پرداختـه  آن بـه  شده تمام زينهه محاسبه به مربوط يها نارسايي قسمت در كه است ابهاماتي و مشكالتراي داها  دارايي
  .باشد مي آب شده تمام هزينه محاسبه راستاي در دسترس در و موجود اطالعات تنها ارقام اين اما است شده
 ،انـد  نمـوده  خـود  هـاي  يرايدا ارزيابي تجديد به اقدام 1381 سال در اي منطقه آب سهامي يها شركت كه جايي آن از

 و تهيـه  طريـق  از الزم اطالعات .است شده استفاده 1381 سال ارزيابي تجديد ارقام زا آب شده تمام قيمت محاسبهراي ب
 شامل درخواست مورد اطالعات .است شدهآوري  جمع قابل اي منطقه آب سهامي يها شركت با مكاتبه و پرسشنامه تدوين
 يهـا  هزينـه  اي، منطقه آب سهامي يها شركت مالكيت تحت آب انتقال وتاسيسات تامين  و ها يرايدا ارزيابي تجديد اقالم

 ومانـده تاسيسـات    بـاقي  مفيـد  عمـر  آب، انتقـال  وتـامين   بـا  مـرتبط تاسيسـات   وهـا   برداري سـاختمان  بهره و نگهداري
 گذشـته،  سـال  پـنج  طـي  در آب انتقـال  وتاسيسـات تـامين    )تحويلي( شده محقق ظرفيت اسمي، ظرفيت  ،ها ساختمان

  .باشد مي آب انتقال وتامين  تجهيزات وتاسيسات  مطلوب استانداردري بردا بهره و نگهداري يها هزينه
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 مـديريت  سازمان يها شاخص از استفاده با 1381 سال درها  دارايي ارزيابي تجديد ارقام آن از بعد و 1382 سالراي ب
 اسـتخراج  قابل( سال مانهبرداري  بهره و نگهداري يها هزينه ديگر طرف از .است شدهسازي  هنگام به كشورريزي  برنامه و
ـ  راها  دارايي ارزيابي تجديد ارقام تعديل برايض محاسبه نحوه) 4-4( نمودار .شود مي انجام )ها شركت بودجه دفاتر از راي ب

  .دهد شان مين ارزيابي تجديد از بعد يها سال

  انشعابات از يك هر تفكيك به شدهآوري  جمع و استفاده مورد اطالعات -2- 4 جدول
  تا انشعاب مرغزار  تا انشعاب اول روستايي خط كوت امير  سيساتنام تا

ساختمان آبگير 
 شدهتصفيه

تاسيسات
 شدهتصفيه

هاي  ساختمان
  اداري

تاسيسات 
  خط انتقال  مخازن  پمپاژ

  271895  2302  72000  23504 5468 54000 24770  *81تجديد ارزيابي سال 
  20  20  10  20 10 20 20 )سال(عمر مفيد

نگهداري و هزينه 
  *برداري بهره

8622 8622  

  185 -  ظرفيت اسمي
حجم (يافته  ظرفيت تحقق
  ) **فروش

15124 

     ميليون ريال*
     ميليون مترمكعب**
 

  
  هاي با و بدون در نظر گرفتن سهم ارزي و ريالي سازي در حالت هنگام هب برايض فرآيند -4- 4نمودار

سيويل، تاسيسات شهري، آبينه، (هاي مختلفشاخص بهاي رشته
  )هاي اختصاصي تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، رشته

 محاسبه نرخ رشد تجمعي
  ...)، مخازن و  خانه ها، تصفيه تامين، انتقال، شبكه آبياري، چاه(

 و رياليسهم ارزي
سازي براساس شاخص  هنگام ضرايب به

  ريزي كشور بهاي سازمان مديريت و برنامه
  خير

  )ساليانه(نرخ رشد ارز 

 تعيين سهم ارزي و ريالي
  ..)، مخازن و  خانه ها، تصفيه آبياري، چاه تامين؛ انتقال، شبكه(

اي ارز در هر سال به نرخ  ريزنامهمحاسبه نسبت نرخ وا
  سازي هنگام ارز در سال پايه به

  سازي با توجه به سهم ارزي و رياليهنگامضرايب به
  ..)، مخازن و  خانه ها، تصفيه تامين، انتقال، شبكه آبياري، چاه(
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  محاسبات انجام روش و تمفروضا -4-2-6-1
 هرراي ب بتوان كهباشد  ميننحوي  به اي منطقه آب يها شركت درها  هزينه ودرآمدها  ارقام ثبت سيستم كه جايي آن از
 از قسـمت،  اين در نمود استخراج را آب شده تمام هزينه محاسبه راستاي در نياز مورد اطالعات انشعابات وها  طرح از يك

 كـه  است شده استفادهبرداري  بهره و نگهداري يها هزينه همچنين و شده انجامگذاري  سرمايه رقاما تفكيكراي ب فروضي
   .شود مي اشاره ها آنبه  خالصهطور  به شده انجام محاسبات شدن تر روشن جهت در

هاي تعمير و نگهداري تاسيسات تـامين و انتقـال آب بـر حسـب انشـعابات مختلـف،  معيـار         در تفكيك هزينه –
برداري هر انشعاب، پس از مشورت با كارشناسان مالي براساس نسبت ارقام  هاي نگهداري و بهره يك هزينهتفك

 20طـور مثـال اگـر     بـه . باشـد  تجديد ارزيابي در هر انشعاب به جمع كل رقم تجديد ارزيابي آن تاسيسات مـي 
قـال آب يـك مجموعـه قبـل از     هاي موجود در تاسيسـات تـامين و انت   درصد از ارزش تجديد ارزيابي و دارايي

بـرداري كلـي مجموعـه بـه عنـوان هزينـه        هاي نگهداري و بهره درصد از هزينه 20انشعاب اول قرارداد معادل 
 .برداري انشعاب اول در نظر گرفته شده است نگهداري و بهره

كـه عمـر    رتيدرصـو (هـا   هاي مورد استفاده در اين طـرح  در تعيين عمر مفيد باقي مانده تاسيسات و ساختمان –
برداري، بخشنامه وزارت اقتصـاد و   عالوه بر سال  ساخت و بهره) مفيد باقي مانده ارزيابي و يا ارسال نشده باشد

مقايسه ارقام عمـر مفيـد   . گيرد اي مالك عمل قرار مي هاي سهامي آب منطقه دارايي و نظر كارشناسان شركت
 .براساس معيارهاي فوق امكان خطا را كاهش خواهد داد

هـاي   ها نيز به تفكيك شرب، كشاورزي، صنعت و ساير براساس سهم هزينه هاي عمومي و اداري سازمان هزينه –
هاي شركت مـنعكس در عملكـرد    از كل هزينه) توليد، توزيع، انتقال، حفاظت و مطالعات(مراكز مختلف هزينه 

 .ها قابل برآورد است بودجه شركت

  
 آب مترمكعبمحاسبات هزينه عمومي هر  فرآيند - 5- 4 رنمودا

  هاي جاري توليد، توزيع، انتقال، مطالعات منابع آب و حفاظتهزينه

  ها اي از كل هزينههاي هزينهسهم هريك از بخش

 ها عموميكل هزينه

هاي  هاي مختلف توليد، توزيع و انتقال از هزينهسهم هريك از بخش
  عمومي

  ظرفيت اسمي

هاي مختلف سد، شبكه و خطوط انتقال به هاي عمومي بخشهزينه
  ازاي يك مترمكعب ظرفيت اسمي
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 هزينـه  و تحـويلي  آبمترمكعـب   هر نگهداري و تعمير ساليانه يها هزينه جمع از آب،مترمكعب  هر شده تمام قيمت
 :ديگر عبارت به .آيد دست مي به )اسمي ظرفيتبراساس (مترمكعب  هر ساليانه استهالك

OM ADP
RC NC

= + 

 ،انشـعاب  هـر  دربـرداري   بهره و نگهداري هزينه OM مترمكعب،هر  انشعاب هر در آب شده تمام قيمت Pكه  وريط به
RC سال در آبتامين  )تحويلي( شده محقق ظرفيت ،AD وتامين  به مربوط يها ساختمان وتاسيسات  ساليانه استهالك 

  .دباش مي انشعاب هر در اسمي ظرفيت NC و انشعاب هر در آب انتقال
 شـده  تمـام  هزينـه  تعيينراي ب الزم محاسبات مراحل وها  شركت از دريافتي اطالعات گردش نحوه) 6-4( نمودارهاي

  .دهد شان مين را آب

  
  آبمحاسبه قيمت تمام شده هر مترمكعب  فرآيند -6- 4 نمودار

  شاخص تعديل

  بت سال مورد نظرگذاري به قيمت ثا سرمايه
  ...)، مخازن و  خانه ها، تصفيه تامين، انتقال، شبكه آبياري، چاه(

CRF  با توجه به عمر مفيد تاسيسات مختلف  
 ...)، مخازن و  خانه ها، تصفيه تامين، انتقال، شبكه آبياري، چاه(

  گذاري معادل ساليانه سرمايه
ها،  تامين، انتقال، شبكه آبياري، چاه

  ...)، مخازن و  خانه تصفيه

  برداري هاي نگهداري و بهره هزينه
ها،  اري، چاهتامين، انتقال، شبكه آبي

  ...)، مخازن و  خانه تصفيه

  هاي اداري و عمومي هزينه
  تامين، انتقال، شبكه(سهم از 

  )آبياري

  تامين شده/ظرفيت اسمي

قيمت تمام شده هر مترمكعب در 
  مراحل مختلف توليد، انتقال و توزيع

گذاري به  هاي سرمايه كل هزينه
  هاي تاريخي قيمت
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  ها النظاره حق تصويب و پيشنهاد محاسبه، فرآيند - 4-3

   .است زير شرح به مصارف از يك هر تفكيك بهالنظاره  حق تعرفه تصويب و پيشنهاد فرآيند

  كشاورزي -4-3-1
 از 25/8/83 مصـوب  سرمازدگي و خشكسالي از ناشي خسارات جبرانراي ب مالي منابعتامين  قانون )3( مادهبراساس 

 همچنـين  .اسـت  ممنـوع  )النظـاره  قح(زيرزميني  منابع از برداشت تعرفه بابت وجهي هرگونه دريافت 1384 سال ابتداي
 دريافـت  شـده،  صـادر  1384 سـال  پـاييز  در نيـرو  وزارت نظارت وريزي  برنامه معاونت طرف از كه دستورالعمليبراساس 

ـ  نرايبنـاب  .اسـت  غيرقـانوني  نيز نشده مهار سطحي آب منابع مصرف قبال درالنظاره  حق  و كشـاورزي النظـاره   راي حـق ب
  .ندارد وجود كاري گردشه به دريا ميريزند ك نشده مهار سطحي يها آب

  و بهداشت شرب -4-3-2
 زيرزمينـي  آب منـابع  از برداشـت  طريـق  از 1شـهري  فاضالب و آب يها شركت مشتركين آب از بخشي كه جايي آن از

 ررسيب .نمايند مي پرداخت )النظاره حق( زيرزميني منابع از برداشت تعرفه عنوان به اي تعرفهها  شركت اين .شود تامين مي
 مجـوز  با كه ييها چاه از شهري فاضالب و آب يها شركت توسط شده برداشت زيرزميني آبالنظاره  حق تعرفه پيشنهاد و

 توسط و تهيه ابالغي، هاي تبصره )ب( بند قالب در و بها آب تعرفه بازمان  ، هماستشده  احداث اي منطقه آب يها شركت
  .شود مي ارسال يرون وزيرتاييد  و بررسي جهت آب امور معاونت

 بـا  و زير اقدماتراي ب شده انجام يها براساس هزينه شهري شرب مصارف جهت زيرزميني آب منابع از برداشت تعرفه
  .شود مي ابالغ اجرا جهت نيرو وزيرتاييد  از پس و تعيينمترمكعب  بر ريال حسب بر مالحظات برخي به توجه

 .هاي زيرزميني حفاظت از حريم منابع آب –

 .رويه و غيرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه گيري از برداشت بيجلو –

 .ها براساس تغييرات سطح آب يي به متقاضيان كف شكني چاهگو پاسخمطالعات تعيين عمق آب به منظور  –

 .مطالعات كنترل كيفيت و مطالعات كمي آب زيرزميني –

 .هاي مربوط به افت سطح آب اجراي طرح –

 ).نوعه، ممنوعه بحراني و آزادمم(نوع دشت  –

هـاي مختلـف كشـور در قالـب چهـارگروه       بنـدي اسـتان   براسـاس ايـن تقسـيم   : بندي منـاطق مختلـف   تقسيم –
 .باشد اند و تعرفه برداشت آب از منابع آب زيرزميني در هر يك از اين چهار گروه يكسان مي بندي شده تقسيم

                                                      
هـا بـه    كـه ايـن شـركت    1382از سـال  . باشـند  النظاره معاف مي ها از پرداخت حق شركتهاي آب و فاضالب روستايي، اين  براساس قانون تشكيل شركت -1

  . باشند ها كماكان مشمول معافيت از پرداخت حق النظاره مي اند براساس نظر وزير نيرو و به منظور كمك به اين شركت مجموعه وزارت نيرو منتقل شده
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  آبزيان پرورش - 4-3-3
 .شـود  مـي  دريافت اقتصاد شوراي 1371 سال 709/34 شماره مصوبه» و« بنداساس بر آبزيان پروشالنظاره  حق تعرفه

 فـوق  سـال  از و نبـوده  ارائـه  قابل و خاص محاسباتيشناسي  روش و مبناگونه  راي هيچدا مزبور مصوبه در شده ارائه ارقام
 تبصـره  »ج« بند )3( رديف براساس اي منطقه آب يها شركت ليكن .است نشده اصالح و ترميم مذكور مصوبه نيز تاكنون

 )ريـال 2( پايـه  رقم  تعرفه )ساليانه افزايش %10( سوم برنامه قانون )5( ماده و )ساليانه افزايش %25( دوم برنامه قانون 19
  .اند داده افزايش را

  خدمات و صنعت -4-3-4
سال  709/34ه شماره مصوب»و«النظاره پرورش آبزيان براساس بند  النظاره صنعت و خدمات همانند تعرفه حق تعرفه حق

شناسي محاسباتي خـاص   گونه مبنا و روش ارقام ارائه شده در مصوبه مزبور داراي هيچ. شود شوراي اقتصاد دريافت مي 1371
اي براسـاس   هاي آب منطقه ولي شركت. و قابل ارائه نبوده و از سال فوق تاكنون نيز مصوبه مذكور ترميم و اصالح نشده است

) افـزايش سـاليانه  % 10(قانون برنامه سـوم  ) 5(و ماده ) افزايش ساليانه% 25(قانون برنامه دوم  19بصره ت» ج«بند) 3(رديف 
اي نيز تعرفه مصارف فـوق   هاي آب منطقه الزم به توضيح است كه برخي از شركت. اند را افزايش داده) ريال2(رقم پايه   تعرفه

شـود تعيـين    اي وآبفـا ابـالغ مـي    هـاي آب منطقـه   ساله جهـت شـركت  النظاره ابالغي آب شرب كه هر را برمبناي تعرفه حق
  .نمايند نيز براساس مصوبات داخلي هيات مديره خودعمل مي ها تعداد محدودتري ازشركت. نمايند مي

باشد  مين قانوني اقتصادراي شو تصويب بدونها  نرخ درصدي 10 افزايش بر مبني سوم برنامه مصوبهكه اوال  جايي آن از
انـد،   داده قـرار  محاسـبات  مبناي را دقيق ارقام برخي و رند را ارقامها  نرخ افزايشكارگيري  به درها  شركت از برخييا ثان و

راي دا بخـش  نرايـ دالنظـاره   حـق  فعلـي  رقـم  در حتياي  منطقه آب يها شركت مزبور مصوبه از سال 17 گذشت از پس
  .باشند مي زيادي اختالفات
 بـه  اصـالحي  پيشـنهاد  اقتصـاد،  شـوراي  مصوبه» و« بند تعديل و اصالحمنظور  به 1383 سال در كه است ذكر شايان
 .اسـت  مانـده  پاسخ بدون تاكنون كه است شده ارسال اقتصاد شوراي در طرح جهت كشورريزي  برنامه و مديريت سازمان
 آب، مترمكعب يك مصرف ازاي به صنعت بخش در شده ايجاد افزوده ارزش برمبناي پيشنهاد اين در صنعت بخش تعرفه
  .است شده ارائه و تنظيم
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  جبراني يها تصويب هزينه و پيشنهاد محاسبه، فرآيند -4-4

 جبراني يها هزينه تعرفهمحاسبه  يفعل روش - 4-4-1

 قرارنگرفتـه عمـل   مـورد  جبرانـي  يها هزينه به مربوط قوانيننامه  نامه مربوط به آيين راهنما، شيوه اين تدوين زمان تا
 سـال  درهـا   شـركت  بـه  ابالغـي نامـه   شـيوه  بـه  مربـوط باشـد   مي موردعمل خصوص دراين كهاي  مهنا شيوه آخرين .است

  )پيوست( .باشد مي1382
 آب هـاي  سفره محل از تخصيص قابل آب مترمكعب يكگذاري  سرمايه هزينه محاسبه برمبناي 1382 سالنامه  شيوه
  .است شده تنظيم بخشي تعادل و جايگزيني يها رحط به مربوط اطالعات از استفاده با ممنوعه دشت هر در زيرزميني

هاي جايگزيني با استفاده از شـاخص ميـانگين رشـد راه،     گذاري طرح هاي تاريخي سرمايه نامه فوق هزينه بر مبناي شيوه
رشـد  هاي انتقال آب با اسـتفاده ازشـاخص ميـانگين     گذاري طرح هاي تاريخي سرمايه هزينه آهن و باند فرودگاه، زيرسازي راه

هـاي   سـپس هزينـه  . شـود  ريـزي بـه نـرخ روز محاسـبه مـي      خطوط انتقال آب، منتشرشده توسط سازمان مديريت و برنامـه 
گذاري يك مترمكعـب   گذاري به روزشده برحجم آب قابل تخصيص از محل اجراي طرح تقسيم شده و هزينه سرمايه سرمايه

گذاري هر مترمكعب آب در هـر دشـت نيـز مجمـوع      زينه سرمايهمنظور محاسبه ه به. آيد دست مي آب در اثر اجراي طرح به
ضـمنا اطالعـات مربـوط بـه     . شود هاي انجام شده در هر دشت بر رقم آب تخصيص داده شده در هر دشت تقسيم مي هزينه
  .باشد اثر مي نامه مزبور اخذ ولي در روند محاسبات بي برداري نيز در شيوه هاي نگهداري و بهره هزينه

 ارائهبايد  مي نيز آب محلي بازار قيمت و شركت مديرههيات  پيشنهادي تعرفه مزبورنامه  شيوه در است توضيح به الزم
 بـا  هيـدروليكي  ارتبـاط  در ولـي باشند  مي جبراني طرح فاقد كه ييها دشت در مزبورنامه  شيوه براساس كه آن ضمن .شود
 داراي مجـاور  دشـت  معـادل  تعرفـه باشند  مي نيز تخصيص وزمج داراي و دارند قرار جبراني طرح داراي مجاور يها دشت
  .شود پيشنهاد ها بايد دشتساير از دريافتي تعرفه متوسط يا و جبراني طرح

 مـورد نامـه   شـيوه  براساس را دشت هر هضحو در آب مترمكعب يكگذاري  سرمايه هزينه محاسبه نحوه) 7-4( نمودار
  .دهد شان مين را1382 سال عمل
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  هاي جبراني گذاري يك مترمكعب آب طرح نحوه محاسبه هزينه سرمايه - 7- 4نمودار 

 جبراني يها هزينه تعرفه روند پيشنهاد و تصويب -4-4-2

و امـور اقتصـادي    ريزي برنامه معاونت توسط شده ابالغ محاسباتي نامه شيوه آخرينبراساس  اي منطقه آب يها شركت
 هزينـه  محاسـبه  جـايگزيني،  و جبرانـي  يهـا  طـرح  بـه  مربـوط  اطالعـات  تكميـل  بـه  نسـبت  آب، منابع مديريت شركت
 دبيرخانـه  .نماينـد  مي اقدام دشت هر در آب مترمكعب يك تعرفه پيشنهاد و آب مترمكعب يكتامين  برايگذاري  سرمايه

 يهـا  آب ازبـرداري   بهـره  و حفاظت ستادي دفاتر به را فوق اطالعات آب تعرفهكميته تخصصي تعرفه آب بهاي زيرزميني 
 همچنين وها  دشت ممنوعيت عدم يا و ممنوعيت به مربوط تخصصي اطالعاتتاييد  جهت زودبازده يها طرح و زيرزميني
 .نمايـد  مـي ارائـه  نظر مـورد  دشت در آب تخصيصتاييد  جهت آب تخصيص واحد نيز و شده ارائه جبراني يها تاييد طرح

راي دا اطالعـات  چنانچـه  شـده،  دريافـت  اطالعات بررسي و ستادي دفاتر نظرات كسب از پس آبريزي منابع  برنامه دفتر
 توجـه  با را مذكور هاي تعرفه اطالعات، بودن كامل صورت در داده عودتها  شركت به تكميل جهت را ها آن باشند نواقصي

 كميتـه  اعضـا  كليـه تاييـد   از پـس  شـده  آمـاده  هـاي  تعرفه .نمايد مي آماده ابالغ جهت تخصصي كميته مصوب ضوابط به
 رونـد  .شود ارائه مي نيرو وزير مقام به ابالغ جهت اي، منطقه آب هر در اطالعات كننده تكميل كارشناستاييد  و تخصصي
  .است شده ارائه )8-4( درنمودار جبراني يها هزينه تعرفه وابالغ تعيين كار گردش
 در آن مصـرف  و دولـت  ازدرآمـدهاي  برخـي  وصـول  قانون به هماد يك الحاق« قوانين تصويب با است، توضيح به الزم

 جديـد نامـه   آيـين  ارسـال  و »دولت مالي ازمقررات بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون )57( ماده« و» معين موارد

  هاي هزينه
 العاتيمط

گذاري  هاي سرمايه هزينه
 تاريخي

هاي نگهداري و  هزينه
 برداري بهره

حجم آب قابل تخصيص 
 دردشت

هاي تعديل سازمان مديريت و  شاخص
 ريزي كشور برنامه

هاي مطالعاتي به  هزينه
 روزشده

گذاري  هاي سرمايه هزينه
 به روزشده

هاي به  جمع كل هزينه
 روز شده

 گذاري يك هزينه سرمايه
 مترمكعب آب
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 ابتـدا  كـه  ترتيـب  بـدين  .باشـد  مـي  متفاوت حدودي تا ارسالينامه  آيين به توجه باالذكر  فوق روند مذكور، قانون دو براي
 دفتـر ( آب تعرفـه هـاي تخصصـي    كميته دبيرخانه به را خود جايگزيني و جبراني يها طرح بايد اي منطقه آب يها شركت
 آب تخصـيص  واحـد  ،ربـط  ذي دفاترسـتادي  توسط شده ارائه يها تاييد طرح از پس .نمايند ارسال )آبريزي منابع  برنامه
 در آب تخصـيص  اعـالم  بـه  نسـبت  مـذكور،  يهـا  طرح توسط زيرزميني بآ هاي سفره به تغذيه قابل آب حجم به باتوجه

 شـده  پيشنهاد يها تاييد تعرفه و محاسبه به نسبتتواند  مي دفتراقتصاد آن از پس .نمايد مي اقدام نظر مورد دشت هضحو
 يها آب ازداري بر بهره و حفاظت دفتر توسطمستقيما  نيز بخشي تعادل يها طرح بررسي موضوع كه آن ضمن .نمايد اقدام

  .است شده خارجها  طرح اين بررسي روند از زودبازده يها طرح دفتر وپذيرد  مي انجام زيرزميني
 كميته تخصصي هزينه هاي جبراني 

 )نامه نامه وشيوه تدوين آيين(

 دبيرخانه كميسيون تعرفه(دفتراقتصادآب)
 نامه) شيوه  نامه و (اقدامات الزم جهت ابالغ آيين

 منطقه اي هاي آبشركت
  تعرفه)پيشنهاد  تصويب و(بررسي، محاسبه، 

برداري ازبهره دفتر حفاظت و
  هاي زيرزميني آب

  دفترطرح وبرنامه
)  بررسي احجام آب درقالب نظام تخصيص(

  طرح هاي زود بازده  دفتر
 )بررسي طرح هاي جبراني(

 دفتراقتصاد آب
  و آماده سازي ابالغيه ها)كسب نظرات دفاتر مختلف   اطالعات و،بررسي پيشنهادات  (

 مورد قبول

بلي

 خير

  مقام عالي وزارت معاونت امور آب وكميسيون تعرفه،
 به شركت هاي آب منطقه اي)(ابالغ تعرفه ها

  
 هاي جبراني ابالغ تعرفه هزينه گردش كار تعيين و - 8- 4نمودار 
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  كارشناسي يها محاسبه، پيشنهاد و تصويب هزينه فرآيند -4-5

 تقسـيم  حـريم  و بسـتر  حـد  تعيـين  كارشناسـي  هزينـه  و زيرزميني هاي آب كارشناسي هزينه شبخ دو به تعرفه اين
  .گيرد ميقرار بررسي مورد جداگانهطور  به كهشود  مي

  كارشناسي يها روش فعلي محاسبه هزينه -4-5-1
دنبـال   بـه  .نـدارد  وجـود  درسوابق كارشناسي يها هزينه تعرفه تعيين براي محاسباتي مبنايگونه  هيچ 1385 سال تا 

 سـال  در تعرفه؛ محاسبه براي مباني تعيين و 1381 درسال كارشناسي يها هزينه محاسباتي مباني تعيين كميته تشكيل
 )8( مـاده  موضـوع  كارشناسي يها هزينه يها تعرفه ابالغ و تعيينمنظور  به استفاده مورد فوق مباني بار اولين براي 1385
  .گرفت قرارها  رودخانه بستر و حريم تعييننامه  ينآي )9( ماده و آب عادالنه توزيع قانون
 آب هـاي  شـركت  كليـه  بـه  و تهيـه  منظـور  اين بهنامه  شيوه 1385 سال درها  تعرفه محاسبه و اطالعات اخذمنظور  به
 و دفتـري  امـور  كاركنان و ها تكنسين، كارشناسان مزاياي و حقوق محاسبه فوقنامه  شيوه كلي مبناي .شد ارائهاي  منطقه
، مخـابرات ، سـوخت ، بـرق ، آب يهـا  هزينـه  سـهم  همچنـين  و كارشناسي كارهاي موضوع در ربط ذي نقليهوسايط  اجاره

 آب هـاي  شـركت  كارشناسـي  عمليـات  حـوزه  در كارشناسـي  يهـا  گـروه  تعداد همچنين و متفرقه يها هزينه و استهالك
  .باشد اي مي منطقه

  :باشد مي ذيلشرح  اي به منطقه آب شركت هر حوزه درها  تعرفه محاسبه براي مزبورنامه  شيوه در شده ارائه روش
 :شامل) 9-4نمودار (اي كارشناسي ه اطالعات كلي تعيين هزينه –

  درسالماموريت  روزهاي تعداد و درسال كاري روزهاي تعداد •
 روز در گروه يك توسط تعدادكارشناسي وها  پرونده به رسيدگي تعداد  •

 شركت كاركنان تعدادكل و كارشناسي يها گروه تعداد •

 منظور محاسبه متوسط هزينه تمام شده يك موردكاركارشناسي توسط يك گروه  ها به محاسبات هزينه –

 محاسبه تعرفه برمبناي متوسط هزينه تمام شده يك موردكاركارشناسي وعناوين كارهاي مختلف كارشناسي –

 بـراي  تعرفـه  تعيـين ) 11-4(نمودار  و كارشناسي ركا مورد يك شده تمام هزينه محاسبه نحوه) 10-4(شماره  نمودار
  .دهد نشان مي 1385نامه مورد عمل سال  شيوه براساس را كارشناسي مختلف كارهاي
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تعداد كل كاركنان 

شركت 
)10- 3نمودار (

تعداد گروه هاي 
كارشناسي 

)10- 3نمودار (

تعداد كارشناس شاغل
 در يك گروه

تعداد كارشناسي
 درهرروز

تعداد روز ماموريت ها
 در سال

تعداد رسيدگي و
تكميل پرونده در هر
روز به  طور متوسط

تعداد روزهاي كاري
 در سال

تعداد رسيدگي و 
تكميل پرونده در هر 
سال توسط يك گروه

تعداد كارشناسي در
هر سال توسط يك 

 نفر

تعداد كارشناسي 
   توسط يك گروه

  هاي كارشناسي نحوه تعيين اطالعات كلي مورد نياز در هزينه - 9- 4نمودار 
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  ساير
 ها هزينه

اجاره
وسائط 

 در هر نقليه
 سال

حقوق 
ومزاياي 
  كاركنان
 درسال

سرانه هزينه آب  پاترول كارشناسان

 كاركنان امور دفتري

 سرانه هزينه برق وانت تكنسين ها

سرانه هزينه سوخت 

 سرانه هزينه مخابرات

 متفرقه

سهم هرگروه كارشناسي 
از استهالك واحد 

 حفاظت

 جمع جمع جمع

جمع كل يك گروه
 كاري

تعداد كارشناسي
 توسط يك گروه

هزينه متوسط يك
 فقره كار كارشناسي

  
  ي كارشناسيها هزينهسبه محا -10- 4نمودار 
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درصدهاي برآورد شده 
نسبت به هزينه كارشناسي

 حفر چاه جديد

كارشناس دارد  كه نياز به اعزامساير مواردي  جابجايي و اليروبي، شكني،هزينه كارشناسي كف

 هزينه كارشناسي حفرچاه جديد

  قناتبه جايچاه   حفر كاري قنوات و پيش  اليروبي و شكني،هزينه كارشناسي كف

 ها هزينه كارشناسي نظارت برعمليات پمپاژ چاه

 قنات و.....)  چشمه و  (چاه، هزينه كارشناسي تعيين ميزان آبدهي منابع آب زيرزميني

 هزينه كارشناسي سازندهاي سخت

 تعيين حريم و بسترهزينه كارشناسي

100٪

90٪

120٪

120٪

50٪

150٪

80 ٪
  

  كارشناسي يها هزينه تعرفه محاسبه - 11- 4 نمودار

 كارشناسي يها تصويب هزينه و پيشنهاد - 4-5-2

 تقسـيم  حـريم  و بسـتر  حـد  تعيـين  كارشناسـي  هزينـه  و زيرزميني هاي آب كارشناسي هزينه بخش دو به تعرفه اين
  .گيرد ميقرار بررسي مورد جداگانهطور  به كهشود  مي

  زيرزميني يها آب كارشناسي هزينه -4-5-2-1
 اطالعاتي پشتوانهگونه  هيچ بدون 1381 سال تا آب عادالنه توزيع قانون )8( ماده موضوع كارشناسي يها هزينه تعرفه

  .است شده مي ابالغ نيرو وزير توسط و پيشنهاد آب امور ستاد توسطها  سال از بعضي در پايه ارقام ثابت رشد و
 پيشـنهادي  مـذكور  گـروه  و تشكيل گروهي كار كارشناسي يها هزينه تعرفه اصالح و تكميلمنظور  به 1381 سال در
 كارشناسـي  يها هزينه تعرفه جديد، كارشناسي كارهاي از بعضي براي تعرفه پيشنهاد ارائه ضمن آن براساس كه داد ارائه
 خودبرداري  بهره و حفاظت هاي واحد حوزه دراي  منطقه آب يها شركت كه اي شده تمام هزينه متوسط محاسبه مبناي بر

 و كنتـرل  سـتاد  بـه  1384 سـال  در پيشـنهاد  اين .است شده تنظيمشوند  مي متحمل كارشناسي عمليات فقره يك براي
هـا   رفـه تع افـزايش  چهارم، برنامه قانون )3( ماده اصالح قانون ذيل تبصره تصويب به توجه با كه شد ارائه ها قيمت بررسي
 ذيـل  تبصره شموليت عدم بر مبني نيرو، وزارت حقوقي معاونت نظر به توجه با 1385 سال در .نگرفت قرار موافقت مورد
مجـددا   اطالعـات  تكميـل  پـس  مزبور پيشنهاد كارشناسي، يها هزينه تعرفه بر چهارم برنامه قانون )3( ماده اصالح قانون
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پـس از   .شـد  ابالغاي  منطقه آب يها شركت بهشان اي توسط 17/10/85 تاريخ در كه شد ارائه نيرو وزير به تصويب جهت
  .ابالغ شد 1385هاي سال  درصد رشد نسبت به تعرفه 10هاي كارشناسي بر مبناي  تعرفه هزينه 1387آن نيز در سال 

  حريم و بستر حد تعيين كارشناسي -4-5-2-2
 ،هـا  مـرداب  ها، مسيل انهار، ها، رودخانه حريم و بستر به مربوطنامه  آيين )9( ماده موضوع كارشناسي يها هزينه تعرفه

 بررسي مورد گروهي كار تشكيل با 1383 سال در بار اولين براي زهكشي و آبياري آبرساني، هاي شبكه و طبيعي هاي بركه
 خانـه رود مهندسي و حفاظت واحدهاي در كار گردش يها هزينه محاسبه مبناي بر تعرفه تعيين اساس براين .گرفت قرار

 محتـرم  وزيـر  توسـط  آب، امور ستادتاييد  از پس 1384 سال در بار اولين براي مزبور يها تعرفه .پذيرفت انجام سواحل و
 فقـره  يـك  شـده  تمام هزينه متوسط محاسبه مبناي بر نيز كارشناسي يها هزينه ناي تعرفه 1385 سال در .شد ابالغ نيرو

 بـه  17/10/85 تـاريخ  در آب عادالنـه  توزيـع  قـانون  )8( مـاده  موضـوع  يهـا  تعرفـه  ابالغ با زمان هم كارشناسي عمليات
نامه توسط ديوان عدالت اداري تعرفـه كارشناسـي مـاده     آيين) 9(ليكن با ابطال ماده  .شد ابالغاي  منطقه آب يها شركت

  .حذف شد 1387هاي ابالغي سال  فوق ازتعرفه

  اشتراك محاسبه، پيشنهاد و تصويب حق فرآيند -4-6

 مـذكور  فرآينـد  دليل همين به .است متفاوت حدودي تا مختلف مصارفاشتراك  حق تعرفه تصويب و پيشنهاد دفرآين
  .شود ارائه مي جداگانهصورت  به اند، بودهاشتراك  حق محاسبهشناسي  راي روشدا تاكنون كه مصارفي از هريكراي ب

  كشاورزي -4-6-1
 قانون )63( ماده مفاد از استفاده با تخصيص، مجوز ارچوبچ در طرح هر مازاد آب واگذاري پذيري امكان احراز از پس
 فرآيند كشاورزي، آباشتراك  حق تعرفه محاسبهشناسي  روش و آن يراياجنامه  آيين دولت، مالي مقررات از بخشي تنظيم
  :گيرد مي انجاماشتراك  حق تعرفه ابالغ و تصويب پيشنهاد، محاسبه،راي ب ذيل

  تعرفه اوليه محاسبه -1
شناسي ابالغي و با استفاده از اطالعـات مـورد نيـاز حـق      اي مربوطه در قالب روش ريزي شركت آب منطقه برنامه دفتر

  .نمايد اي ارائه مي اشتراك هر طرح را محاسبه و به مديرعامل شركت آب منطقه

  تعرفهاي  منطقه دركميته پيشنهادي تعرفه بررسي -2
ها و  كه اعضا آن نمايندگان معاونت تعرفه اي منطقه كميتهاي در  منطقه ريزي شركت آب تعرفه پيشنهادي دفتر برنامه

  .شود ربط و كارشناسان مرتبط هستند بررسي مي دفاتر ذي
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  اي منطقه آب شركت مديريتهيات  دراشتراك  حق تصويب -3
 مورد اصالحات عمالا از بعد و بررسي را تعرفه اي منطقه كميته از دريافتي پيشنهاد اي منطقه آب شركت مديرههيات 

  .كند مي ارسالهاي آب سطحي  كميته تخصصي تعرفه به شركت پيشنهادي تعرفهعنوان  به نياز

 )هاي آب سطحي كميته تخصصي تعرفه(بررسي تعرفه پيشنهادي در دبيرخانه  -4

 بـا  نياز، صورت در و گرفته قرار بررسي مورد تخصصي كميته توسط اي منطقه آب يها شركت پيشنهادياشتراك  حق
كميتـه تخصصـي    بـه  وگيـرد   مـي  انجام پيشنهادي تعرفه روي بر الزم اصالحات مربوطه، اي منطقه آب شركت هماهنگي

  .شود مي ارسال

 بررسي و تاييد تعرفه پيشنهادي در كميته تخصصي -5

شـركت   تاييد توسـط مـديرعامل   صورت در و بررسي اي منطقه آب يها شركت پيشنهادي تعرفه ،كميته تخصصي در
 .شود مديريت منابع آب براي تاييد و امضاء معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، ارسال مي

 وسيله معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا و ارسال آن براي وزير نيرو بررسي نهايي تعرفه پيشنهادي به-6

 ارسـال  نيـرو  وزيـر  دفتـر  بـه  و آماده ابالغ تجه ،وآبفا آب امور در نيرو وزير معاون امضاي وتاييد  با پيشنهادي تعرفه
 .شود مي

 اشتراك كشاورزي توسط وزير نيرو ابالغ تعرفه حق -7

 اي منطقـه  آب  شـركت  بـه  نيـرو  وزير امضاي با نيرو، وزارت ستادي حوزه در الزم هاي بررسي از پس پيشنهادي تعرفه
 بـه شان اي طريق از و آب امور در وزير معاون به نيرو زيرو ابالغ از قبل الحات،اص اعمال ضرورت صورت در و ابالغ مربوطه

 ايـن  اقـدامات  .شـود  مـي  ارجاع مجدد بررسي جهت تعرفهكميته تخصصي  دبيرخانه به سپس ،ريزي منابع آب دفتر برنامه
 اي طقـه من آب يهـا  شـركت  به نيرو وزير امضاي بااشتراك  حق تعرفهنهايتا  و انجام قبلي گردش همان با ديگر بار زنجيره
 آباشـتراك   حـق  ابـالع  و تصـويب  وتاييـد   بررسي، پيشنهاد، محاسبه، كار گردش) 5-4( شماره نمودار در .شود مي ابالغ

  .است شده ارائه كشاورزي

  پروري آبزي -4-6-2
 اسـالمي  جمهـوري  آبـزي  منابع ازبرداري  بهره و حفاظت قانون يراياجنامه  آيين« )21( ماده استناد به حاضر حال در
 )سـردابي  و گرمـابي  از اعـم ( پـروري  آبـزي  اسـتخر  مترمربع 1000 هر آباشتراك  حق تعرفه – 8/4/78 مصوب - »ايران

اشـتراك   حق تعرفه تصويب و پيشنهاد فرآيند نرايبناب .است منطقه همان آبي زراعت هكتار يكاشتراك  حق تعرفه معادل
 تعرفـه  ابـالغ  و تصـويب  بـا  ديگـر عبـارت   بـه  .نيسـت  كشـاورزي  آباشـتراك   حـق  از مستقل پروري آبزي استخرهاي آب
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 محاسـبه  بـا  تنها و نبوده پروري  آبزي استخرهاي آب تعرفه مستقل ابالغ به نياز طرح، هرراي ب كشاورزي آباشتراك  حق
  .شود مي محاسبه دريافت، قابل تعرفه ساده،

 كميته تخصصي 

وزير نيرو 
دستور بررسي و در 
صورت تاييد ابالغ 
به شركت هاي آب 

 منطقه اي

معاون وزير نيرو در 
امور آب 

بررسي و تاييد 
تعرفه پيشنهادي و 
ارسال براي ابالغ 

 وزير نيرو

كميته تخصصي تعرفه 
بررسي و تاييد تعرفه 
پيشنهادي و ارسال 
براي ابالغ وزير با 

امضاي معاون وزير نيرو
 در امور آب

دبيرخانه كميته 
تخصصي تعرفه  

بررسي و تاييد تعرفه 
پيشنهادي شركت آب 
منطقه اي و ارسال به 

 كميته تعرفه آب

هيات مديره شركت آب
منطقه اي 

تصويب تعرفه 
پيشنهادي و ارسال به 
كميته تخصصي تعرفه 

 آب

كميته منطقه اي تعرفه
محاسبه اوليه تعرفه 
حق اشتراك آب 
كشاورزي براساس 
روش شناسي ابالغي

 شركت آب منطقه اي

ابالغ
  

  آب كشاورزي اشتراك حقو تصويب و ابالغ  تاييدي، گردش كار محاسبه، پيشنهاد، بررس -12- 4نمودار 

  معدن و صنعت -4-6-3
 مـورخ  100/31/4718 شـماره  بخشـنامه  براسـاس كـامال   85 سـال  تابستان تا معدن و صنعت آباشتراك  حق تعرفه

 نحـوه  و تصـويب  محاسـبه،  مراحـل  مـذكور  بخشـنامه  براساس .استشده  مي دريافت و محاسبه نيرو وقت وزير 12/3/78
 امـور  معاونت به مبادله از پس قرارداد از اي نسخه و بوده شركت مديرهعهده هيات  به معدن و صنعتاشتراك  حق دريافت

 انجـام  آب امـور  همـاهنگي  بـا  معـدن  و صـنعت اشتراك  حق از حاصل وجوه كردن هزينه نحوه تنها وشده  مي ارسال آب
  .استشده  مي

 شده محاسبه مربوطه اي منطقه آب شركت در معدن و صنعت بآاشتراك  حق تعرفه شد مقرر 1385 سال تابستان از
 تعرفـه  محاسـبه  چـارچوب  است ذكر قابل .شود ارسالكميته تخصصي  بهتاييد  جهت مبادله از قبل قرارداد نويس پيش و

 كـار  مـذكورگردش  مـوارد  بـه  توجـه  بـا  .است نيرو وقت وزير 12/3/78 بخشنانه كماكان معدن و صنعت آباشتراك  حق
  .است) 6-3( نمودار براساس معدن و صنعت آباشتراك  حق تعرفه تصويب و هادپيشن

آب صنعتي همراه با آب بهاي ساليانه دريافت شود براساس شرح مندرج در بنـد   اشتراك حقكه  قابل ذكر است درصورتي
  .عمل خواهد شد) 4- 1- 3(
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  مصارف ساير -4-6-4
 بخش در و نيست مشخصي كار گردشراي داها  مرغداري وها  دامداري سبز، فضاي جمله از مصارف سايراشتراك  حق

 روسـتايي  و شـهري  آب انتقـال  وتـامين   بابـت  آبفا يها شركت از همچنين .شد خواهد ارائه الزم راهكارهاي پيشنهادات،
  .شود مين دريافتاشتراك  حق

 كميته تخصصي تعرفه آب 

كميته تخصصي تعرفه آب
بررسي پيش نويس قرارداد

و ابالع به شركت آب 
منطقه اي جهت انعقاد 
قرارد در صورت تأكيد

دبيرخانه كميته تخصصي 
تعرفه  

بررسي پيش نويس قرارداد
و تأييد و ارسال آن به 
كميته تخصصي تعرفه 

متقاضي آب صنعتي 
انجام مذاكرات با كميته 
منطقه اي تعرفه و هيئت 

 مديره

هيات مديرت شركت آب 
منطقه اي 

بررسي و تاييد مبلغ حق 
اشتراك اوليه و ارسال 
پيش نويس قرارداد به 

 كميسيون تعرفه

كميته منطقه اي تعرفه 
محاسبه اوليه تعرفه حق 
اشتراك و ارسال به هيئت

 مديره

 شركت آب منطقه اي

  
  صنعت راكاشت حق تاييدگردش كار پيشنهاد، بررسي و  -  13- 4نمودار 

  )مصارف انواع( پساب -4-6-5
 معاونـت  در ويژه اي كميته در و است نشده تنظيم و تهيه مدونصورت  به تاكنون صنعتي و شهري پساباشتراك  حق
 تعرفه ابالغ و محاسبه پيشنهادي كار گردش .است بررسي دست در آب منابع مديريت شركت اقتصادي امور و ريزي برنامه
 پساب كه محرزشود فني هاي بررسي درنتيجهكه  درصورتي .شد خواهد ارائه و بررسي آينده مباحث در پساباشتراك  حق

 منبع شده تصفيه پساب درصورتي .شود مي ابالغ و تعيين آن اشتراك حق ،باشد مي آبي جديد منبع شهر يك شده تصفيه
 حقـوق  حفـظ  زمينـه  در بررسي مورد شهر محدوده در مربوطهاي  منطقه آب شركت تعهدات كهشود  مي تلقي آبي جديد
 و كميـت  برحسـب  شهري پساب اشتراك حق تعرفه نظام است ممكن .باشد شده رعايت آب منابع صاحبان و انبردار بهره

  .باشد متفاوت نظر مورد محدوده در پساب اقتصادي ارزش
 درايـن  تـاكنون  .اسـت  پساب تصفيه بابت آبفا يها شركت به پرداختي تعرفه شده، تصفيه پساب زمينه در ديگر تعرفه

 فراتر كهشود  مي آبفا به پرداختي تعرفه محاسبه مشمول پساب تصفيه از بخش آن كه است شده حاصل نظر اتفاق زمينه
  .باشد گرفته صورت اقتصادي استفادهمنظور  به و پساب تصفيه استاندارد سطح از
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تعيين  فرآيندهاي  ها و نارسايي كاستي
  ها تا ابالغ تعرفه
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  ها تعيين تا ابالغ تعرفه فرآيندهاي  ها و نارسايي كاستي -فصل پنجم

  كليات - 1- 5

 وبنـدي   طبقه زير شرح به عمده محور چهار قالب در راها  تعرفه انواع در موجود يها نارسايي وها  كاستي فصل اين در
رائه بحث در قالب محورهاي زير فراهم نباشد تـالش  در مواردي كه امكان ا .است شده اقدام آن تفسير و توضيح به نسبت

  .ها و مشكالت لحاظ شود االمكان در تدوين كاستي شده است تا محورهاي زير حتي
 )ها مشترك براي تمام تعرفه(هاي عمومي  مشكالت و نارسايي –

  ها و مشكالت در زمينه تدوين و پيشنهاد تعرفه نارسايي –
 ي، تصويب و ابالغها و مشكالت در زمينه بررس نارسايي –

 ها و مشكالت در زمينه اعمال تعرفه نارسايي –

 ها و مشكالت در زمينه نظارت تعرفه نارسايي –

 هاي عمومي مشكالت و نارسايي - 2- 5

 قابل زير شرح به است مشتركها  تعرفه تمام تقريبا مورد در و دارد عموميت كه يها نارسايي و مشكالت اهم از برخي
  .است تشريح و تفكيك

  ها تعرفه بودن پايين -2-1- 5
در  فاضـالب  و آب يهـا  شـركت  پرداخـت  توان به مربوط مالحظات شاملها  تعرفه تدويندولت،  يها سياست براساس

 جغرافيـايي  وضـعيت براسـاس   .باشـد  مي نيزمورد مصارف شرب و يا توان پرداخت كشاورزان در مورد آب بهاي كشاورزي 
 بـاالي  يهـا  هزينـه  بـا  مناطق آن در آب انتقال وتامين  و هستيم اجهمو آب منابع كمبود با كه مناطقي در، عمدتا كشور
 بتوانـد  كـه  سطحي درها  تعرفه تعيين امكان مردم پرداخت توان به توجه .است پايين نيز مردم پرداخت توان است مواجه
  .ندارد وجود دهد پوشش را آب شده تمام هزينه

ها در مواردي حتي پوشش هزينه تمام شده آب را نيز  ارد تعرفهدر مصارف صنعتي كه توان پرداخت بااليي نيز وجود د
ايـن  . دهد و كم توجهي به تعرفه مصارف صنعتي آب تا كنون مانع اخذ آب بهاي باال براي مصارف صنعتي شده است نمي

ب بهـاي  هاي آب و فاضالب به مراتب باالتر از تعرفه آ در حالي است كه تعرفه آب بهاي صنعتي مشتركين صنعتي شركت
سازي تعرفه آب بهاي صـنعتي   با صدور يك بخشنامه و همسان. اي است هاي آب منطقه صنعتي مشتركين صنعتي شركت

اي در مواردي تعرفه آب بهاي صنعتي تـا ده   هاي آب منطقه مشتركين صنعتي آب و فاضالب و مشتركين صنعتي شركت
  .برابر افزايش خواهد يافت
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هاي فعلي تعرفه فاصله زيادي دارد  جديد تامين آب به منظور تامين تقاضاي فزاينده با نرخبرداري از تاسيسات  با بهره 
هاي تـامين و انتقـال آب در قالـب تعرفـه بـا       كه تمهيدي در اين خصوص انديشيده نشود امكان تامين هزينه و درصورتي

  .تري همراه خواهد بود گذشت زمان با مشكالت بيش

  عدم تصويب در شوراي اقتصاد -2-2- 5
 بـا  رابطـه  در اقتصـاد راي شـو  مصـوبه  اخـذ ، اسـت  نشده اجرا كاملطور  به آب عادالنه توزيع قانون كه مواردي از يكي

 داليـل  به كنون تا كه گرفته صورت اقتصادراي شو مصوبه اخذ راستاي در متعددي يها تالش .است آب فروش يها تعرفه
 هـا  آن از يكي داشت خواهد پي در نيز را ديگريمسايل  تصاداقراي شو مصوبه وجود عدم. است نرسيده نتيجه به مختلف
 اقتصادي توسعه چهارم برنامه قانون 39 ماده ج بند در منعكس آب شده تمام هزينه و تكليفي تعرفهالتفاوت  مابه دريافت
 كـه  تفسـير  يـن ا بـا  راهـا   التفـاوت  مابـه  پيگيـري  كار اقتصادراي شو مصوب تكليفي تعرفه فقدان واقع در .باشد مي كشور
 نرسـيده  الزم نتيجـه  بـه  نـدارد  را اقتصـاد راي شو مصوبه و است نيرو وزير مصوب نيرو وزارت ابالغي و تعييني يها تعرفه
هـاي آب و فاضـالب از    ها از جمله تعرفـه فـروش آب بـه شـركت     اگرچه اين ايده نيز مطرح است كه برخي از تعرفه .است
كت زيرمجموعه وزارت نيرو است نياز به مصوبه شوراي اقتصاد نـدارد و بـا رويـه    جايي كه يك تعرفه داخلي بين دو شر آن

توان نسبت به تعيين و اخذ تعرفه بدون اخذ مجوز از شوراي اقتصاد اقـدام نمـود،    هاي گذشته مي مورد عمل در طي سال
  .ولي در اين تفسير در مجموعه وزارت نيرو اتفاق نظر وجود ندارد

دليـل پـايين بـودن     هـاي تـامين و انتقـال آب بـه     اي در نتيجه اجـراي طـرح   آب منطقه هاي پرداخت ديون شركت
دليل فـوق و   قانون برنامه و بودجه نيز به 33و  32باشد و بخشودگي آن منعكس در ماده  هاي ابالغي ممكن نمي تعرفه

اي  هاي آب منطقه شمول شركتاي با وزارت اقتصاد و دارايي نيز م هاي آب منطقه عدم مبادله موافقتنامه توسط شركت
  .نشده است) به جز سازمان آب و برق خوزستان(

  ها تعرفه ابالغ و تعيين در تاخير -2-3- 5
اي را در اجراي ابالغيـه و دريافـت آب بهـا بـا      هاي آب منطقه هاي ساالنه توسط وزارت نيرو، شركت تاخير در ابالغ تعرفه

ش آب به آبفا درطي چند سال گذشـته در نيمـه دوم سـال ابـالغ شـده      هاي ساليانه فرو كند، معموال تعرفه مشكل مواجه مي
هـاي آب و فاضـالب را در    باالر فتن رقم صورتحساب ها در نتيجه اعمال ابالغيه جديـد در پايـان سـال مـالي شـركت     . است

هاي خـود را   نههاي آب و فاضالب معموال تمام هزي جايي كه شركت هايي مواجه خواهد كرد و از آن پرداخت آن با محدوديت
نماينـد،   اي مـي  هـاي آب منطقـه   كنند و در صورت وجود موجودي اقدام به پرداخت صورتحساب ارسالي شركت پرداخت مي

هـاي   ده بـودن شـركت   عدم توان مالي و زيان. شود گيرد يا با تاخير انجام مي اي انجام نمي هاي آب منطقه هاي شركت دريافت
  .شود اي مي هاي آب منطقه هاي آب و فاضالب به شركت انباشت ديون شركت آب و فاضالب، يكي ديگر از عوامل
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 يهـا  دسـتگاه  بـه  ييگـو  پاسخ به موظف نيرو وزير ابالغيه موقع بهراي اج عدم واسطه به نيزاي  منطقه آب يها شركت
 مشـكالتي  بـا  اراي  منطقـه  آب يهـا  ، شـركت بنـدي  بودجه زمان در مصوب تعرفه فقدان ديگر طرف از .باشند مي نظارتي
 صـورت  در وشـود   بندي مي ها جمع تعرفه افزايش درصد10 فرض باها  شركت بودجه ارقام ساله همه و كرد خواهد مواجه
  .شود مي اعمالها  شركت اصالحي بودجه در آن در تغيير

بالغـي مصـوب   النظاره صنعتي و گذشت بيش از ده سال از آخرين تعرفه ا تاخير در ابالغ تعرفه آب بهاي صنعتي، حق
  .آيند شوراي اقتصاد و بالتكليفي در تعرفه پساب بها نيز از اين مقوله به حساب مي

  بها آب دريافت و محاسبه درهماهنگ  شيوه وجود عدم - 2-4- 5
 كـه  اقتصادي طرايش واي  منطقه وضعيت مختلف،راي مصارف ب آب متفاوت ارزش به توجه با بهاي آب محاسبه شيوه

 در و نيسـت  واحـدي  شـاخص  و معيـار راي دا معـين طـور   ، بـه است شده آورده آب عادالنه زيعتو قانون 32 ماده متن در
 تنـوع  بـه  توجـه  بـا  صـنعتي  آب يها تعرفه تعيين در فعلي توافقي شيوه .شود مين عمل يكساناي  منطقه آب يها شركت
 آب شـركت  كـه باشـد   مـي  نيـز  مهم ويژگي اينراي دا صنايع متفاوت پرداخت توان و متفاوت جغرافيايي موقعيت صنايع،
 قـرارداد  عقـد  و توافـق  بـه  اقدام فوق موارد خصوص در نسبي آگاهي به توجه با آب كننده درخواست صنعت واي  منطقه

   .شد نخواهند مواجه چنداني مشكل با اجرا در ونمايند  مي
هـاي آب   ن آن بـه شـركت  هايي كه براساس قانون تعيي اين مشكل در خصوص تعرفه آب بهاي كشاورزي و ساير تعرفه

اي و  اي گذاشته شده است، نيز وجود دارد و تا زماني كه جزييات روش محاسبه با توجه به مصارف، شرايط منطقـه  منطقه
  .اي مواجه هستيم ساير موارد تعيين و نظارت دقيق بر روي آن وجود نداشته باشد همچنان با اين برخوردهاي سليقه

  قانوني نواقص -2-5- 5
 آب تعرفه .باشد مي قوانينراي اج در ابهام وجود يا و الزم قوانين فقدان دهندهشان نها  تعرفه قانوني يمعيارها مقايسه

 آب عادالنه توزيع قانون 33 مادهبراساس  اماشود،  مي اخذ و تعيين زراعي بهاي آب تثبيت قانونبراساس  كشاورزي بهاي
 تقدم به توجه با .شود تعيين بايد منطقه هر اجتماعي اقتصادي طرايش همچنين و جاري يها براساس هزينه بايدها  تعرفه
 محاسـبه  مـالك  آن يراياجنامه  آيين و قانون اين حاضرل حا در آب عادالنه توزيع قانون بر زراعي بهاي آب تثبيت قانون
 33 مـاده  لـف ا بنـد  در شده تعيين اهداف به رسيدن مانع زراعي بهاي آب تثبيت قانونراي اج .است كشاورزي بهاي آب

  .شد خواهد آب عادالنه توزيع قانون
 بـدان  عبـارت  ايـن  .باشـد  مـي  شده كشت محصول از درصديبراساس  بها آب زراعي، بهاي آب تثبيت قانونبراساس 

 حال در اگرچه .شده برداشت محصول از درصدي نه وباشد  مي مالك هكتار در بذر نهاده ميزان از درصدي كه است معني
بهـا   آب مـالك  آن، تفسـير  و قـانون  مـتن ، ولي براساس است بها آب اخذ مالك شده برداشت محصول از درصدي حاضر

  .بود خواهد پاييني بسيار مبالغ كه است شده كاشته محصول ارزش از درصدي
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 اين در را آن يراياجنامه  آيين و قانون اينراي اجها  گلجن و سبز فضاي مثل مصارف از برخي در توليدي ارزش فقدان
 جايي آن از .باشد مينپذير  امكان نيز كشاورزي يها بخش زيرراي ب قانون اينكارگيري  به .است كرده مواجه ابهام با مصارف

   .باشد مين قانون اين مشمول طيور و دام بخش زير شده اشاره زراعي بهاي آب تثبيت قانون به قانون متن در كه
 بهـاي  آب تثبيـت  قـانون  مـتن  درنامه  آيين به اشاره عدم زراعي بهاي آب تثبيت قانوننامه  آيين ابهامات از ديگر يكي
 را زراعي محصوالت در بها آب محاسبه نحوه آن در كهنامه  آيين يك وجود ضرورتبراساس  موجودنامه  آيين .است زراعي
 از زراعي بهاي آب تثبيت قانون متن درنامه  آيين به اشاره عدمگيرد، ولي  مي قرار استفاده مورد و شده تهيه، نمايد تبيين

  .است كشاورزي بهاي آب خصوص در موجود ابهامات
 طـرف  يـك  از .بود خواهد همراه اشكال با نيز كشاورزي يها بخش زيرراي ب زراعي بهاي آب تثبيت قانونكارگيري  به
 .داشت خواهد قانوني ايراد رطيو پرورش و دامپروري واحدهاي به آن تعميم و دارد اشاره زراعي محصوالت به قانون عنوان

نامه  ، آيينكنيم استفاده نيز دامي محصوالت توليدي واحدهايراي ب بها آب اخذراي ب مصوبه اين از بخواهيمكه  درصورتي
ـ  سـطح  واحـد  در توليد محاسبه امكان ديگر عبارت به .است نكرده فراهم را امكان اين قانون اين يراياج  واحـدهاي راي ب

 دسـته  ايـن راي ب عمل درنامه  آيين اين گيريكار به و نيست فراهمگذار  تخم و گوشتي يها مرغ پرورش زمراك و دامپروري
  .باشد مين ميسراين تفسير  براساسها  فعاليت از

  آب شده تمام هزينه محاسبهمشكالت  -2-6- 5
طور اعـم   ين بهطور اخص و ساير مشترك هاي آب و فاضالب به جايي كه مبناي تعيين تعرفه فروش آب به شركت از آن

باشد در اين قسمت مشكالت موجود در راه محاسبه هزينه تمام  هزينه تمام شده آب در تاسيسات تامين و انتقال آب مي
  .  گيرد طور خالصه مورد بررسي قرار مي شده آب به

  مالي دفاتر در اطالعات ثبت نظام -
 يهـا  سازي صـورت  شفاف در را مشكالتياي  قهمنط آب يها شركت در صنعتي حسابداري سيستم يك از استفاده عدم

 قيمـت  سيسـتم  يـك كـارگيري   به امكان اگرچه .است كرده ايجاد را هزينه مديريت و كنترل امكان عدم وها  شركت مالي
 نيازهـاي  سـاير  و آب عرضـه  قطعيـت  عـدم  وجـود دليل  اي به منطقه آب يها راي شركتب كاملطور  به صنعتي شده تمام

 مـديريت  بـه  كمك راستاي در نيز فعلي حسابداري سيستم ارتقاي اما است مواجه مشكالتي با خصوص اين در اطالعاتي
   .رسد نظر مي به ضروري و الزم آب انتقال وتاسيسات تامين  واي  منطقه آب يها شركت در بهتر

  متفاوت اطالعات -
 تخصصي دفاتر توسط كه متناقض و تمتفاو اطالعات با اي منطقه آب يها شركت در آب شده تمام هزينه محاسبه در

 دربـرداري   بهره و نگهداري يها هزينه به مربوط اطالعات مثالطور  به .شود مي ارائهاي  منطقه آب يها شركت طرف از يا و
 موضـوع  اين .شود مي ارائه )تاسيسات يا انشعابات عمده حسب بر( تفكيك بدون و يكجاطور  ها به شركت مالي يها صورت
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 اطالعـات  ديگـر  طـرف  از كـرد  خواهد مواجه ابهاماتي با رابرداري تاسيسات  بهره و نگهداري يها هزينه بهيابي دست امكان
. اسـت تـر   بـيش  مـالي  دفـاتر  در مـنعكس  ارقام ازاي  منطقه آب يها شركت از دريافتيبرداري  بهره و نگهداري يها هزينه

 اعتبـارات  شامل تنها نيز آبيتاسيسات  ازبرداري  بهره و هدارينگ دفتر در منعكسبرداري  بهره و نگهداري هزينه اطالعات
بـرداري   بهـره  و نگهـداري  يهـا  هزينـه  و هـا  آن نوسازي و بازسازي منظور به آب انتقال وتاسيسات تامين  در شده هزينه
  .باشد ها مي شركت ساليانه بودجه در منعكس مصوب

  ها نواقص تجديد ارزيابي دارايي -
 آن يرايـ اجنامه  آيين و كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون 62 ماده مفادراي اج راستاي در
 تجديد دستورالعملبراساس  ارزيابي تجديد اين .نمودند خود يها دارايي ارزيابي تجديد به اقداماي  منطقه آب يها شركت
 دارد مغايرت حسابداري استانداردهاي باين دستورالعمل رويه توصيه شده در ا مواردي در، گرفتها صورت  دارايي ارزيابي

 .است شده اشكالراي دا يا ناقصطور  ها به دارايي ارزش برآورد به منجر و نشده عمل كامل طور به اجرا در مواردي در يا و
  :شود مي اشارهها  مغايرت اين اهم از برخي به قسمت اين در

  ارزيابي تجديد مازاد 
 درآمـد  عنـوان  بـه  ارزيـابي  تجديـد  نتيجـه  در يرايدا قلم يك دفتري مبلغ افزايش حسابداري، هاياستانداردبراساس 

 از بخشـي  عنوان به ترازنامه در و ثبت ارزيابي تجديد مازاد عنوان تحت ارزيابي، تجديد از ناشي نيافته تحققغيرعملياتي 
 افـزايش  .شـود  مـي  منظـور  و شناسايي هزينه، نعنوا به دفتري مبلغ كاهش وشود  مي بندي طبقه سرمايه صاحبان حقوق
پذير  امكان يرايدا فروش صورت در انباشته )زيان( سود به آن انتقال وباشد  مين مجاز ارزيابي تجديد مازاد محل از سرمايه
 سـرمايه  عنوان به ارزيابي تجديد از ناشي مازادها  دارايي ارزيابي تجديد دستورالعملبراساس  كه است حالي در اين .است

 در آن اعمـال  جهـت  در اقـدامي هـا   شركت نيزها  دارايي ارزيابي تجديد ارزش كاهش خصوص در .است شده ثبت شركت
  .اند دادهن انجام مالي دفاتر

  ها دارايي مفيد عمر 
در  بايست مورد ارزيابي مجدد قرار گيـرد و  براساس معيارهاي حسابداري عمر مفيد يك دارايي پس از تجديد ارزيابي مي

كه براساس دستورالعمل تجديد ارزيابي، پـس   صورت عدم تغيير دارايي براساس عمر مفيد باقي مانده مستهلك شود، درحالي
هـاي صـنعت    ها نو تلقي شده و استهالك آن براساس عمر مفيد منعكس در جدول استهالك دارايـي  از تجديد ارزيابي دارايي

 .آب و برق محاسبه خواهد شد
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  ارزيابي تجديد قابل ياه دارايي 
اي كه دارايـي مزبـور    براساس استاندارد حسابداري هرگاه يك قلم دارايي مورد تجديد ارزيابي قرار گيرد، كليه اقالم طبقه

هـا   به آن تعلق دارد بايد مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته شود، اما در دستورالعمل تهيه شده به منظور تجديد ارزيابي دارايـي 
از ) مثـل لـوازم اداري  (رزيابي طبقاتي از يك دارايي كه اهميت ويژه ندارد و يا ارزيابي آن به صـرفه و صـالح نباشـد    تجديد ا

  .شمول ارزيابي خارج شده است

  ارزياب طرايش 
 چنانچه و شود انجاماي  حرفه صالحيتراي دا و مستقل ارزيابان توسط بايد ارزيابي حسابداري، استانداردهايبراساس 

 كه است حالي در اين .گيرد قرار مستقل ارزيابانتاييد  مورد بايد ها آن كار نتيجهشود،  مي استفاده شركت خود رزيابانا از
تاييـد   بـه  كـار  نتيجـه  و شـده  انجام شركت خود كارشناسان توسطاي  منطقه آب يها شركت درها  دارايي ارزيابي تجديد
 نيـز هـا   شـركت  و اسـت  كرده كارتاييد  به اقدام مشكل اين عليرغم يزن حسابرسي سازمان .است نرسيده مستقل ارزيابان
   .اند نموده اقدام ارزيابي تجديد ارقامبراساس  خود سرمايه تغيير به نسبت

  شده دريافت استهالكسازي  ذخيره مشكالت 
 .باشـد  مي شده، مانجا يها گذاري سرمايه استهالكاي  منطقه آب يها شركت توسط دريافتي يها تعرفه از بخشيعمال 

 سـهم  از ناشـي  درآمـد  محـل  از بايد الزم اعتبارات ها آن مفيد عمر پايان از پستاسيسات  جايگزيني و بهسازي منظور به
 بـه  آب فـروش  يهـا  تعرفه دريافت محل از دريافتي استهالك سهم، است الزم نرايبناب .شود تامين مي دريافتي استهالك

 وتاسيسـات   مفيـد  عمـر  پايـان  از پـس  بتـوان  كـه نحـوي   بـه  باشـد  همـراه  تري قوي مديريت با روستايي و شهري آبفاي
 يـا  و دولـت  كمك به نياز بدون آن جايگزيني امكان شده ايجاد درآمد محل از آبرساني يها طرح به وابسته يها ساختمان

  .باشد داشته وجود مالي منابع ساير
 محـل  از دريـافتي  اعتبـارات  از ناشـي  ديـون  بخشـودگي بودجه قانون برنامه و  33و  32به استناد ماده  حاضر درحال

عـالوه بخشـودگي    بـه  بخشـودگي  ميزان اينباشد،  مي مهيا درصد پنجاه سقف تااي  منطقه آب يها شركت عمومي بودجه
شود باعث كـاهش سـهم    مين گرفته نظر درها  تعرفه تعيين در كه نيز بالعوض يها كمك محل ازگذاري  ناشي از  سرمايه

 ايـن  بـا  .در نگهداري حساب ذخيـره اسـتهالك گرديـده اسـت     ها شركتي دريافتي و كاهش انگيزه ها تعرفهستهالك در ا
 از .نـدارد  وجـود  طـرح  مفيـد  عمر پايان يها قيمت شاخصبراساس  شده انجامگذاري  سرمايه تمام دريافت امكان طرايش

 ديگر يها طرح در را آب فروش از حاصل درآمد تقدندمعاي  منطقه آب يها شركت شده انجام بررسيبراساس  ديگر طرف
 حسـاب  يك در آن نگهداري امكان وكنند  گذاري مي ها سرمايه طرح همان مستهلكتاسيسات  جايگزيني در يا و آبرساني
 قبلـي  طـرح  دولـت  بودجـه  يـا  وها  بانك به مالي وابستگي بدونتاسيسات  مفيد عمر پايان در بتوان كهنحوي  به جداگانه

  .ندارد وجود شود ايگزينج
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  موقت تحويل يها طرح 
پيمانكـار   توسـط  كـار  انجـام  حسـن  بـر  كنتـرل  هدف با و اجراكار در مرحله  پايان از پس آبرساني يها طرح از برخي

 كـه  جـايي  آن ازهـا   طـرح  ايـن  آب شـده  تمام قيمت تعيين .شوند مي واگذاراي  منطقه آب يها شركت به موقتصورت  به
 مالكيـت كـه   اين و باشد نياز مورد ديگري اعتبارات طرح، مشكالت از برخي رفع هدف با وبرداري  بهره از پس است ممكن

 پنج تاها  طرح اين موقت واگذاري موارد از برخي در .است مواجه مشكل باباشد  مي دولت اختيار در كماكانتاسيسات  اين
 بـه  نسـبت اي  منطقه آب يها شركت به طرحدائم  انتقال زا پس است آنتر  مناسب طرايش اين در كشد مي طول نيز سال
   .داد انجام را الزم اقدام تعرفه تعيين و آب شده تمام قيمت تهيه

  ها طرح اجزاء گيري بازپس و واگذاري 
هاي گذشته مالكيت برخي از تاسيسات و يا اجزاي آن بالتكليـف بـود بـه عبـارت ديگـر ايـن تاسيسـات بـه          در طي سال

آب و فاضالب واگذار شده بود اما مالكيت آن در ابهام بود و شركت مسئول بازپرداخت ديـون ناشـي از اعتبـارات    هاي  شركت
در چنين شرايطي تا زمان تعيين تكليـف ايـن تاسيسـات    . طور واضح مشخص نشده است دريافتي جهت تملك اين دارايي به

در قيمـت تمـام شـده و تعيـين تعرفـه براسـاس آن وجـود         اين تاسيسات آبرساني امكان محاسبه و اعمال استهالك سرمايه
هيات محترم وزيران مالكيت ايـن تاسيسـات    11/9/83مورخ   ه26208ت /53375در نهايت براساس مصوبه شماره . نداشت

. هاي آب و فاضالب خواهد بـود  شود و پرداخت ديون مربوطه نيز بر عهده شركت هاي آب و فاضالب منتقل مي نيز به شركت
كه بخشي  شود و درصورتي هاي بين دو شركت حذف مي كه تمام طرح منتقل شود، تعرفه اين طرح از ليست تعرفه صورتيدر

  .شود شد آن بخش طرح از محاسبات قيمت تمام شده آب و در نتيجه تعرفه آب حذف مي از طرح آبرساني را شامل مي
 بـازبيني شـود،   منتقـل  فاضالب و آب يها شركت به نيآبرسا طرح يكي اجزا تمام يا بخشكه  درصورتي نيز آينده در
 داليلـي  به آبرساني طرح يك كل يا بخشكه  درصورتي اين بر عالوه .گيرد صورت بايدها  تعرفه و شده تمام قيمت در الزم
 تمـام  قيمت اصالح به نسبت بايدشود  منتقلاي  منطقه آب يها شركت به روستايي و شهري فاضالب و آب يها شركت از

 .گيـرد  صـورت  آن شـده  تمام قيمت محاسبه و مربوطه اطالعات و آمارآوري  جمع جمله از الزم اقدامات آن تعرفه و شده
 مالي توانايي عدمدليل  مجددا به بوده آبفا اختيار در كه شرق جنوب آبرساني خط از بخشي تنها گذشته تجربياتبراساس 

   .است هشد منتقل خوزستان برق و آب سازمان سهامي شركت به نآ از مناسببرداري  بهره و نگهداري در شركت اين

  اي مرحله يها طرح 
هـاي تـامين و انتقـال آب اسـت كـه بـه        يكي ديگر از مشكالت موجود در تعيين قيمت تمام شده آب در خصوص طـرح 

دسـت اجـرا براسـاس مـاده      در اين شرايط طرح در. رسند برداري مي هم در چند مرحله از اجرا به بهره اي و آن صورت مرحله
توان استهالك اين طرح را محاسـبه و بـه    آيد و نمي هاي دولت به حساب مي قانون محاسبات عمومي كشور، جز دارايي 113

در قالـب  (كـه بتـوان بخشـي از آن را     اگرچـه درصـورتي  . عنوان بخشي از قيمت تمام شده آب در محاسبات مـنعكس نمـود  
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اي مسوول اجـراي طـرح موافقتنامـه الزم بـراي پرداخـت       رداري قرار داد و شركت آب منطقهب مورد بهره) هاي مستقل پروژه
تواند استهالك آن را نيز در دفاتر خـود ثبـت    ريزي كشور منعقد كرده باشد، مي ديون آن پروژه را با سازمان مديريت و برنامه

اما در شرايطي كه هـيچ يـك از   . منعكس خواهد بودهاي شركت  برداري از آن نيز در حساب نمايد و درآمدهاي ناشي از بهره
گيـرد   برداري قرار مـي  ها به داليل مختلف قبل از اتمام مورد بهره اند و يا طرح ها براي پرداخت ديون خود اقدام نكرده شركت

  .به قوت خود باقي است ها آنمشكل محاسبه هزينه تمام شده آب در 

  مردمي يها كمك و عوضبال يها كمك محل از دريافتي اعتبارات 
هـاي مردمـي و اعتبـارات     هاي تامين و انتقال آب از محل كمك هاي انجام شده در برخي از طرح گذاري بخشي از سرمايه

انـد   بـرداري رسـيده   در تاسيساتي كه اخيرا به بهره. شود باشد كه در محاسبه قيمت تمام شده در نظر گرفته نمي بالعوض مي
دليل فقدان اطالعات با مشكالتي مواجه  هاي قديمي به ها وجود دارد، اما در طرح گذاري از سرمايهامكان جداسازي اين بخش 

هـاي قـديمي نيـز     هاي مردمي و اعتبارات بالعـوض در طـرح   با اين وجود در صورت وجود اطالعات مربوط به كمك. هستيم
  .گيرد تعديل الزم در اين خصوص انجام مي

  اي جديد منطقه آب يها شركت تشكيل 
بـا ايـن شـرايط برخـي از     . اي افزايش خواهد يافت هاي آب منطقه اي تعداد شركت هاي آب منطقه با استاني شدن شركت

اي جديـد التاسـيس منتقـل     هـاي آب منطقـه   اي در قالب دستورالعمل موجود، به شـركت  هاي آب منطقه هاي شركت دارايي
هاي آبرسـاني   خصوص در طرح تغييرات بايد مورد بازبيني قرار گيرد بهمحاسبه قيمت تمام شده آب براساس اين . خواهد شد

شود، مثل طرح آبرساني به بوشهر از چشمه لنگان و يا طرح آبرسـاني   بيش از يك استان را شامل مي ها آنكه محدوده عمل 
مالكيـت تاسيسـات و    هـا  آناز  بـرداري  هايي در دست اجرا كه با بهـره  از زاينده رود به اصفهان، يزد و كاشان و برخي از طرح

  .نحوه محاسبه قيمت آب شرايط خاصي را ايجاد خواهد كرد

  اي منطقه آب يها شركت در آب شده تمام قيمت برآورد روشسازي  يكسان 
 در آب شـده  تمـام  هزينـه  محاسـبه  بـه  اقداماي  منطقه آب يها شركت ازكدام  هيچ شركت چندجز  به حاضر حال در

 خصـوص  درهـا   شـركت  اين در موجود مستندات .اند نكرده مدون گزارش قالب در آن ارائه و آب انتقال وتاسيسات تامين 
 روش. هـا اسـت   طـرح  مطالعـات  انجـام  زمـان  در مشـاوران  توسـط  شده تهيه گزارشات شاملعمدتا  آب شده تمام هزينه

 آب شـده  تمـام  هزينه محاسبه نظورم به واحد روش يك عنوان به دتوان مي قبلي قسمت در آب شده تمام قيمت محاسبه
 آب مختلـف  يهـا  كـاربري  وتاسيسـات   تنـوع  كـه  اسـت نحـوي   بـه  فوق روش .گيرد قرار استفاده موردها  شركت كليه در

 الزم طرايش ،تاسيسات تفكيك به آب شده تمام هزينه برآورد .سازد مي ممكن راتاسيسات  از يك هر در را شده استحصال
  .كرد خواهد فراهم آبريز هضحو يا و استان يك كل در هزينه محاسبه منظور به



  99  06/03/94    ها تعرفه ابالغ تا تعيين فرآيند هاي نارسايي و ها كاستي - پنجم فصل

 

بـرداري   هاي نگهداري و بهره برداري استاندارد و يا هزينه هاي نگهداري و بهره كارگيري ارقام هزينه در روش فوق، امكان به
  .جود داردكارگيري اطالعات متنوع نيز و براساس عملكرد بودجه نيز وجود دارد و امكان انجام تحليل حساسيت با به

 محاسباتي و اطالعاتي پايگاه يك عنوان به كه 1آب تعرفه پايگاه در موجود آب شده تمام هزينه محاسبه در فوق روش
 ايـن  در اطالعـات  ارائه از پس پايگاه اين به اطالعات ورود نحوه به آشنا كارشناسان .است شده استفاده نيزكند،  مي عمل
 اسـت  شـده  تـالش  پايگـاه  اين در .كنند مشاهده مختلف فروض با را آب شده تمام زينهه محاسبه نتايجتوانند،  مي پايگاه

 درتاييـد   و اسـتفاده  مـورد  يهـا  روش و محاسباتي برنامه يك قالب در آب شده تمام هزينه محاسبه در موجود مشكالت
 و اطالعـات  ورود نحـوه  كـه  رددا قـرار  راهنمـايي  پايگاه اين در .شود استاندارد حدودي تا و همسان نيرو وزارت مجموعه
 آب يهـا  شـركت  توسـط  شـده  معرفـي  كـاربران  حاضـر  حـال  در اسـت  ذكر به الزم .باشد مي فراهم آن در نتايج مشاهده
 مجـوز  بـدون  كاربران .باشند مي دارا را نتايج مشاهده و محاسبات انجام و پايگاه اين به ورود امكان مجوز،راي دااي  منطقه

 مـورد  يهـا  تعرفـه  انواع خصوص در كلي اطالعات برخي و پايگاه در موجود اخبار تيتر اصلي، صفحه مشاهده به قادر تنها
  .باشند اي مي منطقه آب يها شركت در عمل

 آب حجمي تحويل عدم 

طور دقيق محاسبه  در محاسبه هزينه تمام شده آب، اطالعات مربوط به احجام آب مورد استفاده در مصارف مختلف به
كـارگيري وسـايل    طور مثال در بخش كشاورزي كه عمده مصرف آب را به خود اختصاص داده است، امكان به هب. شود نمي
نحوي كه بتوان در كليه مناطق كشور آب را حجمي تحويل داد وجود ندارد و ضمنا اطالعات مربوط بـه   گيري آب به اندازه

همين موضوع كـار محاسـبه   . الزم در اختيار نيست حجم آب استفاده شده در انشعابات مختلف و مصارف مختلف با دقت
هـاي آبيـاري مـانع اجـراي      عدم تحويل حجمي آب در برخي از شبكه. هزينه تمام شده آب را با مشكل همراه كرده است

وري منابع آب، افزايش ارزش اقتصادي آب و همچنين اخذ تعرفـه بـاالتر از    برخي از تكاليف قانوني به منظور افزايش بهره
  .ارف مازاد بر الگوي مصرف خواهد شدمص

  ساختاري مشكالت - 2-7- 5
 منابع برگذاري  نرخ مطلوب نظام سمت به حركت منظور به همچنين و فعلي طرايش در تعرفه نظامراي اج راستاي در
 در و اسـت  هشـد  تشكيل ايران آب منابع مديريت شركت در تخصصي كميته دو آن طي كه موجود سازماني ساختار آب،

راي دا، هسـتند  فعاليـت  بـه  مشـغول  آنزيرمجموعـه   عنـوان  به تعرفه تخصصي يها كميته نيزاي  منطقه آب يها شركت
نظـر   بـه  ضروري آب منابع برگذاري  نرخ جامع نظام سمت به حركت بازمان  هم ساختار اين بازنگري و نيست الزم ظرفيت

                                                      
  .باشد موقت ميبرداري  ين پايگاه در حال حاضر در مرحله بهرها -1
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 يهـا  كميتـه  دسـتورالعمل  دراي  منطقـه  يها كميته به اشاره عدم موارد، برخي در كميته دو اين وظايف تداخل .رسد مي
   .باشد مي تعرفه تخصصي يها كميته فعلي ساختار يها نارسايي جمله از تعرفه تخصصي

 ضـرورت دليـل   به نيز آب منابعريزي  برنامه دفتر درها  تعرفه تخصصي يها كميته آن تبع به و آب اقتصاد گروه جايگاه
   .است همراه مشكالتي بااي  منطقه آب يها شركت عملكرد كنترل و جاري بودجه كننده تنظيم واحدهاي با هماهنگي

  غيرمجاز يها برداشت -2-8- 5
 از .اسـت اي  منطقـه  آب يهـا  شركت مشكالت از يكي زهكشي و آبياري يها شبكه وها  كانال ازغيرمجاز  يها برداشت

 يهـا  شـبكه  بـودن  گسـترده  و انتقال يها نالكا بودن طوالنيدليل  غيرمجاز به يها برداشت اين از جلوگيري امكان طرفي
 ارسـال  و پرونـده  تشكيل ها آن با برخورد را تنهاغيرمجاز  مشتركين شناسايي صورت در ديگر طرف از ندارد وجود آبياري

 آبغيرمجاز  برداشت كه افرادي به متعلق جريمه اسالمي مجازات قانون 660 مادهبراساس  .است قضايي محاكمراي ب آن
 دادگـاه  بـه  متخلـف اي  منطقه آب يها شركت پيگيري با كه مواردي در .باشد مي وارده خسارت برابر دو تادهند  يم انجام

   .است تر كم شده برداشت آب، بهاي آب سوم يك از صادره جريمه است شده فراخوانده

  آبغيرمصرفي  يها كاربري -2-9- 5
 ترابري و تفريحي و برق نيروي توليد در آب از ادهاستف مثلغيرمصرفي  يها كاربري دربها  آب موجود قوانينبراساس 

 قـانوني  مبـاني  فقدان .دارد وجود نيز فعلي عمل مورد يها نامه شيوه وها  نامه آيين در مشكل اين .است نشده مشخص آبي
  .شود الذكر مي فوق موارد در آب تعرفه اخذ و محاسبه روش در تفاوت باعث

  كشاورزي بهاي آب تعرفه هادپيشن و تدوين يها نارساييوها  كاستي -3- 5

  غيرمثمر محصوالت و سبز فضاي تعرفه فقدان -3-1- 5
اين در حـالي  . شود نامه تثبيت آب بهاي زراعي، تعرفه آب بها براساس درصدي از محصول تعيين و اخذ مي براساس آيين

كـه ارزش   نيست و يـا ايـن  قابل برآورد  ها آنها كه يا ارزش توليدي  ها و جنگل است كه براي مصارف فضاي سبز و غلمستان
لزوم توجه بـه ايـن كاسـتي در تـدوين     . باشد كاربرد اين قانون با ابهام مواجه است طور ساليانه قابل برآورد نمي محصوالت به

  .ناپذير بازنگري قوانين مرتبط با تعرفه آب بهاي كشاورزي است تعرفه مصارف زير بخش كشاورزي از ضروريات اجتناب

  زراعي بهاي   آب تثبيت ونقان يراياج مشكالت -3-2- 5
 پس تعرفه اين .بود خواهد محصول از درصديبراساس  بها آب تعرفه، زراعي بهاي آب تثبيت قانوننامه  براساس آيين

نامـه   آيين همين، براساس است ممكن كشاورزان و استپذير  امكان مزرعه سر قيمت شدن مشخص و محصول برداشت از
 .بيندازد تاخير به را بها آب پرداخت، آن قيمت دنش مشخص و محصول برداشت زمان تا
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 هـا  آن بـه  ييگو پاسخراي ب زياد زمان صرف باعث كهاي  منطقه آب يها شركت به كننده مراجعه كشاورزان زياد تعداد
مسـايل   از ديگـر  يكي ندارد قوي يها تشكل يا و هستند بران آب تشكل فاقد ياكشاورزان آن  كه ييها شركت درشود،  مي
   .است كشاورزي بهاي آب تعرفه دريافت با رتبطم

 الـف  بنـد  اسـتناد  بهشود ولي  مي تعيينكشت شده  محصول از درصديبراساس  كشاورزي بهاي آبنامه  آيين اين در
گـذاري و شـرايط    بـرداري، سـرمايه   هـاي نگهـداري و بهـره    براسـاس هزينـه   بايد بها آب، آب عادالنه توزيع قانون 33 ماده

رسد تعيين درصد محصول به عنوان آب بها براساس تجربيات موجود  نظر مي به. تماعي هر منطقه تعيين شوداقتصادي اج
 33هاي توسط بخش خصوصي بوده است، ولي اين معيار تامين كننده اهداف بند الف ماده  برداري از قنوات و چاه در بهره

هـاي تـامين و انتقـال را پوشـش      زراعـي بخشـي از هزينـه   هر چند اخذ آب بها براساس قانون تثبيت آب بهاي . باشد نمي
هـاي آبيـاري    اي در شـبكه  هاي تامين و انتقال آب و شرايط منطقـه  دهد، اما تعيين آب بهاي كشاورزي براساس هزينه مي

خدمات  اياجرا شده توسط دولت با تاكيد بر مصرف منابع مالي ايجاد شده از محل فروش آب به بخش كشاورزي در ارتق
  .تر خواهد بود رائه شده به كشاورزان منطقيا

 و تاخير با يا وشود  نمي پرداخت كشاورزان طرف از كشاورزي آب فروش درآمدهاي از بخشي موجود اطالعاتبراساس 
  .شود اي مي منطقه آب يها راي شركتب هزينه ايجاد به منجر نيز آن پيگيري كهشود  مي محقق مكرر يها پيگيري از پس

كه با استناد قانون تثبيت آب بهاي زراعي درصدي از محصول كاشته شده به عنوان آب بها تعيين شده  ه اينبا توجه ب
برداران پيشنهاد واگذاري معادل درصد محصول توليـد شـده بـه     يابد، بهره است در مواردي كه قيمت محصول كاهش مي

نحوي تهيه شده كه اين تفسير  كه متن قانون به وجه به اينبا ت. دهند اي ارائه مي هاي آب منطقه عنوان آب بها را به شركت
  .نيز از آن قابل دريافت است، بازنگري در متن و يا اصالح آن در قالب مجوزهاي قانوني مكمل ضروري است

 ذيل تبصره استناد بهولي  .است نكرده تكليف تعيين مصرف الگوي بر مازاد مصارفراي ب زراعي بهاي آب تثبيت قانون
 اسـتناد  بـه  .بـود  شده جريمه مشمول بهينه مصرف از بيش مصارف كشاورزي آب بهينه مصرفنامه  آيين 10 ماده ب بند
 مصـرف  الگـوي  از درصـد  25 سـقف  تـا  و بهـا  آب برابـر  5/1 معادل مصرف الگوي بر اضافه درصد ده سقف تا مصوبه اين

 مورخـه  مصـوبه براسـاس   بنـد  ايـن  اصـالح  .بـود  ولوص قابل شبكه نوع حسب بربها  آب رقم برابر سه تا افزايش مشمول
  .است كرده منتفي را الگو بر مازاد مبالغ اين اخذ امكان وزيرانهيات  8/5/76

هاي كشاورزي مثل واحدهاي دامپروري يكي ديگر از ابهامات موجـود در   عدم شموليت اين قانون بر مصارف زيربخش
كه واحدهاي زير بخش كشاورزي را نيز مشمول ايـن   درصورتي. آن است نامه اجرايي قانون تثبيت آب بهاي زراعي و آيين

قانون بدانيم به لحاظ تعيين درصد محصول كاشته شده به عنوان آب بها امكان محاسبه و دريافت آب بهـا براسـاس ايـن    
  .اين بخش فراهم نيست ي  قانون براي برخي از واحدهاي زيرمجموعه

  بـرداري  بهـره آب تنظيم نشده كه به دريا نمي ريزند و يا چشـمه سـارها كـه مـورد      اين قانون در مواردي كه از منابع
 هـا  شـركت بنابراين رويه مشـخص و يكنـواختي در كليـه    . باشد موقت يا دائم بهر برداران قرار ميگيرند  قابل استفاده نمي

  . كنندگان اقدام مي نمايد روش خود نسبت به محاسبه آب بهاي اين گروه از مصرف براساسوجود ندارد و هر شركت 
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روش موجود در قانون تثبيت آب بهاي زراعي رابطه تعرفه و ميزان استفاده از آب يك رابطه معكوس اسـت و   براساس
اي را  همـان تعرفـه   كنـد  مـي نسبت به ميانگين دشت، اقدام به توليـد محصـول مشـابه     تر كمكه با حجم آب  برداري بهره
  .پردازد ميحجم آب مورد استفاده باالتر از ميانگين  با بردار بهرهكه  پردازد مي

  تعرفه آب بها اعمال و نظارت يها نارسايي وها  كاستي -4- 5

  شرب -4-1- 5
 پـايين دليـل   عمدتا به فاضالب و آب يها شركت ازاي  منطقه آب يها شركت توسط صادره يها حساب صورت دريافت

 فاضالب و آب يها شركت ديون انباشت باعث كهنحوي  به ،است همراه تاخير با فاضالب و آب يها شركت مالي توان بودن
 عـدم  از ناشـي  انباشته بدهي تومان ميليارد چهل بر بالغ موجود اطالعاتبراساس  .است شدهاي  منطقه آب يها شركت به

 مبلغ اين .دارد وجوداي  منطقه آب يها شركت به شهري فاضالب و آب يها شركت توسط بها آب حساب صورت پرداخت
  .يافت خواهد افزايش مطالبات شدن اضافهدليل  به و زمان گذشت با

  كشاورزي - 4-2- 5
 استحصـال  آب از تـوجهي  قابـل  حجم استفادهدليل  به كشاورزي بهاي آب تعرفه محاسبه به مربوط مشكالت به توجه

 دهعمـ طـور   بـه  .داشـت  خواهـد اي  منطقـه  آب يهـا  شـركت  مالي وضعيت بر توجهي قابلتاثير  كشاورزي بخش در شده
 .دارد كامل و جامع نگاه يك به نياز نيز آن به توجه كه گذارد مي برجا چندگانه آثار آبياري يها شبكه در موجود مشكالت

 تعرفـه  مشكالت از ديگري بخش .شود مي معرفي كشاورزي بهاي آب تعرفه تعيين با مرتبط مشكالت عمده بخش اين در
گـردد و   ميباز كشور سياسي اندركاران دست توسط هشد اتخاذ يها استسي با موضوع اين نزديك ارتباط به كشاورزي آب

 در موجـود  قـوانين راي اجـ  مشكالت و موانع بهراهنما  اين در .نمايد مي مواجه مشكالتي با را كشاورزي بهاي آب دريافت
   .تنيس بحث موضوع اينجا در كشاورزي بهاي آب دريافت و تعيين سياسي جنبه وشود  مي اشاره خصوص اين

  اي نامه آيينهاي  كاستي -4-2-1- 5
 زراعـي  بهاي آب تثبيت قانون به مستند كشاورزي بهاي آب تعرفه محاسبه منظور به استفاده مورد و موجودنامه  آيين
 موجـود نامـه   آيـين  در كه مواردي .است نشده ديده گذار قانون توسط فوق قانون درنامه  آيين تهيه ديگر عبارت به .نيست

ـ  مـي ن و است هشد ابالغ نيرو وزير امضاي با كه است كشاورزي بهاي آب تعرفه محاسبه شيوه واقع در است منعكس  دتوان
  .گيرد قرار دعاوي به رسيدگي مراكز در اختالف حل مالك



  103  06/03/94    ها تعرفه ابالغ تا تعيين فرآيند هاي نارسايي و ها كاستي - پنجم فصل

 

  اطالعات پراكندگي و ضعف -4-2-2- 5
 دموجـو  آمـاري  تناقضات و موجود كشت الگوي جمله از كشاورزي بهاي آب محاسبه در استفاده مورد اطالعات ضعف

براسـاس   محصوالت آبي نياز ميزان دادن قرار مبنا مثالطور  به .باشد مي موثر اطالعات و آمارتامين  مختلف مراكز آمار در
 نتايج بر ها آن در تغيير كه است مواردي جمله از محصوالت عملكرد همچنين و مزرعه سر قيمت در نوسان آب، ملي سند

 در تفاوت به منجر مختلف مناطق در آناي  راي سليقهاج يا و يكسان شيوه كي اتخاذ عدم .داشت خواهدتاثير  محاسبات
   .است شده كشور دراي  منطقه آب يها شركت از يك هر در كشاورزي بهاي آب تعرفه محاسبه يها روش

  آب حجمي تحويل عدم -4-2-3- 5
آب توسـط كشـاورزان   هاي آبياري و زهكشي امكان نظارت بر ميزان مصرف  عدم امكان تحويل حجمي در برخي از شبكه

نامـه قـانون تثبـت آب     دهد و از طرف ديگر امكان دريافت آب بهاي باالتر از مصارف مازاد بر الگو، براساس آيين را كاهش مي
نامه اجرايي قانون تثبت آب بهاي زراعي بـر تحويـل حجمـي آب     كه تاكيد آيين با توجه به اين. كند بهاي زراعي را ميسر نمي

گيري آب برآورد و نسبت به  تـامين آن اقـدام الزم از طـرف     ، بار مالي مورد نياز جهت نصب وسايل اندازهباشد الزم است مي
  . شركت مديريت منابع آب ايران انجام شود

  مصارف كنترل در دستورالعمل فقدان -4-2-4- 5
قوق مترتـب بـر   نامه تخصيص منابع آب امكان واگذاري آب و ح اشتراك كشاورزي و نظام نامه واگذاري حق براساس شيوه

گونـه تغييـر    اي كه بـا متقاضـيان ايـن    هاي آب منطقه نامه عملياتي براي شركت فقدان شيوه. آن در شرايطي ديده شده است
. باشـد  گيري مـي  چگونه بايد عمل شود يكي از كمبودهاي است كه با تهيه يك دستورالعمل قابل بررسي و تصميم ها كاربري

كـه زيـان وارد    يابد بدون اين نياز مصارف كشاورزي به مصارف غيركشاورزي تخصيص ميدر شرايط خشكسالي نير آب مورد 
اي كه محورهاي فوق را در بر داشته باشـد از نـواقص اعمـال نظـام      نامه فقدان شيوه. شده به كشاورزان مورد توجه قرار گيرد

  .آيد گذاري بر منابع آب در كشور به حساب مي جامع نرخ

  النظاره حق تعرفه ياه نارساييوها  كاستي - 5- 5

  شرب -5-1- 5
 شـهري  شـرب  بهاي آب مشكالت مشابه تقريبازيرزميني  آب منابع از برداشت تعرفه ابالغ و تعيين با مرتبط مشكالت

 مشـكالت  بـه  توجه عدم و شرب آب يها تعرفه ابالغ در تاخير، اقتصادراي شو مصوبه وجود عدم ديگر عبارت به .باشد مي
 تعرفـه  تعيين در آن به توجه كه است مواردي جمله اززيرزميني  آب يها سفره توان دح از بيش برداشت محيطي زيست
 بررسي مورد شرب بهاي آب به مربوط بخش در نيز اصالحي كارهاي راه پيشنهاد .است ضروري زيرزميني آبالنظاره  حق



 اي هاي آب منطقه به مشتركين و آب بران شركت اشتراك و تعرفه فروش آب راهنماي تعيين حق  104

 

 اينجا تا كه زيرزميني آب منابع از برداشت تعرفه تعيين ديگر مشكالت از برخي قسمت اين در .است گرفته قرار تحليل و
  .شود مي پرداخته ها آن كاهش جهت پيشنهادي يها حل راه و است نشده اشاره بدان

  ياطالعاتهاي  نارسايي -5-1-1- 5
 تعـداد  خصـوص  در دقيق اطالعات و آمار فقدان زيرزميني آب منابع از برداشت تعرفه با مرتبط مشكالت از ديگر يكي

 و شـهري  فاضـالب  و آب يهـا  شركت توسط زيرزميني آب منابع از برداشت دقيق ميزان وبرداري  بهره دست در يها چاه
 بـه  تقاضـا،  ايـن تامين  ضرورت و روستايي و شهري شرب آبدليل تامين  به فاضالب و آب يها شركت .باشد مي روستايي
 آبتـامين   يهـا  هزينـه  شافزاي ضمن اقدام اين .كنند مي جديد چاه حفر به اقدام آب كيفيت تغيير يا آبدهي افت محض
 براي  منطقه آب يها شركت نظارت نحوه برشود،  مي تحميل فاضالب و آب يها شركت به كه زيرزميني آب منابع از شرب

 يهـا  دشـت  در چـاه  زيـاد  حفـر  ورويه  بي برداشت از جلوگيري. داشت خواهد منفيتاثير  زيرزميني آب منابع از برداشت
 كـاهش  ضمن شرب به كشاورزي يها چاه كاربري تغيير و مناسب آبدهي با موجود يها چاه خريد طريق از كشور ممنوعه
 از حفاظـت  دراي  منطقـه  آب يها شركت به كمك باعثها  چاه يجاي بهجا نتيجه در فاضالب و آب يها شركت يها هزينه
 .شد خواهد زيرزميني آب منابع

  كنترل از خارج و رويه بي برداشت -5-1-2- 5
هاي آب و فاضـالب شـهري و روسـتايي     ادر شده در مورد تمام صاحبان مجوز و از جمله شركتبرداشت مازاد بر مجوز ص

به داليـل مختلـف و از   (هاي آب و فاضالب را ندارند  اي توان كنترل اضافه برداشت شركت هاي آب منطقه شركت. وجود دارد
آب زيرزميني مستقر در شركت مديريت  و از طرف ديگر و بنا بر تفسير واحد تخصصي) جمله ضروري بودن تامين آب شرب

برداري كه اقدام بـه   دليل غيرقانوني بودن اضافه برداشت، دريافت تعرفه برداشت مازاد از صاحبان مجوزهاي بهره منابع آب، به
ن نگاه مديريتي و منطقي به اين مشكل آن است كه ضم. باشد نمايند ميسر نمي برداشت باالتر از حجم منعكس در پروانه مي

هاي مازاد بر مجوز و صرف منابع درآمـدي حاصـل از ايـن تعرفـه در كنتـرل برداشـت و        تعيين تعرفه تصاعدي براي برداشت
هاي آب زيرزميني با نظارت بهتر برداشت از سفره آب زيرزميني شرايط را در راستاي مديريت كـاراتر منـابع آب    تغذيه سفره

هاي  ليل عدم وجود اطالعات مربوط به اضافه برداشت به تفكيك هر يك از شركتد الزم به ذكر است به. زيرزميني ايجاد كرد
فشـار بـر   . اي وجـود نـدارد   هاي آب منطقـه  دريافت تعرفه تصاعدي بر وضعيت مالي شركت اي امكان بررسي تاثير آب منطقه

هـاي عظـيم    گـذاري  با سرمايهباشد و در مواردي كه  هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني مضاعف مي منابع آب زيرزميني در دشت
هاي تامين و انتقال  دليل باال بودن هزينه انجام گرفته كار انتقال آب از ساير منابع دوردست به اين مناطق انجام شده است به

  . ها نداشته است رويه آب زيرزميني در اين دشت داري بر برداشت بي آب دراين تاسيسات اثر معني
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  يع عادالنه آبمشتركين ماده پنج قانون توز -5-1-3- 5
پرداخت مي  النظاره حقي آب و فاضالب شهري و روستايي كه در قبال برداشت از منابع آب زيرزميني ها شركتعالوه بر 

متر مكعب در شـبانه روز  ) 25(از بيست و پنج  تر كمماده پنجم قانون توزيع عادالنه آب مشتركين با نياز آبي  براساسنمايند 
برداري از منـابع آب زيرزمينـي بـا     هب خود در دشت هاي آزاد ميتوانند نسبت به احداث چاه و بهربه منظور رفع نياز آب شر

ي آب هـا  شـركت تعرفه برداشت توسـط ايـن مشـتركين نيـز در     . اقدام نمايند) اي ي آب منطقهها شركت( اطالع وزارت نيرو 
براي ايـن مشـتركين    النظاره حقيه و تدوين تعرفه و علت تفاوت آن نيز فقدان رويه يكسان در ته باشد مياي متفاوت  منطقه

  . باشد ميدر قالب ابالغيه و يا شيوه نامه واحد 

  كشاورزي -5-2- 5
به استناد ماده سوم قانون تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و يـا سـرمازدگي، كشـاورزان از    

دليل آنكه اخذ تعرفـه ابـزاري بـه     ورت احياي اين تعرفه بهضر. اند النظاره مصارف كشاورزي معاف شده پرداخت تعرفه حق
برداري از منابع آب است و از طرف ديگر زيان بسيار زياد تخليه سفره آب زيرزميني براي منافع ملـي   منظور مديريت بهره

عرفـه  در شـرايط فعلـي تـالش بـراي احيـاي ت     . گذاري بر منـابع آب قابـل پيگيـري اسـت     از طريق اعمال نظام جامع نرخ
نامـه   امكان بازبيني شـيوه . النظاره از مصارف كشاورزي بايد در اولويت اول قرار گيرد النظاره و رفع ممنوعيت اخذ حق حق

بيني دقيق از زمان و نحوه رفـع معافيـت قـانوني     النظاره كشاورزي در شرايط فعلي با توجه به عدم امكان پيش تعرفه حق
بنابراين الزم است پس از رفع ممنوعيت مذكور موارد فوق در دسـتور كـار كميتـه    . باشد النظاره كشاورزي مشكل مي حق

  .تخصصي مربوط قرار گيرد

  وخدمات صنعت -5-3- 5
دليل عدم موافقت مراجـع قـانوني عـالي     سال پس از آخرين مصوبه قانوني به 17ها در طول  ارقام قانوني تعرفه –

  .باشد ن ثابت ميشوراي اقتصاد تا كنو 1371درطرح موضوع اصالح مصوبه سال 
گونه مصـوبه و   اين منبع آبي داراي هيچ(هاي سطحي مهار نشده  كامل نبودن مصوبه در مورد تسري آن به آب –

 ).باشد تعرفه قانوني نمي

هـاي   كامل نبودن مصوبه در مورد بعضي از مصارف كه در مصوبه ذكري از آن به ميان نيامده اسـت، ماننـد آب   –
 )هاي گرم و معدني آب(بندي و معدني، مصارف تفريحي وگردشگري  بسته

 .زايي و تكنولوژي متفاوت يكسان بودن تعرفه براي تمامي صنايع و خدمات داراي نيازهاي آبي و ميزان آلودگي –

اند تـا رقـم پايـه     قانون برنامه دوم مجاز بوده 19تبصره » ج«بند ) 3(اي براساس رديف  هاي آب منطقه شركت –
ساالنه افزايش دهندكـه   ٪25ميزان  هاي برنامه به را در طول سال) ريال به ازاي هر مترمكعب2(النظاره را  حق

هـاي آب   مجوز الزم را به وزارت نيرو و شـركت  قانون برنامه سوم نيز) 5(ماده . اين افزايش انجام پذيرفته است
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از . رشد سـاالنه در طـول برنامـه بـا مجـوز شـوراي اقتصـاد داده اسـت         ٪10اي جهت افزايش حداكثر  منطقه
امـا عليـرغم ايـن    . باشـد  ها غيرقانوني مـي  كه اين مجوز عمال اخذ نشده است هرگونه افزايش در تعرفه جايي آن

 . اند كار برده ايش را درطول برنامه سوم بهها اين افز موضوع اكثر شركت

هـا از رنـد شـده رقـم سـال قبـل        ها براساس مجوزهاي برنامه دوم و سوم برخي از شركت براي محاسبه رشد تعرفه –
اندكـه   منظور محاسبه رقم سال بعد استفاده نموده وبرخي بدون رند كردن ارقام، رقم سال بعد رامحاسـبه نمـوده   به

 .باشند اي درحال حاضر داراي ارقام مختلف و ناهمگون دراين زمينه مي ب منطقههاي آ درعمل شركت

) ريـال  2(مورد نظـر مربـوط بـه     ٪25در مصوبه برنامه دوم با توجه به اينكه دقيقا ذكر شده است كه افزايش  –
ريـال   50000ريال براي صنايع وابسته به كشـاورزي و   20000(باشد اين افزايش به رقم ثابت  النظاره مي حق

اما در برنامه سوم با توجه به عدم ذكر رقم پايه قابـل  . تسري نيافته است) براي صنايع غيروابسته به كشاورزي
اي تسـري يافتـه اسـت كـه ايـن       هاي آب منطقـه  به رقم ثابت نيز توسط اكثر شركت ٪10افزايش، ميزان رشد

  .شده است هاي مختلف موضوع نيز موجب تشديد ناهمگوني ارقام در سطح شركت

  هاي جبراني هاي هزينه ها و نارسايي كاستي -6- 5

 درتعرفـه  موجود نواقصعالوه بركليه مواردي كه دربخش نواقص مربوط به نحوه محاسبه هزينه تمام شده عنوان شد، 
    :نمودبندي  دسته زير شرح به گروه چند درتوان  مي را جبراني يها هزينه

  عرفهت پيشنهاد و تدوين مشكالت وها  نارسايي -6-1- 5
به علت تغيير در قانون موجود و تصويب قـوانين جديـد و فاصـله بسـيار      1382عدم ابالغ تعرفه جديد از سال  –

 .نامه با قوانين مصوب زياد تصويب و ابالغ آيين

نامـه   آيـين ) 12(يي به نيازهاي آبـي مشـمولين مـاده    گو پاسخفوق ) 1384سال (شان تصويب تبصره و قوانين  –
و همچنين توسـعه صـنعتي و   ) مصارف صنعتي و شرب و بهداشت( 1ون توزيع عادالنه آباجرايي فصل دوم قان

هـا و قـوانين مزبـور شـامل      وري باالتر بوده و پيشنهاد اوليه براي تصويب تبصره زايي در مصارف با بهره اشتغال
و «عبـارت   1381ها و قوانين فوق در سال  اما در عمل و در جريان تصويب تبصره. شود مصارف كشاورزي نمي

بـه متقاضـيان   » كننـد  هاي نوين آبياري اسـتفاده مـي   هاي زينتي كه از روش هاي گياهان دارويي و گل مجتمع

                                                      
 :نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب آيين) 12(ماده -1

هـا و   هاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو و تـامين آب مشـروب شـهرها و شـهرك     صدور پروانه حفر چاه براي مناطق ممنوع براي اجراي طرح
هـا و   ها و همچنين تامين آب مورد نياز واحـدهاي صـنعتي و شـرب و بهداشـت دامـداري      هاي تابعه آن هاي مربوطه يا سازمان خانه روستاها به پيشنهاد وزارت

  .تصويب وزارت نيرو امكان پذيرخواهد بود ربط برمبناي امكانات آبي محل و ها با ارائه پروانه از مراجع ذي مرغداري
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نيـز  » اي و محصوالت گلخانه«نيز به عبارت فوق عبارت  1382در سال . در متن اضافه شد) 12(مشمول ماده 
  .اضافه شد
 شـده  اضافه )12( ماده مشمول متقاضيان به كشاورزي مصارف از بخشي سال هر درشود،  مي مالحظه چنانچه

 .دارد مغايرت اوليه هدف با موضوع اين كه است

بخشـي و ايجـاد تعـادل در     هاي عالج هاي ساالنه، محل هزينه كرد وجوه دريافتي تهيه و اجراي طرح در تبصره –
نيزاين » ي از درآمدهاي دولتالحاق يك ماده به قانون وصول برخ«در قانون . باشد هاي آب زيرزميني مي سفره

تـامين و انتقـال آب،   (هـاي جـايگزيني آب زيرزمينـي     تر شده و شامل مطالعه و اجراي طرح حوزه كمي وسيع
  . شود نيز مي) هاي آبياري تغذيه مصنوعي و تغيير سيستم

 واجـراي  طـرح  امكـان  كه ييها دشت در و بودهاي  سازه ازنوع مشمول يها طرح كليهشود  مي مالحظه چنانچه
 از بسـياري كـه   درصورتي .ندارد وجود نيز تعرفه اخذ و آب تخصيص امكان ظاهر در ندارد، وجود آبي هاي سازه

 يهـا  دشـت  در زيرزمينـي  آب سـطح  روي بـر تـر   فـوري  وتر  تواند تاثير عميق عمال مي كهاي  سازهغير اقدامات
 يهـا  چـاه  شـدن  مسـدود بـرداري،   بهره هاي پروانه در مندرج آب حجم ارقام كاهش مانند باشد داشته ممنوعه

 و آب برداشـت  اضـافه  از جلـوگيري ، آب محلي بازارهاي به رجوع صنعتي، مصارف به آن تخصيص و كشاورزي
 داده قرارتاثير  تحت راها  سفره سطحتواند  مي كوتاهي زمان در ومستقيما  كه نظارتي و حفاظتي اقدامات ساير

  .است نشدهاي  اشاره ها آن به مشمول يها طرح در آورد، فراهم را صنعتي يواحدها به آب تخصيص امكان يا و
لذا هـر  . باشد هاي جبراني مي ترين فاكتورهاي موجود در محاسبه هزينه تمام شده طرح ميزان حجم آب ازمهم –

يم نامه تنظـ  براساس شيوه. نوع تغييري در اين حجم اثر معكوس بر روي ميزان هزينه تمام شده خواهدگذاشت
عبـارتي   بـه . باشد هاي ساالنه مبناي حجم آب ميزان حجم آب قابل تخصيص در هر دشت مي شده براي تبصره

جاي پرداخت هزينـه واقعـي تمـام شـده آب، رقمـي را       هاي جبراني عمال به متقاضي آب مشمول تعرفه هزينه
آب بر مبناي حجم آب قابل تغذيه تر از هزينه تمام شده واقعي  نمايد كه در اكثر موارد بسيار بيش پرداخت مي

تا ابتداي برنامه چهارم توسعه، ميزان تخصيص كلـي آب   كه آنبه دليل . باشد به سفره از محل اجراي طرح مي
هاي انجام شـده در حوضـه دشـت نداشـته      گذاري ها و سرمايه گونه ارتباطي با طرح هاي ممنوعه هيچ در دشت

ي آب تغذيه شده به سفره كه جهت جبران افت بوده و جزو وظـايف  ها صورت متقاضي عمال هزينه دراين. است
از طرف ديگر چنانچه مبناي حجم آب، ميزان آب قابل تغذيه به . نمايد باشد را پرداخت مي حاكميتي دولت مي

كه در واقع بخشي از آب، صرفا به مصرف جبران افـت رسـيده    جايي سفره از محل اجراي طرح قرار گيرد، از آن
  .نمايد ها نمي اي را قادر به پوشش كليه هزينه هاي آب منطقه ركتاست، ش

بـرداري درمحاسـبات هزينـه تمـام شـده       هاي نگهداري و بهـره  موضوع درنظر گرفتن ويا درنظر نگرفتن هزينه –
  :باشد هاي جبراني از چند جنبه قابل تامل مي طرح
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 و حفاظـت منظـور   بـه  اعتبـاراتي  يدارا عمـومي  بودجـه  ازطريـق اي  منطقـه  آب يهـا  كه شركت جايي آناز •
 لـذا  ،باشـد  مـي  مصـنوعي  تغذيـه  يهـا  طرح آن موارد از يكي كهباشند مي زيرزميني يها آب ازبرداري  بهره
 واخـذآن  جبرانـي  يهـا  هزينـه  تعرفـه  پايـه  محاسـبات  دربـرداري   بهـره  و نگهـداري  يها هزينه بردنكار به

 .شود مي بمحسو شماري دوباره نوعي بهعمال  جديد ازمتقاضيان

 نكردن دريافت و شماري كم نوعي به متقاضيان ازبرداري  بهره و نگهداري يها هزينه اخذ عدم ديگر ازطرف •
 ذكـر  شايان. شود مي محسوب آنان به غيرمستقيم يارانه نوعي به و شده انجام يها هزينه از متقاضيان سهم
 ايـن  كننـده  جبـران توانـد   مـي ن ارقـام،  نبـودن  يواقعدليل  به نيزها  النظاره حق بابت دريافتي ارقام كه است
 .باشدها  هزينه

 بـه  آن تسـري  ،باشـند  مـي  برآورديبرداري عمدتا  بهره و نگهداري يها هزينه به مربوط ارقامكه  جايي آن از •
  .ندارد هماهنگي واقعيت با حدودي تا متقاضيان از آن اخذ و طرح عمرمفيد طول

  تعرفه ابالغ و تصويب بررسي، مشكالت وها  نارسايي -6-2- 5
اي  هاي آب منطقه دليل استاني شدن شركت اي، به هاي آب منطقه نداشتن تعرفه مستقل براي برخي از شركت –

 اي جديد  شركت آب منطقه 15و ايجاد  1385از سال 

بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مرجـع       قانون الحاق موادي به قانون تنظيم) 57(هاي ساالنه و ماده  در تبصره –
ها وزارت نيرو است ولي در قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخـي از درآمـدهاي دولـت و     عرفهتصويب ت

هـا   رسـد هـر دو ايـن روش    نظر مـي  به. باشد ها هيات وزيران مي مصرف آن در موارد معين مرجع تصويب تعرفه
اشد از نظر گردش اداري زمان ها وزارت نيرو ب چنانچه مرجع تصويب كننده تعرفه.باشد داراي مزايا و معايبي مي

ها  ولي موضوع نظارت عاليه در ابالغ و اعمال تعرفه. ها مورد نياز است تري، جهت تصويب تعرفه تر و سهل كوتاه
مراحـل تصـويب    كـه  آنها هيات وزيران باشد ضمن  چنانچه مرجع تصويب كننده تعرفه. باشد دچار نقصان مي

طوردائم در هر سال تكرار  ها اين روند به منظور تصويب تعرفه بايد به د مينماي تري را طي مي تعرفه روند طوالني
  . باشد ها درتناقض مي شود كه اين موضوع با اصل تمركززدايي و واگذاري مسووليت

در متن مربوط به قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  –
رسد طـرح   نظر مي قانون توزيع عادالنه آب پرداخته شده كه به) 3(هاي ذيل ماده  كليف چاهبه موضوع تعيين ت

هـاي ذيـل    چراكه موضع چاه. دليل عدم ارتباط موضوعي داراي اشكال است اين موضوع در متن قانوني فوق به
ع قـوانين فـوق   كـه موضـو   باشد، درصـورتي  هاي غيرمجازي كه عمدتا كاربري كشاورزي دارند مي چاه) 3(ماده 

  .باشد هاي صنعتي جديد مي تخصيص آب به متقاضيان چاه
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هايي كه طـرح جبرانـي    بخشي واخذ تعرفه صرفا در دشت هاي جبراني و تعادل محدود بودن حوزه تعريف طرح –
اي را دچـار   هاي آب منطقـه  ها، شركت پذير نبودن اجراي طرح در برخي از دشت شود و امكان اجرا مي ها آن در

 .نموده است مشكل

  تعرفه اعمال مشكالت وها  نارسايي -6-3- 5
هـا يـا داراي طـرح جبرانـي      هاي ممنوعه كه در زمان ابالغ آخرين تعرفـه  عدم اعالم تعرفه براي بعضي از دشت –

  . درخواست تعرفه نشده است ها آننبودند ويا به داليل ديگري براي 
 .اند ها، ممنوعه اعالم شده خرين تعرفههايي كه اززمان ابالغ آ عدم وجود تعرفه براي بعضي از دشت –

اي مختلف و حتـي در داخـل حـوزه مـديريت      هاي آب منطقه هاي مختلف شركت ها در دشت ناهمگوني تعرفه –
 اي هاي منطقه هريك از آب

قـانون الحـاق مـوادي بـه قـانون تنظـيم،       ) 57(هاي ساالنه و مـاده   ميزان وسقف آب قابل تخصيص در تبصره –
اين موضوع در قانون الحاق . نظر آب قابل تخصيص به هر متقاضي، محدوديتي وجود نداردمشخص نبوده و از 

 25يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت جنبه ديگري به خود گرفتـه و سـقف تخصـيص آب را    
عدم . باشد يرسد هر دو گزينه مورد اشاره داراي اشكال م نظر مي به. روز در نظر گرفته است مترمكعب در شبانه

هـاي ممنوعـه شـده و بـا      هـاي آب زيرزمينـي در دشـت    تعيين سقف عمال موجب فشار بيش از اندازه بر سفره
ي نيـاز  گو پاسخمترمكعب نيز براي كليه مصارف به هيچ وجه  25تعيين سقف . مديريت منابع آب تناقض دارد

  .باشد و وسعت واحد اقتصادي نمي بري واحدهاي مختلف اقتصادي و صنعتي با سطوح مختلف تكنولوژي، آب
با توجه به اينكه تاپايان برنامه سوم توسعه ميزان كلي تخصيص آب در هر دشـت بـدون توجـه بـه ميـزان آب       –

هـاي جبرانـي، مصـوب و اعـالم شـده بـود، لـذا در حـوزه فعاليـت           تغذيه شده به سفره از محل اجـراي طـرح  
اراي تخصيص آب بودند ولـي طـرح جبرانـي در حـوزه     هايي وجود داشت كه د اي دشت هاي آب منطقه شركت

هـا براسـاس    گونـه دشـت   ها خواسته شد تا در ايـن  به همين دليل از شركت. ها وجود نداشت فعاليت اين دشت
  .هاي مجاور، تعرفه مورد عمل قرارگيرد تعرفه دشت

تغذيه به سفره از محـل اجـراي   از حجم آب قابل  تر كمكه اوال ميزان تخصيص آب به متقاضيان، بسيار  جايي آن از –
باشد، لذا عمال وجـوه دريـافتي از متقاضـيان     بر مي هاي جايگزيني بسيار هزينه باشد و ثانيا اجراي طرح ها مي طرح

سـازد   پـذير نمـي   امكان اجراي حتي يك طرح جبراني را بدون مشاركت مستقيم دولت در حوضه هر دشت امكان
 .نمايد قانوني بوده و از طرف ديگر اثربخشي اين قوانين را دچارنقصان ميكه اين موضوع از يك طرف خالف مفاد 
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 تعرفه نظارت در مشكالت وها  نارسايي -6-4- 5

تـر از   اي را به سمت دريافت بـيش  هاي آب منطقه هاي ساالنه عمال شركت تعيين مبلغ سقف دريافت در تبصره –
يي به نهادهاي نظارتي، ترغيب گو پاسخنظور م اين محل و باال بردن عملكرد مالي شركت از محل اين تبصره به

تر بر روي منابع آب زيرزميني بوده و ميـزان   ولي قاعدتا شان تصويب چنين قانوني، مديريت گسترده. نمايد مي
بايد چنان حدي باشد كه متقاضيان را قاعدتا بـه سـمت تـامين     ها از اين ناحيه مي گيري شركت تعرفه و سخت

انند تامين آب از بازار آب و يا خريد چاه كشـاورزي و تغييـر نـوع مصـرف آن و غيـره      نياز خود از ساير طرق م
بايـد   باشد قاعدتا از ديدگاه مـديريت منـابع آب مـي    تر كمعبارتي عملكرد اين تبصره هرچقدر  به. ترغيب نمايد

  .تر باشد مطلوب
ان انتقـال وجـوه دريـافتي از محـل     شـد، امكـ   هاي ساالنه ابالغ مي صورت تبصره تا زماني كه قوانين موضوعه به –

اي را ازيك طـرف درمقابـل    هاي آب منطقه اين موضوع در عمل شركت. قوانين فوق به سال آتي وجود نداشت
هـا،   هـاي مبادلـه شـده بـراي اجـراي طـرح       نامـه  ساخت و از طرف ديگر در قبال موافقـت  متقاضيان متعهد مي

ريـزي بلندمـدت را درايـن     ند و ايـن موضـوع امكـان برنامـه    شـد  ها درمقابل به خزانه ودولت بدهكار مي شركت
 .نمود خصوص سلب مي

  هاي كارشناسي هاي تعرفه هزينه نارسايي ها و كاستي - 7- 5

  تعرفه پيشنهاد و تدوين مشكالت وها  نارسايي -7-1- 5
اي در نظـر گرفتـه نشـده و كليـه      ها مسافت بين مكان مورد كارشناسي بـا مركـز آب منطقـه    در تدوين تعرفه –

هاي آب  كه حوزه وسعت شركت جايي آن از. نمايند ان عليرغم بعد مسافت، تعرفه يكساني را پرداخت ميمتقاضي
باشد، بـه   باشد و ثانيا تفاوت در فاصله محل مورد كارشناسي با مركز بسيار زياد مي اي بسيارمتفاوت مي منطقه

  .ي از متقاضيان مورد توجه قرار گيردلحاظ رعايت اصل عدالت الزم است تا بعد فاصله در ميزان تعرفه دريافت
ها، هزينه وسيله اياب  شود و در تدوين تعرفه كه گاهي وسيله اياب و ذهاب توسط متقاضي تامين مي جايي آن از –

هـا تـامين وسـيله ايـاب ذهـاب توسـط شـركت آب         شود، لذا الزم است در تدوين تعرفه و ذهاب نيز اعمال مي
  .اي در نظر گرفته شود و براي هركدام تعرفه جداگانه اي و يا متقاضي تفكيك شده منطقه

  تعرفه ابالغ و تصويب بررسي، مشكالت وها  نارسايي - 7-2- 5
آن كـه مسـتند   ) 9(ها و غيره از جملـه مـاده    نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه با ابطال بعضي از مواد آيين –

، عمال اخذ تعرفه از اين 25/1/1386تاريخ باشد، توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري در  دريافت تعرفه مي
  .مورد منتفي شده است
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  تعرفه اعمال مشكالت وها  نارسايي -7-3- 5
دهند كه مستند قانوني براي اخذ  اي بعضي از خدمات خاص را براي متقاضيان انجام مي هاي آب منطقه شركت –

 .قبال ارائه اين خدمات وجود ندارد تعرفه در

 تعرفه نظارت در مشكالت وها  نارسايي - 7-4- 5

هـاي   به همين دليل بعضـي از شـركت  . باشد اي يكسان مي هاي منطقه هاي موجود در سطح تمامي آب رقم تعرفه –
شان، تعداد متقاضيان و همچنين سهولت دسترسي به محـل   اي با توجه به وسعت حوزه تحت مديريت آب منطقه

هاي تعرفه كارشناسي بين مناطق  رد تا رقمباشند كه ترجيح دا هايي مي تقاضا شده براي كارشناسي، داراي تفاوت
 .باشد البته اين موضوع به لحاظ انسجام مديريتي داراي توجيه الزم نمي. هاي مختلف، متفاوت باشد و شركت

  اشتراك حقهاي تعرفه  ها ونارسايي كاستي - 8- 5

 و گيرد قرار استفاده مورد آب منابع توسعه مالي پايداري زمينه در دتوان مي هم كه ابزاريعنوان  اشتراك به حق جايگاه
اشـتراك   حـق  از انتظـارات  از بخشي چند هر .است نيافته ارتقا باشد مصرف تقاضا مديريت اختيار در كارآمدصورت  به هم

شـود،   مي سبب كه مشكالتي وها  نارسايي مجموعه .است چشمگير فاصله آن مطلوب عملكرد تا ولي پوشيده عمل جامعه
 بـه تـوان   مـي  را باشد نداشته )تقاضا مديريت و عرضه مديريت از اعم( آب منابع مديريت در بيمطلو عملكرداشتراك  حق
  :كرد بيان زير شرح

  ها و مشكالت تدوين و پيشنهاد تعرفه نارسايي - 8-1- 5

  واحد و جامع قانون وجود عدم - 8-1-1- 5
 كـه  قـانون  اولـين  .رددا وجـود  مشابه كاركرد با قانون دو حاضر حال دراشتراك  حق تعرفه پيشنهاد و تدوين زمينه در

 در كشـاورزي  برداران بهره مالي مشاركت هست و بوده اجرا دست در توسعه چهارم و سوم دوم، برنامه در متواليصورت  به
 )106( مـاده  )1( تبصـره  دوم، برنامه قانون )76( تبصره .كند مي تبيين را آبياري هاي شبكه و آبتامين  يها طرح احداث
 يهـا  طرح در اولويت با گذاري سرمايه گسترش هدف با توسعه چهارم برنامه قانون )17( ماده »ط«بند و سوم برنامه قانون
 اجـرا  مرحلـه  بـه  و تصـويب ، هستند اقتصادي و فني توجيهراي دا كه آبتامين  يها طرح و زهكشي و آبياري هاي شبكه

 بـرداران  بهـره  مالي منابع و كشاورزي بانك ابعمن با عمومي منابع قانوني، مواد و بندها اينراي اجراي ب .است شده گذاشته
 مالحظـه كـه   همچنـان  .رسد مي مصرف به زهكشي و آبياري هاي شبكه احداث زمينه در گذاري سرمايهراي ب و شده تلفيق

 اعتبـارات صـورت   به كه است برداران بهره مالي مشاركت از حاصل اشاره مورد قوانينراي اج يها هزينه از بخشيشود،  مي
 كشـاورزي  بـرداران  بهـره  توسط اقساطصورت  به و گرفته قرار )اي منطقه آب يها شركت( مجري دستگاه اختيار در يبانك
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 در پايداري حقوقراي دا طرح،راي اج يها هزينه تقبل با كشاورزي برداران ه بهر مشاركت، اين قبال در .شود مي بازپرداخت
  .است آن تعبير ترين بديهي برداران، بهره مشاركت با متناسب آب، تامين كهشوند  مي شده، ايجاد آبيتاسيسات  زمينه

بـرداران كشـاورزي    هـاي موجـود بهـره    ها و دستورالعمل نامه آنچه كه در اينجا قابل توجه است، اين است كه مطابق با آيين
كننـد و در قبـال ايـن     يصورت اقساط تقبل مـ  هاي آبياري و زهكشي را آن هم، به هاي احداث شبكه درصد از هزينه 30حدود 

كه در  از اين حقوق پس از مشاركت، حتي درصورتي ها آنشود كه محروم كردن  ايجاد مي ها آنسطح از مشاركت، حقوقي براي 
مساله ديگر قابل توجه اين است كه طبق قوانين مورد اشاره . چارچوب قوانين موضوعه مرتبط عمل نكنند مشخص نشده است

هاي تـامين آب   حال آنكه هزينه. در اولويت قرار گرفته است) انتقال و توزيع(هاي آبياري و زهكشي  مشاركت در احداث شبكه
  .برداران خارج است نيز ارقام قابل توجهي در زمينه توسعه منابع آب است كه از دايره مشاركت بهره

 دولـت  مـالي  مقـررات  از بخشـي  تنظـيم  قانون )63( ماده دارد اشاره كشاورزان مشاركت موضوع به كه قانوني دومين
 يها طرح پوشش تحت »آب جديد برداشت حق« قبال در، مكلفند اي منطقه آب يها شركت قانوني، ماده اين طبق .است

 مـاده  موضوعشود،  مي مالحظهكه  همچنان .نمايند دريافتاشتراك  حق تخصيصي آب سهم با متناسب آب انتقال وتامين 
 برنامـه  قـانون  )17( ماده »ط« بند و سوم برنامه قانون )106( ماده )1( تبصره دوم، برنامه 76 تبصره و اشاره مورد قانوني
  .است تفكيك غيرقابل متمايز صورت به چهارم
 ميـزان  پيشـنهاد  و تـدوين  فرآينـد  ولـي  .اسـت  بـرداران  بهـره  مالي مشاركت جلب قانون دو هر موضوع ديگرعبارت  به

  :است ذيل شرح به پيشنهاد و تدوين مرحله در اشاره مورد قانون دو عمده يها اوتتف .است متفاوت قانون دو در مشاركت

  پيشنهاد و تدوين فرآيند در تفاوت -
و قوانين مشـابه آن  (قانون برنامه چهارم ) 17(ماده » ط«برداران براساس بند  تدوين و پيشنهاد ميزان مشاركت بهره فرآيند

براي پيشنهاد ميزان مشـاركت، بـرآورد   . هاي تخصصي تعرفه آب است تورالعمل كميتهخارج از دس) ساله پيشين در قوانين پنج
پس . گيرد آبياري و زهكشي توسط بانك كشاورزي مورد بررسي قرار مي  گذاري شبكه هاي سرمايه مشاور طرح در زمينه هزينه

اي متشكل از نمايندگان وزارت نيـرو،   كميته برداران توسط بانك كشاورزي، گذاري و ميزان مشاركت بهره از تاييد ميزان سرمايه
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت  وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه

  .كنند اي مربوطه و بانك كشاورزي جهت اجرا ابالغ مي تاييد به شركت آب منطقه
 مـاده  مفـاد  با مطابق و آب تعرفههاي تخصصي  كميته دستورالعمل چارچوب رداشتراك  حق تعرفه محاسبه مقابل، در

 )3( مـاده  طبـق  .شـود  مـي  پيشـنهاد  و تدوين دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين )3(
ـ  .شـود  مـي  دپيشـنها  اي منطقـه  آب يهـا  شركت مديرهوسيله هيات  اشتراك به حق تعرفه اشاره، موردنامه  آيين  ايـن راي ب

 آب، تعرفـه ) سـابق ( كميسـيون  ابالغـي شناسـي   روش براسـاس  مربوطه اي منطقه آب شركت ريزي برنامه معاونت منظور،
 از پـس  پيشـنهادي  تعرفه .نمايد مي ارسال تعرفه اي منطقه كميته به و نمودهاشتراك  حق تعرفه اوليه محاسبه به مبادرت
 گـام  آخـرين  .شـود  مـي  ارسـال  اي منطقـه  آب شركت مديرههيات  به نهايي پيشنهاد ارائه جهت مذكور كميته در بررسي
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 شده بيني پيش فرآيند طبقشود،  مي مالحظهكه  همچنان مقابل در .است شركت مديرهتاييد هيات  تعرفه پيشنهاد مرحله
 و ريـزي  برنامـه  معاونت و رزيكشاو جهاد وزارت ،)اي منطقه آب يها شركت( نيرو وزارت بر عالوه ،)17( ماده »ط« بند در

 بـرداران  بهـره  مشاركت ميزان پيشنهاد و تدوين و تعيين در كشاورزي بانك همچنين و جمهوري رياست راهبردي نظارت
 تشـكيل  شـده،  ياد يها سازمان و ادارات نمايندگان مشاركت با كه جانبه سه كميته تصويب است ذكر قابل .دارند دخالت

 و نيرو و كشاورزي جهاد وزارتينراي وز سطح در مشاركت ميزان ابالغ به نيازي و كرده تعيين را مشاركت ميزانشود  مي
  .نيست جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاون يا

  شنهادپي و تدوين ضوابط در تفاوت -
 ضوابط براساس پيشين عهتوس قوانين در آن مشابه قوانين و )17( ماده »ط« بند براساس برداران بهره مشاركت ميزان
 تعيـين ، اسـت  زهكشي و آبياري هاي شبكه هاي سازه وتاسيسات  احداث اوليه گذاري سرمايه ميزان از ناشي كه مشخصي

 تعيـين  مشـاور وسـيله   بـه  زهكشـي  و آبياري شبكه احداث نياز مورد گذاري سرمايه ميزان معمول، روال براساس .شود مي
 درصـد  30 و دولـت  بالعـوض  كمكصورت  به و عمومي منابع طريق از درصد 70 نياز ردمو گذاري سرمايه كل از .شود مي

 مـاده  »ط« بنـد  طبق(شود  تامين مي برداران بهره ضمه در بانكي اعتباراتصورت  به كشاورزي بانك منابع طريق از مابقي
  ).چهارم برنامه قانون )17(

 دوره در مربوطـه  بـانكي  سـود  و وام اصـل  بازپرداخـت  بـه  مكلـف  بـرداران  بهـره  بانكي اعتبارات درصد 30راي تاديه ب
 يهـا  هزينـه  بـرداران،  بهـره  مشـاركت  شـده  بيـان  مـوارد  بـه  توجـه  بـا  .هستند )است سال 8 تا 6معموال  كه( بازپرداخت

  .است مربوطه زهكشي و آبياري شبكه گذاري سرمايه شاملصرفا  وگيرد  ميبرن در را آبتامين  مرحله گذار  سرمايه
 متفـاوت  )17( مـاده  »ط«بنـد  در اشاره مورد ضوابط بااشتراك كامال  حق تعرفه پيشنهاد و تدوين ضوابط مقابل در اما
اشتراك  حق تعرفه تعيين ضوابط دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين )3( ماده در .است
 از ناشـي  اضـافي  ارزش گـذاري،  سـرمايه  يهـا  هزينه شده، ينتعي زمان مدت يافته، تخصيص آب سهم مصرف، نوع شامل

 .اسـت  اي منطقـه  آب يهـا  شـركت  عمـل  مـورد  يهـا  دسـتورالعمل  و ضـوابط  چارچوب در اي منطقه طرايش و آبتامين 
 تعرفـه  پيشـنهاد  و تعيـين  در نيـز  ديگـري  ضوابط گذاري سرمايه يها هزينه ميزان بر عالوهشود،  مي مالحظهكه  همچنان

   .دارند دخالتاك اشتر حق

  تعرفه مباني از برخي زمينه در الزم شفافيت وجود عدم -8-1-2- 5
 انـواع اشـتراك   حـق  تعرفه پيشنهادراي ب ضابطه چندين تعييناشتراك  حق تعرفه مناسب اعمال مانع و مشكل دومين

ـ  ضـابطه  شـش  تنظـيم  قـانون  )63( مـاده  ي،راياجنامه  آيين )3( ماده در شد بيانتر  كه پيش همچنان .است مصارف راي ب
 شـده  مختلـف  مصـارف  تعرفـه  ميزان تعيين در ضوابط از يك هر سهمكه  اين بدون است شده معرفياشتراك  حق تعيين
 و تهيـه  كـه  است شده موجب مصارف انواعراي ب اشاره موردنامه  آيين در مندرج ضوابطتاثير  دامنه نشدن مشخص .باشد
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 در نظـر   وحدت به رسيدن و نشده ميسر آساني به مصارف انواعاشتراك  حق تعرفه محاسبه )نامه شيوه(شناسي روش تنظيم
  :از عبارتند تعرفه تعيين ضوابط زمينه در مشكالت ترين عمده .شود مواجه مشكالتي بااشتراك  حق تعرفه زمينه

  »يافته تخصيص آب سهم« ضابطه -
مشخص نيست جهت تاثير ضـابطه  . است اشتراك حقسهم آب تخصيص يافته يكي از ضوابط تعيين و پيشنهاد تعرفه 

بپردازند يا مصارفي كه  اشتراك حقتر  تري دارند بايد بيش آيا مصارفي كه سهم تخصيص بيش. مذكور به كدام طرف است
 ناچـار  بـه متناسب با سهم آب تخصيص يافتـه افـزايش بايـد     اشتراك حقي دارند؟ چنانچه تر كمسهم آب تخصيص يافته 

كـه   درحـالي . را تقبـل كنـد   اشتراك حقتر از سهمي كه در تخصيص دارد  بايد بيش) ها تر شبكه در بيش( بخش كشاورزي
با سهم آب تخصيص يافتـه،   اشتراك حقاگر منظور خالف جهت . بخش كشاورزي قابل اعمال نيست رايچنين وضعيتي ب

سهم آب تخصيصي در افزايش  يعني بايد عبارت طوري نگارش شود كه از آن مستفاد شود كه. است نيازمند تصريح است
  .موثر است اشتراك حق

  »گذاري هاي سرمايه هزينه«ضابطه -
 يهـا  هزينـه  كـل  گـذاري،  سـرمايه  يهـا  هزينـه  از منظـور  كـه  نشـده  مشـخص  .ندارد را الزم شفافيت نيز ضابطه اين
 كـه  اسـت  ايـن تـر   مهم نكته ..)..و توزيع انتقال، ،گذاري تامين سرمايه يها مثال هزينه( آن از بخشي يا است گذاري   سرمايه
 مـورد  ميزانـي  چـه  بـه  و گـذاري  سرمايه يها هزينه نوع كدام مصارف از يك هراشتراك  حق پيشنهادراي ب نشده مشخص

  .گيرد قرار توجه

  »اي منطقه طرايش« ضابطه -
نامـه   آيـين  يا قانوني ماده متن در نيز ضابطه اين .است اي منطقه طرايشاشتراك  حق تعرفه تعيين ضوابط از ديگر يكي

 پرداخـت  توانـايي  منظـور  آيـا  .اسـت  بوده توجه مورد اي منطقه طرايش كدام نيست مشخص يعني .است نشده تعريف آن
  است؟ توجه مورد منطقه در آب كيفيت و كميت موضوع آيا است؟ برداران بهره

  مختلف مصارفراي ب تشويقي ابزارهاي تعيين عدم -8-1-3- 5
 شـامل،  عامـل  سـه  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين )7( ماده ذيل )1( تبصره در
 تااشتراك  حق پرداخت معافيت موجب آبياري نوين يها روش از استفاده و كشت الگوي رعايت بران، آب يها تشكل ايجاد
  .شود مي انبردار راي بهرهب درصد 20 سقف

كه در مرحلـه   درصورتي. برداران كشاورزي است آيد موضوع معافيت بهره كور برميگانه مذ كه از انشاي عوامل سه همچنان
هاي تشويقي براي متقاضيان ساير مصارف كه الگـوي بهينـه مصـرف آب     اشتراك الزم است اهرم تعيين و پيشنهاد تعرفه حق
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را مـدنظر  ... بازچرخـاني آن و  جويانـه از آب و   هاي مناسب و صرفه هاي رسمي، توسعه روش در مصرف مربوطه، ايجاد تشكل
  .بيني شود دهند، نيز پيش قرار مي

  مصارف انواعراي ب متفاوت )نامه شيوه(شناسي  روش تهيه - 8-1-4- 5
ـ اشتراك  حق تعرفه پيشنهاد و تدوين ضوابط زمينه در الزم شفافيت عدم  اسـت  شـده  سـبب  آب مصـارف  انـواع راي ب

عـالوه   به .است شده تعرفه برآورد زمينه در مشكالتي موجبه مسال اين .شود تهيه مصارفراي ب مختلفي هاي شناسي روش
  .هستنداشتراك  حق محاسبهنامه  شيوه فاقد مصارف از برخي هنوز ضوابط، شفافيت عدمعلت  به

  جديد مصارف و غيرمتعارف آب منابع -8-1-5- 5
 نيازمنـد  كه اردد وجود آب تعرفه سيستم مقابل در نيز جديدي يها چالش شده، بيان يها چالش و مشكالت بر عالوه

  :كرد اشاره ذيل موارد بهتوان  ها مي چالش اين جمله از .است جديد ضوابط و قوانين تصويب و تهيه

  :غيرمتعارف آب منابع -

  ها زهاب وها  اشتراك پساب حق تعرفه پيشنهاد و تدوين فرآيند و مباني نبودن مشخص 
بـرداري   بهره دولت، مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63(ماده يراياجنامه  آيين )1( ماده »ب«بند براساس هرچند

 تعرفـه  محاسـبه  فرآينـد  چگـونگي  تـاكنون  ولـي شـود   مـي  محسـوب  آبتـامين   يها طرح زمره درها  زهاب وها  پساب از
  .است نشده مشخص ها آناشتراك  حق ميزان تعيين ضوابط و مباني و زهاب و پساباشتراك  حق

  دريا آب ازبرداري  اشتراك بهره حق تعرفه پيشنهاد و تدوين يندفرآ و مباني نبودن مشخص 
با وجود آنكه متقاضيان استفاده از آب دريا براي انواع مصارف خصوصا شرب و پرورش آبزي در حال فزوني است، هنوز ساز 

  .احي نشده استاي تعريف و طر هاي آب منطقه اي الزم براي تعيين رابطه متقاضيان با شركت و كار قانوني و ضابطه

  اجرا دست در يها راي طرحباشتراك  حق تعرفه پيشنهاد و تدوين فرآيند و مباني بودن مسكوت 
پايـان   هـا  آنبرداري نرسيده ولي مطالعات اجرايـي   هايي كه هنوز به مرحله بهره اشتراك براي طرح ضرورت محاسبه تعرفه حق

  .اشتراك انجام نگرفته است اين اقدام هنوز در حوزه مديريت و تعرفه حق. دشو يافته و يا در دست اجرا هستند، كامال احساس مي

  شور لب و شور آب منابعاشتراك  حق تعرفه فرآيند و مباني نبودن مشخص 
اشتراك مشـخص   در زمينه استفاده از منابع آب شور و لب شور نيز تا كنون ضوابط و معيارها براي تعيين و پيشنهاد حق

  .نشده است
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  جديد ارفمص 

o هيدروپانيك( اي حوضچه كشت(  
 نـه  و آمـده  قـانوني  متـون  در آن از نامي نه كنون تا كه است آب مصارف جديد تقاضاهاي جمله از اي حوضچه كشت

 ايـن  دراشـتراك   حـق  تعرفه ميزان و پيشنهاد و تعيين چگونگيكه  اين ضمن .است شده مشخص آن مصرفراي ب الگويي
  .است قانوني تصراح فاقد نيز مصرف نوع

o سطحي آب منابع از استفاده با )بندي بسته( بطري آب  
 ايـن  تعرفه پيشنهاد و تعيين چگونگي كنون تا بندي بسته آب عرضه جهت سطحي آب از استفادهراي ب تقاضا وجود با

  .است نشده معين مصرف

o آب بازچرخاني حالت در آبزيان پرورشاشتراك  حق  
 آب از كه حالتي در ولي، است مشخص آبزيان پرورشراي ب آباشتراك  حق تعرفه نهادپيش و تدوين چگونگي چند هر

  .است نشده مشخص تعرفه محاسبه شيوه، شود استفاده )بازچرخاني( گردشيصورت  به آبزيان توليد فرآيند در

  تعرفه ابالغ و تصويبها و مشكالت  نارسايي -8-2- 5
 تعرفـه  پيشـنهاد  و تـدوين  مرحله به منحصر تعرفه عملكرد ارزيابي و ابالغ تا پيشنهاد فرآيند درها  چالش وها  نارسايي

 بررسـي،  مرحلـه  در مشـكالت  وهـا   چـالش  ترين عمده .دارد وجود ييها چالش و مشكالت نيز ديگر مراحل در بلكه نيست
  :از عبارتند مصارف انواعراي باشتراك  حق  تعرفه ابالغ و تصويب

   تعرفه ابالغ و ويبتص بررسي، مرحله در رويه وحدت فقدان -8-2-1- 5
 آب شـركت  مـديره هيـات   جانـب  ازاشـتراك   حـق  تعرفـه  پيشنهاد بر مبني يراياجنامه  آيين )3( ماده تصريح عليرغم

 تعرفـه  .شـود  مـي ن اجـرا  مصارف همهاشتراك  حق تعرفه زمينه در فرآيند اين نيرو، وزيرتاييد  از پس آن ابالغ و اي منطقه
 تخصصـي  كميتـه  در ابتـدا  اي، منطقـه  آب يهـا  شـركت  مديرههيات  پيشنهاد از سپ ساله هر كشاورزي آباشتراك  حق
 آبهـاي   كميته تخصصي تعرفـه  بهراي تاييد ب سپس شده، بررسي )آب تعرفههاي تخصصي  كميته دبيرخانه(اشتراك حق

 زمينـه  در فرآيند اين .شود مي ابالغ نيرو وزير توسط نيرو، وزارت ستاد درتاييد  از پس نهايت در وشود  مي ارسالسطحي 
 آبزيـان،  پرورش( كشاورزي بخش به وابسته يها فعاليت و معدن و صنعت روستايي، و شهري شرب آباشتراك  حق تعرفه

  .شود مين اجرا ...)و سبز فضاي ،ها مرغداري وها  دامداري
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 بـه  اشـتراك  ردادقـرا  نـويس  پـيش  ارسال قالب در صنعتاشتراك  حق پيشنهادي تعرفه حاضر حال در است ذكر قابل
 حاكي موجود تجارب .شود مي منعقد قراردادتاييد،  از پس و قرارگرفته بررسي مورد، تعرفههاي تخصصي  دبيرخانه كميته

  .كند مين طي نيز را مذكور مرحله حتيها  مرغداري وها  دامداري نظير ديگر مصارفاشتراك  حق تعرفه كه است

    مشكل دسترسي به اطالعات پايه -8-2-2- 5
هـاي   وظيفـه بررسـي تعرفـه   ) ريـزي منـابع آب   مسـتقر در دفتـر برنامـه   (هاي آب سـطحي   تخصصي تعرفهكميته 

انجام درست اين وظيفه مستلزم وجود اطالعات مختلفـي اسـت   . عهده دارد اي را به هاي آب منطقه پيشنهادي شركت
ايـن اطالعـات بـه سـهولت از      در حال حاضر. دهند اشتراك را براي هر طرح تشكيل مي كه پايه محاسباتي تعرفه حق

اي به دبيرخانه ارسال نشده و در صورت ارسال نيز در برگيرنده حجم قابل توجهي از جداول و  هاي آب منطقه شركت
هـاي تخصصـي تعرفـه     لزم صرف زمان زيادي در دبيرخانه كميتـه تمس ها آنارقام و آمار خواهد بود كه بررسي مجدد 

  .تواند به رفع بخشي از اين مشكل بيانجامد هاي آب مي فهاندازي سايت تعر راه. خواهد بود

  راك آب صنعتي به جاي ابالغ تعرفهاشت قرارداد نويس پيش ارسال - 8-2-3- 5
نويس قرارداد اشتراك آب صنعتي را جهـت   اي موظفند پيش هاي آب منطقه هاي صادره، شركت براساس بخشنامه

كـه بـا    بديهي است درصـورتي . ، به ستاد ارسال نمايند)بقطبق ساختار سازماني سا(بررسي و اطالع معاونت امور آب 
ارسال شود، حجم وسيعي از مكاتبات اداري را در ) و آبفا(اين قاعده كليه قراردادها قبل از انعقاد به معاونت امور آب 

اگانـه و  آوري اطالعات هر يك به صـورت جد  عالوه الزمه بررسي درست تعداد زياد قراردادها، جمع به. برخواهد گرفت
كنـد كـه قراردادهـاي     تر خودنمايي مي اين مشكل زماني بيش. است ها آنبررسي كليه اطالعات از نظر صحت و سقم 

متعددي با يك تعرفه برابر منعقد شود ولي با اين وجود همه قراردادها بايد طبق بخشنامه بـه سـتاد جهـت بررسـي     
  .قابل توجهي تلف خواهد شد  بديهي است در چنين حالتي، زمان و هزينه. ارسال شود

   تعرفه اعمالها و مشكالت  نارسايي -8-3- 5
ولـي چـه تعرفـه    . اشتراك براي انواع مصارف يكسان نيسـت  كه بيان شد مرحله بررسي، تصويب و ابالغ تعرفه حق همچنان

در داخل شركت  دفرآينوسيله وزير نيرو ابالغ شود و چه اين  اشتراك در كميته تخصصي تعرفه بررسي و تصويب شده و به حق
مرحله . اي انجام گيرد و يا نهايتا در كميته تخصصي تعرفه آب خاتمه پذيرد مرحله اعمال را پشت سر خواهد داشت آب منطقه

  .گيرد اشتراك نيز داراي موانع و مشكالت متعدد است كه در اين قسمت مورد بررسي قرار مي اعمال تعرفه حق
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  صارفم انواعراي ب تيپ قرارداد وجود عدم -8-3-1- 5
 قرارداد حتي آن بر عالوه .نيست يكسان اي منطقه آب يها شركت سطح در آب مصارف انواعراي ب آب اشتراك قرارداد

 و رويـه  وحـدت  اتخاذ نيازمند موضوع اين .نيست يكسان و مشابهها  شركت كليه بين در نيز مشخص مصرف يك اشتراك
  .است اكاشتر قرارداد تنظيم و تهيهراي ب حقوقي چارچوبي تهيه

   اي منطقه آب يها شركت و مشترك متقابل حقوق نشدن تعريف - 8-3-2- 5
عنوان حقـوق و تكـاليف متقابـل     به» اشتراك حق«و » حق برداشت جديد آب«هاي موجد از نامه در قوانين و آيين

الزمه تاديه حقوق طرفين و انجام تكاليف، شـفافيت جزييـات در   . اي ياد شده است هاي آب منطقه مشترك و شركت
شود و نه قـوانين   صورت جامع منعكس مي در حال حاضر اين حقوق و تكاليف نه در قرارداد اشتراك به. قرارداد است

  .جامعي براي آن تصويب شده است

  بانكي اعتبارات تخصيص عدم -8-3-3- 5
 نتوانـد  ... يـا  صـنعت  كشـاورزي،  از اعـم  توليـدي  واحد يك است ممكن كه است ميزاني بهاشتراك  حق ميزانعموما 

 در بـانكي  سيسـتم  كه جا آن از .شود مي الزامي قسطيصورت  به آنتامين  الجرم و نمايدتاديه  را آن كل جا يكصورت  به
 يها شركت نيرو وزارت هاي ابالغيه در ناچاره ب ندارداشتراك  حق زمينه در اعتبارات اعطايراي ب دستورالعملي حاضر حال
  .نمايد دريافت ساله پنج اقساطصورت  به را آباشتراك  ، حقاند شده مجاز اي منطقه آب

  :كند مي بروز اي منطقه آب يها راي شركتب مالي زمينه در زير شرح به اساسي مشكل دواشتراك  حق تقسيط با

  اشتراك حق اقساطراي ب سود اعمال زمينه در حقوقي مشكالت -
 با اي منطقه آب يها شركت توسط مشتركين از آن دريافت واشتراك  حق اقساط ارقام روي بر تنزيل - بهره نرخ اعمال

 در ولـي گيـرد،   مي انجام حاضر حال در اقتصادي معيارهاي چارچوب در اقدامي چنين چند هر .است مواجه قانوني موانع
 سـود  حسـابداري  ثبـت كـه   ايـن  ضـمن  .اسـت  شده ايجاد موانعي ها آن حقوقي يها پيگيري و مشتركين اقدام با مواردي
  .است حسابرسي هاي محدويت دچار اي منطقه آب يها شركت در دريافتي

  اي منطقه آب يها شركت مطالبات انباشت -
موقع اقسـاط توسـط مشـتركين موجـب انباشـت ديـون        صورت اقساطي و عدم پرداخت به اشتراك به دريافت حق

حاضر دريافـت  در حال . اي شده است هاي آب منطقه نزد شركت) مشتركين(اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرراداد 
عمـدتا بـا صـدور چـك توسـط      . اشتراك با مشكالت اجرايي مواجه اسـت  اسناد جهت تضمين بازپرداخت اقساط حق

ولـي  . شـود  اي منعقد مي عنوان سند بازپرداخت اقساط، قرارداد اشتراك بين متقاضي و شركت آب منطقه متقاضي به
  .شود چك، وصول مطالبات دچار مشكالت حقوقي مي» برگشت«در صورت
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  مصارف انواع بهينه مصرف الگوي فقدان -8-3-4- 5
قانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي     ) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 2(ذيل ماده ) 1(با وجود آنكه در تبصره 

دولت، به مساله تعيين الگوي مصرف بهينه انواع مصارف توسط وزارت نيرو و دستگاه اجرايي مربوطه، اشاره شـده  
كه مستند به سند ملـي آب اسـت بـراي سـاير     ) زراعت و باغداري(ي الگوي مصرف كشاورزي است ولي به استثنا

بديهي است در زمان اعمال تعرفه يكي از موضوعات اصلي تعيين ميزان آب قابل . مصارف الگو مشخص نشده است
  .تحويل متناسب با الگوي مصرف كاربري مورد نظر است

  عرفه ها و مشكالت نظارت بر اعمال ت نارسايي -8-4- 5
  .شوداشتراك  حق تعرفه ارتقاي موجب دتوان مي تعرفه اعمال بر نظارت كنار در تعرفه ابالغ تا تعيين فرآيند بر نظارت

 اركـان  عملكـرد  بـر  نظـارت « بر مبني آب تعرفههاي تخصصي  كميته دستورالعمل تصريح به توجه با حاضر طرايش در
 بـه ( تصويب و بررسي تا تعيين فرآيند بر نظارت مذكور،ته تخصصي كمي وظايفعنوان  به »آب تعرفههاي تخصصي  كميته

 روشـني  و شـفاف  جايگـاه  از نظـارت  تعرفـه،  اين اعمال مرحله در ولي، پذيرد مي انجاماشتراك  حق تعرفه )ابالغ استثناي
  :از عبارتند زمينه اين در مشكالت و مسايل عمده .نيست برخوردار

  ساالنه كمي برنامه فقدان - 8-4-1- 5
 قابـل  آب حجـم  شـامل  سـاالنه  برنامـه  در تعرفـه  اهداف تعييناشتراك  حق تعرفه اعمال مرحله در موثر ظارتن الزمه
 يها شركت ساالنه برنامه اسناد در متناظرصورت  به هدف دو اين حاضر حال در .است دريافت قابلاشتراك  حق و واگذاري

 ولـي شـود،   مـي  معـين  مالي سال طول در دريافت قابلك اشترا عنوان حق به ارقامي چند هر .شود مين ثبت اي منطقه آب
 تعرفـه  مناسـب  تحقـق  بـر  نظـارت  است بديهي .ندارد واگذاري قابل آب حجم ميزان تعيين به ارتباطي رقم اين محاسبه
  .شود عرضه همديگر كنار در اصلي داده دو اين كه است كارآمد زماني

  نظارت فرآيند نبودن مشخص -8-4-2- 5
 تعرفـه  اعمـال  بـر  نظـارت  فعاليـت  سـازماندهي  چگـونگي  و فرآيند .است نظارت فرآيند ينتعي مستلزم نظارت اعمال

صـورت   بـه  آب منـابع  مديريت تخصصي مادر شركت و  اي منطقه آب يها شركت وظايف شرح و تشكيالت دراشتراك  حق
 مرحله در تخصصي رتنظا بحث اينجا در .دارد وجود سازماني هر درون در عام نظارت چند هر .است نشده ترسيم شفاف
  .ندارد روشني جايگاه كه است مطرحاشتراك  حق تعرفه اعمال

 تعرفه عملكرد ارزيابي متولي نبودن مشخص -8-4-3- 5

 تشـكيالت  در كنون تااشتراك  حق تعرفه عملكرد زمينه در .است نظارتي يها دستگاه ابزارهاي از يكي عملكرد ارزيابي
 تعرفـه  اعمـال  زمينـه  در سـال  چنـدين  گذشت وجود با دليل همين به .نيست يتمسوول دار عهده معيني بخش سازماني،

  .است نشده تنظيم و تهيهاشتراك  حق تعرفه عملكرد زمينه در جامعي گزارش هنوز ،اشتراك حق
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  ها نارسايي و مشكالت ساير -8-5- 5
 خارج كه دارد جودو نيزي ديگر يها ، نارساييشده بيان چهارگانه مراحل درها  چالش وها  نارسايي و مشكالت بر عالوه

  :از عبارتندها  نارسايي اين ترين عمده .است اشارهبه آن  فرآيند از

  اشتراك حق كردن تلقي درآمد -8-5-1- 5
عنوان درآمد نام برده  اشتراك به نامه اجرايي آن از حق قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين) 63(در متن ماده 

  .باشد قابل بازپرداخت مي ها آناست و با انصراف ) مشتركين(شركه متقاضيان ال اشتراك سهم كه حق درصورتي. شده است

  تعرفه از حاصل وجوه مصرف در ابهام - 8-5-2- 5
اشـتراك بـا موافقـت سـازمان      قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده اسـت كـه حـق   ) 63(در متن ماده 
هـاي آبـي در دسـت     ويت نگهداري و مرمـت سـازه  هاي عمراني مربوط با اول براي اجراي طرح«ريزي  مديريت و برنامه

هـاي آغـازين    هاي تامين و انتقال عمدتا در سـال  بديهي است آب طرح. برداري در همان منطقه به مصرف برسد بهره
هاي قابل توجهي براي  اين در حالي است كه هنوز طرح مورد نظر به هزينه. شود برداري، به متقاضيان واگذار مي بهره

  .اشتراك براي انجام آن استفاده كرد دارند تا بتوان از حقمرمت نياز ن

  ملك به اشتراك وابستگي -8-5-3- 5
اشـتراك متعلـق بـه    )) 63(نامه اجرايـي مـاده    آيين) 4(از جمله ماده (هاي موجود  نامه مطابق با قوانين و آيين

كنـد و بـرخالف    د مـي صورت مجزا ايجـا  جايي مالكيت آب و زمين به اين مساله مشكالتي را براي جابه. ملك است
  .وري آب و خاك است نظام بهبود بهره

  بندي جمع - 9- 5

هاي آن را در قالب جدول به شرح جـدول زيـر    ها و كاستي توان انواع تعرفه براساس اطالعات منعكس در اين فصل مي
ت، مـالك و  هايي كه سفيد رنگ و خالي از ضابطه و يـا تعرفـه اسـ    براساس اطالعات اين جدول در خانه. بندي نمود جمع

هاي جبراني اسـتفاده از   براساس اطالعات منعكس در اين جدول تعرفه هزينه. معيار مشخصي براي تعيين آن وجود ندارد
. باشـد  هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني فاقد ضابطه و يا معيـار مشـخص مـي    هاي زيرزميني در دشت پساب در تغذيه سفره

نيز از مواردي است كه بايد ضابطه يـا معيـار مشخصـي بـراي تعيـين       همچنين تعرفه فروش پساب به مشتركين صنعتي
  .اي ارسال شود هاي آب منطقه تعرفه آن در كميته تخصصي مربوط تعيين و جهت اجرا به شركت
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  اي منطقه هاي آب هاي شركت هاي تعرفه بندي كاستي جمع -1- 5جدول 

 نوع تعرفه نوع مصرف بخش مصرفمنبع آبي

 نوع منبع آب

زيرزمين
 ي

 سطحي
 سنتي تلفيقي مدرن مهارنشده مهارشده پساب

  زيرزميني

  كشاورزي

      ضابطه النظارهحق زراعت
      ضابطه النظارهحق باغداري

      تعرفه هزينه جبراني وگياهان داروييهاگلخانه
       النظارهحق ومراتعهاجنگل

       هالنظارحق فضاي سبز

 دامداري وطيور
      تعرفه النظارهحق

        تعرفه هزينه جبراني
      ضابطه النظارهحق آبزي پروري

      تعرفه النظارهحق  صنعتي
      تعرفه هزينه جبراني 

      تعرفه النظارهحق  شرب

 خدمات
      تعرفه النظارهحق 
      تعرفه هزينه جبراني 

       النظارهحق  تفريحي وگردشگري
       النظارهحق  آب بسته بندي

     تعرفه نرخ  هاخدمات كارشناسي چاه

  سطحي

 كشاورزي

  ضابطه ضابطه ضابطه ضابطه  نرخ/آب بها زراعت
  ضابطه ضابطه ضابطه ضابطه  نرخ/آب بها باغداري

   تعرفه تعرفه تعرفه  حق اشتراك زراعت وباغداري
       نرخ/آب بها ومراتعهاجنگل

       نرخ/آب بها فضاي سبز

 طيور دامداري و
       نرخ/آب بها

   تعرفه تعرفه تعرفه  حق اشتراك

 پروري آبزي
  ضابطه ضابطه ضابطه ضابطه  نرخ/آب بها

   ضابطه ضابطه ضابطه  حق اشتراك

 صنعتي
   ضابطه ابطهض ضابطه  نرخ/آب بها 
       حق اشتراك 

   تعرفه تعرفه تعرفه  نرخ/آب بها  شرب
       نرخ/آب بها  خدمات

       نرخ/آب بها   تفريحي وگردشگري

       نرخ هاي سطحيخدمات كارشناسي آب
  
 سـتون  درشـود   مـي  ينتعي )زراعي بهاي آب تثبيت قانونمانند ( ضوابطبراساس  تعرفه كه مواردي در فوق جدول در
 يـا  آبفـا  بـه  آب فـروش ماننـد  ( دارد وجـود  معيني و مشخص تعرفه كه مواردي در .است شده درج ضابطه عبارت مربوطه
در مواردي كه موضوع تعرفـه مصـداق نداشـته     .است شده استفاده تعرفه عبارت از فوق جدول در )كارشناسي يها هزينه
هـاي ايـن    در مواردي كه خانه .ه مربوطه در جدول فوق هاشور زده شده استخان) تعرفه پساب براي مصارف شرب(باشد 
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اي از آن محل درآمد ندارند، بلكه به اين معني است كـه   هاي آب منطقه جدول خالي است به اين معني نيست كه شركت
ساس معيارهـاي خـود   اي برا هاي آب منطقه ها وجود ندارد و هر يك از شركت تعرفه و يا ضابطه يكسان براي كليه شركت

دليل فقدان تعرفه و يا ضـابطه   در مواردي نيز امكان دارد به. نمايند اقدام به تعيين تعرفه و اخذ آن از مصرف كنندگان مي
  .نمايند اي اخذ نمي دهند و تعرفه ها پيگيري الزم را انجام نمي الزم، ناچيز بودن درآمد از محل اين مصارف شركت

  



 

  6فصل 6

  راهكارها و پيشنهادات





  125  پيشنهادات و راهكارها - ششم فصل

 

 راهكارها و پيشنهادات -فصل ششم

  اي نامه راهكارها وپيشنهادات قانوني و آيين -6-1

 دو قالب در اصالحي پيشنهادات و راهكارها كليه، فصل اين در منعكس پيشنهادات ازتر  برداري مناسب بهره منظور به
ـ  يرايـ اج و نظـارتي  اصـالحي  پيشـنهادات  واي  نامه آيين و قانوني اصالحي پيشنهادات عنوان تحت بخش زير  كليـه راي ب

  .است شده ارائهها  تعرفه

  شرب بهاي آب تعرفه -1- 6-1
 ديـده  قسـمت  ايـن  در كمبـودي  آبفـا  بـه  آب فـروش  يها تعرفه با رابطه در موجود يها نامه آيين و قوانين به توجه با

 مشـكالت  رفع .باشد مي آنراي اج عدم يا و انينقو شدن اجرا ناقصدليل  عمدتا به بخش اين در موجود نواقص وشود  مين
   .ندارد جديد قوانين تصويب يا و قانون اصالحات به نياز قبلي، بخش در اشاره مورد

در خصوص تعرفه آب مورد استفاده مشتركين ماده پنج قانون توزيع عادالنه آب در مصارف شرب و بهداشت نيز يكي 
 النظـاره  حقي آب و فاضالب به عنوان ها شركتشرب  النظاره حقاستفاده از تعرفه از راهاي سريع ابالغ تعرفه اين مصارف 

برداري از اين چاهها در مناطق توريستي و خدمات بين  در صورت بهره. باشد قانون توزيع عادالنه آب مي 5مشتركين ماده 
اي و تصـويب   شـركت آب منطقـه   نظر كميته تخصصـي تعرفـه   براساسراهي، مراكز اقامتي دائم و يا موقت تعرفه مذكور 

قانون مدني به منظور حفظ  10الزم به ذكر است عقد قرارداد با مشترك در قالب ماده . باشد هيات مديره قابل بازبيني مي
  .باشد اي ضروري مي حقوق شركت آب منطقه

  كشاورزي بهاي آب تعرفه -2- 6-1
نامـه   آيـين  و قـانون  ايـن  در موجـود  ابهامات رفع رمنظو به زير تغييرات ايجاد و زراعي بهاي آب تثبيت قانون بازبيني

  :است ضروري آن يراياج
محاسبه تعرفـه  . قانون توزيع عادالنه آب برطرف شود 33مغايرت قانون تثبيت آب بهاي زراعي با بند الف ماده  –

النـه آب  قانون توزيع عاد 33آب بهاي كشاورزي به استناد قانون تثبيت آب بهاي زراعي با وجود بند الف ماده 
اي تعيين و اخذ شود براساس نظـر   هاي جاري و توجه به شرايط منطقه ها بايد براساس هزينه كه طي آن تعرفه

  .برخي از كارشناسان با هم مغايراند
نامـه موجـود بـر     آيـين . نامه اجرايي براي اين قانون در متن اصالحي مورد توجه قرار گيـرد  ضرورت تهيه آيين –

نامـه اجرايـي    اي به تهيه آيـين  ط وزير نيرو ابالغ شده است، اما در متن قانون اشارهحسب ضرورت تهيه و توس
نامه اجرايي قانون تثبيت آب بهاي زراعي الزم است وزارت نيرو موظـف بـه    در راستاي اصالح آيين. نشده است
  .نامه اجرايي آن شود تهيه آيين

هاي كشاورزي نيز مشمول اين  هيه شود تا زير بخشنحوي ت ب بهاي زراعي بهآمتن بازنگري شده قانون تثبيت  –
هاي  در اين خصوص بايد ضمن اصالح عنوان قانون در قالب يك تبصره به شموليت زيربخش. قانون قرار گيرند
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نامـه   طور صريح در متن آيـين  هاي زيربخش كشاورزي به كه فعاليت با توجه به اين. كشاورزي در آن اشاره شود
رزي ذكر نشده است، بنـابراين الزم اسـت بـه منظـور سـاماندهي مصـارف آب در ايـن        مصرف بهينه آب كشاو

هـاي مـرتبط بـا بخـش      نامه اضافه شود كه شامل فعاليـت  ها يا تعريفي از بخش كشاورزي در متن آيين فعاليت
هـاي   كشاورزي از جمله دامپروري، جنگل و فضاي سبز نيز باشد و يا در قالب يك تبصره شموليت زيـر بخـش  

قبل از اعمال اين تغيير الزم است الگوي مصرف بهينه براي مصـارف  . نامه نيز ذكر شود كشاورزي در اين آيين
توسط وزارت كشاورزي تعيين و در قالـب مسـتندات   ... زير بخش كشاورزي مثل مصارف دامپروري، شيالت و 

 .نامه ارائه شود پيوست آين آيين

و با توجه به مصارف مختلف آب و شرايط خاص اين كـاال الزم اسـت،    ها با تصويب اليحه هدفمند كردن يارانه –
هاي استفاده از آب در متن اليحه مورد توجـه جـدي قـرار     نامه اجرايي به منظور توجه به همه جنبه تهيه آيين

درنهايت در صورت اتخاذ سياست اخذ هزينه تمام شده آب در مصارف كشاورزي، بازنگري قانون تثبيت . گيرد
  .باشد هاي زراعي از ضروريات ميآب ب

نامه موجود و تصويب آن در هيات دولت به منظور رفع مواردي ابهامـات اجرايـي آن و كمـك بـه      بازبيني آيين –
اتخاذ يك روش متحد و منسجم از ديگر مـوارد الزم جهـت اصـالح نظـام فعلـي تعيـين و دريافـت آب بهـاي         

كـارگيري   نامه اجرايي با عقد قرارداد تيپ و به موجود در آيين اگرچه بسياري از موارد مبهم. باشد كشاورزي مي
هاي قوي وجـود نـدارد    اي تشكل هاي آب منطقه جايي كه در برخي از شركت آن، برطرف خواهد شد، اما از آن

برداران اقدام به عقد قرارداد نمايند كه منجر به اتالف وقـت و در   اي بايد با تك تك بهره هاي آب منطقه شركت
مندتر شدن قرارداد تيپ مورد اسـتفاده و   با اين وجود و با هدف قانون. خواهد بود  ر دارنده هزينه براي شركتب

نامه اجراي نسبت به تصـويب آن   استناد آن به مصوبه مجلس يا هيات دولت مناسب است، ضمن بازنگري آيين
  .در هيات دولت اقدام الزم از طرف شركت مديريت منابع آب انجام شود

نامـه اجرايـي    تر بر مصارف مازاد بر الگوي مصرف اقداماتي در خصـوص بـازبيني آيـين    در راستاي كنترل بيش –
الزم بـه  . آن انجـام شـده اسـت    6قانون تثبيت آب بهاي زراعي و درج متني در قالب بك تبصره در ذيل ماده 

تثبيت آب بهاي زراعي نيـز خـود   گذار در متن قانون  اي بدون اشاره قانون توضيح است كه وجود چنين تبصره
 1385در راستاي قانون نمودن اخذ جريمه از مصـارف مـازاد بـر الگـوي مصـرف در سـال       . محل اشكال است

اي دو فوريتي به منظور درج دو تبصره بر قانون تثبيت آب بهاي زراعي از طرف شركت مديريت  پيشنهاد اليحه
بـه اسـتناد تبصـره دوم    . ه هيات وزيران ارسال شـده اسـت  منابع آب تهيه و توسط وزارت نيرو جهت بررسي ب

بـرداري و جـايگزيني    هاي مـديريت، نگهـداري، بهـره    پيشنهادي مصارف مازاد بر الگوي مصرف براساس هزينه
 .متن تبصره پيشنهادي در پيوست راهنما ارائه شده است. تعيين و اخذ خواهد شد

عي براي محصوالتي كه فاقد ارزش توليدي قابل برآورد ساليانه جايي كه اعمال قانون تثبيت آب بهاي زرا از آن –
 ها آنو يا ارزش توليدي ) باغات(هاي ابتداي توليد ارزش توليدي ندارند  و يا در سال) مثل فضاي سبز(هستند 
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و همچنين تعرفه منابع آب تنظيم نشده كه به دريا نمي ) ها جنگل(آيد  دست مي در طي يك دوره بلندمدت به
اي از مجلس شوراي اسالمي نحـوه اعمـال ايـن قـانون در      ند با ابهام مواجه است الزم است، طي استفساريهريز

الذكر وجود ندارد الزم  كه امكان استفاده از قوانين موجود در موارد فوق درصورتي. موارد فوق كسب تكليف شود
ارائه پيشنهاد . وق اقدام الزم صورت گيرداي نسبت به اخذ مصوبه قانوني در خصوص موارد ف است با ارائه اليحه

وزارت نيرو به همراه داليل توجيهي الزم به منظور اخذ نظر مثبت مجلس شوراي اسالمي در موارد فوق مـوثر  
 . خواهد بود

  النظاره كشاورزي تعرفه حق - 3- 6-1
النظاره  رمازدگي دريافت حقاگرچه به استناد ماده سه قانون تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و س

براساس سـوابق  . به منظور ابطال اين ماده واحده انجام شده است) دو مورد(مصارف كشاورزي ممنوع شده است، ولي اقداماتي 
. برداري ارسال شـده اسـت   تهيه و به منظور رسيدگي به معاونت حفاظت و بهره) اليحه(موجود گزارش توجيهي يك پيشنهاد 

 8/3/87نهاد فوق را جهت بررسي و طر ح در مجلس شوراي اسالمي به حوزه سـتادي وزارت نيـرو در تـاريخ    اين معاونت پيش
  .منظور تسريع در بررسي و تعيين تكليف بايد در دستور كار قرار گيرد پيگيري موضوع به. ارسال كرده است

تثبيت آب بهـاي زراعـي بـه منظـور بـي اثـر       نامه اجرايي قانون  به جز مورد فوق اقداماتي نيز در راستاي بازبيني آيين
نامه اجرايي قـانون   براساس سوابق موجود تبصره دو ماده دو متن بازنگري شده آيين. شده است منمودن اين معافيت انجا

يك درصد منعكس در قـانون تثبيـت آب بهـاي    (النظاره  اي براي دريافت حق تثبيت آب بهاي زراعي ضمن تعيين ضابطه
  .النظاره كشاورزي منتفي خواهد شد ت تصويب متن پيشنهادي خودبخود معافيت اخذ تعرفه حقدر صور) زراعي

  خدمات و صنعتالنظاره  حق تعرفه -4- 6-1
 1371 سـال  مصوبه» و« بند در مندرج خدماتي و صنعتي مصارفالنظاره  حق تعديل و اصالحمنظور  به 1383 درسال

 موجـود اي  تعرفه كمبودهاي و نواقص كليه تا است شده سعي شده هارائ پيشنهاد در .شد تهيه پيشنهادي اقتصاد،راي شو
  :باشد مي ذيلشرح  به پيشنهاد اين كلي مباني و چارچوب .شود رفعاالمكان  حتي اقتصادراي شو مصوبه در

هاي سطحي مهار نشده، رقمي ارائه نشده  النظاره مصارف از آب كه در پيشنهاد قبلي در خصوص حق جايي از آن –
  .الذكر نيز تعميم داده شده است هاي پيشنهادي به مصارف فوق تيتر پيشنهاد جديد كليه تعرفهاست در 

 .ها و نهادهاي نظامي و انتظامي پيشنهاد نرخ ارائه شده است براي مصارف شرب شهري و روستايي، اشخاص و ارگان –

هاي اين نوع مصـارف   ويژگيسازي و مصارف تفريحي و گردشگري با توجه به  براي صنايع آب مظروف و نوشابه –
چه از لحاظ كيفيت فيزيكي و شيميايي آب و چه از لحـاظ ميـزان ارزش آب در ايـن نـوع مصـارف پيشـنهاد       

 .اي ارائه شده است جداگانه
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هاي مختلفـي بـوده و ارزش    در بخش مصارف صنعتي با توجه به آنكه در اين بخش، مصارف آب داراي ويژگي –
نمايد، بخش صنعت به  هاي مختلف يك صنعت ايجاد مي مختلف و حتي در بخش افزوده متفاوتي را در صنايع

تقسيم شده و بر مبناي ارزش افزوده ايجاد شـده در هـر گـروه بـه      ISICبندي  سه گروه عمده براساس تقسيم
 .تعرفه تعيين شده است ها آنصورت مجزا براي  ازاي آب مصرفي به

 .اي مجزا پيشنهاد شده است براي مصارف تجاري و فضاي سبز نيز تعرفه –

گونـه واحـدها نيـز     كه در برخي از صنايع ممكن است آب به مصارف مختلفي برسد، لـذا بـراي ايـن    جايي از آن –
 .برداري تعرفه پيشنهاد شده است براساس نوع و مصرف آب در هر واحد بهره

وع پيشنهاد، مورد بررسي در شوراي اقتصـاد  داليل مختلفي تاكنون موض كه از زمان ارسال پيشنهاد فوق به با توجه به اين
هاي پيشنهادي از زمان ارسال تاكنون چندين بار به روز و مجددا جهـت پيگيـري    كه تعرفه قرار نگرفته است و با توجه به اين

بنـدي و ارقـام ارسـال شـده در      آخرين طبقـه ) متن صفحه بعد(ارسال شده است، لذا در متن تهيه شده براي شوراي اقتصاد 
  .ارائه شده است 1386سال 

  :موارد ذيل در پيشنهاد ارائه شده به شوراي اقتصاد، منظورشده است
 مصوبه شوراي اقتصاد به منابع آب سطحي مهار نشده» و«النظاره مندرج در بند  هاي حق تسري تعرفه –

مله آب شـرب و  منظور جامعيت و تسري آن به كليه مصارف، ازج مصوبه شوراي اقتصاد به» و«اصالح متن بند  –
 ...هاي گرم و معدني، خدمات و  بندي، آب بسته

قانون توزيع عادالنه آب مبني بر اخذ جرايم در صورت ) 34(اي در ذيل ماده  لزوم ارائه پيشنهاد در قالب تبصره –
 اضافه برداشت و يا استنكاف از پرداخت تعرفه در مهلت تعيين شده

ها  منظور جلوگيري از تكرر ارجاع پيشنهاد افزايش تعرفه هاي آتي به ها در سال بيني نحوه روند رشد تعرفه پيش –
 .به شوراي اقتصاد
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  اقتصاد شوراي به شده ارائه پيشنهاد
 نيـرو  وزارت ........ مـورخ  .......... شـماره  درخواسـت  ................ مـورخ  جلسه در اقتصادي امور وريزي  برنامه عالي شوراي
 و زيرزمينـي  يهـا  آب از اعـم  1آبـي  منابع كليه به اقتصاد شوراي 5/5/71 مورخ 709/34 رهشما مصوبه تعميم درخصوص

 شـوراي  مجلـس  16/11/61 مصـوب ( آب عادالنـه  توزيع قانون )33( ماده »ب« بند موضوع نشده تنظيم سطحي يها آب
  .نمود تصويب اجرا جهت ذيل شرح به و بررسي راالذكر  فوق مصوبه »و« بند اصالح ).اسالمي

  النظاره حق  نوع مصارف  رديف
  )هرمترمكعبريال به ازاي (

  مبلغ ثابت ساليانه
  )هرچاه يريال به ازا(

1  
 )صنايع(

  332000  17  كاغذ؛مقوا وچاپ عيصنا -اتيدخان ؛ييغذا عيصنا): 1(گروه
؛پوشاك وينساج-يچوب ومحصوالت چوبعيصنا-ييايميش عيصنا): 2(گروه
 ها روگاهين - چرم

31  606000  

آالتنيماش-يفلزات اساسداتيتول-يرفلزيغ يكان عيصنا ):3(گروه
  1320000  68  ومعادن متفرقه عيصنا - زاتيوتجه

مصارف شرب وبهداشت شهري وروستايي؛اشخاص؛ارگانها ونهادهاي نظامي و  2
  -  27  انتظامي

3  
  1320000  68  مصارف تجاري

  332000  17  فضاي سبز وساير مصارف
  

 آب صـنايع  بـراي هـا   چشـمه  و سـطحي ، زيرزمينـي  يها آب منابع ازبرداري  بهره حق واگذاري ازاي در – تبصره يك
 فـي  توافـق  و قـرارداد  براسـاس  فروش ناخالص ارزش درصد سه حداكثر، گردشگري و تفريحي وسازي  ، نوشابهبندي بسته
  .شود دريافت، مابين

  .قرارگيرد عمل مبناي 2/1 ضريب اعمال با فوق ارقام، ممنوعه يها دشت در -تبصره دو
  .شود محاسبهبرداري،  بهره واحد هر در آب مصرف ميزان و نوع براساس منظوره چند مصارف -تبصره سه

  هاي جبراني هزينه -5- 6-1
 مكمل موارد از بعضي در و متناقض موارد از دربعضي كه قانون دونون اك هم اينكه دليل به جبراني يها هزينه درمورد

 قانون دو مثبت موارد همه تا است شده سعي، شده تهيه مشتركنامه  آيين در كه آن عليرغم دارد، ودوجباشند  مي يكديگر
، باشـد  داشـته  وجود است ممكن قانون دو با تناقضاتي باالجبارنامه  آيين مواد از بعضي در ولي شود ديده جا يكصورت  به
  :شود توجه ذيل نكات بهشود  مي پيشنهاد قانون دو ادغام در .باشد مي يكديگر در قانون دو ادغام قدم اولين لذا

                                                      
قانون تامين منابع بـراي جبـران خسـارات ناشـي از خشكسـالي و يـا       ) 3(مفاد ماده مطابق » پرورش دام و طيور«هاي  براي مصارف آب مربوط به فعاليت -1

نيز هم اكنـون  » )گرمابي و سردآبي(پرورش آبزيان «تعرفه مصارف آب . اي پيشنهاد نشده است مجلس شوراي اسالمي؛ تعرفه 14/7/1383سرمازدگي مصوب 
 18/3/78مـورخ    ه -17925ت/12340برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران بـه شـماره    رهنامه اجرايي قانون حفاظت و به آيين) 21(مطابق مفاد ماده 

 .گردد مصوب هيات وزيران؛ محاسبه و دريافت مي
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هـاي آب   درصدي تراز منفي سفره 25قانون مبني بر بهبود ) 17(ماده » ب«رعايت حكم برنامه چهارم در بند  –
  1زيرزميني

) روز مترمكعـب آب در شـبانه   25(دليل عدم پوشش ظرفيت آب مصرفي اكثر صنايع با سـقف تعيـين شـده     به –
ا سقف مزبوركال حذف شود و يا سقف مزبور با بررسي كارشناسي و استفاده از نظرات وزارت شود ي پيشنهاد مي

 .صنايع اصالح و افزايش يابد

 .قانون توزيع عادالنه آب در متن جديد) 3(هاي تبصره ذيل ماده  حذف تعيين تكليف چاه –

اي مانند خريد  ه اقدامات غيرسازهاي ب هاي دريافتي از اقدامات فيزيكي و سازه هاي هزينه كرد تعرفه بسط محل –
 ......ها و  برداري، برقي كردن چاه هاي بهره هاي كشاورزي، كاهش پروانه و انسداد چاه

ها در يك حوضـه و عـدم    دليل ارتباط هيدرولوژيكي بين دشت ها از دشت به حوضه به بسط محل اجراي پروژه –
 .تامكان اجراي يك پروژه از محل مبالغ دريافتي در هر دش

دليـل پيچيـده بـودن مراحـل اخـذ       ها از هيات وزيران به وزارت نيـرو بـه   تاكيد بر محل و مرجع تصويب تعرفه –
 نامه اخذ تعرفه از هيات وزيران تاييديه و مصوبه از هيات وزيران و تاكيد بر تصويب چارچوب و شيوه

  كارشناسي يها هزينه -6- 6-1

  ي زيرزمينيها آبكارشناسي  -1- 6-1-6
شود، عنوان چشمه نيز در مـتن   شود پيشنهاد مي ها نيز انجام مي شناسي براي چشمهخدمات كار كه آندليل  به –

 .عالوه بر چاه و قنات، درج شود) 8(ماده 

هاي آب  هاي كارشناسي قرار داشته و شركت كه برخي از عمليات كارشناسي در حوضه عملكرد گروه جايي ازآن  –
مانند هزينه كارشناسي رسيدگي بـه  (دهند  ضيان انجام مياي عمال اين اقدامات كارشناسي را براي متقا منطقه

، پيشنهاد )هاي حفاري شكايات و دعاوي و هزينه كارشناسي ارائه خدمات به حفاران و يا هزينه توقيف دستگاه
هاي كارشناسي از طريق اصالح مواد قانوني مربوطه در قـانون توزيـع عادالنـه آب انجـام      شود يا اخذ هزينه مي

هـاي كارشناسـي از    از طريق پيشنهاد يك ماده واحده در قالب قانون توزيع عادالنه آب، اخـذ هزينـه  شود و يا 
شود، در قالب  اي انجام مي هاي آب منطقه كليه خدمات كارشناسي آب زيرزميني كه توسط كارشناسان شركت

  .ماده واحده فوق درج شود

                                                      
 تمهيدات و ازني مورد مالي منابع تجهيز با است مكلف دولت منفي، تراز با هاي دشت در زيرزميني آب هاي سفره برداشت و تغذيه بين تعادل ايجاد منظور به -1

 آبياري نوين هاي روش با كه) آب عادالنه توزيع قانون) 19( ماده موضوع( معقول مصرف اساس بر را ها دشت اين در برداري بهره مجوزهاي مديريتي، و اي سازه

  .يابد هبودب% ) 25(د درص جپن و بيست زيرزميني آب هاي هرسف منفي تراز چهارم برنامه پايان تا كه طوري هب نمايد اصالح است، دسترس قابل
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  ......... وها  رودخانه حريم و بسترتعيين حد  به مربوطنامه  آيين )9( مادهكارشناسي  -2- 6-1-6
  :شود مي ارائه ذيل شرح به )9( ماده كارشناسي يها هزينه به مربوط پيشنهادات

آن ) 9(از جملـه مـاده   ......... هـا و   نامه مربوط به بسـتر و حـريم رودخانـه    با توجه به ابطال برخي از مواد آيين  –
نامـه ازطريـق    آيـين ) 9(ين خصوص پادار كردن ماده توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اولين قدم در ا

 :باشد قانون توزيع عادالنه آب به شرح ذيل مي) 2(پيشنهاد اصالح قانوني ماده 

 مـوردي صـورت   بـه  كـه  امـالك  و اسناد ثبت ادارات ياها  ، شهرداريافراد درخواست صورت در است مكلف نيرو وزارت
 يـا  وهـا   مـرداب  يـا هـا   ، مسيلسنتي يا طبيعي انهار، آبيتاسيسات  و مخازن ها، رودخانه حريم و بستر حد تعيين تقاضاي

 بستر حد تعيين به نسبت .نمايند ، مياست واقع ملكي مجاورت در كه را عمومي يها زهكش وها  كانال و طبيعي يها بركه
 تعيـين  نيـرو  وزارت طـرف  از آن تعرفـه  كه كارشناسي هزينه اخذ از پس؛ شده ياد موارد از هريك كيفي و كمي حريم و

  .نمايد اقدام، شد خواهد
 توسـط  و احـراز  نظـر  مورد امالك به نسبت اصخاش قانوني تصرفات كه است آن به مشروط فوق يها درخواست انجام
   .باشد شدهتاييد  ذيصالح مراجع

هـاي آب   كتهاي كارشناسي قرار داشته و شر كه برخي از عمليات كارشناسي در حوزه عملكرد گروه جايي ازآن –
هـاي   ماننـد هزينـه كارشناسـي آب   (دهنـد   اي عمال اين اقدامات كارشناسي را براي متقاضيان انجام مي منطقه

شود كـه يـا اخـذ     ، پيشنهاد مي)سطحي، هزينه كارشناسي معادن شن و ماسه و هزينه كارشناسي اجاره بستر
ن توزيع عادالنه آب انجام شود و يـا ازطريـق   هاي كارشناسي از طريق اصالح مواد قانوني مربوطه در قانو هزينه

هـاي كارشناسـي ازكليـه خـدمات      پيشنهاد يك ماده واحده در قالـب قـانون توزيـع عادالنـه آب، اخـذ هزينـه      
شـود، در قالـب مـاده واحـده      اي انجام مي هاي آب منطقه كارشناسي آب سطحي كه توسط كارشناسان شركت

  .فوق درج شود

  اشتراك حق -7- 6-1
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ) 63(مينه و كاركرد نسبتا مشابه بين موضوع ماده علت وجود ز به –

قانون برنامه چهارم، بهتر است جلب مشاركت متقاضيان در قالـب يـك مـاده قـانوني واحـد       17ماده ) ط(بند 
موضـوع  (زهكشـي   هاي آبياي و عبارت ديگر هم ميزان مشاركت متقاضيان در احداث شبكه به. ساماندهي شود

برداشـت جديـد آب    اشتراك براي در اختيار گرفتن حـق  قانون برنامه چهارم و هم ميزان حق 17ماده ) ط(بند 
جا كه درحال حاضر چگونگي  از آن. از طريق سازوكار كميته تخصصي تعرفه آب تعيين شود) 63موضوع ماده (

و  17مـاده  ) ط(ري و زهكشـي براسـاس بنـد    هاي آبيـا  و ميزان مشاركت متقاضيان مشاركت در احداث شبكه
قـانون تنظـيم   ) 63(گيرد و مكانيزم گردش كار آن كامال بـا گـردش كـار مـاده      نامه اجرايي آن شكل مي آيين

اي بـراي جـايگزيني دو مسـتند قـانوني      منطبق نيست، الجرم تهيه يك متن مشـترك در قالـب ارائـه اليحـه    
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نامـه   توان از طريق تهيه و پيشنهاد آيـين   كر است در حال حاضر نميقابل ذ. رسد الذكر ضروري به نظر مي فوق
الـذكر موجبـات زمينـه اجرايـي يكسـاني بـراي مرحلـه تـدوين و          اجرايي مشترك براي دو مستند قانوني فوق

پيشنهاد هر دو مستند مورد اشاره تهيه كرد، بلكه گام نخست، ارائه يك اليحه واحد مشتمل بر وجوه تشـابه و  
  .دو مستند مورد نظر است افتراق

قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي  ) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 3(اشتراك در ماده  ضوابط تعيين تعرفه حق –
  .دولت و داراي شفافيت الزم نيست

شـود، الزم اسـت در زمينـه     هاي اجرايـي ضـوابط اجـراي شـفاف قـوانين ترسـيم مـي        نامه جا كه در آيين از آن
و ضوابط تعيين شده ) 63(نامه اجرايي ماده  نامه اجرايي چنين نقشي را ايفا كند ولي آيين نيز آييناشتراك  حق

بـراي تعيـين تعرفـه    ) اي و ارزش اضافي ناشـي از تـامين آب   گذاري طرح، شرايط منطقه ميزان سرمايه(در آن 
  .ندتر ترسيم شو اشتراك انواع مصارف چنين وضعيتي ندارند و بايد با شفافيت بيش

هر چند نام مصـارف  . گيري آب كشاورزي تنظيم شده است با جهت) 63(نامه اجرايي ماده  در حال حاضر آيين –
صورت جـامع همـه مصـارف را در بـر      نامه به هاي آن آمده است، اما متن آيين ديگر نيز در برخي مواد و تبصره

در . از كشاورزي مشـخص نشـده اسـت   هاي غير  از جمله اهرم تشويقي جهت مصارف آب در فعاليت. گيرد نمي
  .اشتراك بايد مدنظر قرار گيرد  ضرورتا جامعيت حق) 63(نامه اجرايي ماده  بازنگري آيين

اشتراك انـواع مصـارف توجـه     ها و اشتراكات تعرفه حق نامه اجرايي به صورت روشن به تفاوت جا كه آيين از آن –
شناسي وظيفه  روش. شتراك هر نوع مصرف بديهي استا شناسي مجزا براي تعيين حق نكرده الجرم تهيه روش

شناسي بـه نـوعي تعيـين وزن ضـوابط      كه در حال حاضر روش عهده دارد درصورتي انجام كار را به  تعيين روش
محاسـبات در    نامـه و شـيوه   بنـابراين ضـوابط تعيـين تعرفـه در آيـين     . عهده گرفتـه اسـت   محاسبه تعرفه را به

  .ها ارائه شود نامه شيوه
يكـي از وجـوه جامعيـت    . در زمينه منابع غيرمتعارف و جديد آب مسـكوت اسـت  ) 63(نامه اجرايي ماده  آيين –

آب دريـا، پسـاب و زهـاب، آب شـور و لـب شـور، كشـت        (نامه مذكور توجه به منابع جديد و غيرمتعارف  آيين
آبزيان در حالـت بازچرخـاني   بندي با استفاده از منابع آب سطحي، پرورش  بسته ، آب)هيدروپانيك(اي  حوضچه 

  .است) آب

  يرايپيشنهادات نظارتي و اج راهكارها و -6-2

 يـك  ازبـرداري   بهـره  بـدون  آب منابع برگذاري  نرخ جامع نظام اهداف بهيابي  دست منظور به تالش و نظارتهرگونه 
 در تعرفـه  تخصصـي  ياهـ  كميتـه  آن در كـه  فعلـي  سـاختار  .بـود  خواهـد  همـراه  ايراداتي با، نظام اين با مناسب ساختار
 مـديريت  شركت در مستقر آب تعرفه تخصصي يها كميته و صف در مستقر واحدهاي عنوان بهاي  منطقه آب يها شركت
 ايـن  نواقص تبيين .باشد مي آن تخصصي گانه پنج يها كميته و سابق تعرفه كميسيون يافته تغيير شكل واقع در آب منابع
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 ابـالغ  و تصـويب  پيشنهاد، فرآيند در است الزم .دارد يتر بيش زمان به نياز آن فعاليت زاغا از كوتاه دوره به توجه با نظام
 دراي  منطقـه  يهـا  كميتـه  بـه  توجـه  عدم جمله از موجود ساختار نواقص آنراي اج حسن بر نظارت همچنين وها  تعرفه

 كننـده  تهيـه  واحدهاي بين يهماهنگ عدم، آب منابع مديريت شركت در مستقر تعرفه تخصصي يها كميته دستورالعمل
 آب يهـا  شـركت  عملكـرد  كننده بررسي واحد ناهماهنگي همچنين وبها  آب تعرفه كننده پيشنهاد واحد و جاري بودجه
 از يكـي  آب منـابع  مـديريت  شـركت  ساختار متناوب تغيير .گيرد قرار توجه مورد تعرفه تخصصي يها كميته بااي  منطقه

 يهـا  شـركت  مشتركين تعرفه انواع با مرتبط موضوعات به پرداختنراي ب جامع و ملكا ساختار يكگيري  شكل مشكالت
 مـورد  يهـا  تعرفـه  از يـك  هـر  يراياج و نظارتي وضعيت بهبود جهت پيشنهادي راهكارهاي ادامه در .استاي  منطقه آب

  .است شده ارائهراهنما  اين در بررسي
 اطالعـاتي  يهـا  پايگـاه  شامل نظام اين با متناسب ساختار به زنيا آن به منضم خدمات و آب برگذاري  نرخ جامع نظام
 هـر  در مشـتركين  امـور  سامانه تكميل و اصالح، آب يها تعرفه تدوين و تهيه ساختار در موجود فعلي موانع رفع مناسب،

 سـاير  و بآ فروش طريق ازاي  منطقه آب يها شركت مالي اتكايي خود برتاكيد  و توجهاي،  منطقه آب يها شركت از يك
  .دارد آن به منضم خدمات

  شرب بهاي آب تعرفه -6-2-1
  .باشد كارساز موجود موانع رفع در دتوان مي زير شرح به مديريتي هاي شيوه برخيكارگيري  به

  آبفا به آب فروش درآمد تمركز -1-1- 6-2
 پـايين  سـبتا ن آن در آب انتقـال  وتـامين   يها هزينه كه منطقه يك از )آب شده تمام هزينه از(تر  بيش تعرفه دريافت

 مديريت شركت طريق از محروم درمناطق مستقراي  منطقه آب يها شركت به درآمد اين از حاصل وجوه انتقال وباشد  مي
 نسبي هزينه با مناطق در موجود فاضالب و آب يها شركت ديگر، عبارت به .باشد مناسبي راهكار دتوان مي ايران آب منابع

اي  منطقـه  آب شـركت  بـه  حسـاب  صورت پرداختراي ب بايد كه را وجوهي تمام يا شبخاند  موظف پايين انتقال وتامين 
 ضـمن  نيـر  آب منـابع  مـديريت  شـركت  و نماينـد  واريـز  ايران آب منابع مديريت شركت حساب به رانمايند  مي پرداخت
 پايين پرداخت وانت با و خشك مناطق در مستقراي  منطقه آب يها شركت به را آن از بخشي انتقال امكان وجوه مديريت

 از جلـوگيري  شـامل  آن اهـم  از برخي كه دارد نيز ديگري مزاياي شيوه اينكارگيري  به .دارد ها آن ساالنه بودجه قالب در
 ميليـارد  پنجـاه  بـر  بـالغ  )1386( حاضر حال در كهاي  منطقه آب يها شركت به فاضالب و آب يها شركت ديون انباشت
 طـرف  از بهـا  آب دريافـت  منظـور  بـه  تـر  قوي پيگيري امكان آبفا و آب معاونت تشكيل با ديگر عبارت به .باشد مي تومان
 ديگـر  طـرف  از .بيايـد وجـود   بـه  تـر  كم ديون انباشت وها  پرداخت در تاخير وشود  فراهم ايران آب منابع مديريت شركت
 و مـدت  ميـان ، مـدت  كوتـاه  يهـا  نامهبر ارائه به موظفكنند  مي دريافت كمك محل اين از كهاي  منطقه آب يها شركت

 و صـنعتي  حسـابداري  سيسـتم  سـمت  بـه  حركـت  و مالي دفاتر در اطالعات ثبت نظام اصالح خصوص در الزمبلندمدت 
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 قـرارداد  عقد به نسبت وجوه اين محل از ندارد وجود شركتراي ب كار اين امكان كه طيرايش در و ندها شو هزينه مديريت
 قيمت حسابداري نظامراي اج منظور بهاي  منطقه آب يها شركت به كمك جهت در موضوع به آشنا و توانمند مشاوران با

  .كرد اقدام شده تمام

  انباشته ديون كاهش -1-2- 6-2
 توسطاي  منطقه آب يها شركت به آن پرداخت و فاضالب و آب يها شركت مشتركين صورتحساب از درصدي دريافت

 مـديريت  بـر  فاضالب، و آب يها شركت معوق يها بدهي افزايش از جلوگيري ضمن كه است عملي كار راه بانكي سيستم
 .داشـت  خواهـد  مثبـت اي تـاثير   منطقـه  آب يها شركت درآمدهايموقع  به تحقق نتيجه در آب انتقال وتاسيسات تامين 

 خواهـد پذير  امكان نيز رااي  منطقه آب يها شركت به فاضالب و آب يها شركت گذشته يها بدهي مشكل روش اين اتخاذ
 يها شركت توسط مشتركينراي ب ارسالي صورتحساب ازاي  منطقه آب يها شركت سهمكه  درصورتي ديگر عبارت به .كرد
 مـدت  كوتـاه  دوره يـك  ظـرف  معوق ديون تا كرد عملنحوي  توان به ، ميباشد كارشناسي بررسيبراساس  فاضالب و آب

 تهيـه اي  نامـه  شـيوه  بايـد  عامل يها بانك با فقتنامهامو همبادل ضمن پيشنهاد اين كردن عملياتي منظور به .شود پرداخت
راي اجـ  از ناشـي اي  منطقـه  آب يها اي شركت بودجه نظام در الزم تغييرات، شده دريافت وجوه مالي گردش نحوه تاشود 
 اين .شود يمعرف و مشخص دقيقطور  به كار يراياج يها جنبه ساير و نياز مورد احتمالي يها نامهموافقت مبادله روش، اين

 اجـرا  بـه  نيـز اي  منطقـه  آب يها شركت ساير در آن موانع رفع از پس و اجرا تهران استان در دتوان مي نمونهطور  به روش
  .شود گذاشته

  ها تعرفه ابالغ درتسريع  -1-3- 6-2
ـ  و تهيـه  در تاخير مشكل، دتوان مي استاني فاضالب و آب واي  منطقه آب يها شركت بهها  تعرفه تعيين واگذاري  الغاب

 درگيـري   تصـميم  دراي  منطقـه  طرايشـ  دخالت پيشنهاد اين يها ويژگي از يكي .نمايد طرف بر را فعلي روش بهها  تعرفه
 كـه  است استاني فاضالب و آب و آب مشترك كميته توسط فاضالب و آب يها شركت به تحويلي آب يها تعرفه خصوص

 يهـا  شـركت  ديگر عبارت به .است شده نيزتشكيلها  استان از كي هر در نيرو وزارت درآبفا  و آب معاونت تشكيل از پس
 اشـراف  منطقـه  هـر  در صـنعت  و شـرب  آبتـامين   با مرتبطاي  منطقه مشكالت به نسبتاي  منطقه آب و فاضالب و آب

 روش ايـن  اتخاذ صورت در است ذكر به الزم .بود خواهد موثرتر وتر  سريع استاني جانبه دو توافق كسب و دارند يتر بيش
 بـه ها  شركت بودجه در اعمال و نهاييتاييد  بررسي جهت بايد فاضالب و آب يها شركت به تحويلي آب شده توافق تعرفه

  .شود ارسال نيرو وزارت آبفا و اب معاونت
 عـدم  صـورت  در، ولـي  استپذير  امكان نيز استاني فرا آب انتقال وتاسيسات تامين  مورد در توافقي روش گيريكار به
 فـرا  آب انتقـال  وراي تاسيسات تامين ب تعرفه ابالغ و تعيين امكان ،تاسيسات اين از منتفع يها شركت بين توافق حصول
 نسبت نيرو وزارت ستاد به )توافق عدم صورت در( كار ارجاع از پس وباشد  مي فراهم نيرو وزارت ستادي حوزه در استاني
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 حـال  درتاسيسـات   نوع اين تعداد كه جايي آن از .شود اقدام فعلي روش مطابقگونه تاسيسات  اين تعرفه ابالغ و تعيين به
تاسيسـات   آب تعرفـه  ابـالغ  و تعيـين  دارند، قرار آب مبادله طرفاي  منطقه آب يها كه شركت اين وباشد  مين زياد حاضر

  .استپذير  تر امكان بيش سرعت با و تر كم زمان در فرااستاني آبرساني

  اقتصادراي شودر  تصويب -1-4- 6-2
زيرمجموعـه   يهـا  شركت عنوان به دو هراي  منطقه آب يها شركت و فاضالب و آب يها كه شركت دليل اين به اگرچه

 فاضـالب  و آب يهـا  شركت به آب فروش يها راي تعرفهب اقتصادراي شو مصوبه اخذ عدم وآيند  مي حساب به نيرو وزارت
 مشتركين به آب فروش يها راي تعرفهب نيرو وزارت آب هعادالن توزيع قانونلي براساس وآيد  مين حساب به جدي مشكل

ـ  تـالش  كنـون  تا وباشد  مي اقتصادراي شو از مصوبه اخذ به موظف )كشاورزي مصارف جز به( راي شـو  مصـوبه  اخـذ راي ب
 و آب يهـا  شـركت  مشتركين قبوض بهاي آب از درصدي دريافت .است نشده آبفا به آب فروش تعرفه درخصوص اقتصاد
 نيز مورد اين در شد اشاره بدان قبل قسمت در فاضالب و آب يها شركت ديون انباشت مشكل حل منظور به كه فاضالب

 .بـود  خواهـد  كارگشا خام آب فروش تعرفه به فاضالب و آب يها راي شركتب اقتصادراي شو مصوبه كردن مرتبط هدف با
براسـاس   خود يها تعرفه بازبيني و دولتهيات  از مصوبه اخذ به نسبت فاضالب و آب يها شركت ساله هر ديگر عبارت به

اي  منطقه آب يها شركت حساب به آب مشتركين بهاي آب از درصديكه  درصورتي وكنند  مي اقدام اقتصادراي شو مجوز
 يها شركت يها تعرفه در شده اعمال افزايش وآورد  وجود نمي اي به مساله نيز اقتصادراي شو مجوز دريافت عدمشود  واريز
  .داشت خواهداي تاثير  منطقه آب يها شركت درآمد در خودكار طور به فاضالب و آب

  بها آبتعديل  -1-5- 6-2
 شـهري  شرب آب يها تعرفه دريافت و تعيين در موجود مالحظات واي  منطقه آب يها شركت بودن دولتي به توجه با

 عنـوان  بـه  مبـالغي  سـاله  هـر  اگرچـه  .شود يمن انجام مطلوبي نحو بهتاسيسات  اين ازبرداري  بهره و نگهداري، روستايي و
 يهـا  شـركت  اعتبـاري  نيازهاي جوابگوي مبالغ اين امايابد  مي اختصاصاي  منطقه آب يها شركت از برخي به زيان كمك
 خـالف  بـر  كـه  جـايي  آن از .كنـد  مـي ن فـراهم  را آبـي  يهـا  سـازه  وتاسيسـات   برتر  قوي مديريت منظور بهاي  منطقه آب

براساس  تعرفه دريافت و خود مشتركين به آب حجمي تحويل امكاناي  منطقه آب يها ، شركتاضالبف و آب يها شركت
 از درآمد افزايشراي ب الزم طرايش، ندارند را مصرف پر مشتركينراي ب تصاعدي برايض اعمال عبارتي به يا مصرف ميزان
 روابـط سـازي   شفاف باشود  مي تالش حاضر لحا در .ندارد وجود پرمصرف مشتركين از تصاعدي يها تعرفه دريافت طريق
 از برخـي  كـردن  اجـرا  و آب فروش قرارداد عقد طريق از فاضالب و آب يها شركت واي  منطقه آب يها شركت بين مالي
 .شود فراهماي  منطقه آب يها شركت درآمد افزايش امكان قرارداد اين طريق از قبلي ابالغي و مصوب يها نامه آيين



 اي هاي آب منطقه به مشتركين و آب بران شركت اشتراك و تعرفه فروش آب راهنماي تعيين حق  136

 

 نگرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مورد روستايي و شهري فاضالب و آب يها شركت از انشعاب حق دريافت روش كنون تا اگرچه
رسـد   برداري مي بهره به آينده در كه آب انتقال وتامين  يها طرح از برخوردار يها شركت از انشعاب حق دريافت اما است

   .گيرد قرار بررسي مورد دتوان مي تكليفي يها تعرفه از ناشي پايين درآمد جبران منظور به حلي راه عنوان به
 انجـام ، انمتقاضـي  بـه اي  سـرمايه  يهـا  دارايـي  اجاره طريق ازاي  منطقه آب يها شركت درآمد افزايش يها راه بررسي

 شناسـايي  ،متقاضـي  تجـاري  واحـدهاي  يـا  و صنعتي يها شهرك در آبرساني يها راي پروژهاج زمينه در نظارتي خدمات
ـ  ، مـي هسـتند  دارا را درآمـد  ايجاد امكان كه جغرافيايي طرايش به توجه بااي  منطقه آب يها شركت يها ظرفيت  در دتوان
 مـوارد  اسـت  بـديهي  .شـود  واقـع  مفيـد  فاضـالب  و آب يهـا  شـركت  به آب فروش يها تعرفه بودن پايين جبران راستاي

 وشـود   درآمـد  بـه  منجـر  دتوان ي ميا منطقه آب شركت هر طرايش حسب بر كه مواردي ساير همچنين و فوق پيشنهادي
 همـراه  اجـرا  قابل و يكسان دستورالعمل تهيه همراه به و دقيق بررسي با بايد نباشد موجود يها سياست و قوانين با مغاير
 و مـدت  كوتـاه  يهـا  نامـه برراي اجـ  وريـزي   برنامـه  با آب انتقال وتاسيسات تامين  مديريت است الزمكه  اين ضمن .شود

 افـزايش  هـدف  بـا تـر   قوي مالي مديريت اعمال و خود مشتركين به شده ارائه خدمات كيفيت افزايش به تنسببلندمدت 
  .دهند انجام الزم اقدامتاسيسات  اين در شده هزينه اعتبارات يرايكا

  ها سازي روش همسان -1-6- 6-2
ارت نيـرو و بـا   طور متمركـز در حـوزه سـتادي وز    هاي آب و فاضالب به هاي فروش آب به شركت در حال حاضر تعرفه

تالش شده اسـت كـه   . شود اي تعرفه فروش آب به آبفا تهيه، تصويب و ابالغ مي هاي منطقه همكاري و هماهنگي با كميته
هاي كالن مصوب در وزارت نيرو و محورهاي مورد توافـق در كميتـه تخصصـي تعرفـه      هاي مذكور براساس سياست تعرفه

هـاي مـذكور متـاثر از افـزايش      در شرايط فعلي كه تعرفه. ه، تصويب و ابالغ شودريزي منابع آب تهي مستقر در دفتر برنامه
هاي آب و فاضالب شهري است و رويه قابل پذيرش و معيني مالك عمل قرار ندارد، تـدوين روش مشـخص    تعرفه شركت

ف از ضـروريات ايـن   هاي غيرمستند و غيرشـفا  بهامات و رويهاهاي وزارت نيرو و رفع  به منظور حركت در راستاي سياست
الزم به ذكر است براساس تجربيات گذشته اجراي يك روش شفاف و مسـتند در تهيـه و تـدوين    . آيد تعرفه به حساب مي

صـورت اجـراي چنـين     هاي آب شرب نياز به تاكيد مديران ارشد بخـش آب و پيگيـري اجـراي آن دارد در غيـراين     تعرفه
 .بود هاي هر چند شفاف با مشكل مواجه خواهد روش

  كشاورزيآب بهاي  - 6-2-2
 در طـرح  هـدف  بـا  زير پيشنهادات كشاورزي بهاي آب دريافت و تعيين نواقص خصوص در شده مطرح مواردبراساس 

  .شود مي پيشنهاد مذكور مشكالت كاهش يا رفع و آنتر  بيش بررسي و مربوط تخصصي يها كميته
نامه قانون  زم به منظور رفع برخي از ابهامات موجود در آيينشرايط ال ها آنبرداران يا نماينده  انعقاد قرارداد با بهره –

در متن قرارداد نحوه دريافـت آب بهـا، ميـزان آب بهـا بـه ازاي هـر       . تثبيت آب بهاي زراعي را فراهم خواهد كرد
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كارگيري يك قرارداد تيپ مشابه قـرارداد مـورد    به. محصول و شرايط و ضوابط تغيير مفاد قرارداد ذكر خواهد شد
 .تواند در اين خصوص راهگشا باشد هاي آب و فاضالب مي اي و شركت هاي آب منطقه استفاده مابين شركت

مثـل  (هايي كه كشت غالب محصوالت ارزش بـاال دارد   خصوص در دشت توجه به كشت غالب در يك دشت به –
ايـج بـه آب بهـاي    و نزديك كردن آب بها براسـاس الگـوي كشـت ر   ) زعفران، برنج، پنبه، چغندرقند و حبوبات

هـاي بـازبيني آب بهـاي محصـوالت      دست آمده ناشي از محاسبات مربوط به كشت غالب يكي ديگر از روش به
 .كشاورزي است

امكان وصـول   ها آنتر با  تشكيل شوراي حل اختالف با هدف رسيدگي به مشكالت كشاورزان و هماهنگي بيش –
تواند متشكل از نماينـده كشـاورزان،    شوراي حل اختالف مياين . نمايد تري از آب بها را فراهم مي درصد بيش

بردار از شبكه آبياري، نماينده وزارت جهـاد كشـاورزي و نماينـده     اي يا شركت بهره نماينده شركت آب منطقه
 . استانداري هر استان باشد و بر حسب نياز جلسات الزم برگزار نمايد

هـا منجـر بـه كـاهش مشـكالت مربـوط بـه         بـه ايـن تشـكل   هاي آبران و واگذاري كار  تشكيل و تقويت تشكل –
 .باشد آوري تعرفه آب، تحويل حجمي آب، جلوگيري از اتالف آب و مصرف كاراتر آن موثر مي جمع

باشد و  براساس اطالعات موجود، نياز آبي در سند ملي آب در برخي مناطق، باالتر از ميزان متوسط منطقه مي –
) 6بنـد  (نامه اجرايي قانون تثبيـت آب بهـاي زراعـي     ر الگو مصرف براساس آيينجايي كه استفاده مازاد ب از آن

اي  شود، اصالح نياز آبي محصوالت مختلف براساس متوسـط منطقـه   در آب بها مي 5/1منجر به اعمال ضريب 
براساس برآوردهـاي موجـود   . اي خواهد شد هاي آب منطقه منجر به افزايش درآمد آب بهاي كشاورزي شركت

. شـود  ميليـارد مترمكعـب آب مـازاد بـر نيـاز براسـاس سـند ملـي آب در كشـور اسـتفاده مـي            5/1حدود در 
كـه   با توجه بـه ايـن  . كه متوسط نياز آبي منطقه را معيار قرار دهيم اين رقم افزايش پيدا خواهد كرد درصورتي

ساس نظر كميته سه نفـره تعيـين   تواند برا نامه قانون تثبيت آب بهاي زراعي، نياز آبي مي آيين 6براساس ماده 
. براي مصارف مازاد بر الگـوي مصـرف وجـود دارد    5/1شود، امكان افزايش درآمد به واسطه استفاده از ضريب 

بازبيني سند ملي آب و تهيه الگوي مصرف براي مصارف عمده آب در كليـه بخـش هـا از ضـروريات مـديريت      
 .هاي ذيربط بايد تهيه گردد خانه ها و وزارت تقاضاي آب است كه با همكاري سازمان

هـاي آب   هـاي متنـوع مـورد اسـتفاده در شـركت      كارگيري پايگاه تعرفه آب نيز ضمن هماهنگ كردن روش به –
) چگونگي تعيين نياز آبي محصـوالت، الگـوي كشـت، ميـزان برداشـت محصـول      (اي، برخي از مواردي  منطقه

اي  هـاي آب منطقـه   راعي كه با اعمال سليقه توسط شركتنامه اجرايي قانون تثبيت آب بهاي ز موجود در آيين
 .همراه است  نيز برطرف خواهد شد

نامه تسـهيل مبـادالت    نامه تحت عنوان شيوه كارگيري يك دستورالعمل يا شيوه نظام موجود تخصيص آب با به –
اشـتراك،   حـق  نامه واگـذاري  هاي موجود در شيوه هاي آبياري و زهكشي ضمن استفاده از ظرفيت آب در شبكه

نامه الگوي مصرف بهينه امكان تخصيص مجدد منابع آب براي مصارف بـا ارزش   نامه تخصيص آب و آيين نظام
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اقتصادي باالتر و همچنين جبران خسارت وارده به كشاورزان در نتيجه واگذاري آب و حقوق مترتب بر آن بـه  
تدوين چنـين دسـتورالعملي در حيطـه    . دمصارف غيركشاورزي به ويژه در شرايط خشكسالي فراهم خواهد ش

كـارگيري   بـه . اي نسبت به تهيه آن اقـدام شـود   اين راهنما قرار ندارد و ضروري است در قالب گزارش جداگانه
گذاري بر منابع آب امكان مديريت مناسب منـابع آب را از طريـق    چنين دستورالعملي با كمك نظام جامع نرخ

 .بر نياز فراهم خواهد كردتسهيل و تقويت مبادله آب مازاد 

  صنعتي بهاي آب -6-2-3

  اقتصادراي شو مجوز اخذ -3-1- 6-2
هيات  در صنعتي بهاي آب تعرفه تصويب پيگيري، است اقتصادراي شو مصوبه فاقد صنعتي بهاي آبكه  اين به توجه با

 بعـدي  مصوبه زمان تا مصوبه نرايد صنعتي بهاي آب ساالنه رشد تكليف تعيين همچنين و )سابق اقتصادراي شو( وزيران
 سـاليانه  افـزايش  مقابـل  در بـزرگ  صـنايع اي  منطقه آب يها شركت نظراتبراساس  .است صنعتي بهاي آب ضروريات از

 دولـت هيات  مصوبه دريافت پيگيري رو اين از .نمايند مي مقاومت اقتصادراي شو مصوبه فاقد صنعتي بهاي آب يها تعرفه
 به كه است شده انجام كنون تا ييها تالش خصوص اين در كه است ذكر به مالز .باشد مي قسمت اين در فوري اقدامات از

راي شـو  از صنعتي بهاي آب مصوبه دريافت موضوع گذشته تجربيات بررسي ضمن است الزم و است نرسيده نهايي نتيجه
  .گيرد قرار كار دستور در اقتصاد

  )آب خام(ب هاي آب و فاضال ابالغيه تعرفه شركت در صنعتيبهاي  آب تعرفه درج -3-2- 6-2
 اقـدام  صنعتي و تجاري مصارف آبراي ب مصوبه دريافت به نسبت فاضالب و آب يها شركت ساله همه حاضر حال در

 فقـدان  مشـكل  رفع منظور به عملي كارهاي راه از يكي .دهند مي افزايش را صنعتي مصارف يها تعرفه معموال وكنند  مي
 يهـا  شـركت  صنعتي مصارف تعرفه به بندي كردن اضافهاي،  منطقههاي آب  براي شركت صنعتي بهاي آب مصوب تعرفه
 انتقـال  وتاسيسات تامين  محل از صنايع به تحويلي آب تعرفه كهنحوي  به .باشد مي وزيرانهيات  مصوبه به فاضالب و آب
 آبفا و آب نتمعاو تشكيل با .شود مصوبه اين در منعكس صنعتي تعرفه شامل نيز اي منطقه آب يها شركت اختيار در آب
   .بود خواهدالوصول  سهل و عملي پيشنهاد اينراي اج نيرو وزارت در

  اي هاي آب و فاضالب و آب منطقه شركت در صنعتي تعرفه برابرسازي -3-3- 6-2
هاي آب و فاضالب شهري مـالك اخـذ    براساس اين پيشنهاد همان تعرفه آب بهاي صنعتي منعكس در ابالغيه شركت

در اين حالت ضرورت دارد تعديالت الزم در خصوص تحويـل  . اي خواهد بود اي آب منطقهه تعرفه براي مشتركين شركت
آب تصفيه شده يا تصفيه نشده به صنايع، هزينه تمام شده آب در نقطه تحويل به صنايع داخل و خارج شهرها و تاكيد بر 
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توانـد در   اين موضـوع مـي  . هد بوداي و مشتركين آب صنعتي ضروري خوا هاي آب منطقه انعقاد قرارداد في مابين شركت
  .اي ابالغ شود هاي آب منطقه قالب بخشنامه توسط وزير نيرو به كليه شركت

  تعرفه كاربري هاي غير مصرفي -3-4- 6-2
مجدد از آب رها شـده   برداري بهرهكاربري غير مصرفي آب در بخش صنعت از جمله نيروگاههاي برق آبي به جهت امكان 

در شرايط فعلي و با وجـود پـايين بـودن    . باشد رد استفاده در كاربرهاي مصرفي متفاوت مياز اين واحدها با تعرفه آب مو
ي آب هـا  شـركت تعرفه آب بهاي مصارف صنعتي لزوم تفكيك تعرفه در اين دو گروه ضـروري نبـوده و يـا اينكـه توسـط      

زينه فرصت آب بـه عنـوان يـك    استفاده از روش ه. ان بخش صنعت صورت ميگيردبردار بهرهتوافق با  براساساي و  منطقه
  .روش پيشنهادي به منظور تهيه و ابالغ تعرفه اين مصارف ميتواند مورد توجه قرار گيرد

  النظاره حق درزمينه پيشنهادات و هكارهارا -6-2-4

   شرب -4-1- 6-2
 مشـكالت  كـاهش  امكـان  فاضالب و آب يها شركت واي  منطقه آب يها شركت به شده ابالغ تيپ قراردادكارگيري  به
 فاضـالب  و آب يها شركت و آب يها شركت مديران جدي اهتمام .كرد خواهد فراهم را شربالنظاره  حق تعرفه با مرتبط

 همچنـين  وزيرزمينـي   آب منـابع  از برداشت نحوه و ميزان به مربوط اطالعات آوردن فراهم ضمن فوق قراردادراي اج در
  .نمايد مي فراهم را زيرزميني آب منابع ازبرداري  هبهر مديريت منظور به الزم زمينه احتمالي نواقص ساير شناسايي

  وخدمات صنعت -4-2- 6-2
 آنكـه  تاضـمن  اسـت  شـده  سـعي بـه شـوراي اقتصـاد     اخير شده ارائه پيشنهاد درشد  الحظهدر بخش قبل م چنانچه

 كـه  پيشـنهادي  نيـز هـا   تعرفـه  تعيـين  جهت در قرارگرفته توجه مورد مشمول مختلف منابع و مصارف مختلف يها جنبه
كـه   جـايي  آن از امـا  .شـود  ارائه نمايد، دگرگوني دچار راها  تعرفه ساختار بتواند )صنعتي آب زمينه در باالخص( دوديتاح

 آب بـاالخص  و) اقتصـاد راي شـو  مصـوبه » و« بنـد  در منـدرج ( غيركشـاورزي  مصارفالنظاره  حق تعيين و محاسبه مقوله
 پيچيـدگي  دچـار  راهـا   تعرفـه  تعيـين  كـه  دارد بستگي مختلف عوامل به و بوده خاصي اهميت وها  راي ويژگيدا صنعتي

  :نمود اشاره ذيل موارد بهتوان  مي عوامل اين ينتر مهم از .گيرد قرار بررسي مورد تر قدقي موضوع اين است الزم ،نمايد مي
  نوع توليد –
 تكنولوژي توليد –

رزش افـزوده ايجادشـده بـه ازاي آب    ميزان اهميت آب در روند توليد و محصول نهايي توليد شده و باال بودن ا –
 مصرفي در اين بخش 

 كمبود منابع آبي و لزوم استقرار صنايع با مصارف آبي اندك –
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 هاي صنعتي بر روي منابع آب و خاك ها و اثرات زيست محيطي فاضالب توليد آالينده –

 ...اشت، فضاي سبز و تركيبي بودن مصارف در بخش صنعت مانند توليد بخار، شستشو، توليد نهايي، شرب و بهد –

 ها هاي اين بخش هاي صنعت و خدمات به نسبت كل هزينه هاي موجود در بخش ناچيز بودن تعرفه –

 روند رو به رشد صنايع و توسعه صنعتي –

 هاي اقتصادي از جمله بخش كشاورزي هاي صنعت و خدمات نسبت به ساير بخش توانايي پرداخت باالتر بخش –

 آبي منابع ميزان به توجه با صنعت بخش يها تعرفه تعيين در مختلف كشورهاي در شده باعثالذكر  فوق عوامل وجود
  :نمودبندي  دسته ذيل كلي گروه سه در را ها آنتوان  مي كه شود توجه فوق عوامل از تركيبي يا يك به دسترس، در

  هاي انجام شده جهت تامين و استحصال آب توجه به هزينه –
 ده نهاييهاي مصرف كنن توجه به ويژگي –

  هاي مصرف كننده نهايي هاي انجام شده جهت تامين و استحصال آب و ويژگي زمان به هزينه توجه هم –
 مـوارد  بـا  شـباهتي  هـيچ  خـدماتي  و صـنعتي النظـاره   حق تعرفه دريافت نحوه و مقدار حاضر حال دركه  با وجود اين

 سـاير  تعرفـه  بـا  آن مقايسـه  و ابالغ زمان به توجه با اقتصادراي شو 1371 سال مصوبه در تعرفه ميزان اما، ندارد ذكرشده
  .است شده توجه آب استحصال وتامين  يها هزينه به تعرفه ابالغ در تاحدودي كهدهد  شان مين زمان درآن مصارف
 آب، مصـرف  ميـزان  استحصـال،  يهـا  هزينـه  زمينـه  در دسـترس  در اطالعـات  محدوديت به توجه با فعلي شرايط در
 توانـايي  صـنعتي،  واحـد  هـر  داخـل  در آب مصـارف  ميزانزايي،  آلودگي ميزان، بري آب ميزان در لوژيكيتكنو يها تفاوت

 تنهـايي  بـه  شـده  ذكـر  يهـا  گروه از يك هر طريق ازها  تعرفه تعيين امكان كهرسد  نظر مي به صنعت هر در ... و پرداخت
 استحصـال  وتـامين   جهت شده انجام يها هزينه به هم انزم همطور  ها به تعرفه تعيين در تا است الزم و نبودهپذير  امكان

 به رسيدنمنظور  به و موجود تجارب به توجه با .نمود توجه صنعت بخش در نهايي كننده مصرف يها ويژگي به هم و آب
  :شود مي توصيه ذيل يها اي فعاليت مرحله اجراي فوق هدف

اي بـر مبنـاي احجـام     هـاي آب منطقـه   دره در شـركت هاي صا افزاري پايگاه اطالعات پروانه اجراي سيستم نرم –
تخصيص يافته، نوع صنعت، نوع فعاليت، نوع منبع آبي، ريز مصارف آبي در واحد براساس موافقت اصولي و يـا  

  برداري صادره از وزارت صنايع هاي بهره پروانه
گزينه وضعيت موجـود و  هاي زيرزميني و سطحي مهار نشده در دو  هاي حفاظت و نظارت از آب تدقيق هزينه  –

 وضعيت مطلوب

هـاي اقتصـادي    تدقيق ميزان برداشت و مصارف از منابع آب زيرزميني و سطحي مهار نشـده براسـاس بخـش    –
 ...)كشاورزي، صنعت؛ خدمات، شرب و (كننده آب  مصرف

 سومهاي متفاوت مر زايي صنايع مختلف با تكنولوژي تهيه استانداردهاي الزم جهت تعيين ميزان آلودگي –

 خصوص در بخش ميزان و نحوه استقرار صنايع تهيه طرح جامع آمايش سرزمين به –

 اي درصورت عدول از سند آمايش در استقرار صنايع اخذ جرايم سنگين تعرفه –
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  برداري صادره هاي بهره تبيين سيستم اخذ جرايم براي مصارف بيش از پروانه –

  جبراني يها هزينه -6-2-5
 دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون به ماده يك الحاق« قانون دو مبناي بر كه جديدياي  نامه نويس شيوه پيش در

 شـده  تهيه» دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون )57( ماده« و» معين موارد در آن مصرف و
  :شود مي اشاره ها آن به ترتيب به كه شده دچارتغييراتي قبلينامه  شيوه به نسبت موارد از بعضي، است

 .شود برداري ارائه مي كليه محاسبات براساس با وبدون هزينه نگهداري و بهره –

هاي جايگزيني نيـز در محاسـبات    برداري، هزينه گذاري، مطالعات و نگهداري و بهره هاي سرمايه عالوه بر هزينه –
  .وارد شده است

تغذيه از محل اجراي طرح و طبـق برنامـه   حجم آب مبناي محاسبات از آب قابل تخصيص، به حجم آب قابل  –
 .طرح تغيير يافته است

گذاري هر مترمكعب، قيمت تمام شده هر مترمكعـب آب بـا و    هاي سرمايه عالوه بر محاسبات مربوط به هزينه –
 .شود برداري، نيز محاسبه مي بدون هزينه نگهداري و بهره

نامـه   شـيوه  براسـاس  دشـت  هر هضحو در آب مترمكعب يكگذاري  سرمايه هزينه محاسبه نحوه )1-6( شماره نمودار
  .دهد شان مين را 1385 سال پيشنهادي

توان به نكات ديگري نيز  نامه پيشنهادي ذكر شده است مي دست آمده عالوه بر موارد فوق كه در شيوه با توجه به تجارب به
هـاي آب   طالعـاتي مـورد اسـتفاده در شـركت    اشاره نمود كه موجب تسهيل در روند محاسبات و همچنين همگوني در مباني ا

  :اي مختلف خواهد شد منطقه
هـا   سـازه  ايـن  شـده  تمـام  قيمت وگذاري  سرمايه هزينه محاسبه واي  سازه يها طرح مبناي برعمدتا  مزبورنامه  شيوه
 موجـب عمـال   كـه  دارد وجـود  زيـادي اي  سازهغير اقدامات پيشنهادينامه  آيين براساس و عمل در اما. است شده طراحي
 زيرزمينـي  آب يها سفره سطح بر غيرمستقيم يا و مستقيمطور  به و شد خواهد برداشت از جلوگيري يا و برداشت كاهش

 بخـش  الـزام ، كشـاورزي  يها چاه انسداد و خريدبرداري،  بهره يها پروانه حجم كاهش مانند اقدامات اين. باشند اثرگذار مي
 اشـاره  ... و مصـرف  درجـويي   صـرفه  زمينه در فرهنگي اقدامات فشار، تحت بياريآ يها سيستم گيريكار به در كشاورزي

 .شود ارائه محاسبات در نيز اقداماتگونه  اين هزينه است الزم كه نمود

گيري و محاسبه حجم آبي كه از طريق انجـام اقـدامات فـوق ذخيـره و يـا عمـال برداشـت         كه اندازه جايي از آن –
منظـور عمليـاتي نمـودن     عضي از موارد غيرممكن است و بـا توجـه بـه اينكـه بـه     شود بسيار مشكل و در ب نمي

شـود توسـط    باشـد، پيشـنهاد مـي    گذاري و يا قيمت تمام شده نيـاز بـه حجـم آب مـي     محاسبه هزينه سرمايه
اي فوق، يك رقم  گذاري هر مترمكعب آب از طريق ابزارهاي غيرسازه ربط هزينه سرمايه واحدهاي تخصصي ذي
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اي ملـزم بـه رعايـت رقـم ارائـه شـده در        هاي آب منطقه براساس تجارب گذشته ارائه و تمامي شركتمتوسط 
  .محاسبات مربوط شوند

 :پذيرد مي انجام قانوني مجوز و منبع سه طريق از جبراني يها هزينه يها طرح مالي منابعتامين 

 و حفاظت يها هزينه عنوان تحتي بخش عالج و جبراني يها برداري طرح بهره و نگهداري يها تامين هزينه •
 اي منطقه آب يها شركت جاري بودجه طريق ازبرداري  بهره

 اي منطقه آب يها شركت عمراني بودجه طريق ازبخشي  عالج و جبراني يها طرح اجرايي يها تامين هزينه •

 )57( همـاد  ماننـد  خـاص  قـوانين  طريـق  ازبخشي  عالج و جبراني يها طرح اجرايي هزينه از بخشيتامين  •
 وصـول  قـانون  بـه  ماده يك الحاق وننقا وبخشي از مقررات مالي دولت  موادي به قانون تنظيم الحاق قانون

 برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

 مربوط يها هزينه شماري دوباره و مضاعف اخذ به نسبت حساسيت اين هميشهكه  جايي آن از و فوق موارد به توجه با
 قـوانين  براسـاس  متقاضـيان  از تعرفـه  اخـذ  محـل  از هـم  و عمومي بودجه محل از همبخشي  عالج و جبراني يها طرح به

 هـر  حـوزه  در شـده  انجام يها هزينه كليه، جبراني يها طرح اجرايي يها هزينه مورد در تا است الزم دارد وجود موضوعه
 )57( مـاده  ماننـد  خـاص  قـوانين  ازطريق يا و شده انجام عمومي بودجه طريق از آن يها تامين هزينه اينكه از اعم دشت

برخي از درآمدهاي  وصول قانون به ماده يك الحاق قانونبخشي از مقررات مالي دولت  قانون الحاق موادي به قانون تنظيم
  .قرارگيرد جبراني يها هزينه محاسبه مبناي ،پذيرد مي انجامدولت و مصرف آن در موارد معين 
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هزينه هاي 
 مطالعاتي

هزينه هاي سرمايه گذاري
تاريخي يا تجديدارزيابي

 در هر دشت

هزينه هاي 
 جايگزيني

هزينه هاي نگهداري 
و بهره برداري طرح ها

حجم آب قابل تغذيه 
به سفره از محل 
 اجراي طرح ها

هزينه هاي مطالعاتي 
 به روز شده

هزينه هاي 
سرمايه گذاري به 

 روز شده

هزينه هاي
جايگزيني به روز 

 شده

هزينه هاي نگهداري
و بهره برداري به روز 

 شده

شاخص هاي تعديل 
سازمان مديريت و 
 برنامه ريزي كشور

جمع كل 
هزينه هاي به روز 

 شده

هزينه سرمايه گذاري
يك مترمكعب بدون 
نگهداري و بهره برداري

  
CRF 

  
استهالك ساالنه 
 سرمايه گذاري

قيمت تمام شده هر
مترمكعب آب با 

نگهداري و بهره برداري 

قيمت تمام شده
بدون نگهداري و 

 بهره برداري

هزينه هاي تجمعي نگهداري و
بهره برداري هر مترمكعب آب 

 در طول عمرمفيد

هزينه سرمايه گذاري يك
مترمكعب با نگهداري و 

 بهره برداري

هزينه هاي نگهداري
و بهره برداري يك 

 مترمكعب آب

 
  جبراني يها طرح در آب شده تمام قيمت وگذاري  سرمايه هزينه محاسبه -1- 6 نمودار

چرا كه اوال در قوانين . باشد تر مي هاي جبراني موضوع كمي پيچيده برداري از طرح هاي نگهداري و بهره اما در مورد هزينه
اي ارقامي تحت عنـوان   هاي آب منطقه يا در بودجه جاري شركتها نشده است و ثان اي به محل تامين اين هزينه خاص اشاره
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هـاي   برداري از طرح هاي آن نگهداري و بهره هاي زيرزميني وجود دارد كه يكي از سرفصل هاي حفاظت و نظارت از آب هزينه
ب قـوانين خـاص   از طريـق تصـوي   كـه  آنگـذار بـا وجـود     رسد كـه قـانون   نظر مي عبارتي به به. باشد بخشي مي جبراني و عالج

هـاي   عهـده متقاضـيان گذاشـته اسـت، ولـي تـامين هزينـه        هاي جبران آب برداشت شده توسط متقاضيان جديد را به هزينه
گذار در اخـذ هزينـه    عهده بودجه عمومي گذاشته است كه اين موضوع با هدف قانون ها را به برداري اين طرح نگهداري و بهره

در اين خصوص الزم است تا با اصالح قوانين خـاص اوال تـامين   . باشد ان در تضاد ميجبران آب برداشت شده توسط متقاضي
ها را به ميزان آب تخصيص يافته به متقاضيان از ايشان و تحت عنوان آب بها اخـذ   برداري از طرح هاي نگهداري و بهره هزينه

بـه ميـزان    كـه  آنا مدنظر قـرار دهـد كـه ضـمن     ه ريزي شركت نحوي اين موضوع را در نظام بودجه شود و ثانيا نظام مالي به
هـاي جبرانـي كـاهش     برداري طرح هاي نگهداري و بهره دريافتي از متقاضيان، دريافت از محل بودجه عمومي در مورد هزينه

  .اي محسوب شود هاي آب منطقه يابد، دريافتي از اين محل جزو درآمدهاي جاري شركت

  كارشناسي يها هزينه -6-2-6

  زيرزمينيهاي  كارشناسي آب -6-1- 6-2
 تـدوين  و آب عادالنـه  توزيـع  قـانون  )8( مـاده  مشـمولين  از كارشناسي يها هزينه دريافت قانوني صراحت به توجه با

 نحـوه  و اطالعـات  تهيـه نامـه   شـيوه  تـدوين  آندنبـال   به و اخير يها سال درها  هزينه نوع اين تعيين و محاسبه چارچوب
 و موجـود  اطالعـاتي  مبـاني  بـه  توجـه  با فوق مجموعه كهرسد  نظر مي به شده تعيين چارچوب قالب درها  هزينه محاسبه
 كلـي  جامعيـت  از فعلـي  شـرايط  در نظـر  مـورد  چارچوب تعيين دراي  منطقه آب يها شركت نمايندگان اجماع همچنين
  :شود مي ارائه ذيلشرح  به پيشنهادهايي هزينه، ارقام استانداردسازي دليل به تنها .باشد برخوردار
هـا و دفـاتر حفاظـت     هاي شاغل در معاونـت  متوسط مبلغ حقوق و مزاياي كارشناسان، كارمندان و تكنسين تعيين –

  اي مختلف توسط ستاد امور آب هاي آب منطقه منظور جلوگيري از پراكندگي ارقام پايه مورد محاسبه در شركت به
شناسي و همچنين ميزان متوسط اجاره تعيين استاندارد نوع و تعداد خودروهاي مورد نياز جهت انجام امور كار –

اي مختلف  هاي آب منطقه منظور جلوگيري از پراكندگي ارقام پايه مورد محاسبه در شركت بها اين خودروها به
 توسط ستاد امور آب

 تعيين دقيق تعداد مورد نياز كارشناس، تكنسين و كارمند امور دفتري در يك گروه كاري –

ها و  ها، چشمه اي براساس تعداد چاه ي كاري مورد نياز در يك شركت آب منطقهها استانداردسازي تعداد گروه  –
 اي قنوات ثبت شده در حوزه مديريتي هر آب منطقه

دليل جلوگيري از شـائبه اخـذ    كه امكان تامين وسيله نقليه براي برخي از متقاضيان وجود دارد و به جايي از آن –
با شرط تـدوين اسـتاندارد   » با و بدون وسيله نقليه«قالب دو گزينه  هزينه مضاعف از متقاضيان، ابالغ تعرفه در

 .شود الزم جهت نوع و كيفيت وسيله نقليه توسط ستاد امور آب پيشنهاد مي
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هاي متفرقه در تعيين ميزان هزينه تعرفه كارشناسي با توجه بـه تكثـر و همچنـين عـدم      محاسبه سهم هزينه –
لذا حذف و يا . باشد نظر نادرست و غيرعادالنه مي اي خدمات كارشناسي بهه ها در هزينه دخالت اكثر اين هزينه

 .شود هاي خدمات كارشناسي پيشنهاد مي ها در محاسبات مربوط به هزينه محاسبه درصد كوچكي از اين هزينه

هاي واحدهاي مربوط به حفاظت و محاسبه جداگانه هزينه اسـتهالك ايـن    كه تفكيك ساختمان با توجه به اين –
ها وجـود دارد لـذا    ها ناممكن و يا بسيار مشكل بوده و امكان زياد شماري و يا كم شماري اين هزينه ساختمان

هاي مربوط به واحدهاي  هاي استهالك ساختمان شود توسط ستاد امورآب سهمي متوسط از هزينه پيشنهاد مي
 .اي اعالم شود اي آب منطقهه اي محاسبه و به شركت هاي آب منطقه حفاظت نسبت به استهالك كل شركت

باشـد،   هاي دسترسي به آن داراي اهميت مي كه مسافت محل مورد بازرسي و كارشناسي و همچنين راه جايي آن از –
 .ها مد نظر قرار گيرد هاي دسترسي نيز در ابالغ تعرفه شود تا پارامترهاي مسافت و كيفيت راه پيشنهاد مي

  ... وها  رودخانه حريم و بسترتعيين حد  به مربوطنامه  آيين )9( مادهكارشناسي  -6-2- 6-2
هـا   كه خدمات ارائه شده به متقاضيان مربوط به كارشناسي حريم و بستر و خدمات كارشناسي چـاه  جايي از آن –

شـود، لـذا    اي عمل مـي  هاي آب منطقه دو مقوله كامال جدا از هم بوده و توسط دو واحد كامال مجزا در شركت
و تعمـيم آن بـه   ) هـاي زيرزمينـي   آب(هـا   سي از طريق واحدهاي حفاظـت شـركت  هاي كارشنا محاسبه هزينه

شـود تـا    با توجه بـه مـوارد فـوق پيشـنهاد مـي     . باشد خدمات كارشناسي تعيين حد بستر و حريم نادرست مي
هاي خدمات كارشناسي تعيين حدبستر و حريم از طريـق واحـدهاي    محاسبات مجزا و متفاوتي در مورد هزينه

عنوان واحد تخصصي مربوط با اسـتفاده از چـارچوب    اي، به هاي آب منطقه ودخانه و سواحل شركتمهندسي ر
ها انجـام پـذيرد و نتيجـه حاصـل مبنـاي تعيـين هزينـه         هاي كارشناسي چاه مورد استفاده در محاسبه هزينه

  .كارشناسي تعيين حد بستر و حريم قرار گيرد
ها، انهـار   ها، كانال ها، مسيل در ارتباط با تعيين حد و بستر در رودخانههاي انجام شده  كه هزينه با توجه به اين  –

شود تا تعيين تعرفه براي بازديد كارشناسي از هر يك از مـوارد فـوق    باشد، پيشنهاد مي بسيار متفاوت مي... و 
  .صورت مجزا تعيين و ابالغ شود به

دليل جلوگيري از شـائبه اخـذ    اضيان وجود دارد و بهكه امكان تامين وسيله نقليه براي برخي از متق جايي آن از –
با شرط تـدوين اسـتاندارد   » با و بدون وسيله نقليه«هزينه مضاعف از متقاضيان، ابالغ تعرفه در قالب دوگزينه 

  .شود الزم جهت نوع و كيفيت وسيله نقليه توسط ستاد امورآب پيشنهاد مي
هـاي دسترسـي بـه آن داراي اهميـت      ناسي و همچنـين راه كه مسافت محل مورد بازرسي و كارش جايي آن از  –

 .ها مدنظر قرار گيرد هاي دسترسي نيز در ابالغ تعرفه شود تا پارامتر مسافت و كيفيت راه باشد، پيشنهاد مي مي
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  اشتراك  حق -6-2-7
كـه انـواع تعرفـه شـامل      طـوري  اشتراك ضروري است به اتخاذ روش واحد در مرحله تصويب و ابالغ تعرفه حق –

  .واحد در اين مرحله پيروي نمايند فرآينداز يك ... اشتراك كشاورزي، شرب، صنعت،  فه حقتعر
اشتراك انواع مصارف در مرحله بررسي و تصويب  طراحي ساختاري براي دسترسي به اطالعات يا محاسبه تعرفه حق –

  .دسترسي نيست در حال حاضر اطالعات پشتيبان به سهولت در مراحل مختلف قابل. و ابالغ ضرورت دارد
صـورت يـك بخشـنامه     اشتراك آب صنعتي در اولين اقدام به بررسي و ابالغ تعرفه حق فرآيندالزم است تغيير  –

گير، پرهزينه و اقـدامي غيركارآمـدي    بررسي و ابالغ تك تك قراردادهاي اشتراك آب صنعتي وقت. اعالم شود
اي تكليف شده است و  هاي آب منطقه زي به شركتاين روال در بخشنامه ابالغ تعرفه اشتراك آب كشاور. است

اشتراك  شود حق اشتراك آب كشاورزي كه براي تاسيسات معين، شرب يا دشت تعيين مي الزم است نظير حق
  .نيز براي يك طرح، شبكه يا دشت تعيين شده نه تك تك واحدهاي صنعتي  آب صنعتي

. اشتراك اسـت  جاد وحدت رويه در زمينه اعمال تعرفه حقتهيه يك قرارداد تيپ واحد براي انواع مصارف موجب اي –
  .اي و متون موجود قراردادهاي اشتراك آب مفيد است هاي آب منطقه آوري تجارب شركت براي اين اقدام جمع

در حـال  . صورت جامع مورد توجه قرار گيرد اي و مشترك در قرارداد به هاي آب منطقه حقوق و تكاليف شركت –
  .سهولت قابل شناسايي استحاضر اين خال به 

قانون برنامه ) 17(ماده ) ط(قانون تنظيم و بند ) 63(برداران از طريق ماده  كه ماهيتا مشاركت بهره با وجود اين –
عمدتا در زمـان مشـاركت اسـت زمينـه اسـتفاده از اعتبـارات بـانكي بـراي          ها آنچهارم مشابه است و تفاوت 

قانون برنامه چهارم مهيا شده است اما چنين زمينه قانوني بـراي  ) 17(ماده ) ط(مشاركت جويان از طريق بند 
 70كه گـروه اول از پشـتيباني دولـت در حـد      ضمن اين. تدارك ديده نشده است) 63(متقاضيان موضوع ماده 

سـازوكار  . شـود  درصد ديگر نيز از طريق سيستم اعتبار تـامين مـي   30درصد از هزينه مشاركت برخوردارند و 
  .رسد مفيد به نظر مي) 63(تر در زمينه متقاضيان موضوع ماده  ه شكل تعديل يافتهمذكور ب

در زمينـه تعيـين   ) 63(نامه اجرايـي مـاده    آيين) 2(ذيل ماده ) 1(اقدامات الزم در جهت اجرايي كردن تبصره  –
علمـي  هـاي   چنين چارچوب و الگويي كـه براسـاس روش  . الگوي مصرف بهينه انواع مصارف از ضروريات است

اي بـا   شـود كميتـه   پيشنهاد مي. برآورد شده باشد در زمينه ميزان آب قابل تحويل به انواع مصارف وجود ندارد
هاي اجرايي مربوطه، شركت مديريت منابع آب، پژوهشي مـرتبط و مدرسـين دانشـگاهي در     مشاركت دستگاه

  .رشته مرتبط، تشكيل و الگوي مصرف بهينه انواع مصارف تعيين كرد
اشـتراك و   حـق ) ريـالي (و مـالي  ) حجمـي (تـرين اقـدام در ايـن زمينـه تعيـين اهـداف كمـي         ين و اساسياول –

  .برداشت جديد آب است حق
  .ساله و قانون بودجه سنواتي امكان نظارت را فراهم خواهد ساخت تعيين اهداف مذكور در مستندات برنامه پنج –
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تراك از طريق سلسله مراتب مديريتي وجود دارد امـا  اش نظارت بر مراحل مختلف پيشنهاد تا اعمال تعرفه حق –
اشتراك متناسب بر  شود سيستم نظارت تخصصي بر حق پيشنهاد مي. وجود ندارد فرآيندسازوكار نظارت بركل 

  .ها آن طراحي و اجرا شودفرآيندهر يك از 
اي و شـركت   منطقـه هاي آب  در داخل شركت) كمي و ريالي(واحد سازماني متولي نظارت بر هريك از اهداف  –

  .مديريت منابع آب و وزارت نيرو مشخص شود

  پيشنهادات ساير -7-1- 6-2
. نامه آن تغييـر كنـد   و آيين) 63(الشركه متقاضيان در متن ماده  اشتراك به سهم الزم است تعبير درآمد از حق –

اي  طقـه هاي آب من اشتراك براي شركت اين تغيير عبارت پيامدها مناسبي در گردش مالي وجوه حاصل از حق
  .خواهد داشت

) 63(در هنگام پيشنهاد تغيير متن مـاده  ) 63(اشتراك در متن ماده  حذف اولويت مصرف وجوه حاصل از حق –
  .هاي شركت آب بدون ذكر اولويت به استفاده وجوه حاصل از اشتراك در سطح طرح

اصالح . وري ارزيابي شود رهجهت و همسو با افزايش بازدهي و به  تواند هم عدم وابستگي مالكيت آب و ملك مي –
 .رسد از اين نظر ضروري به نظر مي) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 4(ماده 

  هاي پيشنهادي نامه هاو شيوه دستورالعمل - 6-3

هـاي قبـل و همچنـين     هايي كه براساس پيشنهادات عنوان شده در بخـش  نامه ها و يا شيوه دستورالعمل بخش اين در
  :شود ها ارائه مي دست آمده به اقتضاي هر يك از تعرفه هاي گذشته به ها در سال رفهتجارب كسب شده از اجراي تع

  شرب بهاي آب - 6-3-1
هاي آب و فاضالب يك تعرفه داخلي اسـت و تصـويب    كه تعرفه فروش آب خام و تصفيه شده به شركت با توجه به اين

نامه  فاضالب كشور دارد امكان ارائه شيوه آن منوط به توافق هر دو شركت مادر تخصصي منابع آب ايران و مهندسي آب و
تصويب تعرفـه فـروش آب خـام و تصـفيه      فرآيندبخشي از . برداري براي اين تعرفه در شرايط فعلي وجود ندارد قابل بهره

نامه براي  باشد و در اين شرايط امكان ارائه شيوه زني مي هاي آب و فاضالب شهري و روستايي براساس چانه شده به شركت
هـاي آب شـرب    نامه از ضروريات تعيين و ابالغ تعرفـه  با اين وجود تهيه شيوه. ن تعرفه با مشكالت متعددي همراه استاي

هاي آب شرب در شرايطي كه هزينه تمام شده معادل تعرفه فروش قرار گيرد  نامه در خصوص تعرفه ارائه شيوه. خواهد بود
  .شده نيز مطرح شود نامه محاسبه هزينه تمام تواند در قالب شيوه مي
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   1آب بهاي كشاورزي -6-3-2
 در رويه وحدت اعمال و هماهنگي منظور  بهنامه اجرايي آن و همچنين  به استناد قانون تثبيت آب بهاي زراعي و آيين

  .شود دستورالعملي به شرح زير پيشنهاد مي كشاورزي بهاي آب يها تعرفه محاسبه

  تعاريف -الف
 .صوالت زراعي استشامل كليه مح: محصوالت كشاورزي –

شامل درصد تركيب كشت محصول براساس الگوي كشت منطقه و يـا سـند ملـي آب در    : درصد تركيب كشت –
 .باشد هاي توام مي هر دشت با لحاظ كشت

هاي  متوسط عملكرد توليد محصوالت كشت شده براساس آخرين آمار نامه: متوسط عملكرد توليد در هر هكتار –
و يا بررسي ميداني در هر دشت با لحاظ محصـوالت تـوام   ) ساله 3متوسط (ستان سازمان جهاد كشاورزي هر ا

 . تعيين خواهد شد

 .هركدام باالتر بود) خرمن(قيمت تضميني محصوالت يا قيمت سر مزرعه : قيمت محصوالت كشاورزي –

سند ملـي آب  موارد ذكر شده از : نياز خالص آبي، ضريب كم آبياري و راندمان آبياري و حجم خاك آب ساالنه –
 .شود كه در سند ملي آب وجود نداشته باشد به شرح زير استفاده مي شود و درصورتي اخذ مي

  .هكتار يك آبياري نياز مورد آب حجمدرصد  90درصد  تا  80معادل : آبياري كم ضريب •
 . ساالنه آب خاكمترمكعب  سيصدبراساس بررسي ميداني براي هر دشت و حداكثر تا : آب خاك •

 .براساس ضرايب مندرج در قانون تثبيت آب بهاي زراعي: محاسباتيضرايب  –

  محاسبات -ب

 محاسـبه  دشـت  آن در شـده  كشـت  محصـوالت  از هكتـار  يـك  بهاي آب مبلغ، دشت هر كشت تركيب براساس ابتدا
 عبمترمك يك بهاي آب. شود مي محاسبه) V( مذكور دشت اراضي از هكتار يك به تحويلي آب حجم سپس .)A(شود  مي

)R( آمد واهددست خ به هكتاردر  حويليت آب حجم بر هكتار يك بهاي آب تقسيم از. 

)R = A/V( 

 ) A( 2نحوه محاسبه آب بهاي يك هكتار –

                                                      
در حال حاضـر اخـذ تعرفـه حـق النظـاره        .در كميته تخصصي تعرفه آب كشاورزي است الزم به ذكر است اجراي اين شيوه نامه، منوط به بررسي و تاييد -1

نامـه بـه منظـور     سط قانون گذار، ايـن شـيوه  در صورت برقراري مجدد اين تعرفه يا اصالح قانون بر اساس شرايط ارائه شده تو. مصارف كشاورزي ممنوع است
  .النظاره برداشت از منابع زيرزميني نياز به بازنگري دارد اعمال محاسبات حق

خواهد براي محصوالت غير مثمر ، فضاي سبز و زير بخش هاي كشاورزي پس از اخذ مجوز قانوني بر اساس شرايط منعكس در قانون قابل بررسي و اعمال  -2
  .بود
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 Iضريب آب بها محصول ×  Iقيمت يك كيلوگرم محصول ×  Iمتوسط توليد در هكتار محصول ×  Iدرصد تركيب كشت محصول 
n

I 1
A

=
=∑  

  )ريال(                               )كيلوگرم(                                                                         
  : شود عمل ذيل ترتيب  به) V( هكتار در مترمكعب به تحويلي آب حجم محاسبهراي ب
 دشـت  هـر  در شده كشت اورزيكش محصوالت از هكتار يك آبي نياز خالص ذيل فرمول از استفاده با ابتدا •

  : شود محاسبه كشت الگوي براساس

 I محصول آبي خالص نياز × I محصول كشت تركيب درصد
n

I 1
W

=
=∑  

  .باشد محاسبه راندمان آبياري با استفاده از اطالعات سند ملي آب و به شرح ذيل مي –
   .آيد دست مي به انتقالتوليد و  راندمانضرب  حاصل زا و آب ملي سند از استفاده باها  راندمان آبياري دشت •

ضرب خالص نياز آبي محصوالت كشت شده در عكس راندمان آبياري دشت ميزان آب قابـل تحويـل     از حاصل –
  . شود به يك هكتار محاسبه مي

رح با توجه به مراتب فوق، فرمول كلي محاسبه حجم آب تحويلي به هرهكتار برحسب مترمكعب در سال به ش –
  : ذيل خواهد بود

درصد تركيب كشت × ) خالص نياز آبي هكتار برمترمكعب در سال× ) 1/راندمان آبياري (× ضريب كم آبياري ) + (خاك آب ساالنه× درصد تركيب كشت محصول(
  V= محصول
 آمـد  خواهـد دسـت   بـه  هكتـار  همان تحويلي آب حجم بر هكتار يك بهاي آب تقسيم از )R( مترمكعب يك بهاي آب

)R A / V=( 

 تا سقف الگوي مصرف زي كشاور بهاي آبفرمول محاسبه  -ج

  ):A(روش محاسبه آب بهاي هر هكتار  –
n

i i i ii 1A S .P .Y .C
=

=∑  
  :رابطه اين در
S= درصد( محصولي بهاب آ ضريب            (P= محصول كيلوگرم كي قيمت )ريال(  
Y= كيلوگرم( هكتار در محصول عملكرد(        C= كشت تركيب در محصول سهم )درصد(  
  ):متوسططور  به( نظر مورد دشت در آبمترمكعب  هر بهاي اب

AR
V

=  

  :رابطه اين در
R= ريال( نظر مورد دشت در آبمترمكعب  هر بها آب متوسط(  
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A= ريال( نظر مورد دشت در هكتار هر بها آب متوسط(  
V= مترمكعب( نظر مورد دشت درتا سقف الگوي مصرف  هكتار هر به تحويلي آب حجم متوسط(  

  ):V(وسط حجم آب تحويلي روش محاسبه مت –
n

i i ii 1
1V (N .C ). .D W.C
E=

= +∑  

  :رابطه اين در
N= مترمكعب(محصول آبي خالص نياز(             E=آبياري راندمان درصد)دشت متوسط(  
D= دشت متوسط(آبياري كم ضريب درصد(       W=االنه س آب خاك)مترمكعب(  
i=  دشتت هر محصوالمبين.  

  خدماتو  صنعتالنظاره  حق -6-3-3
 هرگونـه  وشـود   به شوراي اقتصاد اخذ مـي مصو براساس خدمات و صنعت مصارفالنظاره  حق تعرفهكه اوال  جايي آن از
 به نياز آن در محتوايي تغييير هرگونه شد اعالمقبال  كهطور ثانيا همان .برسد مزبورراي وش تصويب بهبايد  مي آن در تغيير
 مترمكعب هري ازا به صنعت بخش در شده ايجاد افزوده ارزش مبناي بر 1383 سال در موضوع اين و دارد قانوني مصوبه

 شـده  ارائـه  پيشـنهاد كـه   ايـن  به توجه با و شده ذكردليل  به .است نرسيده نتيجه به تاكنون و پيشنهاد شده برداشت آب
 هرگونـه  ارائـه  لـذا  اسـت  شـده  تهيـه  خـود  زمـان  در خبـره  كارشناسـان  اجمـاع  همچنين و اطالعاتي مقدورات براساس

  .باشد شنهاد قبلي توسط شوراي اقتصاد ميپي ساختاري اصالح يا و تصويب به منوط جديد دستورالعمل

  هاي جبراني هزينه -6-3-4
كه در  تصويب و ابالغ شده و با توجه به اين 1387هاي جبراني در پايان سال  نامه تعرفه هزينه رين شيوهكه آخ جايي از آن
نامـه فـوق    عينـا شـيوه   راهنمـا هاي گذشته مرتفع شود، لذا در اين  نامه نامه سعي شده است اغلب نقاط ضعف شيوه اين شيوه

يط عمومي، جداول اطالعـاتي و رونـد پيشـنهاد، تصـويب و ابـالغ      عنوان دستورالعمل استاندارد تحت عناوين ضوابط و شرا به
 :شود ها منعكس مي تعرفه

  عمومي شرايط و ضوابط -6-3-4-1
 قـانون  )17( مـاده » ب« بنـد  اهـداف  جهت در همچنين و فوقنامه  آيين و قوانين براي شده تعيين اهداف راستاي در
   :باشند مي ذيل موارد رعايت به موظفنامه  يوهش اين اجراي در) استاني(اي  منطقه آب يها شركت چهارم، برنامه

بينـي و   هاي ممنوعه و بحراني و همچنين پيش اي بايد ابتدا از وجود آب مازاد در دشت هاي آب منطقه شركت –
هـاي زيرزمينـي شـركت     برداري از آب بخشي كه به تاييد دفتر حفاظت و بهره هاي جبراني و تعادل اجراي طرح

  . ه شده و از نظر فني و اقتصادي توجيه داشته باشند اطمينان حاصل نمايندمديريت منابع آب، رسيد
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الـذكر نظيـر    نامـه قـانون فـوق    آيين) 1(ماده ) چ(هاي اعالم شده در بند  هاي جايگزيني شامل كليه طرح طرح –
 . باشد مي... هاي انتقال آب و  هاي كشاورزي، پروژه هاي تغذيه مصنوعي، تمليك و انسداد چاه طرح

هـاي زيرزمينـي توسـط     هاي جبراني و تعـادل بخشـي آب   خصيص آب در مناطق ممنوعه منوط به ارائه طرحت –
 . اي خواهد بود هاي آب منطقه شركت

قانون برنامه چهارم حـداكثر  ) 17(ماده » ب«اي با توجه به بند  هاي آب منطقه سقف تخصيص آب توسط شركت –
 . باشد هاي جبراني و تعادل بخشي مي رزميني در اثر اجراي طرحاز آب تغذيه شده به سفره آب زي% 75به ميزان 

هـاي   گـذاري طـرح   مبناي اخذ تعرفه از متقاضيان پس از احراز شرايط فوق، هزينه تمام شده مطالعه و سرمايه –
هاي زيرزميني و ميزان آب تغذيـه   برداري از آب جايگزيني و تعادل بخشي ارائه شده به معاونت حفاظت و بهره

 . پس از تاييد معاونت مزبور بوده و براساس آن تعرفه تعيين خواهد شد ها آنشده 

نامه و بـا توجـه    بايد، تعرفه در هر دشت را براساس مكانيزم تعيين شده در شيوه اي مي هاي آب منطقه شركت  –
 .به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه، پيشنهاد نمايند

برداري، مدت و سـاير شـروط الزم    فت تعرفه، صدور پروانه حفر و بهرهميزان و نحوه تخصيص آب، شرايط دريا  –
نامه ارائه و به امضاي طـرفين   بردار طي قراردادي كه به پيوست اين شيوه اي و بهره مابين شركت آب منطقه في

 .خواهد رسيد، مورد تاكيد قرار خواهد گرفت

  اطالعاتي جداول -6-3-4-2
 و محاسـبه  اطالعات، ارائه منظور بهباشند  مي موظف خوزستان برق و آب سازمان واي  منطقه آب سهامي يها شركت
 ابالغ و نهايي تصويب جهت شركت مديرههيات  تصويب از پس و تكميل را ذيل جداول جبراني يها هزينه تعرفه پيشنهاد

  :نمايند ارسال آب منابع مديريت شركت به تعرفه
  اي  ر دشت در هر آب منطقهاطالعات عمومي مربوط به حوضه ه): 1-6(جدول شماره  –
 )1(ه دشت ذكر شده در جدول شمارهضهاي جبراني در حو اطالعات مربوط به طرح ):2-6(جدول شماره –

 ها جبراني در حوضه دشت مذكور طرح 1گذاري و قيمت تمام شده هاي سرمايه محاسبه هزينه): 3- 6(جدول شماره  –

  دشت عمومي اطالعات جدول تكميل نحوه -6-3-4-3
  . شود م دشت ممنوعه و يا ممنوعه بحراني ذكر مينا) 1(در ستون  –
  . شود كد محدوده مطالعاتي مورد نظر ذكر مي) 2(در ستون   –

                                                      
، نيزهاي جبراني  طرحمين آب، محاسبات مربوط به قيمت تمام شده اهاي ت بخشي با ساير طرح عالج هاي جبراني و نظور مقايسه قيمت تمام شده طرحم هب -1

 .شد خواهد انجام
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نوع دشت براساس درجه ممنوعيت، تحت دو عنـوان ممنوعـه و ممنوعـه بحرانـي عالمـت زده      ) 3(در ستون   –
  . شود مي

چنانچه دشت مورد . شود مجاور ارائه مي اي هاي آب منطقه نحوه ارتباط دشت مورد نظر با دشت) 4(در ستون   –
اي مجـاور   اي مجاور هيچ ارتباطي نداشته باشد، ستون مستقل عالمت و چنانچه با آب منطقه نظر با آب منطقه

ولي چنانچه دشت فوق بـا  . شود اي و نام دشت همسايه ذكر مي همسايه باشد در ستون همسايه نام آب منطقه
اي به كل مسـاحت دشـت و نـام آب     درصد حوزه مالكيت اداري آب منطقه اي مجاور مشترك باشد آب منطقه

  . شود اي مجاور در ستون مشترك ذكر مي منطقه
حجم آب ورودي به مخزن آب زيرزميني در شـرايط نرمـال براسـاس ميليـون مترمكعـب ذكـر       ) 5(در ستون   –

  . شود مي
در ) جي طبيعي و برداشت از محل سفرهاعم از خرو(حجم آب خروجي از مخزن آب زيرزميني ) 6(در ستون   –

  . شود شرايط نرمال، براساس ميليون مترمكعب ذكر مي
  . شود ميزان حجم كسري مخزن در سال مورد نظر براساس ميليون مترمكعب ذكر مي) 7(در ستون   –
قيمت متوسط بازار محلي خريد دائمي سهم آب در منطقـه و دشـت مـورد نظـر براسـاس هـر       ) 8(در ستون   –

 . شود مكعب آب قابل برداشت ذكر ميمتر

  ها طرح عمومي اطالعات جدول تكميل نحوه -6-3-4-4
  . شود ارائه مي) 1(هاي مندرج در جدول  نام دشت) 1(در ستون  –
  . شود هاي ذكر شده ارائه مي ه دشتضهاي مربوط به حو عناوين طرح) 2(در ستون  –
  . شود ي مربوطه عالمت زده ميها وضعيت طرح براساس موقعيت فعلي طرح، در ستون) 3(در ستون   –
حجم آب قابل تامين توسط هـر طـرح و همچنـين ميـزان حجـم آب تخصـيص يافتـه و قابـل         ) 4(در ستون   –

بـراي  ) اعالمي توسط وزارت نيـرو (برداشت بر مبناي نظام تخصيص آب در برنامه چهارم براي دشت مورد نظر 
  . شود يكسال و براساس ميليون مترمكعب ارائه مي

هـاي مطالعـات، اجـرا و نگهـداري و      هاي طرح به قيمـت تـاريخي آن و براسـاس هزينـه     هزينه) 5(تون در س  –
ها و براساس ميليون ريـال   هاي جايگزيني به همراه ذكر سال تاريخي پرداخت هزينه برداري طرح و هزينه بهره

  . شود ارائه مي
  . شود سال شروع و خاتمه احداث طرح ذكر مي) 6(در ستون   –
  . شود هاي عمر مفيد طرح ذكر مي سال) 7(تون در س  –
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  1ها گذاري طرح سرمايه هزينه و شده تمام قيمت محاسبات جدول تكميل نحوه -6-3-4-5
  . شود هاي هر دشت ارائه مي عناوين طرح) 1(در ستون   –
هاي ارائه شـده توسـط    با استفاده از شاخص) 2(جدول ) 5(ارقام مندرج در ستون ) 5(الي ) 2(هاي  در ستون  –

سـپس  . شـوند  هاي سال پايه تبديل مي ريزي و با توجه به سال برآورد هزينه به قيمت ازمان مديريت و برنامهس
بـدون  (جمـع كـل   ) 6(هاي جايگزيني در سـتون   گذاري و هزينه هاي مطالعات، سرمايه بار جمع كل هزينه يك

برداري در تعداد سال مالي  اري و بهرههاي نگهد بار نيز هزينه شود و يك ذكر مي) برداري هزينه نگهداري و بهره
جمع ) 7(جمع و در ستون ) برداري بدون هزينه نگهداري و بهره(جمع كل) 6(عمر مفيد طرح ضرب و با ستون

  . شود ارائه مي) برداري با هزينه نگهداري و بهره(كل 
   :باشند مي ذيل شرح به استفاده مورد يها شاخص

  .آب انتقال خطوط رشد ميانگين شاخص از استفاده با آب انتقال ون گذاري تامي سرمايه يها هزينه -الف
 راه، رشد ميانگين شاخص از استفاده با جايگزيني يها هزينه و مصنوعي تغذيه يها گذاري طرح سرمايه يها هزينه -ب

  ).سيويل( آهن راه زيرسازي فرودگاه، باند
  .فروشي خرده بهاي شاخص براساس ساير وبرداري  بهره نگهداري، مطالعات، هزينه -ج

بر حجـم آب طبـق برنامـه    ) برداري هاي نگهداري و بهره بدون هزينه(جمع كل ) 6(عدد ستون ) 8(در ستون   –
بـدون  (گـذاري يـك مترمكعـب آب     تقسـيم شـده و هزينـه سـرمايه    ) 2(جـدول  ) 4(مندرج در سـتون  (طرح 
 . آيد دست مي به) برداري هاي نگهداري و بهره هزينه

بر حجم آب طبق برنامـه طـرح   ) برداري هاي نگهداري و بهره با هزينه(جمع كل ) 7(عدد ستون ) 9(در ستون  –
هـاي   بـا هزينـه  (گـذاري يـك مترمكعـب آب     تقسيم شده و هزينـه سـرمايه  ) 2(جدول ) 4(مندرج در ستون (

 . آيد دست مي به) برداري نگهداري و بهره

بـا نـرخ    CRFبـا اسـتفاده از روش   ) 6(سـتون  ) برداري رهبدون هزينه نگهداري و به(جمع كل ) 10(در ستون  –
 . شود ، به استهالك ساالنه تبديل مي)صفر درصد(

CRF: 
n nA P((i(1 i) ) /((1 i) 1))= + + −  

  :Aاستهالك ساليانه مبلغ
 :Pگذاري سرمايه ارزش

 :i بهره نرخ

 :n عمرمفيد

                                                      
  .دهد طور خالصه نشان مي هنحوه محاسبات فوق را ب) 1( نمودار -1
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تقسيم شده و قيمت تمام شده ) رحطبق برنامه ط(بر رقم حجم آب ) 10(رقم مربوط به ستون ) 11(در ستون  –
 .آيد دست مي به) برداري بدون هزينه نگهداري و بهره(يك مترمكعب آب 

جمـع  ) 5(بـرداري سـتون    هاي نگهداري و بهره با رقم هزينه) 10(مجددا رقم مربوط به ستون ) 12(در ستون  –
هـاي   بـا هزينـه  (كعـب آب  تقسيم شده و قيمت تمام شده يك مترم) طبق برنامه طرح(شده بر رقم حجم آب 

  . آيد دست مي به) برداري نگهداري و بهره
هـاي نگهـداري و    بـدون هزينـه  (جمـع كـل   ) 7(و ) 6(هـاي   ، اعـداد سـتون  »جمع كل دشـت «در سطر  –

مندرج (ها  بر جمع كل حجم آب طبق برنامه طرح) برداري هاي نگهداري و بهره با هزينه(و ) برداري بهره
هـاي   بدون و با هزينه(گذاري يك مترمكعب آب  قسيم شده و هزينه سرمايهت)) 2(جدول ) 4(در ستون 

) 9(و ) 8(هـاي   جمع ارقام سـتون » جمع كل دشت«سطر آيد و در  دست مي به) برداري نگهداري و بهره
 .شود ذكر مي

تقسيم شده، ) طبق برنامه طرح(بر رقم حجم آب ) 10(، جمع رقم مربوط به ستون »جمع كل دشت«در سطر  –
آيـد و در جمـع سـتون     دست مـي  به) برداري بدون هزينه نگهداري و بهره(يمت تمام شده يك مترمكعب آب ق
) 5(بـرداري سـتون    هاي نگهداري و بهـره  با رقم هزينه) 10(و مجددا رقم مربوط به ستون . شود ذكر مي) 11(

هاي  رمكعب آب با هزينهتقسيم شده و قيمت تمام شده يك مت) طبق برنامه طرح(جمع شده بر رقم حجم آب 
 .شود ذكر مي) 12(آيد و در جمع ستون  دست مي برداري به نگهداري و بهره

رقم تعرفه پيشنهادي هيات مديره شركت به ازاي هر مترمكعب آب بـراي دشـت   » تعرفه پيشنهادي«در سطر  –
 .شود مورد نظر و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه، ارائه مي

رقم تعرفه پيشنهادي هيـات مـديره شـركت بـراي     » )3(هاي تبصره ذيل ماده  رفه پيشنهادي چاهتع«در سطر  –
اين پيشنهاد مستند . شود قانون توزيع عادالنه آب، به ازاي هر مترمكعب ارائه مي) 3(هاي تبصره ذيل ماده  چاه

يـك مترمكعـب آب در    نفر كارشناس رسمي دادگستري در مورد قيمت مبادله دائمي 3به بررسي و اظهارنظر 
 .پذيرد بازار محلي، انجام مي

  تعرفه ابالغ و تصويب پيشنهاد، درون -6-3-4-6
شـرح   اي و شركت مديريت منابع آب بـه  هاي آب منطقه هاي جبراني توسط شركت روند پيشنهاد، تصويب و ابالغ تعرفه هزينه

  :باشد ذيل مي
نامـه و   هـاي موضـوع آيـين    و تصويب طـرح  اي پس از تعيين اي تعرفه در شركت آب منطقه هاي منطقه كميته –

هـاي   نامـه  ها و شيوه ها در هر دشت براساس دستورالعمل تعيين ميزان آب تخصيص يافته از طريق اجراي طرح
ربـط   ها براساس جداول ارائه شده از طريق واحـدهاي ذي  گذاري طرح مصوب، نسبت به محاسبه هزينه سرمايه
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ه هـر دشـت را بـه هيـات مـديره      ضكار را به همراه پيشنهاد تعرفه در حودر حوزه شركت اقدام نموده و نتايج 
  .نمايند شركت جهت تصويب تعرفه ارائه مي

هاي مصوب را به شركت مديريت منابع آب،  ها درهيات مديره،تعرفه اي پس از تصويب تعرفه شركت آب منطقه –
  .نمايد ارسال مي

آب از طريـق واحـدها و دفـاتر تخصصـي نسـبت بـه       ربط در شركت مديريت منابع  كميته تخصصي تعرفه ذي –
هاي مربوطه اقـدام نمـوده و    نامه نامه و شيوه هاي پيشنهادي با قوانين، آيين بررسي و تطبيق محاسبات و تعرفه

نويس ابالغيه وارائه  اي، نسبت به تهيه پيش هاي آب منطقه هاي دريافتي از شركت بندي كل تعرفه پس از جمع
  .نمايد اقدام ميآن به هيات مديره 

نويس ابالغيه جهت طي مراحل بعدي اخذ مصوبه رسمي، بـه وزارت نيـرو و    پس از تصويب هيات مديره، پيش –
  .پس از آن به هيات وزيران ارسال خواهد شد

  اي هاي شركت آب منطقه اطالعات عمومي دشت - 1- 6جدول 
1 2 3  4 5 6 7 8 

كدمحدوده نام دشت
 مطالعاتي

 نوع دشت
حجم آب آب منطقه اي مجاور ارتباط با

وردي به 
 مخزن

حجم آب 
خروجي 
ازمخزن

حجم 
كسري
مخزن

قيمت بازارمحلي 
خريد دائمي 

هرمترمكعب آب

 مشترك همسايه  

ممنوعه ممنوعه
 بحراني

نام آب  مستقل
نام آب نام دشتاي منطقه

اي منطقه
درصد 
مالكيت

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  :ارقام

  ميليون مترمكعب: احجام 
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  بخشي در سال هاي جبراني و تعادل اطالعات مربوط به طرح -2- 6جدول 
  اي منطقه شركت آب

يف
رد

  

1 2 3 4 5 6 7 

شت
م د

نا
رح 

ن ط
نوا

ع
  

دوره احداث هزينه هاي طرح به قيمت تاريخي يا تجديد ارزيابيحجم آب وضعيت طرح

يد 
رمف
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)
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مطا

ت 
دس

در
 

جرا
ت ا

دس
در

 

ال 
رح
د

هره
ب

 
دار

بر
 ي
رح

ه ط
رنام

ق ب
طب

ص 
صي

 تخ
ظام

ق ن
طب

 

نگهداري وبهره بردراي)1(هزينه هاي جايگزيني اجرايي مطالعاتي

وع
شر

ال 
س

مه 
خات

ال 
س

 

هز
ورد ينه
برآ

ال 
س

 

ينه
هز

ورد 
برآ

ال 
س

 

ينه
هز

ورد 
برآ

ال 
س

 

ينه
هز

ورد 
برآ

ال 
س

 

1 
  

          

  

                      
2                                 
3                                 
4 

  
          

  
                      

5                                 
6 

  

          

  

                      
7                                 
8                                 
9                                 
10                                    

                           جمع كل

  ليون ريالمي: ارقام
  ميليون مترمكعب: احجام

  .شود ات آبي اطالق ميتاسيس ها و نوسازي طرح هاي اصالح،بازسازي و هاي جايگزيني به هزينه هزينه –) 1(
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  بخشي دشت هاي جبراني و تعادل گذاري و قيمت تمام شده طرح هاي سرمايه محاسبه هزينه -3- 6جدول 

يف
رد

 

رح
ن ط

نوا
ع

 

 :             )سال (بت هزينه هاي طرح به قيمت ثا
  گذاري هزينه سرمايه

 يك مترمكعب آب

استهالك 
ساليانه 

)CRF ( با نرخ

 )ريال(قيمت تمام شده 

ات
طالع

م
 

ايه
سرم

 
ري

گذا
 

ينه
هز

 
ني

گزي
جاي

ي 
ها

 

ينه
هز

 
ري

هدا
 نگ
اي

ه
  

 
هره

و ب
 

ري
ردا

ب
 

 جمع كل
بدون  

هاي  هزينه
نگهداري و 

برداري بهره

هاي با هزينه
نگهداري و 

برداري بهره

بدون  
هاي  هزينه

نگهداري و 
برداري بهره

هاي  با هزينه
نگهداري و 

 برداري بهره

بدون هزينه 
نگهداري و 

برداري بهره

باهزينه 
نگهداري و 

 برداري بهره

عمر * 5+(6(6)=2+3+4( 5 4 3 2 1
7))=مفيدطرح

حجم (
8)=6/آب

حجم ( 
 9)=7/آب

10=(6*CRF)
حجم ( 
11)=10/آب

حجم ( 
12))=5+10/(آب

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         

                     جمع كل دشت
   )ريال.................(هرمترمكعب آب دردشت يتعرفه پيشنهادي طرح هاي جبراني به ازا

   )ريال.....(............هرمترمكعب آب دردشت يقانون توزيع عادالنه آب به ازا)3(هاي تبصره ذيل ماده تعرفه پيشنهادي چاه
  ميليون ريال: ارقام

  ميليون: احجام
 مترمكعب

  هاي كارشناسي هزينه -6-3-5
اي را  هاي كارشناسـي در حـوزه هـر آب منطقـه     تا حدود زيادي امكان محاسبه تعرفه هزينه 1385نامه ابالغي سال  شيوه

نواقص و راهكارها اشاره شـد داراي  هاي  طوركه در بخش نامه همان ولي اين شيوه. براساس معيارهاي استاندارد مشخص نمود
اي از اين اشكاالت با استاندارد كردن مباني اطالعاتي توسط  بخش عمده. توجه شود ها آننقاط ضعفي است كه الزم است به 

شـود از   هاي كارشناسي استاندارد مـي  هاي گروه بدين ترتيب ضمن آنكه فعاليت. باشد شركت مديريت منابع آب قابل رفع مي
ترين نقاط ضعفي كه وجود دارد و همچنين پيشنهادات الزم  عمده. شود هاي اضافي به متقاضيان جلوگيري مي هزينهتحميل 

  :شود شرح ذيل ارائه مي به ها آندرخصوص رفع 
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  كارشناسي يها گروه تعداد -6-3-5-1
 يهـا  چـاه  دادتعـ  براسـاس اي  منطقه آب هر در نياز مورد كارشناسي يها گروه تعداد درخصوص الزم استاندارد تدوين

  .شود اقدام موضوع دو اين از تركيبي يا واي  منطقه آب هر وسعت يا و موجود

  ها شاغل در يك گروه تعداد كارشناسان و تكنسين -6-3-5-2
  .هايي كه الزم است در يك گروه كارشناسي فعاليت نمايند تدوين استاندارد الزم درخصوص تعداد كارشناس و تكنسين

 در هر روز تعداد رسيدگي و تكميل پرونده -6-3-5-3

، كارشناسـان  توسـط  آن رسـيدگي  و بررسـي  امكان روز هر در كه ييها پرونده تعداد درخصوص الزم استاندارد تدوين
  .دارد وجود اداري حوزه در دفتري امور ينمسوول وها  تكنسين

  ها در سال تعداد روزهاي كاري و تعداد ماموريت -6-3-5-4
باشد و با درنظر گرفتن تعداد روزهاي  روزهاي پنجشنبه نيز تعطيل مي اي هاي آب منطقه كه در اكثر شركت با توجه به اين

اي مـدنظر قـرار    هاي آب منطقه طور استاندارد براي كليه شركت توان به تعطيل مناسبتي در كشور، تعداد روزهاي كاري كه مي
گروه كارشناسي در سال امكان هايي كه توسط كارشناسان يك  همچنين تعداد ماموريت. باشد روز كاري در سال مي 250گيرد 

  .باشد انجام آن وجود دارد توسط واحدهاي تخصصي در شركت مديريت منابع آب قابل برآورد و اعالم مي

  ميزان حقوق و مزايا -6-3-5-5
 ارقـام  اين كردن استاندارد لزوماي  منطقه آب يها شركت سطح در مزايا و حقوق محاسبه پراكندگي امكان به توجه با

 بـه  آب منـابع  مديريت شركت توسط مزايا و حقوق ارقام متوسط اعالم واي  منطقه آب يها شركت اريج بودجه طريق از
  .دارد وجود ،ها شركت

  نوع و تعداد وسايط نقليه مورد نياز هر گروه كارشناسي استانداردسازي -6-3-5-6
راي دا كارشـناس ام به اقد حفظ لحاظ به هم و آن ايمني در حساسيت لحاظ به هم نقليه وسيله نوعكه  اين به توجه با

 نقليـه وسـايط   تعـداد  همچنين و نيازد مور ايمني طرايش حداقل درخصوصاي  نامه نظام تدوين لزوم لذا ،باشد مي اهميت
 وسيله اجاره محاسبه امكان فوق، استاندارد تعيين از پس .دارد وجود آب امور ستاد توسط كارشناسي گروهراي ب نياز مورد
 ابـالغ  امكـان  طريـق  ايـن  از .دارد وجـود اي  منطقـه  آب يها شركت به آن اعالم و فوق معيارهاي براساس نظر مورد نقليه
 در )هـا  هزينـه  كـل  از نقليـه وسـايط   هزينه سهم شدن خارج طريق از( نقليه وسيله بدون حالت در كارشناسي يها تعرفه

  .دارد وجود باشد، داشته مطابقت فوق شده تدوين استانداردهاي بامتقاضي  توسط شدهتامين  نقليه وسيله كه طيرايش
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  از محاسباتهاي متفرقه  حذف سهم هزينه -6-3-5-7
 امكـان  كهشود  مي اطالق مواردي بهاي عموما  منطقه آب يها شركت در متفرقه يها هزينه سرفصلكه اوال  جايي آن از
 يهـا  هزينه به آن اطالق كه ستا مواردي شاملها عموما  هزينه اينثانيا  و ندارد وجود مالي يها صورت در آنبندي  طبقه
 بـه  مربـوط  محاسـبات  از هزينـه  سرفصـل  اينشود  مي پيشنهاد لذا دارد زيادي ترديد جاي كارشناسي خدمات به مربوط
  .شود حذف كارشناسي يها هزينه

 هاي استهالك استانداردسازي سهم واحدهاي حفاظت از هزينه -6-3-5-8

 لـذا  و بـوده  هـم  از متفـاوت  بسيار دارند منطقه آب يها شركت دربرداري  بهره و حفاظت واحدهاي كه ييها ساختمان
 كـل  از اسـتهالك  سـهم  رقـم  دليـل  همـين  بـه  .باشـد  مي متفاوت و مشكل بسيار ها آن از حفاظت واحدهاي سهم تعيين
 يهـا  هزينـه  از حفاظـت  واحـدهاي  سـهم  متوسـط  آب امور ستاد در تا است الزم لذا .باشد مي متفاوت بسيار نيزها  هزينه

  .شود ابالغاي  منطقه آب يها شركت به و محاسبهها  ساختمان ستهالكا

  هاي كارشناسي در نظر گرفتن ميزان مسافت در تعيين تعرفه هزينه -6-3-5-9
 مبناي كه است منطقي لذاباشند،  مي متفاوت بسيار يكديگر با وسعت لحاظ ازاي  منطقه آب يها كه شركت جايي آن از
 شـده  تعيين تعرفه رقمشود  مي پيشنهاد .باشد متفاوتاي  منطقه آب يها شركت در مختلف انراي متقاضيب تعرفه تعيين

 از باالتر فواصلراي ب و گرفته قرار مالك )كيلومتر 100مثالعنوان  به) مركز از منطقي فاصله يكراي ب فوق مباني براساس
 ريـال  X فـوق  معيارهـاي  براسـاس  دهشـ  ابـالغ  تعرفه چنانچه مثالعنوان  به .شود دريافتمتقاضي  از اضافي درصدي، آن

 كيلـومتري  Z فاصـله  درمتقاضـي   چنانچـه  و گرفته قرار مالك مركز از كيلومتري Y فاصلهراي ب تعرفه اين .شود تعيين
  :باشد مي محاسبه قابل ذيل فرمول براساس ،متقاضي از ابالغي تعرفه، باشد

X*(Z /Y) =  تعرفه متقاضي برايZ >Y 

X = تعرفه متقاضي برايZ ≤Y 

  :شود مي ارائه ذيلشرح  به تغييراتي با كارشناسي يها هزينه تعرفه محاسبه دستورالعمل فوق موارد به عنايت با

  :محاسباتي و اطالعاتي جداول -
 پايـه  و كلـي  اطالعـات  جـدول  ايـن  دردهد كه  را نشان مي كارشناسي يها هزينه كلي اطالعات )4-6( جدول •

  :شود مي رائها ذيلشرح  به محاسبات به مربوط
  )روز 250 پيشنهادي( .شود مي ارائه سال هر در كاري روزهاي تعداد سطر اين در -1 سطر
 .شـود  مـي  ذكـر  دارد وجـود  هـا  آن درماموريـت   انجام امكان كه سال در روزهايي تعداد سطر اين در -2 سطر

  )آب امور ستاد پيشنهادي(
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 دارد وجـود  روز يـك  در آن انجام امكان كارشناس كي توسط كه ييها كارشناسي تعداد سطر اين در -3 سطر
  )آب امور ستاد پيشنهادي( .شود مي ذكر
 ذكـر  دارنـد  را تكميـل  و بررسـي  امكان روز يك در متوسط طور به كه ييها پرونده تعداد سطر اين در -4 سطر
  )آب امور ستاد پيشنهادي( .شود مي

   )آب امور ستاد پيشنهادي( .شود مي ذكر كاري روهگ يك در شاغل يها كارشناس تعداد سطر اين در -5 سطر
 پيشـنهادي ( .شـود  مـي  ذكرنمايند  مي فعاليت شركت در كه كارشناسي يها گروه تعداد سطر اين در -6 سطر
  )آب امور ستاد
   .شود مي ذكر شركت كاركنان كل تعداد سطر اين در -7 سطر
 از كـه  شـود  مـي  نجـام  ا سـال  در كارشـناس  يك توسط كه است كارشناسي كارهاي تعداد سطر اين -8 سطر

  .شود مي حاصل 3 سطر در 2 سطرضرب  حاصل
 از كـه  باشـد  مـي  دارنـد  را تكميـل  و بررسـي  امكـان  سـال  هـر  در كه را ييها پرونده تعداد سطر اين -9 سطر

  .شود مي حاصل 4 سطر در 1 سطر ضرب حاصل
 ،دارد وجود آن انجام امكان سال يك در وهگر يك توسط كه است ييها كارشناسي تعداد سطر اين - 10 سطر
  .شود مي حاصل 8 سطر در 5 سطرضرب  حاصل از كه

 هاي كارشناسي اطالعات كلي هزينه - 4- 6جدول 

 ارقام شرحرديف

   سال  تعداد روزهاي كاري در 1
   سال  درها  ماموريت تعداد روز 2
   توسط يك كارشناس روز هر كارشناسي در تعداد 3
   طور متوسط هروز ب هر تكميل پرونده در رسيدگي و دتعدا 4
   يك گروه تعداد كارشناس شاغل در 5
   هاي كارشناسي تعداد گروه 6
   تعداد كل كاركنان شركت 7
 0 سال  هر در تعدادكارشناسي توسط يك نفر 8
 0 سال  هر تكميل پرونده در تعدادرسيدگي و 9
 0 يك سال  در تعداد كارشناسي توسط يك گروه 10

 
 تعيـين  بـه  مربـوط  محاسـبات  جدول اين دراست كه  كارشناسي هزينه متوسط محاسبه جدول )5-6( جدول •

  .پذيرد مي انجام كارشناسي كار فقره يك هزينه متوسط
 واحـد حفاظـت   مزايـاي سـاالنه يـك كـار شـناس شـاغل در       ستون مبلغ اين سطر متوسط حقوق و در A1-كد 

سـتون مبلـغ كـل     در و نيـاز  كارشناسـان مـورد   تعـداد  اين سـطر،  ستون تعداد در و )آب پيشنهادي ستاد امور(
  .شود ستون قبلي ذكر مي ضرب دو حاصل
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 در و حفاظـت  واحد در شاغل تكنسين يك ساالنه مزاياي و حقوق متوسط سطر اين مبلغ ستون در - A2 كد
 كـل  مبلـغ  سـتون  در و )آب امـور  تادسـ  پيشـنهادي ( نيـاز  مـورد  يهـا  تكنسين تعداد سطر، اين تعداد ستون
  .شود مي ذكر قبلي ستون دوضرب  حاصل

 واحـد  در شـاغل  دفتـري  امـور  كارمنـد  يك ساالنه مزاياي و حقوق متوسط سطر اين مبلغ ستون در -A3 كد
 در و )آب امـور  سـتاد  پيشـنهادي ( نيـاز  مورد دفتري امور كاركنان تعداد سطر، اين تعداد ستون در و حفاظت
  .شود مي ذكر قبلي ستون دوضرب  حاصل كل لغمب ستون

  .شود مي ذكر 3A و 2A و 1A سطرهاي كل مبلغ اعداد جمع ،سطر اين كل مبلغ ستون در -A كد
 سـطر،  ايـن  سـتون تعـداد   در پـاترول و  مبلغ اجاره ساالنه يك دستگاه خودرو ستون مبلغ اين سطر، در - B1كد 

  .شود ستون قبلي ذكر مي ضرب دو ستون مبلغ كل حاصل در و )ر آبپيشنهادي ستاد امو( خودرو مورد نياز تعداد
 سـطر،  ايـن  سـتون تعـداد   در وانت و يك دستگاه خودرودمبلغ اجاره ساالنه  ستون مبلغ اين سطر، در -  B2كد 

  .شود ستون قبلي ذكر مي ضرب دو ستون مبلغ كل حاصل در و )پيشنهادي ستاد امور آب( نياز مورد خودرو تعداد
   .شود مي ذكر 2B و 1B سطرهاي كل مبلغ اعداد جمع ،سطر اين كل مبلغ ستون در -B كد
 ايـن سـطر،   ستون تعداد در طول سال و هاي آب مصرفي شركت در كل هزينه ستون مبلغ اين سطر، در - C1كد 

  .شود مي ستون قبلي ذكر دو ستون مبلغ كل حاصل تقسيم در و )5- 6(جدول  7سطر  كاركنان مندرج در تعداد
 اين سطر، ستون تعداد در طول سال و هاي برق مصرفي شركت در كل هزينه ستون مبلغ اين سطر، در - C2ستون 
  .شود ستون قبلي ذكر مي دو ستون مبلغ كل حاصل تقسيم در و )5- 6(جدول  7سطر  كاركنان مندرج در تعداد
 اين سطر، ستون تعداد در ال وطول س هاي سوخت مصرفي شركت در ستون مبلغ اين سطر،كل هزينه در -  C3كد

  .شود مي ستون قبلي ذكر حاصل تقسيم دو ستون مبلغ كل در و )5- 6( جدول 7سطر  كاركنان مندرج در تعداد
 تعـداد  ستون در و سال طول در شركت ارتباطات و مخابرات يها هزينه سطر،كل اين مبلغ ستون در -C4 كد
 قبلـي  ستون دو تقسيم حاصل كل مبلغ ستون در و )5-6( جدول 7 سطر در مندرج كاركنان تعداد سطر، اين
  .شود مي ذكر
 حفاظـت  واحـد  نيـاز  مـورد  و موجـود  يهـا  سـاختمان  استهالك يها هزينه سطر، اين مبلغ ستون در -C5 كد

 جـدول  6 سـطر  در مندرج كارشناسي يها گروه تعداد سطر، اين تعداد ستون در و )آب امور ستاد پيشنهادي(
  .شود مي ذكر قبلي ستون دو تقسيم حاصل كل مبلغ نستو در و )6-5(

 تعـداد  در و جمـع  C 4 و C 3 و C 2 و 1C سـطرهاي  كـل  مبلـغ  اعـداد  سطر، اين كل مبلغ ستون در -Cكد
 سطر كل مبلغ ستون رقم با و شده ضرب )A كد تعداد ستون( دفتري امور كاركنان و ها تكنسين و كارشناسان

C5 شود مي جمع.  
  .شوند مي جمع هم با C و B و A سطرهاي كل مبلغ اعداد سطر، اين كل مبلغ ستون در -D كد
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 يـك  توسـط  شـده  انجام يها كارشناسي تعداد بر D سطر تقسيم حاصل سطر، اين كل مبلغ ستون در -E كد
  .شود مي ذكر )5-6( جدول 10 سطر در مندرج سال، يك در گروه

  .آيد دست مي به كارشناسي فقره كيراي ب شده انجام يها هزينه متوسط ترتيب اين به
 هاي كارشناسي جدول محاسبه هزينه - 5- 6جدول 

مبلغ كل فرمول اطالعات كدكد  شرح تعداد مورد نيازمبلغ

حقوق و 
مزايا ظي 
ساالنه 
 كاركنان

 A1( 0*تعداد(      A1 كارشناسان 
 A2( 0*تعدادA1( A2      )%*70(ها  تكنسين

كاركنان اموردفتري 
)65*%A1( A3      )تعداد*A3( 0 

 A      )A1+A2+A3( 0 جمع 
هزينه اجاره

ساالنه 
وسائط نقليه

 B1( 0*تعداد(      B1 پاترول
 B2( 0*تعداد(      B2 وانت

 B      )B1+B2( 0 جمع خودرو

ساير 
 ها هزينه

   )C1/تعدادكل كاركنان(      C1 هزينه آب 
   )C2/نانتعدادكل كارك(      C2 هزينه برق

   )C3/تعدادكل كاركنان(      C3 هزينه سوخت
   )C4/تعدادكل كاركنان(      C4هزينه مخابرات وارتباطات

    )C5/تعدادگروه هاي كارشناسي(      C5 هزينه استهالك
   )C6/تعدادكل كاركنان(      C6 هزينه هاي متفرقه

       C جمع ساير هزينه ها
تعداد )) *(C1+C2+C3+C4+C6(غ كل كدهايمبل)+(C5مبلغ كل كد(

 ))Aكد(مورنياز
   

 جمع

جمع كل هزينه يك گروه 
    )A+B+C(مبلغ كل كدهاي       D كاري

متوسط هزينه يك مورد 
    )D/تعدادكاركارشناسي توسط يك گروه(       E كارشناسي

 
  ارائه شده است، كارشناسي يها هزينه تعرفه محاسبه )6-6(جدولدر  •

. ارائـه نمـوده اسـت    را وجـود دارد  هـا  آنقبـال   خدمات مختلف كارشناسي كه امكان اخذ تعرفـه در دول در اين ج
 ها و خدمتي به نسبت متوسط فعاليت هر هاي قابل انجام براي درصد فعاليت ربط، براساس تصميمات گروه كاري ذي

هـاي مربـوط بـه سـتون      كليه رديـف  براين مبنا .است جدول فوق ارائه شده كارشناسي در هاي يك فقره كار هزينه
خـدمت   عنوان تعرفه پيشنهادي هر به ضرب شده و) Eكد ( متوسط هزينه كارشناسي عدد در )6- 6(درصد جدول 

  .شود ستون مبلغ جدول فوق ارائه مي در
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 هاي كارشناسي تعرفه هزينه -6- 6جدول 

 مبلغ درصد عنوان رديفماخذ قانوني

 
ماده

8 
قانون توزيع عادالنه آ

ب

   100 هزينه كارشناسي حفرچاه جديد  1
   90 كه نياز به اعزام كارشناس دارد ساير موارديهزينه كارشناسي كف شكني،اليروبي،جابجايي و 2
   120 هزينه كارشناسي كف شكني،اليروبي وپيشكاري قنوات وحفرچاه بجاي قنات 3
   120 هزينه كارشناسي نظارت برعمليات پمپاژ چاه ها 4
   50 .....)چاه،چشمه وقنات و(هزينه كارشناسي تعيين ميزان آبدهي منابع آب زيرزميني 5
   150 هزينه كارشناسي سازندهاي سخت 6

 
  :شده اعالم متوسط بر اضافه مسافت ميزان مبناي برمتقاضي  هر تعرفه •

 باشـد، تـر   بـيش  )آب مورا ستاد توسط( شده اعالم مسافت متوسط ازمتقاضي  نظر مورد محل مسافت چنانچه
  :شود مي محاسبه ذيل ترتيب به نظر موردمتقاضي  كارشناسي هزينه تعرفه

X*(Z /Y) = تعرفه متقاضي برايZ >Y 

X = تعرفه متقاضي برايZ ≤Y 

  :فرمول اين در
 :Xتعرفه ابالغي 

 Z:فاصله متقاضي به كيلومتر

 Y:مسافت نرمال تعرفه ابالغي به كيلومتر

  اشتراك حق - 6-3-6
ـ  اسـت  الزم اشـتراك،  حـق  محاسـبه  ضـوابط  و آب مصارف تنوع به توجه با  دخالـت  ميـزان ، مصـارف  از هريـك راي ب

نامـه   آيين )3( ماده در مطرح ضوابط كردن عملياتيصورت  غيراين در .شود مشخص ،اشتراك حق تعرفه تعيين هاي ضابطه
 تنظـيم  و تهيه عمل، اين الزمه .شد نخواهد رميس آساني به دولت، مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياج

 تعرفـه  محاسبه الگويها  نامه شيوه اين در .است مصارف انواعراي ب جداگانهطور  به اشتراك حق تعرفه محاسباتينامه  شيوه
 اي نامـه  آيين و قانوني مالحظات رعايتراي ب دستورالعملي آنكه از قبل .شود مي تعريف نظر مورد مصرفراي ب اشتراك حق
  :جمله از .گيرد قرار تذكر مورد نيز موضوع اين به پيوسته الزامات از برخي، است الزم شود تهيه اشتراك حق زمينه در

تهيه و تنظيم يك متن تيپ قرارداد كه توسط كارشناسان حقوقي مسـلط بـه حقـوق آب و آشـنا بـا موضـوع        –
هـاي آب   توانـد رابطـه حقـوقي شـركت     ن مـي اين مـت . اشتراك آب، مورد بررسي قرار گرفته باشد الزامي است

  .اي و متقاضيان مصارف مختلف را تعريف و تبيين نمايد منطقه
هـاي آب   برداشت جديد آب و شركت عنوان متقاضي حق الزم است كليه حقوق و تكاليف متقاضيان اشتراك به –

از . احصـاء و مشـخص شـود    اشتراك، در قرارداد تيپ عنوان مجريان قانون و دريافت كنندگان حق اي به منطقه
 :جمله اين حقوق و تكاليف متقابل عبارتند از
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  :)انمتقاضي تكاليف( اي منطقه آب يها شركت حقوق •
o قرارداد در مندرج تعهدات با مطابق مقرر زمان در آب اشتراكوسيله متقاضي  به مالي تعهدات انجام 

o شده توافق برداري بهره از غير مصارف درمتقاضي  توسط آب از استفاده عدم 

o صورت غيرمجاز ها به كانال در جاري آب از استفاده عدم 

o ها خشكسالي نظير ويژه طرايش درمتقاضي  توسط الزامات رعايت 

o آب اشتراك قرارداد در موردي توافقات ساير رعايت 

  :)اي منطقه آب يها شركت تكاليف( آب اشتراك انمتقاضي حقوق •
o  توافق مورد كيفيت با متناسب آبتامين 

o شده توافق بندي زمان با مطابق كمي نظر از آبامين ت  

o در جمله از، ويژه طرايش در تحويلي آب كميت و كيفيت در نسبي تغييرات روي بر توافق و تعيين 
 ها خشكسالي

o  امكان استفاده از آب مازاد توسط متقاضي در صورت رعايت كليه مفاد قرارداد براي مصارف نظير
 مصرف مورد توافق

تفـاوت اصـلي، در شـيوه    . تواند متفاوت باشد مصارف مختلف مي اشتراك حقهاي موجود،  نامه د قوانين و آيينبه استنا
 اشـتراك  حـق به عبارت ديگـر  . است اشتراك حقاست كه آن هم برگر فته از ضوابط قانوني محاسبه  اشتراك حقمحاسبه 

انواع مصـارف نظيـر هـم     اشتراك حقرياضيات مالي نيز،  در زمينه. محاسباتي با هم فرقي ندارند فرآيندانواع مصارف، در 
جـا كـه در    از آن. انـواع مصـارف، شـيوه محاسـبه اسـت      اشـتراك  حقن تنها تفاوت قابل توجه در محاسبه رايبناب. هستند
ـ   صـرفا اي  نامـه  توان شيوه شود، نمي معين مي اشتراك حقنامه، ميزان دخالت هر يك از عوامل، در تعيين  شيوه ر مبتنـي ب
به همين دليل در ادامه، ابتـدا كليـاتي   . ي تحقيق، بدون توجه به مالحظات مديريتي دستگاه كارفرمايي، تهيه كردها داده

نامـه محاسـبه    به صورت عمـومي ارائـه شـده و پـس از آن شـيوه      اشتراك حقهاي مرتبط با  نامه برگرفته از قوانين و آيين
  .شود ارف آب، ارائه ميآب كشاورزي، به عنوان يكي از مص اشتراك حق

 )مصارف كليهراي ب( آب اشتراك واگذاري عمومي دستورالعمل -6-3-6-1

  اشتراك حق شموليت -الف
اشتراك در مقابل حق برداشت جديـد آب   قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق) 63(مطابق با ماده  -1

اده قانوني هـيچ نـوع مصـرفي از    در متن اين م. هاي تامين و انتقال آب، قابل دريافت است تحت پوشش طرح
  .اشتراك آب مستثني نشده است پرداخت حق

هاي استحصال شـده در   نامه اجرايي ماده قانوني مذكور، مجوز برداشت از آب آيين) 1(ماده ) الف(براساس بند  -2
يت يا حقابه اشخاص نبوده و براساس مقررات مربوط و اسناد مالك«هاي تامين و انتقال آب كه  اثر اجراي طرح
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بنابراين همـه مصـارف آب   . اشتراك خواهد شد مشمول حق» ها متعلق ديگري قرار نگرفته باشد احكام دادگاه
كه به حكم قانون، نـوع مصـرفي    كه خواهان حق برداشت جديد آب باشند مشمول اين قانون هستند مگر اين

  .استثنا شده باشد
 .هاي تامين آب است ها در زمره طرح آب ها و زه اري از پساببرد نامه مذكور، بهره آيين) 1(ماده ) ب(مطابق بند  - 3

 .هاي ملي و استاني وجود ندارد اشتراك تفاوتي بين طرح براي شموليت حق -4

اشتراك خواهد  ها و ادارات دولتي اجرا شده باشد مشمول حق وسيله سازمان هر طرح تامين و انتقال آب كه به -5
 .هاي تابعه آن، نيست ه توسط وزارت نيرو و شركتهاي اجرا شد بود و اين موضوع مختص طرح

   اشتراك حق محاسبه مباني -ب
 اشـتراك  حـق  دولـت،  مـالي  مقـررات  از بخشـي  تنظـيم  قـانون  )63( ماده يراياجنامه  آيين )3( ماده با مطابق -1

 :شود مي تعيين زير عوامل برحسب

  گذاري هاي سرمايه هزينه –  نوع مصرف –
  ي ناشي از تامين آبارزش اضاف – سهم آب تخصيص يافته –
  اي شرايط منطقه – مدت زمان تعيين شده –

  مصارف نواع ا -ج
  :است ذيل موارد شامل يافته انتقال يا و شدهتامين  آب مصارف انواع -1
  پرورش دام و طيور – )زراعت و باغداري(كشاورزي  –
 پرورش آبزيان –  صنعت –
  مصارف آزاد –  خدمات –
  ساير مصارف – شهري و روستايي –
   فضاي سبز –

  يافته تخصيص آب سهم -د
 اشـتراك  حـق  ميـزان ، است الزم منظور اينراي ب .باشدمتقاضي  به واگذاري قابل آب حجم همان دتوان مي ضابطه اين

  .باشد وي به واگذاري قابل آب سهم با متناسبوسيله متقاضي  به پرداخت قابل

  شده تعيين زمان مدت - ه
 آب انتقـال  وتـامين   اصـلي تاسيسـات   مفيـد  عمـر . باشـد ، معـين  زمان مدت به مقيدالزاما  بايد آب اشتراك واگذاري

 اشـتراك،  واگـذاري  زمـان  حداكثر سطح در .شود تعيين آب اشتراك واگذاريراي ب ممكن زمان حداكثرعنوان  به دتوان مي
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 زمـان  مدت با متناسب اشتراك حق، تر كم هاي زمانراي ب .شود مي دريافت كاملصورت  به مربوطهمتقاضي  از اشتراك حق
 .شد خواهد تعيين اشتراك واگذاري

 گذاري سرمايه يها هزينه -و

آوري و پردازش  هاي تامين و انتقال آب با استفاده از مستندات مالي طرح، جمع گذاري طرح هاي سرمايه هزينه –
 .شود مي

ريـزي و   برنامـه وسيله معاونـت   هاي رسمي تعديل كه عمدتا به با استفاده از شاخص) جاري(هاي تاريخي  قيمت –
 .هنگام خواهد شد شود به نظارت راهبردي رياست جمهوري تهيه و تنظيم و منتشر مي

نامـه محاسـباتي    مطابق با شيوه(اشتراك  پس از آن، اين ضابطه براي هريك از مصارف، جهت تعيين تعرفه حق –
 .كار گرفته خواهد شد به) مصرف مربوطه

 .شود اشتراك وارد نمي اسبات حقبرداري در مح هاي نگهداري و بهره هزينه –

از طول مدت قرارداد هستند  تر كمهايي از طرح كه داراي عمر مفيد  گذاري جايگزين قسمت هاي سرمايه هزينه –
 .شود اشتراك لحاظ مي در محاسبه حق

 :آبتامين  از ناشي اضافي ارزش •

o تفاضل دتوان مي ضافيا ارزش. نيست، آب افزوده ارزش مفهم معادل آبتامين  از ناشي اضافي ارزش 
 ضابطهكارگيري  راي بهب مختلف مصارف كه جا آن از .باشد طرح اجرا بدون و با حالت در ملك ارزش
طور  به مصارف از هريكراي ب آبتامين  از ناشي اضافي ارزش است بهتر ندارند يكساني قاعده مذكور

 .شود تعيين مصارف از يكهرراي ب واحدي شيوه و گرفته قرار كارشناسي بررسي مورد جداگانه

o  تواند تفاضل ارزش  مي) زراعت و باغداري(ارزش اضافي ناشي از تامين آب براي مصارف كشاورزي
 .زمين آبي و ديم باشد

o اين درازمدت بررسي از قبل ...) خدمات، صنعت،( ديگر مصارفراي ب آبتامين  از ناشي اضافي ارزش 
 .شود تعيين رقيب، هاي گزينه طريق از آبتامين  هزينه مبناي بر دتوان ، ميضابطه

  :اي منطقه طرايش •
 جهـت  در دتوان مي اي منطقه طرايش .شود تعريف شاخص تعيينراي ب واحدي مباني است الزم ضابطه اين اعمالراي ب

 قابليـت ، شـده  تعريـف  يها ، شاخصضابطه اين اعمالراي ب است الزم نرايبناب .نمايد عمل نيز اشتراك حق ميزان افزايش
  .باشند داشته را آب منابع مديريتبلندمدت  اهداف جهت در تعرفه تغيير

ريـزي و   هاي رسمي معاونت برنامه اشتراك هرگونه ارقام جاري با استفاده از شاخص براي محاسبات تعرفه حق -1
  .هنگام خواهد شد نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانك مركزي به
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 و محاسـبه  از بعـد  فقـط  اشتراك حق زمينه در مشابه اقدامات و تمشارك سهم كسر تخفيف، معافيت، هرگونه -2
 :از عبارتند موارد اين جمله از. است اعمال قابل رسمي مستندات براساس و تعرفه ابالغ

  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين )7( ماده )1( تبصره موضوع تخفيف -

 آب عادالنه توزيع قانون به تبصره 3 الحاق قانون )2( تبصره ساسبرا اشتراك حق تخفيف -

 آب انتقال وتامين  هاي سازه احداث زمينه درمتقاضي  مشاركت سهم كسر -

  اشتراك حق تعرفه ابالغ و پيشنهاد ،محاسبه كار گردش -ز
راك توسط هيات مديره اشت قانون تنظيم بخشي از مقررات، حق) 63(نامه اجراي ماده  آيين) 3(مطابق با ماده  -1

  .شود نيرو، ابالغ مي اي پيشنهاد و پس از تاييد وزير  هاي آب منطقه شركت
اي الزم است، محاسـبه اوليـه تعرفـه در معاونـت      هاي آب منطقه براي اعمال وحدت رويه در همه شركت - 2

ت مربوطـه  اي انجام گرفته و سپس براي بررسي به هيات مـديره شـرك   هاي آب منطقه ريزي شركت برنامه
شـركت مـديريت   (تعرفه پيشنهادي پس از بررسي در هئيت مديره به شركت مادر تخصصـي  . ارجاع شود
هـاي   ريـزي منـابع آب بـه عنـوان متـولي كميتـه       دفتر برنامـه (ارجاع شده تا در واحد مربوطه ) منابع آب

ررسي شـده و جهـت   ب) شود وسيله مدير عامل تعيين مي تخصصي تعرفه آب يا واحد اجرايي ديگري كه به
تعرفه پيشنهادي در مرحله بعد در وزارت نيرو مورد بررسـي  . اقدام بعدي به ستاد وزارت نيرو ارسال شود

  .شود اي ابالغ مي هاي آب منطقه گيرد و پس از اعمال تغييرات مورد نياز به شركت قرار مي
اشتراك  حق محاسبهنامه  شيوه در مصارف از هريكاشتراك  حق ابالغ و پيشنهاد محاسبه، كار گردشجزييات  -3

  .شود مي بيان مربوطه، مصرف

  اشتراك  حق تعرفه مالي گردش -ح
كليه وجوه دريافتي از محل واگـذاري اشـتراك آب بـه حسـاب     ) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 6(مطابق با ماده  –

  .شود واريز مي) خزانه(درآمد عمومي 
ريزي و  معاونت برنامه(ريزي  ه متبادله با سازمان مديريت و برنامهوجوه دريافتي از مشتركين براساس موافقتنام –

به رديف معيني كه در قانون بودجه ساالنه مشخص شده واريـز و از محـل   ) نظارت راهبردي رياست جمهوري
هـا،   شود براي اجراي طـرح  بيني مي رديفي كه آن هم در قوانين بودجه سنواتي به همين منظور هر ساله پيش

 .شود ميدريافت 

هاي آبي در دسـت   سازه اولويت اجرا از محل وجوه حاصل از واگذاري اشتراك آب، بازسازي با بهسازي و مرمت –
 . برداري در همان منطقه است بهره

 :وسيله مشترك يا مشتركين قابل استرداد است اشتراك به در دو صورت كه شامل موارد ذيل است حق –
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  اي منطقه آب شركتوسيله  به تعهدات انجام عدم •
 انصراف مشترك •

o طرحتاسيسات   روز ارزش و شده تعيين زمان ازمانده  باقي مدت تناسب به استرداد قابل اشتراك وجه ،
 .شود مي محاسبه

o شود مي پيشنهاد ذيل موارد مالي، سال يك در مذكور اقدامات انجام در سهولتراي ب: 

 مـالي  سـال  همـان  در واريـزي  وجـوه  از بتـوان  اتـ  گيرد انجام سال اول نيمه در اشتراك واگذاري اقدامات •
 .كرد استفاده

 نهـايي  رقم، اشتراك استرداد از ناشي كسورات كسر از پس تا شود نگهداري معين حساب در واريزي وجوه •
 .شود معين خزانه به واريزي قابل

  موارد ساير -ط
ررات مالي دولت، اشتراك متعلـق بـه   قانون تنظيم بخشي از مق) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 4(مطابق با ماده  –

  .بنابراين اشتراك بدون ملك ماهيت قانوني ندارد. ملك است
نامـه   آيـين ) 4(مـاده  ) 2(قانونا فاقد ملك هستند مطـابق بـا تبصـره    ) رسمي(هاي آب بران  جا كه تشكل از آن –

نهاد خريـد مسـتقيم   توانند نسبت به پيشـ  ها مي گونه تشكل مذكور، در صورت كسب موافقت صاحب ملك، اين
  .اشتراك اقدام نمايند

ضـروري  . به هريك از انواع مصارف بايستي بر حسب الگوي مصرف بهينه مجوز برداشت جديد آب واگذار شود –
  .نامه مذكور، الگوي مصرف بهينه انواع مصارف، تعيين شود است جهت اجراي آيين

اشتراك در قبال حق برداشت جديد آب طي قرارداد  نامه اجرايي مورد اشاره، الزم است حق آيين) 5(طبق ماده  –
  .منعقده، دريافت شود

  .با متقاضي است) نقدي يا قسطي(اشتراك  انتخاب حالت دريافت حق –
اشتراك به نام متقاضي، صادر  نامه مذكور، پروانه برداشت جديد بايد پس از دريافت حق آيين) 8(مطابق با ماده  –

 .شود

 كشاورزي -6-3-6-2

  اشتراك حق محاسبه مباني -
 = ILi - ULi Sai  :زمين هكتار هر آباشتراك  حق محاسبه نحوه

ai  :كه اين شرط به iS N≥  
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ai  :آب مترمكعب هراشتراك  حق محاسبه نحوه
mi

i

SS
DC

=  

 :مذكور روابط در

Sai = طرح در زمين هكتار هراشتراك  حق  
ILi = طرح در بيآ زمين هكتار يك ارزش متوسط  

ULi= طرح در ديم زمين هكتار يك ارزش متوسط  

iN= طرح ثابتگذاري  سرمايه متوسط i بخـش  و دولـت  ثابـت  گـذاري  سـرمايه  متوسـط  :شـامل  هكتـار  هـر  ازاي به 
  طرح در آب توزيع و انتقال، ميناتراي ب غيردولتي

Smi= طرح در آب مترمكعب يك ازاي به آباشتراك  حق متوسط  
DCi= ازاي هر هكتار در طرح به واگذاري قابل آب حجم متوسط  

  محاسباتي ضوابط -
تعيين ارزش زمين آبي و ديم از طريق كارشناسان رسمي دادگستري، ترجيحا كارشناسـان شـاغل در بخـش     -1

  .گيرد آب انجام مي
ـ  زمـين  ارزش تفاضل ارقام و باشد وسيعمورد نظر  طرح محدودهكه  درصورتي -2  i طـرح  منـاطق  در ديـم  و يآب

 ارزش تفاضل با متناسب، نباشد صالح طرح سرتاسر در واحد تعرفه يك اعمالكه  طوري به باشد متفاوت خيلي
  .شود مي پيشنهاد طرح مناطقراي ب تعرفه چند يا دو، ديم و آبي زمين

 طرح محدوده در كه ستا) جداگانهطور  به( ديم و آبي زمين ارزش ارقام حسابي ميانگين، زمين ارزش مبناي -3
  .شود آوري مي جمع

 هسـتند  طرح اصلي پهنه ازتر  پايين يا و باالتر ارزشراي دا آب از غير خاصي عواملتاثير  تحت كههايي  زمين -4
  .نيستند زمين ارزش تعيين مالك

 امـه برن قـانون  )17( ماده» ط« بند نظير قانوني يها محمل طريق از طرح محدوده در كشاورز هركه  درصورتي -5
، باشـد  داشـته  مشـاركت  آب توزيـع  و انتقـال راي تامين، ب قبول قابل مدارك ارائه با ديگر طرق به يا و چهارم
  .شود مي كسر وياشتراك  حق از مشاركت ميزان معادل

گذاري ثابت بخـش غيردولتـي از    هاي سرمايه گذاري ثابت دولت و هزينه هاي سرمايه كليه اطالعات هزينه - 6
در زمينـه تـامين، انتقـال و توزيـع آب،     ) مشـاركت (قاضـي اشـتراك محـدوده طـرح     جمله كشـاورزان مت 

هـاي   هزينـه . شـود  گذاري ثابت طرح مستندسازي و نگهداري مي هاي سرمايه عنوان هزينه آوري و به جمع
حاصـل تقسـيم مـذكور،    . شـود  سازي بر سطح اراضي طرح  تقسيم مي هنگام گذاري ثابت پس از به سرمايه

  . دهد گذاري ثابت طرح به ازاي هر هكتار زمين را نشان مي ايهميانگين سرم



 اي هاي آب منطقه به مشتركين و آب بران شركت اشتراك و تعرفه فروش آب راهنماي تعيين حق  170

 

 در زمـين  هكتار هر ثابتگذاري  سرمايه ميانگين از طرح در ديم و آبي زمين هكتار يك ارزش تفاضل چنانچه -7
 دريافـت  انمتقاضـي  از اشـتراك  حـق  عنـوان  بـه ، ثابتگذاري  سرمايه ميانگين معادل حداقل باشد تر كم طرح
  .شود مي

 غيردولتي بخش ثابت گذاري سرمايه جاري يها هزينه و دولت ثابت گذاري سرمايه يها هزينه جاري ارقام هكلي -8
 و ريـزي  برنامـه  معاونـت  وسـيله  به منتشره( مرتبط قيمت شاخص از استفاده با )مشاركت( كشاورزان جمله از

  .شود هنگام مي به )جمهوري رياست راهبردي نظارت
 تحويل قابل آب حجم به شده، محاسبه رقم، طرح زمين هكتار هر كشاورزي آب اشتراك حق محاسبه از پس -9

راي اجـ  جهـت  اخيـر  رقـم  .آيـد دسـت   به طرح در آبمترمكعب  هر اشتراك حق تا شده تقسيم هكتار هر در
  .شود مي درج اشتراك قرارداد در، حجمي تحويلنامه  آيين

 آب حجم متوسط .شود مي محاسبه طرح كشت الگوي و آب ملي سندبراساس  تحويل قابل آب حجم متوسط -10
 اشـتراك كه متقاضـي   درصورتي .بود خواهد يكسان دارند واحد تعرفه كه طرح اراضي كليهراي ب واگذاري قابل

 .شود مي ضرب كشت تراكم ضريب در شده محاسبه اشتراك حق نمايد آب درخواست كشت يك از بيشراي ب
 توافـق ، نشـده  مشخص بآ ملي سند در ها آن نياز مورد آب كه محصوالتيراي ب تحويل قابل آب حجم مبناي
  .استربط  اي ذي منطقه آب شركت و مربوطه استان كشاورزي سازمان

راي اجـ  قـانون  )90( مـاده ، چهارم برنامه قانون )39( ماده »ج« بند نظير، قانوني بخشودگي و تخفيفهرگونه  -11
 مقـررات  از بخشـي  تنظـيم  قـانون  يرايـ اجنامه  آيين )7( ماده )1( تبصره، اساسي قانون 44 اصل يها سياست

  .است اعمال قابل، اشتراك حق تعرفه ابالغ از پس تنهامتقاضي،  مشاركت سهم كسر و دولت مالي
 ايـن  صـورت  هـر  در .بـود  خواهد i طرح اصليتاسيسات  مفيد عمر معادل آب اشتراك واگذاري زمان حداكثر -12

 شركت توسط قرارداد مفاد تعهدات ايفاي عدم يا مشترك انصراف صورت در .كند نمي تجاوز سال 30 از مدت
اشتراك  مانده حق ، باقيطرحتاسيسات  روز ارزش و قرارداد زمان از مانده باقي مدت با متناسباي،  منطقه آب

  .شد خواهد مسترد و محاسبه
 برآوردهـاي براسـاس   هسـتند  اجـرا  آمـاده  يا و اجرا دست در كه ييها طرح از اشتراك حق دريافت و محاسبه -13

  .بود خواهد الحساب علي صورت به و طرح مشاور
 متناسب مكمل، هاي گذاري سرمايه در مشاركت به ملزم مشترك هر آب، تحويل و اشتراك قرارداد عقد از پس -14

  .است خود اراضي سطح با
 بـه  شـده  ارواگـذ  يهـا  طرح محل از مازادي آب يا و شود اجرا غيردولتي بخش وسيله به طرحيكه  درصورتي -15

 توافـق براسـاس   آن بـه  وابسـته  مـالي  موضـوعات  و اشـتراك  حق ميزان باشد واگذاري قابل غيردولتي، بخش
  .شود مي تعيين، مرتبط قوانين چارچوب در و) غيردولتي و دولتي از اعم(متقاضي  و گذار سرمايه
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  روستايي و شهري، خدمات، صنعت -6-3-6-3

  سبهمحا مباني -

)  :آبرمكعب مت هر اشتراك حق محاسبه نحوه )i i
mi i

i

I IR
S .(1 G )

W
+

= +  

  :مذكور رابطه در

miS = طرح در آبمترمكعب  هر ازاي به اشتراك حق  

iI = طرح اوليه ثابت گذاري سرمايه   
iIR = طرح در جايگزيني گذاري سرمايه   

iG = طرح در صنعتي آبتامين  تضمين نسبت  

iW = طرح تنظيم قابل آب حجم  

 محاسباتي ضوابط -

آوري شده و بـه عنـوان    گذاري ثابت دولت و بخش غيردولتي در زمينه طرح مورد نظر جمع كليه ارقام سرمايه -1
  .شود مستندسازي و نگهداري مي) iI( هاي ثابت اوليه طرح اسناد هزينه

 وشـود   مـي  مشخص باشد اشتراك قرارداد زمان مدت به نسبت يتر كم مفيد عمرراي دا كه طرح ازجزيي  هر -2
  .شود مي نگهداري و مستندسازي و شده محاسبه يك هر )iIR( جايگزيني گذاري سرمايه هزينه

 بـا  )iIR( طـرح  جـايگزيني  گـذاري  سـرمايه  يها هزينه و )iI( اوليه ثابت گذاري سرمايه يها هزينه ارقام كليه -3
 )جمهـوري  رياسـت  راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت وسيله به منتشره( مرتبط قيمت شاخص از استفاده

  .شود هنگام مي به
 و اوليـه  ثابـت ( گـذاري  سـرمايه  يها هزينه آب،مترمكعب  هر ازاي به گذاري سرمايه يها هزينه محاسبه جهت -4

  .شود مي تقسيم طرح تنظيم قابل آب حجم بر )جايگزيني
) صنعتي آبتامين  تضمين ضريب در مذكور رقم -5 )i1 G+ شود  مي ضرب)iG( طـرح  يتـوجيه  مطالعـات  از 

 اي منطقـه  آب شركت مديره،  هيات طرح توجيهي مطالعات در )iG( ثبت عدم صورت در .است دريافت قابل
  .نمايد تضمين و تعيين را ضريبي دتوان مي مربوطه

ـ اشـتراك   حـق  از، مشاركت ميزان معادل باشند داشته مشاركت طرحراي اجراي ب انكه متقاضي درصورتي -6  انآن
  .شود مي كاسته

 قابـل ،  اشـتراك  حـق  تعرفـه  ابـالغ  نياز صورت در ومحاسبه، تاييد  از پس تنها، بخشودگي و تخفيفهرگونه  -7
  .است اعمال
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 صـورت  هـر  در .بـود  خواهدمذبور  طرح اصليتاسيسات  مفيد عمر معادل آب اشتراك واگذاري زمان حداكثر -8
  .كند نمي تجاوز سال 30 از مدت اين

 برآوردهـاي براسـاس   هسـتند  اجـرا  آمـاده  يا و اجرا دست در كه ييها طرح از اشتراك حق افتدري و محاسبه -9
  .بود خواهد الحساب علي صورت به و طرح مشاور

 متناسب مكمل، هاي گذاري سرمايه در مشاركت به ملزم مشترك هر آب، تحويل و اشتراك قرارداد عقد از پس -10
  .است خود تحويلي آب حجم با

 بـه  شـده  واگـذار  يهـا  طـرح  محل از مازادي آب يا و شود اجرا غيردولتي بخش وسيله به يطرحكه  درصورتي -11
 توافـق براسـاس   ان بـه  وابسـته  مـالي  موضـوعات  و اشـتراك  حق ميزان باشد واگذاري قابل غيردولتي، بخش

  .شود مي تعيين، مرتبط قوانين چارچوب در ومتقاضي  و گذار سرمايه
ا حذف ضريب تضمين تامين آب از رابطه مباني محاسبه ارائه شـده در بخـش   اشتراك آب شهري و روستايي ب حق

هـاي   اشـتراك آب شـهري و روسـتايي، معـادل حاصـل جمـع هزينـه        به عبارت ديگر حـق . شود ، برآورد مي3- 6- 2- 6
  .شود رقم حاصله، در ضريب تضمين تامين آب ضرب نمي. هاي جايگزيني است گذاري ثابت اوليه و هزينه سرمايه

  



 

 پيوست 7

قوانين مرتبط با تعرفه در قانون توزيع 
  عادالنه آب
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 قوانين مرتبط با تعرفه در قانون توزيع عادالنه آب -پيوست

  قوانين

 وها  مسيل و باشند داشته فصلي يادائم  آبكه  اين از اعمها  رودخانه و عمومي يها كانال و طبيعي انهار بستر -2 ماده
 و سـاحلي  اراضـي  اسـت  همچنـين  و اسـت  ايـران  اسالمي جمهوري اختيارحكومت در يعيطب يها بركه وها  مرداب بستر
 آمـده  پديـد هـا   بـاتالق  وها  مرداب شدن خشك يا وها  درياچه و درياها آب سطح رفتن پايين اثر در كه مستحدثه اراضي
  .اسالمي جمهوري حكومت در اراضيي احيا نحوه قانون تصويب از قبلي احيا عدم صورت در باشد

 هـر  در طبيعـي  بركه و مرداب و مسيل و طبيعي نهر و رودخانه هر مورد در آن حريم و بستر پهناي تعيين -1 تبصره
تاسيسـات   سـاختمان  اثـر  رعايت بدون ها آن طبيعي بستر در داغاب و انهار وها  رودخانه هيدرولوژي آمار با توجه با محل
  .است نيرو وزارت با آبي

 و سـطحي  از اعـم  زهكشي و آبياري و آبرساني عمومي يها كانال همچنين و آبيتاسيسات  و مخازن حريم -2 تبصره
  .كرد خواهد پيدا قطعيت وزيرانهيات  تصويب از پس و تعيين نيرو وزارتوسيله  به زيرزميني
 و وميعمـ  يهـا  كانـال  و طبيعـي  انهار وها  رودخانه بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعياني نوع هر ايجاد -3 تبصره

 مخزنـي  يا و طبيعي از اعمها  درياچه و درياها سواحل قانوني حريم در همچنين و طبيعي يها بركه وها  مرداب وها  مسيل
  .نيرو وزارت اجازه با مگر است ممنوع

و  هاي عمـومي و مسـيل   ها و كانال هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه كه اعياني وزارت نيرو درصورتي - 4تبصره 
مرداب و بركه طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظـرف  
مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف، وزارت نيرو با اجـازه و نظـارت دادسـتان يـا نماينـده او      

  .اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد
  .شود مي پرداخت و تعيين قانون اين 44 و 43 مواد در مقرر ترتيب به راتخسا
 حفـر  علمـي،  و فنيراهنمايي  منظور به و قنات يا حفرچاهمتقاضي  درخواست به بنا است موظف نيرو وزارت -8 ماده

 تا نمايد اعزام محل به را خود متخصصين لزوم صورت در و داده قرار بررسي مورد اقتصادي و فني لحاظ از را قنات يا چاه
  .بود خواهدعهده متقاضي  به نيرو وزارت تعرفه طبق كارشناسي هزينه و كنند راهنمايي رامتقاضي 
 هزينـه  % 50 فقـط المنفعـه   عام موسسات و عشايري و روستايي خدمات مراكز و روستايي تعاوني يها شركت -تبصره
  .كرد خواهند پرداخت را مقرر كارشناسي

 بـه  توجـه  بـا  مصارف ساير و صنعتي و كشاورزي و شهري مصارفراي ب را آب نرخ است موظف نيرو رتوزا -33 ماده
 وصول اقتصادراي شو تصويب از پس و تعيين زير شرح به كشور تمام در مصارف از يك هرراي ب مصرف و استحصال نحوه
  .نمايد

 كننـده  مصـرف  اختيـار  در شده تنظيم صورت به و پذيرفته انجام دولتوسيله  به آب استحصال كه مواردي در – الف
  :قبيل از جاري يها هزينه گرفتن نظر در با آب نرخ قرارگيرد
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 هـر  اجتمـاعي  و اقتصـادي  طرايشـ  بـه  توجـه  با وتاسيسات  استهالك هزينه وبرداري  بهره تعمير، نگهداري، مديريت،
  .شود وصول كننده مصرف از و تعيين منطقه
 انجـام  كه خدماتي و نظارت يازا به دتوان مي دولتپذيرد  مين انجام دولتوسيله  به آب استحصال كه مواردي در – ب

 كننـده  مصـرف  از و تعيين را عوارضي لزوم صورت در منطقه هر اجتماعي و اقتصادي طرايش به توجه بادهد  مي
  .نمايد وصول

 كمـك  منظـور  به را كوچك و بزرگ شهرهاي مشروب آب مصرف بخشودگي ميزان است مكلف نيرو وزارت -1 تبصره
  .آورد در اجرا به دولتهيات  تصويب از پس و تعيين مستضعف طبقه به

 را خاصـي  تخفيف اساسي محصوالت كشت به ها آن تشويق يا و كشاورزان ضرر از جلوگيري كه مواردي در -2 تبصره
  .دنماي منظور را الزم تخفيف دولتهيات  تصويب با دتوان مي نيرو وزارت كند اقتضا

 بخشـودگي  بابـت اي  منطقـه  آب يهـا  شركت به كمك اعتباراتتامين  بر عالوه ساله همه است مكلف دولت -3تبصره
 قـانون  اصـالح  قـانون  بـا  مقايسـه  در مـاده  ايـن  )1( تبصـره راي اجـ  از ناشـي  احتماليالتفاوت  مابه آب بهاي

 سـاالنه  بودجـه  در را دهمـا  ايـن  )2( تبصـره  موضـوع  يها تخفيف مصرف كم مشتركين بهاي آب بخشودگي
 .بگذارد نيرو وزارت اختيار درم محرو مناطق در آبتامين  منظور به و كردهبيني  پيش

  قانون برنامه و بودجه كشور) 33(و ) 32(موارد  -

 مربـوط  يراياج يها دستگاه به انتفاعي عمراني يها راي طرحاج جهت عمراني اعتبارات محل از كه وجوهي ):32( ماده
 متعلق بهره و اصل است مكلفكند،  مي دريافت وام ترتيب ينه اب كه دستگاهي .بود خواهد وامصورت  شود به مي پرداخت

  .بپردازد بخزانه مقرر سررسيد در يرايدا وزارت با منعقده قرارداد طبق را
ـ  هاي دولتي و موسسات وابسته به هاي انتفاعي كه توسط شركت در مورد برخي از طرح): 33(ماده  شـود،   ت اجـرا مـي  دول

تواند پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجـاه درصـد از اعتبـارات الزم بـراي اجـراي طـرح انتفـاعي         شوراي اقتصاد مي
  .صورت بالعوض اعطا شود به

  1384قانون بودجه سال ) 3(تبصره » خ«بند  -

 ايجـاد  بـا  آن ازمهـار  قبلشود  مي روانه دريا به سال طول در كه ييها رودخانه آب ازمند  بهره كشاورزان از بها آب اخذ
  .باشد مي ممنوع سد

  1384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 58(و ) 57(مواد  -

 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  فرهنگـي  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  توسعه سوم برنامه قانون )107( مادهراي اج در -57ماده 
 بـه  ايـران،  اسـالمي  جمهـوري  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون )17( ماده )الف( ندب در تنفيذي
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 مجـوز  صـدور  قبـال  درشـود   مي داده اجازه )خوزستان برق و آب سازمان و استانياي  منطقه آب يها شركت( نيرو وزارت
 قـانون  دوم فصـل  يراياجنامه  آيين )12( ماده مشمول انمتقاضي از زيرزميني، آب يها سفره توان به توجه با آب برداشت
 از كـه اي  گلخانـه  محصـوالت  و زينتـي  هـاي  گل و دارويي گياهان توليدكنندگان و 18/7/1363 مصوب آب عادالنه توزيع
 مـي  وزيرانهيات  تصويب به نيرو وزارت پيشنهاد به بنا كهاي  نامه براساس آيين ،كنند مي استفاده آبياري نوين يها روش
 كـل داري  خزانـه  نـزد  كشـور  عمومي درآمد حساب به و نمايد دريافت را افت جبران يها هزينه با متناسب وجوهي رسد،
 زيرزمينـي  آب يهـا  سـفره  در تعـادل  ايجـاد  و بخشـي  عالج يها راي طرحاج و تهيهراي ب واريزي منابع تا حداكثر و واريز

  .برساند مصرف به مزبور مناطق
قبل ازمهار آن  ،شود هايي كه در طول سال به دريا روانه مي مند از آب رودخانه ها از كشاورزان بهرهاخذ آب ب -58ماده 

  .باشد مي ممنوعبا ايجاد سد 

  1384قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 58(طرح استفساريه ماده  -

  موضوع استفساريه 

 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون )58( ماده در سد ايجاد با آب مهار از مراد آيا -واحده ماده
 هـم  كانـال  و انحرافـي  بنـد  شامل يا است زراعي آب تضمين در آب ذخيره جهت مخزني سد ،15/8/1384 مصوب دولت
  ؟شود مي

  :مجلس نظر
  .شود مين كانال و انحرافي دبن شامل و است تنظيمي و انحرافي، مخزني شامل سد انواع مراد

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران) 39(ماده » ج«بند  -

فهرست و ضوابط تعيين قيمت . شود گذاري به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي محدود مي قيمت: ج
د اقتصادي، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قـانون، بـا پيشـنهاد كـار گروهـي      گونه كاالها و خدمات براساس قواع اين

. شود ربط و تصويب هيات وزيران تعيين مي هاي ذي ريزي كشور و وزارتخانه متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه
التفـاوت   ز قيمت تعيين شده تكليـف كنـد، مابـه   ا تر كمالذكر را به قيمتي  چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات فوق

زمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت شـود و يـا از    بايد هم قيمت تعيين شده و تكليف شده مي
  .ربط به دولت تهاتر شود محل بدهي دستگاه ذي
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  نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب آيين) 12(ماده  -

هاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو  طرح راياج رايصدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع ب -12ماده 
 همچنين و ها آن تابعه يها سازمان يا مربوطه يها خانهوزارت پيشنهاد به روستاها وها  شهرك و شهرها مشروبو تامين آب 

 بـر ربـط   ذي مراجـع  از پروانـه  ارائـه  باها  مرغداري وها  دامداري هداشتب و شرب و صنعتي واحدهاي نياز مورد آبتامين 
  .بود خواهدپذير  امكان نيرو وزارت تصويب و محل آبي امكانات مبناي

  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران) 5(ماده  -

مجاز نيست و بـا ملحـوظ   %) 10(هاي دولتي بيش از ده درصد  ها و شركت افزايش قيمت كاالها و خدمات توسط دستگاه
هاي دولتي به استثناي آن دسته از اقالمي كه  گذاري كاال و خدمات شركت ها قيمت وري و كاهش هزينه داشتن افزايش بهره

اعالم شده از سوي حكم قانوني خاص در اين قانون و يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط  ها آندر مورد 
از  تر كمهاي دولتي را به قيمتي  هيات وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات هر يك از شركت

التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منـابع   قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه
 .شود رداخت ميدولت به شركت ذي نفع پ

  

:هماده واحد
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  .قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 19رديف ج تبصره  3بند  -

 بـا  ماقبـل  سال به نسبت %)25( درصد پنج و بيست ميزان به ساالنه را صنعت بخشغيرشهري  مصرفي آب تعرفه -3
  .دهد افزايش )ريال 2 يمترمكعب( 1373 سال مبناي

هـاي   هـاي طبيعـي و شـبكه    ها، بركـه  ها، مرداب ها، انهار، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين) 9(ماده  -
  آبرساني، آبياري و زهكشي

ها يا ادارات ثبت اسناد و امالك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حـريم   چنانچه افراد يا شهرداري -9ماده 
اي  يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع اسـت بنماينـد، شـركت آب منطقـه    ها، انهار  رودخانه

مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت بـه تعيـين حـد بسـتر و     
كـه تصـرفات قـانوني اشـخاص      امه اقدام نمايد مشروط بر اينن حريم هر يك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين آيين

  .صالح تاييد شده باشد نسبت به امالك مورد نظر احراز و توسط مراجع ذي

  برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره آيين) 21(ماده  -

ستفاده از منابع آبي كشور كه تحت نظـارت و مسـووليت وزارت   ا رايب اشتراك حقالنظاره و  آب بها يا حق – 21ماده 
  .شود شرح زير محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نيرو پرداخت مينيرو هستند به 

  پرورش ماهيان گرم آبي -الف
از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبـي تنظـيم   %) 5(آب بها براي منابع آبي تنظيم شده، پنج درصد  -1

  .باشد از محصول و يا ارزش ريالي آن مي%) 1(شده، يك درصد ن
اشتراكي است كه براي هـر هكتـار زراعـت آبـي در      اشتراك براي هر يك هزار مترمربع استخر معادل حق حق -2

  .شود همان منطقه پرداخت مي

  پرورش ماهيان سرد آبي –ب 
رزش ريالي آن و براي منـابع آبـي تنظـيم    از محصول يا ا%) 3(آب بها براي منابع آبي تنظيم شده، سه درصد  -1

  .باشد از محصول و يا ارزش ريالي آن مي%) 1(نشده، يك درصد 
اشتراكي است كه براي هـر هكتـار زراعـت آبـي در      اشتراك براي هر يك هزار مترمربع استخر معادل حق حق -2

  .شود همان منطقه پرداخت مي
  .در هر مزرعه خواهد بود مالك محاسبه ارزش ريالي قيمت عمده فروشي -1تبصره 
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با ميـزان  (ي شور و لب شورسطحي ها آبهاي تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب شور كه از منابع  فعاليت -2تبصره 
  .اشتراك معاف هستند كنند از پرداخت آب بها و حق استفاده مي) شوري بيش از ده گرم در ليتر

كنند، ميـزان آب   ي شيرين استفاده ميها آبي و لب شوركه از منابع در مزارع تكثير و پرورش آبزيان درياي -3تبصره 
گيرد و براساس تعرفه  اشتراك بر حسب ميزان و درصد آب شيرين كه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار مي بها و حق

مـاهنگي  درصد آب شيرين مورد استفاده توسـط شـيالت و بـا ه   . مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد شد
  .شود وزارت نيرو تعيين مي

كه مبالغ و درصدهاي مورد فوق با تصويب مراجع قانوني تغيير كند درصدها و مبالغ مصوب اخير  درصورتي -4تبصره 
 .قابل اجراست
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  1322ارديبهشت ماه  29از قانون اجازه تاسيس بنگاه آبياري مصوب  -

اثر عمليات آبياري و  ها و بر هايي كه به خرج خود يا شركت آب زمين يتواند بها بنگاه مستقل آبياري مي -شم ماده ش
  .نمايد دريافت كشاورزان حال رعايت با محل هر در معمول و قيمت ارزش طبقشوند  مي مشروبزهكشي 

 و بـرق  نيـروي  توليـد  و نكرآب باآسي لقبي از غيرزراعتي كارهاي يا شهرها كردن مشروبراي ب آب از كه مواردي در
  .شد خواهد وصول و تعيين كننده مصرف آبياري بنگاه بتراضي آبي بها شود استفاده غيره

  11/5/1334از قانون اصالح قانون تاسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب  -

با سرمايه  هايي شركتبياري و يا زهكشي هر نقطه آ انجام عمليات رايب ،بنگاه مستقل آبياري مجاز است –ماده هفتم 
 يا تمام كه باشند حاضر ديگري اشخاص يا و مالكين عمل خاتمه از پس چنانچه ولي دهد تشكيل مالكين سرمايهبنگاه و 
 خواهـد  وزيـران هيـات   تصـويب  بـه  كهنامه  آيين طبق است مجاز آبياري بنگاه نمايند خريداري را دولت سهام از قسمتي

ـ  ششـم  مـاده  طبـق  بـر  را سـهام  فروش از حاصله مبلغ و برساند فروش مصرف به را خود سهام سيدر  آبيـاري  امـور راي ب
 آبيـاري  بنگاه همچنين و داشت خواهند تقدم حقكنند  مي استفاده آب از كه محل مالكين سهام خريد در دهد تخصيص

  .نمايد خريداري ها آن رضايت با را ديگري شركا سهام دتوان مي
بوده و توسط بنگاه آبياري تعيـين  % 12بهاي آب حاصل از تاسيسات آبياري با توجه به هزينه انجام شده با سود حداكثر 

ها به هيچ وجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهنـد داشـت چنانچـه شـركت يـا اشـخاص از        ها يا اشخاص و يا بنگاه و شركت
توانـد بـا نظـر كميسـيوني      تعيين شده را مراعات ننمايند بنگاه آبيـاري مـي   مقررات بنگاه آبياري تخلف نموده و يا بهاي آب

رتبه قضايي محل موضوع تخلف را رسـيدگي و   مركب از نمايندگان بنگاه مستقل آبياري نماينده صاحبان سهام و مامور عالي
  .ايم قطعي استرراي كميسيون نسبت به ج

  8/3/1346ع وزارت آب و برق مصوب هاي تاب ها و شركت قانون وصول بهاي آب سازمان -

درصد سهام آن متعلق به دولت  50هاي آبياري كه بيش از  ها و شركت قراردادهايي كه از طرف سازمان –ماده واحده 
 آب بهاي پرداخت عدم صورت در و بوده رسمي اسناد حكم درشود  مي منعقد مورد هر در آب از كنندگان استفادهباشد با 

  .است االجرا الزم محل ثبتوسيله  به
 بهـاي  آب مـورد  در هـا  آن عمليـات  حوزه در برق و آب وزارت تابع آبياري يها شركت وها  سازمان بين كه مواردي در

 مرجـع  اخـتالف  بـروز  صـورت  در و تعيـين  توافق به بها آب ميزان باشد نشده منعقد آب از كنندگان استفاده با قراردادي
 بـه  محـل  معتمـد  و آنـان  نماينـدگان  و كشـاورزي  ادارهرييس  – آبياري ادارهس ريي از مركب است كميسيوني رسيدگي
  .بخشدار يا فرماندار انتخاب

  .است اجرا صدور به مكلف ثبت اداره آن طبق و است قطعي مزبورراي هيات 



 اي هاي آب منطقه به مشتركين و آب بران شركت اشتراك و تعرفه فروش آب راهنماي تعيين حق  204

 

 جلسـه  در و شده تقديم 1342 آذرماه بيستم مصوب واحد ماده موجب به آن اليحه كه ماده يك بر مشتمل باال قانون
 در بـود  رسـيده  ملـي راي شـو  مجلـس  تصويب به شش و چهل و سيصد و هزار يك ماه ارديبهشت نوزدهم شنبه سه روز

  .رسيد سنا مجلس تصويب به شمسي 1346 ماه خرداد هشتم دوشنبه روز جلسه
  سجادي سيدمحمد دكتر – سنا مجلسرييس  نايب

  وصول آب بها و ديون -

هاي عمراني يـا قـانون ملـي شـدن آب بـه مرحلـه اجـرا         است در مناطقي كه طرحوزارت آب و برق موظف  -53ماده 
ـ  آبريـز  هضـ حو يـا  ناحيـه  هـر  در تـدريج  بـه  مترمكعـب  برحسـب  را آب شده تمام متوسطنرخ  ،درآمده است  كليـه راي ب

 هزينـه  واري بـرد  بهره و تعمير و نگهداري و مديريت شامل جاري يها هزينه به توجه با بار يك سال پنج كنندگان مصرف
 را كشاورزي مصارف آب نرخطور تدريجي  به همچنين و دارد اعالم و تعيين استهالك به توجه با سرمايه بهره و استهالك

  .كند وصول و تعيين يكسان كشور تمام در واحد محصولراي ب
شـود از   ور تحميـل مـي  تر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز به سازمان يا شركت مزب علت گران ضرري كه به

شـود، جبـران    تر بودن هزينه استحصال عايد مـي  علت ارزان هايي كه در منطقه آبريز ديگر به ها يا سازمان محل درآمد شركت
كند و آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي براساس نرخ مذكور هسـتند وگرنـه آب مصـرف كننـده كـه حاضـر بـه        

عالوه آب بهاي معوق طبـق مقرراتـي كـه در ايـن      شود و به رداشت هر محصول قطع ميپرداخت آب بها نشده است پس از ب
  .شود، خواهد بود هايي كه تعيين مي تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينه. بيني شده است وصول خواهد شد قانون پيش

 نـواحي  و منـاطق  روساي و مديران طرف از كه ماده اين 6 تبصره در مقرر مهلت ظرف مستنكف بران آبكه  درصورتي
ـ  قبـولي  قابل ترتيب يا و نكنند پرداخت را خود بدهيشود،  مي تعيين آبياري  نسـازند  برقـرار  خـود  حسـاب  تصـفيه راي ب

 و كـرد  خواهـد  ارسـال  محل ثبت اداره به هاجرايي صدور جهت را بدهي صورت مربوط ناحيه يا منطقهمسوول  و متصدي
 از مطالبـات  وصـول  و هاجراييـ  ورقـه  صدور به اقدام االجرا الزم رسمي اسنادراي اج مقررات برطبق است مكلف ثبت اداره

  .كند بدهكار
 هاي مالياتي كه در قانون ماليات بر هاي مذكور در اين قانون از تاريخ تاسيس از معافيت ها و سازمان شركت -1تبصره 

 واحد نرخ اعمال منظور به وشوند  مي مند هبهر شده گرفته نظر در )صنعتي و كشاورزي( خصوصي يها شركتدرآمد براي 
 ضرردهنده يها سازمان وها  شركت زيان دهنده نفع يها سازمان وها  شركت كشور مختلف مناطق در معين محصولراي ب
 سـود  وكننـد   مي پرداخت دهنده ضرر يها سازمان وها  شركت به و منظور خود هزينه به برق و بآ وزارت تشخيص به را

  .است مالياتي مقررات مشمول معافيت مدت انقضاي از پسشود،  مي محاسبه ترتيب اين به كه خالص
ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه به وضع اجتمـاعي   -2تبصره 

شود  مين منظور نرخ دررداري ب بهره اول سال ده تا حداكثر دهد تشخيص برق و آب وزارت كه اي منطقه هرو اقتصادي در 
  .شود مي تعيين وزيرانهيات  طرف از برق و آب وزارت پيشنهاد به بنا معافيت دوره از پس و
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ايـن قـانون    53طبق مـاده   يپس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آب بها -3تبصره 
 تكميـل  خاتمه تاريخ تا باشد نشده تكميل آب توزيع و انتقال و افانحر و ذخيرهتاسيسات  كه نواحي در ليكنخواهد بود 

 پروانـه  در مندرج آب حجم ميزان به قبلي هاي حقابه دارندگان بهاي آب نرخ در سرمايه بهره و استهالك يها هزينه طرح
  .شد نخواهد محسوب

هاي آب كـه مسـوول    ها و سازمان كتكليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شر - 4تبصره 
برداري و نگهداري و استهالك و تكميـل تاسيسـات و    هاي جاري و بهره اداره رودخانه و ساير منابع آب است به مصرف هزينه

اين ماده خواهد رسيد در محاسبه نرخ آب بهره سـرمايه بـراي   ) 1(هاي ضرر دهنده موضوع تبصره  كمك احتمالي به شركت
  .شود محسوب مي 03/0در سال و مصارف شهري ساير شهر  06/0ها و مراكز صنعتي  راكز استانمصارف شهري م

قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هـر   16وظايف مقرر در ماده  -5تبصره 
 و اداره صـرف صرفا  حاصله عوايد و شد واهدخ انجام تابع يها سازمان وها  شركت يا برق و آب وزارتوسيله  به راسامنطقه 
  .گرديد خواهد مربوطه حوزه آبياريتاسيسات  مرمت

علت عدم پرداخت آب بها به تشخيص وزارت آب و برق از يك ماه تا چهار ماه است  مدت اخطار قطع آب به -6تبصره 
  محصول هر برداشت از پس زراعيو براي امور 
از بيست هزارريال فقط از طريـق توقيـف    تر كمبدهي آب بها مصرف كشاورزي  اجراي ثبت در مورد وصول -7تبصره 

  .شد خواهد خودداري بدهكاران اين بازداشت از و نمود خواهد را دائن حقوقاموال استيفاي 
شـوند متناسـب بـا حجـم آب      اين قانون مـي  7هاي قبلي از منابع سطحي كه مشمول ماده  دارندگان حقابه -54ماده 

  .شوند مي مند بهره بها آب تخفيف درصد سي از سال ده مدتراي ب صادره پروانه مصرفي طبق

  رود هاي زرينه رود و سيمين از نظامنامه تقسيم آب رودخانه -

براي هزينه اين رودخانه از قبيل دستمزد ميرابي و نهربرداري و غيره بابت هريك نهر حقابه سالي پانصد ريال  -5ماده 
  .شد خواهد دريافت مالكين از رسمي قبض موجب به )شهريور اول در صفن و تير اولنصف در (

  :ساعت به قرار ذيل است 24شود هر نهر چهارسنگي در  بهاي مازاد آبي كه فروخته مي -7ماده 
  ريال 50 فروردين اول روز 15
  ريال 100 فروردين دوم روز 16
  ريال 120 ارديبهشت اول روز 15
  الري 150 ارديبهشت دوم روز 16
  ريال 200 آبان 15 تا خرداد اول از
  ريال 50 بعد به آبان 15 از

  .هرگاه كسي به طريق قاچاق از آب اين رودخانه استفاده كند بايد سه برابر بهاي آب مزبور را بپردازد -8ماده 
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 قانون استفساريه نسبت به قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي –
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  100/31/116483: شماره                                بسمه تعالي                                                                           

  1/11/87: تاريخ 
   

  و فاضالب شهري و روستاييهاي آب  اي و شركت هاي آب منطقه كليه شركت
 توسطزيرزميني  و سطحي آب منابع از برداشتالنظاره  حق وتحويلي از سدها و ساير منابع آب  آب  تعرفه وسيله بدين
 ابـالغ  اجـرا  جهـت  پيوسـت  شـرح  به 1387 سال ابتداي از ها آن عمومي طرايش ساير و شهري فاضالب و آب يها شركت

  .شود مي

  
  

  سيد پرويز فتاح                                                                                             
 وزير نيرو                                                                                                 

  
  
 

  :رونوشت
  .معاونت امور آب و آبفا -
 .اقتصادي ريزي و امور معاونت برنامه -
 .شركت مهندسي آب و فاضالب كشور به انضمام پيوست -
 .شركت مديريت منابع آب ايران به انضمام پيوست -
  . دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي -
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  »ها النظاره و ساير شرايط عمومي آن هاي آب خام، حق تعرفه«

   :منابع از شدهتامين  آب تعرفه )الف        
  تعرفه آب تامين محل اي شركت آب منطقه رديف

 ريال بر مترمكعب 

  اردبيل  1

  82  شبكه مغان به پارس آباد -1
  126  سد گرمي  -2
  80  خياوچاي به مشكين شهر -3
  58  )خلخال(فلمن  -4
  30  النظاره حق -5

 شرقي آذربايجان 2

 275 سد نهند به تبريز -1
  127  سد علويان به مراغه -2
    :تبريز به - رود خط انتقال زرينه -3
  744  تبريز و ايلخچي  -1- 3 
  573  آذر شهر، گوگان و شبستر -2- 3 

  410 بناب-3-3
  190  مياندوآب -4- 3 
  122  سد ستارخان به اهر -4
  88  سد سهند به هشترود -5
  30  النظاره حق -6

 غربي آذربايجان 3

 290 سد مهاباد به اروميه -1

  60  به سقز سد بوكان -2
  99  سد شهرچاي به اروميه -3
  85  )آبرساني به تبريز(نوروزلو  –سد بوكان  -4
  31  النظاره حق -5

 اصفهان 4

 111  رود به اصفهان زاينده -1

    :كاشان به –خط انتقال اصفهان  -2
  440 كاشان، آران و بيدگل-2-1 

  200  دليجان- 2-2  
  150  ميمه - 2-3  
  102  علويچه و دهق - 2-4  
  90  تيران و كرون - 2-5  
  75  زاينده رود به يزد -3
  28  النظاره حق -4
  70  فلمن-5
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  »ها النظاره و ساير شرايط عمومي آن هاي آب خام، حق تعرفه« - ادامه 

   :منابع از شدهتامين  آب تعرفه )الف        
  آب تعرفه محل تامين اي شركت آب منطقه رديف

 ريال بر مترمكعب 

 تهران  5

 182 سد كرج -1
  182  سد لتيان -2
  260  )سوهانك - تونل لوارك(سد الر  -3
  221  سد طالقان به آبگير بيلقان -4
  31  النظاره حق -5

 قم  6
 132 سد پانزده خرداد به قم

  31  النظاره حق

 خراسان رضوي  7

  132 سد كارده به مشهد -1
  150  ق به مشهدسد طر -2
  158  سد تبارك آباد به قوچان -3
  28  النظاره حق -4

 خوزستان  8

  :خط انتقال و تاسيات دارخوين به -1
  175  روستاهاي ابتداي خط - 1 - 1 
  175  جوار شادگان و روستاهاي هم -2- 1 
    :تاسيسات كوت امير به -2
  165  روستاهاي ابتداي خط -1- 2 
  175  غزارمر -2- 2 
  175  سربندر  -3- 2 
  28  النظاره حق -3

 سيستان و بلوچستان  9

 90 چاه نيمه به زابل -1
  1050  چاه نيمه به زاهدان  -2
  100  هاي سراوان چاه -3
  71  فلمن شيرگواز -4
  28  النظاره حق -5

 همدان 10

 130 سد اكباتان به همدان -1
  90  سد آبشينه به همدان -2
  28  النظاره حق -3

 كردستان 11

 100 سد قشالق به سنندج -1
  150  سد بانه به بانه -2
  71  فلمن -3
  28  النظاره حق -4

 ايالم 12
 120 سد چم گردالن به ايالم 

  28  النظاره حق
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  »ها النظاره و ساير شرايط عمومي آن هاي آب خام، حق تعرفه« - ادامه 

   :منابع از شدهتامين  آب هتعرف )الف        
  تعرفه آب محل تامين اي شركت آب منطقه رديف

 ريال بر مترمكعب 

 فارس 13

  :سد درودزن به -1
  480  جوار شيراز و روستاهاي هم - 1-1  
  210  مرودشت - 1-2  
  230  آبرساني به خنج - سد قير  -3
  28  النظاره حق -4

  بوشهر 14

    * 1:سان بهآبرساني از چشمه سا -1
  245  خشت و كنار تخته  -1- 1 

  378  برازجان - 1-2  
  375  گناوه و بندر ريگ - 3 - 1 
  450  بوشهر -4- 1 
  445  خط محرم - 5 - 1 
  28  النظاره حق - 2 

 كهگيلويه و بويراحمد 15
 70 سد كوثر -1
  29  النظاره حق -2

 گيالن 16
 143 سد سفيد رود 

  71  فلمن
  27  النظاره حق

 هرمزگان 17

  :خط انتقال از سد استقالل ميناب به - 1 
  477  روستاهاي ابتداي خط-1- 1 
  497  بندرعباس و روستاهاي همجوار - 1-2
  28  النظاره حق - 2 

 يزد 18

  :يزد به - رود خط انتقال زاينده -1
  625  يزد - 1-1  
  612  اردكان و ميبد - 1-2
  28  ارهالنظ حق -2

  سمنان  19
  62  سيمين دشت به گرمسار

  30  النظاره حق

  كرمان 20
  150  سد تنگويه به سيرجان

  30  النظاره حق

  گلستان 21
  71  فلمن
  30  النظاره حق

  زنجان  22
  150  سد تهم به زنجان -1

  30  النظاره حق
                                                      

نرخ فروش آب منطقه اي به آبفاي  25/4/87سان و چاه هاي منطقه كازرون به استان بوشهر از تاريخ با توجه به واگذاري تاسيسات انتقال آب از چشمه سا -1
 .ريال مي باشد 100استان بوشهر از قرار هر متر مكعب 
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  عمومي طرايش و موارد ساير -ب
 شركت به الر و لتيان كرج، سدهاي از آبمترمكعب  هر فروش بابت است، موظف تهران اي منطقه آب شركت -3

 براسـاس  و اختصاص تهران شهر آلودگي با مقابله طرح به ريال )15( پانزده مبلغ تهران، استان فاضالب و آب
  .كند هزينه طرح اينراي اجراي ب نمايد، مي مبادله ايران آب منابع مديريت سهامي شركت با كه اي موافقتنامه

بـرداري محاسـبه و دريافـت     النظـاره براسـاس پروانـه بهـره     ها، حق گيري بر چاه ر صورت عدم نصب وسايل اندازهد - 4
  .خواهد بود) 2.850.000(حداقل رقم دريافتي ساليانه از هر چاه، دو ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال . شود مي

 دو و بيست معادل سقز به بوكان سد از يتحويل آبمترمكعب  هر بابت كردستان استان فاضالب و آب شركت -5
 بابـت  را مـابقي  و كردسـتان  اي منطقـه  آب شـركت  به را »الف« جدول در مندرج ابالغي تعرفه از ريال )22(

  .نمايد پرداخت غربي آذربايجان اي منطقه آب شركت به سدتاسيسات  از نگهداري
هـاي آب و فاضـالب سـاير     توسـط شـركت   النظاره برداشت از منابع آب سطحي مهار نشـده و زيرزمينـي   حق -6

  .باشد ريال مي 30ها معادل  استان
  .شود اعمال  15/1 ضريب با النظاره حق يها تعرفه بحراني،و ممنوعه  ممنوعه يها دشت در -7
وصـنعتي آب توزيـع    هاي آب و فاضالب روستايي كه در مناطق شهري النظاره برداشت آب توسط شركت حق -8

 .باشد هاي منعكس در اين ابالغيه مي ب توزيع شده در اين مناطق و معادل تعرفهكنند متناسب با حجم آ مي

 و اقـدام  حسـاب  صـورت  صـدور  بـه  نسـبت  ابالغيـه  ايـن  براسـاس صـرفا   بايست مي اي منطقه آب يها شركت -9
 صـدور  تـاريخ  از مـاه  يـك  مـدت  ظرف حداكثر هستند ملزم نيزشهري و روستايي  فاضالب و آب يها شركت
  .نمايند اقدام آن پرداخت به نسبت حساب، صورت
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  هاي ابالغي آخرين تعرفه -الف

 و آبيـاري  هـاي  شـبكه  و سـدها  احـداث  منظـور  به گذاري سرمايه طريق از آب بخش به دولت ورود با و 1340 دهه از
 داده قـرار  هـدف  را صـنعتي  و شـرب  مصارفعمدتا  كه آب انتقالتاسيسات  احداث با 1370 دهه از همچنين و زهكشي

 در آب تعرفـه  بـه  مربـوط  ارقـام  آخـرين  قسـمت  ايـن  در .شد جديدي ابعادراي دا آن به منضم خدمات و آب تعرفه است
  .است گرفته قرار بررسي مورد و ارائه آن به منضم خدمات و مختلف مصارف
 مـورد  تفكيـك  بـه هـا   تعرفه ساير عملكرد نينهمچ و نيرو وزارت طرف از شده ابالغ يها تعرفه آخرين قسمت اين در
 خصـوص  درراهنمـا   ايـن  از كننـدگان  اسـتفاده  همـه راي ب الزم اطالعات است شده تالش .گيرد مي قرار تحليل و بررسي
  .شود ارائهها  تعرفه از هريك

 هاي ابالغي آب بها تعرفه  -

 و بررسي مورد مصرف نوع تفكيك به صنعت و كشاورزي بهاي آب عملكرد وبها  آب هاي ابالغيه آخرين قسمت اين در
  .گيرد مي قرار تحليل

  كشاورزي •
 رقـم  و دارد بسـتگي  محصـوالت  قيمـت  و كشـت  نوع جمله از عواملي به كشاورزي بهاي آب تعرفهكه  اين به توجه با 

 هـاي ب آب تعرفـه  متوسـط  قسـمت  ايـن  درشـود   نمـي  ابالغ نيرو وزارت توسط كشاورزي بهاي آب عنوان تحت مشخصي
   .گيرد مي قرار تحليل و بررسي مورداي  منطقه آب يها شركت 86 سال بودجه در منعكس ارقامبراساس  كشاورزي

هاي مدرن، نيمـه مـدرن و    تعرفه آب بهاي كشاورزي در شبكه 1369از زمان ابالغ قانون تثبيت آب بهاي زراعي در سال 
ها تصويب و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     يات مديره هريك از شركتنامه اجرايي آن توسط ه سنتي براساس اين قانون و آيين

  .دهد اي را نشان مي هاي آب منطقه عملكرد آب بهاي كشاورزي دريافتي به تفكيك هريك از شركت) 1- پ(جدول . است
 هآمـد دست  به ارقامباشد  مي متفاوت كشت الگوي و شبكه نوع برحسب آبمترمكعب  هر فروش درآمد كه جايي آن از

 بودجـه  ارقام براساس فوق جدول در منعكس ارقام است ذكر به الزم .است متفاوت مختلف مناطق در مترمكعب هرراي ب
  .باشد مي اي منطقه آب يها شركت 1386 سال )مصوب(

  .شود توجه بايد نيز زير موارد به جدول اين در منعكس ارقام تفسير در
 منـابع  از بهـا  آب دريافـت  دولت، مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون 58 ماده براساس -1

ـ باشـد   مـي ن مجـاز  ندارد وجود آن كنترل منظور به مناسبتاسيسات  و ريزد مي دريا به كه آبي  اسـاس  نرايب
  .باشد مي صفر موارد اغلب در يا وپايين  بسيار سنتي هاي شبكه در بها آب عملكرد

 تنظـيم  قـانون  بـه  مـوادي  الحـاق  قانون 58 ماده تصويب از پس وها  ركتش بندي دربودجهكه  اين به توجه با -2
 بـه  توجـه  بـا درآمـدها   امـا شود  مي درج قبلي احجام معادل كماكان آب احجام دولت مالي مقررات از بخشي
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 هستند وضعي چنينراي دا كه ييها شركت در كشاورزي بهاي آب تعرفه عملكردشود  مي اعمال فوق، معافيت
  .است شده ردبرآو تر كم

 بهاي آب عملكرد مقايسه كشاورزان، توسط پرداختي بهاي آب و محصول ارزش بين مستقيم رابطه به توجه با -3
 همـه  مالحظـه  با بايد شركت يك در آبياري هاي شبكه بين در حتي و اي منطقه آب يها شركت در كشاورزي

 .گيرد صورت جوانب

 يافتـه  كاهش بها آب پرداخت در كشاورزان انگيزه كشاورزي، هالنظار حق پرداخت از كشاورزان معافيت از پس -4
 مـواردي  در كه طوري به .باشد مي تر پايين جدول اين در منعكس ارقام از اي منطقه آب يها شركت عملكرد و

 برخي لحاظ به و اند بوده ناتوان نيزبها  آب از نيمي دريافت از اي منطقه آب يها شركت كه است شده مشاهده
 .نمايند مي خودداري جدي طور به آن پيگيري از تمالحظا
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o شرب 

 در آب توزيـع  كـار ها  شركت اين به شده محول وظايف براساس و 1369 سال در فاضالب و آب يها شركت تشكيل با
 وتاسيسـات   از بخشـي  فاضـالب  و آب يهـا  شركت تشكيل از پس .باشد ها مي شركت اين عهده بر شهرها قانوني محدوده
 .شـد  منتقـل هـا   شـركت  ايـن  بـه  بودها  شهرداري يا اي منطقه آب يها شركت اختيار در كه روستايي و شهري آب انتقال

 بـه  يـا  وباشـد   مـي  شهرها قانوني محدوده از خارج كه آبرساني بزرگتاسيسات  زا بخشي و آبتامين  به مربوطتاسيسات 
 اي منطقـه  آب يهـا  شـركت  اختيار در )نيرو وزير تشخيص به بنا(دهد  مي ارائه خدمات فاضالب و آب شركت يك از بيش
 استهالك هزينه موارد از برخي در وتاسيسات  اينبرداري  بهره و نگهداري يها تامين هزينه منظور به ساله همه .دارد قرار
 درهـا   شـركت  ايـن  مـالي  تعهـدات  انجام و روستايي و شهري فاضالب و آب يها شركت به تحويلي آب بابت اي تعرفه آن،

 آب يهـا  شـركت  از هريـك  بـه  و تعيـين  نيـرو  وزارت توسـط  فاضالب و آب يها شركت به آب فروش تعرفه ابالغيه قالب
راهنمـا   پيوست در 1384 سال در فاضالب و آب يها شركت به آب فروش تعرفه .شود مي ابالغ فاضالب و آب و اي منطقه
 .شود مي تقسيم عمده بخش سه به ابالغيه اين .است شده ارائه

هاي آب و فاضالب از محـل منـابع    شامل تعرفه آب بهاي آب تحويلي به شركت) الف-1-جدول پ(بخش اول  :بها آب
اي و تاسيسات تامين و انتقـال و همچنـين انشـعابات     هاي آب منطقه ريك از شركتآب سطحي تنظيم شده به تفكيك ه

طوركه از اطالعات منعكس در اين جدول مشخص است آب بهاي برداشت آب از محل سد با ذكر نام سد و  همان. باشد مي
تقال آب شرب تا انشعاب در مواردي مثل آبرساني به شيراز از سد درودزن تاسيسات ان. باشد تعيين تعرفه آن مشخص مي

برداري از آن نيز به  باشد و كار بهره اي فارس مي و انشعاب شهر شيراز در اختيار شركت سهامي آب منطقه) مرودشت(اول 
در چنين شرايطي تعرفه آب بهاي آب شرب تحويلي به تفكيك هر يـك از انشـعابات ارائـه شـده     . عهده اين شركت است

انشعاب نشان  66طرح تامين و انتقال آب و  45اي را در  شركت آب منطقه 22ه آب بهاي اين جدول اطالعات تعرف. است
برداري از تاسيسات جديد تـامين و   هاي آب و فاضالب و يا بهره الزم به ذكر است با واگذاري تاسيسات به شركت. دهد مي

د توسـط وزارت نيـرو دسـتخوش تغييـر     اي اين جدول هرساله با ابالغ تعرفه جدي هاي آب منطقه انتقال آب توسط شركت
هاي آب و فاضـالب روسـتايي موقعيـت مكـاني،      در تعيين و ابالغ تعرفه فروش آب خام يا تصفيه شده به شركت. شود مي

برداري از تاسيسات، محل تحويل بـه آبفـاي روسـتايي مـورد توجـه       هاي انجام شده به منظور تصفيه، انتقال و بهره هزينه
هاي آب و فاضالب روستايي براساس نظر شوراي اقتصاد مجـاز بـه دريافـت يـك سـوم       كه شركت به اينبا توجه . باشد مي

  .ها اين موضوع مورد توجه قرار گيرد باشند تالش شده در تعيين تعرفه آب تحويلي به آن ترين شهر خود مي تعرفه نزديك
 آبتـامين   جهـت  ها رودخانه حريم در جودمو يها چاه از موارد برخي در روستايي و شهري فاضالب و آب يها شركت

 آب منـابع  واقـع  درهـا   چاه اين آب منبع كه جايي آن از و هستند معروف فلمن چاه بهها  چاه اين .كنند مي استفاده شرب
 متفاوتها  چاه اين از شده برداشت آب تعرفهشود  مي عرضه و تنظيم دولتي هاي گذاري سرمايه نتيجه در كه است سطحي

  .است شده گرفته نظر در
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هـاي فـروش    مانده در راستاي تعيين تكليف تعرفـه  ها نيز ساير شرايط باقي تعرفه )ب -1.پ(در جدول :عمومي طرايش
اي تهران موظف به مبـارزه بـا آلـودگي     براساس بند اول اين قسمت شركت سهامي آب منطقه. دهد آب شرب را نشان مي

ريال از تعرفه دريافتي از هر يك از  15باشد به همين منظور معادل  الر ميآب شهر تهران از محل سدهاي كرج، لتيان و 
در جهت انجام اقدامات الزم به ) مبادله شده با شركت سهامي مديريت منابع آب(سدهاي فوق را در قالب يك موافقتنامه 

  .منظور جلوگيري از آلودگي و كاهش آلودگي اين منابع آب هزينه نمايد
 از شـده  منتقـل  آب شـامل  روسـتايي  و شهري فاضالب و آب يها شركت به آب فروش ابالغيه »ب« قسمتسوم  بند
 واسـطه  بـه  حاضـر  حـال  در .باشد مي ديگر اي منطقه آب شركت يك به اي منطقه آب شركت يك عملياتي و كاري حوزه

تامين  منظور به ييها تعرفه تاس الزم ديگر آبريز حوزه به آبريز حوضه يك از آب انتقال و آب انتقال بزرگ خطوط احداث
 غربي، آذربايجان در بوكان سد از تبريز به رود زرينه خط به تحويلي آب تعرفه ابالغيه اين در .شود گرفته نظر درها  هزينه
 شركت به تحويلي آب همچنين و رود زاينده سدتاسيسات  محل از يزد اي منطقه آب سهامي شركت به تحويلي آب تعرفه

  .باشد مي گروه اين جزء نيز بوكان سد محل از كردستان اي قهمنط آب سهامي
 يهـا  شركت و هستند ابالغيه اين براساس صورتحساب صدور به موظف اي منطقه آب يها شركت كليه نيز )7( بند در

  .باشند مي آن صدور از پس يكماه تا حداكثر صورتحساب اين پرداخت به موظف نيز فاضالب و آب

o صنعتي  

تـامين   اي منطقه آب يها شركت توسط آب انتقال وتاسيسات تامين  به نزديك و شهرها از خارج صنايع يازن مورد آب
 سال بودجه مصوب ارقام براساس اي منطقه آب يها شركت از هريك در صنعتي مصارف بهاي آب تعرفه عملكرد .شود مي

 در صـنعتي  انشعاباتجزييات  به مربوط اطالعات كه جايي آن از .است شده دادهشان ن زير جدول درها  شركت اين 1386
 آن فـروش  درآمـد  و صنعتي آب حجم سرجمع به مربوط اطالعات نيست دسترس در اي منطقه آب يها شركت از هريك
 نتـايج  كـه  است گرفته قرار استفاده مورد اي منطقه آب يها شركت از هريك در صنعتي بهاي آب متوسط محاسبه جهت

 )2-پ( شـماره  جدول در منعكس صنعتي بهاي آب تعرفه عملكرد است ذكر به الزم .است عكسمن )2-پ( جدول در آن
 صـنعتي  مشـتركين  از شده دريافت و اي منطقه آب يها شركت مديرههيات  تصويب مورد صنعتي بهاي آب متوسط فوق
  .است ضروري زير موارد به توجه جدول، اين در منعكس ارقام تفسير و استفاده در .باشد مي

 صـنايع  بـه  تحـويلي  آب شـامل  هسـتند  صنعت و كشتراي دا كه ييها شركت در صنعتي آب تعرفه عملكرد -1
  .باشد مي نيزها  صنعت و كشت در موجود

با توجه به شرايط خـاص هـر منطقـه و نـوع و نحـوه تـامين آب صـنايع بـزرگ، ميـزان و نحـوه پرداخـت             - 2
اي بايد با  هاي آب منطقه در هر يك از شركتاشتراك توسط صنايع، مقايسه عملكرد آب بهاي صنعتي  حق

 .توجه به همه جهات صورت گيرد
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 بـه  .اسـت  بخشـي  بـين  يارانـه  اصـل  از پيروي در نيرو وزارت سياست صنعتي بهاي آب دريافت و محاسبه در -3
 از بخشـي  تـا شـود   مـي  عملنحوي  به صنايع، باالتر پرداخت توان به توجه با بها آب محاسبه در منظور همين

  .شود داده پوشش )كشاورزيعمدتا ( ديگر مصارف پايين تعرفه از ناشي انزي

  1386اي در سال  هاي سهامي آب منطقه متوسط آب بهاي صنعتي به تفكيك شركت -2.پجدول 
 )مصوب بودجه ارقام براساس(

  آب بها
 )مترمكعب/ ريال (

 يفرد )1(نام شركت  )ميليون مترمكعب(حجم آب  )ميليون ريال(در آمد كل 

154.0 77 5/0 1 تهران
902.4 14168 7/15 2 فارس
319.1 33600 105.3 3 اصفهان
250.6 152876 610 4 خوزستان
3.3 13 4 5 آذربايجان غربي

1171.1 5270 4.5 6 مازندران
1455.5 37261 25.6 7 آذربايجان شرقي
1931.0 1931 1 8 يزد
1024.0 1024 1 9 گلستان

76.0 304 4 10 دبيلار
  .باشند مي صنعتي انشعاب فاقد اي منطقه آب يها شركت ساير )1(

 النظاره حق -

شرح ذيل  هاي زيرزميني و سطحي مهارنشده به تفكيك مصارف مختلف به النظاره برداشت آب از منابع آب تعرفه حق 
  :شود ارائه مي

  شهري شرب آب 

 مجـوز راي دا مشـتركين  سـاير  و فاضـالب  و آب يها شركت توسط عمدهطور  به بهداشت و شربالنظاره  حق پرداخت
 فاضـالب  و آب يهـا  شـركت  تفكيـك  بهالنظاره  حق تعرفه قسمت اين در .گيرد مي صورت شرب مصرفراي ببرداري  بهره

  .است گرفته قرار تحليل و بررسي مورد مشتركين ساير و روستايي فاضالب و آب يها شركت شهري،
 سـال  ابالغيـه الـف   جـدول  در نشـده  مهار سطحي هاي آب و زيرزميني آب منابع از برداشتالنظاره  حق ابالغي تعرفه

 تـوان  اقليمـي،  طرايش برحسب اي منطقه آب يها شركت جدول اين در است شده ارائهراهنما  پيوست در منعكس 1387
 شدهبندي  تقسيم )حرانيب ممنوعه و ممنوعه، آزاد( زيرزميني آب هاي سفره وضعيت و فاضالب و آب يها شركت پرداخت

 برداشـت  تعرفـه  متوسططور  به .باشد مي منعكس آن در نشده مهار سطحيو  زيرزميني آب منابع از آب برداشت تعرفه و
  .است شده ابالغ و تعيين ريال 30 معادل شهري فاضالب و آب يها راي شركتب زيرزميني آب منابع از آب
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 آب حجمـي  گيـري  انـدازه  وسـايل  فاقـد  فاضـالب  و آب يها شركت استفاده مورد يها چاه از برخيكه  اين به توجه با
 آب حجـم  ميـزان ها  چاه اين مورد در فاضالب و آب و اي منطقه آب يها شركت حساب تسويه مالك دوم بند درباشد  مي

 شده برداشت بآ النظاره حق بابت دريافتي رقم حداقل نيز بند اين آخر در و است شده ذكربرداري  بهره مجوز در منعكس
 ريـال  هزارپنجاه  و هشتصد و ميليوندو  معادل 1385 سالراي ب فاضالب و آب يها شركت توسط زيرزميني آب منابع از
 تعرفـه  كه باشدنحوي  به چاه يك از آب برداشت حجمكه  درصورتي ديگر عبارت به .است هشد تعيين ريال )850،000،2(

 .يابـد  مـي  افـزايش  ثابـت  رقـم  سقف تا مشترك آن صورتحسابالذكر شود  فوق رقم از تر كم سال يك طول در النظاره حق
 بـود  خواهدالنظاره  حق تعرفه دريافت مالك ثابت رقم نباشدگيري  اندازه وسايلراي دابرداري  بهره مورد چاه كه درمواردي

  .باشند مي حداقل اين پرداخت به موظف شهري فاضالب و آب يها شركت و
 بـه  بحرانـي،  ممنوعـه  و ممنوعـه  يهـا  دشـت  در زيرزمينـي  آب منـابع  از رويـه  بـي برداري  بهره از جلوگيري منظور به
 )»ب« قسـمت پـنجم   بند در مذكور( 1/1 5ضريب با راالنظاره  حق تعرفه، است شده داده اجازهاي  منطقه آب يها شركت
  .كنند اعمال

  روستايي شرب آب 

 كشاورزي، جهاد وزارت تشكيل از پس و سازندگي جهاد وزارت از جزيي عنوان به روستايي فاضالب و آب يها شركت
 ايـن  آن، تشكيل قانونبراساس  و روستايي فاضالب و آب يها شركت ادغام از قبل تا .ندشد ملحق نيرو وزارت مجموعه به

 آب يها شركت به كمك منظور به و نيرو وزارت نظر براساس حاضر حال در .بودند معافالنظاره  حق پرداخت ازها  شركت
 يـا  دريافـت  خصـوص  در تصميمهرگونه  .هستند معافالنظاره  حق پرداخت از كماكانها  شركت اين، روستايي فاضالب و

 1387به استناد بند ششـم مصـوبه سـال     .باشد مي نيرو وزير عهده برالنظاره  حق تعرفه پرداخت ازها  شركت اين معافيت
هاي آب و فاضالب روستايي در صورت تحويل آب بـه منـاطق    ضالب، شركتهاي آب و فا هاي فروش آب به شركت تعرفه

هـاي آب و فاضـالب    النظاره پرداختـي توسـط شـركت    النظاره براساس نرخ حق شهري و يا صنعتي موظف به پرداخت حق
اره النظـ  هاي آب و فاضالب روستايي از پرداخـت حـق   هايي در راستاي حذف معافيت شركت اخيرا تالش. باشد شهري مي

  .شود صورت گرفته است كه در صورت به نتيجه رسيدن آن براساس تصميمات متخذ شده اقدام مي

  شرب مشتركين ساير 

رساند،  مي بهداشت و شرب مصرف بهعمدتا  را شده برداشت آب مجوز،براساس  كه مشتركيني سايرالنظاره  حق تعرفه
 برايض به توجه با اي منطقه آب يها شركت از برخي در ولي باشد مي اقتصادراي شو 1371 سال مصوبه در منعكس ارقام

 تعرفـه براساس  .باشد مي مترمكعب هر يازا به ريال 13 حدود در مصارف اين النظاره حق شده گرفتهكار  به ساليانه تعديل
النظاره  حق قسمت در خصوص اين در ابالغي تعرفه آخرين .شود مي صادر صورتحساب نيز نيرو وزارت ابالغيه در منعكس

  .قرارگرفت تحليل و بررسي مورد شهري شرب
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  خدمات و صنعت 

) 3(تاكنون براساس رديـف   1371اي از سال  هاي آب منطقه هاي قبلي نيز توضيح داده شد، شركت طوركه در بخش همان
هـاي مصـوب سـال     عرفـه مبنـاي ت  ٪10و  ٪25قانون برنامه سوم به ترتيب ) 5(قانون برنامه دوم و ماده ) 19(تبصره » ج«بند 

ها ارقام رشد داده شده را رند كرده و برخي عمل رند  با توجه به اينكه برخي از شركت. اند شوراي اقتصاد را افزايش داده 1371
النظاره ابالغي آب شـرب كـه    اي نيزتعرفه مصارف فوق را برمبناي تعرفه حق هاي آب منطقه اند و برخي از شركت را انجام نداده

هـا نيـز براسـاس مصـوبات      شود، تعيين نموده و تعداد معدودتري از شـركت  اي و آبفا ابالغ مي هاي آب منطقه به شركتساالنه 
هاي مختلف در مورد  هاي متفاوتي توسط شركت دهند، هم اكنون رقم داخلي هيات مديره ارقامي را تعيين و مورد عمل قرار مي

  .شود برداران دريافت مي مصارف غيركشاورزي از بهره
 از ناشـي  خسـارات  جبـران  بـراي  مالي منابعتامين  قانون )3( ماده تصويبدنبال  به 1384 سال از كه ذكراست شايان
 پرداخـت  از دامـداري  و كشـاورزي  بخـش  هـاي  فعاليـت  معافيـت  بـر  مبنـي  )1383 مصـوب ( سرمازدگي يا و خشكسالي

 دريافـت  )17/8/1379 مصـوب ( خشكسـالي  از ناشي ضعوار پيشگيري و خسارات جبران قانون استفساريه و النظاره؛ حق
 دريـافتي  صـنعتي  النظـاره  حق متوسط) 3.پ( درجدول .است شده متوقف آبزيان و ها مرغداري و ها دامداري از النظاره حق
  .است شده ارائه1386سال بودجه ارقام براساس مختلف اي منطقه آب يها شركتاز

  )مصوب بودجه ارقام براساس(1386درسال اي منطقه آب سهامي يها شركت فكيكت به صنعتي آب النظاره حق متوسط -3.پ جدول
 رديف نام شركت )ميليون مترمكعب(حجم آب  )ميليون ريال(در آمد كل  )مترمكعب/ريال(النظاره  حق

 1 تهران 169 4452 3/26
 2 فارس 60 963 1/16
 3 اصفهان 35 1254 8/35
 4 خراسان رضوي 67 1025 3/15
 5 كرمانشاه 24 332 8/13
 6 كرمان  132 1800 6/13
 7 سيستان و بلوچستان 5/2 50 0/20
 8 هرمزگان 9 132 7/14
 9 خوزستان 24 1128 0/47
 10 آذربايجان غربي 1/21 312 8/14
 11 گيالن 3/67 982 6/14
 12 مازندران 45 2417 7/53
 13 آذربايجان شرقي 3/98 1420 4/14
 14 يزد 32 451 1/14
 15 زنجان 37 526 2/14
 16 لرستان 112 1552 9/13
 17 خراسان شمالي 3/15 216 1/14
 18 خراسان جنوبي 5 78 6/15
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  )مصوب بودجه ارقام براساس(1386درسال اي منطقه آب سهامي يها شركت فكيكت به صنعتي آب النظاره حق متوسط - 3.پ جدولادامه 
 رديف نام شركت )ميليون مترمكعب(حجم آب  )ميليون ريال(ل در آمد ك )مترمكعب/ريال(النظاره  حق

 19 كهكيلويه و بويراحمد 15 200 3/13
 20 قزوين 4/41 1093 4/26
 21 قم 4/3 90 5/26
 22 سمنان 2/16 1690 3/104

 23 مركزي 47 1241 4/26
 24 چهارمحال و بختياري 5/1 35 3/23
 25 بوشهر 5 40 0/8
 26 ايالم 3 44 7/14
 27 كردستان 5/7 134 9/17
 28 همدان 18 79 4/4
 29 گلستان 2/19 587 6/30
 30 اردبيل 2/9 133 5/14

 هاي جبراني ن تعرفه ابالغي هزينهآخري -

 )18( تبصـره  »و« بنـد  تصـويب دنبـال   بـه 1381 سال در رسميصورت  به بار اولين براي جبراني يها هزينه يها تعرفه
 1383 سـال  در امـا  شـد،  ابـالغ  فـوق  تعرفـه  نيـز  1382 سـال  در .شـد  ابـالغ  و تصويب مربوطهه نام آيين و بودجه قانون
 آب تخصيص عدمدليل  به 1384 سال در .نشد نهايي ابالغ نامعلوميداليل  به فوق مجموعه ولي آمادهها  تعرفه نويس پيش

 عـدم دليـل   بـه 1387سال تا 1384 سال زا .شده استن ابالغ زمينه درايناي  ، تعرفهصنعتي مصارف به ممنوعه مناطق در
 1387تا پايان سال  .است نداشته وجود تعرفه ابالغ امكان، وزيرانهيات  توسط مربوط قوانين به مربوطنامه  آيين تصويب
  .اي دراين زمينه ابالغ نشده است نامه مربوطه تعرفه دليل طوالني شدن مراحل تصويب شيوه نيز به

 شـده  ذكرداليل  به بعد به سال آن از و پذيرفته انجام 1382 سال در جبراني يها هزينه غيابال تعرفه آخرين اين بنابر
  .است نشده ابالغ و منتشر زمينه دراين اي تعرفه هيچ

 آب يهـا  شـركت  بـه  منظـور  همين به 4/4/1382 تاريخ در كه اي نامه شيوه براساس 1382 سال در ابالغي يها تعرفه
 آب يهـا  شـركت  سـوي  ازهـا   تعرفـه  پيشـنهاد  اصـلي  مبناي، نامه شيوه اين براساس .است دهش تهيهشد،  ابالغ اي منطقه
 جـايگزيني  و جبرانـي  يهـا  طـرح  اجـراي  و مطالعـه  طريـق  از استحصـالي  آب مترمكعب يك شده تمام هزينه، اي منطقه

 قيمـت  پيشـنهاد  و آب لـي مح بـازار  هـاي  قيمت ارائه به موظف اي منطقه آب يها نامه شركت شيوه اين براساس .باشد مي
  .باشند مي آب محلي بازار هاي قيمت و شده برداشت آب مترمكعب يك شده تمام هزينه برمبناي
 مصـارف  وروز  شبانه در مترمكعب 50 زير مصارف براي ستون دو طي و سال در مترمكعب مبناي بر 1382 يها تعرفه

 يهـا  شركت به ابالغي يها تعرفه )4-پ( جدول .شد ابالغ اي همنطق آب يها شركت بهروز  شبانه در مترمكعب 50 از باالتر
 آب شـركت  بـراي  مزبـور  سـال  در كـه  ذكراسـت  شـايان  .دهد شان مين تجمعيصورت  به 1382 سال در را اي منطقه آب

 و سيسـتان  اي منطقـه  آب شـركت  براي و ممنوعه دشت نداشتندليل  ، بهخوزستان برق و آب سازمان و گيالن اي منطقه
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، ننمـود  ارائـه  اي تعرفـه  درخواسـت ، ممنوعـه  يها دشت هضحو در آب برداشت متقاضي وجود عدمدليل  به كه ستانبلوچ
  .است هشدن ابالغ اي تعرفه

 نظارت و ريزي برنامه معاونت به نيرو وقت وزير طريق از تهران اي منطقه آب يها تعرفه 1382 سال در ذكراست شايان
، ننمـود  ابـالغ  نامعلوميداليل  به را شده تهيه يها تعرفه مزبور دفتر كه شد ارجاع )صادياقت هاي بررسي دفتر( نيرو وزارت

  .است شده ارائه 1381 سال يها تعرفه برمبناي فوق جدول در تهران آب يها تعرفه لذا
  1382 سال در جبراني يها هزينه يها تعرفه -4.پ جدول

آب
ال برايتعرفه يك مترمكعب در س  نام دشت ممنوعه ايمنطقه

 )روزمترمكعب درشبانه50مصارف تا
 50تعرفه يك مترمكعب درسال براي مصارف باالتراز

  )وز مترمكعب درشبانه

آذربايجان شرقي
  

  4110 2740 مرند
  4110 2740  شبستر
  2055 1370  شيرامين

  23013452 هاي شمالي سهند دامنه
  4110 2740  دشت تسوج
  2055 1370  عجب شير

  2055 1370 رشهردشت آذ
  3699 2466  دشت اردبيل

  3082 2055 هاديشهر دشت

آذربايجان غربي
  

  1719 1146  فيرورق
  1500 1000 كشمش تپه ماكو
  1719 1146  كهريز اروميه

  1719 1146  سلماس
  1418 945 قره ضياءالدين

  1719 1146  اروميه
  1719 1146 قالقاچي اروميه

  1719 1146  خوي

اصفه
ان

  

  2795 1863  شهرضا
  4192 2795  اردستان
  2959 1973  جرقويه
  2548 1699  برخوار
  3370 2247  نطنز

  3041 2027 فرادنبه و سفيد دشت

تهران
  

  4110 2740  ميامي
 4110 2740  دامغان
  4110 2740  سمنان
  4110 2740  شاهرود

  3397 2247 خوانسار -گلپايگان 
  3288 2192  قزوين

  1973 1315  رمسارگ
  1425 932  اراك

  1315 877  هشتگرد
  1315 877  زرند
  1315 877  ساوه

  986 658 غرب رودخانه كن
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  1382 سال در جبراني يها هزينه يها تعرفه -4.پ جدولادامه 
آب
تعرفه يك مترمكعب در سال براي مصارف   نام دشت ممنوعه  ايمنطقه

 )روزمترمكعب درشبانه50تا
 50ه يك مترمكعب درسال براي مصارف باالترازتعرف

  )وز مترمكعب درشبانه

تهران
)1(

  

  493 329 تفرش
  3288 2192 خمين
  822 548 كميجان
  822 548 نوبران
  822 548 خنجين

  2466 1644 ابهر خرمدره
  1315 877 اشتهارد
  4110 2740 كاشان
  1315 877  قم

  1315 877 شريف آباد
  1315 877 مسيله
  4110 2740 سرخه
  4110 2740 بسطام

  4110 2740 بيارجمند
  4110 2740 ايوانكي
  2055 1370 ورامين
  2055 1370 دماوند

  2055 1370 هومند آبسرد
  2055 1370 لواسانات
  3288 2192 شراء
  1644 1096 شازند
  1644 1096 نهرميان
  1644 1096 آستانه
  1315 877 لنگرود
  4110 2740 مباركه

  4110 2740 )محدوده آب تهران(جاجرم 

خراسان
  

  3205 2137 ازغند
  5334 3556 اسفدن
  6600 4400 اسفراين
  6782 4521 بجنورد
  5877 3918 بردسكن
  5877 3918 بشرويه
  6782 4521 بيرجند
  5877 3918 تايباد

  4027 2685 تربت جام فريمان
  3534 2356 جاجرم
  5334 3556 جنگل
  5334 3556 جوين

  5334 3556 چاهك موسويه
  5877 3918 )قاينات(خصري 

  4547 3031 خواف
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  1382 سال در جبراني يها هزينه يها تعرفه -4.پ جدولادامه 
آب 
تعرفه يك مترمكعب در سال براي   نام دشت ممنوعه اي منطقه

 )روز مترمكعب درشبانه 50مصارف تا
 50يك مترمكعب درسال براي مصارف باالترازتعرفه 

  )وز مترمكعب درشبانه
  5334 3556  داورزن 

  5877 3918  درگز
  5334 3556 درميان اسدآباد

 5334 3556 درونه
  5189 3459  رخ

  5877 3918  رشتخوار
  5334 3556  ريوش
 6782 4521 زاوه
 5334 3556 زوزن
 4672 3115 سبزوار
 5334 3556 سده
 5877 3918 سرايان
 5877 3918 سربيشه
 6600 4400 سرخس
 5877 3918 سملقان
 5334 3556 شاهرخت
 5334 3556 شوقان

 5877 3918 شهر نو باخرز
 5877 3918 آباد صالح آباد جنت
 5334 3556 صفي آباد
 5334 3556 عطائيه
 5334 3556 فردوس

 5676 3784 فيض آباد مهوالت
 5877 3918 قائن

 5334 3556 قاسم آباد كوير بجستان
 6600 4400 شيروان -قوچان 

 4027 2685 كاشمر
 5334 3556 كرات
 6600 4400 گناباد
 5334 3556 گيسور
 5334 3556 مختاران
 4761 3174 مشهد
 6600 4400 نريماني
 4110 2740 نيشابور

 5334 3556 عمراني بيمرغ
 5334 3556 سنگرد
 5334 3556 ينگجه

 6782 4521 سنگ بست -سرجام 
  4110 2740  زنجانرود زنجان

  1479 986  سجاسرود
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  1382 سال در جبراني يها هزينه يها تعرفه -4.پ جدولادامه 
آب 
تعرفه يك مترمكعب در سال براي مصارف   نام دشت ممنوعه  اي منطقه

 )روز مترمكعب درشبانه 50تا
يك مترمكعب درسال براي مصارف  تعرفه

  )وز مترمكعب درشبانه 50باالتراز
 1421 947 بهار غرب

 3118 2079 رزن
 470 313 قهاوند

 265 177 كبودرآهنگ
 1421 947 اسدآباد
 1421 947 قروه
 1421 947 نهاوند
 1421 947 مالير

 1421 947 تويسركان
 3041 2027 داراب فارس

 4696 3131 خرامه
 3288 2192 داريون
 4950 3300 جهرم
 3863 2575 ني ريز
 4950 3300 ارسنجان
 4950 3300 نجف آباد
 3499 2333 سرچاهان
 4950 3300 ميمند
 4950 3300 آباده
 4950 3300 خفر
 3123 2082 گراش

 3105 2070 پشتكوه ني ريز
 3000 2000 بوانات

 4110 2740 زرند  كرمان
 3616 2411 رفسنجان
 2548 1699 كرمان
 2055 1370 سيرجان
 1068 712 بردسير
 1068 712 شهربابك

 493 329 بم
 740 493 راور
 740 493 راين

 296 197 كوهبنان
هايبخش ممنوعه دشت  مازندران

  653  435  بهشهر - بندرگز

 15000 10000 كهورستان  هرمزگان
 13152 8768 توريان

 6000 4000 بوچيروگاوبندي
 4299 2866 ايسين
  5948 3965 سرخون
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  1382 سال در جبراني يها هزينه يها تعرفه -4.پ جدولادامه 
آب 
 اي منطقه

نام دشت 
  ممنوعه

 50تعرفه يك مترمكعب در سال براي مصارف تا
 )روز مترمكعب درشبانه

 50تعرفه يك مترمكعب درسال براي مصارف باالتراز
  )وز مكعب درشبانهمتر

 822 548 بهاباد يزد
 822 548 بافق

 822 548 بهادران
 411 274 ابركوه
 411 274 مروست

 4110 2740 اردكان - يزد 
 411 274 هرات

 822 548 دهشير - نير
 411 274 دهج - ارنان 

 411 274 كفه طاقستان
 411 274 چاهك شهرياري
 411 274 حسن آباد قوري
كوير هرات و 

 مروست
274 411 

 822 548 طبس
 822 548 دستگردان

  هاي كارشناسي آخرين تعرفه ابالغي هزينه -

الزم به توضيح اسـت كـه   . ابالغ شد 1387قانون توزيع عادالنه آب سال ) 8(هاي كارشناسي ماده  هاي هزينه آخرين تعرفه
شد و براي اولـين بـار در سـال     قانون تصويب و ابالغ مي) 8(مبناي ماده تنها بر 1383هاي كارشناسي تا سال  هاي هزينه تعرفه

اين دو تعرفـه   1385اما در سال . صورت مجزا تصويب و ابالغ شد نامه نيز به آيين) 9(هاي كارشناسي ماده  تعرفه هزينه 1384
. اي ابالغ شد هاي آب منطقه به شركت) منعكس در پيوست( 171/10/85مورخ  100/31/85129تركيب و طي ابالغيه شماره 

  .باشد درصدي اين ابالغيه نسبت به آخرين ابالغيه موجود مي 130از نكات برجسته اين ابالغيه رشد حدود
دليل ابطـال آن توسـط ديـوان     به حريم و بستر تعييننامه  آيين )9( ماده كارشناسي يها نكته ديگر آنكه تعرفه هزينه

  .حذف شده است 1387عدالت اداري درابالغيه سال 

  اشتراك هاي ابالغي حق آخرين تعرفه -

 .اسـت اشـتراك   حـق  دريافت قانوني اصلي مستند دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده حاضر حال در
  .شود تلقي مادر قانونعنوان  به زمينه اين در و باشد داشته خود شمول در را مصارف كليهاشتراك  حق دتوان مي قانون اين

 اصـلي  هـاي  شـالوده  نظر از هرچند )29/5/81( دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )63( ماده يراياجنامه  آيين
 از فراگيرتـر  امـا  دارد 80 و 79 يهـا  سـال  بودجـه  قـوانين  در )44( تبصـره  »ز« بنـد  يرايـ اجنامه  آيين به زيادي شباهت

 .است مختلف مصارفراي ب »جديد هاي اشتبرد حق« كليه آن شموليت و بوده پيش هاي نامه آيين
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ـ  فقط »آب جديد برداشت حق« مذكورآيين  در  يهـا  آب از برداشـت  شـامل  بلكـه  نيسـت  زراعـي بـرداري   راي بهـره ب
  .است مشخصي مصرف نام ذكر بدون عامصورت  به آب انتقال وتامين  يها راي طرحاج دراثر شده استحصال

  كشاورزي 

اشـتراك   حـق  محاسبهشناسي  روش« و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 63 ماده يراياجنامه  آيين استناد به
وسـيله   بـه  كشـاورزي  آباشـتراك   حـق  تعرفه هرساله تاكنون 82 سال از -آب  تعرفه كميسيون مصوب - »كشاورزي آب

 ابالغيـه  آخـرين  .شـود  مـي  پيشنهاد ابالغ، مراحل سير جهت آب تعرفه كميسيون به و محاسبه اي منطقه آب يها شركت
 بـا  نيـز  86و 85، 84 يها راي سالب و صادر 1383 سالراي ب اشاره موردشناسي  روش براساس كشاورزي آباشتراك  حق
 آخرين پوشش تحت اراضياشتراك  حق مذكور هاي ابالغيه در ).پيوست( است شده تنفيذ مذكور ابالغيه نيرو وزارت ابالغ
  .است شده مشخص تلفيقي و مدرن هاي شبكه برحسب آب منابع توسعه يها طرح وريپر آبزياشتراك  حق ابالغي تعرفه

  پروري آبزي 

برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايـران   قانون حفاظت و بهره«نامه اجرايي  آيين) 21(در حال حاضر به استناد ماده 
در مـاده مـذكور   . شـود  ورت مسـاوي تعيـين مـي   ص اشتراك واحدهاي پرورش ماهيان گرمابي و سردابي به ، حق)8/4/1378(

اشتراك يك هكتار زراعت آبـي همـان منطقـه تعيـين شـده       پروري معادل حق مترمكعب مزرعه آبزي 1000اشتراك هر  حق
  .اشتراك زراعت است پروري مبتني بر حق اشتراك آبزي شود پايه محاسباتي حق كه مالحظه مي همچنان). پيوست(است 

  آب صنعتي 

 دولـت  مـالي  مقـررات  از بخشـي  تنظيم قانون 63 ماده يراياجنامه  آيين از استفاده با نيز معادن و صنايعراك اشت حق
اشـتراك   حق محاسبهشناسي  روش مثابه هب )پيوست( نيرو وقت وزير 12/3/78 مورخ بخشنامه .شود مي دريافت و محاسبه

  .گيرد مي قرار استفاده مورد صنعتي آب

  پساب تصفيه شده 

قانون تنظـيم بخشـي از   ) 63(نامه اجرايي ماده  آيين) 1(ماده » ب«در بند » تامين آب«توجه به تعريف اصطالح  با
تـوان تعرفـه    هاي تامين آب دانسته است مي ها را در زمره طرح ها و زهاب برداري از پساب مقررات مالي دولت، كه بهره

نامه ديگري  در زمينه پساب تصفيه شده قانون و آيين. ه كرداشتراك منابع مذكور را نظير منابع آب سطحي محاسب حق
 .كه سازوكار تعرفه را مشخص نمايد وجود ندارد
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 بسمه تعالي

  )غير قابل استناد(بهاي زراعي  نامه اجرايي قانون تثبيت آب نويس آيين پيش
  

قانون اساسي جمهوري  138قسمت اخير بند اول اصل هيات وزيران در جلسه بنا به پيشنهاد وزرات نيرو و به استناد 
قانون برنامـه چهـارم توسـعه فرهنگـي،      17ماده » الف«قانون برنامه سوم توسعه در بند  107اسالمي ايران و تنفيذ ماده 

مجلـس   14/06/1369بهاي زراعي مصـوب   نامه اجرايي قانون تثبيت آب اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسالمي ايران، آيين
نامـه مـورخ    تبصره، جـايگزين آيـين   17ماده و  10نامه با  اين آيين. شرح ذيل اصالح و تصويب نمود  را به راي اسالميشو
  .االجرا است شود و از تاريخ تصويب، الزم صادره از سوي وزارت نيرو مي 26/01/1370

نامـه اجرايـي فصـل دوم آن و     يـين تحويل آب به كشاورزان بايد براساس مقررات قانون توزيع عادالنـه آب وآ  –1ماده 
هيـات   13/08/1377صورت حجمي و براسـاس سـند ملـي آب مصـوب       به، بهينه آب كشاورزي مصرفنامه اجرايي  آيين

  .وزيران انجام شود
طيـور   دام و پـروري و  تحويل آب به ساير مصرف كنندگان در بخش صنعت، شرب و بهداشت، خـدمات، آبـزي  : تبصره

گـذاري   انجـام و نـرخ   برداري صادره و مطابق الگوي مصرف بهينه هر بخش و يا براساس پروانه بهرهحجمي صورت   بايد به
  .آب مطابق مقررات و يا توافقات مرتبط خواهد بود

بهـاي زراعـي، و    مطابق در صدهاي مندرج در قـانون تثبيـت آب  ) تعرفه خدمات آبياري(تعرفه آب كشاورزي  –2ماده 
و با هـدف حمايـت از محصـوالت اسـتراتژيك تـا زمـان        دشت، مطابق سند ملي آب/ منطقهتحويل در هر حجم آب قابل 

اي و شركت سهامي سازمان آب و  هاي سهامي آب منطقه توسط هيات مديره هر يك از شركت) 5(تحقق مندرجات ماده 
  . شود تعيين مي برق خوزستان

حويلي به مصرف كننـدگان در نقـاط تحويـل آب    آب بهاي كشاورزي، با اعمال تعرفه مصوب به حجم آب ت -1 تبصره
  .شود مي گيري شده توسط ابزار منصوبه در نقاط تحويل تعيين ودريافت اندازهبراساس مقادير 

گيـري كنتـور    وسـيله ابزارانـدازه   ها براساس حجـم آب قرائـت شـده بـه     استحصال شده از چاه  آب بهاي آب -2 تبصره
  .شود بهاي زراعي تعيين مي حداقل درصد مندرج در قانون تثبيت آب ،...كنتور حجمي و هوشمند آب و برق، 

بهـا   بـرداري مـالك تعيـين آب    گيري باشند حجم آب مندرج در پروانه بهره هايي كه فاقد ابزار اندازه در چاه -3 تبصره
  .خواهد بود
برداري باشد به شرط پيشنهاد  از ميزان حجم آب مندرج در پروانه بهره تر كمكه آبدهي فعلي چاه  درصورتي -4 تبصره

  .بها ميزان آبدهي فعلي چاه خواهد بود توسط متقاضي مالك تعيين آباصالح پروانه 



 اي هاي آب منطقه به مشتركين و آب بران شركت اشتراك و تعرفه فروش آب راهنماي تعيين حق  280

 

طور مشترك و تلفيقـي از منـابع آب سـطحي و زيرزمينـي      هاي آبياري و زهكشي به كه آب شبكه درصورتي -5 تبصره
ها نيز عالوه بر درصدهاي مندرج در قـانون تثبيـت    ي چاهبرداري و نگهدار هاي استحصال و بهره تمامي هزينهتامين شود، 

  .شود لحاظ مي) تعرفه خدمات آبياري(بهاي زراعي، در محاسبه تعرفه آب كشاورزي  آب
هاي آبياري و زهكشي  هاي زيرزميني و يا سطحي به طريقه پمپاژ در تنظيم آب شبكه در مواردي كه از آب -6 تبصره
 بـرداري  و بهره نگهداري و تعميرات هاي براساس هزينه هاي پمپاژ بهاي كشاورزي، بايد هزينه شود عالوه بر آب مياستفاده 

  .نيز به طور جداگانه محاسبه و دريافت شود
  .باشد هاي آبياري و زهكشي به قرار زير مي در اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي، تعاريف شبكه -3ماده 

  شبكه آبياري و زهكشي مدرن  -الف
هاي تـامين آب   شود كه از امكانات و قابليت اي از تاسيسات آبياري گفته مي آبياري و زهكشي مدرن به مجموعهشبكه 

و ) سد انحرافي يا ايسـتگاه پمپـاژ  (برخوردار و داراي تاسيسات آبگير ) سد مخزني يا رودخانه با دبي پايه مطمئن(مطمئن 
  .هاي اصلي، درجه يك و دو باشد كانال

  مدرن  ري نيمهشبكه آبيا -ب 
شـود كـه حـداقل يكـي از مجموعـه امكانـات و        اي از تاسيسات آبياري اطالق مي مدرن به مجموعه شبكه آبياري نيمه

  : هاي زير را داشته باشد قابليت
   تاسيسات انحراف آب بر روي رودخانه با دبي پايه مطمئن، همراه با كانال اصلي انتقال آب -4

 مخزني  مجموعه انهار سنتي در آبخور سد -5

 شبكه آبياري سنتي -ج

هاي فوق باشد، اما از آب تنظيمي استفاده نمايد شبكه آبيـاري سـنتي    به هر سامانه آبياري كه فاقد امكانات و قابليت 
  . شود گفته مي

طور مشـترك از منـابع آب سـطحي و     به هر شبكه آبياري مدرن، نيمه مدرن و يا سنتي كه آب آن توامان و به: تبصره
تواند  مدرن و سنتي مي بنابراين يك شبكه آبياري مدرن، نيمه. شود يني تامين شود، شبكه آبياري تلفيقي اطالق ميزيرزم

  . تلفيقي نيز باشد
و افزايش عملكرد اقتصادي محصول و بـه  ) سند ملي آب(به منظور تشويق كشاورزان در رعايت الگوي كشت  -4ماده 

در واحـد سـطح تـا زمـان تحقـق      ) از الگـوي مصـرف بهينـه   تـر  كم(مصرف آب هاي نوين آبياري و كاهش  روشكارگيري 
  .تخفيفات زير قابل اعمال خواهد بود 5مندرجات ماده 

هـاي نـوين    كـارگيري روش  را بـا بـه   جويي شده  شود مقادير آب صرفه هاي آب بران اجازه داده مي به تشكل -1تبصره 
  .بازارهاي محلي آب به فروش برسانندآبياري در 
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نماينـد مشـمول    هاي آب بران نسبت به تحويل آب و توزيع آب به ذينفعان اقدام مـي  در مناطقي كه تشكل -2بصره ت
 .تخفيف در آب بها خواهند بوددرصد  10

الگوي كشت منطقه و افزايش عملكرد اقتصادي محصول در واحد سطح بـا تاييـد و اعـالم سـازمان      رعايت -3تبصره 
  .شود تخفيفات زير ميجهاد كشاورزي استان شامل 

  درصد قيمت مازاد برداشت شده تخفيف 50برابر متوسط            2برابر تا 5/1برداشت محصول از 
  برابر متوسط به باال                مازاد برداشت شده از متوسط رايگان  2برداشت محصول از 

هاي آبيـاري   ان براي مشاركت در مديريت شبكهي آب برها سازمانهاي آب بران و يا  به منظور تشويق تشكل -5ماده 
  :شود به طريق زير اقدام ميو زهكشي، 

بـرداري،   هاي مربوط به بهـره  بران به انجام تمام يا بخشي از خدمات يا فعاليت هاي آب در صورت تمايل تشكل -1
اي و  منطقـه  هاي سهامي آب ها، شركت هاي آبياري و زهكشي و احراز توانمندي آن نگهداري و مديريت شبكه

شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مجازند با انعقاد پيمان، نسبت به واگـذاري انجـام خـدمات مـورد     
  . ها اقدام نمايند نظر به تشكل

پـس از احـراز   (هـاي آب بـران    هاي آبياري و زهكشي به سـازمان  در صورت واگذاري مالكيت و مديريت شبكه -2
هـاي   بها بر عهده سازمان وليت و اختيارات تعيين ميزان تعرفه و دريافت آب، مسو)هاي الزم در آنان توانمندي

 .بران خواهد بود آب

درصد آب بهاي مندرج در قانون تثبيـت آب   50هاي آب بران موظف هستند حداكثر تا كشاورزان ذينفع و سازمان - 3
يـا   سـدهاي انحرافـي و  (دسـتي  تعميـرات تاسيسـات باال   نگهـداري و  برداري و هاي بهره بهاي زراعي را بابت هزينه

 .يا سازمان آب وبرق خوزستان پرداخت نمايند اي و هاي آب منطقه باشد به شركت كه در اختيار دولت مي) مخزني

هـاي   هاي آب بران به شرط ابراز تمايل كشاورزان ذينفع و سازمان تا زمان فراهم شدن آمادگي الزم درسازمان -4
اي و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان بايد مديريت آبيـاري   هاي سهامي آب منطقه بران، شركت آب

هاي آبياري و زهكشي را زير نظر هيات امنايي مركب از نمايندگان كشاورزان ذينفع  در سطح هر يك از شبكه
ربط و شوراي اسـالمي   اي و سازمان جهادكشاورزي ذي و نمايندگان شركت آب منطقه) نفر 6تا  4(بران  و آب
در اين صورت، مسووليت و اختيارات تعيين ميزان تعرفـه آب و نظـارت   . ، انجام دهند)هر كدام يك نفر(محل 

 . باشد كرد درآمدهاي حاصل، بر عهده هيات امناي مذكور مي بر مديريت شبكه و هزينه

نفر و  4ر هكتار، هزا 30هاي آبياري و زهكشي تا وسعت  امنا در شبكه هياتتعداد نمايندگان آب بران براي  -1 تبصره
 . نفر خواهد بود 6هزار هكتار،  30بيش از 

هاي باالدست، مياني و پايين دست هر شبكه آبيـاري و زهكشـي    امنا از بخش هياتنمايندگان آب بران در  -2 تبصره
ربـط يـا شـركت سـهامي      اي ذي بران انتخاب و از سوي سازمان جهادكشاورزي به شركت سـهامي آب منطقـه  توسط آب 

  . شوند مان آب و برق خوزستان معرفي ميساز
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ربـط يـا    اي ذي سال توسط مـديرعامل شـركت سـهامي آب منطقـه     2امناء براي مدت  هياتاحكام اعضاي  -3 تبصره
  .شود سازمان آب و برق خوزستان صادر ميشركت سهامي 

هاي آب  ربط به تشكل ذياي  ي فني و اجرايي با تاييد شركت آب منطقهها محدوديتدر صورت عدم وجود  -4 تبصره
هاي نوين آبياري، در بازارهـاي محلـي آب بـه     كارگيري روش را با به جويي شده  شود مقادير آب صرفه ميبران اجازه داده 
  .فروش برسانند

 .تري به شرح زيرخواهد بود بهاي بيش مصرف آب اضافه بر نياز واقعي كشت مشمول دريافت آب -6ماده 

است ضمن برداري، شركت موظف  برداران آب زيرزميني از سقف مندرج در پروانه بهره ز بهرهدر صورت تجاو -1تبصره 
قـانون توزيـع    25ارائه دستورهاي فني، فرصت مناسبي را براي تقليل ميزان برداشت در حد مجاز تعيين و براساس ماده 

وعه، متخلفين در بار نخست ملزم به جبران آب هاي ممنوعه بحراني و ممن در دشت. برداران رفتار نمايد عادالنه آب با بهره
 .براساس مقررات مربوطه اقدام خواهد شد ها آنبرداري  مازاد برداشتي بوده و در صورت تكرار، نسبت به لغو پروانه بهره

آب بهاي مصارف مازاد بر الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي با استناد به مجوزهاي قـانوني اخـذ شـده ويـا      -2 تبصره
برداري وجايگزيني از تاسيسات تعيين و  هاي مديريت، نگهداري،تعميرات، بهره مديره شركت براساس هزينهب هيات تصوي

  . شود دريافت مي
ميزان متوسط برداشت محصول از هر هكتار با توجه به آمار مركز آمار ايران و با تصويب هيات مديره هر يك   –7ماده

  .شود كت سهامي سازمان آب و برق خوزستان تعيين مياي و شر هاي سهامي آب منطقه شركتاز 
قيمت واحد محصول در مورد محصوالتي كه داراي قيمت تضميني مصوب شوراي اقتصاد نيسـتند، براسـاس    -8ماده 

فروش محصوالت كشاورزي، مندرج در آخرين آمارنامه مركز آمار ايران و با اعمال ميانگين رونـد رشـد قيمـت    هاي  قيمت
  .شود ماخذ مذكور براي سال زراعي مورد نظر محاسبه مي محصوالت در

درصورتي كه مصرف كنندگان آب كشاورزي بدون عقد قرارداد و يا مغـاير بـا قـرارداد منعقـده و يـا بـيش از        -9ماده 
وه برداري اقدام به كشت محصول با آب غيرمجاز نمايد، شركت مجاز خواهد بود عال مندرج در پروانه بهرهميزان حجم آب 

تجديـد  . از طريق قانوني، متخلف را تحت پيگرد قـرار دهـد  ) 6(ماده ) 2و  1(بها و جرايم مندرج در تبصره  بر دريافت آب
  .باشد بها و جرايم مربوطه مي برداري صادره پس از وصول آب قرارداد تحويل آب به مشترك و يا تمديد پروانه بهره

بهاي  هر دليل و عنوان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آب آب، به  كه هر يك از مصرف كنندگان درصورتي -10ماده 
عنوان  را به ها آناي و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مكلفند  هاي سهامي آب منطقه ننمايد شركتخود اقدام 

پيگـرد قـرار   قانون توزيع عادالنه آب از طريق مراجـع قـانوني تحـت     34بدحساب، جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 
  .بديهي است تجديد قرارداد آبياري يا تحويل مجدد آب به آنان، منوط به ارائه برگ تسويه حساب خواهد بود. دهند
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(غيرقابل استناد)  پيش نويس اليحه الحاق دو تبصره به قانون تثبيت آب بهاي زراعي

 
- آب بهاي مصارف كشاورزي منطبق بر الگوي مصرف بهينه آب (سند ملي آب)در 1تبصره 

راستاي الگوي كشت (سند ملي آب) متناسب با نوع شبكه، براساس معادل ريالي و متوسط 
توليد در هكتار محصول در منطقه تعيين و دريافت مي شود. 

 
) قانون توزيع عادالنه آب براي مصارف مازاد بر 33- به استناد بند «الف» ماده (2 تبصره 

هاي مديريت، الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي، بهاي خدمات (آب) با در نظر گرفتن هزينه
نگهداري، تعميرات، بهره برداري وجايگزيني از تاسيسات تعيين و با تصويب شوراي اقتصاد 

 دريافت و به مصرف بهره برداري صحيح از اين تاسيسات مي رسد.

  
 

 
هاي آب  هاي تخصصي تعرفه دستورالعمل كميته

 
  

   :بازنگري شماره :سندشماره
   :بازنگريتاريخ :صدورتاريخ

  
  
  

  :جراكنندگان سند براي ا تدرياف
    شركت مديريت منابع آب ايران  -
   اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه شركت  -
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  گروه اقتصادآب -ريزي منابع آب برنامه دفتر -ايران آب منابع مديريت شركت :توليد سند

  
 

  تصويب  تاييد  تهيه
 ريزي منابع آبدفتر برنامه

  محمدتقي توكلي
 هاي آبريزاون هماهنگي حوضهمع

  رضوي نبوي
  شركت مديريت منابع آب ايران 

  ستار محمودي
 :امضاء
  :تاريخ

 :امضاء
  :تاريخ

  :امضاء
  :تاريخ
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  تعالي بسمه
  

 و )8(بنـدهاي   اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منـابع آب ايـران و  ) 7( ماده) 14( راستاي اجراي بند در - 1 ماده
تبصـره ذيـل    ،)8(و  )2( ماده و) 33( ماده »ب« و» الف«بندهاي  اي و مي آب منطقههاي سها اساسنامه شركت) 7( ماده) 9(

، قانون الحاق يـك مـاده بـه قـانون     )بخشي ازمقررات مالي دولت قانون تنظيم) 63( ماده( قانون توزيع عادالنه آب،) 24( ماده
بخشـي از   لحـاق مـوادي بـه قـانون تنظـيم     قانون ا) 57( ماده موارد معين و مصرف آن در وصول برخي از درآمدهاي دولت و

 هـاي توسـعه اقتصـادي و    برنامه راهبردهاي مرتبط مصوب در ها و مقررات مالي دولت، قانون تثبيت آب بهاي زراعي، سياست
هـاي آب زيرزمينـي و آب    كميتـه تخصصـي تعرفـه    راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشـور، دو  فرهنگي و اجتماعي و
  .شود درتخصصي مديريت منابع آب ايران تشكيل ميشركت ما سطحي در
آب وخـدمات وابسـته    يها تدوين، پيشنهاد و ابالغ تعرفه فرآيندمند شدن  ها، نظام هدف از تشكيل اين كميته -2ماده

كيفـي و اسـتفاده    ها، بهبود مديريت عرضه و تقاضا، حفاظت كمي و منظور ايجاد مديريت مالي مناسب و بازيافت هزينه به
هـا از   ربط و نظارت بر اعمـال تعرفـه   هاي ذي هاي الزم با دستگاه انجام هماهنگي و بهينه از منابع و تاسيسات آب، مدارآك

 هـا و  رسـاني كـارا بـا سـازمان     برقراري نظام اطـالع  هاي موجود در نظام تعرفه و ها و رويه اعتالي سياست طريق بازبيني و
  .باشد ربط مي مراجع ذي

هاي آب  شركت منظور تعامل با به هاي مزبور ها و خدمات مرتبط با آب كه توسط كميته فهرست تعرفهحوزه و  -3 ماده
  :باشد شرح ذيل مي گيرد به اي مورد توجه قرار مي منطقه

  هاي آب سطحي كميته تخصصي تعرفه

وطيـور،   هـا و مراتـع، فضـاي سـبز، دامـداري      ها وگياهان دارويـي، جنگـل   زراعت و باغداري،گلخانه( كشاورزي –
  )گرمابي، سردآبي( پروري آبزي

 صنعت –

  شرب –
 خدمات –

 تفريحي وگردشگري –

 برقابي  –

 .....)پساب،آب دريا و( ي نامتعارفها آب –

  



 اي هاي آب منطقه به مشتركين و آب بران شركت اشتراك و تعرفه فروش آب راهنماي تعيين حق  286

 

  هاي آب زيرزميني كميته تخصصي تعرفه

طيـور،   دامـداري و  فضـاي سـبز،   مراتـع،  و هـا  جنگـل  ها وگياهان دارويـي،  باغداري،گلخانه زراعت و(كشاورزي –
  ))سردآبي ابي،گرم( پروري آبزي

 صنعت –

  شرب –
 خدمات –

  بندي آب بسته –
 تفريحي وگردشگري –

  خدمات كارشناسي –
  :باشد شرح ذيل مي هاي تخصصي به حوزه عملكرد كميته -4ماده

 عملياتي نمودن قوانين مصوب و راهبردهاي هيات مديره –

 بررسي،تبيين واستفاده ازمباني قيمت تمام شده –

 ت اصالحي درچارچوب قوانين وراهبردهاي بلندمدت مصوب بازبيني قوانين موجود وارائه پيشنهادا –

ها و مولفه هاي موثر بر نظام تعرفه به هيات مـديره   منظور اعتالي زيرساخت بررسي و پيشنهاد اقدامات الزم به –
  شركت مديريت منابع آب ايران، جهت بررسي وتصويب 

 ها منظور ايجاد هماهنگي در اعمال تعرفه به هاي مورد نياز نامه ها و شيوه نامه تهيه،تدوين و پيشنهاد آيين –

 اي هاي آب منطقه هاي پيشنهاد شده توسط شركت بررسي و تدوين تعرفه –

 تهيه گزارش عملكرد  هاي ابالغ شده و كنترل و نظارت بر چگونگي اعمال ضوابط و معيارهاي تعرفه –

ويـت بنـدي نيازهـاي پژوهشـي و     هاي پژوهشي و ال شناسايي و تعيين خالءهاي علمي موجود و سفارش پروژه –
 ها سازي تعرفه استاندارد

 اي و ساير موارد ارجاع شده از طرف دبيرخانه هاي آب منطقه پاسخ به سواالت و ابهامات شركت –

 هاي اطالعاتي مورد نياز برداري از بانك آوري آمار و اطالعات و ايجاد و بهره ريزي و نظارت بر جمع برنامه –

  خالصه مذاكراتبرگزاري جلسات و تهيه  –
  :باشد شرخ ذيل مي ههاي تخصصي ب كميته يتركيب اعضا -5 ماده

  ي زيرزمينيها آبكميته تخصصي تعرفه  -5-1
  )عضواصلي(ريزي منابع آب  نماينده دفتربرنامه –
  )اصلي عضو( ي زيرزمينيها آببرداري از  بهره نماينده دفترحفاظت و –
  )اصلي عضو( بفاآ آب و اقتصاد وري و نماينده دفتربهبود بهره –
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  )اصلي عضو( اي اصفهان نماينده شركت آب منطقه –
  )اصلي عضو( اي يزد نماينده شركت آب منطقه –
  )اصلي عضو( اي خراسان رضوي نماينده شركت آب منطقه –
  )برحسب ضرورت(ربط  ه آبريز ذيضنماينده مديريت حو –
  )برحسب ضرورت(نظارت مالي  بودجه و مجامع، امور نماينده دفتر –
  )برحسب ضرورت( ده دفتر حقوقينماين –
  )برحسب ضرورت( سواحل مهندسي رودخانه و نماينده دفتر –

  ي سطحيها آبكميته تخصصي تعرفه 

  )عضواصلي(ريزي منابع آب  نماينده دفتربرنامه –
  )عضواصلي(برداري از تاسيسات آب  نماينده دفتر بهره –
  )اصلي عضو( آبفا آب و اقتصاد وري و بهبود بهره نماينده دفتر –
  )اصلي عضو( اي اصفهان نماينده شركت آب منطقه –
  )اصلي عضو( اي خوزستان نماينده شركت آب منطقه –
  )اصلي عضو( اي آذربايجان شرقي نماينده شركت آب منطقه –
  )برحسب ضرورت(ربط  ه آبريز ذيضنماينده مديريت حو –
  )برحسب ضرورت(نظارت مالي  بودجه و مجامع، امور نماينده دفتر –
  )برحسب ضرورت( ر حقوقينماينده دفت –
  )برحسب ضرورت(هاي برقابي  نماينده دفتر مديريت امور اقتصادي نيروگاه –
صـاحبنظران و   اي، منطقه آب يها شركت ستادي، دفاتر ساير نمايندگان از نياز راساستوانند ب ها مي كميته -1 تبصره

 كـار  تشـكيل  به نسبت يا و آورده عمل به دعوت اتجلس در حضور منظور بهها  كميته ساير اعضاي يا و ها دانشگاه تيداسا
  .نمايند اقدام، خاص موضوعات بررسي منظور به ييها گروه

هـاي تخصصـي    كميتـه  اعضاي و دبيرمسوول،  و بوده مستقر آب منابعريزي  برنامه دفتر درها  كميته دبيرخانه -6ماده
  .:شوند مي تعيين ذيلشرح  به

 ريزي منابع آب  رنامهها، مدير كل دفتر ب مسوول كميته –

 ريزي منابع آب ها،نماينده دفتر برنامه دبير كميته –

 صـادر  ها توسط مديرعامل شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايـران،  احكام مسوول، دبير و اعضاي كميته –
 .شود مي
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 و يفوظـا  حـدود  تعيـين  و تفكيـك  منظـور  بـه  و تخصصـي  يهـا  راي كميتهب شده تعيين وظايفراي اج در -7 ماده
  :شود مي تفكيك ذيل قرار به تخصصي يها كميته اعضاي اختصاصي و عمومي وظايف ،ها محدوديت

  وظايف عمومي اعضا -7-1
ايــن ) 4( و )3( ،)2( هــاي تخصصــي منــدرج در مــاده همكــاري و مشــاركت فعــال در انجــام وظــايف كميتــه  –

  ربط دستورالعمل، براساس وظايف تعريف شده دفاتر ذي
نظرات و پيشنهادات، تهيه و فراهم آوري اطالعـات مـورد نيـاز در     جلسات كميته و ارائه نقطه شركت فعال در  –

  ربط حوزه عملكرد واحد ذي
  ربط اي ذي پيگيري اجراي تصميمات اتخاذ شده و مصوبات در دفتر و يا شركت آب منطقه  –
ط و مـوارد مطـرح شـده در    هاي مرتب سواالت و درخواست ها، شكايات، بررسي و اظهارنظر درخصوص استعالم  –

 كميته

هـاي اجرايـي    براي شناسـايي تنگناهـا و محـدوديت   ...  ها و دستورالعمل ها، نامه شيوه) پاپلوت(اجراي آزمايشي  –
  اي هاي آب منطقه مرتبط با حوزه مسووليت دفاتر يا شركت

اي عضـو   نطقـه هـاي آب م  توسـط نماينـدگان شـركت    انجام محاسبات مرتبط با تعرفه با روش مصوب كميته،  –
  كميته به عنوان پاپلوت

  تخصصي وظايف مسوول كميته

اعالم زمـان و مكـان    مديريت و اداره جلسات،بررسي و تاييد دستور كار جلسات براساس برنامه مصوب ساالنه،  –
  ارسال خالصه مذاكرات و انجام مكاتبات الزم برگزاري جلسات، ايجاد هماهنگي بين اعضا،

  نظارت و ارائه پيشنهادات الزم براي انجام وظايف  هدايت، ريزي، برنامه  –
بينـي شـده و    هـاي پـيش   بيني شـده بـه منظـور انجـام وظـايف، فعاليـت       تاييد و ارسال منابع مالي الزم پيش  –

  الزحمه جلسات حق
 ها آنمعرفي اعضاي فعال كميته جهت تشويق و ايجاد انگيزه الزم در  –

 وظايف دبير كميته تخصصي

هاي تخصصي براسـاس برنامـه    گروه ل كميته جهت تنظيم دستور كار جلسات كميته و كارهماهنگي با مسوو  –
تنظيم خالصه مذاكرات ارسال آن پيگيري  مصوب و موضوعات مرتبط به صورت شش ماهه و تشكيل جلسات،

  تصميمات اتخاذ شده در جلسات
  آن به مسوول كميته نحوه حضور اعضا در جلسات كميته و ارائه) سه ماهه(واري دتهيه گزارش ا  –
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  پيگيري انجام وظايف مندرج در دستورالعمل  –
الزحمـه جلسـات    بيني شده و حـق  هاي پيش نويس منابع مالي الزم به منظور انجام وظايف، فعاليت تهيه پيش  –

  اعضا
  ايجاد ارتباط مستمر با دبيرخانه  –
  اخذ آمار و اطالعات الزم از مراجع مختلف با رعايت سلسه مراتب  –

 مـدت  ظـرف  حداكثر راشود  مي ارجاع ها آن به دبيرخانه توسط كه را مواردي موظفند تخصصي يها كميته -1 هتبصر 
  .نمايند ارسالربط  ذي واحد به بعدي مراحل جهت را نتيجه و بررسي، ابالغيه در شده ذكر

  جلسات اداره و كار دستور تنظيم نحوه -8 ماده
  .وصول، در اولين جلسه كميته مورد بررسي قرار خواهد گرفت موارد ارجاع شده از سوي دبيرخانه پس از –
شود، به ترتيب تاريخ در دبيرخانه مورد رسـيدگي قـرار گرفتـه و درصـورت      موضوعاتي كه به كميته ارجاع مي –

 .گيرد ها قرار مي تاييد مسوول كميته در دستور كار كميته

 .گيرد خارج از نوبت در جلسه مورد رسيدگي قرار مي العاده، با تاييد مسوول كميته و موافقت اعضا، موارد فوق –

ربـط در شـركت    اي، به طور جداگانه و با حضور نمايندگان دفاترذي موضوعات مرتبط با يك شركت آب منطقه –
 .شود گيري مي مربوطه و يا در حوزه ستادي بررسي و تصميم

  جلسات تشكيل نحوه -9ماده
رگزاري جلسات در ابتداي هر دوره با هماهنگي اعضا و دبير كميته توسط ريزي براي جلسات و زمان و مكان ب برنامه –

  ).تغيير آن در طول دوره با هماهنگي اعضا بالمانع است(گيرد  مي مسوول كميته انجام و مورد تصويب قرار
دعوت به جلسات با ذكر تاريخ محل تشكيل و دستور كار جلسه توسط دبير كميتـه و همـاهنگي بـا مسـوول       –

  . روز قبل از تاريخ جلسه به عمل خواهد آمد 3و حداقل  كميته
 .العاده به تشخيص مسوول كميته و يا تقاضاي كتبي حداقل نصف اعضا به عمل خواهد آمد دعوت به جلسات فوق –

 .يابد جلسات كميته با حضور مسوول كميته يا جانشين وي و اكثريت اعضا رسميت مي –

 تعيـين  دوره يـك راي ب كميتهمسوول  تشخيص با و كميته اعضاي از يكي نميا از كميتهمسوول  جانشين -1 تبصره
  .شود مي

  .شود تشكيل كميتهمسوول  حضور بدون دتوان مي جلسه 2 حداكثر ماهه شش دوره يكراي ب -2 تبصره
  ها كميته اعضاي همكاري و مشاركت نظام -10 ماده

  .كليه اعضا موظف هستند در جلسات به طور مرتب حضور يابند –
 .شود دقيقه اعضا در صورتجلسه قيد مي 30بيش از  غيبت و تاخير –

و ) حضـور مـنظم  (ازدو جلسه شود، حضور وي به عنوان تر كم طول يك دوره سه ماهه كه غيبت در در مواردي –
 .شود در جلسات در گزارش درج مي) حضور نامنظم(در غير اين صورت به عنوان 
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 امكان حضور در جلسه را نداشـته باشـند،  ) ه تشخيص مسوول كميتهب(داليل موجه  چنانچه هر يك از اعضا به –
اي را به عنوان جانشـين خـود بـراي حضـور در جلسـه       تواند با هماهنگي و موافقت مسوول كميته، نماينده مي

 گيري باشد، مواردي كه نياز به راي نظرات عضو پرداخته و در در اين صورت نماينده به بيان نقطه. معرفي نمايد
 .باشد اي حق راي نميدار

  .ربط در جلسات با هماهنگي قبلي بالمانع خواهد بود دعوت از كارشناسان و مديران ذي -1 تبصره
  .داشت خواهد الزحمه حق پرداخت،مبناي كميتهمسوول  تشخيص براساس جلسات دراعضا  منظم حضور -2 تبصره
 گيريراي  براساس گيري تصميم اجماع، عدم صورت رد وشود  مي اتخاذ اعضا نظر اجماع با كميته تصميمات -11ماده

  .شد خواهد انجام
ـ  مـي  جلسـه مسـوول   ،شـود  طـوالني  جلسه كار دستور از )موادي( ماده مورد در بحث كه مواردي در -1 تبصره ، دتوان
 خانـه دبير يـا  و كميتـه  اعضـاي  از يكي يتمسوول به كارگروهي يا كميته اعضاي از يكي توسط راتر  بيش بررسي ضرورت

 :صورت اين در .نمايد اعالم

اگر امكان بررسي براساس امكانات موجود وجود داشته باشد، كميته ضمن تعيـين فرجـه زمـاني، درخصـوص      –
همچنـين  . نمايـد  مـي  عضو و يا تركيب كارگروه و يا عنداللزوم نحوه انجام بررسي در دبيرخانه اتخـاذ تصـميم  

 .گيرد جلسه بعد از اتمام فرجه زماني قرار ميطور خود كار در دستور كار اولين  موضوع به

كارشناسي ويژه داشته باشد،كميته ضمن تعيين شرح وظايف و فرجه زماني،از طريـق واگـذاري    اگر نياز به كار –
 .دهد نامه واگذاري موضوع كار را مورد پيگيري قرار مي براساس آيين كار به مشاور،

 كـار  دسـتور  در خودكـار  طـور  بـه  ،شـود  مين طرح جلسه مدتي انقضا دليل به كه جلسه دستور ازي موارد -2 تبصره
  .گيرد مي قرار بعدي جلسه

  مصوباتراي اج و مذاكرات خالصه تنظيم -12 ماده
خالصه مذاكرات براساس تفكيك نظرات اعضا توسط دبير كميته تهيه و پس از تاييد مسوول كميته و قبـل از   –

  .دشو تشكيل جلسه بعدي براي اعضا ارسال مي
 .رسد خالصه مذاكرات جلسه قبل در ابتداي هرجلسه پس از قرائت به تاييد اعضا كميته مي –

مصوبات كميته، براي كليه اعضا فارغ از آنكه نسبت به موضوع راي موافق، ممتنـع و يـا مخـالف داده باشـند و      –
 .االجرا است همچنين فارغ از آنكه در جلسه حضور داشته يا نداشته باشند، الزم

  اي منطقه يها كميته ودبيرخانه  با ها آن ارتباط نحوه وصي تخص يها كميته كار گردش -13هماد
هـا و   نامه نامه و شيوه نويس قوانين، آيين اي در خصوص پيش هاي منطقه نتايج اقدامات انجام شده توسط كميته –

آمـار و   آوري هـا، جمـع   ا تعرفـه كارهاي عملياتي كردن قوانين و مقررات مرتبط ب هاي مورد نياز، راه دستورالعمل
عملكـرد   هـاي، تنظـيم   هاي اطالعاتي مورد نياز، تدوين پيشنهاد تعرفـه  اطالعات و ايجاد، تكميل و اصالح بانك

هاي ابالغي، بررسي مشكالت و اعتراضـات   ها و نظارت بر چگونگي اعمال ضوابط و معيارهاي تعرفه اعمال تعرفه
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بـه  جهـت تصـويب   هـاي تخصصـي    ائه راه كارهـا بعـد از بررسـي در كميتـه    ها و ار اعمال و نحوه اجراي تعرفه
هيـات مـديره ارجـاع    ايشان نيز در صورت ضرورت، موضوع را جهت بررسي به . شود مديرعامل شركت ارائه مي

  .نمايند مي
ياز بـه  اگر موارد ارجاعي بدون ن. دهند مسوول كميته با هماهنگي دبير، موارد ارجاعي را مورد بررسي قرار مي  –

در غير ايـن  . نمايد گيري بود، مسوول با هماهنگي دبير نسبت به انجام آن اقدام مي تشكيل كميته قابل تصميم
بررسي نهايي و تصويب به دبيرخانه ارجاع  صورت، موضوع در كميته مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن پس از

  .شود مي
هـا   هاي ساالنه ازطريق كميتـه  بيني شده در برنامه هاي پيش و فعاليت منظور انجام وظايف منابع مالي الزم به -14ماده

اختيار رييس  در قالب نظام بودجه جاري شركت مديريت منابع آب تدوين و بيني و پس از تصويب رييس كميته در پيش
  .گرفت خواهد كميته قرار

ـ  آن تفسـير  يـا  و داخليهرگونه اصالح و يا تغيير دردستورالعمل  -15 ماده تاييـد   و كميتـه  ياعضـا  اكثريـت  يآرا اب
  .پذيرد انجام ميشركت ا به تشخيص ايشان توسط هيات مديره ي و مديرعامل
انجـام اصـالحات قبـل از انجـام دوره از طريـق      . سـال اسـت   2مدت اعتبار اين دستورالعمل از تاريخ صدور  -16ماده 

درخصوص اصالح، تمديد و يا حـذف دسـتورالعمل توسـط    پس از پايان دوره . باشد تصويب مرجع صادر كننده بالمانع مي
  .گيري خواهد شد مرجع صادر كننده تصميم
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