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نظام قيمت گذاری و تعرفه های خدمات آب تعرفه های آب کشاورزی
محمود سعیدان ،کارشناس ارشد اقتصاد آب ،بازنشسته شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
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پست الکترونیکmahmoudsaidan@yahoo.com :
چکيده:
تعرفه آب واگذاری به بخش کشاورزی بر اساس قانون تثبيت آب بهای زراعي و برمبنای درصدی از محصول محاسبه و تعيين
مي گردد .هرچند در متن قانون مبنای محاسبه تعرفه محصول کاشته شده تعيين گرديده ولي در آئين نامه اجرايي محصول
برداشت شده مبنای محاسبه تعرفه قرار گرفته و عمال در هيچ سالي امکان اعمال تعرفه برای آبي که در همان سال به بخش
کشاورزی واگذار مي شود وجود ندارد .عدم وجود ارتباط ميان تعرفه و هزينه های استحصال آب در بزرگترين بخش مصرف،
بازنگری در قوانين برای برقراری ارتباط تعرفه های آب کشاورزی با ارزش اقتصادی آن و کنترل مصرف از اين طريق را
ايجاب مي نمايد .فضای اجتماعي شکل گرفته درحمايت از کشاورزان در حال حاضر آنچنان قدرتمند و پورنفوذ است که هر
گونه تغيير در تعرفه های آب کشاورزی را با حساسيت زيادی مواجه مي سازد لذا اين تغييرات بايد با توجه به اين مالحظات
و در مقاطع کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزی و با تمهيدات سنجيده اجرا گردد.

کليد واژه ها :قانون،آئين نامه،محصول کاشته شده ،محصول برداشتي ،تعرفه پايه

طرح مسئله:
قانون توزیع عادالنه آب که در سال  3113به تصویب مجلس رسیده ،اصلی ترین مرجع قانونی برای تعیین قیمت آب می باشد ولی اعمال
آن در بخش کشاورزی میسر نشده و پس از مدتها بالتکلیفی در این زمینه ،در نهایت قانون تثبیت آب بهای زراعی در سال  3110به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است که بر اساس این قانون ،تعرفه های آب کشاورزی برمبنای درصدی از محصول تعیین می
ش ود .
استفاده ازکلمۀ "توزیع" در عنوان قانون توزیع عادالنۀ آب نشان می دهد که از منظر تصویب کنندگان این قانون نگرانی اصلی در زمینه
نحوه توزیع آب بوده ودغدغۀ جدی در مورد استحصال و تولیدآب وجود نداشته است.
ازکلمه "عادالنه" نیزتنها حمایت از مصرف کنندگان مورد نظربوده است ولی در بخش کشاورزی ظاهرا این نگاه عادالنه نیز کفایت
نکرده و با تصویب قانون تثبیت آب بهای زراعی ،کال رابطۀ میان هزینه های استحصال  ،انتقال و توزیع آب با تعرفه آن قطع شده است.
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در ریشه یابی علل بحران کنونی منابع آب و عوامل موثر برآن ،هرچند به عامل مصرف و افزایش بی رویه آن در بخش های مختلف
اقتصادی نیز تاکید می شود ولی بیش از آنکه علت اصلی یعنی قیمت یارانه ای آب به ویژه در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گیرد،
عدم احساس مسئولیت وخصوصیات فردگرایانه و نفع طلبی مصرف کنندگان  ،بزرگ نمایی می شود.
نظام قیمت گذاری و تعرفه های آب که در نهاد اصلی متولی منابع آب کشوریعنی وزارت نیرو مستقر می باشد غالبا از دیدگاه حمایت
از مصرف کننده متاثر بوده وتوان الزم برای استقرار سیستمی که بتواند تعرفه های متناسب با ارزش اقتصادی آب را تعیین نماید ندارد.
البته با شکل گیری کمیته های تخصصی تعرفه های آب ،اقداماتی جهت هماهنگی و ساماندهی تعرفه های آب در سطح کشور انجام
شده ،ولی علی رغم این اقدامات و اصالحاتی که درسالهای اخیر به منظور ساماندهی تعرفه ها ی آب به عمل آمده ،مشکل اصلی در
بزرگترین بخش مصرف یعنی بخش کشاورزی همچنان پابرجاست ،چرا که بر اساس قانون تثبیت آب بهای کشاورزی ،شرکتهای آب
منطقه ای ملزم به تعیین تعرفه هایی هستند که هیچ رابطه منطقی با هزینه های انجام شده نداشته و بیشترین آبی که وارد چرخه اقتصادکشور
می شود بدون تناسب با ارزش اقتصادی آن به مصرف می رسد.
در این متن تالش می شود تا برای نزدیک تر نمودن تعرفه های آب کشاورزی به ارزش اقتصادی آب واگذاری پیشنهاد های عملی
ارائه گردد.
البته شاید تصور شود که آسان ترین و کوتاه ترین راه برای اصالح تعرفه های آب کشاورزی ،لغو قانون تثبیت آب بهای زراعی وتعیین
تعرفه های آب کشاورزی بر مبنای بند الف ماده  11قانون توزیع عادالنه آب است ،ولی آسان ترین راه ،همیشه مطلوب ترین راه نیست
وچنین اقدامی به دالیل زیردر شرایط کنونی میسر نیست:
-

در شبکه های نیمه مدرن و سنتی  ،تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان آب کشاورزی با دشواریهای ناشی از نبود تجهیزات
فنی مناسب مواجه بوده و قابل اندازه گیری دقیق نمی باشد.

-

فضای اجتماعی شکل گرفته درحمایت از کشاورزان ،آنچنان قدرتمند و پورنفوذ است که هر گونه تحول اساسی در این زمینه
را با موانع جدی مواجه می سازد.

-

به دلیل پرداخت مستمریارانه توسط شرکتهای آب منطقه ای به کشاورزان ،نقش اقتصادی نهاده آب در تولید محصوالت
کشاورزی ،شفاف نبوده و بررسی دقیق تاثیر اقتصادی اجتماعی اصالح تعرفه های آب با دشواری های زیادی مواجه بوده و
نیازمند صرف زمان بیشتر است.

-

سیستم حمایتی و پرداخت یارانه به کشاورزان درازای تحویل آب مصرفی به قیمت های اقتصادی ،وجود ندارد.

-

الگوهای کشت غالبا سنتی بوده و ایجاد تحرک در آنها برای تغییر محصوالت پر مصرف به محصوالت دارای نیاز آبی کمتر
وبازده اقتصادی بیشتر به دشواری امکان پذیر می باشد.
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پيشنهاد:
برای دستیابی به قیمت هایی که بتواند آب مصرفی در بخش کشاورزی را ابتدابه ارزش اقتصادی آن نزدیک نموده و سپس مصرف
آب دراین بخش را با معیار های اقتصادی میسرسازد الزم است اقداماتی در سه مرحله کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مورد
توجه قرارگیرد:
کوتاه مدت:
ابتدا الزم است با ایجاد هماهنگی برای اعمال تعرفه های یکسان در سراسر کشور ،به آشفتگی ناشی از آزادی عمل کنونی شرکتهای
آب منطقه ای برای تعیین تعرفه های آب کشاورزی پایان داده شود.
اگر تغییر قانون تثبیت آب بهای زراعی نوعی اقدام بلند مدت تلقی شود ،تغییر آئین نامه اجرایی آن را می توان در مدت محدودی به
انجام رساند ،لذا پیشنهاد می شود که در کوتاه مدت ،آئین نامه اجرایی این قانون به گونه ای باز بینی واصالح شود که ضمن تداوم تعیین
تعرفه های آب کشاورزی بر مبنای درصدی از محصول ،با برقراری تعرفه پایه برای آب کشاورزی درسراسرکشور وتعیین ضرایبی برای
تعدیل این تعرفه متناسب با تفاوتهای اقلیمی و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه ،امکان اعمال تعرفه ای هماهنگ و قابل کنترل در
سراسر کشور را فراهم آورد.
البته اصالح و بازبینی آئین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعی ،با توجه تاثیر اقتصادی و تبعات اجتماعی آن به ویژه در شرایط
کنونی جامعه ایران  ،نیازمند بحث مبسوط تر و بهره گیری از جمع کارشناسان نخبه ودست اندرکار اجرای این آئین نامه است ودرچار
چوب محدود این متن ،تنها می توان نکات زیر را یاد آور شد:
-

علی رغم صراحت موجود در متن قانون تثبیت آب بهای زراعی برای اعمال درصدی از محصول کشت شده در تعیین تعرفه،
در ماده  1آئین نامه اجرایی موجود ،محصول برداشت شده ،برای محاسبه تعرفه مورد نظر قرار گرفته وهمواره اطالعات مربوط
به عملکرد محصوالت کشاورزی سال قبل در تعرفه سال جاری مورد استناد قرار می گیرد و در واقع در هیچ سالی امکان تعیین
تعرفه برای کشت حاصل از آب توزیع شده در آن سال وجود ندارد.

البته بازگشت به متن قانون تثبیت آب بهای زراعی و مبنا قرار دادن کاشت سال آبی پیش رو درآغاز آن سال  ،نیازمندآگاهی از
مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت بخش کشاورزی در سطح کشور و اشراف بر ویژگی های اقلیمی و اقتصادی اجتماعی مناطق
مختلف کشور است.
بیشک این روش نیز عاری از خطا نخواهد بود ،ولی با تداوم نگاه محافظه کارانه و عدم تالش برای دستیابی به تعرفه پایه در سراسر
کشور به بهانه دشواری تعیین و اعمال آن  ،و بی تفاوتی به نقش شرکتهای آب منطقه ای در تامین یارانه آب بخش کشاورزی ،نمی
توان انتظار تحول جدی در مدیریت مصرف آب در بزرگترین بخش مصرف را داشت.
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تغییر این نگاه ،مستلزم جسارت در تصمیم گیری ایست .جسارتی که البته تنها در صورت تالش مجدانه و کار کارشناسی گسترده
برای آگاهی از ظرفیت و حجم تولید محصوالت کشاورزی و ظرفیت های آبی مورد مصرف از یک سو ،و صرف انرژی برای برخورد
با چالش های ناشی از ناهماهنگی های موجود در شرکتهای آب منطقه ای از سوی دیگر ،نتیجه بخش خواهد بود.
-

در مورد قیمت محصوالت کشاورزی ،علی رغم تاکید بر استفاده از" قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه" برای تعیین
تعرفه در آئین نامه موجود ،دستیابی به چنین اطالعاتی ،مستلزم در اختیار داشتن امکانات فنی و اجرایی برای تولید این اطالعات
اقتصادی ایست که شرکت های آب منطقه ای فاقد چنین توانایی و تخصصی هستند.
مرکز آمار ایران نیز این نوع اطالعات را معموال با تاخیر منتشر می کند و در عمل قیمت هایی که اطمینانی به میزان دقت و
نحوه تعیین آنها وجود ندارد مبنای کار قرار می گیرند.
پیشنهاد مشخص در این باره می تواند استفاده از سازو کاری مشابه سازو کار به کار رفته برای تعیین قیمت تضمینی ،برای
اعمال قیمت های یکسان در تعیین تعرفۀ پایه باشد.
قیمت های تثبیتی مورد تاکید در آئین نامه اجرایی موجود برای گندم و چغند قند نیزکه در حال حاضر موضوعیت خود را از
دست داده است می تواند از آئین نامه حذف شود.

-

تعیین تعرفۀ پایه توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و تعدیل آن در مناطق مختلف با اعمال ضرایب تعیین شده متناسب با
شرایط اقلیمی و اقتصادی اجتماعی هر منطقه ،زمانی می تواند هماهنگی مورد انتظار در کل کشور را فراهم سازد که شرکتهای
آب منطقه ای ضمن داشتن آزادی عمل برای اعمال ضرایب تعدیل در محدودۀ تعیین شده ،در قبال تناسب میان آب بهای
وصولی و آب تخصیصی به بخش کشاورزی مسئول بوده وبر این اساس مورد ارزیابی دقیق و مداوم قرار گیرند.

-

با توجه به قید عبارت" اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک" در متن قانون ،نظر به اینکه در آئین نامه موجود هیچ اشاره
ای به این تصریح قانونی وجود ندارد الزم است که درآئین نامه اصالحی ،تکلیف این عبارت قانونی با تصریح زراعتهای
استراتژیک مشخص گردیده ومیزان تخیف و نهاد متولی تامین کننده آن نیز معین گردد.

اضافه می نماید که شیوه نامه محاسبه آب کشاورزی که اخیرا توسط کارگروه تخصصی تعرفه های آب تهیه و به شرکتهای آب
منطقه ای ابالغ شده است  ،در دستیابی به تعرفه پایه موثر خواهد بود.
ميان مدت:
ضمن تثبیت تعرفه پایه برای ایجاد هماهنگی در سراسر کشور وبا کاهش حواشی و تنش های ناشی از آن  ،در میان مدت ،با اقدامات زیر
می توا/ن زمینه رابرای اعمال تعرفه های متناسب با ارزش اقتصادی آب فراهم کرد:
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-

ایجاد سیستم های حمایتی برای کشاورزان فاقد توانایی تامین هزینه نهاده آب تا در صورت تعیین قیمت آن برمبنای ارزش
اقتصادی ،پرداخت یارانه به کشاورزان از این طریق و به صورت شفاف انجام شده و شرکت های آب منطقه ای از پرداخت
چنین یارانه ای که هیچ تناسبی با وظایف آنها ندارد معاف شوند.

-

توسعه شبکه های آبیاری و ایجاد سیستم های مدرن آبیاری و بهره گیری از شیوه های نوین برای استقرار سیستم های اندازه
گیری و تحویل حجمی آب به گونه ای که از امکان تحویل حجمی آب برای فعالیت های کشاورزی در سراسر کشور اطمینان
حاصل شود.

-

توسعه و توانمند سازی تشکل های کشاورزی برای دستیابی به اراضی کشاورزی یکپارچه واستقرار سیستم های آبیاری مدرن
به منظور افزایش تولید و جبران هزینه های ناشی از افزایش هزینه نهاده آب از طریق افزایش محصول

بلند مدت:
لغو قانون تثبیت آب بهای زراعی و قانون توزیع عادالنه آب و تصویب قانون جامع آب به گونه ای که ضمن اعمال قیمت های منطبق بر
ارزش اقتصادی آب  ،زمینه بهره گیری از مناسبات بازار برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نیز فراهم گردد.
برای تحقق هر پیشنهادی ،الزم است که ظرف زمانی الزم برای اجرای آن نیز پیش بینی شود ،ولی با توجه به شرایط کنونی و دشواریهای
فراوانی که همه بخش های اقتصادی به ویژه بخش آب با آن مواجه است ،چنین پیش بینی دشوار است و تنهادر صورت تغییر این فضا و
شکل گیری اراده جدی برای تعیین و تثبیت نقش اقتصادی نهاده آب در بخش کشاورزی ،می توان به تحقق این اقدامات در یک بازه
یک الی پنج ساله امیدوار بود.
مراجع:
مراجع مورد استناد در این متن  ،قانون توزیع عادالنه آب ،قانون تثبیت آب بهای زراعی و آئی نامه اجرایی آن می باشد که از طریق فضای
مجازی در دسترس عمومی قرار دارد.

