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 ، محور بحث: ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( پوردکتر مرتضی تهامی

 های اقتصادی ایرانبخش(، محور بحث: آثار تغییر تعرفه آب بر )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر ناصر خیابانی

، محور بحث: دالیل مخالفین افزایش  های مجلس در مطالعات آب()استاد دانشگاه و مشاور مرکز پژوهش  دکتر جمال محمدولی سامانی

 قیمت آب

پایدار، مدیر  مدیر)  فرسجادیسیدحسین  دکتر   مدیر  ،  ت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آب و فاضالب استان تهرانیدفتر توسعه 

 نشست( 

 گذاری، محور بحث: الگوی بهینه مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه)عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(   دکتر حبیب مروت

  گذاری آب شهری های نوین قیمت، محور بحث: روش )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی( دکتر علی مزیکی

  

 
   فر: دکتر سجادی

  نشست شماره . متعال یخدا ادیبا نام و   .میاهلل الرحمن الرحبسم 

  .میکنیشروع م  امصرف آب ر  تر مدیری سه با عنوان نقش اقتصاد د

ابتدا وظ در  م   فهیمن  اعضا  نم ادیخودم  از  محترم نشست   یکه 

باش  ژهیتشکر و   ی هابزرگواران مشغله   نیا  چرا که همه  .مداشته 

که    یاجتماع   تیولئاما با توجه به تعهد و مس  ددارن  یادیز  اریبس

سالم    نیچنهم  د.رفتنیپذ   ادعوت ما ر  د،شدن  قائلن  اخودش  یبرا

نشست    نیکه ا  دوارمیام  حاضرین در جلسه و  همه به  و ادب دارم  

مف  یبرا  دنابتو ابتدا  د.باش  دیاعضا  در  مشی  یک  من   ی برا  خط 

ترس به    نیهمبه  وکردم    میخودم  که  م  آنترتیبی    کنمیاشاره 

واقعا در    مزیکی دکتر    ی آقا  .بود  میاهخو  د یانشاهلل در خدمت اسات

  ی عال  اریبس  یها کارهاشرکت  هیو تجز  ادغام و    گذاریقیمت  نه یزم

فاضالب تهران   و   آب   یخوب هم برا  یلیخ  پروژه  ک ی  . اندهانجام داد

روش  ا ب  دداشتن  ی شخص  نیاول  و   یگذارمتیق  نینو  یهاعنوان 

  نه یدکتر مروت در زم  یآقا  .شروع خواهند کرد  اهستند که بحث ر

فرد منحصر به  یژگیو   د.ناه داشت  ی ادیز  یلیخ  قاتیتحقآب  اقتصاد  
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ا هم    ییاجرا  یهادر سمت   یعلم  بر کارهایست که عالوهایشان 

کرد  یلیخ کار  ساختار شرکت  ندهاآیفر  د. ناهخوب  و    ی هاو  آب 

  یآقا  د. منشا اثر باشن  دنناتویو م  شناسند یم  یخوببه  افاضالب ر

 تهیه   رویاستاندارد وزارت ن  تهیکم  یبرا ییاراهنم  کی  تدکتر مرو

الگو  د نردک خانگ   نه یبه  یکه  آب  ت  یمصرف  نظام  آ  ریثأ و  بر  ن 

زحمت    کار  .بود  یگذارتعرفه و  بوده  ارزشمندی   یادی زبسیار 

اقتصاد    ته یز کماکه    م ینادیخود م  فهیما وظ  جا نیکه ا  د دنیکش

ن وزارت  اعضا  رویاستاندارد  از  ایشان  و    یشکه   زحمت هستند 

 یی و اجرا  ی سوابق علم  یدکتر سامان   ی آقا  . میتشکر بکن  د دنیکش

ا  ند اه داشت  یادی ز  اریبس خدمت  سوم  نوبت  در  انشاهلل    ناشیکه 

د  .بود  میخواه کس  هر  از  بهتر  احتماال  بتوانند    یگری ایشان 

اجرادر عدم  ق  یخصوص  ا  یگذارمت یاصول  در  و    رانیآب 

موضوع    به این  . ایشاندما صحبت کنن  یبرا  افتهیتوسعه   یکشورها

کشور  پردازند یم در  چرا  تعرفه  که  بحث  اما  به    تیوضع  نیها 

 بآ  از متخصصان اقتصاد   ی کیپور  یام هدکتر ت  ی آقا  .موجود هست

بخش در  که  خانگ  ی،کشاورز  های هستند  و   قات یتحق  ی صنعت 

داد  یعال   اریبس عضو    .ند اهانجام  هم  استاندارد    تهمیکایشان 

ن  یاقتصاد و    رویوزارت  تنظیم  هستند  مورد    دیشایا  دو  در  سه 

ضابطه و  کش  راهنما  راهنماها   یک ی  د.دن یزحمت  آن  ارزش از   ، 

که امروز ما انشاهلل از نظرات است    یآب در مصارف صنعت  یاقتصاد

و  نیاز متخصص یکی یابانیدکتر خ یآقا .میکنیایشان استفاده م

ن در اهستند و وجودش  رانیا  یسازو مدل  یسرآمدان اقتصادسنج

  یشرکت مهندس  یبرا  را  یاایشان پروژه  .ستا  یمتیجلسه غن  نیا

ثر اعنوان    اب   ، آب و فاضالب کشور در مدت دو سال انجام دادند

پروژه در سال    نیا  .رانیا  یاقتصاد  یهابخش  درآب    تعرفه  رییتغ

پروژه از   نیتریو کاربرد  و ارزشمندترین  نیعنوان بهتربه  1398

سفانه در  أ مت  ی ل یبنا به هر دل یوزارت علوم شناخته شد ول   دگاه ید

  فر سجادیبنده هم که  .  پرداخته نشد  آن  خوب به  یلیصنعت خ

 آب. و اقتصاد  ستیزطیمح محقق در حوزه ،هستم

  ی چندبعد  لهئمس  کیآب    لهئمقدمه عرض بکنم که مس  درمن  

  د.دار  را هم   خاص خود  یهایدگیچیو پ   عیوس  اریابعاد بس  ،هست

ها  تمام دانش  د ی با  م یحل بکن  ارمشکل آب کشور    مهیخوایما اگر م 

بگبه  ار اقتصاد   ، میریخدمت  ی  هابحث  ی،اجتماع   ی هابحث   ، از 

چند که در گذشته  هر  ی. فن   یهابحث  ی، فرهنگ   ی هابحث  سیاسی،

بحث عرضه   رکشور ب  رانیگمیو تصم  استمدارانیمرکز ست  شتریب

تقاضا    و  بوده است.بحث  مانده  با  محروم  اقل  دیما    ،شناسانمیاز 

دست هم  دست به  رگیهمه با همد   ، شناساننیزم  ،ها دان یجغراف

در    .میکنحل  را  مشکل    کپارچهی  طیمح  کیدر    میناو بتو  مهید

با توجه   است،   مصرف آب  تیرینشست که نقش اقتصاد در مد   نیا

این است  اریبسمبحثی    آب  اقتصاد   کهبه  یگسترده  ا  ی ک،    ن یاز 

  سهجل  نیکه در ا  است  یراگذهف رتعو    یگذارمتیها نظام قشاخه 

   .میپردازیم به آن

  یبرا  لطفا  . کنمشروع    یکیمزدکتر    یاز آقا  دییاگر اجازه بفرما

چه   یدر بخش آب شهر  ژهیوبه  یگذارمتیکه ق  دیکن  حیما تشر

باش  د یبا   یی هایژگیو هم    ها یژگیو  ن یا  یگاه  د؟ داشته    تضادبا 

ه چ  ییو اجرا  کیکه از نظر آکادم  د هیبد   حیما توض  یو برا  دارند

که ما از نظرات   دوجود دار  ایدر دن  یگذارمتیق  نینو  ای هستم یس

   . میکنشما استفاده 
 

 
 دکتر مزیکی: 

 حات یفر بابت توضیدکتر سجاد  یممنون از جناب آقا  یلیخ  سالم.

داکاملش  و   جامع و  بنده  مورد  در  به    . دیاسات  گر ین  توجه  با  من 

 ا ر  یادیم مطالب زهکه بخوا  دنباش ادیز  یلیخ  دیفرصت شا  کهنیا

کلبه  دهم،پوشش   اهم به    یمرور  کی  کنمیم  ی سع  یطور 

باشم  موضوعات ق  یوقت  .داشته  مطرح   یگذارمت یموضوع  آب 

چالش  ود،شیم دچار  بالفاصله    دی شا  . مویشیم  یمختلف  یهاما 

که اصال چرا آب    است  ن یا  درسیکه به ذهن افراد م  یبحث  نیاول

عامه  ود.ش  یگذارمتیق  د یبا منظورم  است  البته    ی عنی  . جامعه 

هر  به  گویند می  هایلیخ  ،میصحبت کن  ناگر با کشاورزا  یطور کلبه

هم آب    ی اقتصادمبحث    در   .هست  یز ضروریک چی  حال اصال آب 

هرحال  هب  کهنیخاطر ابه  ،ودشیمحسوب م  یشبه عموم  ی کاال  کی

 ل یدلبه  د.وجود دار  ستیزط یآب و مح  نیب  یقو  یلیارتباط خ  کی

برا  عیتوز  شبکه  معموال  دار  سانیربآ  یکه  از   یقسمت  د،وجود 

به خاطر مباحث    یتا حد  د ودار  ار  یعموم  یکاالها  اتیخصوص

  اماود.  محسوب ش  یانسان  هیحقوق اول  ءجز  دیشا   هریسالمت و غ 

  ، دوینش  ل ئآب قا  یبرا  یکه اگر شما ارزش اقتصاد  است  نیله ائمس

و    هاکنفرانس  در  نیهم  یبرا  .د یرسیاهداف هم نم  نیبه ا  یحت

مطرح    ی اقتصاد  ی کاال  کیعنوان  به  آب  ، که بوده   یجلسات مختلف

ا  ینحوبودن آب به   یاقتصاد   یکاال  بنابراین  است.  شده   نیمانع 

  یما کاال  نینابراب  .میریبگ  آن  از  ار  یموارد قبل  مهیکه بخوا  ستین

آب    یاقتصاد ا  رابودن  کنار  م   نیدر    درباره  . مینیبیموارد 

اما    ،م یبگذر  ییاز کانال کارا  مهی اگر بخوا  دیآب شا  یگذارمتیق

کن  د ینبا ق  م یفراموش  تا خصوص  یگذارمتیکه  مهم   یتآب دو 

  هم   یکی  ،است  یبرابر  لهئمس  یک ی  د،پوشش ده  دی هم با  ار  رگید

توجه   د یآب ما با  یگذارمتیقبنابراین در    .پرداخت  یی توانا  له ئمس
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بحث  یاژهیو توانا  یبرابر  هایبه  باش  ییو  داشته    .میپرداخت 

نش مختلف  دادنامطالعات  م  د ن  ر  نیا  ودشیکه  حد    ااهداف  تا 

  انکه اصال امک  داگر افراد فکر بکنن  . در کنار هم محقق کرد  یادیز

اما حاال    است.  اشتباه   دنومحقق ش  دو در کنار هم   نیکه ا  دندار

اگر در مورد کشور   یست؟آب چ  نهیبه  متیکه ق  ستا  جانیسوال ا

که    یمتیق  عمده  د،که وجود دار  ایله ئمس  مین صحبت کناخودم

 ش ایهپا   ،ایدن  یاز کشورها  یلیو در خ  ودشیدر کشور ما استفاده م

گذاری بلوکی آن  قیمت  هیپا  درکه حاال    ی استرمز  یگذارمتیق

 ی برا  یآب شرب شهربرای    ی بلوکیگذارمتیق  .کنند یاعمال م  را

تفکر   نیطرف ا کیچون از  د،دار  یادی ز یهاتیجذاب استگذاریس

اقشار    د یهستند که احتماال شا  نی ها کسا که کم مصرف  ددار  دوجو

 نیکه ا  دن دادن ااما باز مطالعات نش  ند،کم درآمد در جامعه باش

درست   کلبه  که نیا  یعنی  .ستینتصور  که   یرطونیهم  ی طور 

پ  ب  کردند،  شرفتیمطالعات  مرور  شدن  شتریبه  که    دمتوجه 

بلوکبه  یبلوک  یگذارمتیق تعداد  با  ما    یخصوص  کشور  در  که 

  ،اد یز  یهابا تعداد بلوک  دریگیم  قرار  استفادهی شده و مورد  طراح

   .ستیهم ن یاز لحاظ برابر یحت یدیمف یگذارمتیاصال ق

  ی حت  ایکه در کنار    است  نیا  دکه وجود دار  ریگید  له ئمس

از قمهم آب    یگذارمت یبحث ق  ری،شهرب  ش  آب  یگذارمت یتر 

به  است  رانیا  در  یکشاورز اصال  ما  کشور  در  متاسفانه   آن   که 

  د. کننین باز م ااز گردن خودش  نیلئوسم  یحت  ود.شینم  یتوجه

حاال من واقعا   د. ندار  یدرست یکه انگار متول است نیا هم   لشیدل

نظر  به  ی ول  ،مندار  اداری  تجربه   یلیخ  د یشا  یو ادار  یاز لحاظ فن

ن اتفاقا  ام ما مشکل عمده  یول  د.نداشته باش  یدرست  یمتول  درسیم

ی ر هشب  شر   آب  .میکنتوجه    دیبا  انکته ر  نیو ا  است  یآب کشاورز

  د کنیمسلما نوع آب فرق م  .مرتبط هستند هم هب و آب کشاورزی

ا  یول آب  رو  نیکمبود  م  یطرف  اثر  خاطر به  .دگذاریآن طرف 

وجود   یآب کشاورز  رب شهری وش  آب  نیب  ی کهارتباط  کهنیا

 . ستین  نیزم  یاز رو   زیلزوما همه چ  .دگذری م  نیزم  ریاز ز  ددار

 ی گذارمتیق  کهوجود دارد    ایدر دن   یمختلف  یهاروش  نیچنهم

  یعنی   .کنندیم وصل م هبه   ار  ی و آب شرب شهر  یآب کشاورز

شکل   نیابه   ار  یآب کشاورز  ،یگذار متیق  درکه ما    دنویگیمثال م

از آن   یشرب شهر  آب  یگذارمتیو بعد ق  م یکنیم  یگذارمتیق

ن  اهم  ار  یشهرآب شرب    مت یاز ق  یقسمت  یعن. یردیگیم  عالمت

طور خالصه اگر به  د. کن یم  نییتع  د، دار  یکه آب کشاورز  یمتیق

آب شرب د برای رسینظر مبه م یباش یگذارمتیدنبال ق مهیبخوا

ا  دندار  یلزوم  یشهر باش  بلوکهمه    نیکه  من    یحت  .میداشته 

مطالعات  مهخوایم مثال  بکنم  عرض  بارب  ی خدمت شما  و  مثل  ن 

صرفا    د یناتویاصال شما م  کهنیبه ا  دکننیاشاره م  (2009)  روسآ

بل باش  وکدوتا  کشاورز  یبرا  ی حت  .د یداشته  هم  یآب   نیاصال 

م مطرح  لزوم   ودشیموضوع  داشته  ندار  یکه  بلوک    . دیباشد 

ارزش   دی موضوع با  نیا  در اما    . د یبگذار  متیق  واحد   رب  دیناتویم

طورکه از ابتدا  نااما هم  .میرینظر بگدر  متیق  در  اآب ر  یاقتصاد

البته استیس  دغدغه  ی مختلفیاهزیکردم چعرض   و  بوده  گذار 

بنده  به  هستند.  یدرست  لئمسا پرداختنظر  از مهم  توانایی  تر 

ول  یبرابر  لهئمس به  یهست  سحاال    ی هایگذاراستیهرحال 

 در شما    است  پرداخت ممکن  ییتوانا  یاما برا  .دهم دار  اخودش ر

از کشاورز    ماشکه    دیکنموضوع اشاره    نیبه ا  یبحث آب کشاورز

پرداخت   ییآن توانا  کهنیا  لیدلبه  ،دیریبگرا  آب    متیق  دیناتوینم

قرار میتحت نش  نیا  در  عات مطال  گیرد.تاثیر  دادناحوزه  که    د ن 

را  ی نسب ی هامتیو بعد ق دیریبگ  ی ئجز یهامتیاگر ق ی شما حت

که کشاورز    ینسبت آن محصولبه   قتیدر حق  یعنی  ید،لحاظ بکن

  ،مختلف  ی کشاورزها  نیب  دیریمتفاوت بگ   ار  متیق  دکارمی  ددار

اثر خواهد گذاشت  یروموضوع    نیا   ی لزومی  عنی  .رفتار کشاورز 

ما    دندار باش  یگذارمتیق  یکحتما  ق  درکه    میداشته   مت یآن 

تحت  کشاورز  بگ  یادیز  اریبس  ریثأ تمثال  حت  د.ریقرار   ی شما 

آن   لهیوسبه  یول  دیبکن  فیتعر  کیکوچ  یئجز  متیق  یک  دیناتویم

  یبرا  د یکار ببربه  اشما آب ر  کهنیا  نیب  تفاوت وجود داشته باشد 

د  ایمحصول    نیا ابه  ی،گریمحصول  هرحال  به  کهنیخاطر 

در مورد آب  د.  هم دار  یتبعات اقتصاد  یآب کشاورز  یگذارمتیق

که اوال تعداد    درسینظر مبه  نهیبه  یگذارمت یق  در  یشرب شهر

  یی توانا  یاما برا  .سته  یدر حد دو بلوک کاف  یمثال حت  هابلوک

از ساختار بلوک  دندار  یپرداخت لزوم   در  .میاستفاده کن  یدوباره 

اتفاق  ایکشور دن  نیچند افتاده    یاالن  اینکه    صورت است که به 

همکار  رمجموعهیز  یی هاصندوق  در  و  آب  با    یسازمان 

  نند یبیکه م  ییخانوارها  یسریککه    د درست کردنها  نهاخوزارت 

  یمورد مهم  کی  . دنهدیم  فیتخف  هاآن  پرداخت ندارند به  ییتوانا

 که نیا  نیفرق هست ب  یلیکه خاین است    دوجود دار  جانیکه ا

ق تعر  را  متیشما  شما    هید. بد   فیتخف  کهنیا  ای  دیکن  فیکم 

مقدار   نیاشهری    آب  متیق  ،برمیباال م را    متیمن ق  دوییگیم

  فیتخف  نماتویخاص م  اتیخصوص  نیخانوارها با ا  نیا  یبرا  یول

 ی داشته باشم از آن مبلغ  یبازپرداخت  یک  ینحوبه  نماتویو م   م هدب

 . که به اصطالح پرداخت کردم
 

   فر: دکتر سجادی

دکتر مزیکی    یقاطور که آناهم  .م یاستفاده کرد،  ممنون  یلیخ

و  پرداخت    یی توانا  برابری،بحث    ی آب گذارمتیدر ق  دکردن   اشاره

بودن و    یاکه بحث منطقه  درسینظرم م من به  د. وجود دار  کارایی

  ودشیهم م  ار  د اشاره کردن  ه آندکتر هم ب  که آقای  بازیابی قیمت
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  د اشاره کردن  مزیکیدکتر    یآقا  ی مهم  اریبس  نکته  .اضافه کرد  آن  به

ن  است که خاطرما  نینگاه کردم ا  د یجد   قاتیحقکه من هم در ت

با  یگذارمتیق  د باش   کپارچهیکامال    مفهوم  ک یدر    د یآب شرب 

ش کشاورز  ود. انجام  صنعت  یآب  و  شرب  سا  یو  با    ریو  مصارف 

انجام شده    در شیلی هم یک کار مطالعاتی  .ارتباط دارند  رگیدهم

اگر    ی است.دیکل  اریبس  نکته   این یک  .پرداخت  آن  به  ودشیکه م

خودم شرب  اما  آب  یکن  آب  و    م یکن  گذاریقیمت جور  را 

دیگر، جور  را  به  کشاورزی    یکمن    .دیرس  میخواهن  آن  قطعا 

آقا  یاجمله  مز  ی دارم  م  ی، ک یدکتر  ا  موی گیمن  در    رانیکه 

موقع    چیهما  شد که    یعدالت  یقربان   یی بخش آب کارا  درمتاسفانه  

 شه یهم  ضالبدر بخش آب و فا  استگذاریس  .میدیعدالت نرسبه آن  

اصل  یبرابر بفرما  را  توجه  شما  اما  از که    دییگذاشته  آب  سهم 

ما    یعنی  .ستا  ز زاهدانا  ارکمتریبس  هزینه خانوار در شهر تهران

و به   می کرد یقربان را  یی کارا یول میگذاشت را اصل یبرابر شهیهم

آقا  .م یدیهم نرس  یبرابر از  ادامه    خواهش  دکتر مروت  یمن در 

 ی راهنمان که برگرفته از  اکه در خصوص مباحث خودش  کنمیم

ب  رویاستاندارد وزارت ن  یاقتصاد  ته یکم   راهنماییعنوان    اهست 

نظام    تأثیر آن در  ی ومصرف آب خانگشناسایی ارتباط بین    رایب

   .دییبفرما هئارا ار یما مطالب یبرا یگذارتعرفه
 

 
   دکتر مروت:

من عرض ادب و سالم دارم خدمت شما  الرحیم.    الرحمن  اهللبسم

  نیا  یکه برا  یخوب  هو تشکر از مقدم  زیفر عزیدکتر سجاد  یآقا

که    ی زانیعز  عرض ادب دارم خدمت همه  نیچنو هم  دیبحث داشت

اسات  در آقا  کنمیتشکر م  .بزرگوار  دیجلسه هستند و  دکتر    یاز 

  دکه فرمودن  یحاتیتوض  یوقت محدود بود ولچند که  هری،  کزیم

  ینظر من آقاچون به  .دتر کردنساده  رااز کار من    یدر واقع بخش

ا  و  ددنیفر زحمت کشیدکتر سجاد   ار  های سخنران  نیگزارشات 

  ر ی صورت زنج و به دهم دارن با  یکه ارتباط منطق  ددنیچ یاگونه به

م در واقع  هد  هئاار  م هخوایکه من م  ی نکاتد.  به هم وابسته هستن

راستا نکات  یگذارمت یق  یدر  او  آقا  ستی    مزیکیدکتر    یکه 

  ی آقا  و   فرمودند   یک زیدکتر م  یطور که آقا ناهم  دینیبب  د. فرمودن

سجاد کردنهم    فریدکتر  س  داشاره  در  استیاهداف  گذار 

  ،ن هستماکه من در خدمتت  یآب شهر  خصوصاآب م  یگذارمتیق

برخ  متفاوت در  موارد  یو  است  از  اهداف    یعنی  .متناقض  مثال 

بخش   آب دردر مصرف    ی استاز اهداف اصل   یکیکه    ییجوصرفه 

کفا  یخانگ مثال  هدف  هز  ا یدرآمد    تیبا  بخش  در    نهیپوشش 

برا ممکنبنگاه  یصنعت  س  است  ها  و  نباشد    گذاراستیسازگار 

  نیمأت  یبرا  . کند  نیمأ ت   را  در واقع هر دو هدف   هاست ک  ن یدنبال ا

  ی متفاوت  یگذارمتیق  یهاروش  ا ی  ها استیما س  ،اهداف با هم   نیا

ا  میدار م  نیکه  به  شودیمنجر  قما   ضیتبعبا    یگذارمت یسراغ 

کن  ،میشناسیم  یاقتصاد  اتیادبدر  که    متیق   در   .میحرکت 

  یهاباز هم روش  متیق  ضیتبع  در  بخش آب  درو    یات اقتصادیادب

دارد  یمختلف که  ناهم  .وجود  فرمودنطور    یگذارمتیق  د اشاره 

تبع  نیترعیشا  یبلوک آب    درکه    است  متیق   ضیروش  بخش 

ها هم استفاده  بخش  ریو سا   برق بخش    درالبته    شود. میاستفاده  

هم در واقع دو روش   ی بلوک  یگذارمتیق  ن یا  خود  ی ول  .ودشیم

که    ایدر مطالعهما    بلوکی کاهنده. و    نده یفزا  د، بلوکی عمده دار

  میکرد  یبررس،  میداشت  یاقتصاد  تهیگزارش کم   نی هم  هیته  برای

  نده یفزا  گذاری بلوکی قیمت  ایدن   یاکثر کشورها  درکه    م یدی دو  

آب  یی کشورها  یحت  . است  عیشا منابع  لحاظ  از  واقع  در    ی که 

  هشد  رفتهیاکثر کشورها در واقع پذ   در  دارند و  یمشکالت کمتر

  ات یادب  در  . استفاده شود  ندهیفزا  یبلوک  یگذارمتیاست که از ق

مزا  یاقتصاد مورد  معا   ا یدر  ق  کیهر  بیو  انواع    ی،گذارمتیاز 

قیمت   یگذارمتیق فزاینده،  کاهنده،بلوکی  بلوکی    گذاری 

زگذاری  قیمت مطالب  دارد  ی ادیواحد  به   یول  .وجود  توجه  با 

س ب  ،مختلف  یکشورها   درگذار  استیاهداف  بر    شتریتمرکز 

بگ  . است  ندهیفزا  بلوکی  یگذارمتیق فرض  ما    درکه    میریحاال 

خودم  ییکشورها کشور  آبامثل  منابع  که  و    ین  هست  محدود 

را    نده یفزا  بلوکی   یگذارمتیق  میخواهیندارد م   یکنواختی  عیتوز

در  ا ر  نده یفزا  بلوکی  یگذارمتیق  کهنیا  یبرا  رانیا  اجرا کنیم. 

متغ  دی با  میکن  جادیا تعرا    ریسه  تعداد    - 1  : میکن  نییحتما  چه 

  فاصله  یعنی  بلوک  ی در هرحجم مصرف  -2  ؛میبلوک داشته باش

هر واحد    متیق  - 3  ؛ قدر باشدهچ   ها بلوک  ی مصرف  دامنه  ای   ها بلوک

مصرف تع  بلوک  هردر    یآب  که    یامطالعه  در  .شود  نییچگونه 

در هر   ی مصرف  آبها و حجم بر تعداد بلوک شتریتمرکز ب میداشت

مصرف   یگذارمتیق  . بود  بلوک آب  واحد  اصل  یهر    یبحث 

آقا  یگذارمتیق و سایردکتر    یاست که  اشاره    مزیکی  دوستان 

هر بلوک ما چه   دربحث کرد که    آن  در مورد  ودشیحاال م  د، کردن

و مطالعات مختلف   ی اقتصاد  اتی ادبدر  باز هم    . میکن  نییتع  یمتیق

  نده یفزا  ی بلوک  یگذارمتیق  مهیکه ما در واقع اگر بخوا  دن دادن انش

دکتر    یآقا  .باشد  یحداقل سه بلوک ضرور  دیشا  میداشته باش  ار

حاال    یول  شودشود، آن رد نمی می  با دو تا بلوک  مزیکی فرمودند

دوم با    وک بل  د یشا  کنمین عرض ماکه خدمتت  ی حاتیمن با توض
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ن  اواقع جمع شوند و همدر    .بشود  شتریب  یهابلوک سوم و بلوک

آقا  یبلوک  دو نوع   یکه  به    .شود  نیمأت  یدکتر فرمودند در واقع 

تعداد   ا  ی ول  . باشد  تواندیمهم    شتریب  هایبلوکالبته    نیقاعده 

اول    نیچن بلوک  اجتماع   ا ی  یبلوک زندگ   رااست که  ی بلوک    ای 

ح در    نیا  .گویند می  اتیبلوک  آب   زانیم  واقعبلوک  مصرف 

تهران   درکه   مییگویکشور ما م  در مثال   د.ده ین مانش  را  یضرور

نفر  کی  یبرا  د یشا چهار  در    5با    یخانوار  آب    ماه مترمکعب 

شود  بهداشت  ، دنیآشام  ،مثل خوردن  یی کارها  آب    انجام  آن  و 

  ی باشد.کاف   ود، شین استفاده میشا که برا  یضرور  یعنوان کاالبه

بلوک ضروری    ی.بلوک ضرور  ودشیم  نیا از  سراغ   میوری مبعد 

بلوک  از    شتریدر واقع ب  ،مصرف  زانیم  ی عاد  بلوک  در   ی.بلوک عاد

و    ضروری بود  دامنهخواهد  که    یک  داشت  خواهد    درمشخص 

کرد  آن  نییتع  یبرا  یمختلف  یاهروش  اتیادب   یکی  د.ناه مطرح 

آب  مصرف  متوسط  امثال  ط  ستی  اتفاق    ی هاسال  یکه  گذشته 

عوامل    ریسا  ایهوا    یدما  ،مثال از آب و هوا  تابعی است  نیافتاده و ا

م ما  اساس  آن  بر    . میکن  نییتع  ار  نهیبه  یالگو  نیا  میناتویکه 

  ی درآمد  تیبا هدف کفا  شتریکه بهستند    ییهابلوک سوم بلوک

 یک خود بلوک سوم  تواندیکه م شودیم یطراح نهیو پوشش هز

بحث    نیا  . شود  یبندمیتقس  بلوکبه چند    ا ی  د داشته باش  بلوک

اهمیتاین  گذاریقیمت میخودش    جا  نشان  ما  دهد.  را  اگر 

جر  در  مهیبخوا باش  یشتریب  یهامه یواقع    مهیبخوا  و  میداشته 

تعداد   میناتویم  ،میریدرنظر بگرا  و بلندمدت  یاقتصاد یهانهیهز

کنیمبلوک زیاد  را  واقع    ها  در  ق  تصاعدیو   ا ر  آب  متیبودن 

  می تالش کرد  میکه ما داشت  یامطالعهدر    نیپس بنابرا  .میبشکن

اگر    . میکن  نییتع  دوم راو    اول  هایبلوک  یمصرف   که در واقع دامنه

اهداف    و  ییجواهداف صرفه  ،می اعمال کن  متیق  ضیتبع  مهیبخوا

داشته   د نناتویم  یاها چه فاصلهبلوک  نیا  ، میکن  نیمأ ت  ار  یبرابر

خدمتت  د.باشن کردم  االبته  عرض  معموال    یاقتصاد  اتیادب  درن 

،  دناشاره فرمودمزیکی بحث تخفیف را  دکتر    یطور که آقاناهم

اول   استبلوک  موالمعبلوک  به  ی  بحث که  و   یبرابر  یهاخاطر 

  ترنییتمام شده پا  متیآب از ق  متیق  ی آب،عد اجتماعبُ  یاهبحث

  یهاتمام شده بحث  نهیبحث هز  ، مویبگ  مهبخوا  یطور کلبه  است.

 مت یق یول .موبش مهخواینم اتییکه من وارد آن جز ددار یادیز

تا   است  برخوردار  فی از تخف  هک ستا  یمتیدر بلوک اول معموال ق

استفاده راعموم  امکان  ا  ی  ح  نیاز  کن  یاتیماده    د. فراهم 

  یارهایبر اساس مع  شتریبلوک دوم ب  ا یر بخش دوم  د  یگذارمتیق

طور که  ناو هم  شودیم  نییتع  یاقتصاد  یی و بحث کارا  یاقتصاد

فرمودن حاال    ستا  یانکته  نیا  د اشاره  دنبال    ی کسانکه  که 

وارد بحث   توانندیگروه م  نیا  درهستند    نهیبه  متیقو   یابینه یبه

ب  ی هابلوک  متیقبرای    .دونش باالتر  به    ت یکفا  بحث  شتریسوم 

بلندمدت   ی،درآمد درنظر   ار  یگذارهیسرما  ی هابحث  و   افق 

هر    یبرا  ار  یآب  ازیحداقل ن  میکه گفت  لاو  کبلو  یبرا  گیرند. می

استفاده    یمختلف  ی ارهای معاز    شودیم   د، ده ین م انش  کنندهمصرف

ما تابع  ش  که مثال   یاقتصادسنج  ی هاروش  ، هااز روش  یک ی  .کرد

  را  یآب   نیازو بر آن اساس حداقل    د یریدرنظر بگ  ار  گری-استون

 م هیبخوا  مخصوصا اگر  .ستی اکار سخت   یلیکه خ  دیحساب کن

کار نیا  یبرا  ما  .مهیانجام بد   یاستان  ای  یدر سطح کشور را  کار  نیا

برا  کیکه    میدرنظر گرفت  ار  یجهان   یاستانداردها روزانه   ی فرد 

  پخت  ، دنینوش  یبرا  دارد  قدر آب الزمهچ  شایزندگ  یامور ضرور

 ونسکو یسازمان  و بهداشت یجهان ازمانتوسط س .بهداشت و پز و

و پنج    ستیب  نیمثال باین مصارف  وجود دارد که    یی استانداردها

از   ستی اخودش تابع  نیکه ا  کندسان مینو  تریتا شصت و پنج ل

مهم  ی کی  یی.ایجغراف  تیموقع م  ییرهایمتغ  نیتراز  در   زان یکه 

  محل  غرافیاییج  تیموقعاست    گذاریرثأمصرف هر فرد در روز ت

  یعنی  یآب  ازیاساس حداقل ن  نیما بر ا  .ستا  ی یا اقلیم زندگیزندگ

متفاوت آب و هوا   م یچهار اقل  یو برا  م یدرنظر گرفت  رابلوک اول  

با    ابلوک اول ر  است،ن  اکشورم  دراستاندارد    ی بندمیتقس  در  که

اب به  ا  عادتوجه  به    نیاول  ی عنی  . میداد  لیصورت تشکنیخانوارها 

 ن ییاستاندارد تع یارهایها را طبق معحداقل نیا میکه کرد یکار

کشور    .میکرد اقلرا  بعد  چهار  هوا  میبه  و  متفاوت    ییآب 

را  بعد خانوارها میچهار اقل نیا در نیچنو هم میکرد یبندمیتقس

حداکثر مصرف مورد    قعدر وا   ا یاساس متوسط    ن یبر ا  . میگرفت  هم 

  ،مختلف  یهااستان  یبرا  اتیبلوک ح  ای  یضرور  طبقه  یبرا  ازین

را    ،متفاوت  اقلیم  از چهار  ندهیعنوان نماچهار استان به  جانیدر ا

رفت  یم.کرد  نییتع دوم  م یبعد  بلوک  دوم    . سراغ  ذره    کیبلوک 

هم    ی و اجتماع   ی عوامل اقتصاد  ریسا برای آن  و    شودیم   تردهیچیپ 

برای    . میریدرنظر بگ  دیبا  را  طبقه  نیا  مصرف در  زانیم  نییدر تع

که    میواقع نشان داد  و در  میخانوار استفاده کرد  از بودجه   کاراین

از  کار  نیا  یبرا  . دارد  ی بستگ  یچه عوامل آب به  یتقاضا برا  زانیم

آ کردیز  مدل  موثر  ی استفاده  عوامل  و  ابر  م  بر  و  آب    ن یمصرف 

مدل   نیاست که ا  نیا  تیواقع  .مردیک  نییتع  ار   نهی به  زانیاساس م

متوجه    وخوب داد    یلیخ  دید  کیبه ما    میکه برآورد کرد  یسنج

عوامل  میشد چه  مثال  ت  یرو  یکه  آب  بحث    د. رگذارنیثأ مصرف 

 م یکن  نیی تعرا    متیق  مهیخوایاگر م  که  میدیفهمرا    یداریمعن

از لحاظ    کهنیا  یول   .م هیبد  دخالت  توانیم در آنرا میعوامل    نیا

کاربرد  یتجرب ا  یو  بشود  رنیواقعا  ن  اکار  داد  به    ازیانجام 

کشور ما   در  .دآب وجود دار  یبرا  قیدق  یریگاندازه  یهاستم یس

  دهخوایهوشمند م   یموتورها  ،ستین  ریپذامکان  بحثی اصال  نیچن
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که    م یداشته باش  ورکنت  یک   دی با  یهر مشتر  ا یهر واحد    برایو  

 . ستا  سخت  کمی   کارنیا.  میکن  یریگاندازه آب را    زانیم  مینابتو

حداکثر   یبرا  م یاستفاده کرد  یپراکس   کی  از  واقع   ما در  نیبنابرا

  یآن هم متوسط مصرف آب ط  و  دوم   بلوکمصرف    سقف دامنه 

برا  یهاسال استان   یگذشته  و   در   است.مختلف    یهاشهرها 

ربلوک  نیا  شهیهمما    آب و فاضالبشرکت   الگو  اها   ی براساس 

 ی خوزستان الگو   ناستا  میگفتیمثال م  . میکردیم  نییمصرف تع

به برامصرف  مثال  متوسط  نفره    کی  یطور  چهار    20خانوار 

بعد    . میکنینم  مهیجر  جا نیتا ا  م یگفتیم   نیبنابرا،  است  مترمکعب

بلوک  مثال  آن  جر   یبعد  یهااز  م  مهیو    ،اریمع  نیا  د.فتایاتفاق 

برا  نیبنابرا.  ستین  ی اشتباه  اریمع ا  یما  از    اریمع  ن یبلوک دوم 

که در قالب    م یکرد  نییتع  همرا    بلوک دوم   دامنه  و   م یاستفاده کرد

متفاوت با    میاقل  یعنی چهارکشور    چهار منطقه   یبراجدول    کی

گامی    کی  ن یا  . یمکرد  نییتع  اها ربلوک  نیتوجه به ابعاد متفاوت ا

که بلوک اول    م یناکه ما بد  یگذارو تعرفه  یگذارمتیدر قاست  

که   بلوک اول  .شودمیاز صفر تا چند مترمکعب    یعنیچه فاصله  

  .میدرنظر گرفت  ار  هانیا  که ما  خانوار  عدبُو    میاقل  تابعی است از

مصرف   نه یبه  یتا الگو  بلوک اولسقف    از  شدیبعد بلوک دوم که م

اتفاق خواهد    یگذارمتیق  است و   و بلوک سوم هم که باالتر از آن 

 در   یگذارمتیق  کهنیا  .کنمیم م اتم  جانیهم  رامن بحثم    .افتاد

  یبحث  فتدیچگونه اتفاق ب  بلوکهر  در  هر واحد و  در    ،هر بخش

پرداخت    ل یها به تماشرکت  اینهیهز  ساختارباز هم به  که    ستا

 . ن هستمادکتر من در خدمتت یآقا د.دار ی بستگ غیرهافراد و 
 

  فر: دکتر سجادی

  یعال که جناب  یطورناهم  مروت عزیز.دکتر    یممنون آقا  یلیخ

کرد  تردک  یآقا  و اشاره  قد،  یمزیکی هم  آب   یگذارمتیاهداف 

اهداف متناقض   ن یا میناهست که بتو ن یامتناقض است و هنر ما 

)اقتصاد  ن  اشرگذاریثأ کتاب ت   درگریفن    ی آقا  . مهید   یبا هم آشت  ار

  یابان یدکتر خ  یکه آقا  د دادن  یآشتخیلی دقیق این اهداف را    آب(

  گریفن را باز  یآقاکار  ن  ااز مقاالتش  ی کیهم اگر اشتباه نکنم در  

  اولکه همان طبقه    بلوک حداقلدر خصوص    دی اشاره کرد  د. کردن

اجتماع و    است مباحث    یمباحث  بشرو    چون   ود،شیم  حقوق 

ست در کنار ا  یحق انسان  کیکه آب    میقبول کن  دی ما باهرحال  به

حق    ،حقوق   ریسا حقنفس  عزتمثل  مباحث   . انیب  یآزاد  ، 

  را  معاش  حداقلدر فرانسه    است.  قیدق  ی لیخ  در آنهم    یاجتماع 

دکتر    یطور که هم آقاناهم   .د مشخص کردن  ی علمیهاروشبا  

  ی مشتر   را به  متیق  د،اشاره کردن  یدکتر مروت  یهم آقاو    یکیمز

مصرف  ،کنندهمصرف  یآقا  د نویگیم  د.نویگیم هر    ،کنندهخانم 

در فرانسه   .مهید یم  فیما تخف  ی ول   است  نیشما ا  متیمترمکعب ق

 آب و فاضالب است برای اقشار در صنعت  ییها که صندوق  دگفتن

مصرف  مثال حداقل  د.  شناسنیم   ادرآمد ر، چون اقشار کمدرآمدکم

نفر  که  شما  برای   5  ن یا  ،مکعبمتر  5  ودشیم  هستید   چهار 

  دکننده دادن پول نقد به مصرفرا    نیااست.    وروی  4/1مترمکعب  

ها  از خانواده  یبعض   کهو آن اینداشت  هم    یرادیمتاسفانه ا  یول

داشته    انداز همپس  کی د تاردنککم    را  نامصرف آب خودش  یحت

دار  رانیا  درکه    یمهم  اریبس  نکته  ند.باش خ  دوجود   ی لیکه 

مرا    یاقتصاد  قاتیتحق مواجه    یهاوروجود کنت  دکن یبا مشکل 

  ،اصفهان ،مثل تهران  ییشهرهاکالن   درخصوص هب ،ی استحجم

  آپارتمانی کهدر  اگر  مثال    د.خاص ندار  ورهر مشترک کنت  .مشهد

  یریگنیانگی مصرف م  نیا  ،دباش  حدوا  10  د ینکرندگی میشما  

   آورد.وجود میهرا بمشکالت   نیو ا ودشیم

 ی ن برااشاز تجربه تا    میهست  زیعز  یدکتر سامان  یخدمت آقا

بحث آب    دن ادیدر کشور ما که م  گذاراستیکه چرا س  دنویما بگ

سمت اصالح  موقع به  چ یه  ، شده  ی مهم و چالش  اریبحث بس  یک

  دی و شا  ی اسیکامال س  یل یدالبه  شهیو هم  د کنینم  حرکت  هامتیق

آب  هامتیق  یاجتماع  میداشتنگه  نییپای  بانک    یول  .شوده 

که شما   است  نیا  استیس  نیدارتراشاره کرده که مشکل  یجهان

  یآقا  ید.دارنگه  در سطح پایینی  یبرابر  دالیلی آب را بههامتیق

 . دییبفرما ،میدر خدمت شما هست زیعز  یدکتر سامان
 

 
   دکتر سامانی: 

الرح  ،کنمیخواهش م الرحمن  از   کنمیمن تشکر م  .میبسم اهلل 

اخت   نیا  کهنیا تا چند    اریفرصت در   ا ر  نکتهبنده قرار داده شد 

 ی بخش اول متفاوت با بحث تخصص  دیمقدار شا  یک  .مهد  حیتوض

در    با آب  که مرتبط  یمباحث  کهنیاوال ا  باشد.  قبل از من  زانیعز

که شما    یوقت  یعنی  .است  مباحث کالن  شودمطرح می  مجلس

و    یامنطقه  عیتوزو    ها متیق  ریزو    ها متیسراغ مباحث ق  د ویریم

  ی فعل  طیمباحث در شرا  نیا  ،هانیو ا  یبندبلوک  ضرایب و بحث

شورای    ی عنی  ، است  دولتو  اقتصاد    یصد مرتبط با شورا  در  صد

خطوط   ی منته  .کند یم  نییتع  ی شیاقتصاد براساس مصلحت اند

مورد    انا یاح  ا ی  ودشیم  نییکه توسط مجلس تع  دوجود دار  یقرمز

  م ی تنظ  اآب ر  متیعمال ق  کهنی تا ا  دریگیدخالت مجلس قرار م

نه فقط  بحث    نیا  .ودبش  شتریب  یحد  ک یاز    دنهکنند و اجازه ند 
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هم به  یکشاورز  و در بخش صنعت   شرب است بلکهآب  در بحث

ما  که  م  ویمن خدمت شما بگ  یطور کل اما به  است.   بیترت  نیهم

که بر مباحث    یهم اسناد باالدست  ،میقانون دار  یادیهم تعداد ز

مثال    د.کنیم  دی مصرف تاک  یاصالح الگو  ،آب  متیق  ،آبمصرف  

مصرف    یالگواصالح    90  دهه  ی کل  یهااستیچند بند سبه  من  

چرا  کهنیاو   یمتیسراغ آن مباحث ق م وریبعد مو  کنم یاشاره م

  یکل   یهااستیاز موارد س  یکی  د.دار  تیآب اهم  متیاصال بحث ق

الگوی مل  ن یتدو  ،مصرف  اصالح  در    یالگو  ی سند  آب  مصرف 

  . هم به همین منوال است  آب شرب  یعنی  است  مختلف  یهابخش

بحث    باچه که در رابطه  هر آن  و  ودش  ن یتدو  دیبا   ی سند مل  یک

منطقه و  منابع  و  اح  یبندمصارف  با   یی هابچارچو  انا یو    د یکه 

که تا   ودش  هئارا یسند راهبرد کیعنوان به نیم ک عملمطابق آن 

دارم    ییجاآن  اطالع  من  سندکه  ندار  این  اح  د.وجود    انا یاگر 

  ی کی  .د ینبفرما  یبعد  یهادر قسمت اند  مطلع  از این سند  یزانیعز

الگو  بند جامع  ، بندهااین  از   و  یاصالح    یهاوهیش  الاعم  کشت 

آب شرب   عیو توز  نیمأ ت  نهیبه  یهاسامانه  جادیا  ،کارآمدتر  یاریآب

به ارزش   مصرف  صیتخص  یسازنهیو  براساس  در بخش صنعت 

مده که  آ  یمورد  یک باز    جانیا  دینیبب  ادی است.اقتص  و  یراهبرد

  ، مهی انجام د  یحرکت  کی  د یجهت با  نیکه ما در ا  دکنیمشخص م

هم    یکی  باشد.  جو و عوامل غیر اصولی  فقط تابع   ودشینم  یعنی

اجرا  ن یتدو تعادل    جاد یا  یبراناسب  تم  یات یعمل  ی هابرنامه  یو 

مصارف  نیب و  به  است.  منابع  بحث  در  مثال  آب    یسازنه یحاال 

مت   ،شرب اأ قانون  به  نسبت  باز  آن  است.  ن یخر   ی سریکجا هم 

و به اصطالح  یمختلف بحران طیبا شرا اطدر ارتب یاصول و قواعد

  ه یته  چارچوبی  یمتیمباحث ق  و برای  د مشخص کردن  رهینرمال و غ 

هرحال  که به  نشان دهم م که  وی خواستم بگ  ار  هااینمن    ند. کرد

 مت یحاال چرا خود بحث ق  د.دار  تیبحث اقتصاد مصارف آب اهم

ی بررس مهیبخوا را اگرآب  متی ق گاهیجااالن ما  د.دار تیآب اهم

  ی وقت  است؟  چرا مهم   گاهش یاما جا  میپردازیم  لئمسا   زیربه    کنیم

   د،مدها وجود نداشته باشو درآ ها نهیهز نیکه به اصطالح تعادل ب

دنبال شرکت  نیا  به  فاضالب    یهابحث  و  ی  دهانی ز  کیآب 

و    کنندیو حس م  کنندین مشاهده م اخودش  یدر روبرو  مفرطی

 طور همان  دیبا  نیبنابرا  .است  رگذاریثأ ت  یشاناهیزیربرنامهدر تمام  

منابع    نیب  بیالن   کی  جادیبحث ا  که در اسناد باالدستی هم آمده 

  کی  جاد یمهم ما ا  ف یاز وظا  یکی   مصارف وجود داشته باشد. پسو  

 ی نحوبه  د یها بابودن شرکت  دهانیبحث ز  ن یو ااست    ی مال  النبی

و    هستند  دهانیز  آب و فاضالب ما   یهاکال شرکت  ود.ش  میتنظ

ت امحاسب  وانید  یدگیمباحث رس  ازن  ابودنش  ادهیز  لیدلبه  یحت

آن  ندخارجهم   از  بهبه  طرف  و  حاال  طبقهمردم  و    یبندتناسب 

دارند  کیهَدَ قرار  نبا  ،که  ش  د ی فشار  وارد   مجلس  ود.وارد  کجا 

پ   هم   بخش اولبه    . آن بخش دوم  در  ود؟شیم   دکنیم  دای ورود 

قسمت   در  د.دار  رادیا  خیلیو    است  ناقص  خیلیجا  آندر  ورود    یول

و    د کنیمتوسط عمل م  دوم به نفع طبقه محروم و به نفع طبقه

  ن یا  .دکنیبه اصطالح متمول هم عمال کار م  طبقه نفع    ی بهحت

همه   و  میندار  یخوب  یمنطق علم  کیکه ما  است    نیا  دهندهنانش

بحث    گاه یاالن جا  نیبنابرا  .میبریم   ش یپ   است یس  کیبا    بایتقر  ار

  ی استدر کشور کانادا آب مجان دیفرض کن  است.  مشخص  متیق

ب است  هم شر  دوجود دار یشبکه آبرسان  در که  شدههیتصفو آب  

ی  بندته بس  شربآب  از کشورها    یلیاروپا در خر  د  ی.هم بهداشتو  

 است   ترنازل  یلیخ  متشیو ق  یبند بسته   ریغ بهداشتی    آب  و  است

است  ای مجانی  آب شرب  حتی    نیبنابرا  است.  ناگر  یلیخ  ولی 

ا  است  مختلف  هااستیس بتونیتا  به اصطالح    یدرآمدها  دنناکه 

  نیکشور کانادا ا  استیس  دیمنتها فرض کن  د.بکنن  نیمأ ت  االزمه ر

 چگونه ما    در کشور  د.کننیم  نیمأ ت  را  آن  اتیکه از محل مالاست  

متاسفانه ه  است؟ ما  االن چند    د.ندار  ار  ها نیااز  م  ا کدچیکشور 

اشاره کنم که    یگذارمتیدر بخش ق  جا نیا  است که  نکته الزم

  ده یکش جا نیو چرا االن کار به ا م یدار یم کجاها مشکل جدویبگ

تمام شده   نهیهزبرای    الزم است  در کشور ما  کهنیا  یکی  است.

از ابهام    خالی   یخصدستگاه مش  کی  ا ی  ستمیس  ک ی  ای ارگان    کی

 ن یا هیتصف متیق  دیمثال فرض کن  بگویدو   بکند ما مشخص یبرا

قیمت   است،  است،  موادمقدار  مقدار  و   ریتعم  و  استهالک  این 

نظر  از    ی تیریمد  ستمیس  ییاز نظر کارا  ی این مقدار است، نگهدار

ن روستا  یاستان   یهاشرکتو    روهایتعداد  کند.  و  مشخص  را  یی 

  ارگانی فقط و فقط آن  مینیبیم  میکنینگاه م  یوقت ار هانیا همه

از    نیو ا  هستند  ها خود شرکت   د دهیانجام م  را داردکار  نیکه ا

نگاه    ار  ها متیق  ی از نظر مجلس وقت  ی عنی  .ستیقبول ننظر ما قابل

  ن یا یاصل نکته نیبنابرا برند. می باال  راتمام شده   متیق ند، کنیم

روی  که    است اتفاق   متیق  نیاباید  شده  شتمام  ینظر    کود. 

مال  میتنظ  ستمیس کن  مثال  .آید  وجودبه  د ی با  یمقررات    دیفرض 

  هاینا  دی ایب  طرف یب  ، نیماش  یگذار متیرقابت در بحث ق  یشورا 

اینشرکت  ن یب  ی رقابت  طیبراساس شرا  ار درنظر گرفتن  با    کهها 

  متیق  نیا  دهد،کار را انجام میاین   شکل  نیترنهین با بهامشاکد

 ن یم که چرا اویبگ  خواستمیکه م  ی استانکته  این  د. کن  نییتعرا  

ق مخدوشتمام  متیبحث  ا  است.  شده  دوم    ن یمورد 

استهایشودگبخ دار  یی  االن  کن  .میکه  فرض    دیمثال 

 مدارس   ،ساهایکل  ،هاه ینیحس  ،مساجد  با  در ارتباط  ییهایبخشودگ

حساب آب به   یحتآیند.  میآب    متیقروی    انشههم  هانیا  .غیرهو  

  ی تلق  هانهیقاعدتا جزو هز  است  درصد مصرف  25که حدود    مدهیان
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  ه رویهم  ها نیا  . دآییکجا م   ده بودن شرکت ازانیوگرنه ز  ودشیم

مآیند.  می  متیق   دی با  همنیا  .مردماز    د بگیرند؟ نهخوایاز کجا 

به  یوقت  هانیا  همه  ود.بش  فیتکل  نییتع وقت    نهیکه  آن  شد 

بحث    ، مهم  نکته  کی  نیبنابرا  کند. ی تغییر میمقدار  یک  طیشرا

  یها وقتشرکت  یمال   زمیمکان  ست.ا  هاشرکت  یمال  زمیاصالح مکان

است و    شتر  ییجایک ،که من االن عرض کردم  د شکل باش  نیبه ا

نه واقعا    ا یکه من شرکتم  نیا  ا ی  ، ودشیهرحال نمبه  .مرغ  یک جایی 

شرکت    .برمیم   ش یپ را  خطوط دولت    و  تمام خطو  وابسته به دولت  

  نیبه ا  دی و تابع قانون تجارت هم هست و نبای است  عمال سهام

  غالب  عمال  القائات دولتی و حکومتیحال  هراما به  د. کنشکل عمل  

د این است کنیتوجه م  به آن که مجلس    یگرید  نکته  کی  است.

  یتا حدهم  دولت    . یمکنیان شهروند نگاه م عنوبه مردم بهکه ما  

را    ها نهیهز  د یباکه    یعنوان مشترنه به  د، کنیدنبال م   ین راهم

صاحب آن ملک    را  خودش  عمال  یشهروند  یمشتر  د.کن  نیمأ ت

دارا  داند، می آن  مو    ییصاحب  شرکت  که  یصورتدر  د نیبیآن 

م  کیعمال    یمشتر م  دریگیکاال  پول  برابرش  در    نیا  د.دهی و 

به  نکته دولت    نیب  نظراختالفعنوان  هم  و  ها  شرکت  ا یمجلس 

صنعت   نیرقابت ب  نیا  .است  بحث صنعت  یبعد  نکته   د.وجود دار

از مباحث    یچون بخش  ، دهم وجود دار  ها نیو ا  یو مثال کشاورز

  میفروشیم برای صنعتکه   یآب  است. وابسته به صنعت یاقتصاد

واقعا درست    د یصنعت با   تمام شده  متیهرحال قبهرب است.  ش

که   ییهاارانهیبحث    . میکنیما االن درست حساب نم  ود.حساب ش

در بخش    ی کهاز موارد  یلیو بخش خدمات و خ  یدر بخش انرژ

تزر نم  ، میکنیم  قیصنعت  آال  کنیم.یمحاسبه  و    ها ندهیبحث 

  دیاالن فرض کن  دست،ن یاز ا  ییهاصنعت و خسارت  هاییآلودگ

زا  نیا بحث  در  خسارت  که    رودندهیهمه  دارد  قوجود    متیدر 

 شان قدرت مانور  ها نیا  ست کها   جا این  جالب  ود.شیمحاسبه نم

که اشاره    یبحث  نیا  خرند.ست که چاه را از کشاورز میا  قدر باالن آ

  نیهم  د یکی دار  ریثأ به اصطالح تها  روی قیمت  یشد که کشاورز

به مصارف صنعت  دخرنیم را  چاه    است که   ، دکننیم   ل یتبد  یو 

قدرت   همدیخرچون  باالا   باال   شان  مبالغ  و   ه ئارا  هم یی  ست 

هم   یدر بخش صنعت از کشاورز  یواقع  متیق  نیبنابرا  ند.دهیم

  در کل مصارف آب  یبحث مهم  ییغذا  تیامن  است. بحث  ترمهم

مطالعات    ود. مشخص ش  کامال   دی با   ی است که هم موضوع   نیا  است.

عمل    گونهچ  یدر هر بخش  د یکه ما با  الزم است تا مشخص شود 

  د یبا   ی دولت به اعتقاد من از نظر قانون  ی تیحما  یهااستیس  .میکن

باش باش  د، هدفمند  س  د. باش  یعلم  د،مشخص    یهااستیاالن 

تضمینی    دیخر  مثال  عنوانبه  ی است.غلط  استیسمان،  یتیحما

ا  دید  از نت  د،دار  رادیمن  بعض  جه یگرچه  در  هم  موارد    یمثبت 

که    ی وقت  د یاز موارد فرض کن  یلیدر خ  د.دار  رادیا  ی ول  دده یم

استمثال  آب  مترمکعب    5قیمت    موییگیم مقدار  اصال   ای  این 

است خانوار  یعنی  ،بخشوده  مصرف   5که    یاصال  مترمکعب 

د  استیس  ن یا  دهد، ب   د ینبا  ی مبلغ  د، کنیم از    یکارشناس  د یهم 

که اشاره   یتیحما  ی هان صندوق اهم دی ما با  ی است.غلط  استیس

تاهم  ا ی  د یفرمود موسسات  بحث  به کمک    ی اجتماع   نیمأن  که 

.  م هیرواج بد  شتریب  ار  کنند مین  اکمکش  و  آیند می  طبقه محروم

 ه ینیحس  ی،آب مجان  ،میکن  زیپره  مهید  یارانهاز ابتدا    کهنیاز ا  دایب

  د یبا  ی. مصارف فالن مجان   ی، مسجد مجان  ی، مجان  مدرسه  ی، مجان

سطح    یجد  یجراح  کیمستلزم    که  متیق  نییتع  یهاراه در 

  است  نیا  هایمجلس  یهاینگران  ی است را انجام دهیم. اقتصاد مل

  د یبا   ی موقت  ریمس  نیبه اعتقاد من ا  که  د که فشار به مردم وارد کن

  نیبه حدود ببا توجه    دیما با   ود.ش  دیلتع  ود،اصالح ش  دی و با  دباش

که درآمدش    فردی  و آن  میدرصد درآمد افراد عمل کن  4  یال  3

بر  را  ودشیممختل   کمکش  قوان  مویبه  مقررات  نیو    د یبا  ،و 

قشر محروم، قشر  که    کند   میتنظ  ینحوبه  ار  ی تیحما  یهااستیس

روش   فقیر   یهااستیس  ن یا  .وندبش  نیمأت   ریگید  ی هاتوسط 

کن  ، مجلس  یتیحما فرض  ز  نیهم  دی مثال  بودن  انیبحث  ده 

توسط   هاان یاز ز  یلیو خ  ودشیها االن با فروش اموال حل م شرکت

شرکت واقعا شرکت    نیا  کهنیا  رغم یعل  ود.شیمنپرداخت    دولت

تابع دولت  ستین نه    ها استیس  نی ا  . است  و عمال  اعتقاد من  به 

در  من    . داشت  د خواه  را  کار  قدرت ادامه  نده یو نه در آ  د دوام دار

 . خدمت شما هستم
 

   فر: دکتر سجادی

استفاده    ی عالجناب  شاتیاز فرما  ، زیعز  یمان سادکتر    یممنون آقا

  اها رشرکت  ده بودنزیانبحث    . اشاره کنم  چند نکتهبه    . میکرد

بس  ، د یاشاره فرمود   ی هامتیکه ق  ی وقت  .هست  یستدر  اریبحث 

  د پوشش بده  ار  ها نهیهز  دناتویدرآمدها نم   نیبنابرا  دباش  نییآب پا

  ود.شیانباشته م انیز نیو ا دآییوجود مبه  انیز نیخاطر همو به

  است. کنم که نگاه مهم عرض  د یکارشناس با  کیعنوان اما من به

هستند    یخصوص  یهاکه شرکت  آب و فاضالب اگرچه  یهاشرکت

دولت نگاه  با  م   ی اما  منشیاداره  ی   وند.  فقید  گریفن  .  بکنم   اد از 

زار را شن  ابانیب  ک ی  ت یریمد  راز ایشان هست که اگ   یالمثلضرب 

با کمبود    الس  احتماال بعد از چند  دیواگذار کن  یبه بخش دولت  هم

  هامتیبخش اصالح ق  همه  ی مننظر شخصاز  وید.شی شن مواجه م

ق  ،ستین اگر  هم ر  ها متیما  بکن  ا  برابر    یداربنگاه  ی ول  میده 

نخواهد شد  یمشکل  چیه  دباشنحو    نیهمبه ما حل  به    .از  شما 

واقعا من    ی است.مهم  اریبحث بس  ،د یاشاره کرد  یبحث رگوالتور

  نیاالن در ژاپن به اصطالح ام.  اهم اشاره کردیاهدر صحبت   شهیهم
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  د.وجود دار  یعیهست که انحصار طب ی مقررات زمان م یبخش تنظ

با    دی ما با  ندهست  یعیطبهای آب و فاضالب در انحصار  شرکت اگر  

  که خواهشی دهیم.حرکت  نهیسمت به ا بهر اهمقررات آن  میتنظ

ا  یعالاز جناب   من تنظ  است که  نیدارم  نهاد    آب مقررات    میبه 

  ظیم ای که وجود دارد این است که واحد تن. اما نکتهمیکمک بکن

  نهاد مستقل  ک یدر ژاپن    د. باش  رویوزارت ن  از  رونیب  دیمقررات با

  یعنی   .ندهست  یبخش خصوص  ندهینما که  هستند    ییشوراها  است.

شما    د. باشنبخش آب در این نهاد تنظیم مقررات    نفعانیذ  هیکل

کرد  یدرستبه نهادها  دیاشاره  که   ندیگویم  یالمللنیب  یکه 

به خدمات آب و فاضالب    دی خانوار با  کیدرصد درآمد    3حداکثر  

متاسفانه در    ی است.سقف حداکثر  هم و آن  وداختصاص داده ش

استزیچ  یک  است،   نییپا  اریبس  رانیا   قیمت  برابر  2  بایتقر  ی 

اگر اشتباه نکنم    وارخان  نهیر سبد هز. دکشندیکه مردم م  یونیلق

   .ممنونم از شما یلیخ  . هست 62/0فاضالب  وآب  بایتقر

بحث    جهت  یمقدار  یکپور  یامهدکتر ت  ی از آقا  مهخوایمن م

بکنرا هم   ارا  .میعوض  سه  رو  شتریب  یقبل  هئدر  آب   یما  بحث 

ارزش  که به بحث   کنمیاز ایشان خواهش م   .میشرب تمرکز داشت 

  است.  هم مهم   بپردازند که خیلیدر بخش صنعت    اقتصادی آب

اگ بفرما  راالن  توجه  هست  یاعتراضات  دییشما  اصفهان  در    ،که 

صنعت  که  معتقدند  آن  کشاورزان  است.  د یدزد  ار  ها آب    د یبا ه 

رقم    کی  روزیکه من د  یواقعا در صنعت فوالدساز  ایکه آ  مینیبب

بود که   یبیج، واقعا رقم ع شک دارم  ی آندرستبه  و  دمید  یبرآورد

ا حدود    رانیساالنه  مصرف  اردیلی م  16چیزی    بخش  مترمکعب 

است درست    نم یاستعالم کردم که بب  را  نیالبته من ا  است.  فوالد

خیر   اگر  به  ی ولیا  نباش  این هرحال  هم  مقدار    ار یبس  د، مقدار 

ت  ی آقا  .هست  یتوجهقابل اقتصاد  ،رپویامهدکتر  ارزش    ار  یما 

صنعتچگونه   بخش  بتوان  و  میبکن  نییتع  یدر  بخش   میچگونه 

  یگذارمتینوع ق  نیبا استفاده از ا  هک  میسمت ببر  نیبه ا  اصنعت ر

چرخش  به سمتکه   استفاده    د، کنن  بازچرخانی  ، وندبر  یاقتصاد 

از شما    د. داشته باشن  ا هم آب ر  نهیمصرف به  دنناو بتو  د کنن  مجدد

 بفرمایید.  هئارا ار تاناناتینم که بیکخواهش م

 

 
   پور:دکتر تهامی

برگزار    انشست ر  نیکه ا  یاز کسان  کنمیم  کرمن هم تش  .نام خدابه

هم و  آقا  نیچنکردند  از  سجاد  ی تشکر  بهیدکتر  که  حال هرفر 

ایشان    یریگیو با همت و پ   مهم است  اریموضوع اقتصاد آب بس

فراتر از   اریالبته موضوع اقتصاد آب بس  ود. شینشست برگزار م  نیا

ق ول  یگذارمت یبحث  ود شی نمرا  موضوعات    همه   چون  یهست 

ا  دجا دار  بررسی کرد،  و موضوعات    وند ها تکرار شنشست   نیکه 

کم    دیشا  ی کهو برخ  داقتصاد آب وجود دار  طه یکه در ح  یمختلف

 شود. ها هم پرداخته  به آن  ند،نباش  یگذارمتیاز بحث ق  ترت یاهم

بهره موضوع  شا  یورمثال  حاضر  حال  بحث    د یدر  از  موثرتر 

باش  یرگذامتیق هم  د.هم  فرما  نیدر  و  سا  یشاتیراستا    ریکه 

داشتن هم  کردم  ددوستان  استفاده  من  ن  اخدمتت  ار  ینکات   ، که 

  ی ما وقت  . شروع کنم  اکوتاه بحث ر  مقدمه  یک با  .  کنمیمعرض  

ر کلبه  ااقتصاد  تعر  یطور  م  نینو  فیبراساس    میریگیدرنظر 

  ی ازهاین  نیمحدود ب  بهینه منابع  صیاقتصاد علم تخص  م وییگیم

ا  ی عنی  است.  امحدود ن اقتصاد  ا  است  ن یدر واقع هنر علم    نیکه 

  ها نیاز ا  م یدار  ابیمنبع کم  یسریک  یکه وقت  دبرقرار کن  را  رابطه

  ن یمأ ت  م ینابتو  اجامعه ر  یازهایکه ن   ود استفاده ش  یانهیبه  ه شکلب

جوامع و کشورها    درکه آب    ی و از زمان  فیتعر  نیاز هم  قایدق  .میکن

مطرح شد    ایدندر  ب  آ  بحران  تشدن رفت و کلما   ابیسمت کمبه

از سال    بایتقر  . پررنگ شد  ایدن  دربحث اقتصاد هم در مورد آب  

  یکاال  کیعنوان  به بعد هست که ما در مورد بحث آب به  1990

  یهادر داخل کشور صحبت  نیچنو هم  ا یدندر ادبیات    یخصوص

کاال    ی ژگیو  دناتویکه آب م  میر یاگر بپذ  .مهیدیانجام م  یشتریب

  تشیکم  کهنیا  یکی  د،داشته باش  خصوصیت  تا  دو  دیبا  دباش  داشته

هست   یبحث فن  تیدر مورد کم  ش.متیهم ق  ی کیو    دمشخص باش

از مصارف    ی لیگرچه ما در مورد خ  .مووارد بش  مهخواینم  یلیخ

مثال در    یعنی  .میهم ندار  ار  تی هنوز کم  حتین  اکشورم  درآب  

  میداریها برمنهاکه از رودخ  یآب  ،عنوان مثالبه   یمورد آب کشاورز

به   مهیبخوا کهن یبه ا دچه برس ستیمشخص نهم  تشیکم یحت

  یوقت  ی است.گذارمتیدوم ق  یژگ یاما و  بپردازیم.  متشیاصالح ق

نکته    ن یبه ا  ،م یکنیصحبت م  متیقدرباره  در چارچوب اقتصاد  

عرضه و تقاضا در  چارچوب  به  قیمت با توجه  که    میکنیتوجه م

که در گذشته در ارتباط با بحث   یزیآن چ  ود.شیم  نییاقتصاد تع
اقتصاد آب   کشور ما دنبال شده عمدتا سمت عرضه   در  یگذارمت یق

  ی ریتفس  ک یشده و حاال با  تمام  نهین بحث هزاکه هم  ددنبال کردن   ار

حاضر عمدتا در حال   یعن ی  د.دست آوردنبه  ا شده رتمام  متیق  ،از آن

قانون هدفمند کردن    یکه حت   یزیآن چ آن  هاارانه یدر   هم روی 

مبتن   ستا  ی متیق  ،شده  دیکأت عرضه   بری  که   . است   داقتصا  سمت 

کاال مانند    کی  یگذارمتیق  یبرا  اکه اگر چارچوب اقتصاد ریصورتدر

قیمت   دیهم با  یعنی  ود.توجه ش  آن  به هر دو سمت   دیبا  میریآب بپذ

بگ   اسمت عرضه ر ا  .راسمت تقاضا    متیو هم ق  میریدرنظر    ن یدر 

م  است  طیشرا ب  کی  دناتوی که  اتفاق    وه ی ش  کیو    دفتیتبادل 
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شده مانند   نییهدف از قبل تع  کی  یدر راستا  ی مناسبیگذارمت یق

بنگاه  در  سود  کردن  حداکثر  داشته    ار  یاقتصاد  یهاهدف  مدنظر 

هزاست.  مشخص    عرضهطرف    متیق  د.باش  شده تمام  نه یبراساس 

 م هیاگر بخوا  ت؟سیطرف تقاضا چ   متیقاز  اما منظور    .ودشی م  نییتع

با   ارتباط  ارتباط پ  ا طرف تقاضا ر  ،متیقدر  به   دکنی م  دای که حاال 

توجه   آن  به دیکه با یانکته نیاول ،میبحث کن یصادبحث ارزش اقت

حداقل ما که در    .مویبش  لیها تفاوت قاآب   نیکه ب  است  نیا  میکن

حتما   دیبا  ارنیا  میکنی ارتباط با بحث اقتصاد و اقتصاد آب صحبت م

نوشته د گفته   هار  در  قا و  مختلف    میباش   لئها  مصارف  در  آب  که 

 ا ی  ودشیم  حمطر  ستیزطیمحبحث    یوقت  د.دار  یمتفاوت  تی ماه

  درکه    یبا آب  ود قطعاشیعنوان کاال در خانوارها مصرف مآب به  یوقت

و است متفاوت  ودشی و صنعت استفاده م یدر کشاورز دیتول ندآیفر

 جه یدر نت  .متفاوت است  دکنیمآن  کننده از  هم که مصرف  یااستفاده 

شکل به   دناتویهم می آناقتصادارزش    ایطرف تقاضا    متیبحث ق

وقت  ود.بش  فیتعر  یزیمتما که    نوارهاخا  یمثال  آب شرب  بحث  در 

  د، کننیمصرف م  اهست آب ر  یفقط آب خانگ   آن   قسمت  یکحاال  

مصرفش تابع  چارچوب  اادر  مصرف  از  مطلوب  نین  کسب    تی کاال 

وقت  د.کنن یم اقتصاد  یپس  ارزش  ر  متیق  ای  یما  تقاضا    اطرف 

تما  جانیا  ،م هیخوایم مصرف   لیبراساس  پرداخت  بحث به  کننده 

  درآب    یاما وقت  آن بپردازیم.به   میناتویچارچوب م  نی و در ا  میکن

عنوان به  م یطور مستقبه   ودشیو صنعت استفاده م  یمصارف کشاورز

  ی صنعت   یهاصاحب بنگاه   ایمورد مصرف کشاورز    یاقتصاد  یکاال  کی

پس   د.کن یم  ینیآفرنقش   آن  دیتول  ندیبلکه آب در فرا  ،دریگیقرار نم

که   دآن بنگاه باش   دیو تابع تول  دیتول  ندآین به فرانگاهم   دیبا  جانیا

آمد  دربراساس    د.کنیم  جادیا  تشیفعال  یبرا  ییآب چقدر درآمد نها

  ، کرد   نییتع  ودشی م  یاقتصادسنج  یهاکه در چارچوب مدل   یینها

 ی ارزش اقتصاد  ایطرف تقاضا    متیکه ق  میمشخص کن  میناتوی ما م

مقدمه    ن یبا ا  ی چقدر است.صنعت و کشاورز  دیتول  ندآیدر فر  آب

و   رویوزارت ن   یهاارد اقتصاد دفتر استاند  تهیضرورت توسط کم  نیا

 جا هستند مورد درک قرار گرفت و ضرورت که آن   یمحترم  یاعضا

امسال ما  یابتدا نیچنو در سال گذشته و هم آن را تشخیص دادند

آب در    یبرآورد ارزش اقتصاد  یتحت عنوان راهنما  ییراهنما  کی

و چارچوب  ددار ی مختلف یهاکه بخش  م یکرد هیته یمصارف صنعت 

اق  ییاجرا ارزش  به  در  ار  یتصادبرآورد  کشور  کلصنعت  با    یطور 

با   میدار  دیکرده که ام  هئارا  ای دن  اتیتجرب  هئو ارا  یکاربرد  یهامثال 

  مت یسمت قبه   یگذارمت یق  دردستورالعمل کشور نگاهش    نیابالغ ا

اقتصاد  یاقتصاد  حیصح  یگذار ارزش  به  طرف    متیو ق  یو توجه 

بش معطوف  هم  ا  .ودتقاضا  در    دناتویم  دفتیب  اقاتف  نیاگر  حداقل 

حاال چرا  د.باز کن یگذارمتیاصالح نظام ق یبرا ابخش صنعت جا ر

 ی گذارمتینظام قاصالح    در ما    تی صنعت موفق  دراعتقاد دارم که  من  

  ی که ما در کشاورز  است  نیا  ،دباش   دناتویم  شتریب  اشیو اثرگذار

تثب قانون  م  ا ر  ی زراع  یهاب  آب  تیاالن  براساس   میکنی دنبال  که 

و   هادر مورد شبکه   د.فتایاتفاق م  یدیاز ارزش محصول تول  یسهم

بحث  چاه  که  هم  کهحقها  دارد  وجود  االن    النظاره    افتیدردیگر 

 ست ا هاارانه ی یقانون هدفمند شرب هم کهدر مورد بحث  ود.شی نم

وزارت   یاما در مورد صنعت مصوبات داخل  .کردم  عرض  ناکه خدمتت

 د ناتویو م  است  بخش کمتر  نی در ا  هاومتمقا  یعنی  .می دار  ار  روین

  د با بخش صنعت باز کن   یزنها و چانه مصوبه  نیاصالح ا  ی برا  افضا ر

بتو ببر  یبه شکل بهتر  جانی ارا    یگذارمت ینظام ق  مینا که    . م یجلو 

  درست   دین یبب   د.ندار  یادیکه بخش صنعت که سهم ز   دگفتن  های بعض

  یول  دداررا    کشورآب  مصرف  درصد    4که االن صنعت حدود    است

  20  بایتقر  ای دن  درصنعت    میداشته باش  ای به روند دن  ینگاه  یکاگر  

دار آب  توسعه   ییاز کشورها  یبرخ  در   یو حت  ددرصد مصرف  که 

و قطعا   دهیرسهم  درصد و باالتر    60-50به    نیا  دکردن   دای پ  یصنعت

 د دار  ایکه توسط دن  ی تکنولوژ  یریپذتیاز سرا  تیعبتکشور ما هم به  

که از االن    است  چه خوب  .خواهد رفت  را  ریمس  نیا  دافتیم  قاتفا

ز  رساختیز  نیا بال  تا  ودبش  جادیا  ربناهایو  االن    ییدچار   در که 

 جادین اابر آب ارز  یشغل مبتن  نشویم. در کشاورزی  میدار  یکشاورز

ین ا  ریدرگ  میکن   جادیا  یگریشغل د  میناتوی و حاال چون نم  میکرد

 م یذارگب  اری در اخت  نیمجا  بایتقر   ی کاال  کیعنوان  به  ارآب  هستیم که

امن  .ودبا مشکل مواجه نش  شتشانیکه کشاورزان مع  ت یحاال بحث 

  د کنیم  جادی ا  یادیز  یهاکه مقاومت   ستا  ی گریهم موضوع د  ییغذا

به  قکه  اصالح  ابتدا    .موینر  یکشاورز  درآب    متیسمت  از    در اگر 

صنعت    کهنیا  زقبل ا  کنمیمن فکر م  ودبش  تیرعا  یمبان   نیصنعت ا

جا  را ایناصالح    ن یا  میناتویمبشود،  کشور    در  یکننده بزرگمصرف

مقاالت    در  ار  یبخش صنعت ما قبال ارزش اقتصاد  در  یم.داشته باش 

بررس  یگرید ا  ریغ  .میکرد  یهم  هست، که    ییراهنما  نیاز   االن 

مطالعات  نیچند اقتصاد  یکار  ارزش  برآورد  با  ارتباط  آبدر    در   ی 

 م هخوایمطالعات م  ن ینکته از او  من به د  است.  صنعت انجام شده

کرده   تیریهم مد  اکنم که زمان ر  یبندجمع   ااشاره کنم و بحث ر

ا  نکته   م.باش م  که نیاول  و  که    کردمیداشتم گوش  فوالد  در مورد 

آدر حال  دی نی بب  شد.اصفهان صحبت     ی هانه یهز  درب  حاضر سهم 

 ی عنی  .درصد  5/0  ر یز  بایتقر  است.  نازل و کوچک  اری صنعت بس  دیتول

 ن یسهم ب  نیا  است و  متفاوت  عی صنا  نیب   وییمبگ  بخواهیم  قدقی  اگر

حداکثر    1/0 ب  3/1تا  متفاوت  عیصنا  نیدرصد  اگر   است.  مختلف 

درصد   5/0  ریحاضر زحال  در  بگیریم،  درنظررا  کشور  صنایع    میانگین

که ی صورتدر  .کنندی آب پرداخت م  یبرارا    نادشیتول  یهانهیاز هز

که برآورد    را   آب  یاقتصاد  شارز  کنمیکه اشاره م  یمطالعات  نیهم

صورت  ن بهاهزار توم  ستیب  کیتا نزد  ومانت  نصداپ  ،از چهارصد  میکرد

  کیمثال    است  حاال ممکن  ی است.صنعت  یهاسطح بنگاه در    میانگین

 نسبی، سود   تیمز  لیدلبه  یامحدوده  ک یخاص در    یبنگاه صنعت

 د یتول  ندآیدر فر  یباالتر  ارزش اقتصادیو    دداشته باش   ییباال  یلیخ
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که   یزیآن چ  ستین  اسیقابل اصال ق  میانگینطور  به  یول  .ودبش  جادیا

حاضر  که در حال   یزیو آن چ  دآب پرداخت کن  یبرا  تواندی صنعت م

که    است  نی که من دارم ا  یشنهادیوجود پ  نیبا ا  د.کن ی پرداخت م

 ی لیخ  ارزش افزوده  یی کهغذا  عیاز صنا  یمثل برخ  عیاز صنا  یبرخ

 ایمثل فوالد    یع صنای  با  هاآب در آن  یارزش اقتصاد  ،ندارند  ییباال

  است یبود که اگر س  ن یعرضم انظر گرفته شود.  متفاوت در  پتروشیمی

پ  ار  متیق  ضیتبع صنعت  مورد  مم  میببر  شی در  فکر   کنم ین 

که   یعی بهتر خواهد بود که صنا ی صنعت  یهااز طرف بنگاه  رششیپذ

همهاتیحما   هاآن  از  دندارن   یادیز  ییتوانا ب  یی    ی ول   .دفتیاتفاق 

ر  یعیصنا آب  واقعا  م  یمجان  ددارن  اکه  ارزش    کنندی استفاده  و 

چون که با    ا،دارند سهم کشور و سهم جامعه ر  ییباال  اریبس  یافزوده

تخصک  اهگن  کی ذات  صیالن  ارزش  براساس  اتفاق    دناتویم  یآب 

کنن  ار  د،فت یب ر  نیا  د.پرداخت  آب  صنعت   در  ا موضوع هم مصرف 

کرد   نهیبه ا  .خواهد  به   لی دل  نیبه  باشد  گران  آب  اگر  سمت که 

  یطور کلبه   و  یبحث بازچرخان  نیچنمصرف آب و هم  یهایتکنولوژ

و    دنورمی   دندار  یشانبرا  یه اقتصادیکه االن توج  یاقتصاد چرخش

 ی خودشان هاکنند و از آبمی  ییآب اجرا  متیق  شیبا افزارا  کار  نیا

  نه یسهم مصرف آب صنعت هم به   بیترت  نیبه ا  .د کننمی استفاده  

  ن یمأدر بخش صنعت ت یمتیاصالح ق  نیا  رگیاز طرف د  .خواهد شد

  ی رو  یمال  ن یمأت  نیبا ا  ودشیوقت م  آن خواهد کرد که    جادیا  یمال

 م هیخوای که م  ییهاتیو حما  رگ ید  یهاآب در بخش  تیریبحث مد

د  رگید  یجاها کرد  مهیانجام  فکر    در  .استفاده  من  هم  اصفهان 

م  نیهم  کنمیم مطلب  د فت یب  دناتویاتفاق  در  اخ  یو من   ر د  رایکه 

ان  کشاورز  .دماشاره کر  اموضوع ر  نیاقتصاد نوشتم هم   نیاید  روزنامه 

که در    میانتظار داشته باش   میناتویو نم  ددارن  واقعا مسئله معیشت

آبشکوتاه  بشامدت  چون   .هند کاهش بد  رامصرف آب    یا  ودن قطع 

نحو  شما به   کهنیمگر ا  ستین  ریپذامکان  یراحتکشت به   یالگو  رییتغ

من فکر   جهیدر نت  .د یکشاورز جبران کن   یرا برا  شتیمع  نیا  یگرید

پول از آن    یبخش  ک یشدن    اددر صنعت و آز  متیاصالح ق  کنمیم

تبه  برا  برای  یمال  نیمأعنوان  قالب   یجبران خدمت  در  کشاورزان 

اگر    .هست  ریپذامکان   ستمیخدمات اکوس  یمثل پرداخت برا  یابزار

 م یناتوی حداقل ممدت  انیدرم  کنمیفکر م  د،دنبال کنن   نیولئکه مس

رآنرا  مشکل   هم  اگ  .میکن  فع جا  ن تاخدمتدر    دباش  ی سوال  رمن 

 ، متشکرم.هستم

 

  فر:دکتر سجادی 

آب در    دپور اشاره کردنمی اتهدکتر    یطور که آقان اهم  .ممنون   یلیخ

در بخش   .میکنیهست که ما استفاده م  یینها  ی کاال  کی   ببحث شر

تول  یکشاورز صنعت  دیعامل  بحث  در  و  یک  است   یکاال  هم 

پور اشاره کردند می اتهدکتر    یآقا  یقیدق  اری بس  نکته   است.  یاواسطه 

 د ی نی بب  .هم پوشش دادرا  در جلسه    نیحاضر  یهااز سوال  یکیکه  

ق  یوقت پا  هامت یکه  صنعت  بخش  دار  یعن ی  د،باش  نییدر    میما 

کشورهای   که به اصطالح با  مهیدی م  ارانهیبه بخش صنعت    یجوریک

که در بخش آب از   ودشی باعث م  سمت  نیاز ا  یول  دیگر رقابت کند،

نکنند   نینو  یهایتکنولوژ استفاده  سمت  به  و  استفاده  بازچرخانی، 

اقتصاد    د،نده  عالمتخوب    هامتیاگر ق  .نروند مجدد و کاهش مصرف  

 نترنت یدر ا  جستجو  ک یاگر شما    .کرد  ادهیپ  ودشیهم نم  یچرخش

عنوان به  است.  سمت رفته  ن یبه ا  ایکه واقعا االن دن  دی نی بیم  ،د ییبفرما

قول   به   یکار انقالب   کیدر    ،عرض بکنم  ارنو فرانسه رشرکت  مثال  

را درصد مصرف آب    85  د وکردن  ادهیپ را    ین اقتصاد چرخشاخودش 

 د نوریسمت م  ن یکه به انیعلت ا  ند.کاهش داد  در خودروسازی رنو

و   ی استجا آب اقتصادکه آن   است  نیا  ردمو  یک  .ستادو موضوع  

ی  ها نه یسهم آب در هز  د.کنی اضافه م  هاآن   به  یادیز  یهانه یواقعا هز

 ی هم اجتماع تیولئمس هم این است که دوم نکته  .یستن 1/0 هاآن

  .پردازند یموضوع م نی اشده و به  پررنگ واقعا یلیاالن خ

آقا خ  یاز  خص  کنمی م  خواهش  زیعز  یابان ی دکتر  در   وص که 

  د ی نبا  گذاراست یچرا س  میبکن  اقتصادی  را   هامتیواقعا اگر ما ق  کهنیا

ست ا  یپول  دهیپد  ک یکه تورم    می نادی ما م  د، توضیح دهند.نگران باش 

به اصطالح ز  اآب رقیمت  و اگر   فشار    قیاز طر  دیشا  ،میبکن   ادیما 

م  د.کن   جادیا  یتورم  یک  دنابتو  قیمت   شات یفرما  کنمی خواهش 

 بفرمایند.  یابانیدکتر خ یآقا ان راخودش 
  

 
  دکتر خیابانی:

با   .عرض سالم دارم  محترم  دیخدمت حضار و اسات  م.کرتشم  یلیخ

 وم. سر اصل موضوع بر سریع    که  کنمی مسعی    توجه به ضیق وقت

در واقع   د،ر به مطلب اشاره کردنفی دکتر سجاد  ی طور که آقان اهم

در چارچوب را  که تبعات    میکرد  یسع  میکه ما انجام داد  یآن کار

ی  و اثر  یاثربخش  درآب    متیق  ریی اثرات تغ  ،CGبه اسم    ییالگویک  

با    مورد بررسی قرار دهیم.  د رارا خانوارها و رفاه خانوارها د  که روی

که کال   کنمی م  یسعآب است،  اقتصاد    موضوع هم  کهنیتوجه به ا

  ی درستبه   وستانکه د  ینظر گرفتن نکاتبا در  ،ب آ  اقتصاد  گاهیآن جا

نت   داشاره کردن  ا  تایکه نها  یاجه یو  آید را در یک  الگو در می  ن یاز 

خواهد   عمومیبحثم    نیبنابرا  ئه دهم.راا  خدمت شما  بندی کلیجمع 

  که نیبا توجه به ا  یول  .ودشیخارج م  ی تخصص  ساختاربود و از آن  

از رشته   استدر واقع حضار ممکن   لزوما  و  باشند    ی متفاوتهاکه 

اقتصاد   گاهیجا  یلیکه خ  کنمیم  یمن سع  نیابنابر  ،ستند یاقتصاد ن
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نکاتی که  بر    دیبا تاک   مکار خود  ج یبه نتا  نهایتاو    مپررنگ کن  راآب  

   م.نابرس  اساتید محترم فرمودند،

که ما   یاچند دهه   نیا  درحداقل  و    است  مهم  یلیکه خ   یبحث

 های در حوزه  ینمتخصص  همه  ،که همگان  است  نیا  میداشت  رانیا  در

 داریپا  در واقع در توسعه  را  لندئآب قا  یکه برا  یمختلف نقش مهم

  ی، رشد اقتصاد  ،اشاره شدکه  مانند سالمت جامعه    ییهامولفه.  لندئقا

توسعه  غذا  تیامن مح  داری پایی،    آب  که  یتیریمد.  ستیزطیمنابع 

گان  هم  کنمیکه فکر م  ستی ابحث   ود،بحث بش  نیمنجر به ا  دن ابتو

بنابراین   د.دارن  دیکأت  ها به آنبه آن اشراف دارند و در تمامی رشته

 ن یچنددر که  است نیا تیقعوا  یول د.منظر وجود ندار نیاز ا بحثی

تقاضا  ریاخ  دهه  و  تعادل عرضه  با عدم  آب  در مصرف    یجد  یما 

  ود. شی باز م  دشدت دارها به دهه   ن یشکاف در طول ا  نیو ا  میمواجه

صورت   یاقدامات  نیبنابرا بفرما  مثال  هگرفتکه    ل ئ مسا   دیی فرض 

 ی کارها  ،مطرح شده  ریگید  لئمسا  ،آب مطرح شده  فمصر  یفرهنگ

ریشهلیخ متخصص  ایی  با  رابطه    نیمتخصصو    ستیزطیمح  نیدر 

 در  دآیینظر مکه به  هبود  ن یا  تی واقع  یول  ،منابع انجام شده  تیریمد

تقاضا آب  کنترل  عرضه  این    و  عل  دهه،  نیچنددر    رغمی ما 

که   یاتوسعه   یهاا برنامه ی  .میحوزه موفق نبود  نیا  یهای استگذاریس

شده مبه   ،نوشته  م  دآیینظر  در    نبوده  آمیزوفقیتکه  را  ابعادش  و 

 ن یبنابرا  کنید.ه می مشاهد  ینیرزمیز  یهادر بحران آب  خشکسالی،

م فکر  مسا  یکی  کنمیمن  به  دی که شا  یدیکل  لئاز  درست   آن  ما 

 ه ودب  بحث اقتصاد آب  نیهم  ،میکرد   فراموش ه و هموار  میتوجه نکرد

م  بحثی  است. تصح  دناتویکه  الگو  حیدر  نقش   یحداقل    مصرف 

م  یمنابع   باو    دبکن  فایا  یدیکل آزاد  بتو  دکنیکه  واقع    د ن ادر 

به  گذاره یسرما بده ی  عرضه  بتوان   دبخش  عرضه  بخش   د و 

  یی باال و کارا  یوربهره  ،دیجد  یورود تکنولوژ  ی الزم،هایگذاره یسرما

صنعت و  ی،کشاورز مان بخشکننده عمدهمصرف ایجاد بکند. اباال ر

نیاز دارد است. واقعیت    آب  که  خانوار با   است  ن یاشرب  که دولت 

که خانواده    یتا زمان  د.کن  کنترل خواهد مصرف را  میفرهنگ    جیترو

مطلوب آب  تیدنبال  مصرف  از  که  خودش  مسا  ریغ  باشد  آن   ل ئاز 

 است   خانوار  یباال  یهامنظورم مصرف دهک  ی است،اتیو ح  یزندگ

آن آب  مصرف  ضرورکه  از  عمدتا  م  یجا  تبد  ودشیخارج  به   لیو 

 که نیا  لیدلبه   ،دوجود ندارانداز آن  پس در    یتوجهود،  شیم  یرفاه

 حداکثر کننده صنعت در واقع    یا یکشاورز  در این رابطه  است.  ارزان 

هستند. نمی   سود  کنید    یدیکل  رغیمت  ایابزار    توانیدشما  که پیدا 

با    یدن ابتو دستوررا  رفتارش  کنی  با  عوض  کنترل   ل یدلبه   ید.ا 

  ا ی دن   یجاچ یه  درو    ستین  ریپذاصال امکان  د،دارکه    ییباال  یهانه یهز

آشکار  هایآن واقعیتمصداق  نی بنابراخوردند.  شکست د ونستن انتو

و االن عرض    میمواجه بود  آن  دهه ما با  نیکه تا چند  ی استاشده 

ا  شهیهم.  کردم نمونه  ن یدر  زمان  .میداربارزی    یهارابطه  که یتا 

باش   برایش  کشاورز ارزش آب به   د،صفر    ر ییتغ  دناتویم  یراحتعمال 

 ت یکه ما با محدود  ییجاها  ی بدهد؟کاربر  د، کجا تغییربده  یکاربر

  ود. شمی   جادیاجدی    یستیزطیمح  مواجه هستیم و مسائل  آب  یجد

بستر تاریخی  از    راگ.  است   هیاروم  اچهیدر  دییفرض بفرما  هنمون  یک

انگور   یهاهمواره تاکستان   منطقه  نیدر واقع ا  میبخش نگاه کن   اینبه  

مصرف آب    د،ننادیم  ی کشاورز  ینور که متخصصطناو هم  دداشتن

اما وقتی که ارزش    .ستر اگیداز درختان    ترنییپا  اریانگور بس  نیا

  د. ده ی م  یکاربر  رییتغ  یراحتبه   کشاورز  ،موینش  لئقا  ی آنبرا  یذات

  د کنیم  یبدرخت س  ای  وهیبه م  لیتبد  اها رتمام تاکستان  نیبنابرا

نه تنها شما   زمانی  در افق و    دداشته باشرا  مصرف آب    نیکه باالتر

توسعه مسا  ،داشت  دینخواه  را  داریپا  آن  با   ی جد  لئبلکه 

  ره یو غ  هیاروم  اچهیبحران در  اشید. نمونه شوی مواجه م  یستیزطیمح

 ی هاقطعا تمام آب   ،دیدار  یمتیق  اخاللصنعت    است. وقتی که در

استان همدان   اشنمونه   .توسط صنعت خارج خواهد شد  ینیرزمیز

ی جد  یهااز بحران  یکیاالن    رفت باعث شدجا  که آن   یع یصنا  .است

باشیم.  را چاه   داشته  بهنیرزمیز  بآ  یهاتمام  را  اینی  که دلیل 

از دست   ینیرزمیو منابع آب ز  داز دست دادن   گذاری غلط بودهقیمت 

به   خیزحاصل   یهانیتمام زم  است.  رفته خشک   یآبکم   لیدلدارند 

شما   یکه در افق زمان  است  نیبحران ا   ن یعلت ا  نیبنابراد.  ن وشیم

  دناتویکه ماست    ییابزارها  نیتراز مهم  یکی  که  آب  اقتصاد  به  در واقع

 در   راسود هستند    مطلوبیت وحداکثر  دنبال  به که    ییهارفتار گروه

به   دیبا  ریما ناگز  یم.گرفت   دهیعمال نادید،  بکن  جادیاتغییر  ن  اذهنش

ی  نسب   یهامت یاخالل در ق  نیمشخصا ا  نیبنابرا  .مگردیبراین موضوع  

  ی با تورم حاد   سهیدر مقا  شکل  نیآب به ا  متی کنترل ق  است. اگر در

 ، نسبی مزمن کردهرا  بوده که تورم   رهیو غ  یپول  استیاز س  یکه ناش

کن واقع  دی نگاه  بس  یارزش  نزد  زیناچ  اریآب  و   است  به صفر  کیو 

  اکثر اقتصاد    است. درغلط و بحران شده    صیباعث تخص  لهئمس  نیهم

توانید  هستند. شما نمی   زادرون  میمواجه  هاآن   که ما با  ییرهایمتغ

 د. زا دارآن رفتار درون  یم.بکن  اکار رنیا  مین او بتو  میکار بکننیا  بگویید

 تاثیر قرار دهیم. را تحت  با آن ابزار رفتارو    میبکن  دایپ  ا ابزارش ر  دیما با

ق ا متیبحث  بس  ستی  است،د ی کل  اری که  که بخش   یتمام  در  ی  ها 

  هم   د وآن مطرح کردن   یگذارمتی در رابطه با آب شرب و ق  دی اسات

باسا رابطه  در  که  دوستان  صنعت   در  متیق  ضیتبع  یر  بخش 

کردند.کشاورز صحبت  به   ی  مطالعات   ت یاهمکم  کهنیا  لی دلقطعا 

 نیا  یبرا  شتریمنابع ب   د.الزم دار  یشتریب  قاتیتحق،  جلوه داده شده

که دوستان   ینکات  نیبا ا  ود.ست انجام بشا  الزم  بقیه دنیا  مثل  قیتحق

  م ی نی بب  یتعادل عموم  کیدر چارچوب  موضوع را    ر بیاییمما اگ  دگفتن

از رفاه خانوارها    یبحث نگران  و گذار  است یس  دغدغه   گرفتننظر  با در

ی که ن نقشاهم   ای  ییکارا  که همیشهو این   هریغو  پرداخت    ییتوانا  ای

ما    شهیهم  .ی استنسب  متیق  تغییر در دارد ناشی ازبهینه    تخصیص

اقشار    ایاز خانوار    تیمنظور حمابه  نی حاصل از ا  ی کاراییفدا  را نیا

 م ینستاتو  را   غدغهد  ن یمدت ا  نی ا  درواقعا    ایآ  .کنیممی   ریپذب یسآ
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واقعا به    متیفر کردن قص  و  کنترل  نیبا ا  مینستاتو  ای آ  ؟میبهتر بکن

که انجام شده   یاالعه مط  جینتا  ؟میبکن حرکت    ریپذبینفع اقشار آس

ا در  نش  نیحداقل  مامورد  شما    د دهین  با    یهاده  درکه  گذشته 

به نفع خانوار   ار  یعیتوز  لئشکل نه تنها مسا  نیبه ا  متیکنترل ق

ب  یدرآمد  نییپا  یهادهک  ای  ریپذب یآس ندادید،  رانت  حرکت  لکه 

به طرف دهک   یاساس بردید  مشخصا   نیبنابرا  .درآمد  یباالهای  را 

منتها    ،هست   یدیکل  هایدغدغه از    یکی  یگذاراست ی س  ینهادها

مفهوم   ن یبه ا .ستین یابزار درست دیانتخاب کرد ی آن که برا یابزار

تنها   نه  توزیعکه  یا  منابع  ایندرآمد  نتوانسته  نفع  به  را    اقشار  ی 

بکند،پایین  هدایت  ر  دستی    یبرارا    یاگسترده   یهاتنابلکه 

طرف استفاده از به  شتریب  ا ا رهدر واقع آن  وآورده    ییباال  یهاکهد

به   نیا داده  یارزان  لی دلمنابع  انرژدر    است.  سوق   ی بخش 

آب  بخش  مسئله در    نینه تنها ا  .ود شیانجام مدستوری    یگذارمت یق

بخش  تمام  در  بلکه  بوده  درانرژ  هایجدی  برق  ی،  و  سایر   گاز  و 

وضوح الگو به  جیمشخصا نتا  است.  بوده  نیهم  های انرژی هم حامل 

  زانیکه عز  یبا توجه به آن نکات  متیقسطح    شیافزا  که  دده ین مانش

مز  یآقا آقا  یکیدکتر  اشارهدکتر    یو  آن    ،کردند   مروت  براساس 

  دناتویمشخصا مشود،    به برابری  الزم استتوجهی که    ای  یبندطبقه

ی اگر نگران برابر  امنابع ر  نیا  دناتوی دولت م و    دآزاد بکن   ار  یمنابع

  صیتخص  تأثیر قرار بگیرند،ند تحتناتو یم  اقشاری که  ن یبه ا  است،

  دولت  دغدغه   ،ماست   که دغدغه   یجهت برابر در  دی ما با  نیابنابر  د.بده 

شار  ه اقبهستند را    کنندهمصرفاقشار باال که بیشتر    است، بتوانیم

بدهیم   نییپا کنترل    است  جالبهم    آن   روش  .سوق  برعکس  که 

 د ن ابتوطرفی است که  به دادن  کتحر  ای  اهمت یق  نیبردن اباال  ،متیق

راتو بکن  زیع  نشان  جینتا  د.بهتر  تو  ددهیم  ما  بهتر    ین یج  زیعکه 

 . وضوح قابل مشاهده است داستان واقعا به   نیصنعت هم   در ود.شیم

ید این است توجه بکن  آن  به  دیبنگاه با  کیعنوان  که شما به   یانکته 

 ی دی نقش کل  اند ویدیتول  یهاعامل   ،مواد که  صنعت    درمخصوصا    که

صنعت   ک ی  یوقت  ود.شیمحسوب م  یدیعنوان عامل تولو آب به  ددارن

ای مثل عوامل واسطه  ریو سا  هیسرما  ،کار  یرویلحاظ ن  د که ازن ابد

با منبع ارزان    ودشیم  دیکه منجر به تول  دکنی م  آب که ترکیبی ایجاد

که   ودشی باعث م  نیا  د.کنی م  دای پ گسترش    است، قطعا  مواجه  متیق

 ا ی  میحرکت بکن   یطرف منابعآب به  تیمحدود  لیدلبه  است  قرار   راگ

آب   رویمب  ییکاالها  دیتول مصرف  باش  یکه  داشته  طرف به   ،میکمتر 

 این   ،د داشته باشدناتویم  یادیز  اری که مصرف آب بس  ودبر  یصنعت

صنعت    . چیزی که ما درکند یدچار اخالل م  دای شدرا  منابع    صیتخص

 .میامر هست نیوضوح شاهد ابه 

 

  فر:دکتر سجادی 

من    .میندار  یادیمتاسفانه ما وقت ز  .خوب شما  هئممنون از ارا  یلیخ

 ، تابش   کترد   یآقا  ،در جلسه حضور دارند  یادیز  نیکه متخصص  دمید

دو بزرگوار در    نیا  ویم.گیم  هابه آن  رمقدمیخ  ،زادهی دکتر قاض  یآقا

بس  تیریمد دادن  یخوب  هایکار  اریمصرف  مهندس    یآقا  د.انجام 

ثابت  یآقا  یی،ای ض آقایمهندس    ی آقا  ی،مهندس  مهندس    نیکنام، 

مصرف هستند    تیریمد  حوزه  نیبزرگواران از متخصص  همه  ،میمستق

م تشکر  ایشان  از  ما  نشست  هللاانشا  .میکنیکه  هم   یبعد  یهادر 

ا  مین ابتو حضور  بکن   زانیعز  نیاز  چون   نیا  یول  میاستفاده  جلسه 

اساتید که از حضور    میکرد  یبود ما سع  یاقتصاد  یهااختصاصا بحث 

استفادهبه  باش  دیکه مف  می دواریام  .میکن  نام کشور    که قطعا   دبوده 

  است. طورن یهم
 

  دکتر سامانی:

  یک  خواستمیم  قهیدق  یکمن در حد    ،مهخوای دکتر عذر م  یآقا

در خصوص    .مویگیم  عیسر  یلیخ را  چند مورد    من  .بکنم  یبندجمع 

روش   ی،حسابدار  .د شامشخص ب  دیروش ما با  یگذارمت یق  یهابحث

مد  ی،اقتصاد قانوناهرکد  اهنیا  یی،دارا  تیریروش    یگذارم 

به  ودکه مشخص ش  دهخوایم بحث اصالح   ود.کار گرفته شکجاها 

 ها یی جاه جاب  ن یصنعت و ا  ی بهآب از کشاورز   یکاربر  رییتغ  نیقوان

 . داشت   دخواه  یم در پهرا    صنعت  متیاصالح ق  د.به قانون دار  زیان

و    های حذف بخشودگ  ،متیق  نییتع  یمقررات برا  مینظام تنظ  جادیا

غ  جادیا ا  ، یاارانهی  میمستقریروش  بهنینه  مستقکه  در   میشکل 

 ی سازهم بحث روشن   یکی  .میکن   جادیا  یسطوح مختلف بخشودگ

چهارچوب  یق و  فاضالب  ا  یعلمقانونی  مت  در    د ی با  نهیزم  ن یکه 

بش شا  یبندجمع  مجموعه  نیا  ود.مشخص  گفتم  که  در    دیبنده 

 بندی نهایی شما هم بیاید. جمع 
  

  فر:دکتر سجادی 

آقا  .کرمتشم بفرما  ییرضا  ی فقط  آقا  دییمقدم توجه  از  دکتر   ی که 

اما   ودشی م  تعیین  یبازار رقابت  کی در    متی ق  .دیصحبت کرد  یابانیخ

هست   یو انحصار  است  املکار  صبحث انح   .ستیرقابت ن  آب  در بازار

از مدل   نیخاطر همبه   است.  توسط دولت  یگذارمت یکه ق  ی هاما 

هست   یادیز  اریبس   یهاحاال بحث  .میکنی استفاده م   یتعادل عموم

 و از همه نم اسرمی  انی به پا اجلسه ر نیا میفرصت ندار چونکه من 

 .کنمیدر جلسه تشکر م یکنندگان گرام و شرکت زانیشما عز

 


