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درباره يارانه انرژي در ايران
 .4تصوير مصرف آب شرب و پيامدهاي اصالح يارانه آب در اقتصاد ايران

چكيده
هدف تدوین این گزارش ارائه تصویري از مصرف آب شرب در کشور و بررسی آثار و پيامدهاي اقتصادي
اصالح یارانه این بخش است .تأمين آب شرب از مهمترین وظایف حاکميت هر کشور است .در ایران
بهدليل محدودیت منابع آب از یك طرف و همچنين مشكالت مربوط به زیرساختهاي تأمين آب شرب
از طرف دیگر ،همواره تأمين آب شرب با چالشهایی همراه بوده است .ميزان مصرف آب شرب شهري در
کل کشور برابر با  4625ميليون مترمكعب در سال  1396بوده است .همچنين براساس آخرین آمار و
ارقام موجود متوسط قيمت فروش و قيمت تمام شده در کل کشور به ترتيب معادل  5302و 12037
ریال بهازاي هر مترمكعب است که نشان میدهد قيمت فروش فقط  44درصد قيمت تمام شده را پوشش
میدهد  .شایان ذکر است ميزان آب به حساب نيامده (مجموع تلفات واقعی و ظاهري) در کشور حدود
 25درصد است که ميزان چشمگيري را نشان میدهد .بهدليل اختالف بين قيمت فروش و قيمت تمام
شده آب شرب ،دولت به مشترکان آب شرب بهطور غيرمستقيم یارانه میدهد .با توجه به قيمت آب شرب
و ميزان مصرف در طبقات مختلف مشخص میشود که در طبقات مصرف صفر تا الگو و الگو تا دو برابر
الگو ،قيمت فروش آب بهنحو چشمگيري از قيمت تمام شده آن کمتر است .بهعبارت دیگر ،به دو طبقه
زیر الگو و الگو تا دو برابر الگو یارانه تعلق میگيرد .براي طبقه بيش از دو برابر الگو قيمت فروش از قيمت
تمام شده بيشتر است ،بهعبارت دیگر مشترکان این طبقه نهتنها یارانهاي دریافت نمیکنند ،بلكه جریمه
نيز میشوند .در این گزارش برخی از سناریوها براي تصحيح قيمتهاي آب شرب در طبقات مختلف براي
توزیع منطقی یارانه بين طبقات مصرف بررسی میشوند .در ارائه این سناریوها این موضوع مدنظر قرار
میگيرد که وضعيت قيمت فروش و یارانه پرداختی طبقه زیر الگوي مصرف مشابه وضع موجود باقی
بماند .بهعبارت دیگر قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه زیر الگوي مصرف بدون تغيير باقی بماند ،قيمت
آب شرب خانوارهاي طبقه الگو تا دو برابر الگو ،تا حد امكان به قيمت تمام شده نزدیك شود و یارانه
خانوارهاي این طبقه کاهش یابد و خانوارهاي با مصرف بيش از دو برابر الگوي مصرف جریمه شده تا

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
بخشی از یارانه پرداختی سایر طبقات جبران شده و همچنين این امر به کاهش مصرف آنها نيز منجر
شود .در سناریوهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم قيمت فروش آب در طبقات مختلف بهگونهاي در نظر گرفته
شده است که عالوهبر تحقق اهداف فوقالذکر ،یارانه پرداختی آب شرب به ترتيب  75 ،50 ،25و 100
درصد کاهش داشته باشد.
با توجه به برخی پيشفرضها مانند الف) قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه زیر الگوي مصرف بدون
تغيير باقی بماند ،ب) قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه الگو تا دو برابر الگو ،تا حد امكان به قيمت تمام
شده نزدیك شود و ج) خانوارهاي با مصرف بيش از دو برابر الگوي مصرف جریمه شده تا بخشی از یارانه
پرداختی سایر طبقات جبران شود ،سناریو دوم یعنی کاهش  50درصدي یارانه باالي الگوي مصرف به
عنوان سناریو برتر پيشنهاد می شود .بر اساس این سناریو ،بهاي پرداختی هر متر مكعب آب براي
خانوارهایی که در طبقه صفر تا الگوي مصرف قرار دارند برابر با  2.122ریال ،براي خانوارهایی که در
طبقه الگو تا دو برابر الگو هستند برابر با  7.778ریال و براي خانوارهایی که در طبقه بيش از دو برابر الگو
قرار دارند برابر با  23.331ریال خواهد بود .با اجراي این سناریو ،وضعيت  57درصد خانوارها هيچ تغييري
نمیکند 37 ،درصد خانوارها برابر  80درصد قيمت تمام شده آب را میپردازند و  6درصد خانوارها نيز
تقریباً معادل دو برابر قيمت تمام شده آب را پرداخت میکنند.
مقدمه
تأمين آب شرب سالم و بهداشتی از وظایف حاکميتی دولت بوده که در عين حال جزء موارد مربوط به
حقوق بشر نيز محسوب می شود .در کشور ایران محدودیت منابع آب با کيفيت مناسب از یك طرف و
نبود سازوکار مناسب از طرف دیگر این موضوع را به امري چالشی تبدیل کرده است .آب در زنجيره
ارزشافزوده اقتصادي نقش مهمی را ایفا میکند ،لذا تأمين هزینه آب در توان اقتصادي ملتها ،نقش
مهمی را در صحنه اجتماعی بازي میکند .بهدليل اهميت آب شرب ،در کشور قيمت فروش آن از قيمت
تمام شده آن کمتر است .اگرچه بهدليل اهميت این عنصر در سالمت و بهداشت جامعه و وظيفه دولتها
در تأمين آن ،در این بخش دولت یارانه پرداخت میکند ،ولی این امر به مشكالتی از قبيل مصرف بیرویه
و کاهش بهره وري نيز منجر شده است .در این گزارش پس از ارائه تصویري کلی از وضعيت مصرف آب
شرب در کشور و شاخصهاي مربوطه ،به بررسی اجمالی آثار اقت صادي افزایش قيمت آب شرب بر
یارانههاي پرداختی و هزینه کل خانوار طی سناریوهاي مختلف پرداخته میشود.

 .1بررسي وضع موجود آب شرب در كشور از ابعاد مختلف
جدول  1وضع موجود ميزان مصرف ،قيمت فروش و قيمت تمام شده آب شرب را براساس آمار و ارقام
سال  1397در استانهاي مختلف کشور نشان میدهد .همانطور که این جدول نشان میدهد ،ميزان
مصرف آب شرب یا به عبارتی دیگر حجم فروش آب توسط شرکتهاي آب و فاضالب ،رقمی معادل
 4625ميليون مترمكعب در سال است .براساس این جدول متوسط قيمت فروش و قيمت تمام شده در
کل کشور به ترتيب معادل  5302و  12037ریال بهازاي هر مترمكعب است که نشان میدهد که قيمت
فروش فقط  44درصد قيمت تمام شده است.

جدول  .1وضع موجود حجم ،قيمت فروش و تمام شده آب شرب در استانهاي مختلف و كل كشور
ميزان مصرف آب شرب

قيمت فروش

قيمت تمام شده

(ميليون مترمكعب)

(ريال بر مترمكعب)

(ريال بر مترمكعب)

5,503

12,332
10,771

رديف

استان

1

آذربایجان شرقی

202

2

آذربایجان غربی

154

4,893

3

اردبيل

60

4,438

12,832

4

اصفهان

363

5,117

10,866

5

البرز

195

5,360

10,924

6

ایالم

33

7,138

16,250

7

بوشهر

75

5,133

9,086

8

تهران

1,091

6,564

12,446

9

چهارمحال و بختياري

40

4,069

12,039

10

خراسان جنوبی

31

6,060

13,848

11

خراسان رضوي

293

6,185

12,832

12

خراسان شمالی

31

4,880

11,554

13

خوزستان

369

5,027

11,069

14

زنجان

51

4,712

9,976

15

سمنان

45

5,110

13,102

16

سيستان و بلوچستان

95

6,859

15,130

17

فارس

242

5,624

11,549

18

قزوین

66

4,688

10,688

19

قم

95

5,967

9,521

20

کردستان

76

4,713

10,871

21

کرمان

129

6,391

10,625
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ميزان مصرف آب شرب

قيمت فروش

قيمت تمام شده

(ميليون مترمكعب)

(ريال بر مترمكعب)

(ريال بر مترمكعب)

4,484

21,005
14,188

رديف

استان

22

کرمانشاه

94

23

کهگيلویه و بویراحمد

30

5,941

24

گلستان

61

4,177

11,559

25

گيالن

118

4,386

12,177

26

لرستان

86

4,981

9,929

27

مازندران

178

4,081

7,849

28

مرکزي

86

4,981

11,857

29

هرمزگان

85

8,796

14,999

30

همدان

71

4,529

11,391

31

یزد

79

6,878

10,368

4,625

5,302

12,037

كل كشور

مأخذ :شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.1397 ،

البته حجم فروش آب توسططط شططرکتهاي آب و فاضططالب از مقادیر نشططان داده شططده در جدول 1
بي شتر ا ست که اختالف بين ارقام مذکور همان آب بهح ساب نيامده ا ست که معادل  25در صد کل آب
توليد شده تو سط شرکتهاي آب و فا ضالب شهري ا ست .از ميان شرکتهاي آب و فا ضالب شهري
بيشترین مقدار توليد و فروش مربوط به شرکت آب و فاضالب استان تهران و کمترین آن نيز مربوط به
شرکت آب و فاضالب استان کهگيلویه و بویراحمد است .با توجه به جمعيت کشور سرانه توليد و فروش
آب شرب شهري و روستایی نيز در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2سرانه توليد و فروش آب شرب در سال 1396
شركت

سرانه توليد (ليتر در روز بر نفر)

سرانه فروش (ليتر در روز بر نفر)

آب و فاضالب شهري

276

205

آب و فاضالب روستایی

215

145

مأخذ :شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.1397 ،

 . 1-1شاخص هاي كالن آب شرب در كشور
شاخصهاي کالن و مهم آب شرب کشور شامل درصد جمعيت تحت پوشش و تعداد شهرها و روستاهاي
تحت پوشش است .در پایان سال  1396تعداد شهرها و روستاهاي تحت پوشش شبكه آب شرب به ترتيب

 1167و  35361بوده است و همچنين درصد جمعيت تحت پوشش شهري و روستایی نيز بهترتيب
 99/46و  85/29درصد بوده است.
همانطور که اشاره شد مقادیر چشمگيري از آب توليد شده توسط شرکتهاي آب و فاضالب،
بهصورت آب بهحساب نيامده است .طبق تعریف ،آب بهحساب نيامده عبارت است از :تفاوت بين حجم
آبی که به شبكه وارد می شود و حجم آبی که به مصارف مجاز میرسد .حجم آب خروجی اندازهگيري
شده مجاز ،ميزان اندازهگيري شده توسط کنتورهاي مشترکان و کنتورهاي خروجی منطقه ،صرفنظر از
پرداخت یا عدم پرداخت قيمت آب مصرف شده است .آب بهحساب نيامده در یك نگاه کلی به دو جزء
زیر تقسيم میشود:
 .1آب بهحساب نيامده فيزیكی یا تلفات واقعی که ناشی از فرار فيزیكی آب از شبكه توزیع و انشعابات
مشترکان است .در این نوع تلفات بخشی از آب توليد شده بهدست مصرفکننده نرسيده و هزینه آن نيز
دریافت نمیشود.
 .2آب بهحساب نيامده غيرفيزیكی یا تلفات ظاهري که بهدليل خطاي انسانی ،خطاي ابزار
اندازهگيري و یا خطاي مدیریت و راهبري سامانه ،دقيقاً اندازهگيري نشده است .متأسفانه تلفات مربوط
به آب به حساب نيامده در کشور در وضعيت مناسبی نيست .متوسط درصد آب بهحساب نيامده در کشور
برابر با  25درصد است که تقسيمبندي آن طی جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3اجزاي آب به حساب نيامده در كشور
جزء

درصد

ميليون مترمكعب در سال

تلفات واقعی

13/4

756

تلفات ظاهري

9/9

558

مصارف مجاز بدون درآمد

1/7

96

جمع (آب به حساب نيامده)

25

1410

مأخذ :مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی.1393 ،

بر این اسططاس و بهلحاظ حداکثر تلفات مجاز به ميزان  10درصططد براسططاس اسططتانداردهاي جهانی،
ارزش ریالی کل آب بهحسططاب نيامده سططاليانه حدود  5313ميليارد ریال میشططود (براسططاس قيمتهاي
سال  ،)1392که بسيار جاي تأمل دارد .شاخص دبی آب بهحساب نيامده بهازاي واحد طول خط اصلی
و شاخص دبی آب بهحساب نيامده بهازاي هر مشترك بهترتيب برابر  1136ليتر در ساعت بر کيلومتر و
 11ليتر در ساعت بر م شترك ا ست .قابل توجه ا ست که با توجه به ا ستاندارد متو سط م صرف سرانه
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خانگی به ميزان  75تا  150ليتر بهازاي هر نفر در شبانهروز ،مقادیر این شاخصها بيانگر این امر ا ست
که مقدار آب بهحسططاب نيامده بهازاي هر مشططترك در بسططياري از شططهرها میتواند نيازهاي بسططياري از
خانوارها را برآورده کند .متو سط شاخص عملكرد زیر ساخت در ک شور برابر با  6ا ست .شایان ذکر ا ست
که شاخص عملكرد زیرساخت بين  5تا  8فقط تحت شرایط وجود منابع آب بسيار زیاد ،قابل اطمينان و
بهراحتی قابل استخراج و مالحظات اقتصادي هزینههاي پایين تأمين آب و تصفيه آن قابل توجيه است.
با توجه به نبود این شرایط و حتی وجود شرایط وخيم آبی ،لزوم و اهميت بهبود شبكههاي توزیع آب
شهري و کاهش آب بهحساب نيامده بسيار چشمگير است.
 . 1-2تعرفه هاي آب شرب
برا ساس قوانين ک شور تعرفههاي آب شرب با پي شنهاد شرکت مهند سی آب و فا ضالب ک شور به ت صویب
شوراي اقتصاد رسيده و پس از آن به مرحله اجرا میرسد .براساس توصيههاي جهانی باید حدود  5مترمكعب
آب در ماه براي هر فرد به آ سانی در اختيار م صرفکنندگان قرار گيرد .الگوي م صرف آب خانگی در ک شور
برابر با  150ليتر در روز بهازاي هر نفر در نظر گرفته شده است .براساس اعالم متوليان امر بين قيمت فروش
و قيمت تمام شده آب شرب فا صله زیادي وجود دارد و شرکتهاي آب و فا ضالب از این بابت دچار زیان
میشوند .جدول  4آناليز قيمت تمام شده آب شرب را در سال  1396نشان میدهد.
جدول  .4آناليز قيمت تمام شده يك مترمكعب آب در سال 1396
اجزا

سهم اجزا در قيمت تمام شده
يك مترمكعب آب (ريال)

درصد

خرید آب خام و حقالنظاره

488

5

برق مصرفی

390

4

مواد مصرفی

98

1

هزینه نيروي کار

2635

27

استهالك

4002

41

نگهداشت و تعميرات

683

7

خدمات قراردادي

781

8

سایر هزینههاي فرآیندي

683

7

هزینه مالی

0

0

جمع

9760

100
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جدول  5نيز قيمت تمام شده و قيمت فروش آب شرب شهري و روستایی را در سالهاي مختلف نشان میدهد.
جدول  .5قيمت تمام شده و فروش آب شرب شهري و روستايي در سالهاي مختلف (ریال)

سال

روستايي

شهري
تمام شده

فروش

تمام شده

فروش

1389

2552

1313

3474

431

1390

6057

2606

4477

1101

1391

6291

2943

6592

1121

1392

6936

3517

7659

1201

1393

7981

3938

7542

1487

1394

8705

4254

8613

1919

1395

8962

4600

10677

2576

1396

9760

4652

10983

2684
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همانطور که جدول  5نشان میدهد بين قيمت تمام شده و فروش آب شرب اختالف چشمگيري
وجود دارد بهطوري که در سال  1396قيمت فروش آب در بخشهاي شهري و روستایی بهترتيب حدود
 48و  24درصد قيمت تمام شده بوده است .در مورد فاصله بين قيمتهاي تمام شده و فروش آب شرب
باید نكات زیر را مدنظر داشت:
 .1نقش آب بهحساب نيامده در شبكههاي توزیع در محاسبه قيمت تمام شده،
 .2نقش معافيتها در زیان انباشته شرکتهاي آب و فاضالب،
 .3نقش کيفيت آب ارائه شده ازسوي شرکتهاي آب و فاضالب در قيمت تمام شده،
 .4نقش گستردگی ساختار شرکتهاي آب و فاضالب در قيمت تمام شده،
 .5نبود شفافيت در محاسبه قيمت تمام شده آب شرب.
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 . 2بررسي اثر افزايش قيمت آب شرب بر يارانه هاي بخش
 . 2-1وضع موجود يارانه آب شرب
جدول  6وضع موجود یارانه آب شرب شهري را در پلههاي مختلف مصرف نشان میدهد .شایان ذکر است
که متوسط کشوري الگوي مصرف خانوار با توجه به بعد خانوار برابر با  15مترمكعب براي هر خانوار در
ماه در نظر گرفته میشود.
جدول  .6وضع موجود يارانه آب شرب شهري
مورد

صفر تا الگو الگو تا دو برابر الگو بيش از دو برابر الگو

جمع

( 0تا )15

( 15تا )30

( 30به باال)

ميزان مصرف هر خانوار (مترمكعب در ماه)

8/66

19/80

38/70

-

تعداد خانوارها

11,408,000

7,491,000

1,193,000

20,092,000

درآمد ساليانه فروش آب براساس
قيمتهاي فعلی
(ميليارد ریال)

2,516

6,263

7,423

16,203

قيمت تمام شده (ریال)

12,037

12,037

12,037

-

قيمت فروش
(ریال بر مترمكعب)

2,122

3,519

13,399

-

یارانه ساليانه هر خانوار (ریال)

1,030,808

2,024,129

-632,428

-

کل یارانه ساليانه
(ميليارد ریال)

11,759

15,163

-754

26,168
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همانطور که جدول  6نشان میدهد ،مصرف بيشترین تعداد خانوارها در فاصله الگوي مصرف (0
تا  15مترمكعب) است و نكات مهم قابل احصا از جدول  6بهشرح زیر است:
 در طبقات مصرف صفر تا الگو و الگو تا دو برابر الگو ،قيمت فروش آب بهنحو چشمگيري از قيمت
تمام شده آن کمتر است،
 براي طبقه بيش از دو برابر الگو قيمت فروش از قيمت تمام شده بيشتر است .این امر بدان
معناست که مشترکان این طبقه نهتنها یارانهاي دریافت نمیکنند ،بلكه جریمه نيز میشوند،
 بيشترین ميزان یارانه پرداختی مربوط به طبقه الگو تا دو برابر الگو است .بنابراین درحال حاضر
به خانوارهاي با مصرف بيش از الگوي مصرف نيز یارانه پرداخت میشود.

 . 2-2سناريوهاي افزايش قيمت آب شرب
این بخش از گزارش به ارائه سناریوهاي افزایش قيمت آب شرب میپردازد .هدف اصلی سناریوهاي ارائه
شده (سناریوهاي  1تا  )4کاهش یارانههاي پرداختی و توزیع آنها در جهت برقراري عدالت با توجه به
ميزان مصرف طبقات مختلف است .جدول  7اطالعات سناریوهاي در نظر گرفته شده را نشان میدهد.
در هریك از سناریوهاي  1تا  ،4قيمت فروش آب شرب براي طبقات مختلف مصرف طوري در نظر گرفته
میشود که در نهایت حتیاالمكان اهداف زیر محقق شود:
 وضعيت قيمت فروش و یارانه پرداختی طبقه زیر الگوي مصرف مشابه وضع موجود باقی بماند.
بهعبارت دیگر قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه زیر الگوي مصرف بدون تغيير باقی بماند،
 قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه الگو تا دو برابر الگو ،تا حد امكان به قيمت تمام شده نزدیك
شود و یارانه خانوارهاي این طبقه کاهش یابد،
 خانوارهاي با مصرف بيش از دو برابر الگوي مصرف جریمه شده تا بخشی از یارانه پرداختی سایر
طبقات جبران شده و همچنين این امر به کاهش مصرف آنها نيز منجر شود.
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جدول  .7اطالعات مربوط به سناريوهاي مختلف در نظر گرفته شده
طبقات مصرف (مترمكعب)
سناريو

توجيهات سناريو

مورد

صفر تا الگو الگو تا دو برابر الگو بيش از دو برابر الگو جمع
( 0تا )15

( 15تا )30

( 30به باال)

قيمت فروش (ریال بر مترمكعب)

2,122

5,648

18,365

-

10,054

10,174

22,744

11,372

-3,506

 19,626کاهش  25درصدي یارانه باالي الگو

1,518,097

-2,938,583

-

قيمت فروش (ریال بر مترمكعب)

2,122

7,778

23,331

-

13,844

12,925

29,286

7,581

-6,257

 13,084کاهش  50درصدي یارانه باالي الگو

1,012,064

-5,244,739

-

قيمت فروش (ریال بر مترمكعب)

2,122

9,907

28,297

-

17,635

15,677

3,791

-9,008

506,032

-7,550,895

-

قيمت فروش (ریال بر مترمكعب)

2,122

12,037

33,263

-

21,426

18,428

42,370

0

-11,759

0

0

-9,857,051

-

 حفظ یارانه خانوارهاي زیر الگوي مصرف2,516
 کاهش یارانه خانوارهاي باالي الگوي مصرف درآمد ساليانه (ميليارد ریال)سناریو - 1جریمه خانوارهاي بسيار پرمصرف
11,759
یارانه ساليانه (ميليارد ریال)
 اصالح الگوي مصرفیارانه ساليانه هر خانوار (ریال) 1,030,808
 درآمدزایی براي دولت حفظ یارانه خانوارهاي زیر الگوي مصرف2,516
 کاهش یارانه خانوارهاي باالي الگوي مصرف درآمد ساليانه (ميليارد ریال)سناریو - 2جریمه خانوارهاي بسيار پرمصرف
11,759
یارانه ساليانه (ميليارد ریال)
 اصالح الگوي مصرفیارانه ساليانه هر خانوار (ریال) 1,030,808
 درآمدزایی براي دولت حفظ یارانه خانوارهاي زیر الگوي مصرفمصرف
 کاهش یارانه خانوارهاي باالي الگوي2,516
درآمد ساليانه (ميليارد ریال)
سناریو - 3جریمه خانوارهاي بسيار پرمصرف
11,759
یارانه ساليانه (ميليارد ریال)
 اصالح الگوي مصرفیارانه ساليانه هر خانوار (ریال) 1,030,808
 درآمدزایی براي دولت حفظ یارانه خانوارهاي زیر الگوي مصرف2,516
 کاهش یارانه خانوارهاي باالي الگوي مصرف درآمد ساليانه (ميليارد ریال)سناریو - 4جریمه خانوارهاي بسيار پرمصرف
11,759
یارانه ساليانه (ميليارد ریال)
 اصالح الگوي مصرفیارانه ساليانه هر خانوار (ریال) 1,030,808
 درآمدزایی براي دولتمأخذ :محاسبات تحقيق

نتيجه نهايي

35,828
 6,542کاهش  75درصدي یارانه باالي الگو

کاهش  100درصدي یارانه باالي الگو

 .2-2-1سناريوي  :1كاهش  25درصدي يارانه باالي الگو
همانطور که جدول  7نشان میدهد در سناریوي  ،1قيمت فروش آب طبقه زیر الگوي مصرف برابر با
 2،122ریال بر مترمكعب است که مشابه شرایط موجود است .در این سناریو قيمت فروش طبقه الگو تا
دو برابر الگو و طبقه بيش از دو برابر الگو بهترتيب برابر با  5,648و  18,365ریال بر مترمكعب است که
در نهایت این امر به کاهش  25درصدي کل یارانه خانوارهاي باالي الگوي مصرف میانجامد .در این
سناریو کل یارانه پرداختی و کل درآمد ناشی از فروش آب شرب بهترتيب برابر با  19,626و 22,744
ميليارد ریال است .همچنين قيمت فروش طبقات زیر الگو ،الگو تا دو برابر الگو و بيش از دو برابر الگو
نسبت به وضع موجود بهترتيب  61 ،0و  37درصد افزایش دارد.
 .2-2-2سناريوي  :2كاهش  50درصدي يارانه باالي الگو
براساس اطالعات جدول  7در سناریوي  ،2قيمت فروش آب طبقه زیر الگوي مصرف برابر با  2،122ریال
بر مترمكعب است که مشابه شرایط موجود است .در این سناریو قيمت فروش طبقه الگو تا دو برابر الگو
و طبقه بيش از دو برابر الگو بهترتيب برابر با  7,778و  23,331ریال بر مترمكعب است که در نهایت
این امر به کاهش  50درصدي کل یارانه خانوارهاي باالي الگوي مصرف میانجامد .در این سناریو کل
یارانه پرداختی و کل درآمد ناشی از فروش آب شرب بهترتيب برابر با  13,084و  29,286ميليارد ریال
است .همچنين قيمت فروش طبقات زیر الگو ،الگو تا دو برابر الگو و بيش از دو برابر الگو نسبت به وضع
موجود به ترتيب  121 ،0و  74درصد افزایش دارد ،البته هنوز قيمت فروش طبقه الگو تا دو برابر به
قيمت تمام شده نرسيده است و خانوارهاي این طبقه در این حالت نيز یارانه دریافت میکنند .در این
سناریو مقدار یارانه ساليانه خانوارهاي طبقات زیر الگو و الگو تا دو برابر الگو تقریباً با هم برابر است.
 .2-2-3سناريوي  :3كاهش  75درصدي يارانه باالي الگو
در سناریوي  ،3قيمت فروش آب طبقه زیر الگوي مصرف برابر با  2،122ریال بر مترمكعب است که مشابه شرایط
موجود است .در این سناریو قيمت فروش طبقه الگو تا دو برابر الگو و طبقه بيش از دو برابر الگو بهترتيب برابر با
 9,907و  28,297ریال بر مترمكعب است که در نهایت این امر به کاهش  75درصدي کل یارانه خانوارهاي باالي
الگوي مصرف میانجامد .در این سناریو کل یارانه پرداختی و کل درآمد ناشی از فروش آب شرب بهترتيب برابر با
 6,542و  35,828ميليارد ریال است .همچنين قيمت فروش طبقات زیر الگو ،الگو تا دو برابر الگو و بيش از دو برابر
الگو نسبت به وضع موجود بهترتيب  182 ،0و  111درصد افزایش دارد ،البته هنوز قيمت فروش طبقه الگو تا دو
برابر به قيمت تمام شده نرسيده است و خانوارهاي این طبقه در این حالت نيز یارانه دریافت میکنند.
 .2-2-4سناريوي  :4كاهش  100درصدي يارانه باالي الگو
در این سناریو قيمت فروش آب طبقه زیر الگوي مصرف برابر با  2،122ریال بر مترمكعب است که مشابه
شرایط موجود است .در این سناریو قيمت فروش طبقه الگو تا دو برابر الگو و طبقه بيش از دو برابر الگو
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بهترتيب برابر با ( 12,037معادل قيمت تمام شده) و  33,263ریال بر مترمكعب است که در نهایت این
امر به کاهش  100درصدي کل یارانه خانوارهاي باالي الگوي مصرف میانجامد .در این سناریو کل یارانه
پرداختی و کل درآمد ناشی از فروش آب شرب بهترتيب برابر با  0و  42,370ميليارد ریال است .همچنين
قيمت فروش طبقات زیر الگو ،الگو تا دو برابر الگو و بيش از دو برابر الگو نسبت به وضع موجود بهترتيب
 242 ،0و  148درصد افزایش دارد .در این سناریو تنها طبقه زیر الگوي مصرف یارانه دریافت میکند و
طبقه الگو تا دو برابر الگو نيز قيمت تمام شده آب را پرداخت میکند .همچنين در این سناریو قيمت فروش
طبقه بيش از دو برابر الگو طوري تعيين شده است که جریمه ناشی از آن با یارانه پرداختی طبقه زیر الگوي
مصرف برابر باشد و در نتيجه یارانهاي از طرف دولت پرداخت نمیشود.
 . 3اثر افزايش قيمت آب شرب بر هزينه هاي خانوار
درحال حاضر سهم آب شرب در سبد هزینه خانوار بسيار ناچيز و در حدود  0/7واحد درصد (هفتدهم درصد)
است .براساس توصيههاي سازمان ملل متحد ،سهم آب در سبد هزینه خانوار میتواند تا  3درصد باشد .جدول
 8سهم آب شرب در سبد هزینه خانوار در برخی از کشورها را نشان میدهد .برایناساس میتوان نتيجه
گرفت که میتوان با افزایش منطقی قيمت آب شرب در کشور با توجه به طبقات مصرف ،به توزیع عادالنه و
منطقی یارانهها در این بخش پرداخت .شایان ذکر است که با افزایش  100درصدي قيمت آب شرب ،سهم
آب شرب در سبد هزینه خانوار در بدترین حالت به ميزان  1/3درصد خواهد رسيد.
جدول  .8سهم آب شرب در سبد هزينه خانوار در برخي از كشورها
(درصد)

نام كشور

سهم آب شرب در سبد هزينه خانوار

رومانی

5/3

مجارستان

3/0

بلغارستان

2/7

کرواسی

2/3

اسلواکی

2/3

جمهوري چك

2/0

اوکراین

1/9

صربستان

1/2

اتریش

1/0

اسلوونی

0/8

ایران

0/7
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نتيجه گيري و پيشنهاد
در این گزارش آثار افزایش قيمت آب شرب بر طبقات مختلف مصرف بررسی شده و این امر طی
سناریوهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت .چهار سناریوي پيشنهادي ،شامل کاهش  25درصدي یارانه
باالي الگو ،کاهش  50درصدي یارانه باالي الگو ،کاهش  75درصدي یارانه باالي الگو و کاهش 100
درصدي یارانه باالي الگوي مصرف است .در ارائه این سناریوها ،این موضوع مدنظر قرار گرفته است که
وضعيت قيمت فروش و یارانه پرداختی طبقه زیر الگوي مصرف مشابه وضع موجود باقی بماند .درحال
حاضر قيمت فروش و قيمت تمام شده آب شرب در کشور و همچنين توزیع تعداد خانوارها در طبقات
مصرف بهگونهاي است که در طبقات مصرف صفر تا الگو و الگو تا دو برابر الگو ،قيمت فروش آب بهنحو
چشمگيري از قيمت تمام شده آن کمتر است .براي طبقه بيش از دو برابر الگو قيمت فروش از قيمت
تمام شده بيشتر است .این امر بدان معناست که مشترکان این طبقه نهتنها یارانهاي دریافت نمیکنند،
بلكه جریمه نيز میشوند .همچنين وضع موجود بهگونهاي است که بيشترین ميزان یارانه پرداختی مربوط
به طبقه الگو تا دو برابر الگو است .بنابراین درحال حاضر به خانوارهاي با مصرف بيش از الگوي مصرف
نيز یارانه پرداخت میشود.
می توان با سناریوهاي مناسب تعيين قيمت فروش آب شرب با توجه به طبقات مختلف مصرف،
عالوهبر توزیع مناسب یارانهها در این بخش ،با استفاده از ابزارهاي اقتصادي ،مصارف را نيز کاهش داد.
در این راستا برخی از الزامات این سناریوها عبارتند از :الف) وضعيت قيمت فروش و یارانه پرداختی طبقه
زیر الگوي مصرف مشابه وضع موجود باقی بماند .بهعبارت دیگر قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه زیر
الگوي مصرف بدون تغيير باقی بماند ،ب) قيمت آب شرب خانوارهاي طبقه الگو تا دو برابر الگو ،تا حد
امكان به قيمت تمام شده نزدیك شود و یارانه خانوارهاي این طبقه کاهش یابد و ج) خانوارهاي با مصرف
بيش از دو برابر الگوي مصرف جریمه شده تا بخشی از یارانه پرداختی سایر طبقات جبران شده و
همچنين این امر به کاهش مصرف آنها نيز منجر شود.
با توجه به الزامات فوق ،سناریو دوم یعنی کاهش  50درصدي یارانه باالي الگوي مصرف به عنوان
سناریو برتر پيشنهاد می شود .بر اساس این سناریو ،بهاي پرداختی هر متر مكعب آب براي خانوارهایی
که در طبقه صفر تا الگوي مصرف قرار دارند برابر با  2.122ریال ،براي خانوارهایی که در طبقه الگو تا
دو برابر الگو هستند برابر با  7.778ریال و براي خانوارهایی که در طبقه بيش از دو برابر الگو قرار دارند
برابر با  23.331ریال خواهد بود .با اجراي این سناریو ،وضعيت  57درصد خانوارها هيچ تغييري نمیکند،
 37درصد خانوارها برابر  80درصد قيمت تمام شده آب را میپردازند و  6درصد خانوارها نيز تقریب ًا
معادل دو برابر قيمت تمام شده آب را پرداخت میکنند.
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