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:اظهارنظر كارشناسي درباره
شر بهينهطرح« »بسازي مصرف آب

 مقدمه

كم هاي موجود در بخش آب كشور، شامل خشكسالي با چالش و و همچنين بهره آبي ها آب هاي اخير وري پـايين

مي هاي مختلف، لزوم توجه به افزايش بهره در بخش كننـده هـاي مصـرف يكي از بخش. نمايد وري آب را ضروري

در قيمت فـروش پـايين آب در ايـن. آب، مصارف مربوط به شرب است و تلفـات موجـود بخـش از يـك طـرف

سازي طرح يك فوريتي بهينه«. وري پاييني را براي اين بخش رقم زده است هاي توزيع از طرف ديگر، بهره شبكه

به مجلـس شـوراي اسـالمي 4/8/1393وري مصرف آب شرب در تاريخ، با هدف ارتقاي بهره»مصرف آب شرب

و مواد مختلف آن، اظهـارنظر كارشناسـي در ايـن در اين گزارش پس از برر. ارائه شده است سي كليات اين طرح

.گردد رابطه ارائه مي

 سازي مصرف آب شرب طرح بهينه

نفـر از نماينـدگان مجلـس33بـا امضـاي 4/8/1393سازي مصرف آب شرب، در تاريخ طرح يك فوريتي بهينه

ت. شوراي اسالمي ارائه شده است و فاضالب وجيهي، چالشدر اين طرح پس از ارائه مقدمه هاي كالن صنعت آب

و روستايي شامل چالش نخست درباره مباحث مصارف آب، چالش دوم شامل مباحث مالي، چالش سـوم  شهري

و چـالش پـنجم شـامل مباحـث  شامل مباحث تأمين آب شرب، چالش چهارم شامل مباحث كيفيت آب شـرب

پ. بازچرخاني پساب ارائه شده است و طرح مذكور داراي نج ماده است كه در ماده اول شـرايط تـأمين آب شـرب

و شرايط بحران آب تقسيم شـده اسـت  طـرح،)2(مـاده. بهداشت به سه حالت شرايط عادي، شرايط تنش آبي

و اجراي مواد طرح تعيين كرده است وزارت نيرو را به )4(،)3(طي مـواد. عنوان متصدي تشخيص موارد مختلف

به)5(و مو نيز ميترتيب و بحران آب در اين طرح مورد بررسي قرار .گيرد ارد مربوط به شرايط عادي، تنش آبي

 سازي مصرف آب شرب بررسي كارشناسي طرح بهينه

 طرح)1(بررسي ماده

و ميـزان مصـرف و بهداشت با توجـه بـه مقايسـه ميـزان منـابع آبـي موجـود در اين ماده شرايط تأمين آب شرب

و تقسيم لي تعريف دقيقي براي منابع آبي موجود از منظر فاصله منبع تأمين تا نقطه مصـرف ذكـر بندي شده است،

آب. نشده است و محل منبـع تـأمين آب ماننـد انتقـال آب بـين حوضـه(همچنين به نوع هـاي اي يـا اسـتفاده از

ميبه. اي نشده است اشاره) سازي آب دريا غيرمتعارف يا شيرين از» يك زمان خـاصدر«رسد بهتر است عبارت نظر

و همچنين عبارت تكراري انتهـايي ايـن بندها حذف شود، زيرا ذكر اوج مصرف، خود نشان دهنده زمان خاص است

.شود آورده)1(صورت يك تبصـره ذيـل مـاده بندها به
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 طرح)2(بررسي ماده

مي)2(در ماده مص تواند جهت بهينه طرح، اقداماتي آمده است كه وزارت نيرو رف آب شرب انجام دهد كه ايـن مـوارد در مـواد سازي

و لذا توصيه مي .شود اين ماده حذف شود بعدي ارائه شده است

 طرح)3(بررسي ماده

و الزم اسـت كـه در تمـامي طرح، در شرايط عادي ارائه شده)3(ـ مواردي كه طي بندهاي ماده اند، جزء فرآينـدهاي مسـتمر بـوده

و بحرا(شرايط  آبعادي، تنش آبي مي)ن به عملياتي شوند، لذا پيشنهاد صورت مـواد شود كه اين بندها در تمام شرايط تكرار شوند يا

.مستقل آورده شوند

(3(ـ بعضي از بندهاي ماده مي منجر به افزايش هزينه)»9«و»7«،»6«بندهاي) و در ايـن زمينـه راهكـاري هاي عمومي گردد

ا و از اين حيث با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي در تعارض استبراي تأمين منابع مالي مورد نياز .نديشيده نشده

ها نسـبت بـه نـرخ هاي اقامتي ازجمله هتل قابل ذكر است كه با توجه به باال بودن مصرف آب مكان)3(ماده»8«ـ در مورد بند

مي)3(ماده»8«اشتغال آنها، تمهيدات در نظر گرفته شده در بند  سـازي واند مشوق الزم براي اقدام عملي جهت بهينهت طرح مذكور

به لكن محدود نمودن تأسيسات اقامتي در طرح مذكور به هتل. مصرف آب در اينگونه اماكن را فراهم آورد و نظر نمـي ها صحيح رسـد

و ها، مهمانپذير ها، هتل آپارتمان الزم است اين بند همه تأسيسات اقامتي ازجمله هتل .شامل گرددرا نيز ... ها

و در اختيار گذاشتن تجهيزات كاهنده مصرف بـراي مشـتركان نبايـد فقـط در انحصـار شـركت)3(ماده»5«ـ در بند هـاي آب

.فاضالب باشد

مي»12«سازي بند عملياتي)3(ماده»13«ـ بند و لذا پيشنهاد مـي همين ماده و باشد شـود كـه در ادامـه آن بنـد آورده شـود

.مستقل نباشد صورت يك بند به

 طرح)4(بررسي ماده

استفاده از آب شبكه توزيع را در مواردي ممنوع شمرده است در حالي كه نه تنها در ايـن طـرح، بلكـه)4(ماده»8«و»4«،»2«ـ بندهاي

و ايـن امـر مـي مربوطه هيچدر ساير قوانين  را گونه منبع تأمين جايگزيني براي اين مصارف ديده نشده است توانـد اجـراي بنـدهاي مـذكور

.مخدوش كند

ايـن امـر در حـالي اسـت كـه در برخـي. براي اخذ جريمه، الگوي مصرف در كل كشور ثابت فرض شده است)4(ماده»5«ـ در بند

م بهمناطق مانند جنوب كشور، ميزان لـذا بـا توجـه بـه تنـوع. دليل دماي باالي هوا، بيشتر از مناطق شمالي كشـور اسـت صرف آب

و الزم اسـت كـه الگـوي مصـرف منـاطق مختلـف كشـور، اقليمي كشور، نمي توان براي كل كشور الگوي مصرف واحد در نظر گرفت

و جريمه به متفاوت در نظر گرفته شود ته الزم به ذكر است كه تعيين الگوي مصـرف آب شـرب الب. صورت متناسب لحاظ گردد ها نيز

و فاضالب كشور(اي متشكل از وزارت نيرو بايد در كميته و آمـوزش پزشـكي، سـازمان)شركت مهندس آب ، وزارت بهداشت، درمـان

و برنامه و برخي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت ت ريزي كشور و به صويب شـوراي هاي مردم نهاد مرتبط صورت گيرد

.اقتصاد برسد

به)4(ماده»7«ـ عليرغم پيشنهاد راهكارهايي براي تأمين منابع مالي مورد نياز در بند در، دليل اينكه درآمد حاصـله از ايـن طريـق

.ابهام قرار دارد، اين بند رافع ايراد مقرر در اصل هفتادوپنجم قانون اساسي نيست



3

و يـا معافيـت ماليـاتي قانون برنامه پنجم توسعه مبني) 117(ماده»1«ـ با توجه به مفاد تبصره بر ممنوع شدن ارائه تخفيف، ترجيح

، با مفاد اين بخش از برنامه پنجم توسـعه همخـواني)4(ماده»8«هاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ذيل بند در طي سال

و مطابق آيين آر ندارد .اي نمايندگان استنامه داخلي، نيازمند كسب دوسوم

به)4(ماده»6«ـ در بند و بسـته بـه منـاطق مختلـف بايـد ميزان بيست متر مكعب در ماه براي كل كشور نبايد صورت ثابت باشـد

.بيني نشده است هاي بعدي پيش همچنين شرايط براي تخلف. متفاوت باشد

 طرح)5(بررسي ماده

.ها تصريح گردد هشدار به مشتركين از طريق رسانه بايد بدون هزينه بودن)5(ماده»1«ـ در بند

به)4(ماده»5«گونه كه در مورد جرائم بند بايد همان)5(ماده»2«ـ جرائم موضوع بند صـورت متغيـر اشاره شد، در مناطق مختلف كشور

.باشد

طـرح نيـز)4(مانند موارد ذكـر شـده در مـاده هاي مشابهي چالش)5(ماده»10«و همچنين تبصره ذيل بند)5(ماده»9«ـ در مورد بند

.باشد قابل بيان مي

 بندي جمع

و بحران با توجه به كم آبي به هاي اخير عنـوان سازي مصـرف آب شـرب بـه وجود آمده در مورد آب، ارائه طرح يك فوريتي بهينه هاي

اي كـه در مـورد ايـن مهمترين نكته. ييد استگامي مثبت در جهت اصالح الگوي مصرف آب شرب در مناطق مختلف كشور، مورد تأ

از ايـن منظـر بـا)3(مـاده»9«و»7«،»6«هايي از طرح مانند بنـدهاي بخش. طرح وجود دارد، موضوع تأمين منابع مالي آن است

خـ. اصل هفتادوپنجم قانون اساسي در تعارض است وبي ديـده نكته مهم ديگر موضوع ضمانت اجرايي موارد ممنوعه طرح است كه به

و قابل پيگيري اثربخشي طرح مذكور چشمگير نخواهد بود بدون لحاظ ضمانت. نشده است در. هاي اجرايي محكم از اهـم نكـاتي كـه

و فاضالب براساس قيمت تمام شده اين خدمات در هر منطقـه اسـت طرح مغفول مانده است، مقوله محاسبه تعرفه . هاي خدمات آب

و قيمت تمام شده آب زياد باشد، نميپرواضح است وقتي كه فاصله و اصالح الگوي مصـرف توان انگيزه صرفه بين قيمت فروش جويي

و فاضـالب نبايـد هاي تعرفه البته الزم به ذكر است كه افزايش قيمت. راحتي ايجاد كـرد را در مشتركان پرمصرف به هاي آب

و كاهش تلفات مربوطه توسط شركت بدون ارتقاي بهره آب وري و فاضـالب صـورت گيـرد، زيـرا زمـاني دريافـت هاي

و فاضالب براساس قيمت تعرفه در هاي بهـره هاي تمام شده بايد صورت گيرد كه شاخص هاي آب وري مربـوط بـه آنهـا

و موارد جزئي ديگـر به ديگر موارد مانند موضوع متناسب بودن جريمه.سطح مطلوبي قرار داشته باشد ها با مناطق مختلف كشور

ب شددر .ررسي هر ماده در متن گزارش اشاره


