
 

 

 

 

1تحريريه هيأتسخن   

طرح، . در اين پردازد در كشور مي ها يارانهتخصيص است كه به تغيير فرآيند مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي دولت  ها هدفمندسازي يارانهطرح 
شود يا صرف  ها به صورت نقدي به مردم پرداخت مي يارانه كاالهاي اساسي از جمله آب به تدريج حذف خواهند شد و درآمد حاصل از حذف يارانه

ن طرحهاي كال معدودبه صورت رسمي آغاز شده است، از  1389شود. اين طرح كه از آذرماه  هاي عمراني و فرهنگي مي حمايت از توليد و فعاليت
صنعتي و افراد دانشگاهي مورد حمايت قرار گرفت ولي امروزه با پايان مرحله اقتصادي و و فعاالن اكثر كارشناسان اقتصادي است كه در آغاز توسط 

اي در  اول آن در مورد نحوه اجراي آن نقدهاي مختلفي ارائه شده است. از مهمترين نكات مثبت اين طرح در دو سال اول اجراي آن، كاهش ساالنه
 باشد. حدود پنج درصد در ميزان آب مصرفي در كشور مي

رسد، الزم  ناپذير به نظر مي ها پس از بازنگري طرح بر اساس تجربيات دو سال گذشته، اجتناب از آنجا كه شروع مرحله دوم طرح هدفمندسازي يارانه 
ثربخشي بيشتر اين طرح در بخش آب و رفع مشكالت موجود، است صنعت آب و محققين بخش آب كشور ضمن ارزيابي مرحله اول طرح، براي ا

توان به موارد زير  تواند مورد توجه قرار گيرند، مي هاي مهمي كه در مرحله دوم طرح در بخش صنعت آب مي ريزي و تبادل نظر نمايند. از جنبه برنامه
 اشاره كرد:

 كنندگان آب بيشتر از توليد  بخش آب و حمايت هاي بازنگري در نحوه توزيع منابع مالي حاصل از كاهش يارانه -
 هاي حمايتي از طرحهاي مرتبط با مديريت مصرف آب به تفكيك بخشهاي شهري، كشاورزي، صنعتي و زيست محيطي ايجاد بسته -
ايط جديد گذاري آب در بخشهاي مختلف مصرف با توجه به شر هاي علمي مناسب براي تعيين قيمت آب تمام شده و ارزش تدوين روش -

 ها حاصل از هدفمندي يارانه
 المللي آب و ايجاد قوانين و ساختارهاي مورد نياز اي و بين تأكيد بيشتر بر مباحث آب مجازي و تجارت منطقه -
 ها نهالمللي با توجه به فرصت ايجاد شده در اثر هدفمندي يارا هاي بين هاي بخش خصوصي و سرمايه ايجاد شرايط مناسب براي جذب سرمايه -
 محيطي طرحهاي مهندسي آب بازنگري روشهاي موجود براي ارزيابي اقتصادي و حسابرسي زيست -
 توجه به كشت محصوالت با ارزش افزوده باالتر و مصرف آب كمتر- 
 ارتباط بيشتر متخصصين و اصحاب رسانه براي انتقال مفهوم ارزش اقتصادي آب به مصرف كنندگان آب -

ها در بخش آب، هيأت تحريريه مجله تحقيقات منابع آب ايران، آمادگي خود را در جهت دريافت و چاپ  با توجه به اهميت طرح هدفمندي يارانه
ب آورد تا تجار دارد و از محققين، مديران و كارشناسان مديريت منابع آب دعوت به عمل مي مرتبط با اين موضوع اعالم ميمقاالت پژوهشي و مستدل 

 خود را در اين زمينه در اختيار جامعه علمي كشور قرار دهند. 
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