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Abstract

چکیده

تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی در سرمایهگذاری بخش اساسی
 در این مقاله سعی شدهاست.فرآیند تصمیمگیری را تشکیل میدهد
 امکانسنجی اجرای طرح،تا با تکیه بر تحلیل مالی و اقتصادی
فاضالب با استفاده از تکنیکهای اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار
 در ابتدا بر اساس اطالعات شهر کالته خیج با جمعیت حدود.گیرد
 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح براساس شاخصهای،پنج هزار نفر
مورد نظر انجامشده و سودآوری طرح برای سرمایهگذاری بخش
 با.خصوصی بدون توجه به اثرات خارجی مورد بررسی قرارمیگیرد
توجه به نتایج بدست آمده برای دو حالت استفاده پساب جهت آبیاری
 درصد) با توجه به5( و استفاده در صنعت در حداقل نرخ مورد انتظار
 طرح از دیدگاه،منفی شدن ارزش حال خالص دریافتها و پرداختها
 همچنین تولید.بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی نمیباشد
پساب برای آبیاری در بخش کشاورزی نسبت به صنعت اقتصادیتر
 با توجه به اینکه عنصر عدم اطمینان در جریان بروز هزینهها.میباشد
 سرمایه گذاران و تصمیمگیران طرح را در استفاده،و حصول درآمدها
 لذا انجام تحلیل،از تحلیل هزینه فایده با تردید مواجه میسازد
حساسیت بر مبنای تغییرات در نرخ تنزیلهای متفاوت و تغییرات
نامطلوب (مطلوب) درآمدها و هزینهها و تغییرات در هزینههای ثابت
(کاهش) به صورت مجزا بررسی شد تا بر اساس آن عوامل موثر
 نتایج نشان داد که.در اقتصادیشدن طرحها مورد بررسی قرار گیرد
اجرای طرح برای شهرهای بزرگتر و پر جمعیت با توجه به کاهش
. اقتصادیتر خواهد بود،هزینه های ثابت سرمایهگذاری اولیه هر واحد

Financial and economic analysis of investment constitute an essential part of the decision making process.
In this paper the feasibility of executing wastewater
projects has been assessed using techniques of Engineering Economics including economic and financial
analyses. Primarily, the economic and financial assessments of a specific project in Kalateh-Khij city, with
a population of five thousand, were carried out based
on the information of the city and certain indicators.
Regardless to the external effects, the profitability of
the project was examined for the private sector’s investment. Since the Net Present Values for two possible scenarios of using sewage in the agriculture and/
or industry sections with the lowest expected rate of
interest (5%) were negative, the project was not economically feasible. Furthermore, the results showed
that the treatment of wastewater for using in irrigation
is more economical than in industry. Since the element
of uncertainty in the incidence of costs and benefits
makes the investors and decision makers doubtful in
using C&B analysis, the sensitivity analysis was applied by separately changing different discount rates,
unfavorable changes (favorable) of incomes and expenses; and fixed costs (decrease) so as to examine the
effective factors in the economization of the projects.
The results showed that executing this project for larger and more populated cities will be more economical
according to decrease in the capital costs per unit.

، تحلیل حساسیت، ارزیابی مالی و اقتصادی:واژههای کلیدی
. سودآوری، طرح فاضالب، فایده-تحلیل هزینه

Keywords: economic and financial assessment, sensitivity analysis, cost–benefit analysis, wastewater project,
profitability.
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امکانسنجی پروژهها یا طرحها به شمار میرود .هر پروژه صرفنظر
از نوع و اندازه بایستی صرفه اقتصادی داشتهباشد .وجاهت اقتصادی
یک پروژه حصول اطمینان از سودمندی سرمایهگذاری آن بوده و
موجبات پایداری و ماندگاری آن را فراهم میسازد (مجدیان.)1377 ،
در این مقاله سه هدف را به شرح زیر دنبال میکنیم:
 -1بررسی اقتصادیبودن اجرای طرح فاضالب با در نظرگرفتن این
مطلب که هیچگونه تخصیص وام از سوی دولت گرفتهنشود.
 -2بررسی شاخصهای مالی و اقتصادی طرح جمعآوری و فروش
پساب فاضالب جهت آبیاری به بخش صنعت و کشاورزی
 -3بررسی عوامل و راههای اقتصادی کردن طرح و پیشنهادات
اجرایی.

مقدمه
با توجه به ازدیاد جمعیت ،گسترش بیرویه شهرها و پیشرفت سریع
فنآوری در بخشهای کشاورزی و صنعتی ،نیاز آبی به همان سرعت
افزایش قابل مالحظه یافته به گونهای که عالوه بر تالش وسیع
و بیوقفه در به کارگیری منابع آب جدید ،حفظ و حراست کیفی
منابع آب در جهان را نیز الزامی نموده است .از طرفی زندگی روزمره
اجتماعات همراه با تولید فاضالبهایی است که از منازل ،بیمارستانها
و اماکن عمومی سرچشمه گرفته و به نحوی باید از محیط زندگی
خارج و دفع شوند .صنایع نیز مولد فاضالبهای صنعتی هستند که
در حال حاضر مشکالت زیست محیطی حادی را به وجود آوردهاند
(آزادنیا .)1386 ،ارزیابی اقتصادی ،یکی از محورهای مهم مطالعات

به گذشتهی تشکیالت اقتصادی است .بررسی سوابق به جهت
حصول ارزیابیهای مثمرثمر و پردازش ،میبایست مکرراَ در مورد
سوابق آماری اقتصادی و مهندسی ،با قضاوت صحیح و تحلیل معقول
اجرا شود (بختیاری.)1376 ،

مبانی نظری پژوهش
مشکلترین بخش در هر تحلیل اقتصادی ،ارزیابی کمیتهای مرتبط
با آینده میباشد .ارزیابیها مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و
معمولترین منبع اطالعات در مورد نتایج گذشته و اطالعات مربوط

غیر مطمئن
 -7قبول یا رد پروژهها و اولویتبندی آنها (اسالمی .)1390،
ایجاد تنوع گزینهها که در راستای اهداف تصمیمگیرنده سرمایهگذار
باشد از مراحل بسیار مهماست .با توجه به مطالعه صورت گرفته
در خصوص طرحهای فاضالب در این مقاله ،چون هدف از اجرای
طرح فاضالب یک کار مشخص و یا رفع یک نیاز اجتماعی (تأمین
بهداشت) است ،منظور از تنوع گزینهها ،انواع روشهایی است که
هر کدام با جریان مالی مخصوص به خود موجب تامین نیاز مربوطه
میشود و لذا تحلیل اقتصادی ،انتخاب کم هزینه این روش را مورد
توجه قرار میدهد (اسالمی.)1390 ،

مفاهیم اساسی ارزیابی اقتصادی
مراحل ارزیابی سرمایهگذاری جهت تصمیمگیری به شرح زیر است:
 -1شناسایی تعدادی پروژه در راستای اهداف مالک جهت سرمایهگذاری
 -2تعیین افق برنامهریزی برای تحلیل اقتصادی
 -3مشخصنمودن نیمرخ جریان نقدینگی برای هر پروژه
 -4تعیین حداقل نرخ بازده جذاب سرمایهگذار
 -5تعیین مالک و معیار سنجش سرمایهگذاری جهت قبول یا رد
طرح
 -6تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییرات احتمالی در پیشفرضهای

بودن پروژه است (اسکونژاد .)1390 ،در رابطه ( d ،)1نرخ بهره،
و  Ctبه ترتیب منافع و هزینههای طرح در سال  tمیباشند .حاصل
رابطه ،ارزش فعلی خالص یا  NPVمیباشد .اگر  NPV>0باشد،
میتوان طرح را پذیرفت؛ اگر  NPV<0در این صورت نمیتوان طرح
را پذیرفت و اگر  NPV=0باشد ،در مورد رد یا قبول انجام طرح مزبور
نمیتوان به روشنی پاسخ گفت.

فرمولها و شاخصهای مورد استفاده در ارزیابی مالی و
اقتصادی طرحهای فاضالب

Bt

 -ارزش فعلی خالص ()NPV

ارزش فعلی خالص برابر با کسر ارزش فعلی درآمدها از ارزش فعلی
هزینههای یک پروژه است که میتواند منفی یا مثبت باشد (رابطه
 .)1مثبت بودن آن به معنی این است که حاصل اجرای یک پروژه
در یک دوره مشخص سودآوری بوده و منفی بودن به معنی زیانده
نشریه آب و توسعه پایدار
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 نرخ بازده داخلی ()IRRمنظور از نرخ بازده داخلی نرخ بهرهای است که ارزش فعلی درآمدهای
یک پروژه را با ارزش فعلی هزینههای آن برابر میکند (رابطه.)2
اگر نرخ بازده داخلی بزرگتر از نرخ بهره بازار باشد به معنی سودآور
بودن طرح بوده و اگر این نرخ کوچکتر از نرخ بهره بازار باشد به معنی
زیانده بودن طرح است (اسکونژاد.)1390،

		

()3

 تحلیل حساسیتبازنگری ارزیابی اقتصادی انجامشده با تغییر پارامترهای اولیهی
طرح را تحلیل حساسیت یک طرح گویند .به این منظور ،باید مقدار
یک یا چند عامل متغیر طرح ،تغییردادهشده و سپس بر این مبنا
پارامترهای ارزیابی اقتصادی آن محاسبه شود .میزان تغییر عامل
مورد نظر باید بر اساس تجربه در مورد طرحهای مشابه قبلی و سایر
مالحظات انجامپذیرد .تحلیل حساسیت ،باید در مورد اقالم عمدهی
طرح و اقالمی انجام پذیرد که نسبت به آن بیاطمینانی و تردید قابل
مالحظهای وجود دارد (امامی.)1389،

()2
 -نسبت فایده به هزینه ()B/C

این نسبت برابر با حاصل تقسیم ارزش فعلی فایدههای طرح بر ارزش
فعلی هزینههای آن است (رابطه  .)3اگر این نسبت بزرگتر از یک
باشد به معنی سودآور بودن طرح بوده و کوچکتر از یک بودن آن نیز
به معنی زیانده بودن طرح است (اسکونژاد.)1390،

صورت کتابخانهای و میدانی میباشد .مشخصات کلی طرح فاضالب
شهر کالته خیج در جدول ( )1آمده است.

روش پژوهش و منطقه مورد مطالعه
در این مقاله به بررسی تجزیه و تحلیل درآمد و هزینههای حاصله
از اجرای طرح فاضالب در شهرکالته خیج (با حدود پنج هزار نفر
جمعیت) با دو دیدگاه استفاده پساب در صنعت و آبیاری پرداخته
شده است .تجزیه تحلیل نیز از دو منظر ارزیابی مالی و اقتصادی
صورتگرفته که فرآیند تصمیمگیری بر اساس شاخصهای موجود
در اقتصاد مهندسی صورت میگیرد .روش گردآوری اطالعات نیز به

جدول -1مشخصات طرح فاضالب شهر کالته خیج
جمعیت در
سال 1390

تعداد اشتراک آب
در سال1390

مساحت شهر
(هکتار)

برآورد هزینه
سرمایهگذاری اولیه
(میلیون ریال)

5037

2100

224

21839

درآمدها و هزینهها به صورت جدول زیر میباشد (مطالعات توجیهی
فنی.)1386 ،

دستهبندی هزینهها و درآمدهای طرح
در این مقاله تحلیلهای صورت گرفته در دو بخش تحلیل اقتصادی
تحلیل مالی صورت گرفته است که بر همین اساس دستهبندی

جدول  -2دستهبندی هزینه و درآمدهای اقتصادی و مالی
اقتصادی

مالی
درآمد

هزینه

درآمد

هزینه

درآمد حق انشعاب

سرمایهگذاری اولیه

درآمد کشاورزی

هزینههای ثابت

آبونمان فاضالب

ارزش اسقاط

کاهش هزینه بهداشت

هزینه ناشی از بیکاری

فروش پساب

هزینه نگهداری

راه حل جایگزین

هزینه تحمیل شده به شهروندان

فاضالب بها

هزینههای بهرهبرداری

هزینه حفر چاه

فروش کود

بهبود شرایط زیست محیطی

تبصره ماده واحده

درآمدهای مالی تعدیل شده

ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرحهای فاضالب ...
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ملک جعفریان ،م .و محسنی  ،م.ر.

سایر مفروضات طرح مطالعاتی فاضالب (مطالعات توجیهی
فنی)1386 ،
 دوره مورد بررسی از سال(1387سال شروع بررسی) تا سال1420(پایان دوره بررسی)
 درآمدها و هزینهها براساس قیمتهای بازاری سال(1387سالپایه) محاسبه شدهاند.

 اثر افزایشی تورم بر درآمدها و هزینهها یکسان فرض میشود. سال شروع بهرهبرداری  1395میباشد. نرخ تنزیل و نرخ مالیات در تحلیل  5درصد میباشد. متوسط حق اشتراک فاضالب  1/19میلیون ریال میباشد. قیمت فروش هر مترمکعب پساب و هر کیلوگرم کود تولیدی بهترتیب  195و  150ریال منظور شدهاست.

تجزیه و تحلیل دادهها

دیگر طرح از نظر مالی قابل توجیه اجرایی نیست .و سرمایهگذاران
بخش خصوصی مبادرت به انجام آن نخواهندنمود .دلیل اینکه چرا
 IRRغیرقابل محاسبهاست ،این است که با توجه به فرمول ارائه شده
 IRRکه با برابر صفر قرار دادن  NPVبه دنبال نرخ بازگشت یا d
هستیم ،با قرار دادن دادههای شهر کالته خیج در این فرمول با هیچ
نرخ بازگشتی فرمول برقرار نمیشود یا به بیان دیگر با قرار دادن d
باالتر از  90و حتی  100که نرخ غیر معنی داریست و  dمنفی ،فرمول
 NPVبرابر صفر نمیشود.

 ارزیابی مالی طرحبر اساس پیشبینی درآمد و هزینههای مالی و جدول گردش نقدی
در در دو حالت استفاده پساب در بخش آبیاری کشاورزی و استفاده
در صنعت(مطالعات توجیهی فنی )1386 ،محاسبات به صورت جدول
( )3خالصه میشود .با توجه به نتایج این جدول ،مقدار منفی NPV
و مقدار کوچکتر از یک شاخص  B/Cنشان از عدم توجیه مالی طرح،
در هر دو حالت استفاده پساب در صنعت و آبیاری میباشد ،به معنای

جدول  -3نتایج محاسبه شاخصهای مالی طرح
شرح

شاخص B/C

شاخص NPV

شاخص IRR

استفاده مجدد پساب در آبیاری

0/122

-30847

غیرقابل محاسبه

استفاده مجدد پساب در صنعت

0/132

-37063

غیرقابل محاسبه

کوچکتر از یک شاخص  B/Cنشان از عدم توجیه اقتصادی طرح در
هر دو حالت استفاده پساب در صنعت و آبیاری دارد ،به معنای دیگر
طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه اجرایی نیست.

 ارزیابی اقتصادی طرحهمچون ارزیابی مالی طرح ،داده و اطالعات اقتصادی نیز محاسبات
مشابه به شرح جدول ( )4انجام شدهاست .با توجه به اعداد خروجی از
تحلیلهای صورت گرفته در این جدول ،مقدار منفی  NPVو مقدار

جدول  -4نتایج محاسبه شاخص های اقتصادی طرح
شرح

نشریه آب و توسعه پایدار

شاخص  B/Cشاخص NPV

شاخص IRR

استفاده مجدد پساب در آبیاری

0/46

-19762

غیرقابل محاسبه

استفاده مجدد پساب در صنعت

0/4

-25115

غیرقابل محاسبه
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اطمینان بکار میرود .تحلیل حساسیت شاخصهای اقتصادی طرح
در سه مورد انجام شدهاست که نتایج آن به شرح زیر میباشد:

تحلیل حساسیت
یکی از روشهایی که تفاوتها و تنوع اطالعات پیشبینیشده
پروژهها را در تحلیلهای اقتصادی و مالی منعکس میسازد ،تحلیل
حساسیت میباشد .در این تحلیل با استفاده از دادههای مختلف ،در
حالیکه روش کلی تحلیل ثابت است NPV ،تعیین میگردد .هدف از
انجام تحلیل حساسیت تعیین منبع و میزان عدم اطمینان موجود در
بررسی دادهها بوده و اغلب به منظور کنترل و یا کاهش عنصر عدم

تغییرات در نرخ تنزیلنرخ تنزیل مورد استفاده در این طرحها نرخ  5درصد بودهاست .حال
در جدول ( )5میزان تغییر در  NPVو  B/Cرا به ازای تغییر در نرخ
تنزیل نشان میدهد.

جدول - 5تحلیل حساسیت دو شاخص ارزش فعلی و نسبت فایده در تغییرات نرخ تنزیل در تحلیل مالی و اقتصادی
تحلیل اقتصادی

نرخ متفاوت

صنعت

MARR

آبیاری

صنعت

NPV

%5
%10
%15

تحلیل مالی
آبیاری
B/C

صنعت

آبیاری

صنعت

NPV

آبیاری

B/C

-25115

-19677

0/4

0/461

-37061

-30844

0/134

0/122

-13950

-10895

0/44

0/514

-25153

-20465

0/143

0/136

-8563

-6689

0/487

0/577

-24591

-19651

0/153

0/153

-5687

-4442

0/542

0/647

-11071

-10240

0/171

0/173

-3999

-3137

0/606

0/752

-5207

-4027

0/189

0/195

-2932

-2315

0/677

0/810

-3777

-2896

0/208

0/219

-2218

-1767

0/758

0/903

-2837

-2163

0/231

0/245

-1721

-1385

0/845

1/002

-2192

-1664

0/255

0/274

-1102

-908

1/04

1/212

-1398

-1056

0/308

0/335

%20
%25
%30
%35
%40
%50

با توجه به خروجی شاخصهای اقتصادی ،شاخص  NPVدر نرخهای
متفاوت  MARRمنفی میباشد .یعنی طرح توجیه اقتصادی ندارد.
شاخص  B/Cدر نرخ تنزیل  40درصد در حالت استفاده پساب در
آبیاری و در نرخ تنزیل  50درصد در حالت استفاده در صنعت بزرگتر
از یک میباشد .به بیان دیگر در صورت رسیدن به این نرخ تنزیلها
این طرح اقتصادی است .در اینجا تحلیل حساسیت بر روی میزان
تغییرات شاخص  NPVو B/Cنسبت به تغییرات  MARRیا همان
نرخ بهره انجام شده است که مالحظه میشود حتی نسبت به نرخ
بهره  50درصد در تحلیل مالی این دادهها مقاوم میباشند.

ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرحهای فاضالب ...

تغییرات درآمد و هزینهتحلیل حساسیت بر اساس تغییرات همزمان هزینهها و درآمدها بر
 NPVدر جدول ( )6ارائه شده است .در این جدول محور افقی درصد
تغییرات متغیر کلیدی یعنی درآمد و هزینه و محورعمودی نشان
دهنده  NPVمیباشد .مالحظه میشود که توجیهپذیری طرح نسبت
به تغییرات درآمد و هزینه بسیار حساس است و در قسمتهایی از
نمودار مشاهده میشود که  NPVمنفی بوده و به عبارتی از توجیه
اقتصادی خارج میباشد.
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جدول  -6تحلیل حساسیت بر اساس تغییرات همزمان هزینهها و درآمدها بر NPV

تغییرات هزینهها (صنعت)
%-30
%-20

%-10

تغییرات
درآمدها
(صنعت)

%0

%10
%20
%30

%-30

%-20

%-10

%0

%10

%20

%30

-50339

-46313

-42227

-38140

-34054

-29968

-25882

-50010

-45924

-41838

-37752

-33665

-29579

-25493

-49621

-45535

-41449

-37637

-33277

-29119

-25140

-49233

-45145

-41060

-36974

-32888

-28802

-24716

-48844

-44758

-40672

-36585

-32499

-28413

-24327

-48455

-44369

-40283

-36198

-32111

-28024

-23938

-48067

-49380

-39892

-35808

-31722

-276361

-23549

%-30

%-20

تغییرات هزینهها (آبیاری )
%-30

%-20
تغییرات
درآمدها
(آبیاری)

%-10
%0

%10
%20
%30

%-10

%0

%10

%20

%30

-41796

-38422

-35049

-31675

-28302

-24928

-21555

-41501

-38128

-34755

-31381

-28008

-24631

-21261

-41207

-37864

-34461

-31087

-27714

-24340

-20967

-40913

-37540

-34167

-30793

-27420

-24046

-20673

-40619

-37426

-33873

-30499

-27126

-23751

-20379

-40325

-36952

-33578

-30205

-26832

-23458

-20085

-40031

-36658

-33284

-29911

-26536

-23164

-19791

یارانهها ،محاسبه و نتایج به شرح جدول ( )7میباشد .این بازنگری میتواند
خود جزء یکی از راههای اقتصادی نمودن طرح باشد.

به این ترتیب لزوم توجه به تلفیق فرآیند تخصیص منابع و حصول
درآمدها از اهمیت باالیی در طرح حاضر برخوردار است .بر این اساس
صرف ًا درآمدهای حاصله را با تجدیدنظر ،بعد از پیادهسازی طرح هدفمندی

جدول -7محاسبه شاخص ارزش فعلی و نسبت فایده به بهره در تحلیل مالی بعد از پیادهسازی هدفمندی یارانهها
نرخ متفاوت

آبیاری

%5

MARR

%10
%15
%20
%25
%30
%35
%40

صنعت

آبیاری

NPV

صنعت
B/C

-235

-6064/24

0/993

0/7562

***389

-2948/42

1/022

0/8145

-1533/41

0/8549

-774/21

0/8929

-318/11

0/9374

-27/11

0/9913

**161/9

0/9737

283

1/0596

** با توجه به مثبت شدن نرخ  NPVمحاسبه شاخص  IRRبراساس درونیابی خطی عدد  31درصد حاصل میشود.
*** با توجه به مثبت شدن نرخ  NPVمحاسبه شاخص  IRRبراساس درونیابی خطی عدد  7درصد حاصل میشود.
نشریه آب و توسعه پایدار
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با توجه به تحلیلهای صورت گرفته مشاهده میشود که با وارد کردن
ضرایب هدفمندسازی یارانهها در درآمدهای حاصله در اجرای طرح
فاضالب که تاثیر آن در فاضالب بها دریافتی از مشترکین میباشد،

پیادهسازی طرح فاضالب در استفاده در آبیاری در نرخ تنزیل  7درصد
قابل اجرا میباشد .همچنین با افزایش حق اشتراک فاضالب نیز
میتوان مجدداً تحلیل نمود.

 تغییرات در هزینههای ثابتدر این مطالعه یکی دیگر از بررسیهایی که انجام شد ،اجرای طرح
فاضالب برای شهر مجن با مشخصات جدول ( )7بوده است .روند
تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی کام ً
ال مشابه به عملیات باال میباشد.
نکته حائز اهمیت در این تحلیل این بودهاست که اجرای طرحهای
فاضالب برای شهرهای حدود  42هزار نفر براساس فرضیات شهر

مربوطه ،اجرای طرح اقتصادیتر میباشد .دلیل اقتصادی بودن آن به
خاطر کاهش در هزینه ثابت سرمایهگذاری به ازای هر واحد میباشد.
به طور کلی برای شهرهای دارای جمعیت کم ،اجرای طرحهای
فاضالب دارای توجیه اقتصادی و مالی نمیباشند .ولی در شهرهای
با جمعیت باال به دلیل سرشکن شدن هزینه ثابت و افزایش درآمدها
امکان اقتصادی شدن طرح ،باال میرود.

جدول  -8مشخصات طرح فاضالب شهر مجن
جمعیت در سال
1390

تعداد اشتراک آب در
سال1390

مساحت شهر
(هکتار)

برآورد هزینه سرمایهگذاری
اولیه (میلیون ریال)

41805

19000

1160

53500

موضوع کاهش هزینههای ثابت در سیستم از موارد مهم اقتصادی کردن
اجرای طرحها میباشد .بسیاری از هزینههای غیر ضروری میتواند برون
سپاری شود .برونسپاری هزینههای ثابت غیرضروری اجازه میدهد تا
بر روی سرمایهگذاری بر هزینههای مناسبتر و پربازده تر تمرکز نموده
و این اجازه را میدهد تا ارزش افزودهی بیشتری ایجاد نموده و سهم

قیمت هر واحد را افزایش دهید .اما شناسایی این هزینههای غیر ضروری
با قابلیت برون سپاری خود دارای بحث طوالنی است که از این موارد
میتوان به برونسپاری نگهداری از تاسیسات جمعآوری و تصفیه خانه
فاضالب عنوان کرد.

نتیجهگیری

درآمدها و کاهش هزینههای ثابت سرمایهگذاری از مهمترین آنها
میباشند .نتایج نشان داد که اجرای طرحهای فاضالب در شهرهای
کم جمعیت توجیه اقتصادی ندارد و برای شهرهای بزرگ و پر جمعیت
(باالی پنجاه هزار نفر) به دلیل کاهش هزینههای ثابت هر واحد و
افزایش تعداد مشترکین و در نتیجه افزایش درآمدها ،اجرای طرح
اقتصادیتر خواهد بود .ضمن اینکه در اجرای طرحهای فاضالب
سایر مولفهها از جمله بحث زیست محیطی نباید فراموش گردد ،زیرا
رعایت بهداشت در هر منطقه سبب رفاه اجتماعی و در نهایت رفاه
مادی و اقتصادی آن جامعه خواهد بود .این مساله شاید در کوتاه مدت
چندان مهم به نظر نرسد اما در دراز مدت مزیت اقتصادی این قبیل
طرحهای بهداشتی در جهت رفاه اجتماعی کام ً
ال مشهود است زیرا
رفاه بهداشتی سرآغاز رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
بطوریکه بر اساس اعالم سازمان ملل ،هر یک دالر سرمایهگذاری
در خدمات مناسب دفع بهداشتی فاضالب ،حداقل  3و حداکثر 34
دالر صرفهجویی در هزینههای سالمت و آموزش و همچنین توسعه
اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد .بطورکلی با توجه به یافتههای

با توجه به تحلیل مالی و اقتصادی صورت گرفته بر روی دادهها
اجرای طرح فاضالب در شهر مورد بررسی با حداقل نرخ تنزیل 5
درصد توجیه اقتصادی و مالی ندارد .همچنین نتایج تحلیل حساسیت
انجام شده نشان داد که توجیهپذیری طرح نسبت به تغییرات درآمد
و هزینه بسیار حساس میباشد و با توجه به تغییرات در درآمدها
و هزینهها ،شاخص NPVتغییرات زیادی نشان میدهد .با توجه
به منفی شدن ارزش حال خالص دریافتها و پرداختها ،طرح از
دیدگاه بخش خصوصی دارای توجیه نمیباشد و سرمایهگذاران
مبادرت به انجام آن نخواهند نمود .ولی پس از تعدیل درآمدها در پی
هدفمندسازی یارانهها مالحظه میشود که برای حالت استفاده پساب
در آبیاری این طرح با نرخ تنزیل  7درصد قابل اجرا میباشد .لذا
اجرای طرح فاضالب برای حالت استفاده پساب در آبیاری کشاورزی
نسبت به صنعت اقتصادیتر است .در نهایت راهکارهای تاثیرگذار بر
اقتصادی کردن اجرای پروژههای فاضالب بررسی شد که افزایش
ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرحهای فاضالب ...
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خدمات دفع فاضالب و تعیین قیمت اقتصادی آن میباشد.
قابل ذکر است این تحقیق فقط در بخش فاضالب انجام شده و
محققین محترم آتی میتوانند بر روی مقوله اقتصاد آب ،تجزیه و
تحلیل خدمات آب و فاضالب ،مبانی قیمتگذاری خدمات آب و
فاضالب ،با توجه به اهمیت موضوع در کشور بررسی وتحقیقات خود
را انجام و راهکارهای الزم را در جهت اقتصادی نمودن خدمات فوق
ارائه نمایند.

بدست آمده پیشنهادات ذیل را میتوان ارائه نمود.
-1اولویت اجرای طرحهای فاضالب در شهرهایی با جمعیت بیشتر،
اقتصادی تر است.
 -2پیشنهاد میگردد که اجرای طرحهای فاضالب در شهرهای
کوچک در صورت وجود مشکالت زیست محیطی انجام گردد.
-3با توجه به اقتصادی نبودن اجرای طرحهای فاضالب در اکثر
شهرهای کشور یکی از اقدامات موثر دخالت دولت در تغییر تعرفه

منابع
اسکونژاد ،م .1390.اقتصاد مهندسی ،انتشارات دانشگاه امیرکبیر،
تهران.
امامی میبدی ،ع .و خوشکالم خسروشاهی ،م .1389 .ارزیابی
اقتصادی طرح تولید هم زمان برق و حرارت در مشهد ،فصلنامه
مطالعات اقتصاد انرژی.87-55 :26 .

نشریه آب و توسعه پایدار

بختیاری ،پ .1376 .حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران،
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،تهران.
مجدیان ،د .1377 .ارزیابی طرحهای صنعتی (مطالعات فنی-
اقتصادی -مالی) .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،تهران.
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