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 چكيده 
ا ب های اخيردر سال يبه بخش خصوصهای توسعه آب شرب و بهداشتي شهرها و روستاها طرح یموضوو  واذاار

 ،يعمران یاز طرحها يدر بعض یذاار هيتا با سرماشده  قيتشو يشده و بخش خصوص یريگيپ نسبت به ذاشته یشتريشدت ب

با بررسوي تجارب کسوب شده از واذااری اين دولت بكاهد.  يبار مال از بيترت نيو به ا دامور آنها را عهده دار ذرداداره 

را در  تعهد دولت توانديم يمشارکت بخش خصوص ايکه آ ذردديذهن متبادر م درسوال  نياها به بخش خصووصي طرح

 د؟ينما نيمطلوب است تضم تيفيسالم و با ک ،يبه منابع آب کاف يمردم که دسترس يبرآورده ساختن حق اساس

 

 توسعه آب شرب شهری و روستايي، خصوصي سازی، بخش عموميهای ها: طرحکليد واژه

 

 از مسئله مشخص یشرح مختصر -1

 یوصو.... که به بخش خص یوانساالریاز د یمطلوب، عدم برخوردار یبهره ور ،یچابک ،ییکارا رینظ یمتعدد یهایژگیوسابقه: 

 یمستثن هیقض نیاز ا زین رویواگذار کند. وزارت ن یدول  را برآن داشبته اتب   ا امور مختلر را به بخش خصوص شبود،ینسبت  داده م

به بخش  جیمثت  آن به  در جیو با  وجه به نتا دیدر ابتدا در حوزه برق آغاز گرد یامور به بخش خصببوصبب یواگذار نکهیکما ا سبب ین

اتبب ،  دهیمجلس محترم رتبب بیکه به  صببو ینی ا قوان یقانون اتبباتبب 33و  34از اصببو   یقانون یداده شببد. بعهوه، متان ی سببر زیآب ن

کاهش  ریاخ یبوده و هستند. در تالها یامور به بخش خصوص یرواگذا هینظر دیو مو یحام یکشور همگ یهایریو جه  گ اتبتهایتب

 یخصوص شده و بخش یریگیپ یشتریبا شبدت ب یبه بخش خصبوصب ی ا موضبو  واگذار دیدول  موجب گرد یقابل  وجه منابع مال

بر بار  بی ر  نیو به ا دهیامور آنها را عهده دار گرد یدولت یعمران یاز طرحها یدر بعضبب یگذار هیگردد  ا با تببرما قیو  شببو بی رغ

اشاره  رندیگیقرارم یکه در حوزه آب و فاضهب شهر ییبه طرحها توانیبکاهد. از آنجمله م کندیم ینیآنها که بر دوش دول  تنگ یمال

  .نمود

 ییحهاات  به طر دهیواگذار گرد یدر حوزه آب و فاضهب شهر یکه به بخش خصوص یمتعدد یطرحها نیچنانچه از ب :مسئله

 ،یخطوط آبرتبان،  وتببعه شتکه آب شهر جادیدر احداث مخازن، ا یآب شبرب و بهداشب  و مشبارک  بخش خصبوصب نی ام رینظ

عهد دول  را   تواندیم یمشارک  بخش خصوص ایکه آ گرددیذهن متتادر م درتوا   نیا میپمپاژ و.... متمرکز شبو یسبتگاههایا لی کم
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 یبخش خصوص ایآ د؟ینما نیمطلوب ات   ضم  یفیتالم و با ک ،یبه منابع آب کاف یمردم که دتترت یدر برآورده تاختن حق اتات

درآمدکه  دیچگونه  ول تاشد؟یملتزم م نهین زمیدر ا داندیآب شرب و بهداش  م نیخود را متعهد به  ام یبه همان اندازه که بخش عموم

دوبخش از  عهد  نیاز ا کیباشببد؟ کدام  یکننده عدال  اجتماع نیحا   ضببم نیدر ع تواندیاتبب ، م یبخش خصببوصبب یهدف اصببل

 طتقه محروم جامعه برخوردار هستند؟ یمطلوب برا  یفیتالم و با ک ،یآب کاف نینست  به  ام یشتریب

 

 حل مسئله یبرا ياستيراه حل س -2

 میبنگر دی رد دهیبا د یمطلوب  وتط بخش خصوص  یفیعادالنه و با ک م یتالم، با ق ،یآب کاف نیچنانجه در مورد  ام

 :ابهام در نظر گرف  نیرفع ا یرا برا لیذ یاتتیت ندیفرا توانیم

در  رانیکه کشور ا یامور آب شرب و بهداش  شهرها به بخش خصوص ی: واگذاریالملل نیتوابق امر در تطح ب یبررت .1

که از  ییاکشوره اتی جرب یات . ولذا بررت دهیمختلر  جربه گرد یراه آن قرار گرفته ات   وتط کشورها یابتدا

ع خدمات به جوام میآب و  عم م یکاهش ق ،یبهره ور شیاافز دیبه ام یتاز یخصوص ات یت یبا اجرا 1991دهه  یابتدا

از عدم   یوجود دارند که حکا یمثا  گزارشا  یاز لطر نخواهد بود. برا یحرک  را آغاز و  جربه نمودند خال نیا ریفق

 ل،یمان رینظ ییقایو آفر ییایبزرگ آت یاز شهرها یو دربعض نیال  یکایآمر یدر کشورها یبخش خصوص  یموفق

آمد متوتط و کم در یبه خانواده ها ی وتعه خدمات آبرتان یکه دربعض دهندیمراکش و.... دارد. توابق نشان م ار ا،جاک

رتما  ی. بانک جهانات  افتهی شیافزا یتاز ی لفات آب در شتکه نست  به قتل از خصوص گرید یو در بعض افتهیکاهش 

 هیوصرا   یبخش عموم نیبه ا یمال هتی سه هیو ارا مودهبخش اعهم ن نیرا در ا یخصوصبخش  یگذار هیشکس  ترما

   .ننموده ات 

به  یکه در واگذار ییپروژه ها توانیم یول میراه قرار دار یدر ابتدا نهیزم نی: گرچه در ایتوابق امر در تطح مل یبررت .2

 نیا یدهاراتتا دتتاور نیقرار داد، و در ا یشنات بیمنجر شده اندرا مورد آت یجیبوده اند و به نتا شتازیپ یبخش خصوص

 .دینست  به آنان تنج گریو جامعه را از طرف د کطرفیامر از انیپروژه ها را همراه با واکنش متصد

 یفراوان دول  به واگذار اقیاشت لیاز دال یکی دی: همانگونه که عنوان گردنیگزیجا یراه حل ها یبرقرار یامکانسج .4

در بخش آب و فاضهب،  یگذار هی. حا  چنانچه در امر ترماگرددیم یناش یاز کمتود منابع مال یامور به بخش خصوص

کم  یبانک هتیاز  سه ع،یو  وز نیدر تامانه  ام ینمودن بخش خصوص کیشر یبهره گرفته شود و بجا یبانک ستمیاز ت

در  شیوخ ی وتعه ا یطرحها ی ا نست  به اجرا ردیقرارگ یبخش عموم اریمنابع در اخت نیبهره کمک گرفته شود و ا

ذکر نخواهد بود. الزم ب یبه اتتفاده از بخش خصوص یازین دیاقدام نما یآب شرب و بهداش  شهر عیو  وز نی ام نهیزم

 ستمیت قیمطالته شده از طر یها قهیو وث ناتی ضم نی ام یبرا یکاف ییآب و فاضهب نوعا از دارا یات  که شرکتها

 نی ام یبرا یتاخ  ممتاز ریاز ز جی ا کنون بتدر 1421از دهه  رانیکه کشور ا می.  وجه داشته باشتاشندیبرخوردار م یبانک

قرارگرفته  ایدن شرفتهیپ یدر شمار کشورها کهیات  بگونه ا دهیبرخوردار گرد اآب شرب و بهداش  مردم شهرها و روتتاه

ه عدال  ب شتریکه کمتر به درآمد و ب ی وتط بخش عموم  یمامور نیامر، انجام ا نیدر ا  یموفق لیاز دال یکیات . 
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و  نیامر  ام یو واگذار ئلهپاک کردن صورت مس یبجا گردیم شنهادیپ نی. بنابراشودی وجه داشته ات  خهصه م یاجتماع

را  یمال منابع نی ام رینظ یموجود در ترراه بخش عموم یمشکهت و چالشها میینما یتع ،یآب به بخش خصوص عی وز

ه بخش امر حساس را ب نیا اریاخت نکهیو نه ا میبخش هموار تاز نیا یرا برا یگذار هیو بستر ترما مییدر امر  وتعه حل نما

 .میبسپار یخصوص

 

 استيکردن س ييملزومات اتخاذ و اجرا ليتحل -3

و فاضهب  آب یشده در شرکتها نهیخواهد شد بصورت نهاد ییاجرا ات یت نیکه بموجب آنان ا یخوشتختانه اکثر ملزوما 

و  یونو قان یحقوق ،یادار یمتتهر، تازوکارها یانسان یروین ،یتازمان یبه تاختار و بسترها توانیوجود دارد. که از آنجمله م یشهر

مستفل  یشرکتها را بعنوان بنگاهها نیکه ا یآب و فاضهب شهر یشرکتها لیقانون  شک 4مثا  ماده  وانالزم اشاره نمود. بعن یها ییدارا

خود  یها ییاراها و د  یاز ظرف یریشرکتها درقالب قانون  جارت و با بهره گ نیا یتهایفعال یرا برا یبستر مناتت دینمایمطرح م یمال

وجود  ،یعه ا وت یتهایانجام فعال نهیدر زم یآنان از پشتوانه درازمدت  جرب یرخوردارب ،یشرکتها به دانش فن زی.  جهدینمایفراهم م

آب و فاضهب  یدر شرکتها یمذکور هستند که به نحو گسترده ا ات یملزومات ا خاذ ت یهمگ نهیزم نیدر ا یو فن یحقوق یتازوکارها

ش مشارک  بخ یبجا یبخش عموم  یدر  قو گردندیم یبعنوان فرص   لق یملزومات که همگ نیا .وجود دارند ییو روتتا یشهر

 خواهند نمود. فایرا ا ینقش قابل  وجه ییو روتتا یآب شرب و بهداش  شهر ی وتعه ا یدر طرح ها یخصوص

 

 

 استيس یاجرا یامدهايپ ليتحل -3

رب و اب ش نهیدر زم ی وتعه ا یطرحها ازیمورد ن یمنابع مال نیو  ام یبخش خصوص یبجا یاز رجو  به بخش عموم یناش یها امدیپ

 :گرددیخهصه م لیبشرح ذ یمنابع بانک قیاز طر یبهداش  شهر

 یخش خصوصب یبرا  یمالک دیآب ، به  تع آن  ول عیو  وز نیاز تامانه  ام یدر بخش یواحد: مشارک  بخش خصوص  یمالک .1

را موجب خواهد شد. و حا  آنکه  یا دهیو عد دهیچیپ یموضو  مشکهت حقوق نیآمده، ا شیپ  یخلط مالک جهینموده، در نت

 یاز بدنه و یو وق  و زمان بخش تخشدیبخش را اتتمرار م نیا کپارچهی  یالکم ی وتط بخش عموم ی وتعه ا یتهایادامه فعال

 .خواهد کرد ریو مشاجرات درگ یبخش خصوص یبه رفع ادعا ها

و   یریرا در مد ی تعات نامطلوب تواندیبر تامانه م یو خصبوص یمشبترک بخش عموم  یریمد نکهیا: نظر به کپارچهی  یریمد .2

 ی وتط و پارچهکیتامانه بصورت  یو  مام دهیگرد  ی قو یچنانچه بخش عموم نیداشته باشد، بنابرا یدر پ ساتی ات یراهتر

 .خواهد بود رخوردارب یگردد قطعا از اداره مطلوب  ر  یهدا

 یخش عمومکماکان بعهده ب زین ییو پاتخگو  یمسئول ،یدر تامانه آب شهر  یری: بعل  عدم  عدد مدییو پاتخگو  یشفاف .4

 .وحود نخواهد داش  یفرافکن یبرا یلیبوده، موجب و دل
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نداشببته،  یدتببترتبب ردیگیقرار م یو اریکه بدون دردتببر در اخت یدولت یبه منابع مال یبخش عموم کهی: هنگامیبهره ور شیافزا .3

 یبهره ور جهینموده و در نت ییها صرفه جو نهیباشبد، نه  نها در هز یکه بازپرداخ  آن الزام ردیبگ اریرا در اخت یبرعکس منابع

 .گرددیم نهیبصورت فرهنگ در تطح تازمان نهاد جیبتدر وضو م نیبلکه ا دهدیم شیرا افزا

 م ی ا ق گرددیخود موجب م ،یبخش عموم هیو بازپرداخ  آنان از ناح یا هیمنابع تبببرما نی عرفه ها:  عهد  ام یتببباز یمنطق .5

 .  رندیبه خود گ ی ر یمنطق یخدمات تم  و تو یو  عرفه ها یگذار

 


