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چكيده
موضوو واذااری طرحهای توسعه آب شرب و بهداشتي شهرها و روستاها به بخش خصوصي در سالهای اخير با
شدت بيشتری نسبت به ذاشته پيگيری شده و بخش خصوصي تشويق شده تا با سرمايه ذااری در بعضي از طرحهای عمراني،
اداره امور آنها را عهده دار ذردد و به اين ترتيب از بار مالي دولت بكاهد .با بررسوي تجارب کسوب شده از واذااری اين
طرحها به بخش خصووصي اين سوال در ذهن متبادر ميذردد که آيا مشارکت بخش خصوصي ميتواند تعهد دولت را در
برآورده ساختن حق اساسي مردم که دسترسي به منابع آب کافي ،سالم و با کيفيت مطلوب است تضمين نمايد؟

کليد واژهها :طرحهای توسعه آب شرب شهری و روستايي ،خصوصي سازی ،بخش عمومي
 -1شرح مختصری از مسئله مشخص
سابقه :ویژگیهای متعددی نظیر کارایی ،چابکی ،بهره وری مطلوب ،عدم برخورداری از دیوانساالری و ....که به بخش خصوصی
را برآن داشبته اتب

ا امور مختلر را به بخش خصوصی واگذار کند .وزارت نیرو نیز از این قضیه مستثنی

نسبت

داده میشبود ،دول

نی س ب

کما اینکه واگذاری امور به بخش خصببوص بی در ابتدا در حوزه برق آغاز گردید و با وجه به نتایج مثت

آن به دریج به بخش

آب نیز سببری داده شببد .بعهوه ،متانی قانونی از اصببو  34و  33قانون اتبباتبی ا قوانینی که به صببویب مجلس محترم رتبیده اتب ،
تبیاتبتها و جه

گیریهای کشور همگی حامی و موید نظریه واگذاری امور به بخش خصوصی بوده و هستند .در تالهای اخیر کاهش

قابل وجه منابع مالی دول

موجب گردید ا موضبو واگذاری به بخش خصبوصبی با شبدت بیشتری پیگیری شده و بخش خصوصی

رغیب و شببویق گردد ا با تببرمایه گذاری در بعضببی از طرحهای عمرانی دولتی امور آنها را عهده دار گردیده و به این ر یب بر بار
مالی آنها که بر دوش دول

تنگینی میکند بکاهد .از آنجمله میتوان به طرحهایی که در حوزه آب و فاضهب شهری قرارمیگیرند اشاره

نمود .
مسئله :چنانچه از بین طرحهای متعددی که به بخش خصوصی در حوزه آب و فاضهب شهری واگذار گردیده ات
نظیر امین آب شبرب و بهداشب

و مشبارک

به طرحهایی

بخش خصبوصبی در احداث مخازن ،ایجاد خطوط آبرتبان ،وتببعه شتکه آب شهری،

کمیل ایسبتگاههای پمپاژ و ....متمرکز شبویم این توا در ذهن متتادر میگردد که آیا مشارک

بخش خصوصی میتواند عهد دول

را
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در برآورده تاختن حق اتاتی مردم که دتترتی به منابع آب کافی ،تالم و با کیفی
به همان اندازه که بخش عمومی خود را متعهد به امین آب شرب و بهداش

میداند در این زمینه ملتزم میتاشد؟ چگونه ولید درآمدکه

هدف اصببلی بخش خصببوص بی ات ب  ،میتواند در عین حا ضببمین کننده عدال
بیشتری نست

به امین آب کافی ،تالم و با کیفی

مطلوب ات

ضمین نماید؟ آیا بخش خصوصی

اجتماعی باشببد؟ کدام یک از این دوبخش از عهد

مطلوب برای طتقه محروم جامعه برخوردار هستند؟

 -2راه حل سياستي برای حل مسئله
چنانجه در مورد امین آب کافی ،تالم ،با قیم

عادالنه و با کیفی

مطلوب وتط بخش خصوصی با دیده ردید بنگریم

میتوان فرایند تیاتتی ذیل را برای رفع این ابهام در نظر گرف :
 .1بررتی توابق امر در تطح بین المللی :واگذاری امور آب شرب و بهداش
ابتدای راه آن قرار گرفته ات

شهرها به بخش خصوصی که کشور ایران در

وتط کشورهای مختلر جربه گردیده ات  .ولذا بررتی جربیات کشورهایی که از

ابتدای دهه  1991با اجرای تیات خصوصی تازی به امید افزایش بهره وری ،کاهش قیم آب و عمیم خدمات به جوامع
فقیر این حرک
موفقی

را آغاز و جربه نمودند خالی از لطر نخواهد بود .برای مثا گزارشا ی وجود دارند که حکای

از عدم

بخش خصوصی در کشورهای آمریکای ال ین و دربعضی از شهرهای بزرگ آتیایی و آفریقایی نظیر مانیل،

جاکار ا ،مراکش و ....دارد .توابق نشان میدهند که دربعضی وتعه خدمات آبرتانی به خانواده های متوتط و کم درآمد
کاهش یافته و در بعضی دیگر لفات آب در شتکه نست به قتل از خصوصی تازی افزایش یافته ات  .بانک جهانی رتما
شکس ترمایه گذاری بخش خصوصی را در این بخش اعهم نموده و ارایه سهیهت مالی به این بخش عمومی را وصیه
ننموده ات

.

 .2بررتی توابق امر در تطح ملی :گرچه در این زمینه در ابتدای راه قرار داریم ولی میتوان پروژه هایی که در واگذاری به
بخش خصوصی پیشتاز بوده اند و به نتایجی منجر شده اندرا مورد آتیب شناتی قرار داد ،و در این راتتا دتتاوردهای این
پروژه ها را همراه با واکنش متصدیان امر ازیکطرف و جامعه را از طرف دیگر نست

به آنان تنجید.

 .4امکانسجی برقراری راه حل های جایگزین :همانگونه که عنوان گردید یکی از دالیل اشتیاق فراوان دول

به واگذاری

امور به بخش خصوصی از کمتود منابع مالی ناشی میگردد .حا چنانچه در امر ترمایه گذاری در بخش آب و فاضهب،
از تیستم بانکی بهره گرفته شود و بجای شریک نمودن بخش خصوصی در تامانه امین و وزیع ،از سهیهت بانکی کم
بهره کمک گرفته شود و این منابع در اختیار بخش عمومی قرارگیرد ا نست
زمینه امین و وزیع آب شرب و بهداش
ات

به اجرای طرحهای وتعه ای خویش در

شهری اقدام نماید نیازی به اتتفاده از بخش خصوصی نخواهد بود .الزم بذکر

که شرکتهای آب و فاضهب نوعا از دارایی کافی برای امین ضمینات و وثیقه های مطالته شده از طریق تیستم

بانکی برخوردار میتاشند .وجه داشته باشیم که کشور ایران از دهه  1421ا کنون بتدریج از زیر تاخ ممتازی برای امین
آب شرب و بهداش مردم شهرها و روتتاها برخوردار گردیده ات بگونه ایکه در شمار کشورهای پیشرفته دنیا قرارگرفته
ات  .یکی از دالیل موفقی

در این امر ،انجام این ماموری

وتط بخش عمومی که کمتر به درآمد و بیشتر به عدال
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اجتماعی وجه داشته ات خهصه میشود .بنابراین پیشنهاد میگرد بجای پاک کردن صورت مسئله و واگذاری امر امین و
وزیع آب به بخش خصوصی ،تعی نماییم مشکهت و چالشهای موجود در ترراه بخش عمومی نظیر امین منابع مالی را
در امر وتعه حل نماییم و بستر ترمایه گذاری را برای این بخش هموار تازیم و نه اینکه اختیار این امر حساس را به بخش
خصوصی بسپاریم.
 -3تحليل ملزومات اتخاذ و اجرايي کردن سياست
اجرایی خواهد شد بصورت نهادینه شده در شرکتهای آب و فاضهب

خوشتختانه اکثر ملزوما ی که بموجب آنان این تیات

شهری وجود دارد .که از آنجمله میتوان به تاختار و بسترهای تازمانی ،نیروی انسانی متتهر ،تازوکارهای اداری ،حقوقی و قانونی و
دارایی های الزم اشاره نمود .بعنوان مثا ماده  4قانون شکیل شرکتهای آب و فاضهب شهری که این شرکتها را بعنوان بنگاههای مستفل
مالی مطرح مینماید بستر مناتتی را برای فعالیتهای این شرکتها درقالب قانون جارت و با بهره گیری از ظرفی

ها و دارایی های خود

فراهم مینماید .جهیز شرکتها به دانش فنی ،برخورداری آنان از پشتوانه درازمدت جربی در زمینه انجام فعالیتهای وتعه ای ،وجود
تازوکارهای حقوقی و فنی در این زمینه همگی ملزومات ا خاذ تیات مذکور هستند که به نحو گسترده ای در شرکتهای آب و فاضهب
شهری و روتتایی وجود دارند .این ملزومات که همگی بعنوان فرص

لقی میگردند در قوی

بخش عمومی بجای مشارک

بخش

خصوصی در طرح های وتعه ای آب شرب و بهداش شهری و روتتایی نقش قابل وجهی را ایفا خواهند نمود.

 -3تحليل پيامدهای اجرای سياست
پیامد های ناشی از رجو به بخش عمومی بجای بخش خصوصی و امین منابع مالی مورد نیاز طرحهای وتعه ای در زمینه اب شرب و
بهداش

شهری از طریق منابع بانکی بشرح ذیل خهصه میگردد:

 .1مالکی

واحد :مشارک بخش خصوصی در بخشی از تامانه امین و وزیع آب  ،به تع آن ولید مالکی برای بخش خصوصی

نموده ،در نتیجه خلط مالکی

پیش آمده ،این موضو مشکهت حقوقی پیچیده و عدیده ای را موجب خواهد شد .و حا آنکه

ادامه فعالیتهای وتعه ای وتط بخش عمومی مالکی

یکپارچه این بخش را اتتمرار میتخشد و وق

و زمان بخشی از بدنه وی

به رفع ادعا های بخش خصوصی و مشاجرات درگیر خواهد کرد.
 .2مدیری

یکپارچه :نظر به اینکه مدیری

مشبترک بخش عمومی و خصبوصی بر تامانه میتواند تعات نامطلوبی را در مدیری

راهتری اتیسات در پی داشته باشد ،بنابراین چنانچه بخش عمومی قوی
هدای
 .4شفافی

و

گردیده و مامی تامانه بصورت یکپارچه وتط وی

گردد قطعا از اداره مطلوب ری برخوردار خواهد بود.
و پاتخگویی :بعل

عدم عدد مدیری

در تامانه آب شهری ،مسئولی

بوده ،موجب و دلیلی برای فرافکنی وحود نخواهد داش .

و پاتخگویی نیز کماکان بعهده بخش عمومی
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 .3افزایش بهره وری :هنگامیکه بخش عمومی به منابع مالی دولتی که بدون دردتببر در اختیار وی قرار میگیرد دتببترتبی نداشببته،
برعکس منابعی را در اختیار بگیرد که بازپرداخ

آن الزامی باشبد ،نه نها در هزینه ها صرفه جویی نموده و در نتیجه بهره وری

را افزایش میدهد بلکه این موضو بتدریج بصورت فرهنگ در تطح تازمان نهادینه میگردد.
 .5منطقی تبببازی عرفه ها :عهد امین منابع تبببرمایه ای و بازپرداخ
گذاری و عرفه های خدمات تم

آنان از ناحیه بخش عمومی ،خود موجب میگردد ا قیم

و توی منطقی ری به خود گیرند.

