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خالصه
امروزه به مشاركت طلبيدن بخش خصوصي در فعاليتهاي سازماني شركتهاي آب و فاضالب بعنوان یک ضرورت مطرح و به مرحله اجرا در آمده
است ولي در استفاده از توان بخش خصوصي براي بهره برداري بهينه و مناسب از تاسيسات موجود كه با سرمایه هاي كالن ملي احداث گردیده ،
بویژه در زمينه مدیریت وكاهش هدررفت آب ،توفبقي بدست نيامده است .در این مقاله ضمن بررسي تجارب بين الملي و مدلهاي مطرح جهت
مشارك ت بخش خصوصي در زمينه مدیریت هدر رفت آب  ،دالیل عدم تمایل بخش خصوصي جهت ورود و مشاركت در پروژه هاي مدیریت
هدررفت آب و در نتيجه عدم بهره مندي بخش دولتي از توان بخش خصوصي مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفته و در ادامه راهکارهاي الزم جهت
رفع موانع موجود پيشنهاد گردیده است.
کلمات کلیدی :هدر رفت  ،مشارکت  ،بخش خصوصی  ،بدون درآمد

 -1مقدمه
تا كنون بيش از  20سال از زمان توجه به موضوع خطير كاهش هدررفت در شبکه هاي توزیع آب در كشور سپري گردیده و طي این سالها ،پروژه هاي
متعددي در خصوص كاهش و كنترل هدر رفت آب در كشور به انجام رسيده است و نتایج شایان توجهي در شناسائي عوامل بروز هدر رفت واقعي و ظاهري كسب
گردیده است ولي با این وجود ،بدالیلي همچون عدم وجود پتانسيل هاي اجرائي الزم در شركتهاي آب و فاضالب  ،كمبود پرسنل و كادر فني مناسب ،عدم وجود
انگيزه الزم نزد پرسنل شركتهاي آب و فاضالب ،عدم وجود منابع مالي الزم و  ...همچنان آمار ميزان هدررفت و آب بدون درآمد به نحوي كه شایسته است كاهش
نيافته است و از این بابت خسارات هنگفتي به شركتهاي آب و فاضالب تحميل شود .از طرف دیگر بدليل تنش آبي فزاینده اي كه هر سال نيز به شدت آن افزوده مي
شود و محدودیتهاي منابع آبي موجود در كشور ،استفاده بهينه و حداكثر از ظرفيت منابع آبي موجود و در دست بهره برداري غيرقابل اجتناب مي باشد و باال بودن آمار
هدررفت در سيستمهاي توزیع آب با هيچ منطقي سازگار نمي باشد .لذا با توجه به محدودیتهاي ساختاري شركتهاي آب و فاضالب ،به مشاركت طلبيدن بخش
خصوصي كه بدنبال منافع خود از طریق اعمال مدیریت بهينه در فعاليتها است  ،امري بدیهي مي باشد كه در این مقاله سعي شده است به موانع موجود در امر مشاركت
بخش خصوصي در این حوزه پرداخته شود.
بطوركلي با توجه به اجزاء تشکيل دهنده آب بدون درآمد مالحظه مي گردد كه آب بدون درآمد و آب با درآمد بر روي دو بخش مشتركين و مصرف
كنندگان و سيستم تامين ـ انتقال ـ ذخيره ـ توزیع و مصرف كه مجموعاً مدیریت آبرساني را تشکيل مي دهد  ،خالصه گردیده است  .لذا ،با پذیرش اینکه مجموعه
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آبرساني بصورت یک سيستم عمل مي نماید  ،اجزاء آن در كنش و اندركنش دائمي با هم قرار داشته و ميتوان دریافت كه كل اجزاء سيستم در ایجاد آن نقش داشته و
نمي توان یک جزء را بدون تاثير بر اجزاء دیگر بحساب آورد  .بعبارتي در موضوع آب بدون درآمد و ارائه راهکارهاي اجرائي و عمل به آن بایستي تمام جوانب
فعاليتها مورد بررسي قرار گيرد و گزینه هاي مختلف قبل از اجراء به آزمون گذارده شود و در نهایت بر اساس گزینه هاي برتر  ،فعاليت هاي اجرائي دنبال گردد  .از
اینرو  ،تنها در صورتي مي توان به نتایج مطلوب در كاهش و كنترل آب بدون درآمد دست یافت كه كل مجموعه بصورت یک سيستم واحد نگریسته شود و تمامي
ال بصورت هدفمند انجام شود و ثاني ًا تاثير هر یک از عوامل بر روي یکدیگر و بر كل سيستم مشخص گردد  .با این توضيح  ،مشخص است
فعاليت ها درون سيستم او ً
كه برون سپاري برخي از فعاليت هاي شركت هاي آب و فاضالب بصورت پيمانکاري كه در آن پيمانکار خود را سهيم در بهبود فرآیندها و عملکردها نمي داند  ،چاره
ساز نبوده و نمي تواند تاثير چنداني بر روي موضوع داشته باشد  .از اینرو  ،ضروریست با به مشاركت طلبيدن بخش خصوصي و سهيم نمودن آن در فرآیندهاي
عملکردي و درآمدي شركت هاي آب و فاضالب  ،بصورت جامع نگر به موضوع پرداخته شود .
 -2انواع روشهای بکارگیری مشارکت بخش خصوصی (برون سپاری) در صنعت آب و فاضالب
بطوركلي مشاركت بخش خصوصي با قراردادهاي مدیریت ساده كوتاه مدت ( با یا بدون نياز به سرمایه گذاري) و بلند مدت ،متفاوت است  .این مدل ها بنا
به دالیل زیر از این قبيل قراردادها متفاوت هستند .
 مالکيت دارائي هاي سرمایه اي
 مسئوليت سرمایه گذاري
 در نظر گرفتن ریسک ها
 مدت قرارداد
مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي صنعت آب بر حسب افزایش درگير شدن و احتساب ریسک ها توسط بخش خصوصي به شرح زیر تقسيم گردیده اند .


قراردادهاي مدیریت و تامين

1



اجاره و آفرمگ



واگذاري امتياز یا انحصار



مالکيت بخش خصوصي بر تاسيسات

2
3
4

 -2-1قراردادهای مدیریت و تامین
قراردادهاي مدیریت  ،توافق نامه هاي قراردادي به منظور مدیریت بخشي از یا كل مجموعه بخش عمومي از جمله شركتهاي آب و فاضالب توسط بخش
خصوصي است .در این نوع قرارداد  ،تجربيات و مهارت بخش خصوصي بصورت خدمات طراحي و انتقال  ،كنترل بهره برداري  ،مدیریت نيروي انساني و تامين
تجهيزات  ،مورد استفاده قرار مي گيرد .
در این نوع قراردادها  ،مالکيت به بخش خصوصي منتقل نمي گردد و متعلق به بخش عمومي است .در این قرارداد  ،مسئوليت هاي بخش خصوصي محدود به
خدمات مشخص شده بوده و عموماً درگير ریسک تجاري و سرمایه گذاري نمي گردد  .بخش خصوصي در مقابل دریافت حق الزحمه نسبت به ارائه خدمات بهره
ال  ،مدت قرارداد كوتاه بوده و عموم ًا بين  2تا  5سال است  .ولي دوره
برداري و مدیریت اقدام مي نماید  .بطور معمول  ،پرداخت ها بر اساس كارآئي است  .معمو ً
قرارداد طوالني تر براي پروژه هاي بزرگ و پيچيده بهره برداري تاسيساتي همچون بندرگاه و فرودگاه ها ممکن است .
روش قرارداد مدیریتي روشي ميباشد كه بوسيله آن مهارتهاي مدیریتي  ،تکنولوژي و سایر توانائيهاي موجود در بخش خصوصي كه براي فعاليت واحد
دولتي مورد نياز ميباشد ،به مدت معيني و در ازاء حقالزحمه معين در اختيار شركت دولتي قرار ميگيرد.
در بهره برداري از تاسيسات آب در مناطقي از جمله ژوهانسبورگ  ،عمان در اردن  ،ترینيداد و توباگو  ،ونزوئال  ،مالي  ،ناميبيا  ،مالزي و همچنين در ایران از
این مدل مشاركتي استفاده گردیده است هر چند كه بدليل عد م ایجاد انگيزه الزم در بخش خصوصي در فعاليتهاي مرتبط با كاهش آب بدون درآمد مدل ایده آلي
نخواهد بود.

 -2-2قرارداد اجاره و آفرمگ
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در این روش بخش خصوصي مي پذیرد كه دارایي هاي تحت مالکيت دولت را مورد بهره برداري قرار دهد و در ازاي آن اجاره بهایي را بپردازد .بعبارتي
منظور از این مدل مشاركت  ،ارائه خدمات مشخص ،به مدت معين و براساس قرارداد مشخص به وسيله یک شركت خصوصي ميباشد.
1

Supply and management contracts
Lease
3 Concessions
4 Private ownership of assets
2

5 Affermage/Lease

2

در این نوع قرارداد بهره بردار مسئول بهره برداري و نگهداري تاسيسات و خدمات بوده و بهره بردار عموم ًا نياز به سرمایه گذاري كالن ندارد .در شکل شماره
 1نحوه ارتباط بين بخش دولتي و بخش خصوصي در این نوع قراردادها نمایش داده شده است .
در قرارداد آفرمگ ،بهره بردار و بخش دولتي در درآمدهاي حاصل از مصرف كنندگان و مشتركين سهيم هستند .بطور كلي وصول درآمد از مشتركين و
مصرف كنندگان خدمات در این مدل بعهده بخش خصوصي است .در این حالت  ،بخشي از درآمدهاي اكتسابي كه به بخش دولتي تعلق مي گيرد ممکن است در
سرمایه گذاري طرح هاي اصالح و توسعه بکار گرفته شود .
در قراردادهاي اجاره و آفرمگ بهره بردار هم تاسيسات و هم تجهيزات و دستگاه ها و هم ماشين آالت را از بخش دولتي براي یک دوره مورد توافق اجاره
مي كند  .در این حالت  ،بخش دولتي مسئوليت سرمایه گذاري و در نتيجه تحمل ریسک سرمایه گذاري را داشته و ریسک هاي بهره برداري به بهره بردار بخش
خصوصي انتقال مي یابد  .اما  ،بخشي از اجاره برخي از دارائي ها ممکن بصورت دائمي براي یک دوره اي عمر اقتصادي دارائي به بخش خصوصي انتقال یابد  .دارائي
هاي غير منقول همانند تاسيسات و زمين براي یک دوره طوالني تري نسبت به دارائي هاي منقول اجاره داده مي شود  .زمين هائي كه توسط بخش خصوصي ایجاد و
ال براي یک دوره  5تا  30ساله واگذار مي گردند .
توسعه مي یابند معمو ً
از جمله مشکالتي كه در این نوع قراردادها احتمال مي رود با آن مواجه شویم مي توان به تامين مالي سرمایه گذاري توسط بخش دولتي اشاره داشت .در
برخي حالت در نظر گرفتن مدیریت بخش خصوصي در برنامه سرمایه گذاري موثر است .بدین معنا كه نوع و نحوه سرمایه گذاري از طرف بخش خصوصي مشخص و
توسط بخش دولتي به مورد اجراء گذارده شود  .در این خصوص  ،مي توان به برنامه هاي اصالح و بازسازي اشاره داشت .
الزم بذكر است بدليل پيچيدگي هائي كه در این نوع مدل از قراردادها وجود دارد  ،اجراي آن نسبت به قراردادهاي مدیریت و تامين بدليل اینکه ریسک
تجاري بيشتري ناشي از تغييرات تعرفه ها به بخش خصوصي تحميل مي گردد  ،مشکل تر است.
از جمله تاسيسات آب شهري كه بر اساس این مدل م ورد بهره برداري قرار مي گيرند مي توان به شهرهائي همچون نيجر  ،گينه  ،موازمبيک  ،كارتاگنا ،
چائومونت  ،كوته دلویر  ،گدانسک و سنگال 1و بسياري از شهرهاي كشورهاي اروپائي اشاره داشت .

شكل شماره  : 1نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی در قرارداد اجاره و آفرمگ

 -2-۳قراردادهای اعطای امتیاز خدمات عمومی یا قرارداد واگذاری امتیاز
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در این نوع مدل مشاركتي  ،بخش دولتي یا عمومي حق امتيازي را براي بخش خصوصي جهت ساخت و بهره برداري تاسيسات براي یک دوره مشخص
زماني تعریف و اعطاء مي كند  .بخش دولتي یا عمومي در نهایت مالکيت تاسيسات و یا حق استفاده از خدمات را بخود اختصاص مي دهد  .در این قرارداد  ،پرداخت
ها به دو صورت  :بخش خصوصي مبلغي را بعنوان حق امتياز به بخش عمومي و دولتي پرداخت مي كند و همچنين بخش عمومي یا دولتي مبلغي را در راستاي تامين
شرایط ویژه معين شده در قرارداد به بخش خصوصي پرداخت مي كند .

1 Cartagena, Chaumont, Côte d’Ivoire, Gdansk and Senegal
2 Concession

3

معموالً چنين پرداخت هائي از سوي بخش دولتي به منظور اینکه قرارداد از لحاظ تجاري تداوم داشته باشد یا اینکه ریسک تجاري كه توسط بخش خصوصي
متعهد مي گردد كاهش داده شود یا بعبارتي بعنوان تقویت بنيه مالي بخش خصوصي ،بویژه در سالهاي اول قرارداد كه بخش خصوصي اطمينان چنداني به ریسک و
ال بين  5تا  50سال است كه بستگي به ميزان سرمایه گذاري مورد نياز  ،نرخ آب و
مخاطرات تجاري چنين قراردادهائي ندارد  ،ضروري است  .دوره این قراردادها معمو ً
تغييرات آن دارد .
این نوع مدل از به مشاركت كشيدن ب خش خصوصي  ،نسبت به سایر مدل ها مناقشه برانگيزتر است  .در این نوع مدل بخش دولتي بایستي تعرفه ها و ماليات ها
را بگونه اي تدوین كند كه پوشش دهنده هزینه ها باشد و طرح قرارداد بایستي بصورتي باشد كه بخش خصوصي را از ریسک هاي مرتبط با سياست هاي تعرفه اي
محافظت نماید .مدلهاي مالي كه تحت عناوین  B.O.O ، B.O.Tو یا خرید تضميني امروزه در زمينه ساخت و بهره برداري از آب شيرین كن ها  ،تصفيه خانه هاي
آب و فاضالب و  ...در كشور مطرح هستند ،از انواع قراردادهاي اعطاي امتياز خدمات عمومي مي باشند .در هر صورت این مدل یکي از بهترین مدل هاي به مشاركت
طلبيدن بخش خصوصي در تاسيسات آب شهري است .
در این ارتباط  ،در شکل شماره  2ارتباط بين مدل هاي مختلف مشاركتي با ریسک و درآمد ـ هزینه نمایش داده شده است  .همانگونه كه در شکل مزبور
مالحظه مي گردد  ،با افزایش مسئوليت ها توسط بخش خصوصي  ،ریسک هاي مطرح در مشاركت نيز به بخش خصوصي منتقل مي گردد و هر چه مسئوليت ها كمتر
مي شود و بخش خصوصي نقش مدیریتي را بخود مي گيرد  ،قبول ریسک توسط ایشان كمتر مي گردد .

شكل شماره  : 2نحوه مسئولیت ها و ریسك در مدل های مشارکتی

 -۳برون سپاری در جهان و ایران
تجربي ات كشورها در واگذاري امور به بخش خصوصي و مشاركت بخش خصوصي در بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب بر اساس مدل هاي مختلف
مشاركتي ،بسيار زیاد است .در حال حاضر در بيش از  3600شهر در جهان  ،تاسيسات آب و فاضالب توسط بخش خصوصي اداره مي گردد و دولت ها تنها نقش
سيا ستگذاري و نظارت بر آنها را بر عهده دارند  .حجم قراردادهاي مشاركت بخش خصوصي در بخش آب شهري بالغ بر  5ميليارد دالر در سال گردیده كه این رقم
همچنان در حال افزایش است .در این مقاله جهت آشنایي با تجارب سایر ملل تنها به ذكر چند مورد بسنده شده است.
 -1-۳برون سپاری درکشور مالزی( تجربه کواالمپور)
از جمله قراردادهاي منعقده در مقياس بزرگ جهت كاهش آب بدون درآمد به قرارداد شهر كواالمپور و اطراف آن ( در ایالت سلنگور ) كه از سال 1999
شروع شده  ،مي توان اشاره داشت  .این قرارداد توسط كنسرسيومي تحت هدایت شركت مالزیائي منعقد گردیده است .
این قرارداد كه از جمله بزرگترین قراردادها در كاهش و كنترل آب بدون درآمد در جهان بشمار مي رود  ،بر مبناي مذاكره با بخش خصوصي بدون اینکه
رقابتي در كار باشد و بر مبناي رسيدن به یک مقدار هدف از آب بدون درآمد در هر دو فاز منعقد گردیده منعقد گردیده است .
دستاوردهایي كه در فاز اول اجراي این قرارداد  ،حاصل گردیده به شرح جدول شماره  1بوده است :
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جدول شماره  : 1نتایج عملكرد مدیریت هدررفت آب بدون درآمد در کواالمپور

شرح

هدف ( متر مکعب در روز )

عملکرد (متر مکعب در روز )

نسبت ( درصد )

كاهش هدر رفت واقعي

10.450

11.429

109

بهبود دقت كنتورها

6.400

9.212

144

كاهش كل آب بدون درآمد

18.540

20.898

113

بر مبناي نتایج حاصل از اجراي این قرارداد و در نظر گرفتن مبلغ قرارداد كه  4.5ميليون دالر آمریکا بوده  ،نرخ هر متر مکعب آب بدون درآمد كاهش یافته
در فاز اول قرارداد ( آناليز درآمد ـ هزینه ) به شرح زیر قابل محاسبه است  .كه با توجه به نتایج این محاسبات مالحظه مي گردد  ،رقم كاهش هر متر مکعب آب بدون
درآمد كه در قرارداد  242.7دالر در روز در نظر گرفته شده بود در پایان این مرحله به رقم  215.3دالر به ازاي هر متر مکعب در روز رسيده است  .بعبارتي  ،سود
بيشتري عاید گردیده است .
قيمت هر متر مکعب آب برگشتي در قرارداد ( دالر به ازاي هر متر مکعب در روز )

4.500.000/18.540 =242.7

قيمت هر متر مکعب آب برگشتي بر اساس عملکرد (دالر به ازاي هر متر مکعب در روز)

4.500.000/20.898=215.3

 -2-۳برون سپاری درکشور تایلند( تجربه بانکوک)
بدليل باال بودن ميزان آب بدون درآمد در بانکوك .برون سپاري كاهش و كنترل هدر رفت واقعي به بخش خصوصي از سال  2000تا  2004طي  3قرارداد
جداگانه به بخش خصوصي در  3منطقه از  14منطقه موجود ( هر منطقه بالغ بر  100هزار انشعاب ) شهر بانکوك بر مبناي مناقصه  ،صورت گرفته است .
در این قرارداد  ،كليه هزینه هاي مرتبط با طراحي و ایجاد نواحي مجزا  ،تعویض لوله ها  ،نشت یابي ( پيمانکاران محلي و جزء ) و رفع نشت بر اساس
صورتحساب تنظيمي قابل پرداخت است  .كارائي در این قرا رداد بر مبناي ميزان توان مدیریتي  ،مشخص گردیده است  .بگونه اي كه با مشخص نمودن ميزان كاهش
آب بدون درآمد در انتهاي طرح  ،فعاليت پيمانکاران بيشتر معطوف به كاهش هدر رفت به ميزان هر چه بيشتر بوده نه بر خالف مالزي كه رسيدن به یک مقدار هدف ،
مد نظر قرار گرفته بود  .بر اساس نتایج ارائه شده  ،مقایسه هزینه ـ درآمد به شرح جدول شماره 2آورده شده است .
بر اساس نتایج جدول مزبور  ،مالحظه مي گردد كه نرخ آب برگشتي به سيستم بر اساس فعاليتهاي صورت گرفته در خصوص كاهش آب بدون درآمد در هر
یک از مناطق مختلف بوده و بين حداقل  246تا  507دالر به ازاي هر متر مکعب آب برگشت داده شده به سيستم  ،محاسبه گردیده است  .كه با توجه به رقم كل سه
قرارداد برابر  56.2ميليون دالر و احتساب كاهش آب بدون درآمد صورت گرفته  ،متوسط هزینه هر متر مکعب كاهش آب بدون درآمد  340دالر در روز محاسبه
گردیده كه در مقایسه با رقم محاسبه شده در مالزي  1.58برابر بيشتر بوده است .
نتایج حاصل نشان مي دهد ك ه بدليل فعاليت بيشتر پيمانکار دوم در انجام عمليات اصالح شبکه ( حدود  18درصد شبکه توزیع ) و نشت یابي و رفع نشت ،
ميزان قيمت آب برگشتي نسبت به پيمانکار اول كمتر بوده است .
جدول شماره  : 2مشخصات و وضعیت عملكرد کاهش آب بدون درآمد در بانكوك

پيمانکار اول

شرح

پيمانکار دوم

یک

دو

سه

تعداد انشعاب

99131

238591

142470

آب بدون درآمد ابتداي قرارداد ( متر مکعب در روز )

146205

130750

156218

آب بدون درآمد انتهاي قرارداد ( متر مکعب در روز )

106300

97353

64313

آب بدون درآمد اوليه به تعداد انشعاب در روز

1475

548

1096

آب بدون درآمد نهائي به تعداد انشعاب در روز

1072

408

451

ميزان كاهش آب بدون درآمد ( متر مکعب در روز )

39905

33397

91905

تعداد ناحيه مجزاي ایجاد شده

86

76

73

طول خطوط اصلي تعویض شده ( كيلومتر )

130

156

265

درصد تعویض خطوط لوله

5.2

4
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كاهش نشت ( متر مکعب در روز )

39905

33397

91905

تعداد موارد رفع نشت

71307

31182

51905

طول شبکه نشت یابي شده ( كيلومتر )

15158

8933

21649

هزینه كل قرارداد ( ميليون دالر )

16.3

17.3

14.7

قيمت هر متر مکعب بر حسب دالر آمریکا

408

507

246
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 -۳-۳برون سپاری درکشور چک ( تجربه پراگ)
در جمهوري چک  ،همانند سایر نقاط جهان  ،شركت وئوليا وودا مدل بهره برداري كه در بيشتر شهرهاي جمهوري چک بومي شده  ،را بکار برده است  .در
این مدل  ،شهرداري ها مالکيت مدیریت تاسيسات را بعهده دارند و از اینرو كنترل بر روي قيمت آب و فاضالب دارند  ،و بهره برداري از تاسيسات آب و فاضالب
بعهده شركت هاي بخش خصوصي است  .نوع قرارداد منعقده از نوع آفرمگ  /اجاره بوده است .
 -۴-۳برون سپاری در ایران
طي سالهاي گذشته برون سپاري بخشي هائي از فعاليتهاي شركتهاي آب و فاضالب از جمله قرائت كنتورها و پخش قبوض  ،واگذاري انشعاب  ،تامين آب ،
حوادث و اتفاقات امري متداول گردیده است ولي بدليل فقدان سيستم نظارتي مناسب و عدم وجود زیر ساختهاي الزم  ،دراین موارد تنها وظایف اجرائي از شركتهاي
آب و فاضالب در قالب قراردادهاي پيمانکاري به بخش خصوصي واگذار گردیده كه غالب ًا با مقوله آب بدون درآمد هيچ آشنائي نداشته اند و باتوجه به اینکه در این
نوع قراردادها ریسک فعاليتها به بخش خصوصي منتقل نمي شود  ،لذا این مدلها نقش موثري در كاهش و مدیریت هدررفت در سيستمهاي توزیع آب شهري ایفا
نکرده اند.
در همين راستا با توجه به ضرورت مشاركت بيشتر بخش خصوصي به این حوزه در سالهاي اخير مذاكراتي با برخي از شركتها و سرمایه گذاران داخلي و
خارجي فعال در این حوزه صورت گرفته است ولي بدليل پيچيدگي موضوع و برخي از مشکالت هنوز هيچيک از مذاكرات انجام شده منجر به عقد قرارداد و آغاز
عمليات اجرایي نگردیده است.
 -۴موانع برون سپاری در ایران و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود
اصوالً خصوصي سازي و به مشاركت طلبيدن بخش خصوصي در بهره برداري و توسعه از تاسيسات آب شهري كشور با تاكيد بر كاهش و كنترل آب بدون
درآمد  ،فرآیندي است كه موفقيت آن مستلزم فراهم نمودن تسهيالتي در زمينه هاي گوناگون است .از اینرو  ،باید ابتداء زمينه ها و شرایطي فراهم گردد كه احتمال
موفقيت آن را تا حدود زیادي افزایش دهد .بي تردید بدون همراهـــي آگاهانه و داوطلبانه مسئولين ،مـــدیران ،كاركنان شركتهائي كه خصوصي سازي و واگذاري
فعاليت هاي بهره برداري در آنها صورت خواهد گرفت موفقيتي متصور نخواهد بود.
نکته اي كه بایستي به آن توجه داشت این است كه بخش خصوصي هيچگاه توان اعجاز ندارد ،بلکه تنها ميتواند از ظرفيتهاي موجود بين مرز بخش
خصوصي و بخش دولتي كه بطور عمده مربوط به شایسته ساالري است نهایت استفاده را ببرد .درخصوصي سازي باید اتصال بين سياستگذاران ،تصميمگيرندگان و
مجریان ایجاد شود .در غير اینصورت واگذاري فعاليت هاي به بخش خصوصي در شركتهاي آب و فاضالب با تنگناها و مشکالت عدیده اي روبرو خواهد گردید .
بنا به تجارب بدست آمده  ،اهم محدودیتها  ،مشکالت و موان ع متصور در واگذاري و ایجاد مشاركت با بخش خصوصي در شركتهاي آب و فاضالب با
تاكيد بر كاهش و كنترل آب بدون درآمد  ،كه مي توان از آنها به عنوان مهمترین تنگناها و موانع پيشرفت خصوصيسازي و جلب مشاركت خصوصي در زمينه
مدیریت هدررفت آب نام برد ،شامل موارد زیر مي باشند:
 -1-۴موانع فنی و اجرایی
موارد زیر از اهم مواردي هستند كه ميتوان از آنها به عنوان موانع فني و اجرایي در مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي كاهش و كنترل آب بدون درآمد
نام برد:
 -1-1-۴قابل اعتماد نبودن آمار آب بدون درآمد
از جمله موانع اصلي مشاركت بخش خصوص ي فقدان اطالعات متقن  ،مستند و مورد اطمينان بخش خصوصي از ميزان آب بدون درآمد است .این موضوع
بدو طریق موجب نافرجام شدن پروژه ها خواهد شد:


عدم انگيزه و تمایل بخش خصوصي در مشاركت در پروژه ها بدليل عدم اطمينان از حصول درآمدهاي مورد انتظار



باال رفتن هزینه پروژه ها بدليل منظور نمودن هزینه هاي ریسک پذیري باال
از اینرو الزم است قبل هر گونه اقدام جهت دعوت به مشاركت بخش خصوصي ،ابتدا زیرساختهاي اوليه نظير نصب كنتورهاي ورودي شبکه توزیع آب

فراهم و پس ارزیابي مقدار آب بدون درآمد  ،فرم باالنسينگ تهيه گردد كه خوشبختان ه این موضوع هم اینک توسط شركتهاي آب و فاضالب در حال انجام است كه
البته بهبود سطح كيفي آمار و اطالعات مندرج در فرمهاي باالنسينگ نيز امري است كه باید محقق شود.
 -2-1-۴عدم شفافیت سیاست خصوصیسازی و فقدان مدل مالی شفاف کارآمد جهت مشارکت بخش خصوصی
تا كنون تن ها مدلي كه بيش از مدل هاي دیگر در كشور مورد توجه قرار گرفته مدل مدیریتي و مدل واگذاري امتياز در قالب قراردادهایي نظير  B.O.Tو
 B.O.Oبوده است .همچنانکه ذكر شد مدل مدیریتي ،مدل مناسبي براي فعاليتهاي مرتبط با كاهش هدررفت قلمداد نمي شود و مدلهاي واگذاري امتياز نيز اگرچه
براي پروژه هاي جدید االحداث متداول و مرسوم گردیده و همچنين مدل مناسبي براي قراردادهاي كاهش هدررفت ارزیابي مي شود ولي تا كنون براي پروژه هاي در
حال بهره برداري و مدیریت هدررفت شبکه هاي توزیع آب مورد استقبال قرارنگرفته است كه عمده دالیل آن بشرح زیر مي باشد:
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با توجه به ویژگي مدلهاي اعطاي امتيازكه طي آن هر گونه سرمایه گذاري اوليه ( اصالح و بازسازي شبکه ) بر عهده سرمایه گذار بخش خصوصي است،

-

یکي از دالیل عدم مشاركت فعال بخش خصوصي در پروژه هاي آب بدون درآمد در شرایط حاضر ،عدم امکان برآورد دقيق از مقدار سرمایه گذاري
اوليه مورد نياز در این پروژه ها مي باشد..
بطوركلي عواید حاصل از سرمایه گذاري انجام شده با توجه به پيچيدگي موضوع مدیریت هدررفت آب قابل اطمينان نيست و لذا بخش خصوصي باید

-

ریسک باالیي براي سرمایه گذاري متحمل شود.
 -۳-1-۴عدم مدیریت واحد فعالیت ها در شرکتهای آب و فاضالب
تجارب بدست آمده نشان مي دهد كه موضوع كاهش هدررفت و آب بدون درآمد بدون اعمال یک مدیریت سازمان یافته و بهينه در كليه بخشهاي سازماني
شركتهاي آب و فاضالب ميسر نمي باشد .در شركتهاي آب و فاضالب بطور روزمره فعاليتهاي متنوعي از قبيل نصب انشعابات ،اصالح و توسعه شبکه ،اجراي خطوط
لوله و انشعاب فاضالب  ،حوادث و اتفاقات و ...در بخشهاي مختلف صورت مي گيرد كه فعاليت همگي آنها به نوعي در ميزان آب بدون درآمد و هدر رفت سيستم
موثر مي باشد ،لذا باید كليه فعاليتهاي واحدهاي مختلف در شركتهاي آب و فاضالب منسجم و تاثير آنها برروي ميزان هدررفت وآب بدون درآمد دقيقاً مورد بررسي
قرار گيرد.
این سوال همواره مطرح است كه چگونه بخش خصوصي حاضر به مشاركت با بخش دولتي و قبول ریسک سرمایه گذاري در یک پروژه مدیریت هدررفت
آب مي شود در صورتيکه كارفرما یا پيمانکارهاي تحت نظارت كارفرما مي توانند راساً هرگونه فعاليتي در سيستم تامين ،انتقال و توزیع آب انجام دهند؟ آیا نباید
هرگونه عمليات اجرایي كه پيمانکارهاي شبکه آب و فاضالب به اجرا مي گذارند تحت نظارت و كنترل بخش خصوصي مشاركت كننده در پروژه آب بدون درآمد
به انجام برسد؟ آیا بد ون نظارت و كنترل همه جانبه كليه امور فني و اجرایي ميتوان به مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي آب بدون درآمد اميدوار بود؟ آیا بخش
خصوصي حاضر به مشاركت و تضمين نتيجه بخش بودن اقدامات خود در یک سيستمي كه كامالً بر آن احاطه ندارد ،خواهد بود؟
در این خصوص بنظر مي رس د براي ایجاد بستر مناسب جهت مشاركت و ورود بخش خصوصي در امر خطير و پر ریسک كاهش آب بدون درآمد ،ضرورت
دارد براي كاهش ریسک قرارداد و پيشگيري از مناقشات بعدي  ،مکانيزمي طراحي شود كه كليه امورفني و اجرایي كه در حوزه تحت عملکرد ایشان تاثير گذار است
(از قبيل اصالح و توسعه شبکه توزیع آب  ،نصب انشعاب  ،حوادث واتفاقات  ،تعمير و نگهداري  ،امور مشتركين ) تحت نظارت بخش خصوصي به انجام برسد.
 -۴-1-۴عدم وجود زیرساختهای الزم
امروزه سامانه هایي از قبيل سيستم اطالعات جغرافيایي ( ، (GISمانيتورینگ و پایش پارامترهاي هيدروليکي  ،مکانيزاسيون واحدهاي اجرایي و  ...بعنوان
یکي از ابزارهاي اساسي مدیریت شبکه توزیع آب قلمداد مي شوند كه عدم وجود آنها امکان اعمال مدیریت همه جانبه را در این حوزه محدود مي سازد .از اینرو الزم
است شركتهاي آب و فاضالب توجه و اقدام جدي نسبت به ایجاد زیرساختها ي الزم معطوف داشته دارند تا بتوانند ابزارهاي الزم را جهت اعمال مدیریت در اختيار
بخش خصوصي قراردهند.
 -2-۴موانع قانونی و آئین نامه ای
از جمله موانع قانوني و آئين نامه اي در مشاركت بخش خصوصي در مدیریت هدررفت آب  ،ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:


نبود پشتوانه قانوني كافي  ،قوانين و آئين نامه هاي عملياتي الزم جهت مشاركت بخش خصوصي در بهره برداري از تاسيسات آب با تاكيد بر كاهش و
كنترل آب بدون درآمد



وجود ضوابط و دخالتهاي پيچيده اجرایي و شفاف نبودن آن



عدم تعریف درست از موضوع نظارتي و قانوني

 -۳-۴سایر موانع


مقاومت احتمالي گروه هاي ذینفع



فقدان آگاهي و كارآفریني الزم در بخش خصوصي یا بعبارتي ضعف در توان هاي بخش خصوصي موجود



فقدان یا كمي اعتماد بخش خصوصي و اقدام به محافظه كاري

 -۴-۴ارائه پیشنهاد
از جمع بندي موارد فوق ميتوان نتيجه گيري كرد كه جهت ترغيب نمودن بخش خصوصي به مشاركت در پروژه هاي مدیریت مصرف و كاهش آب بدون
درآمد ،باید موانع فني و اجرایي موجود مرتفع و با تهيه مدل مالي مناسب بستر الزم را جهت مشاركت بخش خصوصي فراهم آورد .البته بدیهي است نميتوان انتظار
داشت كليه موانع به یکباره رفع شود ولي درعين حال ازآنجاكه در حال حاضر خسارات وارده بر شركتهاي آب و فاضالب از این بابت قابل اغماض نيست ،باید تا زمان
فراهم شدن بستر مناسب جهت مشاركت كامل بخش خصوصي در این حوزه (در قالب قراردادهاي اعطاي امتياز خدمات عمومي) ،راهکار دیگري براي مشاركت

7

بخش خصوصي اندیشيده شود.همچنين باید توجه داشت براي یک خصوصي سازي موفق توان و كارایي بخش خصوصي باید بيش از بخش عمومي و دولتي باشد چرا
كه در غير این صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزایش كارایي است محقق نميشود.
در این راستا اقدامات اساسي كه باید مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:
 تعيين دقيق ميزان آب بدون درآمد
بعنوان اولين اقدام باید پایش و اندازه گيري دقيق و مطمئن ميزان آب توليدي و مصرفي در دستور كار قرار گيرد .بدیهي است اطالعات مزبور كه مبتني بر
ارقام ثبت شده توسط كنتورهاي منصوبه در محلهاي توليد و مصرف مي باشد در مرحله بعد جهت برآورد ميزان آب بدون درآمد مورد استفاده قرار
مي گيرد.
 استفاده از مدل مالي اجاره یا آفرمگ
همانطور كه پيشتر ذكر شد اگرچه عقد قراردادهاي واگذاري امتياز خدمات عمومي به روشهاي  B.O.Tیا  B.O.Oو  ...امروزه در شركتهاي آب و
فاضالب امري متداول گردیده است ولي به نظر مي ر سد این روشها در پروژه هاي مدیریت مصرف و كنترل آب بدون درآمد ،ریسک باالیي به سرمایه
گذاران تحميل مي نماید چراكه تاكنون بخش خصوصي تمایل چنداني به ورود در این حوزه از خود نشان نداده است .از طرف دیگر عليرغم اینکه
شركتهاي آب وفاضالب ساالنه مبالغ هنگفتي بابت احداث تاسيسات جدید (سرمایه گذاري اوليه) و هزینه هاي بهره برداري از تاسيسات موجود و ...
صرف مي نمایند ،متاسفانه شاخصهاي آب بدون درآمدآنگونه كه شایسته است بهبود نيافته است ،از اینرو به نظر مي رسد چنانچه با مدلهاي مالي از قبيل
اجاره وآفرمگ بتوان ضمن كاهش ریسک مشاركت ،بخش خصوصي را ترغيب نمود تا در فعاليتهاي مدیریت سيستمهاي توزیع آب مشاركت نماید،
ميتوان اميدوار بود كه در كوتاه مدت و ميان مدت از شدت بحران آبي موجود كاسته شود .بدیهي است با استفاده از مدل مالي اجاره یا آفرمگ ریسکهاي
بهره برداري كه آب بدون درآمد نيز یکي از اجزاء آن مي باشد به بخش خصوصي منتقل مي شود.
 -5-۴بحث و نتیجه گیری
با توجه به بررسيهاي بعمل و تجارب سایر كشورهاي پيشرو در زمينه مدیریت هدررفت آب ميتوان نتيجه گيري كرد كه در همه كشورهاي دنيا این مبحث
تقریباً به یک شکل اجرا مي شود و اصول كلي حاكم بر مشاركت بخش خصوصي تفاوت چنداني با هم ندارد البته در كشورهاي توسعه یافته  ،فرآیند خصوصي سازي
به دنبال اهدافي مانند افزایش كارائي ،كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت است .در این كشورها ،باالبردن كارائي تخصيص منابع ،استفاده بهينه از منابع مالي
شركتها ،كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد ،سپردن تخصيص منابع به مکانيزم خود سامان بخش بازار ،مقابله با نقدینگي سرگردان ،ایجاد فضاي رقابتي و امن
براي سرمایه گذاري هاي بلند مدت ،دستيابي به فنون جدید مدیریت ،دسترسي به سرمایه و تکنولوژي خارجي و در نهایت توزیع ثروت و درآمد از مهمترین
هدفهایي هستند كه خصوصي سازي دنبال ميكند ،در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشکالت و شرایط توسعه نيافتگي ،خصوصي سازي به دنبال
اهداف وسيعتري است و باید به مشکالت و تنگناهاي بيشتري پاسخ دهد.
براین اساس در مورد كشور خودمان به نظر مي رسد با توج ه به ویژگيهاي اقليمي كشور ،وضعيت بحراني منابع آب  ،محدودیتهاي تامين و تجهيز اعتبارات
دولتي و ...درزمينه استفاده از توان و دانش بخش خصوصي در مدیریت هدررفت آب  ،در قياس با سایر كشورها به هيج وجه موفق نبوده ایم و باید ضمن بررسي موانع
و مشکالت زمينه الزم را جهت مشاركت بخش خصوصي به این حوزه را هرچه سریعتر فراهم ساخت.
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