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 تجاري سازي شرکت هاي آب منطقه اي و 

  قانون اساسي۴۴بستر سازي اجراي اصل 
  

 )شرکت آب منطقه اي تهران: مورد مطالعه(

  ٣، دکتر عبداهللا نعامي٢ ، مهندس حسن مرادي١مهندس حسن طبسي
 

 چکيده

 در تحقق اهـداف تجـاري       پيمايشي و کاربردي، به دنبال شناسائي عوامل مؤثر       -مقالة حاضر با عنوان يک تحقيق توصيفي      
به همين منظور شرکت آب منطقه اي تهران براي انجام تحقيـق،            . باشد  سازي و ارائة راهکارهاي مرتبط با اين موضوع مي        

موضوع تقدم سياست تجاري سازي بر خصوصي سازي به عنوان فرضي اصلي مطرح شده و چهـار بعـد مهـم                  . انتخاب شد 
الي از حاکميت، واقعي شدن بهاي خدمات، مديريت انگيزة مـالي کارکنـان مـورد             تجاري سازي يعني استقالل مديريتي م     

اي مطابق با طيف پنج گزينه اي ليکرت طراحي و پس از اطمينان از روائي و پايائي آن            پرسشنامه. آزمون قرار گرفته است   
ديران وکارشناسـان ارشـد   اغلـب مـ  .  نفر از کارشناسان و مديران شـرکت توزيـع گرديـد      ۱۳۵تأييد، بصورت تصادفي بين     

شرکت،تجاري سازي را بر خصوصي سازي مقدم دانسته و معتقدند تجاري سازي شرکت پيش از واگـذاري آن بـه بخـش              
شد آب و برق  تمام قيمت محاسبة.  مؤثر باشد۴۴خصوصي مي تواند در دستيابي به اهداف خصوصي سازي و اجراي اصل

سيسـتمهاي انگيزشـي مؤثر،شايسـته     از  کاهش هزينـه هـاي زائد،اسـتفاده   جهت شناسائي عوامل هزينه زا و تالش براي
قابـل انتقـال، اسـتفاده از     فعاليـت هـاي   كامـل  سـپاري  نيروي انساني،برون و تعديل ساختار ساالري در انتصابات،تجديد

 .پيشنهاد شد...ريزي و نوين بودجه روشهاي از  و همچنين استفادهITتکنولوژي 
 :  واژه هاي کليدي

ــل  خص ــازي ، اصـ ــازي ۴۴وصـــي سـ ــاري سـ ــانون اساســـي ، تجـ ــردن( قـ ــرکتي کـ ــدمات ) شـ ــارآئي هزينه،خـ ، کـ
 عمومي
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  مقدمه-۱

بيش از سه دهه، کامالً از رمق افتاده، لذا توسعه و پيشرفت اقتصاد ايران اقتصاد ايران به دليل حضور و مديريت دولت در 
در حال حاضر . قانون اساسي است ۴۴جانبه اصل  بخش خصوصي و تعاوني و اجراي دقيق و همه پررنگ و مؤفق درگرو حضور

 هدفمندي يارانه ها در سه  قانون اساسي است، لذا اجراي طرح۴۴سياست هاي اصل مهم ترين رويکرد اقتصادي کشور اجراي
هاي دولتي در بخش خدمات عمومي همچون آب و برق، الزام کلية بخش هاي مختلف   وكاهش يارانه١٣٨٩ماهة آخر سال 

هزينه  افزايش راندمان و کاهش هاي اقتصادي، صنعتي، تجاري و حتي دولتي به کاهش هزينه ها و همچنين توجه به استراتژي
دي از طرف دولتمردان بدل شده و بنظرمي رسد حرکت در اين مسير مقدمات خوبي جهت کاربردي هاي زايد، به اقدامي ج

کردن پارادايم خصوصي سازي فراهم سازد، به شرط آن که توجه به تجربيات موفق و ناموفق کشور در سال هاي گذشته و 
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ها، مراحل و الگوهاي  موانع، روشتجربيات موفق ديگر کشورهاي صاحب سبک در زمينة خصوصي سازي و همچنين تحليل 
 و نتايج   پژوهشي و دانشگاهي كشورمان تبديل شده–سازي به موضوع روز مباحث اقتصاد، مديريت و مراکز علمي  خصوصي

 .بخش هاي مختلف اقتصادي در راه صعب العبور و پرپيچ و خم خصوصي سازي قرارگيرد اين مباحث ره توشة
سازي قرار گرفته و مطابق همين   اي، در دستور كار وزارت نيرو و سازمان خصوصيهاي آب منطقه سازي شركت خصوصي

هاي آب  سازي شركت پيامدهاي منفي خصوصي.  هجري شمسي مي باشد١٣٩٣قانون، آخرين مهلت تعيين شده پايان سال 
 . جانبه ممكن است، بيش از پيامدهاي مثبت آن باشد اي همه منطقه اي، بدون مطالعه

چهار حوزة آب، [ه بانک جهاني، صنعت آب هر کشور يکي از مهمترين و حياتي ترين امور زيربنايي آن کشور از ديدگا
محسوب مي شود و بدليل حساسيت باال در امر خدمت رساني و جلوگيري از ] ، حمل و نقل و مخابرات )برق و گاز( انرژي

 . شرکت هاي آب بسيار حائز اهميت است هاي تحت مالكيت ايجاد اختالل در تأمين آب ، واگذاري دارايي
بررسي عملکرد صنعت آب کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که امکان و پتانسيل توسعه و بهبود در مديريت آب هر 

 %١٠٠بعبارت ديگر صنعت آب انگلستان، از الگوي  .وجود دارد) خصوصي و دولتي ( کشور مستقل از نوع الگوي مالکيت 
در کشور هلند جاري است ) تجاري سازي(الگوي مالکيت دولتي و بهره برداري با الگوي خصوصي . ه استخصوصي بهره جست

بااين . در حاليکه حفظ مالکيت دولتي و بهره برداري از تأسيسات آب توسط بخش خصوصي نيز در فرانسه پياده شده است
با توجه به موارد فوق و . لي چشمگيري دست يافته اندحال هر سه کشور معتقدند که در اين صنعت به نتايج و بهبود هاي عم

وجود انحصار طبيعي در اين صنعت و جلوگيري از انتقال اين انحصار به بخش خصوصي قبل از فراهم کردن پيش نيـازهـاي 
ي تجار هاي آب و عدم رغبت بخش خصوصي به خريد اين شرکتها، استفاده از الگوي الزم و همچنين زيان ده بودن شرکت

 .  قانون اساسي باشد٤٤مي تواند بهترين راهکار براي پياده سازي اصل  اي تهران سازي در شرکت آب منطقه
بسياري . دولتي مالكيت با شركت يك در خصوصي بخش بر حاكم تجاري قوانين كارگيري به عبارت است از سازي تجاري
كشورها نيز  از برخي. دانند مي سازي خصوصي آغازين رحلةم را سازي تجاري شيلي، و هند روسيه، برزيل، همچون از كشورها
شركت هاي دولتي به  مالكيت انتقال بدون معتقدند دانسته و سازي خصوصي جايگزين را سازي تجاري هلند و مانند چين

 .کردشركت هاي دولتي منتقل  به را خصوصي ايه  شركت در مديريت حاكم سيستم و كارايي انگيزه، توان مي خصوصي، بخش
» مالكيت«به  دولتي، و خصوصي هاي شركت وري بهره و كارآيي در اختالف كه است معتقد سازي تجاري الگوي حقيقت در
 .است نهفته آنها ادارة ةنحو و ها انگيزه در اختالف اين ريشه بلكه نمي شود، مربوط آنها

 
 :حال يك شركت دولتي را تصور نماييد كه در شرايط زير اداره شود

مالي آنان و به دور از  نتايج و فني عملكرد به توجه  عزل و نصب مديران عالي شرکت ها با:الل مديريت از حاكميتاستق )١
 . اصلي مديران ارشد تبديل شودةها به انگيز اهداف سياسي سياستمداران سبب مي شود ارتقاي عملكرد در همة زمينه

كرد در مصارف جاري و عمراني تنها به درآمدها،   اگر شركت دولتي براي هزينه:استقالل مالي از حاكميت )۲
گيري خوداز بانكها وابسته باشد،استقالل مالي ايجاد شده و كسب سودودرآمد براي بقاء وتوسعه به  اعتبار و توان وام

 .شود يك الزام تبديل مي
 نبودن قيمت ها  دليل عمدة باال بودن سرانة آب و برق در ايران ، واقعي:واقعي شدن تعرفه هاي آب و برق )۳

 هبوده و قطعاً با واقعي شدن اين قيمت ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، در آيندة نه چندان دور سرانة مصرف ب
متوسط جهاني نزديک خواهد شد از طرفي عدم واقعي شدن قيمت ها و عدم توازون هزينه ها با درآمدها موجب 

جه عدم رغبت بخش خصوصي براي ورود به اين صنعت را به دنبال زيان ده باقي ماندن شرکت هاي آب شده در نتي
 .خواهد داشت

 در يك شركت خصوصي با استفاده از روشهايي مانند پرداخت كارانه، تسهيم :هاي مالي براي كاركنان  انگيزه )۴
ي و اجرائي شركت وري و سودآوري مالكانه را به بدنة مديريت سود يا واگذاري سهام به كاركنان، مي توان انگيزة بهره

 . منتقل نمود
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هاي دولتي بكار گرفته  ترين راهكارهايي است كه براي ورود الگوي مديريت خصوصي در شركت چهار مورد باال اساسي
هاي داراي انحصار طبيعي و يا كشورهاي طرفدار الگوي اقتصادي سوسياليستي، جايگزين  سازي، اغلب در بخش تجاري. شود مي

برند،  ها و راهكارهاي مراجعي همچون بانک جهاني بهره مي اي كه از مشاوره و در كشورهاي درحال توسعهسازي بوده  خصوصي
 ].۱[گيرد عنوان اصالحات پيش از واگذاري، مورد استفاده قرار مي به

 و ندارد وجود سازي خصوصي بهترين روش انتخاب براي يا كشوري و اي منطقه جهاني، نسخه هيچ كه الزم به ذکراست
 و سازي خصوصي روش بهترين انتخاب به نسبت توان مي... قوانين و اي، منطقه ويژگي هاي مسائل، نوع اهداف، بررسي با تنها

در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامة پنج گزينه اي ليکرت از نظرات مديران ارشد و کارشناسان  .نمود اقدام آن مسير اجراي
 .ر مورد استفاده از سياست تجاري سازي قبل از خصوصي سازي آگاه خواهيم شد شرکت آب منطقه اي تهران دةخبر

 
 در شرکت هاي اقتصادي مالکيت دولتي دالئل موافقان  -۲

 و گوريـف ) ١٩٩٤ (٦ويشـنيش  و شليفر) ۱۹۹۰( ٥ شاپيرو و ويليگ و)١٩٩٠ (٤استيگليز و اقتصادداناني همچون آتکينسون
کنند، که عبارتند دولتي، کنترل دولت بر اقتصاد را با ارائة سه دليل توجيه مي ان مالکيتو حامي از مدافعين )٢٠٠٦( گلينسون

 :از
 . مالکيت دولتي براي تضمين تعقيب متوازن اهداف اجتماعي و اقتصادي به جاي تمرکز صرف بر کسب حداکثر سود )١
 .نايع داراي انحصارات طبيعيمـالکيت دولتي راهي براي پاسخگويي به شکست هاي چشمگير بازار به ويژه در ص )۲
 ].۲[توان قراردادها را به صورت جامع و مانع تدوين نموده و آنها را اجرا کرد مؤثر استمالکيت دولتي در جايي که نمي )۳

 
 دالئل مخالفان مالکيت دولتي در شرکت هاي اقتصادي  -۳

ارآمدتر از مالکيت خصوصي خواهد بود کـه عبارتنـد          دهند که مالکيت دولتي ذاتاً ناک     اقتصاددانان با ارائه سه دليل نشان مي      
 :از

 . هاي خصوصي هاي دولتي نسبت به همتايان خود در شرکت تر و يا متضاد تري مديران شرکتهاي ضعيفانگيز -١
 . عدم انگيزة کافي براي نظارت دقيق بر عملکرد مديريت و نبود شيوه هاي مؤثر براي رفع نواقص به فرض وجود ضعف -۲
 معتبر از طرف سياستمداران مبني بر تعطيل کردن يا عدم پرداخت يارانه عليرغم مشاهده ضـعف عملکـرد                   عدم تضمين  -٣

 ].۲[. اي نرم روبرو خواهند بودهاي بودجهاين شرکت ها،  لذا به ناگزير اين شرکت ها با محدوديت

 
 روش هاي مهم و متداول خصوصي سازي  -۴

 : هاي دولتي به بخش خصوصي به دو بخش کلي تقسيم ميشود که عبارتنداز براساس نحوة مالکيت، شيوة واگذاري شرکت
 .خصوصي سازي همراه با انتقال مالکيت  -١
 .خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت  -٢

 طرف پيوستار و يک در بخش کامالً دولتي، آب به شيوه هاي مختلف را نشان مي دهد خدمات ارائة پيوستاري از ۱جدول 
خصوصي وجود  بخش دولتي و مشارکت ترکيب مختلفي از اين دو طيف،  بين،ديگر قرار دارد درطرف خصوصي کامالً بخش
 رسيدن به و استقالل و همچنين ميزان درجة مشارکت،حرکت مي کنيم) c( به )A(همانطور که ما از ، پيوستار اين در. دارد

صرفه  به منجر شرکت شده و استقالل نيز تقاللسبب افزايش اس مشارکت افزايش. افزايش مي يابد واگذاري حد باالترين
 ].۵[منابع خواهد شد تخصيص هزينه ها و دقت بيشتر در در جويي

 
 

                                                            
4 . Atkinson & Stiglitz 
5. Shapiro & Willig 
6. Shleifer & Vishny 
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 مهمترين روش هاي جلب مشارکت بخش خصوصي در صنايع آب و برق : ١جدول 

 
 
 آب صنعت در خصوصي بخش مشاركت جلب جهاني روندهاي -۵

 ي در خصوص مشارکت بخش خصوصي در صنعت آب بيانگر اين است که درآمار موجود در پايگاه اطالعاتي بانک جهان
 ٨١( ميالدي ٢٠٠٧ سال در آب در صنعت خصوصي بخش مشاركت پروژة تعداد بيشترين )۲۰۱۰-۱۹۹۱( سال اخير۲۰طي 
 بخش ركتمشا جذب به تمايل شود، که مي  استنباط١نمودار  از.  آورده شده است١به ثبت رسيده است که در نمودار  )مورد

 حجم براسـاس را باال روند ٢نمودار  .است برخوردار روزافزوني اقبال آب، از صنعت اي توسعه ها يا پروژه هاي طرح در خصوصي
 .دهد مي نشان سرمايه گذاري به تفکيک هر روش

 
 هاي منعقد شده با مشاركت بخش خصوصي در صنعت آب و فاضالب پروژه : ۱نمودار 

 
 

 08/04/2011 : به تاريخ   خصوصي در زيرساختها و بانك جهانيبخش اي اطالعاتي مشاركت پايگاهه].۳[: مأخذ
 

 به تفكيك هر روش) ميليون دالر( حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت آب و فاضالب  : ۲نمودار 

 
 

 08/04/2011 : به تاريخ   خصوصي در زيرساختها و بانك جهانيبخش پايگاههاي اطالعاتي مشاركت ].۴[: مأخذ
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 ميليارد دالر ٤ از گذاريها بيش سرمايه  حجم٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٣  سال٥در تنها ٢نمودار  براساس
 دهندة تمايل که اين امر نشان شده كاسته سرمـايه گذاري حجـم از پروژه، تعداد افزايش وجود با اخير سالهاي در اما بوده است
 تاکنون هم تعداد پروژه ٢٠٠٧ از سال ٢ و ١براساس نمودار.مي باشد كوچكتر طرحهاي و تر هزينه كم الگوهاي از به استفاده

 . هاي مشارکت بخش خصوصي و هم حجم سرمايه گذاري اين بخش در صنعت آب کاهش يافته که خود جاي تأمل دارد
 

 )فراواني ( فاضالب و آب صنعت در خصوصي بخش مشاركت روش هاي انواع به كارگيري نسبت : ٣نمودار

 
 پايگاه هاي اطالعاتي بانک جهاني در زمينه مشارکت بخش خصوصي در صنعت آب محقق ، براساس آمار: منبع 

 
روش ها  پركاربردترين امتياز اعطاء سپس در طرحهاي توسعه اي جديد و مشاركت روش تعداد،  از نظر٣با توجه به نمودار

  .مي باشد فاضالب و آب صنعت در خصوصي بخش مشاركت روش ربردترينكا كم كامل، فـروش و واگذاري والگوي
  دولتي،-مشاركت خصوصي هاي طرح اجراي كه دهد مي نشان ٤در نمودار  خورده شكست هاي طرح آمار بررسي اما
 .است مربوطه پيش نيازهاي تامين و نظر دقت نيازمند

 
 )تعداد و حجم سرمايه گذاري( ش دولتيطرح هاي شکست خورده مشارکت بخش خصوصي با بخ : ٤نمودار

 
 
 08/04/2011 : به تاريخ   خصوصي در زيرساختها و بانك جهانيبخش پايگاههاي اطالعاتي مشاركت ].۴[: مأخذ

 
 اصالح سازماني  گزينه هاي-۶

 : عبارتند از اصالحات اين .  به دو نوع کلي اشاره دارداصالح سازماني، عمدتاً هاي گزينه
 )٧سازيشرکتي (تجاري سازي )۱
 ٨ )PSP( بخش خصوصي مشارکت )٢

                                                            
7. Corporatization 
8.private sector participation 
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 الزم به مديريت استقالل براي دادن اختيار و مديريت اصالحات مورد نياز در مجموعه اي کامل از  شاملتجاري سازي
در . اصالح سازماني را نشان ميدهد  مجموعه اي از انواع۵نمودار . در راستاي اجراي وظايف محوله مي باشد صنايع آب و برق

 ].۳[تجاري سازي همرا با نمونه هاي عملي ارائه شده است و يا مديريت اصالحات در حالت هاي مختلف ها، yمحور  طول
 

 و مشارکت بخش خصوصي) تجاري سازي( شرکتي سازي -گزينه هاي اصالح سازماني  : ٥ نمودار 

 
 
 فرضيه هاي تحقيق -۷

  :عبارتند از) اصلي (  اخص ةفرضي
 .  مي دانندتجاري سازي را بر خصوصي سازي مقدم کارشناسان ارشـد شـرکـت آب منطقه اي، سياست اغلب مـديـران و )١

 :فرضيات فرعي عبارتند از 
پيش از واگذاري ادارة شرکت به مـديران بخـش خصوصـي در ) يکي از ابعاد تجاري سازي (استقالل مديريت از حاکميت )١

 . قانون اساسي مؤثراست۴۴ارتقـاي عملکـرد شـرکت و پياده سازي اصل 
پيش از واگذاري ادارة شرکت به مديران ) به عنوان يکي از ابعاد تجاري سازي (استقالل مالي ازحاکميت )۲

 . قانون اساسي مؤثراست۴۴بخش خصوصي در ارتقاي عملکرد شرکت و پياده سازي اصل 
ش از واگذاري ادارة پي) به عنوان يکي از راهکارهاي تجاري سازي (واقعي شدن قيمت هاي آب وبرق )۳

 . قانون اساسي مؤثراست۴۴شرکت به مديران بخش خصوصي در ارتقاي عملکرد شرکت و پياده سازي اصل 
پيش از واگذاري ادارة شرکت به ) به عنوان يکي از ابعاد مهم تجاري سازي (انگيزة مالي براي کارکنان )۴

 . قانون اساسي مؤثراست۴۴مديران بخش خصوصي در ارتقاي عملکرد شرکت و پياده سازي اصل 
 

 روش تجزيه و تحليل داده ها
 در بخش آمار توصيفي، با استفاده از. تجـزيه و تحليـل داده هـا در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام پذيرفت

سي نرمـال آزمون کولموگروف اسميرنف جهت برر جداول فراواني و شاخص هاي وضعي به توصيف داده ها پرداخته شد و از
 در بخش آمار استنباطي، فرضيه ها و سئواالت تحقيق با استفاده از آزمون دو جمله اي. بـودن توزيع متغيرها استفاده شد

 .  به بوتة آزمايش گذارده شده و در نهايت از آزمون فريدمن براي رتبه بندي مؤلفه هاي مورد مطالعه استفاده شد
 

 . اسميرنف مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها را نشان مي دهد–روف  نتايج آزمون کولموگ٢جدول شماره 
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  اسميرنف مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق–نتايج آزمون کولموگروف  : ٢جدول 

 
 ٠٥/٠ز سطح معني داري آزمون فوق در تمامي متغيرهاي تحقيق بجز متغير استقالل مالي شرکت از حاکميت، کمتر ا

 . بوده، بنابراين توزيع اغلب متغيرها نرمال نبوده، لذا جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون دوجمله اي استفاده شده است
 

 آزمون فرضيه هاي تحقيق -۸
 و با ٠٥/٠ و فرضية اصلي با سطح معني داري آزمون دوجمله اي کمتر از ٤ تا ١ ، فرضيات فرعي ٧ تا ٣مطابق جداول 

% ٩٣، % ٨٧، % ٨٥، % ٨٧ به ترتيب با ٣از پاسخ هاي کمتر يا مساوي عدد ) گزينه بي نظر (٣پاسخ هاي بيشتر از مقدار درصد 
نسبتاً و کامالً موافق مورد تأييد بوده، يعني اغلب مديران و کارشناسان ارشد شرکت بيان داشته اند که استقالل % ٩١و 

اقعي شدن قيمتهاي آب و برق و انگيزة مالي براي کارکنان به عنوان ابعاد مهم مديريت و استقالل مالي شرکت از حاکميت، و
 قانون ٤٤ شرکت به مديران بخش خصوصي در ارتقاي عملکرد شرکت و پياده سازي اصل ةتجاري سازي پيش از واگذاري ادار

ا بر خصوصي سازي مقدم مي اساسي مؤثراست و در نهايت اغلب مديران و کارشناسان ارشد شرکت ، سياست تجاري سازي ر
 . دانند

 
 نتايج آزمون دوجمله اي در خصوص استقالل مديريت از حاکميت : ٣جدول 

 
 

 نتايج آزمون دوجمله اي در خصوص استقالل مالي از حاکميت : ٤جدول 

 
 

 نتايج آزمون دوجمله اي در خصوص واقعي شدن تعرفه هاي آب و برق : ٥جدول 
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  دوجمله اي در خصوص انگيزة مالي براي کارکناننتايج آزمون : ٦جدول 

 
 

 نتايج آزمون دوجمله اي در خصوص تقدم سياست تجاري سازي بر خصوصي سازي : ٧جدول 

 
 

 نتيجه گيري
هاي تغيير مالکيت بـر مزايـاي آن        آيا صنعتي وجود دارد که به دليل آنکه هزينه        : شود که   در ابتدا سوالي بنيادي مطرح مي     

يرد، نبايد به بخش خصوصي واگذار شود؟ در يک سطح، پاسخ به اين سوال قطعاً آري است؛ خدمات دولتي بسياري        گپيشي مي 
که نبايد صرف نظر از آنکه منافع مادي انجـام آن تـا چـه حـد اسـت،              ) دفاع، دستگاه قضايي، خدمات رفاهي اوليه     (وجود دارند   

 .ر شودعرضة آنها از طريق عقد قرارداد به بخش خصوصي واگذا
گوييم خير، اما صنعتي    اي نيز وجود دارند که نبايد خصوصي شوند؟ اگرچه با احتياط مي           اما آيا فعاليت هاي اقتصادي پولي     

هست که اثبات شده که انتقال مالکيت آن به بخش خصوصي به طريقي که به پيشرفت هـاي رفـاهي آشـکاري منجـر گـردد،                          
در گزارشهاي متعدد بانک جهاني و سازمان ملل آمـده کـه مـديريت              . ضالب است بسيار دشوار است، منظورمان صنعت آب و فا       

به ويژه  (هاي آن برآيد    کننده سودآور باشد و هم مصرف کننده بتواند از عهده هزينه          آب و فاضالب به قيمتي که هم براي عرضه        
نهايـت دشـوار    بـي ) ي بايد صـورت پـذيرد     اگذاري هاي گسترده  هاي آنها سرمايه  در کشورهاي فقير که براي به روز کردن شبکه        

 .است
در حـالي کـه سـال و        . سازي صنعت آب و فاضالب هم پيچيده و هم محدود است          متاسفانه، شواهد تجربي درباره خصوصي    

سازي باشـد،   يابند که ناشي از خصوصي    هيچ گونه بهبودي در عملکرد صنعت آب و فاضالب انگلستان و ولز نمي            ) ۲۰۰۳(٩پارکر
شرکت هـاي آب کشـور آرژانتـين        ) و توسعه خدمات  (بهبود چشمگيري را در عملکرد      ) ۲۰۰۱ (١٠ گرتلر و شاردروسکي   گالياني،

تـوانيم نتيجـه بگيـريم کـه     بنابراين در مجموع مي.  به دست آمده است  ۱۹۹۰دهند که پس از واگذاري در اوايل دهه         نشان مي 
ذار کرد، اما بايد توجه داشت که تغيير مالکيت تنها در صـورتي             شايد بتوان شرکت هاي آب و فاضالب را به بخش خصوصي واگ           

اي افـزايش يابـد و مصـرف        شود، که اجازه داده شود هزينه خدمات در ابعاد قابل مالحظـه           به بهبود چشمگير خدمات منجر مي     
 ].۲[ها را بپردازندکنندگان بتوانند اين قيمت

کت آب منطقه اي تهران مي تواند به عنوان پيش زمينه و يا حتي با توجه به مقدمة فوق و داليل ذيل تجاري سازي شر
 : اين داليل عبارتند از . جايگزين خصوصي سازي در شرايط فعلي بهترين شيوة ممکن باشد

 نوعي اعطاء عمالً با که خصوصي سازي چرا کرد ايجاد رقابتي کامالً نمي توان فضاي آب صـنعت در سـازي خصـوصي با )١

 .کند ايجاد بااليي انگيزة رقابتي تواند نمي لذا بوده،  همراه طبيعي انحصار نوعي و انحصاري امتياز
 .شکاف بين درآمدها و هزينه هاي شرکت هاي آب منطقه اي و به عبارت ديگر زيان ده بودن اين شرکت ها )۲
 .تعداد زياد کارکنان و مقاومت اتحاديه کارگري و کارکنان در مقابل خصوصي سازي  )۳

                                                            
9 . Saal And Porker 
10. Galiani, Gertler and Schargrodsky  
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ت آب سه کشور انگلستان ، هلند و فرانسه نشان مي دهد که افزايش کارآيي در صنعت اين سه کشور، بررسي صنع )۴
 .مستقل از مالکيت مي باشد يعني بدون انتقال مالکيت نيز مي توان در صنعت آب کارآئي را افزايش داد

 عملکرد بر زيست محيطي نظارت هزينة پر و پيچيده فرآيند عريض و طويل که بايستي دولتي هاي ضرورت ايجاد ارگان )۵
 .بگيرند عهده بر را منابع آبي کنترل و خصوصي بخش
 .شرايط حاکم برفضاي جامعه و آماده نبودن چنين فضائي جهت واگذاري و انتقال مالکيت به بخش خصوصي )۶
 .نبود بخش خصوصي قوي و توانمند براي پذيرش مسئوليت سنگيني چون مسئوليت صنعت استراتژيک آب )۷

 شركت آب منطقه اي تهران سازي در پيشنهادي جهت پياده سازي سياست تجاري رهايراهكا
پس از تجزيه و تحليل آمار توصيفي و استنباطي و مطابق فرضيات فرعي و اصلي، راهکارهاي پيشنهادي جهت پياده سازي                    

 :ديد و تسريع در اجراي سياست تجاري سازي در شرکت آب منطقه اي تهران به شرح ذيل اعالم گر
 ).شايسته ساالري در انتصابات(عزل و نصب مديران شرکت ها بر اساس قابليت هاي فني و مديريتي آنان  -١
 .هزينه فرصتهاي كاهش شناسايي هدف با ارزش ةزنجير مختلف مراحل تفكيك به  آب و برقةشد تمام قيمت محاسبه -٢
 .آن به دستيابي براي گذاري و تالش  هدف برق تحويلي به مشترکان و و آب استاندارد قيمت محاسبه و برآورد -۳
 .دارايي هاي شرکت ارزش به روزآوري و محاسبه -۴
  .راهبردي كمي اهداف با مرتبط انگيزشي مؤثر و سيستم هاي  از استفاده -۵
 .انساني نيروي كاهش هدف شرکت با ساختار  تجديد -۶
 .انتقال و حرکت در آن جهت قابل هاي فعاليت كامل سپاري تدوين برنامه و دستورالعمل هاي الزم جهت برون -۷
 .خصوصي و تالش جهت تقويت آن و دولتي نهادهاي و ها سازمان بيشتر و سازنده با و ايجاد تعامالت سازي شفاف -۸
 .فني و مالي داده هاي ثبت و سازي استقرار سيستم مدرن ثبت اطالعات و حرکت در جهت شفاف -۹

 ساده سازي بوروكراسي، فرآيندها، كاهش دقت و سرعت افزايش ظورمن  به)IT(از تکنولوژي اطالعات فراگير استفاده -١٠
 . انساني نيروي هزينه نيز كاهش و اطالعات و ها داده توليد امور،
 .ريزي بودجه نوين هاي روش از استفاده -۱۱
 .بازبيني اساسنامة شرکت آب منطقه اي تهران و استفاده از قانون تجارت براي تجاري سازي اين شرکت ها -۱۲
 . يک بانک اطالعاتي يکپارچه و مدرن مديران عالي جهت اندازه گيري عملکرد آنها و استفاده در انتصاباتايجاد  -۱۳
 .با کمک نهادهاي قانون گذاري...) حذف مقررات زائد و تدوين قوانين جديد و (انجام اصالحات نهادي -۱۴
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