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  مديريت شهري فصلنامه مطالعات
 1390 زمستان/ هشتمشماره / ومسسال 

  
  
  

 بر اساس(فاضالب به بخش خصوصي  هاي آب و راهكارهاي واگذاري شركت موانع و
  شهر تهران: مطالعه موردي) قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه كشور

  
۲۵/۴/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش مقاله  ۱۷/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  رضا نجف بيگي

  واحد علوم و تحقيقات، ميعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسال
  عليرضا محمودي

  واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، كارشناس ارشد مديريت شهري
 mahmoudi.r72@gmail.com )مسئول مكاتبات(  

 
  چكيده

 ياقتصادهاي  از بخشيمحدود بوده و مورد ن مقدار آنارزش که  با يک کااليآب به عنوان  :مقدمه و هدف پژوهش
از  ياريفاضالب مانند بس يو دفع بهداشت يو جمع آور يشهر يآبرسان. باشد يم يو خدمات ييبنار يز، يديتولمانند 

ت ين واقعيات موجود نشان دهنده ايتجرب يول. بوده استها  ف دولتيجزو وظا يگر بطور سنتيد ييبنار يخدمات ز
 از قانون يدر قانون اصالح مواد. انتظارات نبوده استمطابق با ، ازيمورد ن ييبنار يارائه خدمات ز يدر مواردکه ، است

 يموانع واگذار. ن مشکل انتخاب شده استيحل ا يبرا يبه عنوان راه سازي خصوصي، برنامه چهارم توسعه کشور
  کدامند؟  يبه بخش خصوص) شهر تهران(آب و فاضالب  يها شرکت

در . صورت گرفت ۱۳۸۹ در سال يبا هدف کاربرد يفيپژوهشي از نوع توص، ن موانعيشناخت ا يبرا: روش پژوهش
هيئت  يو اعضا) تهران( آب و فاضالبصنعت  در بخش و صاحب نظراناز متخصصان  نفر ۳۹ نظر، اول پرسشنامه

پانزده نفر بصورت هدفمند گرفته  پرسشنامه دوم نظر و درتهران  و برقدانشگاه صنعت آب  آب و فاضالبعلمي گروه 
  . شد
  »يو فرهنگ ياجتماع«، »ياقتصاد«، »يساختار«موانع ، پژوهش بر اساس فرضيه موجود اين است كه جنتاي: ها افتهي
با . وجود دارد يتهران به بخش خصوص به خصوص آب و فاضالب يها شرکتواگذاري  در امر »ياسيس« و »يقانون«

ه موانع يبق اثرگذار وه عنوان موانع ب »يو فرهنگ ياجتماع«و » ياقتصاد«موانع ، فازي و منطقماتل ياستفاده از روش د
  . رنديپذ يم ريتأث ياول از دو موانع »ياسيس«و  »يساختار«، »يقانون« بيبه ترت

ديگر موانع دارند؛  يبر روكه  يرگذاريتأث ليبه دل» يو فرهنگ ياجتماع«، »ياقتصاد«با كاهش موانع  لذا :نتيجه گيري
  . بوجود خواهد آمد» ياسيس«و  »يقانون«، »يساختار«ش موانع در جهت كاه راتييو تغ قرار داده ريتأثتحت 

  ماتل و منطق فازييد، تهران، آب و فاضالبشركت ، سازي خصوصي، موانع: واژگان كليدي
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  رضا نجف بيگي و عليرضا محمودي 
  

۴۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
هاي دولت در کشورهاي جهان  علل گسترش فعاليت

عالوه بر . باشد يمسوم متفاوت از کشورهاي پيشرفته 
، ناهماهنگي، ر کشورهاي پيشرفتهموارد شکست بازار د

ساختاري داليل اصلي  يها يريپذ انعطافها و  عدم تعادل
. رفت در امور اقتصادي به شمار ميدولت ضرورت دخالت 

بر اين بود که مکانيزم  ناعتقاد اصلي ساختارگرايا
ها در کشورهاي جهان سوم به خوبي عمل  قيمت
هينه مناسبي براي تخصيص ب يها راهکنند و   نمي

ذاري و عوامل توليد نيستند و يا در برخي موارد گ سرمايه
به مفهوم نظامي سازمان يافته و مدون » بازار«اساساً 

بايست مبتکر در  بنابراين دولت مي. وجود ندارد
هاي  هاي اقتصادي و پيشگام در اجراي برنامه فعاليت

بر اين اساس در اغلب . گرفت ميتوسعه اقتصادي قرار 
هاي  دار فعاليت جهان سوم دولت عهدهکشورهاي 

 اي که خود طيف بسيار گسترده دارد قرار گرفت گسترده
   .)۴۳، ۱۳۷۷حيدري (

هاي  علي رغم موفقيت، هاي دولت گستردگي فعاليت
 يها ساختدر ايجاد تقويت زير  ۶۰و  ۵۰اوليه در دهه 

اقتصادي پيامدهاي ناگواري را براي کشورهاي جهان 
، از جمله اين پيامدها تورم با بيکاري. سوم داشته است

گسترش خارج از کنترل نظام ديوان ، کالن يها يبده
اين پيامدها . باشد ساالري دولتي و کسر بودجه مي

گسترده در امور اقتصادي را  يها دخالتبازنگري به 
  . ضروري ساخت

» يساز يخصوص« دياواخر دهه هفتاد موج جد در
مختلف  يها در بخش يدولت يها سازمانها و  شرکت
 يساز يشتر کشورها دامنه خصوصيآغاز و در ب ياقتصاد

صنعت  يساز يمانند خصوص( يبه حوزه خدمات عموم
                                               . ده شده استيز کشين) آب

قانون برنامه سوم و چهارم توسعه  رغم اينکهلي ع
نسبت به واگذاري دولت را مکلف کرده است ، رانيکشور ا
، شهر و روستا در امور توسعه و عمران دولتي يها دستگاه

اقدام ها  دهياري و ها يشهرداربه  ربط يذبا منابع مالي 
برنامه چهارم  از قانوناما در قانون اصالح موادي ، نمايد
 يها شرکتبه واگذاري ، شددولت مکلف ، كشور توسعه

 اين قانون ماده دو دو و دولتي که مشمول گروه يک
  . اقدام نمايدبه بخش خصوصي ، باشند مي

  
  بيان مسئله

آوري و دفع بهداشتي فاضالب  آبرساني شهري و جمع
مانند بسياري از خدمات زيربنايي ديگر بطور سنتي جزو 

ولي تجربيات موجود نشان . بوده است ها دولتوظايف 
دهنده اين واقعيت است که در مواردي ارائه خدمات 

مديريت ، ييگرا از ديدگاه مشتري ازيمورد ن زيربنايي
وري  ضريب اطمينان و بهره، تضمين کيفيت، منابع مالي

هاي ناشي از  افزايش هزينه. مطابق با انتظارات نبوده است
دولتي موجب  يها دستگاهکثرت تعداد پرسنل شاغل در 

حضور افراد بيش از . بروز مشکالتي براي دولت شده است
وري سبب افت کار  ر پايين آوردن بهرهحد نياز عالوه ب

فرهنگ کم ، شده و کارايي افراد را به تدريج کاهش داده
  . دهد کاري را به صورت يک عرف معمول جلوه مي

به عبارت ديگر عدم انگيزه کافي در پرسنل دولتي و 
، همچنين پايين آمدن درآمدها، هاي جاري افزايش هزينه

سبب غير اقتصادي  مشکالت مديريت را افزايش داده و
در چنين شرايط اجباراً بايستي . گردد شدن خدمات مي

بها تغيير پيدا کرده و افزايش يابد تا امکان  قيمت آب
در ، دولتي فراهم گردد يها دستگاهبرقراري مديريت در 

، ي مردمتچنين حالتي براي جلوگيري از بروز نارضاي
بخشي  دولت بايستي به ناچارناشي از افزايش قيمت آب 

 پرداختيارانه ها را تقبل نموده و آن را بصورت  از هزينه
  . نمايد

از طرف ديگر به دليل آن که آب به عنوان يک 
کاالي با ارزش که مقدار آن محدود بوده و مورد نياز 

زيربنايي و ، هاي توليدي هاي اقتصادي مانند بخش بخش
افع باشد و استفاده بهينه و اقتصادي از آن من خدماتي مي

بايستي در جايگاه ، فراواني براي اقتصاد ملي در بردارد
در حالي که وجود مشکل . ارزشي خاص خود قرار گيرد

 مديريتي در بخش دولتي اجازه دريافت قيمت عادالنه
ديگر را  يبا کشورهاآب در حد منطقي و در قياس 

وهله اول  چرا که هر گونه تغيير در نرخ آب در، دهد  نمي
 ‐عدم کارايي ‐مديريتي در بخش آب وجود مشکل 

ها  به ذهن، نتيجه آن منتقل شدن بار مالي بر دوش مردم
زيرا که قيمت تمام شده آب بيش از حد . کند متبادر مي

از طرفي استانداردهاي . باشد اصولي و منطقي آن مي
هاي  هاي سنگين فعاليت هزينه، موجود کمي و کيفي

 يها يآور فنتفاده از نتيجه نياز به اس و درمورد نياز 
گذاري وسيع  سرمايه و مديريتي جديدهاي ابزار، مدرن

 هاي متولي تعيين شده ارگان اهداف يابي به جهت دست
در کشور با مشکالت جدي مواجه نموده  را امور مربوطه

  . است
مالي داخل و خارج کشور از هاي  استفاده از ظرفيت

طريق مشارکت بخش خصوصي و همچنين انتقال 
 در ازيمورد نمديريتي  يها تيو قابلهاي جديد  آوري فن
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  ...فاضالب به بخش خصوصي هاي آب و راهكارهاي واگذاري شركت موانع و 

۴۵ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

انتخابي  يجمله راهکارهاوري فعاليت از  جهت بهبود بهره
. باشد ميدر بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران 

که در قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 
  . کشور به آن پرداخته شد

براي حل اين به عنوان راهي  ١، يساز خصوصي
در اصل به  سازي خصوصيمشکل انتخاب شده است 

معني واگذاري و فروش مالکيت به بخش خصوصي تلقي 
آب  نيتأمشود ليکن از آنجا که خدمات آبرساني و  مي

شرب مردم به نحوي که از وظايف دولت محسوب 
استمرار ارائه اين خدمات  به خاطرو يا حداقل  ؛شود مي

؛ لذا ار در مردم بوجود آمده استاين انتظ، توسط دولت
به راحتي امکان واگذاري و فروش مالکيت به بخش 

   .)۱۳۷۲، ۱۲ رانيابنياد صنعتي ( خصوصي نخواهد بود
اصلي پژوهش  مسئله، با توجه به مباحث مطرح شده

آب و فاضالب به بخش  ايه موانع واگذاري شرکت
در  شود يمخصوصي به خصوص تهران و راهکارهايي که 

  . باشد مي، ين زمينه ارائه دادا
  

  اهميت و هدف پژوهش
در  يخاص يژگيوآب همواره به عنوان کااليي با 

  زندگي کليه سکنه جوامع انساني مطرح بوده و نياز انسان 
به آب پاکيزه و مطلوب از انتظارات اوليه مردم از 

اين ويژگي در کنار ؛ و آيد دستگاه حکومتي به حساب مي
جلوه  تر پررنگمالي کشورمان  فرهنگ اسالمي و

لذا انتظار مردم براي ارائه خدمات مطلوب ، نمايد مي
آب پاکيزه و بدون هر گونه آلودگي با  عيو توز نيتأم

همچنين به ؛ و گردد شدت و قوت بيشتري مطرح مي
سبب برخورداري مردم از فرهنگ اسالمي و آداب و سنن 

راحتي قابل  ملي امکان تغيير قيمت و افزايش آب بها به
  . باشد  نمياجرا نبوده و قابل قبول و پذيرش 

در  ۲۵/۳/۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم  ۳بند الف ماده 
گذاري و مديريت براي  سرمايه، مالکيت، توسعه کشور

اقتصادي که موضوع  يها بنگاهدولت در آن دسته از 
ماده دو اين قانون  و دو مشمول گرو يک فعاليت آنها

؛ ممنوع کرده و دولت را مکلف کرده استرا ، است
 گونه نيانسبت به واگذاري  ۱۳۹۳حداکثر تا پايان سال 

آب و فاضالب را به بخش  يها شرکتاز جمله  ها تيفعال
  . خصوصي اقدام نمايد

در اين خصوص وزارت نيرو با تشکيل جلسات 
سازي وزارت  شوراي خصوصي اتجلس به عنوانمستمر 

هاي بيان  حساسيت ليبه دلاما  نموده است؛ اقدام روين

در شهر تهران اقدام عملي خاصي  به خصوصشده 
حاضر سعي دارد گامي  پژوهش. صورت نگرفته است

آب و  يها شرکتکوچک در شناخت موانع واگذاري 
فاضالب به بخش خصوصي و از سوي ديگر زمينه انتقال 

به بخش  تهران به خصوص آب و فاضالب يها شرکت
  . فراهم نمايدجمعي جهات  نظر گرفتنخصوصي با در 

 
  پژوهشهاي  هفرضي

، فرهنگي و اجتماعي، ساختاري، سياسي«موانع 
 يها شرکتعامل بازدارنده واگذاري » اقتصادي و قانوني

  . باشند مي به بخش خصوصي) شهر تهران(ب آب و فاضال
  

 ادبيات پژوهش
   سازي خصوصي و اهداف مفاهيم

از ، شدهارائه  سازي خصوصيبراي تعاريف مختلفي 
اصطالح  ؛گويد پروفسور ورامانداهيم مي جمله

بين دولت و  نناظر بر تغيير تواز» سازي خصوصي«
اقتصادي هر ه نيروهاي بازار به سود نيازهاي بازار در عرص

 ترين تعريفي کردن جامع بازار گرا ؛ اماباشد کشور مي
 يهاشم( توان بيان کردبسازي شايد  که از خصوصي تاس

۱۳۷۲ ،۳۲(.  
سازي فرآيندي است که ضمن آن دولت در  خصوصي
را از بخش  ساتيتأسامکان انتقال وظايف و ، هر سطحي

عمومي به بخش خصوصي بررسي نموده و در صورت 
د نماي مي نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام، اقتضاء

   .)۱۸، ۱۳۷۲ ريصغجمال (
ک نوع بازگشت يگر يک مفهوم ديبه  يساز يخصوص

استعدادها و  ييو شکوفارشد  يبرا يعت انسانيبه طب
تواند  يم، ديمق و نهآزاد  يطيدر محکه  است ها تيخالق
و به ابزار ، کند باالتر تالش يدستاوردهادن به يرس يبرا

ن يدارد که ب يند سعين فرآيا. ت بپردازديت و قابليشخص
 يو مال ياقتصاد تيريمد ييو کار آت يع مالکيحق توز

قابل  يو کارها و ساز، ابديک تعادل مطلوب دست يبه 
، ۱۳۸۰پرکوپنکو ( حاکم سازد يبر روابط اجتماع يقبول
   ).ب

انتقال مالکيت با کنترل «بانک جهاني  و تعريف
را به  »اقتصادي از دولت به بخش خصوصي يها بنگاه

 نظران صاحبورد پذيرش سازي م عنوان تعريف خصوصي
   .)۳۵، ۱۳۷۷ يديمف( و اقتصاددانان قرار گرفت

توان  مي، با نگاهي به تعاريف ذکر شده فوق ليکن
  :سازي عبارت است از  بيان کرد که خصوصي
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  رضا نجف بيگي و عليرضا محمودي 
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 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

اقتصادي از بخش  ساتيتأسفرايند انتقال وظايف و 
ه در هر سطحي به بخش خصوصي ب) دولتي(عمومي 
و پررنگ کردن  ينحصار دولتاميان برداشتن  منظور از
اقتصادي ن دولت به عنوا هاي در مقابل تصميم نقش بازار

هاي  در جهت رشد و شکوفايي استعدادها و خالقيت
  . انسان دانست

در سازي  ترين هدف از خصوصي مهم يطور کلبه 
 سازي بهينه و ها بنگاه ييکاراکشورها افزايش  اکثر

در خصوص نکته اساسي . تخصيص منابع بوده است
از طريق ) تخصيصي ييکاراو به ويژه ( ييکاراافزايش 
صرف انتقال مالکيت ، سازي اين است که خصوصي

را افزايش دهد بلکه عنصر رقابت  ييکاراتواند سطح   نمي
رقابت  در واقع. نيز نقش به سزايي در اين فرآيند دارد

صورت فقدان  و در باشد مي ييکارا افزايش محرکهنيروي 
انحصارهاي دولتي تبديل ، سازي صرف با خصوصي ،رقابت

تواند عواقب  که اين امر مي هشد به انحصارهاي خصوصي
، ۱۳۸۴ شيبهک( اي براي کشور داشته باشد نگران کننده

۱۱۲(.   
  
  سازي خصوصي يها روش

اي را  طيف گسترده سازي خصوصيبه طور کلي 
کامل و  سازي خصوصيشود که يک سوي آن  شامل مي
تحت مالکيت دولت  ها بنگاهر تجديد ساختار سوي ديگ

 نحوهبا در نظر گرفتن  .)۳۲، ۱۳۷۲تاش  ينامک( است
هاي  شيوه واگذاري شرکت، هاي دولتي مالکيت مؤسسه

، توان به دو بخش دولتي به بخش خصوصي را مي
سازي همراه با واگذاري مالکيت و بدون  خصوصي

هر يک سازي در  خصوصي. واگذاري مالکيت تقسيم کرد
پذير است که در  از اين موارد به طرق گوناگون امکان

  ) ۱۱۶، ۱۳۸۴ شيبهک(. کنيم اينجا به آنها اشاره مي
  
  سازي همراه با واگذاري مالکيت خصوصي) الف

هاي  شود که مالکيت بنگاه در اين شيوه سعي مي
خصوصي  نگذارا دولتي از دولت سلب شود و به سرمايه

هاي  روش واگذاري شرکت نيتر مرسوم. منتقل گردد
دولتي به بخش خصوصي همراه با واگذاري مالکيت به 

  : شرح زير است
 عرضه سهام واحدها به عموم مردم ) ۱
 عرضه سهام واحدها به اشخاص خاص) ۲
تر و  واحدهاي بزرگ به واحدهاي کوچک هيتجز) ۳

 واگذاري آنها 
 فروش دارايي واحدهاي مورد نظر ) ۴

 ي به مديران و کارکنان آن واحد فروش واحد دولت) ۵
گذاري جديد بخش خصوصي در واحدهاي  سرمايه) ۶

  دولتي 
 
  سازي بدون واگذاري مالکيت  خصوصي) ب

اصوالً فروش سهام بر ساير ، سازي در خصوصي
هاي واگذاري ارجحيت دارد زيرا اين روش موجب  روش

شود و آنها براي  مي نانتقال حقوق مالکانه به سهام دارا
سب سود بيشتر سعي در اصالح عملکرد شرکت و ک

در برخي از کشورها در . ها خواهند داشت کاهش هزينه
ممکن است فروش ، هاي خاص مورد بعضي از شرکت

بنابراين . پذير نباشد کامل به داليل مالي و سياسي امکان
هاي ديگري را براي خصوصي  حل در اين شرايط بايد راه

اصوالً در . کردکردن واحدهاي دولتي پيدا 
شود که  سازي بدون واگذاري مالکيت سعي مي خصوصي

مديريت واحد مورد نظر به بخش خصوصي واگذار شود 
 نيتر عمده. هاي آن انتقال يابد بدون آنکه مالکيت دارايي

هاي دولتي به دو  هاي واگذاري مديريت بنگاه روش
  : گيرد صورت زير انجام مي

 قراردادهاي مديريت ) ۷
  اره واحدهااج) ۸
  

   سازي خصوصيچگونگي انتخاب روش 
سازي بستگي به عوامل زير  انتخاب روش خصوصي

   :دارد
  سازي  اهداف دولت از خصوصي) ۱
  شکل سازماني واحد دولتي ) ۲
  وضعيت مالي و سوابق سودآوري واحد دولتي ) ۳
بخش اقتصادي يا صنعتي که واحد دولتي در آن ) ۴

  واقع است
  ازار سرمايه درجه توسعه ب) ۵
  عوامل اقتصادي و اجتماعي) ۶
  

  در صنعت آب و فاضالب سازي خصوصي
 يدر بخش خدمات عموم يساز يخصوص

، كه داردهايي  ويژگي ليبه دل) ...آب و، برق، ونقل حمل(
د يتول مزبور يها شرکت، موارد تا در بيشتر شود يمباعث 

بخش آب داراي  در؛ و بمانند يباق يکننده انحصار
ديگر خدمات  يها با بخشبسياري است كه  يها يژگيو

 ينظارتهاي  مكانيسم جهيدر نت. گردد مي عمومي متمايز
، ۲۰۰۹ نيمار(است ر يناپذ اجتنابدر اين بخش ، خاص

xii(. الگوهاي متنوعي ، در بخش خدمات عمومي
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پيمان ) ۲ ؛)برون سپاري( خريد خدمات) ۱همچون 
واگذاري ) ۵ ؛اي امتيازاعط) ۴ ؛قرارداد اجاره ) ۳ ؛مديريت
را براي انتقال ) ها اعطاي امتياز و مالكيت دارايي(كامل 
. كار گرفت توان به مي، گري و مالكيت دولتي تصدي

.. .و BOO٣، BOT٢هاي  از روش همچنين استفاده
در جذب مشاركت رويكردي بسيار معمول و پرطرفدار 

و  ساتيتأساحداث  هاي بخش خصوصي براي سرمايه
   .)۲، ۲۰۰۳وگراناهان بودس ( است ديجد يها خترسايز

براي موفقيت مشاركت بخش خصوصي در صنعت  
اين هاي  نيازمند شناخت دقيق ويژگي، آب و فاضالب

، ساختاري، نيازمند اصالحات اقتصادي نيو همچن، بخش
بسيار متنوعي  ياسيو س قانوني، يو اجتماعفرهنگي 

طمينان از خواهان ا گذار بخش خصوصي سرمايه. است
 هاي جذاب و سود هايش بوده و زمينه مالكيت بر دارايي

قوانين مالياتي . كند ده را براي مشاركت انتخاب مي
قوانين حاكميتي ، ضد انحصارشرايط رقابتي ، پايدار

هاي كاهش ريسك براي ورود سرمايه  از الزام.. .شفاف و
 دشو دولتي محسوب مي در اقتصادبخش خصوصي 

   .)۱۳۵ ،۲۰۰۹ نيمار(
اي  منطقه، اما بايد توجه داشت كه هيچ نسخه جهاني

و  سازي خصوصييا كشوري براي انتخاب بهترين روش 
هاي مرتبط با اصالحات وجود ندارد و تنها  اتخاذ تصميم

، اي هاي منطقه ويژگي، نوع مسائل، با بررسي اهداف
توان نسبت به انتخاب بهترين روش  مي.. .قوانين و
  . مسير اجراي آن اقدام نمود سازي و خصوصي

  
آب و فاضالب ، وزارت نيرو، رانيدر ا سازي خصوصي

  و موانع اجراي آن
  رانيدر ا سازي خصوصي
ران بر اساس يدر ا سازي خصوصيبرنامه  ياجرا

آغاز  ۲۹/۲/۱۳۷۰خ يران در تاريئت وزيب نامه هيتصو
سهام متعلق به  يب نامه فقط به واگذارين تصويا. ديگرد

اشاره کرده است  يدولت يها ها و شرکت سازمان دولت و
ان يبه م يصحبت سازي خصوصيگر يد يها از روش و
ب نامه به استفاده از روش فروش ين تصويا. امده استين

روش  نيتر ياولسهام در بورس اوراق بهادار به عنوان 
، خارج از بورس يها يواگذار يکند و برا ياشاره م

و روش  يموضوع را بررسن کرده تا يرا مع يونيسيکم
   .)۱۱۷، ۱۳۸۴ شيبهک( دين نماييمناسب را تع

هزار  ۱۲۰گذاري  درصد دولت و سرمايه ۳۹رشد 
طرح ، ۷۸تا  ۷۰هاي  ي سالطميلياردي بخش دولتي 

قانون اساسي بارز  ۴۴ضرورت يک جراحي واقعي در اصل 

اي بر اين باور بودند که قانون اساسي اصالح  عده. بود
اي ديگر تفسير قانون اساسي و يا تعريف  شود و عده

اي ديگر راه حل  را طرح نمودند و عده ۴۴هاي اصل  واژه
تا از طريق ، دانند بروي رفت را در سياست گذاري مي

گذاري در چارچوب قانون اساسي راه ورود مردم  سياست
  ٤. را به صحنه اقتصاد باز کنيم

 ليابالغ سياست ک، اکثر کارشناسان اقتصادي کشور
د بن به خصوص، ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴ يها سال در ۴۴اصل 

آن انقالبي اقتصادي و اجتماعي و نقطه عطف  »ج«
توصيف کردند و اين ابالغيه از يک طرف دولت را تنظيم 

کند و از سوي ديگر بستر رشد بخش  و تعريف مي
که با توجه به آمار و . خواهد کرد تر فراهمخصوصي را 
اعتقاد  عدم به علت، گردد مي اشارهدر ادامه ارقامي که 

در هاي نادرست  رويه دولت مردان به اين سياست و
توفيق چنداني حاصل ، کشوركالن  و سياست اقتصاد
  . نگرديد

 ۱۶هاي دولتي وابسته به  از وضعيت واگذاري شرکت
نشان   وزارتخانه و سازمان تربيت بدني و رياست جمهوري

شرکت  ۱۹۸ شرکت دولتي ۹۹۴از مجموع  كه، دهد مي
 شرکت ۱۴. فروخته شده است ۸۷تا بهمن  ۸۵از خرداد 

 ۶۸اند که در برابر انحالل  دولتي در حالي ادغام شده
شرکت  ۱۲شرکت حاکميتي شناخته شده و  ۹۲، شرکت

. اند شناخته شده) ۳گروه (دولتي ديگر نيز نسل سومي 
 ۹۹۴شرکت از  ۴۰۲به اين ترتيب در برابر تعيين تکليف 

شرکت ديگر در فهرست واگذاري  ۵۹۲، لتيشرکت دو
  ٥. اند قرار گرفته
در بهمن ماه  سازي خصوصيسازمان  س وقترئي
شرکت هنوز در بانک  ۶۱۰« بيان کردند که ۱۳۸۸سال 

اند که بايد تا  سازي باقي مانده اطالعات سازمان خصوصي
و  ٦.»به بخش خصوصي واگذار شوند ۱۳۹۳پايان سال 

 ۴۶۹كشور  سازي خصوصيان آخرين گزارش سازم طبق
بخش خصوصي واگذارشده  به ۱۳۹۰شركت تا آخر مهر 

  ٧. تاس
ها در حد قابل  يواگذار، موجود يها با وجود ابهام

د يکه با ۴۴اصل  يها استيبخش مهم س؛ و نبود يقبول
جاد يا ؛شد يانجام م) ۸۸ و ۸۷(دو سال گذشته  يط
انجام  همتأسفانبوده که  يگذار هيجلب سرما ينه برايزم

دولت بدون رفع موانع  يواگذارها. نشده است
کند به   نميرا کامل  ۴۴اصل  يها استيس، يگذار هيسرما
ر از يغ، يشبه خصوص يها به شرکت ينکه واگذاريژه ايو
جاد يرا ا يديبخش جد، دولت را کم نکرد ينکه تصديا
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نظارت و خلق ، يريپذ قدرت رقابت ينمود که دارا
  . بودز نيد نيه جديسرما
  

  وزارت نيرو  درسازي  خصوصي
يکي از مجموعه اقدامات  »شوراي خصوصي«ل تشکي

 ۴۴اصل  يها استيسنهادي وزارت نيرو براي اجراي 
قانون اساسي و توسعه مشارکت بخش خصوصي در 

اين شورا شامل . رود صنايع آب و برق به شمار مي
مادر  يها شرکت، تخصصي يها معاونتنمايندگان 

خي دفاتر حوزه ستادي نظير روابط عمومي و بر، تخصصي
سنديکاي صنعت برق بوده و دو نفر از مشاورين وزير نيز 

  . در جلسات شورا حضور دارند
 ۴۴به واگذاري ، از اين جلسات شورانتايج حاصل 

. ختم شده است ۱۳۸۷شرکت تا بهمن  ۲۷۵شرکت از 
 ۲۷شرکت منحل و  ۱۵، شرکت ادغام ۹با توجه به اينکه 

اند به  شناخته شده) ۳گروه (ت ديگر نيز حاکميتي شرک
که  ؛شرکت ديگر بايد واگذار شوند ۱۸۰اين ترتيب 

هاي واگذار شده در صنعت برق و  بيشتر اين شرکت
  . باشند مي ها روگاهين

 يها در سال يدولت يها سهام شرکت يآمار واگذار
ن گفته کارشناسان که معتقدند روند يا، رياخ

را يشود ز يپررنگ م، کشور کند استدر  يساز يخصوص
 و اصالحها  شرکت يرغم زمان بر بودن روند واگذار يعل

 يها از سو شرکت يمقاومت در واگذار يساختار آنها نوع
  . شود يده ميد و مسئوالن رانيمد

  
  هاي آب و فاضالب شرکت در سازي خصوصي

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور بايد به استناد 
 آن براي، اين شرکت اساس نامه) ۱(ه ماد) ۲(تبصره 

دسته از شهرهايي که فعاليت شرکت آبفا در آنها 
مستقلي را  يها شرکت، باشند کمتر زيان ده مي/سوده

تشکيل داده و سهام دولت در آنها را به بخش خصوصي 
شرکت را جهت  ۲۸مهندسي   که شرکت. واگذار نمايند

يب سهام ترک. تشکيل شرکت مستقل انتخاب نموده است
درصد سهام را خود  ۹۵الي  ۹۰حدوداً  ها شرکتاين 

درصد آن را شهرداري  ۵د و نباش مي اشرکت استاني دار
، شهرستان ۱۱که تاکنون در . آن شهر در اختيار دارد

هاي آب و فاضالب مستقل تشکيل شده است  شرکت
در وزارت نيرو ) ۷۳، ۱۳۸۸ي خصوصي وزارت نيرو اشور(

ارد دو شرکت آبفاي شهري را به کار قصد د يابتدا
سازي جهت واگذاري به نحوي که در  سازمان خصوصي

در اين دو  ها يشهرداردولت و ، نهايت بخش خصوصي
، شرکت هر کدام داراي يک عضو هيات مديره باشند

 در سازي خصوصي، هيات عالي واگذارياما . معرفي نمايد
ها  صنعت آب و فاضالب را منوط به اصالح نظام تعرفه

اليحه هدفمند کردن  اجراي در صورت که. دانسته است
  . گردد مي تر يواقعقيمت آب ، ها يارانه
  

  ها  ها و دهياري واگذاري به شهرداري
قانون اصالح موادي از قانون برنامه  »۶«برابر ماده 
ها و  نهادهاي عمومي از جمله شهرداري، چهارم کشور

صد بازار يک در ۴۰ حداکثر تاتوانند  ها مي دهياري
در حال حاضر . خدمت يا کاال را در اختيار داشته باشند

آب و فاضالب بيش از  يها شرکتها در  سهام شهرداري
  . باشد اين مقدار مي

 
معرفي شرکت آب و فاضالب مشهد به هيات عالي 

  واگذاري 
يکي از  به عنوانشرکت آب و فاضالب مشهد 

و  در صنعت آب تر مناسبهاي با وضعيت  شرکت
براي طي مراحل واگذاري به سازمان ، فاضالب
گذاري  معرفي شده که در مرحله قيمت سازي خصوصي

  . مسکوت مانده است
  

آب و  يها شرکت سازي خصوصيموانع و مشکالت 
  ) تهران(ب فاضال

  سازي خصوصيمدل مفهومي موانع 
به منظور شناسايي ميزان و نحوه  در اين پژوهش

) واگذاري به بخش خصوصي( سازي خصوصيتأثير موانع 
ابتدا الزم بود ، )شهر تهران(و فاضالب  بآ يها شرکت

با ترکيب . اين موانع به روش دقيق و علمي تعيين شوند
 نو از طريق پوشش دادها  چند روش گرد آوري داده

تالش شد به فهم ، نقاط ضعف هر روش با روش ديگر
تلفيق  به اين ترتيب با. عوامل کمک شود تر جامعبهتر و 

تون و پرسشنامه موانع مورد مبررسي ، سه روش مصاحبه
  :محورهاي تعيين شده به ترتيب. اند شدهنظر تعيين 

 موانع قانوني ‐ يموانع ساختار -
 موانع سياسي ‐ يموانع اقتصاد -
 گيو فرهن موانع اجتماعي -
 موانع قانوني -
 موانع سياسي -
 

  مدل مفهمومي پژوهش
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 پيشينه پژوهش

آب مشاركت بخش خصوصي در صنعت  با در ارتباط
كتب و مقاالت چندي در جهان ، و موانع آن و فاضالب

هايي  توان به كتاب مي منتشر شده است كه از جمله آنها
تحت عنوان مشاركت بخش خصوصي و عمومي براي 

آب شهري كه توسط بانك جهاني انتشاريافته  ساتيتأس
 تجربه لسا ۱۵به بررسي بيش از  در آنكه ، ٨اشاره كرد

در كشورهاي در حال توسعه از  مشاركت بخش خصوصي
در اين كتاب . پرداخته است ۲۰۰۷تا سال  ۱۹۹۰سال 
دهد كه با وجود مشكالت و موانع بر سر راه  مي نشان

مشاركت بخش خصوصي و عمومي در كشورهاي در حال 

را آزمايش خود ، زيادي در طول زمان تا حداما ، توسعه
بهره برداري آب توسط بخش  داده و خدمات و پس

در طي اين مدت . باشد يمخصوصي در حال افزايش 
آب و  ساتيتأسقرار داد براي مديريت  ۲۶۰از بيش 

به بخش خصوصي واگذار ها  فاضالب شهري در اين كشور
نويسنده عملكرد . درصد آن لغو گرديد ۹گرديد؛ كه فقط 

بخش خصوصي و عمومي را در چهار بخش گسترش 
بازدهي ، كيفت خدمات دهي، ير پوششجمعيت ز

 ليو تحلو ميزان تعرفه مورد تجزيه ) ييکارا(عمليات 
اي  رشد قابل مالحظه، ها پروژهكه در اكثر  قرار داده

مشكل انجام خدمات عمومي در  نيتر بزرگ. داشته است
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 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

سرمايه گذاري  ليبه دلدر ابتدا . تعرفه است، کشورهااين 
سال با  از چنداما پس . بديا مي تعرفه افزايش، سنگين

امکان كاهش قابل توجه تعرفه وجود  ييکاراافزايش 
بطوريكه تعرفه آب در بخش خصوصي و دولتي ، دارد

توان عملكرد كلي  مي در نهايت. تفاوت قابل توجهي ندارد
روش مشاركت خصوصي و عمومي ه آب بهاي  پروژه

اين كتاب به بعضي از موانعي كه . رضايت بخش دانست
آب هاي  ر سر راه مشاركت خصوصي و عمومي در پروژهب

از قبيل تنوع در ، و فاضالب كشورهاي در حال توسعه
هاي  عدم اطمينان به سود، ريسك سياسي باال، ها روش

عدم  ليبه دلمشكل در تنظيم اهداف قرارداد ، مورد نظر
قابل اطمينان كه هاي  دسترسي به اطالعات پايه و داده

 ين بهره بردار خصوصي و كارفرما ايجادزمينه در گيري ب
محلي در معامالت پيچيده هاي  تجربه كم دولت، گردد مي
 يها چارچوبنبود ، چند مليتي قدرتمند يها شرکتبا 

اهداف قوي ، نبود سيستم نظارتي پويا، مقرراتقانوني و 
آب و فاضالب شهري و  ساتيتأسهاي  اجتماعي پروژه

 نيمار(. كند مي ارههزينه سنگين سرمايه گذاري اش
۲۰۰۹ (  

دليل نگرش عمومي يا حداقل ه ب در داخل كشور
» خدمات آب«احساس عمومي مبني بر دولتي بودن 
هايي  پژوهش. تحقيقات قابل توجهي صورت نگرفته است

آب و  يها شرکتدر حد واگذاري بعضي از خدمات 
انجام يافته از ) برون سپاري( يفاضالب به بخش خصوص

تحليل واگذاري کامل ان به پايان نامه تو مي جمله
مطالعه موردي (خدمات آب و فاضالب به بخش خصوصي 

محقق درصدد بررسي و تحليل كه ) شهر جوادآباد ورامين
فاکتورها و ابعاد عملکردي مهم در بخش آب و فاضالب 
جواد آباد ورامين در صورت واگذاري کامل خدمات به 

با وضع موجود آن  سهيو مقابوده ، يک پيمانکار واحد
به يک  ها تيفعالدر صورت واگذاري . استپرداخته 

، پيمانکار واحد درآمد شرکت باالتر خواهد رفت
نظارت موثر بر ، ها بيشتر خواهد شد جويي در هزينه صرفه

عملکرد کارکنان شرکت ، يابد عملکرد پيمانکار بهبود مي
کيفيت خدمات خارجي از نظر ، بهبود خواهد يافت

توان اطمينان   نميين بهبود خواهد يافت ولي مشترک
داشت کيفيت خدمات داخلي تفاوت چشمگيري داشته 
باشد و بطور کل عملکرد شرکت آبفاي جواد آباد از نظر 

 ارزيابي بهبود خواهد يافت يها اکثر شاخص، ميانگين
   .)۱۳۸۴ ينور(

  روش پژوهش

از ، کند مي که دنبال يحاضر با توجه به هدف پژوهش
جزء ، ت و روشيو از نظر ماه يدقات کاربريله تحقجم
با جامعه آماري . شود يممحسوب  يفيقات توصيتحق
 يئت علميموضوع مورد مطالعه اعضا ه يژگيبه و توجه

، گروه آب و فاضالب دانشگاه صنعت آب و برق
متخصصان و صاحب نظران در بخش صنعت آب و 

  . ديانتخاب گرد ۱۳۸۹در سال ) تهران(فاضالب 
در اين پژوهش از روش نمونه گيري هدفمند استفاده 

به اهداف  با توجه هدفمند محققگيري  در نمونه. شد
که نمونه پژوهش بايد داشته  ييها يژگيوپژوهش و 

در اين نمونه . کند ها مي اقدام به انتخاب نمونه، باشند
 پژوهشگر با بکار بستن قضاوت و تالش سنجيده، گيري
انتخاب کند که تا اي  مونه را به گونهکوشد تا افراد ن مي

، دهد مي جايي که روش نمونه گيري غير تصادفي اجازه
مختلف کم و بيش هاي  افراد انتخاب شده از نظر ويژگي

، ۱۳۸۲ يخاک(د به جامعه واقعي شباهت داشته باش
۲۷۳(.   

به اينکه حجم جامعه آماري بطور دقيق  با توجه
سابقه تحصيل و  بر اساسپژوهشگر ، باشد ينممشخص 

در صنعت آب و فاضالب  ۱۳۷۲شغلي خود که از سال 
انتخاب  يا به گونهافراد جامعه نمونه را ، فعاليت دارد
که عالوه برداشتن سوابق علمي و فني در ، کرده است
اين  سازي خصوصيزمينه  در زينمطالعاتي ، اين صنعت

مه اول نفر در پرسشنا ۳۹که در نهايت . اند داشتهصنعت 
به همكاري بيشتر  مند عالقهنفر كه  ۳۹از  نفر ۱۵و 
در پرسشنامه دوم به عنوان نمونه پژوهش ، اند بوده

  . انتخاب گرديدند
، ها کتابمطالب موجود در اين پژوهش با توجه به 

مجالت علمي و اسناد موجود در ، مقاالت، ها نامه پايان
ه شرکت آب و فاضالب تهران و کشور گرد آوري شد

شاخص بر مبناي  ۳۷در طراحي پرسشنامه اول . است
عالوه ، هدف اين پرسشنامه. طيف ليکرت طرح ريزي شد

، ها شاخصپژوهش و رتبه بندي هاي  بر بررسي قضيه
 يها شرکتموثر در موانع واگذاري  يها شاخصانتخاب 

در . باشد يمبه بخش خصوصي ) تهران(آب و فاضالب 
پرسشنامه اول موثر  شاخص که در ۲۸پرسشنامه دوم 

 ۵؛ استخراج وبا دسته بندي آنها در قالب اند شدهشناخته 
هدف از اين . گروه بر مبناي طيف ليکرت طرح ريزي شد

بر ) عامل(مستقيم هر گروه  ريتأث زانيمپرسشنامه تعيين 
  . عوامل ديگر بوده است

  بررسي فرضيه اول پژوهش :۱جدول 
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  ...فاضالب به بخش خصوصي هاي آب و راهكارهاي واگذاري شركت موانع و 
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  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  نهگزي ۱شاخص ۲شاخص ۳شاخص  ۴شاخص 
 خيلي زياد فراواني ۱ ۱۱  ۱۲  ۳
  زياد فراواني ۷ ۱۶  ۲۰ ۱۷
  متوسط فراواني ۱۲ ۷  ۷  ۸
  کم فراواني ۹ ۴  ۰  ۶
 خيلي کم فراواني ۹ ۱  ۰  ۳
  ميانگين ۵۳/۲ ۸۲/۳  ۱۳۰/۴ ۳/۳

 انحراف معيار ۱۳۳/۱ ۰۶۲/۱  ۷۰۴/۰  ۰۹۳/۱
۷۸۱/۱  ۹۰۷/۹  ۷۳۶/۴ ۷۷۸/۲‐ T آزمون  
۰۸۳/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ ۰۶۴/۰ p 
 نتيجه آزمون ------- موثر موثر وثرم

  
  نتايج آزمون اول: ۲جدول 

t عوامل اختالف ميانگين  انحراف معيار  
 سياسي ۳۴۵/۰ ۰۰۳/۰ ۲۱۳/۳

 
  
  پژوهشهاي  يافته

که ، نفر بودند ۳۹تعداد افراد نمونه در پرسشنامه اول 
 ۲۴ بيشتر افراد گروه نمونه داراي مدرک فوق ليسانس با

نفر  ۶آنها را افراد داراي مدرک ليسانس با  نينفر و کمتر
  نفر از افراد گرو نمونه داراي ۹؛ و اند دادهتشکيل 

  . باشند مي مدرک دکترا
  

 يها شرکتموانع واگذاري ، عوامل سياسي :فرضيه اول
     .باشد يم به بخش خصوصي) تهران(آب و فاضالب 

  
ميانگين نمره  ۱جدول شماره هاي  يافته بر اساس 

شاخص سه ، ۷۳۶/۴شاخص دو ، ۵۳/۲يک شاخص 
بيشترين درصد . بوده است ۳/۳چهار  و شاخص ۱۳۰/۴

خيلي زياد و زياد مربوط به شاخص هاي  تجمعي گزينه
و کمترين ) بي ثباتي و نا مطمئني اقتصاد ملي(سوم 

خيلي زياد و زياد مربوط به هاي  درصد تجمعي گزينه
) به کشورنسبت  يالملل نيباعتماد ضعيف (شاخص اول 

  . است
کمتر ، در فرضيه صفر ميانگين امتياز پاسخ دهندگان

 ۳بوده و در فرضيه يک اين ميانگين از عدد  ۳يا مساوي 
                                      . بزرگتر است

3

3
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−

xH
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با  ريز ۲نتايج آزمون اختالف ميانگين تي در جدول 
ار معني د >p ۰۵/۰شده در سطح  مشاهده  t توجه به
به عبارت . گردد مي بنابراين فرضيه صفر رد. بوده است

، عوامل سياسي وجود دارد ديگر از نظر پاسخ دهندگان
آب و فاضالب  يها شرکتكه جزو موانع واگذاري 

  .باشند مي به بخش خصوصي) تهران(
  

ي ها شرکتمانع واگذاري عوامل ساختاري، : فرضيه دوم
  . باشد يمبه بخش خصوصي ) تهران(آب و فاضالب 

  
ميانگين نمره  ۳جدول شماره هاي  يافته بر اساس

شاخص سه ، ۹۰/۳شاخص دو ، ۸۴/۳شاخص يک 
بوده  ۲۱/۲شاخص نهم ... و ۰/۴شاخص چهار  ۱۰۵/۴
خيلي زياد و هاي  بيشترين درصد تجمعي گزينه. است

عدم مدل راهبردي براي (زياد مربوط به شاخص پنجم 
و ) کشور ييبناير ز يها طرحمشارکت بخش خصوصي در 

خيلي زياد و زياد هاي  کمترين درصد تجمعي گزينه
تغييرات آبدهي بر اساس (مربوط به شاخص هفتم 
  . است) شرايط آب و هواي ساالنه
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 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  بررسي فرضيه دوم پژوهش: ۳جدول 
۴شاخص ۵شاخص ۶شاخص ۷شاخص ۸شاخص ۹شاخص ۳شاخص ۲شاخص ۱شاخص   گزينه
  خيلي زياد فراواني ۱۲ ۱۱ ۱۵ ۱۰  ۱۵  ۳  ۱  ۵  ۱
  زياد فراواني ۱۴ ۱۷ ۱۴ ۲۲  ۱۸  ۷  ۲  ۱۶  ۴
  متوسط فراواني ۶ ۸ ۷ ۴  ۶  ۱۸  ۱۷  ۱۱  ۱۰
  کم فراواني ۶ ۲ ۲ ۳  ۰  ۸  ۱۴  ۴  ۱۸
  خيلي کم فراواني ۰ ۱ ۰ ۰  ۰  ۲  ۵  ۲  ۵
  ميانگين ۸۴/۳ ۹۰/۳ ۱۰۵/۴ ۰۰۰/۴  ۲۳/۴  ۰۳/۳  ۴۹/۲  ۴۷/۳  ۲۱/۲
 انحراف معيار ۰۰۸/۱ ۹۸۱/۰ ۹۱۲/۰ ۸۲۲/۰  ۷۱۴/۰  ۹۱۵/۰  ۹۰۱/۰  ۱۸۷/۱  ۹۳۹/۰
۵۵/۴ ‐  ۷۴۳/۲  ۵۰/۴ ‐ ۱۸/۰ ‐  ۶۸/۱۰  ۷۰۱/۷ ۲۹۴/۷ ۴۵۸/۵ ۹۵۷/۳ T آزمون  
۱۳۴/۰  ۰۰۹/۰  ۱۰۲/۰  ۸۷۵/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ p 

 نتيجه آزمون موثر موثر موثر موثر  موثر  -----  -----  موثر  -----
  

  نتايج آزمون دوم: ۴جدول 
t عوامل ف ميانگيناختال  انحراف معيار 
 ساختاري ۴۵۰/۰  ۰۰۱/۰  ۵۳۳/۶

 
نتايج آزمون اختالف ميانگين تي در جدول زير با 

معني دار >p ۰۵/۰شده در سطح  مشاهده  t توجه به
به عبارت . گردد مي بنابراين فرضيه صفر رد. بوده است

، عوامل ساختاري وجود دارد ديگر از نظر پاسخ دهندگان
آب و فاضالب  يها شرکتي كه جزو موانع واگذار

  . باشند مي به بخش خصوصي) تهران(
  

ي ها شرکتموانع واگذاري عوامل اقتصادي، : فرضيه سوم
  . باشد يمبه بخش خصوصي ) تهران(آب و فاضالب 

ميانگين نمره  ۵جدول شماره هاي  يافته بر اساس
شاخص سه ، ۰۰/۴شاخص دو ، ۱۰۵/۳شاخص يک 

بوده  ۳۸۵/۴دهم خص شا... و ۲۳/۳شاخص چهار  ۲۸/۴
خيلي زياد و هاي  بيشترين درصد تجمعي گزينه. است

بودن تعرفه خدمات  نييپا(زياد مربوط به شاخص دهم 
خيلي زياد و هاي  و کمترين درصد تجمعي گزينه) آب

بودن در آمد سرانه  نييپا(زياد مربوط به شاخص اول 
  . است) کشور
 

  
  بررسي فرضيه سوم پژوهش: ۵جدول 

۴شاخص ۵شاخص ۶شاخص ۷شاخص ۸شاخص ۹شاخص ۱۰شاخص ۳شاخص ۲شاخص   گزينه ۱شاخص
 خيلي زياد فراواني ۳ ۹ ۱۸ ۵ ۱۳  ۱۴  ۴  ۱۰  ۲  ۲۰
فراواني ۹ ۲۳ ۱۵ ۱۰ ۹  ۱۳  ۱۷  ۱۳  ۱۶  ۱۴   زياد
فراواني ۱۵ ۵ ۵ ۱۵ ۱۰  ۸  ۱۲  ۱۰  ۱۴  ۵   متوسط
فراواني ۱۱ ۲ ۱ ۷ ۴  ۳  ۴  ۴  ۳  ۰   کم
فراواني ۰ ۰ ۰ ۲ ۱  ۱  ۲  ۰  ۳  ۰   مخيلي ک
  ميانگين  ۱۰۵/۳  ۰۰/۴  ۲۸/۴  ۲۳/۳  ۷۸/۳  ۰۳/۴  ۴۴/۳  ۷۸/۳  ۰۵/۳  ۳۸۵/۴
  انحراف معيار ۹۲۴/۰  ۷۶۳/۰  ۷۸۴/۰ ۰۶۵/۱  ۲۶۲/۱ ۰۴/۱  ۰۶۰/۱  ۱۵۱/۱  ۹۸۴/۰  ۶۸۳/۰
۸۳/۱۲  ۰۲۲/۱  ۰۵۳/۵  ۸۲۷/۲ ۶۸۸/۵  ۵۱۸/۳  ۳۹۰/۱  ۲۸/۱۰  ۱۸۵/۸  ۷۰۲/۰  T آزمون  
۰۰۱/۰  ۰۷۸/۰  ۰۰۱/۰  ۰۱۸/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۴۸۷/۰  p 
  نتيجه آزمون ‐‐‐ موثر موثر موثر موثر  موثر  موثر  موثر  -----  موثر

   

  نتايج آزمون سوم: ۶جدول 
t عوامل اختالف ميانگين  انحراف معيار 

 اقتصادي ۶۶۷/۰  ۰۰۱/۰  ۲۸۶/۷
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  ...فاضالب به بخش خصوصي هاي آب و راهكارهاي واگذاري شركت موانع و 

۵۳ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  بررسي فرضيه چهارم پژوهش: ۷جدول 
۴شاخص ۵شاخص ۶شاخص ۷شاخص ۸شاخص ۹شاخص ۳شاخص ۲شاخص   گزينه ۱شاخص
خيلي زياد فراواني ۱۰ ۱۰ ۴ ۱۲ ۹  ۲  ۴  ۳  ۰
فراواني ۱۶ ۲۱ ۳ ۱۷ ۱۵  ۸  ۱۵  ۱۵  ۹   زياد
فراواني ۷ ۲ ۱۴ ۹ ۱۲  ۲۲  ۱۲  ۱۳  ۱۳   متوسط
فراواني ۵ ۵ ۱۳ ۱ ۳  ۴  ۶  ۷  ۱۲   کم
فراواني ۱ ۰ ۴ ۰ ۰  ۱  ۱  ۰  ۵  خيلي کم
  ميانگين ۷۴/۳ ۹۵/۳ ۷۴/۲ ۰۳/۴ ۷۷/۳  ۱۶/۳  ۳۹۵/۳  ۳۷/۳  ۶۷/۲
  انحراف معيار ۰۸۳/۱ ۹۲۸/۰ ۱۷۰/۱ ۸۲۲/۰ ۹۲۵/۰  ۷۸۹/۰  ۹۷۶/۰  ۸۸۳/۰  ۹۴۴/۰
۳۴/۲ ‐  ۵۷۲/۲  ۰۱۷/۲ ۵۱۷/۰  ۰۹۸/۵ ۷۰۱/۷ ۶۴/۱‐ ۲۹۰/۶ ۴۳۳/۴ T آزمون  
۰۸۴/۰  ۰۱۴/۰  ۰۱۲/۰  ۲۲۵/۰  ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۱۶۹/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ p 

  نتيجه آزمون موثر موثر ‐‐‐‐ موثر موثر  ----- موثر  موثر  -----
  

  زمون چهارمنتايج آ: ۸جدول 
t عامل اختالف ميانگين انحراف معيار  

 اجتماعي و فرهنگي ۳۶۷/۰ ۰۰۱/۰  ۱۳۵/۴
  

نتايج آزمون اختالف ميانگين تي در جدول زير با 
معني دار  >p ۰۵/۰شده در سطح  مشاهده t توجه به
به عبارت . گردد مي بنابراين فرضيه صفر رد. بوده است

، اقتصادي وجود داردعوامل  ديگر از نظر پاسخ دهندگان
آب و فاضالب  يها شرکتواگذاري  جزو موانعكه 

  .باشند مي به بخش خصوصي) تهران(
  

موانع ي، و فرهنگعوامل اجتماعي : فرضيه چهارم
به بخش ) تهران(ي آب و فاضالب ها شرکتواگذاري 
   .باشد يمخصوصي 

ميانگين نمره  ۷جدول شماره هاي  يافته بر اساس
، ۷۴/۲شاخص سه ، ۹۵/۳خص دو شا، ۷۴/۳شاخص يک 

. بوده است ۶۷/۲شاخص نهم ... و ۰۳/۴شاخص چهار 
خيلي زياد و زياد هاي  بيشترين درصد تجمعي گزينه

ضعف مديريت و کارآفريني (مربوط به شاخص دوم 
خيلي زياد هاي  و کمترين درصد تجمعي گزينه) اقتصادي

حسادت عمومي نسبت به (و زياد مربوط به شاخص سوم 
  . است) آفرينان کار
  

  
  بررسي فرضيه پنجم پژوهش: ۹جدول 

  

  نتايج آزمون پنجم: ۱۰جدول 
t عوامل  اختالف ميانگين  انحراف معيار  

  قانوني  ۶۰۰/۰  ۰۰۱/۰  ۵۰۹/۴

  گزينه ۱شاخص ۲شاخص ۳شاخص ۴شاخص   ۵شاخص 
  خيلي زياد فراواني ۱۳ ۱۱ ۸ ۵ ۷
  زياد فراواني ۹ ۱۳ ۱۵  ۱۴  ۱۳
  متوسط فراواني ۱۲ ۱۱ ۱۳  ۱۲  ۱۱
  کم فراواني ۵ ۴ ۱  ۵  ۶
  خيلي کم فراواني ۰ ۰ ۱  ۱  ۱
 ميانگين ۷۷/۳ ۷۹۵/۳ ۷۴/۳  ۴۶/۳  ۵۳/۳
 انحراف معيار ۰۴۱/۱ ۹۸۶/۰  ۹۲۱/۰  ۹۸۰/۰  ۰۵۹/۱
۰۶۴/۳  ۱۴۷/۳  ۹۳۳/۴  ۹۱۲/۴ ۸۹۵/۴ T آزمون 
۰۰۴/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ p 
 نتيجه آزمون موثر موثر موثر موثر موثر
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  رضا نجف بيگي و عليرضا محمودي 
  

۵۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

ايج آزمون اختالف ميانگين تي در جدول زير با نت
معني دار  >p ۰۵/۰شده در سطح  مشاهده t توجه به
به عبارت . گردد مي بنابراين فرضيه صفر رد. بوده است

 يو فرهنگعوامل اجتماعي  ديگر از نظر پاسخ دهندگان
آب و  يها شرکتكه جزو موانع واگذاري ، وجود دارد

  . باشند مي وصيبه بخش خص) تهران(فاضالب 
  

ي ها شرکتموانع واگذاري عوامل قانوني، : فرضيه پنجم
   .باشد يمبه بخش خصوصي ) تهران(آب و فاضالب 

  
ميانگين نمره  ۹جدول شماره هاي  يافته بر اساس

شاخص سه ، ۷۹۵/۳شاخص دو ، ۷۷/۳شاخص يک 
بوده  ۵۳/۳پنجم  و شاخص ۴۶/۳شاخص چهار ، ۷۴/۳
خيلي زياد و هاي  گزينه بيشترين درصد تجمعي. است

) وجود قوانين محدود کننده(زياد مربوط به شاخص دوم 
خيلي زياد و زياد هاي  و کمترين درصد تجمعي گزينه

ضعف قانون ضد انحصار در (مربوط به شاخص چهارم 
  . است) کشور

نتايج آزمون اختالف ميانگين تي در جدول زير با 
عني دار بوده م>p ۰۵/۰شده در سطح  مشاهده t توجه به
از به عبارت ديگر . گردد مي بنابراين فرضيه صفر رد. است
كه جزو ، عوامل قانوني وجود دارد پاسخ دهندگان نظر

به ) تهران(آب و فاضالب  يها شرکتموانع واگذاري 
  . باشند مي بخش خصوصي

 
 روش ديماتل با استفاده از منطق فازي

اساس  روش ديماتل قادر به اولويت بندي عوامل بر
با . نوع ارتباطات و شدت اثر گذاري آنها بر يکديگر است

عواملي که بيشترين تأثير را بر ساير عوامل ، اين روش
گيرند و عوامل اثر گذار  مي در اولويت قرار، داشته باشند

شوند و عواملي که بيشترين تأثير را از ساير  مي ناميده
ند و عوامل گير مي در اولويت پايين قرار، عوامل بپذيرند

 .)۴۷، ۱۳۸۱ فيبوجادز( شوند مي اثر پذير ناميده
شدن نتايج و  تر يواقعمنطق فازي نيز به  يريکارگ به

 کمک، کاربرد بيشتر آن در محيط پر از عدم قطعيت
توان  مي با تلفيق منطق فازي و روش ديماتل. کند مي

ارتباطات پيچيده و چند جانبه بين عوامل موثر در يک 
  . ص و عوامل کليدي اثر گذار را تعيين کردسيستم مشخ

در پرسشنامه دوم با استفاده از نتايج پرسشنامه اول 
، که امتياز الزم را نياوردند ييها شاخصنسبت به حذف 

اقدام به تهيه  باقي مانده يها شاخصوبا ذکر گرديد اقدام 
که در  هبه دو نمود دوماتريس  ٥متشکل از اي  پرسشنامه

) عوامل( يزان تأثير مستقيم يکي از گروهم، يسرهر مات
ديگر مورد ارزيابي قرار ) عوامل( گروه چهاربر ساير 
در اختيار پاسخ ) ٤و  ٣و  ٢و  ١و  ٠(گزينه  پنج. گرفت

 ريتأث زانيمتا نظرشان را در مورد  داده شددهندگان قرار 
اصلي بر ساير موانع اصلي با يکي از اين  مانعمستقيم هر 

  . يان کنندگزينه ب پنج
به دقت انتخاب شدند ، افراد مناسب براي پاسخگويي

به ، البته در اين مرحله) حداقل يک نفر از هر مجموعه(
صرفاً ، دليل حساسيت باال و نياز به تخصص و عالقه کافي

نفر از پاسخ دهندگان مرحله اول  ٣٩نفر از  ١٥حداکثر 
شنامه همراه با مشاهده نتايج پاسخ نامه اول به اين پرس

  . پاسخ دادند
نشان ) Di – Ri(ر معيا، يدر تکنيک ديماتل فاز

) Di+ Ri(ر معيا ازدهنده ميزان تأثير گذاري يک عامل 
از (نده شدت رابطه هر عامل با ساير عوامل نشان دهكه 

بيشتري  ييکارا؛ باشد يم) نظر اثر گذاري و اثر پذيري
   .)١٣٤، ١٣٨٣اصغرپور ( دارد
است كه ب ين ترتيبه ا، ي عواملاولويت بندي نهاي 

اثر گذار شناخته ، مثبت بود) Di – Ri(مقدار  يهر عامل
 يمنف) Di – Ri(که مقدار  يهر عامل، و در مقابل شود يم

  . ر خواهد بودياثرپذ، بود
در ، شود يماستنباط ) ۱۱(که از جدول  گونه همان

با بيشترين مقدار » اقتصادي« مانع، موانع اصلي ۵بين 
به عنوان اثرگذارترين عامل شناخته ) Di-Ri( مثبت

با » اجتماعي و فرهنگي«مانع ، اين بعد از. شود يم
موانع  ، به عنوانتوجه کمترين مقدار مثبت قابل اختالف

  . اثر گذار قرار دارند
) Di-Ri( يانع قانوني با بيشترين مقدار منفوم
بعد از آن به . شود يمانع محسوب وم يرپذيرترينتأث
سياسي موانعي هستند  و موانعانع ساختاري وب مترتي

  . پذيرند يم يرموانع تأثکه از ساير 
  

 سازي خصوصيبر  ريرپذيتأثو  رگذاريتأثموانع  :۱۱جدول 
  )نتهرا(آب و فاضالب  يها شرکت

  Di-Ri  Ri+ Di  ر گذاريموانع تأث
  ۵۱۱/۵  ۳۱۵/۰  ىداقتصا

  ۳۷۶/۵  ۰۷۰/۰  ي و اجتماعيگفرهن

  Di-Ri  Ri+ Di  ريرپذيتأثموانع 
  ۲۵۶/۵  ‐ ۲۲۲/۰  قانوني
  ۵۶۵/۵  ‐  ۱۴۶/۰  ساختاري
  ۱۲۳/۵  ‐  ۰۱۷/۰  سياسي
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  ...فاضالب به بخش خصوصي هاي آب و راهكارهاي واگذاري شركت موانع و 

۵۵ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

نشان  Ri+(Di(از سوي ديگر از آنجا که مقادير 
از نظر اثر (موانع  ريبا ساشدت رابطه هر مانع  دهنده
طبق همين جدول ؛ و باشد يم) پذيراييو اثر  گذاري

. داردير موانع انع ساختاري بيشترين شدت رابطه با ساوم
بين موانع تفاوت چنداني ، در مجموع از نظر شدت رابطه

  . وجود ندارد و ميزان آن در تمامي موانع زياد است
  

  نتيجه گيري و پيشنهادات
 يها شرکت واگذاريموانع « ما دربارهغازي آ پرسش

. بود »به بخش خصوصي )نشهر تهرا(آب و فاضالب 
گروه  ۵قالب  شاخص در ۳۷براي پاسخ دادن به آن 

و » اجتماعي و فرهنگي«، »اقتصادي«، »ساختاري«موانع 
اين مدل بر مبناي . بيان گرديد» سياسي«و » قانوني«

و  ها مقالهمصاحبه از چند صاحب نظران و مطالعه 
ساخته شده  سازي خصوصيتخصصي در زمينه  يها کتاب
  . است

 توسط در آزمايش با واقعيات که از طريق پرسشنامه
خبرگان و صاحب نظران در صنعت آب و  فر ازن ۳۹

که  ۱۳۸۹در سال  آب و فاضالب يها شرکتفاضالب و 
مشاهده گرديد که . بدست آمد ند؛در تهران فعاليت داشت

 نتايج مشاهده اندکي از. مدل تحليلي نواقصي دارد
؛ و رفت به دست آيد؛ انحراف دارد مي نتايجي که انتظار
 ۳۷شاخص از  ۹که تنها نشان داد ها  تحليل انحراف

آب و  يها شرکتواگذاري موانع  به عنوانشاخص 
معني دار ؛ در نظر گرفته شده فاضالب به بخش خصوصي

   .باشد ينم
توانيم بگوييم که  مي ،با وجود اين نقص مدل تحليلي

. مدل تحليلي اصالح گرديد؛ و تاييد شده استها  فرضيه
م و غير در مرحله دوم جهت شناخت ارتباطات مستقي

از طريق ) از موانع گروه پنج( يمستقيم اين عوامل اصل
نفر پاسخ دهندگان  ۳۹نفر از  ۱۵پرسشنامه دوم توسط 

 با استفاده از روش ديماتل و منطق فازي مرحله اول
عامل  نيرگذارتريتأث »اقتصادي«مشخص شد که موانع 

و  باشد يم آب و فاضالب يها شرکت سازي خصوصيبراي 
با تفاوت فاحشي در رديف  »ماعي و فرهنگياجت«موانع 

  . دوم قرار دارد
اختصاص » قانوني«موانع به موانع  نيرتريرپذيتأث

 دارد که دو موانع تأثير پذير ديگر به ترتيب موانع
 اين نتيجه نشان. باشند مي »سياسي«و » ساختاري«
با ، دهد به دليل تعامالت چند جانبه بين عوامل مي

در تغييرات بيشتري ، مل تأثير گذارعوا يبر رومداخله 

به ) تهران(آب و فاضالب  يها شرکت واگذاري ليتسه
  . شود يمخصوصي حاصل بخش 

 يها شاخصآزمون رتبه بندي فريدمن  بر اساس
ضعف «و  ») قيمت آب(پايين بودن تعرفه خدمات آب «

 به عنوان »خصوصي يها بنگاهامنيت اقتصادي براي 
بيان شده که با واقعي کردن ها  شاخص نيرگذارتريتأث

 يها بنگاهقيمت آب و ايجاد امنيت اقتصادي براي 
تأثير را جهت سرمايه  نخصوصي در کشور بيشتري

که  گذاري بخش خصوصي در صنعت آب و فاضالب دارد
در کشور ها  خوشبختانه با طرح هدفمند کردن يارانه

قيمت آب در حال اصالح و به قيمت واقعي نزديک 
  . شود يم

نتيجه پژوهش نشان داده است که کاهش ارزش پول 
دهد؛ و در  مي ملي که در آمد سرانه کشور را کاهش

کننده و رفاه  مصرف قدرت کاهش به نهايت منجر
 بازار(سرمايه  پول و بازار و همچنين ؛شود يماجتماعي 

واگذاري  در امرهاي کوچک نيست که  هبه انداز) مالي
 ريتأثش خصوصي به بخ آب و فاضالب يها شرکت

 يالملل نيباز طرفي کاهش مشارکت . چنداني داشته باشد
اعتماد ضعيف (مختلف سياسي و اقتصادي هاي  در جنبه

جامعه  دار و حسادت و انزجار عمومي ريشه) يالملل نيب
نيست  هاي اندازهبه ، سازي خصوصينسبت به کارآفرينان 

ب به آب و فاضال يها شرکتدر امر واگذاري اي  که وقفه
  . بخش خصوصي بوجود آورد

  
  پژوهشهاي  بر مبناي يافته پيشنهاد

تأثيرگذارترين موانع بر در اين پژوهش 
نع وام، )نتهرا(آب و فاضالب  يها شرکت سازي خصوصي

و در بين موانع اقتصادي نيز  ؛باشد يم» اقتصادي«
و  »قيمت آب«عبارت است از ها  تأثيرگذارترين شاخص

لذا با » خصوصي يها بنگاهبراي  ضعف امنيت اقتصادي«
همچون اصالح ها  شفاف سازي قيمتهاي  سياست

جبران هزينه به هاي  و استفاده از شيوهها  ساختار تعرفه
الزم به هاي  و دادن تضمينعمومي هاي  جاي يارانه

 و وضع جادياخصوصي با  يها بنگاهسرمايه گذاران و 
و و حمايت بخش خصوصي  با مشارکتن وقوانين مد

تواند به عنوان بستر  مي هدايت آنها توسط وزارت نيرو
کند و سمت و  را قانونمندتراجرائي هاي  راهکار، مناسب

آب و فاضالب  يها شرکت سازي خصوصي سوي حرکت
با مشارکت بخش خصوصي هموار تهران را  به خصوص

  . سازد
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که جزو عوامل » اجتماعي و فرهنگي«در بين موانع 
مقاومت مديران و «شاخص ، ندباش مي گذار ريتأث

 »ضعف مديريت و کار آفريني اقتصادي«و » کارکنان
که با فرهنگ . دنيآ مي به حسابع وانتأثيرگذارترين م

 نسازي در بين مسئولين و جامعه در جهت ارزش نهاد
با ايجاد  و به ورود بخش خصوصي در اقتصاد کشور

م به مالي همچون تسهيم سود يا واگذاري سهاهاي  انگيزه
تواند در جهت کاهش مقاومت  مي ،کارکنان و مديران

همچنين شناسائي و ؛ و مديران و کارکنان اثرگذار باشد
 و خارجحقوقي و حقيقي در داخل هاي  تشويق شخصيت

باشند؛ از  مي کشور که کارآفرين و داراي تخصص کافي
 ،ديگر و مواردطريق مذاکره و دادن تسهيالت الزم 

و بخش  در اقتصادافراد را  گونه نياور توان زمينه حض مي
از طرفي با آموزش . فراهم نمودصنعت آب و فاضالب 

توان  مي ،مستعد و توانا و افرادمديران بخش خصوصي 
به کاهش ضعف مديريت و کار آفريني کمک شاياني 

  . اقتصادي در کشور نمود
عدم مدل « چون ييها شاخصو همچنين نبايد از 
 يها طرحت بخش خصوصي در راهبردي براي مشارک

بي ثباتي « و» ساختاري«که جزو موانع » ي کشوريزيربنا
 و که جزو موانع سياسي» و نامطمئني اقتصاد ملي

به » قانوني«که موانع » وجود قوانين محدود کننده«
و موانع » اقتصادي«دو عامل موانع  و ازآيند  مي حساب

  . ودغافل ب، رنديپذ يم ريتأث» اجتماعي و فرهنگي«
اگر دولت بخواهد سياستي را فراهم سازد که مطابق 

بتواند نقش ) يخارج ايداخلي ( يبخش خصوص، با آن
از جمله صنعت آب و  ييبنادر ارائه خدمات زير اي  عمده

که هر يک هايي  فاضالب داشته باشد؛ بايد استراتژي
مستلزم وجود يک مدل راهبردي براي مشارکت بخش 

تواند انگيزه  مي براي مثال دولت. داشته باشد، خصوصي
بيشتر بخش خصوصي را به واسطه بستر سازي براي 

خصوصي در قانون گذاري و  يها شرکتمشارکت 
تغييرات عمده در برخي قوانين و مقررات موجود نظير 

روش ، ها وامضمانت ، دولتيهاي  ضمانت، مبادله ارزي
صنفي فراهم هاي  حل اختالف و حمايت از ايجاد تشکل

  . نمايد
 را »بي ثباتي و نامطمئني اقتصاد ملي«بطور کلي 

عرضه (ر بازا در بخش. توان در چند زمينه بررسي کرد مي
نرخ ( يمال در بخش) .. .رقابتي وهاي  قيمت، و تقاضا
حداقل ، هزينه خريد مواد اوليه، قوانين مالياتي، بهره

در بخش حقوقي ) ... وارز نرخ برابري ، و دستمزدحقوق 
قوانين ، سقف قيمت، طح استانداردها و ضوابطس(

بخش سياسي  و در) ...قوانين زيست محيطي و، مالکيت
مورد هاي  دامنه بخش) ...وها  تحريم، عدم ثبات سياسي(

ات کسب و کار بايد به رمقر قوانين حقوقي و، اشاره
در  سکيتا ر، شفاف و با حداقل تغييرات باشداي  گونه
مالي و بازار را کاهش  سکيراز حقوقي و قسمتي  بخش

دهد؛ تا اطمينان سرمايه گذاري بخش خصوصي براي 
  . حضور در اين بازار فراهم شود

الزم براي هاي  الزمه موفقيت هر امري وجود زمينه
به  با توجه، در کشور ما نيز. به اجرا در آوردن آن است

 سازي خصوصيپژوهش انجام شده وجود شرايط زير براي 
  . لتي ضروري استدو يها شرکت
تنها واگذاري  سازي خصوصيبه اينکه  تيبا عنا) ۱

بلکه فضاسازي ، دولتي نيست يها شرکتسهام 
براي حضور مشارکت مردم در پهنه اقتصاد است؛ 

و ها  بنابراين دولت بايد در کنار واگذاري شرکت
به آماده ) مردم(انتقال آنها به صاحبان اصلي 

ايش نقش مردم و افزهاي  سازي فرهنگ و زمينه
  . به آنها بپردازدها  اعطاي اختيارات و مسئوليت

کاهش نقش بخش دولتي و به حداقل رساندن ) ۲
صنعتي و ، بازرگانيهاي  مداخله دولت در فعاليت

  . اقتصادي
فراهم کردن محيط ساختاري و حقوقي مناسب ) ۳

  . براي عملکرد رقابتي
فضاي  براي ايجاد، شديد دولتيهاي  حذف کنترل) ۴

رقابتي در اقتصاد به منظور افزايش بازدهي و 
  . ها طرحبهبود کيفيت انجام 

قوانين  بر اساستصميم گيري در مورد واگذاري ) ۵
  . موجود

نظير  سازي خصوصيمناسب  يها روشتعيين ) ۶
و فروش ، اعطاي امتياز، اجاره اي، پيمان مديريت

  . آنها رينظا
وقي مناسب شفاف سازي چارچوب قانوني و حق) ۷

  . براي استفاده از انواع قراردادهاي مشارکت
اقتصادي دولتي به منظور  مؤسساتکاهش تعداد ) ۸

  . دولتي در بودجه ملي مؤسساتکاهش بار مالي 
به منظور غلبه بر اي  گسترش بازارهاي سرمايه) ۹

  . تنگناهاي مالي در فرآيند توسعه
و به اجتناب از هرگونه نقل و انتقال مالکيت ) ۱۰

دولتي و هاي  و دستگاه مؤسساتمشارکت گرفتن 
به جز در مواردي که از نظر امنيت ، ادارات محلي

  . و منافع ملي ضرورت دارد
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جلوگيري از بروز شکل گيري هر نوع ساختار ) ۱۱
  . نامطلوب اقتصادي به شکل انحصار

کاهش کسري پس انداز از طريق جذب سرمايه ) ۱۲
  . گذاران خارجي

حقوقي  مؤسساته شرايط براي مشارکت توسع) ۱۳
خارجي و اشخاص حقيقي در فرآيند مشارکت 
بخش خصوصي با هدف جذب ارز خارجي به 

  . کشور
  . شرکتهاي  محاسبه و به روز آوري ارزش دارايي) ۱۴
  . تجديد ساختار با هدف کاهش نيروي انساني) ۱۵
و  ها شفاف سازي انواع تعامالت با سازمان) ۱۶

  . ولتي و خصوصيدهاي  نهاد
ايجاد دفتر يا پست سازماني در شرکت آب و ) ۱۷

فاضالب استان تهران به منظور جلب 
هاي  بخش خصوصي در طرحهاي  مشارکت
  . و بهره بردارياي  توسعه

  . نوين بودجه ريزيهاي  استفاده از روش) ۱۸
  . مالي و فنيهاي  شفاف سازي و ثبت داده) ۱۹
منظور افزايش سرعت و  بهIT استفاده فراگير از) ۲۰

ساده سازي ، کاهش بوروکراسي، ندهايفرآدقت 
و اطالعات و نيز کاهش هزينه ها  توليد داده، امور

  . نيروي انساني
 سازي خصوصيافق زماني مناسب براي ) ۲۱

بصورت تدريجي و آرام ، آب و فاضالب يها شرکت
زيرا تجربه . است سازي خصوصياجرا نمودن 

زمينه نبايد  نيدر اهد که د مي نشانها  کشور
  . عجله کرد

گرفتن الزامات و تعهدات مورد نياز از بخش ) ۲۲
خصوصي براي رعايت سطح قابل قبولي از وظايف 

  . ها تيمسئولو 
  

  مآخذمنابع و 
تصميم گيري  .)۱۳۸۵(. محمد جواد، اصغرپور )۱

. گروهي و نظريه بازها با نگرش تحقيق در عمليات
  دانشگاه تهران: تهران

اقتصاد ايران در  .)۱۳۸۴(. محمدمهدي، هکيشب )۲
 . نشر ني: تهران. بستر جهاني شدن

منطق « ١٣٨١. ماريا، جورج وبوجادزيف، بوجادزيف )۳
سيد  ي ترجمه» فازي و كاربردهاي آن در مديريت

 . انتشارات ايشيق، تهران. محمد حسيني
 .)۱۳۷۲(. و همکارانمحمد حسين ، بني اسدي )۴

، انگلستانهاي  وردر کش سازي خصوصيتجربه 

آب  سازي خصوصيمالزي و اندونزي و بررسي اوليه 
 . بنياد صنعتي ايران: تهران. و فاضالب کشور

، سازي خصوصيمديريت  .)۱۳۸۰(. ژوزف، پرکوپنکو )۵
 ي ترجمه. صنعتي و خدماتي يها بخشتجاربي از 

نشر مرکز : تهران. دردانه داوري و حسين اکبري
 . نشر آتناو  درسا، پژوهشي صنعتي آريانا

طراحي مدل  .)۱۳۷۷(. غالمرضا، حيدري )۶
. صنعت برق ايران: مورد، در ايران سازي خصوصي

. دانشگاه تربيت مدرس: تهران. پايان نامه دکتري
 . دانشكده مديريت

 يکرديبا روروش تحقيق  .)۱۳۸۲(. غالمرضا، خاکي )۷
 . نشر بازتاب: تهران. بر پايان نامه نويسي

توسعه بخش خصوصي و  .)۱۳۷۲(. جمال، صغير )۸
گزارش سمينار بررسي تحليل . سازي خصوصي
. دانشکده مديريت و اقتصاد: تهران. سازي خصوصي

 . دانشگاه عالمه طباطبائي
بررسي روند عملکرد  .)۱۳۷۷(. صادق، مفيدي )۹

اول و دوم  پنج سالهدر بر نامه  سازي خصوصي
اجتماعي و فرهنگي کشور و نقش ، توسعه اقتصادي

. پايان نامه کارشناسي ارشد. ورس در اين روندبازار ب
دانشگاه عالمه . دانشکده مديريت و اقتصاد: تهران

 . طباطبائي
؛ سازي خصوصي .)۱۳۷۲(. کريستوفر، مکاين تاش  )۱۰

. مهدي عطاء الهي ي ترجمه. ها مشکلولي افتاد 
 . ۳۲شماره. نشريه تدبير

 يها استيساهداف و  .)۱۳۷۶(. غالمرضا، منوچهري  )۱۱
 . شهري آب و فاضالبتجربه بخش ، راتژيکاست
مقاالت ويژه کنفرانس مديريت آب و فاضالب در : تهران

 . وزارت نيرو. کشورهاي آسيايي
تحليل واگذاري کامل  .)۱۳۸۴(. حسين، نوري  )۱۲

مطالعه (خدمات آب و فاضالب به بخش خصوصي 
نامه  پايان .)موردي در شهر جواد آباد ورامين

موسسه تحقيقات و آموزش  ،کرج، کارشناسي ارشد
 . مديريت وابسته به وزارت نيرو

، سازي خصوصي .)۱۳۷۲(. ابوالقاسم، هاشمي  )۱۳
نشريه . در ايران ها متيقکردن و مکانيزم  بازارگر
 . ۳۹شماره . تدبير

خالصه عملکرد شرکت آب و  .)۱۳۸۶(. ‐‐‐‐‐‐‐‐   )۱۴
شهر  روابط عمومي آبفاي. فاضالب شهر تهران

 . تهران
 ۷۳شماره  صورت جلسه .)۱۳۸۸( .‐‐‐‐‐‐‐‐  )۱۵

 . وزارت نيرو سازي خصوصيشوراي 
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