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 خالصه

آب ایاالت متحده در  تأسیساتدر ایاالت متحده مالکیت و مدیریت عمومی دارند بسیاری از  بفاضالآب و  هایشرکتاگر چه امروزه بسیاری از 

خصوصی تشکیل شدند. اما عالقه به افزایش نقش مشارکت بخش خصوصی در عرضه آب و خدمات فاضالب در ایاالت  گذاریسرمایهابتدا با 

باعث شد مقامات شهری در سراسر ایاالت متحده را به مشارکت بیشتر  محیطیتزیسو  و مالحظات اقتصادی، مالی، قانونی 0991متحده در طول 

خدمات آب در ایاالت  سازیخصوصیاین گزارش مروری بر مسائل کلیدی و تجربیات  بخش خصوصی در حوزه آب و فاضالب واداشت.

این مقاله به قضاوت آگاهانه خواننده کمک  کند.یابی میرا ارز سازیخصوصیاقتصادی، مالی، قانونی و سایر پیامدهای  هایبررسیمتحده دارد و 

 تأمینمدیران بخش آب، مقامات دولتی و شهروندان  هایدغدغهمدنظر قرار گیرد تا  سازیخصوصیکند تا آگاهانه بداند چه شرایطی باید برای می

 گردد.

 

 عملکرد بخش خصوصی، ایاالت متحده امریکا، سازيخصوصیآب و فاضالب،  هايشرکتکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1

 
 هایگزینه. چهار دسته عمده از دهدمیبرداری، مدیریت و مالکیت را پوشش بهره هایمؤلفهاز  ایگستردهطیف  "سازیخصوصی"اصطالح  

 به شرح ذیل است: سازیخصوصی

 د شیمیاییو تهیه موا ارائه خصوصی خدمات و تجهیزات مانند کارهای آزمایشگاهی، قرائت کنتور -0

 شود(نامیده می "سپاریبرون" عنوانبهاغلب  2و  0و نگهداری )هر دو دسته  برداریبهرهقرارداد خصوصی برای عملیات  -2

، برداریبهرهطراحی، ساخت،  عنوانبهجدید )این گزینه که  هایپروژهاز  برداریبهرهانعقاد قرارداد با یک شرکت خصوصی برای طراحی، ساخت و  -3

 .شودمینامیده  DBO یا

 .یشرکت خصوص کیشرکت آب به  کیو کل  هادارایی میفروش مستق -4

آب و برق به  هایشرکت هایسرمایهاز فروش  ترشایع (سپاریبرون) یخصوص دهندهارائهبا  برداریبهرهو  تیریمتحده، قرارداد مد االتیدر ا

آب  هایشرکتاز  یخود را نفروخته است، اگر چه برخ هیمتحده سرما االتیدر ا ایعمده شهر چیه ریاخ هایبوده است. در دهه یخصوص هایشرکت

 [1] .اندزدهدستکار  نیبه ا ترکوچک

و  یدنی)آب آشام یخصوص ای یاز خدمات آب عموم یواحد یالگو چیه ،یکیزیو ف یاقتصاد ،یتیجمع ،یاسیس طیتفاوت در شرا لیبه دل

ارائه خدمات آب  یبرا یخصوص ای یبخش عموم تیدر ارجح یذات یلیدل چی. اگر چه هستین طیتمام شرا یبرا مناسب یفاضالب( جوابگو هیتصف

 یخصوص هایشرکتسو،  کیمثال، از  عنوانبهمختلف روبرو است.  هایانگیزهو  هامحدودیتاغلب با  یو خصوص یدولت شبخ اتیوجود ندارد، عمل

 یبرخوردارند. از سو یانسان یروین راتییتغ جادیا یبرا یشتریب پذیریانعطافباشند و از  خوردهگره یلمح هایسیاستدر عمل ممکن است کمتر به 

در جوامع  یادیو تا حد ز ایو پو دهیچیداشته باشند. مسائل پ محیطیزیستبه جامعه و اهداف  یشتریب ییممکن است پاسخگو یعموم هایسیستم گر،ید

  ت.و مناطق متفاوت اس
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متفاوت است،  یو خصوص یبخش دولت نیب هاآناز  ی. برخشودمی انجام یمتفاوت هایزهیآب با انگ یو خصوص یدولت هایکتشر تیریمد

 ت،یمسئول ت،یاز قدرت حاکم یرگی¬با بهره یو خصوص یعموم هایشرکت بیدر هر دو مشترک است. ترک هامشوق یکه برخ یدر حال

دارد:  دهیعق یصنعت هایطرح یاز مشاوران مال یکی سیاست. جورج رافتل نهیگز نیبه نظر بهتر یگذار-هیسرما ییو توانا یفن هایشایستگی

حل  یمتعدد برا هایروشاز  یکیبلکه  ست،یو ساخت و ساز آب و فاضالب ن التیتسه یمال تأمین یبرا جانبههمه ینوش دارو کی سازیخصوصی"

 .اندآن مواجهبا  یمحل هایدولتاست که  رساختیز هیمشکالت سرما

 
 

 ساختار صنعت آب و فاضالب .2

 
با  .گرفتاز لحاظ تاریخی، در بسیاری از شهرهای ایاالت متحده، مانند بوستون، نیویورک و فیالدلفیا خدمات آب ابتدا توسط بخش خصوصی انجام می

تغییرات قانونی پس از جنگ جهانی اول، زمانی  .دمحلی تبدیل ش هایدولتگسترش شهرنشینی و رشد شهرها، خدمات آب به یک وظیفه اصلی برای 

این رو  از که کنگره پرداخت سود به اوراق قرضه شهری را از مالیات بر درآمد فدرال معاف کرد، شتاب این روند را تا حد زیادی افزایش داد.

 .مول مالیات صادر کنندتر از اوراق قرضه مشتوانند اوراق قرضه با نرخ بهره پایینها مطمئن شدند که میشهرداری

سیستم خدمات در ایاالت متحده )آژانس حفاظت  022111، نزدیک به 2102ده به شدت متنوع است. در سال امروز صنعت آب ایاالت متح

ت قریب به نفر تعریف می کند( وجود داشته است. اکثری 22خدماتی بیش از  هایسیستم عنوانبهمحیط زیست ایاالت متحده صرف نظر از مالکیت را 

درصد  01خدمات آب در ایاالت متحده فقط به  هایسیستمدرصد از  52اتفاق این سیستمها به جمعیت های کوچک خدمت رسانی می کنند. در واقع، 

 .از جمعیت خدمت می کنند

 00ل بخش آب و حدود درصد از  درآمد ک 04( حدود "آب و برق خصوصی"مثال،  عنوانبهآب و برق متعلق به سرمایه گذار ) هایشرکت

-در بخش فاضالب محدود تر از سرمایه گذاریسرمایه(. 0992ی سیستم آب در ایاالت متحده در سال متعلق به این بخش است )هاداراییدرصد از کل 

با  هایشرکتغاز شد. ای از اعتبارات فدرال برای احداث تصفیه خانه های فاضالب پس از جنگ جهانی دوم آگذاری در آب است، زیرا بخش گسترده

در زیرساخت و کنترل سود نظارت دارد. در  گذاریسرمایهگذاری بخش خصوصی تحت کنترل قوانین اقتصادی ایالتی هستند که بر نرخ شارژ، سرمایه

که در خصوصی عالقمند است  -مقابل، قراردادهای خصوصی تحت مالکیت عمومی مشمول این مقررات نیست. بخش خصوصی به روابط عمومی

آب  هایشرکت، نسبت خدمات آب ارائه شده توسط (NAWC) آب هایشرکتبه گزارش انجمن ملی . معرض مقررات اقتصادی دولتی نباشد

درصد باقی  02خصوصی در ایاالت متحده، چه از نظر تعداد مشترک و چه از نظر  حجم آب مصرف شده، از زمان جنگ جهانی دوم تا بحال نزدیک به 

  . NAWC) 0999).مانده است

 

 عوامل حرکت خدمات آب به سمت بخش خصوصی .3

 
اوری و تصفیه فاضالب بسیار  بزرگ است. در گزارش اخیر انجمن امور مورد نیاز برای ارائه آب قابل اعتماد و با کیفیت و جمع گذاریسرمایهمیزان 

رسد. این میلیارد می 221سال آینده به  31 های آب کشور در طول های الزم در جایگزینی زیرساختگذاریبرآورد سرمایه (AWWA) آب آمریکا

آب بدست آمده است. مقامات دولتی با منابع مالی و فنی محدود عالقه مند به جایگزین هایی جهت کمک به  هایشرکتبرآورد در یک نظرسنجی از 

نظرسنجی ها  نی با کیفیت باال، قابل اعتماد و خدمات تصفیه فاضالب دارند.مشتریان به طور فزاینده تقاضای آب آشامید .پاسخگویی به این نیازها هستند

خابات تایید نشان داده اند که مشتریان اغلب حاضر به پرداخت بیشتر برای آب کیفیت باال و خدمات قابل اعتماد است. اوراق قرضه آب که معموال در انت

 .ات با کیفیت باال استشوند، نشانه دیگری از تمایل عمومی برای ارائه خدممی

برداری شرکتها بوده است. اعمال استانداردهای دقیق )نشان عامل عمده آغاز تغییرات در مدیریت و بهره 0994قانون آب آشامیدنی سالم از سال 

تر کرده است. ختکوچک و متوسط س هایشرکتسازمان حفاظت محیط زیست( شرایط را به ویژه برای  2110داده شده توسط استاندارد آرسنیک 

از مشکالت فنی، تجاری و نیازهای  ایگستردهکنند( با طیف رسانی مینفر خدمت 21،111کوچک و متوسط آب )شرکتهایی که به کمتر از  هایشرکت

های آب صد از سیستمدر 92کند. حدود تر میروبرو هستند و انطباق با استانداردهای سفت و سخت آب آشامیدنی و پساب بحث را پیچیده زیر ساختی

عمومی بزرگتر معموال منابع کافی و  هایشرکتخصوصی و  هایشرکت .کنندرسانی مینفر خدمت 01،111عمومی در ایاالت متحده به کمتر از 
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ان علمی، فنی و دارند. با توجه به بنیه اقتصادی، نهادهای خصوصی اغلب قادر به جذب متخصص ترکوچکعمومی  هایشرکتتوانمندی فنی بیشتری از 

آب عمومی بزرگتر، مانند شهرستان سینسیناتی، به طور فزاینده ای در ارائه خدمات  هایشرکتخود هستند. بعالوه برخی از  هایشرکتتجاری در 

 .کننددر محدوده خود کمک می ترکوچک هایشرکتمدیریتی، تدارکات، و ارائه آب با کیفیت باال به 

های می تواند باعث بهبود شاخص -در چندین شرکت مختلف برداریبهرهتجمیع مدیریت و  - 0ی منطقه ایهمگرای ترکوچکدر جوامع 

آب، تنظیم خدمات عمده فروشی، توافقنامه های همکاری و مدیریت  هایشرکتای شامل تجمیع سازمانی اقتصادی و عملکرد شود. همگرایی منطقه

ند در هر دو بخش خصوصی و عمومی اجرا شود. به نظر می رسد موانع اصلی برای همگرایی منطقه ای مختلف است که می توا هایسیستمماهواره ای 

از نهادهای سیاست گذاری )از جمله قوانین، مقررات، و تصمیم گیرندگان( هستند زیرا ممکن است ترکیب سیستمهای آب به دلیل برهم زدن درجاتی 

افزایش رقابت در بخش خصوصی باعث تحریک سازمان های آب عمومی به  نباشد. هاآنم گیری به نفع بر پرسنل، مدیریت، و تصمی هاآنکنترل محلی 

و تسریع  شرکت در برنامه های خود ارتقایی از قبیل ایجاد معیارهای عملکرد، اصالح شیوه های کار، بهبود فرایند آموزش کارکنان و صدور گواهینامه

گردد. شیوه های انعطاف پذیر کردن نیروی کار از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا در بسیاری از اب میدر فن آوری های جدید شت گذاریسرمایه

خصوصی بدلیل تغییر در شیوه های کار و با افزایش مهارت کارکنان کاهش نیروی کار و بدنبال آن کاهش هزینه را به  هایشرکتها با تبدیل به سیستم

الگوبرداری روشی سیستماتیک است که سازمانها آب به یک روش عمومی تبدیل شده است.  هایشرکتدر  2گوبرداریدنبال خواهد داشت. عملکرد ال

سازی چارچوبی برای سازمانها که گیری و اصالح کنند؛ این روش با فراهمتوانند فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازهبوسیله آن می

توان دهد که چگونه میی بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ، نشان میبوسیله آن فعالیتها

تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به کار گرفته شکافهای موجود را پر کرد . الگوبرداری در واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می

 .شود میآب عمو هایشرکتدراز مدت، حضور یک شرکت جایگزین خصوصی می تواند باعث بهبود قابل توجه و گسترده در عملکرد  در. شود
 

 

 مالحظات کلیدی در خدمات خصوصی آب .4

 

برخی از معیارهای نظارتی در  سازی مدنظر داشته باشند. این موارد  عبارتند از فقدانخصوصی هایگزینهتصمیم گیران باید عوامل متعددی را در مورد 

کند(، الزامات مورد را دشوار می برداریبهرهحیاتی عمومی، عدم نظارت دقیق در مواقع اضطراری، کمبود نیروی متخصص )که عملیات  هایسرویس

توجه امکان نگرانی قابل محلی. ، بهداشت عمومی، و امنیت شغلیمحیطیزیستنیاز برای نظارت مناسب بر قراردادها، و مفاهیم کیفی آب، ارزش های 

اهداف سازمان های دولتی و پیمانکاران خصوصی  تضاد بین افزایش سود کوتاه مدت و نیاز به محافظت از زیرساخت ها و منابع آب در بلند مدت است.

ت از نیروی کار محلی، خدمات به مشتریان، مسئولیت مدنی متفاوت است. بنابراین قراردادها باید به دقت طراحی و اجرا شوند تا منافع عمومی مانند حمای

صرف نظر از نوع  برای کمک به حصول این اهداف، ترتیبات نظارتی و اجرایی قرارداد باید مشخص باشند. شود. تأمینزیست و حفاظت از محیط

ضالب، و انطباق با استانداردها، بر عهده یک سازمان عمومی آب آشامیدنی سالم و تصفیه فا تأمینمالکیت و مفاد قرارداد اجرای کار، مسئولیت نهایی 

 است.

کننده یک قرارداد رقابتی و طوالنی مدت صرف برای اجرای کار نیست. بلکه بخش خصوصی باید پاسخگو مقررات تنظیم سازیخصوصی

پردازد. اگر چه شاید مقررات و قوانین ا و سود شرکت میهها، هزینهاقتصادی )کمیسیون خدمات عمومی( و استانداردهایی باشد که به ارزیابی سرمایه

گذاری ها، و تضمین بازگشت مناسب سرمایهدچار نقاط ضعف باشد، نظارت و کنترل ابزاری مهم برای کمک به ثبات درآمدها، اطمینان از پوشش هزینه

صرفه جویی در بودجه های عملیاتی و هزینه های سرمایه برداری و مدیریت خصوصی خدمات آب ممکن است باعث اگر چه بهره آید.به حساب می

های یکسان در مقایسه با یک خصوصی، یک اپراتور خصوصی با هزینه هایشرکتشود، به دلیل نگاه مغرضانه ادارات مالیاتی ایاالت متحده نسبت به 

ی و مدیریت خصوصی باید استهالک و سود واقعی خود را منعکس گذاربا سرمایه هایشرکت اپراتور عمومی باید نرخ مالیات باالتری را پرداخت کند.

غلط  کنند در حالی که بخش عمومی ممکن است به دلیل یارانه ها و مالحظات سیاسی هزینه های واقعی خود را اعالم نمی کنند. شیوه های حسابداری

 منابع مصرف مورد در که زمانی-آب خام  3بعنوان مثال، هزینه فرصت نیز اغلب راه را برای رسیدن به قیمت گذاری مبتنی بر هزینه دشوار کرده است.

 تولید کاهش این و ایمکرده قربانی معینی، کاالی تولید جهت را دیگر کاالی آن واقع در کنیم،می پوشیچشم دیگر کاالیی از معین کاالیی تولید جهت

                                                 
1 regionalization 
2 benchmarking 
3 Opportunity cost 
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های حسابداری به ندرت در گزارش -شودمی گفته فرصت هزینه آن به که کرد؛ تلقی معین کاالی تولید هزینه منزله به توانمی را( شده فدا کاالی)

و انتقال  سازیخصوصیشود روند قیمت گذاری ملی آب تغییر کند. نرخ خصوصی باالتر یک عامل بازدارنده برای منظور شده است که باعث می

 .دارایی بوده است

آب  هایشرکتبرداری و مدت قرارداد در عملیات مدیریت و بهره گذاریسرمایهامشخص نگرانی دیگر پیمانکاران خصوصی در مورد سود ن

گران واجد شرایط می تواند شدید باشد. در گذشته، فرایند تهیه اسناد و شرکت در بر است و رقابت میان مناقصهاست. تهیه اسناد و مقدمات مناقصه هزینه

ای استاندارد شده است. پیمانکاران خصوصی در مورد دریافت یا عدم دریافت اوراق قرضه ون به طور فزایندهتر بود زیرا این فرایند هم اکنمناقصه ساده

اپس معاف از مالیات توسط دولت، عدم دسترسی به منابع جایگزین بودجه عمومی، و قوانین پیچیده مربوط به مدیریت خصوصی از امکانات دولتی دلو

 هستند.

ایجاد شد. اخیرا این کمکهای مالی با  0951و  0991، 0991های کمک های مالی دولت فدرال در طول دهه فاضالب عمومی با تأسیسات

شود. کمکهای آب و فاضالب عمومی پرداخت می هایشرکتکمکهای صندوق توسعه ایالتی جایگزین شده است، اما این اعتبار در حال حاضر تنها به 

خصوصی ارائه شده است که اعتبارات ایالتی و وامهای کم بهره از آن جمله است. اما معموال این بودجه ها مالی گوناگونی برای تسهیل مشارکت بخش 

گذاری خصوصی با سرمایه هایشرکتبه مواردی تعلق گرفته که باعث مشقت جامعه شده است. مثال ایالت کالیفرنیا اعطای برخی از وامهای کم بهره به 

نوط کرده است. اما اصرار دارد که نرخ مشتری را کاهش داد تا منعکس کننده این یارانه ها. گسترش چنین تسهیالتی را به کاهش نرخ آب مشترکین م

گذاری بخش خصوصی منعقد شده سال( با سرمایه 21مدت )تا دهد. به تازگی قراردادهای بلندفرصت های مشارکت بخش خصوصی را افزایش می

جویی در هزینه هایی مانند صرفهتوان در کوتاه مدت با شاخصاگرچه موفقیت یک شرکت آب را می الیات باشند.است که اجازه داده شده معاف از م

خدمات آب انطباق با استانداردهای  سازیخصوصیآل گیری کرد. اثرات نهایی باید در درازمدت مورد بررسی قرار گیرد. در حالت ایدهاندازه

 زایش خواهد داد.و بهداشت عمومی را اف محیطیزیست

کننده منابع آب خام هستند. نظارت بر نحوه استفاده و کاربری زمین و گسترش شامل حوضه هایی است که تامین محیطیزیستمالحظات 

اسب کند. صیانت و استفاده منآب خصوصی نگرانی هایی را ایجاد می هایشرکتو مالکیت  سازیخصوصیاحتمالی مناطق آبخیز نکته ای است که با 

در بسیاری از مناطق ایاالت متحده،  از اراضی حوضه آبخیز باید با رویکرد مدیریت جامع منابع آب در هر دو بخش عمومی و خصوصی همراه باشد.

ومی از شود، که قیمت آن تنها تابعی از هزینه برداشت، تصفیه و انتقال آب است. شناخت عممعموال به آب به چشم یک منبع طبیعی رایگان نگاه می

از آب را  محیطیزیستاهمیت موضوع حفاظت از محیط زیست، همراه با رشد سریع جمعیت در بسیاری از مناطق رقابت بین مصارف سنتی و نوظهور 

ید را های جدتر )در درجه اول کشاورزی( به کاربریهای قدیمی و کم ارزشافزایش داده است. این تحوالت اهمیت گردش منابع آب خام از استفاده

 ت.کند. بازارهای آب با اخذ وامهای کوتاه مدت و انتقال دائمی حق آبه ها، در این گردش به ویژه در ایالتهای غربی نقش افزاینده داشته اسدوچندان می
متقاعد کنیم، محصولمان را  را هاآندهیم تا ما تنها صنعتی در دنیا هستیم که به مشتریان خود پول می»به کنایه گفته است  0همانطور که پَت مالروی

بر اشتغال و دیگر ارزش های جامعه، از جمله ارزش های فرهنگی و زیبایی شناسی آب  سازیخصوصیجوامع نیز اغلب در مورد پیامدهای  .[2]« نخرند

آب در مواجهه با مشکالتی  کننده تأمین هایسرویسآب ایفا کند، هم جامعه و هم  هایشرکتنگران هستند. اگر بخش خصوصی نقش مناسبی را در 

 که درباره آن بحث شد، توانمندتر عمل خواهند کرد.
 

 

 یافته های کلیدی و نتایج .5

 
آب را  هایشرکتعمومی و خصوصی  برداریبهرهسازی خدمات آبرسانی در ایاالت متحده طیف وسیعی از مسائل مرتبط با مالکیت و کمیته خصوصی

 ایج مهم زیر دست یافته است:مورد بررسی قرار داده و به نت

خدمات آب دارای اشکال گوناگونی است، و هیچ فرم و یا ساختار بخصوصی متناسب با همه شرایط نیست. آلترناتیوها از مرحله عقد  سازیخصوصی -

د بود که ارزش های محلی را مورد سازی معموال زمانی موثر خواهگیرد. خصوصیی سیستم را در بر میهاداراییقرارداد برای خدمات مختلف تا فروش 

 توجه قرار دهد.

                                                 
1 Pat Mulroy 
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وجود  لیعملکرد به دل یشوند. استانداردها قتشوی خود ¬آب در بهبود عملکرد هایشرکتآب باعث شد  یو جهان یبزرگ مل های¬یفشار کمپان -

توسط هر  تیریمد یآموزش های¬ده است. برنامهش لیمعمول تبد ای¬هیآبِ مشابه به رو هایشرکتاز  یاست. الگوبردار افتهیبهبود  یخصوص یرقبا

 .است افتهی یریگسترش چشمگ یو دولت یخصوص اندو سازم

کند. ابزار، آمده  تیرا در خود حفظ و تقو سازی¬ینظارت بر عملکرد پروسه خصوص ییتوانا دی. دولت باستیرقابت ن یبه معن سازی¬یخصوص -

 یاغلب از منابع کاف سونهای. اما کمکنند¬یم لیبه شرکتها تحم یخصوص تیخود را در مورد مالکمقررات موردنظر  ونیسیکم کیتوسط  التهایاست ا

آنرا به حداقل  توان¬یم حیبالقوه است، که با نظارت صح دیتهد کی ی. سوء استفاده از قدرت انحصاراند¬بهره¬یمقررات ب یو اجرا نظارت یبرا

  .رساند

 یوجود دارند. در برخ یو خصوص یدر هر دو بخش عموم فیو ضع یقو های¬. سازمانستین زآمی¬تیموفق شهیهم سازیخصوصی یتالش برا -

از  یخاتمه، کنسل شده است. تعداد خیبلند مدت قبل از تار یقراردادها ،ینشده است. در موارد دیو تمد یبازنگر برداری¬بهره یمورد، قراردادها

 .مذاکره حل و فصل شده است قیاز طر زین یکه بعض یارجاع شده، در حال ادگاهموارد به د

خود از  ینخست در به سود رساندن خدمات رسان نهیو گز شوند¬یچالش ها و مشکالت روبرو م نیکوچک و متوسط آب با بزرگتر هایشرکت -

آب و فاضالب هستند.  یداردهااستان تأمین یاغلب فاقد منابع و مهارت الزم برا ترکوچک هایشرکت نیهستند. ا یعموم ای یخصوص یسازمانها قیطر

  .داشته است یو خصوص یدر بهبود عملکرد هر دو بخش عموم یکوچک و متوسط اثر قابل توجه هایشرکت بیو ترک ای¬طقهمن ییهمگرا

دو  نیخدمات بهتر در اارائه  یبرا دهد¬یها نشان م یارزشمند است، و نظرسنج اریبس یدنیآب آشام تیفیو ک نانیاطم تیدو فاکتور قابل انیمشتر یبرا -

آب ارزان و ترس از  خنر تیذهن لیغالبا به دل یشود .مقامات دولت میبه پرداخت تنظ لیتما اریبا مع دیبا جینتا نیدارد. ا شتریبه پرداخت ب لیمقوله تما

 .ندارند یواقع یها متیبه اعمال ق یلیانتقاد تما

 یدولت ینگهدار یبودجه ها نییپا تیرا به اولو ازین نیاز ا یاریاست. بس ها¬رساختیز یزو نوسا یو نگهدار ریبزرگ صنعت خدمات آب، تعم ازین -

 یاضاف یرساختهایبه ز ازین شیو افزا ریمتحده در چند دهه اخ االتیا یشهر تیآنرا رشد جمع لیدل زین گرید ی. برخدهند¬یگذشته نسبت م یدر سالها

میلیارد دالر و در  0/21های آب آشامیدنی ساالنه ای( عنوان کرده است که این نیازها در بخش زیرساختهای مقایسهترین تحلیلیکی از تازه .دانند¬یم

 [3] میلیارد دالر است. 9/21بخش فاضالب ساالنه 

 تیفقمتحده مو االتیا یبزرگ خدمات رسان های¬ستمیو انواع مشابه آن در س (DBO )  برداری¬بهره –ساخت  -یطراح یعملکرد قراردادها -

و  کیخالقانه، تکنولوژ های¬برنامه قیقراردادها باعث تشو نیاجرا شده است. ا کایامر اتلیدر شهر س رایخوب، اخ های¬از نمونه یکیبوده است.  زیآم

 .شوند¬یم ربازدهپ

کوچک و متوسط  های¬به شرکت ژهیشرکتها بوده است. بو برداری¬و بهره تیریدر مد رییتغ جادیعامل عمده ا 0994قانون شرب آب سالم از سال  -

 .فشار آورده است یبخش خصوص های¬لیو کمک گرفتن از پتانس اتیآب جهت بهبود عمل
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