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چکیده

Abstract
A review of the twenty years of experience in the
implementation of wastewater projects in the country
shows that in spite of many efforts and achieving the
46.18 percent of urban population utilizing modern
sewage services, it is necessary to study the pathology
of the implemented plans, the grounds for obtaining
solutions tailored to the needs of the country and
accelerate the comprehensive coverage of modern
sewage services. Failure to pay attention to technical
and economic justification in the studies of projects
and the significant number of half-finished projects
and unused capacities are among general harms
resulted from sewage projects in the country to which
the poor quality of effluent and the low efficiency of
the treatment processes in some of the implemented
projects should be added. Paying attention to the issue
of economic market and effluent tariffs, transparency
in effluent marketing and usage policies, the creation
of appropriate patterns commensurate with the climate
and operational capability, and the management of the
maintenance and updating of facilities and manpower
operating them, along with the creation of a ground
for private sector to participate in implementing and
.managing projects are topics ahead of this section

مروری بر تجربههای برآمده از بیست و چند سال اجرای
طرحهای فاضالب در کشور نشان میدهد که بهرغم
 درصد46/81 تالشهای فراوان انجام شده و نیل به شاخص
 الزم است،جمعیت شهری بهرهمند از خدمات مدرن فاضالب
 زمینه برای حصول،با آسیبشناسی طرحهای اجرا شده
راهکارهای متناسب با شرایط کشور و بهدنبال آن تسریع در
 عدم توجه.پوشش فراگیر خدمات مدرن فاضالب فراهم آید
 شمار قابل،به توجیه فنی و اقتصادی در مطالعات طرحها
،توجه طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای بالاستفاده ایجاد شده
از جمله آسیبهای عمومیطرحهای فاضالب در کشور است
که باید کیفیت نامطلوب پساب و کارآمدی پایین فرایندهای
 توجه به.تصفیه در برخی طرحهای اجرا شده را نیز بر آن افزود
 شفافیت و ثبات در،موضوع بازار اقتصادی و تعرفههای پساب
 ایجاد الگوهای متناسب،سیاستهای بازیابی و کاربری پساب
 آسیبشناسی،با وضعیت اقلیمی و توان اجرایی و راهبری
 به،نگهداری و بهروزآوری تأسیسات و نیروی انسانی راهبر آن
همراه زمینهسازی برای همراه ساختن بخش خصوصی در اجرا
 از جمله موضوعهای پیش روی این بخش،و راهبری طرحها
.است
. توسعه، آسیبشناسی، طرحهای فاضالب:کلمات کلیدی
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 -1مقدمه

فاضالب دیگر نیز (در صورت تخصیص اعتبارات الزم) ،به تدریج
و تا پایان سال  1396تکمیل و راهاندازی خواهند شد .در سال
 1396تعداد  222طرح فاضالب با اعتبار  20/836هزار میلیارد
ریال در پیوست شماره یک قانون بودجهي کشور ،از ردیف
اجرایی برخوردار بودهاند .اتمام اين طرحها ،مطابق جدول  1به
اعتباري بالغ بر  274هزار میلیارد ریال نیازمند است.

حفظ سالمت جوامع انساني و صيانت از محيطزيست و منابع
آن ايجاب ميكند تا زايدههاي حاصل از فعاليتهاي گوناگون
شهري ،صنعتي و كشاورزي جمع آوري ،تصفيه و با حداقل
مخاطرات زيستمحيطي ،دفع شوند .بر اين رويكرد ،چرخه
انسان ساخت آب -كه با سرعت به مراتب بيشتري در درون
چرخه طبيعي آب در جريان است– با جمعآوري و تصفيه
فاضالبهاي حاصل از مصرف آب كامل ميشود.
در كشور ایران ،پس از تصويب و ابالغ قانون تشكيل شركتهاي
آب و فاضالب در ديماه  ،1396توجه جدي و اهتمام ويژهاي به
موضوع جمعآوري و تصفيه فاضالب –به عنوان يكي از وظايف
اصلي و بنيادين اين شركتها -شده است و به يقين يكي از
ثمرههاي ميمون و مبارك تشكيل شركتهاي آب و فاضالب،
نهضت ايجاد زيرساختهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب در
كشور و جبران بخش قابل توجهي از عقبماندگيهاي پيشين
بوده است .دستاورد اين رويكرد آن بوده كه پس از گذشت
بيستوچند سال از استقرار و شروع به كار شركتهاي آب
و فاضالب و درپايان شهريورماه سال  ،1396اجراي 56460
كيلومتر شبكه جمعآوري 3049 ،كيلومتر خطوط انتقال و
 581واحد تصفيهخانه با مجموع توان اسمي  4/49ميليون
مترمكعب بر شبانهروز و ظرفيت در مدار بهرهبرداري 3/43
ميليون مترمكعب بر شبانهروز در  295شهر انجام شده است و
با  6/641ميليون مشترك ،سطح پوشش و بهرهمندي جمعيت
شهري كشور از خدمات مدرن جمعآوري و تصفيه فاضالب،
به  47/6درصد رسيد .در دولت یازدهم  304کیلومتر خط
انتقال و  9502کیلومتر شبکه جمعآوری ،بههمراه  40واحد
تصفیهخانه با مجموع ظرفیت  1/031میلیون مترمکعب در
شبانهروز ،احداث و در مدار بهرهبرداری قرار گرفت و امکان
بهرهمندی  1/806میلیون فقره مشترک جدید به خدمات
مدرن جمعآوری و تصفیهی فاضالب فراهم شد .در سال نخست
دولت دوازدهم نيز ،تکمیل و راهاندازی  16واحد تصفیهخانه
جدید فاضالب ،با مجموع توان پاالیش  281/5هزار مترمکعب
در شبانهروز ،برنامهریزی شده است .از این تعداد ،در شهریورماه
سال  ،1396تصفیهخان ه فاضالب شهر سرابله در استان ایالم،
به روش لجن فعال و با ظرفیت  4500مترمکعب در شبانهروز،
افتتاح و در مدار بهرهبرداری قرار گرفت 15 .واحد تصفیهخانه
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جدول  -1میزان اعتبار مورد نیاز طرحهای فاضالب
ﺗﻌﺪاد

ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﺶ از  80درﺻﺪ

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

49

32,457

ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ  20ﺗﺎ  80درﺻﺪ

129

126,459

ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 20درﺻﺪ

44

114,768

ﻋﻨﻮان

ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮحﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب

273,684

اكنون پس از قريب به سه دهه تالش در اين عرصه خطير كه
ثمره آن ارتقاي شاخصهاي كيفيت زندگي در جوامع شهري
در كنار مشاركت در بازيابي و بازچرخاني آب و پيشگيري از
آلودگي منابع آبي كشور بوده است ،شايسته است تا با بازخواني
برنامههاي گذشته و مروري بر عملكرد و اندوختههاي بهدست
آمده ،نيازمنديها و برنامههاي كشور در اين بخش به گونهاي
كارآمدتر تدوين شود .در اين زمينه الزم است تا در يك فضاي
كارشناسي و مديريتي و بهدور از نگرشهاي جناحي و در قالب
نشستهاي همانديشي و ميزگردهاي تخصصي ،موارد دهگانهاي
كه در ادامه -تنها به عنوان سرفصلهاي كلي و به اجمال ارايه
شده است– در معرض قضاوت و نقد صاحبان دانش و تجربه
و نظريهپردازان طرحهاي فاضالب قرار گيرد و با بهرهمندي
مديران و برنامهريزان كشور از نتايج آن ،زمينه براي جبران
كاستيها و بهبود و سرعت يافتن طرحهاي مناسب فاضالب در
كشور فراهم آيد.
به اين واقعيت نيز بايد توجه داشت كه در هزاره جدید ميالدي،
فرایند دینامیک مدیریت خدمات آب و فاضالب ،در حال تغییر
است .این تغییرات که از آن به «پارادایم جدید مدیریت آب»
تعبیر میشود ،مطابق شكل  1از چهار مؤلفه اصلی تشکیل شده
است .بر پايه اين رويكرد مديريتي ،در قرن بیستویکم تأمین و
پاسخگویی به تقاضاهاي خدمات آب و فاضالب ،تنها متكي به
رويكردهاي سازهاي و توسعهاي منحصر نبوده و به راهحلهاي
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شكل  -1مؤلفههای اصلی پارادایم جدید مدیریت آب
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افق ديد ،اهداف و برنامههاي شركتهاي آب و فاضالب
نيازمند است .مدیریت خدمات آب و فاضالب ،باید اولویتهاي
 
):            . (   5
بهويژه معاونتهاي مهندسي و توسعه ،بايد معطوف به آينده
ملی توسعه را پشتیبانی کند و استراتژيهایی را در پیش گیرد
حداقل ميانمدت ( 5ساله و بيشتر) باشد .به اجمال در قالب
که از فرصتهاي توسعه بهرهبرداري کند .مدیریت كالن كارآمد
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به عنوان يك طرح اقتصادي سودده ،بررسي نميشوند.
ملی توسعه را محقق سازد.
کرده و سیاستهای
ِ 
        .    
    . 
فايدههاي يك طرح ،شامل تامين منافع ملي (مانند :تامين
          
ح

  
هاي فاضالب
شناسي طر
 
ب
-2آسي
غذا و آب ،اشتغال ،اسكان جمعيت و  )...و يا سود مشخصي
نظير افزايش درآمد دولت و يا سود سرمايهگذاران و يا تركيبي
 -1-2آسیب شناسی طرحهای اجراشده فاضالب در
از هر دو ميتواند باشد .طرحهايي كه با فشارهاي سياسي و
ایران
يا منطقهاي و بدون مطالعات امكانسنجي ،وارد مرحله اجرا
در اجراي طرحهاي فاضالب ،در كنار ضابطههاي فني رايج،
ميشوند ،به گونهاي ،هدررفت منابع ملي و اقدامي-آگاهانه يا
متغيرهاي بيروني فراواني اثرگذار هستند (شكل  .)2درجه
ناآگاهانه -در افزودن به شمار طرحهاي نيمهتمام تلقي ميشود.
اهميت و شدت اثرگذاري متغيرهاي بيروني ،گاه به حدي است
طرحهايي كه مطالعات امكانسنجي و توجيه فني ،اقتصادي،
كه ضابطههاي فني را كه بايد حاكم و محور طرحهاي فاضالب
اجتماعي و زيستمحيطي ،با مباني و مفروضات مطمئن نداشته
اهميت قرار ميدهد .اين وضعيت سبب
باشد ،در درجه چندم
ّ
باشند ،شاخصهاي عملكردي قابل قبول نخواهند داشت و
شده است تا افق ديد بسياري از مديران ،معطوف و محدود
همواره در معرض توقف و شكست قرار دارند.
به چارهانديشي براي مشكالت موجود و گذر از وضعيتهاي
مقطعي باشد .اين امر آفتي بزرگ براي شركتهاي آب
 شمار قابل توجه طرحهاي فاضالب نيمهتمام در كشورو فاضالب است .روزمرگي و درگير شدن به مسايل گذرا و
ناكارامدي ساختار مديريت اجرايي طرحهاي عمراني در
مقطعي ،تهديدي است كه اين شركتها ،بهويژه بخشهاي
كشور ،كه طرحهاي فاضالب نيز در زمر ه آنها قرار دارد ،چه در
برنامهريزي و مهندسي و توسع ه آنها را از اداي وظيفه حساس
       2 
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طرف دستگاههاي اجرايي و چه در طرف مشاوران و پيمانكاران،
يكي از عاملهاي مؤثر در توليد و تكثير طرحهاي عمراني
نيمهتمام به شمار ميرود .پاسخگو نبودن مديران ،مجريان و
مشاوران پروژهها نسبت به افت شاخصهاي عملكردي پروژهها،
تضاد منافع بين اتمام پروژهها و درآمد مشاوران ،فقدان دغدغهي
پاسخگويي در مورد تاخيرها ،عدم تخصيص بهينه منابع مالي و
در مواردي نداشتن گزارشهاي عملكردي استاندارد از پروژهها،
نظارت غيرمؤثر و غيرحرفهاي بر پيشرفت پروژهها و عدم انتشار
گزارشهاي فني شفاف در مورد شاخصهاي عملكردي پروژهها،
همه و همه بستري را براي تاخير در اجرا و يا نيمهتمام ماندن
پروژهها فراهمساخته است.

برنامه ،به  51/5درصد در انتهاي برنامه (سال  )1395برسد .با
توجه به عدم تكافوي اعتبارات مورد نياز اين بخش ،تحقق اين
مهم دشوار و غيرقابل دسترس مينمود ،مگر آنكه اقدامهاي
حمايتي زير براي توسعه اين زيرساخت پيشبيني و تدارك
ميشد:
 تخصيص مناسب و صد درصدي اعتبارات مورد نياززيرساختهاي فاضالب
افزايش تعرفههاي بخش فاضالب ايجاد مكانيسمهاي حمايتي مشابه تبصره 3 واگذاري تخصيص پساب خروجي از تصفيهخانهها به نفعشركتهاي آب و فاضالب شهري كه متولي اجراي تاسيسات
فاضالب كشور هستند تا در مناطقي كه داراي توجيه فني و
اقتصادي است ،با بهكارگيري ظرفيتهاي بخش خصوصي،
منابع مالي مورد نياز اين بخش تامينشود.
 توجه ويژه به سواحل شمالي ،جنوبي و منابع آبي سطحيكه فاضالب شهرها و اجتماعات به آنها تخليه ميشود تا
بهصورت ضربتي ،نسبت به اجرا و سرمايهگذاري در اين طرحها
اقدام الزم شود.
بهرغم تالشهاي فراوان براي تحقق اين هدف ،به دليل عدم
تدارك كامل موارد گفته شده ،در انتهاي برنام ه پنجم (سال
 )1395شاخص جمعيت شهري بهرهمند از خدمات مدرن
فاضالب از مرز  46/81درصد فراتر نرفت.

 -ظرفيتهاي بال استفاد ه تاسيسات

 -3-2فقدان الگوهاي مناسب براي تصفيه فاضالب
متناسب با وضعيت اقليمي و توان فني و اجرايي و
راهبري در مناطق مختلف كشور
در اين زمينه الزم است الگوهاي مناسب براي تصفيه
فاضالب ،متناسب با وضعيت اقليمي ،نيازها ،كاربريهاي متصور
براي پساب حاصل از تصفيه و توان فني ،اجرايي و راهبري در
مناطق مختلف كشور بررسي ،تدوين و ارايه شود .توصيه موكد
ميشود به منظور نيل به نتايج كاربردي ،نشستهاي محلي و با
موضوعهاي محلي در خصوص پساب برگزار شود.

 چرايي و علتهاي محتمل كيفيت نامطلوب پساب وكارآمدي پايين فرايندهاي تصفيه

كيفيت پساب خروجي در شمار قابل توجهي از تصفيهخانههاي
فاضالب ،متاثر از مشكالت موجود در طراحي و اجراي ضعيف
تأسيسات فاضالب از يك سو و از ديگر سو نقيصههاي مشاهده
شده در نگهداري و راهبري تصفيهخانهها به دليل توان محدود
عملياتي و اعتماد به نفس و مهارت فني پايين بهرهبرداران و
در مواردي ،اعمال بار حجمي و آلي بيش از ظرفيت طراحي،
در حدود مورد انتظار و متناسب با استانداردهاي استفاده ايمن
از پساب نيست.

آمار نشان ميدهد كه در پايان سال  1395جمعيت تحت
پوشش تاسيسات فاضالب در بخش تصفيهخانههاي فاضالب
( 18/7ميليون نفر) و در بخش شبكههاي جمعآوري (27/58
ميليون نفر) با يكديگر هماهنگ و همآوا نيست و در مواردي،
تصفيهخانههاي فاضالب ،پس از گذشت سالها از آغاز
بهرهبرداري رسمي آنها ،با بارگذاري اندكي در مدار بهرهبرداري
قرار دارند .اين امر بيانگر فقدان هماهنگي در اجراي خطوط
اصلي ،شبكههاي جمعآوري و نصب انشعاب در كشور است.

 -4-2شناسايي و شفافسازي آسيبها و نگرانيهاي
راهبري ،نگهداري و بهروزرساني تأسيسات فاضالب

 -2-2اقتصاد فاضالب و سهم طرحهاي فاضالب در
بودجههاي عمراني و راهبري شركتهاي آب و فاضالب
بر اساس برنامهي پنجم توسعه مقرر بود جمعيت شهري
بهرهمند از خدمات مدرن فاضالب از  35درصد در ابتداي
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پساب
 بر اساس برخي گزارشها ،حدود  8000هكتار از زمينهايزراعي كشور ،با فاضالب خام آبياري ميشوند .اين مقدار ،اگرچه
از نظر وسعت و در مقايسه با سطح كل زيركشت زمينهاي كشور
زياد نيست ،اما ميتواند منشاء نگرانيها و بروز بيماريهاي
منتقله از فاضالب شود .ضمن آنكه پيامدهاي ناخواسته و گاه
مخرب محتوي امالح پساب بهويژه وجود مقادير زياد شويندهها
در پساب و اثرات مخرب آن بر خاك و گياه و آلودگي شيميايي
خاك و محصوالت آبياري شده با فاضالب نيز مطرح است.
 كيفيت فاضالب بسيار متاثر از شيوه زندگي و مواد و لوازممصرفي است .در دوران ما كه طيف گستردهاي از مواد
شيميايي در قالب انواع گوناگون داروها ،رنگها ،نگهدارندههاي
غذايي ،سموم و مانند آن در زندگي روزمره بهكار ميرود ،لزوم
سنجش محتوي آاليندههاي خاص در پسابها (شامل تركيبات
استراديول موجود در قرصهاي ضدبارداري ،فيتواستروژنها،
حشرهكشها ،تركيبات شيميايي همچون بيسفنول  ، Aنونيل
فنول ،فلزات سنگين) كه در قالب كلي ،عاملهاي مخرب غدد
درونزير  (EDC)1شناخته ميشوند و تعيين جوانب بهداشتي
و راههاي كنترل آنها ضرورت دارد.
 به جوانب اجتماعي و روانشناختي ،همزمان با رويكردهايبهداشتي كاربري پساب بايد توجه شود .به عنوان نمونه ،مردم
مخالفت كمتري نسبت به استفاده از سيالب تصفيهنشده در
مقايسه با فاضالب تصفيهشده دارند .در حاليكه خطر استفاده
از فاضالب تصفيه شده ،مشابه و يا كمتر از سيالب تصفيه نشده
است.
 با توجه به شرايط حاضر تصفيهخانههاي فاضالب كشور،اولويت نخست كاربرد پساب با هدف بيابانزدايي ،مصارف
صنعتي و توسعهي فضاي سبز پيرامون شهرها ،توصيه ميشود.

ويژه شود.
 -7-2ايمني ،بهداشت و محيطزيست  (HSE)2در
تأسيسات فاضالب
بهداشت ،ايمني و محيطزيست ) (HSEبه تبع اهميت
و جایگاه سازمانی آن ،نقش مهمي در نظام تصمیمسازي
و اجرایی فعالیتها و گزارههای مربوط به تبیین ،تعیین،
تشخیص ،طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای فاضالب برعهده
دارد .بهرغم اهميت فراوان موضوع  HSEدر اجرا و راهبري
تاسيسات فاضالب ،بهدليل نوپا بودن و عدم توجه شايسته به
اين بخش ،حادثهها و هزينههاي قابل توجهي به شركتهاي آب
و فاضالب تحميل ميشود.
 -8-2بازار پساب و تعرفههاي آن
در سال  1395ميانگين هزينه تمام شد ه جمعآوري و
تصفي ه هر مترمكعب فاضالب در شهرهاي كشور81100 ،
ريال برآورد شده است .در حاليكه در اين سال ،ميانگين بهاي
فروش هر مترمكعب پساب ،رقم ناچيز  2592ريال بوده است.
تفاوت فاحش ميان هزين ه تمامشده و بهاي فروش پساب ،گواه
نابهساماني و عدم توجه به موضوع اقتصاد پساب است .الزم
است در كنار توجه به جوانب بهداشتي و استانداردهاي پساب،
موضوع اقتصاد پساب نيز كه رابطهاي وثيق با نيل به بهرهوري
بهينه و رعايت انضباطها و معيارهاي كيفيت پساب دارد ،توجه
شود.
 -9-2زمينهسازي براي همراهي بخش خصوصي در
احداث و راهبري تأسيسات فاضالب
در حال و آينده براي تسريع در اجراي طرحهاي فاضالب،
الزم است شماري از تأسيسات فاضالب كشور با مشاركت بخش
خصوصي و در قالب قراردادهاي خريد تضميني آب و پساب به
مرحل ه اجرا درآيد .براي اداي مطالبات اين طرحها ،بايد ساالنه
مبلغ  1500ميليارد ريال در قالب رديف خريد تضميني براي
خريد پساب خروجي از تصفيهخانهها ،پيشبيني شود .بديهي
است اين اعتبار بسته به ميزان تعديل ساالنه نيز بايد افزايش
يابد .پيشبيني ميشود با تامين اين منابع اعتباري در رديف
خريد تضميني به ميزان تقريبي  15هزار ميليارد ريال ،بخش
خصوصي راغب به سرمايهگذاري در بخش فاضالب كشور شود.
تاكنون اقدامهاي مناسبي براي توسعه مشاركت بخش

 -6-2نيروي انساني تأسيسات فاضالب ،آموزش،
بهروزآوري و اعتماد به نفس بخشيدن به آنها
مشكالت نيروي انساني (انگيزه ،ماندگاري ،آموزش و  )...و
ميزان اندك بهرهوري آن از جمله عاملهاي اصلي در تقليل
كيفيت پساب خروجي تصفيهخانهها به شمار ميروند .لذا الزم
است همزمان با شناسايي و شفافسازي آسيبها و نگرانيهاي
راهبري تأسيسات فاضالب ،به نيروي انساني تأسيسات فاضالب،
آموزش ،بهروزآوري و اعتماد به نفس بخشيدن به آنها توجه
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پساب ،مصوبه جلسه مورخ  1393/7/5دفتر وزير نيرو« ،كلي ه
پسابها در اختيار شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
ميباشد .شركت مزبور ميبايست از محل فروش اين پساب،
براي سرمايهگذاريهاي مورد نياز و توسعه تاسيسات جمعآوري
و تصفيه فاضالب با هر روش ممكن (BOO, BOT و بيع متقابل)
اقدام نمايد.»... .
 شايد بتوان گفت كه ديگر اجراي طرحهاي بزرگ و پرهزينهفاضالب به تاريخ پيوسته است و با توجه به شرايط و نيازها ،به
راهبردهاي تازهاي در اجراي طرحهاي فاضالب نياز است .ايجاد
و راهبري تاسيسات محلي و منطقهاي فاضالب و تمركززدايي
از طرحهاي فاضالب ،از جمله اين راهكارها است .تمركززدايي
از طرحهاي فاضالب و توجه به طرحهاي محلي با سه هدف
انجام ميشود:
* مديريت و تقليل هزينهها
* كاهش آسيبپذيري اجتماع از عدم كاركرد تاسيسات
متاثر از رخدادهاي طبيعي و انسانساخت
* سهيم شدن و مسئوليتپذيري توليدكننده فاضالب در
حفاظت از محيطزيست
در نمونههايي از طرحهاي تمركززدايي فاضالب كه در
برخي كشورها تجربه شده است ،ضمن مسئوليتپذير ساختن
مشتركان در تصفيه فاضالب ،مطابق آن چه در شكلهاي 3
و  4نشان داده شده است ،فقط فاضالب نيمهتصفيه شده و با
كيفيت مشخص جمعآوري ميشود.

خصوصي بهويژه صنعت ،براي سرمايهگذاري در طرحهاي
فاضالب كشور در ازاي استفاده از پساب براي يك بازه زماني
مشخص ،انجام شده است .در اين روش دولت بدون پرداخت
هيچگونه اعتباري ،مشكالت كامل تاسيسات فاضالب شهرها
را برطرف خواهد ساخت و بخش خصوصي نيز براي اجراي
طرحهاي توسعهاي خود ،با بازچرخاني فاضالب و بهرهبرداري
از پساب خروجي از تصفيهخانهها ،به اين منبع آبي ارزشمند
تكيه خواهد كرد .اين امر مستلزم آن است كه تخصيص پساب
خروجي از تاسيسات فاضالب ،از شركتهاي آب منطقهاي
منفك و در اختيار شركتهاي آب و فاضالب كه متولي امر
توسعه ،بهرهبرداري و نگهداري تاسيسات فاضالب ميباشند،
قرار گيرد .در صورت اعطاي تخصيص پساب به شركتهاي
آب و فاضالب شهري ،پتانسيل جذب سرماي ه بخش خصوصي
حداقل به ميزان  35هزار ميليارد ريال قابل دسترس و تحقق
خواهد بود.
 -10-2بهسوي آينده
 تجربههاي حاصل از بيستوچند سال تالش در عرصهخدمات فاضالب ،بيانگر آن است كه موضوع خدمات فاضالب
در ايران دو گونه است:
* نخست مناطقي كه با مشكالت بهداشتي و زيستمحيطي
مواجه هستند و سرمايهگذاري دولت در آن جا الزم است (مانند
شهرهاي شمالي)
* دوم مناطقي كه موضوع اقتصادي پساب ،مطرح و ارزش
پساب باال است (مانند يزد و منطقه  22تهران).
بر پايه اين تجربه و به استناد بند  2نظامنامه استفاده از
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