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 جناب آقای مهندس نیک نام 

معاون محترم منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان فارس 

 و نماینده انجمن آب و فاضالب ایران

* لطفا ضمن معرفی مختصر شرکت آب و فاضالب استان فارس 

.خود نیز ارائه فرمایید یک معرفی اجمالی از

مربع، لومترکی ۱۲۲٬۶۰۸در حدود  یاستان فارس با مساحتنام خدا. به -

برطبق  نفر ونیلیم 5به  کینزد یتیاستان بزرگ و با جمع نیچهارم

شمار به رانیا تیاستان پرجمع نی، چهارم۱395سال  یسرشمار

 درصد ارتفاعات ۶5و درصد دشت  35. مساحت استان شامل رودیم

 ۱۱۲شهرستان،  3۶استان فارس به  ،یکشور ماتیاست. براساس تقس

 بیاست. از نظر ترکشده  میدهستان تقس ۲۰5بخش و  ۸9شهر، 

درصد  3۰و  یشهر طهنق ۱۱۲درصد استان در  7۰ کینزد ز،ین یتیجمع

 یریحاصل از طرح آمارگ جیساکن هستند. نتا یآباد 4۲3۰در  تیجمع

و  یدرصد 3/4۰ی از مشارکت اقتصاد یحاک ۱395کار در سال  یروین

استان  ۱39۲ در استان است. در سال یدرصد ۶/۱3 حدود یکارینرخ ب

کشور قرار داشته  5در رتبه  (GDP) یناخالص مل دیفارس ازنظر تول

روستای فارس با جمعیتی بالغ  ۲4۰۰شهر و  ۱۱۲در حال حاضر  .تاس

شرکت آب و رسانی مستقیم میلیون نفر تحت پوشش خدمات ۲/3بر 

 فاضالب استان قرار دارند.

جانب نیز با تحصیالت فوق لیسانس مهندسی آب و فاضالب این

سال در صنعت را دارم. در حوزه های  ۲5افتخار خدمت به مدت 

های مدیریتی کارشناسی و نظارتی فنی و بهره برداری و نیز در جایگاه

عنوان ال بهس 4مدت حدود به ام.شهرستان و ستاد شرکت کار کرده

نیز در جایگاه  ۱399ریزی و منابع انسانی و از ابتدای سال معاون برنامه

معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت هستم. کارشناس رسمی 

دادگستری، عضو و نماینده انجمن آب و فاضالب ایران، عضو انجمن 

 متخصصین صنعت آب و فاضالب کشور و ... نیز هستم.

استان فارس با توجه به  آب و فاضالب شرکت* نقطه تمایز 

آب و های جدایی شهر مرکز استان، نسبت به دیگر شرکت

چیست؟ فاضالب
های استان، ساختار ارایه خدمات در شرکت چندحاضر فقط در در حال -

ای است که شهرهای مرکز استان از شرکت استانی گونهآب و فاضالب به

ای است که در قانون تشکیل جدا هستند و این نیز به لحاظ تبصره

بینی شده است. با توجه به گستردگی های آب و فاضالب پیششرکت

های تامین منابع آبی و حوزه خدمات در استان فارس و نیز محدودیت

نظر می رسد تمامی شهرها و روستاهای استان وجود دارد به مالی که در

احد و که اگر ساختار شرکت در استان فارس هم به یک شکل و

رسانی افزایی حاصل از آن، توان خدماتمتمرکزی برسد با توجه به هم

 در کل استان نیز افزایش خواهد یافت. 

استان  آب و فاضالب* نقاط قوت و ضعف ارایه خدمات در شرکت 

.فارس را بیان کنید

های شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان فارس که ترکیبی از شرکت -

ها، تجربیات و سابق فارس است دارای پتانسیلشهری و روستائی 

ای های فراوانی است که از تجمیع دانش کاری و حرفهتوانمندی

نیروهای مجرب و ماهر در هر دو شرکت و در طول چند دهه فعالیت 

بها و وجود منابع حاصل شده است. بدون تردید این تجربیات گران

ن سرمایه و نقطه قوت انسانی مجرب و توانمند در مجموعه، باالتری

فارس است. راهبری و ارایه خدمات در سطحی  آب و فاضالبشرکت 

قبول به مردم شریف شهرها و روستاهای استان گسترده فارس با قابل

برخی از  ست.ا های موجود، گواهی بر این مدعاوجود مشکالت و چالش

ابع آب ناپایداری و کمبود منهای شرکت نیز عبارتند از ترین چالشمهم

آب استان،  رویه از منابعبی هایو برداشت دلیل تداوم خشکسالیبه

 کشاورزیرویه آب در بخش بی هایبرداشت منفی کمی و کیفی تاثیرات

 کشاورزیمنافع بخش  میان جدی هایتقابل برخیبر منابع شرب و بروز 

های کشاورزی سازی مصرف درکاربری)عدم وجود فرهنگ بهینه و شرب

دلیل عدم دریافت قیمت به و منابع مالی کمبود شدید نقدینگیشرب(،و 

توجهی فرسودگی بخش قابل خدمات آب و فاضالب در استان، شدهتمام

بودن نرخ برخورداری از خدمات دفع از تاسیسات آب استان، پایین

های آب شرب و تهدید کمی و کیفی چاه بهداشتی فاضالب در استان،

های آب و فاضالب برداری رسیدن طرحدر به بهره تاخیر ها،م آنیحر

استان  مرکزجدا بودن گستردگی زیاد استان و دلیل کمبود اعتبارات، به

 برداریبهره عمرانی،موقع اعتبارات به واریزعدم تخصیص و شرکت، از 

ها استان اکثردر آبرسانی با لحاظ این موضوع که خط بزرگ  از دو

 این و دشواداره می ایآب منطقه هایسازمانخطوط بزرگ توسط 

ترین مهم .دهستنبرای شرکت ( )درآمدزا صنعتیفاقد انشعابات  ،خطوط

چالش کاری بر ماموریت اصلی یا رسالت بخش آب و فاضالب متمرکز 

آوری و دفع یعنی تامین و توزیع آب با کیفیت مناسب و جمع .است

و از  م، فراگیر، مطمئنهنگاای که سیستم بهگونهبهداشتی فاضالب به

عبارت دیگر چالش اساسی، هدف اصلی حوزه نظر مالی پایدار باشد. به

آب و فاضالب است که همان تامین و توزیع آب با کیفیت مناسب و 

. در استآوری و دفع بهداشتی فاضالب با حداقل هزینه تمام شده جمع

آب و  تداوم موفقیت در ارایه خدمات بهینه برایچنین شرایطی و 

دانش و  یکارگیری مواردی است؛ ازجمله ارتقـاهفاضالب مستلزم ب

توان علمی و عملیاتی و جذب  یهای فردی و جمعی، ارتقامهارت

نیروهای متخصص و کارآمد، ایجاد و توسعه نگرش سیستمی به سازمان، 

اشاعه فرهنگ اصالح الگوی مصـرف آب در مشترکین استان، افـزایش 
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سازی و سرعت همراه با دقت در عملکردها سازی، بهینهوری، شفافبهره

سپاری و اجرای سازی، برونهای عملیاتی، تسریع در خصوصیو برنامه

کارهای برون رفت از این ترین راهقانون اساسی برخی از مهم 44 اصل

ند. از نگاهی دیگر ناپایداری و کمبود منابع آب هستهای موجود چالش

لی و بحران های ناشی از آن، تاثیر منفی برداشت دلیل تداوم خشکسابه

رویه از منابع آب در بخش کشاورزی، کمبود شدید نقدینگی و منابع بی

دلیل عدم دریافت قیمت تمام شده و تاثیر آن در روند ارایه مالی به

ها، های آب شرب و حریم آنخدمات، تهدید کمی و کیفی چاه

توجهی از ت آب و هدررفت قابلتوجهی از تاسیسافرسودگی بخش قابل

منابع آب و ساماندهی منابع انسانی بخش روستائی در ساختار جدید از 

 های مهم شرکت است.دیگر چالش

    

شهری و  آب و فاضالبهای * با توجه به یکپارچگی شرکت

 روستایی، نقاط ضعف و قوت این اقدام را بیان کنید.

قالب یک ساختار واحد استانی یکپارچگی خدمات آب و فاضالب در  -

های یک دهه اخیر مدیران شرکت مهندسی و وزارت ترین دغدغهاز مهم

سال اجرائی شد. تمهیداتی از ابتدای نیرو بوده است که با فراهم آوردن 

ها، تمرکززدائی و توزیع جلوگیری از موازی کاری و کاهش هزینه

شهری و روستائی خدمات آب و فاضالب مناسب به تمامی آحاد جامعه 

... از  گیری و مدیریت منابع مالی و آبی وکشور، تمرکز در تصمیم

ها بوده است. از طرفی سازی شرکتترین اهداف فرایند یکپارچهمهم

های شهری و روستائی با دو ماهیت غیردولتی و دلیل این که شرکتبه

هایی شها نیز با مشکالت و چالکردند، یکپارچگی آندولتی فعالیت می

روبرو بوده است. از جمله تامین منابع مالی جدید با توجه به افزوده 

شدن خدمات در بخش روستائی با لحاظ کاهش اعتبارات عمرانی و 

ناپایداری اقتصادی موجود، نحوه جانمائی منابع انسانی، استقرار نظام 

های سازمانی در ساختار جدید از اشتغال جدید کارکنان و توزیع پست

ها با همکاری و ند. دراین حوزههستهای این مبحث ترین چالشممه

افزایی مناسب در شرکت یکپارچه آب و فاضالب فارس، اقدامات و هم

حال های متناسبی انجام شده و یا در حال انجام است، با اینریزیبرنامه

های شرکت وجود آمده میان درآمدها و هزینههبا توجه به فاصله زیاد ب

پایداری  برایش عمده آن نیز مرتبط با این یکپارچگی است و که بخ

اعتبارات عمرانی  دخصوص در حوزه روستائی بایخدمات مطلوب به

 بیشتری برای شرکت تخصیص یابد. 
 

 آب و فاضالبهای * نظر خود را در رابطه با ساختار جدید شرکت

 و نقاط ضعف و قوت آن بیان کنید.

های یکپارچه با توجه به تراکم نیروهای موجود، ساختار جدید شرکت -

این این دوره استقرار جدید ارایه شده است و مختص به برایمنعطف و 

دوره انتقالی است. بدون تردید بعد از طی شدن این دوره انتقالی، این 

ساختار نیز نیازمند بازنگری است و باید در ساختار جدید، 

بنیان و دانش آب و فاضالبهای شرکتایجاد  برایهای الزم نگریکالن

سازی فرایندهای ها و بهینهداری شرکتبا نگاه به ماهیت بنگاه

 وری بیشتر خدمات مورد بازنگری قرارگیرد.سپاری و بهرهبرون
  

* با توجه به بحران آب در استان فارس برای تامین درازمدت 

چه شرکت شما آب و نیز اقدامات مدیریت مصرف آب 

 هایی دارد؟هبرنام

های باالی مواجه با های اخیر همواره در رتبهاستان فارس در دهه -

پدیده خشکسالی و کمبود آب بوده است و به تناسب نیز توسط 

های چالش اها و اقدامات متناسبی برای مقابله بهای مرتبط، برنامهحوزه

تدوین بحران آب اتخاذ شده است. با این وجود این شرکت نیز در حال 

برنامه جامع تامین آب شرب برای کل استان است که در قالب سه برنامه 

شود. فرآیند و سازوکار این مدت تدوین میمدت و درازمدت، میانکوتاه

که تنش آبی در فصل برنامه تعریف شده و کار آغاز شده است. ضمن این

ی گرما همراه با مشکالت ناشی از افزایش مصرف متعاقب وقوع بیمار

تامین آب شهروندان استان طلب  برایکرونا، وقت و انرژی زیادی را 

 ند.کمی

ها باید در در حوزه مهم و تاثیرگذار مدیریت مصرف آب نیز برنامه

که نقش افزاری تدارک دیده شوند. ضمن اینافزاری و نرمدو قالب سخت

زی سابخشی و فرهنگها و وسایل ارتباط جمعی در افزایش آگاهیرسانه

منظور زمان بهتر شود، هممدیریت مصرف در جامعه باید برجسته

های تر شدن تعرفهبخشی بیشتر به مشترکین، واقعیاثربخشی و انگیزه

شده و عرضه کاهش میان قیمت تمام برایخدمات آب و فاضالب 

گیران کشور قرارگیرد. مدیریت فشار و خدمات نیز در دستورکار تصمیم

های فرهنگی و جهیزات کاهنده مصرف همراه با فعالیتارایه وسایل و ت

های سازی فرهنگ مصرفی مناسب آب از اولویتترویجی برای نهادینه

تنوع قومیتی، فرهنگی، اقلیمی و این شرکت در فارس خواهد بود. 

که موفقیت هرگونه طوریبه ،مذهبی در استان فارس بسیار زیاد است

ها و شرطلحاظ نمودن پیش برنامه اجتماعی و مشارکتی بدون

کارهای بسیار یکی از راه نماید.ها بعید مینیازهای این تفاوتپیش

سازی مصرف آب، ایجاد شناخت و های بهینهتاثیرگذار در برنامه

مطالعات کافی اجتماعی، فرهنگی، قومیتی و مذهبی در استان است که 

منطقه از استان، ها و شرایط موجود برای هر بتوان با توجه به شاخص

سازی مصارف آبی تدارک و بهینه برایهای آموزشی و انگیزشی برنامه

دخیل نمودن فاکتورهای اجتماعی و جامعه  عبارت دیگراجرا نمود. به

 .مدیریت بحران آب موجود از ضروریات امر است برایشناختی الزم 

ثربخشی ای، ناکارآمدی و غیراچرا که اتکای صرف بر مسایل فنی و سازه

های های اخیر نشان داده است. نکته دیگر، پیشبرد برنامهخود را در دهه

آبی سازی سازگاری بیشتر با کمسازی و فرهنگنهادینه برایاجتماعی 

های مصرف آب در استان است که باید مورد توجه و در تمامی بخش

 اهتمام جدی قرارگیرد.
   

فاضالب در استان  های دفع بهداشتی* برخورداری از سامانه

های خانهها و تصفیهبرداری شبکهفارس چگونه است و در بهره

ها با چه خانهفاضالب، استفاده از پساب و مدیریت لجن تصفیه
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 هایی روبرو هستید؟چالش

های دفع استان فارس از نظر شاخص برخورداری از سامانه -

خ که نرحالییست. دربهداشتی فاضالب در وضعیت مناسبی ن

درصد مشترکین در این شاخص  ۱۲برخورداری استان فارس حدود 

اما میانگین کشوری این شاخص بسیار باالتر است. در یک دهه  است

های بهداشتی فاضالب توسعه سامانه برایهای خوبی اخیر، فعالیت

 ۱3که هم اکنون در طوریدر شهرهای استان انجام شده است، به

ب در حال اجرا هستند و برخی نیز به های فاضالشهر استان پروژه

استان نیز با تسهیالت بانک  شهر ۶اند. هم اکنون برداری رسیدهبهره

های دفع بهداشتی فاضالب توسعه اسالمی در حال اجرای سامانه

های در حال برداری رسیدن این طرحهستند که درصورت به بهره

درصد  3۰اجرا، نرخ برخورداری این شاخص در استان به حدود 

های دفع بهداشتی که مطالعات سامانهخواهد رسید. ضمن این

گذار برای برخی از شهرهای استان نیز جذب سرمایه برایفاضالب 

های تدوین شده است. در بخش روستائی استان نیز پوشش شبکه

توسعه  برایریزی راهبردی فاضالب پایین بوده و نیازمند یک برنامه

ها این محور است. در مجموع فقط در چند شهر محدود استان، شبکه

هایی برداری هستند. برنامههای فاضالب در حال بهرهخانهو تصفیه

حال های فاضالب شهرهای درخانهواگذاری پساب تصفیه براینیز 

گذاری بخش حال پیگیری است که از طریق سرمایهاری دربردبهره

خانه فاضالب شهرهای مرودشت، و لجن تصفیه غیردولتی، پساب

 د.شواقلید و چند شهر دیگر واگذار 

 

* ضرورت تشکیل انجمن آب و فاضالب ایران و نقشی که 

 تواند در حوزه آب و فاضالب ایفا کند را بیان نمایید.می

طور که در اهداف وجودی تشکیل انجمن آب و فاضالب ایران همان -

تواند نقش موثری کامال ضروری بوده و میاین نهاد هم آمده است 

با توجه به های صنعت آب و فاضالب کشور ایفا نماید. در فعالیت

 توسعه روزافزون جمعیت و ضرورت دسترسی به منابع آب سالم و

دفع بهداشتی فاضالب و استفاده مجدد از پساب، علوم مرتبط با آب 

های گام نیز ایرانهای و فاضالب گسترش زیادی یافته است. دانشگاه

های آموزش و بلندی در توسعه کمی و کیفی این دانش در بخش

نیازهای عملی  ،اند. از طرف دیگرپژوهش و توسعه فناوری برداشته

شود که های آب و فاضالب تامین میاین بخش از سوی شرکت

. استهایی دلیل کمبودهای مالی و تکنولوژیک دچار کاستیهب

علمی که بتواند ارتباط ارگانیک و  نهادیک  همین دلیل وجودبه

ها و نیازهای عملی این بخش منطقی بین توسعه این علم در دانشگاه

بنده نیز امیدوارم انجمن آب و  .دنمای، ضروری میرا برقرار کند

فاضالب ایران بتواند نقش حیاتی خویش را در تحقق اهداف 

 اش ایفا نماید.وجودی

 

 آب و فاضالبنامه همکاری شرکت فاهم* با توجه به امضای ت

فارس و انجمن آب و فاضالب ایران در سال گذشته، استان 

با انجمن آب و فاضالب چگونه است و  آن شرکتنحوه ارتباط 

 هم بکنند.توانند بهدو طرف چه کمکی می

های علمی و پژوهشی و نامه، ایجاد همکاریاز اهداف این توافق -

توانمندسازی منابع انسانی و نیز  برایهای طرفین استفاده از ظرفیت

های کاربردی و آموزشی است. نمونه بارز این همکاری توسعه ظرفیت

نیز، پشتیبانی، حمایت و همکاری شرکت آب و فاضالب استان با 

برپایی سومین کنگره علوم و مهندسی  برایانجمن و دانشگاه شیراز 

د. شدر شیراز برگزار  ۱399 آذرماه سال در که استآب و فاضالب 

با توجه به مشکالت و مسایل عدیده در صنعت آب و فاضالب استان، 

های خوب انجمن بیشتر امیدواریم در آینده نیز بتوانیم از ظرفیت

 بهره ببریم. 
   

استان فارس چه ارتباط ارگانیکی با  آب و فاضالب* شرکت 

دانشگاه مسئله قدر توانسته برای هها داشته است؟ چدانشگاه

تعریف کند و چقدر از تحقیقات دانشگاهی را برای رفع 

فارس  آب و فاضالبقدر هکار گرفته است؟ چهمشکالت خود ب

های تحقیقاتی دانشگاهی را های مورد نیاز طرحتوانسته داده

 تامین کند؟ 

های فارس در حوزه طرحاستان  آب و فاضالبنگاه شرکت  -

رویکرد حل مسئله در شرکت است. یعنی با تحقیقاتی، معطوف به 

گذاری های تامین منابع مالی در شرکت، اولویتتوجه به محدودیت

های تحقیقاتی و پژوهشی باید منجر به حل مسائل اساسی در طرح

امیدواریم که دانشگاه نیز بتواند با  .حوزه آب و فاضالب استان باشد

باشد. بدین منظور رسان ما های خود یاریکارگیری ظرفیتهب

های اساسی که در سطح درکمیته تحقیقات شرکت، مسایل و چالش

بندی شده و سپس برای هرکدام استان وجود دارند، ارزیابی و اولویت

گیری های موجود، طرح موضوع و تصمیمبا توجه به منابع و ضرورت

می شود. شرکت آب و فاضالب استان فارس همواره رابطه خوبی با 

ها و موسسات علمی و پژوهشی داشته است. عضویت دائمی هدانشگا

دو عضو محترم هیئت علمی دانشگاهی در کمیته تحقیقات شرکت، 

های همکاری با انجمن آب و فاضالب ایران، دانشگاه نامهامضای تفاهم

هایی شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی و پارک علم و فنآوری استان نمونه

 و فعال با نهادهای علمی و دانشگاهی است.از این همکاری ارگانیک 




