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 حسن بختیاری مهندس یجناب آقا

قم استان فاضالب و آب شرکت مدیرعامل

 استان فاضالب و آب شرکت مختصر معرفی ضمن لطفا* 

.فرمایید ارائه نیز خود از اجمالی معرفی یک قم،

های آب و فاضالب توسط شركتقانون تشكیل  1369در سال 

مجلس شورای اسالمی تصویب شد و شركت آب و فاضالب قم در 

با عنوان سهامی خاص و با سهامداری شهرداری قم،  1372سال 

شركت آب و فاضالب استان تهران، شركت مهندسی آب و 

های عنوان یكی از شركتبه ،گذاری نیروفاضالب كشور و سرمایه

اقماری آب و فاضالب استان تهران تشكیل و تحت نظارت وزارت 

د. بر همین اساس شركت آب و فاضالب شنیرو مشغول به فعالیت 

به ثبت رسیده و با انتقال اموال  1371سال قم )سهامی خاص( در 

مشترک آب  114.425ها و تأسیسات آب شهری و تعداد و دارایی

های آب قانون تشكیل شركت های قبلی در چهارچوباز دستگاه

كار نمود. و فاضالب و قانون تجارت آغاز به

پس از استان شدن قم، شركت آب و فاضالب قم در سال 

عنوان از شركت آب و فاضالب استان تهران منفك و به 1376

 .كار خود ادامه دادبه "شركت آب و فاضالب شهری استان قم"

 هایشهرشامل شهرهای در قلمرو فعالیت شركت درحال حاضر 

سال در  .است كهك، دستجرد، سلفچگان و قنوات ،جعفریه ،قم

نیز با ابالغ شركت مهندسی آب و فاضالب كشور، وظایف  1398

شركت آب و فاضالب روستایی استان قم به شركت واگذار و 

 د.ششركت یكپارچه آب و فاضالب استان قم تشكیل 

های مختلف در جانب نیز شامل مسئولیتاین سوابق كاری

تاكنون است از جمله:  1377شركت آب و فاضالب قم از سال 

مدیر امور ، خانه فاضالبمدیر تصفیه، كارشناس مسئول آزمایشگاه

برداری رئیس اداره بهره، برداری و نگهداری تاسیسات آببهره

مدیر تجهیز منابع مالی و گسترش مشاركت بخش ، بخش فاضالب

كنون تا 1400از سال  رئیس هیأت مدیره و مدیرعاملو  غیردولتی

عضو و نائب رئیس عنوان به 1400تا  1392چنین از سال . هماست

ام.انجام وظیفه نموده یس شورای استانئرو  شورا

باتوجه به بحران آب در استان قم و عدم وجود منابع * 

برای تأمین  ،پایدار آب و حضور تعداد زیاد زائر در طول سال

 دارید؟ ایبرنامه چه قم شهرهایدرازمدت آب 

گیری از ست تا با بهرها شركت آب و فاضالب استان قم بر آن -

 مدار، فناوری پیشرفته، استقرارمنابع انسانی كارآمد و دانش

ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشاركت موثر بخش خصوصی 

بازچرخانی آب و پساب و گسترش آگاهی عمومی، مدیریت تقاضا، 

ای عمل نماید تا آحاد گونهربط بهعنوان كارآمدترین نهاد ذیبه

المللی به آب شرب كافی جامعه در حد استانداردهای ملی و بین

آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضالب و سالم و امكانات جمع

های حفاظت منابع آب، حوزه دسترسی داشته و استان قم در

عنوان تأمین بهداشت عمومی به و زیستفظ محیطكمك به ح

برای خروج  یهایدر این راستا برنامه .شركت پیشرو شناخته شود

جذب اعتبار برای اصالح شبكه  -1 :از بحران دارد كه عبارتند از

برای انتقال و تصفیه  گذارسرمایهجذب  -2؛ دوم )آب شیرین(

برای صدور مجوز ای همكاری شركت آب منطقه -3 ؛فاضالب خام

الزام  -4؛ برای حفر و تجهیزه چاه مورد نیاز برای عبور از بحران

مسئولین استان برای استفاده پساب  برای صنعت و بخشی از 

و محلی  درصورت مساعدت مسئولین ملی .فضای سبز شهری

.برای استان قم مشكلی پیش نخواهد آمدانشااله 

 تقاضا و مصرف مدیریت مورد در شما اقدامات نتایج* 

کنید؟ کم را قم آب مصرف توانستید مقدار چه چیست؟

اقدامات ذیل را برای مدیریت  1400شركت آب و فاضالب در سال 

% به 93/21 تقاضا انجام داده كه منجربه كاهش هدررفت از

 :د كه عبارتند ازش 57/21%

(لومتریك 130شبكه آب ) ساالنه یابینشت -

(لومتریك 21شبكه آب  ) اصالح ساالنه -

كهكو  هیشهر جعفر یبندمطالعات پهنه -

باب از مخازن شهر قم )دو برادران( 5 یابینشت -

فقره از انشعابات 1418 یاستانداردساز -

خراب دستگاه كنتور 9614 ضیتعو -

مجاز به مجاز با درآمد فقره انشعاب غیر 1272و تبدیل  ییشناسا -

 میلیارد ریال 29.9

میلیارد  7/7 فقره انشعاب دستكاری با درآمد 156شناسایی  -

ریال

 5759میزان به نیمشترك یمصرف و كنتورها یو بررس شیمایپ -

 مورد

 سهاز  شیقرائت ب تیمشترک با وضع 8394تعداد  شیمایپ -

الحسابیدوره عل
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مطالعات آب بدون درآمد مجتمع  ییاجرا یهاتیانجام فعال -

 یمحمدیعل

 خانه آبخروجی تصفیه یكنتور بر رونصب  -

قم میخط انتقال قد یبتن یمورد نشت سربندها 5رفع  -

)درافشان( در مدارس و مساجد عدد پرالتور 1000و نصب  دیخر -

 در مدارس و مساجد یاهرم ریدستگاه ش 682و نصب  دیخر -

تیریمنظور اعمال مدفقره انشعابات پر مصرف به 180ییشناسا -

هزار  40به مساحت  عیاز شبكه توز یادیبوستان بن یجداساز -

مترمربع

میزان آب بدون درآمد در قم چقدر است و برای کاهش * 

 میزان استاندارد چه موانعی وجود دارد؟آن به

ترین موانع . مهماست %07/22 میزان آب بدون درآمد استان -

 استگیری های فرسوده، نشت یابی و خطای اندازهاصالح شبكه

های زیادی برای شركت ایجاد ها هزینهكه انجام این پروژه

حال شركت براساس بودجه عملیاتی اقدام به با این .نمایدمی

یابی و تعویض كنتورهای فرسوده مشتركین اصالح شبكه و نشت

كه نماید در حالیو نصب فلومتر در شبكه تامین و توزیع می

.استنیازمند اقدامات بیشتری 

های آبفا اعتماد های شرکتبخشی از مردم به فعالیتچرا * 

 های آن مشارکت ندارند؟ریزیالزم را ندارند و در برنامه

بخشی و بخشی از مردم، عدم آگاهی یاعتمادعلت بی -

رسانی دقیق و جامع در موضوعات مختلف مبتالبه مردم اطالع

مشكالت تامین و توزیع، قیمت واقعی آب و .... است مانند

آبفای قم تا چه حد تالش کرده است امور اجتماعی، * 

ریزی و جامعه شناسی، فرهنگی و آموزشی را در برنامه

 گیری خود لحاظ کند؟تصمیم

های شركت آب و فاضالب استان قم كه جزو اهداف یكی از الویت -

، استكشور  یتبع آن شركت مهندسی آبفاوزارت نیرو و به

آب و تبیین اهمیت و جایگاه واقعی سازی مصرف بهینه فرهنگ

های آب است. لذا این شركت از سالیان دور با اجرای برنامه

های مختلف آموزشی فرهنگی ترویجی شامل: برگزاری جشنواره

های از جمله آب صدای زندگی، فراگیری نخستین واژه و ...، پویش

رح ...، ط گردد، جان آب در خطر است، بانوی آب وآب رفته باز می

های مدیریت مصرف برای حامیان آب در مدارس، همایش

های رادیویی و تلویزیونی در های هدف، تولید و پخش برنامهگروه

، رادیو معارف، رادیو جوان 5شبكه ) های استانی و سراسریشبكه

گرافی، انیمیشن و ... در (، تولید و باز نشر كلیپ، موشنو ...

جویی پوستر با مضامین صرفه های اجتماعی، طراحی و چاپشبكه

عنوان یكی از های فرهنگی بهو تبلیغات محیطی و سایر فعالیت

در بخش مركز ارتباط چنین . هماستهای پیشرو در استان شركت

( نسبت به نظرسنجی و بازخوردگیری 122با مشتریان )واحد 

های مختلف اهتمام ویژه خدمات ارائه شده به مشتركین در حوزه

 رد. وجود دا

د توانسته حبا توجه به وجود حوزه علمیه در قم تا چه * 

اید دیدگاه حوزه را در زمینه مسائل مختلف مرتبط با آب و 

فاضالب روشن کرده و از پتانسل آنها برای رفع مشکالت 

خود استفاده کنید.

در این راستا شركت آب و فاضالب استان قم طی سالیان گذشته  -

نامه های فرهنگی با معاونت فرهنگی تبلیغاتی دفتر با انعقاد تفاهم

های مدیریت تبلیغات حوزه علمیه قم، نسبت به برگزاری همایش

و اصالح الگوی مصرف آب با حضور وزیر، معاونین و مدیران 

چنین چاپ و توزیع چندین نوبت بروشور ویژه كشوری و هم

ركتی ویژه قسمت برنامه تلویزیونی مشا 50مبلغان مذهبی و تولید 

كودكان با موضوع اصالح الگوی مصرف با رویكرد دینی و پخش 

عنوان های پژوهشی تحتسیما و انجام پروژه 5از شبكه سراسری 

چنین ب از نگاه اسالم و ..... اقدام نموده است. همآمدیریت مصرف 

شركت آب و فاضالب نسبت به برگزاری مالقات با مراجع تقلید، 

نظرات حضرات پیرامون مسائل ده از نقطهآیات عظام و استفا

مربوطه به آب اهتمام ویژه داشته است. در آخر طی مبادله 

نامه و انعقاد قرارداد با شبكه سراسری رادیو معارف )مستقر تفاهم

برنامه در زمینه مسائل  500در قم( نسبت به تولید و پخش بالغ بر 

قدام نموده است.مختلف مرتبط با آب و فاضالب با رویكرد دینی ا

 تصفیه با توجه به شوری منابع آب زیرزمینی قم وضعیت* 

 قم استان مردم به تحویلی آب کیفیت و زداییآب، نمک

است؟ چگونه

كند آبفای قم برای تامین آب شرب از منابع مختلفی استفاده می -

با  %55از سد كوچری  1401كه در شش ماهه اول سال 

EC=350 ،با  %15پانزده خرداد  سدEC=3200، های داخل چاه

برداشت  %1و چشمه و قنات  EC=5000با  %29شهر و علی آباد 

داشته است كه نسبت به چند سال گذشته شوری آب با توجه به 

از طرفی  .كاهش تخصیص آب از سد كوچری افزایش داشته است

كیلومتر در در سطح شهر  200آبفای قم یك شبكه دوم با طول 

مترمكعب آب با كمك دستگاه آب  6000ایجاد نموده و روزانه 
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 .نمایدت خوب تصفیه و در شبكه دوم منتقل مییكن با كیفشیرین

د با خرید كارت آب كیفیت را از طریق نتوانریان قمی میهشهم

 برداشت كنند.  استر پراكنده ایستگاه كه در سطح شه 280

 و شبکه در و است چگونه قم فاضالب شبکه وضعیت* 

  هستید؟ روبرو هاییچالش چه با هاخانهتصفیه

 4شبكه فاضالب و  لومتریك 1070حدود شركت آبفای استان  -

روز هزار مترمكعب در شبانه 120 تیخانه با ظرفهیباب تصف

برداری رسانده اجرا و به بهره تحت پوشش( تیدرصد جمع41)

خانه هیشبكه و خطوط انتقال و تصف لومتریك 1045به  ازیناست و 

 یهزار مترمكعب در شبانه روز )برا 200حدود  تیفاضالب با ظرف

لویت او است. نفر( ونیلیم 1.6 تیجمع ینیبشیو پ 1415افق 

 اجرای شبكه فاضالب در مناطق با تراكم ساختمانی باال )مناطق

محیطی و بهداشتی دفع ( و مناطق دارای مشكالت زیست1-4-8

های اختصاص یافته ( و سایت6-3-2غیر اصولی فاضالب )مناطق 

.استش ملی مسكن نببرای ج

های خانهمیزان تولید پساب تصفیه 1400تا پایان سال 

میلیون مترمكعب در سال بوده است  38فاضالب شهر قم حدود 

، شامل: آن تا این سال واگذار شده است مكعبمتر ونیلیم 18كه 

 10و صنعت  م.م 5/3 یعیاداره كل منابع طب ،م.م 5/4 یشهردار

ساماندهی آن شود كه م.م و مابقی در كانال كشاورزی تخلیه می

مترمكعب در  400حدود است. ای عهده شركت آب منطقهبر

ا شبانه روز فاضالب خام هم به دانشگاه قم واگذار شده است كه ب

خانه محلی، پساب آن برای آبیاری فضای سبز احداث تصفیه

 برایگذار دانشگاه استفاده می شود. فراخوان برای جذب سرمایه

واگذاری فاضالب خام پردیسان نیز در حال انجام و واگذاری 

.فاضالب خام در كلیه نقاط شهر نیز در دستور كار است

ابالغ  با ابالغ تعرفه جدید آب صنعت و فضای سبز و

دستورالعمل طرح بازتخصیص آب با جایگزینی پساب در سال 

های واگذاری آب به صنعت و فضای و اعمال محدودیت 1401

رود استفاده از پساب برای متولیان صنعت و سبز، انتظار می

شهرداری توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد و ضمن رونق بازار 

 هم جبران شود.آب و پساب، بخشی از زیان بخش فاضالب 

 ترین چالش های بخش فاضالب استان عبارتند از: مهم

 های تكلیفی دهی باالی بخش فاضالب ناشی از تعرفهزیان

توجه از فروش پساب فاضالب بهاء، عدم عایدی و درآمد قابل

و لجن

 دلیل تكمیل های فاضالب بههای توسعه زیرساختچالش

چنین مشكالت و همها و خطوط انتقال خانهظرفیت تصفیه

طرح فاضالب پردیسان(  23تامین اعتبار )شروط مصوبه ماده 

و عدم تكافوی درآمدها

  كیلومتر شبكه فاضالب در معرض  240مخاطرات بیش از

تخریب و نشست شبكه فاضالب 

 های خانهخسارت به تاسیسات و اختالل در عملكرد تصفیه

سپتاژ و ساماندهی تانكرهای حمل عدم فاضالب ناشی از 

های صنعتیفاضالب

ترین راهبردها برای توسعه تاسیسات فاضالب شهر قم عبارتند مهم

از:

 گذار برای فروش پساب و فاضالب بازاریابی و جذب سرمایه

خام 

 پیگیری فروش لجن برای فراوری لجن و تولید كود

 های حق انشعاب فاضالب و كارمزد روز رسانی تعرفههپیگیری ب

دفع فاضالب

 های فاضالب ازطریق خودیاری و توسعه اجرای شبكه

های مردمی مشاركت

  نامه قانون زمین شهری آیین 23و  22تاكید بر اجرای ماده

های تفكیكیهای آب و فاضالب در زمینبرای اجرای شبكه

  قانون ایجاد تسهیالت برای  3استفاده بیشتر ازظرفیت تبصره

شهررای اسالمی های فاضالب با همكاری شوتوسعه طرح

 های پیگیری افزایش سهم درآمد عمومی دولت در طرح

فاضالب استان 

  ممنوعیت تخصیص یا واگذاری آب به بخش صنعت و كاهش

تخصیص آب صنعت و جایگزینی با پساب 

 ها برای استفاده و جایگزینی پساب ریزی شهرداریبرنامه

 شده در توسعه و نگهداری فضای سبز شهری تصفیه

 شرب ادارات و نهادهای دارای جایگزینی مصارف آب غیر

مراكز نظامی، نیروگاه  ،فضای سبز وسیع با پساب )دانشگاه ها

های محلی فاضالب خانهحرارتی و ...( از طریق احداث تصفیه

(نمونه اجرا شده در دانشگاه قم)یا آب خاكستری 

 توسعه صنعت كشاورزی چوب

های آب و شرکت چرا تالش الزم توسط مسئولین* 

فاضالب برای توجیه ضرورت واقعی شدن قیمت آب در 

گیری کشور انجام نشده است و وضعیت های تصمیمارگان

 شود؟تر میهای آبفا روز به روز وخیممنفی مالی شرکت

های مالی خود های صورتهای آب و فاضالب در گزارششركت -

چنین در اند و همدر سالیان متمادی این مسئله را انتقال داده

شركت آبفای قم عدم واقعی شدن قیمت آب، باعث افزایش زیان 
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انباشته شده است و این مسئله در جلسات مختلف به مسئولین 

 ایولی متاسفانه برنامه .استانی و كشوری انعكاس داده شده است

در سطح ملی برای برطرف شدن این مشكل وجود ندارد و همین 

 صنعت آب و فاضالب شده است. مسئله باعث فقیر شدن

 

 که نقشی و ایران فاضالب و آب انجمن تشکیل ضرورت* 

 .کنید بیان را کند ایفا فاضالب و آب حوزه در تواندمی

دولتی اداره صورت یك بخش غیرهكه انجمن ببا توجه به این -

شناسد و از طرفی با ها و مسائل صنعت را میشود و چالشمی

، می تواند ارتباطی موثر بین دانشگاه و صنعت استدانشگاه مرتبط 

های های انجام سمینارها و كارگاهبرقرار نماید و از طرفی هزینه

تخصصی را كاهش و مشاركت بیشتری بین دانشگاه و صنعت 

 نماید. ایجاد می

 

 و آب انجمن با قم فاضالب و شرکت آب ارتباط نحوه* 

 توانندمی کمکی چه طرف دو و است چگونه ایران فاضالب

 بکنند؟ همبه

كنون ارتباط این شركت و انجمن در قالب همكاری در ا هم -

برگزاری چهارمین كنگره علوم مهندسی در آب و فاضالب  در 

نامه، همكاری جدیدی تواند در قالب تفاهمو می استاستان قم 

های توان علمی همكاران این شركت و مشاوره یبرای ارتقا

 صنعت ادامه داشته باشد. تخصصی در حوزه

 

 کنید. بیان را شرکت آن تحقیقات واحد عملکرد نتیجه* 

 های پژوهش و فناوری كشورحضور فعال در رویدادها و نمایشگاه -

 1400تا  1396طور مداوم از سال هب

 دو سال پیاپیدر كسب رتبه برتر عملكرد و رشد كشوری  -

 3برگزیده شدن ارتقای سطح علمی و پژوهشی شركت و  -

های اجرایی عنوان پژوهشگر برتر دستگاهپژوهشگر آبفای قم به

 استان قم

 های اخیردر سال افزایش اعتبارات هزینه شده با رشد صعودی -

 التسازی محصوهای دانش بنیان و بومیحمایت از شركت -

مصرف و كاركرد وسائل  یپژوهش و مطالعه استانداردها -

 یپخش مسكونآب

 برخط لجن ریو ساخت دستگاه آشغالگ یاحطر -

 دانهزیر یكیمكان ریو ساخت آشغالگ یطراح -

 Feو Al،  Si یحاو یمریپل ییایمیش یهامنعقدكننده هیته -

 هاآن ییكارا یو بررس بالفاضآب و  هیتصف برای

 یهاخانهتلمبه یهاپمپل ساخت دستگاه اسكرو توسعه -

 ب شهر قمالفاض

 انیجر یفشار كل در لوله دارا یریگاندازه سامانه -

 یعملكرد كنتورآب خانگ یاستفاده از پمپ بر رو ریتاث یبررس -

 آن اثراتكاهش  یكارهاو راه

آب قم با استفاده از  هیتصف ندیها در فراحذف جلبك یبررس -

 ها وفلوكولنتیب

 كردیبا رو نیمشترك یمؤثر بر رفتار مصرف یهاشاخص یبررس -

  كینامید

براساس  یآب یآب در كولرها انهیمصرف سال نیو تخم یبررس -

 یسازو مدل یتجرب بررسی ،شهرستان قم ندهیآ یهاسال میاقل

 یعدد

و ارائه  هیپمپاژ شكوه ستگاهیا یهاراندمان الكتروپمپ یبررس -

 موجود تیوضع بهبود برای شنهادیپ

 1414افق  یشركت برا یانسان یروین تیوضع یشناسبیآس -

 قم یشركت آبفا

 ندیفرآ ییكارا شیدر بهبود و افزا ینانوتكنولوژ یهاروش یبررس -

 آب هیتصف

 المللی های ملی و بینها و كنفرانسرشركت در سمینا -

پژوهشی داخلی و -پژوهشی در مجالت علمی-چاپ مقاالت علمی

 مورد طی دو سال اخیر( 15خارجی )

  :حوزه آب و فاضالب ترجمه و تألیف كتب مختلف در -

 1400 یكیو كتاب الكترون یدانش كتاب چاپ نهیآب در آ 

 در  یمنای باره در موضوع 52 ،میریبگ یرا جد یمنیا

 1398ب الآب و فاض یهاشركت

 1397 كیموفق از كنترل استراتژ یاتجربه 

 زیانگشگفت ینیبشیپ كی ،آب ندهیآ 

  ترجمه كتاب هندبوک اسپلمن 

  اندازی شاه لوله آبراهترجمه كتاب نصب و 

بنیان در حوزه آب و ها و مراكز علمی دانشهمكاری با دانشگاه -

 های شركتفاضالب و حل مشكالت فنی و چالش

های علمی پژوهشی با دانشگاه آزاد نامه همكاریانعقاد تفاهم -

 دانشگاه قم و دانشگاه صنعتی قم واحد قم،

شركت از طریق ارسال اعالم نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی  -

 بنیانهای دانشها و مراكز علمی و شركتفراخوان به دانشگاه

های دانشجویان سطوح مختلف از نامهها و پایانحمایت از طرح -

ها و مراكز تا دكترا از طریق همكاری با دانشگاهد كارشناسی ارش

 سال اخیر( مورد در دو 10)بیش از  علمی

 های اخیرلطی سا افتخارات كسب شده -

در عرصه  یب شهرالآب و فاض یهاشركت نیكسب رتبه اول ب -1
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 1398پژوهش 

ب الپمپ فاضل و ساخت اسكرو یطراح یوهشژطرح پ انتخاب -2

 رویبرتر وزارت ن 1398 یپژوهش یهااز پروژه یكیعنوان هب

 شگاهیبه پاس حضور فعال در نما ریلوح تقد كسب -3

 كشور 1398ب الآب و فاض یپژوهش و فناور یدستاوردها

آب  یغرفه برتر در جشنواره پژوهش و فناور سیتند افتیدر -4

 1398ب كشور الو فاض

 سهیمقا) یآوررشد پژوهش و فن نهیكسب رتبه برتر در زم -5

 1397 (95نسبت به  96سال 

فشار كل در لوله  یریگسامانه اندازه یطرح پژوهش انتخاب -6

  رویبرتر وزارت ن یپژوهش یهااز پروژه یكیعنوان هب انیجر یدارا

1397 

 

های کالن در ریزیها و برنامهگیریچه مقدار از تصمیم* 

های از طریق مشارکت اتاق قم فاضالب استان و آبشرکت 

های فکر با حضور دانشگاهیان و خبرگان صنعت و انجمن

 شود؟علمی انجام می

، 1372در سال های آب و فاضالب با توجه به تشكیل شركت -

با  .ها جذب متخصصین دانشگاهی بوده استرویكرد این شركت

كرده در بدنه صنعت آب و های تحصیلتوجه به حضور نیرو

فاضالب تمایل به همكاری بین دانشگاه و صنعت افزایش پیدا 

های فكر كرده و سعی شده مسائل این شركت نیز با طرح در اتاق

 د.شوت پیگیری و برطرف شركت با مشاركت دانشگاه و صنع




