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 بنام خدا

 چکیدۀ مدیریتی :

 ار خصهو   شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به  منوهور تسهدهااز تر یرففهت فگهره ارومههاه م د ه         

موضوعات و مسائل صنعت و با توج  ب  ضرورت مشارکت ذینهعها  ار ترسهفر رویگرامهاه صهنعتد ت هدت  به        

 تیجاا سار و کارماه مشارکت و مر تندیشی نمواز تست. 

 مورا تسدهااز  رتر ارفد  تست:با  اب فدهاه و خروجفهاه ذیل « سامانۀ اندیشیار» ار تین رتسدا 

 مند و صاحب تندیش  ار حورۀ صنعت آب و فاضالب  تیجاا شبگ  ته تر تفرتا عال -

 طرح موضوعات تسدرتتژیک -

 ماه م د  بنده و طرتحی ازترز ماه چالشی ار حورزتمگا  طبق  -

 اذتره نورتت م د  تمگا  ارج تسدداللهاه موتفقفن و موتفقفن و ب  تشدرتک -

 تفزتر برته کاربرت تحت وب بوا  و سهولت بگارافره نر   -

 تمگا  تخذ ازترش ار خصو  مشارکت کننداا  -

 ماه آماره بر روه نورتتترتیۀ تح فل -

 یافد  ماترتیۀ ازترش تح ف ی و تهسفر  -

تنجا  کار توضفحاتی ترتئ   تیجاا آ  و فرتیند  ترار تین ازترش سعی شدز تست نسبت ب  معرفی سامان  د مدف 

 اراا.

 

 

 

 

 

تصمفر افره 

 تلگدرونفک
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 با عنوان داشتن راهبرد مشارکت : 2-10-1شاخص  مستندات مربوط به

ب ش آب و فاضالب ک   13تندیشگدز مجاره )تتاق فگر( صنعت آب و فاضالبد ب  منوور تحقق ب شی تر  رتمبرا شمارز 

هعا ) نمی باشد و با مدف ج ب مشارکت عمو  ذه1404تندتر و برنامۀ رتمبراه ب ند مدت ورترت نفرو تا تفق برارفد  تر سند چشر

نهاا و ...( ار فرتیند تصمفر ساره تمور مرتبط با صنعت آب تعر تر پرسنلد مشدرکفند تساتفد اتنشگازد اتنشجویا د سارمانهاه مرا 

 و فاضالب با رویگراه مجاره طرتحی و پفااز ساره شدز تست.

-عات تسدرتتژیک صنعت رت ار معرض مرار صدا تست  تا موضو "با مر عمل کنفر  وبا مر بفندیشفر " تین تندیشگدز با شعار 

نهعا  ار جهت بالندای صنعت آب و فاضالب و تندیشی  رترامد تا با بهرز افره تر یرففت فگره ن بگا د صاحب نورت  و ذه

 نهعا  اا  براترا. رضایت مر چ  بفشدر ذه

 اسکرین شات از راهبرد مشارکت مندرج صفحۀ اول سامانه :
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 )اتاق فکر( صنعت آب و فاضالبمجازی عرفی اندیشکده م

 

 مقدمه

یگی تر منابع کالسفکد مدیریت تسدرتتژیک ار سارما  رت بدین اون  تعری  می کند: منر و ع ر تدویند تجرت 

و ترریابی تصمفمات ویفه  ته چنداان  ک  سارما  رت  اار می سارا ب  تمدتف ب ندمدت خوا است یابد. 

 مدل فرآینده ریر رت برته پفااز ساره آ  پفشنهاا می کند.( و سپس 24د  1388)ایویدد 

 

نفم  سمت رتست تین مدل ب  بحث تدوین تسدرتتژه ما و تجویزما و نفم  سمت چپ ب  جاره ساره و کندرل 

 رتمبراه تخدصا  اترا. 

تعام ی ب   ک  ب  سهارش سارما  مسدقر شدز تست تبزتره تست ک  ار بسدره "تندیشفار"سامان  ته تحت عنوت  

 .ب وغ فرآیندماه سمت رتست )تدوین و ب  رور آوره تسدرتتژه ما( کمک می کند
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می اتنفر ک  نسل جدید سفاست اذتره و مدیریت رتمبراه بر مشارکت توتما  سفاست اذتر و سفاست پذیر 

ت سرلوح  خوا  رتر ر "مم  با مر بفاندیشفر و سپس مم  با مر عمل کنفر"ار تدوین رتمبراما تاکفد اترا و شعار 

اتاز تست. خوشب دان  فناوره تطالعات توتنسد  تست تسهف گر  تحقق تین شعار باشد و حدی ار سارما  مایی ک  

 .اپرتکندای جغرتففایی باالیی نفز اترند تنجا  مر تندیشی رتمبراه رت تمگا  پذیر سار

*** 

 گام نخست: تنظیم دستمایه های اولیه هم اندیشی راهبردی

 

رت تلزتمات ساخدارمند بوا  مر تندیشی آ  تست ک  اسدمای  و نقط  شروع آ  بایسدی بر مبناه مطالعات تیگی 

ی ب  صورت س فق  ته آغار ماه اهدگو و اروز ماه شبگ  تجدماعع می بنا نهااز شدز باشد و ممانند تتاق 

 نگرایدز و تاتم  نمی یابد.

 با موضوع مر تندیشی مرور شوا ک  می توتند شامل عناوین ریر باشد: ار تبددته فرآیند می بایست تابفات مرتبط

 ماه صنعت آب و فاضالبمرور  وتنفن و ضوتبط مرتبط و یا تأثفراذتر  بر فعالفت 

 ) مرور مسدندتت اتخ ی سارما  )ممچو  سند تسدرتتژه سارما 

  دصاا مقاومدید برنام  سال د سفاست ماه ک ی ت  20مرور تسناا باالاسدی )ممچو  سند چشر تندتر

 پنجسال  توسع  و ...(

 بررسی رسائلد پایا  نام  ما و مقاالتی ک  با موضوع مرتبط مسدند 

 )بررسی ازترش ماه رتمبراه تولفد شدز ار تتاق ماه فگر )ممچو  مرکز پژومش ماه مج س 

  بررسی تجربفات سایر کشورما ار حورز موضوع مر تندیشی 

   صنعت آب و فاضالب با نشریات ت صصیبررسی مصاحب  ماه بزراا 

پس تر تنجا  تدبعات فوقد مطالب اراتوره شدز اسد  بنده و منقح می اراا و برته باربفنی ار تخدفار چند تن 

 تر کارشناسا  خبرز صنعت آبها  رتر می افرا تا تیرتاتت تحدمالی پفرتسد  اراا.

ماه مر تندیشی و جوتنب م د   مربوط  ب  مر  خروجی تین اا د یک مدن ا فق و تندیشفدز تست ک  ازترز

ازترز )ممچو  تسددالل ماه موتفقفن و م الهفند ترجاع ب  مقاالت و ازترش ما و ...( ار آ  اراآوره و منقح 
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شدز تست و می توتند اسدمای  برازتره مر تندیشی  رتر افرا. او نمون  تر تین مدو  ار پفوست شمارز یک 

 آوراز شدز تست.

 دوم: پیاده سازی سامانه و اجرای هم اندیشیگام 

 

ار تین اا  تغففرتت جزئی مطابق نفارمنده ترتئ  شدز ار سامان  تعمال و سپس تندیشفار روه اتمن  مفزبا  رتز 

  شدز تست.تندتره 

 عبارتند تر:خروجی تین اا  

 رتز تندتره کامل سامان  بر روه ماست و اتمن  آبها 

  فرمت تکسل ک  ار آ  ت ال  ریر وجوا اترا:خروجی نهایی سامان  با 

  مش صات تفرتا شرکت کنندزد ممچو  نا د ارج  تحصف ید سابق  کارهد تیمفلد رما  ثبت

 نا د آخرین بارایدد رما  ارج آخرین  ضاوت

  و کفهی ثبت شدز توسط مر مشارکت کنندز ذیل مر اوی  ضاوت ماه کمی 

 تص   ممچو  مفانگفن نورتتد تنحرتف معفارد آمارز تح فل ما آماره تبددتیی بر روه نورتت و

t-student  ب  عنوت  شاخص رتب  بندهد ارصد تغففر ار نورتت طی رتند او د ارصد

 تنحرتف نورتت مر خبرز تر مفانگفن

  ازترش نهایی و تح فل و تهسفر یافد  ماه ار  الب یک فایل ورا 

 سایر مالحظات

 با نفارماه سارما  تناسب اترا: شفوز مر تندیشی آنالین ب  چند الفل

   اسدرسی ب  تساتفد و صنعدگرت  با توج  ب  پرتکندای جغرتففایی بااله آنها و مشغ   ریااه ک  اترند ب

 .صورت آنالین بسفار آسا  تر تست

  تند اب رور و ساعتد مدتد موضوع و کفهفت تیهار نور تماما ار تخدفار تندیشمند تست لذت با

 .بفشدره مشارکت می نمایدآسواای و عال   
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  مشارکت کنندز ار حفن تیهار نور ب  سرعت می توتند نورتت سایرین رت مالحو  نمواز یا تر منابع

آنالین ایگر تسدهااز نماید تا نور خوا رت ا فق تر و پ د  تر تعال  نماید. چ  بسا نگد  ته ک فده تر ذمن 

   باعث تجدید نور وه شوا.نورامندز پوشفدز باشد ک  با مالحو  نوارت ایگرت

  آنالین بوا  کار جمع آورهد اسد  بندهد جسدجود پاالیش و ازترش امی نورتت کمی و کفهی رت

 بسفار آسا  می سارا.

 معرفی سامانه اندیشیار

ن ست توضفح اتاز شدد رتز تندتره می  ولف  مر تندیشی ب  نحوه ک  ار اا تین سامان  با فرض وجوا اسدمای  ت

 فچ اون  محدوایدی ار تعدتا کاربرت د تعدتا ازترز ما و ... ندترا.شوا و م

پفااز ساره شدز  C#.Netو توسط ربا  برنام  نویسی  ASP.Netتوسط تگنولوژه  نر  تفزتر تحت وب وتین 

بواز و  Membership.Netتست. ار تین نر  تفزتر چارچوب مدیریت کاربرت  و منابع با تسدهااز تر روش 

 Microsoft Duwamishچارچوب ک ی معماره نر  تفزتر نفز تلها  ارفد  تر چارچوب معماره چند الی  

و ساخدار  SQL Serverپایگاز اتاز مورا نفار نر  تفزتر نفز تر ترکفب محفز مدیریت پایگاز اتاز  همی باشد. برت

 تسدهااز شدز تست. سامان  مر تکنو  ار آارس تیندرندی ریر  ابل اسدرسی تست: XMLپایگاز اتاز 

http://nww-thinktank.ir/fa/Default.soap 

 ی شوا.خبرز مدعو پس تر مرتجع  ب  آارس فوق و پاسخ اتا  ب  چند سوتل جمعفت شناسید وترا مر تندیشی م

 : صفحه وورد به هم اندیشی آنالین2شکل

 

 

http://nww-thinktank.ir/fa/Default.soap
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 لفنک  وتنفن مرتبط با صنعت آب و فاضالب ار صهحۀ تول سامان  

 

 صهحۀ مربوط ب  لفست  وتنفن و مقررتت مرتبط با صنعت آب و فاضالب 
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 موجوا ار سامان  :سرفصل ماه ک ی مر تندیشی 

 (مهندسی و فنی) فاضالب و آب صنعت ماه ریرساخت توسع . 1

 فاضالب و آب براتره بهرز. 2

 و مشدرکفن تجدماعید مدیریت مصرفد و تقاضا مدیریت) فاضالب و آب خدمات بارتر مدیریت. 3

 (مشدریا  با ترتباط

 تطالعاتی ماه نوا  و آوره فن تحقفقاتد. 4

 ت دصااه و مالی مدیریت. ۵

 و پفمانگارت  تولفدکننداا د کننداا د تامفن ار ساره یرففت) تامفن رنجفرز ماه یرففت توسع . ۶

 (مشاورت 

 فاضالب و آب صنعت مدیریت و ساخدار. ۷

 کفهی کندرل و آب تامفن. 8

 نمون  ته تر سرفصل ماه مر تندیشی
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ک بر روه آ د نورتت موتفقفن و م الهفن رت مشامدز جه  با مر ازترز می توتند با ک فمشارکت کنندز ار موت

ط وب جانبی آ  طرح شدز رت پفشنهااتتی ک  برته تجرته بهدر تین تیدز و یا ار تما  ماندز تر تثرتت نامکند و نفز 

نماید. ار تندهاه تسددالل ماه مر ب ش نفز لفنک اسدرسی ب  منبع تص ی طرح کنندز آ  تسددالل ارج  مطالع 

 شدز تست.

ند بر مبناه تش فصی ک  تر مهفد بوا  و عم ی کاربر پس تر مطالع  تسددالل ماه موتفقفن و م الهفن می توت

بوا  آ  ازترز اتراد ارج  م الهت یا موتفقت خوا رت با آ  ازترز رت بر یک طف  پنج نقط  ته تر کامال 

م ال  تا کامال موتفق مش ص کند و نفز تسددالل ما و پفشنهااتت خوا رت ار پنجرز ته ک  ب  ممفن منوور ار 

 ا نماید.نور ارفد  شدز تست وتر

ار اور او  مر تندیشید نورتت اراآوره شدز تر رتند ن ست توسط تسهف گر جمع بنده و برته رتند بعد ار 

تخدفار مشارکت کننداا   رتر می افرا و تر آنها خوتسد  می شوا با مطالع  بارخورا ایگرت  بر روه نورتت 

مع بنده  ضاوت ماه کمی خبراا  ب  کمک  ب ی شا د ار صورت لزو  نورتتشا  رت جرح و تعدیل نمایند. ج

انگفن  ضاوتهاه ف معفار صورت می پذیرا. مر  در مفاو شاخص مهر آمار توصفهی یعنی مفانگفن و تنحرت

اریافدی باالتر باشد نشا  امندز آ  تست ک  ازترز مورا نور مهفدتر و عم ی تر تش فص اتاز شدز تست و مر 

 گر تتهاق نور بفشدر خبراا  بر روه عدا مفانگفن تست.  در تنحرتف معفار کمدر باشدد بفان
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 1پیوست 

 نمونه گزاره استراتژیک

گزاره مورد هم اندیشی : بازنگری بخشنامه تخصیص پساب در جهت انتقال مالکیت یا حق 

 فروش پساب به شرکت های آب و فاضالب

 

 استدالل های پشتیبان

ب ش خصوصی ار ب ش آب و فاضالب رت ن  تنها یک رتز حلد  محدوایت منابع اولدی لزو  تسدهااز تر یرففت

 کارماه و سار دتوسع  جهت تسدهااز تر تین یرففت 1ب گ  ار حال حاضر تبدیل ب  یک ضرورت نمواز تست.

 آ  توریع بار و آب مدیریت منابع ار کارت و پذیر تنعطاف پایدترد روش یک ب  عنوت  بارتر بر مبدنی ت صفص

ارو  ار آب )پساب(  بهفن  و کارت ت صفص ار بارتر توتنایی حال تین با .شدز تست مطرح م د   مصارف بفن

  .2تست -آب و پساب-مباال   مورا کااله و بارتر تر خا  شرتیطی بر رتره

)یا سار و کار ترکفبی تر روش ت صفص بارتر و ب ش عمومی(   بارتر کار و سار ک  تغ ب پژومشگرت  معدقدند

 روشن کامل و طور ب  منوط ب  آنگ  حقوق مالگفت آب )پساب( آب کارتست منابع ت صفص تعففن ار

ار تین رتسدا  وتنفنی جهت تعففن مالگفتد تیجاا تنگفرز و رفع ب شی تر موتنع و مشگ الت  3 باشد. شدز تصریح

یت منابع  انو  تساسی ب  شرکت مدیر 44پفش روه سرمای  اذترت  ب ش خصوصی تصویب و ار  الب تصل 

آب تیرت د شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورد شرکت ماه آب منطق  ته و شرکت ماه آب و فاضالب 

 تسدا  ما تبالغ شدز تست. 

تجارب مدعداه جذب و تجهفز منابع مالی طرحهاه عمرتنی آبها بر پای  ممفن  وتنفن تست ک  تا کنو  ار رمفن  

 (د تلم  ید جذب سرمای  اذتره خارجی )فاینانس ر بانگهاه توسع  بفنتر طریق منابع غفراولدی ترجم   تخذ وت  ت

                                                           
 (.1392کشفی و رقیمی )  - 1
 (.1395نظری ) - 2

 (.2013لیانگ ) - 3
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وجوا اتشد  ک  ار مرح   مطالع د  رتر اتاد   BOOدROTدBOTبفع مدقابلد  فروش تورتق مشارکتد و روشهاه

 4بهرز براتره و یا ساخت می باشند.

پاس گویی ب  تقاضاه تسدهااز تر تین  جهت تسهفل تجهفز منابع مالی بر پای  روش ماه فوق ار تصهف  خان  ما و 

منابع توسط ب ش خصوصید ب ش نام  تسدهااز تر پساب تصهف  خان  ماه فاضالب شهره و روسدایی ار سال 

تما بر تساس تجربفات ب  است  ۵تبالغ و جایگزین ک ف  ب شنام  ما و اسدور تلعمل ماه  ب ی شدز تست. 1393

ه تین ب شنام  ار تمر سرمای  اذتره ب ش خصوصی برته تحدتثد تگمفل آمدز ار سالفا  تخفر برخی تر بندما

ممچنفن براتشت ماه  ۶و ب  بهرز براتره رساند   تصهف  خان  ماه فاضالب محدوایت تیجاا کراز تست.

مدهاوت  تر ب شنام  پسابد باعث براتشت ماه مدهاوت و بعضا مدضاا توسط شرکت ماه آب منطق  ته و 

ک  تین تمر موجب تبها  برته مسئولفن تجرتیید سرمای  اذترت   ب ش خصوصی و ۷دز شرکت ماه آبها ش

مدقاضفا  تسدهااز تر پساب شدز تستد ب  نحوه ک  جذتبفت چندتنی برته سرمای  اذتر خصوصی ار تین ب ش 

ر سوه وجوا ندترا یا بدلفل ریسک باال نرخهاه باراز مورا مطالب  سرمای  اذتر مورا  بول شرکت نفست. ت

ایگر تین موضوع کنده یا تو   طرحهاه توسع  فاضالب رت خصوصا ار ب ش تصهف  خان  بدنبال اتشد  ک  

تین خوا منجر ب  چالش ماه جدیده ار حورز محفط ریست و کفهفت و کمفت منابع آبی خوتمد شد. بنا ب  

مر وتاذترهد ت صفص پساب  االیل ذکر شدز بارنگره تین ب شنام  جهت شهاف نموا  و کارآمدتر  نموا  ت

 و عقد  رتراتا با مدقاضفا   تسدهااز تر پساب ضروره تست.

 استدالل های مخالف

مطابق ب شنام  ت صفص پساب مر اون  تصمفر افره ار خصو  نحوز تسدهااز تر پساب شهر ما و روسدا ما ار 

 الب کمفد  رتمبره پساب  با ریاست معاو  وریر نفرو ار تمور آب و آبها و با عضویت مدیرت  عامل شرکت 

کل افدر برنام  ریزه کال   ماه ماار ت صصی مدیریت منابع آب تیرت د مهندسی آب و فاضالب کشورد مدیر

آب و آبها تنجا  مفشوا.  با توج  ب  تینگ  تین کمفد  تما  ذینهعا  و تصمفر افرت  حورز پساب تر جم    

                                                           
 سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور )دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی( -4
بخش نامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری و )سایت وزارت نیرو، دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا  -5

 روستایی(

6
 (1395) بخش نامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری و روستاییصورتجلسه بررسی  - 

-
7
 (1396استاندار تهران محمد حسین مقیمی)  
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شرکدهاه آب منطق  تهد آب و فاضالب تسدانها و شرکدهاه ماار ت صصی رت ار برمفگرا؛ بنابرتین تصمفمات 

 الر  تست تبالغف  تین کمفد  فصل تل طاب باشد.  تین کمفد  تر جامعفت کافی برخوراتر تست و

افدر برنام  ریزه کال  آب و آبها ب  عنوت  ابفرخان  کمفد  رتمبره پسابد ار رتسداه تعففن تگ ف  ت صفص 

پسابها برته پروژز ماه سرمای  اذتره ب ش خصوصی ت دت  ب  جمع آوره تطالعات و نورتت شرکت ماه 

 تسدانها مفگند. ضمنا ویای  و مسئولفدهاه آنا   رت ب  وضوح تشریح کراز تست. آب منطق  ته و آب و فاضالب

ب شنام  پساب محدوایدی برته  رتراتاماه منعقدز با ب ش خصوصی )جهت تحدتث شبگ  جمع آوره و  

و بفع مدقابل ب  رسمفت  BOTتاسفسات تصهف  فاضالب(   ائل نفست و حق مالگفت آنها رت ار حفن  رتراتاماه 

 مفشناسد.

 راهکار

بنا ب  االیل ریر بهدر تست ک  با بارنگره ب شنام  پساب تصمفر افره ار خصو  ت صفص پساب  ب  شرکت 

 ماه آب و فاضالب محول شوا.

 ممپوشانی تمدتف شرکت ماه آب و فاضالب با ب ش عمدز ته تر تمدتف آب منطق  ته: -1

اور تاکنو د ماه تهرت  تر اذشد   ار کشور تر جم   طرح فاضالب فاضالب اه هخفر تجرته طرحأت الفل تص ی

طرح عوفر فاضالب تهرت  تکنو  ار نفم  رتز تجرته خوا  رتر اترا  بواز تست.کمبوا منابع مالی مورا نفار 

ب ش  وتجرته با فماندۀ طرح نفارمند منابع مالی کالنی تست ک  تأمفن تین حجر منابع مالی صرفا تر طریق

ار صورتی ک  شرکت ماه آبها تر ارآمد پساب نفز محرو  شوند عمال ار  8.عمومی اولت تمگا  پذیر نفست

اسدفابی ب  تمدتف خوا با مشگل جده رو ب  رو خوتمند شد. تمدتفی ممچو  تیجاا منابع آبی جدید و پایدترد 

ید تامفن منابع سالر برته ج وافره تر ت ریب منابع آبد حهایت تر محفط ریست و کامش بار آلواا

 .9کشاوررهد توسع  فضاه سبزد  تغذی  سالر سهرز ماه آب ریررمفنی

تامفن آب کشاورره د صنعت و  -1:  10با مرور تمدتفی ک  شرکت ماه آب منطق  ته ب  موتراه ممچو 

خدمات تر حورز ماه اتخل و خارج با رعایت تلزتمات ریست محفطی د حقوق ذینهعا  د تررش ت دصااه و 

                                                           
8
 (1392کتاب طرح جامع فاضالب تهران) - 

-
9
 ساله شرکت فاضالب تهران( 5سایت شورای اسالمی شهر تهران )برنامه   

10
 سایت شرکت آب منطقه ای تهران )چشم انداز و اهداف شرکت( - 
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تعاال ب شی و تیجاا  -2 .ار ب شهاه م د   بمصوبات آمایش سررمفن و بارچرخانی و تسدهااز مجدا تر آ

حهایت کمی د کفهی و بهرز براتره بهفن   -3. و غفر سارز ته توتر  ار ت  ف  آب وتنها با تنجا  ت دتمات سارز ته

و تسدقرتر سامان  ماه پفشرفد  نوارت و باررسی  تر منابع آب و شناسایی نقاط آالیندز و پایش مسدمر آلواافها

 انو   44برو  سپاره فعالفدهاه  ابل وتاذتره ار رتسداه تجرته تصل  -4 .کمی و کفهی منابع آب و پساب

برمف وریر. با مقایس  تمدتف شرکدهاه آب و فاضالب و شرکت ماه آب منطق  ته ک  ار باال ذکر شدد  تساسی

مش ص تست ک  ار صورت تجرته ب  مو ع طرح جامع فاضالب خوا ب  خوا اسدفابی  تمدتف و چشر تندتره 

ب  تعویق تفداا  طرح  ک  شرکدهاه آب منطق  ته ب  انبال تحقق آنها مسدند نفز تسهفل خوتمد شد. و ار صورت

 ماه فاضالب شرکت ماه آب منطق  ته ار حصول ب  چشر تندتر ترسفمی خوا با مشگل جده موتج  مفشوند. 

 Fully Integrated S&OP (FI-S&OP)فوتید برنام  ریزه فروش و عم فات کامال یگپارچ :   -2

شرکت ماه بفشدره توج  خوا رت ب   ار پی موتجه  با بارترماه ر ابدی ار محفط ماه ت دصااه ب  شدت پویاد

مدیریت رنجفرز تامفن معطوف کراز تند. مدیریت رنجفرز تامفن ب  مههو  اراآوره و یگپارچ  ساره وتحدماه 

ناممامنگ  تست تا فرآیندما و فعالفت ماه کسب و کار ب  شفوز موثره تر تامفن کنندز تا مصرف کنندز 

و برنام  ریزه فروش ب  صورت اسسد  و توسط تصمفر افرندز ماه  مر چقدر  تولفدد توریع 11یگپارچ  اراا.

م د   تت اذ شوا ندایج تر نقط  مط وب فاص   ارفد  و ب  سمت غفر بهفن  شد  حرکت مفگند. ب  ممفن الفل 

تست ک  تمرورز برنام  ریزه فروش و عم فات نسبدا یگپارچ  توسط بسفاره تر شرکت ما مورا توج   رتر ارفد  

ب  ممفن الفل تر آنجا ک  شرکت ماه آب و فاضالب مدولی تص ی تیجاا شبگ  جمع آورهد خطوط   12تست.

تندقال و تصهف  خان  ماه فاضالب مسدند تار تصمفر افره رتجع ب  فروش پساب ب  شرکت ماه آب منطق  ته 

ارفت تما تار فروش  وتاذتر شوا رنجفرز تامفن بر تساس منطق ما و تمدتف مدهاوت و ااما مدضاا شگل خوتمد

و ت صفص پساب نفز ار حورز تخدفار شرکت ماه آب و فاضالب  رتر افرا تمگا  تسدهااز تر فرصدهایی ک   

 رنجفرز تامفن یگپارچ  ار تخدفار  رتر مفدمد؛ وجوا خوتمد اتشت.

  درت بارتره بفشدر شرکت آب و فاضالب نسبت ب  شرکت آب منطق  ته-3

 فمتد محصول خواد ب  نحوه تست ک  ار  تعففن)تفزتیش(ار  بنگاز ت دصااهنایی یک  درت بارتر ار وت ع توت

مر چ  کاالیی ک  یک بنگاز تولفد مفگند جانشفن ماه  .بد فمت سواش تفزتیش یا (تفزتیشتعففن ) تثر تین 

کمدره اتشد  باشدد  درت بارتره بنگاز بفشدر تست و تقاضا کنندز  درت چان  رنی کمدره خوتمد اتشت.  تر 

منور ت دصاا خرا مدقاضی تسدهااز تر پساب منگا  بحث پفرتمو   فمت و  حجر پساب مورا نورش تار با 

                                                           
11

 (.1393علوی دوست و نیری ) - 
12

 (.1395مدهوشی و همکاران ) - 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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طرف باشد مفدتند ک  عالوز بر  پسابد شرکت آب منطق  ته توتنایی ترتئ  منابعی شرکت آب منطق  ته 

جایگزین مثل آب چاز رت نفز اترا؛ و تر آنجا ک   فمت مر مدر مگعب آب تر پساب تررتندر تست مدقاضی تنگفزز 

آب تصهف  شدز  اترا ار وم   تول تقاضاه خوا رت تر پساب ب  سمت آب تندقال امد و پفشنهاا خرید آب چاز یا

رت ب  شرکت آب منطق  ته امد و تار تر تین رتز ب  ندفج  نرسفد تنگفزز اترا ک  جهت سوا بفشدر و پراتخت 

مزین  کمدرد  فمدی ک  برته مر مدر مگعب پساب پفشنهاا مفدمد رت ار حد  فمت مصوب مر مدر مگعب آب 

فروشندز پساب موتج  باشد تر آنجا ک  مفدتند کامش امد. تما تار مدقاضی با شرکت آب و فاضالب ب  عنوت  

شرکت آب و فاضالب منبع ایگره جز پساب برته ترتئ  و فروش ندترا  درت چان  رنی کمدره خوتمد اتشت. 

تلبد  حدی تار مالگفت پساب ب  شرکت آب و فاضالب مندقل شوا ممامنگی شرکت آب منطق  ته با سفاست 

نی ک  جایی ک  تمگا  تسدهااز تر پساب وجوا اترا شرکت آب منطق  ماه کال  کشور ضروره تست. بدین مع

 ته باید ار تخدفار  رتر اتا  مر اون  منبع جایگزین ایگره ب  مدقاضی خوااتره کند.
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 (هفتهبندی) نمودار زمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

هماهنگی با سایر بخشهای آبفا جهت برگزاری جلسات   1
 مجمع گفتگوهای راهبردی صنعت آب و فاضالب کشور

-- 
آقای 

 بخشایش
 

1              

2  

ی پوستر و اطالع رسانی گسترده دعوت از سخنرانان، تهیه 
ی گفتگوهای راهبردی آبفا+ برگزاری برای نخستین جلسه

 اولین جلسه

1 
کارشناس 

 الف
 

1              

3  

مصاحبه با مدیران آبفا در دو یا سه مرحله به منظور 
استخراج گزاره های مهم جهت هم اندیشی و گردآوری 
استداللهای موافق و مخالف + نگارش گزارش اولیه + 
گردآوری مشخصات و کانالهای ارتباط با خبرگانی که مورد 

در هم  مصاحبه قرار گرفته اند به منظور اینکه برای شرکت
 اندیشیِ آنالین برایشان دعوتنامه صادر شود.

--- 

آقای 

بخشایش 

 +

کارشناس 

 الف

 
1             

 

مصاحبه با کارشناسان برجسته و مدیران اسبق آبفا و افراد   4
ی خارج از سازمان )اعم از دانشگاهیان، پیمانکاران برجسته

و ....( به منظور استخراج گزاره های مهم جهت هم 
اندیشی و گردآوری استداللهای موافق و مخالف + نگارش 
گزارش اولیه + گردآوری مشخصات و کانالهای ارتباط با 
خبرگانی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند به منظور اینکه 

 
کارشناس 

 ب
 

2 
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در هم اندیشیِ آنالین برایشان دعوتنامه صادر  برای شرکت
 شود.

ی مرتبط با آبفا، مرور مرور اسناد باالدستی و قوانین پایه  5
های گزارش های راهبردیِ درون سازمانی، مرور گزارش

سیاستی پیرامون آبفا در اتاق های فکر )همچون سایت 
های مجلس(، مرور مقاالتِ مرتبط با آبفا مرکز پژوهش

پژوهشی به منظور -چاپ شده در مجالت معتبر علمی
ره های مهم جهت هم اندیشی و گردآوری استخراج گزا

استداللهای موافق و مخالف + نگارش گزارش اولیه + 
گردآوری مشخصات و کانالهای ارتباط با نویسندگان 
مقاالت و گزارش ها به منظور اینکه برای شرکت در هم 

 اندیشیِ آنالین برایشان دعوتنامه صادر شود.

 
کارشناس 

 ج
 

3 

             

های سه گانه و نگارش گزارش به اشتراک گزاری گزارش  6
 تلفیقی

 5و4و3
کارشناس 

 ب
 

1              

7  

تصویب گزارش تلفیقی توسط خبرگان منتخب و سپس 
-اندیشی )در صورت لزوم تاییدیهتوسط شورایِ راهبریِ هم

 ی بخشهای مرتبط با هر گزاره درون آبفا نیز اخذ شود(

6 

شورای 

راهبری 

هم 

 اندیشی

 
1 

             

گرداوری مشخصات خبرگانی که بناست برای شرکت در   8
هم اندیشی آنالین برایشان دعوتنامه صادر کنیم + 

های ارتباطی که بناست اطالعیه ی مشخص کردن رسانه
ی آبفا شرکت در هم اندیشی به کمک انها به دستِ جامعه

 در اقص نقاط کشور برسد و فراهم کردن تمهیدات الزم

 5و4و3
کارشناس 

 ج
 

2 

             

ی پوستر و اطالع رسانی گسترده دعوت از سخنرانان، تهیه   9
ی گفتگوهای راهبردی آبفا+ برگزاری برای نخستین جلسه

2 
کارشناس 

 الف
 

1              
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 دومین جلسه
10  

 7 ی اندیشیاربارگزاریِ گزاره های مصوب بر روی سامانه
کارشناس 

 ب
 

1              

اطالع رسانی گسترده به خبرگان )به صورت شخصی و   11
عمومی( جهت شرکت در هم اندیشیِ برخط در سراسر 

 کشور و در تمامن جوامع ذی نفعان

8 
کارشناس 

 ج
 

1 
             

12  

 برگزاری هم اندیشی آنالین در دو راند
و10

11 

کارشناسان 

 ب و ج
 

3              

13  

 12 بندیِ نتایج و نگارش گزارش نهاییجمع
کارشناس 

 ب
 

1              

14  

 13 تصویب گزارش نهایی توسط شورای راهبریِ هم اندیشی

شورای 

راهبری 

هم 

 اندیشی

 
1 

             

ی ابفا و ارسال نتایجِ مشورتیِ هم اندیشی به دوایر مربوطه  15
 مدیرانِ ارشدِ سازمان

14 
آقای 

 بخشایش
 

1              

گرفتن بازخور از دریافت کنندگان نتایج و مستندسازی   16
 نتایج برای ادوارِ بعدی

 
کارشناس 

 الف
 

              

ی پوستر و اطالع رسانی گسترده دعوت از سخنرانان، تهیه   17
ی گفتگوهای راهبردی آبفا+ برگزاری برای نسومین جلسه

 سومین جلسه با موضوع گزارشِ نتایجِ هم اندیشیِ آنالین

15 
کارشناس 

 الف
 

1 
             

 ند.تذکر یک: فعالیتهایی که امکان دارند به صورت غیر رسمی قدری زودتر آغاز شوند یا قدری بیشتر طول بکشند با آبی کمرنگ نشان داده شده ا

 ر گرفته اند. مثال نگاه کنید به فعالیت شماره سه.تذکر دو: فعالیتهایی که از نظر ماهیت و پینیازها شبیه هم بودند، در غالب یک فعالیت ادغام شده اند و با عالمت بعالوه کنار هم قرا
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