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 آب و فاضالب یدسعلوم و مهن هینشر

 وزارت نیرو تحقیقات و منابع انسانیمحترم  ولیا معاونتدکتر اآقاي جناب با  مصاحبهسواالت 

 
  لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق خود ارائه فرمایید. -1س 

اه صگنتتي هستم. مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد خود در رشته مهندسي صنایع از دانشگ  یزد شهر در ۱۳۴۳ متولد بنده

دانشگ اه یگزد  عضو هیات علمگي ۱۳69از سال  .ام کرده دریافت ان لستان بیرمن ام دانش اه از را خود دکترای مدرک و شریف

 ریگیس اط بگا صگنتت ي مانند رییس دفتر ارتبمسئولیتهای . به لحاظ اجرایي همبوده ام و هم اکنون در مرتبه استادی قرار دارم

 د داشگته امو رییس دانش اه یز یزد  استان فناوری و علم پارک   رییسمهندسي فني مجتمع مهندسي صنایع  رییس دانشکده

 . و یک سالي هم هست که به عنوان متاون تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو فتالیت مي کنم

 دهیگوختگه برگزاز پنجاه دانگ  مم يکیبتنوان بوده ام؛  فرهن ستان علوم يمکار مدعو گروه علوم مهندسه 9۴همچنین از سال 

  .برگزیده شده ام یبتنوان استاد نمونه کشورانتخاب شده ام؛ و امسال  فیشر يدانش اه صنتت

 

رفیی وزارت نیرو و اهداف و تشکیالت آن را مع و منابع انسانیتحقیقات  حوزه فعالیت معاونتلطفاً  -2س 

 فرمایید.
قیقگات و تح  دفتگر ممگوز  نرا مشگخ  مگي کنگد دارد که به نحوی ماموریتهای ماین متاونت چهار دفتر در زیرمجموعه خود 

 وعاتي ماننگدفناوری که این موضوعات را در شرکتهای زیرمجموعه دنبال مي کند؛ دفتر فناوری اطالعات و ممگار کگه بگه موضگ

دیریت کگه مگي پگردازد؛ دفتگر توسگته مگ اطالعگات سامانه های اطالعاتي  زیرساختهای نرم افزاری و سخت افگزاری  و امنیگت

فتگر د؛ و ده داردمسئولیت ساختارهای سازماني و بکارگیری فناوریهای مدیریتي مانند بهره وری  کیفیت  مدیریت دان  را بتهگ

 لي منست.توسته منابع انساني که تدوین چارچوبهای جذب و توسته نیروی انساني و نظامهای پرداخت در زمره وظایف اص

 

 .در طول دوران فعالیت آن را ذکر کنید این معاونتلطفا دستاوردهاي مهم  -3س 

اس ذشگته  بگر اسگگبنده حدود یکسال است که این مسئولیت را پذیرفته ام. در این مدت عالوه بر استمرار فتالیتهای ارزشمند 

ه ر ایگن مگدت بگدیک برنامه دو ساله تال  کرده ام در هریک از حوزه های فوق اقدامات تاثیرگذاری را شروع و حتي االمکگان 

نگدازی اراه   نیگرو یرپارک علم و فنگاو یراه اندازوز  پژوه  فناوری برنامه هایي مانند در حوزه ممنتایج قابل قبولي برسانم. 

 2  یتخصگ یبگرا و اخذ مصگوبات الزم یپژوه  و فناور یو راهبر تیرینظام نامه مد يبه روزرسانکارخانه نوموری مب و مبفا  

غ و ابال نیتدو  روین یبوم نومور ستیو استقرار ز يطراح  یو فناور قاتیصنتت مب و برق به امر مموز   تحق یدرصد درممدها

  مانکگاریپ یهاشگرکت يانسگان یرویگن یاحرفه تینامه صالحاستقرار نظامن  ایفناور و دان  بن یاز شرکتها تینامه حما وهیش

مشگترک  ینامگه دکتگرامیین یابالغ و راهبگری اجگرا  مشاغل صنتت مب و برق يمموزش یازهایو ارتقاء ن يروزرسانبازن ری  به

 . در دست اقدام است صنتت مب و برق نیمتخصص يشبکه علم يروزرسانو به جادیا  و ها و صنتت مب و برقدانش اه

 تیگامن تیریع مگداسگتقرار طگرج جگام ي سازمان یو استقرار سند متمار نیتدودفنر فناوری اطالعات و ممار برنامه هایي مانند 

طرحهگا و  تیگوسازی منابع اطالعاتي بگا اولطرج دیجیتال یاجرا  مکان محور هایتیفتال يو سامانده گذاری استیس  اطالعات

 يتصاصگاخ یهگا رسگاختیز يو سگامانده یگذار استیس  و کیاستقرار وتوسته دولت الکترون  يقاتیو تحق يعلم یگزار  ها

وسگته اصگلي دفتگر ت برنامه هایرا در دستور کار دارد. شبکه و مراکزداده صنتت مب و برق و راه اندازی گذرگاه تبادل اطالعات 

سگتاندارد ا  تمگام شگده مگتیدر صنتت مب و برق با تمرکز بگر کگاه  ق یبهره ور یو ارتقا  یاستقرار نظام پامدیریت شامل 

ا ب ندهایو فرا فیدر ساختارها  وظا یبازن رت  بر صنت يمبتن يتیریمد یتوسته نظام ها  و کاه  زمان خدمات فرایندها یساز

 یدر راسگتا ينو سگازما يتیریمد یهاتجربه یتمرکز بر مستندسازپرور  مدیران مینده    اریاخت ضیو تفو یيتمرکززدا کردیرو

تقگا اماندهي  ارسگو باالخره برنامه های دفتر توسته منابع انسگاني بگر    و مدیریت تتارض منافع مي شود.دان  تیریتوسته مد

و  یه بنگدطگرج طبقگ یاجرا   وکارکنان یتمندیو ابالغ دستورالتمل سنج  رضا نیتدوکیفیت  و جوان سازی نیروی انساني  

 متمرکز شده است. يدولت ریغ یمشاغل شرکتها يابیارزش
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 به خصوص در زمینیهبه برخی از اهداف آن  این معاونتمهمترین نقاط ضعف و مشکالتی که مانع از رسیدن  -4س 

 شده است چیست؟تحقیقات 

یتهای یکي از مشکالتي که در کل کشور و به تبع من در وزارت نیرو مشاهده مي شگود اینسگت کگه در صگورت وجگود محگدود

بخگ   تحقیقات است. دلیل این موضوع اینست کگه هنگوز تحقیقگات بتنگوان یگکبودجه ای اولین بخشي که قرباني مي شود 

ه بگنجام کارهگا لوکس تلقي مي شود و اثبات من نیز ظاهرا خیلي سخت نیست  اگر بودجه تحقیقات را کم کردیم میا جایي در ا

 کگرده انگد ا ب ونه ای عملچر دانش اهیان هم هست که ن نمي خورد؟ این سوال جدی برایمشکل مي خوریم یا مب از مب تکا

مشگکالت  که بود یا نبود تحقیقات خیلي برای مصرف کنندگان من فرقي نمي کند. این در حالیسگت کگه در شگرایح تحگریم و

شگان نخل داریم که تجربیات مثبتي در زمینه ساخت داارزی قاعدتا نیاز به تحقیق و توسته افزای  مي یابد. البته خوشبختانه 

 باید توجگه در عین حال ای وزارتخانه هایي مانند نیرو جهت گیری به سمت فناوری و نوموری ضروری است.مي دهد حداقل بر

بپگذیرد.  کنیم صنتت بخصوص صنتت حساس مب و برق به محصول استاندارد و مزمون شده نیاز دارد و نمیتوانگد ریسگک منگرا

   دهد اهمیت مي یابد. بنابراین ایحاد مکانیزمهایي که ریسکهای فني و اقتصادی را پوش

 نیگدر ا  دیگبا نینگابرادهند  ب يدر بلندمدت اثرات خود را نشان م يقاتیتحق یتهایفتال جینتا نکهیبا توجه به انکته دی ر اینکه 

در  شگرویپ یکشگورها نکگهیدر نظگر گرفگت کمگا ا یگگذار هیرا به عنوان سرما يقاتیتحق یها نهیسته صدر داشت و هز نهیزم

 باشد. يقابل ذکر م یادیموارد ز زیگونه عمل کرده اند و در صنتت مب و برق ن نیهم یفناور

 ملگه تحقیقگاتجنظام شرکتي در وزارت نیرو نیز یکي از عواملي است که در کنار مزایای من هماهن ي در موضوعات مختلف از 

دف من سگاندیم کگه هگرا با دشواری روبرو مي کند. ما اخیرا پروژه تحلیل و طراحي اکوسیستم نوموری وزارت نیرو را به اتمام ر

اهها ری بین دانش از جمله همکا)اکوسیستمي اصل بر همکاری داوطلبانه بین عناصر است  غلبه بر این ن اه بخشي بود. در ن اه

 .بادله مي شودبست ي به میزان ارزشي دارد که بین منها مو بنابراین قوت تتامالت فیمابین  (و مراکز تحقیقاتي با صنتت

 

چیه ارتبیاطی بخشهاي تحقیقاتی شرکتهاي آب و فاضالب و سیازمانهاي آب منطقیه اي و  این معاونتبین  -5س 

 وجود دارد؟

شگرکتها  اتقگیبا دفاتر تحق يمادرتخصص یمتناظر خود در شرکتها یواحدها قیمتاونت از طر یو فناور قاتیدفتر مموز  تحق

 یتهگایس قابلبگرعک ایگاز شگرکتها اخگذ کگرده   يماعالم عمگو یرا  برا يقاتیتحق یازهاین لیاز قب يدر تتامل است و موضوعات

تها بگا شگرک قاتیحقدفاتر ت نیب ح یکند. البته در صورت لزوم و بنا به شرا يم تکسبه شرکتها من يقاتیدانش اهها و مراکز تحق

 يم مگدفتر انجگا نیا قیتتامالت با وزارت علوم از طر نیو برقرار است. همچن میارتباط مستق یو فناور قاتیدفتر مموز   تحق

 يقد مگرا منت ياتقیتحق یقراردادها مایو مستق دخود را دارن یحال استقالل کار نیشود. البته همانطور که گفتم شرکتها در ع

 کنند.

 

 پژوهشییها و مراکی  بیا دانشیهاه آنهیاو ارتباط  بخشهاي تحقیقاتی تابعه وزارت نیرودر  پژوهشوضعیت  -6س 

 چه اقداماتی باید انجام شود؟ ینه مو خالء هاي موجود در این زها براي رفع ضعف چهونه است؟

ز اهها و مراکگاوال وقتي مي گوییم پژوه  قاعدتا فناوری را هم در بر مي گیرد و در اینصگورت مخاطگم مگا بگه غیگر از دانشگ 

رتبگاط نسگبتا قدیم شرکتهای وزارت نیگرو ااز تحقیقاتي  شرکتهای فناور و دان  بنیان و حتي شرکتهای صنتتي هم مي شود. 

قبال گفتم  همانطور که خوبي با دانش اهها داشته اند هم از طریق فراخوان نیازهای پژوهشي و هم حمایت از پایان نامه ها. البته

 کلیگد حگلاید شمحدودیتهای بودجه ای طبیتتا روی این بخ  تاثیر مي گذارد. ولي نکته ای که در مورد فناوری اشاره کردم 

 ارتباط سیستماتیک بین دانش اهها و صنتت است.

 

چه ارتباط ارگانیکی بیا دانشیهاه داشیته اسیت؟ چقیدر  مرک  تحقیقاتیشما به عنوان یك  حوزه معاونت -7س 

 ؟استفاده کند صنعت آبنیازهاي دانشهاهی براي رفع هاي پژوهشتوانسته از 
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نگاوری مگي فهمانطور که مسنحضرید این متاونت خود کار تحقیقاتي نمي کند و بیشتر به سیاست ذاری در حوزه تحقیقگات و 

نتت مب و صگپردازد ولي تال  کرده ایم در این راستا حرکت کنیم. سال گذشته طرج فرصت مطالتاتي اعضای هیات علمي در 

 شگوول بگه کگارمطي فرصت مطالتاتي خود مي توانند در شرکتهای مب و برق  برق را ابالغ کردیم که بر اساس من اساتید برای

ا شناسگایي از حقوق شرکت هم برخوردار شوند و در قبال من مشگکالت صگنتت رشوند و در این مدت عالوه بر حقوق دانش اه 

دکتگرا  نامه مشترکشد. اخیرا برکنند. این موضوعات میتواند سرفصل پروژه های تحقیقاتي بتد یا پایان نامه های دانشجویان با

ل در صگنتت را نیز بصورت مزمایشي شروع کرده ایم که بر اساس من دانشجوی دکترا بتد از گذراندن دروس خود بصورت کامگ

تتگا در مشوول بکار مي شود و در قبال من متادل دوسوم حقوق مربي حقوق دریافت مگي کنگد. موضگوع پایگان نامگه هگم طبی

کنگیم  صنتت خواهد بود. برنامه توسته شبکه متخصصین صنتت مب و برق را هم داریم که فکر مگي راستای حل مشکل خاص

ي و وزه نمگک زدایگدر بخ  مب و فاضالب هم در دو ح مجموعه ای از این روشها بتواند تا حدی ارتباط ارگانیک را برقرار کند.

 ست.نیز تصفیه فاضالب و بازچرخاني من طرج های مهمي در دست پی یری ا

 

چه نقشیی در ایین  این معاونتیج تحقیقات دانشهاهها کمك کرد و اچهونه می توان به کاربردي شدن نت -8-س

 رابطه می تواند ایفا کند؟

 بگین صگنتت و ست. یتنگي بایگد بگا ارتبگاط مناسگمو سویه ابرای کاربردی شدن تحقیقات دانش اه ها نیاز به ساز و کارهایي د

م در بخ  هدانش اهیان درک درست تری از مسایل و اولویت های صنتت داشته باشند و هم دانش اه شرایطي فراهم شود که 

جاد یابود که با   اهها برای حل مسایل ایجاد شود. در این صورت مي توان امیدوارمید و اتکای بیشتری به ظرفیت دانشصنتت ا

دن به ایگن تحقیقات نتیجه بخ  تری داشته باشیم. این متاونت نیز برای رسییک زبان و فهم مشترک و جهت گیری یکسان  

ز من مطالتگاتي ا هم سویي  برنامه های مختلفي دارد که امضای تفاهم نامه ها  تتریف طرج ها و پروژه ها و ایجاد فرصگت هگای

 جمله است.

 

 انداز آتی آن را بیان کنید.فاضالب کشور در حال حاضر را تشریح کرده و چشملطفاً وضعیت آب و  -9س 

اری مب و ه این متاونت مربوط مي شگود موضگوعات سگاختبیشتر بکه  . در عین حال جنبه ای از مناین سوال خیلي کلي است

نجگام شگده اهمانطور که احتماال در جریان هستید اخیرا یکپارچ ي شرکتهای مب و فاضالب شهری و روسگتایي است. فاضالب 

ن بگه یگک ارتقا بهره وری و خدمت رساني محسوب مي شود. البته هنوز راه زیگادی بگرای رسگیداست که تحول مهمي از نظر 

ي ولتگي اداره مگن شرکتها غیر دولتي هستند ولي بگه نحگوی دو پیشرو وجود دارد. اگر چه ایپاسخ و  سازمان چابک  بهره ور  

راین یستند و بنابنهمه وزارت نیرو را پاسخ وی مشکالت مرتبح با من مي دانند ضمن اینکه تترفه ها واقتي شوند چرا که هنوز 

ور همگانطنیسگت.  نمي دهد. اینها پیچیدگي هایي است که حل من هم ي در اختیار وزارت نیرو اجازه اداره اقتصادی شرکتها را

ر الشگتاع قگرا که مالحظه مي کنید جنبه های ساخناری چ ونه مي تواند بر جنبه های فني غلبه کند و به نحوی منها را تحگت

ای حل منها کالت خود را تشخی  مي دهد  و برجنبه های تحقیقاتي هم اگر یک سازمان چابک باشد سریتا مشدهد. در مورد 

بتگه بایگد ي رسگاند. البا در نظر گرفتن محدودیتها و اولویتها بهترین رو  را انتخاب کرده و در کمترین زمان من را به نتیجه م

لگوب مط فرامو  نکنیم که هدف نهایي خدمت رساني مناسم به مردم است. این چیزی است که مي توان بتنوان چشگم انگداز

 برای شرکتهای مب و فاضالب تصور کرد.

 

 دانید؟رو در حوزه آب و فاضالب در کشور را چه میهاي پیشمهمترین چالش -10س 

همتگرین در بخ  مب و فاضالب تامین خدمات مناسم مب شرب برای مردم امری مهم و حیاتي است. ارایگه پایگدار خگدمات م

نگابع مب  متیتي بزرگ  افزای  مصارف  تقلیل منابع مبگي مطمگئن  ملگودگي مچال  بخ  مب و فاضالب است. ایجاد مراکز ج

یگن دسگت افرسودگي شبکه ها و تاسیسات  شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فرو   بروز تن  های اجتماعي و مسایلي از 

سگت تگا اتیتي الزم در چنین وض شرایطي را به وجود مورده که تامین پایدار مب شهرها و روستاها را با مخاطره روبرو مي سازد.

وری تفاده از نگومما را در مدیریت مصرف موفق تر نماید و نیز بگا اسگدر بخ  مب و فاضالب با کمک فناوری هایي که مي تواند 

 .کمرنگ نمود هایي که به تقویت اقتصادی و نیز نظام بهره برداری شرکت های مب و فاضالب منجر مي شود  این چال  ها را
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ي بیا نجمن آب و فاضالب ایران چه انتظاري از همکاربا اموسسه آب امضاي تفاهم نامه همکاري با توجه به  -11س 

 انجمن دارید؟

 جموعهمم است اوال انجمنهای علمي بطور کلي مي توانند بتنوان اتاق فکر برای دست اههای اجرایي عمل کنند. برای اینکار الز

فگزای  استفاده منرا او ثانیا دان  افراد را به نحوی سازماندهي کنند که قابلیت  بیاورندقوی از متخصصین را گردهم  گسترده و

دیگک نگد تتامگل نزدهند. البته باید توجه داشت دان  واقتي )و نه علم( نمیتواند صرفا در محیح مکادمیک شکل ب یرد و نیازم

ن کگن را در ه در صنتت مب و فاضگالب مگثال مب شگیریدانش اهیان با محیح صنتت است. بتنوان مثال فناوریهای مورد استفاد

ن در نظگر گگرفت مثال از بین روشهای مختلف و بانظر ب یرید. این یک نیاز واقتي صنتت است. متخصصین این رشته مي توانند 

نگاوری خگاب فمزایا و متایم منها بهترین روشها را پیشنهاد کنند و به نحگوی جهگت گیگری شگرکتهای مب و فاضگالب را در انت

ه کننگد و مشخ  کنند. اما موضوع به این سادگي نیست. هر یک از متخصصان با روشي مشنا هستند و ممکن است منرا توصگی

توانگد حتي روشهای دی ر را زیر سوال ببرند. حتي ممکن است تتارض منافع هم پگی  بیایگد. ایگن نقگ  انجمگن اسگت کگه ب

را هگم مسئولیت منگ وک راه حل عالمانه و یک جواب روشن برای اقدام ارائه دهد روشهای مختلف را ارزیابي کند و از بین منها ی

کنگد. ایگن  بتد ب وییم صنتت از تخص  مگا اسگتفاده نمگيبدهیم و  و بتضا متتارض بپذیرد. نه اینکه یک سری جوابهای کلي

ي مگل نظرخگواهي برای ارائگه راه حگ موضوع در همه عرصه ها وجود دارد. مثال در شرایح اقتصادی فتلي وقتي از اقتصاد دانان

ه ثال نرخ بهرمکنیم هر کدام پیشنهادی مي دهند که بتضا با هم متضاد است. خوب باالخره دولت مي خواهد تصمیم ب یرد که 

ت ند و مسگیولیبانکي را افزای  بدهد یا نه؟ این یک جواب صریح مي خواهد و باید متخصصان امر به نحوی به جمع بندی برس

 م بپذیرند.منرا ه

ای پژوهشگي باید توجه کنیم که انجمنهای علمي بتضي کارها را هم نباید اتجام دهند. مثال نمگي تواننگد خگود مجگری طرحهگ

نگاوین عاگر چه مي توانند کمک کنند افراد واجد شرایح برای کگار پگژوه  بهتگر مترفگي شگوند ضگمن اینکگه تتریگف  باشند

ایف اصگلي کرد. شبکه سازی  مموز   برگزاری نشستهای علمي و تخصصي هم جگز وظگپژوهشي را هم مي توان به منها واگذار 

نیست  انجمنهای علمي محسوب مي شود. موضوعي که در همه اینها مشترک است اینست که انجمن صرف جمع تتدادی افراد

 فراد باشد.اورد تک تک ابلکه وجود انجمن باید به هم افزایي منجر شود یتني برایند فتالیتها باید بیشتر از جمع دست

 

 نقش و جایهاه انجمن را در توسعه و رشد علوم و صنعت آب و فاضالب کشور در چه حد می دانید؟ -12س 

ل هگا انجمن های علمي ظرفیت مناسبي هستند تا به هم رایي درباره مسایل بخ  نزدیک تگر شگویم و بگه جسگتجوی راه حگ

مهگم  و چال  های یزه ای که در جامته علمي کشور وجود دارد را روی مسایل اصليبپردازیم. انجمن ها مي توانند انرژی و ان 

 خگ  بردارنگد.بصنتت مب و فاضالب متمرکز نمایند و از این ره ذر  بتوانند بار سن یني را از دو  مدیریت پگر دغدغگه ایگن 

تگه بخگ  حاصگل مگي شگود. الب توسته دان  در هر بخشي همزمان با پرداختن به مسایل اصلي و کمک به حل مشگکالت من

 تحقق این امر نیاز به مسئولیت پذیری بیشتر و سطحي باالتر از تمرکز و همراهي دارد.

 

شرکتهاي آب و فاضیالب و دیهیر دسیتهاههاي تابعیه براي تقویت حوزه آب و فاضالب از طریق همکاري  -13س 

 و انجمن آب و فاضالب ایران چه پیشنهادي دارید؟ وزارت نیرو

شگود.  پیشنهاد من اینست که کمیته های کاری برای تتریف محدوده همکاری تشکیل شود و مسئولیت هر یک دقیقا مشخ 

  ر اینکه ازدان . پیشنهاد دی هدر اینصورت مطمئن هستم ارتباط طبیتي شکل مي گیرد چون هم تقاضا وجود دارد و هم عرض

ی اسگتاني شرکت مهندسي محدود نشود چون خیلي از مسائل در شرکتهاشبکه انجمن در کل کشور استفاده شود و ارتباط به 

 اشیم.بوجود دارد که قابل طرج است ضمن اینکه ایده های خوبي وجود دارد که ما در مرکز ممکن است از منها غافل 


