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 خالصه

دهند ن این زیاندهی را انجام میها جبرامعموالً دولت، ها استخدمات عمومی زیاندهی اغلب این شرکت دهندهارائه هایشرکتیکی از مشکالت 

شرکت  در افزایش درآمد ی جهتراهکارهای دنبال ارائهتحقيق حاضر به  .ستم اقتصادی کشور را در پی دارداین امر در درازمدت تضعيف سيکه 

بهره گرفته شده است. بدین منظور به کمک تکميل پرسشنامه و انجام مصاحبه با  SWOTدر این راستا از روش. باشدمی ،آب و فاضالب مشهد

 در این راستای یاست و سپس به کمک روش مذکور، راهکارها شدهشناسایی ،افزایش درآمدبر  رمؤثکارشناسان، ابتدا عوامل داخلی و خارجی 

و  راهکارهای افزایش درآمد از نظر فنی، راهکارهای افزایش درآمد از نظر نيروی انسانی»است. نتایج تحقيق در سه دسته شامل  پيشنهادشده

 است. شدهبندیدسته «کاهش هزینه راهکارهای

 

 مشهد ،، شرکت آب و فاضالبSWOTروش ، درآمدکلیدی: کلمات 

 

 

 مقدمه .1

 
که در شود، در حالیمزبور می هایشرکتها در بخش خصوصی منجر به فروپاشی آنان یا تعویض مدیریت کارآیی یا عملکرد ضعيف شرکتعدم

ای که به دليل نقش گسترده. پيونددد ضعيف آنان کمتر به وقوع میل شرکت در ارتباط با عملکرتغيير مدیران یا انحال مسئلهطور معمول بخش دولتی به

 هایشرکت، هاآنفعاليت، تعداد و حجم بودجه  کنند و همچنين با توجه به حجم گستردهدولتی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا می هایشرکت

های بودجه کل کشور را در بر ها و هم پرداختاین تأثيرها، هم دریافتگذارند. دولتی به طرق مختلف بر ساختار کلی بودجه کل کشور تأثير می

کمک  عمومی کشورسو از طریق پرداخت ماليات و سود سهام به خزانه کشور، به افزایش درآمدهای دولتی از یک هایشرکتکه طوریگيرد بهمی

ای خود های سرمایههای تملک داراییوابسته به دولت برای اجرای طرحهای انتفاعی دولتی و مؤسسه هایشرکتکنند و از سوی دیگر، برخی از می

کنند. از این رو، در صورت زیاندهی گذاری داخلی خود، استفاده میدولت یا از تمام یا قسمتی از منابع سرمایه ، از محل درآمدهای عمومیتناسببه

 گونهاینباید صرف تأمين زیان  عمومی کشوردولت و درآمدهای  ز منابع عمومیا توجهیقابل(، بخش هاآندولتی )یا حتی تعدادی از  هایشرکت

شود منابع و درآمدهایی که تأمين شود که در هر صورت این امر باعث می هاآنها شود یا جبران زیان یادشده در صورت امکان، از منابع داخلی شرکت

شود که این امر در درازمدت تضعيف سيستم زیانده  هایشرکتد، صرف جبران زیان ها شوهای جدید یا تکميل پروژهگذاریباید صرف سرمایه

 .اقتصادی کشور را در پی دارد
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 محيط با ارتباط وسيع از دامنه برخورداری نيز و فعاليت گستره به دليل دولتی بزرگ هایدستگاه و هاوزارتخانه ،هاسازماناز سوی دیگر 

 در ریزیبرنامه برای گيرد. قرار و تحليل تجزیه و بررسی مورد ریزیدر فرآیند برنامه بایستمی که هستند شماریبی عوامل تيررس در خارج

 ارزیابی مورد هستند، تأثيرگذار هاآن از خارج در که عواملی درونی، کليه شرایط بررسی بر عالوه تا است الزم دولتی هاینيز دستگاه و هاوزارتخانه

 توليد پایدار، کمک وری،بهره سطح دولتی، نيازمند این امر خواهد بود. برای ارتقای هایسازمانیکی از  عنوانبه نيز فاضالب شرکت آب و گيرد. قرار

 را تدوین خود هایبرنامه هر بخش، درونی شرایط بررسی نيز و محيطی متغيرهای و عوامل بررسی کليه بدون تواننمی خودکفائی و امنيت ایجاد به

  .]1[نمود

مختلف با زیان همراه بوده است،  هایسالدولتی، در  هایشرکتیکی از  عنوانبهشرکت آب و فاضالب با توجه به آنچه بيان شد باید گفت؛ 

 افزایش آن، می تواندت منابع درآمدی شرکت و بررسی راهکارهای این شرکت دارای مسئوليتی مهم در حوزه منابع آب بوده و مسلمًا تقویاز آنجا که 

)نقاط قوت  ، به کمک بررسی عوامل داخلیکنکاش در این زمينه ،داشته باشد رسانی بهتر به مشترکينو همچنين خدمات گام موثری در حفظ منابع آب

 مشخص خواهد نمود که این شرکت با چه ،ار در این زمينهکمد و ارائه راهآبر افزایش در مؤثر و تهدیدها( هافرصت) خارجیِ و ضعف( و عوامل

تواند به بهبود افزایش عملکرد و کارایی شرکت بيانجامد یا راه را برای مطالعات مسائلی در حوزه کاری خود مواجه بوده و راهکارهای ارائه شده می

، مرتبط با نانبه حوزه آب و فاضالب، تحقيقاتی در داخل و خارج کشور انجام شده است که برخی از آ در رابطه با مسائل مربوطنماید.  ترروشنبعدی 

 عبارتند از: موضوع تحقيق،

فاضالب  شرکت آب و در بر کاهش آب بدون درآمد مؤثردیریت مصرف و شناسایی عوامل (، به بررسی م1811پور و همکاران )مسلم

 نیترمهمهای ضروری از و هزینههای سربار و اضافی و سمت و سو دادن به مخارج آنان نشان دادند که کاهش هزینه. پرداختندروستایی استان کرمانشاه 

(، در تحقيقی با 1811نژاد و همکاران )مرادی .]2[پردازی و نوآوری همراه باشدبایست با ایدهباشد که میاقدامات در جهت پایدارسازی درآمد می

متناسب با  تحقيقدر این وضوع پرداختند. ، به بررسی این مدر آب و فاضالب استان مرکزی 1کاهش آب بدون درآمد بر اساس نتایج باالنسينگعنوان، 

های اجرایی با هدف کاهش آب فعاليت، «آب بدون درآمد به تفکيک به دو صورت حجمی و درصدی از آب ورودی به سيستم توزیع آب»مولفه 

(، در تحقيقی به 1811یان و همکاران )فرهاد .]8[های بلندمدت پيشنهاد شده استای و فعاليتمدت یا دورههای کوتاهبدون درآمد در دو بخش فعاليت

 وهای شرکت صرف حوادث گردیده درصد از کل هزینه 83نتایج نشان داد،  ، پرداختند؛تجزیه و تحليل هدر رفت آب در شرکت آب و فاضالب نایين

اده از مصالح نامرغوب و فاقد استاندارد، عمق ای توزیع آب مرتبط با لوله و اتصاالت پلی اتيلن بوده است که بعضاً به دليل استفدرصد حوادث شبکه 81

سی اجزاء آب بدون درآمد مجموعه ربر(، در تحقيقی به 1811مصلح و همکاران ). ]4[استکارگذاری و اجرای نامناسب و مسائل مرتبط با انبارداری 

، درصد 82.28ميزان  مصرف شده و بآ، درصد 84.18 ،از ميزان آب توليدی پرداختند، نتایج نشان داد که آبرسانی روستائی آبجهان شهرستان داراب

 .]2[تلفات فيزیکی است ،درصدآن 21.34ميزان  مربوط به تلفات غيرفيزیکی و درصد 14.28 ،این ميزان تلفات باشد. ازتلفات آب بدون درآمد می

 هایاستانآب و فاضالب شهری در  هایشرکتیی به ارزیابی کارا ،1812ها طی سال ها و خروجیبا توجه به ورودی(، 1811و همکاران ) رضایی

منطبق با نتایج این  اناکار هایشرکت، پرداختند. نتایج بيانگر الگو بودن شرکت آبفا همدان برای سایر ریزی ریاضیکشور با استفاده از مدل برنامه

 .]8[است ،تحقيق

درصد کاهش  13يلی مورد تحقيق قرار دادند، نتایج نشان داد که (، کارایی فنی را در مورد شرکت آب و فاضالب ش2318) 2فرو و مرکادیر

(، در پژوهشی به ارزیابی تاثير اجرای قيمت تمام شدهِ خدمات آب و 2318) 8ریناد .]1[شودها میدرصد افزایش در ورودی 2.8آب بدون درآمد، سبب 

کشور اروپایی )اتریش،  1ا از روش تابع آب خانگی متکی شده است برای این ارزیابی که بر روی یک تقاضهای اروپا، پرداخت. فاضالب در خانواده

رها، اجرای اصل بلغارستان، جمهوری چک، استونی، فرانسه، یونان، ایتاليا، پرتغال و اسپانيا( انجام گردید. نتایج نشان داد که برای بسياری از این کشو

FCR رای بخش آب یک راهکار ب عنوانبه(، در تحقيقی به بررسی نقش تعرفه 2312) 4مارکوس. پنتو و ]1[کندتغيير اساسی در قيمت آب ایجاد نمی

پذیر نباشد رسد به اندازه کافی انعطافهای بلوکی افزاینده، به نظر میپيشنهاد تعرفه دو بخشی با تعرفهکند که  کشور پرتغال پرداخت. این تحقيق بيان می

(، اثرات توزیعی اصالحات تعرفه آب )مطالعه موردی برای شهر ليما، پرو( را مورد 2314) 2بارد و لهمان .]1[و به طور مناسبی آن را حمایت نکند

یابد. نتایج بيشتر نشان داد که یک مند شوند، کاهش میدهد که، سهم مشتریان فقير که در واقع از یارانه آب بهرهکنکاش قرار دادند. نتایج نشان می

                                                 
1Action Plan 
2 Ferro and Mercadier 
3 Reynaud 
4 Pinto and Marques 
5 Barde and Lehmann 
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های توزیعی باید انجام شود. نتایج این تحقيق به کشش قيمتی ها و شاخصای از قيمتفاه خانوار در یک مجموعه گستردهارزیابی مناسب از اثرات ر

درآمد در  های تشویقی بر روی افزایش آب با(، در تحقيقی به بررسی به کاربرد بردن انگيزه2318) 1. موگيشا]13[تقاضای آب نسبتًا غير حساس هستند

های سری شود. برای این منظور از دادههای تشویقی کارکنان سبب کاهش آب بدون درآمد می، پرداخت. وی اشاره دارد که انگيزههای شهریسيستم

(، عملکرد بخش آب 2312) 2ابوت و همکاران .]11[آب و فاضالب کشور اوگاندا استفاده کرده است شرکت 11، برای  2313تا  2334 هایسالزمانی 

وری متوسط اما مثبت در مراکز شهری بزرگتر، مستقل از ساختار دهد که بهرهرا در استراليا، مورد سنجش قرار دادند. نتایج نشان می و فاضالب شهری

آب را  وری در صنعت وابسته به منابعتواند نتایج بهرهترین نياز به در نظر گرفتن عوامل برونزا که میصنعتی، به دست آمده است. عالوه بر این، برجسته

(، در پژوهشی عوامل و روندهای 2312) 8. فرون و فرون]12[بينی و غيرقابل کنترل، هستنددهد، در سطوح مختلف، غيرقابل پيش تحت تاثير قرار

 گذاری آب یک ابزار اقتصادی قوی برایکارآیی اقتصادی در بخش آب و فاضالب را در کشور رومانی بررسی کردند. نتایج نشان داد که قيمت

ای به بررسی مشارکت بخش خصوصی در قسمتی از وظایف شرکت آب و فاضالب (، در مطالعه2311)4لی و هاویو .]18[مدیریت تقاضای آب است

ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی مد نظر قرار گرفت. نتایج پرداختند، در این تحقيق با هدف باال بردن بازده عملکرد شرکت، برای توسعه پروژه

بينی شده، به دست خواهد آمد، اما این درصد از درآمد پيش 23، نزدیک به «الف»ی نمونه گذاران در مورد پروژهشان داد که از نظر سرمایهتحقيق ن

 های(، در گزارشی به تعيين قيمت2331) 5المللی ایاالت متحدهسازمان توسعه بين .]14[مسئله عامل مهمی در مالحظات ریسک مالی آنان بوده است

گذاری پرداختی برای آب و تعيين تعرفه برای آن در کشور اردن پرداخته است. برای این منظور، هزینه خدمات آب و فاضالب را مشخص و نظام قيمت

ب های مدیریت فاضالها و پتانسيل(، در پژوهشی محدودیت2331و همکاران ) 6مارکوس .]12[کنونی در کشور اردن را مورد بررسی قرار داده است

باشد؛ برخی از ها میها و پتانسيلدر شهر ساحلی مانادو در سوالوسی شمالی، اندونزی را مورد تجزیه و تحليل قرار دادند؛ نتایج تحقيق بيانگر محدودیت

ها ب و برخی پتانسيل(: تنوع منابع فاضال4های کم درآمد )(: فراوانی خانواده8(: افزایش سریع جمعيت )2(: تغييرات طبيعی )1ها شامل: )محدودیت

(: اقدامات سياستی مناسبِ در دستور کار، 8(: نهادهای دولتی در سطح استانی و ملی، و )2های زیست محيطی )(: سطح خوب آگاهی1شامل: )

فاضالب در  کاربرد یک استراتژی مالی ملی برای بخش عرضه آب و"(، در گزارشی با عنوان 2331)7سازمان همکاری و توسعه اقتصادی .]18[است

،  به اجرای یک پروژه در ارمنستان اشاره داشته است، نتایج پروژه بيانگر آن بوده است که داشتن سياست و استراتژی مالی هماهنگ در "کشور ارمنستان

 .]11[خدمات آب و فاضالب سبب توسعه خدمات و افزایش درآمد خواهد شد

، یکی از دولتی هایشرکتدهی در شده مرتبط با موضوع تحقيق، باید گفت، مسئله زیانبا توجه به آنچه بيان شد و بررسی مطالعات انجام 

، خواهد بود شهر مشهدها بوده که تحقيق حاضر در پی پرداختن به این مسئله به طور خاص، در شرکت آب و فاضالب مهمترین مشکالت این شرکت

های آن، با کمک کارشناسان این شرکت، متناسب با فعاليت افزایش درآمدبر  مؤثر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها،ای از بدین منظور مجموعه

 خواهد پرداخت.  SWOTبه کمک روش  ،بدین منظورارائه راهکارهایی شرکت، تهيه شده است و این تحقيق به 

 

 روش تحقیق .2

 
بهره گرفته شده است؛ در ادامه به صورت  SWOTاز روش  ،در شرکت آب و فاضالب مشهد افزایش درآمدجهت راهکارهایی به  ابیمنظور دستيبه 

شود. تهيه می 1(EFEو ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) 1(IFEدر ابتدا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) شود؛اشاره می ،مختصر به نحوه انجام این روش

سپس از نتيجه نهایی این دو ماتریس،  .]11[( را خواهند دادSWOTو تهدیدها ) هافرصتکه این دو ماتریس در کنار هم تشکيل نقاط قوت، ضعف، 

کند. بعد از آن را  مشخص می (افزایش درآمدبر  مؤثرشرکت )در حوزه عوامل  موقعيت، IEبدست خواهد آمد. بعبارت دیگر، ماتریس  IEماتریس 

 : دشومیها ارائه شود. توضيح اجمالی برای هر یک از ماتریسطراحی می  TOWSماتریس

                                                 
1 Mugisha 
2 Abbott and et.al 
3 Frone and Frone 
4 Lee and Hwa Yu 
5 United States Agency for International Development (USAID) 
6 Lasuta 
7 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
8 Internal Factor Evaluation (IFE) matrix 
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توان آن را به عکسی نشان دهنده حالت بالفعل بوده و می هاضعفها و (: به طور کلی، فهرست قوتIFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )-1

دهند به این صورت است که دهی در نقاط قوت و ضعف که تشکيل دهنده ماتریس عوامل داخلی را مینمره. ]11[فوری از وضعيت موجود تشبيه کرد 

 2، ضعف اساسی و نمره 1برای قوت معمولی، نمره 8برای قوت قوی و نمره  4کنند. نمره را دریافت می 2و  1و نقاط ضعف نمره  4و  8ط قوت نمره نقا

 ضعف معمولی را در بردارد.

برداری کرد بهره هاآنتوان از هایی که می(: هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصتEFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )-2

شود، بررسی عوامل استنباط می« نهایی»احتراز نمود، یک فهرست نهایی تهيه شود. همانگونه که از مفهوم واژه  هاآنتوان از و تهدیداتی را که می

ف، شناسایی متغيرهای اصلی است تواند تاثيرگذار باشد تهيه شود، بلکه هدشود که فهرست کاملی از هر عاملی که میخارجی با این هدف انجام نمی

و تهدیدها که تشکيل  هافرصتدهی در نقاط شان دادن واکنش وجود دارد(. نمرهواکنش عملی نشان داده شود )یعنی توان ن هاآنکه باید در برابر 

برای  4کنند. نمره را دریافت می 2و  1و نقاط تهدید نمره  4و  8دهند به این صورت است که نقاط فرصت نمره دهنده ماتریس عوامل خارجی را می

 تهدید معمولی را در بردارد. 2، تهدید اساسی و نمره 1برای فرصت معمولی، نمره 8فرصت قوی و نمره 

خانه تشکيل شده است  4این ماتریس از  کند،را تعيين می شرکت( وضعيت IE(: ماتریس داخلی و خارجی )IEماتریس داخلی و خارجی )-8

 گيرد:در دو بعد اصلی زیرشکل می EFEو  IFEهای بدست آمده از دو ماتریس ستقرار دادهو بر اساس ا

 شود.ها نشان داده می Xجمع امتياز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور 

 .شودها نشان داده میYجمع امتياز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور 

کارانه، تهاجمی، موقعيت محافظه کدام شرکت درشود که گيرد و مشخص میقرار می IEخانه ماتریس  4ه در یکی از نقطه بدست آمد

را در پی خواهد  ادغام و یا انحالل فعاليت ،ها را مد نظر دارد، موقعيت تدافعی، ترکيبموقعيت تهاجمی، توسعه فعاليت . ]23[ قرار دارد تدافعی یا رقابتی

فعلی و  شرایط. موقعيت رقابتی حفظ دهدرا به مرور در آینده نتيجه می هاضعفکاهش و نشانه رفتن  شرایط فعلیکارانه، حفظ عيت محافظهداشت. موق

 .دهدنشان میو احتراز از تهدیدها  هافرصتگيری از کمک بهرهبهبود عملکرد را به 

 (: TOWSنقاط قوت و ضعف ) ،هافرصتماتریس تهدیدات، -4

با را  SO/ST/WO/ WT راهکارتوانند چهار شوند و مدیران با استفاده از این ابزار میاین ماتریس، در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می در

، رقبا و برداری و تخصيص منابع و تعامالت یک سازمان با بازارهابهره: از عبارت است راهکار در اینجاکنند. تعریف  توجه به موقعيت انتخابی، تعيين

 .دیگر عوامل محيطی است

SO برداری کند.های خارجی بهرهکوشد با استفاده از نقاط قوت از فرصتمی راهکار: سازمان با اجرای این 

WOهای موجود در محيط خارج نقاط ضعف داخلی بهبود یابد. : هدف این است که با استفاده از فرصت 

ST تهدیدات خارجی کاهش یابد.: با استفاده از نقاط قوت سازمان، اثر 

WT(1)شکل  : حالت تدافعی است و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهيز از تهدیدات خارجی است. 
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 نقاط قوت و ضعف ها،ماتریس تهدیدات، فرصت - 1شکل 

 

 نتایج و بحث. 3
 

تنها در حوزه در اینجا )و تهدیدها  هافرصتنقاط قوت، ضعف،  تبيين ،راهکاره ارائتوضيح داده شد مرحله اول در  هاروشهمانطور که در مواد و 

در قالب جدول تهيه شده و در اختيار کارشناسان قرار گرفته تا به هریک از عوامل آن  SWOTدر ادامه نقاط  .است( شرکتافزایش درآمد کاهش 

الزم به ذکر است مهمترین عوامل  .اندنظر داده شرکتافزایش درآمد در خصوص بيانگر آنچه است که کارشناسان  1ضریب و نمره داده شود. جدول 

 اند.انتخاب شده

 در شرکت آب و فاضالب مشهد SWOTنقاط  - 1جدول 

نمره 

 نهایی
 نمره

ضریب 

 نرمال
 شرکت ّآب و فاضالب ضریب

 وریایش بهرهاخير در راستای افز هایسالمتری در ایجاد و توسعه سيستم تله 13 3.388 8 3.111

نقاط 

 قوت

 

 هاآنسازی هماهنگی و برگزاری جلسات با افراد خبره در خصوص ایجاد راهکارهای افزایش درآمد و پياده 13 3.314 8 3.228

 هاآنها و کنترل نمودن بازنگری و بررسی مستمر در هزینه 13 3.321 8 3.114

 ارائه برخی از پيشنهادات و راهکارهای آنان برای اجرا در کل کشور وجود کارشناسان مجرب در شرکت و 13 3.314 4 3.211

 هاسپاری در شرکت در راستای ایجاد پتانسيل برای درآمدزایی و کنترل هزینهحرکت به سمت برون 13 3.314 8 3.228

 پيگيری هدفهای تعریف شده برای هر حوزه و یا دفتر، جهت بهبود عملکرد شرکت  13 3.314 4 3.211

 های اقتصادی مستمر برای ایجاد قراردادهای جدید در راستای ایجاد فرصتهای نو درآمدی برای شرکتپایش 13 3.388 8 3.111

 وجود برخی از موارد اتالف آب در شبکه توزیع 133 3.318 2 3.182

نقاط 

 ضعف

 

 عدم همخوانی فرآیندها و عدم هماهنگی در برخی سطوح مختلف فعاليتی سازمان 133 3.318 1 3.318

 نياز به بکارگيری تجهيزات و قطعات با کيفيت در خدمات برای کاهش هزینه تعميرات و نگهداری 13 3.314 2 3.141

 آب و فاضالب مناطق شهرنياز به هماهنگی بيشتر بين فعاليتهای مختلف در  13 3.314 2 3.141

 انجام موازی کاری در برخی فعاليتها و نياز به اصالح فرآیندها 13 3.388 1 3.388

 نياز به بکارگيری افراد متخصص در هر فعاليت و تناسب پست کاری با تخصص افراد 13 3.388 1 3.388

 اش یکسان در انتهای سال برای همه افراد و عدم ایجاد انگيزه دهی مناسب و قرار دادن پادعدم وجود نظام پاداش 13 3.388 1 3.388

 جمع  1213 1.333   2.88

SWOT 
 )نقاط قوت، ضعف،فرصت، تهدید(

IFE 
 )ماتریس عوامل داخلی(

ها نوشتن قوتها و ضعف  

 

EFE 
 )ماتریس عوامل خارجی(

هانوشتن تهدیدها و فرصت  

IE 
-داخلی)ماتریس 

(خارجی  

تعیین موقعیت 

 استراتژیک 

 
TOWS 

ها در موقعيت مورد نظر( راهکار)نوشتن   
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 امکان فروش آب غير شرب به صنایع بزرگ در نزدیکی شهر مشهد  13 3.311 4 3.828

 هافرصت

 

3.281 8 3.311 13 
دگردان و نياز حرکت به سمت ها با تامين مالی خورویکرد دولت در برنامه ششم توسعه، به لحاظ انجام پروژه

 شدهخودگردانی و فروش آب با قيمت تمام

 به منبع درآمدی هاآناستفاده مناسب از لوازم و تجهيزات انبارها و امکان تبدیل  13 3.311 8 3.281

3.818 4 3.311 133 

ازی و ایجاد انگيزه در سها )مانند نوعی از خصوصینمودن مناطق در استفاده از منابع درآمدی و هزینهمستقل

مثال به هراندازه که درآمد داشته به همان اندازه حقوق دریافت  عنوانبه، هاآنمدیران مناطق، خودکفا بودن 

 کنند.(

 استفاده از حساسيت کاالی آب و کم کشش بودن تقاضای این کاال 13 3.311 8 3.281

3.828 4 3.311 13 
اداری، کاهش هزینه لوازم و  ين و کاهش فساددم پذیرش مستقيم مشترکفروش انشعاب به صورت اینترنتی )ع

).... 

 گذاریمحدودیت منابع مالی جهت سرمایه 133 3.311 1 3.311

 تهدیدها

 

 تمام شده ناشی از اعمال محدودیتهای قانونی ها و قيمتعدم توازن بين تعرفه 13 3.311 2 3.111

  بنطقی ساختن قيمت خدمات آب و فاضالنونی برای ممحدودیتهای قا 133 3.311 1 3.311

 نگرش سنتی به آب بعنوان کاالی ارزان و قابل دسترس 13 3.311 2 3.111

  های با کيفيت پایينتمام شده محصول بدليل لزوم انتقال آب از دور دست و تصفيه آبافزایش قيمت 13 3.311 2 3.111

 جمع  1313 1.333   2.81

 فته های تحقیقماخذ: یا
 

در مرحله بعد نشان داده شده است. در ادامه با استفاده از مجموع امتياز نهایی دو ماتریس عوامل  IEنتایج خروجی از پرسشنامه، در ماتریس 

به مقادیر  مشخص خواهد گردید. با توجه شرکت(، موقعيت IEخارجی )-( و ماتریس داخلیEFEو  IEFداخلی و خارجی )امتياز نهایی ماتریسهای 

کارانه، رقابتی، تدافعی( قرار گرفته ، در کدام موقعيت )تهاجمی، محافظهشرکتتوان اینطور بيان نمود که امتياز ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی، می

 يشترین کارایی را خواهند داشت.ب راهکارها،کدام دسته از  ،افزایش درآمدبرای  های آتی و بهبود عملکرد،ریزیاست. به بيان دیگر در راستای برنامه

 

 
 افزایش درآمدکاهش بر  مؤثرتعیین موقعیت شرکت از لحاظ عوامل  : IE ماتریس -2 شکل

 

شود و بر اساس تشکيل می TOWSاست. پس از این مرحله ماتریس در موقعيت رقابتی قرار گرفته شرکتدهد نشان می 2 همانطور که شکل

 گردد.های حاصل از آن، در ادامه در قالب جدول، بيان میروجیتدوین ميگردد. خ راهکارهاآن 
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 نتیجه گیری. 4

 افزایش درآمدحوزه را در  شرکتماتریس باال، موقعيت  .شودتدوین می راهکارهمانطور که بيان شد در ماتریس توس بر حسب موقعيت تعيين شده، 

عالوه بر  راهکارها،تعریف خواهند شد، جهت یادآوری الزم به ذکر است که تعيين  رهاراهکا 2برای آن، در جدول  ه موقعيتدهد، با توجه بنشان می

، وجود دارد. درآمدیامکان توسعه  شرکتدهد که در شود؛ نتایج نشان مینيز کمک گرفته می مصاحبهاستفاده از اطالعات پرسشنامه تکميل شده، از 

  ا توسعه داد.ر د، فعاليتهای بهبود درآمهاضعفکاهش و  هافرصتگيری از عبارتی به کمک بهرهبه 

 در شرکت آب و فاضالب مشهد افزایش درآمد راهکارها در زمینه  -2جدول

 سياست

ف
ردی

 

 اقدام/پروژه/طرح

 کاهش هزینه

 

 های فرسوده و جلوگيری از هدررفت آبکنترل و بازرسی منظم کنتورها جهت تعویض کنترل 1

 هاهای الزم برای مدیریت کاهش هزینهتعيين الزمات و سازوکار 8

 ها و بهبود مدیریتهماهنگی بين مراحل مختلف انجام کار برای کوتاه شدن زمان انجام پروژه 4

2 
پيمانکاری و عدم  هایشرکتها )لزوماً قرارداد با نياز به بازنگری و نظارت در نوع قراردادها با پيمانکاران برای کاهش واقعی هزینه

 اد بستن با افراد به طور مستقيم به معنی کاهش هزینه نخواهد بود(قرارد

 
پيمانکار برای وصول چک در راستای  هایشرکتهای شرکت با کمک کارشناسان و عدم عقد قرارداد با دریافت و وصول چک

 هاکاهش هزینه

8 
ها: حذف ساعات پيک در مصرف برق: احی مجدد چاهطرها و بهبود درآمد در بخش انرژی: های مهم در راستای کنترل هزینهآیتم

 ها و تاسيسات: تصحيح قبوض: نصب سلول خورشيدیها در ساختمانها برای کنترل هزینهچک نمودن خازن

 افزایش درآمد

)از طریق 

روشهای فنی 

 در شرکت(

1 
نمودن مامور کنتورخوان در مبلغ دریافتی  وری و افزایش درآمد )ذی نفعتعویض قراردادهای قرائت کنتور در راستای بهبود بهره

 بها(آب

 های برداشت آب و اصالح روشهای قرائت کنتور نصب کنتور در همه محل 1

 یکی از مهمترین فاکتورها در راستای افزایش درآمد عنوانبهایجاد نظم سازمانی  1

 پول به حساب شرکت ترسریعو وارد شدن بها برای جلوگيری از نگهداشت مبالغ آب هابانکتعویض برخی از  13

 حذف ارتباطات رو در رو، به کمک توسعه روشهای الکترونيکی و قرائتهای کنتور راه دور  11

 هاو افزایش سرعت انتقال اطالعات بين حوزه  GISهای استفاده از نقشه 12

18 
-رصد می ترسریعآنان مانند شهرداری که اطالعات مشترکين را ها و نهادهای خدمات شهری و همکاری با استفاده از سایر دستگاه

 کنند. 

 
ها و جلوگيری از و دفتر بودجه در راستای هماهنگی بين مخارج مالی و بودجه در راستای کنترل هزینه ایجاد هماهنگی بين امور مالی

 ها با بودجه(زیانده بودن شرکت )تنظيم هزینه

 مثال تعيين هزینه تهيه و صدور هر قبض برای مشترک عنوانبهعين در راستای افزایش درآمد های عملياتی متعریف شاخص 

 
دار کردن این اراضی از بُعد ایجاد شهری، شناسنامه هایزیرساختارزش افزوده ایجاد شده در اراضی فاقد  عنوانبهدریافت مبلغی 

 تاسيسات شهری

 
ای جدید، نرم افزار مانده اعتبارات را نشان دهد و بارات شرکت )به محض ایجاد سند هزینهایجاد نرم افزارهای جدید در سيستم اعت

 ها بودجه تنظيم شود(ها تا سقف اعتبارات انجام شود و فاکتورها برابر سرفصلهزینه

افزایش درآمد 

-)از طریق راه

کارهای مرتبط 

با  نيروی 

 انسانی(

 

 
دار نيست که سبب دهی )اختالف در پاداش افراد معنیو تعيين سيستم صحيح پاداش هاآنوری هرهافزایش انگيزه در افراد برای بهبود ب

 انگيزه شود(

 
-های محرمانه و مهلت دادن به افراد برای به روزرسانی خود و ایجاد کميته برای تصميماصالح نظام تنبيه و توبيخ افراد به صورت نامه

 گيری در این خصوص

 
های های واگذار شده، و تعویض به موقع و صحيح مدیر و کارشناسان شرکت در راستای رشد تواناییب افراد در پستانتخاب مناس

 افراد
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 وری افرادعدم جذب نيروی غير متخصص و آموزش نيروهای جذب شده در راستای بهبود بهره 

 در منابع درآمدی واحد یا شرکت هاآنمودن نفع نمشارکت پرسنل در منابع درآمدی و ایجاد سازوکار الزم برای ذی 

     های تحقیقماخذ: یافته
               

 قدردانی .5
 

 ،اندرکارانه از کليه کارکنان و دستليبه سفارش شرکت آب و فاضالب شهر مشهد است که بدین وس ،هشیطرح پژوبخشی از  برگرفتهِ ،مقاله حاضر

 گردد. تشکر و قدردانی می

 
 

 مراجع .6
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