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  "ایران شرب آب تامین هایبرنامه و هاسیاست"

دانشگاه تهران( – 1395برگزار شده در اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران )بهمن 

 اعضای میزگرد:

 و مدیر جلسه()استاد دانشگاه تهران دکتر مسعود تابش 

ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور()معاون برنامهمهندس علی اصغر قانع 

 )استاد دانشگاه تهران(دکتر محمد کارآموز 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

 )استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران( سیمین ناصری دکتر خانم

  دکتر تابش:

 عنوان میزگرد سیاست های تامین آب شرب در ایران. از اعضای

پنل که حاضر هستند خواهش میکنم که تشریف بیاورند. از هر 

دقیقه پیرامون  6-5شود در عرض کدام از دوستان درخواست می

های کلی خود را بیان بفرمایند و بعد از آن محور اصلی، دیدگاه

وارد بحثی بشویم و با واکاوی نظرات و بحث روی موضوعات مطرح 

نظرات روا جدا کنیم و بتوانیم شده، نقاط مشترک و نقاط افتراق 

بندی مناسب انجام بدهیم. چیزی که مدنظر ما هست یک جمع

کار است. در جلسه قبل هم جناب مهندس سری راهرسیدن به یک

ها و تشریح وضع دائمی مواردی را مطرح فرمودند که جزو دغدغه

موجود بود. ما با دوستان مختلفی هم که تماس گرفتیم و دعوت 

خواهیم خیلی رای طرح مباحث، نکته مهم این بود که نمیکردیم ب

خواهیم دردها را مطرح کنیم ولی آمار بدهیم یا شعار بدهیم. می

ها هم هر کسی در حوزه ها بگردیم. در مرحله درماندنبال درمانبه

وظیفه مسئولیت سازمانی که دارد باید مشخص کند که چه 

کارها برداشته آن راه های عملی برای رسیدن به بخشی ازگام

عنوان مثال دوستانی که در وزارت نیرو یا شرکت است. به

شود که بیایند مثل من استاد مهندسی آب و فاضالب هستند نمی
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سری جا کوتاه است و باالخره به یکدانشگاه، که دستم از همه

ها ام، آن دوستان هم بیایند دیدگاههایی رسیدهمطالعات و دیدگاه

کنند. دوستانی که در حیطه اجرا هستند انتظار داریم  را مطرح

که مراحل اجرایی شدن گام به گام آن قضایا مطرح و نقاط ضعف 

هایی و قوتی که در اجرا وجود داشته مطرح شود. حاال اگر کمک

را احتیاج دارند که از بعد فنی یا تحقیقاتی یا علمی در حوزه 

در بعد اجرایی صورت های بین سازمانی دانشگاهی یا همکاری

یک همگرایی شود تا بهبندی لحاظ میهم در جمعبگیرد، این

 نسبی بیشتری دست پیدا کنیم. 

  مهندس قانع:

به نام خدا. عرض سالم و ادب خدمت دوستان و اساتید محترم و 

سال تاسیس شرکت آب و فاضالب  و  25حاضرین. ما بعد از 

های آب و فاضالب داشتیم شرکتها و تعامالتی که بین دانشگاه

هرچند کارهای خوبی انجام شده ولی خود این مطلب هم باید 

های دو شناسی شود که ما بتوانیم از ظرفیتیک مقدار آسیب

طرف بهتر استفاده کنیم. مفهوم بحران آب مفهوم خیلی جدی و 

توجهی در دنیای امروزی است. امروزه یک موضوع امنیتی قابل

ی که در این حوزه مطرح شده تعریف را کمی عوض است و مسائل

کرده است. باید در این بخش به مسائل مختلفی بپردازیم. 

های مختلف انجام سازی که باید در بخشسازی و ظرفیتآگاه

گشا باشد و کمبود مسائلی تواند بسیار راهشود. توجیه مردم می

ی مهندسی که کارهاوجود آمده و راهکه در رابطه با کیفیت آب به

این موضوع پرداخته شود نقش آب را از یک کاالی معمولی باید به

اش بیشتر رونق و صرفا مهندسی خارج کرده و مباحث اجتماعی

 پیدا کرده و جایگاه بسیار بزرگی را در مسائل دارد. 

های کشور موضوعاتی که بین کشورها و خود شهرها و استان

ین حوزه داریم که یکی از پیش آمده و تعارضات زیادی در ا

های اجتماعی اینجاست که های اصلی است و مشارکتچالش

کار بیفتد و شاید بتواند به حاکمیت آب خیلی کمک تواند بهمی

که نگاه ما باید یک نگاه اقتصادی، تر اینبدهد و از همه مهم

نوعی دولت ده تا چالش مهندسی، فرهنگی به مقوله آب  باشد. به

های کند یکی از چالشهای اصلی مطرح میوان چالشعنرا به

تا موضوع اصلی که  12اصلی، آب است. در برنامه ششم توسعه از 

آن پرداخته شد در دولت و مجلس، شامل مباحث آب، به

های بازنشستگی بود که نشان از اهمیت زیست و صندوقمحیط

این موضوع است. اگر خیلی خالصه بخواهم مباحثی را مطرح کنم 

 این است که امروز رشد جمعیت را در کشور شاهد هستیم. 

های گذشته اتفاقاتی افتاده و رشد زیادی مخصوصا طی سال

چنین افزایش نسبت در جوامع شهری شاهد بودیم و هم

تانشینی، عدم تناسب توسعه در شهرها از لحاظ شهرنشینی به روس

های منابع آبی خیلی تاثیر گذاشته، محدویت منابع آب، پتانسیل

هایی مخصوصا آب زیرزمینی که بسیار پر هایی که در بحثبحران

ها باعث شده شود، همه ایناهمیت است و در موردش بحث می

باشیم. از که عدم توازنی را در مدیریت تقاضا و مصرف داشته 

های های جدید هستیم. نوع آالیندهطرفی امروز شاهد بروز آالینده

شود به مواد آلی که ما از نوع مواد معدنی دارد تبدیل می

های زیادی در این حوزه وجود دارد که در واقع ماهیت پیچیدگی

ای که داریم کند. ازدیاد شهرها و فاصلهها دارد تغییر میآالینده

روزی در کشور شاید حداکثر دهیم. یکانجام می تامین آب را

کیلومتر بود.  15-10کردیم طول خطوط انتقالی که طراحی می

امروز حدفاصل خط انتقال آب از سد کوثر تا حدود بندر لنگه 

کیلومتر دارد انجام  1260ای با کیلومتر است و پروژه 761

وزه است ها مواردی است که نشان از مشکالت این حشود. اینمی

اش ها عدم کفایت منابع مالی است. کار ما همهتر از همه آنو مهم

ساله  5-4ای باید بینیم که پروژهبا منابع دولتی بوده و امروز می

سال یا بیشتر برای  20-15های تمام بشود ما شاهد طول زمان

های چنین بحثاجرای یک طرح آبرسانی در کشور هستیم. هم

ی که دوستان اشاره جامعی به آن داشتند یکی مدیریتی و اقتصاد

توجه به اقتصاد خیلی تاثیرگذار های اصلی هست که عدماز چالش

 است. 

کارهایی که متصور هست برای این موضوع در سیاست اما راه

وزارت نیرو و آب و فاضالب کشور، بحث بازچرخانی و استفاده 

حث آب را در حوزه ها رو داریم، ارتقا و کارامدی بمجدد از پساب

کارگیری چنین بهمصرف داریم، افزایش ظرفیت ذخیره آب و هم

آوری باران و های دیگر برای تامین آب از جمله بحث جمعروش

شدت در های غیرمتعارف که بهزدایی و استفاده از آببحث نمک

این نشان از آن دارد که  چند سال گذشته توسعه پیدا کرده است.

میلیون مترمکعب قراردادی است که بخش  143بر  ما امروز بالغ

دهد خصوصی دارد در حوزه بیع متقابل برای بازچرخانی انجام می

دهد. در حوزه و از پساب دارد استفاده مجدد در صنعت انجام می

 400000های غیرمتعارف حدودا زدایی و استفاده از آبنمک

برداری حال بهرهمترمکعب در شبانه روز، قراردادهایی است که در 
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و اجرا است. انشاهلل از نظرات دوستان استفاده خواهم کرد و ادامه 

 بحث را در نوبت بعدی در خدمت شما خواهم بود.

با تشکر از جناب آقای قانع. از سرکار خانم ناصری  دکتر تابش:

 کنم که مباحث مدنظر خود را مطرح بفرمایند.درخواست می

  خانم دکتر ناصری:

کنم کنم و با توجه به کمبود وقت سعی میدا سالم عرض میمجد

که که از مقدمه سریعتر بگذرم. ولی من فکر کردم با توجه به این

شاید بقیه همکارانی که در این پنل حضور دارند بیشتر از نگاه 

های مسائل سازیفنی و مهندسی بخواهند در ارتباط با تصمیم

یدم را در صحبت شخصی مرتبط با آب شرب صحبت کنند، تاک

خودم گذاشتم روی مسائل مربوط به بهداشت و سالمت و نقشی 

کنندگان داشته تواند در بهداشت جامعه و مصرفکه آب شرب می

ها است راجع باشد. همه این اعتقاد را داریم. خوشبختانه اآلن مدت

شود که آب آشامیدنی اگر با کیفیت خوبی باشد به این صحبت می

کنندگان نقش داشته باشد. در سالمت مردم و مصرف تواندمی

های اقتصادی بسیار روی این مسئله تاثیر دارند و مدیریت جنبه

کنم خسته شدیم از بس گفتیم یکپارچه که گاهی اوقات فکر می

مدیریت یکپارچه و باید هرچه بیشتر این یکپارچگی در مدیریت 

ها سازی. در تصمیممنابع آب و تامین آب شرب انشاهلل شکل بگیرد

ها ها و سیاست نوشتن مسائل آب شرب باید اینگیریو تصمیم

 رعایت بشود. 

هایی اما از دیدگاه سالمت و آن چیزی که مطرح است، آالینده

اند. ولی اآلن بیشتر زیست هستند نقش اساسی داشتهکه در محیط

از گذشته نقش دارند در ارتباط با سالمت مردم  و بروز 

ها. بنابراین آماری که های مختلف و افزایش بار بیماریریبیما

میلیون مرگ و میری که به  6/12که از شود اخیرا اینداده می

میلیون از این آمار مرتبط  8زیست مربوط هست حدود محیط

نوعی تاکید دارد هایی که بههای غیرواگیر. بیماریهست با بیماری

ها آید. این بیماریمحیط میهای شیمیایی که از روی آالینده

تواند از ایست قلبی، مغزی، سکته مغزی، سرطان و چیزهای می

های دیگه باشد ولی در آیتم شمارش مسائل مربوط به بیماری

گوارشی و آن چیزی که در سالمت و گوارش مردم هم تاثیر دارد. 

که خیلی اعتقاد دارم دلیل اینخواهم اشاره کوتاهی بکنم بهمی

 sustainable)ن چیزی که در اهداف توسعه پایدار آبه

development goals)  یاSDG  2016نوشته شده، اخیرا در سال 

و ایران هم متعهد شده است مثل خیلی کشورها که در چهارچوب 

SDG هایش را تنظیم بکند. گذاریها و سیاستبرنامه 

 تنظیم SDGتا هدف اصلی که در اهداف توسعه پایدار  17در 

که من دقت کردم مشخصا راجع به آب سالم  6شده، هدف شماره 

و شرایط بهداشتی و بهسازی مناسب است. در کنارش چیزهای 

تر شوند که البته چیزهای عمومیخیلی مهم دیگری هم دیده می

که مردم گرسنه نباشند، بحث هستند مثل بحث فقرزدایی و این

ت دارم روی آیتم تغییر اقلیم و خیلی چیزهای دیگر. من دوس

هم تاکید داشته باشم که نقش مشارکت همه نهادها و  17شماره 

هست و در این آیتم شماره  SDGهمه جامعه در رسیدن به اهداف 

زند صورت مشخص راجع به آب و آب شرب دارد حرف میکه به 6

توانیم به یک سرانجام وقت نمیاگر که ما این را جدا ببینیم هیچ

که با اهداف دیگر این متناسب با هم و به گر اینمثبتی برسیم م

دیگر باشد. مثال من همیشه تاکید و اعتقاد دارم که اگر موازات هم

سطحش پایین است  SDGای و بحث فقر وجود دارد در جامعه

نباید خیلی انتظار داشته باشیم که دسترسی مردم به آب سالم و 

ای که دولت چه بودجهشرب باال باشد. بنابراین باید نگاه کنیم 

کند و نقش مردم در دسترسی به این آب دارد و کجاها خرج می

 تواند باشد. شان چطور میبراساس شرایط اقتصادی

تا آیتم دیگر از این  6-5شوم ولی من وارد جزئیات دیگر نمی

خصوص صورت مشخص با آب سالم ارتباط دارند و بهتا هدف به 7

ها با هم متقابال حرکت بگیریم ایناگر بخش فقر را درنظر 

دیگر ها همسو با همکنند. بنابراین باید سعی کنیم که اینمی

یکی  ،کندبشوند و اگر در جهت فقرزدایی کشوری دارد حرکت می

هایش هم باید رسیدن به دسترسی به آب سالم باشد و این از آیتم

تواند نقش اصلی را در سالمت مردم داشته باشد. در می

ش ت، اهداف ریزتری هستند که من وارد جزئیا 6زیرمجموعه هدف 

خصوص تاکید شده روی ممانعت و جلوگیری و شوم ولی بهنمی

های گذاری درجهت جلوگیری از وجود آالیندهریزی سیاستبرنامه

که کشورها ممکن است خصوص در شرایطیمختلف منابع آب. به

هایشان را خانهد تصفیهشان خوب نباشد و نتواننشرایط اقتصادی

 توسعه بدهند. 

شان سنتتیک هم هستند و در های جدید که بعضیاما آالینده

ها وارد سیستم ها و کارخانجات وجود دارند اینپساب فاضالب

های ناشی از آب آشامیدنی بخواهیم شوند. اگر روی بار بیماریمی

جهانی حرکت کنیم تجربه نشان داده که آماری که سازمان 

نوع میلیون مرگ و میر به 5/3بهداشت تاکید کرده این است که 

مستقیمی ارتباط دارند با عدم دسترسی به آب سالم و کافی و 

شاخص،  . در یکمرتبط هستند با شرایط بهداشت در جامعه
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کنند و ده درصد دیگر مقایسه میهم نظر باکشورها را از این نقطه

صورت اختصاصی مسائل غیرواگیر بههایی که در  از بار بیماری

ها مرتبط هست با عدم کفایت کیفیت آب این .شودمطرح می

شربی که در اختیار مردم است. بنابراین ده درصد رقم بزرگی است 

گذاری توانیم سرمایهطور میهو ما واقعا باید به فکرش باشیم که چ

میر مرگ و  842000که این را کاهش بدهیم. م برای اینیکن

شد. البته این در کشورهای درحال توسعه و نسبت داده می

 842000 .شوددی پایین دیده میاکشورهای نسبتا از نظر اقتص

صورت های آب و بهداشت مرتبط است و بهنفرش به این جنبه

یعنی  502000خیلی اختصاصی از این تعداد آمار مرگ و میر، 

سالم و کافی  درصدش مرتبط هست با عدم دسترسی به آب 61

  .براساس استانداردهای ملی

درستی بنابراین خیلی مهم است که ما منابع آبمان را به

مدیریت کنیم. اگر نکنیم ما دیگر آب تجدیدپذیر آیا داریم؟ قطعا 

طور که آقای مهندس دائمی اشاره کردند. بنابراین نداریم. همان

ر ابع آب ما دچاتواند تاثیر داشته باشد و هرچقدر کمیت مناین می

های طبیعی ها حتی آالیندهکاهش بشود، مطمئنا غلظت آالینده

کند و این سوال هست که آیا در منابع آبمان افزایش پیدا می

ها را دارند یا نه و ههای ما توانمندی حذف این آالیندخانهتصفیه

هایی باید دولت و وزارت نیرو در ها و سیاستاگر ندارند چه برنامه

 ن چارچوب انجام بدهد.ای

بخواهیم مطرح  ااگر ما فقط بحث دسترسی به آب سالم ر

خوشبختانه منظورم از آب سالم آب لوله کشی هست و  ،کنیم

درصد  90نظر در دنیا خوب است و بیش از کشور ما از این نقطه

کشی دسترسی دارند که این امتیاز خوبی مردم ما به آب لوله

کند که اگر شما روی منابع تاکید میهست. سازمان ملل همیشه 

دالر  1آب و کیفیت آب شربتان از لحاظ سالمت تاکید کنید اگر 

توانید بازگشت سرمایه داشته باشید. دالر می 8هزینه کنید تا 

چون اگر که ما این کار را نکنیم و آب شربمان سالم نباشد، 

ست که ها را باید در بخش درمان بکنیم و وزارت بهداشت ههزینه

پول بسیار زیادی را خرج کرده و از این به بعد هم بیشتر خرج 

کنم و دوست خواهد کرد. یک شاخص دیگری که من اشاره می

گذاری به آن تاکید دارند و دارم که کسانی که در سیاست

شاخص  ،ها بیش از گذشته بپردازندمسئولیت دارند به این شاخص

EPI که در دلش مسائل محیطی( است )شاخص عملکرد زیست

 شود. مربوط به آب و فاضالب هم دیده می

آوری اطالعات اولین بار دانشگاه ییل در آمریکا شروع به جمع

صورت ها بهکرد. این اطالعات هم رسمی هستند. یعنی دولت

کنند. براساس همین المللی اعالم میرسمی به نهادهای بین

و آب و زیست اطالعات کشورها براساس وضعیت محیط

های دیگری مثل شوند. حاال شاخصبندی میفاضالبشان رتبه

ها دیده بهداشت، تغییر اقلیم، کشاورزی، مسائل جنگل، همه این

تا گروه دیده  9هست  EPIای که در شده و در دل این برنامه

تا معیار اصلی در این امتیاز دادن و تعیین رتبه  20شدند و 

 کمشخص اگر ببینیم یکشورها مشخص شده که به صورت 

گردد به بهداشت محیط که در دلش اثرات بهداشتی بخشش برمی

کنند روی ریسک مواجهه مردم ها دیده شده و تاکید میآلودگی

تواند باشد و یک بخش زیست چه میها در محیطبا آلودگی

( هست و منابع water and sanitationدیگرش آب و بهداشت )

بندی کشورها و برجسته شده در رتبه ها خیلیآب. بنابراین این

وضعیتی که دارند و در دل این دوتا، آیتم دوم بحث آب سالم، 

کیفیت آن و تصفیه فاضالب و استفاده مجدد و دوباره، با اجازه 

دکتر رازقی باید بگویم استفاده دوباره نه مجدد، چون ایشان 

یه تصفهمیشه تاکید دارند روی این، استفاده دوباره از فاضالب 

  مربوط به آب و سالمت هستند. ،شده

ای که پیدا این نقشه در واقع وضعیت کشورها را براساس رتبه

بسیار مهم  EPIالمللی هایی که از منظر بینکردند در این شاخص

برنامه یا گزارشی  WHOجا که در سازمان ملل یا است و هر

د که ما گوینخواهد داده شود از یک کشوری که تایید شود میمی

گرفتید و این  EPIای را در دنبال این هستیم که شما چه رتبه

شان بهتر هتر هستند رتبدهد که کشورهایی که آبینقشه نشان می

شوند وضعیت تر میهایی که به رنگ قرمز نزدیکاست و آن

کشوری که در دنیا وجود دارند  180تری دارند. از بین نامطلوب

هست. در  105دیروز درآوردیم، رتبه ایران این آخرین آماری که 

زیستی. باالترین رتبه را کشور فنالند و تمام مسائل محیط

تا حدود  27ترین رتبه را کشور سومالی دارد. یعنی در بازه پایین

را به آن اختصاص  105و امتیازی که ایران گرفته که رتبه  90

د که در واقع ها نشان دااست که خوشبختانه بررسی 32/66دادند، 

درصد  49/2سال گذشته، این امتیازی که گرفته،  10در طول 

ها افزایش یافته و من وقتی دیدم ، بیشتر در بخش تصفیه فاضالب

هایش امتیاز خانهکه ایران توانسته در این قسمت با توسعه تصفیه

بندی کشور ایران در بخش آب بگیرد. اگر مشخصا راجع به رتبه

بینیم که امتیاز ایران می آب و بهداشت خشوارد شویم در ب

را دارد. در بخش منابع آب و تصفیه  101است و رتبه  89/76

هست در مجموع کشورهای  92ش ابینیم که رتبهفاضالب می

دهد که در دنیا. اما اگر به سمت چپ اینجا توجه کنید، نشان می

قات خوبی سال گذشته اتفا 10بخش تصفیه فاضالب توانسته در 

اش نسبت به گذشته بهتر برایش بیفتد و این باعث شد که رتبه

 شود. 

من سعی کردم مقایسه کوتاهی هم در کشورهای منطقه 

داشته باشم که ببینیم که وضعیت ایران نسبت به کشورهای 

بعد از عربستان  آب و بهداشت، منطقه چگونه است. در بخش

 است. در بخش دسترسیسعودی، ترکیه و ازبکستان قرار گرفته 

به آب آشامیدنی بعد از عربستان سعودی و ترکیه قرار گرفته است. 
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ش زیاد اشان خیلی زیاد نیست. عربستان البته فاصلهالبته فاصله

است و در بخش آب آشامیدنی سالم بعد از ترکیه و ازبکستان 

پیش ببریم و گاهی  اکنیم جایگاهمان رهست. ما باز سعی می

 ولی .شویم که چرا عربستان از ما جلوتر استناراحت میاوقات ما 

ها مسائل اقتصادیشان حل شده است، امتیاز که آندلیل اینبه

گذارند روی این قضیه، جمعیتشان محدودتر است و مسائل می

 دیگر. 

خواهم به این نکته برسم که دوستان هم بندی میدر جمع

رویه را شاید نتوانیم های بیاشاره کردند که اگر ما برداشت

یم ولی واقعا سعی کنیم انسال گذشته برس 20وقت به حتی هیچ

سال آینده برسیم  20که به یک ثباتی در منابع آبمان حداقل برای 

های دسترسی به آب دارد برایمان بسیار اهمیت پیدا و چالش

کند و وقتی که ما کمبود منابع آب داریم، مطمئنا بحث می

ط بهداشتی بسیار بسیار دچار اشکال خواهد شد شستشو یا شرای

هایی های ناشی از آلودگیکه بار بیماریشود به اینو این منجر می

که در منابع آبمان و آب شرب هست افزایش پیدا کند. همه 

های دانیم، همه اساتیدی که حضور دارند کار کردند در آبمی

د، خود شرکت های دیگری که در کشور وجود دارزیرزمینی و آب

بینیم باید برایش هایی میآبفا این اطالعات را دارد. اگر آالینده

های اجرایی و ریزی صحیح بکنیم که منجر به سیاستبرنامه

دسترس بشود. من یک اشاره کوتاه بکنم که مورد مثبتی که قابل

 water safety) برنامه ایمنی آب افتد بحثدر ایران دارد اتفاق می

plan ) خوشبختانه وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب که

در این زمینه کار کردند. اآلن چند سال است که در شهرهای مهم 

ای که آب از نقطهرا افتد و این بحث ایمنی آب دارد اتفاق می

مصرف  گیرد تا نقطهشود یعنی در دسترس قرار میتولید می

که تخصیص اعتبار . نیازمند این است گیرددربر می رساندمی

بیشتری به این داستان داده شود. پیشنهادهایی در این زمینه دارم 

های بعدی خدمتتان که چون فرصت محدود است در فرصت

هستم. خیلی ممنون.

  دکتر تابش:

کنم که مطالب کلی خودشان از آقای دکتر کارآموز خواهش می

 رو بفرمایند.

  دکتر کارآموز:

 policiesموضوع این میزگرد کنم خدمت دوستان. سالم عرض می

and plans for domestic water supply in Iran .ها سیاست است

را سیستم اجرایی باید بیاید اینجا ارائه کند. پنلی که ها و برنامه

تا دانشگاهی.  4ما اآلن هستیم ما یک مدیر ارشد کشور را داریم و 

صحبت کنیم. این کار ما  هاها و برنامهخواهیم درباره سیاستمی

دانم که گویم من همیشه بر خودم الزم مینیست. با این وجود می

از هر مقطعی و از هر پلتفرمی استفاده کنم و بخواهم از سیستم 

دانیم خواهیم، ما مشکالت را میاجرایی کشور که ما رهنمود نمی

ما همه  جاآید اینریزی وزارت نیرو میچه هست. اگر معاون برنامه

خواهیم و حل میدانیم. ما راهمشکالتی که ایشان گفتند را می

زمان سال پیش  20 درخواهیم. ما گذاری میبرنامه و سیاست

تا جلسه برای برنامه سوم داشتیم.  20دکتر منوچهری، 

دانشگاهیانمان مشارکت کامل داشتند در سیاست گذاری. خود 

ات را با دانشجوهای تک این جلسبنده افتخار داشتم که تک

کردیم. در برنامه ششم چه کردیم؟ التحصیل خودم شرکت میفارغ

هایی که در ارتباط با تامین سیاست داند که نقشیک از ما میکدام

آب شهرهای بزرگ ما هست که یک معضل اجتماعی و اقتصادی 

ها در برنامه ششم چه جایگاهی را دارند. آقای مهندس شده، این

قدر از این چه ،گویند آقا آن حلقه دانشمندان و ....دائمی می

سال گذشته ما بنیه  20قدر در کنید؟ چهدانشمندان استفاده می

هایمان افزایش پیدا کرده؟ چقدر دانشجوی دکتری من و توانایی

 ؟ه استاآلن شکوفا شد تا

رنامه است. این ب سیاست باید هر مدیر اجرایی کشور بگوید این

کنیم. خودمان را با دانمارک اریم مسائل را حل میاست. ما د

مقایسه نکنیم. خودمان را با کشورهای اطرافمان مقایسه کنیم. ما 

سال دیگر هم حسرت امروز را  10یک کشور خشک هستیم. 

خوریم. ما منابع آب داریم. ما یک کشور غنی هستیم. اشکال می

د. تابش کردناز مدیریت و اشکال از همان صحبتی است که دکتر 

شود؟ چرا چرا مردم اعتماد ندارند به تصمیماتی که گرفته می

کنم از مدیران شفافیت در سیستم نیست. من عذرخواهی می

جا. شان خیلی خالی است اینجا هستند ولی جایارشدی که این

جا. مقام وزیر برود آنافتد باید قائمچرا در خوزستان یک اتفاقی می

جا؟ من جا. چرا آقای جانباز نیست ایناین او جایش خالی است

ها شویم بعد از ماهکنم ولی ببینید ماها جمع میعذرخواهی می

ها و خواهیم در مورد سیاستکشند میزحمتی که دوستان می

جا و آرزو کنم ها صحبت کنیم. من دانشگاهی باید بیایم اینبرنامه

م ستم و گفتکه در یک سری مسائلی که من با دانشجوهایم نش

دقیقه وقت دارم، بیایم یک نکاتی را بگویم که تفکر  5باالخره 

 ایجاد کنیم.

تامین آب و هر شهر ما، هر قسمتی از مملکت باید این برنامه 

آب بدون  را داشته باشد. خیلی هم ساده است.پایداری تقاضا 

من دانشگاهی آدمی  تواند تاثیر داشته باشد.خیلی میدرامد هم 

کنم بدانم هم هستم که خیلی در جریان مسائل هستم و سعی می
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. داشته باشیمآگاهی عمومی را گذرد. باید برنامه چه می

 دانیم ازما چه می .روانشناسی مصرف و تعرفه آب را باید بدانیم

جور شود یککه با مردم خوزستانی و اصفهانی نمی روانشناسی

ها را ام روانشناسی خودشان را دارند. بیاییم اینرفتار کرد. هر کد

های اجتماعی را. من خیلی مان دخالت بدهیم. بحثریزیدر برنامه

را عنوان یک دانشگاهی، بنده اینگویم. بهسریع خدمتتان می

شکل دیگری دهم. آقای مهندس دائمی همین گراف را بهدرس می

د مدیریت آید باال بایینشان دادند. آقا یک وقتی آب داریم بعد م

باید  باید بزند باال. چگونه مدیریت تقاضا را ببریم باال. بعد تامین

این را برسانیم به یک سطح پایدار برای هرکدام از شهرهای بزرگ 

 ما. 

من عذرخواهی میکنم از آقای قانع. ایشان از مدیران ارزشمند 

 کنم خدایی ناکردهمملکت هستند. این صحبتی که من می

خواهد که گیری بر یک فرد خاص نیست. آن عزم ملی میخرده

ریزی کنیم برای شرب کشور. خواهیم سیاستگزاری و برنامهاگر می

ها هستند. باید برنامه داشته باشیم. باید سیاست این دیگر انسان

که ما ارزیابی داشته باشیم. این پنل بهترین پنل است برای این

داشته برنامه تک شهرها ا باید برای تککنیم که کجا ایستادیم. م

 وریهرهب تا فاز دارد. رسیدیم به فاز سوم. باید در ارتباط با 5باشیم. 

برنامه بدهیم. بگوییم ما  راندمان استفاده نهایی و مانسیستم

آییم جا در این گراف ما اینجا ایستادیم. انشااهلل سال آینده میاین

هدفمان این هست که به پایداری برسیم. یک قدم پایینتر. باالخره 

حل ها راهچقدر مشکالت را باید از مدیران بشنویم. ما از آن

حل هم باید مکتوب باشد. آقا ما این کارها را انجام خواهیم. راهمی

منتشر  های زیادی انجام شده ولی هیچ کدامشدادیم. بله پروژه

ر نگرفته است. حاال نشده است. در اختیار اساتید و عموم مردم قرا

ها فازهای مختلفی گیرم ولی اینمن خیلی وقت جلسه را نمی

 آنباید به . عالجی نداریم. انجام دهیم توانیمهست که ما اآلن می

 حد پایداری برسد. 

درصد  6مطلب دوم آب بدون درآمد است. در کشور سنگاپور 

اآلن  حساب نیامدهگفتیم آب بهآب بدون درآمد داریم. قبال می

شده بدون درآمد، آبی که درامد ندارد. یک نفر در جمعیت 

جا بگوید ما در تهران چند درصد تلفات داریم. ما دیروز همین

درصد شما کم کنید  1نشستیم با دانشجوهای من حساب کردیم 

برای مورد نیاز تهران را. این مساوی با آب هدررفت شبکه 

درصد است.  6سنگاپور  درصدیم. 26یا  25نفر است. ما  100000

دانم عددمان چقدر است. یک جای کار دارد از نظر مسائل من نمی

ی بعض ، چقدر برای ما هزینه دارد.عدد کم کردن اینکه اقتصادی، 

 15درصد. ممکن است حد ما  12توانند بیایند زیر کشورها نمی

درصد باشد. ولی این حسابرسی را انجام بدهیم که ببینیم کجا 

هایی که شود سیاستشود برنامه. آن مییم. آن میایستاد

توانیم در ارتباط با تخصیص بودجه. دارایی امالکمان. ما از می

 .است ر مسئله مهمیایکنیم. بسمدیریت دارایی صحبت نمی

دانیم که چگونه مدیریتشان کنیم. های زیادی داریم. نمیدارایی

حدی هست که های رسیدن به آن این باز همان ادامه بحث

غیرقابل اجتناب هست. یک مقداری از هدررفت غیرقابل اجتناب 

است. هم حد اقتصادی دارد که هرچه شما به آن نزدیک شوید 

توانید آب نفر جمعیت را می 100000برای هر درصد در تهران، 

دهد برویم رویش بدهید. روش حسابی است و جواب می

هم ما چقدراست در تهران؟ درصد سنگاپور. س 6ریزی کنیم. برنامه

 استدعا دارم آقای مهندس قانع این سوال را جواب بدهند.

دهد که ما چقدر جا برای کار این خیلی جالب است. نشان می

توانیم داشته باشیم که همه داریم. برنامه داریم. سیاست می

بحث روانشناسی مصرف  ت.آگاهی عمومی اس بفهمند. بحث آخر

قدر پول دانم چرا اینکننده نمین مصرفیعنی م .و تعرفه آب

کنم. ها مقاومت میدانم بعضی وقتدهم آخر ماه. من هنوز نمیمی

جویی کنند. اعتمادی را که دکتر دانند چرا باید صرفهمردم نمی

سیستم. بیاییم روی این کار کنیم. ما یک  تابش گفتند ندارند به

 ال با جنوب فرقشم روانشناسی کشوری هستیم با اقوام مختلف.

مرکز روی این ت کند. بیاییم روی این مسائل تمرکز کنیم. دنیامی

خوریم که چرا وضعمان خراب است. . ما هنوز غصه میاست کرده

حل برایش شود. راهدرصد آب تجدید پذیرمان مصرف می 80چرا 

 . ارزش در برابر هزینه پیدا کنیم.

گوییم آییم میمی دانیم ارزش آبمان چقدر است.ما هنوز نمی

ها باید گیریم. اینتومان می 400تومان. از مصرف کننده  1100

کتاب داشته باشد. قیمت بنزین را بردید باال. آب را هم و حساب 

ست را الزم اببرید باال. روی حساب و کتاب بیاییم شفافیتی که 

اهی جایگ کدانشمند ی .دیشما باید به جامعه و به دانشمندان بده

. اگه این جایگاه حفاظت شد. اگر در سیستم اجرایی مملکت دارد

ر اگ قیمت وارزش  از آن استفاده کردند آن معنی دارد. این مسائل

مواردی است  شود پرداخت به این مسائل مهم.الزم شد بیشتر می

کند. ما دنبال قهرمانیم. در جوامع دنبال که جامعه را تحریک می

یر فکر کند اگر تحولی ایجاد کرد هایی هستند که آن مدقهرمان

ماند در تاریخ آب و شود یک قهرمان یا فردی که اسمش میمی

 هانگیزهافاضالب کشور که این توانسته یک تحولی ایجاد کند. به 

که همه  انطباقو یک  شفافیت ها را با یکساختار بدهیم و این

اهی گتکلیف خودشان را بدانند در جامعه و سیستم اجرایی و دانش

کنم.و در امور مردم اعمال کنیم. تشکر می

خیلی متشکر. از آقای دکتر جلیلی قاضی زاده  دکتر تابش :

 کنم مطالب خودشان را بفرمایند.خواهش می



1398 پاییز، 3، شماره چهارمسال     91 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

  :زادهدکتر جلیلی قاضی

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم خدمت حضار محترم. ما 

های کالن توانیم از سیاستهای آب شرب میدر رابطه با سیاست

های خرد. اآلن بحثی که در دنیا مطرح شروع کنیم تا سیاست

توانیم است این است که ما مشکل آب را بدون انرژی و غذا نمی

حل کنیم و یک مدیریت یکپارچه روی آب، غذا و انرژی باید 

 nexus) بستمدیریت هم عنوانتحتکه داشته باشیم 

management) .اآلن کشورهایی مثل کشورهای عربی  مطرح است

اطراف خودمان آب ندارند ولی توانستند توسعه یافتگی را داشته 

بینیم افغانستان آمده سد باشند در حد خودشان. ما اآلن می

تاثیر قرار داده است. سلمان را زده و بحث سد دوستی را تحت

ده رژی استفاتوانیم با این انجام بدهیم؟ ما باید از اهرم انکار میچه

هم وابسته است در حد کالن. بحث ها بهکنیم. یعنی این بحث

مدیریت یکپارچه در خود بحث منابع آب که بحث مشخصی است. 

رسیم بحث مدیریت تامین را داریم و مدیریت وقتی به آب می

تقاضا را. یا باید روی تامین آب کار کنیم یا کنترل تقاضا و مشخصا 

ریت مصرف. پس ما باید مصارف را کاهش تقاضای آب شرب و مدی

خواهم بدهیم و یکی از بحثهایمان بحث تلفات است. من حاال می

خواهم روی تلفات صحبت کنم. تر صحبت کنم. میکمی کاربردی

خواهیم برای شهری یک گزینه را انتخاب کنیم. فرض کنیم که می

که جا موجود هست با مزایا و معایبی های مختلفی اینگزینه

دارد. در هرصورت ما برای هر شهری باید یک نسخه بپیچیم که 

ها را داد و مسائل چند شود با یک نسخه همه پاسخمعموال نمی

بعدی هست و باید از چند جهت به این مشکل نزدیک بشویم تا 

مان هم محدود هست پس باید بتوانیم حلش کنیم. بودجه

اید با بودجه محدودی بندی کنیم که خیلی مهم است. ما باولویت

بندی انجام بدهیم. در ضمن موضوعات سالمت که داریم، اولویت

زیست، مسائل اجتماعی باید لحاظ و بهداشت، اقتصاد، محیط

بشود. اما راجع به تلفات آب شرب، دوستان این آمار تلفات آب 

درصد  26شرب در کشور هست در واقع آب بدون درامد با متوسط 

بینیم شهرها و های شهری. ما میبدرسطح آب و فاضال

شان درصد تلفات دارند و حداقل 40هایی داریم که نزدیک استان

درصد است. در این نمودار تغییرات آب بدون  18-17هم تقریبا 

های گذشته است و طبق برنامه پنجم ما اآلن باید درامد از سال

 26 که عددی که داریمرسیدیم، در صورتیدرصد می 20به زیر 

درصد است  30درصد در بحث شهری است. در روستایی باالتر از 

ها اعتقاد دارند که بعضی از و در کل کشور بخواهیم بگوییم بعضی

شود. لذا چیزی اعداد دقیق نیست و شاید اعداد کمتر گزارش می

توانیم برای سطح کشور درنظر بگیریم. آب درصد می 30حدود 

ت ظاهری و واقعی تشکیل شده بدون درامد از دو قسمت تلفا

درصدش را تلفات واقعی درنظر بگیریم  60 مقدار،است. اگر از این 

 شود. و فیزیکی، این نمودار مشخص می

نکته جالب این است که در سال آخرین آماری که ما داریم، 

درصد آب بدون درامدمان افزایش پیدا کرده است. خیلی جالب 

بینیم تلفاتمان افزایش یافته یاست در این شرایطی که هستیم م

سازی آمار باشد یا عدم کنترل. ما مصرف علت شفافتواند بهکه می

لیتر هست. تقریبا  222و در روستایی  275مان در شهری، سرانه

میلیارد مترمکعب در بحث آب شهری  7حدود 1395اآلن در سال 

ها کنیم، دوستان خیلیمصرف داریم. وقتی این بحث را مطرح می

درصد  90مثال ما آب کشاورزی  صرفدهند که ماین جواب را می

جویی کنیم. این درصد صرفه 10داریم. ما بیاییم در آب کشاورزی 

ها همه درست است ولی چون ما داریم بحث اجرایی انجام صحبت

کنیم. آبی که تصفیه شده، دهیم هیچ بحث کشاورزی را رد نمیمی

ده، انرژی برایش صرف شده آب انتقال پیدا کرده و پمپاژ ش

تواند باعث کاهش قیمتی هست. در ضمن مدیریت تلفات میگران

ها بشود. اما هدف این آمار را همه آلودگی و حوادث و هزینه

کار، من خواستم راجع که چرا ما موفق نیستیم در ایندانند. اینمی

ر داین صحبت کنم و واقعا باید قدردانی کنیم از دوستانمان به

کنم با دوستان، شرکت آب و فاضالب. چون من از نزدیک کار می

برداری کش هستند. شما اگر با یک مدیر بهرهبسیار زحمت

بینید چندبار موبایلش زنگ بخواهید یک ساعت بنشینید می

زند. بحث ما بحث اشخاص یا بعضی از مدیران نیست. بحث آن می

گوید محلی است. میها است. این یک گزارشی از میدان سیاست

گوییم چرا تلفات آبتان زیاد است، یک دالیلی وقتی ما به افراد می

گویند که کند. میمطرح می عذرها را تحت عنوان آورند. اینمی

نه. ما استاندارد هستیم. ما بیشتر تلفاتمان اتصاالت غیرمجاز و 

 گویند که ما باید کل سیستم را عوض کنیم.ها است. میدزدیآب

المللی است شود که بحث بینیا بحث دیگری که مشاهده می

گویند اگر ما شبکه را توسعه بدهیم از نظر سیاسی بهتر از این می

بندی که ما با جیرههای دیگر. یا ایناست که بازسازی کنیم و بحث

توانیم تلفات را کاهش بدهیم که کامال مشخص بندی میو نوبت

 است که غلط است. 

سازی آب شرب شهری و روستایی در وسعه در بهینهقانون ت

به وزارت نیرو و  1395 تصویب شد و در اردیبهشت 1394اسفند 

ابالغ شد. در یکی از این بندها خیلی نکات خوبی  برنامهسازمان 

درصد تلفات ساالنه است.  1بینی شده است. بحث کاهش پیش
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این موضوع این  دانیم. هدف من از ارائهببینید این را همه ما می

مشکل ما این است که از نظر دیدگاهی  ؟است که مشکل کجا است

واقعا مدیرانمان اعتقاد جدی ندارند به این موضوع. اشکالی هم 

کن یعنی اعتقادشدن این است که مثال ما اگر آب شیرین .ندارد

م تلفات را ک منتقل کنیم بهتر از این است کهبیاوریم و آب را 

جدی و اعتقاد جدی وجود داشت ما اآلن باید  عا عزم. اگر واقکنیم

شاهد تلفات کمتری بودیم با وضع مشکالت کشور. لذا این بحث 

مدیریت تلفات یک بحثی دارد که در تمام دنیا هم هست. این 

د همه ینمایشی ندارد. یعنی اگر شما یک ساختمون سه طبقه بساز

هش دادم خیلی درصد تلفات را کا 10بینند. اما اگر بگوید می

 نمایشی نیست. 

طور است. ما در این بخش لذا در بحث کارشناسان هم این

واقعا نیاز به تشویق و انگیزه داریم. اگر تیم اجرایی ما انگیزه نداشته 

باشد در این بخش موفق نخواهد شد. پس ما باید این انگیزه را 

که ما چگونه بودجه برایشان تامین کنیم. مسئله دیگر این

جایی که من اطالع دارم دهیم به بحث تلفات. تا آنتخصیص می

شود ولی در بحث هایی کم و بیش وارد میسری بودجهیک

یابی و کاهش حوادث و مدیریت فشار، دوستان باید از بودجه نشت

جاری استفاده کنند. یعنی یک شرکت آب و فاضالب روستایی 

را با قیمت خیلی گیرد از مشترکین و آب آید یک پولی میمی

گر را بدهد. بعد ا پرسنلش باید حقوقپول با این  .فروشندکمی می

یابی کند. اصال بعضی از دوستان ما واقعا با این پولی ماند نشت

های بودجه. این بحث تفکر علت محدودیتمفاهیم آشنا نیستند به

شود. از ابتدای مدیران باال هست که به این موضوع توجه کافی نمی

هایی که برای کاهش تلفات بوده سری از بودجهیک 1395ال س

مام تکنم. ها کار میکال حذف شده است. من با شرکت

دهند که ما هایی که در این زمینه کار کردند گزارش میشرکت

گذاری کردیم، درامد شرکت شد میلیون تومان سرمایه 10مثال 

ای هستند ودبازدههای بسیار زها روشمیلیون تومان. یعنی این 20

ها ممکن است فکر کنند. ما وقتی برخالف آن چیزی که بعضی

ترین راه است را خواهیم مدیریت کنیم آن چیزی که نزدیکمی

 باید بچینیم. چرا کارهای پیچیده کنیم؟ 

یک مسئله دیگر ما در خود بحث کاهش تلفات وقتی با 

گویند ریم میگوییم ما تلفات داشویم وقتی میدوستان مواجه می

شبکه کهنه است و باید شبکه را عوض کنیم. این لزوما درست 

بار شبکه را سال یک 10طور نیست که هر نیست. در دنیا این

جا وجود دارد. عوض کند. لذا یک مقداری عدم شناخت در این

 3مدل نشت داریم. از این  3شوم. ما حاال من وارد بحث فنی نمی

شبکه است. یعنی اگر شما شبکه را عوض تاثیر تغییر مدلش تحت

مدل دیگر در شبکه نو و کهنه  2کند. آن کنید کاهش پیدا می

 یکسان هستند.

های درست انتخاب کنیم و به مسائل پس ما باید استراتژی

هایی که ما داریم برای کنترل روز دنیا آشنا باشیم. بحث روش

ک است. یعنی یتلفات و هر شرکتی این کار را کرده جواب گرفته 

ست که بگوید من انجام دادم و جواب نگرفتم. یعنی ما نیشرکتی 

اشکال دیدگاهی داریم که عرض کردم. لذا ما احتیاج به آشنایی 

هایی باور کنید سر کالس وقت کمدیران داریم با این مباحث. ی

گویند ای کاش مدیران ما بیایند در این هستیم. کارشناسان می

کند. سرعت رشد میچون مسائل دنیا دارد به کالس شرکت کنند.

شود من که استاد دانشگاه هستم وقتی که مقاالت منتشر می

ها را بخوانم. لذا واقعا اآلن تکنولوژی و علم در کنم اینفرصت نمی

جا داریم که از خود ما حال پیشرفت است. یک مشکل دیگر این

ین بحث آب و که به دانشجوهایمان در ادانشگاهیان است. این

ریزی شده که ما زمانی برای آموزش جوری برنامهفاضالب یک

خواند چقدر نداریم. یعنی یک دانشجوی رشته عمران که درس می

واحدی دارند که  3یک درس  راجع به آب و فاضالب خوانده؟

هم شبکه فاضالب باشد هم پروژه باشد  شبکه آب باید باشد  هم

 روزتغییراتی است که ما باید با آن به همخانه باشد. اینهم تصفیه

 شویم.

ما در چند سال پیش پیشنهاد دادیم در وزارت نیرو که یک 

دانشکده آب و فاضالب داشته باشیم، چرا ما االن احتیاج به 

کنفرانس آب و فاضالب داریم؟ چرا قبال این احتیاج نبود؟ چون 

 واقعا آب و فاضالب توسعه پیدا کرده است. پس در بحث

های تخصصی که باید دانشگاهی باید کار کنیم و بحث آموزش

ها نسبت به مدیریت تلفات. در هر انجام بشود و تغییر دیدگاه

ن ما اال ،صورت آینده این هست و گریزی برایش نیست. دوستان

برید نوار قلب هایی داریم مثل یک مریضی که شما میروش

ها توانیم شبکهن میگویند مشکل کجاست، ما االگیرند و میمی

یابی کنیم و بگوییم را در واقع راحت با داشتن تجهیزات اشکال

طور باید رفع شود. این بدین معنا نیست کجا مشکل دارد و این چه

که ما باید شبکه را عوض کنیم. بگوییم باید شبکه تهران را عوض 

دهیم، توانیم انجام کار را نمیپس ما این .قدر هزینه داردکنیم این

 مان باال است؟ خیر.پس تلفات

که خیلی تئوری صحبت نکرده باشم یک مثال من برای این

ای که یکی از همکاران شما در شرکت آب و آورم از پروژهمی

فاضالب انجام داده، این پروژه در مشهد انجام شده است. ستون 

سازی مدیریت فشار مقدار جریان بینید در اثر پیادهاول که می

رساندند. یعنی یک سوم تولید  %66به  %100ورودی به شبکه را از 

عوض را روش ارزان قیمت، شبکه آب را کاهش دادند با یک

خواهد که مسلط به این موضوع کردند. ببینید یک مدیری مین

ها دهم که اینکار را پیاده کند. یعنی من آدرس میباشد و این

پروژه هست که ما در کارهای اجرایی هست. این یکی هم یک 

تولید آب کاهش پیدا  %21در تهران انجام دادیم و  1386سال 

مان در زنجان انجام کرده است. این یک پروژه هست که همکاران
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حوادث و تلفات را  %75ر داده و با یک سیستم پمپ دور متغی

ها توانم بیاورم که اینها مثال میکاهش داده است. لذا من ده

ترین و بهترین ها راحتیی هست. من فکر کردم اینکارهای اجرا

 سیاستی هست که اینجا ارائه کنم.

هایی که مطرح شد را جمع کنیم ما ن بحثیاگر ا دکتر تابش:

یک سیاست تامین آب داریم و یک سیاست توزیع آب و کنترل 

هم وابسته هستند. بیشتر مصرف هست، که این دو کامال به

االن در حوزه وزارت نیرو و شرکت مهندسی خواهیم ببینیم که می

کارهایی رسیدند که ها به چه راهآب و فاضالب واقعا در این حوزه

دانیم که در بحث تامین آب، کنند. خیلی از ما میآن را اجرا می

که بحث شرب ما از بعد مخازن سدها و منابع آب بر اینعالوه

های اخیر روی الهایی رسیده، بیشتر در سبستزیرزمینی به بن

ها، استفاده از منابع آب شرب با استفاده از کنبحث آب شیرین

های چندگانه کارهایی چنین سیستمزدایی و همسیستم نمک

انجام شده است. که حاال مهندس قانع لطف کنند و توضیحاتی 

در این رابطه بدهند. منتهی در کنار آن هماهنگی که مدنظر 

های مدیریت تقاضا هم بود با بحث کنندهدوستان دیگر شرکت

یعنی االن ما دو تا معاونت مختلف داریم یک جاهایی که آب کم 

تر صورت اورژانسی آب را تامین کنند و سریعخواهند بهآید میمی

مدت ببینند. ولی آن بحث اش را در کوتاهخواهند بازدهیهم می

تر و با طوالنیاش مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا طبیعتا بازدهی

صرف وقت و هزینه بیشتری خواهد بود. بنابراین ما انتظار داریم 

گذاری در حوزه اجرا که واقعا آیا این لینک بین این دو سیاست

دود و درست هست که معاونت تامین در قسمت تامین دارد می

برداری و خیلی فرصت و شرایط برداری در قسمت بهرهبحث بهره

لی و اجرایی الزم برای هماهنگی و ارتباط متقابل و یا امکانات ما

این دو بخش هنوز فراهم نشده و این را هم توضیحاتی بفرمایید 

 شوم.متشکر می

تاکید آقای دکتر کارآموز در بحث برنامه و  مهندس قانع:

جا و درستی بود. من فقط سازی بود که بسیار فرمایش بهشفاف

رسد نظر میی سالیان گذشته بهاشاره بکنم وزارت نیرو تقریبا ط

ترین آن برنامه راهبردی استراتژیکی که دارد یکی از جامع

های مختلف چه برق، چه آب، چه هایی هست که در بخشبرنامه

ها، ش تدوین شده. این برنامه به ریز استراتژیاآبفا برنامه

ها، برآوردهای حتی جزیی که همگی قابل احصا و قابل سیاست

ت. یعنی هیچ چیز محرمانه یا غیرشفافی ندارد. خیلی از ارائه اس

شود گفت اساتید در تدوین این برنامه مشارکت داشتند و نه می

ولی یک چیزی است که  .این برنامه کامل و جامع هست باالخره

شود نقدش کرد و اصالحش کرد و حداقل وجود دارد و می

حوزه وجود دارد  پذیری در اینخوشبختانه به اندازه کافی انعطاف

و خوشبختانه کسی که سه سال این برنامه را تدوین کرد در دولت 

نوعی همه این دوستانی که بعد هم به .یازدهم خودش وزیر شد

این برنامه را نوشتند مسئولیت پیدا کردند و شاید یکی از 

 دستاوردها اتفاقات خوبی بود که طی دو سه سال گذشته افتاد. 

های هدررفت است که باید واران بر بحثبیشتر تاکید بزرگ

مان در حوزه اشاره کنم ما هفت هشت سال گذشته مسئولیت

تا از شهرهای  900بار تقریبا برای برداری بود که برای اولینبهره

کشور باالنسینگ آب را نوشتیم و جالب هست که در یکی از 

وان عنهایی که در برلین آلمان هم بود کشور ایران بهکنفرانس

های که فرم مها انتخاب شد. کمتر کشوری را دیدییکی از نمونه

است در این سطح در دنیا  IWAباالنسینگ برطبق استاندارد 

شهر در کشور داریم. یک  1300انجام شده باشد. ما نزدیک 

 %7تا از این شهرها که حدود کمتر از  70سیاستی اتخاذ شد که 

بود تمرکز کردیم.  %70حدود بود اما حجم آب و تاسیسات موجود 

تک کت برنامهتهیه شد که در این  برنامه عملیاتیبرای این شهرها 

نقش داشته باشد از  NRWهایی که امکان هست در کاهش پروژه

آموزش و کارهای فرهنگی گرفته تا کارهای فنی و مهندسی، یعنی 

های اقتصادی، فنی و آموزشی. در سه تا محور اصلی داشت بحث

ها ارزیابی تک این پروژهپروژه تبیین شد، تک 65محور  3 این

شده و ما االن در تهران اگر در هدررفت ظاهری بخواهیم کار 

بکنیم و اصالح کنتور انجام بدهیم و هدررفت را از محل اصالح 

داده و هوشمندسازی بخواهیم انجام بدهیم این چقدر هزینه دارد، 

ها حساب شده است. یعنی دوره بازگشتش چقدر هست. همه این

دانم در خیلی از کشورها این کار بسیار بزرگی است که بعید می

حداقل در را ها رسیدر این حجم انجام شده باشد، یعنی حساب

سایتی که وجود دارد در حوضه شهری به ریز داریم و االن هم 

 دسترسی است. ها قابلهمه این

بار ن است که دولت یکاما در عملکرد اشکالی که وجود دارد ای

کند، ها را ایجاد میکند و تاسیسات و زیرساختگذاری میسرمایه

ها است که این را انجام دهند، اما که وظیفه دولت و حاکمیت

اش را های جاریبرداری از آن و حفظش، هزینهادامه آن و بهره

جا دانم کسی اینمردم باید بدهند. در دنیا عرف است بعید می

دی به این سخن داشته باشد، باالخره قیمت تمام شده که در ایرا

برداری از این تاسیسات است را در دنیا دارند پرداخت بهره

کنند. کمتر از یک دالر یا یک یورو سقف عددهایی هست که می

خاطر آب و خدمات فاضالبشان پرداخت مردم در دنیا دارند به

چه که مشترک در ط آنکنند. ولی در کشور ما متاسفانه متوسمی

تومان است که در قیاس با  400کند حدود کشور پرداخت می

 1200قیمت تمام شده که در بخش شهری داریم االن شاید باالی 

گذاری ب یعنی اگر سد و سرمایهتومان باشد منهای بحث تامین آ

در حوزه تامین سدها را کنار بگذاریم از بعد از سدها که وارد 

التفاوت هست و این مابه ،کنیمها میخانهتصفیه خطوط انتقال و
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شود بیشتر االن دریافتی را ندارد، این اتفاقی که حادث می 30%

که شود بدون اینباالخره تاسیسات روز به روز دارد مستهلک می

داری کنید. حاال چه کسی مقصر است که به اقتصاد بتوانید نگه

 یابی کرد.شود ریشهکند؟ این را میآب توجه نمی

های دکتر تابش در افتتاحیه بود که واقعا اقتصاد صحبت در

گویند آب را چه کسی باید بگوید؟ ما برویم بگوییم، بالفاصله می

ی هایرفع مشکالت خود هستند. باالخره ما نماینده دنبال درآمد و

ما اجازه به را انتخاب کردیم تا در مجلس قانون را تصویب کنند،

در دولت هم مالحظات خاص  .کار را انجام دهیماین دهند تانمی

نظر من خود را دارند. ببینید این یک بحث اساسی است که به

را بتوانند این مثل این اساتید بزرگوار شود مراجعیجاها میاین

کنیم ما کمک کنند تا مسئله را حل کنیم. ببینیم داریم لطف میبه

گیرم و خدمت می درصد 30دارم به مردم یا نه. یعنی من که امروز 

درصد  25تا  24توانم بکنم و آب بدون درآمد را از درست نمی

این با هر  .دهم. باالخره این واقعیتی است که وجود دارد کاهش

یک درصد که اگر بخواهد کاهش پیدا بکند ما حداقل هزار میلیارد 

ه بتومان نیاز به منابع مالی داریم. یک ریال بابت این موضوع 

گویم که کمک نه تنها این را نمی .شودها پرداخت نمیشرکت

توانیم حفظ کنیم. یعنی وضع دهید؛ حتی وضع موجود را هم نمی

تومان قیمت تمام  1200شکل جاری موجودی که شما باید به

شده است، همین امروز که من در خدمت شما هستم تا پایان 

ما دوازده هزار  زیان انباشته شرکت آب و فاضالب 1394سال 

 میلیارد تومان است. 

ببینید این اتفاقاتی است که دارد در کشور حادث می شود. 

و  مقصرش سوء مدیریتها شاید گویم که همه اینمن نمی

ها ولی سهم این .هست. همه چیزی ممکن است درآن باشد غیره

شود را اگر بخواهیم مشخص کنیم واقعا چند درصد آن را می

تومان است. این فاصله را  1200تا  تومان 400فاصله بین بگوییم 

امروز بخش خصوصی پیشنهاد داده  ؟توان پوشش دادطور میچه

هر  .در شهر بوشهر خواهد بیاید کاهش هدررفت بدهدمیکه ما به

جا کاهش هدررفت بدهیم و خواهیم در آنمترمکعبی که ما می

 NRW از محل کاهششود می آب را ذخیره کنیم، آبی که ذخیره

مشاوره داخلی  ،گوییمبرای ما ده هزار تومان هزینه دارد. ما نمی

گذار داخلی و که هم سرمایهمشاوره خارجی دارد. جالب آن ،دارد

از او  BOTشکل گذار خارجی، که بیاییم این را بههم سرمایه

توانیم مثال در کنار همین شهر بوشهر میدر خریداری آب کنیم. 

تومان آب دریا را  4000و مترمکعبی  مکن بگذاریب شیرینآدریا 

دهد شیرین کنیم. هیچ منبعی هم نداریم. یعنی نه دولت پول می

کار واقعا اگر شما باشید چه کند.و نه برای مردم آب کفایت می

و کاهش  دهیدهزار تومان می 10کنید؟ آب را مترمکعبی می

آب دریا را  تومانهزار  4دهید، یا مترمکعبی هدررفت می

 40درصد یا  30کنید، حاال کنید و وارد شبکه میزدایی مینمک

هایی است درصد از آن در شبکه هدر شود. ببینید این پارادوکس

عنوان یک مثال شاهد را بهاین .ها وجود داردکه باالخره در سیستم

 خواهد بیفتد. نمونه که این اتفاق می

کشور به اصرار و فشار وزارت نیرو در بحث آب زیرزمینی این 

میلیارد مترمکعب طی برنامه  11بینی شده در برنامه ششم پیش

با مصیبت  .باید برداشتمان را از آب زیرزمینی کاهش دهیم

خوشبختانه این در مجلس رای آورده که اتفاق بیفتد، اما از نظر 

گوییم وقتی که می)کنید که حاکمیت، اجرایی شما فکر می

 .کنیم که تنها وزارت نیرو حاکم بر آب استیت فکر میحاکم

حاکمیت کشور ما سه تا قوه دارد که باالی سر آن هم رهبری 

شان عزم ها بایداین .ها حاکمیت این مملکت استاین .وجود دارد

د نه وزارت نیرو نجزم شود که این مسائل حاکمیتی را حل کن

میلیارد  11خواهد می (عنوان یک المانی کوچک از این حاکمیتبه

های غیرمجاز آید چاهمی .مترمکعب را طبق برنامه ششم کم بکند

ها، مسائلی که از خود کسانی که بندد تبعات و اثرات اینرا می

عضو این حاکمیت هستند در مقابل همین حاکمیت آب جبهه 

ها باالخره مسائلی است که وجود دارد که آن هم گیرد. اینمی

فرستادیم در مجلس و  و است که ما انتخاب کردیم اینماینده

و فالن نکنید. ما در ایران زندگی  گوید، این چاه را نبندیدمی

 .ها را باید بپذیریمکنیم و نه در لوس آنجلس و این واقعیتمی

که کار داد و کمک به اینباید راه .ها باید نسخه بپیچیمبرای این

 یم. این مسائل را در این حوزه حل کن

من فقط خواستم عرض بکنم که برنامه در وزارت نیرو در 

قدر اجرایی که چهولی این .های مختلفش وجود داردحوزه

لحاظ مسائل مالی و بخشی سیاسی و منازعاتی بخشی به ،شودمی

ها نباید کارهایی که که در کشور ما وجود دارد. البته همه این

توانید مستندی دارید که میببینید االن شما  فراموش شود.  شده

تا شهر را باالنسینگ آبش را طبق  900بگویید هر کس بخواهد 

دست بیاورد. امروز که من در محاسبه کند و به IWA فرمت

میلیون  5روز دیگر  20خدمت شما هستم برای اولین بار ما تا آخر 

ظرف سه سال  توانستیم مان راهزار نفر در بخش روستایی 200و 

آب پایدار و مستمر بدهیم. ببینید این شاخص دارد اضافه گذشته 

برای این برنامه داشتیم چرا؟ چون در ابتدای آن  .شودمی

های ما این بود که هایی که نوشته بودیم یکی از بحثاستراتژی

کار را دولت و مجموعه این در بخش آب روستایی، تمرکز کنیم

ون نفر ظرف سه سال وزارت نیرو انجام داد و چهار و نیم میلی

 و گذشته در بخش روستایی توانستیم آب مستمر و دائم بدهیم

 ها را ببریم باال. شرب آن کیفیت آب

در بخش فاضالب امروز شاخص ما در کشور در بخش حوزه 

ها همه اقداماتی است که برای آن است. این %43شهری باالی 

کار صورت نگرفته است. ولی چرا ه داشتیم و بدون برنامه اینبرنام

درصد  80دربخش روستایی به شاخص شاید من باید امروز
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 %92باید در طی برنامه ششم برسیم به  ،%74رسیدیم شد می

هایی است که وجود واقعیت هابرسیم. این %87ممکن است به 

ه وستان اذعان داشتد .اما این نبوده که برنامه نداشته باشیم ،دارد

توفیقاتی هم که در این  .ها وجود داردکه این برنامه باشند

است هایی ها و مشارکتواسطه این برنامهحادث شده به هازمینه

هایی هم وجود دارد که باید برایش که شده است. اما باالخره بحث

خیلی ایرادهایی که باالخره در یک فضا و یک  .کار دهیمراه

هایی این فاصله ،باشد که قابلیت اجرایی نداشته باشد اتمسفری

بیرونی   هایهای دانشگاهی و در بخشکه باالخره ما باید در بخش

زبانی و یک گفتمانی برسیم که انشاهلل برای کنیم و به یک هم کم

کارهای عملی و اجرایی داشته باشیم.راه ،هاتک اینتک

یک دقیقه  3خواهم تا در حدود من از دوستان می دکتر تابش:

 مباحث خودشان داشته باشند. ازبندی جمع

سال پیش  3من خاطرم هست که حدود   خانم دکتر ناصری:

عنوان اولین وزیر نیرویی بار بهچیان برای اولینآقای مهندس چیت

هایش و و آلودگی فرمودند و مسائل مربوط به آبکه جرات 

را مطرح کردند، واقعاً خیلی خوشحال شدم و بعد مشکالت آن

دیدیم که در شرکت مهندسی آب و فاضالب در بخش راهبری، 

در بخش صنعت، در بخش فنی، در بخش پژوهشی همه افرادی 

های ارزشمندی هستند و سابقه و همه آدم کنندکه کار می

های خیلی خوبی دارند. آقای مهندس قانع اشاره فرمودند مهارت

به برنامه استراتژیک، به برنامه راهبردی، که اگر همکاران به آن 

رنامه ب  نگاه بکنند که احتماال در دسترسشان هم هست در سایت،

هایی در آن باشد. من همیشه شاید چالش ،خوبی نوشته شده

این برنامه باید در  ،شودمی نوشتهکه معتقدم یک برنامه راهبردی 

اندازمان یعنی ما چشم .کنارش یک برنامه اقتصادی تدوین بشود

گرا نباشیم. اما در واقع خیلی آرمان ،را هم خیلی دور نبینیم

شان نگرانی مربوط به بخواهیم که مردم در کشور نگرانی اصلی

مسائل آب نباشد. این چیزی است که االن دارد در مردم رشد 

 ؟شودگویند که آب ما قطع میمدام می یعنی مردم .کندمی

د به آن چیزی که همکاران نطور است؟ اعتماد ندارکیفیت آب چه

کشند که آبی که توزیع در شهرهای بزرگ دارند زحمت می

که دلیل آنشود کیفیتش مطلوب باشد. اما خوب بهمی

ر هرسانی به مردم ضعیف است و در بحث شفافیت که من آگاهی

 بار صحبت کردم در بیست سال گذشته. 

ای را شروع کردند رویش حاال خوشبختانه از پارسال سامانه

این سامانه دسترسی را به مردم در سطوح مختلف باید  .کار کردن

بدهد که اگر مثالً عضوی از یک خانواده هستند بدانند که اگر در 

ت میانگین کیفیآبی که مثالً  ،کنندجایی از کشور دارند زندگی می

آمده چگونه بوده؟ ها میکشی آنآن در سه ماه گذشته از شیر لوله

ها تری به آندر سطح اندیشمندان و پژوهشگران اطالعات وسیع

داده شود. این سامانه تنظیم شده اما هنوز فعال نشده است. من 

نوعی بازگشایی امیدوارم تا پایان همین دولت فعلی این سامانه به

آمادگی هر کمکی که از طرف من و دوستان باشد را دارم. شود و 

شود که وحشت در مردم مطمئنا اگر این اتفاق بیفتد باعث نمی

در  شاید. هست اندازه کافی زیادوحشت به زیاد شود برعکس، االن

خورند مشکلی شهرها مردم متوجه شوند که آبی که می  خیلی از

کند و نقشی عات افزایش پیدا میاین اطالندارد. آرام آرام اعتماد به

شان در رسیدن به اهداف عنوان جامعه و مشارکتکه مردم به

تواند خیلی نظر من میاستراتژیک شرکت آب و فاضالب است به

دانم که بودجه الزم را اطالع دارم و میواقعا این ولی مثبت باشد.

 ه در کدامکشود. حاال اینبه صنعت آب و فاضالب داده نمی

های چالش همین بودجه محدود هم هزینه شود، تواندمی هابخش

هر حال خود همکاران فنی اطالعات عجیب و غریب است که به

 ند. دار

عنوان یک من به خواهم بگویم این است کهای که مینکته
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عنوان یک شهروند در ایران حق بلکه به .کنماستاد صحبت نمی

سالم داشته باشم و این من هست که دسترسی به آب کافی و 

د و بای جزو حقوق اولیه است. در واقع ما کشور فقیری نیستیم

بدانیم که این پولی که حاصل از نفت است کجاها دارد هزینه 

ها بودجه داده هایی به آنشود. آیا من اطالع دارم که چه بخشمی

گو هم نیستند. این پول من و شما است. شود، اما پاسخمی

ز مسئولین و کسانی که در حکومت محترم خودمان بخواهیم ا

ما در بخش  این دالیلند. بگویند بهنکسازی هستند، شفاف

اما چون   ... مان مجبور هستیم هزینه بکنیم وهای نظامیسیستم

 20شفافیت وجود ندارد، به حقوق اولیه شهروندی هم حتی تا 

ان ه همکارسال آینده ممکن است نرسیم. بنابراین ضمن احترام ب

در شرکت آب و فاضالب و وزارت نیرو که واقعاً دارند زحمت 

کشند، اما یک ذره خودمان را هم تکان دهیم و ببینم که واقعا می

توانیم برویم یا داریم عقب عقب خواهیم برویم؟ اصال میبه کجا می

تک این مسائل صورت جدی بر روی تکرویم؟ بنابراین بهمی

 ر من باید صحبت شود.نظصورت کلی بهبه

کنم از توضیحاتی که جناب من تشکر می دکتر کارآموز:

شود. برنامه زیاد واقعا زحمت زیاد کشیده می قانع دادند. مهندس

قرار شد  ی از داخل آن درآمد. برنامه راهبردیچیزهداریم. اما چ

یک  .که بهترین برنامه باشد. خوب من یک آدم متوسطی نیستم

دهم. چرا دارم درس می مسائل را دانشگاهی هستم که هر روز این

کنیم؟ چرا نظر ها استفاده نمیشود؟ چرا از اینها منعکس نمیاین

کشند. قدر دارند زحمت میهخواهیم؟ مردم بفهمند که چنمی

ه ک ی استاین زحمتکیفیت و نتیجه مشکل دیگری که هست 

ران برگشتم قانون در وزارت که به ای 1372کشند. من سال می

نیت گفت و اگر حسنبود. وزیر یک چیزی می دستور اجرایی نیرو

گوید شد؛ امروز وزیر یک چیز میداشت این کار انجام میوجود 

بعد یک  کند به بعدیارجاع می آید پیش معاونش، معاونشمی

شود. من رود داخل کشو و منتفی میشود و این میمیکشویی باز 

کنم، ما خسته کنم اگر که منتقدانه برخورد میواهی میعذرخ

ها به دانشجویان شنویم و اینشدیم از خبرهای منفی که می

شود. آقایی که در سیستم اجرایی هستید یک خبر منعکس می

انرژی دهد. بیایید این  دهید. چیزی بگویید که به مابما خوب به

را کنیم. که هم ما را در سیستم اج سینرژی پویا این مکانیزم،

شویم و هم دانشجو، تا بتواند تحول ایجاد کند و هیجان زده 

ها کشند اینکشد را ببیند. واقعا زحمت میزحماتی که می

ها را بحث و تبادل نظر منعکس شود. از آن درس بگیریم این

 بکنیم. 

آقای دکتر جلیلی فرمودند که مدیریت فشار در شهر مشهد 

ما جا برای اصالح زیاد داریم.  ای ندارد. اماهزینهکه این  کردند

بیاییم یک حسابرسی داشته باشیم. این حسابرسی را منتقل کنیم، 

این اعتماد را در مردم، در اساتید، در دانشمندان در کارشناسان 

ما  باال ببریم، تا باالخره یک احساس بهتری داشته باشیم. این روز

شنویم. ما از سیستم بدی که می شود از خبرهای خوب وشروع می

اجرایی انتظار داریم که آقا ما به این دستاوردها رسیدیم، این نتایج 

ن ای جا در همین پلتفرمی که ما هستیم باید بگویماست، همین

برنامه راهبردی استراتژیک خیلی هم برنامه خوبی است! چی از 

کت ممل شود به آب شربکه مربوط می آن درآمده؟ یک آیتمی

رسانی در کشور هست و از همه چیز هم آب اساسی که نبض

 آن ربط دارد. تر است. سالمت همه ما بهمهم

چون در دانشگاه صنعت آب و برق  من دکتر جلیلی قاضی زاده:

را عضوی از وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب  بودم همیشه خودم

تم ح سیسهای انتقادی در حقیقت بیشتر برای اصالدانم. بحثمی

من دانشجو بودم رفتم شرکت آب و فاضالب  1369است. سال 

مشهد برای کارآموزی. یک ساختمان مسکونی را اجاره کرده 

بودند، این شرکت آب و فاضالب مشهد بود. واقعاً رشدی که 

ها داشتند مخصوصا در این چند سال اخیر ها در این سالشرکت

نیستیم. اما جناب آقای خیلی رشد خوبی بوده و ما این را منکر 

مهندس قانع االن بهمن ماه امسال یک چاه دارد در یک شهری 

متر عمق آن است. ببینید درست است که  520شود که حفر می

فقط این دیدگاه را  .االن بحث محدودیت بودجه همه جا هست

است. دیدگاه ما حتی در بحث  ایعوض کردیم. دیدگاه ما سازه

ای است. لذا این دیدگاه جای اصالح دارد. کاهش تلفات هم سازه

های اخیر در شهری بودم، که گفتند که من قبل از این بارندگی

بندی داشته باشیم. یکی از مراکز استان. ما این کارها باید جیره

 1380 سال بندی.رویم در بحث جیرهدفعه میگذاریم و یکمی را

ای حساب وژهدر یک پر ،بندی داشتیمکه ما در تهران جیره

میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آب و فاضالب  10فقط   کردیم

قدر هخاص که مردم چ بندی. جدا از مواردوارد شد از محل جیره

های ها. یعنی ببینید ما باید روشاذیت شدند و آلودگی آب و این

 .درست را انتخاب کنیم و گرنه بحث محدودیت بودجه هست

جناب مهندس فرمودند که قیمت آب تولید شده  یکی از حضار:

پردازند هیچ تناسبی ندارد. من اهواز زندگی با قیمتی که مردم می

کنم، یک شهر پست است، متاسفانه شرکت آب و فاضالب می

ها پمپ دارند، تواند فشار مناسب تامین کند. تمامی آپارتماننمی

ر تصفیه دما یک سیستم  کلی هزینه نگهداری پمپ است. بعد

را یا اسمز معکوس( فیلترهای آن RO داریم )سیستم هایمانخانه

بار، ماه یککنیم، بعضی از فیلترها را یکبار عوض میروز یک 15

ها قیمتش بار، که هرکدام از ممبرانرا هر سه ماه یکممبران آن

ها را با آبی من بخواهم این هزینه هزار تومان است. 90الی  80

کنم ما از دهد، فکر میب و فاضالب به ما تحویل میکه شرکت آ
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خریم. بعد شرکت آب و تر آب را مییک نفر در نیویورک گران

سال  20اش را ببینم از خواهم نمودار پرسنلیفاضالب را من می

بینم که از کنارش گذشته تاکنون. من فقط ساختمان آن را می

 5یا  4االن شده شود. قبالً یک ساختمان سه طبقه بود رد می

اند، یعنی این پرسنل طبقه و معادل همان را هم کنارش ساخته

هم که  تر و کیفیت آبکارایی پایین ،برابر شده 5/2تا  2حداقل 

 .نامناسب است

که خیلی دلیل آنبه اعالیی مدیر شرکت آب و فاضالب زابل:

مقاله که مدیران شرکت نکردند. ما با سه شد نسبت به این انتقاد

از استان سیستان و بلوچستان در خدمت شما بودیم. در پی 

کنم که خیلی من عرض می فرمایشات جناب آقای مهندس قانع

انجام   سال گذشته 3انصافی است که نسبت به خدماتی که در بی

پتال و س سیستم یکپارچه گونه با قضیه برخورد بکنیم.شده این

عنوان مدیر این به ارکه من در ابتدای ک های دیگرسیستم

گونه ها بتواند اینکردم که این سیستمتصور نمی ،هامجموعه

ای که آب و فاضالب کشور گسترده عمل کند. سیستم یکپارچه

کند در تمام نقاط کشور، ریزترین اطالعات را. یعنی کامال رصد می

شود از این چیپ نقطه ثبت می اطالعات یک پمپ که در دورترین

برداری در رابطه شود. اطالعات کامل در رابطه با بهرهیبرداشت م

کنند کاران ما از این سیستم برداشت میبا تغییرات، تمامی پیمان

ها، برنامه ریزیدهند. تمامی برنامهوضعیت میو صورت

کار خیلی خیلی بزرگی بود این  طور ریز و دقیق.بندی ما بهبودجه

کردم که ما بتوانیم واقعاً فکر نمی عنوان یک مدیر اجراییکه من به

عنوان همکار آقای خادمی بلکه این سطح برسیم و من نه بهبه

محقق  عنوان یک کسی که در این زمینهعنوان یک شهروند بهبه

شوم تا این موارد بیان از ایشان تشکر کنم و خوشحال می هستم،

 رم از اینبشود تا این دغدغه دانشگاهیان ما کمتر شود. من امیدوا

تر شود تا ها بیشتر برگزار شود و این رابطه نزدیکجنس همایش

ها کمتر شود ها بیان شود و دغدغهتعامالت بیشتر شود تا این

 که از پتانسیل دانشگاه هم استفاده شود.ضمن این

وضعیتی که در خوزستان و اهواز هست بسیار  مهندس قانع:

تواند درک کند؛ نمی سخت است. کسی تا در آن شرایط نباشد

آب، هوا و گرما. بسیار شرایط سختی دارد. انشاهلل دوستان کمک 

کنند روز به روز وضعیت بهتر شود. االن چیزی نیست که من 

بتوانم از آن دفاع کنم، بله وضعیت بغرنجی دارد خوزستان و اهواز. 

گویم برنامه وجود دارد و کارهایی هم انجام شده است. اما باز می

دلیل تامین فشار به های گذشته آمدیم جلو. اوالقدم در سال یک

اگر همین امروز تمامی  ،همین مسائل که در اهواز هست

اند را خاموش کنند ، باالخره در حدی هایی که مردم گذاشتهپمپ

های که طراحی مهندسی شده و مخازنی که وجود دارد در لوله

شده که حداقل فشار  های پمپاژ؛ طوری طراحیمختلف و ایستگاه

را برای مردم تامین بکنند. یک مقطعی ما محاسباتی که انجام 

هزار پمپ بود در یک  40دادیم در یک محل چیزی در حدود می

زمان در پیک مصرف مستقیم از مجموعه در شهر اهواز که هم

کشند. این کاری است که اصالً اصولی نیست و شبکه دارد آب می

ولی خود همین باعث شده  ،کار را انجام دهند نباید قانونا همین

ها برگردد، باالخره طراحی که این اتفاق بیفتد. یعنی شاید اگر این

القاعده علیکه برای شبکه شما شده و هدی که آن مخازن دارند 

ا خواهم بگویم از نظر فشار شمنباید مشکل داشته باشد. یعنی می

کنند با گذاشتن مردم فکر می تصور بفرمایید االن اتفاقی که افتاده

اما برای همسایه خود یک  ،این پمپ مسئله خودش حل شده

 کند. این یک بخش کار است. مشکل دیگر ایجاد می

کاری که شده، شما  ،خواهم عرض بکنمای که باز مینکته

ای برای فرمودید، باالخره ظرفیت دو سال گذشته، پروژه

ای است برسانی غدیر که پروژهخوزستان، اهواز تعریف شده، طرح آ

هزار میلیارد تومان باید تامین مالی شود. امروز که من  6 حدود

در خدمت شما هستم شاید خود شما هم اطالع داشته باشید 

 70الی  60حدود  ،هزار میلیارد تومان هزینه شده 800حدود 

گیرد. غدیر چون به کرخه غدیر آب میطرح درصد شهر اهواز از 

هنوز کیفیت  ،است 1400تا  1200کرخه حدود  ECو وصل است 

را مقایسه کنید شما با دو سال قبل. ولی این .خیلی مناسب نیست

الی  EC 2000گرفتیم با  دو سال قبل که ما از کارون آب می

، نباید 1200گیریم با عدد حدود ؛ امروز داریم از کرخه می2400

کند ادامه پیدا  بایدتر، این کاری است که پایین باشد، باید بیاید

بینی کردیم ظرف هزار میلیارد تومان که ما پیش 4-3با حداقل 

آن حدود  ECسال آینده و این وصل بشود به دز که  2-3

است، انشاهلل این اتفاق بیفتد. برنامه هست اما خوب منابع   400

 هم محدود است. 

کنم. یعنی ما من رد نمیای که شما اشاره کردید اما آن نکته

هم های مدیریتی داریم، آنمشکالتی که متاسفانه در بحث

ای است. یعنی واقعاً معضالتی که ما داریم در فشارهای منطقه

سیستم ما  ویبحث اشتغال در استان خوزستان و فشاری که ر

که خیلی از  کنم،را من هم به صراحت اعالم میهست این

تا  400کار را انجام داد. ولی توان اینمی نیروهایی که وجود دارد

ها از فقط در یک طرح به سیستم ما اضافه شدند. اما اخراج آن

 .تواند ایجاد بکند خیلی معضل استای که میسیستم و مسئله

خواهم بگویم گردد روی دوش سیستم. میاین بارش دوباره برمی

بهتر از من شما هم  .کنم در آن بخشکه فرمایش شما را رد نمی

شناسید، واقعاً دوستان ما به اجبار افرادی که وارد خوزستان را می

ها است و شود بخشی به خاطر فشار سیاسیسیستم شما می

خاطر وضعیت بیکاری در خوزستان. امیدوارم مسائل بخشی به

شود. چنینی هم حلاین
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های تصفیه آب خانگی را مطرح سیستم چون بحثدکتر ناصری: 

شود، واقعیتش اند و این روز به روز در کشور بیشتر هم میکرده

شود رسانی درست از نظر علمی به مردم نمیاین هست که اطالع

همین دلیل ما از به که شما از کجا و از چه برندی استفاده بکنید.

تا شهر را پیدا  3چند ماه پیش شروع کردیم و در سطح ملی 

کنم تا و رشت را کار کردیم . فکر می کردیم از جمله اهواز، تهران

ها در آب اهواز، در آب سه ماه آینده نتایج عملکرد این سیستم

من اشاره  قدرتهران و در آب رشت گزارشش خواهد آمد. همین

شدیدتر شده نسبت به آن چیزی که  امکنم که من نگرانیمی

ایی که در بعضی از این برندهدلیل آنبه های گذشته داشتم.سال

های اش آلودگیدر ورودی شودخصوص در اهواز دارد کار میکه به

اش آلودگی میکروبی اما در خروجی ،شیمیایی و چیزهایی باشد

باشد. نباید طوری هم همینها استفاده از ایندیدیم. بنابراین  هم

مردم مجبورند استفاده بکنند. و ای دارد حاال اهواز شرایط ویژه

کنند، اصال نیازی نیست. یعنی ی استفاده میحتی در تهران برخ

ممکن  .های سال اصال مشکل خاصی نداردآب تهران در اکثر ماه

این بحث  ،هایی داشته باشد. بنابراینها چالشاست بعضی وقت

آگاهی و رساندن اطالعات و شفافیت به مردم خیلی مهم است و 

وار را کم بکند. تواند هزینه خانها را کم بکند، میتواند هزینهمی

اش بیاید در شود جمعاگر همین بودجه که در اهواز صرف می

کنند که آبی که خود صنعت تصفیه آب، مردم اعتماد پیدا می

آب سالم است. بنابراین خیلی  ،کشیخورند از شبکه لولهدارند می

کشی آلوده است روی این مسئله فکر نکنید که اگر آب لوله

ی شما به شما از نظر سالمت کمک سیستم تصفیه آب خانگ

 کند.می

طور که توجه کردند مسائل از دید دوستان هماندکتر تابش: 

ها ما صحبت شد. در بعضی از محدوده  دانشگاهی و اجرایی

که اطالعات مناسبی از دلیل اینبه ،همبستگی مناسبی داریم

اختالف ها با هم ولی در بعضی از محدوده .عملکرد همدیگر داریم

دلیل عدم نظرهایی داریم. یک قسمت از این اختالف نظرها به

ها و میزان موفقیت ها، برنامهرسانی کامل از عملکردها، طرحاطالع

است که کمتر فرصت خاطر آنها بهها است و یک قسمت از آنآن

ها را نقد کنیم و ما داده شده که این عملکردها و سیاستبه

کنند ریزند و اجرا میها را میها و برنامهستدوستانی که این سیا

نقدها را پذیرا باشند. و ها هم بیایند بشینند و گوش بکنند آن

بنابراین من اینجا باز هم اهمیت جایگاه انجمن آب و فاضالب را 

خواهیم بیاییم اینجا این نقش واسط را که ما می ،کنمگوشزد می

هم تعداد بسیار زیادی از ایفا کنیم. خوشبختانه در ساختار ما 

اساتید و دانشگاهیان هستند و هم تعداد زیادی از دوستانی که در 

و کارشناسانی که در مهندسین مشاور و های آبفا و شرکتصنعت 

خواهیم یک فضای گفت و گو را ایجاد ما می سازندگان هستند.

 بکنیم. 

خواهیم اعتماد مردم من در صحبت صبحم هم گفتنم که می

و که جز جلب کنیم. ولی در گام اول این است که ما دو تا طیفرا 

ها ریزها و پشتیبانی کنندگان آن سیاستبرنامه گذاران، سیاست

بشینیم در کنار هم  ،این قدرت تعامل را داشته باشیم ،هستیم

دیگر دیگر را بشناسیم و بفهمیم؛ از همگفت و گو کنیم، حرف هم

و بعد با این گفت و گو آرام آرام  نترسیم، واهمه نداشته باشیم

ها روی همدیگر تأثیرگذار باشیم و نتیجه این تاثیرگذاری بتوانیم

ها، بهبود اجراها و مسائل متعاقب گذاریتواند به بهبود سیاستمی

کنیم که عنوان انجمن اعالم می. بنابراین ما حداقل بهینجامدآن ب

 کسی یا وقت دادن پوستمان کلفت است و به آمدن و نیامدن یک

ایم که شویم. ما آمدهو یا ندادن یک کسی ناامید و مایوس نمی

ای از مشکالت مردم را حل کنیم. بایستیم و کار بکنیم و گوشه

طور که جناب دکتر کارآموز هم گفتند مشکالت خیلی زیاد همان

 نفع مردم برداریم. است، خودمان بتوانیم یک گام به

کنم که ما را در این مسیر ضار خواهش میح بنابراین از تمام

و در راه تحقق این هدف یاری بکنند. درهای انجمن به روی همه 

توانند با ما تماس مستقیم داشته باشد و این باز است. دوستان می

موتور عنوان یک افزایی نیروها از طریق این انجمن که بههم

 ابسته به وزارتنه وابسته به دولت است، نه و .کندکار میمحرک 

نیرو است، نه وابسته به دانشگاه خاصی است. یک محلی است که 

سوزان باید بشیند دور هم و تشریح مسائل بکنند دردمندان و دل

که آن و بعد با قوت تبلیغ بکنند و پافشاری بکنند روی این

پذیری هایشان که هم بعد علمی دارد و هم امکان تحققیافته

بیاید در سطح مملکت این دنبال شود. من  حاال ،اجرایی دارد

عنوان یک خبر به دوستانی که بحث تلفات آب را مطرح کردند، به

انشااهلل فردا ما جلسه داریم و اولین کمیته تخصصی کنم اعالم می

انجمن را در بعد تلفات آب با دوستان متخصصی که در این محفل 

ایجاد این زنیم. قدم به قدم در هم حضور دارند کلید می

کنیم که دوستان دانشگاهی و های تخصصی سعی میکمیت

هایشان را وا دوستان صنعت در کنار هم بنشینند، خودشان سنگ

آن فکر مشترک و ایده مشترک که بکنند و بعد شروع کنند به

گری کنند، حاال بیایند در صحنه جامعه و آنجا مطالبهپیدا می

خودشان را انجام بدهند.




