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مصاحبه

آقای مهندس هاشم امینی 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

֍ لطفا ضمن معرفی مختصر شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، یک معرفی اجمالی از خود نیز ارائه فرمایید.

- ضمن عرض سالم و آرزوی سالمتی و موفقيت برای مخاطبين 
محترم اين نشريه، من هاشم امينی متولد شهر اصفهان، دارای 
مدرک تحصيلی مهندسی شيمی در مقطع ليسانس و مديريت 
در مقطع کارشناسی ارشد با حدود 20 سال سابقه خدمت در 
مجموعه صنعت آب و فاضالب هستم و امسال هشتمين سالی 
است که توفيق خدمت در سمت مديرعاملی شرکت پر افتخار 

آب و فاضالب استان اصفهان را دارم. 
در باب معرفی مختصر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بايد گفت در واقع اين شرکت طاليه دار صنعت آب و فاضالب 
سال  پنجاه  و  دومين  که  است  کشور  در سطح  فعلی  به سياق 
تاسيس خود را سپری می کند و در تمام اين سال ها، مرجع علم 
و فن و تجربه در صنعت در سطح کشور بوده است. همان گونه 
با  ايجاد شرکت های آب و فاضالب که  الگوی  که مستحضريد 
تصويب قانون تاسيس آن ها در سال 1369، خدمت رسانی در 
اين بخش را وارد عرصه جديدی کرد به صورت کاماًل مشخص 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  تجربيات  و  سازمانی  ساختار  از 

اصفهان الهام گرفته است. 
با سه  اصفهان در حال حاضر  استان  شرکت آب و فاضالب 
به واسطه  و  مدار  در  چاه  حلقه   150 از  بيش  آب،  تصفيه خانه 
بيش از 12 هزار کيلومتر شبکه و خطوط انتقال، وظيفه تامين 
از  بيش  و  )به صورت مستقيم(  بهداشت 93 شهر  و  آب شرب 
دارد که شامل  برعهده  را  غيرمستقيم(  )به صورت  روستا   230
جمعيتی بالغ بر حدود چهار و نيم ميليون نفر است. همچنين 
به کمک 23 تصفيه خانه فاضالب و بيش از هفت هزار کيلومتر 
شبکه جمع آوری و کلکتور فاضالب، نيمی از اين جمعيت، تحت 

پوشش شبکه جمع آوری فاضالب و دفع بهداشتی پساب هستند 
و برای حدود پنج هزار کيلومتر باقی مانده، طرح های الزم تهيه 

شده که در برنامه توسعه و اجراست.

اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  تمایز  نقطه   ֍
نسبت به دیگر شرکت های آب و فاضالب چیست؟

- همان گونه که اشاره شد قدمت شرکت آب و فاضالب اصفهان 
)بيش از پنجاه سال سابقه خدمت رسانی(، وسعت نواحی تحت 
پوشش آن )پوشش بيش از نود شهر در گستره استان اصفهان(، 
که  قوی  بسيار  زيرساخت  وجود  متعهد،  و  متخصص  پرسنل 
ناشی از ديدگاه وسيع و آتيه نگر گذشتگان به خصوص موسس 
مهندس  )آقای  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  گرانقدر شرکت 
حجازی( می باشد را می توان از مهم ترين نقاط تمايز شرکت آب 

و فاضالب استان اصفهان دانست.

فاضالب  و  آب  شرکت  عملکرد  قوت  و  ضعف  نقاط   ֍
استان اصفهان را بیان کنید

را  متخصص  و  متعهد  انسانی  نيروی  قوت،  نقاط  منظر  از   -
شرکت  اين  ارزشمند  دارائی  و  سرمايه  بزرگ ترين  می توان 
زمينه ها  همه  در  قوی  زيرساختی  وجود  همچنين  دانست. 
تله متری  روزافزون  توسعه  تاسيساتی،  مختلف  بخش های  در 
خطوط  و  توزيع  شبکه های  در  هوشمندسازی  ويژه  جايگاه  و 
ساير  بين  در  درآمد  بدون  آب  مقدار  بودن  کم  آب،  انتقال 
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شرکت های آب و فاضالب )با حدود 17 درصد( و همه گير بودن 
رعايت الگوی مصرف در بين اغلب مشترکين در سطح استان 
الگوی  محدوده  در  ما  مشترکين  درصد   85 از  )بيش  اصفهان 
خدمات  درگاه های  روزافزون  توسعه  می کنند(،  مصرف  بهينه 
خصوصی  بخش  سرمايه گذاران  گسترده  جذب  غيرحضوری، 
 1000 از  )بيش  فاينانس  و  متقابل  بيع  قراردادهای  قالب  در 
ميليارد تومان جذب سرمايه بخش خصوصی(، طراحی و تدوين 
و  آب  صنعت  ويژه  تخصصی  نرم افزارهای  نمودن  عملياتی  و 
فاضالب نظير سامانه مديريت فشار، سامانه 122 و 1522 و ... 

را به عنوان مهم ترين اين موارد می توان عنوان کرد.
به  موارد  بسياری  فنی  ديدگاه  از  ضعف،  نقاط  ذکر  برای 
دليل مباحث پدافندی قابليت اشاره ندارد، ولی به صورت کلی 
بزرگ ترين مشکلی که در حال حاضر شرکت های آب و فاضالب 
با آن روبرو هستند، مشکل تامين آب در شرايط بحرانی کنونی 
و  زيرزمينی  روزافزون سفره های آب  فقر  به  توجه  با  که  است 
تغييرات گسترده اقليمی و ساير مشخصه های شرايط بحرانی، 
اختالالتی را در تثبيت شرايط پايدار خدمت رسانی ايجاد کرده 

است.
فاضالب  و  آب  شرکت  گريبان گير  که  صنعت  ديگر  مشکل 
برای  نياز  مورد  اعتبارات  کمبود  مشکل  هست،  نيز  اصفهان 
تکميل و اجرای طرح هاست که در يک محاسبه تقريبی می توان 
آن را به نامتناسب بودن بهای آب با هزينه های تامين و توزيع 
آن و عدم دريافت قيمت واقعی اين کاالی ارزشمند نسبت داد. 
به عبارت ديگر مغاير با نص صريح اساس نامه شرکت های آب و 
فاضالب، اين شرکت ها با روند و روال کنونی قيمت گذاری آب، 

به هيچ عنوان بنگاه های اقتصادی نيستند. 
شبکه  لوله گذاری های  اولين  اين که  به  توجه  با  همچنين 
برمی گردد،   1336 سال  به  اصفهان  فاضالب  جمع آوری 
تاسيسات  و  شبکه  فرسودگی  و  قدمت  مشکل  ويژه  به صورت 
فاضالب شهر اصفهان در ساليان اخير تبديل به يکی از نقاط 
که  مشکلی  است.  شده  شرکت  اين  برای  چالش برانگيز  ضعف 
در اصفهان به دليل قدمت تاسيسات، چندسالی است رخ نمون 
است و در سال های بعد قطعاً گريبان گير بقيه شرکت های آب و 

فاضالب در سطح کشور خواهد بود.

֍ با توجه به بحران آب در استان اصفهان برای تامین 

درازمدت آب شهرهای اصفهان چه برنامه ای دارید؟
- ابتدا بهتر است اشاره شود که به طور متوسط مصرف روزانه 
ميليون  يک  بر  بالغ  چيزی  اصفهان  استان  در  شرب  آب 
مترمکعب است که در زمان های اوج مصرف حدود 30 درصد 
به اين مقدار افزوده می شود. تامين اين حجم از آب به صورت 
 120 از  کم تر  ساالنه  بارندگی  ميانگين  با  استانی  در  مستمر 
و  گرم  هوايی  و  آب  با  ايران  مرکزی  منطقه  در  که  ميلی متر 
که  است  طاقت فرسا  و  سخت  بسيار  کاری  دارد  قرار  خشک 
ما  و تالش خستگی ناپذير همکاران  پروردگار  به لطف  تاکنون 
در شرکت آب و فاضالب اصفهان به خوبی انجام شده است. 
اهميت اين تالش بی وقفه زمانی بيش تر مشخص می شود که 
بدانيد طرح تامين آب اصفهان بزرگ در سال 1385 به افق 
طرح  بعد  به  سال  آن  از  که  بوده  مقرر  و  رسيده  خود  طرح 
جديدی به طرح های تامين آب افزوده شود که تا اين تاريخ 
نه تنها اين اتفاق نيفتاده است، بلکه به سبب خشکسالی و فقر 
منابع آبی، حدود سی درصد منابع طرح قديمی )نظير چاه های 

فلمن( را نيز از دست داده ايم.
مديريت  با  گذشته  سال  ده  طی  موضوع،  اين  علی رغم  اما 
تامين  تنها منبع  نه  انجام شده است  متمرکز و منسجمی که 
به صورت  مصارف  شده  سعی  بلکه  نشده  اضافه  جديدی 
به طور  سال  ده  اين  در  آماری  ديد  از  شود.  کنترل  انقباضی 
پوشش  تحت  مشترکين  تعداد  در  درصد   35 حدود  متوسط 
رشد  وجود  با  اما  درصد(،   3/5 حدود  )ساليانه  داشته ايم  رشد 
تعداد مصرف کنندگان و کاهش منابع تامين، پوشش شبکه و 
زحمات  مرهون  امر  اين  است.  شده  انجام  به خوبی  مشترکين 
کارکنان خدوم و زحمت کش آب و فاضالب استان اصفهان است 
که با مديريت مقدار آب بدون درآمد و کاهش معنی دار آن و 
رساندن آن از حدود 31 درصد به حدود 17 درصد )طی هشت 
سال( و همه گير کردن مفاهيم مديريت مصرف و توسعه فرهنگ 
بهينه مصرف آب، کمبودهای موجود را به خوبی جبران کرده اند. 
عنوان  تحت  سندی   1393 سال  از  استان  آينده  برای  اما 
»سند جامع مديريت تامين، توزيع و مصرف آب شرب استان« 
تهيه شده و متعاقب تهيه نسخه اصلی، برش های منطقه ای آن 
اين  تهيه و تدوين شده است. در  استان  برای 34 منطقه  هم 
سند عالوه بر هدف گذاری کاهش مقدار آب بدون درآمد در هر 
مصرف  سرانه  کاهش  برای  بهينه،  مقدار  به  رسيدن  تا  منطقه 
آب شرب تا رسيدن به استانداردهای جهانی و نيز بهينه سازی 
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مديريت منابع آب موجود هم برنامه ريزی کاملی صورت گرفته 
برنامه ضمن حفظ و به سازی منابع  با آن  بتوانيم  اميدواريم  و 
پتانسيل های  از  استفاده  راندمان  مصرف،  مديريت  با  موجود، 
فعلی را هم افزايش دهيم. به طور کلی بايد اشاره کنم که اساس 
برنامه آب و فاضالب اصفهان برای تامين آب آينده بر دو اصل 
جای  به  مصرف  مديريت  جايگزينی  اول،  اصل  است:  استوار 
در  نوين  فناوری های  از  گسترده  استفاده  دوم،  اصل  و  تامين 

ارتقای سطح کمی و کيفی خدمات می باشد.

֍ نتایج اقدامات شما در مورد مدیریت مصرف و تقاضا 
چیست؟ چه مقدار توانستید مصرف آب اصفهان را کم 

کنید؟
- به نظرم در پاسخ سوال قبلی به نوعی به جواب اين پرسش هم 
اشاره کردم، اما به صورت خالصه مجدداً عرض می کنم که در اثر 
انجام سياست های نظام مند و هدف دار مديريت مصرف و کاهش 
آب بدون درآمد طی هشت سال اخير، مقدار آب بدون درآمد 
از 31 درصد به 17 درصد کاهش يافته که اين مقدار کاهش 
همچنين  است.  سال  در  مترمکعب  ميليون   50 معادل  تقريباً 
سرانه مصرف آب مشترکين در بخش خانگی نيز از 189 ليتر به 
ازای هر نفر در شبانه روز )در سال 1386( به عدد 151 رسيده 
بخش  مشترکين  درصد   85 حدود  قرارگرفتن  آن  حاصل  که 

خانگی در محدوده الگوی مصرف بوده است.

֍ ضرورت تشکیل انجمن آب و فاضالب ایران و نقشی 
که می تواند در حوزه آب و فاضالب ایفا کند را بیان کنید.

- وقتی به عوامل رشد سازمان يافته شرکت ها نگاهی بيندازيم، 
بی شک يکی از مهم ترين ارکان آن ايجاد، حفظ و توسعه مثلث 
معروف »دانش – صنعت – تخصص« است و همه می دانيم که 
تخصصی  انجمن های  و  فاضالب  و  آب  دانشگاه ها، شرکت های 

هرکدام به نوعی يکی از اضالع اين مثلث را تشکيل می دهند.
در توجيه اين حضور سه جانبه بد نيست اشاره ای هم بشود 
به لزوم استقرار يک مدل بومی و کارآمد از »مديريت دانش« 
که جای خالی آن در بسياری از حوزه ها در کشورمان احساس 
می شود. دانشی که در شرکت های آب و فاضالب به طور متناوب 
و مستمر در حال توليد و ايجاد است، ناشی از ترکيب دانش و 
تجربه تخصصی خاصی است که هم نياز به مستندسازی دارد و 
هم نيازمند به سازی و توسعه يافتگی است و از همه اين ها مهم تر 

به دليل تخصصی بودن اين صنعت و محدود بودن مخاطبين 
نيازمند  صنايع،  از  ديگر  بسياری  به  نسبت  آن  متخصصين  و 
حلقه  که  اينجاست  است.  تجربه ها  و  دانش  اشتراک گذاری  به 
مديريت دانش با حضور انجمن های تخصصی نظير »انجمن آب 

و فاضالب ايران« تکميل می شود.

֍ نحوه ارتباط شرکت آب و فاضالب اصفهان با انجمن 
ایران چگونه است و دو طرف چه کمکی  آب و فاضالب 

می توانند به هم بکنند؟
- فکر می کنم پاسخ اين پرسش در سوال قبلی داده شد. نگاه 
شرکت آب و فاضالب اصفهان به انجمن های تخصصی، نگاهی 
زنجيره  مفقوده  حلقه  بتوان  تعامل  قالب  در  که  است  تعاملی 
مديريت دانش را در اين صنعت بزرگ و گسترده تکميل کرد. 
در همين راستا تفاهم نامه ای بين دو طرف امضا شده است که 
و  مستمر  ارتباط  شاهد  تفاهم نامه  اين  تحقق  با  می رود  اميد 
هدف مندی بين آب و فاضالب استان اصفهان و انجمن آب و 

فاضالب ايران باشيم.

ارتباط  چه  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   ֍
توانسته  چقدر  است؟  داشته  دانشگاه ها  با  ارگانیکی 
تحقیقات  از  چقدر  و  کند  تعریف  مسئله  دانشگاه  برای 
دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود به کارگرفته است؟ 
چقدر آب و فاضالب اصفهان توانسته داده های مورد نیاز 
طرح های تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کند؟ لطفا همه 

موارد به صورت کمی بیان شود.
- تاسيس واحد تحقيقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با  تحقيقاتی  قراردادهای  اولين  انعقاد  آغاز  و   1374 سال  در 
دانشگاه های مادر از اين سال، به خوبی گويای اعتقاد راسخ اين 
شرکت بر ارتباط منسجم با دانشگاه ها و مراکز علمی - پژوهشی 
برای رفع معضالت و مشکالت مبتالبه از طريق انجام طرح های 

پژوهشی کاربردی می باشد.
مهندسی،  و  )فنی  بخش ها  کليه  در  تحقيقات  نيازسنجی 
 ،)... و  مشترکين  مالی،  انسانی،  منابع  و  مديريت  بهره برداری، 
نيازها  پردازش  تخصصی،  کارگروه های  توسط  نيازها  ارزيابی 
اولويت های  فراخوان  سپس  و  پژوهشی  اولويت های  تعريف  و 
فعاليت های  خالصه  پژوهشی،  و  دانشگاهی  مراکز  به  مصوب 
واحد تحقيقات در خصوص تعريف مسئله با هدف رفع مشکالت 
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ارائه داده های مورد  بوده و بی ترديد  ارتقای وضعيت موجود  و 
نياز متناسب با موضوع تحقيق، جزء الينفک فراخوان فوق الذکر 
فاضالب  و  آب  پژوهشی شرکت  موفق ترين طرح های  از  است. 
استان اصفهان در بين حدوداً 100 طرح تحقيقاتی و پايان نامه 
می توان  دکترا(  و  ارشد  مقاطع  )در  حمايت  مورد  دانشجويی 

به موارد زير اشاره کرد:
جنوب  تصفيه خانه  در  بالکينگ  پديده  وکنترل  "بررسي   *

اصفهان"، )مجری: دانشگاه تربيت مدرس(؛
بار آلودگي فاضالب  * "کاربرد فرايند UASB براي کاهش 

کشتارگاه اصفهان"، )مجری: دانشگاه علوم پزشکي اصفهان(؛
* "زدايش بيولوژيکي فسفردر تصفيه خانه جنوب اصفهان"، 

)مجری: دانشگاه تربيت مدرس(؛
* "بررسي نحوه کنترل و سطح حساسيت سوسري هاي شبکه 

فاضالب اصفهان"، )مجری: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(؛ 
داخل  توليد  مواد  اقتصادي  ارزيابي  و  کارايي  "مقايسه   *
دانشگاه  )مجری:  لجن"،  آب گيري  بهبود  در  خارجي  انواع  و 

صنعتی شريف(؛
 )DAF( بررسي کارايي روش شناورسازي هواي محلول" *

درتغليظ لجن فاضالب"، )مجری: دانشگاه صنعتی شريف(؛
تصفيه  )AB( در  فعال دومرحله اي  لجن  فرايند  "ارزيابي   *

فاضالب شهر اصفهان"، )مجری: دانشگاه تربيت مدرس(؛
پلي الکتروليت هاي  به عنوان  بومي  گياهان  از  "استفاده   *
طبيعي درفرايند تصفيه آب و مقايسه آن ها با پلي الکتروليت هاي 
پزشکي  علوم  دانشگاه  )مجری:  کارايي"،  نظر  از  مصنوعي 

اصفهان(؛ 
* "بررسي علل شکستگي لوله هاي بتني پيش تنيده 1400 

ميلي متري"، )مجری: پژوهشکده صنعت نفت(؛
دوار  بيولوژيکي  تماس دهنده  سيستم  کارائي  "بررسي   *
علوم  دانشگاه  )مجری:  شهري"،  فاضالب  تصفيه  در   )RBC(

پزشکي اصفهان(؛
* "بررسي وکارايي آنتراسيت توليد داخل و نوع خارجي در 
عمليات تصفيه آب"، )مجری: دانشگاه علوم پزشکي اصفهان(؛

فاضالب  پمپاژ  ايستگاه  در  بيوفيلتر  سيستم  "راه اندازي   *
خميني شهر به منظور بوزدايي در اين محل"، )مجری: دانشگاه 

صنعتی شريف(؛
تصفيه  روش  در  بهينه  طراحی  معيارهای  "تعيين   *
دانشگاه  )مجری:  اصفهان"،  استان  فاضالب شهری  بيولوژيکی 

خواجه نصيرالدين طوسی(؛
* "تعيين معيارهاي ارزيابي و تعيين صالحيت توليدکنندگان 
لوله و اتصاالت پلي اتيلن"، )مجری: دانشگاه صنعتي اميرکبير(؛

لجن  حجم  کاهش  اجرايي  راهکارهاي  ارائه  و  "بررسي   *
مازاد بيولوژيکی در تصفيه  خانه  های فاضالب، )مطالعه موردي: 
تصفيه خانه فاضالب شمال اصفهان("، )مجری: پژوهشکده آب 

و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان(؛
شاخص های  ارتقای  روش های  کاربرد  "امکان سنجی   *
خطوط  در  استفاده  مورد  برنزی  و  برنجی  اتصاالت  بهداشتی 
واحد   - اسالمی  آزاد  دانشگاه  )مجری:  شرب"،  آب  انتقال 

نجف آباد(،
در  بيوگاز  توليد  افزايش  روش های  امکان سنجی   "  *
موردي:  )مطالعه  فعال،  لجن  به روش  فاضالب  تصفيه خانه هاي 
تصفيه خانه فاضالب شمال اصفهان("، )مجری: دانشگاه صنعتی 

اصفهان - پژوهشکده آب و فاضالب(؛
* "پايش کيفی آب قبل از ورود به تصفيه خانه آب )از سد 
زاينده رود( تا آخرين نقطه مصرف )در طرح آب رسانی اصفهان 

بزرگ("، ) مجری: دانشگاه اصفهان(؛
* "بررسی تاثير استفاده از پساب تصفيه خانه فاضالب شهری 
با پساب:  آبياری شده  بر کيفيت ميکروبی خاک و محصوالت 
دانشگاه  )مجری:   ،"  )QMRA( ميکروبی  خطر  کمی  ارزيابی 

علوم پزشکی اصفهان(؛
مخازن  در  فاضالب  رفتار جريان  هيدروديناميکی  "آناليز   *
مشخصات  بر  هواده  پره  شکل  اثر  بررسی  به منظور  هوادهی 
محاسباتی  سياالت  ديناميک  به روش  سيستم  عملکردی 

)CFD("، )طرح سرباز نخبه(؛
و  آب  کنتور  يخ زدگی  پديده  تئوری  و  تجربی  "مطالعه   *
دانشگاه  تابشی"، )مجری:  به کمک گرمايش  آن  از  جلوگيری 

اصفهان(.

استان  فاضالب  و  آب  تحقیقاتی  بودجه  میزان  لطفا   ֍
واحد  عملکرد  نتیجه  و  آن  هزینه کرد  نحوه  و  اصفهان 

تحقیقات آن شرکت را بیان کنید.
- به صورت ميانگين يک درصد از درآمد حاصل از فروش آب 
)آب بهاء( در هر سال به تحقيقات اختصاص می يابد. هزينه کرد 
اين بودجه پس از تعريف اولويت های تحقيقاتی شرکت آب و 
فاضالب به صورت ساليانه در قالب فراخوان های جذب محققين 
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و با انعقاد قراردادهای تحقيقاتی انجام می شود. با توجه به اين که 
در  کاربردی  تحقيقاتی  پروژه های  تعريف  اين شرکت  سياست 
جهت ارتقای توان داخلی يا حل معضالت و مشکالت موجود در 
صنعت است، تاکنون نتايج بسيار خوبی از اين تحقيقات به دست 
آمده است که بازخوردهای عملی بخشی از آن ها هم اکنون در 
قسمت های مختلف شرکت در عمل در حال استفاده و کاربرد 

می باشد. 

به  تحویلی  آب  کیفیت  و  آب  تصفیه خانه  وضعیت   ֍
مردم استان اصفهان چگونه است؟

- همان گونه که اشاره شد، در حال حاضر سه تصفيه خانه آب 
بزرگ ترين  که  است  بهره برداری  مدار  در  اصفهان  استان  در 
 12/5 تقريبی  ظرفيت  با  علی  باباشيخ  آب  تصفيه خانه  آن ها 
جمعيت  درصد   85 از  بيش  و  می باشد  ثانيه  در  مترمکعب 
آب  کيفيت  دارند.  قرار  تصفيه خانه  اين  پوشش  تحت  استان 
تحويلی از اين تصفيه خانه با الگوها و استانداردهای بين المللی 
کاماًل مطابقت داشته و در برخی پارامترها حتی بسيار بهتر از 
دامنه های پيش بينی شده در استانداردهای جهانی است. گواه 
نظارتی  سازمان های  متناوب  و  مکرر  آزمايشات  مدعا،  اين  بر 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  بهداشت  مراکز  نظير  متولی 
پزشکی استان و ... می باشد. به هرحال افتخار ما اين است که 
و دقيق  نکته سنج  برای مردم  را  استانداردهای جهانی  با  آبی 
در  کيفيت  همين  البته  می کنيم.  توزيع  و  تامين  اصفهان 
خصوص دو تصفيه خانه ديگر در شهرهای گلپايگان و خوانسار 
هم صدق می کند با اين تفاوت که ظرفيت توليد آب اين دو 

تصفيه خانه در حد رفع نياز محلی است.

اصفهان  آب  کیفیت  بهبود  برای  را  خود  برنامه  لطفا   ֍
بیان کنید.

البته ارتقای روزافزون، هميشه در دستور کار شرکت آب و   -
بوده و گرچه کيفيت آب تحويلی کنونی )چه  استان  فاضالب 
تامين  علی  باباشيخ  آب  تصفيه خانه  محل  از  که  درصدی   85
استان  محلی  منابع  ساير  از  که  درصدی   15 چه  و  می شود 
تامين می شود( با استانداردهای بين المللی انطباق کامل دارد. 
در  نيز  وضعيت  همين  ارتقای  برای  گسترده ای  برنامه های  اما 
و  ايمنی  برنامه  پيگيری  آن ها  مهم ترين  که  است  کار  دستور 

سالمت آب )WSP) است که از سال 1393 تاکنون به صورت 
از  خوبی  مراحل  در  و  می شده  دنبال  فراسازمانی  و  مشارکتی 
پيشرفت قرار دارد. همچنين تجهيز سامانه آب رسانی اصفهان 
بزرگ به ابزار پايش و کنترل کيفی برخط و توسعه اين پايش 
به شبکه توزيع به کمک فناوری های نوين در دست انجام است 
و هم زمان با نقاط حساس تامين آب استان که در سامانه پايش 

برخط قرارگرفته در حال اجرا و توسعه می باشد.

در  و  است  چگونه  اصفهان  فاضالب  شبکه  وضعیت   ֍
شبکه و تصفیه خانه ها با چه چالش هایی روبرو هستید؟ با 
توجه به گذشت بیش از 50 سال از اجرای شبکه فاضالب 
شهر اصفهان، وضعیت کلی آن و نیز روند اجرای بازسازی 

آن را تشریح نمایید.
- پيش تر هم اشاره شد که به دليل قدمت و فرسودگی شبکه 
جمع آوری و تصفيه خانه فاضالب در شهرهای اصفهان، خمينی 
شهر و شاهين شهر، چالش بزرگی فراروی اين شرکت قراردارد 
که مديريت آن بسيار حساس، خاص و پرهزينه است. بد نيست 
جمع آوری  شبکه  به  مربوط  لوله گذاری های  که  شويم  يادآور 
از  بيش  عمری  طول  نقاط  برخی  در  بزرگ  اصفهان  فاضالب 
50 سال دارد که در نوع خود در کشور بی نظير است. بديهی 
است شبکه ای با اين قدمت با انواع مشکالت نظير فرسودگی، 
بهره برداری  که  است  مواجه   ... و  سوسری ها  وجود  خوردگی، 
که  وجودی  با  و  کرده  توام  زياد  هزينه  و  سختی  با  را  آن  از 
براساس يک برنامه مدون و مستمر، وضعيت شبکه به طور مرتب 
بسياری  و  بوده  پايش  و  رصد  حال  در  ويديومتری  کمک  به 
نقاط آسيب پذير در دستور کار اصالح و به سازی قرارگرفته اند، 
ليکن وسعت شبکه موجود )بيش از 3500 کيلومتر( و بزرگی 
برای  را  خاصی  شرايط  انتقال،  حال  در  فاضالب  دبی  و  اقطار 
بيع  قرارداد  يک  اخيراً  تا جايی که  آورده  به وجود  اين شرکت 
کنسرسيوم  گروه  يک  با  يورو  ميليون  پنجاه  مبلغ  به  متقابل 
از مشاورين داخلی و خارجی برای بازسازی بخش کوچکی از 
شبکه فرسوده جمع آوری فاضالب اصفهان منعقد شده و حدود 
مشغول  اصفهان  شهر  در  گروه  اين  که  است  نيم  و  سال  يک 
بازسازی شبکه فاضالب هستند. اما متاسفانه منابع مالی موجود 
برای  برنامه ريزی  درحال  و  نکرده  را  شده  ياد   شرايط  کفايت 
جذب سرمايه گذاران داخلی و خارجی برای ادامه روند بازسازی 

شبکه فاضالب اصفهان هستيم. 




