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مصاحبه

آقای مهندس سید علیرضا طباطبایی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

مشهد

֍ لطفا ضمن معرفی اجمالی از خود یک معرفی مختصر 
نیز از شرکت آب و فاضالب مشهد ارائه فرمائید.

دارای   ،1348 سال  متولد  طباطبایی  علیرضا  سید  اینجانب 
تحصیالت مهندسی مکانیک و فوق لیسانس مدیریت اجرایی، 
مدیریت عامل شرکت آب و فاضالب مشهد و عضو اصلی هیئت 
قبلی  سمت های  هستم.  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیره 
فاضالب  و  آب  برداری شرکت  بهره  از: معاون  اینجانب عبارت 
مشهد، مدیریت آب و فاضالب منطقه 3 شرکت آب و فاضالب 
مشهد، مدیر امور اجرایی طرح های فاضالب شهری شرکت آب و 
فاضالب مشهد، رئیس گروه توسعه شبکه شرکت آب و فاضالب 

مشهد و کارشناس تاسیسات می باشد.
در سال 1307 شعبه میاه در شهر مشهد با هدف تامین آب 
شرب شهر از طریق اجاره و در اختیار گرفتن قنوات و نگهداری 
آن ها تشکیل شد که در 1320 به دایره میرآبی تغییر نام یافت. 
در سال 1328 اولین شبکه توزیع در منطقه ای از شهر مشهد با 
حفر تعدادی چاه فعال شد. در 1337 اولین طرح آب رسانی با 
حفر 8 حلقه چاه آب شرب عمیق در منطقه قاسم آباد و ساخت 
انتقال  اجرای خطوط  و  آب  مترمکعب مخزن ذخیره   15000
با  آب  سازمان   1342 سال  در  شد.  آغاز  کیلومتر   19 به طول 
مسئولیت تامین و توزیع آب آشامیدنی از شهرداری مجزا شد. 
در سال 1356 سازمان آب مشهد و اداره کل آبیاری خراسان در 
یکدیگر ادغام و شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان تشکیل 
فاضالب  و  آب  شرکت های  تشکیل  قانون   1369 سال  شد. 
شهری مصوب و شرکت آب وفاضالب خراسان از آب منطقه ای 
جدا شد که در سال 1371 نیز شرکت آب و فاضالب مشهد از 

آب و فاضالب استان جدا و به طور مستقل ایجاد شد.

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

پیشرو بودن در کاهش هدررفت آب علیرغم گسترش محدوده 
و  خطوط  توسعه  و  اصالح  امر  در  جدیت  به دلیل  خدماتی، 
شبکه های موجود، استفاده از دانش روز برای اجرای پروژه های 
جدید، روش های مختلف حفاری و استفاده از تجهیزات به روزتر 
ارتقای  با  بهره برداری  بهره وری در پروژه های در حال  بهبود  و 
آن ها مثل ارتقای تصفیه خانه فاضالب پرکند 2 به گونه ای است 
که در بسیاری از ارزیابی ها دارای رتبه های  برتر می باشد. تحت 
پوشش قراردادن 100 درصدی جمعیت تحت پوشش آب شرب 
و بیش از 65 درصدی جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب، 
استفاده از تسهیالت ارزی برای ساخت دو تصفیه خانه فاضالب 
مجدد  پیگیری  تصفیه،  پیشرفته  سیستم های  با  مشهد  شهر 
مترمکعب   286000 ساخت  برای  ارزی  تسهیالت  از  استفاده 
در شبانه روز تصفیه خانه فاضالب جدید و استفاده از منابع مالی 
غیردولتی )فاینانس( داخلی برای اولین بار در کشور و توسعه 
آن به سایر شرکت های آب و فاضالب برای تسریع در اجرای 

پروژه های فاضالب از جمله اقدامات متمایز این شرکت است.

֍ علت تفکیک آب و فاضالب مشهد از خراسان رضوی 
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سرویس دهی  در  عدالت  و  یکنواختی  چگونه  و  چیست 
بین شهرهای استان حفظ می شود؟

آن  در  خراسان  شهرهای  سایر  شرب  آب  تشکیالت 
اداره  شهر   49 شهرداری های  مدیریت  تحت   زمان 
تحویل گیری  مشکل  و  شهرها  تعداد  به  توجه  با  که  می شد 
برنامه ای  تحت  این کار  شهرداری ها  از  پرسنل  و  تاسیسات 
این که  به  توجه  با  ولی  یافت  ادامه  و  شروع  شده  زمان بندی 
شهر مقدس مشهد به لحاظ محدودیت منابع آبی و فرسودگی 
تاسیسات آب آن از یک طرف و افزایش جمعیت، آن هم در فصل 
تابستان از طرف دیگر، مستلزم استقرار مدیریتی مستقل بود، 
پس از بررسی و هماهنگی با مقامات استان و مسئولین وزارت 
به طور  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت   ،1371 دی ماه  در  نیرو 

مستقل ایجاد شد.

فاضالب  و  آب  شرکت  عملکرد  قوت  و  ضعف  نقاط   ֍
مشهد را بیان کنید.
نقاط قوت عبارتند از:

و  شرکت  فعالیت های  در  هدف گذاری  و  برنامه ریزی  وجود   -
تدوین نقشه راه؛

- وجود زیرساخت  مبتنی بر IT در کلیه فعالیت های شرکت؛
- شناسایی فرآیندهای کاری شرکت و تدوین دستورالعمل های 

کاری برای آن؛
امنیت  انرژی،  - وجود سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت 

اطالعات، کنترل پروژه؛
- منابع انسانی توانمند و دارای دانش فنی مرتبط؛

آسیب های  رفع  برای  تحقیقات  و  پژوهش  بستر  از  استفاده   -
شرکت و ارتقای بهره وری؛

و  تله متری  دور،  راه  از  کنترل  سیستم های  از  ستفاده   -
تأسیسات، مخازن و شبکه های  پایش لحظه ای در  سامانه های 

توزیع به منظور بهره برداری بهتر؛
- کنترل فنی و کیفی تجهیزات و مواد مصرفی در هنگام خرید؛
استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها.

نقاط ضعف عبارتند از:
- باال بودن قیمت تمام شده آب تولیدی و عدم تناسب آب بها با 

هزینه های تولید آب و زیان ده بودن شرکت به علت عدم واقعی 
بودن تعرفه فروش آب؛

- فرسودگی برخی از تأسیسات و تجهیزات بهره برداری و عدم 
وجود جایگزین؛

- باال بودن دوره وصول مطالبات نسبت به صنعت؛
- عدم اجرای کامل پروژه های اضطراری مورد نیاز با توجه به 

کمبود منابع مالی.

֍ باتوجه به بحران آب در استان خراسان و حضور بیش 
از 20 میلیون زائر در طول سال برای تأمین درازمدت آب 

شهر مشهد چه برنامه ای دارید؟
در  محدود  منابع  به  توجه  با  مشهد  شهر  شرب  آب  تامین 
دسترس به شرح ذیل برنامه ریزی شده است. نظر به پهنه بندی 
ساکن  جمعیت  پیش بینی  و  فشاری  زون   21 به  مشهد  شهر 
تا  نفری   زائر 7700000  متوسط حضور  و  نفری   4939245
سال 1420، حداکثر نیاز آبی روزانه 1586844/7 مترمکعب در 
روز خواهد بود. استفاده از منبع ذخیره آب شرب کمک شایانی 
در ساعات پیک مصرف خواهد داشت که برآورد وجود 950 هزار 
مترمکعب در شبانه روز حجم مخازن ذخیره از جمله برنامه های 
پیش روی شرکت است. پیگیری اجرای خطوط رینگ و اصالح 
و  مصرف  در  مدیریت  به منظور  تله متری  طرح های  و  شبکه ها 
توزیع یکنواخت کمی و کیفی بین تمام پهنه های شهر مشهد از 
جمله اقدامات این شرکت است که در قالب طرح سامانه توزیع 
آب شرب شهر مشهد درنظر گرفته شده است. طرح مذکور در 
الیحه بودجه سال  1397 به مجلس ارائه شد و پیگیری برای 

ایجاد ردیف اعتبار مورد نیاز، ادامه دارد.
فاضالب  تاسیسات  ایجاد  پروژه های  تکمیل  در  تسریع 
توسط  مصرفی  آب  با  پساب  جایگزینی  به منظور  مشهد  شهر 
است،  انجام  درحال  تصفیه  نوین  روش های  با  کشاورزان، 
در  مندرج  اهداف  درصد   75 از  بیش  هم اکنون  به طوری که 
موافقت نامه  فاضالب شهر مشهد اجرایی شده و 65 درصد از 
مشترکین محدوده خدماتی شهر مشهد از خدمات دفع فاضالب 
 263 فاضالب  تصفیه خانه های  فعال  ظرفیت  شده اند.  بهره مند 
هزار مترمکعبی در شبانه روز که امکان جایگزینی با منابع آبی 
در بخش کشاورزی و یا فضاهای سبز را فراهم نموده، یکی از 
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منابع مهم جایگزین در تامین آب است. در برنامه پیش رو احداث 
از  با استفاده  286000 مترمکعب ساخت تصفیه خانه فاضالب 
تسهیالت ارزی در دست انجام است که متعاقب آن تا 1420 
کل ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب به 814000 متر مکعب 

در شبانه روز خواهد رسید.
سایر منابع پیش بینی شده به منظور تامین آب شرب شهر 
مشهد شامل طرح انتقال آب از دریای عمان و طرح انتقال آب 
از کوه های هزار مسجد نیز از جمله برنامه های تامین است که 
توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در حال پیگیری 

است.

بیشتر  آب  تأمین  برای  سازه ای  تفکر  وجود  علت   ֍
)ساخت سدهای طرق و کارده، دوستی و حفر چاه  های 
در  تقاضا  و  مصرف  مدیریت  بر  کمتر  تمرکز  و  متعدد( 

برنامه های کالن شرکت های آبفا چیست؟
مختلف  سطوح  در  مصرف  مدیریت  جامع  برنامه های  اجرای 
)شرب، صنعت، کشاورزی و سایر( ضمن زمان بر بودن نیازمند 
عدم  و  توقف  بنابراین  است.  متنوعی  و  توجه  قابل  اعتبارات 
کامل  اجرای  به منظور  نیاز  مورد  آب  تامین  برنامه های  اجرای 
برنامه مدیریت مصرف امکان پذیر نیست، ضمن این که بسیاری 
از برنامه های مدیریت مصرف نتیجه گیری شده از نحوه مصارف 
است. بنابراین رفع مشکالت موجود در تامین آب شرب شهر، 
هم زمان ضمن پیگیری منابع قابل اتکا برای تامین به موازات آن 
برنامه های مدیریت مصرف نیز درحال اجرا است. پروژه پایلوت 
از غیرشرب، جداسازی آب فضای سبز و  جداسازی آب شرب 
اجرایی نمودن پکیج تصفیه فاضالب کلی )برای اولین بار برای 
از لوازم کاهنده مصرف  فضای سبز مجموعه ورزشی( استفاده 
و توزیع آن در مراکز عمومی شامل مدارس، مساجد و...، شروع 
عملیات پیاده سازی سیستم های تله متری درشبکه و تأسیسات 
استفاده  پیش  رو،  پروژه های  اجرای  در  وپیش بینی  ومخازن 
مصرف،  پر  مشترکین  جریمه  و  هزینه  افزایش  روش های  از 
مشترکین  برای  فرهنگی  اقدامات  و  فرهنگ سازی  برنامه های 
پرمصرف و بسترسازی با اجرای برنامه های فرهنگی در مدارس 
از   ..... تلویزیونی و  برنامه های رادیو و  بیلبوردها و  و مساجد و 

جمله اقدامات مستمر و در حال تشدید است. 

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

کنید؟
لوازم  با  آشنایی  عنوان  تحت  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   -
دولتی، هتل ها،  ادارات  برای  کاهنده مصرف  نوین  و  استاندارد 
و  نظامی  اماکن  مدارس،دانشگاه ها،  مساجد،  عمومی،  نهادهای 
انتظامی و بیمارستان ها به همراه توزیع لوازم و تجهیزات کاهنده 
مصرف ازقبیل پرالتور، رگالتور، شیرآالت الکترونیک و اهرمی، 
سردوش کاهنده مصرف، شناور کولر که کاهش مصرف حدود 
10 تا 15 درصد را نسبت به دوره های  مشابه گذشته برای هر 

مشترک درپی داشته است.
و  سایت ها  مطبوعات،  ملی،  رسانه  فضای  از  بهره گیری   -
شبکه های اجتماعی و استفاده از فضای اطالع رسانی شبکه های 
مجازی و بیلبوردهای سطح شهر، همچنین نمایشگرهای قطار 

شهری و اتوبوس های شهری 
- فعالیت های گروه مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب، به صورت 
گشت های میدانی، به همراه تذکر به مشترکین پرمصرف و ارائه 

برنامه های آموزشی در مدارس 

֍ میزان آب بدون درآمد در مشهد چقدر است و برای 
کاهش آن به میزان استاندارد چه برنامه ای دارید؟

میزان آب بدون درآمد در مشهد 21 درصد است اما به این معنا 
نیست که این مقدار هدر می رود بلکه آب بدون درآمد به سه 
بخش مصارف مجاز بدون درآمد، هدررفت ظاهری و هدررفت 
در  درصد   8/2 تنها  درصد   21 این  از  می شود.  تقسیم  واقعی 
مابقی، 1/5  و  واقعی هدر می رود  به صورت  تاسیسات  و  شبکه 
شبکه،  شسشوهای  نظیر  درآمد  بدون  مجاز  مصارف  درصد 
مصارف داخلی، شیرهای آتش نشانی و ... است و 11/4 درصد 
نیز شامل مصارف غیرمجاز و خرابی کنتورهای مشترکین است 
آب  کاهش  برنامه های  است.  موسوم  ظاهری  هدررفت  به  که 

بدون درآمد در سال 1397 عبارتند از:
متعادل سازی  به  کمک  که  )ص(  اکرم  نبی  پروژه  اجرای   -1

شبکه می نماید.
متعادل  و  شبکه  در  فشار  تعادل  در  که  زون ها  جداسازی   -2

سازی مصرف کمک می کند.
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تجهیزات  با  نشت یابی  کیلومتر   2550 از  بیش  اجرای   -3
پیشرفته که کمک خواهد کرد میزان هدررفت واقعی به مقدار 

2/5 میلیون مترمکعب کاهش یابد.
4- اجرای استاندارد سازی انشعابات مشترکین به میزان 16000 

انشعاب
5- اصالح شبکه به میزان 150 کیلومتر 

6- تعویض کنتور مشترکین به میزان 85000 دستگاه
7- مجازسازی انشعابات غیرمجاز به میزان 10000 انشعاب
8- توسعه تله متری شبکه توزیع آب و مدیریت فشار شبکه

البته با اجرای این برنامه ها آب بدون درآمد تا حدی کاهش 
خواهد یافت. اما نباید از نظر دور داشت که فرسوده شدن شبکه 
و کنتورها و نیز افزایش های غیرمجاز هم در این فاصله خواهیم 
از  درآمد  بدون  آب  برای  شده  اعالم  استاندارد  میزان  داشت. 

سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 15 درصد است.

آبفا  شرکت های  فعالیت های  به  مردم  از  بخشی  چرا   ֍
اعتماد الزم را ندارند و در برنامه ریزی های آن مشارکت 

ندارند؟
به دلیل وضعیت نرخ گذاری و تعرفه های ابالغی که در حقیقت 
هنوز تا اخذ بهای قیمت تمام شده به خصوص در طبقات پایین 
فاصله دارد چه بسا کاهش مصارف مشخصا" در کاربری خانگی 
به صورت جدی ملموس  برای مردم  ریالی شاید  به لحاظ  زیاد 
نیز  اهمیت  نکته حائز  باشد.  نداشته  را  و آن جذابیت ها  نبوده 
این که بیش از 60 درصد از مشترکین در بازه های کمتر از 20 

متر مکعب قرار می گیرند.

֍ آبفای مشهد تا چه حد تالش کرده است امور اجتماعی، 
جامعه شناسی، فرهنگی و آموزشی را در برنامه ریزی و 

تصمیم گیری خود لحاظ کند؟
و  دارد  ویژه ای  اهمیت  آب  مصرف  مدیریت  فرهنگ  توسعه 
میزان  کاهش  و  مصارف  افزایش  اقلیم،  تغییرات  به  توجه  با 
در  مختلفی  فعالیت های  زیر زمینی،  و  سطحی  آب های  ذخایر 
این خصوص در حال اجرا است. جمعیت شهر مقدس مشهد در 
طی سه دهه گذشته 6 برابر شده است و در برابر این افزایش 
مصرف  الگوی  اصالح  برنامه های  اجرای  از  ناگزیر  جمعیت، 

اقدامات  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  راستا  این  در  هستیم. 
فرهنگی وسیعی را همه ساله به اجرا می گذارد، ایجاد گروه های 
مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب به منظور آموزش و نیز تذکر 
در سطح  آموزشی  های  برنامه  اجرای  آب،  اسراف  به مصادیق 
 ،... و  ادارات  هتل ها،  حسینیه ها،  مساجد،  در  حضور  مدارس، 
بهره گیری از ظرفیت تبلیغاتی سطح شهر مشهد شامل بیلبورد، 
تلویزیون شهری، نمایشگرهای اتوبوس و قطار شهری از جمله 
برنامه های فرهنگی به منظور کاهش مصرف آب است. عالوه بر 
برنامه های  در  ملی  رسانه  ظرفیت  و  فرصت  از  استفاده  این 
خبر،  مختلف  بخش های  در  و  شده  واقع  توجه  مورد  مختلف 
مستند، گزارش، کودک و... به موضوع آب پرداخته می شود.    

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

با توجه به کاستی های موجود در زمینه بهره گیری از فناوری ها 
و  انجمن آب  فاضالب،  و  مرتبط در صنعت آب  علوم جدی  و 
فاضالب ایران از نقطه نظر ایجاد پل ارتباطی بین حوزه آکادمیک 
و صنعت نقش ضروری و مهمی می تواند داشته باشد. از جمله 
فعالیت های مفید که این انجمن می تواند داشته باشد عبارتند 

از:
برای کارکنان صنعت آب  آموزشی مفید  برگزاری دوره های   -

و فاضالب؛
- برگزاری همایش های ملی و بین المللی با هدف آشنایی هرچه 

بیشتر کارکنان صنعت آب و فاضالب با فناوری های روز دنیا؛
اساتید  بیشتر  هرچه  ارتباط  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد 
دانشگاهی با کارکنان صنعت آب و فاضالب به ویژه در سطوح 

مدیریتی و تصمیم گیری؛
تجربیات  انتقال  و  بین المللی  موسسات  با  ارتباط  برقراری   -

ایشان به صنعت آب و فاضالب ایران؛
- حمایت از فعالیت های علمی ـ پژوهشی کارکنان صنعت آب 

و فاضالب از طرق مختلف؛
فناوری  و  علم  پایلوت های  از  بازدید  انجام  برای  برنامه ریزی   -

مختلف؛
حوزه  در  المللی  بین  و  ملی  فناوری های  رصد  و  شناسایی   -
آب و فاضالب، ثبت دانش آن ها و انتقال و اطالع رسانی آن به 
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شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور با هدف یکپارچه سازی 
فعالیت های فناورانه.

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

می توانند به هم بکنند؟
در بدو تاسیس انجمن آب و فاضالب ایران )اواخر سال 1393(، 
مکاتبه ای به منظور عضو گیری این انجمن با شرکت های آب و 
فاضالب سراسر کشور صورت پذیرفت و پیرو این مکاتبه برخی از 
همکاران شرکت آب و فاضالب مشهد نیز به عضویت این انجمن 
درآمدند. لکن طی سه سال گذشته، انجمن آب و فاضالب ایران 
در  است،  داشته  که  ارزشمندی  و  متعدد  فعالیت های  علیرغم 
زمینه اطالع رسانی و فراخوان فعالیت ها قوی عمل نکرده است، 
به نحوی که اطالعات کامل و جامعی از فعالیت های انجمن به 

اطالع این شرکت رسانده نشده است.
نیز  فاضالب  و  آب  مهندسی  و  علوم  کنگره  اولین  همچنین 
برگزار شد، توسط  انجمن در سال 1395  این  با همکاری  که 
شرکت آب و فاضالب مشهد مورد حمایت مادی و معنوی قرار 
گرفت که می توان به عنوان اولین فعالیت مشترک و ارتباط دو 
سویه این شرکت و انجمن از آن یاد نمود. این شرکت باتوجه به 
سیاست ها و چشم انداز پژوهش و فناوری خود، آمادگی هرگونه 
فعالیت مشترک و ارتباط دو جانبه با انجمن را نیز اعالم می دارد. 

علمی  انجمن های  مانند  مرتبط  ارگان های  وقتی  ֍ چرا 
وجود دارند، شرکت های آبفا کماکان به طور مستقیم در 
و  آموزشی  دوره های  نمایشگاه  ها،  همایش ها،  برگزاری 

انتشار کتب و مجالت درگیر می شوند؟
برگزاری  از  حمایت  آبفا  شرکت های  های   مسئولیت  از  یکی 
حسب  بنابراین  است.  کتب  انتشار  و  علمی  کنفرانس های 
شده  تدوین  بسته های  برحسب  شده  دریافت  درخواست های 
است  این  بر  سعی  می شود.  اقدام  و  مشخص  حمایت  سطح 
علمی  سطح  ارتقای  بر  بتوانیم  کنفرانس ها  از  حمایت  با  تا 
همکاران افرایش یافته و استفاده متقابل از این فضا ایجاد شود. 
و  است  همین  بر  روال  نیز  کتب  انتشار  و  چاپ  خصوص  در 
حسب درخواست ناشر و بعد از طی مراحل اخذ مجوزات الزم  

نسبت به این موضوع اقدام می شود. این شرکت نیز در جریان 
آخرین انتشارات قرارگرفته و نسخ مورد نیاز را دریافت می کند. 
همچنین در همه این مقوله ها دریافت مجوز از شرکت مهندسی 
آبفای کشور ضروری بود و برای شرکت های آبفا امتیاز محسوب 
نقطه نظرات  اعمال  است  مهم  آن چه  نیز  درانتها  می شود. 
کاربردی مورد نیاز صنعت به برگزارکنندگان و ناشرین است تا 

این همایش ها و انتشارات جنبه کاربردی نیز پیدا کند.

برنامه ریزی های کالن  و  تصمیم گیری ها  از  مقدار  ֍ چه 
در شرکت آبفای مشهد از طریق مشارکت اتاق های فکر 
انجمن های  و  صنعت  خبرگان  و  دانشگاهیان  حضور  با 

علمی انجام می شود؟
شرکت آب و فاضالب مشهد در حال حاضر ارتباط گسترده ای 
با مجامع دانشگاهی، اتاق فکر و... برقراری نموده است. از نمونه 

این فعالیت ها می توان موارد ذیل را عنوان نمود:
- عضویت تعدادی از همکاران شرکت آب و فاضالب مشهد در 
اتاق فکر استان خراسان رضوی )در کارگروه کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی و کارگروه محیط زیست از اردیبهشت ماه 1395( 
نهایت  در  که  فکر  اتاق  جلسات  در  ایشان  مستمر  حضور  و 
منجر به انتقال مسائل و چالش ها از حوزه صنعت به دانشگاه و 

بالعکس شده است؛
از  و  اصلی  اعضای  از  یکی  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت   -
سال  از  که  است  مشهد  آب  تدبیر  کارگروه  برگزارکنندگان 
1393 تا 1396 با همکاری دانشگاهیان )اعضای هیأت علمی 
و اعضای اتاق فکر استان( فعالیت گسترده ای در زمینه تدوین 

سیاست های حوزه آب و فاضالب داشته است؛
شورای  در  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  کلیدی  حضور   -
از  یکی  دبیر  به عنوان  کشف رود  آبریز  حوزه  هماهنگی 
با  مستمر  جلسات  برگزاری  و  تخصصی  کمیسیون های 
این زمینه  دانشگاهیان و فرهیختگان حوزه آب و فاضالب در 
که خود بستر انتقال تجربیات بین این دو حوزه را فراهم نموده 
تاثیر  شرکت  این  کالن  تصمیم سازی های  در  زیادی  حد  تا  و 

داشته است؛
- برگزاری بازدیدهای مختلف )بازدید از تصفیه خانه های آب و 
فاضالب، پایلوت  طرح های فناوری و نوآوری شرکت، تأسیسات 
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با هدف  انجمن های علمی دانشگاهی  و...( برای دانشگاهیان و 
آشنایی ایشان با زیرساخت های شرکت آب و فاضالب مشهد و 
در نتیجه بهره گیری از دانش ایشان برای تصمیم سازی ها و حل 

چالش های موجود؛
دانشگاه،  چندین  با  مشترک  همکاری  تفاهم نامه های  انعقاد   -
از  بهره مندی  به منظور  استان  سطح  در  و...  پژوهشی  موسسه 
دانش و تخصص ایشان در حل چالش های صنعت آب و فاضالب.

با  ֍ شرکت آب و فاضالب مشهد چه ارتباط ارگانیکی 
دانشگاه  برای  توانسته  چقدر  است؟  داشته  دانشگاه ها 
مسأله تعریف کند و چقدر از تحقیقات دانشگاهی را برای 
رفع مشکالت خود به کار گرفته است؟ چقدر شرکت آب و 
فاضالب توانسته داده های مورد نیاز طرح های تحقیقاتی 
دانشگاهی را تأمین کند. لطفا همه موارد به صورت کمی 

بیان شود.
شرکت آب و فاضالب مشهد در راستای رسالت خود در جهت 
ارتقای تعامالت با مراکز دانشگاهی، با حضور در دفتر نمایندگان 
صنایع دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1387، ارتباط مستقیم 
خود را با دانشگاه ها آغاز نمود. این اقدام و ارتباط رو در رو با 
با مشکالت  را  جامعه دانشگاهی و دانشجویان، بخش پژوهش 
صنعت آب و فاضالب آشنا نموده و منجر به انعقاد تفاهم نامه 
از  حمایت  قرارداد  انعقاد  هم چنین  و  دانشگاه  این  با  همکاری 
با صنعت  مرتبط  مسائل  که  تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه های 
با  شرکت  این  هم چنین  شد.  نمایند  مرتفع  را  فاضالب  و  آب 
برگزاری جلسات متعدد با مدیران گروه های دانشگاهی به دنبال 
برقراری ارتباط مؤثر با مجامع علمی کشور بوده که با تعریف 
سمت  به  پژوهشی  طرح های  صنعت،  مبتالبه  مسائل  درست 

کاربردی بودن حرکت کند.
و  تورها  برگزاری  این شرکت،  فعالیت های  از  دیگری  بخش 
از تأسیسات  بازدیدهای علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه ها 
شرکت بوده تا جامعه دانشگاهی با فعالیت های این بخش آشنا 
این  به  نگاه جامع  با  شده و پژوهش های حوزه آب و فاضالب 
حوزه تعریف شود. هم چنین برگزاری کارگاه برای انتقال تجربه 
صنعت به دانشگاهیان نیز از جمله این موارد می باشد. برگزاری 
جلسات متعدد با گروه های مختلف دانشکده ها برای تبیین نحوه 

ارتباط دانشگاه با مجموعه آبفا و نیز برگزاری پنل های تخصصی 
اقدامات  این  دیگر  جمله  از  پژوهشی  نیازهای  تبیین  برای 
می باشد. از طرفی ایجاد بستر الکترونیکی برای تسهیل ارتباط 
دانشگاهیان، امکان دریافت جزئیات نیازهای پژوهشی از طریق 
این بستر و نیز رصد کلیه مراحل از طریق دانشگاهیان از جمله 

این اقدامات بوده است.
در زمینه فراهم نمودن داده های مورد نیاز طرح های پژوهشی 
دانشگاهی از سوی شرکت آب و فاضالب مشهد، به استحضار 
طرح های  تمامی  با  رابطه  در  تاکنون،  شرکت  این  می رساند 
پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت مستقیم خود 
که مشتمل بر 80 طرح پژوهشی پایان یافته از سال 1390 و 
50 پایان نامه تحت حمایت از سال 1390 می باشد تأمین کلیه 
در خصوص  است.  گرفته  به عهده  را  طرح  نیاز  مورد  داده های 
درخواست  و  نبوده  شرکت  این  حمایت  مورد  که  موارد  سایر 
دریافت اطالعات از سوی مجامع علمی مطرح می شود، عمده 
داده های مورد نیاز پژوهشگران، طبق ضوابط در اختیار ایشان 

قرار می گیرد.

֍ علت ضعف وضعیت آموزش و تحقیقات در شرکت های 
آبفا و ارتباط ضعیف با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را در 
باید  اقداماتی  این ضعف ها چه  برای رفع  چه می دانید و 

انجام شود؟
آب  شرکت  پژوهشی،  مراکز  و  دانشگاه ها  با  ارتباط  زمینه  در 
با  همکاری  تفاهم نامه   20 بیش  از  انعقاد  با  مشهد  فاضالب  و 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های فناور و ...، قدمی بزرگ 
همکاری های  انجام  به  منجر  ارتباط  این  که  زمینه  این  در 
اقدامی  در  شرکت  این  هم چنین  است.  شده  مراکز  با  متعدد 
محصوالت  از  حمایت  الگوی  تدوین  و   1396 سال  در  جدید 
فناور در قالب های ایده سازی، خرید و توسعه محصول، حمایت 
از فناوران و شرکت های دانش بنیان را در دستور کار ویژه خود 

قرار داده است.
در رابطه با سؤال مطرح شده، می توان به فقدان آموزش های 
کافی برای شاغلین بخش تحقیقات شرکت های آب و فاضالب 
اشاره کرد. در این بخش، به نظر می آید الزم است سرفصل های 
آموزشی مورد نیاز پرسنل این بخش مورد بازنگری قرار گرفته و 
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موارد ضروری که سبب ارتقای سطح دانش و مؤثر در ارتباط با 
مراکز پژوهشی می شود در سرفصل ها گنجانده شود. چالش دیگر 
در این بخش، جابجایی مکرر مدیران بخش تحقیقات شرکت ها 
است که با این اتفاق، سیاست ها و فعالیت های تعریف شده در 
در  و می تواند موجب کندی  این حوزه، دچار گسستگی شده 

انجام اقدامات شود.

֍ میزان بودجه تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب مشهد 
و نحوه هزینه کرد آن و نتیجه عملکرد واحد تحقیقات آن 

شرکت را بیان کنید.
بر اساس ابالغیه وزارت نیرو و اختصاص یک درصد از درآمدهای 
امور  برای  فاضالب  و  آب  انشعاب  حق  و  آب  فروش  حاصل از 
نیز  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  فناوری،  توسعه  و  پژوهش 
خود را متعهد به صرف مؤثر این هزینه در اجرای پژوهش های 
از مراکز پژوهشی و شرکت های  کاربردی در سازمان، حمایت 
دانش بنیان و توسعه فناوری های نوین در صنعت آب و فاضالب 
 21 معادل  رقمی   1396 سال  بودجه  اساس،  این  بر  می داند. 
میلیارد و 120 میلیون ریال بوده که پیش بینی می شود تا پایان 
امسال، بیش از 80 درصد آن در بخش های مختلف هزینه شود. 
از  حمایت  پژوهش،  بخش  هزینه کرد  حوزه های  مهم ترین  از 
شرکت های دانش بنیان و قراردادهای مختلف با این مراکز نوپا 
در جهت خرید و توسعه محصوالت فناورانه آن ها و حمایت از 
از  به 80 درصد  )نزدیک  داخلی می باشد  پژوهشگران  و  تولید 
هزینه کرد بخش پژوهش در این حوزه است(. تعریف طرح های 
حوزه های  مشکالت  و  نیازها  حاصل از  که  کاربردی  پژوهشی 
تحصیالت  پایان نامه های  از  حمایت  است،  شرکت  مختلف 
تکمیلی، حمایت از مقاالت علمی، کنفرانس های مرتبط با حوزه 
آب و فاضالب و حمایت از تألیف، ترجمه و چاپ کتب مرتبط با 
این حوزه، از سرفصل های هزینه کرد بخش پژوهش شرکت آب 

و فاضالب مشهد می باشد.
فاضالب مشهد در حوزه  و  فعالیت های شرکت آب  ماحصل 
و  دانش بنیان  با شرکت های  تنگاتنگ  و  مؤثر  ارتباط  پژوهش، 
دانشگاه ها و شناسایی قریب به 70 فرد و شرکت فناور در سال 
جاری است تا با ادامه همکاری و تعیین ساز و کار مدون برای 
حمایت از ایشان، ضمن تقویت نیروهای نوپا در صنعت آب و 

فاضالب، مسائل و مشکالت شرکت نیز مرتفع شود.

مردم  به  تحویلی  آب  کیفیت  و  آب  تصفیه  وضعیت   ֍
مشهد چگونه است؟

تامین  از چهار سد و حدود 420 حلقه چاه  آب شرب مشهد 
مصرف  تا  استحصال  مراحل  کلیه  در  آب  کیفیت  که  میشود 
توسط آزمایشگاه های پیشرفته شرکت پایش می شود. این شرکت 
دارای چهار آزمایشگاه مجهز و به روز شیمی فیزیک، ریزآالینده، 
باکتریولوژی و فاضالب است که استاندارد بین المللی صالحیت 
آزمایشگاهی ایزو 17025 را اخذ نموده اند. با توجه به آزمایشات 
آب  حاضرکیفیت  درحال  شبکه،  درسطح  شده  انجام  مستمر 

شرب شهر مشهد درحداستانداردهای ملی )1053( است. 

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

پروژه ها و برنامه های بهبود کیفیت آب عبارتند از:
- اجرای خطوط جمع آوری چاه ها و ساخت مخزن برای اختالط 

و بهبود و یکنواختی کیفیت آب؛ 
- سیمانتاسیون چاه ها؛ 

- تصفیه آب چاه ها به روش اسمز معکوس؛ 
- جداسازی آب شرب و بهداشتی؛ 
- اجرای برنامه ایمنی آب )WSP(؛

- نصب سیستم های سنجش لحظه ای کیفیت آب؛ 
- پروژه احیای چاه های خارج از مدار با استفاده از سرمایه گذاری 

.)BOT( بخش خصوصی

در  و  است  چگونه  مشهد  فاضالب  شبکه  وضعیت   ֍
شبکه و تصفیه خانه ها با چه چالش هایی روبرو هستید؟

 1373 سال  از  مشهد  شهر  فاضالب  جمع آوری  شبکه  اجرای 
مشهد   شهر  سطح  در  جاری  سال  آذرماه  پایان  تا  شد.  آغاز 
 310،000 و  اجرا  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  کیلومتر   3163
کمبود  به  توجه  با  است.  شده  نصب  فاضالب   انشعاب 
منابع مالی و عدم تخصیص به موقع اعتبارات از مهم ترین دالیل 
بوده  شهری  فاضالب  جمع آوری  شبکه های  اجرای  در  تأخیر 
است، شرکت آبفای مشهد روش مشارکتی فاینانس داخلی را 
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به عنوان راهکاری در جهت اجرا و تأمین مالی هم زمان پروژه ها 
محل  همین  از  است.  قرارداده  کار  دستور  در   1389 سال  از 
و  شده  اجرا  فاضالب  جمع آوری  شبکه  کیلومتر   670 تاکنون 

81,000 فقره انشعاب فاضالب نصب شده است.
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در حاشیه شهر نیز از سال 
1394 به روش فاینانس داخلی در دستور کار قرار گرفت. فاز اول 
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در حاشیه شهر به  متراژ 114 
ریال  میلیارد  اعتبار 445  با  انشعاب  فقره  کیلومتر و 24،000 
در محدوده های طبرسی، گلشهر، پنجمین، صابر و طوس اجرا 
شد. فاز دوم نیز به متراژ 210 کیلومتر شبکه و 38،000 فقره 
محدوده های  در  ریال  میلیارد  اعتبار 850  با  فاضالب  انشعاب 
رسالت، طبرسی، خواجه ربیع، 22 بهمن، نظام دوست، مهرآباد، 
 66 با   مطهری  شهید  شهرک  و  بالل  چمران،  شهید  شهرک 

درصد پیشرفت در حال اجرا است. 
کاهش  عمرانی  اعتبارات  تخصیص  روند  اخیر  درسال های 
داشته و عالوه برآن باتوجه به کاهش ساخت و سازهای شهری، 
درآمدهای جاری شرکت نیز کاهش داشته است که این موارد 
باعث تاخیر در اجرای پروژه ها می شود. از دیگر موانع موجود در 
اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب، محدودیت های اجرایی به 
دلیل بافت متراکم و پرترافیک معابر در بافت مرکزی شهر است 

که روند اجرای پروژه ها را ُکند می سازد.
تصفیه خانه های  در  که  چالش هایی  جمله  از  همچنین 
عملیات  باالی  هزینه های  هستیم،  رو به رو  آن  با  فاضالب 
ساخت تصفیه خانه ها و نبود نقدینگی از محل اعتبارات دولتی 
تسهیالت  محل  از  طرح ها  مالی  تأمین  راه  سر  بر  مشکالت  و 
و  راهبری  باالی  هزینه های  خارجی،  فاینانسورهای  یا  بانک ها 
تأمین برخی  برای  استاندارد  برای تخصیص پساب  عدم مجوز 
و  به سرمایه گذار  کار  واگذاری  از طریق  راهبری  از هزینه های 
همچنین موانع اعتباری و اجرایی بر سر راه بازچرخانی پساب 

در جهت تأمین آب شرب می باشند.

֍ مهم ترین چالش های پیش رو در حوزه آب و فاضالب 
در کشور را چه می دانید؟

عمده چالش های پیش  روی شرکت های آب و فاضالب در کشور 
عبارتند از:

- عدم تناسب عرضه وتقاضای آب در دراز مدت؛
- کمبود منابع مالي به علت:

* تحویل گیری خط انتقال آب سد دوستی وعدم امکان دریافت 
هزینه های آن از مشترکین؛

دفع  وخدمات  آب  فروش  ابالغی  تعرفه های  انطباق  عدم   *
فاضالب با قیمت تمام شده فعالیت ها؛

* خرید تضمینی پساب و عدم امکان تخصیص جدید؛
* افزایش هزینه های بهره برداری از تصفیه خانه های فاضالب؛

* تحریم اقتصادی و محدودیت خرید خارجی درخصوص اقالم 
مورد نیاز تأسیسات آب و فاضالب.

- وجود کنتورهای فرسوده و خراب؛
نگران کننده  و  بی رویه  توسعه  و  شهر  در  آب  کمبود   -
به  با توجه  حاشیه نشینی به خصوص درمناطق منفصل شهری 

کمبود شدید آب در این مناطق؛
- نبود راهکارمناسب برای وصول مطالبات از نیروهای مسلح و 

آبفای روستایی؛
پروژه های  برای  شرکت  توان  از  خارج  سهم  تعیین   -
سرمایه گذاری با روش BOT و عدم امکان ارائه تضامین مورد 

درخواست سرمایه گذار؛
منطقه ای  آب  شرکت های  های  مسئولیت  و  وظایف  تداخل   -
با آب و فاضالب درخصوص مصارف خدماتی در سطح شهر با 

توجه به بخشنامه های اخیر.

و  آب  شرکت های  مسئولین  توسط  الزم  تالش  چرا   ֍
آب  قیمت  شدن  واقعی  ضرورت  توجیه  برای  فاضالب 
و  است  نشده  انجام  کشور  تصمیم گیری  ارگان های  در 
وضعیت منفی مالی شرکت های آبفا روز به روز وخیم تر 

می شود؟  
این گونه نیست که تالشی صورت نگرفته بلکه یکی از مخاطرات 
و دغدغه خاطرهای شرکت های آب و فاضالب از جمله شرکت 
آبفای مشهد موضوع مهم و اساسی تعرفه ها است که با اجرای 
اما  هدفمندسازی یارانه ها پیگیری بیشتری نیز صورت گرفت. 
همان گونه که می دانید وضع تعرفه ها براساس نظام تعرفه گذاری 
باید پس از تهیه و درنظر گرفتن تمامی جوانب آن حتی به لحاظ 
اجتماعی و غیره برای تایید به شرکت مهندسی آب و فاضالب 
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وزارتخانه  در  تایید  برای  شدن  نهایی  از  پس  و  ارسال  کشور 
نیز  اقتصاد  شورای  تأیید  به  شدن  اجرایی  و  تصویب  برای  و 
تاثیرگذار  افراد  تغییر  با  گاهی  و  بوده  زمان بر  روند  این  برسد. 
در مجموعه وزارت نیرو و شورای اقتصاد تمامی معادالت به هم 

می خورد.
سد  از  آبرسانی  موضوع  برای  شهری  آب  ضریب  تصویب  با 

دوستی و همچنین استفاده از ظرفیت شورای شهر برای تصویب 
شده  انجام  خدمات رسانی  امر  در  شایانی  کمک های   3 تبصره 
است ولی باتوجه به برنامه های شرکت برای خدمات رسانی بهتر 
و پایدار برای مردم و هزینه های روزافزون این برنامه ها نیاز به 
برنامه ریزی مالی داریم که بسیار ضروری است که دستگاه های 

تصمیم گیرنده دراین زمینه همسو باشند.




