مصاحبه

مهندس امين قصمی

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت
آب و فاضالب استان هرمزگان

֍ لطفا ضمن معرفي مختصر شرکت آب و فاضالب استان
هرمزگان ،يک معرفي اجمالي از خود نيز ارائه فرماييد.
اینجانب مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع
در سال  1378و کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت اجرایی
در سال  1392از دانشگاه هرمزگان اخذ نمودم .مسئولیتهای
اجرایی من نیز از ابتدای خدمت در شرکت آب و فاضالب
استان هرمزگان عبارت بودهاند از :مدير امور مشتركين و درآمد،
معاون خدمات مشتركين و درآمد ،معاون بهرهبرداري ،مشاور
مديرعامل و نماينده مجري طرحهاي آبشيرينكن ،مشاور
مديرعامل در امور مشتركين و بهرهبرداري ،معاون مهندسي
و توسعه و از سال  1395نیز بهعنوان رئيس هيئت مديره و
مديرعامل مشغول خدمت هستم.
شركت آب و فاضالب شهري استان هرمزگان برابر قانون
تشكيل شركت هاي آب و فاضالب در سال  1370با سرمايه
اوليه يكصد ميليون ريال به ثبت رسيد و فعاليت خود را
عمالاز سال  1371آغاز نمود .طبق اساسنامه اين شركت،
موضوع فعاليت آن ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري
و تاسيسات مرتبط با جمع آوري ،انتقال و تصفيه فاضالب،
همچنين بهرهبرداري از تاسيسات تامين و تقسيم و توزيع آب
شهري و بهرهبرداري از تاسيسات جمع آوري ،انتقال و تصفيه
فاضالب است .در حال حاضر تعداد نيروي انساني شركت برابر
 345نفر كه تعداد  258نفر داراي مدرك كارشناسي و باالتر
هستند و درجه حرفهاي شركت در صنعت  Bاست .اين شركت
تعداد  36شهر و جزيره با جمعيتي بالغ بر  886هزار نفر و
تعداد  228روستا با جمعيتي بالغ بر  210هزارنفر را تحت
پوشش دارد.
منابع تامين آب استان شامل موارد زیر است :سد استقالل
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ميناب  ،%36چاهها  ،%48آبشيرينكن  %10و خط محرم
 %6از آب مورد نياز مشتركين شركت را تامين ميكنند.
آبشيرينكنها در حالحاضر آب مورد نياز  12شهر و جزيره
(بندرلنگه ،فين ،سيريك ،هرمز ،درگهان ،سوزا ،ابوموسي،
هنگان ،تنب بزرگ ،تنب كوچك ،الرك ،هنگام و فارور) را با
ظرفيت روزانه  42000مترمكعب در شبانهروز تامين ميكنند.
تعداد آحاد مشتركين آب تا پايان آذر  1396برابر  346هزار فقره
است .در خصوص جمعآوري ،انتقال و تصفيه فاضالب شهري
بايد عرض كنم تعداد آحاد مشتركين فعال فاضالب تا پايان آذر
 1396برابر  158هزار فقره شامل شهرهاي بندرعباس ،هرمز،
ابوموسي و درگهان ميباشد كه ظرفيت اسمي تصفيهخانههاي
در مدار 87 ،هزار مترمكعب در شبانهروز است كه از اين بين
حجم پساب جمعآوري شده بهطور ميانگين  73مترمكعب در
شبانه روز است .همچنين در  3شهر استان شامل ميناب ،رودان
و جاسك ،طرحهاي ايجاد تاسيسات فاضالب در حال اجرا است
֍ نقطه تمايز شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
نسبت به ديگر شرکتهاي آب و فاضالب چيست؟
الف) وجود  14جزیره در استان که هزینه تامین و توزیع آب
را نسبت به دیگر شهرها باالتر برده و شرایط بهرهبرداری را
پیچیده و مشکل میکند.
ب) استان هرمزگان دارای طول حدودا ً  900کیلومتری است
که این پراکندگی شهرها و بعضاً انتقال آب از مسافتهای زیاد،
هزینهها و همچنین شرایط بهرهبرداری را مشکل کرده است.
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استفاده از اين منبع آب چيست؟
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان از سال  1385اقدام به
عقد قرارداد و نصب آبشيرينکن در شهر بندرلنگه از طريق
جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي (روشهاي BOT،BOO
و  (BOOTبه ظرفيت  6000مترمکعب در شبانهروز نمود.
پس از اين تجربه موفق برای رفع کمبود آب در سطح جزاير
 14گانه استان هرمزگان ،اين شرکت در جزاير ابوموسي ،تنب
بزرگ ،تنب کوچک ،هنگام ،الرک ،هرمز ،فارور و جزيره قشم
(شهرهاي درگهان ،سوزاء ،هنگام قديم و قيل) پروژه نمکزدايي
اجرا نموده و در حالحاضر  17قرارداد فعال در اين زمينه منعقد
شده است .ميزان توليد آب از طريق آبشيرينکن در سال جاري
در حدود  16ميليون مترمکعب است که اين مقدار در حدود
 %19از کل منابع آبي ما است .انشاءا ...با شروع بهرهبرداري
کامل آبشيرينکن يكصد هزار مترمكعبي بندرعباس ،اين
مقدار به  53ميليون مترمکعب در سال معادل  33درصد از
نياز آبي استان خواهد رسيد .الزم بهذکر است که شركت آب
و فاضالب استان هرمزگان قبل از جذب سرمايهگذاري و نصب
سيستمهاي  ROاز سيستمهاي تبخيري  MEDو MSFبرای
تامين آب بعضي از جزاير استان استفاده ميکرد.

موضوع بعد شرایط اقلیمی و آب و هوایی است که هم مصرف
آب را توسط مصرفکنندگان نسبت به دیگر استانها باالتر
میبرد و هم عملیات و اجرای پروژههای عمرانی و هم عملیات
بهرهبرداری را برای کارکنان آن طاقتفرسا و سخت نموده
است .اما با توجه به خشکسالی و بحران آب در کشور ،این
استان از پتانسیل خوبی از طریق نمکزدایی آب دریا بهرهمند
است که میتوان تامین آب استان را از اینروش تضمين نمود.
֍ نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت استان هرمزگان
را بيان کنيد.
يکی از نقاط قوت عملکرد شرکت ،توجه و گرایش به تامین آب
از طریق شیرینسازی آب دریا است .در اینخصوص شرکت آب
و فاضالب اقدامات خیلی خوبی انجام داده است ،بهطوریکه
شهرها و جزایری که در سنوات قبل از محرومترین شهرها
در حوزه بهرهمندی از آب شرب بودند در حالحاضر شرایط
ایدهآلی دارند ،مثل درگهان ،هرمز ،سوزا و شهرستان بندرلنگه
که با اجرای آبشیرینکن  100000مترمکعبی وضعيت تامين
آب شهر بندرعباس بهتر خواهد شد.
در خصوص ضعف عملکرد اگر بخواهیم صحبت کنیم ،این
موضوع نیاز به بحث بیشتری خواهد داشت که دالیل آن برون
سازمانی است ،مثل فرسودگی شدید شبکههای آب در شهرهای
استان که در بروز حوادث و شکستگی شبکهها تاثیرگذار است.
بدیهی است شرایط آب و هوایی استان ،عمر مفید تاسیسات
زیرزمینی را کاهش میدهد و از طرفی بودجه دولتی و عمرانی
برای پوشش انجام این پروژهها بسیار ناکافی است.
بحث جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب شهر بندرعباس،
یکی از معضالتی است که کامال برون سازمانی است .کمبود
اعتبارات ،بافت قدیمی و ساختار نامناسب شهری در بعضی
مناطق ،باال بودن آبهای زیرزمینی ،ورود روانآبها بهداخل
منهول فاضالب ،شرایط آب و هوایی و فرسودگی تاسیسات ،از
چالشهایی است که در این حوزه وجود دارد .علیرغم تالش
بسیار مجموعه آب و فاضالب ،انتظار ما همکاری و مساعدت
بیشتر مسئولین ذیربط برای رفع این چالشها در حوزه
فاضالب شهر بندرعباس است.

֍ با توجه به قيمت باالي آب استحصالي از شيرين سازي و
قيمت پايين آب  ،طرح هاي شيرين سازي آب چه توجيه
اقتصادي دارند؟
اگر قرار است کارخانههاي آبشيرينکن نياز رو به رشد
جامعه جهاني را که بهويژه در مناطق در حال توسعه روزبهروز
بيشتر با مشکل کمآبي مواجه ميشوند ،رفع کنند بايد هزينه
کمتري را چه در مرحله توليد و چه در طول زمان بهرهبرداري
بههمراه داشته باشند .يک راه انجام اين کار استاندارد کردن
تمامي بخشهاي کارخانه است .از اينرو ساخت کارخانههاي
کوچکتر و کارآمدتر در دستور کار قرار دارد تا امکان تهيه آب
شيرين اقتصادي براي مناطق کمجمعيت يا گروههاي کاري
کوچک در مناطق دورافتاده فراهم شود .بهترين روشهاي
شيرينسازي فرآيندهاي اسمز معکوس (فناوري غشايي
آبشيرينکن) و روشهاي تقطير ناگهاني چند مرحلهاي است
که بيشترين کاربرد را دارند و بهترتيب  ۴۲و  ۴۴درصد از کل
واحدهاي نمکزدايي دنيا را بهخود اختصاص دادهاند .هزينه
بهرهبرداري و نگهداري اين روشها کمتر بوده و همچنين نياز

֍ چه مقدار از کمبود آب استان هرمزگان از طريق آب
شيرين کن ها تامين مي شود و برنامه هاي آينده شما براي
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انـرژي (حرارتـي و الکتريکـي) است .شکل انرژي در دسترس
و محدوديتهاي زيست محيطي مربوط بـه منبـع انـرژي در
تعيـين ميـزان هزينـههـاي انـرژي نقـش اساسـي دارنـد .در
مقايسـه بـا روشهاي نمک زدايي حرارتي ،روش اسمز معکوس
کمترين تقاضا براي انـرژي را داشته و بنابراين در بيشتر شرايط
در زمينه هزينههاي انرژي مقـرون بـهصـرفه است .ولي بهنظر
ميرسد افزايش قيمت انرژي در جهان باعث افزايش کاربرد
روشهاي نمکزدايي اسمز معکوس در آينده نزديك خواهد
شد.

به سرمايهگذاري اوليه کمتري دارند .البته بهدليل کارکرد خاص
اسمز معکوس ،اين سيستمها  1/5تا  ۲برابر مصرف انرژي آنها
کمتر از روش تقطير ناگهاني چندمرحلهاي است .با توجه به
قيمت پايين تعرفههاي فروش چارهاي جز حركت بهسمت
قيمت تمام شده خصوصاً مناطقي كه آب با قيمت باال توليد
ميشود متصور نیست.
֍ با وجود تاثير سوء شيرينسازي آب بر محيطزيست
از جمله نمک باقيمانده از فرآيند و انرژيبر بودن آن،
توجيه زيستمحيطي شيرينسازي آب چيست؟
همانگونه که اشاره شد ،نياز روزافزون جوامع ساکن در حوزه
خليج فارس به آب شيرين از يک سو و کاهش روزافزون منابع
طبيعي آب شيرين از سوي ديگر ،استفاده از صنعت شيرينسازي
آب دريا را اجتنابناپذير نموده است .اما راه بهرهبرداري پايدار
از اين صنعت ،رعايت الزامات زيستمحيطي پيش از آغاز به
احداث و در حين بهره برداري است.
در اين فرآيند مقدار زيادي نمک و آالينده به آب دريا
و اقيانوس برميگردد و محيط دريايي و موجودات آن را با
مشکالتي مواجه ميکند .براي به حداقل رساندن آسيبهاي
زيست محيطي پساب شور ،رها کردن آن در سطح وسيعي از
دريا است ،به اين ترتيب که پساب به چند بخش تقسيم شده
و در قسمتهاي مختلف دريا رها ميشوند .البته پايش در خط
و مستمر محيط زيست دريافت كننده پساب بههمراه رصد
كيفيت پساب خروجي از آبشيرينكنها و همچنين بررسي
شاخصهاي زيست محيطي با توجه به روشهاي مختلف و
مرسوم دفع پساب آبشيرينكنها نقش اساسي در توجيه
مشكالت زيست محيطي اين نوع سيستمها خواهد داشت.
در حال حاضر فرآيند اسمز معکوس نياز به زيرساختهاي
گرانقيمت و مصرف زياد برق دارد .با اينحال بهدليل توسعه
فناوري غشاها و کاهش قيمت آنها روش اسمز معکوس روندي
رو به توسعه دارد بهطوريکه پيشبيني شده در ۲۰سال
آينده رشد فروش سيستمهاي اسمز معکوس بيش از  ۱۰برابر
روشهاي تقطيري خواهد شد .اين امر بهدليل پايينتر بودن
هزينههاي سرمايهگذاري اوليه و تعمير و نگهداري روش اسمز
معکوس خواهد بود.
نزديک بـه  50تـا  57درصـد از هزينـههـاي نگهـدار
تعميـرات در تمام روشهاي نمکزدايي مربوط به هزينههـاي
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֍ نتايج اقدامات شما در مورد مديريت مصرف و تقاضا
چيست؟ چه مقدار توانستيد مصرف آب استان هرمزگان
را کم کنيد؟
در حال حاضر رويكرد متوليان آب كشور ،مديريت مصرف و
تقاضا است و اين شركت نيز در سالهاي اخير ديدگاه خود را
از اقدام براي توليد بيشتر بهسمت مديريت تقاضا تغيير داده
كه شاخص آن توزيع مديريت شده آب در شبكه آب شهرهاي
استان بهخصوص شهر بندرعباس بهعنوان مركز استان است.
چاههاي تامين كننده آب در طي ده سال گذشته هيچگونه
افزايش برداشتي نشده و دريافت آب از سد ميناب هم در
چند سال گذشته تغيير خاصي نداشته است .درحاليكه طي
سالهاي گذشته شهر بندرعباس چه از لحاظ جمعيتي و چه
گسترش شهر و با توجه به گسترش صنايع ،رشد چشمگيري
داشته است .صد البته نياز آب هم بهطور دائم درحال افزايش
بوده و گذر از اين وضعيت با كمترين تنش ،نشان از اعمال
مديريت مصرف و تقاضا بوده است .از شاخص اقدامات ميتوان
به اقدامات پايهاي زير اشاره کرد:
 استفاده از فنآوريهاي نوين (سيستمهاي تلهمتري ،اسكادا،مانيتورينگ) در راهبري شبكهها؛
 ثبت كليه اطالعات شبكه در سامانه اطالعات جغرافيايي) (GISو تصميمگيري نهايي ،استفاده از اطالعات و گزارش
خروجي آن؛
 اعمال مديريت فشاردر شبكه :نصب فشارسنجهاي ثبات درشبكه و تحليل فشار و در نهايت نصب شيرآالت فشارشكن در
مناطق پر فشار و در نتيجه متعادل سازي فشار در كل شبكه؛
 اقدامات اساسي برای كاهش هدررفت آب بهطوري كه بخشياز نياز آب شهرها از محل كاهش هدررفت تامين شود؛
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 توسعه شبكه بر مبناي مدل هيدروليكي شبكهها؛ اصالح شبكههاي فرسوده براساس نقشه تراكم حوادث GISكه بتوان بيشترين اثربخشي را انتظار داشت.
اين اقدامات ما را موفق کرده كه بتوانيم بهطور مثال سرانه
توليد را از  339ليتر بهازاي هر نفر در روز در سال  1388به
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 -6ارسال پيامكهاي مصرف بهينه؛
 -7اجراي پرفرمنسهاي خياباني؛
 -8تدوين برنامه آموزش مديريت مصرف خاص بانوان (طرح
باهاب) و انعقاد تفاهمنامه همکاري فيمابين اداره کل امور
بانوان و خانواده هرمزگان و شرکتهاي وابسته به وزارت نيرو
در استان هرمزگان؛
 -9نصب شير کاهنده مصرف (شيرهاي پدالي) بهتعداد 800
دستگاه در مدارس و دانشگاههاي شهر بندرعباس؛
 -10ساماندهي و جداسازي انشعابات فضاي سبز شهرداري از
آب شرب؛
 -11همكاري مستمر با سازمان شهرداري در خصوص جداسازي
انشعابات فضاي سبز شهري از شبكه آب شرب؛
 -12با توجه به کمبود جدي منابع آب در کشور ،بهويژه استان
هرمزگان و در راستاي اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي ،با
تاکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف اين
شرکت اقدام به تهيه  6000پکيج کاهنده مصرف (با توجه
به تاثير بسيار زياد نصب تجهيزات کاهنده مصرف در اصالح
الگوي مصرف آب) براي مشترکين با مصرف بيشتر از 20
مترمکعب (باالي الگوي مصرف) نموده است( .اين پکيج شامل
پرالتور رزوه بيرون ،پرالتور رزوه داخل ،رگالتور شيلنگ توالت
و سردوش کاهنده مصرف است) كه خوشبختانه پس از اتمام
طرح و احصاي نتايج ،موفقيتآميز بودن اين طرح كامال مشهود
است.

در استان هرمزگان  140ليتر به ازاي هر نفر در روز است .روند
تغییرات سرانه تولید ،مصرف و آب بدون درآمد استان طي
سالهاي گذشته در شکلهای  1تا  3ارائه شده است.
֍ چرا بخشي از مردم به فعاليتهاي شركتهاي آبفا
اعتماد الزم را ندارند و در برنامهريزيهاي آن مشاركت
فعال ندارند؟ بهطور مثال در كاهش مصرف انگيزه الزم
را نداشته و عليرغم هشدارهاي مسئولين در مصرف آب
تغييرات مورد انتظار اتفاق نمي افتد؟
اين شركت طي سالهاي گذشته فعاليتهاي قابلتوجه در
جهت آگاهسازي مردم در زمينه كمبود آب و بهينهسازي
مصرف انجام داده است .اما بديهي است تغيير نگرش و باور
مردم نيازمند همكاري همهجانبه و همزمان تمامي نهادهاي
اجرايي بهخصوص سازمانها و ارگانهاي آموزشي و فرهنگي
كشور (آموزش و پرورش ،دانشگاهها و  )...است .اهم اقدامات
فني و فرهنگي اين شركت در زمينه مورد اشاره عبارتند از:
 اقدامات در راستاي كاهش هدررفت آب: -1كاهش زمان رفع حادثه و مجهز کردن اكيپ رفع اتفاقات؛
 -2زونبندي شبكه و اعمال مديريت فشار شبكه با نصب
شيرآالت كنترل دبي و فشار در شبكه آب بندرعباس و بهروز
نمودن مدل هيدروليكي شبكه؛
 -3مانيتورينگ شبكه توسط نصب تجهيزات دقيق اندازهگيري
(ارتفاعسنج و فشارنج) برای رصد کردن وضعيت شبكه؛
 -4اصالح و بازسازي شبكه براساس مدل بهروز شده (بالغ بر
 130كيلومتر از سال  1390تاكنون).
 اقدامات در راستاي كاهش سرانه مصرف -1شناسايي مشتركين پرمصرف (باالي  20متر مكعب در ماه)
و ارسال اخطاريه به آنها؛
 -2برگزاري مناقصه و تنظيم قرارداد برای تهيه پكيج ادوات
كاهنده مصرف (پرالتور ،سردوش کاهنده مصرف و رابط کاهنده
ثابت خروجي) بهتعداد  4200پكيج؛
 -3چاپ پوستر ،بروشور ،دفترچههاي دانشآموزان و نيز پوستر
و بنر در سطح شهر؛
 -4برگزاري نمايشگاهها ،جشنوارهها و كارگاههاي آموزشي
بهويژه در مدارس؛
 -5اجراي مصاحبهها و برنامههاي آموزشي از طريق صدا و
سيما؛

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

֍ آبفاي استان هرمزگان تا چه حد تالش کرده است
امور اجتماعي ،جامعه شناسي ،فرهنگي و آموزشي را در
برنامهريزي و تصميمگيري خود لحاظ کند؟
در بخش آب با توجه به اهميت آن ،براي حل بحران آب
عالوهبر روشهاي فني و اقتصادي ،اقدامات فرهنگي ،آموزشي و
اجتماعي نيز ميتواند كمك موثري به تصميمسازان اين حوزه
نمايد ،چرا كه امروزه مسئله آب ديگر تنها چالش صنعت آب و
فاضالب نيست بلكه يك چالش بزرگ اجتماعي است كه همت
جمعي را مي طلبد .در همين راستا شركت آب و فاضالب استان
هرمزگان نيز عالوهبر تمهيدات فني و سازهاي ،تالش کرده تا
اقدامات فرهنگي  -آموزشي را در برنامههاي خود جاي دهد.
براي تحقق اين مهم ،استفاده نظاممند از ظرفيت تشکلهاي
مردمنهاد و گروههاي فرهنگي در راستاي ارتقای سطح آگاهي
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֍ نحوه ارتباط آب و فاضالب استان هرمزگان با انجمن
آب و فاضالب ايران چگونه است و دو طرف چه کمکي
ميتوانند بههم بکنند؟
در ابتدا مشكالت صنعت در سطح استان شناسايي شده و
از طريق جلسات مشترك ،اين مشكالت به بدنه آكادميك
و دانشگاهي منتقل ميشود و در همين راستا تحت عناوين
مختلف اعم از پاياننامه ،پروپوزالهاي تحقيقاتي و  ...راهكارهاي
عملي براي حل مشكل از طريق انجمن به صنعت پيشنهاد
ميشود.

مردم و مشاركت آنها در حفاظت از منابع آبي بسيار موثر بوده
است .اجراي برنامههاي آموزشي در مدارس (مقاطع ابتدائي)،
نصب  6000پکيج کاهنده مصرف براي منازل مسكوني ،امضای
تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با موضوع
نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات آب و فاضالب
کليه اماکن از جمله اقدامات مهم اين شركت در راستاي تحقق
مديريت مصرف آب بوده است .همچنين ديگر اقدامات اين
شركت شامل موارد ذيل مي باشد:
 انجام نظرسنجي ساالنه درخصوص كيفيت ارائه خدماتو بررسي و تحليل نظرسنجي انجام شده و تهيه و اجراي
برنامههاي بهبود نقاط ضعف و پيگيري در جهت رفع آنها؛
 بهرهگيري از ظرفيت رسانههاي جمعي بهويژه صدا و سيما؛ بهرهگيري از ظرفيت تبليغات شهري؛ بهرهگيري از ظرفيت شبكههاي اجتماعي در راستاي انتشارمطالب آموزشي و ترويج مديريت مصرف؛
 بهرهگيري از آموزشهاي مستقيم چهره به چهره با حضوردر مجامع عمومي مانند مساجد ،مناسبتهاي ملي و مذهبي و
استفاده از تريبون نماز جمعه.

֍ چرا وقتي ارگانهاي مرتبط مثل انجمنهاي علمي
وجود دارند به چهدليل شرکتهاي آبفا کماکان بهطور
مستقيم در برگزاري همايشها ،نمايشگاهها ،دورههاي
آموزشي و انتشار کتاب و مجالت درگير ميشوند؟
انتشار و تائيد كتاب براساس قوانين آب و فاضالب كشور بايد
از طريق اخذ مجوز از دفتر تحقيقات شركت مهندسي آب و
فاضالب كشور انجام گيرد و نياز به ارتباط با انجمن ندارد.
همايشها و سمينارهايي كه انجمن تشكيل ميدهد بهوسيله
شركتها همواره حمايت ميشود .برگزاري همايشهاي داخلي
براساس ضرورتها و موارد خاص با اهداف مشخص در هر
استان انجام ميشود و مجري آن تاكنون براساس عرف موجود،
دانشگاههاي مادر استان بودهاند.

֍ ضرورت تشکيل انجمن آب و فاضالب ايران و نقشي
که ميتواند در حوزه آب و فاضالب ايفا کند را بيان کنيد.
با توجه به توسعه روزافزون جمعيت و ضرورت دسترسي به
منابع آب سالم و دفع بهداشتي فاضالب و نيز استفاده مجدد
از پساب ،علوم مرتبط با آب و فاضالب گسترش زيادي يافته
و بههمان ميزان نيز پيچيدگيها در مرتفع کردن مشكالت نيز
بيشتر شده است .دانشگاههاي ايران گامهاي بلندي در توسعه
كمي و كيفي اين دانش برداشتهاند ولي تاكنون بهعلت عدم
تامين اعتبار مناسب و كافي در واكاوي دقيق مشكالت و ارائه
راهحلهاي مناسب و اقتصادي بهعلت پراكندگي تخصصها
تاكنون موفقيتهاي چشمگيري حاصل نشده است .بنابراین
ايجاد يك انجمن علمي كه بتواند ارتباط ارگانيك و منطقي
بين توسعه علوم مرتبط با صنعت آب و فاضالب ،شناخت و
پيشبيني مشكالت پيشرو و نيز ارائه راهكارهاي مناسب با
توجه به ظرفيتهاي نهفته در اين صنعت را همزمان انجام دهد
بسيارضروري است .اميد است انجمن آب و فاضالب در راستاي
ايفاي نقش تعريف شده خود بتواند نقش موثر و كارآمدي
داشته باشد.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

֍ چه مقدار از تصميمگيریها و برنامهريزيهاي کالن
در شرکت آبفاي استان هرمزگان از طريق مشارکت
اتاقهاي فکر با حضور دانشگاهيان و خبرگان صنعت و
انجمنهاي علمي انجام ميشود؟
در خصوص تصمیمگیریها و برنامهریزی کالن ابتدا باید عرض
کنم که خوشبختانه وزارت نیرو راهبردهای بخش آب و فاضالب
را بهطور مطلوبی تدوین نموده و این موضوع مسیر حرکت
شرکت را روشن کرده است .اما برای تحقق این راهبردها و
همچنین تصمیمگیریهای استان و رفع چالشها از تخصیص
حوزه دانشگاه همیشه این شرکت استفاده کرده و خواهد نمود.
بهعنوان مثال یکی از معضالت این شرکت خوردگی مخازن
بتنی آب بود که در حال حاضر توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پردیس هرمزگان) در حال بررسی و مطالعه است ،همچنین
همکاری در اجرای ایده شو در بخش آب توسط پارک علم و
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تخصصي برای همسويي توان علمي اساتيد و دانشگاهيان با
مشكالت صنعت تشكيل شده و فعاليتهاي آنها نيز هدفمند
و در راستاي كارگشايي باشد.

فناوری برای شنیدن و استفاده از نظر عالقهمندان به حوزه
آب ،حمایت از نویسندگان و پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
در حوزه آب ،انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههای استان و اداره
کل استاندارد از مواردی است که میتوان برای استفاده از
دانشگاهیان در تصمیمگیریهای کلیدی این شرکت استفاده
کرد .برای حوزه تحقيقات از نيروی دانشگاهی که سابقه
همکاری با دانشگاهها دارد و میتواند رابطی مفید بین شرکت
و دانشگاه ها باشد ،بهعنوان رئیس گروه تحقیقات استفاده
میکنیم .همه این موارد نشاندهنده عالقمندی این شرکت به
استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و خبرگان در مسائل
مهم و کلیدی صنعت آب و فاضالب است.

֍ ميزان بودجه تحقيقاتي آب و فاضالب استان
هرمزگان و نحوه هزينهکرد آن و نتيجه عملکرد واحد
تحقيقات آن شرکت را بيان کنيد.
اين شرکت در دوره  4ساله مبلغ  2288ميليون ريال از محل
اعتبارات جاري و عمراني صرف فعاليتهاي دفتر تحقيقات
نموده است که شامل  5مورد طرحهاي نوآوري برجسته12 ،
مورد پايان نامه 15 ،مورد مقاله 3 ،عنوان کتاب و یک مورد
طرحهاي فناورانه و پروژه تحقيقاتي (ساخت دستگاه آبساز
بهظرفیت  200لیتر در روز که اکنون بهمرحله تجاریسازی
رسیده است) ميباشد .همچنين موفق به عقد  4تفاهمنامه
پژوهشي و آموزشي با دانشگاه هرمزگان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات اکولوژی خلیج فارس
و دریای عمان شده است .در همين راستا اين شركت موفق
به کسب  9مورد تقدير نامه درسال  96در حوزههاي مختلف
تحقیقات شده که اهم آنها شامل انتخاب اين شركت بهعنوان
شرکت برگزیده در بخش تحقیقات در بین  66شرکت آب و
فاضالب شهری و روستایی و نيز دريافت لوح تقدير و تندیس
از نمايشگاه گراميداشت پژوهش و فناوري وزارت نيرو هستند.

֍ شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان چه ارتباط
ارگانيکي با دانشگاهها داشته است؟ چقدر توانسته
براي دانشگاه مسئله تعريف کند و چقدر از تحقيقات
دانشگاهي را براي رفع مشکالت خود بهکار گرفته است؟
چقدر شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان توانسته
دادههاي مورد نياز طرحهاي تحقيقاتي دانشگاهي را
تامين کند؟ لطفا همه موارد بهصورت کمي بيان شود.
شرکت آب و فاضالب هرمزگان با دو دانشگاه هرمزگان و
دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين مرکز تحقيقات اکولوژي خليج
فارس در سال  1395تفاهم نامه امضا کرده است و براساس
آن تمامي اولويتهای تحقيقاتي شرکت از طريق اين مراکز
علمي پيگيري و انجام ميشود .همچنين دورهها و کارگاههاي
آموزشي با استفاده از اساتيد اين دانشگاهها برای حل مشکالت
صنعت بهطور مستمر برگزار ميشود.

֍ وضعيت آب و کيفيت آب تحويلي به مردم استان
هرمزگان چگونه است؟
کيفيت آب استان هرمزگان به استناد نتايج آزمايشات
فيزيکوشيميايي ،ميکروبي ،بيولوژي و ريزآاليندههاي آلي و
معدني که توسط يکي از مجهزترين آزمايشگاههاي کنترل
کيفيت آب و فاضالب واجد استاندارد بينالمللي مديريت
کيفيت آزمايشگاه (ايزو  )17025در شهر بندرعباس و مطابق با
استاندارد ملي شماره  1053و  1011انجام ميپذيرد و با تائيد
مرکز بهداشت استان از سالمت کامل برخوردار است .همچنين
مطابق با اين نتايج ،آب کليه شهرهاي استان فاقد هرگونه مواد
بسيار مضر از قبيل فلزات سنگين،نيترات و  ...بوده و درصد
مطلوبيت ميکروبي کليه شهرهاي استان  %100و کلرسنجي
 %99/99است .کنترل کيفيت آب در استان هرمزگان از نقطه
توليد تا مصرف بهصورت روزانه ،هفتگي ،ماهيانه و فصلي مطابق

֍ علت ضعف وضعيت آموزش و تحقيقات در شرکتهاي
آبفا و ارتباط ضعيف با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را در
چه ميدانيد و براي رفع اين ضعفها چه اقداماتي بايد
انجام شود؟
همانگونه كه گفته شد انجام تحقيقات نقش بهسزايي در حل
بسياري از مشكالت صنعت خواهد داشت .بنابراین بهعلت
عدم وجود تعامالت سازنده بين صنعت و دانشگاه ،تحصيالت
صرف آكادميك اساتيد دانشگاهها و بهتبع آن عدم آشنايي
عملي اساتيد با مشكالت صنعت آب و فاضالب در حالحاضر
اين تعامالت بسيار كمرنگ بوده و ضروري است انجمنهاي

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

72

سال دوم ،شماره  ،3پاییز 1396

 1415جمعيتي بالغ بر 960000نفر در سطح استان تحت
پوشش شبكه فاضالب قرار خواهند گرفت .اهم چالشها و موانع
اجراي طرح فاضالب در استان هرمزگان عبارتند از:
 كم بودن اعتبارات و عدم تخصيص بهموقع اعتبارات طرحهايفاضالب مطابق برنامه زمانبندي پيشبيني شده اوليه؛
 باال بودن سطح آبهاي زيرزميني در شهرهايي چونبندرعباس؛
 عدم وجود نقشههای جامع تأسيسات شهری؛ بافت نامناسب شهری و عدم اجرای طرح توسعه تفصيلی وطرح جامع در برخي مناطق و نياز به بازسازي بافت فرسوده
برای جلوگيري از دوباره كاري؛
 محدوديت اخذ مجوزهای الزم؛ وجود بافت نامناسب زمين در اكثر مناطق استان كه باعث باالرفتن هزينههاي اجرايي شده است؛
 عدم اجراي شبكه جمعآوري آبهاي سطحي توسطشهرداريها.

با نياز و طبق دستورالعملهاي ارسالي از شرکت مهندسي آب
و فاضالب کشور پايش و کنترل ميشود.
֍ لطفا برنامه خود را براي بهبود کيفيت آب استان
هرمزگان بيان کنيد.
در راستاي ارتقا و بهبود کيفيت آب استان اين شرکت اقدام به
تجهيز آزمايشگاه سطح استان ،جايگزيني سامانههاي گندزدايي
قديمي با سامانههاي الکتروليز نمک طعام و ازن زني ،توسعه و
احداث تصفيهخانههاي آب در نقاط مختلف استان و نيز توليد
آب شرب و بهداشتي با استفاده از آبشيرينکنهاي نسل
جديد کرده است .همچنين برای رفع بو و طعم آب ،شرکت
آب و فاضالب استان هرمزگان اقدام به ارتقای فرآيندهاي
پيشتصفيه و پستصفيه و واحدهاي فرايندي در تصفيهخانه
آب نموده که مجموعه اين اقدامات منجر به افزايش درصد
حذف موجودات بيولوژيکي مولد طعم و بو شده است.
֍ وضعيت شبکه فاضالب استان هرمزگان چگونه است
و در شبکه و تصفيهخانهها با چه چالش هايي روبرو هستيد؟
عمليات اجرايي طرحهاي فاضالب استان هرمزگان در سال
 1373با اجراي شبكه فاضالب شهر بندرعباس آغاز شد و
درحال حاضر مدول اول تصفيهخانه فاضالب شهر بندرعباس
با ظرفيتي معادل  72000مترمكعب در شبانهروز و سيستم
فاضالب جزاير هرمز ،ابوموسي و الوان تصفيهخانههاي ژكيجي
درگهان و شهرك مسكوني طوال در جزيره قشم در مدار
بهرهبرداري قراردارند .در همين راستا عمليات تكميلي شبكه
فاضالب شهرستان بندرعباس ،احداث مدول دوم تصفيهخانه
فاضالب بندرعباس و تكميل سامانه فاضالب شهرهاي ميناب،
رودان و جاسك در برنامه آتي شركت آب و فاضالب قراردارند.
ميزان كل شبكه جمعآوري فاضالب در سطح استان براي سال
 1415شامل خطوط اصلي ،فرعي و خط انتقال طبق آخرين
بازنگري 1374 ،كيلومتر است كه از اين ميزان حدود 865
كيلومتر آن تاكنون به مرحله اجرا رسيده است .فرآيند تصفيه
فاضالب در شهرهاي استان عمدتا از نوع هوادهي گسترده و
لجن فعال با ظرفيتي بالغ بر  192800مترمكعب در شبانهروز
براي سال  1415است كه از اين ميزان درحال حاضر حدود
 84500مترمكعب در شبانهروز تصفيهخانه ساخته شده و در
مدار بهرهبرداري و يا در مرحله ساخت قراردارند .در پايان سال
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֍ مهمترين چالشهاي پيش رو در حوزه آب و فاضالب
در کشور را چه ميدانيد؟
 كمبود شديد منابع آبي و رويكرد شركتها به سمت منابعغيرمتعارف مثل آبشيرينكنها و يا ايجاد خطوط انتقال
طوالني بين حوضه ای؛
 عدم تخصيص اعتبارات مناسب؛ فرسودگي تاسيسات؛ وجود انشعابات غيرمجاز؛ جداسازي مصارف فضاي سبز شهرداري از آب شرب؛ فقدان طرح آمايش سرزمين و سياستگزاري کالن برايتوسعه «آب محور» کشور؛
 عدم استقرار مديريت همبسته آب و ساير منابع زيستمحيطي؛
 مشکالت زيستمحيطي پيکرههاي آبي و آلودگي منابع آب؛ وضعيت نابسامان منابع آب زيرزميني و اضافه برداشت از اينمنابع؛
 فقدان سامانههاي منسجم توليد ،جمعآوري و پردازشاطالعات و آمار منابع و مصارف آب؛
 عدم وجود ساختار و ساز و کارهاي مناسب و ضروري برايمديريت توامان عرضه و تقاضا و فقدان ارتباطات اجتماعي الزم؛
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متاسفانه با توجه به قيمت بسيار پايين آب بها و عدم افزايش
منطقي آن طي سنوات گذشته بهدليل سياستهاي تثبيت
قيمت ،امكان افزايش آب بها در كوتاهمدت و رساندن آن
بهقيمت تمام شده وجود ندارد و عليرغم تالشهاي صورت
گرفته از سوي مسئولين شركتهاي آب و فاضالب همچنان
با قيمت تمام شده فاصله زيادي داريم كه بخشي از آن ناشي
از عدم ادامه طرح هدفمند سازي يارانهها با هدف رسيدن
به قيمت تمام شده بوده است .نبودن نگاه اقتصادي به آب
بهعنوان يك كاالي كمياب اقتصادي نيز به اين موارد اضافه
ميشود .عليايحال بخشي از مشكالت مالي شركتهاي آب
و فاضالب ناشي از عدم وصول همين آب بهای ناچيز و يا الزام
به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ،سهم هدفمندي و تبصره 6
قانون بودجه براي فروش صورت گرفته (فارغ از وصول يا عدم
وصول آن) است كه بايد عالوهبر منطقي کردن نرخ آب بها،
براي وصول مطالبات معوق بهويژه در بخش نيروهاي نظامي و
انتظامي نيز چاره انديشي شود.

 عدم توسعه ارتباطات موثر بينالمللي برای ارتقا و انتقالدانش و فناوري و نيز جذب سرمايهگذاري خارجي؛
 عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههاي بخش آب و کمبودمنابع مالي براي تامين آب شرب شهرها و روستاهاي کشور؛
 فقدان مشارکت ذينفعان در داخل و خارج سازمان دولت درتصميمسازي و اجراي برنامهها؛
 تعدد پروژههاي نيمهتمام و طوالني شدن دوره ساخت ومعطل ماندن سرمايهگذاريهاي انجام شده؛
 تغييرات آب و هوايي ،خشکساليها و کاهش سرانه منابعتجديدپذير.
֍ چرا تالش الزم توسط مسئولين شرکتهاي آب و
فاضالب براي توجيه ضرورت واقعي شدن قيمت آب
در ارگانهاي تصميمگيري کشور انجام نشده است و
وضعيت منفي مالي شرکتهاي آبفا روز به روز وخيمتر
ميشود؟
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