مصاحبه

مهندس عباس پيراينده

مديرعامل شركت مهندسين مشاور
طرح و تحقيقات آب و فاضالب

֍ لطف ًا ضمن معرفي مختصر شركت مهندسين مشاور
طرح و تحقيقات آب و فاضالب ،يك معرفي اجمالي از
سوابق خود ارائه فرماييد.
شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب كه
در سال  1359پايهگذاري شده ،يكي از شركتهاي پيشرو در
صنعت آب و فاضالب كشور است كه همواره نقش مؤثري در
پيادهسازي ،توسعه و تحول در سياستهاي كلي صنعت آب و
فاضالب كشور ايفا نموده است .انجام بيش از  350پروژه در
زمينههاي مختلف مطالعاتي ،طراحي ،نظارت ،ساخت و اجرا
و سرمايهگذاري بههمراه انتشار چندين جلد كتاب تخصصي و
مشاركت در تدوين آئيننامهها و فهارس بها و انتشار مجله
علمي و پژوهشي آب و فاضالب نشان از توانمنديها و تجارب
ارزنده اين مشاور دارد و اين امر صرفاً با اتكا بر كادر علمي و
فني متبحركه با حضور اساتيد برجسته كشور در هيئت تحريريه
مجله علمي -پژوهشي آب و فاضالب ،بنيه علمي منحصر به
فردي يافته ميسر شده است.
اين مشاور همواره با درك نيازهاي واقعي مشتريان با بهكارگيري
سيستمهاي كنترل و تضمين كيفيت و روز آمد نمودن دانش
و آگاهي كارشناسان ،همواره تالش نموده خدمات مهندسي
خود را به گونهاي ارائه نمايد كه ضمن جلب رضايت مشتريان،
پروژههاي آب و فاضالب را به نحوي تدوين و پايهريزي نمايد
كه حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و توسعه پايدار منطقه
در چارچوب اجراي اين پروژهها به عنوان اولويت اصلي مد نظر
قرار گيرد.
همچنين اين مشاور تنها شركت خصوصي در سطح كشور
است كه با توجه به دارا بودن توانمندي علمي در سطح
دانشگاههاي طراز اول ايران ،امكان نشر يك مجله علمي-
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پژوهشي با شرايط و ضوابط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
را يافته و از اين طريق تاكنون خدمات ارزندهاي را به جامعه
علمي مرتبط با صنعت آب و فاضالب كشور ارائه نموده است.
اين شركت داراي رتبههايي به اين شرح ميباشد:
 پايه  1و  2رسته مهندسي آب تخصص تأسيسات آب وفاضالب
 پايه  1بهرهبرداري و نگهداري تصفيهخانههاي آب و فاضالب پايه  2تخصص نقشهبرداري زميني پايه  3تخصص شبكههاي آبياري و زهكشي پايه  3تخصص ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعاملضمناً اينجانب در سال  1369از دانشگاه صنعتي اميركبير
مدرك مهندسي عمران و در سال  1376از دانشگاه خواجه
نصيرالدين طوسي مدرك فوق ليسانس سازه اخذ نمودم .آغاز
فعاليت اينجانب در حوزه آب و فاضالب در بخش پيمانكاري از
سال  1374با اجراي شبكههاي آب و فاضالب و ساخت مخازن
در استانهاي لرستان و سيستان و بلوچستان بوده ،سپس در
سمت معاونت مهندسي و مديرعامل شركت آب و فاضالب
كاشان انجام وظيفه نمودم و هم اكنون مديرعامل مهندسين
مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب اصفهان هستم.
֍ وجه تمايز شركت شما با ديگر شركتهاي مشاور در
چيست؟
اختصاص بخشي از درآمد شركت به امر پژوهشهاي آب و
فاضالب از شاخصههاي مهم اين شركت است .در اين راستا
تاكنون پروژههاي پژوهشي متعددي در اين شركت انجام شده
است و همچنين انتشار پيوسته مجله علمي -پژوهشي آب و
فاضالب از سال  1368تاكنون ،اقدام منحصر به فرد اين شركت
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شركتهاي آب و فاضالب ،تالشهاي قابل توجهي در جهت
مرتفع نمودن نياز عمومي به آب صورت گرفته و مشكالت
فاضالب در بسياري از شهرهاي مسئلهدار كشور حل شده است.
اين امر با انجام پروژههاي متعدد و عمدتاً سازه محور ميسر
شده و نتيجه همين اقدامات است كه باعث شده عليرغم اقليم
خشك و كم آب و خشكساليهاي پي در پي در حال حاضر
شرايط نسبتاً پايداري را در بخش آب و فاضالب كشور شاهد
باشيم .ليكن به دليل تغييرات اقليمي و محدوديت منابع آبي
و همچنين شرايط مالي و اقتصادي كشور ،اين وضع نميتواند
تداوم يابد و ميبايست با تمركز بر موضوعات مديريت مصرف و
فرهنگسازي مصرف ،راههاي حداكثر بهرهوري از امكانات و زير
ساختهاي ايجاد شده در اين چند دهه فراهم شود.
به عبارت ديگر قابل پيشبيني است كه محدوديتهاي
موجود ،مديران را به سمت برنامهريزي براي افزايش بهرهوري
در صنعت آب و فاضالب و مديريت مصرف هدايت خواهد نمود.
بنابراين چشمانداز آتي صنعت آب و فاضالب كشور حركت به
سوي سازگاري با اقليم خشك و در نتيجه افزايش بهرهوري و
مديريت مصرف آب با تأكيد بر ساز و كارهاي اجرايي منطقهاي
خواهند بود .در نتيجه اين مهم ،طرحهاي سازهمحور بزرگ
انتقال آب كاهش مييابند .بديهي است اين طرح ها و اقدامات
در صورتي مثمر ثمر خواهند بود كه هماهنگ و مرتبط با ساير
مصرف كنندگان عمده آب بهويژه در بخش كشاورزي و صنعت
صورت پذيرند.

است كه در ايران سابقه و همانند ندارد .همانطور كه ميدانيد
در حال حاضر اين مجله داراي اعتبار علمي -پژوهشي از وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري است و در پايگاههاي معتبر داخلي و
خارجي نمايه ميشود و از ضريب تأثير مناسبي بين نشريات
علمي كشور برخوردار است.
֍ با چه هدفي شركت شما اقدام به انتشار مجله علمي-
پژوهشي آب و فاضالب كرد؟
انتشار اين مجله با هدف توسعه و گسترش علوم آب و فاضالب
در راستاي حركت در جهت توسعه پايدار كشور آغاز شد .ايجاد
ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاه به عنوان گامي ضروري براي
برخورداري از دانش روز دنيا در زمينه طراحي و نظارت بر
اجراي طرحهاي آب و فاضالب رسالتي است كه در بيش از سه
دهه از انتشار مجله بر عهده گرفتهايم.
֍ آيا در مدت  28سالي كه از انتشار مجله آب و فاضالب
ميگذرد اين مجله به اهداف خود رسيده است؟ مواردي
را كه به نظر شما محقق نشده است توضيح دهيد.
در مدت زمان انتشار ،اين مجله توفيق يافته است كه در
ترويج و گسترش دانش بين بسياري از كارشناسان متخصص
و مسئوالن طراز اول كشور و همچنين بسط و گسترش دانش
مورد نياز در صنعت گامهاي مؤثري بر دارد .از سوي ديگر
انتشار نتايج پژوهشهاي اصيل دانشگاهها در بين پژوهگشران،
به توانمندسازي جويندگان علم در اين حوزه ياري رسانده است.
در مجموع ميتوان گفت اين مجله به جايگاه مهمي در
صنعت آب و فاضالب كشور دست يافته و بخشي از نيازهاي
علمي گسترده اين صنعت را برآورده كرده است و ارتباط
خوبي نيز با دانشگاهها و ساير بخشهاي علمي اين صنعت
دارد .بر همين اساس نتيجه ميگيريم كه اين مجله به بخش
مهمي از اهداف خود نائل شده است .در زمينههاي ترويجي نيز
اميدواريم مجله بتواند با ارتباطگيري بهتر و بيشتر با مجريان و
بهرهبرداران پروژههاي آب و فاضالب نقش مؤثرتري ايفا نمايد و
فاصله بين صنعت و دانشگاهها را كمتر كند.

֍ لطف ًا ديدگاه خود در مورد آسيبشناسي وجودي و
عملكردي شركتهاي آبفا بعد از  25سال را بيان كنيد.
شركتهاي آب و فاضالب در ساماندهي خدمات آب و فاضالب
موفقتر از نهادهاي قبلي عمل كردهاند .ليكن در برخي از
بخشها به توفيق الزم دست نيافتهاند؛ يكي از اين بخشها،
رويكرد خودگردان بودن شركتهاي آبفا بوده است كه به نظر
ميرسد با توجه به تعرفههاي پايينتر از قيمت واقعي كه به
دليل كنترل قيمتها از طريق قوانين مختلف ايجاد شده است،
باعث شده است كه اين شركتها عم ً
ال به غير از بخش حقوق
و دستمزد پرسنل در ساير بخشها عمدتاً بهصورت دولتي اداره
شوند .اين امر باعث افزايش مصرف مشتركين و كاهش بهرهوري
در شركتهاي آب و فاضالب شده است .بر همين اساس به نظر
ميرسد اجراي دقيق قانون تشكيل شركتها بايد مورد توجه

֍ لطف ًا وضعيت آب و فاضالب كشور در حال حاضر را
تشريح كرده و چشمانداز آتي آن را بيان كنيد.
در چند دهه اخير به لطف درآمدهاي نفتي و همزمان با تشكيل
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֍ شركت شما بهعنوان يك شركت مهندسان مشاور چه
ارتباط ارگانيكي با دانشگاه داشته است؟ چقدر توانسته
براي دانشگاه مسئله تعريف كند و چقدر از پژوهشهاي
دانشگاهي را براي رفع مشكالت خود به كار گرفته است؟
در پاسخ به اين سئوال ،بايد گفت ريشه اين كار نيز به نظام
اجرايي پروژههاي عمراني كشور بر ميگردد و چنانچه مطابق
پاسخ قبلي شرايط آماده شود ،قطعاً به منظور افزايش بهرهوري،
صنعت الزاماً ارتباط كاملتري با دانشگاهها برقرار مينمايد.
با اين حال شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و
فاضالب به لطف انتشار مجله آب و فاضالب از نتايج تحقيقات
و پژوهشهاي در حال انجام در دانشگاههاي كشور مطلع و
تأثيرگذار بوده است؛ ليكن تا زماني كه اراده كلي در سطح
كشور در جهت بهكارگيري آنها وجود نداشته باشد اين مشاور
نيز به تنهايي قادر به اقدام مؤثري در اين راستا نخواهد بود.

مجدد مسئوالن قرار گيرد و با اعمال تعرفههاي واقعي ،اين
شركتها به صورت خود گردان مديريت شوند و مشتركين به
سمت مديريت مصرف هدايت شوند.
֍ علت ضعف وضعيت آموزش و پژوهش در مهندسان
مشاور و ارتباط ضعيف با دانشگاهها و مراكز پژوهشي
را در چه ميدانيد و براي رفع اين ضعفها چه اقداماتي
بايد انجام شود؟ شركت شما كه پسوند تحقيقات دارد آيا
توانسته است بخشي از اين خال را پر كند؟
نظام اجرايي پروژههاي عمراني در كشور از قديم به صورت سه
عاملي بوده و هم اكنون نيز عموماً به اين شكل است .مشكالت
زيادي در اين روش وجود دارد كه باعث افت بهرهوري ميشود
و عم ً
ال انگيزههاي جدي براي افزايش بهرهوري ايجاد نميكند.
در صورت انجام پژوهشهاي مورد نياز عم ً
ال هزينه مربوطه براي
مشاور ميماند و منفعتي ايجاد نميشود .چنانچه نظام اجرايي
كشور با جديت به سمت انجام پروژهها با سرمايهگذاري بخش
خصوصي برود و ريسكهاي اين كار با ايجاد تعرفههاي واقعي
كم شود ،قطعاً سرمايهگذاري در پژوهش و آموزش توجيه
اقتصادي خواهد داشت و سرمايهگذاران به اين سمت خواهند
رفت.
در شرايط فعلي با توجه به مقررات موجود ،عليرغم اينكه شركتهاي
آب و فاضالب به اين موضوع توجه سازماني دارند و كارهايي
انجام ميشود ،ولي تا شرايط مطلوب فاصله زيادي وجود دارد .با
وجود شرايط فعلي نيز چنانچه نگاه بهتري به بخش مطالعات و
پژوهش صورت گيرد ،ميتوان كارهاي مطلوبتري انجام داد .تا
زماني كه عموم كارهاي مطالعاتي به صورت مناقصه و با قيمت
بسيار پايينتر از تعرفه انجام ميشود ،آيا يك شركت توانمند
ميتواند نسبت به حفظ سرمايه انساني خود موفق باشد؟ آيا يك
شركت ميتواند در كنار مطالعات نسبت به كار پژوهشي اقدام
نمايد؟ خير ،در وضعيت فعلي كشور رقابت بين يك شركت با
تجربه و با پتانسيل نيروي انساني خوب با شركتهاي خانوادگي
و تازه تأسيس و بيريشه انجام ميشود و امكان ارتقاء دانش
فني و مطالعات پروژههاي عمراني عم ً
ال وجود ندارد .با اين
حال شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب با
توجه به اساسنامه خود و عنايت ويژه سهامداران در اين راستا
پروژههاي خوبي انجام داده است كه ميتواند در سطح ملي اثر
گذار باشد.
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֍ چه مقدار از پروژههاي طراحي شده توسط آن شركت
براساس مباني طراحي كار ميكنند؟ آيا اص ً
ال برنامهاي
براي پايش عملكرد طرحهاي اجرا شده وجود دارد؟ در
مواردي كه طرحها درست كار نميكنند اشكال اصلي
در كجاست (اشكال در مباني طراحي يا نحوه اجرا)؟
چه تالشي براي جمعبندي و مستندسازي و انتشار
دستاوردهاي علمي طراحيهاي خود انجام دادهايد؟ چه
پيشنهادي براي نحوه آموزش دانشجويان در دانشگاهها
داريد تا برخي از مشكالت فعلي رفع شود.
در مورد موضوع عملكرد پروژهها براساس مباني طراحي بايد
گفت اطالع دقيقي در دست نيست ،چرا كه كارفرمايان اهتمام
چنداني به موضوع بهرهبرداري و به ويژه اندازهگيريها و
كمي و كيفي نداشته و ندارند و به
پايشهاي دقيق پارامترهاي ّ
همين علت اصوالً آمار دقيق و قابل بررسي از عملكرد پروژهها
در دسترس نيست؛ مشاوران نيز با اتمام عمليات اجرايي از
پروژهها خارج ميشوند و به همين علت پايش طرحها براي
آنها مشكل و هزينهبر است .با اين حال مهندسين مشاور طرح
و تحقيقات آب و فاضالب اعتقاد راسخ دارد كه در صورت انجام
دقيق اين پايشها ميتوان تحول اساسي در طراحيها به ويژه
در تصفيهخانههاي فاضالب به وجود آورد چرا كه در حال حاضر
مباني طراحي برگرفته از مراجع خارجي و بينالمللي است و در
صورت وجود آمار دقيق از تصفيهخانههاي فعلي كشور ميتوان
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است .اين به اين معني است كه در بخشي هم كه ميتوانيم
از اعتبارات موجود هزينه كنيم ،بهخاطر بيبرنامهگي در
تخصيص اعتبارات ،بخش قابل توجهي از عمر پروژه (حدود
1
آن) و سرمايهگذاري انجام شده در دوره ساخت آن به
4
هدر رفته و مستهلك ميشوند .از طرف ديگر ،بخش زيادي از
سرمايهگذاريهاي انجام شده امكان استفاده نخواهند داشت در
حالي كه كشور به اين سرمايهها نياز فراواني دارد.

پارامترهاي طراحي را بوميسازي كرد و حداكثر بهرهوري را در
طرحها به وجود آورد.
اين مهندسين مشاور در مورد مستندسازي و انتشار
دستاوردهاي علمي طراحيهاي خود تالشهاي نسبتاً خوبي
به عمل آورده و از جمله با انتشار چندين جلد كتاب همانند
طراحي و اجراي شبكههاي جمعآوري فاضالب و ارائه مقالههاي
متعدد در كنفرانسها و سمينارهاي ملي و بينالمللي تالش
نموده است تجارب خود را در اختيار ساير پژوهشگران و
متخصصان كشور قرار دهد.
در مورد نحوه آموزش دانشجويان نيز بديهي است در صورتي
كه آموزشها در راستاي نيازها و مسائل مرتبط با صنعت آب
و فاضالب باشد و فارغالتحصيالن در هنگام ورود به بازار كار،
شناخت كافي از نيازهاي صنعت داشته باشند ،آموزش با حداقل
هزينه و با حداكثر بهرهوري براي صنعت و دانشگاه صورت
ميگيرد؛ ليكن در حال حاضر افراد در بدو ورود به بازار كار
بسياري از دانشهاي مورد نياز براي انجام كار را در محيط
دانشگاه تحصيل ننمودهاند و اين امر زمان و هزينه بااليي را
براي آموزش اين افراد به همراه دارد؛ اين آموزشها نميتواند از
كيفيتي كه در يك محيط آكادميك صورت ميپذيرد برخوردار
باشد.

֍ وضعيت موجود كيفيت آب و راهكارهاي انديشيده
شده براي حفظ كيفيت آب در آينده را ذكر كنيد.
با توجه به كارهاي انجام شده و نتايج پايشها ،وضعيت كيفي
آب در دسترس عموم مردم مشكل خاصي ندارد .مشكل اصلي
كشور در كمبود منابع آب به دليل خشكسالي و تغيير اقليم از
يكطرف و عدم فرهنگسازي و مديريت مصرف (در سطح كالن
و عموم) از طرف ديگر است.
֍ ناظرين شركت شما در اجراي پروژههاي طراحي شده
تا چه حد بر سر اصول ايستادگي ميكنند؟
با توجه به حساسيت در استخدام و كنترلهاي مختلفي كه
شركت به روشهاي گوناگون انجام ميدهد ،از اين لحاظ شرايط
خوبي داريم و عموم كارفرمايان با توجه به نظر سنجيهاي
انجام يافته رضايتمندي خوبي دارند.

֍ مهمترين چالشهاي پيشرو در حوزه آب و فاضالب
در كشور را چه ميدانيد؟
خشكسالي و تغيير اقليم ،بهرهوري پايين به ويژه در بخش
كشاورزي ،رفتار غلط مصرف كنندگان ،تعرفههاي بسيار ناچيز
خدمات آب و فاضالب ،عدم مديريت منابع آب ،عدم تمركز
كافي و سرمايهگذاري جدي بر روي استفاده مجدد از آب ،از
چالشهاي اصلي صنعت آب و فاضالب كشور ميباشند.

֍ ضعف بهرهبرداران از شبكهها و تصفيهخانههاي آب و
فاضالب را در چه مواردي ميدانيد؟
تا آنجا كه به سرمايهگذاري دولت بر ميگردد ،پروژهها با كيفيت
ساخته ميشوند ،ولي پس از تحويل پروژه به بخش بهرهبرداري،
به علت مشكالت مالي كه به خاطر تعرفههاي ناچيز ،براي اين
شركتها ايجاد شده است ،امكان بهرهبرداري درست از طرحها
گرفته ميشود و باعث ميشوند كه سرمايهگذاريهاي خوب
انجام شده به اهداف اصلي خود نائل نشوند.

֍ دليل عقبافتادگي وضعيت شبكههاي جمعآوري و
انتقال فاضالب چيست و چه برنامهاي براي جبران اين
عقبافتادگي وجود دارد.
كشور ما پتانسيل خوبي براي امور مهندسي و همچنين توليد
كاالهاي مورد نياز صنعت آب و فاضالب دارد .دليل اصلي
عقبافتادگي اشاره شده ،كمبود اعتبارات و عدم برنامهريزي
و اولويتبندي پروژههاي عمراني است .به داليل فوق ،دوره
ساخت پروژههاي عمراني گاهي به حدود  15سال نيز رسيده
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